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الملخص:
قىض تحليل نتائج االستمارة إىل اعتماد مقاربة كمية وكيفية؛ األوىل مكنتنا من الوقوف عىل 
معطيات دقيقة حول عالقة الطفل املغربي »ببره وسمعه« اإلعالمي. أما املقاربة الكيفية، فقد 
سمحت لنا بالكشف عن املعنى الذي يعطيه املستجوبون للمادة اإلعالمية، بحيث أتاح لنا تفريغ 
املستجوبة،  الفئات  لدى  التلفزية  الربامج  التي تشغلها  البالغة  األهمية  الوقوف عند  االستمارة 
الذي  الهشة، اليشء  الفئة  لكن هذه األهمية لم يتم االشتغال عليها بشكل يخدم مصلحة هذه 
أبرزها  من  واللغوية،  والثقافية  االجتماعية  ممارساتها  مست  تغريات  عدة  ظهور  عنه  نتج 
تكريس الطابع الرتفيهي والفرجوي، مقابل فتور الهاجس الرتبوي والثقايف، السيما أن السمة 
الطاغية عىل الربامج املقدَّمة من طرف التلفزيون املغربي هي امليل إىل الفرجة بهدف استقطاب 
أكرب عدد من املشاهدين بغض النظر عن القيم والحموالت التي من املفروض أن يمررها قطب 
يشتغل تحت وصاية الدولة وبأموال دافعي الرضائب. األمر الذي يستدعي إعادة النظر يف طريقة 
الوسيلة اإلعالمية، وبالضبط يف  البري مع هذه  السمعي  املسؤولن عن قطاع اإلعالم  تعامل 
صيغة تعاطيهم مع املضامن املقدمة لفئة األطفال بالنظر إىل حاجتها املاسة إىل برامج تعرفهم 
بذواتهم وبالعالم الذي يحيط بهم، عالوة عىل تعزيز  ارتباطهم بوطنهم يف قالب ال يخلو من املتعة 

والتشويق والرتفيه الهادف.
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Abstract:
The analysis of the questionnaire’s results both quantitatively and qualitatively enabled 

us to identify the numerical data on the Moroccan child’s relationship with his “vision and 
auditory” media. The qualitative approach allowed us to reveal the first meaning that those 
respondents gave to their media practice. The questionnaire’s results showed the great 
importance of the television programs for the respondent categories but this importance has 
not been utilized for the benefit of the children. This requires reconsidering the way within 
which this kind of media deal with the type of children who need such programs that make 
them know themselves and reveal their history and enhance their patriotism in a funny, 
exciting and entertaining way.
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المقدمة:
عىل  اإلعالم  وسائل  فيه  تهيمن  الوسائط،  متعدد  عالم  وطأة  تحت  اليوم،  الطفل،  يعيش 
التلفزية  القنوات  عدد  بتزايد  األوىل  بالدرجة  يتميز  عالم  واالجتماعية،  الثقافية  الفضاءات  كل 
الحاسوب  استعمال  وتعميم  مكان،  كل  يف  الفيديو  وألعاب  أفالم  نوادي  وانتشار  واإلذاعية، 
شبكة  الستخدام  الواسع  االنتشار  عن  فضالً  املحمولة،  والتجهيزات  املضغوطة  واألقراص 
اإلنرتنيت. ضمن هذا الزخم، يبدو الطفل املغربي، كغريه من أطفال العالم، وكأنه محارص من 
قبل الوسائل اإلعالمية بمختلف أنواعها، والتي تُمطره يومياً بسيل من الرسائل املرئية والسمعية 
التي ُصممت باالعتماد عىل تكنولوجيا عالية الكفاءة قصد إحداث تأثريات عىل معارفه ومشاعره 
وقيمه ومواقفه وسلوكاته تجاه ذاته وعائلته وأقرانه، وكذا الوسط الذي يوجد فيه. لذلك نجد أن 
معظم الدراسات الحديثة يف مجال االتصال تشـدد عىل رضورة إيجاد درجة عالية من االنسجام 
والتفاعـل والتكامل بن األوساط االتصالية الجماهريية ووسائط االتصال التقليدية يف املجتمع، 
حيث إن اتساع دائرة اإلعالم وتنوع مصادره ووسائله وأنواعه من شأنه أن يحقق ما سماه الباحث 
»دانيال لوتر« »التحرك السيكولوجي« )جيهان أحمد رشتي،1977(، دون إغفال إمكانية إحداثه 
نوعاً من الرتاكم النفيس والثقايف واالجتماعي لدى اإلنسان، ليكون له األثر الواسع عىل مستوى 
خياراته الفنية وتحدياته القيمية. يقسم األفراد أوقاتهم بن وسائل االتصال، مراعن الحصول، 
عرب كل وسيلة من الوسائل، عىل احتياجاتهم من الرتفيه واإلعالم والتوجيـــه والتثقيف وفقاً 
إلمكانات كل وسيلة ورغبات املتلقي )محمد وليد الجمويس، 2005(. بيد أن ماتجدر اإلشارة إليه 
أن هذا التأثري يبقى نسبياً بحسب ظروف التلقي وكفاءة املتلقي واستعداداته الذهنية وقدرته 
عىل التعامل النقدي مع املضمون من جهة، ونوعية الوسيلة اإلعالمية وشدة إبهارها من جهة 

أخرى.

قلتها،  عىل  املغربي،  للطفل  املوجهة  التلفزية  الربامج  تناولت  التي  الكتابات  يف  املتأمل  إن 
الربامج ظلت بعيدة عن حاجياته، كما  أن هذه  أنها تُجمع عىل طرح مركزي مقتضاه  يالحظ 
أن العدد القليل منها، الذي يُبث عىل القنوات العمومية، ال يعكس أي عمق يف املواضيع املتناولة. 
وإذا كان من الصعب الحسم يف خطورة وسائل اإلعالم ذات الطابع الجماهريي والحضور القوي 
كالتلفزيون، بالنظر إىل االختالف العميق بن املختصن بقضايا اإلعالم والرتبية حول حدود تأثري 
هذه الوسائل عىل صياغة سلوكات األفراد، فإن هناك إجماعاً عىل أن ما يصطلح عليه بالجمهور 
الناشئ )أي األطفال واملراهقن(، يأتي يف صلب التأثري السلبي لبعض أنواع الربامج والخطابات 
التي تحملها وسائل اإلعالم السمعية والبرية. وبالرجوع للنتائج املحصلة، من خالل استمارة 
دراستنا امليدانية حول عالقة الطفل بالربامج التلفزية، يتّضح وجود تقاربات بينها وبن التقارير 
والدراسات السابقة )مثال: خالصات املؤتمر العربي الرابع رفيع املستوى لحقوق الطفل، 2010؛ 
االجتماعية  التحوالت  بحكم  بينهما  طفيفة  اختالفات  وجود  مع   ،)2006 كدائي،  اللطيف  عبد 

والقيمية التي عرفها املغرب خالل السنوات األخرية.

يتمثل الهدف األساس من هذه االستمارة يف رصد واقع بعض املسلكيات السائدة يف تعامل 
األطفال املغاربة مع وسائل اإلعالم بصفة عامة، والتلفزيون عىل وجه التحديد .وال شك أن توجيه 
والدقيقة عن  الواقعية  املعرفة  إضفاء طابع من  أجل  كان من  تحديداً  الفئة  إىل هذه  االستبانة 
مشكلة يعاني منها املجتمع واألفراد عىل السواء، تتمثل يف طبيعة العالقة التي تجمع بن الطفل 

ووسائل اإلعالم السمعي البري.

وقع اختيارنا عىل عينة قصدية شملت 250 طفالً، تراوحت أعمارهم ما بن 7 سنوات وأقل 
سلكاً  فئة  كل  توازي  مختلفة،  عمرية  فئات  إىل  وينتمون  األرس،  من  عدداً  تمثل  سنة،   18 من 
تعليمياً معيناً. فاالستبانة وجه، إذن، لعينة األطفال املتمدرسن، بما يفيد أننا إزاء وضع خاص 
نريد من خالله معرفة مدى حضور التلفزيون )عرب مستوى مواده وبرامجه( لدى هذه العينة، 
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ومن ثمة اإلجابة عن السؤالن اآلتن: كيف تؤثر هذه الوسيلة عىل الفئة املستهدفة؟ وكيف تتأثر 
حياتها بها؟

