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العدد التاسع والثالثون

مجلة الطفولة العربية

قواعد النشر في مجلة الطفولة العربية

إن مجلة الطفولة العربية مجلة علمية محكمة في أبحاثها امليدانية تقدم للقارئ املهتم مبجال الطفولة
غرفا معرفيا لكل ما يخص الطفولة من دراسات وبحوث ومقاالت وقراءات عامة يستفيد منها املختصون
واملهتمون وتقبل للنشر باللغتني العربية واإلجنليزية املواد اآلتية:

1ـ األبحاث امليدانية والتجريبية*.
 2ـ األبحاث والدراسات العلمية النظرية.
3ـ عرض أو مراجعة الكتب اجلديدة.
4ـ التقارير العلمية عن املؤمترات املعنية بدراسات الطفولة.
 5ـ املقاالت العامة املتخصصة.
قواعد عامة:

يشترط فيما يقدم للنشر في املجلة من دراسات ميدانية أو نظرية أو تقارير ما يلي:
1ـ اجلودة في الفكرة واألسلوب واملنهج ،والتوثيق العلمي ،واخللو من األخطاء اللغوية والنحوية.
 2ـ التعهد من الكاتب ،أن بحثه لم يسبق له أن نشر وأنه لن ينشره في أية مجلة أو كتاب قبل أن ُيبلغ برد
املجلة وحكمها.
 3ـ أن تك���ون اإلس���هامات مطبوع���ة مبعالج الكلم���ات  Winwordعلى أال يزيد ع���دد صفحاته على 4 0
صفحة حجم .A4
 4ـ تنظيم طباعة البحث على أساس كتابة العناوين الرئيسية وسط السطر والعناوين الفرعية في اجلانب
اليمني في سطر مستقل (بنط غامق) والعناوين الثانوية في بداية الفقرة.
 5ـ إرس���ال نس���خة واح���دة م���ن البحث مع الديس���ك وملخص�ي�ن أحدهم���ا باللغ���ة العربية واآلخ���ر باللغة
اإلجنليزية ،باإلضافة إلى السيرة الذاتية املختصرة للباحث عند إرساله البحث ألول مرة.
 6ـ ميكن إرسال نسخ املساهمات عن طريق اإلنترنت اخلاص مبجلة الطفولة العربية:
haa49@qualitynet.net
قواعد خاصة:

أوال :األبحاث امليدانية والتجريبية:
1ـ
2ـ

3ـ
4ـ

كتابة عنوان البحث واسم الباحث ولقبه العلمي واجلهة التي يعمل لديها على الصفحة األولى.
اس���تيفاء البح���ث ملتطلب���ات البح���وث امليدانية والتجريبية مب���ا يتضمنه من مقدم���ة واإلطار النظري
والدراسات السابقة ومشكلة البحث وأهدافه وفروضه وتعريف مصطلحاته.
يراع���ي الباح���ث توضيح أس���لوب اختي���ار العينة ،وأدوات الدراس���ة وخصائصها الس���يكومترية وخطوات
إجراء الدراسة.
يقوم الباحث بعرض النتائج بوضوح مس���تعينا باجلداول اإلحصائية أو الرس���ومات البيانية متى كانت
هناك حاجة لذلك.

* تقدم املجلة مكافأة مالية رمزية ( 500دوالر أمريكي) تشجيعا لألبحاث امليدانية والتجريبية.
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العدد التاسع والثالثون

مجلة الطفولة العربية

قواعد النشر في مجلة الطفولة العربية
قواعد التوثيق

 1ـ عند اإلشارة إلى املراجع في املنت يذكر االسم األخير (فقط) للمؤلف أو الباحث وسنة النشر
ب�ي�ن قوس�ي�ن مثل (القوص���ي )1985 ،أو ( ،)Gardner, 1981وإذا كان عدد الباحثني (من
اثن�ي�ن إل���ى خمس���ة) تذكر أس���ماء الباحث�ي�ن جميعهم للمرة األول���ى مثل (أبو ع�ل�ام ،العمر،
الصراف ،الشيخ ،)1999 ،وإذا تكررت االستعانة بنفس املرجــع يذكــر االسم األخير للباحــث
األول وآخ ـ���رون مث ـ���ل (أب���و عالم ،وآخ���رون )1999 ،أو ( )Gardner et al., 1981وإذا كان
ع���دد الباحث�ي�ن س���تة فأكثر يذكر االس���م األخي���ر للباح���ث األول وآخرون مث���ل (الدمرداش،
وآخ���رون )1999 ،أو ( ،)Skinner, et al., 1965وعن���د االقتب���اس يوض���ع النص املقتبس
بني «قوسني صغيرين» ،وتذكر أرقام الصفحات املقتبس منها مثل( :أبو عالم.)43 :1990 ،
 2ـ وج���ود قائم���ة املراجع ف���ي نهاية البحث يذكر فيه���ا جميع املراجع التي أش���ير إليها في منت
البحث وترتب ترتيبا أبجديا ـ دون ترقيم مسلسل ـ حسب االسم األخير للمؤلف أو الباحث
وتأت���ي املراج���ع العربية أوال ثم املراجع األجنبية بعده���ا وتذكر بيانات كل مرجع على النحو
اآلتي:
أ ـ عندما يكون املرجع كتابا:
اس���م املؤلف (س���نة النش���ر) عنوان الكتاب (الطبعة أو املجلد) اس���م البلد :اسم الناشر،
مثال :مراد ،صالح أحمد ( .)2001األساليب اإلحصائية في العلوم النفسية والتربوية
واالجتماعية ،القاهرة :االجنلو املصرية.
ب ـ عندما يكون املرجع بحثا في مجلة:
اسم الباحث (سنة النشر) عنوان البحث ،اسم املجلة ،املجلد ،الصفحات :مثل :قطامي،
نايف���ة ( .)2002تعليم التفكير للطفل اخلليج���ي ،مجلة الطفولة العربية 87 ،12 ،ـ
.114
ج ـ عندما يكون املرجع بحثا في كتاب:
اسم الباحث (سنة النشر) عنوان الباحث ،اسم معد الكتاب ،عنوان الكتاب ،اسم البلد:
الناشر ،الصفحات التي يشغلها البحث.
3ـ اإلشارة إلى الهوامش بأرقام متسلسلة في منت البحث ووضعها مرقمة على حسب التسلسل
ف���ي أس���فل الصفح���ة الت���ي وردت بها مع مراع���اة اختص���ار الهوامش إلى أقص���ى قدر ممكن،
وتذك���ر املعلوم���ات اخلاصة مبص���در الهوامش في نهاية البحث قبل اجل���زء اخلاص باملصادر
واملراجع.
 4ـ وضع املالحق في نهاية البحث بعد قائمة املراجع.
ثانيا :الدراسات واملقاالت العلمية النظرية:

جتيز هيئة التحرير الدراسات واملقاالت النظرية للنشر إذا ملست من املراجعة األولية أن الدراسة
أو املقال���ة تعال���ج قضي���ة من قضايا الطفول���ة مبنهج فكري واضح يتضم���ن املقدمة وأهداف
الدراس���ة ومناقش���ة القضية ورؤية الكاتب فيها ،هذا باإلضافة إلى التزامه باألصول العلمية
في الكتابة وتوثيق املراجع وكتابة الهوامش التي وردت في قواعد التوثيق.
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قواعد النشر في مجلة الطفولة العربية
ثالثا :عرض الكتب اجلديدة ومراجعتها:

تنشر املجلة مراجعات الباحثني للكتب اجلديدة ونقدها إذا توافرت الشروط اآلتية:
 1ـ الكتاب حديث النشر ،ويعالج قضية تخص أحد مجاالت الطفولة.
 2ـ استعراض املراجع حملتويات الكتاب وأهم األفكار التي يطرحها وإيجابياته وسلبياته.
 3ـ حتت���وي الصفح���ة األولى من تقرير املراجعة على اس���م املؤلف وعن���وان الكتاب والبلد التي
نشر فيها واسم الناشر ،وسنة النشر ،وعدد صفحات الكتاب ،ويكتب في أسفل الصفحة اسم
ا ُملراجع ودرجته العلمية واجلهة التي يعمل لديها.
 4ـ كتاب تقرير املراجعة بأسلوب جيد وال يزيد على ثمان صفحات من حجم .A4
رابعا :التقارير العلمية عن الندوات واملؤمترات املعنية بقضايا الطفولة:

تنش��ر املجلة التقارير العلمية عن املؤمترات والندوات واحللقات الدراس��ية في مجال
الطفول��ة وقضاياها التي تعقد ف��ي الكويت أو البالد العربية أو غير العربية بش��رط أن يغطي
التقري��ر بش��كل كامل ومنظم أخب��ار املؤمتر أو الن��دوة أو احللقة الدراس��ية وتصنيف األبحاث
املقدمة ونتائجها وأهم القرارات والتوصيات.
كم���ا تنش���ر املجلة محاض���ر احلوار في الن���دوات التي تعقدها أو تش���ارك فيه���ا اجلمعية
الكويتية لتقدم الطفولة العربية ملناقشة قضايا الطفولة امللحة.
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مجلة الطفولة العربية

مجلس أمناء مجلة الطفولة العربية

		
الدكتورة سعاد الصباح
		
الدكتور حسن اإلبراهيم
أ .د .فايزة اخلرافي
أ .د .محمد الرميحي
الدكتور /فهد محمد الراشد
السيد /عبد اللطيف احلمد
السيد /سعد علي الناهض
السيد /أنور عبد الله النوري
السيد /محمد علي النقي
الدكتور /عادل عيسى اليوسفي
السيد /قتيبة يوسف الغامن

الرئيس
نائب الرئيس

الهيئـــــة االستشــــاريـــــة

			
أ .د .حامد عمار
أ .د .أسامة اخلولي*
		
أ .د .رجاء أبو عالم
		
أ .د .الغالي أحر شاو
		
د .عبد الله عمر العمر
		
د .عبد الرحمن مصيقر
			
د .بهية اجلشي
األستاذة سعاد الرفاعي

كلية التربية ـ جامعة عني شمس
معهد الدراسات والبحوث التربوية ـ جامعة القاهرة
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ـ فاس
كلية اآلداب ـ جامعة الكويت
مركز البحرين للدراسات والبحوث
عضو مبجلس الشورى ـ مملكة البحرين
وكيل مساعد وزارة التربية (سابقا) ـ الكويت

هيئ ـ ــة التحـ ــري ـ ــر

		
د .حسن اإلبراهيم
		
د .علي عاشور اجلعفر
		
أ .د .قاسم الصراف
أ .د .بدر عمر العمر
أ .د .محمد جواد رضا
أ .د .محمد الرميحي
د .عدنان شهاب الدين
األستاذ أنور النوري

رئيس هيئة التحرير
مدير التحرير
نائب مدير التحرير

* انتقل إلى رحمة الله تعالى عام .2001
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محتويات العدد التاسع والثالثني
الصفحة
7

8

28
48

73

78

90

96
101

105

108
109


4/26/09 12:45:08 PM

����� ������ ��������� 6

العدد التاسع والثالثون

مجلة الطفولة العربية

افتتاحية العدد
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مجلة الطفولة العربية

البحوث والدراسات

منظومة القيم السياسية واالجتماعية ونقيضها التي تضمنتها
برامج األطفال في قناة  Space Toonالفضائية لدى عينة
من األطفال األردنيني ( )9 - 6سنوات :دراسة حتليلية
د .محمد عوض الترتوري

د .أحمد حسن القواسمة

عمادة السنة التحضيرية ـ جامعة امللك سعود
Mohammadtartoury@hotmail.com

كلية التربية ـ جامعة األحساء
Ahmed_qawa@hotmail.com

امللخص:

هدفت الدراس��ة إلى التعرف على املنظومة القيمية ونقيضها التي تتضمنها برامج األطفال في قناة Space Toon
الفضائي��ة لدى عينة م��ن األطفال األردنيني ( )9 - 6س��نوات .ولتحقيق هذا الهدف مت اس��تخدام منهج البحث الوصفي
التحليل ،من خالل حتليل القيم السياسية واالجتماعية التي تتضمنها برامج األطفال في قناة  Space Toonالفضائية،
وم��ن خالل اس��تخدام منهج املس��ح بالعينة ،كما اس�� ُتخدمَت اس��تبانة مقدمة إلى معلم��ي ومعلمات الصف��وف الثالثة
األولى للمرحلة األساسية الدنيا.
وقد أظهرت النتائج أن عدد املنظومة القيمية كما جاءت من خالل حتليل مضمون برامج األطفال ( )521قيمة فرعية
ونقيضه��ا ناجت��ة من حتليل ( )240حلق��ة من برامج األطفال ،وقد كان��ت على النحو اآلتي :القيم الوطنية والسياس��ية
ونقيضه��ا ( )102قيمة بنس��بة ( )% 19.577من املنظومة القيمية ،وكانت قيمة التس��لط واالس��تعباد أعالها بنس��بة
( ،)% 21.568أم��ا قي��م املس��اواة ،والتميي��ز والتفري��ق ،والتولي واخل��وف من مواجهة األع��داء فكانت أدناها بنس��بة
( .)% 0.980وبلغ عدد القيم االجتماعية ونقيضها ( )419وتش��كل نس��بة ( ،)% 80.423وكانت قيمة محبة اآلخرين
ومساعدتهم هي أعالها بنسبة ( ،)% 39.379وأدناها قيمة حب اإليثار بنسبة ()% 0.477

The Political and Social Values System Contained in the Children’s
Program Channel “Space Toon” as Shown in A Sample of Jordanian
Children (aged 6-9 years): Analytical Study
Mohammed Awad Al- Tartouri
Ahmed Hsan Al-Qawasmi

Abstract
This study examined the values system and its opposites as included in the Children’s TV
Channel (Space Toon) as noted by a sample of Jordanian children aged (6-9 years). To achieve this
objective, the study used the descriptive analytical methodology.
The results of the study showed that the number value system as stated in the content analysis for
the child programs was (521) branch values that came as a result for the analysis of (240) episodes
)of child programs, which was as follows: the national and political values and their opposite (102
values with a percentage of (19.577%) of the values system, as domination and subjugation were
the highest (21.568%); for the equity, discrimination, control and fear of facing the enemies, they
=were the lowest (0.980%), as the number of social values and their opposites amounted to (419
80.423%) and the love for others and helping them was the highest (39.379%) and the lowest value
was the preference (0.477%).
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اإلطار النظري والدراسات السابقة

منذ دخول القرن احلادي والعش��رين وانتش��ار الفضائيات وش��بكات االتصال اإللكترونية
واملعلوماتي��ة التي أصبحت في متناول أيدي األطفال ،وبس��بب جلوس األطفال فترات طويلة
أم��ام التلفزيون ملش��اهدة برامج األطفال املتنوعة ،زاد الصراع القيم��ي أمام هذا الكم الهائل من
متازج الثقافات ،وأصبح املجتمع مطالبا ً باحملافظة على قيمه من أجل بث الطمأنينة في نفوس
األطفال ،ومن أجل غرس هذه القيم من دون ش��وائب حتى تتمثل في سلوك األطفال وحتصنهم
وحتميهم من االنحرافات.
وي��رى كثير من الباحث�ين أن مظاهر االضطراب ف��ي املجتمعات املعاص��رة ميكن أن تعزى
إلى غياب االلتزام باملنظومة القيمية التي حتدد س��لوك األفراد وتوجهاتهم ،فقد وصف ماسلو
العص��ر احلالي بأنه عصر انع��دام املعايير وعصر الف��راغ وعصر بال ج��ذور يفتقد فيه الناس
األم��ل ،ويعوزهم وجود ما يعتقدون فيه ،ويضحون م��ن أجله (عبد احلليم .)1991 ،وفي هذا
املجال ال بد من اإلش��ارة إلى أن القيم ضرورية والزمة على املس��تويني الفردي واجلماعي ،فهي
الت��ي تهيئ األس��اس للعمل الفردي ،وتتخذ أساس��ا ً للحكم على س��لوك اآلخرين ،ومتكن الفرد
من معرف��ة ما يتوقعه من اآلخرين ،وتوجد لدى الفرد إحساس��ا ً بالص��واب واخلطأ (مقدادي،
.)1997
وتؤلف القيم اإلطار األخالقي لكل نشاط إنساني ،فالقيم توجه هذه النشاطات نحو أهداف
س��امية ،فقد أوض��ح أندريه غان��دي أن غياب القيم كعنصر توجيه للنش��اط اإلنس��اني ينتج
عنه الدمار ،وأن أي نش��اط البد أن تغلفه القي��م ،فقد ذكر أن معرفة بال أخالق ،ولذة بال ضمير،
وسياس��ة بال مبادئ ،وجتارة بال فضيلة ،وثروة بال عمل ،وعلم بال روح إنسانية ،متثل تدميرا ً
للنشاطات اإلنسانية السابقة (الشبلي.)1999 ،
مفهوم القيم:

يش��ير خليفة ( )1992إلى اهتمام الكثير من الباحثني في فروع املعرفة املتعددة كالفلسفة
والتربي��ة واالقتص��اد وعلم االجتماع وعل��م النفس مبفه��وم القيم ،واخت�لاف وجهات نظرهم
بش��أن حتديد ما املقصود به��ا .وترتب على ذلك نوع من اخللط والغم��وض حول هذا املفهوم،
وه��ذا االختالف يرجع إلى األطر النظرية التي انطلق منه��ا أصحاب هذه التعريفات واختالف
مجاالتهم واهتماماتهم البحثية ،وقد يكون راجعا ً أيضا ً إلى طبيعة الفلس��فة التي حتكم نظرة
ذل��ك املجتمع إلى الفرد والكون واحلي��اة (احمليا .)1994 ،وفي مجال مفهوم القيم فمن األهمية
مبكان تناول ما يلي:
 1ـ القيمة من املنظور اللغوي:

إن كلمة قيمة في اللغة العربية تشتق من كلمة القيام ،وهو نقيض اجللوس ،والقيام مبعنى
آخ��ر هو العزم ،ومنه قوله تعالى< :أ َ َّن ُه لمَ َّ��ا َقا َم عَ ْب ُد اللَّ ِه َيدْعُ و ُه> (اجلن )19 ،أي ملا عزم .وقد
يج��يء القيام مبعنى احملافظة واإلصالح ومنه قوله تعالى< :ال ِّر َج ُ
ال َق َّوا ُم َ
ون عَ لَى ال ِّن َس��اء>
(النس��اء .)34 ،ويجيء القيام مبعنى الوقوف والثبات ،وأما القوم فهو العدل ،وحسن الطول،
وحسن القامة (كنعان.)1995 ،
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وفي املعجم الوس��يط ق ّيم الش��يء تقييما ً أي قدره وقد اس��تخدمت القيم��ة مبعنى االعتدال
واالستقامة فقد قيل :قام األمر أي اعتدل واستقام وقام احلق أي ظهر واستقر ،وق ّوم األعوج أي
عَ دّله وأزال عوجه وامللّة القيمة أي املعتدلة ،فقال الله تعالىَ < :ذ ِل َك الد ُ
ِّين ا ْل َق ِّي ُم> (التوبة)36 ،
ص ُحف��ا ً ُّم َط َّه َر ًةِ ،فيهَا ُك ُت ٌب َق ِّي َم ٌة>
أي :املس��تقيم واملقوم ألمور الناس .وقال الله تعالىَ < :ي ْتلُو ُ
ص َر ٍ
(البينة )3 ،أي ذات قيمة رفيعة .وقال الله تعالىُ < :ق ْل إ ِ َّن ِني َهدَا ِني َربِّي إ ِ َلى ِ
اط ُّم ْس َ��ت ِقي ٍم
ِدينا ً ِقيَما ً ِّملَّ َة إ ِ ْب َر ِ
اهي َم َح ِنيفاً> (األنعام )161 ،أي مستقيما ً ال عوج فيه .وقد استخدمت مبعنى
الع��دل حيث يقال ال َقوام (بفتح القاف) :العدل ،ومثال ذلكَ < :و َك َ
ان َبينْ َ َذ ِل َك َق َواماً< (الفرقان،
 .)67و ِقوام األمر :عماده ونظامه (مجمع اللغة العربية.)1991 ،
وق��د وردت القيمة في بع��ض املعاجم العربية ،ففي مختار الصح��اح :القيمة واحدة القيم،
وق ّوم الش��يء تقوميا ً فهو قومي أي مس��تقيم ،والق ّيوم من أس��ماء الله تعالى (الرازي.)1988 ،
وفي املعجم الوجيز قيمة الش��يء قدره ،وقيمة املتاع ثمنه وجمعه قيم والق ّيوم من أس��ماء الله
احلس��نى والق ّيم من يق ّوم األمر ويس�� ّويه (مجمع اللغة العربية .)1986 ،أما في لسان العرب
الب��ن منظور ،فقد جاءت القيمة مبعنى ثمن الش��يء بالتقومي (اب��ن منظور .)1993 ،إضافة ملا
ورد فإن كلمة القيمة ( )Valueمشتقة من األصل الالتيني  ))Voleoومعناها في األصل «أنا
قوي» أو «أنني بصحة جيدة» (الهويدي.)1972 ،
 2ـ مفهوم القيم من املنظور التربوي:

تع��د القيم التربوية أح��د مرتكزات العمل التربوي ،بل هي من أه��م أهدافه ووظائفه ،وهذه
القي��م ه��دف اآلباء واملعلم�ين وجمي��ع املؤسس��ات التربوية داخ��ل املجتمع ،وكلهم يس��عون
إل��ى تأكيد النس��ق القيمي اإليجابي ،وحذف القيم الس��البة التي تعوق حرك��ة التنمية أو تقيد
الطاق��ات ،ذل��ك أن القائم�ين على أم��ور التربية يهدف��ون إلى صناع��ة الطفل القادر واملش��ارك
واملؤثر في حركة التنمية داخل املجتمع .فالقيم التربوية هي مجموعة من املعايير التي حتقق
االطمئن��ان للحاجات اإلنس��انية ،ويحكم عليها الناس بأنها حس��نة ويكافح��ون لتقدميها إلى
األجيال القادمة ،ويحرصون على اإلبقاء عليها.
ويع��رف زاه��ر ( )1984القي��م التربوي��ة بأنه��ا :مجموعة من األح��كام املعياري��ة املتصلة
مبضامني واقعية يتش��ربها الفرد م��ن خالل انفعاله وتفاعله مع املواق��ف واخلبرات املختلفة،
ويش��ترط أن تنال هذه األحكام قبوال ً من جماعة اجتماعية معينة حتى تتجس��د في س��ياقات
الفرد السلوكية أو اللفظية أو اجتاهاته واهتماماته.
كم��ا أن االهتمام بإمناء القيم يأتي في مقدمة األهداف التي تس��عى التربية إلى غرس��ها في
عقول ونفوس األطفال؛ وألن القيم هي الركيزة األساسية لبناء أي مجتمع .وبصالح قيم األفراد
يصلح املجتمع ويس��تمر ويتطور ،وبفسادها يفسد املجتمع وينهار ،فاألهمية واملكانة الرفيعة
ألي أمة من األمم ال يتم تقديرها بواس��طة ما قامت به من اختراعات أو بحجم تبادلها التجاري
أو مق��دار رفاهي��ة أفرادها ،إمنا مركز الثقل ف��ي هذا املجال يرتبط بالقيم التي قدمتها لش��عوب
العالم واملدى الذي تتضمنه حياتهم من هذه القيم.
وفي هذا املجال فقد تزايد االهتمام بسلوك الناس وأفعالهم حيث يبدو التحذير واضحا ً من
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األزمة القيمية التي يتس��م بها العالم املعاصر ،فهناك تزايد في صور الس��لوك املنحرف ،وهذا
السلوك ميكن أن يؤدي إلى أزمة اجتماعية تهدم النظام االجتماعي ،لدرجة تصبح معها القيم
التربوية التي كان الناس يسترش��دون بها في حياتهم السابقة غير مالئمة للمواقف اجلديدة،
وم��ن هنا كان من واجب املؤسس��ات التربوية وامل��واد التعليمية املصورة واملق��روءة واملذاعة
ووس��ائل اإلعالم أن تس��اعد األطف��ال وأف��راد املجتمع بوض��ع املعايير املناس��بة التي ميكنهم
اس��تخدامها عند احلكم على املواقف احليوية ،وأن تنمي لديهم التفكير الناقد والتفكير العلمي
لك��ي يختبروا القيم الس��ائدة ويحددوا مدى مناس��بتها واس��تخدامها في احلكم على األش��ياء
(شحاتة.)1994 ،
وبنظره إلى مفهوم القيمة في املضامني السابقة يستنتج أن القيمة هي حقيقة سلوكية غير
خاضعة للقياس ،وتختلف القيمة اختالفا ً جوهريا ً في املنفعة ،فحقيقة القيمة تكمن في العقل
البش��ري ،وليس في الش��يء اخلارجي نفسه ،والقيمة مس��ألة اعتقاد فالشيء الزائف له قيمة
حلظي��ة إل��ى أن يثبت زيفها واملدركات ف��ي مفهومنا من القيمة تكون حيادي��ة فهي ليس خ ّيرة
أو ش��ريرة صحيح��ة أو خاطئة قبيحة أو جميل��ة ،فاألحكام اجلمالية مصدرها اإلنس��ان ،وهو
الذي يصدرها ،وهو ما أشار إليه وليم شكسبير بقوله« :ليس هناك طيب أو خبيث ،ولكن الظن
يجعله كذلك».
املؤسسات اإلعالمية ومصادر القيم عند األطفال:

هن��اك مصادر عديدة للقيم ،يتضافر بعضها مع بعض ،وال يناقض بعضها بعضاً ،وهذا ما
يراه عبد احلليم ( )1991حيث حدد مصادر القيم على النحو اآلتي:
ــ	 الدي��ن ،حيث يح��دد الوحي اإللهي احل�لال واحلرام ويحدد الس��لوك بوصفه طاعة
ألوامر الله سبحانه وتعالى.
ــ العقل اجلمعي.
ــ اخلبرة التاريخية التي مرت بها األمم.
ــ	 التراث.
ــ املجتمع.
أما عفيفي ( )1978فيرى أن مصادر القيم هي العمق التاريخي الذي يربط مجتمعنا مباضيه
وماضي اإلنس��انية كلها ،بحيث يس��تفيد املجتمع من ماضيه ،ويساهم في بناء حاضره ،ومن
ث ّم صناعة التاريخ اإلنس��اني والفكر املفتوح لكل التجارب اإلنس��انية يأخذ منها ويعطيها ،وال
يصدها عنه التعصب ،وال يصد نفس��ه بالتعقيد ،وهذا هو ال ُبعد األفقي أو االمتداد املكاني الذي
يتكامل مع االمتداد الزماني املتمثل في التاريخ ،وأيضا ً األديان الس��ماوية باعتبارها أفضل ما
يربط اإلنس��ان بأخيه اإلنس��ان ،وباعتبارها الق��وى الكبرى في توجيه س��لوكه .ومن مصادر
القي��م كما يراها حمودة ( )1980اإلنس��ان نفس��ه ،واملجتم��ع ،والقانون الطبيع��ي؛ وذلك ألن
العدل عدل ،وألن احلياة ال ميكن أن تستقيم إال بذلك.
ويتم اكتساب القيم من خالل عملية التنشئة االجتماعية التي يتحول الفرد عن طريقها إلى
كائن اجتماعي مش��ارك في حياة املجتمع ،وترجع أهمية التنش��ئة االجتماعية إلى أنها تهدف
إل��ى جانب تلق�ين الطفل وتعليمه ما هو موج��ود من عادات وتقاليد مختلفة ،إلى إدماج نس��ق
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للقي��م في ذوات األفراد ،أي :إكس��اب الطف��ل ثقافة املجتمع والتي من أه��م مكوناتها القيم (عبد
الغفار ومراد.)1988 ،
كم��ا يتم اكتس��اب القي��م عن طري��ق التفاعل م��ع آخرين يتمس��كون بهذه القي��م ،أو نتيجة
خلبرات اإلنس��ان الس��ابقة ،وبخاصة خبرات الطفولة األولى التي تدفعهم لتقبل اعتناق هذه
القيم ،فالقيم الناجتة عن طريق التفاعل يتم اكتسابها بصورة خاصة نتيجة لعملية التنشئة
االجتماعي��ة الت��ي يخضع لها اإلنس��ان منذ والدت��ه (ش��كور .)1989 ،ويكتس��ب الطفل القيم
املوجبة أيضا ً من املؤسسات التربوية داخل املجتمع الذي يعيش فيه ،وتشمل هذه املؤسسات
األس��رة وجماعة الرفاق واملدرس��ة واملسجد والكنيس��ة ووس��ائل اإلعالم وما تخرجه املطابع
إل��ى عال��م الصفحة املطبوعة ،فالطفل يول��د وهو خ ٍل من األيديولوجيا الت��ي حتدد تعامله مع
املواقف واألشياء واألشخاص واألهداف التي تنتظم عليها محاور حياته ،ثم تتولى مؤسسات
التنش��ئة االجتماعية بجميع عناصرها مس��ؤولية تعليمه ،وتوجيهه في ضوء ما متثله ثقافة
ذلك املجتمع من قيم (كنعان.)2001 ،
ويرى كراثول ( )Krathowlكما ورد في أبو جادو ( )1998أن اكتس��اب القيم يحدث عبر
عمليات تدريب متسلسلة على نحو هرمي ذات خمسة مستويات هي:
ــ مستوى االستقبال.
ــ مستوى االستجابة.
ــ مستوى التقومي.
ــ مستوى التنظيم.
ــ مستوى الوسم بالقيم.
أم��ا أهم املؤسس��ات التربوي��ة التي تقوم بإكس��اب األفراد القيم فهي :األس��رة ،واملدرس��ة،
وجماعة الرفاق ،واملجتمع ،واملؤسس��ات الدينية ،ووسائل اإلعالم .وسنقتصر في حديثنا هنا
عن وسائل اإلعالم.
اإلعالم في اللغة :معناه االطالع على الشيء ،فيقال أعلمه باخلبر ،أي :أطلعه عليه .ومعناه
اصطالح��ا ً ه��و اطالع اجلمه��ور بإيصال املعلومات إلي��ه عن طريق وس��ائل متخصصة بذلك،
فينتق��ل كل ما يتصل بهم من أخب��ار ومعلومات تهمهم ،وذلك بهدف توعي��ة الناس وتعريفهم
بأم��ور احلياة (أب��و مع��ال .)1988 ،واإلعالم ه��و :عملية نش��ر وتقدمي معلوم��ات صحيحة،
وحقائق واضحة ،وأخبار صادقة ،وموضوعات دقيقة محددة وأفكار منطقية وآراء للجماهير،
م��ع ذكر مصادرها خدمة للصالح العام (حنا .)2002 ،ويقصد بوس��ائل اإلعالم :املؤسس��ات
احلكومية أو األهلية التي تنش��ر الثقافة للجماهير ،وتعن��ى بالنواحي التربوية كهدف يتكيف
الفرد من خالله مع اجلماعة احمللية (حواشني وحواشني.)1990 ،
ويتعرض الطفل لإلعالم باعتباره في املجتمعات احلديثة أحد هيئات التنشئة االجتماعية
التي تس��عى إلى تدريب الصغار على س��لوكيات اجتماعية معينة ،ويتخذ اإلعالم إلجناز هذه
الوظيفة وسائل عديدة ومتنوعة ،فهو يلجأ إلى اإلرشاد املباشر حول ضرورة تبني قيم معينة
واتباع سلوكات محددة ،كما قد يلجأ إلى القصة املشاهدة لتحقيق أهداف اإلعالم في التنشئة،
فه��ي تعم��ل أوال ً على نقل الطفل من عامل��ه الواقعي إلى عالم خيالي مصطن��ع ،وفي هذا العالم
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جت��ري حي��اة أخرى من صنع اجله��از اإلعالمي ،فه��و ال يتفاعل ،ولكن علي��ه أن يخضع للدور
الذي تقمصه ،ويس��توعب ما يقدم إليه حتى يؤس��س عالقاته استنادا ً إلى هذه القيم (شكري،
.)1994
وتعتبر وس��ائل اإلعالم مصدرا ً مهما ً من مصادر التأثير في التنش��ئة االجتماعية ،وذلك من
خالل تقدميها للخبرات املتنوعة واجلذابة والثرية للصغار والكبار ،وإذا ما أحسن استخدامها
فإنها تلعب دورا ً كبيرا ً في غرس القيم احلميدة لدى األطفال وفي تنمية الذوق العام لديهم ،وإذا
اس��تخدمت بطريقة غير صحيحة فإنها تعمل على زرع الظواهر الس��لبية مثل العنف والتقليد
األعم��ى واخلي��ال البعيد عن الواق��ع والتناقض (ذي��اب .)2004 ،وكذلك فإن وس��ائل اإلعالم
املس��موعة واملرئي��ة واملق��روءة ،ومن خ�لال ما تقدمه م��ن خب��رات متنوعة وفق��رات ترفيهية،
تس��اعد في غرس ومنو قيم موجبة وتنفرهم من قيم سلبية ،فهذه الوسائط تأخذ وقتا ً عريضا ً
من وقت الطفل ،وهي تؤثر في نسق القيم لديه (كنعان.)1995 ،
ويؤك��د املختصون ف��ي مجال اإلعالم عل��ى أن شاش��ة التلفزيون نافذة صغي��رة يرى فيها
الطف��ل وه��و في بيته العال��م اخلارجي ،ومن خاللها يرى مش��اهد من بالد بعي��دة ومناذج من
س��لوك وقيم الكبار والصغار ،وهو ثقافة كبيرة ،كما يصور له شخصيات بطولية من احلقيقة
واخلي��ال واملغام��رة يكون لها تأثيرها الكبي��ر على منو عقلية الطفل وتقوية مداركه (مش��يخ،
.)1996
كم��ا أن مش��اهدة التلفزيون ـ وخاصة برامج األطفال ـ عادة تتضمن قيما ً يس��توعبها الطفل
بطريقة تلقائية كاملة ،لكونها تتسلل إلى بنائه الداخلي دون قصد منه ،ومن ثم تشكل أساسا ً
لس��لوكاته ف��ي مختلف املجاالت االجتماعية .واس��تيعاب هذه القيم ع��ادة يتم بصورة عميقة
نظ��را ً للصور اخليالي��ة املرتبطة بهذه القيم والتي يعمل وفقا ً له��ا أبطال هذه القصص ،وأيضا ً
بالنظر إلى الشحنة االنفعالية التي يعيشها أثناء سماعه أو مشاهدته للمادة املعروضة .ومن
هنا يعد اإلعالم بوس��ائله املختلفة أداة مهمة في تش��كيل س��لوك األفراد وتنمي��ة قيمهم ،بل إن
تأثي��ره يف��وق تأثير البيت ودور ري��اض األطفال ،وذلك العتبار أن العصر الذي نعيش��ه عصر
إعالم ،ونزيد على ذلك تقدم تقنياته وقدرته في االستحواذ على الرأي العام من خالل ما ينشره
من حقائق ومعلومات.
وف��ي ضوء املتغيرات الثقافية والعلمية املتزايدة أصبح التلفزيون مصدرا ً مهما ً من مصادر
التنش��ئة االجتماعي��ة ،وقد أطلق عليه «فول��ر» مصطلح «األب الثالث» لعظم ش��أنه في تربية
األطفال ،ومدى تأثيره املباش��ر في غرس القيم التربوية بأس��اليب ش��ائعة ومتنوعة مباشرة
وغير مباشرة (كنعان.)2001 ،
وميث��ل التلفزيون قوة جذب بالنس��بة إلى األطفال ،ويرجع ذل��ك إلى عدة خصائص يتمتع
بها ومتيزه عن غيره من الوسائل اإلعالمية األخرى ،ومنها :سهولة الوصول إليه ،وقدرته على
ملء وقت الفراغ عند الطفل ،وجمعه بني الصوت والصورة ،حيث يعتمد على حاس��تي الس��مع
والبصر ،وهما من أهم احلواس التي ميتلكها اإلنسان (فليه وعبد املجيد .)2003 ،وللتلفزيون
قدرة على جذب انتباه األطفال من خالل استعمال األلوان ،ومن خالل إمكانية التكرار واإلعادة
والوضوح (عصام.)1986 ،
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وتش��ير الدراس��ات التي أجريت على عالقة الطف��ل بالتلفزيون إلى أن متوس��ط ما يقضيه
األطف��ال الذين تتراوح أعمارهم بني ( )16 - 6س��نة أمام الشاش��ة الصغيرة نحو ()14 - 12
س��اعة أس��بوعياً ،وهذه النتيجة تؤكد خطر هذا اجله��از ودوره في حياة األطفال فإن أ ُ ْح ِس��ن
استغالله أدى إلى نتائج إيجابية ،وإال فالعكس صحيح (اللبدي.)2001 ،
وجت��در اإلش��ارة إلى أن هناك آث��ارا ً إيجابية ميكن للطفل أن يكتس��بها من مش��اهدة برامج
األطف��ال التلفزيوني��ة ومن أهمها :أن التلفزيون يس��هم في إعداد األطف��ال ،وتعويدهم االعتماد
على النفس ،وذلك من خالل املش��اهدات التي تربي فيهم ه��ذه العادة (أبو معال .)2000 ،كما
تس��اعد برامج األطف��ال التلفزيونية الطفل على زيادة حصيلت��ه اللغوية وتنمية اخليال لديه،
وتس��اعده على التخلص من الس��أم وامللل اللذين قد يش��عر بهما (بن حسن .)1999 ،ويسهم
التلفزي��ون ببرامجه املختلفة في القضاء على عزلة األطفال الذين يعيش��ون في مناطق نائية،
ويق��وم بتنمية وزيادة منوهم العقلي ،ويضيف أبعادا ً جديدة للقدرات الفكرية لهؤالء األطفال،
مم��ا يطور من مهاراته��م املعرفية (عبدالله .)2003 ،وتس��هم برامج األطف��ال التلفزيونية في
تعليم الطف��ل دقة الوقت؛ العتماده في عرض مواده وبرامجه على حتديد إطار زمني لكل منها
(أبو معال.)1988 ،
وف��ي ه��ذا املجال ال بد من اإلش��ارة إل��ى أن هناك آثارا ً س��لبية ميكن أن يكتس��بها الطفل من
مش��اهدة برامج األطفال التلفزيونية ،ومنها :تأخر تعلم اللغة ،وعدم انتظام منوها عند الطفل
في املرحلة األولى من حياته ،فبرامج األطفال التزال غير مؤهلة لتأمني إيصال الكالم إلى سمع
الطفل في مرحلة الطفولة املبكرة ،وذلك بسبب تعدد األشخاص املتحاورين والسرعة النسبية
التي يجري فيها احلوار (أبو معال.)2000 ،
وجتدر اإلش��ارة إلى أن مشاهدة برامج التلفزيون تؤدي إلى إفساد أذواق األطفال من خالل
م��ا يقدمه من إعالنات غير مالئمة ،ومن خ�لال ما يتم عرضه من أفالم تتضمن ما هو خطر على
األطفال في املراحل العمرية املختلفة (عبد املجيد.)2002 ،
ويؤكد األسعد ( )2003بأن برامج األطفال تعمل على تقليل الوقت املخصص للعب عندهم،
مما يؤثر في منوهم اجلسدي ،ويؤدي إلى عزوف األطفال عن البرامج التعليمية البحتة إلى ما
هو أكثر إمتاعا ً وجاذبية ،وتفس��د عالقة الطفل مبن حوله من أفراد أسرته ومجتمعه ،وتصبح
االنعزالية واالنطوائية طبعا ً مالزما ً له.
ويرى إمام أن مش��اهدة برامج األطفال املستمرة تهدد صحة الطفل اجلسمية والعقلية على
الس��واء ،حيث يؤثر عل��ى احلواس البصرية والس��معية ،ويؤدي إلى البالدة والكس��ل واألرق
واخلمول ،ويخلق عند املشاهدين ميالً إلى السلبية (إمام.)1985 ،
والبد من اإلش��ارة إلى أن برنامج األطفال اجليد هو الذي يش��بع ش��يئا ً م��ن خيال األطفال،
ويجعلهم أكثر إحاطة ببيئتهم وبعاملهم الذي يعيشون فيه.
ويش��ير مع��وض ( )1998إل��ى أن برامج األطفال تتمي��ز بتأثيرها الكبير في س��لوك الطفل
وتكوي��ن اجتاهاته وميوله ونظرته إلى احلياة ،ولهذا تهتم معظم دول العالم املتقدمة ببرامج
األطف��ال .ففي أمري��كا هناك قن��وات بكاملها مخصصة لبرام��ج األطفال ،كما لوح��ظ أن برامج
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األطفال تشغل مكانا ً متميزا ً من البناء البرامجي حملطات التلفزيون العاملية منذ بداية إرسالها
وحتى اآلن ،وذلك ألنهم يعتبرون أن االس��تثمار في مجال رعاية الطفل وتربيته وتنش��ئته من
أهم االستثمارات األساسية على وجه اإلطالق؛ وذلك ألن طفل اليوم هو رجل الغد.
فقد أظهرت بعض الدراسات أن طفل السنوات الثالث يشاهد البرامج ملدة ( )45دقيقة في
الي��وم الواحد بينما تصل عند طفل الس��نوات األربع إلى س��اعتني ،وتعتب��ر الفترة من اخلمس
إلى الس��بع س��نوات هي املرحلة التي يبدي فيه��ا األطفال أقصى اهتمام مبش��اهدة التلفزيون
(يعقوب .)1998 ،وفي دراسة سكول وكاثلني التي أجريت حول دور التلفزيون في بناء الواقع
عن��د الصغار ،وجد أن الطف��ل الصغير موصل نش��ط يتعامل مع التلفزيون ووس��ائله بنجاح
( .)Scholl & Kathleen, 1981أما دراس��ة بولس��ير ( ،)Blosserوالتي أجريت لتحديد
متى وكيف يبدأ األطفال في التمييز بني الوس��ائل مختلفة األهداف وفهمها مت اختيار ( )90طفالً
املروي
تتراوح أعمارهم بني الرابعة واخلامسة عشرة ،وقد جاءت النتائج لتؤكد أن فهم املستوى
ّ
كان عالي��ا ً حت��ى ب�ين أصغ��ر األطف��ال ( .)Blosser, Roberts & Donald, 1985وتؤك��د
دراس��ة روبني التي استهدفت التعرف على السلوكات واملواقف املختلفة عند مشاهدة مجموعات
م��ن األطفال من خمس��ة إلى اثني عش��ر عاما ً للتلفزي��ون ،وجد أن صغار األطف��ال أدركوا محتوى
برام��ج األطف��ال التلفزيوني��ة بصورة مباش��رة ،إال أن ما يش��اهده األطفال ف��ي التلفزيون وما
يدركونه يرتبط بدرجة كبيرة باملراحل املبكرة للتطور املعرفي عند الطفل (.)Rubin, 1982
أما دراسة دانلنج وشينا حول انتباه األطفال في سن احلضانة وفهمهم للمعلومات الظاهرة،
واملتضمنة في برامج األطفال التلفزيونية ،فقد دلت على تفوق األطفال في سن اخلامسة في
فه��م املعلوم��ات املتضمنة داخل البرام��ج التلفزيوني��ة ) .(Danling & China, 1995وتؤكد
دراس��ة بنجري حول قدرة فهم األطف��ال للتلفزيون أن نحو ( )% 70م��ن األطفال الذين أجريت
عليهم الدراسة فهموا أحداث البرنامج (.)Pingree, et al., 1984
وق��د أثبت��ت العديد م��ن الدراس��ات أن عالقة الطف��ل بالتلفزيون تب��دأ في س��ن الثانية من
عمره حيث تس��تحوذ البرامج الت��ي يقدمها التلفزيون على اهتمام الطفل وتش��د انتباهه ،وإن
كان الطف��ل في ه��ذه املرحلة ال يعي ما يجري م��ن أحداث ،أما االهتم��ام احلقيقي للطفل بجهاز
التلفزيون فإنه يبدأ في س��ن الثالثة ،حيث يس��تطيع في هذه الفترة تس��مية البرامج املفضلة
لديه (هندي.)1990 ،
الدراسات السابقة:

هناك عدة دراسات تقترب من موضوع الدراسة احلالية ،وقد مت تقسيم هذه الدراسات إلى
قسمني:
أوال ً ـ دراسات تناولت القيم في برامج األطفال.
ثانيا ً ـ دراسات تناولت برامج األطفال في القنوات األرضية والفضائية.
وسوف يتم عرض الدراسات السابقة على هذا األساس.
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القسم األول :دراسات تناولت القيم في برامج األطفال:
جاءت دراس��ة س��اندرا كالفرت وآخ��رون )(Sandra, Gallagher & McGuckin, 1997

بعنوان «القيم األخالقية واالجتماعية التي تبث على التلفزيون صباح الس��بت» ،والتي هدفت
إلى مس��اندة البرام��ج التعليمي��ة التلفزيونية املقدمة من خ�لال أربع قنوات رئيس��ية (NBS,
)CBS, ABC, FOXوالتي يتم من خاللها تقدمي بعض القيم ،حيث كانت عينة الدراسة ()29
طف�لاً أمريكيا ً مش��اهدا ً لهذه القنوات في أثناء موس��م 96 / 95م .وهذه البرامج س��جلت على
ش��رائط فيديو ،وذلك من الس��اعة  7صباحا ً حتى الثانية عشرة ظهراً ،وقد كان معظم األطفال
موجودي��ن في منازلهم ومتابعني لهذه البرامج على هذه القنوات ،وقد أظهرت النتائج أن هذه
البرامج تناس��ب متطلبات األطفال ،وق��د تدرج األطفال في احلصول عل��ى درجات متقدمة من
ج��راء تكرار املش��اهدة لهذه البرامج ،ولوح��ظ أيضا ً عدم تكراره ،ولوحظ أيض��ا ً عدم تكرارات
للبرام��ج على قناتني في وق��ت واحد وكانت قناة ( )C.B.Sمن أكث��ر القنوات التي تبث برامج
تتوافق مع متطلبات األطفال ثم تليها في املرتبة ( )FOXثم ( )N.B.Cثم ( .)A.B.Cوعلى
الرغ��م من ذل��ك ،ال تتواف��ر أي إحصائيات علمية دقيق��ة توضح الفرق بني ه��ذه القنوات ،ومن
البرام��ج التعليمة التي يت��م بثها عالم بيكم��ان ( ،)Beakman Worldحق��ا إنها حيوانات
متوحشة.
وجاءت دراس��ة قادوس ( )2001بعن��وان «القيم األخالقية في برام��ج األطفال بالتلفزيون
املصري دراسة حتليلية لعينة من برامج أطفال ما قبل املدرسة» .والتي هدفت إلى معرفة القيم
األخالقية املوجهة لطفل ما قبل املدرسة في برامجه التلفزيونية ،واعتمدت الدراسة على املنهج
الوصفي ،واستخدمت أداة حتليل املضمون لعينة من برامج أطفال ما قبل املدرسة في املدة من
 98/10/1حتى 98/12/31م .ومت استخدام أسلوب األسبوع الصناعي ،وقد أظهرت النتائج
أن برامج األطفال في التلفزيون قد تضمنت قيما ً أخالقية بنس��بة ( )% 37.67من إجمالي زمن
برامج األطفال عينة الدراس��ة ،وأن القيم األخالقي��ة تختلف باختالف جهة إنتاج البرامج حيث
ظه��رت غالبي��ة القيم املرغوب فيه��ا ،ومناذج الس��لوك األخالقي ضمن احملت��وى األجنبي الذي
تضمنته بعض فقرات برامج األطفال املستوردة.
وفي دراسة منصور ( )2002حتت عنوان «القيم التي تعكسها برامج األطفال في التلفزيون
احمللي دراس��ة مس��حية للقناة الرابع��ة» ،والتي هدفت إل��ى التعرف على القي��م التي تقدمها
القن��اة الرابعة ف��ي التلفزيون املص��ري ،حيث اعتمدت الدراس��ة على منهج املس��ح بالعينة؛
وذل��ك لتحليل عينة من برامج األطفال على هذه القناة ،وقد اعتمدت الدراس��ة على اس��تمارة
حتلي��ل املضمون لتحليل البرامج التي تق��دم على القناة الرابعة عينة الدراس��ة ،وقد أظهرت
النتائ��ج أن القيم االجتماعية جاءت باملركز األول وبنس��بة ( )% 48.87من القيم الواردة في
برامج األطفال بالقناة الرابعة ،يليها في املركز الثاني القيم الدينية بنسبة ( ،)% 18.32وفي
املرك��ز الثال��ث القيم النظرية بنس��بة ( ،)% 9.05وجاءت القيم االقتصادي��ة في املركز الرابع
بنسبة ( ،)% 6.79ثم القيم السياسية في املركز اخلامس بنسبة ( ،)% 6.5ويليها في املركز
الس��ادس القيم البيئية والش��خصية بنس��بة ( )% 5.23لكل منهما ،وقد جاءت قيم التعاون
ف��ي املركز األول م��ن ضمن القيم االجتماعية ال��واردة ببرامج األطفال بالقناة الرابعة بنس��بة
( ،)% 27.8يليها قيم الش��جاعة في املركز الثاني بنس��بة قدرها ( ،)% 14.3ثم قيمة االنتماء
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بنس��بة ( ،)% 13.9ثم الصداقة بنس��بة ( ،)% 11.1فقيمة حب اآلخرين بنس��بة (،)% 9.7
ث��م قيم��ة اإلخالص والوف��اء بنس��بة ( ،)% 7فالقناعة بنس��بة ( ،)% 4.6ثم قيم��ة التنافس
احلر بنس��بة ( ،)% 2.8وجاءت قيمتا الصدق واألمانة في املركز التاس��ع بنس��بة (،)% 2.6
ث��م قيمتا حتمل املس��ؤولية االجتماعية ،والتواضع بنس��بة ( ،)% 1.4وأخيرا ً قيم التس��امح
بنسبة (.)% 0.92
بينما جاءت قيم الش��كر على النعم ضمن القيم الدينية في املركز األول بنس��بة (،)% 28.4
يليها في املركز الثاني قيمتا اإلميان بالله وطاعة الوالدين بنس��بة ( ،)% 18.5ثم قيمة التأمل
والتفكير في قدرة الله في املركز الثالث بنسبة ( ،)9.90وجاءت قيمة الرحمة في املركز الرابع
بنس��بة ( ،)% 7.4ثم قيمة الصبر في املركز اخلامس بنسبة ( ،)% 6.2ثم قيمة الوفاء بالعهد
بنسبة ( ،)% 4.9ثم قيمة العدل في املركز السابع بنسبة ( )% 3.7وأخيرا ً قيمة الرضا بالقضاء
والقدر في املركز الثامن بنس��بة ( ،)% 2.5كما جاءت قيمة احلرية ضمن القيم السياس��ية في
املركز األول بنس��بة ( ،)% 51.7ثم قيمة األمن واألمان بنس��بة ( ،)% 34.5ثم قيمة املش��اركة
السياسية بنسبة ( ،)% 10.4فاملساواة في املركز الرابع بنسبة (.)% 3.4
وجاءت قيمة العمل في املركز األول بنسبة ( ،)% 83.3ضمن القيم االقتصادية ،تليها قيمة
االس��تهالك الرش��يد بنس��بة ( ،)% 10ثم قيمة التدبير املنزلي بنس��بة ( ،)% 6.7أما بالنسبة
للقي��م النظرية فقد جاءت قيمة التثقيف العلمي في املركز األول بنس��بة ( )50%ثم قيمة العلم
والتعل��م بنس��بة ( ،)% 45ث��م قيم��ة التجريب بنس��بة ( ،)% 5كما جاءت قي��م اجلمال ضمن
القي��م اجلمالية ف��ي املركز األول بنس��بة ( ،)% 52.6ثم قيمة الزينة بنس��بة ( ،)% 26.3وفي
املركز الثالث جاءت قيمة التناس��ق ( .)% 21.1كما أظهرت النتائج تنوع األشكال الفنية التي
تق��دم به��ا القيم في برامج األطفال بالقناة الرابعة ،حيث ج��اء الغناء اجلماعي في املركز األول
بنس��بة ( ،)% 23.5يليه القصة بنسبة ( ،)% 22.0ثم الكارتون بنسبة ( )% 11.3ثم الغناء
الفردي بنس��بة ( ،)% 10.5ثم احلديث املباشر بنس��بة ( ،)% 7.7ثم احلوار بنسبة ()% 6.8
فاحلوار اجلماعي بنسبة ( ،)% 5.3ثم الشعر بنسبة ( ،)% 2.8فاملسابقات بنسبة (،)% 2.3
والعرائس واألفالم التسجيلية بنسبة ( )% 0.9لكل منهما.
وجاءت دراس��ة عبدالله ( )2003بعنوان «القيم التي تعكس��ها برامج األطفال في القنوات
الفضائية العربية ،والتي هدفت إلى التعرف على القيم التي تقدمها برامج األطفال في القنوات
الفضائية العربية قيد البحث ،وكذلك السلوكيات السلبية ،وتعتمد الدراسة على منهج املسح
بالعينة ،وذلك لتحليل عينة من برامج األطفال على القنوات الفضائية املصرية األولى ،والقناة
اللبنانية الفضائية ( )LBCوتونس الفضائية والش��ارقة الفضائية ،واعتمدت الدراس��ة على
اس��تمارة حتلي��ل املضم��ون لتحليل عينة م��ن برامج األطف��ال عل��ى القن��وات الفضائية عينة
الدراسة ،ومت استخدام أسلوب األسبوع الصناعي.
وقد أظهرت النتائج أن إجمالي تكرارات القيم التي وردت ببرامج األطفال بالقنوات الفضائية
عين��ة الدراس��ة ( )3884تكرارا ً حتمل زمن ( 22س��اعة) بنس��بة ( )% 82.5للقيم اإليجابية،
مقابل ( )824سلوكا ً سلبيا ً حتمل زمن ( 6.35ساعة) بنسبة ( )% 17.5للسلوكيات السلبية،
وقد توزعت القيم اإليجابية والسلوكيات السلبية التي قدمتها برامج األطفال بالقنوات األربع
عين��ة الدراس��ة على النحو اآلتي :املج��ال االجتماعي بنس��بة ( )% 59.57يليه املجال الديني
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بنس��بة ( )% 18.17ث��م املج��ال االقتص��ادي بنس��بة ( )% 14.37وأخيرا ً املجال السياس��ي
بنسبة (.)% 8
أما السلوكيات السلبية فقد توزعت على النحو اآلتي :املجال االجتماعي بنسبة (،)% 47.45
يليه املجال السياس��ي بنس��بة ( ،)% 18.69ثم االقتصادي بنس��بة ( ،)% 17.72وأخيرا ً املجال
الدين��ي بنس��بة ( .)% 16.14كم��ا أوضحت النتائ��ج تقارب القن��وات الفضائي��ة العربية األربع
في اهتمامها بتقدمي القيم االجتماعية والس��لوكيات الس��لبية االجتماعية ،حيث بلغ أعلى نس��بة
للقي��م االجتماعي��ة لقناة ( )LBCالفضائية بنس��بة ( ،)% 89.04يليها قناة الش��ارقة الفضائية
بنس��بة ( ،)% 85.82ثم الفضائية املصرية األولى بنس��بة ( ،)% 81.92يليها تونس الفضائية
بنس��بة ( ،)% 80.30ف��ي حني بلغ��ت أعلى نس��بة للس��لوكيات االجتماعية الس��لبية على قناة
تونس الفضائية ( ،)% 19.70يليها الفضائية املصرية األولى ( ،)% 18.08ثم الش��ارقة بنسبة
( ،)% 14.18وأخي��را ً قن��اة  LBCبنس��بة ( ،)% 10.76كما أظهرت النتائ��ج أن القيم اإليجابية
توزعت على سبعة مجاالت ،وهي املشاركة االجتماعية بنسبة ( ،)% 41.52يليها التنافس احلر
بنس��بة ( ،)% 33.10ث��م التع��اون ( ،)% 12.4ثم احت��رام وتقدير الكبار ( ،)% 6.96التس��امح
( ،)% 3.45الكرم ( ،)% 1.94االستقاللية (.)% 0.56
أما الس��لوكيات االجتماعية الس��لبية فقد توزعت على س��بعة مجاالت وهي عدم احترام
وتقدير الكبار بنس��بة ( ،)% 22.76عدم املش��اركة االجتماعي��ة ( ،)% 19.43ثم االتكالية
وع��دم التعاون( )% 19.18لكل منهم��ا ،عدم التس��امح ( ،)% 11.25وعدم التنافس احلر
( ،)% 4.85وأخي��را ً البخ��ل ( ،)% 3.32أم��ا القي��م االقتصادية التي عرض��ت على القنوات
الفضائية فقد توزعت على خمسة مجاالت ،وهي تقدير قيمة العمل ( ،)% 40.87ثم احترام
الوقت ( ،)% 28.21يليها ترشيد االستهالك ( ،)% 19.17ثم االدخار ( ،)% 9.40فاحترام
امللكي��ة العام��ة ( ،)% 2.35بينما توزعت الس��لوكيات الس��لبية االقتصادية على خمس��ة
مجاالت ،هي س��لوك عدم تقدير قيمة العمل ( ،)% 25.34عدم احترام الوقت (،)% 23.97
عدم ترش��يد االس��تهالك ( ،)% 21.91عدم احترام امللكية اخلاصة ( ،)% 18.49اإلس��راف
( ،)% 10.27بينم��ا توزعت القيم الدينية اإليجابية على س��بعة مج��االت وهي اجلهاد في
س��بيل الل��ه ( ،) % 24.72ث��م اإلميان بالل��ه وكتبه ورس��له ( ،)% 22.48إقام��ة الفرائض
( ،)% 18.16احترام وطاعة الوالدين ( ،)% 14.94الصدق في القول والعمل (،)% 14.66
طاعة أولي األمر ( ،)% 2.79األمانة( ،)% 2.23أما الس��لوكيات السلبية فقد توزعت أيضا
على خمس��ة مج��االت ،وهي عدم احت��رام وطاعة الوالدي��ن (،)% 29.32الك��ذب في القول
والعم��ل مع��ا ً ( ،)% 27.06عصي��ان أول��ي األم��ر ( ،)% 24.81ع��دم اإلميان بالل��ه وكتبه
ورسله ( ،)% 22.48إهمال الفرائض (.)% 7.51
أم��ا القيم السياس��ية اإليجابية فقد توزعت على خمس��ة مجاالت وه��ي :التضحية من أجل
الوطن ( ،)% 61.09يليها احترام الرأي اآلخر ( ،)% 20.90ثم االنتماء للوطن بنسبة (،)% 9
العربي ( ،)% 6.10ثم إعالء ش��أن الوطن ( ،)% 2.89بينما توزعت السلوكيات السلبية على
سبعة مجاالت وهي عدم التضحية من أجل الوطن ( ،)% 25.97يليها عدم احترام الرأي اآلخر
( ،)% 22.72إهمال شأن الوطن ( ،)% 16.23ضعف االنتماء الوطني ( ،)% 14.82ثم ضعف
االنتماء القومي والعربي بنسبة ( ،)% 11.03يليها إهمال املمارسات الدميقراطية(،)% 5.19
18

4/26/09 12:45:11 PM

����� ������ ��������� 18

العدد التاسع والثالثون

مجلة الطفولة العربية

وأخيرا ً اجلور واالنحياز بنسبة (.)% 4.54
وفي دراس��ة س��عد ( )2004بعن��وان «القيم التي تعكس��ها الرس��وم املتحرك��ة في برامج
األطف��ال بالتلفزي��ون املصري ـ دراس��ة حتليلية» ،والتي هدف��ت إلى التعرف عل��ى القيم التي
يقدمه��ا التلفزي��ون املصري من خالل الرس��وم املتحركة ،حي��ث اعتمدت الدراس��ة على منهج
املس��ح بالعينة ،وذلك لتحليل عينة من برامج األطفال على هذه القناة .وقد اعتمدت الدراس��ة
على اس��تمارة حتليل املضمون لتحليل الرسوم املتحركة التي يقدمها التلفزيون املصري .وقد
مت اس��تخدام أسلوب األس��بوع الصناعي ،وأظهرت النتائج أن عدد حلقات برامج األطفال التي
أذيعت خالل الدورتني عينة الدراس��ة وصلت إل��ى ( )180حلقة ،وأن اللغة العربية هي األكثر
عرضا ً في حلقات الرس��وم املتحركة داخل برامج األطفال حيث جاءت بنس��بة ( ،)% 46.1ثم
جاءت اللغة اإلجنليزية في الترتيب الثاني بنسبة ( ،)% 39.4ثم الفرنسية بنسبة (،)% 8.9
وأخيرا ً حلقات الرسوم املتحركة غير الناطقة (املوسيقى) بنسبة ( ،)% 5.6وأظهرت أيضا ً أن
اإلنتاج األمريكي للرسوم املتحركة شمل الترتيب األول بني مصادر اإلنتاج املختلفة ،ثم اإلنتاج
الفرنس��ي ،وأخي��را ً اإلنتاج املصري ،كم��ا أظهرت النتائ��ج أن القيم االجتماعي��ة اإليجابية هي
األكثر عرضا ً في حلقات الرس��وم املتحركة حيث جاءت نس��بتها ( ،)% 65تليها القيم العلمية
بنس��بة ( ،)% 18.9ثم القيم اجلس��مية والبيئية بنس��بة ( )% 16.7لكل منهم��ا ،تليهما القيم
األس��رية بنسبة ( ،)% 12.8فالقيم االقتصادية بنس��بة ( ،)% 3.9ثم القيم السياسية بنسبة
( ،)% 2.2وأخيرا ً القيم الدينية بنسبة ( ،)% 1.7وهذا يدل على أن الرسوم املتحركة لم تعط
القيم الدينية القدر الكافي من االهتمام .كما أوضحت نتائج الدراسة أن قيمة مساعدة اآلخرين
ومحبتهم ش��غلت الترتي��ب األول بني باقي القي��م االجتماعية ،ثم قيمتا الش��جاعة والتعاون،
فقيم��ة الصداقة ،ث��م قيمة النجاح ،فتحمل املس��ؤولية ،ث��م الطموح ،وأخيرا ً قيمت��ا رد اجلميل
والقناعة.
وكذل��ك فقد أكدت النتائج أن��ه لم يظهر من القيم االقتصادية خالل فترة الدراس��ة غير قيمة
احت��رام العم��ل ،وهذا يدل على عدم تركيز الرس��وم املتحركة على هذا الن��وع من القيم .وكذلك
فق��د أوضحت النتائج أن قيمة ممارس��ة الرياضة وحبها جاءت ف��ي الترتيب األول ضمن باقي
القي��م اجلس��مية ،حي��ث وصل��ت نس��بتها إل��ى ( ،)% 32.6أما قيم اجلم��ال فقد دل��ت النتائج
أن قيم��ة اجلم��ال هي القيم��ة الوحيدة التي ظهرت ف��ي إجمالي القيم اجلمالي��ة وهذا يدل على
تقصير الرس��وم املتحركة خالل فترة الدراس��ة ف��ي عرض القيم اجلمالي��ة .وكذلك فقد أظهرت
النتائج أن الس��لوكيات االجتماعية الس��لبية قد ش��غلت الترتيب األول بني باقي الس��لوكيات
الس��لبية وذلك بنسبة ( ،)% 62.7ثم السلوكيات اجلسمية الس��لبية بنسبة ( ،)% 9.3تليها
الس��لوكيات السلبية السياسية بنس��بة ( ،)% 8.3ثم في الترتيب الرابع السلوكيات السلبية
االقتصادي��ة بنس��بة ( ،)% 7.1ثم البيئية بنس��بة ( ،)% 5.7ثم األس��رية بنس��بة (،)% 4.6
فاجلمالية بنس��بة ( ،)% 2ثم السلوكيات الدينية الس��لبية بنسبة ( .)% 0.3وكذلك فقد دلت
النتائ��ج أن س��لوك تخريب امللكية العامة واخلاصة جاء في الترتيب األول ضمن الس��لوكيات
السلبية االقتصادية ،كما أظهرت النتائج إنه يوجد فروق دالة إحصائيا ً تدل على تفوق اإلنتاج
األمريك��ي (األجنبي) في عرض القيم اإليجابية على باق��ي مصادر اإلنتاج األخرى ،وكذلك فقد
أك��دت وجود فروق دالة إحصائيا ً لصالح اإلنتاج األمريكي (األجنبي) في عرضه للس��لوكيات
السلبية بينه وبني املنتج املصري.
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القسم الثاني :دراسات تناولت برامج األطفال في القنوات األرضية والفضائية:

أج��رى س��وان وكاري��ن ( )Swan & Karen, 1995دراس��ة حت��ت عنوان «أف�لام كارتون
صباح الس��بت وإدراك األطفال للواق��ع االجتماعي» ،والتي هدفت إل��ى متابعة أفالم الكارتون
املعروض��ة في الواليات املتحدة األمريكية صباح كل س��بت ،وعالقتها ب��إدراك األطفال للواقع
االجتماع��ي ،حيث قامت الدراس��ة بتحليل محت��وى برامج األطفال التي تقدم يوم الس��بت في
الفترة الصباحية من الس��اعة الثانية صباحا ً حتى الس��اعة احلادية عش��رة ،وذلك في الفترة
الواقعية من ( 15س��بتمبر إلى  9يونيو من عام 1992م) ،وقد ركزت الدراس��ة على اجلنس�ين
ذكورا ً وإناثاً ،وعلى عمر شخصيات األبطال في األفالم ووضع الشخصيات ومكانها في الهيئة
االجتماعية ،وقد أظهرت نتائج الدراس��ة أن األبطال في أفالم الكارتون التي تقدم يوم الس��بت
احتوت على عدد قليل من الش��خصيات كبيرة الس��ن ،وهي ش��خصيات غي��ر مؤهلة وعاجزة،
وأن معظم الش��خصيات التي جتسد دور البطولة في هذه األفالم هي شخصيات نسائية ،وأن
األفالم كانت تعلم األطفال أن البيض أعلى مكانة من الزنوج.
وفي دراس��ة متش��ل ( )Mitchell, 1995بعنوان «أفالم الكارتون التلفزيونية كمرآة للعقل
األمريك��ي» .والتي هدفت إلى التعرف على أهم املوضوعات اخليالية التي تقدمها املسلس�لات
األمريكية ،وقد اس��تخدمت الدراس��ة نظرية «بورمان» ،وأظهرت النتائج أن املسلسالت عملت
على عدم تش��جيع الصفات الت��ي غالبا ً ما وجدت في املجتمع األمريكي مثل الس��ذاجة وإدمان
استهالك السلع واهتمام الفرد بذاته والغرور واألنانية.
وجاءت دراسة ثومبسون وتيريزا حتت عنوان «أدوار اجلنسني في أفالم الرسوم املتحركة
هل تغيرت الصورة في عشرين عاما» ،وقد أجريت هذه الدراسة في الواليات املتحدة األمريكية،
وهدف��ت إل��ى حتديد كيفية التعامل مع اجلنس�ين في أفالم الكارتون املقدم��ة لألطفال حيث مت
حتلي��ل ( )175حلق��ة من ( )41فيلم كارت��ون .وقد أظهرت النتائج وجود ص��ورة مكررة دائما ً
للذكور واإلناث ،فالذكور لهم س��يطرة أكبر ،ويظهرون على الشاش��ة يتكلمون أكثر ،أما اإلناث
ف��إن ظهورهم قلي��ل ،وكالمهم قليل ،ولهذا فإن البطولة تكون غالبا ً في أفالم الرس��وم املتحركة
فردية ،وتكون للذكور بشكل كبير (.)Thompson & Teresa, 1995
وجاءت دراس��ة بوث ( )Booth, 1997حتت عنوان «حتليل ملا يتعلمه األطفال من الكرتون
التلفزيون��ي» ،والت��ي هدفت إلى تق��ومي قدرة األطفال عل��ى تعلم معلوم��ات معرفية وعاطفية
موجودة في برنامج كارتون معني ،وقد طبقت الدراسة على ( )204طالب في الصف الرابع من
مدرس��تني كبيرتني في املدينة ،وطبقا ً لألبح��اث التي متت حول معرفة األطفال عن التلفزيون،
فق��د مت اختيار أربعة متغي��رات متعلقة بالنوع والس�لالة واملوضع االجتماع��ي واالقتصادي
والتحصي��ل األكادميي ،وقد مت اس��تخدامها لتحقي��ق التجانس بني التالميذ ف��ي املجموعتني،
وق��د مت حتليل محت��وى للعديد من أفالم الكارتون ذات الش��عبية الكبيرة ،ومت تصنيف البنود
التي وضعت في القائمة على أنها مستويات معرفية وعاطفية وفقا ً ملقاييس تربوية ،ومن هذا
التحلي��ل مت اختيار عين��ة من أفالم الكارتون الس��تخدامها في هذه الدراس��ة ،ومت تصميم أداة
تقومي الرس��ائل املعرفية واالجتماعية والعاطفي��ة في أفالم الكارتون ،ومت تقدميها إلى الطالب
في ثالث جلس��ات (اختبار قبلي ـ اختبار بعدي ـ اختبار بعد أس��بوعني من االختبار البعدي)،
وقد أظه��رت النتائج إمكانية حتديد معلومات معرفية وعاطفية من أفالم الكارتون قائمة على
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مس��تويات معيارية مقبولة تربوياً ،حيث كان لدى الطالب املقدرة على اس��تخدام مس��تويات
تفكي��ر علمية لتطبي��ق املعلومات املعرفية املكتس��بة من أفالم الكارتون ،كم��ا يتضح أن النوع
والساللة والوضع االقتصادي واالجتماعي والتحصيل األكادميي ليسوا ذوي أهمية في حتديد
ما يتعلمه الطالب من أفالم الكارتون.
وجاءت دراس��ة بكير ( )2000بعنوان «املهارات االجتماعية التي تعكس��ها برامج األطفال
ف��ي الراديو والتلفزيون لألطفال من س��ن  9 - 6س��نوات» .وقد أجريت ف��ي مصر ،وهدفت إلى
التعرف على املهارات االجتماعية التي تعكسها برامج األطفال ،وذلك من خالل حتليل مضمون
عين��ة من هذه البرامج ف��ي الراديو والتلفزيون املصري ،كما هدفت الدراس��ة إلى التعرف على
آراء القائم�ين باالتص��ال م��ع املعدي��ن واملقدم�ين ملا يج��ب أن تكون علي��ه برام��ج األطفال في
التلفزي��ون والرادي��و املصري واألهداف التي يس��عى إل��ى حتقيقها ومدى مناس��بتها للمرحلة
العمرية من  9 - 6س��نوات ،وما تعكسه من مهارات اجتماعية ،وقد استخدمت الدراسة منهج
املس��ح الش��امل لبرامج األطفال املوجهة ملرحلة الطفولة الوس��طى من س��ن  9 - 6سنوات في
الراديو والتلفزيون ،وحتددت عينة الدراسة في دورة برامجية لبرامج األطفال حيث مت اختيار
البرنام��ج الع��ام وإذاعة القناة من خ�لال الراديو والقناة األولى والرابع��ة من خالل التلفزيون
وذل��ك ملدة ثالث أش��هر يوليو ـ أغس��طس ـ س��بتمبر  ،1998كم��ا مت اختيار عينة م��ن القائمني
باالتص��ال م��ن مخرجني ومعدي��ن ومصوري��ن لبرامج األطف��ال وعددهم ( )68مف��ردة ملعرفة
آرائهم ح��ول البرامج املوجهة لألطفال ،وقد أظهرت النتائ��ج أن املهارات االجتماعية في املركز
األول بنسبة ( )% 45.7من بني املهارات الواردة في برامج األطفال تليها املهارات احلركية في
املركز الثاني بنس��بة ( ،)% 22.3ثم املهارات العقلية في املركز الثالث بنسبة ( .)% 19.5كما
أظهرت النتائج تنوع األش��كال الفنية التي تقدم بها املهارات االجتماعية في برامج األطفال في
الراديو والتلفزيون حيث جاء احلوار في املركز األول بنسبة ( ،)% 17.6يليه في املركز الثالث
بنسبة ( ،)% 14.6ثم الغناء في املركز الرابع بنسبة (.)% 12.5
وفي دراسة املغربي ( )2001بعنوان «دراسة حتليلية لبعض قصص األطفال في برامج
التلفزي��ون املصري على القنات�ين :األولى والثانية في ضوء خصائ��ص النمو ألطفال ما قبل
املدرس��ة» ،والتي هدفت إلى التعرف على ش��كل ومضمون القصص الس��ردي والكارتون في
برام��ج األطفال بالتلفزيون املص��ري ومدى مالءمتها ألطفال ما قبل املدرس��ة ،كما تهدف إلى
التع��رف على مدى تفضي��ل أطفال ما قبل املدرس��ة لنوعية القصص الكارتوني أم الس��ردي
واملق��دم من خالل برامج األطفال بالتلفزيون املصري ،واس��تخدمت الدراس��ة طريقة املس��ح
بالعين��ة لدورت�ين إعالميت�ين لبرام��ج األطف��ال بالتلفزيون املص��ري على القنات�ين :األولى
والثانية لبرنامجي (يحكى أن) في القناة األولى و(دنيا األطفال) في القناة الثانية في الفترة
 1998/4/1حت��ى  ،1998/6/3وحلقات بكار بالقناة األولى في الفترة من 1999/12/9
حتى  ،2000/1/7وقد اس��تخدمت الدراس��ة اس��تمارة حتليل مضمون للقصص الس��ردي
والكرتوني بهدف وصف الواقع ورصده ،والتعرف على ش��كل ومضمون القصص الس��ردي
والكرتون��ي ف��ي برامج التلفزي��ون ،وكما اس��تخدمت مقابلة لألطفال ملعرفة م��دى تفضيلهم
لنوعي��ة القصص املقدمة في برامج األطفال التلفزيونية بهدف التعرف على نوعية القصص
املفضلة لديهم ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن القصص التي استخدمت طريقة السرد بصورة
توضيحية جاءت في املرتبة األولى ،وذلك بنس��بة ( ،)% 58.33كما ش��غلت القصص التي
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استخدمت طريقة احلوار بني الش��خصيات املرتبة األولى بنسبة ( ،)% 86.7وشغلت قيمة
االنتم��اء املرتبة األولى للقصص الكارتوني بنس��بة ( ،)% 35.5كما ش��غلت قيمة مس��اعدة
اآلخري��ن املرتبة األولى للقصص الس��ردي ،وذلك بنس��بة ( ،)% 20.6يفضل معظم األطفال
مش��اهدة (كارتون بكار) بنس��بة ( ،)% 80كما يفضل األطفال مش��اهدة كارت��ون بكار؛ ألنه
يوجد به رسوم متحركة بنسبة ( ،)% 76.7وأن فيه أشياء مضحكة بنسبة (.)% 23.3
أهمية الدراسة:

تنب��ع أهمية الدراس��ة من ارتباطها بالطفل وبس��لوكه ،حيث تتعرض الدراس��ة للقيم التي
تعكس��ها برامج األطفال واملوجهة لذخيرة األمة ومس��تقبلها عبر شاش��ة التلفزيون الذي يعد
أه��م وأخطر الوس��ائل اإلعالمي��ة ،فالقيم التي تعكس��ها برامج األطفال قد تش��كل خطورة على
س��لوكاتهم؛ ألنهم يتأثرون بها ويكتس��بونها من خالل مشاهدتهم لها ،كما ظهرت أهمية القيام
بهذه الدراس��ة بع��د أن الحظ الباحث��ان زيادة عدد البرام��ج املقدمة في قن��اة Space Toon
الفضائي��ة ،والتي يتم إنتاجها عبر جهات أجنبية تس��تخدم أح��دث التكنولوجيا بحيث تكون
قريب��ة جدا ً م��ن الواقع وجتذب األطف��ال بقوة ملتابعته��ا ،ونظرا ً ألن ه��ذه البرامج تعرض قيم
املجتمعات املنتجة ،والتي قد تختلف عن قيمنا العربية لذلك كانت احلاجة ماسة لدراسة القيم
االجتماعية والسياسية التي تتضمنها برامج األطفال للتعرف على ما تعكسه هذه البرامج من
قيم إيجابية ومدى احتوائها على نقائض القيم التي قد تؤثر س��لبا ً في س��لوك األطفال ،وتكمن
أهمي��ة الدراس��ة احلالية كونها ل��م تنل االهتمام الواج��ب من قبل الباحث�ين ،باإلضافة إلى أن
دراس��ة القيم ومحاولة تدعيمها وترس��يخها في نف��وس األطفال تعد مبثاب��ة احلماية لهم من
كثير من أمراض العصر االجتماعية التي يعاني منها املجتمع العربي.
كما تنبع أهمية هذه الدراس��ة من خالل قدرتها على مساعدة ك ّتاب برامج األطفال ومعديها
ومقدميه��ا ،وكذلك جميع املس��ؤولني ع��ن النشء في املج��ال اإلعالمي في معرفة ما يس��تطيع
أن يدرك��ه الطف��ل من قيم م��ن خالل ما يقدم لهم ،ويزي��د من قيمة هذه الدراس��ة وأهميتها ندرة
الدراس��ات العربية الت��ي تناولت املوضوع حيث ركزت هذه الدراس��ات على فت��رة عمرية إما
صغيرة جدا ً (ما قبل املدرس��ة) أو كبيرة ،باإلضافة إلى أن هذه الدراس��ات ركزت على جوانب
ثقافي��ة ومعرفية ،وأهملت املنظومة القيمية ،ولذلك فإن الدراس��ة احلالية حتاول الكش��ف عن
القيم االجتماعية والسياسية التي تتضمنها برامج األطفال.
وجتدر اإلشارة إلى أن أهم املستفيدين من هذه الدراسة هم القائمون على برامج األطفال في
التلفزيون األردني ،باإلضافة إلى املهتمني واملنش��غلني بتربية الطفل ،واملهتمني بدراسة القيم،
واألس��رة التي تش��كل أهم املؤسس��ات في عملية التنش��ئة االجتماعية من حي��ث تكون اخللق
وتوجيه الس��لوك ،وتعديل النوازع واالجتاهات ،باإلضافة إلى أن هذه الدراس��ة تفيد املهتمني
بدراسة برامج األطفال التلفزيونية.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

تتحدد مشكلة الدراسة في سؤال محوري مهم ميثل السؤال األول ،وهو :ما القيم االجتماعية
والسياسية التي تتضمنها برامج األطفال في قناة  Space Toonالفضائية لدى طفل املرحلة
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األساسية الدنيا في األردن؟
ويتفرع من هذا السؤال مجموعة من األسئلة الفرعية اآلتية:
 1ـ م��ا األهمي��ة النس��بية للقيم السياس��ية ونقيضها وترتيبه��ا من األكثر إلى األقل حس��ب
تضمنها في عينة الدراسة خالل فترة البث التي شملتها الدراسة؟
 2ـ م��ا األهمية النس��بية للقي��م االجتماعية ونقيضه��ا وترتيبها من األكثر إلى األقل حس��ب
تضمنها في عينة الدراسة خالل فترة البث التي شملتها الدراسة؟
 3ـ ما نس��بة تضمن القيم االجتماعية والسياس��ية في البرامج التي تبثها قناة Space
 Toonلدى التالميذ حسب مالحظة املعلم وخبرته؟
أهداف الدارسة:
تهدف الدراسة إلى التعرف على القيم االجتماعية والسياسية التي تتضمنها برامج األطفال
في قناة  Space Toonلدى طفل املرحلة األساس��ية الدني��ا .ويتفرع عن هذا الهدف مجموعة
أخرى من األهداف اخلاصة ،وهي:
 1ـ حتلي��ل مضم��ون برامج األطفال في قن��اة  Space Toonعينة الدارس��ة ،وهذا يتطلب
التعرف على القيم االجتماعية والسياسية ألطفال املرحلة األساسية الدنيا.
 2ـ	 التعرف على واقع برامج األطفال في قناة  Space Toonالفضائية.
 3ـ التع��رف على الوزن النس��بي لعناصر القيم االجتماعية والسياس��ية املتضمنة ببرامج
األطفال في عينة الدراسة من حيث التكرارات والنسب املئوية.
 4ـ التعرف على نس��بة تضمن القيم االجتماعية والسياس��ية لدى التالميذ حسب مالحظة
املعلم وخبرته الذي يعلم هذه املرحلة في مديرية تربية عمان الثانية.
مصطلحات الدراسة:

حتلي���ل املضم���ون :أس��لوب أو أداة للبح��ث يهدف إلى معرف��ة النوايا الصريح��ة أو الضمنية
الكامن��ة وراء مضم��ون م��واد االتصال اإلعالمي��ة معتمدة طريق��ة املالحظة املنظم��ة والتحليل
لقياس املتغيرات وفق خطوات منهجية منظمة أو معايير موضوعية متكن الباحثان من حتليل
املضمون بأسلوب كمي ،وتعتبر الكلمة أصغر وحدة تستخدم في حتليل املضمون.
الفك���رة :وهي أكب��ر وأهم وحدات حتليل املضم��ون ،وأكثرها فائدة ،وه��ي إحدى الدعامات
األساسية في حتليل املواد اإلعالمية والدعائية والقيم واالجتاهات واملعتقدات.
منظومة القيم السياس��ية واالجتماعية :وهي مجموعة م��ن القيم الفرعية ونقيضها ،والتي
متثل هذه القيم.
برام���ج األطف���ال :وتعني ف��ي هذه الدراس��ة البرامج املعدة س��لفا ً لألطف��ال واحملتوية على
موضوعات وأفكار متعددة تتالءم مع مراحل الطفولة املختلفة.
قن���اة  :Space Toonإح��دى احملط��ات الفضائي��ة اإلعالمي��ة املرئية املخصص��ة لبث برامج
األطفال.
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طف���ل املرحل���ة األساس���ية الدني���ا :وهو طف��ل املرحلة العمري��ة ( 6ـ  )9س��نوات أي الصفوف
الثالثة األولى (األول ،الثاني ،الثالث).
محددات الدراسة:

تتحدد الدراسة ببرامج األطفال التي قدمت في قناة  Space Toonالفضائية خالل الفترة
املمت��دة م��ن  29/4/2008 - 1/2/2008حيث مت حتليل البرامج بن��اء على معيار منظومة
القي��م االجتماعي��ة والسياس��ية الذي مت إعداده اس��تنادا ً إلى اس��تمارة حتلي��ل املضمون .كما
تتحدد الدراس��ة بطفل املدرس��ة للصفوف الثالثة الدنيا للمرحلة األساس��ية في مديرية تربية
عمان الثانية ،وذلك ملعرفة نس��بة تضمن املنظومة القيمي��ة الناجتة من حتليل برامج األطفال
لدى التالميذ.
الطريقة واإلجراءات
ً
أوال ـ منهجية الدراسة:

تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية التي تهدف إلى تصوير وحتليل وتقومي
خصائ��ص مجموع��ة معين��ة ،أو موقف يغل��ب عليه صف��ة التحديد ،أو مجموع��ة من األحداث
واألوضاع ،وذلك بهدف احلصول على معلومات كافية ودقيقة .كما تهدف إلى تقدير عدد مرات
تك��رار حدوث ظاهرة معينة ومدى ارتباطها بظاه��رة أو مجموعة من الظواهر ،من أجل إصدار
األحكام القيمية .ومن َث ّم فإن هذه الدراس��ة تس��عى إلى حتليل القيم السياس��ية واالجتماعية
الت��ي تتضمنه��ا برامج األطفال ف��ي قن��اة  Space Toonلدى طفل املرحلة األساس��ية الدنيا،
وذلك ملعرفة ما تتضمنه هذه البرامج من قيم فرعية ونقيضها ،وقد اس��تخدم فيها أيضا ً منهج
املسح بالعينة الذي في إطاره يتم استخدام أداة حتليل املضمون لتحليل برامج األطفال عينة
الدراسة ،كما اس ُتخد َمت استبانة مقدمة إلى معلمي ومعلمات الصفوف الثالثة األولى للمرحلة
األساس��ية الدنيا كأداة بحثية مس��اعدة للدراس��ة للتعرف على مدى تضمن القيم عند األطفال
الذين يش��اهدون برامج األطفال في قناة  Space Toonحس��ب مالحظ��ة معلم هذه املرحلة.
ولتحقيق أغراض هذه الدراسة ال بد من تناول مجتمع الدراسة وعينتها وأدواتها.
ثاني ًا ـ مجتمع الدراسة:

تقوم الدراس��ة على حتليل القيم السياس��ية واالجتماعية التي تتضمنها برامج األطفال في
قن��اة  Space Toonونظرا ً لصعوبة حصر هذه البرامج فقد مت حتديد مجتمع الدراس��ة على
النحو اآلتي:
 1ـ	 برام��ج األطف��ال املقدم��ة ف��ي قن��اة  Space Toonالفضائي��ة م��ن  1/2/2008إل��ى
29/4/2008م.
 2ـ طف��ل املرحلة األساس��ية الدنيا في مديرية تربية عمان الثاني��ة ،حيث بلغ عدد الطالب
املمثل�ين ملجتمع الدراس��ة ( )483طالبا ً وطالبة ،ميثلون ما نس��بته ( )% 20من مجموع
الطالب.
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ثالث ًا ـ عينة الدراسة:

مت اختيار عينة متثل مجتمع الدراس��ة ،حيث إنه من الصعب إجراء الدراس��ة على املجتمع
األصل��ي بكامله .لذلك مت االكتفاء بتمثيل عينة الدراس��ة في دورة برامجية واحدة ،وذلك لعدم
تغي��ر برام��ج األطفال إال بعد فت��رات زمنية طويل��ة وإمكانية إعادة هذه البرام��ج .ونظرا ً لعدم
وج��ود دورات برامجية متج��ددة لهذه القناة فق��د اختيرت عينة زمني��ة افتراضية متثل دورة
برامجية كاملة ،مدتها ثالثة أش��هر م��ن ( 2008/2/1إلى  )2008/4/29كعينة للدراس��ة،
بحي��ث يتيح اختيار دورة تلفزيونية كاملة إمكانية الوصول إلى مؤش��رات ونتائج أدق وأكثر
موضوعية من اختيار مدة أقل من ذلك.
وق��ام الباحث��ان بدراس��ة برام��ج األطفال الت��ي تعرض ف��ي قن��اة  Space Toonلتحليل
محتواها وللتعرف على القيم التي تتضمنها هذه البرامج ،وذلك طبقا ً ملشكلة الدراسة وأهدافها
وأسئلتها ،وهناك عدة مسوغات الختيار هذه القناة وهي:
 1ـ األعداد الكبيرة من األطفال الذين يتابعون هذه القناة.
 2ـ	 املش��اهدة مجانية على هذه القناة وال تتطلب االش��تراك املادي لذلك يشاهدها أكبر عدد
ممكن من األطفال.
 3ـ	 الفترة الزمنية التي يبدأ فيها البث تسمح للجميع باملشاهدة.
طريقة اختيار العينة:

مت تس��جيل برامج األطفال التي عرضت في القناة على ش��رائط فيديو كاسيت وقت إذاعتها
خالل ال��دورة البرامجية احملددة من ( 2008/2/1إلى  )2008/4/29باس��تخدام أس��لوب
األس��بوع الصناعي ،واملتمثل باختيار يوم واحد للتس��جيل من كل أس��بوع ،حيث مت تس��جيل
برام��ج األطفال التي بثت يوم اجلمعة  2008/2/1لألس��بوع األول ،ويوم الس��بت لألس��بوع
الثاني ،ويوم األحد لألس��بوع الثالث ..وهكذا .وقد مت اس��تخدام هذا األسلوب في دراسة سعد
( ،)2004ودراس��ة عبدالله ( ،)2003ودراس��ة قادوس ( .)2001واجل��دول رقم ( )1يوضح
ذلك.
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جدول ( )1عدد أيام اختيار عينة الدراسة التحليلية بطريقة األسبوع الصناعي
واخلاصة بقناة  Space Toonالفضائية

اجلمعة

السبت

األحد

االثنني

السابع

الثالثاء

السادس

األربعاء

اخلامس

اخلميس

الرابع

اجلمعة

الثالث

السبت

الثاني

األحد

األول

االثنني

العينة

الثالثاء

اليوم

1/2
9/2
17/2
25/2
4/3
12/3
20/3

الثامن

28/3

التاسع

5/4

العاشر

13/4

احلادي
عشر

21/4

الثاني
عشر

29/4

يش��ير اجلدول رقم ( )1إلى عدد األيام التي متثل عينة الدراسة التحليلية بطريقة األسبوع
الصناعي والتي بلغت ( )12يوماً ،حيث مت تس��جيل برامج األطف��ال املقدمة خالل هذه األيام،
والتي متثل الدورة البرامجية املفترضة.
وبذلك فقد تس��نى التغلب على مش��كلة االتس��اع الزمني لبرامج األطف��ال املقدمة على قناة
 Space Toonحيث يتيح هذا األسلوب إعطاء جميع البرامج فرصا ً متساوية لكي تخضع
للتحليل ،وبذلك مت جتنب اختيار برنامج دون اآلخر حتى تتحقق املوضوعية والدقة وسالمة
التحليل بقدر اإلمكان.
وقد جاءت برامج األطفال (عينة الدراس��ة) واملس��جلة على ش��رائط (الفيديو كاسيت) كما
هو مشار إليها في اجلدول رقم (.)2
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جدول ( )2يوضح برامج األطفال (عينة الدراسة) بعد حتديدها ودورية إذاعة هذه البرامج
ومدة عرض هذه البرامج بالدقيقة

اليوم

تاريخ اإلذاعة

أسماء البرامج املقدمة

اجلمعة

2008/2/1

كالسيك كرتون ،مهما ،أصحابي تعالوا ،أغاني الصغار،
ماوكلي ،الرقم السري ،باص املدرسة العجيب ،سلمى تسأل،
مهما ،مغامرات نودي (عربي) ،الرقم السري ،مغامرات نودي
زيارة سريعة ،أصحابي تعالوا ،الرقم السري ،ماوكلي(E)، ،
مهما ،روبن هود ،بينكي وبراين ،جزيرة الكنز ،كالسيك كرتون،
.أراغاي ،الرقم السري

السبت

2008/9/2

األحد

2008/2/17

األثنني

2008/2/25

الثالثاء

2008/3/4

األربعاء

2005/3/12

اخلميس

2008/3/20

كالسيك كرتون ،جنود احملطة ،لوني تون ،الرقم السري،
املتحري وحيد ،الرمية امللتهبة ،الرقم السري ،أصحابي
، (Space Toon Interactive game)،تعالوا ،أرغاي
بينكي وبراين ،جزيرة الكنز ،كالسيك كرتون ،الرقم السري،
.سلمى تسأل ،أصحابي تعالوا ،الرقم السري
كالسيك كرتون ،سلمى تسأل ،زيارة سريعة ،السنافر ،الرقم
السري ،سلمى تسأل ،مهما ،بابارفيل ،فرفوح ،أصحابي
تعالوا ،أغاني الصغار ،الرقم السري ،السنافر ،سلمى تسأل،
املتحري وحيد ،بينكي وبراين ،الرقم السري ،أصحابي تعالوا،
، (Space Toon Interactive game)،كالسيك كرتون
.أراغاي ،الرقم السري
كالسيك كرتون ،ماوكلي ،باص املدرسة العجيب ،سلمى
تسأل ،مهما ،الرقم السري ،نودي ،زيارة سريعة ،أصحابي
تعالوا ،ماوكلي ،روبن هود ،مهما ،الرقم السري ،بينكي
وبراين ،جزيرة الكنز ،الرقم السري ،زيارة سريعة ،كالسيك
.كرتون ،أراغاي
كالسيك كرتون ،روبن هود ،مهما ،الرمية امللتهبة ،لوني
الرقم السري ،نادين ،احملاربون ،بينكي Z،تون ،دراغون بول
وبراين ،الرقم السري ،أصحابي تعالوا ،مهما ،سلمى تسأل،
.جزيرة الكنز ،الرقم السري ،كالسيك كرتون ،بامتان ج1

كالسيك كرتون ،جنود احملطة ،سلمى تسأل ،الرقم السري،
،أصحابي تعالوا ،لوني تون ،املتحري وحيد ،الرمية امللتهبة
سلمى تسأل(Space Toon interactive game )، ،
احملاربون ،الرقم السري ،بينكي وبراين ،أصحابي تعالوا،
جزيرة الكنز ،الرقم السري ،سلمى تسأل ،كالسيك كرتون،
.الرقم السري ،بامتان ج1
متحف احلكايات ،كالسيك كرتون ،باص املدرسة العجيب،
أصحابي تعالوا ،مهما ،رينبوفيش ،الرقم السري ،الرمية
امللتهبة ،أصحابي تعالوا ،الرقم السري ،بامتان ،كالسيك
كرتون ،احملاربون ،سلمى تسأل ،رينبوفيش ،متحف
.احلكايات ،فلينستون ،الرقم السري

مدة عرض
هذه البرامج
بالدقيقة

 270دقيقة

 242.5دقيقة

 272دقيقة

 240دقيقة

 264دقيقة

 268.5دقيقة

 269دقيقة
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اجلمعة

كالسيك كرتون ،مهما ،رينبوفيش ،زيارة سريعة ،مهما ،أنا
وأخي ،الولد العجيب ،بارني ،زيارة سريعة ،الرقم السري،
 2005 /3/ 28أنا وأخي ،الرقم السري ،فلينستون ،سلمى تسأل ،أصحابي
.تعالوا ،كالسيك كرتون ،بامتان ج ،2نادين ،الرقم السري
كالسيك كرتون ،بارني ،سلمى تسأل ،زيارة سريعة ،الشناكل،
باص املدرسة العجيب ،الرقم السري ،مهما ،أصحابي تعالوا،
الرقم السري ،مهما ،مدينة الصفصاف ،الشناكل ،دراغون
بول ،الرقم السري ،فلينستون ،الرمية امللتهبة ،الرقم السري،
.كالسيك كرتون ،بامتان ج2

السبت

2005 /4/ 5

األحد

كالسيك كرتون ،مدينة الصفصاف ،زيارة سريعة ،أنا وأخي،
كاسبر ،الرقم السري ،مهما ،سلمى تسأل ،الرقم السري،
 2005 /4/ 13بارني ،أنا وأخي ،مهما ،الرقم السري ،املتحري وحيد ،زيارة
الرقم ، ( Space Toon interactive game )،سريعة
.السري ،كالسيك كرتون ،بامتان ج ،2فلينستون

االثنني

الثالثاء

كالسيك كرتون ،بارني ،الرقم السري ،الشناكل ،زيارة
سريعة ،الرقم السري ،باص املدرسة العجيب ،مهما ،الرقم
السري ،رينبوفيش ،الشناكل ،الرقم السري ،سلمى تسأل،
 2005 /4/ 21روبن هود ،أكادميية الشرطة ،مهما ،عدنان ولينا ،كالسيك
.كرتون ،بامتان ج3
كالسيك كرتون ،مهما ،روبن هود ،لوني تون ،الرقم السري،
سلمى تسأل ،الرمية امللتهية ،زيارة سريعةZ، ،دراغون بول
الرقم السري ،مهما ،نادين ،احملاربون ،أكادميية الشرطة،
 2005 /4/ 29عدنان ولينا ،الرقم السري ،سلمى تسأل ،زيارة سريعة،
.كالسيك كرتون ،بامتان ج ،3الرقم السري

 268.5دقيقة

265.5

261.5

260.5

 263دقيقة

يشيراجلدول رقم ( )2إلى أسماء برامج األطفال املقدمة خالل أيام األسبوع الصناعي ،ودورية
إذاعتها ،ومدة عرض هذه البرامج بالدقيقة .وجتدر اإلشارة إلى أن هذه البرامج التي قدمت ومت
تسجيلها لم تتكرر في باقي أيام األسبوع الصناعي ،وإمنا كانت هناك حلقات جديدة.
حجم العينة:

بل��غ عدد أيام العينة ( )12يوما ً متثل نس��بة ( )% 13.48من عدد أي��ام الدورة البرامجية
البالغ عددها ( )89يوماً ،وبلغ عدد ما قدم من حلقات برامج األطفال على القناة الثالثة ()240
حلقة ،ش��غلت نحو ( )3145دقيقة وهذا ميثل ( )% 62.40من إجمالي املساحة الزمنية التي
شغلتها برامج األطفال التي مت تسجيلها فعليا ً وفقا ً ألسلوب األسبوع الصناعي.
ولإلجابة عن نس��بة تضمن القيم السياس��ية واالجتماعية لدى طفل املدرس��ة من ()9 - 6
س��نوات في مديرية تربية عمان الثانية ،مت حتديد عينة الدراس��ة حيث حددت جميع مدارس
مديري��ة تربي��ة عمان الثاني��ة التي حتتوي على الصف��وف الثالثة األولى للمرحلة األساس��ية
الدنيا ،وقد بلغت ( )86مدرسة ،ومت اختيار عينة عشوائية من هذه املدارس باستخدام الطريقة
العش��وائية البس��يطة ،حيث متت كتابة جميع امل��دارس التي تدرس املرحلة عينة الدراس��ة،
ومت اختي��ار م��ا نس��بته ( )% 25من مجموع امل��دارس ،حيث بلغ عدد املدارس عينة الدراس��ة
( )21مدرسة ،وقد مت اختيار صف واحد من كل مدرسة (عينة الدراسة) بالطريقة العشوائية
28
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البس��يطة ،حي��ث متت كتابة أس��ماء الصف��وف الثالثة لكل مدرس��ة ،وترقيمه��ا ،ووضعها في
صن��دوق ،واختي��ار رقم من هذه األرقام املوج��ودة داخل الصندوق ميث��ل الصف ،وقد توزعت
الصفوف على النحو اآلتي :الصف األول تكرر ( )5مرات ،الصف الثاني تكرر ( )8مرات ،الصف
الثالث تكرر ( )8مرات ،وبذلك يكون عدد الصفوف ( )21صفا ً متثل ( )21مدرس��ة في مديرية
تربية عمان الثانية.
إضافة ملا سبق فقد مت إعطاء مربي الصف االستبانات ،بحيث يقوم املعلم أو املعلمة بتقدير
درجة تضمن املنظومة القيمية لكل طالب بحسب مالحظته وخبرته ،وقد بلغ عدد االستبانات
املوزعة ( )483اس��تبانة مت تفريغ ( )421اس��تبانة ،حيث مت اس��تبعاد ( )62استبانة لعدم
اكتمالها ،والبعض اآلخر كان فارغاً .ومما هو جدير بالذكر أن االستبانة ليست هدفا ً بحد ذاتها،
وإمنا هي وسيلة مساعدة ومعززة للدراسة استخدمت من أجل االتصال بالتالميذ ومبعلميهم
ملعرفة درجة تضمن القيم ونقيضها لدى الطلبة.
رابع ًا ـ أدوات الدراسة:

مبا أن الدراس��ة تهدف إلى الكش��ف عن القيم السياسية واالجتماعية التي تتضمنها برامج
األطف��ال ،فقد مت اس��تخدام طريق��ة حتليل املضم��ون التي يكون فيه��ا املعيار اخلط��وة األولى
للتصنيف ،ولذلك فقد أصبح من الضروري وجود معيار للدراسة احلالية يتم مبوجبه حتليل
محت��وى برامج األطف��ال ملعرفة القيم السياس��ية واالجتماعي��ة التي تتضمنه��ا ،وقد مت اتباع
اخلطوات اآلتية:
 1ـ تصميم معيار للقيم السياسية واالجتماعية لدى طفل املرحلة األساسية الدنيا ( )9 - 6سنوات
لتحليل مضمون برامج األطفال.

مت تصمي��م معيار للقيم السياس��ية واالجتماعية ألطفال ( )9 - 6س��نوات ،حيث مت حتديد
تعري��ف إجرائي لهذه القيم بأنها« :مجموع��ة من القيم الفرعية ونقيضه��ا التي تنتمي إليها».
وفي ضوء التعريف الس��ابق ومن خالل االطالع على الدراس��ات املختلفة ف��ي موضوع القيم،
والتي تناولت تصانيف مختلفة ،ومنها دراس��ة س��عد ( ،)2004ودراس��ة عبد الله (،)2003
دراس��ة قادوس ( ،)2001دراس��ة املغربي ( ،)2001دراس��ة بكير( .)2000وكذلك من خالل
االطالع على التصنيفات التالية:
ــ تصنيف شلر (العوا.)1986 ،
ــ تصنيف لويس (البطش وعبد الرحمن.)1990 ،
ــ تصنيف موريس (زاهر.)1984 ،
ــ تصنيف روكيش (البطش ،وعبد الرحمن.)1990 ،
ــ تصنيف ريشر (.)Reachar, 1977
ــ تصنيف وايت (.)white, 1981
ــ تصنيف سبرجنر (زاهر.)1984 ،
ــ تصنيف كاظم (كاظم.)1959 ،
ــ تصنيف اخلطيب والزبادي (اخلطيب والزبادي.)1990 ،
ــ تصنيف عثمان (عثمان.)1989 ،
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ــ تصنيف طهطاوي (طهطاوي.)1999 ،
وبعد االطالع على كتب علم النفس العام والتطوري والنمو ،والتعرف على أهم اخلصائص
اجلسمية واملعرفية واللغوية واالنفعالية واالجتماعية والعقلية واألخالقية للمرحلة العمرية
من ( )9 - 6سنوات ،فقد مت تصميم معيار للقيم السياسية واالجتماعية التي تتناسب مع هذه
املرحلة العمرية موضوع الدراسة وعلى النحو اآلتي:
أ ـ القيم الوطنية والسياسية وتضم:

 1ـ محبة األرض والوطن ،خيانة األرض والوطن.
 2ـ الدعوة للسالم واألمن ،احلرب والعدوان.
 3ـ احلرية ،التسلط واالستعباد.
 4ـ العدل ،الظلم.
 5ـ املساواة ،التمييز والتفريق.
 6ـ مقاومة االحتالل والدفاع عن الوطن ،االستسالم واخلنوع.
 7ـ التضحية والفداء ،التولي واخلوف من مواجهة األعداء.

ب ـ القيم االجتماعية وتضم:

 1ـ محبة اآلخرين ومساعدتهم ،كراهية اآلخرين وعدم مساعدتهم.
 2ـ احترام الوالدين وتقديرهم ،عقوق الوالدين.
 3ـ التعاون ،عدم التعاون.
 4ـ الكرم والعطاء ،البخل.
 5ـ حب اإليثار ،األنانية.
 6ـ التسامح ،احلقد وعدم التسامح.
 7ـ األمانة ،السرقة.
 8ـ الطاعة ،املعصية.
 9ـ صلة الرحم ،القطيعة.
 10ـ الصبر والقدرة على التحمل ،الضعف وعدم القدرة على التحمل.