قبل بسط مختلف املعطيات التي خلصنا إليها من خالل دراستنا امليدانية حول كيفية تعاطي 
األطفال املغاربة مع املنتوج التلفزي الوطني واألجنبي، نحيط القارئ الكريم علماً أنه بعد صدور 
القانون 03-77 املتعلق باالتصال السمعي البري، والذي قدم »ضمانات« للقطاع التلفزيوني 
مبارشة  يف  االتصال،  وزارة  يف  ممثلة  املغربية،  الحكومة  رشعت  وتحريره،  لتطويره  العمومي 
الورش املتعلق بتحويل اإلذاعة والتلفزة املغربية واملصلحة املستقلة لإلشهار، إىل رشكة وطنية 
القانون  إعداد  الدولة كل رأسمالها من خالل  تمتلك  والتلفزة يف شكل رشكة مساهمة  لإلذاعة 
العاملن  اثنان عن  بينهم ممثالن  الذي يضم 11 عضواً من  اإلداري  املجلس  األسايس، وتشكيل 
باملؤسسة، وهو التحول الذي تم سنة 2005. اليشء نفسه بالنسبة إىل القناة الثانية التي أصبحت 
وفقاً ألحكام القانون الجديد تتمتع بوضعية رشكة وطنية تتوىل مهام املرفق العام )أحمد الغزيل، 
2011(. بعد ذلك، صادقت الهيئة العليا لالتصال السمعي البري عىل دفرتي تحمالت الرشكتن 
سنة  تعديلهما  تم  واللذين  ويناير2006،   2005 غشت  يف  التوايل  عىل  الحكومة  أعدتهما  اللذين 
2012 بعد سلسلة من الحوارات والنقاشات املستفيضة بن مختلف الفاعلن بالنظر إىل إكراهات 
التنفيذ )من حيث املوارد املالية والبرشية الالزمة( ومهام املرفق العام وانتظارات الجمهور فيما 
يتعلق باألخبار والثقافة والرتبية والرتفيه، خصوصاً أن اإلعالم السمعي البري ظل من حيث 
أدائه وخطابه ومحتواه )بما فيه الربامج املقدمة لألطفال(، دون التحوالت التي يشهدها املجتمع 
املندوبية  االقتصادية بحسب  الديمغرايف- عدم رضا األرس عن ظروفها  )االنتقال  املغربي عامة 
املشاكل  النووية-  األرسة  إىل  املوسعة  األرسة  من  االنتقال   -2018 لسنة  للتخطيط  السامية 
القيمية…(، والتطورات التي لحقت اإلعالم التلفزي األجنبي بشكل خاص. وهو ما يفرس، إىل حد 
ما، ضعف استقطاب القناتن املغربيتن الهتمام رشيحة األطفال الذين حسموا، كما يبدو من 

أجوبة املبحوثن عن أسئلة االستمارة، توجههم إىل القنوات األجنبية.

بخصوص أسئلة االستمارة، يمكن القول إنها تنقسم، كما يتبن يف امللحق، إىل أربعة أقسام 
كربى:

السن 	  حيث  من  باملبحوث؛  املتعلقة  والشخصية  العامة  املعلومات  يضم  األول:  القسم 
وأمهات  وأولياء  آلباء  التعليمي  املستوى  إىل  التعليمي، باإلضافة  واملستوى  والجنس 

األطفال املستجوبن ومهنهم.

الفئات 	  ودور  بمنازل  املتوافرة  باألجهزة  املتعلقة  لألسئلة  خصص  الثاني:  القسم 
املستجوبة، وأخرى تم ترتيبها حسب أولويات استعمالها والهدف منها.

مدة 	  حيث  من  بالتلفزة  املستجوبة  الفئة  بعالقة  تتعلق  أسئلة  شمل  الثالث:  القسم 
املشاهدة، أوقاتها واألطراف املرافقة أثناء عملية املشاهدة، باإلضافة إىل وظائف التلفزة، 
ثم نوعية الربامج الوطنية واألجنبية املفضلة إىل جانب اختيار أحد األسباب التي تربر 

عزوفه أو توجهه إىل القنوات التي يفضل مشاهدتها. 

القسم الرابع: يتعلق هذا القسم بسؤال مفتوح، يضيف من خالله املستجوب رسالة أو 	 
فكرة أو مقرتحاً يودُّ عربه إيصال وجهة نظره إىل املسؤولن عن قطاع اإلعالم السمعي 

البري باملغرب.
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أواًل- توزيع العينة حسب السن والجنس

                        املصدر: إنجاز الباحثن.

ما يالحظ من خالل الرشيحة التي شملتها االستبانة هو أننا حرنا الفئة العمرية عنــد 
7 سنوات كحد أدنى، بحيث إن استجواب طفل يبلغ أقل من هذا السن »سبع سنوات« يتطلب 
بصفة  لديه  إعالمية  معرفة  تشكل  لضعف  كذلك  ونظراً  التواصل،  صعوبة  بفعل  أكرب  مجهوداً 
يمثله  ملا  أساساً،  السن،  لهذا  اختيارنا  ويعود  18 سنة.  أقل من  األقىص هو  الحد  وكان  عامة، 
انتقالية تلقي بظاللها عىل  بلوغ 18 سنة بشكل عام من االستعداد للدخول يف مرحلة حياتية 
من  وتفتحه  الجنيس  الجانب  حيث  من  خاصة  وذوقه،  وميوالتــه  ورغباته  الطفل  سلوكات 
جهة. أما من جهة ثانية، فبالرجوع إىل مختلف الترشيعات الوطنية، ويف مقدمتها مدونة األرسة، 
وظهري االلتزامات والعقود والترشيع الجنائي، تضفي صفة األهلية عىل البالغ 18 سنة. لذلك، 
نجد أن املادة 209 من مدونة األرسة تنص عىل أن »سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة« 
)القانون رقم 70.03 كما وقع تعديله(. وتبن املادة التي تليها من نفس املدونة أن »كل شخص 
بلغ سن الرشد ولم يثبت سبباً من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها، يكون كامل األهلية ملبارشة 
حقوقه وتحمل التزاماته« )املادة 110 من القانون رقم 70.03(. هاتان املادتان تعززان ما ذهب 
إليه ظهري االلتزامات والعقود املغربي يف فصله الثالث من الجزء األول بأن »األهلية املدنية للفرد 
تخضع لقانون أحواله الشخصيـة. وكل شخص أهل لإللزام وااللتزام ما لم يرح قانون أحواله 

الشخصية بغري ذلك« )ظهري االلتزامات والعقود كما تم تغيريه وتتميمه(. 

نضيف إىل ذلك أن املرشع الجنائي اعترب من هو دون 12 سنة منعدم التمييز، وبالتايل تنعدم 
اعتربهم  فقد  كاملة،  سنة   18 غاية  إىل  سنة   12 سنهم  يتجاوز  الذين  األحداث  أما  مسؤوليته. 
ناقيص املسؤولية الجنائية لعدم اكتمال تمييزهم، مما يفيد أن املرشع اعترب مبدأ التدرج يف السن 
أساس املسؤولية الجنائية، وهو مبدأ أخذت به كل األنظمة القانونية سواء يف تحديد سن الرشد 

الجنائي أو سن الرشد املدني.

 إن الحـــد العمـــري األقـــىص الـــذي اعتمدنـــاه يحـــرض فيـــه الجانبـــان االجتماعي 
والقانونـــي، وأيضاً الجانب النفيس بحكم أن ســـن 18 ســـنة يعـــد أوج الدخـــول ملرحلة املراهقة 
التي ترجـــع من حيث الكلمـــة إىل الفعل العربـــي راهق الـــذي يعني االقرتاب مـــن اليشء .راهق 
الغالم أي قـــارب االحتالم، وراهقت الـــيشء رهقاً أي قربـــت منه. واملعنى هنا يشـــري إىل االقرتاب 
من النضج والرشـــد. أما املراهقـــة يف علم النفس، فتفيـــد االقرتاب من النضج الجســـمي والعقيل 
والنفيس واالجتماعـــــي. ولكنه ليس النضج نفســـه، ألن الفرد يف هذه املرحلة يبـــدأ بالنضج العقيل 
والجســـمي والنفســـــــي واالجتماعي، ولكنه ال يصـــل إىل اكتمال النضج إال بعد ســـنوات عديدة 
قـــد تصل إىل عرش ســـــنوات، وينبغي اإلشـــارة هنا إىل الفرق بـــن املراهقة والبلـــوغ. يعني هذا 
األخري اكتمـــال الوظائف الجنســـية.... وذلك بنمو الغدد الجنســـية وقدرتها عـــىل أداء وظيفتها. 
أما املراهقة، فتشـــري إىل التـــدرج نحو النضج الجســـمي والعقيل والنفيس واالجتماعـــي. وبالتايل، 
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فالبلـــوغ ما هو إال جانـــب واحد من جوانـــب املراهقة، كما أنه مـــن الناحية الزمنية يســـبقها، 
فهـــو أول دالئل دخول الطفل مرحلـــة املراهقة. هـــذه املقارنة تؤدي بنا إىل حقيقـــة مهمة مبناها 
أن النمـــو ال ينتقل مـــن مرحلة إىل أخـــرى فجأة غري أنه تدريجي ومســـتمر ومتصـــل بمعنى أن 
املراهق ال يـــرتك عالم الطفل ويصبـــح مراهقاً بن عشـــية وضحاها، بل ينتقل انتقـــاالً تدريجياً، 

ويتخذ هذا االنتقال شـــكل نمو وتغري يف جســـمه وعقله ووجدانه )ســـيد خـــريي، 1976(. 

أساسا عىل  املبنية  التنشيئية  املفارقة  العمرية مفيد يف رصد  املعطيات  إن استحضار هذه 
عالقتهما  يف  والعقيل  والجسدي  النفيس  والنضـــج  الجنائية  واملســــؤولية  املدنية  األهلية 
هذه  بخصوص  اآلخرين.  حقوق  باحرتام  املقابل  يف  وااللتزام  بيشء  التمتع  يف  الحق  بثنائية 
الثنائية، يلفت املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي املغربي انتباهنا إىل تأثر وضعية الطفل 
باملعايري األساسية واملعايري االجتماعية املرتبطة بأعراف وقيم سائدة ضارة بالطفولة، مستنداً 
للجنة  الختامية  واملالحظات  اإلنسان  لحقوق  الوطني  واملجلس  اليونيسف  تقارير  إىل  رأيه  يف 
الطفل يف ظل غياب دراسة علمية حول هذه املعايري )املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، 
2016(. أين يتمثل هذا الرضر؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال، نشري أوالً إىل أن وضع األطفال يف 
املغرب موسوم بسياق ديمغرايف )تمثل فئة األطفال -ما بن 0 و18 سنة-، من خالل املعطيات 
إناث، ونسبة %10  الساكنة، نصفهم  ثلث  أكثر من  للتخطيط،  السامية  للمندوبية  اإلحصائية 
منهم يقل عمرهم عن خمس سنوات( وسوسيو-اقتصادي متحول، يعرف تطورات هامة، لكنه 
ينطوي عىل احتمال كبري لإلقصاء بسبب ضعف نظم الحماية االجتماعية )املجلس االقتصادي 
واالجتماعي والبيئي، 2015(. يتجىل هذا اإلقصاء يف صور متعددة، منها استمرار االختالف بن 
التعريف القانوني للطفل )أقل من 18 سنة( والتعريف الضمني له داخل األرسة املعوزة ومجال 
والصمت  الكبار  سلطة  احرتام  عىل  قائم  تربوي  نموذج  سيادة  استمرار  إىل  باإلضافة  العمل، 
وانعدام الحوار )املرصد الوطني لحقوق الطفل واليونسيف، 2014(، ثم إعطاء األولوية ملصالح 
األرسة والجماعة عىل حساب مصلحة الطفل )يظهر هذا األمر جلياً يف ضعف التفاعل مع حاالت 
عامة،  بالطفل  املرتبطة  والنمطية  الجاهزة  املسبقة  األحكام  وانتشار  الجنسية(،  االعتداءات 
والنوع أو اإلعاقة باألخص )وهو ما ييسء للمكاسب املحققة يف مجال التمدرس والجهود املبذولة 

يف الحد من الفوارق بن الجنسن(.

الجنسن  بن  نسبياً  تكافؤاً  االستمارة،  نتائج  إىل  بالعودة  نلمس،  املسألة،  بهذه  ارتباط  يف 
)الذكور واإلناث(، عىل أن التوزيع املحصل عليه حسب فئات السن مهم جداً،  عىل  اعتبار أن كل 
فئة تنتمي  إىل سلك  درايس معن، بحيث إن الفئة األوىل )7-10( تنتمي إىل السلك االبتدائي، وأن 
الفئة الثانية )11-14( تنتمي إىل سلك الثانوي اإلعدادي، يف حن نجد أن الفئة الثالثة )15-أقل من 
18 سنة( تنتمي إىل سلك الثانوي التأهييل. يبقى السؤال الذي يطرح بعد هذه املعطيات العمرية 

هو: كيف تتعامل هذه الفئات مع ما تقدمه التلفزة املغربية من برامج؟

أول مالحظة نقدمها، قبل التطرق إىل القسم الخاص بمعطيات هذا السؤال، هو أن هذه العينة 
تنتمي إىل نفس املجال الرتابي، وهذا يف تقديرنا سيمكننا من تسليط الضوء عىل كيفية تعامل أطفال 
املنطقة الواحدة مع ما تقدمه التلفزة من برامج لهذه الفئة. ولعل التوزيع الجغرايف لفئات األطفال 
ضمن عينتنا له داللة خاصة عىل اعتبار أن االعتماد عىل مناطق جغرافية متعددة قد يعطينا نتائج 
متباينة تُعزى إىل خصوصية كل منطقة، فضالً عن الفروقات االجتماعية واللغوية بن هذه املناطق. 
وبالتايل، فاعتمادنا عىل منطقة واحدة سيسمح لنا بالوقوف عىل التمايزات بن الفئات العمرية رغم 
انتمائهم لنفس املجال الجغرايف بالنظر إىل اختالف املستوى االجتماعي والتعليمي ألرس املستجوبن. 
باإلضافة إىل ذلك، وجبت اإلشارة إىل أننا تعمدنا البقاء يف هذا املجال نظراً إىل املعرفة التي شكلناها 
حول األطفال فيما يخص عالقتهم باألقران والعائلة والدين واملدرسة والعمل واملجتمع، ورأينا أن هذا 
الرصيد الذي راكمناه من خالل خربتنا، ونحن ننتقل من سلك تعليمي إىل سلك آخر، قد يؤهلنا إىل فهم 



81

العدد التاسع  والسبعونمجلة الطفولة العربية تعامل األطفال املغاربة مع التلفزة: دراسة ميدانية

أفضل للعالقة التي سيعيشها هؤالء األطفال مع برامج التلفزة.

مقاطعات  إىل4  مقسمة  زم  وادي  فمدينة  املنظمة؛  العشوائية  العينة  بنظام  عملنا  لقد 
أن  سيما  ال  املقاطعات،  من  عدد  أكرب  عىل  االشتغال  اإلمكان  جهد  حاولنا  بحيث  حرضية، 
املؤسسات التعليمية التي اعتمدنا عليها تنتمي جغرافياً إىل أكثر من مقاطعة، بحيث بدأنا توزيع 
االستمارات يوم 17 أبريل 2012، وعملنا عىل تجميع آخرها يوم 25 أبريل 2012 .وبعد تجميع 
استغالل سوى 250  أننا ال نستطيع  تلميذ الحظنا   300 أكثر من  التي وزعت عىل  االستمارات 
لم يمأل بشكل جيد  أن بعضها  لن تفيدنا يف يشء، من منطلق  البقية سوف  أن  استمارة، كون 
وواضح، وأن أكثريتها كانت إجاباتها جد ناقصة، بل متناقضة يف بعض األحيان، فضالً عن وجود 

عينات يفوق سنها 18 سنة أو يقل عن 7 سنوات، وبذلك وجدنا أنفسنا مضطرين إىل إلغائها.

خاص باألمهات:       خاص باآلباء واألولياء:      

العدداملستوى التعليمي
النسبة 
املئوية

العدداملستوى التعليمي
النسبة 
املئوية

09.6%24األمية00%00األمية
10.8%27االبتدائي%104االبتدائي
16.4%41اإلعدادي4.8%12اإلعدادي
28,4%71الثانوي20%50الثانوي

30%75الجامعي13252.8الجامعي
4.8%12العايل18.4%46العايل

100%250املجموع100%250املجموع

املصدر: إنجاز الباحثني.

الالفت لالنتباه من خالل معطيات الجدولن أعاله أن املستوى التعليمي آلباء وأولياء وأمهات 
الفئات املستجوبة يكشف عن كون نسبة 52.8% يصل مستواهم التعليمي إىل الجامعي، مقابل 
التعليمي لألمهات،  الذين يبلغ تكوينهم سلك االبتدائي. نفس األمر بالنسبة للمستوى   %7.64
لم يتجاوز  اللواتي  30% مقابل %10.8  الجامعي بلغت  التكوين  إن نسبة األمهات ذات  بحيث 

مستواهن السلك االبتدائي، يف حن لم تتجاوز نسبة األمهات األميات %9.6.

أما فيما يخص الوضع االجتماعي، فقد أفضت االستبانة إىل اختالف يف الوضع املهني لآلباء 
واألولياء واألمهات، والبيانات اآلتية تربز ذلك:

ثانياً- توزيع العينة حسب الوضع املهني/الحريف آلباء وأولياء وأمهات الفئات املستجوبة

يبدو من خالل املبيانن أن نسبة اآلباء واألولياء الذين ينتمون إىل سلك الوظيفة العمومية 
لآلباء  بالنسبة   %38.4 بن  ما  فتوزعت  املتبقية،  النسبة  أما   ،%45.2 من  أكثر  نسبتهم  بلغت 
واألولياء املمارسن للمهن الحرة و14,4% بالنسبة للذين يمارسون حرفاً خاصة، و2% بالنسبة 
للعاملن بالخارج )بغض النظر عن طبيعة العمل الذي يمارسونه(. أما بالنسبة للوضع املهني 

املصدر: إنجاز الباحثني.
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لألمهات، فاملالحظة الرئيسية هي أن األمهات ربات البيوت بلغت نسبتهن 67.2% مقابل %18 
بالنسبة للمنتميات لقطاع الوظيفة العمومية، وما يناهز 14.8% يمارسن حرفاً حرة.

ثالثاً- التجهيزات املتوافرة بمنازل الفئات املستجوبة والهدف من استعمالها حسب كل فئة

الثالث املستجوبة تتوافر بنسب  الفئات  أن  املبيان  يتبن من خالل ما تعرب عنه نتائج هذا 
بنسبة  األجهزة  تلك  يتصدر  التلفزة  جهاز  أن  غري  بمنازلهم،  اإلعالمية  األجهزة  عىل  جداً  كبرية 
بنسبة  )الحاسوب(   P.C ثم   ،%98 بنسبة  الهوائي(  PARABOLE)الالقط  جهاز   تليه   ،%100
بنسبة  الفيديو  جهاز  وأخرياً   ،%83.6 بنسبة  والراديو  بنسبة%89.2،   DVD/ VCD و   ،%92

.%75.2

أما بالنسبة ألولوية استعمال هذه األجهزة، فقد أفرزت النتائج أن الحاسوب يتصدر هذه 
األولوية بنسبة 54.4%، يليه التلفزة يف الرتبة الثانية بنسبة 33.2%، علماً أن الفئات املستجوبة 
وخاصة  الرياضية،  واملباريات  التلفزية  الربامج  بعض  مشاهدة  يف  للحاسوب  استعماله  أكدت 

مباريات كرة القدم.

أما فيما يخص الهدف من استعمال هذه األجهزة، يظهر من خالل الجدول أسفله أن نسبة 
للدراسة،   %73.6 نسبة  مقابل  للرتفيه  األجهزة  هذه  تستعمل  املستجوبة  الفئات  من   %85.2

و63.6% للتثقيف، و16.4% اعتربوا هذه األجهزة مضيعة للوقت.