ومب��ا أن الغ��رض األساس��ي من حتلي��ل املضمون معرف��ة القي��م السياس��ية واالجتماعية
املتضمن��ة ف��ي برامج األطفال ،وكيفي��ة توزيعها ،فقد مت اس��تخدام املعيار لتحدي��د القيم التي
توجد في برامج األطفال ،واملقدمة في قناة  Space Toonالفضائية ،وذلك من خالل مشاهدة
ومتابع��ة هذه البرامج ،والتي مت تس��جيلها على أش��رطة الفيديو كاس��يت وحتليلها وفقا ً لهذا
املعيار ،وبنا ًء على اس��تمارة حتليل املضمون ،ث��م جمع التكرارات التي حصلت عليها كل قيمة
فرعية ونقيضها منفردة ،ثم تصنيفها ،وكذلك جمع تكرارات القيم السياس��ية واالجتماعية في
العينة كله��ا ،وترتيبها من األكثر إلى األقل ،وتطبيق العمليات اإلحصائية املناس��بة للحصول
على نسبة هذه املجموعات القيمية املتضمنة في برامج األطفال.
صدق معيار املنظومة القيمية:

من أجل الكش��ف عن صدق املعيار الذي استخدم في الدراسة مت توزيع سبع عشرة نسخة
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من��ه على محكمني م��ن مختل��ف التخصصات ف��ي اجلامع��ات األردنية احلكومي��ة واخلاصة
وم��ن ذوي اخلبرة وقد اس��تردّت جميع النس��خ ،وق��د مت إجراء التعديالت وفق��ا ً آلراء احملكمني
واقتراحاتهم حتى أصبح في صيغته النهائية.
 2ـ تصميم استمارة حتليل املضمون:

مت تصمي��م اس��تمارة حتليل مضمون القيم السياس��ية واالجتماعية الت��ي تتضمنها برامج
األطف��ال في قناة  Space Toonالفضائية بغرض الدراس��ة التحليلي��ة ،وللتعرف على القيم
التي تتضمنها برامج األطفال ورصد معدالت تكرارها ،وقد مت تقس��يم االس��تمارة وإعدادها مبا
يفي باإلجابة عن أسئلة الدراسة ،وقد م ّر تصميم االستمارة باخلطوات اآلتية:
أ ـ مت حتدي��د وح��دات حتلي��ل املضمون ،حيث مت اختي��ار وحدات الكلم��ة ،والفكرة ،ووحدة
مقاييس املس��احة والزمن ،فوحدة الكلمة هي أصغر وحدات حتليل املضمون ،وتتضمن الكلمة
ومكوناتها كاجلمل التي تعبر عن املنظومة القيمية التي نتناولها في الدراسة ،والتي تظهر من
خالل املشاهد املعروضة ،وقد استخدمت هذه الوحدة في دراسة (قادوس .)2001 ،أما وحدة
الفك��رة فهي من أهم وحدات حتليل املضمون وأكبره��ا وأكثرها فائدة ،وهي عبارة عن جملة أو
فكرة تدور حول املنظومة القيمية موضوع الدراس��ة والتي تظهر من خالل املشاهد املعروضة،
وق��د اس��تخدمت هذه الوحدة في دراس��ة (عبد الل��ه .)2003 ،أما وحدة املس��احة الزمنية فقد
اس��تخدمت للتعرف عل��ى املدة الزمنية التي تس��تغرقها برامج األطفال الت��ي تعرض في قناة
 Space Toonالفضائية حيث أُستخدمت هنا وحدة القياس بالدقيقة.
ب ـ مت حتدي��د فئات التحليل حتديدا ً يرتبط باملش��كلة البحثية وطبيعة املضمون موضوع
التحليل حيث تنقسم فئات التحليل إلى نوعني رئيسني هما :فئة املوضوع( :ماذا قيل؟) ،وفئة
الش��كل (كيف قيل؟) .ويندرج حت��ت كل فئة من هاتني الفئتني تصنيفات اس��تخدمت في بناء
وتصميم االستمارة على النحو اآلتي:
التقسيمات الفرعية لفئة املوضوع (ماذا قيل؟):

حيث يقصد بها حتديد ما قيل في املضمون الذي يخضع للتحليل ،وهناك عدة فئات فرعية
تنتمي إليها وهي:
ـ��ـ فئة القيمة الرئيس��ية :حيث تهدف ه��ذه الفئة إلى التعرف على نوعية القيمة الرئيس��ية
التي تقدم في برامج األطفال وحتتوي هذه الفئة على املجموعات الرئيسية ،والتي تضم القيم
الفرعية ونقيضها املكونة لها ،وقد مت تعريف كل قيمة ونقيضها تعريفا ً إجرائيا ً من أجل صدق
وثبات التحليل.
ـ��ـ فئ��ة املوض��وع :وتهدف إلى التع��رف على نوعي��ة القي��م الفرعية ونقيضه��ا التي توجه
لألطفال ،والتي تقدمها برامج األطفال في قناة .Space Toon
التقسيمات الفرعية لفئة الشكل (كيف قيل؟):

والتي يقصد بها ش��كل العبارة التي ترد في املضمون ،حيث توجد عدة فئات فرعية تنتمي
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إليها مثل ،فئة الزمن :وتهدف هذه الفئة إلى التعرف على املدة الزمنية التي تس��تغرقها برامج
األطف��ال التي تعرض ف��ي التلفزيون األردن��ي القناة الثالثة عينة الدراس��ة والت��ي تقاس هنا
بالدقيقة.
وبعد حتديد الفئات اخلاصة باس��تمارة حتليل املضم��ون وبناء على البيانات واملعلومات
املطلوب جمعها من خالل حتليل دورة برامجية كاملة مقدمة في قناة  Space Toonالفضائية
من  2008 /2/ 1إلى  ،2008 /4/ 29وبعد االطالع على الدراس��ات السابقة ،ومسح التراث
العلمي القريب من موضوع الدراس��ة وبناء على األهداف واألس��ئلة التي تس��عى الدراسة إلى
اإلجابة عنها ،فقد مت إعداد هذه االستمارة.
وبعد هذا كله مت حتديد الصدق والثبات كما يلي:
أ ـ صدق التحليل:

يعن��ي صدق التحليل مدى مالءمة األس��لوب املس��تخدم في قياس املوضوع��ات والظواهر
التي تهدف الدراس��ة إلى قياسها ،ومدى ضرورة هذا األس��لوب في توفير املعلومات املطلوبة.
ومن أجل حتديد صدق التحليل في هذه الدراس��ة مت تصميم اس��تمارة للتحليل تتضمن فئات
التحلي��ل ووحدات��ه املختلف��ة ،ثم عرضت اس��تمارة حتليل املضم��ون وملحق به��ا التعريفات
اإلجرائي��ة لفئات التحليل على مجموع��ة من احملكمني للحكم على م��دى صالحيتها للتطبيق،
وقد مت إجراء التعديالت التي أظهرتها آراء احملكمني ،وأصبحت االستمارة جاهزة في صورتها
النهائية والتي على أساسها مت التحليل.
ب ـ ثبات التحليل:

إن ثبات مقياس الدراسة مهم جدا ً للتأكد من صالحيته لالستخدام بني محللني مختلفني أو
على فترات مختلفة ،والثبات يعني إمكان تكرار التحليل واحلصول على نتائج ثابتة في حال
إعادة التحليل مرة أخرى أو أكثر بعد فترة من الزمن .ومن أجل احلصول على حتديد دقيق في
التحلي��ل مت إجراء ثبات للتحليل من خالل القيام باختبار عينة من البرامج (عينة الدراس��ة)،
ونس��بتها ( )% 16.66وحتليلها ،ثم تقدمي األداة والعينة إل��ى أربعة محللني آخرين ممن لهم
صلة وعالقة مباش��رةُ ،
��ب منهم حتليل العينة املختارة بعد توضي��ح الطريقة املتبعة في
وطلِ َ
التحلي��ل وتزويده��م بالتعريفات اإلجرائي��ة للمنظومة القيمية ،ومت حس��اب الثبات بحس��ب
طريقة أوزاروف وماير (( )Osarof & Mayarالسالمات .)2000 ،وهي كما يلي:
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عدد اإلجابات املتفق عليها		
نسبة االتفاق =
عدد اإلجابات املتفق عليها  +عدد اإلجابات املختلف عليها

* % 100

نسبة االتفاق مع احمللل األول = 94.73 = % 100 * 180

			
10 + 180
				
نسبة االتفاق مع احمللل الثاني = 86.84 = % 100 * 165
25 + 165
				
نسبة االتفاق مع احمللل الثالث = 81.57= % 100 * 155
35 + 155
				
نسبة االتفاق مع احمللل الرابع = 89.47 = % 100 * 170

20 + 170
				
معدل نسبة االتفاق = % 88.15 = % 100 * 89.47 + 81.57 + 86.84 + 94.73
4
					
وهذه النسبة كافية ألغراض الدراسة ،وميكن االعتماد عليها عند تعميم النتائج التي سوف
يتم التوصل إليها.
 3ـ استبانة املعلمني:

مبا أن االس��تبانة أداة مفيدة من أدوات البحث العلمي ،وهي مس��تعملة على نطاق واس��ع
للحص��ول على احلقائ��ق والتوصل إلى الوقائع ،وملا كان موضوع الدراس��ة ي��دور حول القيم
السياس��ية واالجتماعية التي تتضمنها برامج األطفال في قناة  Space Toonالفضائية لدى
طفل املدرس��ة (دراس��ة حتليلية) ،فقد مت تصميم اس��تبانة من نتائج التحلي��ل وتوجيهها إلى
املعلمني الذين يدرس��ون الصفوف الثالثة األولى للمرحلة األساس��ية الدنيا ،في مديرية تربية
عمان الثانية ملعرفة نسبة تضمن هذه القيم لدى الطلبة.
أ ـ هدف االستبانة:

مب��ا أن املعلم ه��و األكثر التصاق��ا ً بالطفل واملتعامل املباش��ر ،ورمبا الوحيد م��ع الطفل في
املرحلة األساس��ية الدنيا وبحكم موقعه ف��ي العملية التربوية ،فإنه يتعام��ل وجها ً لوجه مع
األطف��ال ويالحظ انطباعاتهم ومدى تضم��ن القيم املبثوثة إليهم في برام��ج األطفال من خالل
س��لوكهم اليومي مما يجعله طرفا ً أساس��يا ً ومباش��را ً في حتديد هذه القيم لدى األطفال الذين
يشاهدون برامج األطفال ومعرفة نسبة تضمن القيم لديهم.
ب ـ إعداد االستبانة:

مت إعداد اس��تبانة للمعلمني الذين يدرس��ون الصفوف الثالثة األولى في املرحلة األساسية
الدنيا ،ومت استخراج نتائج حتليل القيم السياسية واالجتماعية التي تتضمنها برامج األطفال
ف��ي قن��اة ( .)Space Toonومت وضعه��ا ضمن اس��تبانة مكونة من مجموعتني رئيس��يتني،
تض��م كل مجموعة عددا ً من القيم الفرعية ونقيضها كما جاءت في نتائج التحليل ،وقد تكونت
االس��تبانة من ( )24فقرة ش��كلت القيم السياس��ية واالجتماعية وتطلبت من املعلم أو املعلمة
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تقدي��ر درجة تضمن ه��ذه القيم عند الطلبة ،من خالل وضع إش��ارة ( )Xفي الفراغ الذي ميثل
غي��ر متضمنة في حالة عدم وجود القيم عند الطلبة ووضع إش��ارة ( )Xفي الفراغ الذي ميثل
متضمن��ة بحس��ب الدرجات التالي��ة( :متضمنة بدرجة بس��يطة ،متضمنة بدرجة متوس��طة،
متضمنة بدرجة عالية ،متضمنة بدرجة عالية جداً) .وقد مت تزويد املعلم واملعلمة بالتعريفات
اإلجرائي��ة ل��كل قيمة ونقيضه��ا ،والتي ش��كلت القيم السياس��ية واالجتماعي��ة ،وكذلك فقد مت
توضيح كيفية اس��تخدام هذه االس��تبانة ،والتأكيد على ضرورة حصر االس��تبانة في الطالب
الذين يشاهدوا برامج األطفال في قناة  Space Toonالفضائية.
أما بالنسبة إلى صدق االستبانة وثباتها فقد مت ما يأتي:
أ ـ صدق االستبانة:

مبا أن فقرات االستبانة ناجتة من حتليل القيم التي تتضمنها برامج األطفال ،والتي اعتمدت
على معيار منظومة القيم السياس��ية واالجتماعية ألطفال ( )6-9س��نوات ،واستمارة حتليل
املضم��ون ،واللذين مت إيج��اد صدقهما (صدق احملكم�ين) فإن فقرات هذه االس��تبانة صادقة،
وأصبحت في صورتها النهائية.
ب ـ ثبات االستبانة:

ومب��ا أن تدرج فقرات االس��تبانة خماس��ي ،فقد مت اس��تخدام معامل الثب��ات كرونباخ ألفا
( )Cronback aللتحقق من صدق االتساق الداخلي ،والذي مت إيجاده ،حيث بلغ (.)0.88
رابع ًا ـ إجراءات الدراسة:

جتدر اإلشارة إلى أن الدراسة مرت مبراحل وخطوات منظمة شكلت إجراءات الدراسة:
 1ـ	 حتديد أهداف الدراسة وأسئلتها ومجتمع الدراسة والعينة.
 2ـ مراجعة الدراس��ات السابقة ،والتي تتضمن دراسات في القيم ودراسات تناولت برامج
األطفال في القنوات األرضية والفضائية.
 3ـ تصميم معيار ملنظومة القيم السياسية واالجتماعية ألطفال ( )6-9سنوات ،وقد استفاد
الباحثان من الدراسات املختلفة حول القيم وتصنيفاتها.
 4ـ التحقق من صدق املعيار.
 5ـ مت إع��داد وتصمي��م اس��تمارة حتليل املضم��ون من أجل حتلي��ل املنظوم��ة القيمية التي
تتضمنه��ا برامج األطفال في قن��اة  Space Toonالفضائية بغرض الدراس��ة التحليلية
وللتع��رف على املنظومة القيمي��ة التي تتضمنها برامج األطفال ورص��د معدالت تكرارها،
وقد مت تقسيم االستمارة وإعدادها مبا يفي باإلجابة عن تساؤالت الدراسة.
 6ـ التحقق من صدق وثبات التحليل.
 7ـ	 مت إعداد وتصميم استبانة للمعلمني الذين يدرسون الصفوف الثالثة األولى في املرحلة
األساسية الدنيا ،حيث مت استخراج نتائج حتليل املنظومة القيمية التي تتضمنها برامج
األطفال ووضعها ضمن استبانة مكونة من مجموعتني رئيسيتني ،تضم كل مجموعة عددا ً
من القيم الفرعية ونقيضها من أجل اإلجابة عن درجة تضمن املنظومة القيمية التي تبثها
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قناة  Space Toonالفضائية لدى الطلبة ،بحسب خبرة املعلم واملعلمة ومالحظتهما.
 8ـ التحقق من صدق وثبات االستبانة.
 9ـ	 استخدام املعيار واستمارة حتليل املضمون ،واستبانة املعلمني خلدمة الدراسة ،ورصد
نتائج التحليل في جداول معينة حسب أسئلة الدراسة.
 10ـ عرض النتائج حسب ما وردت في أسئلة الدراسة.
 11ـ مناقشة النتائج املستخلصة.
خامس ًا ـ التحليل اإلحصائي:

اعتمدت هذه الدراسة على املنهجية الوصفية التحليلية من خالل استخدام النسب املئوية
والتكرارات لإلجابة عن السؤال األول احملوري من أسئلة الدراسة ،وكذلك لإلجابة عن األسئلة
الفرعية املمتدة .أما لإلجابة عن الس��ؤال األخير فقد مت اس��تخدام اإلحصاء الوصفي ،وذلك من
خالل إيجاد املتوس��ط احلسابي لكل فقرة من فقرات االس��تبانة واستخدامه في إيجاد النسب
املئوية جلميع عناصر املجموعة القيمية من أجل بيان نسبة تضمنها لدى التالميذ.
نتائج الدراسة

هدفت الدراس��ة في هذا الفصل إلى اإلجابة عن األس��ئلة املش��ار إليها في مش��كلة الدراسة،
وذلك من خالل تنظيم النتائج ،وعرضها في جداول مثبتة في منت الدراسة ،والتعليق عليها.
الس���ؤال األول (احملوري) :ما املنظومة القيمية (القيم السياس���ية واالجتماعية) التي تتضمنها

برامج األطفال في قناة  Space Toonالفضائية لدى طفل املدرسة من (- 6

 )9سنوات؟

ومن أجل اإلجابة عن الس��ؤال احملوري مت تصمي��م معيار للمنظومة القيمية ألطفال (9 - 6
س��نوات) ،يتكون من مجموعتني رئيسيتني تضم قيما ً فرعية ونقيضها بلغت ( 34قيمة فرعية
ونقيضه��ا) ،ومت حتلي��ل البرام��ج املقدمة في القن��اة وفقا ً لهذا املعيار وعلى أس��اس اس��تمارة
حتلي��ل املضمون التي أعدت س��ابقاً ،ومن خالل التحليل ،وبالنظر إل��ى نتائج التحليل يالحظ
غي��اب ع��دد من القي��م ونقيضها الواردة ف��ي املنظومة القيمي��ة ،وذلك لع��دم حصولها على أي
تك��رار ،وهذا م��ا تؤكده أدبيات حتليل املضمون ،وأش��ار إليه أيضا ً كنع��ان ( )1995في كتابه
شعر األطفال في سوريا دراسة في حتليل املضمون التربوي ،أما القيم الفرعية ونقيضها التي
لم تظهر فهي :خيانة األرض والوطن ،االستسالم واخلنوع ،كراهية اآلخرين وعدم مساعدتهم،
عقوق الوالدين ،عدم التعاون ،البخل ،األنانية ،احلقد وعدم التسامح ،القطيعة ،الضعف وعدم
القدرة على التحمل.
وق��د بلغ عدد املنظومة القيمية كما جاءت م��ن خالل حتليل مضمون برامج األطفال ()521
قيم��ة فرعي��ة ونقيضها ناجتة من حتلي��ل ( )240حلقة م��ن برامج األطفال الت��ي قدمت خالل
الفت��رة املمت��دة م��ن  2008 /2/ 1إل��ى  ،2008 /4/ 29وجت��در اإلش��ارة إل��ى أن ع��دد القيم
الفرعي��ة اإليجابية بلغ ( )441قيم��ة ،أما نقيض القيم الفرعية فبل��غ ( )80قيمة ،وكانت على
النحو اآلتي:
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بل��غ ع��دد القيم الوطني��ة والسياس��ية ونقيضها ( )102وتش��كل نس��بة ( )% 19.577من
املنظومة القيمية .وبلغ عدد القيم االجتماعية ونقيضها ( ،)419وتشكل نسبة (.)% 80.423
جدول ( )3عناصر املنظومة القيمية الناجتة من حتليل برامج األطفال
في قناة  Space Toonالفضائية ونسبها املئوية

الرقم
.1

عناصر املنظومة القيمية
القيم االجتماعية ونقيضها

.2

القيم الوطنية والسياسية ونقيضها
املجموع

التكرارات

النسبة املئوية

الترتيب

419

% 80.423

األول

102

% 19.577

الثاني

521

% 100

وتدل بيانات اجلدول السابق على أن القيم االجتماعية ونقيضها األكثر وجودا ً في محتوى
برامج األطفال خالل فترة الدراسة بنسبة مئوية تصل إلى ( )% 80.423تليها القيم السياسية
ونقيضها بنسبة (.)% 19.577
أما القيم الفرعية للمنظومة القيمية فقد توزعت من حيث التكرارات ،والنسب املئوية حسب
اجلدول رقم ( )4وعلى النحو اآلتي:
جدول ( )4توزيع القيم الفرعية للمنظومة القيمية من حيث التكرارات والنسب املئوية

الرقم القيم الفرعية للمنظومة القيمية
.1
القيم االجتماعية
.2

التكرارات

القيم الوطنية والسياسية
املجموع

النسبة املئوية

الترتيب

371

% 84.126

األول

70

% 15.874

الثاني

441

% 100

أوضحت بيانات اجلدول السابق أن القيم الفرعية االجتماعية هي األكثر وجودا ً في محتوى
برامج األطفال خالل فترة الدراس��ة بنس��بة مئوية تصل إلى ( ،)% 84.126ثم القيم الوطنية
والسياس��ية بنسبة ( .)% 15.874أما نقيض القيم الفرعية للمنظومة القيمية فقد توزعت من
حيث التكرارات والنسب املئوية .ويوضح اجلدول رقم ( )5ذلك:
جدول ( )5توزيع نقيض القيم الفرعية للمنظومة القيمية من حيث التكرارات والنسب املئوية

االرقم

نقيض القيم الفرعية للمنظومة القيمية

.1

نقيض القيم االجتماعية

.2

نقيض القيم الوطنية والسياسية

التكرارات
48

املجموع

النسبة املئوية

الترتيب

% 60

األول

32

% 40

الثاني

80

% 100
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وت��دل بيانات اجلدول الس��ابق على أن نقيض القيم االجتماعي��ة األكثر وجودا ً في محتوى
برامج األطفال خالل فترة الدراس��ة بنسبة مئوية تصل إلى ( ،)% 60ثم نقيض القيم الوطنية
السياسية بنسبة (.)% 40
السؤال الفرعي (أ) :ما األهمية النس��بية للقيم الوطنية والسياسية ونقيضها وترتيبها من
األكثر إلى األقل حسب تضمنها في عينة الدراسة خالل فترة البث التي شملتها الدراسة؟
ولإلجابة عن هذا الس��ؤال فقد مت اس��تخراج نس��بة كل قيم��ة ونقيضها وترتيبه��ا تنازلياً،
واجل��دول رق��م ( )6يب�ين توزيع القي��م الوطنية والسياس��ية ونقيضه��ا من حي��ث التكرارات
والنسب املئوية وعلى النحو اآلتي.
جدول ( )6توزيع القيم الوطنية والسياسية ونقيضها من حيث التكرارات والنسب املئوية

التكرارات

النسب املئوية

الترتيب

.1

التسلط واالستعباد

22

% 21.568

األول

.2

الدعوة للسالم واألمن

16

% 15.686

الثاني

.3

محبة األرض والوطن

16

% 15.686

الثاني

.4

مقاومة االحتالل والدفاع عن الوطن

11

% 10.784

الرابع

.5

احلرية

10

% 9.803

اخلامس

.6

العدل

10

% 9.803

اخلامس

.7

التضحية والفداء

6

% 5.882

السابع

.8

احلرب والعدوان

5

% 4.901

الثامن

.9

الظلم

3

% 2.941

التاسع

.10

املساواة

1

% 0.980

العاشر

.11

التولي واخلوف من مواجهة األعداء

1

% 0.980

العاشر

.12

التمييز والتفريق

1

% 0.980

العاشر

102

% 100

الرقم

القيم الوطنية والسياسية ونقيضها

املجموع

يبني اجلدول رقم ( )6عدد القيم الوطنية والسياسية ونقيضها والتي بلغت ( ،)102وتشكل
نس��بة ( )% 19.577من املنظومة القيمية .وتدل بيانات اجلدول السابق على أن ترتيب القيم
الوطنية والسياسية ونقيضها من األكثر إلى األقل هو على النحو اآلتي:
التسلط واالستعباد بنسبة ( ،)% 21.568ثم الدعوة للسالم واألمن ومحبة األرض والوطن
بنسبة ( ،)% 15.686ثم مقاومة االحتالل والدفاع عن الوطن بنسبة ( ،)% 10.784فاحلرية
والع��دل بنس��بة ( ،)% 9.803فالتضحي��ة والفداء بنس��بة ( ،)% 5.882فاحلري��ة والعدوان
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بنس��بة ( ،)% 4.901ث��م الظل��م بنس��بة ( ،)% 2.941وأخيرا ً املس��اواة ،والتميي��ز والتفريق،
والتولي واخلوف من مواجهة األعداء بنسبة (.)% 0.980
أم��ا القي��م الفرعي��ة الوطنية والسياس��ية فقد توزعت حس��ب اجل��دول رق��م ( )7من حيث
التكرارات والنسب املئوية وعلى النحو اآلتي:
جدول ( )7القيم الفرعية الوطنية والسياسية من حيث التكرارات والنسب املئوية

الرقم
1
2
3
5
6
4
7

التكرارات
16
16
11
10
10
6
1
70

القيم الفرعية الوطنية والسياسية
الدعوة للسالم واألمن
محبة األرض والوطن
مقاومة االحتالل والدفاع عن الوطن
احلرية
العدل
التضحية والفداء
املساواة
املجموع

النسب املئوية
% 22.857
% 22.857
% 15.714
% 14.285
% 14.285
% 8.571
% 1.428
% 100

الترتيب
األول
األول
الثالث
الرابع
الرابع
السادس
السابع

بلغ عدد القيم الفرعية الوطنية والسياسية ( )70قيمة ،تشكل ما نسبته ( )% 15.874من
القي��م الفرعية املكونة للمنظوم��ة القيمية .وتدل بيانات اجلدول الس��ابق على أن ترتيب القيم
الفرعية الوطنية والسياسية من األكثر إلى األقل ،هو على النحو اآلتي:
الدعوة للسالم واألمن ،ومحبة األرض والوطن بنسبة ( )% 22.857لكل ،ثم مقاومة االحتالل
والدف��اع ع��ن الوط��ن بنس��بة ( ،)% 15.714فاحلري��ة وكذل��ك الع��دل بنس��بة (،)% 14.285
فالتضحية والفداء بنسبة ( ،)% 8.571وأخيرا ً املساواة بنسبة (.)% 1.428
أما نقيض القيم الفرعية الوطنية والسياسية فقد توزعت حسب اجلدول رقم ( )8من حيث
التكرارات ،والنسب املئوية ،وعلى النحو اآلتي:
جدول ( )8نقيض القيم الفرعية الوطنية والسياسية من حيث التكرارات والنسب املئوية

الرقم
1
2
3
4
5

نقيض القيم الفرعية الوطنية والسياسية
التسلط واالستعباد
احلرب والعدوان
الظلم
التولي واخلوف من مواجهة األعداء
التمييز والتفريق
املجموع

التكرارات
22
5
3
1
1
32

النسب املئوية
% 68.750
% 15.625
% 9.375
% 3.125
% 3.125
% 100

الترتيب
األول
الثاني
الثالث
الرابع
الرابع
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أظهرت النتائج املبينة في اجلدول رقم ( )8أن عدد نقيض القيم الفرعية الوطنية والسياسية
بلغ ( ،)32ويشكل ما نسبته ( )% 40من نقيض املنظومة القيمية ،وأشار أيضا ً إلى أن ترتيب
نقيض القيم الفرعية الوطنية والسياسية من األكثر إلى األقل كان على النحو اآلتي:
التس��لط واالس��تعباد بنس��بة ( ،)% 68.750ثم احلرب والعدوان بنسبة (،)% 15.625
فالظل��م بنس��بة ( ،)% 9.375وأخيرا ً التولي واخلوف من مواجهة األع��داء والتمييز والتفريق
بنسبة ( )% 3.125لكل منها.
الس���ؤال الفرعي (ب) :ما األهمية النسبية للقيم االجتماعية ونقيضها وترتيبها من األكثر إلى
األقل حسب تضمنها في عينة الدراسة خالل فترة البث التي شملتها الدراسة؟

ولإلجابة عن هذا الس��ؤال مت حس��اب نس��بة كل قيمة ونقيضها ،واجلدول رقم ( )9يوضح
توزع القيم االجتماعية ونقيضها من حيث التكرارات والنسب املئوية.
جدول ( )9توزيع القيم االجتماعية ونقيضها من حيث التكرارات والنسب املئوية

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

القيم االجتماعية ونقيضها
محبة اآلخرين ومساعدتهم
التعاون
السرقة
احترام الوالدين وتقديرهم
الطاعة
التسامح
الكرم والعطاء
صلة الرحم
الصبر والقدرة على التحمل
األمانة
املعصية
حب اإليثار
املجموع

التكرارات
165
117
43
21
15
13
13
9
9
7
5
2
419

النسب املئوية
% 39.379
% 27.923
% 10.262
% 5.011
% 3.579
% 3.102
% 3.102
% 2.147
% 2.147
% 1.670
% 1.193
% 0.477
% 100

الترتيب
األول
الثاني
الثالث
الرابع
اخلامس
السادس
السادس
الثامن
الثامن
العاشر
احلادي عشر
الثاني عشر

وض��ح اجلدول الس��ابق أن عدد القيم االجتماعي��ة ونقيضها بلغ ( )419قيمة ،وتش��كل ما
نسبته ( )% 80.423من املنظومة القيمية.
وأيض��ا ً تدل بيانات اجلدول الس��ابق على أن ترتيب القيم االجتماعي��ة ونقيضها من األكثر
إلى األقل هو على النحو اآلتي:
محب��ة اآلخري��ن ومس��اعدتهم بنس��بة ( ،)% 39.379ث��م التع��اون بنس��بة (،)% 27.923
فالس��رقة بنس��بة ( ،)% 10.262ثم احترام الوالدين وتقديرهم بنسبة ( ،)% 5.011ثم الطاعة
بنسبة ( ،)% 3.579ثم التسامح والكرم والعطاء وبنسبة ( ،)% 3.102لكل منها ثم صلة الرحم
والصب��ر والقدرة على التحمل بنس��بة ( ،)% 2.147ل��كل منها ،ثم األمانة بنس��بة (،)% 1.670
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فاملعصية وبنسبة ( ،)% 1.193وأخيرا ً حب اإليثار وبنسبة (.)% 0.477
أم��ا القي��م الفرعية االجتماعية فقد توزعت حس��ب اجلدول رقم ( ،)10م��ن حيث التكرارات
والنسب املئوية على النحو اآلتي:
جدول ( )10القيم الفرعية االجتماعية وتكراراتها ونسبها املئوية

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
املجموع

القيم الفرعية االجتماعية
محبة اآلخرين ومساعدتهم
التعاون
احترام الوالدين وتقديرهم
الطاعة
التسامح
الكرم والعطاء
صلة الرحم
الصبر والقدرة على التحمل
األمانة
حب اإليثار

التكرارات
165
117
21
15
13
13
9
9
7
2
371

النسب املئوية
% 44.474
% 31.536
% 5.660
% 4.043
% 3.504
% 3.504
% 2.425
% 2.425
% 1.886
% 0.539
% 100

الترتيب
األول
الثاني
الثالث
الرابع
اخلامس
اخلامس
السابع
السابع
التاسع
العاشر

لق��د بلغ ع��دد القيم الفرعية االجتماعي��ة ( )371قيمة ،وكما هو مبني في اجلدول الس��ابق،
وتشكل ما نسبته ( )% 84.126من القيم الفرعية املكونة للمنظومة القيمية.
وكذلك تدل بيانات اجلدول الس��ابق على أن ترتيب القيم الفرعية االجتماعية من األكثر إلى
األقل هو على النحو اآلتي:
محبة اآلخرين ومساعدتهم وبنسبة ( ،)% 44.474ثم التعاون بنسبة ( ،)% 31.536ثم
احترام الوالدين وتقديرهم بنس��بة ( ،)% 5.660فالطاعة بنس��بة ( ،)% 4.043ثم التسامح
والك��رم والعطاء بنس��بة ( ،)% 3.504لكل منها ثم صلة الرح��م والصبر والقدرة على التحمل
بنس��بة ( ،)% 2.425ل��كل منه��ا فاألمان��ة بنس��بة ( ،)% 1.886وأخي��را ً حب اإليثار بنس��بة
(.)% 0.539
أم��ا نقي��ض القيم الفرعي��ة االجتماعي��ة فقد توزعت حس��ب اجل��دول رق��م ( )11من حيث
التكرارات والنسب املئوية على النحو اآلتي:
جدول ( )11نقيض القيم الفرعية االجتماعية وتكراراتها ونسبها املئوية

الرقم نقيض القيم الفرعية االجتماعية
 1السرقة
2

املعصية

التكرارات
43

النسب املئوية
% 89.583

الترتيب
األول

5
48

% 10.417
% 100

الثاني

املجموع

بل��غ ع��دد نقيض القي��م الفرعية االجتماعي��ة ( )48قيمة ،وتش��كل ما نس��بته ( )% 60من
40
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نقي��ض املنظومة القيمية .وتدل بيانات اجلدول الس��ابق عل��ى أن ترتيب نقيض القيم الفرعية
االجتماعي��ة م��ن األكثر إل��ى األقل ه��ي على النحو اآلت��ي :الس��رقة بنس��بة ( ،)% 89.583ثم
املعصية بنسبة (.)% 10.417
السؤال الفرعي (ج) :ما نسبة تضمن املنظومة القيمية في البرامج التي بثتها قناة Space Toon
الفضائية لدى التالميذ حسب مالحظة املعلم وخبرته؟

بع��د أن مت جمع االس��تبانات ،والتي بلغ عددها ( )421اس��تبانة ،مت تفريغها ،حيث أُخضعت
النتائج للعمليات اإلحصائية من أجل اإلجابة عن هذا السؤال ،وقد كانت اإلجابات كما هي موضحة
في اجلدول رقم ( ،)12والذي يوضح نسبة تضمن عناصر املنظومة القيمية لدى التالميذ.
جدول ( )12نسبة تضمن عناصر املنظومة القيمية لدى التالميذ حسب مالحظة املعلم وخبرته

املنظومة القيمية

املتوسط احلسابي

االنحراف املعياري

النسبة املئوية

أوالً :القيم الوطنية والسياسية ونقيضها
 -1الدعوة للسالم واألمن
 -2محبة األرض والوطن
 -3مقاومة االحتالل والدفاع عن الوطن
 -4احلرية
 -5العدل
 -6التضحية والفداء
 -7املساواة
 -8التسلط واالستعباد
 -9احلرب والعدوان
 -10الظلم
 -11التولي واخلوف من مواجهة األعداء
 -12التمييز والتفريق
ثانياً :القيم االجتماعية
 -1محبة اآلخرين ومساعدتهم

3.77
4.09
3.90
3.74
3.87
3.59
3.32
1.99
1.87
1.62
1.84
1.73

1.054
0.911
1.113
1.129
1.001
1.040
1.196
1.174
1.043
0.932
1.148
1.029

% 75.40
% 81.80
% 78
% 74.80
% 77.40
% 71.80
% 66.40
% 39.80
% 37.40
% 32.40
% 36.80
% 34.60

4.12

1.074

% 82.40

 -2التعاون
 -3احترام الوالدين وتقديرهم
 -4الطاعة
 -5التسامح
 -6الكرم والعطاء
 -7صلة الرحم
 -8الصبر والقدرة على التحمل
 -9األمانة
 -10حب اإليثار
 -11السرقة
 -12املعصية