مضيعة للوقتاستعماالت أخرىللتثقيفللرتفيهللدراسةاالستعماالت
املستعملون

18421315910541

النسبة
%73.6%85.2%63.6%42%16.4

املصدر: إنجاز الباحثني.     
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املصدر: إنجاز الباحثني.
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رابعًا- معدل مشاهدة الطفل للتلفزيون
                   الفئة 

 املدة
فئة -15 أقل من18فئة -11 14فئة 10-7

النسبة املئويةالعددالنسبة املئويةالعددالنسبة املئويةالعدد

3.2%3.208%608%15أقـــل من ساعــة

18.8%1647%1640%40ما بن ساعة وساعتن

5.6%7.214%7.618%19ما بن 3 و4 ساعات

4.4%5.611%6.414%16أكثر من 4 ساعــات

جدول رقم 1 خاص مبعدل املشاهدة حسب الفئات   
                 الجنس 

املدة
إنــــاثذكـــور

النسبة املئويةالعددالنسبة املئويةالعدد

 6.8 %5.617%14أقل من ساعة

26.8%2467%60ما بن 1 و2 ساعات

12%8.430%21ما بن 3 و4 ساعات

8.4%821%20أكثر من 4 ساعات

جدول رقم 2 خاص مبعدل املشاهدة حسب اجلنس

باستقراء نتائج الجدول األول، يتضح بامللموس ارتفاع معدل مشاهدة األطفال للتلفزيون 
عموماً، والذي يفوق الساعتن يف اليوم )بنسبة 50.8%( فضالً عن كون نسبة ال بأس بها من 
للجدول  وبالنسبة  بنسبة %20.4.  اليوم  يف  أربع ساعات  إىل  ملدة تصل  التلفزة  األطفال تشاهد 
الثاني، يتبن أن نسبة مدة املشاهدة ما بن اإلناث والذكور تتفاوت تفاوتاً ضئيالً، حيث تسجل 
النسبة 26.8%، منهن اللواتي يتابعن الربامج التلفزية ملدة ترتاوح بن ساعة واحدة وساعتن 

مقابل نسبة 24% لدى فئة الذكور لنفس املدة.     
النتائج  إىل  بالنظر  يومياً،  ساعات  ثالث  هو  للمشاهدة  اليومي  املتوسط  أن  اعتربنا  وإذا 
املحصل عليها، فإن معدل مشاهدة التلفزة يصل إىل 21 ساعة أسبوعياً و90 ساعة شهرياً، وهو 
ما يعادل ¾ عدد ساعات الحصص الدراسية وفق الزمن املدريس املعمول به حالياً يف سلك التعليم 
لدى  موادها  اختالف  عىل  التلفزية  الربامج  حضور  كثافة  بوضوح  يربز  الذي  اليشء  األسايس، 
الطفل، وما تشكله من آثار سلبية محتملة إذا لم تُِجد األرسة تتبعها ومراقبتها. والالفت لالنتباه 
الفئات  التلفزة تبقى متساوية نسبياً بن  التي يجلس فيها األطفال ملشاهدة  كذلك أن األوقات 
ومشاهدتهم  تتبعهم  يؤكدون  األطفال  جميع  كون  عن  النتائج  تفصح  إذ  املستجوبة،  العمرية 
التلفزة بشكل دائم نسبة %47.2  الذين يشاهدون  التلفزية املقدمة، لذلك بلغت نسبة  للربامج 
مقابل 52.8% بالنسبة للذين يشاهدون برامج التلفزة أحياناً. والجدير باإلشارة يف هذا الصدد 
أن فرتات املشاهدة تتضاعف خالل أيام العطل، والتي تستحوذ خاللها التلفزة عىل معظم أوقات 
التي نجحت يف استمالة عدد كبري من  الفضائية  الواسع للقنوات  األطفال السيما مع االنتشار 

هذه الرشيحة العمرية، كما سنرى يف القادم من األسطر. 

خامسًا- توزيع العينة حسب »مع من يشاهد الطفل برامج التلفزة؟«

املصدر: إنجاز الباحثني.     
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التلفزية  الربامج  يتابعون  أنهم  أوضحوا  املستجوبن  أغلب  أن  أعاله  املبيان  نتائج  تشري 
بحضور األرسة بكاملها وذلك بنسبة 50.4%، ومع اإلخوة بنسبة 14.4%. يف املقابل لم تتجاوز 
نسبة األطفال الذين يختلون بأنفسهم يف مشاهدة الربامج التلفزية بنسبة 31.2% أي ثلث العينة 

تقريباً. وبالرغم من ذلك تبقى هذه النسبة حّمالة لدالالت عدة.

أو توجيه من قبل األرسة، تجعله  أية رقابة  للتلفزيون بمفرده يف غياب  إن مشاهدة الطفل 
بقاء  بشأن  الدراسات  بعض  أثارته  ما  املنحى  هذا  يف  نستحرض  أن  يكفي  شتى.  ملخاطر  عرضة 
الطفل لوحده أمام جهاز التلفزة، بحيث إن هذا األخري يشلُّ حركته ويقلل من نشاطه، ويُعّرضه 
التي  امَلَشاهد  حول  الالزمة  الرشوحات  له  يقدم  من  غياب  يف  خاصة  لإلحباط،  مستمرة  بصفة 
يتعرض لها )عبد اللطيف كدائي، 2006( .وبالتايل، فإن االنفتاح السمعي البري الذي فتح الباب 
لبث محتويات ال حر لها وضع األرسة أمام تحديات جديدة أهمها رضورة تفعيل التواصل بن 
أفرادها حول املحتويات اإلعالمية، إذ أن مشاهدة هذه املحتويات أصبحت ترافقه طقوس وعادات 
تعايل  الحوار،  األحداث، ضعف  املتباينة حول  املختلفة وأحياناً  التعليقات  خاصة، من قبيل: كثرة 
األمر  الالتواصل،  تنمي  التي  العائلية  الطقوس  من  وغريها  الجميع،  صمت  إىل  الداعية  األصوات 
الذي أضحى يهدد االتصال املبارش داخل األرسة باعتبار أن العالقات األرسية ليست شيئاً قاراً، بل 
قد تتوطد بفعل االتصال املبارش بن أفراد األرسة، وقد تفرّت نتيجة تاليش االتصال العائيل، وهذه 
العالقات تمر بالرضورة عرب القيم واملعايري التي يحتكم إليها األفراد )مصطفى مجاهدي، 2011(.

ولنئ كانت البحوث يف الغرب قد انطلقت مبكراً، وحاولت دراسة التأثريات الناجمة عن دخول 
العائلة، فضاء تنشط فيه املمارسات االجتماعية املوجودة  التلفزة إىل الفضاء األرسي، بوصف 
تحت تأثريات املحيط االجتماعي والثقايف، وتحت تأثري الخصوصيات التي تتميز بها كل العائلة 
النامية أو  البلدان  يف الوقت ذاته )David Morley, 1992(، فإن البحوث امليدانية ذات الصلة يف 
السائرة يف طريق النمو، ومن ضمنها املغرب، ال تزال محدودة. وبغضِّ النظر عن قلة الدراسات 
املتعلقة بالتأثريات املرتتبة عن تلّقي الربامج التلفزية عىل العالقات األرسية، فنحن هنا ننبه إىل 
أهمية مناقشة املواد التي تقدمها التلفزة لتجنب التأثريات السلبية وغري املرغوب فيها خاصة 
أمام ارتفاع نسب مشاهدة األطفال للتلفزيون، وخري دليل عىل صحة هذا الطرح كون األطفال 
خصوصاً الذين ترتاوح أعمارهم مابن 4 و12 سنة يعتقدون أن ما يشاهدونه هو حقيقة واقعية، 
ومن ثمة يمكنهم تجريب أحداث فيلم أو مسلسل يف الحياة الواقعية عىل أنفسهم أو عىل إخوتهم 
أو عىل أصدقائهم، وكثرية هي الحوادث املؤملة التي راح ضحيتها أطفال بسبب تقليدهم لبعض 
املشاهد التلفزية واألمثلة عىل ذلك كثرية، من ضمنها ما أقدم عليه طفل مغربي يبلغ من العمر 
9 سنوات بتاريخ 02 ماي 2012 يقطن بدوار أوالد الطالب بجماعة السبيعات بإقليم اليوسفية 
بشنق نفسه بواسطة حبل داخل غرفة بمنزل أرسته، محاوالً محاكاة شخصية باملسلسل الرتكي 
ج له بالبطلة »خلود«، والذي  »ما تنسانيش« )لفظ يف الدارجة املغربية يفيد »ال تنساني«( امُلروَّ
كان يعرض بالقناة الثانية 2M. وبعد تحقيق مصالح الدرك يف هذا الحادث، اتضح أن الضحية 
باالنتحار  الشخصيات  إحدى  قيام  تأثر بمشهد  وأنه  املذكور،  املسلسل  يتابع بشغف كبري  كان 
شنق  عىل  سنوات  ست  من  أكثر  منذ  أقدم  قد  كذلك  عراقي  طفل  وكان  تقليده.  إىل  دفعه  مما 
ذلك بمسلسل تركي بولييس تحت  يف  العراق، متأثراً  نفسه بحبل بمنزل عائلته يف قرية جنوب 
عنوان«وادي الدماء«، حيث ربط الطفل حباًل يف سقف الغرفة بمساعدة شقيقه ثم انتحر شنقاً.



85

العدد التاسع  والسبعونمجلة الطفولة العربية تعامل األطفال املغاربة مع التلفزة: دراسة ميدانية

سادسًا- استخدامات أفراد العينة للتلفزة
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التلفزیون حسب المستجوبین استخدامات

للترفیھ للتثقیف للتربیة إجابات أخرى مضیعة للوقت

 املصدر: إنجاز الباحثني.     

ما يالحظ عىل صعيد املعطيات املتعلقة بوظائف التلفزة هو سيادة وظيفة الرتفيه بنسبة 
األوىل  بلغت  إذ  للوقت،  التلفزة مضيعة  الرتبية واعتبار  37%  وتكافؤ جد متفاوت بن وظيفة 
نسبة 13% والثانية نسبة14 %. واملثري لالنتباه أن نسبة األطفال الذين يعتربون وظيفة التلفزة 
هي التثقيف وصلت إىل نسبة30 %، غري أننا نشري يف هذا السياق إىل الخلط الذي يعرتي وظيفة 
التثقيف لدى الفئات املستجوبة، إذ اكتشفنا أن عدداً كبرياً من األطفال يعترب أن برامج األخبار 
التعتيم  مقدمتها  يف  عدة  أسباب  إىل  نعزوه  أمر  وهو  الثقافية،  الربامج  ضمن  تدخل  والرياضة 
الذي  فاالنطباع  عامة  وبصفة  تشغلها،  التي  واألدوار  وأهدافها  الربامج  طبيعة  حول  اإلعالمي 
 ،)1997 خضور،  للرتفيه)أديب  أداة  أنها  هو  معها  املجتمعي  والتعامل  للطفل  التلفزة  تعطيه 
لكن باملعنى الفرجوي أساساً، وهو أمر يؤكده باملوازاة مع ذلك القائمن عىل اإلعالم العمومي 
أبريل 2012، ذكر  أذيع عىل »راديو أصوات« و«إذاعة أطلنتيك« بتاريخ 16  باملغرب. يف برنامج 
سليم الشيخ، مدير القناة الثانية، أن الرتفيه واألخبار من مهام كل القنوات العمومية، مؤكداً أن 
إلغاء وظيفة الرتفيه سيؤثر حتماً عىل نسب املشاهدة، وبالتايل عىل مداخيل اإلشهار التي تتوقع 

أن تنزل بنسبة %50.

ضمن االتجاه العام الذي يجعل من التلفزة أداة للرتفيه، يمكن أن نشري إىل تقارب مواقف 
األطفال عىل اختالف أعمارهم فيما يخص وظيفة التلفزة، حيث إن الفئة الثانية تتصدر الفئات 
الرتفيه  هي  للتلفزيون  األساسية  الوظيفة  أن  يعتربون  الذين  األطفال  نسبة  بلغت  إذ  األخرى، 

47.5%مقابل 37% التي تساوى فيها باقي الفئتن.

الغرائز  الواقع، وال تخاطب  تتناقض مع  التي ال  الرتفيهية  املادة  أن  إىل  التنبيه  وهنا يجدر 
غري النامية لدى املشاهد، وال تدفع املشاهد إىل »الهروب« أو إىل »الالمباالة« أو » الخمول«، والتي 
تحاول إيجاد جو من السعادة واملرح وتقدم تسلية حقيقية تحقق راحة نفسية وعصبية وذهنية 
للمشاهد. إن مادة ترفيهية بهذه املواصفات، مادة رضورية ومطلوبة ومفيدة سواء أكانت مادة 
محلية أو مستوردة. أما املادة الرتفيهية النمطية واملبتذلة والرخيصة، والتي تقدم صورة مهزوزة 
للواقع، وتلعب دور »املخدر« بالنسبة للمشاهد، وتكرس قيما مناقضة ملصالح املشاهد ولهويته 
ولثقافته ولرشطه اإلنساني واالجتماعي...فإنها مادة ترفيهية مؤذية ومرفوضة أيضاً، بغض 
النظر عن هويتها ومنشئها، وسواء أكانت منتجة داخل البلدان النامية أم مستوردة من أي بلد 

غربي أو رشقي )أديب خضور، 1997، 61(. 
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سابعًا- البرامج التلفزية املفضلة والقنوات التي تبثها
تقتيض معالجة موضوع تعامل األطفال املغاربة مع الربامج التلفزية األخذ بعن االعتبار 
أن ظاهرة تلقي هذه الربامج لم يعد حبيس الحدود الوطنية، بل تعداه إىل الفضائيات األجنبية 
من خالل انتشار عدد هائل من األقمار االصطناعية. لقد واكب انفتاح الحقل السمعي البري 
الذي عرفه املغرب ابتداء من ثمانينيات القرن املايض إقباالً جماهريياً كبرياً عىل اقتناء تجهيزات 
استقبال التلفزة الفضائية، بحيث أثارت هذه املسألة رغبة الكثري من الباحثن لدراسة الظاهرة 
الفضائيات.  برامج  مشاهدة  عىل  التهافت  هذا  وراء  تقف  التي  املختلفة  األسباب  فهم  بغرض 
لوضع  الفضائية  التلفزة  أو  الفضائيات  مثل  مصطلحات  عادة  الباحثون  يستعمل  ولإلشارة، 
القارئ يف صلب ظاهرة تلقي برامج التلفزات العابرة للحدود، واملقصود هنا البث التلفزي الذي 
تداول  املوضوع كذلك  تناولت  التي  األدبيات  األقمار االصطناعية. وراج يف  استعمال  انترش عرب 
كلمتي البارابول أو الصحون املقعرة، فاألوىل )Parabole( أخذت من اللغة الفرنسية، وهي تُكافئ 
)Desk( باللغة اإلنجليزية، ويف كلتا الحالتن نحن أمام تعبري يقصد به التجهيزات التي تستعمل 

الستقبال  الربامج التي تبث عن طريق األقمار االصطناعية )مصطفى مجاهدي، 2011(.

فنشاط  عديدة،  احتماالت  عىل  مفتوحة  عملية  عن  حديث  هو  التلقي  عن  الحديث  ولعل 
تُقدَّم يف وقتنا الحارض  الربامج السمعية البرية  أن  املشاهدة هو استهالك يف األساس بحكم 
التلفزي  املنتوج  أن  لالستهالك. وبالرغم من  أساساً  املنتجة  السلع  أنها سلعة كغريها من  عىل 
قد يلبس أحياناً ثوباً رمزياً أو روحياً، فهو ال يخلو من استحضار للمنطق التجاري .بمعنى أن 
السلع التي تقدمها التلفزة تشرتك يف املنطق التجاري مع أية عملية تجارية أخرى، وإن اختلفت 
من حيث عنارص اإلنتاج وطرق التسويق. لذلك، فاملفاضلة بن الربامج التلفزية ينبغي أن تأخذ 
بعن االعتبار جملة من العوامل، ومن ضمنها حضور الهاجس التجاري يف عملية تسويق هذه 
الربامج. وبغية الوقوف عىل اختيارات األطفال، ارتأينا أن نعرف مفاضلتهم بخصوص نوعن من 
الربامج: الربامج الوطنية، الفضائية أو األرضية، وبرامج الفضائيات العربية أو الغربية، وهدفنا 
من ذلك هو التعرف عىل املكانة التي تحتلها هذه القنوات يف املمارسة التلفزية لدى األطفال من 

خالل النتائج اآلتية:

فيما يخص الربامج التلفزية الوطنية
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كومیدیا الخیط األبیض  studio 2M/استودیو مداولة 

نسبة البرامج التلفزیة الوطنیة الخمس المفضلة  

املصدر: إنجاز الباحثني.                  

ال بد من اإلشارة هنا إىل أننا، يف إطار بناء املبيان، قدمنا للطفل خانة تضم خمسة اختيارات، 
وتركنا له حرية اختيارها بحسب األفضلية سواء تعلق األمر بمسلسالت أو أفالم أو برامج ثقافية 
أو برامج وثائقية أو برامج رياضية أو غنائية أو رسوم متحركة، مع مطالبته بتحديد القناة التي 
تبث الربامج املفضلة لديه. وما يمكن الوقوف عليه من خالل قراءة النسب الواردة يف خانة الربامج 
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األكثر مشاهدة عىل املستوى الوطني هو تصدر برنامجي مرسح الجريمة الذي كانت تبثه قناة 
Medi 1 TV وبرنامج أخطر املجرمن الذي كانت تبثه القناة الثانية 2M بنسبة 76%، يليهما 
برنامج استوديو  األبيض و%60  الخيط  برنامج  برنامج كوميديا بنسبة 58.5% مقابل %65 
2M الغنائي، ثم صنف برنامج مداولة يف املرتبة الخامسة بنسبة لم تتجاوز16% )جميع هذه 

الربامج العامة توقف بثها باستثناء برنامج مداولة(.

أو  التصنيفات هو غياب استحضار أي برنامج تربوي  لعل ما يمكن استخالصه من هذه 
وثائقي أو ثقايف، مقابل تزايد االهتمام بالربامج التي تستطيع تحصيل نسب عالية من املشاهدة 
النفسية  الحموالت  عن  النظر  بغض  والرتقب  التشويق  بن  يجمع  قالب  يف  تقديمها  خالل  من 
واالجتماعية التي يمكن أن تخلفها مثل هذه الربامج، وأبرز مثال عىل ذلك هو استقطاب برنامجي 
أخطر املجرمن ومرسح الجريمة ألكرب عدد من املشاهدين يف اآلونة األخرية، وهو مايطرح العديد 
اختيار  من  الغرض  ما  البطولية؟  الصورة  بتلك  املجرم  عرض  يتم  ملاذا  قبيل:  من  األسئلة  من 
الجرائم األكثر خطورة واألقل عقوبة؟ ملاذا غالباً ما تكون تريحات رجال األمن املستجوبن 
يطبعها كثري من الخوف مع انبهار شديد بذكاء املجرم؟ ثم ما الغاية من الكشف عن خطة املجرم 

يف تنفيذ جريمته باملوازاة مع خطة رجال األمن يف اإليقاع به؟

لعل هذه األسئلة تسمح لنا باستعراض مجموعة من االستنتاجات نرتبها عىل النحو اآلتي:

تسويق صورة نمطية عن الضحية الذي غالباً ما يروج عن كونه مغفالً، بليداً وسهل االخرتاق، 
يف حن يتم تصوير املجرم عىل أنه ماكر وذكي. طريقة التعامل مع هذه املسألة تسهم يف تغذية 
اإلجرام واتساع نطاقه. كما يولد إعجاباً كبرياً من لدن هواة اإلجرام ومبتدئيه خاصة عندما يقرتن 

ذلك بغياب الوعي وهشاشة املستوى االجتماعي والتعليمي، فضالً عن انتشار الفقر.