3.82
4.18
3.71
3.72
3.68
3.83
3.60
3.90
3.29
1.60
1.65

0.971
0.939
0.976
0.962
1.023
1.107
1.214
1.113
1.286
0.969
1.205

% 76.40
% 83.60
% 74.20
% 74.40
% 73.60
% 76.60
% 72.00
% 78
% 65.80
% 32.00
% 33.00

مالحظة :درجة فقرات االستبانة (.)5 - 1
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وتدل بيانات اجلدول الس��ابق عل��ى أن املنظومة القيمية قد تضمنت لدى التالميذ بنس��بة
مختلف��ة ،فنجد أن قيمة محب��ة األرض والوطن التي تنتمي إلى القيم الوطنية والسياس��ية قد
تضمن��ت بنس��بة عالي��ة بلغ��ت ( ،)% 81.8تليها قيمة مقاوم��ة االحتالل والدف��اع عن الوطن
بنسبة ( ،)% 78ثم العدل وبنسبة ( ،)% 77.40تليها الدعوة للسالم واألمن بنسبة (75.40
 ،)%ثم احلرية بنس��بة ( ،)% 74.80ثم التضحية والفداء بنس��بة ( .)% 71.81أما نقيض
القيم الوطنية والسياس��ية فقد تضمنت بنس��ب مختلفة أيضاً ،فنجد أن نسبة تضمن التسلط
واالس��تعباد هي األعلى وتبلغ ( ،)% 39.80تليها احلرب والعدوان بنس��بة ( ،)% 37.40ثم
التولي واخلوف من مواجهة األعداء بنسبة ( ،)% 36.80ثم التمييز والتفريق بنسبة (34.60
 ،)%وأخيرا ً الظلم بنسبة (.)% 32.40
وكذلك احلال في القيم االجتماعية ،فنجد أن قيمة احترام الوالدين وتقديرهم هي األعلى لدى
التالميذ نس��بة ( ،)% 83.60تليها محبة اآلخرين ومس��اعدتهم بنسبة ( ،)% 82.40ثم األمانة
بنس��بة ( ،)% 78تليه��ا صل��ة الرحم بنس��بة ( ،)% 76.60ث��م التعاون بنس��بة (،)% 76.40
يليها التس��امح بنسبة ( ،)% 74.40ثم الطاعة بنس��بة ( ،)% 74.20ثم الكرم والعطاء بنسبة
( ،)% 73.60يليه��ا الصب��ر والقدرة على التحمل بنس��بة ( ،)% 72وأخيرا ً حب اإليثار بنس��بة
( ،)% 65.80أم��ا نقي��ض القيم االجتماعية فق��د تضمنت لدى التالميذ بنس��ب مختلفة فنجد أن
املعصية هي األعلى بنسبة ( ،)% 73ثم السرقة بنسبة (.)% 32
أم��ا اجلدول ( )13فيوضح متوس��ط النس��بة املئوية للقي��م السياس��ية واالجتماعية التي
تك ّون املنظومة القيمية.
جدول ( )13متوسط النسبة املئوية للمجموعات الثماني املكونة للمنظومة القيمية

الرقم
1
2

متوسط النسبة املئوية
% 68.50
% 58.88

املجموعات القيمية
القيم االجتماعية ونقيضها
القيم الوطنية والسياسية ونقيضها

الترتيب
األول
الثاني

وت��دل بيانات اجلدول الس��ابق عل��ى أن القيم الوطنية والسياس��ية ونقيضه��ا قد تضمنت
لدى جميع التالميذ وبنس��بة ( ،)% 58.88أما القيم االجتماعية ونقيضها فقد تضمنت بنسبة
( .)% 68.50وجتدر اإلش��ارة إلى القيم االجتماعية ونقيضها هي األعلى تضمنا ً لدى التالميذ
بنسبة (.)% 68.50
أم��ا اجلدول رقم ( )14فيوضح توزيع املجموعات القيمي��ة املكونة للمنظومة القيمية تبعا ً
للمتوسط احلسابي لفقرات اإلجابة.
جدول ( )14توزيع املجموعات القيمية تبع ًا للمتوسط احلسابي ملستوى فقرات اإلجابة

الرقم
1
2

املجموعات القيمية
القيم االجتماعية ونقيضها
القيم الوطنية والسياسية ونقيضها

املتوسط احلسابي لفقرات اإلجابة
3.42
2.94

الترتيب
األول
الثاني
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وجتدر اإلشارة إلى أن فقرات اإلجابة في االستبانة مقسمة إلى خمسة مستويات هي( :غير
متضمن��ة) ،و(متضمنة بدرجة بس��يطة) ،و(متضمنة بدرجة متوس��طة) ،و(متضمنة بدرجة
عالية) ،و(متضمنة بدرجة عالية جداً) .وعند جمع فقرات التدرج وتقس��يمها على عددها فإن
العدد الناجت هو ( ،)3الذي ميثل نس��بة التضمن بدرجة متوس��طة ،ومن ثم فإن القيم الوطنية
والسياس��ية ونقيضها ،قد تضمنت بدرجة حتت املتوسط ،أما القيم االجتماعية ونقيضها ،فقد
تضمنت بدرجة فوق املتوسط.
االستنتاجات والتوصيات

إميان��ا ً بأهمية القيم في برامج األطف��ال ومكانتها العالية في تكوين الش��خصية املتكاملة،
والس��لوك القومي ألطفالنا ،وانطالقا ً من مرحلة الطفولة التي هي من أهم مراحل منو اإلنس��ان،
وهي أس��اس بناء الش��خصية واألس��اس ال��ذي يحمله معه الطف��ل إلى مراحل من��وه التالية،
ومن خاللها تتش��كل ش��خصية الطفل وتتطور معاملها األساس��ية ،حيث تتمث��ل األفكار والقيم
واملعلوم��ات ،وتتح��دد األط��ر العامة لس��لوكه طوال حيات��ه ،واس��تنادا ً إلى م��ا توصلت إليه
الدراس��ة التحليلية ،فقد مت وضع مجموعة من االس��تنتاجات واقتراح العديد من التوصيات،
وهي على النحو اآلتي:
ً
أوال ـ االستنتاجات:

1ـ
2ـ
 3ـ	
4ـ
5ـ
6ـ

احت��واء مضامني برامج األطفال املقدمة في قناة  Space Toonالفضائية على نقائض
للقيم.
عدم اهتمام برامج األطفال بالقيم الوطنية والسياس��ية؛ حيث يوجد عدد قليل من هذه
القيم ضمن محتوى برامج األطفال املقدمة.
التركي��ز على اإلنت��اج األجنبي لبرامج األطفال ،وهذا يعن��ي أن القيم املتضمنة في تلك
البرامج غير منسجمة بشكل كبير مع قيمنا العربية اإلسالمية.
تفاوت نسبة تضمن املنظومة القيمية التي بثتها قناة  Space Toonلدى التالميذ في
مديرية تربية عمان الثانية.
عدم التوازن بعرض القيم واالهتمام بقيم دون أخرى.
عدم وجود معيار قيمي لهذه البرامج يتناسب مع املراحل العمرية املختلفة لألطفال في
مؤسسات اإلعالم السمعية واملرئية املختلفة.

ثاني ًا ـ التوصيات:

في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،يوصي الباحثان مبا يلي:
 1ـ تركي��ز برام��ج األطفال على القي��م اإليجابية ،واالبتعاد عن النقائ��ض التي قد يتأثر بها
الطفل وتترك آثارا ً سيئة في سلوكه.
 2ـ زي��ادة اهتمام برام��ج األطفال بالقيم السياس��ية ،نظرا ً ألهميتها بالنس��بة إلى األطفال،
وتشكيل الوعي السياسي لديهم وإعدادهم للمشاركة في احلياة السياسية مستقبالً.
 3ـ إنتاج برامج أطفال عربية وذات مضامني قيمية إيجابية تغنيهم عن البرامج املستوردة
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والقائم��ة عل��ى الثقافة الغربي��ة ،والتي ق��د حتتوي عل��ى النقائض التي تتناف��ى مع قيم
مجتمعنا العربي ،من أجل إخراج جيل من النشء مشبع في ذاته بالقيم النبيلة.
 4ـ التق��ومي الدائم والدوري لبرامج األطف��ال للوقوف على أوجه القصور ،ومحاولة جتنبها
في الدورات القادمة.
 5ـ ع��رض القيم بش��كل مت��وازن من خ�لال البرامج ،وع��دم التركيز على قي��م بعينها دون
األخرى.
 6ـ ض��رورة معاجل��ة النقائض املوج��ودة في برامج األطفال ،من خالل أس��لوب جديد قائم
عل��ى نبذه��ا والدعوة إل��ى التخلص منها م��ن خالل نفس الفق��رة التي تعرضه��ا وقبل أن
تنتهي هذه الفقرة.
 7ـ تق��دمي برامج لألطفال حتكي بطوالت ومن��اذج عربية تكون مبنزلة القدوة للطفل واملثل
األعلى في حياته وتصرفاته.
 8ـ	 االس��تفادة م��ن املؤمترات والن��دوات واللق��اءات التي تعقدها بعض اجلهات الرس��مية
وغير الرسمية في مجال اإلعالم والقيم ،وخاصة برامج األطفال.
 9ـ تش��كيل جلن��ة دائم��ة من املهتم�ين بثقافة الطفل ،تض��م كل من له عالق��ة بالطفل تكون
مهمته��ا مراقب��ة كل ما يقدم للطفل عبر وس��ائل اإلعالم املختلفة ،وخاص��ة التلفزيون ،من
أجل حماية األطفال من الغزو اإلعالمي والثقافي الغربي ،والهادف إلى تسميم عقولهم من
خالل ما يقدم لهم من برامج مبتذلة ورخيصة.
 10ـ أخيرا ً يوصي الباحثان بضرورة تبني معايير املنظومة القيمية في مؤسس��ات اإلعالم
الس��معية واملرئي��ة املختلف��ة ،واعتماده��ا وتطويره��ا مبا يتناس��ب مع مراح��ل الطفولة
املختلفة.
املراجع
املراجع العربية:

ابن منظور ،محمد بن مكرم ( .)1993لسان العرب( .ط  .)3بيروت :دار إحياء التراث العربي.
أبو جادو ،صالح ( .)1998س��يكولوجية التنش��ئة االجتماعية( .ط  .)1عمان :دار املس��يرة للنش��ر والتوزيع
والطباعة.
أبو معال ،عبد الفتاح ( .)1988أدب األطفال «دراسة وتطبيق»( .ط  .)2عمان :دار الشروق للنشر والتوزيع.
أبو معال ،عبد الفتاح ( .)2000أثر وسائل اإلعالم على الطفل( .ط  .)1عمان :دار الشروق للنشر والتوزيع.
إمام ،إبراهيم ( .)1985اإلعالم اإلذاعي والتلفزيوني( .ط  .)2القاهرة :دار الفكر العربي للنشر والتوزيع.
البط��ش ،محمد وعب��د الرحمن ،هان��ي ( .)1990البناء القيمي لدى طلب��ة اجلامعة األردنية .مجلة دراس��ات.
املجلد ( ،)17العدد )3( :ص.95-97
بكي��ر ،محمد ( .)2000املهارات االجتماعية التي تعكس��ها برامج األطفال في الرادي��و والتلفزيون لألطفال من
سن (6ـ  9سنوات ) ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة عني شمس ،القاهرة.
ابن حسن ،عبد احلميد ( .)1999الطفل والتلفاز .املجلة الثقافية .العدد ( :)460ص.164-166
حمودة ،نبيه ( .)1980التأصيل الفلسفي للتربية( .ط .)1القاهرة :األجنلو مصرية للنشر والتوزيع.
حواش�ين ،زيدان وحواش�ين ،مفيد ( .)1990اجتاهات حديثة في تربية الطفل( .ط .)1عمان :دار الفكر للنشر
والتوزيع.
اخلطي��ب ،إبراهي��م والزبادي ،أحمد ( .)1990مفاهيم أساس��ية في التربية اإلس�لامية واالجتماعية .الش��ركة
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العربية املتحدة ،القاهرة.
خليفة ،عبد اللطيف ( .)1992ارتقاء القيم .مجلة عالم املعرفة .العدد ( :)160املجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،الكويت.
ذياب ،مفتاح ( .)2004دراسات في ثقافة األطفال وآدابهم( .ط  .)1دمشق :دار قتيبة للنشر والتوزيع.
الرازي ،محمد بن أبي بكر ( .)1988مختار الصحاح( .ط  .)3القاهرة :مكتبة لبنان.
زاهر ،ضياء ( .)1984القيم في العملية التربوية( .ط  .)1القاهرة :مؤسسة اخلليج العربي.
س��عد ،نرمني ( .)2004القيم التي تعكس��ها الرس��وم املتحركة في برامج األطفال بالتلفزيون املصري ـ دراسة
حتليلية .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة عني شمس ،القاهرة ،مصر.
الس�لامات ،عم��اد ( .)2000ص��ورة الوطن في كت��ب اللغة العربية في املرحلة األساس��ية في األردن .رس��الة
ماجستير غير منشورة ،اجلامعة األردنية ،عمان ،األردن.
الش��بلي ،إبراهيم ( .)1999القيم واملعلم واإلدارة .مؤمتر القيم والتربية في عالم متغير ،كلية التربية ،جامعة
اليرموك ،األردن ،ص .45
شحاتة ،حسن ( .)1994أدب الطفل العربي ،ط  ،1الدار املصرية اللبنانية للنشر والتوزيع ،القاهرة.
شكري ،علياء ( .)1994الطفل والتنشئة االجتماعية ،ط  ،1دار املعرفة اجلامعية للنشر والتوزيع ،اإلسكندرية،
مصر.
ش��كور ،جلي��ل ( .)1989أبحاث في عل��م النفس االجتماع��ي ودينامية اجلماع��ة( .ط  .)1لبنان :دار الش��مال
للطباعة.
طهطاوي ،سيد ( .)1999القيم التربوية في القصص القرآني( .ط  .)1القاهرة :دار الفكر العربي.
عب��د احلليم ،أحم��د ( .)1991تعليم القيم فريضة غائبة في نظم التعليم .مجلة دراس��ات تربوية .املجلد (:)6
ص.35-37
عبد الغفار ،محمد ومراد ،صالح ( .)1988بحوث وقراءات في علم النفس( .ط  .)1القاهرة :دار النهضة.
عبد الله ،أحمد ( .)2003القيم التي تعكس��ها برامج األطفال في القنوات الفضائية العربية .رس��الة ماجستير
غير منشورة ،جامعة عني شمس ،القاهرة ،مصر.
عبد املجيد ،ليلى ( .)2002العالقة بني األطفال العربي والتلفزيون «دراسة حتليلية» .مجلة الطفولة والتنمية.
املجلد ( ،)2العدد ( :)6ص .149-151
عثم��ان ،الس��يد ( .)1989القيم الدينية لدى طالب جامعة األزهر وبعض اجلامعات األخرى .رس��الة دكتوراه
غير منشورة ،جامعة األزهر ،القاهرة ،مصر.
عصام ،موسى ( .)1986املدخل في االتصال اجلماهيري( .ط  .)1عمان :دار الفكر للنشر والتوزيع.
عفيفي ،محمد ( .)1978في أصول التربية( .ط  .)1القاهرة :األجنلو مصرية للنشر والتوزيع.
العوا ،عادل ( .)1986العمدة في فلسفة القيم( .ط  .)1دمشق :طالس للدراسات والترجمة والنشر.
فليه ،فاروق وعبد املجيد ،السيد ( .)2003الطفل العربي «الواقع والطموح»( .ط  .)1عمان :دار املسيرة للنشر
والتوزيع.
قادوس ،أش��رف ( .)2001القيم األخالقية في برامج األطفال بالتلفزيون املصري ،دراس��ة حتليلية لعينة من
برامج األطفال ما قبل املدرسة .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة عني شمس ،القاهرة ،مصر.
كاظم ،محمد ( .)1959تطورات في قيم الطلبة( .ط  .)1القاهرة :األجنلو مصرية للنشر والتوزيع.
كنعان ،أحمد (1995أ) .أدب األطفال والقيم التربوية( .ط  .)1دمشق :دار الفكر.
كنع��ان ،أحم��د (1995ب) .ش��عر األطفال في س��وريا  :دراس��ة حتليلية ف��ي حتليل املضم��ون التربوي ،ط ،1
دمشق ،مطبعة احتاد الكتاب العرب.
كنع��ان ،أحم��د ( .)2001القيم التربوية في برامج األطفال ودور وس��ائط اإلعالم ف��ي تعزيزها .مجلة املعلم/
الطالب .العدد (1و :)2ص .40-47
اللبدي ،نزار ( .)2001أدب الطفولة واقع وتطلعات( .ط .)1العني :دار الكتاب اجلامعي للنشر والتوزيع.
مجمع اللغة العربية ( .)1986املعجم الوجيز( .ط  .)2القاهرة ،مصر.
مجمع اللغة العربية ( .)1991املعجم الوسيط( .ط  .)3القاهرة ،مصر.
احمليا ،مساعد ( .)1994القيم في املسلسالت التلفازية( .ط  .)1الرياض :دار العاصمة للنشر والتوزيع.
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 الشركة السعودية لألبحاث: الرياض.)1  (ط. صناعة التلفزيون في القرن العشرين.)1996(  محمد،مشيخ
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أثر بعض األمناط املعرفية على ظاهرة إدمان اإلنترنت لدى املراهقني
د .أحمد محمد علي الزعبي

أستاذ علم النفس التربوي املساعد بجامعة البلقاء التطبيقية
كلية األميرة عالية اجلامعية ،األردن
امللخص:

هدف��ت الدراس��ة احلالية إلى الكش��ف عن ظاهرة إدم��ان اإلنترنت عند املراهق�ين من خالل ثالثة متغيرات رئيس��ة:
وه��ي متغي��ر األمن��اط املعرفية ويش��مل االعتماد مقابل االس��تقالل ،والتصل��ب مقاب��ل املرونة ،ومتغي��ر اجلنس ،ونوع
مرحلة املراهقة (مبكرة ،متوس��طة ،متأخرة) ،وش��ملت عينة الدراس��ة ( )177مراهقا ً ومراهقة من طلبة مدارس منطقة
النزهة وش��ارع األردن التابعة ملديرية تربية عمان الرابعة ،باإلضافة إلى الطلبة املراهقني في جامعتي البتراء والبلقاء
التطبيقية /كلية عمان اجلامعية ،ممن تتراوح أعمارهم بني ( 12.5ـ نهاية  )19سنة ،منهم ( )85مراهقا ً و( )92مراهقة،
مت تصنيفهم في أمناطهم املعرفية من خالل اختبار االعتماد واالستقالل واختبار التصلب واملرونة ،كما مت تطبيق اختبار
إدمان اإلنترنت .أشارت نتائج الدراسة إلى أن املراهقني من ذوي النمط املعرفي املتصلب كانوا أكثر إدمانا ً على اإلنترنت
م��ن املراهقني من ذوي النمط املعرفي املرن ،كما أش��ارت النتائج إل��ى أن املراهقني في مرحلة املراهقة املتأخرة كانوا أكثر
إدمان��ا ً عل��ى اإلنترنت م��ن املراهقني في مرحلة املراهق��ة املبكرة .في حني ل��م يختلف املراهقون م��ن ذوي النمط املعرفي
املعتمد على املجال اإلدراكي عن املراهقني من ذوي النمط املعرفي املس��تقل على املجال اإلدراكي في إدمان اإلنترنت .كما
أظهرت نتائج الدراسة عدم اختالف املراهقني الذكور عن اإلناث في إدمان اإلنترنت.

The Effect of Some Cognitive Styles on Internet Addiction
Phenomenon among Adolescents
Ahmad M. A. Alzoubi

Assistant Prof. of Al Balqa’a for Applied Studies University
Princess Alia College/ Jordan

Abstract
This study aimed at determining the effect of some cognitive styles, adolescence stages and
sex on internet addiction. Cognitive styles variable consists of field Dependence - Independence and
field Constructed - Flexible Control, whereas adolescence stages variable consists of early, mid,
and late stage. Three instruments to measure the study variables (Dependence - Independence,
Constructed - Flexible, and internet addiction) were developed with the appropriate validity and
reliability indexes. The sample of this study consists of (177) adolescents students (85 males, 92
females), their age alternates between (12.5) years and the last of (19) years. The study showed that
significant differences in internet addiction due to constructed - flexible cognitive style, and the kind
of adolescence stage, which means that constructed adolescents were more internet addicted than
flexible adolescents, also adolescents at the last stage of adolescence were more internet addiction
than adolescents at the early stage. Whereas there are not significant differences in internet addiction
due to Dependence - Independence cognitive style, and sex variable.

47

4/26/09 12:45:22 PM

����� ������ ��������� 47

العدد التاسع والثالثون

مجلة الطفولة العربية

مقدمة:

يتزايد عدد مستخدمي اإلنترنت عاما ً بعد عام في العالم والوطن العربي بشكل عام ،وفي
األردن بش��كل خاص ،وذلك ليس��ر التعامل مع هذه التقنية ،وتوافرها في البيوت ومؤسس��ات
التعلي��م والش��ركات ،باإلضافة إلى تطورها املس��تمر ،مما يفس��ح للراغبني اس��تخدامها دون
وج��ود الكثي��ر من العوائ��ق التي كانت ف��ي املاض��ي كوجود خط هات��ف مث�لاً ،إذ أصبح اآلن
مبق��دور مس��تخدمي الش��بكة الدخول إليه��ا في أي مكان خاضع خلدمة ما يس��مى الالس��لكي
( .)Wirelessوهذا ما أش��ارت إليه يوجن ورودجرس ()Young & Rodgers, 1998؛ إذ أكدا
على أن زيادة انتش��ار أجهزة الربط بش��بكة اإلنترنت في املنازل وفي جميع أنحاء العالم أدت
إلى نشوء مجتمع مدمني اإلنترنت.
وق��د أصبح اإلنترن��ت اليوم يلع��ب دورا ً واضحا ً في حياتن��ا اليومية ،ليس فق��ط المتداده
الواسع بني أرجاء العالم ،بل ألنه يتم تطويره وحتسينه يوما ً بعد يوم؛ ذلك بأن التكنولوجيا
التي تسمح بالدخول لإلنترنت أصبحت أكثر سرعة وأقل ثمنا ً (.)Germishuys, 2006
ولع��ل ما مييز اإلنترنت عن غيره من وس��ائل االتص��ال التكنولوجية األخرى هو مس��توى
التفاعل الذي يتيح للمستخدمني الذين ينتشرون في أماكن متباعدة القيام بإرسال واستقبال
من املعلومات في الوقت الذي يشاؤون وفي احلال (الكندري ،والقشعان.)2001 ،
ويتض��ح أن تكنولوجيا االتصال احلديثة ،وفي مقدمتها ش��بكة اإلنترن��ت قد فتحت عصرا ً
جديدا ً من عصور االتصال والتفاعل بني البش��ر ،باإلضافة إلى ما تتضمنه من وفرة املعلومات
واملعارف التي تقدمها ملس��تخدميها ،لكن على اجلانب اآلخر هناك مخاوف مش��روعة من اآلثار
الس��لبية النفس��ية واجلس��دية واالجتماعي��ة والثقافية التي ق��د حتدثها .ومع ازدي��اد اإلقبال
عليها وس��وء اس��تخدامها متمثالً في قضاء وقت طويل في اإلبحار فيها ظهر ما يس��مى “إدمان
اإلنترنت” بوصفه ظاهرة فرضت نفسها ،وال ميكن جتاهلها من قبل الدارسني والباحثني.
وقد اس��تخدمت األمناط املعرفية كأس��اس للتمييز بني األفراد املراهق�ين من خالل تفاعلهم
مع مواقف احلياة املختلفة ،وهذا التمييز كيفي يعتمد على األس��لوب األكثر تفضيالً لدى الفرد،
ويتمي��ز بدرجة عالية من الثبات النس��بي .ويفت��رض العلماء أن معرفة النم��ط املعرفي للفرد
يس��اعد بطريقة أو بأخ��رى على فهم ألوان الس��لوك املتنوعة بصفة عامة ،كم��ا ميكنه التزويد
بخصائص شخصية هذا الفرد وبنائها (الشريف.)1982 ،
وفيم��ا يتعلق مبرحلة املراهقة ،فقد اختل��ف العلماء في حتديد الفت��رة الزمنية احملددة لها
حتدي��دا ً دقيقاً ،فبعضهم يرى أنها متتد بني ( )18 - 12س��نة ،وبعضه��م اآلخر يرى أنها متتد
ب�ين ( )25 - 12س��نة (أبو ج��ادو .)2007 ،وترى بي��رك ( )Berk, 1999أن مرحل��ة املراهقة
تقس��م إلى ثالث مراح��ل فرعية ،يطلق على األولى منه��ا املراهقة املبكرة ،ومتت��د بني الفترة ما
بني ( )11أو( )12س��نة إلى ( )14س��نة ،وهي فترة التغيرات السريعة نحو البلوغ ،واملرحلة
الثانية هي املراهقة املتوسطة ،ومتتد بني (14ـ  )18سنة ،حيث تكونت التغيرات ذات العالقة
بالبل��وغ وقد اكتملت تقريباً ،أما املرحل��ة األخيرة فهي املراهقة املتأخرة ،حيث تغطي الفترة ما
بني ( 18ـ  )21س��نة ،وس��تأخذ الدراس��ة احلالية بهذا التقس��يم ،وذلك ألن س��لوك املراهق في
بداية مرحلة املراهقة يختلف عنه في منتصفها أو نهاياتها من حيث الشدة والنوع.
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مشكلة الدراسة:

أصب��ح اإلنترن��ت مهم��ا ً في عصرن��ا احلاضر ،لكن س��وء اس��تخدامه قد يقود إل��ى اإلضرار
بالش��خص املس��تخدم ،فظاهرة إدمان اإلنترنت تنعكس على أداء املراهق في املدرس��ة س��لباً،
باإلضافة إلى املش��كالت الصحية ،وهذا كله يقود إلى الهدر في الوقت ،وعدم استفادة املجتمع
م��ن طاقات أبنائ��ه ،ومبا أن خصائص الف��رد النمائية والش��خصية واإلدراكي��ة واملعرفية لها
دور في س��لوكه ،ف��إن إدمان اإلنترنت م��ن املمكن أن يتأث��ر كذلك بخصائص الف��رد ،ومن هذه
اخلصائ��ص األمناط املعرفي��ة التي تس��تخدم للتمييز بني األف��راد وفقا ً لطريقته��م في اإلدراك
والتعامل مع املعلومات ،باإلضافة إل��ى اخلصائص النمائية ممثلة مبرحلة املراهقة التي تعد
مرحلة حاس��مة في حياة الفرد ،إذ يس��عى الفرد خالل هذه املرحلة إل��ى إثبات هويته الذاتية،
والتخلص من الس��لطة وأخذ دور خ��اص به في املجتمع ،ومن هنا فإن بعض العلماء قس��موا
مرحلة املراهقة إل��ى ثالث مراحل فرعية (املبكرة ،واملتوس��طة ،واملتأخرة) ،وذلك لالختالفات
النمائي��ة والس��لوكية ف��ي هذه املراح��ل الفرعية ،لذا فقد جاءت الدراس��ة احلالي��ة لتجيب عن
األسئلة اآلتية:
أسئلة الدراسة:

1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (ف ــ  )0.05في إدمان اإلنترنت
لدى املراهقني في بعض مدارس تربية عمان الرابعة وجامعتي البتراء والبلقاء التطبيقية
تعزى للنمط املعرفي (االعتماد ـ االستقالل)؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (ف ــ  )0.05في إدمان اإلنترنت
لدى املراهقني في بعض مدارس تربية عمان الرابعة وجامعتي البتراء والبلقاء التطبيقية
تعزى للنمط املعرفي (التصلب ـ املرونة)؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (ف ــ  )0.05في إدمان اإلنترنت
لدى املراهقني في بعض مدارس تربية عمان الرابعة وجامعتي البتراء والبلقاء التطبيقية
تعزى للجنس؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (ف ــ  )0.05في إدمان اإلنترنت
ل��دى املراهقني في بع��ض مدارس عمان الرابع��ة وجامعتي البتراء والبلق��اء التطبيقية/
كلية عمان تعزى ملتغير نوع مرحلة املراهقة (مبكرة ـ متوسطة ـ متأخرة)؟

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة احلالية إلى الكشف عما يأتي:
 1ـ تأثير األمناط املعرفية (االعتماد مقابل االس��تقالل ،والتصلب مقابل املرونة) على ظاهرة
إدم��ان االنترنت ل��دى املراهقني في بعض مدارس تربية عم��ان الرابعة وجامعتي البتراء
والبلقاء التطبيقية /كلية عمان.
 2ـ تأثي��ر نوع مرحلة املراهقة (مبكرة ،متوس��طة ،متأخ��رة) على ظاهرة إدمان اإلنترنت في
بعض مدارس تربية عمان الرابعة وجامعتي البتراء والبلقاء التطبيقية /كلية عمان.
 3ـ تأثي��ر اجلنس عل��ى ظاهرة إدمان اإلنترنت لدى املراهقني في بعض مدارس تربية عمان
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الرابعة وجامعتي البتراء والبلقاء التطبيقية /كلية عمان.
أهمية الدراسة:

تأتي أهمية الدراس��ة احلالية من دراستها لواحدة من املشكالت احلديثة التي تواجه
املراهق�ين في هذه األي��ام أال وهي ظاهرة إدم��ان اإلنترنت ،وذلك ألن املش��كلة حديثة وبحاجة
ملزيد من الدراس��ات لفهم هذه الظاهرة من وضع األس��س حلل هذه املشكلة ،كما تأتي أهميتها
م��ن أهمية ربط موضوع األمن��اط املعرفية مع ظاهرة إدمان اإلنترن��ت وذلك ملا لذلك من عالقة
س��واء على مستوى التحصيل الدراسي أم السلوك بش��كل عام ،وعموما ً تعد الدراسة احلالية
م��ن الدراس��ات القليلة على مس��توى األردن والوطن العربي ممن تعاملت م��ع مرحلة املراهقة
بتصنيفها إلى ثالث مراحل فرعية ،ذلك بأن س��لوكات املراهقني مختلفة وفقا ملراحل مراهقتهم
الفرعي��ة ،وهذا التفصيل ف��ي قد يفيد في فهم الظاهرة أكثر بدال ً م��ن التعميم على املراهقني بكل
األعمار.
تعريف مصطلحات الدراسة:

األمن���اط املعرفية :هي اس��تراتيجيات ثابتة نس��بيا ل��دى األفراد تعبر عن طرقه��م في معاجلة
املعلومات والتفكير والتخيل والتذكر واالستدعاء وحل املشكالت.
منط االعتماد على املجال :هو النمط الذي تكون فيه اس��تجابة الفرد أعلى من متوس��ط العينة
على مقياس االعتماد واالستقالل املستخدم في الدراسة احلالية
من���ط االس���تقالل ع���ن املجال :هو النمط الذي تكون فيه اس��تجابة الفرد أقل من متوس��ط العينة
على مقياس االعتماد واالستقالل املستخدم في الدراسة احلالية
منط الضبط املتصلب :هو النمط الذي تكون فيه اس��تجابة الفرد أعلى من متوس��ط العينة على
مقياس التصلب واملرونة املستخدم في الدراسة احلالية.
منط الضبط املرن :هو النمط الذي تكون فيه استجابة الفرد أقل من متوسط العينة على مقياس
التصلب واملرونة املستخدم في الدراسة احلالية.
اإلدمان على اإلنترنت :يقصد به ظاهرة اس��تخدام اإلنترنت بش��كل زائد عن احلد املعقول سواء
بقضاء س��اعات طويلة في االس��تخدام أو االندماج معه أثناء االستخدام بحيث يؤدي ذلك إلى
إهمال األنش��طة اليومية ،وهذا االس��تخدام يقترن بأعراض س��لبية مثل الشعور بعدم الراحة
واالكتئاب عندما ال يتوفر تش��غيل اإلنترنت .ويعرف إجرائي��ا بأنه الدرجة التي يحصل عليها
املراهق على مقياس إدمان اإلنترنت املستخدم في الدراسة احلالية
مرحل���ة املراهق���ة :هي الفت��رة املمتدة بني النضوج اجلنس��ي وتولي أدوار البالغني وتقس��م في
الدراس��ة احلالي��ة إلى ث�لاث مراحل فرعي��ة؛ األولى مرحل��ة املراهقة املبكرة ومتت��د بني ( 12ـ
نهاية  )13سنة ،والثانية مرحلة املراهقة املتوسطة ومتتد بني (14ـ نهاية  )16سنة ،والثالثة
مرحلة املراهقة املتأخرة ومتتد بني (17ـ نهاية  )19سنة.
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محددات الدراسة:

تتحدد الدراسة احلالية باحملددات اآلتية:
 1ـ املراهق�ين واملراهق��ات في مدارس منطقة النزهة وش��ارع األردن التابع��ة ملديرية تربية
عم��ان الرابعة ،وجامعتي البلق��اء /كلية عمان اجلامعية ،والبتراء املس��جلني في الفصل
الدراسي الثاني من العام الدراسي 2008 /2007م
 2ـ تتح��دد مرحلة املراهقة في الدراس��ة احلالي��ة من عمر (12ـ  )20س��نة ،وفترة املراهقة
املبك��رة (12ـ نهاي��ة  )13واملراهق��ة املتوس��طة (14ـ نهاية  )16س��نة واملراهقة املتأخرة
(17ـ نهاية  )19سنة.
 3ـ أدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية.
اإلطار النظري:

تع��د عاملة النف��س األمريكية يون��غ ( )Youngمن أوائ��ل الذين درس��وا ظاهرة إدمان
اإلنترن��ت ( )Internet Addictionف��ي الوالي��ات املتحدة منذ ع��ام ( .)1994وقد عرفت يونغ
هذه الظاهرة بأنها استخدام اإلنترنت بشكل زائد عن املعدل الطبيعي ،وقدرت املعدل الطبيعي
الستخدام اإلنترنت من خالل دراساتها بـ ( )37ساعة أسبوعيا ً فأقل
وأجرت يونغ دراس��ة عن إدمان اإلنترنت ،ش��ملت حوالي ( )500مستخدم لإلنترنت،
تركزت حول سلوكهم أثناء تصفحهم شبكة اإلنترنت ،حيث أجاب املشاركون في الدراسة بنعم
على السؤال الذي وجه لهم وهو :عندما تتوقف عن استخدام اإلنترنت ،هل تعاني من أعراض
االنقطاع كاالكتئاب والقلق وس��وء املزاج؟ وقد جاء في نتائج هذه الدراس��ة أن املش��مولني في
الدراس��ة قضوا على األقل ( )38ساعة أسبوعيا ً على اإلنترنت ،مقارنة بحوالي خمس ساعات
فقط أس��بوعيا ً لغير املدمنني .كما أش��ارت الدراس��ة أن من ميكن وصفهم مبدمني اإلنترنت ،لم
يتصفحوا اإلنترنت من أجل احلصول على معلومات مفيدة لهم في أعمالهم أو دراساتهم ،وإمنا
من أجل االتصال مع اآلخرين عبر الدردشة (يوجن.)1998 ،
مفهوم إدمان اإلنترنت:

لق��د ظهرت تعريفات أخرى عديدة إلدمان اإلنترنت ،فقد عرفه كل من كانوال وآرش��انا
( )Kanwal & Archana, 2003بأن��ه اعتم��اد نفس��ي ) )Psychological dependenceعلى
اإلنترنت ،مع وجود ش��عور بعدم الراحة عند التوقف عن اس��تخدامه ،وقدرة عالية لتحمل أثر
االستخدام املكثف لإلنترنت ،وعدم االعتراف واإلنكار للسلوك املشكل .كما ذكر شابيرا وآخرون
( )Shapira, et. al., 2003بأن��ه ميكن تعريف االس��تخدام املش��كل لإلنترن��ت بأنه عدم قدرة
الفرد في الس��يطرة على استخدامه لإلنترنت مما يقود إلى الشعور بالضغط واخللل الوظيفي
ف��ي النش��اطات اليومية .كذلك عرف��ه بيرد وولف ( )Beard & Wolf, 2001بأنه االس��تخدام
الذي يسبب صعوبات نفسية واجتماعية ،أو مدرسية ،أو عملية في حياة املرء.
وباالس��تناد ملا س��بق ميكن تعريف إدمان اإلنترن��ت بأنه ظاهرة اس��تخدام اإلنترنت
بش��كل زائ��د عن احل��د املعق��ول والتعلق به ،س��واء بقضاء س��اعات طويلة في االس��تخدام أو
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االندماج معه أثناء االستخدام بحيث يؤدي ذلك إلى إهمال األنشطة اليومية ،وهذا االستخدام
يقترن بأعراض سلبية مثل الشعور بعدم الراحة واالكتئاب عندما ال يتوفر تشغيل اإلنترنت.
مخاطر إدمان اإلنترنت على املراهقني:

تكم��ن إش��كالية إدمان اإلنترن��ت في أن معظ��م مس��تخدمي اإلنترنت م��ن املراهقني ال
يعرف��ون حدود أو خطورة هذه الظاهرة ،وبالتالي فهم عُ رضة خلطر اإلدمان دون أن يش��عروا
بذل��ك .لذا ب��دأت العديد م��ن اجلامعات ومراك��ز البحوث األميركي��ة بتعريف وتوعي��ة األفراد
والطالب بطبيعة إدمان اإلنترنت ،من خالل عقد الندوات العلمية وتقدمي املش��ورة على اعتبار
أن إدمان اإلنترنت ال يختلف عن غيره من أنواع اإلدمان األخرى (.)Germishuys, 2006
لقد منا اس��تخدام اإلنترنت لدى املراهقني بش��كل كبير في السنوات األخيرة ،وبالتالي
فقد زاد االهتمام حول مدى تأثير ذلك على صحتهم النفس��ية ،ولقد مت عمل مس��ح على أكثر من
( )1000أس��رة أمريكية عام ( ،)1999وعبر ثلثا عينة الدراسة عن قلقهم بأن دخول اإلنترنت
بش��كل كبير قد يجعل األطفال أكثر انعزالية عن اآلخرين .كما أظهر ( )% 40منهم االعتقاد بأن
أطفالهم ميضون وق ًتا كبي ًرا باس��تخدام اإلنترنت ويطورون نوعً ا من السلوك املضاد للمجتمع
نتيجة النعزالهم )Gross, Juvonen& Gable, 2002( .
ويتزاي��د قلق األهل فيما يتعلق باس��تخدام أبنائهم املراهق�ين لإلنترنت ،فالكثير منهم
يقضون ساعات طويلة باستخدامها ،بينما يفضل األهل أن يعمل أبناؤهم واجباتهم املدرسية،
أو ميارسوا الرياضة ،أو حتى يذهبوا للتسوق .وبالتحديد فإن القلق يدور حول املواد اإلباحية
والعزل��ة االجتماعي��ة التي قد يعاني منها أبناؤهم ،فهم يخافون م��ن تعرض أطفالهم للغواية
()Fleming & .Richwood, 2004
أش��ارت يون��غ ( )Young, 1999إل��ى أن إح��دى الدراس��ات املس��حية املتعلق��ة برأي
التربوي�ين في الواليات املتحدة حول مدى فائدة اإلنترنت لدراس��ة الطالب ،قد كش��فت عن أن
( )%86من أفراد العينة املكونة من معلمني ،وأمناء مكتبات ،ومش��رفي حاس��وب في املدارس
اعتق��دوا ب��أن اس��تعمال احلاس��وب من قب��ل األطف��ال ال يعمل على حتس�ين أدائهم الدراس��ي
واحلصول على نتائج أفضل في االختبارات املدرس��ية ،وعزوا ذلك إلى أن املعلومات املتوافرة
ف��ي اإلنترن��ت غير منظم��ة ،وغير متعلقة بالكت��ب واملناهج املدرس��ية ،ومن هنا يأت��ي التأثير
السلبي لإلدمان على اإلنترنت في حتصيل الطلبة.
كما أش��ارت يونغ ( )Young, 1996إلى وجود بعض املش��كالت األكادميية لدى طلبة
امل��دارس واجلامعات التي تنجم عن االس��تخدام املف��رط لإلنترنت ،ومنه��ا انخفاض معدالت
املذاكرة األسبوعية ،باإلضافة إلى الفصل من املساقات اجلامعية بسبب التأخر أو الغياب عن
احملاضرات لقضاء أوقات الليل في تصفح اإلنترنت.
تتش��كل القيم ،وتتكون أمناط احلياة والسلوكات الصحية في مرحلة املراهقة ،ونظرا ً
ألن املراهقني يكونون في مرحلة من التطوير للش��خصية والنضوج النفس��ي ،فهم أكثر عرضة
م��ن الراش��دين للتأثيرات الضارة ملختلف أن��واع اإلدمان كاإلدمان على امل��واد ،أو اإلدمان على
اإلنترن��ت ،ويش��جع الكب��ار هذه الفئ��ة العمرية عل��ى اس��تخدام تكنولوجيا املعلوم��ات كأداة
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ضروري��ة في العص��ر احلال��ي ،إال أن االس��تخدام املفرط لإلنترن��ت إجنازات أكب��ر في احلياة
املس��تقبلية م��ن قبل املراهق�ين مع غي��اب النضج الكاف��ي لديهم ،جع��ل فئة منهم م��ن مدمني
اإلنترنت). (Tsai & Lin, 2003: Heino, Lintonen & Rimpela, 2004
وق��د أظه��رت البح��وث املتتالية لإلدم��ان عل��ى اإلنترن��ت أن املدمنني عل��ى اإلنترنت
يتش��وقون جللس��ة اإلنترنت ،ويش��عرون باضطراب عندما ال يس��تخدمونها ،ويكذبون حول
اس��تخدامهم له��ا ،ويفقدون الش��عور بالوق��ت ،بالرغم م��ن إدراكهم بأن اإلفراط في اس��تخدام
اإلنترنت يسبب لهم العديد من املشكالت املالية واالجتماعية (Young & Rodgers, 1998).
يتضح مما س��بق أن استخدام اإلنترنت أصبح ظاهرة متفش��ية في مجتمعات العالم
املختلف��ة ،وج��اءت هذه الظاه��رة كنتيجة للتط��ور التكنولوجي في مجال تقنيات احلاس��وب
والتق��دم الهائ��ل في مج��ال االتص��االت ،باإلضاف��ة إلى الض��رورة امللح��ة التي تس��تدعي من
اجلميع تعلم اس��تخدام احلاس��وب بش��كل عام واس��تخدام اإلنترنت بش��كل خاص ،وكما هو
حال التكنولوجيا بكل أش��كالها فإن لها جوانب إيجابية وجوانب س��لبية؛ ل��ذا فظاهرة إدمان
اإلنترن��ت تعد ظاهرة س��لبية ألنها تعبر ع��ن التعلق الزائد باإلنترنت بحي��ث يصبح غاية في
حد ذاته وليس وس��يلة لتس��هيل أمور احلياة ،وتعد ظاهرة إدمان اإلنترنت من املشكالت التي
تواج��ه املراهقني في عصرنا احلاضر ،لذا كان ال بد من دراس��ة هذه الظاهرة من خالل التعرف
إلى العوامل النفسية التي تؤثر في هذه الظاهرة ،ومبا إن األمناط املعرفية هي إحدى اجلوانب
الت��ي متيز بني األفراد ومنهم املراهقون فإنه��م يختلفون في أمناطهم املعرفية ،مبعنى آخر فهم
يختلفون في أساليب إدراكهم واستقبالهم ومعاجلتهم للمعلومات.
األمناط املعرفية :Cognitive Styles

عرف ميس��ك ( )Messick, 1976األمناط املعرفية بأنها الف��روق املوجودة بني األفراد
ف��ي طريقته��م ف��ي الفهم واحلف��ظ والتخي��ل واس��تخدام املعلومات ،كم��ا عرفه��ا ويتكن ومور
وجوداني��ف ( ) Witkin, Moore, Goodenough, 1977بأنه��ا اخت�لاف األف��راد ف��ي ط��رق
معاجلتهم للمعلومات املرتبطة باإلدراك والتفكير وحل املش��كالت وس��لوكات التعلم ،ويش��ير
ك��وب وس��يجل ( )Coop , Sigel, 1977إلى أن األمناط املعرفية هي أمناط ثابتة نس��بيا ً ألداء
األفراد .ويعرف الزعبي ( )2000األمناط املعرفية بأنها طريقة منظمة وثابتة نسبيا ً لدى الفرد
في حل املشكالت والتعامل مع املعلومات في الذاكرة وذلك في مواقف مختلفة من حياة الفرد.
ومن خصائص األمناط املعرفية أنها تتعلق بش��كل النشاط أكثر من تعلقها مبحتواه،
كما تعد من األبعاد املس��تعرضة بالشخصية ،ألنها تشمل أكثر من جانب من اجلوانب العقلية
واالنفعالية واملعرفية عند التمييز بني األفراد ،وتتصف األمناط املعرفية بالثبات النس��بي مع
الزم��ن ،كما تعد أبعادا ً ثنائية القطب أي أن لها قطبني كل قطب يناقض القطب األخر ،فاالعتماد
على املجال مناقض لالستقالل عن املجال ،ومنط الضبط املتصلب مناقض لنمط الضبط املرن
(.) Witkin, et al., 1977
مت تصني��ف األمناط املعرفية من قب��ل العديد من علماء النفس أمث��ال ويتكن وزمالئه
( ،) Witkin, et al., 1977باإلضاف��ة إل��ى العال��م ميس��ك ( )Messick, 1976وكاج��ان
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( )Kagan, 1966وم��ن أهم ه��ذه األمناط منط االعتماد على املجال اإلدراكي مقابل االس��تقالل
عن��ه ( ،)Dependence - Independenceومن��ط الضب��ط املتصل��ب مقاب��ل الضب��ط امل��رن
( ،)Constructed - Flexible Controlومنط االندفاع مقابل التأمل (،)Impulsive - Reflective
ومنط التبسيط مقابل التعقيد ( )Simplicity - Complexityوغير ذلك من األمناط املعرفية.
تتمي��ز األمن��اط املعرفي��ة مبجموع��ة من اخلصائ��ص من أهمه��ا أنها تهت��م بالطريقة
التي ميارس بها الفرد نش��اطه املعرف��ي؛ فهي تهتم بالكيف ال بالكم ،وتتمي��ز بأنها من األبعاد
املستعرضة في الشخصية؛ أي من خاللها ميكن النظر إلى مختلف جوانب الشخصية املعرفية
والعقلية واالنفعالية ال إلى جانب واحد فقط من جوانب الش��خصية ،وهي أيضا أبعاد ثنائية
القطب وكل قطب مناقض في اخلصائص للقطب اآلخر فالنمط املس��تقل مناقض للنمط املعتمد
على املجال ،والنمط املرن مناقض للنمط املتصلب في التعامل مع املعلومات وإدراكها ،كما تعد
األمناط املعرفية ثابتة نس��بيا ً لدى األفراد ،وهذا الثبات النسبي يساعد على التنبؤ باألسلوب
الذي يتبعه في املواقف املختلفة (.)Witkin, et al., 1977
يرتبط منط االعتماد ـ االستقالل بالفروق بني األفراد في إدراك املواقف واملواضيع وما
تتضمنه من تفاصيل ،أي تتناول قدرة الفرد على إدراك جزء من املجال بوصفه ش��يئا ً مس��تقالً
أو منفص�لاً ع��ن ذلك املج��ال احمليط ب��ه ككل (الش��رقاوي .)1992 ،ووفقا له��ذا النمط يصنف
األفراد إلى معتمدين أو مس��تقلني عن املجال ،فاألفراد املعتمدون هم الذين ال يستطيعون إدراك
املوضوع إال في تنظيم شامل وكلي للمجال ،أما املستقلون فهم الذين يستطيعون إدراك عناصر
املجال بشكل مستقل عن األرضية املنظمة لهم (.)Mohan, 1993
ويرتب��ط منط الضبط املتصلب واملرن بالفروق بني األف��راد فيما يتعلق مبدى تأثرهم
مبش��تتات االنتب��اه ،والتناقضات املعرفية ف��ي املواقف الت��ي يتعرضون لها .فاألف��راد الذين
تكون لديهم القدرة على االنتباه إلى خصائص املوقف بش��كل مباش��ر ويس��تطيعون استبعاد
املش��تتات املوج��ودة في ذلك املوقف يوصف��ون بأنهم مرنون ،أما األفراد الذين ال يس��تطيعون
إدراك املش��تتات بدرجة كبيرة يوصفون بأنهم متصلبون األمر الذي يجعل استجاباتهم تتأثر
بالتناقض املوجود بني املثيرات (الشرقاوي.)1992 ،
أش��ار ليوين ( )Lewinإلى موضوع التصلب واملرونة في الشخصية ،حيث ينظر إلى
مفه��وم التصلب من خالل القابلي��ة أو عدم القابلية لالنتظام في منط جديد من الس��لوك وذلك
من حيث استعداد الفرد للتنازل أو عدم التنازل عن هدف معني أو عن عادات معينة (املصري،
.)1994
يتضح مما س��بق أن األمن��اط املعرفية تصنف األفراد إلى أقط��اب مختلفة ،ويتميز كل
قطب في النمط املعرفي الواحد عن القطب اآلخر بخصائص ومزايا مختلفة ،فاألفراد في النمط
االعتمادي مختلفون في اخلصائص عن األفراد في النمط االستقاللي ،واألفراد في منط الضبط
املتصل��ب يختلفون عنهم في منط الضبط املرن ،وهذا نتيج��ة الختالفهم في اإلدراك ومعاجلة
املعلوم��ات ،مما س��ينعكس عل��ى س��لوكاتهم األكادميية وحل املش��كالت ،وهذا ما أش��ارت له
الدراسات املختلفة؛ لذا كان من الضروري للدراسة احلالية أن حتاول الكشف عن أثر اختالفات
األف��راد ف��ي أمناطهم املعرفية (معتمدين عل��ى املجال مقابل مس��تقلني ـ متصلبني في إدراكهم ـ
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مقاب��ل مرنني) على ظاهرة إدمان اإلنترنت ،باإلضافة إل��ى اختالفاتهم العمرية ممثلة مبرحلة
حساسة في حياة الفرد أال وهي مرحلة املراهقة مقسمة إلى ثالث مراحل فرعية.
الدراسات السابقة ذات الصلة:

فيم��ا يلي ع��رض ألهم الدراس��ات التي تناول��ت موضوعي إدم��ان اإلنترنت واألمناط
املعرفية مع متغيرات متعددة لدى املراهقني.
ً
أوال ـ الدراسات املتعلقة بظاهرة إدمان اإلنترنت:

هدف��ت دراس��ة غون وبت��ري ( )Gunn& Petrie, 1998إلى الكش��ف ع��ن أثر اجلنس
واالكتئاب واالنطواء على إدمان اإلنترنت ،وش��ملت العينة ( )445ش��خصا من أعمار مختلفة.
أش��ارت النتائج إلى أن إدمان اإلنترنت ال يتأثر باجلن��س ،وأن هناك عالقة إيجابية بني إدمان
اإلنترنت وبني االكتئاب واالنطوائية.
وقام كل من ليري وحاجي ( )1998بدراسة هدفت إلى الكشف عن املشكالت االجتماعية
والنفس��ية املصاحبة ملس��تخدمي اإلنترنت في الكويت ،وقد استطلع الباحثان مرتادي مقاهي
اإلنترنت في الكويت ،وتوصلت الدراسة إلى أن أغلبية مرتادي مقاهي اإلنترنت هم من الذكور
غير املتزوجني ،كما تراوحت أعمارهم بني (16ـ  )30سنة ،وهذا يشير إلى أن الذكور في مرحلة
املراهق��ة املتأخرة والش��باب يرتادون مقاهي اإلنترنت في الكويت أكث��ر من غيرهم في املراحل
السابقة.
وهدفت دراس��ة ستيفن وآخرون ( )Stephen, Brandy, Karen, & Kim, 1999إلى
الكش��ف عن اثر اجلن��س في إدمان اإلنترنت ،وش��ملت العينة ( )591طالب��ا وطالبة من طلبة
اجلامعات ،ولم تكشف النتائج عن وجود فروق بني الذكور واإلناث في إدمان اإلنترنت.
وأجرى كريج ( )Craige, 2002دراس��ة هدفت إلى الكش��ف عن عالقة الوحدة والدعم
االجتماعي بإدمان اإلنترنت لدى الطلبة املراهقني ،وش��ملت العين��ة ( )202طالبا ً وطالبة من
طلب��ة املدارس الثانوية ،وقد أش��ارت نتائج الدراس��ة إل��ى أن املراهقني الذين لديهم مس��توى
مرتف��ع من الوح��دة ،والذين يالقون دعم��ا اجتماعيا أقل يكون إدمانهم عل��ى اإلنترنت أكثر من
املراهقني الذين لديهم مستوى منخفض من الوحدة ،والذين يالقون دعما ً اجتماعيا ً أكثر.
وفي دراسة قام بها تساي ولن ( )Tsai& Lin, 2003تبني أن بعض املراهقني املدمنني
أظهروا رغبة جامحة لزيادة مدة اس��تخدامهم لإلنترن��ت ،وقد كانت لديهم صعوبة في خفض
الوقت الذي ميضونه باس��تخدام اإلنترنت ،وقد أقر فرد من أفراد العينة أن اإلنترنت بالنس��بة
ل��ه ليس أداة ،بل نوعا ً من العادة أو الروتني اليومي ،وقد ذكر طالب آخر انه اس��تخدم التلفون
ال ّنقال للشبك على اإلنترنت عندما كان يركب القطار ألن لديه استخداما ً قسريا ً لإلنترنت.
كما أجرى كانوال وآرشانا ( )Kanwal & Archana, 2003دراسة هدفت إلى الكشف
ع��ن مدى تفش��ي ظاهرة إدمان اإلنترنت بني طلب��ة املدارس الهندية من عمر ( 16ـ  )18س��نة،
طالب ،وقد مت تقس��يم الطلبة وفقا ً الس��تجاباتهم عل��ى مقياس إدمان
وش��ملت العينة ()100
ٍ
اإلنترن��ت إلى مجموعتني؛ األولى معتمدة عل��ى اإلنترنت ،والثانية غير معتمدة على اإلنترنت.
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وكشفت نتائج الدراسة عن أن أفراد املجموعة املعتمدة على اإلنترنت يؤجلون أعمالهم لقضاء
املزيد من الوقت في استخدام اإلنترنت ،ويفقدون املزيد من ساعات النوم ،ويشعرون أن احلياة
مملة دون اإلنترنت ،وهذا ما يعيق وظائفهم األكادميية واملهنية.
وقام ميالني ( )Malaney, 2004بدراسة استخدام اإلنترنت من قبل طلبة اجلامعات،
باإلضافة إلى الكشف عن تأثير اجلنس على استخدام االنترنت ،وشملت العينة ( )490طالبا
وطالبة ،أش��ارت بعض نتائج الدراس��ة إلى ع��دم االختالف بني الذكور واإلناث في اس��تخدام
اإلنترنت.
وأجريت دراس��ة مس��حية حول اس��تخدام املراهقني لإلنترنت في الوالي��ات املتحدة،
وش��ملت العينة ( )6700مراهق��ا ،وأظهرت النتائج بأن ( )% 81منهم يس��تخدمون اإلنترنت
للبري��د اإللكترون��ي ،و ( )% 70يلعبون األلعاب ،و( )% 70للمراس��لة الفورية ،و( )% 58من
أجل املس��اعدة في حل الواجبات املدرس��ية ،و( )% 55من أجل اس��تماع املوس��يقى وحتميلها
(.)Fleming & Richwood, 2004
وأش��ارت نتائج دراس��ة أبو جدي ( )2004إلى أن طلبة اجلامع��ات األردنية املدمنني
على اإلنترنت كانوا أكثر قلقا اجتماعيا ً وش��عورا ُ بالوحدة ،وكانت نس��بة الطالب الذكور أعلى
من نسبة الطالبات في إدمان اإلنترنت.
وأشارت دراسة يانغ وآخرون ( )Yang, Choe, Baity, Lee& Cho, 2005التي طبقت
على عينة من ( )328طالبا تتراوح أعمارهم بني ( 15ـ  )19سنة إلى أن املراهقني املدمنني على
اإلنترنت متي��زوا مبجموعة من األعراض منها :أنهم متصلبون ف��ي أرائهم ويفضلون قراراتهم
اخلاصة ،وأنهم أكثر تسلطية وعدائية باإلضافة إلى شعورهم بالوحدة والقلق واالكتئاب.
وأج��رت عواد ( )2006دراس��ة هدفت إلى التعرف على العالقة بني منط الش��خصية
وإدمان اإلنترنت ،باإلضافة إلى التعرف على ما إذا كان مستوى الذكاء االنفعالي عند املراهقني
املدمنني على اإلنترنت مختلف عنه عند املراهقني غير املدمنني .وقد شملت عينة الدراسة طلبة
املدارس اخلاصة من الصفوف الس��ابع إلى العاش��ر الذكور واإلناث .وأشارت نتائج الدراسة
إل��ى أن غالبية املدمنني على اإلنترنت يتمتعون بنمط الش��خصية غي��ر املتزن .كما كان الذكاء
االنفعالي لدى املراهقني املدمنني على اإلنترنت أقل منه عند غير املدمنني .كذلك أشارت النتائج
إل��ى أن أكث��ر املدمنني عل��ى اإلنترنت كانوا من املراهق�ين الذكور مقارنة مع اإلن��اث ،وكلما كان
معدل املراهق التحصيلي أقل كان إدمانه على اإلنترنت أعلى.
يظهر من الدراس��ات املتعلقة بإدمان االنترنت التي مت عرضها في الدراسة احلالية أن
املراهقني قد نالوا نصيبا ً وافرا ً من الدراس��ة فيما يتعلق بإدمان اإلنترنت ،لكن هذه الدراس��ات
درس��ت مرحل��ة املراهقة كونه��ا مرحلة واحدة ،وفي الواقع ميكن تقس��يم مرحل��ة املراهقة إلى
مراحل فرعية (مبكرة ،متوس��طة ،ومتأخرة) ،وهذا طبيعي ألن فترة املراهقة تتميز بالكثير من
التغي��رات في اخلصائص النمائية واملعرفية واإلدراكية ،وهذا يؤثر في ش��كل س��لوك املراهق،
فس��لوك املراه��ق في بداي��ة مراهقت��ه يختلف عنه ف��ي مرحلة ال��ذروة أو املتوس��طة واملرحلة
املتأخ��رة .وم��ن هن��ا تكون ظاهرة إدم��ان اإلنترن��ت الفتة النتب��اه األهل لدى املراه��ق أكثر من
الراش��د ،مما يجعلها مشكلة تستحق الدراس��ة والعالج إن لزم األمر .كما يتضح من الدراسات
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الس��ابقة أنها أش��ارت إلى وجود العديد من املش��كالت التي تقترن بهذه الظاهرة ،من مشكالت
صحية تتعلق مبش��كالت النظر ،والعمود الفقري وقلة النوم وغير ذلك ،ومش��كالت اجتماعية
جتعل مدمن اإلنترنت يبتعد عن املجتمع ونش��اطاته ،ويصطدم س��لبا ً مع أفراد أسرته بدال ً من
أن يكون عنصرا ً فاعالً ،باإلضافة إلى املشكالت الدراسية التي جتعل منه أقل حتصيالً
بسبب هدر الكثير من الوقت دون االهتمام بالدراسة التي حتدد مستقبله.
ثاني ًا ـ الدراسات السابقة املتعلقة باألمناط املعرفية:

هدفت دراسة لو ( )Loo, 1978إلى الكشف عن العالقة بني العصابية والنمط املعرفي
االعتماد واالستقالل ،تكونت عينة الدراس��ة من ( )64طالبا ً وطالبة جامعية تتراوح أعمارهم
بني ( 18ـ  ،)24أظهرت النتائج ارتباطا ً سالبا ً بني العصابية واالستقالل عن املجال.
أجرى محمد علي ( )1988دراسة هدفت إلى الكشف عن الفروق في سمات الشخصية
ب�ين طالب اجلامعة املعتمدين على املجال واملس��تقلني عنه ،تكونت العين��ة من ( )187طالبا ً
وطالبة ،وتوصلت الدراسة إلى عدم اختالف املعتمدين عن املستقلني في الثبات االنفعالي.
وهدفت دراس��ة عج��وة ( )1989إل��ى التعرف إلى عالق��ة النمط املعرف��ي االعتمادي
واالس��تقاللي بالس��لوك االجتماعي ممثال باملس��ايرة االجتماعية والتمرد ،وقد أش��ارت نتائج
الدراس��ة إل��ى ع��دم وج��ود عالق��ة ارتباطي��ة دال��ة إحصائيا ب�ين النم��ط املعرفي والس��لوك
االجتماعي.
وهدفت دراس��ة أحمد ( )1990إلى الكش��ف ع��ن الفروق بني املراهق�ين املعتمدين عن
املج��ال واملس��تقلني عنه ف��ي التحصيل الدراس��ي واالجتاهات نحو الدراس��ة ،وش��ملت عينة
الدراس��ة ( )155طالب��ا ً وطالبة من طلبة الص��ف األول الثانوي في مصر ،وقد أش��ارت نتائج
الدراس��ة إل��ى أن الطلب��ة املس��تقلني كانوا أكث��ر حتصيالً م��ن املعتمدين ،كما كان��ت اجتاهات
املس��تقلني نحو الدراس��ة أفضل من املعتمدين على املجال .وميكن االس��تدالل من هذه النتائج
أن املس��تقلني يتشابهون مع الطلبة األقل إدمانا ً على االنترنت في التحصيل العالي مقارنة مع
املعتمدين الذين يتشابهون مع الطلبة األكثر إدمانا ً على اإلنترنت في التحصيل املنخفض.
وهدف��ت دراس��ة املص��ري ( )1994إل��ى الكش��ف عن أث��ر اجلن��س والنم��ط املعرفي
(التصلب /املرونة) على التوافق الشخصي واالجتماعي .وبلغت عينة دراسته ( )375طالبا ً
وطالب��ة من طلبة اجلامعة األردنية من تخصصات مختلفة علمية وإنس��انية .وأظهرت نتائج
الدراسة أن طلبة اجلامعات من ذوي النمط املعرفي املرن كانوا أفضل من ذوي النمط املتصلب
ف��ي التوافق الش��خصي واالجتماعي ،كما أش��ارت النتائج إلى أنه كلم��ا زادت مرونة الفرد زاد
توافقه الشخصي واالجتماعي والعكس صحيح ،ولم تظهر النتائج فروقا ً دالة إحصائيا تعزى
للتفاع��ل بني اجلنس والتخصص (علمي ،إنس��اني) والنمط املعرف��ي (التصلب /املرونة) في
التوافق الشخصي واالجتماعي.
وأجرى الشرقاوي ( )1995دراسة هدفت إلى الكشف عن معرفة الفروق بني املعتمدين
واملستقلني في امليل إلى التباعد عن اآلخرين ،وشملت عينة الدراسة ( )152طالبا ً وطالبة من
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طلب��ة كلية اخلدمة االجتماعية في جامعة حلوان مبصر .وقد أش��ارت نتائج الدراس��ة إلى أن
الطلب��ة املس��تقلون مييلون ألن يتباعدوا ع��ن اآلخرين أكثر من املعتمدي��ن على املجال .وميكن
االس��تدالل من هذه النتائج أن املعتمدين يتش��ابهون مع الطلبة األقل إدمانا ً على االنترنت في
التقارب من اآلخرين بعكس املستقلني الذين يتشابهون في هذه الصفة من الطلبة األكثر إدمانا
على اإلنترنت.
هدفت دراس��ة كرتني ( (Chretien, 1997إلى مقارنة بني املراهقني من ذوي الس��وابق
اإلجرامية واملراهقني الذين ليس لديهم سوابق وعالقة ذلك بالنمط املعرفي التصلب واملرونة،
وش��ملت عينة الدراس��ة ( )80مراهقا ،نصفهم من ذوي السوابق ،والنصف اآلخر من غير ذوي
الس��وابق ،وكش��فت النتائج أن هناك عجزا ً معرفيا ً عالياً ،ومخرجات اجتماعية أقل لدى عينة
املراهق�ين ذوي الس��وابق مقارن��ة م��ع عينة غير ذوي الس��وابق ،كما أش��ارت النتائ��ج إلى أن
أصحاب النمط املتصلب من املراهقني ذوي السوابق كانوا أكثر إدمانا ً على الكحول واملخدرات،
وكان لديهم نشاط إجرامي متقلب.
وهدفت دراسة احلباشنة ( )2001إلى الكشف عن فاعلية االستقالل واالعتماد ودافع
اإلجن��از وأس��لوب التدريس في حتصيل طلب��ة األول الثان��وي العلمي في م��ادة الرياضيات،
واس��تخدمت الدراس��ة عينة من ثالث مجموعات بل��غ عددها الكلي ( )132طالب��ا ً وطالبة في
محافظة الكرك في األردن ،وأظهرت النتائج فروق دالة إحصائيا ً في حتصيل الرياضيات تعزى
لداف��ع اإلجناز ،وكانت لصالح ذوي اإلجن��از العالي ،في حني لم تظهر فروق دالة إحصائيا ً في
حتصيل الرياضيات تعزى للنمط املعرفي االعتمادي واالستقاللي.
يتض��ح م��ن الدراس��ات الس��ابقة ذات الصل��ة مبوضوع��ي النم��ط املعرف��ي االعتماد
واالس��تقالل والتصلب واملرون��ة ،أن النمط املعرفي االعتماد واالس��تقالل ع��ن املجال اإلدراكي
ق��د نال حظا ً وافرا ً من الدراس��ات مقابل النم��ط املعرفي التصلب واملرونة عل��ى الرغم من عدم
وجود دراس��ات تعالج األمناط املعرفية مع موضوع إدمان اإلنترنت _ حس��ب علم الباحث ـ
وميكن أن يعزى ذلك حلداثة موضوع إدمان اإلنترنت في األدب النفس��ي والتربوي .ويس��تدل
م��ن الدراس��ات املتعلق��ة بنم��ط االعتم��اد واالس��تقالل أن املراهقني املس��تقلني يتفوق��ون على
املعتمدين في التحصيل الدراسي كما في دراسة أحمد ( ،)1990في حني لم تظهر فروق بينهم
ف��ي حتصيل الرياضيات في دراس��ة احلباش��نة ( ،)2001وظهرت اختالفات ب�ين املعتمدين
واملس��تقلني عن املجال اإلدراكي ف��ي جانب امليل االجتماعي لصالح املعتمدين كما في دراس��ة
الشرقاوي (.)1995
وفيما يتعلق بدراس��ات النمط املعرفي التصلب واملرونة ،فقد أشارت إلى أن املراهقني
م��ن ذوي النمط املعرفي املرن كانوا أفضل في التوافق الش��خصي واالجتماعي من ذوي النمط
املعرف��ي املتصلب كما في دراس��ة املصري ( ،)1994في ح�ين كان املتصلبون أكثر إدمانا ً على
امل��واد من املرنني كما في دراس��ة كرت�ين ( ،(Chretien, 1997وهذا يش��ير إل��ى أن ذوي النمط
املعرفي املتصلب لديهم مشكالت متعلقة باإلدمان أكثر من األفراد ذوي النمط املرن ،مما يوحي
بأن املتصلب�ين الذين يتعرضون للضغوط ال يتعاملون معها بش��كل مناس��ب ،فيلجؤون إلى
إتباع طرق غير سليمة مثل اإلدمان مبختلف أشكاله للتخلص من هذه الضغوطات.
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منهجية الدراسة:

استخدمت الدراسة احلالية املنهج الوصفي ،وتتضمن وصفا ً ألفراد الدراسة واألدوات
املس��تخدمة واإلجراءات باإلضافة إلى املتغي��رات واملعاجلة اإلحصائية املس��تخدمة في هذه
الدراسة ،وتصنف هذه الدراسة بالتحديد ضمن منهج الدراسات السببية املقارنة.
مجتمع الدراسة:
يش��مل مجتمع الدراسة الطالب املراهقني والطالبات املراهقات في أربع مدارس تابعة
ملديري��ة تربية عمان الرابعة الواقعة في منطقة النزهة وش��ارع األردن ،وتتراوح أعمارهم بني
( 12.5ـ  )18س��نة ،باإلضاف��ة إل��ى طلبة جامعة البلق��اء التطبيقية /كلية عم��ان اجلامعية،
وجامع��ة البتراء املراهقني واملراهقات الذين تتراوح أعمارهم بني ( 18ـ  )19.5س��نة ،وقد بلغ
عدده��م الكلي حوال��ي ( )3819طالبا مراهقا وطالبة مراهقة ،منه��م ( )1845ذكورا ً مراهقني،
و ( )1974إناث��ا ً مراهق��ات ،واجلدول التال��ي يظهر توزيع مجتمع الدراس��ة وفقا ً لنوع مرحلة
املراهقة.
جدول ( )1توزيع وأعداد مجتمع الدراسة الذكور واإلناث وفقا لنوع مرحلة املراهقة