املستقبل  يف  ييرس  أمر  وهو  األمنية،  التقنية  والحيثيات  اإلجرامية  بالحيل  املشاهد  إحاطة 
عىل محرتيف النشاط اإلجرامي، محاكاة الحيل التي استلهمها املجرم واإلفالت من العقاب بحكم 
تعرفهم عىل خطط وطرق وإسرتاتيجيات رجال األمن يف القبض عىل املجرمن، ناهيك عن كون 
الكسب  أو  االنتقام  بدافع  إما  ومحاكاتها،  تقليدها  يحفز  أن  شأنه  من  الجرائم  تصوير  إعادة 

الحرام أو اكتساب »النجومية«.

وليست  للطفل  تُخّطط  لم  اختيارات  هي  املستجوبون  األطفال  بها  أدىل  التي  االختيارات  إن 
موجهة إليه. وأمام غياب ثقافة تلفزية أرسية، تصبح هذه الربامج موجهة إىل الصغـار والكبار 
عىل السواء. غري أننا ال ينبغي أن نلقي باللوم عىل األرسة فقط، بل ينبغي أيضاً أن يتحمل املسؤولون 

عن اإلعالم الوطني مختلف اآلثار التي يمكن أن تخلفها مواد الربامج التلفزية التي يقدمها.

باعتبارها  الطفولة  أهمية  حول  قرن  نصف  من  أكثر  منذ  النقاش  أثري  املتقدمة  الدول  يف 
تقررها  التي  السلمية  الطرق  وفق  لنشأتها  التخطيط  يتم  بحيث  املجتمع،  يف  بنيوياً  عنراً 
نظريات التنشئة االجتماعية والنظريات الرتبوية التي أضحت تأخذ بعن االعتبار أهمية الوسائط 
اإلعالمية، وباألخص التلفزة ودورها يف تشكيل وعي الطفل. ولهذا نجدها تحرص كل الحرص 

عىل إنتاج برامج موجهة للطفل تعكس خصوصيته الثقافية وهويته الوطنية.

يف هذا اإلطار، نجد أنه بعد ميض حوايل نصف قرن عىل عمر التلفزة املغربية، ما زلنا لم نعط 
التي  الربامج  انتقاء عينة من  الباحث صعوبة يف  لذلك يجد  األطفال،  لربامج  دقيقاً  بعد تعريفاً 
للقطب  الربامجية  الشبكة  ولو خاطفة عىل  نظرة  إلقاء  إن  الطفولة.  يمكن تصنيفها يف خانة 
2M، خاصة  والثانية  األوىل  املغربيتان  القناتان  تنتجها  التي  الربامج  تحديداً  ونقصد  العمومي، 
تلك املوجهة إىل فئة األطفال، تجعلنا نسجل أنها تنحر يف الرسوم املتحركة )املنصف العياري، 
األسباب  من  جملة  إىل  يعود  املتحركة  الرسوم  تتبع  عىل  األطفال  جمهور  إقبال  ولعل   .)2002
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انتباه  التي ترافق بعض هذه األفالم واعتمادها طرقاً متعددة لشد  من بينها الضجة اإلعالمية 
الطفل املتلقي. يف بعض األحيان تتحول سلسلة من الرسوم املتحركة إىل ظاهرة )مثل سلسلة 
بوكيمون(، فرتسخ الشخصية الخيالية يف ذهن الطفل من خالل املسابقات التي تجعل من بطل 
السلسلة محوراً لها إىل جانب رسم صوره عىل القمصان ومختلف ألبسة األطفال ولعبهم. كما 
يقع رسم صور أبطال الكرتون عىل علب »اليوغورت« وغريها من املستهلكات اليومية لألطفال، 
باإلضافة إىل تعمد مجموعة من األفالم إىل استعمال وسائل اإلثارة وشد االنتباه من خالل األلوان 
وأشكال الرسوم وترفاتها. وال شك أن التقنيات املتطورة املتوافرة لدى أضخم رشكات إنتاج 
أفالم الكرتون الغربية تسمح لها بإخراج عمل تلفزي كفيل باالستئثار باهتمام جمهور األطفال. 
لذلك ومن أجل التصدي ملثل هذا التوجه وجب عدم االكتفاء بإنتاج بعض أفالم الكرتون العربية، 
بل يتعن سرب آراء الطفل ومعرفة ما الذي يشده يف أفالم الكرتون الغربية وتوظيف اإلجابات يف 

اإلنتاج املحيل والعربي )املنصف العياري، 2002(.

 وما يربر ذلك أنه عندما تطرح سؤاالً عىل الطفل حول الربامج التي يرى أنها موجهة إليه أو 
تخاطبه، من غري الرسوم املتحركة، تجده يذكر أسماء برامج بعيدة كل البعد عن عامله وميوالته، 
يخلو من حيز  الكبار  عالم  وأن  الكبار،  عالم  الكثري من  اليشء  فيه  الصغار  عالم  أن  يفيد  مما 
لعالم الصغار، والشاهد عىل هذا الطرح أن نسبة املشاهدة تقاس بعدد املشاهدين بغض النظر 
عن جنسهم أو طبيعتهم. وبالرجوع، مثالً، إىل نسب مشاهدة التلفزة بالنسبة للقنوات األرضية 
منها أو الفضائية من خالل املعطيات التي استقيناها من املركز البيمهني لقياس نسب مشاهدة 
التلفزة marocmetrie الخاصة بشهر أبريل من نفس السنة، وهي الفرتة التي تزامنت مع إجرائنا 
للبحث امليداني التي سبقت اإلشارة إليها، يبدو أنها تتطابق مع نتائج البحث من حيث مجموعة 
من النقط، وعىل رأسها تكريس الطابع الفرجوي مقابل تنمية الحس الرتبوي أو القيمي لدى 

األطفال.

حسب  مشاهدة  األكثر  الربامج  قائمة  مداولة  برنامج  تصدَّر  األوىل،  القناة  مستوى  عىل 
األرقام املعلن عنها من قبل مؤسسة marocmetrie لقياس نسب املشاهدة بأزيد من 4.59 مليون 
مشاهد، أما يف املرتبة الثانية فحل برنامج كوميديا يف نسخته الخامسة الذي تابعه حوايل 4.3 
مليون مشاهداً، يف حن نجد أن نرشة األخبار باللغة العربية قد حلت يف املرتبة الثالثة بتخطيها 
أما  لدار«.  دار  »من  املغربية  والسلسلة  دقيقة«،   45« برنامج  يليها  مشاهد،  مليون  حاجز3.8 
بالنسبة للقناة الثانية 2M، فقد واصل املسلسل الرتكي املدبلج »ماتنسانيش« تَربُّعه عىل قائمة 
الربامج العرشة األوىل بالقناة الثانية بأزيد من 6.7 مليون مشاهد، يليه برنامج أخطر املجرمن 
بأزيد من 4.8 مليون مشاهد وبرنامج الخيط األبيض الذي حل يف املرتبة الثالثة ب 4.2 مليون 
مشاهد، يف حن احتل برنامج استوديو 2M املرتبة السادسة ب 3.7 مليون مشاهد، ولعل معطيات 
الجدول أسفله الخاصة بالربامج التلفزية األكثر مشاهدة بالقناتن األولـــى والثانية تربز ذلك:

مالحظاتالنسبةعدد املشاهدينالقناةالربنامجر.ت

2 مليون و734 ألف مشاهد2Mما تنسانيش1

4 مليون و900 ألف مشاهد2Mأخطر املجرمن2

41%4 مليون و294 ألف مشاهد2Mالخيط األبيض3

4 مليون و104 ألف مشاهد2Mالحسن والصافية4

4 مليون 59 ألف مشاهداألوىلمداولة5

أزيد من 4 مليون مشاهداألوىلكوميديا6

3 مليون و913 ألف مشاهد2Mمختفون7

8
أكثر من 3.8 مليون مشاهداألوىلالنرشة اإلخبارية بالعربية

أزيد من4 مليون و350ألف مشاهد2Mالنرشة اإلخبارية بالفرنسية

92M 2استوديوM
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الحاج عبود10
فيلم 
مغربي

3.1 مليون مشاهد2Mإيزيل11
مسلسل 

تركي

3 مليون و183 ألف مشاهدالباحث12
فيلم 
مغربي

2Mجرب وحكم13

45 دقيقة14

وىل
أل

ة ا
نا

لق
ا

2.6 مليون مشاهد

ن 
 ب

ما
ح 

او
رت

 ت
بة

س
لن

ا
%

29
.2

و 
%

13
.6

مجلة 
اجتماعية

من دار لدار15
سلسلة 
مغربية

الغريب16
مسلسل 

مغربي

حصاد الخطيئة17
فيلم 

تلفزيوني

عند الفورة يبان لحساب18
مسلسل 

مغربي

الرقاص19
فيلم 
مغربي

املصدر: جريدة املساء، العدد 1754، بتاريخ 2012/05/14.    

للمشاهدة،  نسب  من  العمومية  القنوات  برامج  تحصده  مما  بالرغم  أنه  بالذكر  والجدير 
فإنها تظل مقارنة بما تحصده القنوات األجنبية ضئيلة جداً.

ب - بشأن الربامج التلفزية األجنبية 
التلفزة  بن  الدائم  االنتقال  هو  املستجوبن  األطفال  لدى  السائد  االتجاه  أن  املالحظ  من 
الوطنية والفضائية. وتجدر اإلشارة إىل أن املحدد األساس يف هذا االنتقال ال يعود إىل هوية التلفزة، 

بل إن الربامج هي التي أصبحت تتحكم يف هذه االختيارات.
يتضح من خالل هذه القراءة والتأمل يف التمثيل املبياني أسفله أن 222 طفالً من أصل 250 
املستجوبة، يشاهدون وبشكل دائم قناة MBC الفضائية خالل فرتة إجراء البحث، بحيث يجب أن 
نوضح هنا أن هذه النسبة تخضع لنوعية الربامج التي تبثها هذه القناة، وارتفاع نسبة املشاهدة 
 ARAB خالل الفرتة التي ُقدمت فيها االستمارة للعينة املبحوثة تزامنت مع بث الربنامج الغنائي

IDOL وباقة من املسلسالت الرتكية املدبلجة.

11%

89%

نسبة مشاھدة البرامج األجنبیة 

قنوات أخرى

MBC

املصدر: إنجاز الباحثني.
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من املالحظ كذلك أن املسلسالت التلفزية الفضائية التي تمتلك مجموعة من القنوات هي 
التي تجلب اهتمام األطفال؛ MBC كما هو معلوم تضم مجموعة كبرية من القنوات تثري إعجاب 
األطفال ليس من جانب اإلناث فقط باعتبارهن مياالت إىل املسلسالت العاطفية، بل حتى الذكور 
منهم بفضل ما تقدمه من أفالم حديثة ومسلسالت وبرامج متنوعة تمتزج فيها ربما جمالية 

الصورة بجودة الصوت.

مشاهدة،  األكثر  األوىل  العرش  القنوات  ضمن  مراكز  أربعة   MBC قنوات  نالت  املغرب،  يف   
 MBC1 يف املركز السادس وMBC2 يف املركز الرابع وMBC4 يف املركز الثاني، وMBC بحيث جاءت
action يف املركز العارش. وقد عزا التقرير الذي أصدره نادي دبي للصحافة عىل هامش انعقاد 
سيطرة  العربي«،  اإلعالم  عىل  »نظرة  بعنوان  عرش،  الحادي  الورشة  يف  العربي  اإلعالم  ملتقى 
قنواتMBC عىل نسب املشاهدة يف البلدان العربية إىل اشتمال مجموعة MBC عىل الالعبن األربع 
سهل  مما  الحقوق،  وأصحاب  املوزعون  البث،  جهات  املنتجون،  وهم:  السوق  عىل  املسيطرين 
سيطرة قنوات MBC عىل السوق من وجهة نظر الجمهور، والجدول اآلتي يساعد عىل فهم ذلك:

النسبة املئويةاملفضلونالقناةر.ت

1MBC014%41,8

2National Géographie40%21,4

12,8%26الجزيرة3

4MTV Arabia30%17,2

5Spectoon14%6,8

املصدر: إنجاز الباحثني.

تقتيض  املوضوع  إن معالجة  امليداني،  العمل  لنتائج  استعراضنا  بعد  القول،  يمكن  إجماالً 
الجمع بن املقاربة الكمية واملقاربة الكيفية. األوىل من شأنها تطعيم البحث بأرقام دقيقة حول 
تعاطي األطفال املغاربة مع الربامج التلفزية، واملقاربة الثانية )الكيفية( تسمح لنا بالوقوف عىل 

املعنى الذي تعطيه األرقام عن طبيعة هذا التعامل وعن آثاره.

إىل تحصيل  لقد اعتمدنا يف أول األمر عىل أسلوب اإلثارة، وكانت تهدف هذه الخطوة أساساً 
معلومات كافية عن املمارسات اإلعالمية التلفزية لألطفال، والظروف االجتماعية بما فيها العائلية 
واملدرسية واإلعالمية التي تؤثر يف عالقة الطفل بالربامج التي تبثها التلفزة. ومن بن األمور التي 
اليوم  توفره  ما  أمام  املتعددة  باالختيارات  يرتبط  فيما  األطفال  ميول  تحديد  معرفتها  نود  كنا 
الفضائيات من بدائل، سواء تعلق األمر بالقنوات أو الربامج املختلفة، مثلما سعينا أيضاً إىل الوقوف 
عىل الغالف الزمني الذي يخصصه األطفال للمشاهدة، وكيف يمارسونها، وبرفقة من يشاهدون 

برامجها، وكذلك العوامل التي تتدخل يف عالقة األطفال مع الربامج التلفزية الوطنية واألجنبية.

اندهاشنا ملا وقفنا عن  التلفزة، وزاد  اندهشنا من حجم اهتمام األطفال بما تقدمه  عملياً، 
العمومية،  للتلفزة  الربامجية  الشبكة  ال سيما ضمن  الفئة،  لهذه  املخصصة  للربامج  غياب  شبه 
األمر الذي ييرس عملية عبور هذه الرشيحة إىل مساحات إعالمية أجنبية حسبهم أنها تقدم إليهم ما 
يناسب خصوصيتهم وتحرتم ذكاءهم ما دام أن اإلعالم العمومي منشغل بقضايا أخرى بعيدة كل 
البعد عن عالم الطفولة، ومنغمس كلياً يف »عالم الكبار«. هذا التباعد انتبه إليه املجلس االقتصادي 
واالجتماعي والبيئي بدوره بعد أكثر من أربع سنوات من الدراسة، إذ الحظ أن وسائل اإلعالم ال 
الربامـج  َترجيـح كفـة  لألطفال، مــع  املوجهــة  للربامــج  قليــل  تخصص ســوى وقــت 
الرتفيهيـة علـى حسـاب الرتبيـة والثقافـة. وكمثـال علـى ذلـك، تخصيـص القنـوات التلفزيـة 
سـاعتن  مـن  أقـل  واألمازيغيـة(  تيفـي   1 وميـدي  الثانيـة  والقنـاة  األوىل  )القناة  الوطنيـة 
لربامـج األطفال، تقتطع منهـا الربامج الرتفيهيـة حصة األسد بنسـبة 67 فـي املائـة )املجلس 
االقتصادي واالجتماعي والبيئي، 2016(. وعىل هذا األساس نخلص إىل تسجيل هذه االستنتاجات:
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بالرجوع إىل نتائج العمل امليداني املتعلقة بكيفية تعامل األطفال املغاربة مع التلفزة، تحديداً 
من خالل العينة املستجوبة التي شكلت موضوع بحثنا، نسجل عزوف عدد كبري من األطفال عن 
مشاهدة الربامج التلفزية الوطنية. يف هذا السياق، ينبغي أن نستحرض، عند قراءة إحجام هذه 
الفئة عن متابعة الربامج التلفزية الوطنية، مقابل معطيات رقمية تفيد بارتفاع نسب املشاهدة، 
أن األمر يرجع باألساس إىل برامج معينة تبثها القنوات الوطنية خالل مدة زمنية معينة. بمعنى 
أن نسب املشاهدة ال ترتبط بالدرجة األوىل بالقناة الباتة، بل بطبيعة الربامج املبثوثة، اليشء الذي 
قد يجعل هذه النسب تختلف من فرتة ألخرى، وهنا يطرح التساؤل عن طبيعة هــــذه الربامج، 

وعن الفئة املستهدفة من خاللها؟

ال نعتقد أن البحث عن إجابة لهذه األسئلة، هدفه فقط الوقوف عىل املعايري املعتمدة فـــي 
والرتبـــوي  القيمـــــي  للجانب  استحضارها  مـــدى  عـــن  للكشف  الربامجية  الشبكة 
والثقايف، بغضِّ النظر عن الفئات املستهدفة، بل فضالً عن ذلك رصد مدى أخذها بعن االعتبار 

حاجات رشيحة عريضة من هذا الجمهور نختزلها يف عبارة الطفولة.

ليست الغاية من هذا الكشف أو الرصد، القول إن هذه املعايري املعتمدة تسري عىل هذا النحو 
أو ذاك، بل الغاية التنبيه إىل أن تلك املعايري ال تصلح لفئة معينة، وأن بعضها اآلخر هو األنسب 
أي  إىل  باالستمتاع  ألطفالنا  ببساطة  نسمح  سوف  »هل  جمهوريته:  يف  أفالطون  يقل  ألم  لها. 
قصص ألفها أي شخص من نسج خياله، وبذلك تستقبل عقولهم أفكاراً غالباً ما تتعارض تماماً 
مع األفكار التي نعتقد أنه ينبغي عليهم أن يعرفوها عندما يصبحون شباباً ناضجن؟ ال، قطعاً 
ال...إذن يبدو أن اهتـمامنا األول سـوف ينصب عىل اإلشـراف عىل تأليف الحـكايات واألساطري، 
بحيث نرفض كل ما هو غري مقبول...أما معظم الحكايات املستخدمة حالياً، فينبغي التخلص 
منها« )ملفن ديلفري وآخرون، 1989(. وإذ ال نريد تخطئة أفالطون، فإننا نقول إن هذا يستقيم 
يف عر االتصال املبارش الذي لم يشهد من الوسائط إال املكتوب يف لباس نحن يف غنى عن بيانه 

اآلن.