م
1
2
3

املؤسسة التربوية
مرحلة املراهقة
مدرسة األردن للذكور ،مدرسة
املبكرة
األندلس لإلناث
مدرسة عمان املطبعية للذكور،
املتوسطة
مدرسة نهاوند لإلناث
جامعة البتراء ،جامعة البلقاء
املتأخرة
التطبيقية /كلية عمان
املجموع

الذكور

اإلناث

املجموع

610

593

1203

723

762

1485

512

619

1131

1845

1974

3819

أفراد الدراسة

مت اختيار أفراد الدراسة بطريقة العينة العشوائية الطبقية ،من خالل الشعب املدرسية
كوحدة اختيار من طلبة أربع مدارس في مديرية تربية عمان الرابعة الذكور واإلناث ،وقد بلغ
عدد أفراد العينة ( )177مراهقا ً ومراهقة تراوحت أعمارهم بني (12.5ـ نهاية  )19س��نة منهم
( )85ذك��ورا ً و( )92إناثا ً موزع�ين على أربع مدارس في مديرية تربية عمان الرابعة وجامعة
البت��راء وكلية األميرة عالية في جامعة البلقاء التطبيقية ،وقد مت تصنيف أفراد الدراس��ة وفق
مرحلة املراهقة اس��تنادا ً إل��ى معيار العمر وه��و (12ـ نهاية  )13مراهقة مبك��رة و(14ـ نهاية
 )16مراهقة متوسطة 17( ،ـ نهاية  )19سنة مراهقة متأخرة (أبو جادو ،)2007 ،واجلدول
( )2يظهر توزيع أفراد الدراسة.
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جدول ( )2توزيع وأعداد أفراد الدراسة الذكور واإلناث وفقا لنوع مرحلة املراهقة

م
1
2
3

املؤسسة التربوية
مرحلة املراهقة
مدرسة األردن للذكور ،مدرسة
املبكرة
األندلس لإلناث
مدرسة عمان املطبعية للذكور،
املتوسطة
مدرسة نهاوند لإلناث
جامعة البتراء ،جامعة البلقاء
املتأخرة
التطبيقية /كلية عمان
املجموع

الذكور

اإلناث

املجموع

30

29

59

30

29

59

25

34

59

85

92

177

ومت تصنيف أفراد الدراس��ة وفقا ً ألمناطه��م املعرفية (االعتماد ـ االس��تقالل والتصلب
ـ املرونة) اس��تنادا ً إلى نتائجه��م على اختبار األش��كال املتضمنة واختب��ار التصلب واملرونة،
واجل��دول ( )3يظهر توزيعه��م وفقا ً لتصنيفاتهم على األمناط املعرفية (االعتماد ـ االس��تقالل،
التصلب ـ املرونة).
جدول ( )3أعداد أفراد الدراسة الذكور واإلناث وفقا لتصنيفاتهم على األمناط املعرفية

النمط املعرفي
الذكور
اإلناث
املجموع

االعتماد
45
46
91

االستقالل
40
46
86

املجموع
85
92
177

التصلب
46
41
87

املرونة
39
51
90

املجموع
85
92
177

يظه��ر اجل��دول ( )3أن عدد أف��راد عينة الدراس��ة ذوي النم��ط املعتمد قد بل��غ ( )91طالبا ً
وطالب��ة ،في حني بلغ عدد ذوي النمط املس��تقل ( )86طالبا َ وطالبة ،أم��ا ذوو النمط املتصلب
فق��د بل��غ عددهم ( )87طالبا ً وطالبة ،وأخي��را بلغ عدد ذوي النمط امل��رن ( )90طالبا ً وطالبة
مبجموع كلي ( )177طالبا ً وطالبة.
أدوات الدراسة:

استخدمت الدراسة ثالثة مقاييس بهدف جمع البيانات املطلوبة لإلجابة عن أسئلتها
وهي على النحو اآلتي:
ً
أوال ـ مقياس منط االعتماد واالستقالل:

مت اس��تخدام مقياس االعتماد واالس��تقالل من إعداد احلباشنة ( ،)2001وهو اختبار
لفظ��ي ،وذل��ك بع��د أن مت إج��راء التعديالت املناس��بة ليتالءم م��ع مجتمع وأغراض الدراس��ة
احلالي��ة ،ويتكون املقي��اس من ( )33فقرة متثل مواقف مختلفة من حي��اة الطالب ،حيث تتبع
كل فقرة أربعة بدائل تتدرج من االعتمادية شبه التامة في البديل األول ،ثم االعتمادية اجلزئية
في البديل الثاني ،ثم االس��تقاللية اجلزئية في البديل الثالث ،ثم االس��تقاللية ش��به التامة في
البديل الرابع .واملطلوب من الفرد اختيار بديل واحد يتناس��ب مع شخصيته من ضمن البدائل
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األربع��ة ،والفترة الزمنية احمل��ددة لتطبيق املقياس ( )20دقيقة .يس��تخدم املقياس لتصنيف
أف��راد الدراس��ة إلى منطني رئيس�ين إما معتمدي��ن على املجال أو مس��تقلني عن��ه .ولتصحيح
املقياس يتم احتس��اب درج��ة واحدة للبدي��ل األول ،ودرجتني للبديل الثان��ي ،وثالث درجات
للبديل الثالث ،وأربع درجات للبديل الرابع ،ثم يتم احتس��اب الدرجة الكلية للفرد املستجيب،
ثم يتم استخراج املتوسط احلسابي الستجابات أفراد العينة ،واستنادا إلى املتوسط احلسابي
( )75.3يتم تصنيف األفراد إلى معتمدين أو مس��تقلني؛ فاألفراد الذين يكون مجموع درجاتهم
أقل من املتوسط احلسابي يصنفون بأنهم معتمدين على املجال ،في حني يصنف األفراد الذين
يكون مجموع درجاتهم أعلى من املتوسط احلسابي بأنهم مستقلون عن املجال.
ص��دق وثبات املقياس :قامت احلباش��نة ( )2001بالتحقق من ص��دق وثبات املقياس في
البيئ��ة األردنية ،حيث حتققت من صدقه بطريقتني األول��ى وتتمثل بصدق احملكمني ،والثانية
من خالل حساب معامالت االرتباط بني استجابات أفراد العينة االستطالعية على هذا املقياس
ومقي��اس األش��كال املتضمنة اخل��اص بقياس االعتم��اد واالس��تقالل ،ووج��دت ارتباطا عاليا
ب�ين االختباري��ن مقدرا بـ ( ،)0.62وألغراض الدراس��ة احلالية مت التحق��ق من صدق املقياس
م��ن خالل عرض��ه على ( )10محكمني من أس��اتذة اجلامعات بتخصص عل��م النفس التربوي
والقي��اس ألخ��ذ آرائه��م حول مدى متثي��ل فقرات املقي��اس لقياس النم��ط املعرف��ي (االعتماد ـ
االس��تقالل) ومواءمته للخصائص العمرية لعينة الدراسة والتحقق من السالمة اللغوية ،ومت
اس��تخدم املعي��ار ( )7/10لقبول الفقرة أو رفضها وقد مت األخ��ذ مبالحظات احملكمني املتعلقة
بتعديل بعض العبارات في الفقرات (.)28 ،21 ،12 ،7 ،3
وفيم��ا يتعلق بثب��ات املقي��اس فقد اس��تخرجت احلباش��نة ( )2001ثب��ات املقياس
بطريق��ة اإلع��ادة ووجدت معامل ثب��ات عاليا ً للمقياس مق��درا ً ب��ـ ( ،)0.83وللتحقق من ثبات
املقياس وفقا ملراحل املراهقة الثالث مت حس��ابه بطريقتني األولى طريقة اإلعادة (Test - Re
 )testبفارق أسبوعان على عينة استطالعية من غير عينة الدراسة عدد أفرادها ( )40مراهقا
ومراهقة وتش��مل مراحل املراهقة الثالث ،ومت احتساب معامل ارتباط بيرسون بني التطبيقني
وق��د بل��غ معامل الثب��ات الكلي ( )0.76وه��و معامل ثبات عال يش��ير إل��ى صالحية املقياس
ألغراض الدراس��ة احلالية .أما الطريقة الثانية حلس��اب الثبات فقد كانت من خالل اس��تخدام
معادلة كرومباخ ألفا على الدراس��ة حيث بل��غ ( )0.80وهذا يؤكد صالحية االختبار ألغراض
الدراسة احلالية.
ثاني ًا ـ مقياس منط التصلب واملرونة:

مت اس��تخدام مقي��اس التصل��ب واملرون��ة من إع��داد املص��ري ( )1994بعد إج��راء بعض
التعدي�لات عل��ى بعض فقراته ليت�لاءم مع مجتمع وأغراض الدراس��ة احلالي��ة ،وهو اختبار
لفظي يتكون من ( )40فقرة تقيس النمط املعرفي التصلب واملرونة مدرجا ً وفقا ً لتدريج ليكرت
اخلماس��ي (دائم��اً ،غالب��اً ،أحياناً ،نادراً ،أبداً) ،وتش��مل فق��رات املقياس ( )26فق��رة إيجابية
و( )14فقرة سلبية ،والفترة الزمنية احملددة لتطبيق املقياس ( )20دقيقة .ويستخدم املقياس
لتصني��ف األفراد املس��تجيبني عليه إلى منط التصلب أو منط املرون��ة .ويتم تصحيح املقياس
للفقرات اإليجابية باحتس��اب خمس درجات لالس��تجابة (دائماً) وأربع درجات لالس��تجابة
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(غالباً) وثالث درجات لالس��تجابة (أحياناً) ،ودرجتني لالس��تجابة (ن��ادراً) ،ودرجة واحدة
لالس��تجابة (أب��داً) ،أم��ا لتصحيح الفقرات الس��لبية فيتم عك��س الدرج��ات .ولتصنيف أفراد
العين��ة في النمط املعرفي املتصلب أو املرن يتم اس��تخراج املتوس��ط احلس��ابي الس��تجابات
أفراد العينة ،واس��تنادا ً إلى ذلك املتوس��ط ( )106.5يتم تصنيف األفراد ذوي النمط املتصلب
إذا كانت درجاتهم أعلى من املتوس��ط احلس��ابي ،واألفراد ذوي النمط املرن إذا كانت درجاتهم
أقل من املتوسط احلسابي.
صدق وثب��ات املقياس :يعد املقياس صادقا ً في البيئة األردني��ة إذ قام املصري بالتأكد من
صدق��ه وتطبيق��ه في األردن ،وذل��ك بطريقة صدق احملت��وى ،وارتباط درجة الفق��رة بالدرجة
الكلي��ة بعد تطبيقه على عينة اس��تطالعية ،وللتحق��ق من مواءمة املقياس ألغراض الدراس��ة
احلالية ومجتمع الدراس��ة ،مت عرضه عل��ى ( )10محكمني من أس��اتذة اجلامعات بتخصص
عل��م النفس الترب��وي والقياس ألخ��ذ آرائهم حول مدى متثي��ل فقرات االختب��ار لقياس النمط
املعرفي (التصلب ـ املرونة) ،ومت استخدام املعيار ( )10 /7لقبول الفقرة أو رفضها ،وقد أجمع
احملكمون على صالحية فق��رات االختبار لقياس النمط املعرفي التصلب واملرونة في حني قدم
بعضهم ملحوظات متعلقة بإعادة ترتيب الفقرات اإليجابية والسلبية ومت األخذ بها.
وفيم��ا يتعلق بثبات املقياس مت حس��ابه بطريقتني األولى طريقة اإلع��ادة ()Test - Re test
بفارق أسبوعني على عينة استطالعية من غير عينة الدراسة عدد أفرادها ( )40مراهقا ومراهقة،
وتش��مل مراحل املراهقة الثالث ،ومت احتس��اب معامل ارتباط بيرس��ون بني التطبيقني ،وقد بلغ
( )0.78وه��و معام��ل ثبات عال يش��ير إلى صالحي��ة االختبار ألغ��راض الدراس��ة احلالية .أما
الطريقة الثانية حلس��اب الثبات فقد كانت باستخدام معادلة كرومباخ ألفا ً على الدراسة ،حيث
بلغ ( ،)0.82وهذا يؤكد صالحية املقياس ألغراض الدراسة احلالية.
ثالث ًا ـ مقياس اإلدمان على اإلنترنت:

استخدم الباحث مقياس يونغ ( )Youngإلدمان اإلنترنت ،الذي قامت بتعريبه ومواءمته
للبيئة األردنية عواد ( ،)2006ويس��تند املقياس إلى معيار الكش��ف عن اإلدمان على املقامرة
ال��وارد ضم��ن الدليل التش��خيصي الراب��ع للجمعي��ة األمريكية للط��ب النفس��ي )(DSM- IV
) ،(American Psychiatric Association, 1994حيث تكون املقياس بصورته األجنبية من
( )20فق��رة ،أمام كل فقرة تدريج خماس��ي :دائما ،غالباً ،أحياناً ،نادراً ،أب��داً .وقد قام الباحث
بتعدي��ل الصياغ��ة اللغوية لبع��ض فقراته ليتالءم مع مجتمع الدراس��ة احلالي��ة وأغراضها،
وش��مل املقياس بصورته النهائية ( )20فقرة حيث صيغت ( )10فقرات منه باجتاه إيجابي،
و( )10فقرات أخرى باجتاه س��لبي .ولتصحيح الفقرات اإليجابية مت احتساب خمس درجات
الستجابة دائماً ،وأربع درجات الس��تجابة غالباً ،وثالث درجات الستجابة أحياناً ،ودرجتني
الس��تجابة نادراً ،ودرجة الستجابة أبداً ،أما الفقرات السلبية فيتم تصحيحها بعكس الفقرات
اإليجابية ،ثم يتم احتس��اب مجموع اس��تجابات الفرد على املقياس لتمثل درجته الكلية على
إدم��ان اإلنترنت ،وتت��راوح أعلى درجة وأقل درجة على املقياس ب�ين ( 20ـ  )80درجة ،وكلما
كان��ت درج��ة الفرد الكلية على املقياس أعلى فإن ذلك يدل عل��ى أن إدمانه على اإلنترنت يكون
كثيراً ،أما إذا كانت درجته أقل فإن ذلك يدل على أن إدمان الفرد على اإلنترنت يكون أقل.
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صدق وثبات املقياس:

يع��د املقي��اس صادقا ً في البيئ��ة األردنية حيث قام��ت ع��واد ( )2006بالتحقق من صدقه
ً
ممث�لا بصدق احملكمني ،والثانية ص��دق البناء خالل إيجاد
بطريقت�ين :األولى صدق احملتوى
معام�لات االرتباط لكل فقرة من فقرات املقياس م��ع الدرجة الكلية على املقياس ،بعد أن قامت
الباحثة بتطبيقه على عينة بلغت ( )273طالبا ً وطالبة من خارج عينة الدراسة .وقد تراوحت
معام�لات االرتباط ما ب�ين (0.42ـ  ،)0.72وهي جميعا ً دالة إحصائيا ً عند مس��توى (.)0.01
وللتحق��ق من املزيد من صدق املقياس في الدراس��ة احلالية فقد مت عرضه على ( )10محكمني
من أس��اتذة اجلامعات بتخصص علم النفس التربوي ،والقياس ألخذ آرائهم حول مدى متثيل
فق��رات االختبار لقياس النمط املعرفي (إدمان اإلنترنت) ومواءمته لعينة الدراس��ة ،والتحقق
من الس�لامة اللغوية ،واس��تخدم املعيار ( )10 /7لقبول الفقرة أو رفضها ،وقد مت األخذ بآراء
احملكمني املتعلقة بتغيير بعض العبارات لتنس��جم مع جميع األعمار املستخدمة في الدراسة
احلالية.
ومت التأك��د من ثبات املقي��اس بطريقتني :األولى طريقة اإلع��ادة ( )Test - Retestبفارق
زمن��ي مقداره أس��بوعان؛ إذ مت تطبيق مقي��اس إدمان اإلنترنت على عين��ة أولية من غير عينة
الدراس��ة األصلية عدد أفرادها ( )40مراهقا ً ومراهقة ،وبلغ معامل ثباته ( ،)0.87أما الطريقة
الثانية حلساب معامل الثبات فكانت من خالل حساب معادلة كرومباخ ألفا ً على عينة الدراسة
يس��وغ
األصلية؛ إذ بلغ معامل الثبات للمقياس ( ،)0.92وهي معامالت ثبات عالية جدا ،مما ِّ
استخدام املقياس في الدراسة احلالية.
طرق جمع البيانات:

قام الباحث نفس��ه بتطبيق أدوات الدراس��ة الثالث ممثلة مبقاييس االعتماد واالس��تقالل،
والتصل��ب واملرون��ة ،وإدم��ان اإلنترنت ،وق��د مت التطبيق ف��ي احلصتني :األول��ى والثانية في
امل��دارس ،حيث مت تطبيق مقياس االعتماد واالس��تقالل ومقياس التصلب واملرونة في احلصة
األولى ،في حني مت تطبيق مقياس إدمان اإلنترنت في احلصة الثانية ،وقد اس��تغرق التطبيق
ف��ي املدارس أربعة أيام .أما في جامعتي البلقاء والبت��راء ،فقد مت التطبيق خالل يومي االثنني
واألربعاء ،وذلك ألن احملاضرات في هذين اليومني تس��تغرق س��اعة ونصف ،علما ً بأن الوقت
الكل��ي لتطبي��ق األدوات يحتاج إلى ( )60دقيق��ة فعلية ،و( )10دقائق لتهيئة الطلبة وش��رح
التعليمات ،وقد استغرق التطبيق في اجلامعتني يومني.
متغيرات الدراسة:

أوال ً ـ املتغيرات املستقلة وتشمل املتغيرات اآلتية:
أـ األمناط املعرفية:
 1ـ االعتماد مقابل االستقالل.
 2ـ التصلب مقابل املرونة.
ب ـ اجلنس (ذكر ،وأنثى).
ج ـ نوع مرحلة املراهقة (املراهقة املبكرة ،واملراهقة املتوسطة ،واملراهقة املتأخرة).
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ثانيا ً ـ املتغيرات التابعة:
ـ اإلدمان على اإلنترنت.
املعاجلة اإلحصائية:

اس��تخدمت الدراس��ة احلالية املتوس��طات احلس��ابية واالنحرافات املعيارية لإلجابة عن
أسئلتها وللتأكد من داللة الفروق بني املتوسطات ،فقد مت إجراء حتليل التباين األحادي (One
 )Way Anovaباإلضافة إلى اختبار شيفيه ( )Scheffeللمقارنات البعدية.
نتائج الدراسة ومناقشتها:

توصلت الدراسة احلالية إلى مجموعة من النتائج وهي مرتبة وفقا ً لترتيب أسئلتها:
ً
أوال ـ أثر األمناط املعرفية على ظاهرة إدمان اإلنترنت:

أ ـ الس���ؤال األول :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس��توى داللة ( )0.05 ≥ αفي إدمان
اإلنترن��ت ل��دى املراهقني في بعض م��دارس تربية عمان الرابع��ة وجامعتي البلق��اء والبتراء
تعزى للنمط املعرفي (االعتماد ـ االستقالل)؟ ولإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات
احلس��ابية واالنحرافات املعيارية للمراهقني من خالل إجاباته��م على مقياس إدمان اإلنترنت
وفقا ً ملتغير النمط املعرفي واجلدول ( )4يظهر ذلك.
جدول ( )4املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات املراهقني على مقياس إدمان
اإلنترنت وفق ًا للنمط املعرفي (االعتماد ـ االستقالل)

النمط املعرفي
املعتمد
املستقل
الكلي

العدد
91
86
177

املتوسط احلسابي
37
36.5
36.8

االنحراف املعياري
14.2
15.3
14.7

يتض��ح من اجل��دول ( )4أن هناك فروق��ا ً طفيفة بني املتوس��طات احلس��ابية واالنحرافات
املعيارية بني املعتمدين على املجال اإلدراكي واملستقلني في إدمان اإلنترنت؛ إذ بلغ للمعتمدين
( )37بانح��راف معي��اري ( )14.2ف��ي ح�ين بلغ املتوس��ط احلس��ابي للمس��تقلني (،)36.5
بانحراف معياري ( ،)15.3وذلك مبتوس��ط حس��ابي كلي مقداره ( )36.8وانحراف معياري
قدره ( .)14.7وللتعرف على داللة هذه الفروق بني املتوس��طات ،فقد مت إجراء حتليل التباين
األحادي ( ،)One Way Anovaواجلدول ( )5يظهر نتائج التحليل.
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جدول ( )5نتائج حتليل التباين األحادي ألثر النمط املعرفي
(االعتماد ـ االستقالل) على إدمان اإلنترنت

املصدر

مجموع
املربعات

درجات
احلرية

متوسط املربعات

بني املجموعات
داخل املجموعات
الكلي

10.997
37947.410
37958.407

1
175
176

10.997
216.842

” ف“
احملسوبة
0.051

مستوى
الداللة
0.822

يتضح من اجلدول ( )5عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مس��توى داللة ()0.05 ≥ α
بني املعتمدين واملس��تقلني ف��ي إدمان اإلنترنت؛ إذ بلغت قيمة ف احملس��وبة ( )0.051مبس��توى
دالل��ة ( ،)0.822وهذه النتيجة تعني أن املراهقني املعتمدين على املجال اإلدراكي ال يختلفون عن
املراهقني املستقلني عن املجال اإلدراكي في إدمان اإلنترنت ،مما يشير إلى أن األفراد املعتمدين على
املجال اإلدراكي متساوون مع األفراد املستقلني عن املجال اإلدراكي.
وميكن أن تفس��ر هذه النتيجة من خالل حتليل خصائص واهتمام��ات املراهقني املعتمدين
واملس��تقلني عن املجال اإلدراكي ومج��االت تفوقهم ،حيث إن خصائصهم تتنافى مع خصائص
مدمن��ي اإلنترنت ،فاملعتمدون يتميزون بالنجاح ف��ي العالقات االجتماعية في حني إن مدمني
اإلنترنت يتميزون بالعزلة االجتماعية ،واملس��تقلون يتمي��زون بالتفوق في التحصيل كما في
دراس��ة أحم��د ( ،)1990في حني إن مدمن��ي اإلنترنت يتميزون بتدنٍ في التحصيل الدراس��ي،
وإذا م��ا نظرن��ا خلصائص األف��راد املعتمدين في الدراس��ات الس��ابقة نرى أنه��م يتفوقون في
امله��ارات االجتماعي��ة على األفراد املس��تقلني كما في دراس��ة الش��رقاوي ( ،)1995التي أكدت
ميل املعتمدين إلى التقارب من اآلخرين ،وباملقابل نرى الدراسات املتعلقة بإدمان اإلنترنت قد
كش��فت عن األفراد املدمنني على اإلنترنت يش��عرون بالوحدة وفقر العالقات االجتماعية ،وهذا
يأتي لصالح األفراد املعتمدين مقابل املستقلني ،وهذا ما أكدته دراسة كريج ()Craige, 2002
التي أش��ارت إل��ى أن املراهقني املدمنني على اإلنترنت يعانون م��ن الوحدة ،والدعم االجتماعي
األق��ل .في حني أثبتت الدراس��ات أن األفراد املس��تقلني يتفوقون عل��ى املعتمدين في التحصيل
واملهارات الدراس��ية ،وباملقابل أثبتت الدراس��ات املتعلقة بإدم��ان اإلنترنت أن األفراد املدمنني
عل��ى اإلنترن��ت يتميزون بأنهم أقل حتصيالً م��ن غير املدمنني ،وهذا يأتي ملصلحة املس��تقلني،
وه��ذا م��ا أش��ارت له دراس��ة ل��ن وتس��اي ( )Lin & Tsai, 2001التي كش��فت ع��ن أن مدمني
اإلنترن��ت يعانون من مش��كالت دراس��ية ،وبه��ذا ميكن التس��ليم بهذه النتيج��ة ،واعتبار عدم
اختالف املعتمدين عن املستقلني في إدمان اإلنترنت نتيجة طبيعية.
ب ـ الس���ؤال الثان���ي :ه��ل توجد ف��روق ذات داللة إحصائية عند مس��توى دالل��ة ( )0.05 ≥ αفي
إدم��ان اإلنترن��ت لدى املراهق�ين في بعض م��دارس تربي��ة عمان الرابع��ة وجامعت��ي البلقاء
والبتراء تعزى للنمط املعرفي (التصلب ـ املرونة)؟ ولإلجابة عن هذا الس��ؤال فقد مت حس��اب
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للمراهقني من خالل إجاباتهم على مقياس إدمان
اإلنترنت وفقا ً ملتغير النمط املعرفي واجلدول ( )6يظهر ذلك .
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جدول ( )6املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات املراهقني
على مقياس إدمان اإلنترنت وفقا للنمط املعرفي (التصلب ـ املرونة)

املتصلب
املرن
الكلي

النمط املعرفي

املتوسط احلسابي
39.2
34.5
36.8

العدد
87
90
177

االنحراف املعياري
16
13
14.7

يتضح من اجلدول ( )6أن هناك فروقا ً بني املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية بني
املراهقني ذوي النمط املعرفي املتصلب واملرن في إدمان اإلنترنت؛ إذ بلغ املتوس��ط احلس��ابي
للمتصلبني ( )39.2بانحراف معياري ( ،)16في حني بلغ املتوسط احلسابي للمرنني ()34.5
بانح��راف معياري ( ،)13وذلك مبتوس��ط حس��ابي كلي مق��داره ( )36.8بانح��راف معياري
قدره ( .)14.7وللتعرف على داللة هذه الفروق بني املتوس��طات ،فقد مت إجراء حتليل التباين
األحادي ( ،)One Way Anovaواجلدول ( )7يظهر نتائج التحليل.
جدول ( )7نتائج حتليل التباين األحادي ألثر النمط املعرفي (التصلب ـ املرونة) على إدمان اإلنترنت

املصدر

مجموع
املربعات

درجات
احلرية

متوسط
املربعات

بني املجموعات
داخل املجموعات
الكلي

989.027
36969.380
37958.407

1
175
176

989.027
211.254

” ف“
احملسوبة
4.682

مستوى الداللة
0.032

٭

٭ دال إحصائيا عند مستوى داللة (.)0.05 ≥ α
يتضح من اجلدول ( )7وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0.05 ≥ αبني
املتصلبني واملرنني في إدمان اإلنترنت؛ إذ بلغت قيمة ف احملس��وبة ( )4.682مبس��توى داللة
( ،)0.032وبالرج��وع للجدول ( )6يتضح أن املتوس��ط احلس��ابي للمتصلبني كان أعلى منه
لدى املرنني ،مما يؤكد أن هذه الفروق كانت لصالح املراهقني من ذوي النمط املعرفي املتصلب،
وه��ذه النتيج��ة تعني أن املراهق�ين املتصلبني كانوا أكث��ر إدمانا ً من املراهقني م��ن ذوي النمط
املعرفي املرن.
وميك��ن تفس��ير النتيجة ملا يتمتع ب��ه املراهق��ون املتصلبون من خصائص ممثل��ة بالعناد
والتمس��ك بال��رأي األمر حتى لو كان خاطئا ً األمر الذي يجعلهم أق��ل كفاءة من املراهقني املرنني
في إقامة عالقات اجتماعية مستقرة سواء في األسرة أو مع األصدقاء مما يجعلهم أكثر عرضة
للهروب من الواقع االجتماعي إلى اإلنترنت الذي يشعر فيه الفرد بأنه هو الذي ميلك زمام األمور
من حيث التنقل في املواقع التي تناس��به دون أن يالقي ما يقف أمام أفكاره .كما أن الدراس��ات
أثبتت أن األفراد املتصلبني أكثر عرضة لإلدمان من األشخاص املرنني .وهذا ما أشارت له دراسة
املص��ري ( )1994التي أك��دت على أن األفراد املتصلبني كانوا أقل توافقا ً ش��خصيا ً واجتماعيا ً
من املرنني ،ودراس��ة عواد التي أش��ارت إلى أن غالبية املدمنني عل��ى اإلنترنت يتمتعون بنمط
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ش��خصية غير متزن ،ودراسة يانغ وآخرين ( )Yang, et al., 2005التي أشارت بأن املراهقني
املدمنني على اإلنترنت متيزوا بأنهم متصلبون في أرائهم ،ويفضلون قراراتهم اخلاصة ،وأنهم
أكثر تسلطية وعدائية باإلضافة إلى شعورهم بالوحدة والقلق واالكتئاب.
ثاني ًا ـ أثر اجلنس على ظاهرة إدمان اإلنترنت:

أش��ار الس��ؤال الثالث هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس��توى داللة ()a = 0.05
ف��ي إدمان اإلنترنت ل��دى املراهقني في بعض م��دارس تربية عمان الرابع��ة وجامعتي البلقاء
والبتراء تعزى للجنس؟
ولإلجابة عن هذا الس��ؤال فقد مت حس��اب املتوس��طات احلس��ابية واالنحراف��ات املعيارية
للمراهق�ين من خالل إجاباته��م على مقياس إدمان اإلنترنت وفق��ا ً للجنس واجلدول ( )8يظهر
ذلك.
جدول ( )8املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات املراهقني
على مقياس إدمان اإلنترنت وفق ًا للجنس

اجلنس
الذكور
اإلناث
الكلي

العدد
85
92
177

املتوسط احلسابي
38.2
35.5
36.8

االنحراف املعياري
14.7
14.7
14.7

يتض��ح من اجل��دول ( )8أن هناك فروقا ً بني املتوس��طات احلس��ابية للمراهق�ين في إدمان
اإلنترن��ت وفق��ا ً للجنس ف��ي حني كان��ت انحرافاته��م املعياري��ة متس��اوية؛ إذ بلغ املتوس��ط
احلس��ابي للمراهقني الذك��ور ( )38.2بانحراف معياري ( ،)14.7وبلغ املتوس��ط احلس��ابي
للمراهق��ات اإلناث ( )35.5بانحراف معياري ( ،)14.7وذلك مبتوس��ط حس��ابي كلي مقداره
( )36.8بانحراف معياري ( .)14.7وللتعرف على داللة هذه الفروق بني املتوس��طات ،فقد مت
إجراء حتليل التباين األحادي ( ،)One Way Anovaواجلدول ( )9يظهر نتائج التحليل.
جدول ( )9نتائج حتليل التباين األحادي ألثر اجلنس على اإلدمان اإلنترنت

املصدر
بني املجموعات
داخل املجموعات
الكلي

مجموع
املربعات

درجات
احلرية

متوسط
املربعات

324.462
37633.945
37958.407

1
175
176

324.462
215.051

”ف“
احملسوبة
1.509

مستوى الداللة
0.221
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يتض��ح م��ن اجل��دول ( )9عدم وج��ود ف��روق ذات داللة إحصائي��ة عند مس��توى داللة
( )0.05 ≥ αب�ين املراهقني الذك��ور واملراهقات اإلناث في إدمان اإلنترنت؛ إذ بلغت قيمة ف
احملس��وبة ( )1.509مبس��توى داللة ( ،)0.221وهذا يعني عدم اختالف املراهقني الذكور
عن املراهقات اإلناث في إدمان اإلنترنت.
ورمبا يعود عدم اختالف الذكور واإلناث في درجة إدمان اإلنترنت لتشابه الظروف البيئية
االجتماعي��ة التي يتعرض لها الذكور واإلناث املراهقني في املؤسس��ات التربوية ،فاإلنترنت
متواف��ر في مدارس الذك��ور واإلناث ،كما هو متوافر في اجلامعات لكال اجلنس�ين ،أضف إلى
ذلك أن األهل يش��جع اجلنسني على تعلم احلاسوب واإلنترنت؛ ألنه أصبح متطلبا ً ضروريا ً
ف��ي احلياة اليومية ،مما يوحي بأن املتصلبني الذين يتعرضون للضغوط ال يتعاملون معها
بشكل مناسب ،فيلجؤون إلى اتباع طرق غير سليمة مثل اإلدمان مبختلف أشكاله للتخلص
من هذه الضغوطات .وهذه النتيجة تتفق مع دراس��ة ميالني ( ،)Malaney, 2004ودراس��ة
ستيفن وآخرين ( ،)Stephen, Brandy, Karen, & Kim, 1999وغون وبيتري (&Gunn
 ،)Petrie, 1998التي لم تظهر الدراسة فروقا ً بني الذكور واإلناث في إدمان اإلنترنت ،في حني
اختلفت مع دراسة عواد ( )2006التي أظهرت فروقا في إدمان اإلنترنت لصالح الذكور.
ثالث ًا ـ أثر نوع مرحلة املراهقة على ظاهرة إدمان اإلنترنت:

أش��ار الس��ؤال الرابع هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0.05 ≥ α
ف��ي إدمان اإلنترنت ل��دى املراهقني في بعض م��دارس تربية عمان الرابع��ة وجامعتي البلقاء
والبتراء تعزى ملتغير نوع مرحلة املراهقة (مبكرة ـ متوسطة ـ متأخرة)؟
ولإلجابة عن هذا الس��ؤال فقد مت حس��اب املتوس��طات احلس��ابية واالنحراف��ات املعيارية
للمراهقني من خالل إجاباتهم على مقياس إدمان اإلنترنت وفقا ً ملرحلة املراهقة التي يخضعون
لها واجلدول ( )10يظهر ذلك.
جدول ( )10املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات املراهقني
على مقياس إدمان اإلنترنت وفقا ملرحلة املراهقة

مرحلة املراهقة
املبكرة
املتوسطة
املتأخرة
الكلي

العدد
59
59
59
177

املتوسط احلسابي
32
37.2
41.2
36.8

االنحراف املعياري
13.3
15.4
14.1
14.7

يتضح من اجلدول ( )10أن هناك فروقا ً بني املتوس��طات احلسابية واالنحرافات املعيارية
بني املراهقني في إدمان اإلنترنت وفقا ً ملراحل مراهقتهم؛ إذ بلغ املتوسط احلسابي لذوي املرحلة
املبكرة ( )32بانحراف معياري ( ،)13.3وبلغ املتوس��ط احلس��ابي لذوي املرحلة املتوس��طة
( )37.2بانحراف معياري ( ،)15.4في حني بلغ املتوس��ط احلس��ابي لذوي املرحلة املتأخرة
( )41.2بانحراف معياري ( ،)14.1وذلك مبتوس��ط حس��ابي كلي مقداره ( )36.8وانحراف
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معياري كلي مقداره ( .)14.7وللتعرف على داللة هذه الفروق بني املتوس��طات ،فقد مت إجراء
حتليل التباين األحادي ( ،)One Way Anovaواجلدول ( )11يظهر نتائج التحليل.
جدول ( )11نتائج حتليل التباين األحادي ألثر مرحلة املراهقة على اإلدمان اإلنترنت