إىل  تؤدي  للحديث عن كون رسالة محددة  أفالطون  نهج  اليوم، حرفياً  نسلك،  أن  يعقل  ال 
التأثري نفسه ويف الظروف جميعها يف كل من يتقبل رسالة إعالمية معينة. بصيغة أخرى، إننا ال 
نروج لطرح مؤداه أن األطفال يتأثرون بمضمون الربامج التي يشاهدونها حسب الرسائل التي 
وضعت لها يف تلك املضامن التلفزية املنتجة. إن اعتقاداً خاطئاً ما زال يسود عدداً من الدراسات 
مفاده أن برنامجاً يحدث األطفال عن خطر التدخن، سيؤدي بالرضورة إىل تنشئتهم عىل سلوك 
يرفض هذه الظاهرة، والحال أن ذلك يمكن أن يثري لدى الطفل فضوالً ليجرب ما ُدعي إىل تركه، 
بقيم  والتشبث  الوطن  عن  الدفاع  رسالته  برنامجاً  أن  نتصور  أن  الخطأ  من  ذلك،  مع  باملوازاة 
املـــواطنة وترسيخ السلوك املدني، قد يدفع بالطفل بالرضورة إىل تعديل سلوكه أو تغذية قيمه 
وتنمية حبه لوطنه بعد مشاهدة الربنامج، بل يمكن أن يأخذ عدداً كبرياً من األطفال هذه الربامج 
عىل اختالف أنماطها وأنواعها عىل أنها حمالة لرسالة واحدة،ال سيما إذا أخذنا بعن االعتبار أن 
رشيحة عريضة من هذه الفئة قد يصنفون معظم برامجهم عىل أنها ترفيهيـة وفرجوية وإن 
كان األمر غري ذلك. وهو أمر الحظناه من خالل مقابلتنا لألطفال، حيث الخلط بن ما هو تربوي 
وثقايف وترفيهي، والخطورة يف هذه املسألة هي أنهم )أي األطفال( يأخذون معظم ما يبث عىل 
أنه ترفيه. إنها مالحظة يعلمها مجموعة من الباحثن حتى يف املنطقة العربية، فتكون النتيجة 

استخفاف األطفال باملسائل الجوهرية الجادة يف حياتهم )محمد شلبي، 2003(.

ومن ثمة، إذا نظرنا بإمعان إىل استخدام التلفزة واشتغال هذه األخرية عىل قضية الرتبية، 
يمكن القول إنها مسألة تحتاج إىل رؤية شمولية تستحرض جميع العوامل التي بإمكانها أن تؤثر 
يف عالقة املنتوج باملتلقي وفق مقاربة تعي مسؤولية القائمن عىل اإلعالم من مؤسسات للدولة 
ومنتجن وصحفين ومخرجن ومستشهرين، وأيضاً تدرك ما ينبغي أن تتحمله األرسة واملدرسة 
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واملجتمع املدني من مسؤولية إزاء هذه املسألة،غري أن ذلك لن يثنينا عن محاولة التفكري يف تصور 
بعض أسس طبيعة الروابط املمكنة بن التلفزيــــون والرتبية، والتي نوجزها يف ثالث نقاط: 

يف 	  ثقافياً، توجيهياً  تعليمية ومضموناً  أداة  أن تشكل  إعالمية يمكن  الربامج كرسائل 
عر ثقافة تعدد الوسائط اإلعالمية.

اإلنتاج الفني الواعي بأثر هذا املضمون عىل األطفال، السيما إذا تم استخدامه يف قالب 	 
مشوق يمزج بن قوة الصورة وثقل الكلمة.

التكوين يف مجال اإلعالم املوجه إىل األطفال قصد االرتقاء بمستوى الربامج التي تجعل 	 
التلفزة يف خدمة الطفولة.

بناءة؛  الرتبية عىل وسائل اإلعالم تربية نقدية  أن تكون  النقاط هو  القصد من هذه  ولعل 
أنه أصبح  الحديثة، يبدو  النظريات االجتماعية  وألن تربويات اإلعالم لم تحظ باهتمام أي من 
لزاماً عىل الرتبية الحديثة أن تضع ضمن أهدافها تنمية النزعة النقدية للميديا لدى الشباب )نبيل 
عيل، 2001( بهدف أن نرفع عن األطفال األمية اإلعالمية، ألنه لم يعد مقبوالً اإلقرار بدور اإلعالم 
واالتصال بمختلف الوسائل يف حياة هذه الرشيحة الهشة، بل يف حياتنا جميعا من جهة، ونقيص 

وسائل اإلعالم واالتصال عن مؤسساتنا الرتبوية من جهة أخرى.

األجنبية  أو  الوطنية  التلفزية  الربامج  مع  األطفال  تعاطي  كيفية  معالجة  محاولة  إن 
الينبغي أن تقتر فقط عىل دراسة أفقية تختزل يف معطيات عددية فقط، بل تقتيض وضعها 
يف سياقها االجتماعي والسيايس واالقتصادي بالنظر إىل كون الدراسة األحادية الجانب أصبحت 
يف وقتنا الحارض غري مجدية، خصوصاً وأن وطأة التلفزة أضحت تقتيض انخراط كل املؤسسات 
االجتماعية للحيلولة دون تعميق الهوة بن اإلعالم والطفل. إن جيل اليوم لم يعد ينتظر إشارة 
الضوء األخرض من األرسة، بل أصبح حراً يف عالم افرتايض خال من القيـود، ولعل العنوان الذي 
اختاره Nicolas Truong ملقالته »الطفل تغري، الرتبية كذلك« يحيلنا عىل رضورة مواكبة املدرسة 
لحركية الطفل قصد احتوائه ومسايرته بدل جعله تائهاً، مغرتبــــاً ومشوش الذهن. لذلك، فإن 
ظاهرة الحركية اإلعالمية وما ترتب عنها من سطوة التلفزة تقتيض من املدرسة الراهنة أكثر 
من أي وقت مىض العمل عىل إنارة عقل الطفل وتحريـره ) Nicolas Truong, 2002( بـــدل 
سجنه وتكبيله. ولعل الطفل املغربي ال يشكل استثناء عىل غرار ما يقع عىل املستوى العاملي، 
فهو أيضاً يعيش اليوم يف بيئة اتصالية خصبة تتميز بتعدد وتنوع وسائل التثقيف والرتفيه التي 

ترتأسها التلفزة.

التعدد  مطلب  يف  لالنخراط  جاهدة  تسعى  العمومية  التلفزية  املحطات  أن  إىل  نشري  وهنا 
والتنوع خدمة لجمهور املشاهدين أو املستمعن، خاصة جمهور األطفال، بيد أن هذا االنخراط 
ال زال يصطدم بإرث ثقيل يحتاج إلرادة سياسية حقيقية إلعادة هيكلة قطاع اإلعالم – بشقيه 
الحكامة  ضعف  من  منه  يعاني  ما  جانب  فإىل  داخليا.  وترميمه  والبري-وتنظيمه  السمعي 
اإلدارية واملالية والتنظيمية،فهو يعيش أزمة ثقة بن السيايس واإلعالمي واإلداري. وباستقراء 
معطيات البحث امليداني، يتبن أن ما تقدمه التلفزة أنموذجاً من برامج ، رغم الجهود املبذولة، 
املشاهدة  هذه  تشتت  عن  أسفر  ما  وهو  وحاجياته،  املغربي  الطفل  لخصوصيات  تستجيب  ال 
املبارش  االجتماعي  التواصل  وضعف  االنفرادي  النمط  ظهور  ما  حد  إىل  ويزيد  املتابعة،  وفتور 
داخل الفضاء العائيل، فضالً عن فتور الروابط التي أصبحت تجمع الطفل بباقي أفراد أرسته، 
وهي حالة خلصنا من خاللها إىل أننا نعيش حالة من العزلة داخل األرسة الواحدة، وغربة داخل 

املجتمع الواحد، وتيهاً داخل الفضاء اإلعالمي الواحد.
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قد تبدو هذه النتائج مقلقة، لكنها يف العمق صادقة، نروم من خاللها دق ناقوس خطر قادم 
املجتمع واملواطن، مادام  الطفل واألرسة، وبن  بن  الذي نحسبه سميكاً  الجدار،  ذلك  يهدم  قد 
أن القنوات العمومية لم تستطع اإلحاطة بما يخدم املصلحة الفضىل للطفل املغربي .من ثمة، 
نتطلع إىل أن تمثل تجربة القنوات املوضوعاتية مستقبالً )القناة الرابعة عىل سبيل املثال( نافذة 
والوضع  الحاصل  للرتاكم  الذكي  االستثمار  برشط  القنوات  باقي  خلفته  الذي  الفراغ  تمأل  أمل 
القائم. ولنئ كان صحيحاً أن اإلشكاليات املرتبطة بالطفولة تهم املجتمع بكل رشائحه ومكوناته، 
فإن السلطات العمومية يجب أن تفي بالتزاماتها الوطنية والدولية، وأن تضع سياسات عمومية 
اإلعالم  باملجال  املتعلقة  تلك  القوانن، ومن ضمنه  الطفل وتضمن احرتام  تكفل حماية حقوق 
مبالغة.  أو  تشويه  دون  عنها  والتعبري  ذاته  عىل  التعرف  فرصة  الطفل  منح  أجل  من  السمعي 
فاألجدر بنا أن نهتم باألطفال الذين سنخلفهم لهذا العالم، بدل أن ننشغل بالعالم الذي سنخلفه 

لهم.

ملحق :استمارة حول عالقة الطفل املغربي بالتلفزة 
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