املصدر
بني املجموعات
داخل املجموعات
الكلي

مجموع
املربعات

درجات
احلرية

متوسط
املربعات

ف احملسوبة

2501.831
35456.576
37958.407

2
174
176

1250.915
203.773

6.139

مستوى
الداللة
0.003



دال إحصائيا عند مستوى داللة (.)0.01 ≤ α
يتض��ح من اجل��دول ( )11وجود ف��روق ذات داللة إحصائية عند مس��توى داللة (≥ 0.05

 )αب�ين املراهقني في إدمان اإلنترنت وفقا ملراحل مراهقتهم التي يخضعون لها ،إذ بلغت قيمة
ف احملس��وبة ( )6.139مبس��توى دالل��ة ( ،)0.003وهذا يدل عل��ى أن املراهقني يختلفون في
إدمانهم على اإلنترنت وفقا ملرحلة املراهقة التي يخضعون لها ،وبسبب وجود هذه الفروق فقد
مت استخدام اختبار شيفيه ( )Scheffeللمقارنات البعدية كما هو في اجلدول(.)12
جدول ( )12نتائج املقارنات البعدية على اختبار شيفيه إلدمان اإلنترنت وفق ًا ملرحلة املراهقة

مرحلة املراهقة
املبكرة
املتوسطة
املتأخرة

املبكرة
5.153
9.186



املتوسطة
- 5.153
4.034

املتأخرة

- 9.186
- 4.034



دال إحصائيا عند مستوى داللة (.)0.05 ≤ α
يتض��ح من نتائج اختبار ش��يفيه للمقارن��ات البعدية في اجل��دول ( )12وجود فروق دالة
إحصائي��ا ً عند مس��توى داللة ( ) 0.05 ≤ αب�ين املراهقني في املرحلة املتأخ��رة واملراهقني في
املراهق�ين ف��ي املرحلة املبكرة في إدم��ان اإلنترنت ،وكان��ت هذه الفروق لصال��ح ذوي املرحلة
املتأخرة ،وه��ذا يعني أن املراهقني في مرحلة املراهقة املتأخرة كانوا أكثر إدمانا ً على اإلنترنت
م��ن املراهقني في مرحل��ة املراهقة املبك��رة ،في حني لم يختل��ف املراهقون ف��ي مرحلة املراهقة
املتوس��طة عن املراهقني في مرحلة املراهقة املبك��رة واملتأخرة في إدمان اإلنترنت .ورمبا يعود
تف��وق مراهقني ومراهق��ات مرحلة املراهقة املتأخ��رة على مراهقني ومراهق��ات مرحلة املراهقة
املبك��رة إل��ى خصائص األف��راد النمائي��ة واالجتماعية في هات�ين املرحلت�ين؛ إذ إن املراهق في
مرحل��ة املراهقة املتأخرة قطع ش��وطا ً كبيرا ً في بناء الهوية والبحث ع��ن الذات ،وأصبح يرى
نفس��ه قادرا ً على اتخاذ القرارات بش��كل أكبر من السابق ،كما أن أسرته واملجتمع أصبح ينظر
إليه نظرة مختلفة ع��ن النظرة التي ينظرون فيها إلى املراهق في املرحلة املبكرة ،فالنظرة إليه
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هي أقرب للبالغني منها لألطفال ،في حني النظرة للمراهق في املرحلة املبكرة هي أقرب لألطفال
م��ن البالغني ،وه��ذا يجعل املراهق يبحث عن وس��ائل متع��ددة ليضع هويته الت��ي جاهد من
أجلها في مكان تس��تحقها حس��ب وجهة نظره؛ لذا فهو يلجأ لإلنترنت ليقضي أوقاته ،ويشكل
عالقات��ه اخلاص��ة ،ويبحث ع��ن اهتماماته الت��ي تبلورت اآلن أكث��ر من ذي قبل .وقد أش��ارت
بع��ض الدراس��ات إلى أن أعم��ار مدمني اإلنترنت تتراوح بني ( 16ـ  )30س��نة كما في دراس��ة
غ��ون وبيتري ( .)Gunn& Petrie, 1998وقد يعود س��بب عدم اخت�لاف املراهقني في مرحلة
املراهقة املتوس��طة في إدمان اإلنترنت عن املراهقني في مرحل��ة املراهقة املبكرة واملتأخرة إلى
وقوعه��م بني املرحلتني فبعضهم ما زال متأثرا ً باملرحلة الس��ابقة وبعضهم اآلخر أصبح أقرب
في خصائصه النمائية والبلوغ للمرحلة املتأخرة؛ لذلك لم تكن هناك فروق واضحة.
التوصيات:

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة احلالية يوصي الباحث مبا يلي:
 1ـ عم��ل برامج إرش��ادية موجهة للمراهقني وخصوصا ً املراهق�ين في عمر ( 17ـ )19
سنة عن مخاطر إدمان اإلنترنت.
 2ـ عم��ل برام��ج عالجية للمراهق�ين من ذوي النم��ط املعرفي املتصل��ب والتأكيد على
خطورة استخدام اإلنترنت اخلاطئ.
 3ـ القيام باملزيد من الدراسات حول ظاهرة إدمان اإلنترنت.
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: الصورة التلفزيونية أمنوذج ًا،مخيلة الطفل والتخمة املشهدية
قراءة سوسيولوجية في جتربة املشاهدة واملضامني الثقافية
 منصف احملوا شي.د

قسم علم االجتماع ـ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 تونس،صفاقس
:امللخص

يترك��ز جهدن��ا في هذه الدراس��ة على حتلي��ل مضمون البرام��ج التلفزيونية التي يس��تهلكها األطفال من اجلنس�ين
 ونهدف من وراء. متوسلني في ذلك بتقنيتي االستبانة وحتليل املضمون،واحملتوى الثقافي واألدبي املقدم إليهم خاللها
 ويتحقق هذا املسعى بقراءة.ذلك إلى حتديد تأثيرات تلك املضامني على أداء مخيلتهم ونشاطاتهم الذهنية والوجدانية
ِّ
 ومحتويات املادة املصورة، حجم الوقت الذي يقضيه األطفال يوميا ً في مشاهدة التلفزيون:ًمؤشرات عدة أهمها أساسا
. وعادات التلقي التي اعتادوا عليها في املشاهدة،التي يستهلكونها مبا في ذلك من مضامني قيمية ورموز ثقافية وأدبية
ويتج��ه االهتم��ام في ذلك إلى ضب��ط املؤث��رات التربوية التي حتدثها كثافة املش��اهدة على ش��خصية الطف��ل وذاكرته
 مقارنني أثر األعمال الذهنية التي ينجزها املشاهد خالل املشاهدة بأثر النشاطات الذهنية التي ميارسها عندما،الثقافية
 ويخلص هذا العمل في نتائجه.يك��ون بصدد القراءة ومطالعة القصص أو االس��تماع إلى احلكايات التي يرويها الكب��ار
 ودرء املس��اوئ،األخي��رة إلى اقت��راح مالمح عامة لبيداغوجيا تربوية خاصة تهدف إلى ترش��يد التعامل مع التلفزيون
.احملتملة التي قد تصاحب مشاهدتنا وخاصة مشاهدة األطفال له

The Child’s Imagination and the Viewing Surfeit, the Television’s
Image as a Sample: A Sociological Reading in the Viewing Experience
and its Cultural Implications
Mahwachi Moncef

Sociology Department, Faculty of Arts and Humanities, Sfax - Tunisia

Abstract
This work proceeds through the two techniques of questionnaire and Content Analysis to find out
the volume of attendance that the television occupies in the life of many social categories of Tunisian
children from both sexes who belong to middle and low social classes, and to assess the impact of this
attendance on the performance of their imagination and their mental and emotional activities. And
this purpose is fulfilled through the reading of many sings, more important of witch are primarily:
the volume of time spend everyday by children in watching TV, the content of the filmed substance
they consume, including their value-laden cultural and literary connotations, and the habits of
receiving that the children have become accustomed to in viewing. Attention is paid to finding
out the type of impacts made by the density of viewing of the mind and the imaginative activities
practiced by children when dealing with the materials broadcast by television; a comparison will be
made between all that and the kind of mental activities practiced by children when they are reading
novels or listening to stories told by old people. This paper concludes by suggesting general features
to an educational pedagogy with aims at the same time, avoiding the possible shortcoming that may
accompany our viewing of TV and that of the children.
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مقدمة:

عندم��ا يتحدث النقاد واملهتمون عن وظائف وس��ائل اإلعالم الي��وم وخاصة عن التلفزيون
ودوره ،يجمع��ون عل��ى أن ه��ذه التقنية ق��د اجتاحت حياة الن��اس ،وأصبحت تنم��ط التفكير
واملواق��ف وال��رؤى وتعرض على الهواء أس��رار احلي��اة احلميمة واخلاصة ،وتأخ��ذ من وقتنا
الكثير لتقدم لنا مادة تغلب عليها الس��طحية ( .)Wunenburger, 2000ويش��ير هؤالء إلى أن
ذلك يهدد بحق الثراء الذي تنطوي عليه الثقافة احمللية .وإذا كان هؤالء قد أشاروا إلى مخاطر
متس حياة الناس بصفة عامة فماذا عس��ى أن يكون أمر الناشئني واألطفال؟ إن هذه املساهمة
تنخرط في إثارة هذا الس��ؤال التربوي واحلضاري املهم .فقد أخذت ثقافة التلفزيون تس��تأثر
باهتمامنا كهوال ً وناش��ئني وتس��هم بش��كل كبير في تش��كيل ميوالتنا ورؤانا وفي إنتاج أنواع
جدي��دة م��ن املعنى ،ذلك أننا أصبحنا بح��ق أمام طغيان نوع من الثقاف��ة املرئية التي تختلف
م��ن حيث مضامينه��ا ،وخاصة من حيث ش��كل اإلبالغ وأس��اليب التلقي الت��ي تصاحبها ،عن
الثقافة الشفوية واملكتوبة .فمع انتشار جهاز التلفزيون في كل بيت واتساع رقعة بث القنوات
الفضائي��ة الرقمية ،أصبحنا بحق أمام صبيب جارف من املادة الثقافية املصورة ،تعرض عبر
املش��هد والص��وت أمناطا ً فكرية وقيمية كثيف��ة ومتعددة األصول احلضاري��ة واللغوية ،ميثل
املش��هد والص��ورة فيها أداة التعبير احلاس��مة .ومثل ه��ذا الوضع الثقاف��ي والتربوي اجلديد
فرض تقاليد جديدة لدى الناش��ئني في اس��تهالك امل��ادة الس��ردية واألدب احلكائي ،وذلك من
حيث منط التلقي ،أو املضمون الثقافي والقيمي املقدم.
ثمة إذن حتول حاس��م ف��ي آليات التواص��ل الثقافي ،وانتقال اإلرث املعن��وي والرمزي بني
األجيال .فعندما تأسس��ت للصورة كحدث ثقافي وتكنولوجي جديد سلطتها ،وزاحمت النص
املكت��وب في وظائف��ه التواصلي��ة والتعبيرية ،أخ��ذت الكلم��ة مبضامينها املق��روءة واحملكية
وبطقوس االس��تماع والتلقي التي أخذت تالزمها ،تتدحرج من عرش��ها لتأخذ مكانها الصورة
املوجهة ـ وخاصة صورة التلفزيون ـ مختصرة احلدث واملشهد معاً ،فارضة على املتلقي أساليب
جديدة في اس��تهالك املادة الثقافية والس��ردية .وبهذا التحول أصبحت الصورة بؤرة حاسمة
للحدث الفكري واإلبداعي .فقد ولد هذا الوضع اجلديد واقعا ً تربويا ً جديدا ً اتسم أساسا ً بتراجع
إقبال األجيال الناش��ئة على الكتاب واألدب املقروء لصالح اإلقبال أكثر على األدب التلفزيوني
املصور ،وقد أثر هذا التحول احلاس��م كثيرا ً ـ من حيث نوعه وكمه ـ على النش��اطات اإلبداعية
عند الناشئني وخاصة على أساليب األداء الفكري الذي ينجزه اجلهازان الذهنيان األساسيان
ف��ي عملي��ات اإلبداع الذهني والنمو الوجدان��ي ،أال وهما جهاز التخيل وإنت��اج الصور الذهنية
( )l’imaginationمن جهة ،وجهاز التذكر وخزن الذكريات ( )mmorisationوتنش��يطها من
جهة أخرى .فاملس��ألة بكل هذه األبعاد تتس��م بحساس��ية حضارية كبيرة؛ ألنها متس احلقل
الذي تس��تثمر فيه املجتمع��ات معنويا ً أهم طاقاتها وثرواتها الرمزية لبناء مس��تقبلها وتنمية
أجيالها واحلفاظ على هويتها الوطنية.
إشكالية الدراسة:

انطالق��ا ً من ه��ذه املقدمات ،تتضح لنا معالم اإلش��كال العلمي الذي سيش��غل اهتمامنا في
هذا العمل ،ونطوقه كما يلي :إن احلضور الكثيف للتلفزيون واكتس��احه لألوقات احلميمة من
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احلياة العائلية وأوقات الطفل قد أفرز وضعا ً تثاقفيا ً جديداً ،فاملادة الثقافية واألدبية الغزيرة
التي يبثها ،وإن مثلت رافدا ً من الروافد التعليمية والترفيهية املهمة في التنش��ئة والتعلم ،فقد
خلفت في املقابل وبفعل تأثير املضامني املتعارضة التي تبثها وخاصة مبا تفرضه من عادات
جديدة في مش��اهدة برامجه ،ضروبا ً من التش��وش والتداخل الثقافي الذي يتأتى أساس��ا ً من
تأثيرات مادة إعالمية وترفيهية متع��ددة املرجعيات ومتعارضة املضامني وخالية في أحيان
كثيرة من التناغم الداللي واملعنوي ،ومثل هذا الواقع اجلديد قد أدى لدى املشاهدين الناشئني
إل��ى ظهور حاالت من الغم��وض والتناقض أحيانا ً في متثل املعاني والرم��وز وتبلور ذاكرتهم
الفردي��ة واجلماعي��ة ،كما كان له أيض��ا ً التأثير البالغ عل��ى أداء مخيلة الطف��ل الصغير وعلى
عمليات تخزي��ن التجربة الذهني��ة والوجدانية ،األمر الذي خلق حاالت من التخمة املش��هدية
تيس��رها عادة بساطة إبالغ الصورة وقدرتها السريعة على إش��باع ضروب من اللذة الذهنية
كان الطف��ل قد تع��ود على إيجادها خالل مطالعته لكتاب أو اس��تماعه حلكاي��ة يرويها له أحد
الكه��ول .معن��ى ذلك أن حض��ور التلفزيون به��ذا احلجم كان ل��ه بالتأكيد التأثي��ر الكبير على
جتربت��ه التعلمية ،واملضمون الثقافي الذي يتلق��اه فيها ،واألداء الذي تعمل به مخيلته ،ونوع
األنشطة الذهنية التي ينجزها.
أهداف الدراسة:

يه��دف هذا العمل إلى الكش��ف عن وضع جديد للتنش��ئة بدا يس��ود في العائلة التونس��ية
من��ذ انتش��ار التلفزي��ون وحض��وره املكثف في املن��زل وارتباط��ه بالفضائيات املتع��ددة ،وإن
مث��ل حضوره الكبير هذا يع ّد مؤش��را ً ايجابيا ً عما وفره التحدي��ث االجتماعي من ثمرات تقنية
للعائلة ،فانه ال يعفي من التفكير فيما أحدثه ذلك من تغيير في مجال تربية النشء والتواصل
بني الكهول والناش��ئني ،وكيفيات انتقال اإلرث الثقافي من جيل إلى جيل .ويتركز جهدنا خالل
ه��ذا العم��ل على تبيني الكيفي��ة التي تعيش بها فئات م��ن األطفال في تون��س ورمبا في أقطار
عربية أخرى ـ جتربتهم اخلاصة مع التلفزيون ،وذلك بالنظر إلى أس��اليب التلقي التي تتم بها
املشاهدة واملضامني الثقافية التي يستهلكها املشاهدون الصغار.
وميكن أن نطوق حدود اإلشكال األساسي لهذا العمل وأهدافه املعرفية في القضايا واملسائل
اجلوهرية اآلتية:
ب��أي ش��اكلة يحض��ر التلفزي��ون في حي��اة األطفال؟ وم��ا حجم الزم��ن ال��ذي يقضونه في
مش��اهدته؟ وبأي منطية (العادات املألوفة) تتم هذه املش��اهدة؟ وما تأثير كثافة اس��تهالكهم
للم��ادة التلفزيونية على أداء مخيلتهم وأنش��طتها؟ وما املضمون الثقاف��ي والفكري والتربوي
ال��ذي يمَ ُ �� َّر ُر إليهم من األدب املص��ور ورموز ش��خصياته املألوفة؟ وما ن��وع احملصول اللغوي
واملعرفي الذي يكتسبونه؟
حدود الدراسة:

لقد تركز االشتغال في هذه الدراسة على عينة من األطفال محددة باحلجم واملكان والزمان
واالنتم��اء املجال��ي واالجتماع��ي ،واجت��ه االهتمام فيه��ا إلى تبيني مالم��ح التجرب��ة الثقافية
والوجدانية التي يعيش��ها األطفال خالل مش��اهدتهم للتلفزيون .وتبقى اإلشارة ضرورية هنا
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إلى أن الظواهر والنتائج التي خلصنا إليها تبقى محددة بهذه الضوابط ،وذلك حتى لو اتصل
البع��ض منها وخاصة في جانبه الكيفي بظواهر ش��بيهة يعيش��ها أطفال آخرون من أوس��اط
اجتماعية وقطرية متباينة؛ ولذلك يجب مراعاة هذه احلدود في التعامل مع النتائج.
مالحظات حول الفرضيات:

يغلب على هذا البحث الطابع الكيفي واالستطالعي ،وهو لذلك ال يوظف األسلوب االفتراضي
االستنتاجي ( ،)hypothtico-dductifكما ال يتجه نحو اختبار فرضيات حددت مسبقا ً لقياس
مدى صدقه��ا وصحتها ،ومن ث ّم إثباتها أو دحضها أو حتويره��ا .فهذا البحث يتجه خصوصا ً
إل��ى حتقيق كش��وفات كيفية ح��ول التجرب��ة الوجدانية والثقافي��ة والذهنية الت��ي يخوضها
األطف��ال م��ع التلفزيون ،وإمن��ا مت توظيف التحلي��ل اإلحصائي لغاية ضبط بع��ض الظواهر،
وقياس حجم متغيراتها مما يس��مح بتأويله��ا وفهمها؛ ولهذا تخلينا عن حتديد الفروض لعدم
قابلية اختبارها.
املفاهيم األساسية:

ثم��ة مفاهي��م أساس��ية حتض��ر بكثافة ف��ي ه��ذا العم��ل ،نضمنه��ا دالالت علمي��ة محددة،
ونستحضرها بها خالل التحليل ،فنحن نعتقد أن التوظيف العلمي للمفاهيم ميثل دوما ً شرطا ً
أساسيا ً لإلحاطة السليمة بالظواهر التي نعاجلها ،فهو يسمح بإدراك سليم للوقائع ،ويضمن
تواص�لاً ناجعا ً ب�ين الباحث وغيره من املش��تغلني على مثل تلك الوقائ��ع والظواهر .ونضبط
هذه املفاهيم في ثالثة أساسية هي اآلتية:
أ ـ املخيل���ة /املخي���ال :هي م��ن املفاهيم احلديثة التي بدأت تتخذ له��ا مكانة في مباحث املتخيل (
(l’imaginaireوعلم االجتماع واإلنتروبلوجيا الثقافية وعلم النفس والدراس��ات احلضارية،
ويش��ار بهذا املفهوم إلى اجلهاز النفس��ي والذهني الذي يختص به اإلنسان ،والذي من مهمته
إنتاج الصور الذهنية واألخيلة وتركيبها وفق أنظمة محددة ،لتؤلف العالم الوجداني والنفسي
للف��رد واجلماعة ،فبواس��طتها تنتظم الرم��وز واملعاني الكبرى التي تدرك به��ا الذات وجودها
في الطبيعة والكون ،وتتش��كل أبعادها الالش��عورية العميقة ،ويش��تغل ه��ذا اجلهاز الذهني
وفق ش��بكة الرموز التي بواس��طتها يتم تأويل املعاني والوقائع ،وتتش��كل بها بنية اجلماعة
الالشعورية .وعلى خالف ملكة العقل التي متيل إلى ضبط احلقائق واألشياء بإدراكها وعقلها
(م��ن :عقل الش��يء /احلصان أو الدابة ،أي ربطها وضبطها) وف��ق منطق داللي صارم ،فتطرد
من اهتمامها كل خيالي وأسطوري وخرافي ،فإن املخيلة تتخذ من هذه األبعاد التي استبعدها
العقل نفسها مادة نشاطها وإبداعها؛ لذلك تصير العالقة بني الدال واملدلول قائمة على املجازات
واالستعارات وأشكال من العدول واالنزياح ( .)lcartوفي مجال العدول هذا (يسميه أصحاب
نظرية األدب أيضا ً انزياحا) تبدع املخيلة أش��كاال ً عديدة من الصور الفنية واخليالية وغيرها.
وتتجسد نشاطات املخيلة من خالل ما تنتجه وتعبر عنه اجلماعات البشرية من فنون وآداب
وأس��اطير وغير ذلك من أش��كال اإلبداع الثقافي والذهني ،وتطفو تأثيراتها من خالل نشاطات
الذه��ن الواعية وغي��ر الواعية :في احللم أو ف��ي اليقظة ،في البهجة أو احلزن،م��ع اللذة أو مع
األل��م ،وفي غير ذلك من احلاالت التي يظهر فيها اإلنس��ان .وتتخذ الصور التي تنتجها املخيلة
أش��كاال ً تتفاوت ف��ي العمق والظهور كان علم��اء النفس وخاصة «س��يفموند فرويد» قد حددوا
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آليات اش��تغالها وف��ق أنظمة محددة .ولئن ارتبط تش��كل هذه البنى العميقة واش��تغالها عند
«فروي��د» بالتجارب األولى من حياة الطفل كذات فردية ،فإن «قوس��تاف يونق» ـ تلميذه الذي
طور مفهوم الالشعور ـ قد ربط تشكل تلك البنى الالشعورية (يسميها «البنى األولية العميقة:
 )»archtypesبالتجربة التي تخوضها اجلماعة البشرية جمعاء وبذاكرتها الكلية ،ليجعل
الالش��عور جمعيا ً هذه امل��رة مرتبطا ً أكثر بالتجربة اإلنس��انية الش��املة وبأزماتها وتاريخها
الض��ارب في فجر وجود اإلنس��ان ( )Jung,1988و قد ذهب «جلبار دوران» ()Durand,1984
الذي اس��تفاد طويالً من دروس هؤالء بعيدا ً في أطروحاتهم ،ـ وإن بش��كل أكثر عمقا ً وش��مولية
ـ ليقرأ إنتربولوجيا الكيفية التي تتش��كل وتنتظم بها مخيلة اإلنس��ان/الـ «اوموس��ابيانس».
وقد ب�ين «دوران» في مؤلفه «البن��ى األنثروبولوجية للمتخيل» بعد ق��راءات متعددة املداخل
لألس��اطير وتاريخ األديان واخلرافات الش��عبية واالنتاجات الفنية واألدبية لشعوب مختلفة
س��واء منها تلك املس��ماة بدائية أو حديثة ،أن مخيلة اإلنس��ان متثل خزانا ً لرصيد الصور التي
يراكمه��ا في حيات��ه وخالل جتارب��ه ،وحتفظها الذاكرة وتعي��د إنتاجها وتركيبه��ا دوما ً خالل
ممارس��ات احلي��اة ،وذل��ك وفق نظام�ين مخياليني مختلف�ينُ :ي َس�� َّمى األول «النظ��ام النهاري
للصورة» ( )structures diurnes de l’imaginaireو ُي َس َّمى الثاني «النظام الليلي للصورة»
( .)structures nocturnes de l’imaginaireومهما يكن تنوع املقاربات العلمية وخصوصا ً
األنثروبولوجي��ة منه��ا حول املخيلة البش��رية ،ومهما يكن تباين تفس��ير كيفي��ات أدائها فثمة
تأكيد على أن جهاز املخيلة ميثل ثروة اإلنسان وخزانه الوجداني احلي؛ ولذلك يبقى دوما ً في
حاج��ة أكيدة إلى رعاية ،بل إلى تربي��ة خاصة .ونحن إذ نؤكد هذه األبعاد في تعريف املخيلة
فألن جتربة الطفل مع التلفزيون ال تسلم من مداهمات الصورة املوجهة ،ومن أشكال التسطيح
والعن��ف الرم��زي اللذين ميكن بفعل الكث��رة والدوام أن يجففا اخليال ،ويدفعاه إلى التس��طح
واخلمول.
ب ـ الذاك���رة :ه��ي من ملكات الذهن األساس��ية ،فيها يتم تخزين املعلومات وتس��جيل التجارب
واملعلومات والصور الذهنية وتنظيمها ،ولذلك متثل س��جالً ومخزونا ً للصور التي تنتظم وفق
أنظم��ة رمزية خاصة يتم اس��تحضارها وتوظيفها بوعي وخاصة بالوع��ي ،وذلك وفق آليات
س��يكولوجية مح��ددة في مختلف الس��ياقات ووفق الض��رورات التي تقتضيه��ا وقائع احلياة
اليومية .وتتخذ الذاكرة ـ سواء في صورتها الفردية أو اجلماعية ـ شكلني مترابطني:
ـ الذاكرة القصيرة وتتصل أساس��ا ً باملاضي القريب للفرد واجلماعة والعائلة التي يحيا معها،
كم��ا تتصل باألح��داث والتج��ارب التي خيض��ت فيه��ا ومبختلف الوقائ��ع الدالة واحلاس��مة
(بأفراحها وأحزانها وأزماتها) التي ارتسمت في ذاكرة الفرد وجماعته.
ـ الذاكرة العميقة ويش���ار بها إلى الذاكرة اجلماعية اإلنس��انية املش��تركة واملاثلة في قاع الذات
البش��رية ،وتتص��ل بالترس��بات العام��ة ( )rsidusالتي تش��كلت في ق��اع الذاكرة البش��رية
ومباضيها وعقده��ا العامة ،وترتبط هذه الذاكرة بأحداث التأس��يس الكب��رى وزمن البدايات
التي روت أحداثها قصص النصوص املقدسة واألساطير واحلكايات .وقد تتجسد مظاهر هذه
الذاكرة العميقة من خالل أحالمنا وممارساتنا الطقوسية والفنية واالحتفالية الدينية .ويعود
الفض��ل إلى كثير من علماء النفس واألنثروبولوجيا وتاريخ األديان واألس��اطير الذين درس��وا
ه��ذه املخيل��ة والذاكرة بأبعادها العميقة والش��املة ،نذكر بعضهم هنا على س��بيل اإلش��ارة:
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«سيفموند فرويد» و«كارل قوستاف يونغ» و«مرسيا الياد» و«كلود ليفي شتراوس» و«جلبار
دوران» وغيرهم.
ويجب أن نضيف إلى هذا ما أش��ار إليه عالم االجتماع الفرنسي «موريس هالبواكس» عند
تعريفه للذاكرة االجتماعية ( ،)Halbwachs Maurice,1997فقد رأى أن شخصية أي فرد في
املجتمع إمنا تستند إلى ذاكرتني اثنتني :ذاكرة فردية خاصة ومحدودة بالذات املفردة ،وتخضع
إل��ى منطق التميز والتفرد لكنها تبقى ذاكرة رخوة وضعيفة ألنها انطباعية ومحدودة .وذاكرة
جماعية تتس��م بخ�لاف األولى بالتع��دد والكثرة واالنصه��ار وهي لذلك صلب��ة وقوية ومتثل
قاع��دة الضمي��ر اجلمعي .ومهما يكن من أم��ر ،تبقى الذاكرة مرهفة ألح��داث احلياة وذكرياتها
لتخزنها في أرش��يف رمزي خاص بالش��خصية اجلماعية وال .ويجب القول إن الذاكرة تتأثر
كثيرا ً بتجارب احلياة في س��نوات الطفولة األولى ومبؤثرات ما يس��مى بالتنش��ئة األولية وما
يخزن خاللها من أحداث وصور ومعلومات ،لتبقى راسخة وفاعلة في ذاكرة الشخصية حتيل
بصورها ومحتوياتها النفاذة دوما ً إلى عالم الوقائع والتجارب التي ُتعاش الحقاً.
مالحظات حول منهجية الدراسة وتقنيات البحث امليداني:

تتوس��ل هذه الدراس��ة في جوهرها بتقنيت�ين اثنتني في جمع املعلومات األساس��ية ،وهما
بالتحدي��د االس��تبانة وحتليل املضم��ون .وقد وظفنا التقني��ة األولى لغاية مح��ددة تتمثل في
وص��ف الظاه��رة ،وحتديد أحج��ام متغيراتها وقي��اس مؤش��راتها ،لك��ن دون أن يتم توظيف
ذلك ف��ي حتليل الروابط الس��ببية ب�ين املتغيرات ،وذل��ك حملدودية حجم العين��ة ومتثيليتها
لكل فئات األطفال والعائالت في املجتمع التونس��ي .وقد ش��ملت وحدة املعاينة  120طفالً من
الفتي��ان والفتيات ينتمون إلى مجموعة من املدارس اإلعدادية (مرحلة دراس��ية انتقالية تدوم
 3سنوات :السابعة والثامنة والتاسعة  ،تأتي مباشرة بعد تعليم ابتدائي يدوم  6سنوات،
و تس��بق التعلي��م الثانوي الذي ينتهي بالبكالوريا) التابعة إلحدى مدن الس��احل التونس��ي
األوس��ط وريفها وهي مدينة املكنني( .)1وتتراوح أعم��ار األطفال موضوع املعاينة بني  12و17
س��نة تنتمي غالبيتهم إلى عائالت من الفئات الش��عبية والوس��طى ،وقد عددنا كل طفل ممثالً
لعائلت��ه .ومتت االس��تبانة خالل ش��هري جانفي وفيفري من س��نة  .2005ولئ��ن كانت عينة
هذه الدراس��ة محدودة م��ن حيث احلجم والتمثيلية باملقاييس العلمي��ة الدقيقة ،فإن حلضور
متغيري اجلنس (فتيان /فتيات) من جهة واالنتماء املجالي (ريف/حضر) من جهة ثانية ما
يسمح بنوع من التمثيلية الدالة واملعقولة في إطار املكان والزمان اللذين متت فيهما املعاينة،
وفي إطار مجتمع األصل الذي تغلب على فئاته الطبقات الشعبية ،وخاصة الوسطى ،وقد متت
تكمل��ة ه��ذه التقنية األولى بثاني��ة ذات بعد كيفي هذه املرة تتمثل أساس��ا ً في حتليل مضمون
املادة التلفزيونية التي يس��تهلكها األطفال ،وضبط محتوياتها الثقافية واالجتماعية واألدبية
التي يقترحها اإلعالم التلفزيوني على املشاهدين من األطفال خالل يومهم.
وفيما يلي نوضح حجم العينة التي مت االشتغال عليها وكيفية توزع أفرادها:
( )1املكنني مدينة تقع في الس���احل األوس���ط من البالد التونس���ية ،وتنتمي إلى والية املنستير وهي احدى أكبر األقاليم من حيث
الكثاف���ة الس���كانية .ومتثل نس���بة املجال احلضري لهذه الوالي���ة إداريا  ،100/100لك���ن جانبا ً من القرى والتجمعات الس���كنية
احملس���وبة على املجال احلضري هي من زاوية نظر سوس���يولوجية ذات خصائص ريفية وذلك من حيث منط العيش والعالقات
االجتماعية .
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جدول (ّ )1
توزع أعضاء العيّ نة

املجالي
االنتماء
ّ
حضري

72

ريفي
املجموع

48
120

ذكور
40
27
67

اجلنـس
النسبة املئوية
% 33.3
% 22.5
% 55.8

إناث
32
21
53

النسبة املئوية
% 26.6
% 17.5
% 44.2

اخللفية النظرية :مالحظات حول اخلطاب العلمي املتصل بالطفل والثقافة التلفزيونية.

إذا أجلنا مؤقتا ً احلديث عن املقاربات النقدية الكبرى التي اهتمت بنقد وظائف وس��ائل
اإلعالم في املجتمعات احلديثة والغربية خصوصا ً ( ،)Baudrillard,1979وبالتركيز على
التلفزي��ون ( )Bourdieu,1999باعتبارها أبرز هيئ��ة إعالمية حاضرة في احلياة العائلية
واالجتماعية ومنخرطة في الصراعات االجتماعية واستراتيجيات القوى املهيمنة لتتحكم
ف��ي األذواق والرؤى ،وإخفاء احلقائق وإضفاء الش��رعية على أنواع معينة من الثقافة على
حساب أنواع أخرى ،فإنه باإلمكان القول إن اخلطاب العلمي حول هذه املؤسسة وثقافتها
وتأثيره��ا فيه��م ،يش��قه موقف��ان يختلف��ان في تق��ومي دورها واملضام�ين األدبي��ة والفنية
والتربوي��ة التي تتضمنه��ا .وفي احلقيقة ينهض هذان املوقف��ان املتباينان في األصل على
رأيني متناقضني لعملية التربية« .فكل مرب ـ وليا ً كان أو مدرسا ً ـ يتعامل مع الطفل بحسب
نظرة ما للتربية ،وهذه األخيرة هي محصلة املكتسب التربوي والتجربة التي خاضها خالل
الطفول��ة .ويراوح هذا املوقف من التربية بني اخلش��ية على الطف��ل من جهة والثقة فيه من
جهة ثانية ،فإذا كان املربي/األب/األم متوجسا ً وحذرا ً وممن يخشى على الطفل من اآلثار
احملتملة لفعل الهيئات التنش��يئية املوازية فس��يتجه في س��لوكه الترب��وي نحو احلرص
املتش��دد في حمايته من العن��ف الذي يتوقعه من التلفزيون ،وفي ح��ال الثقة فيه يترك له
املجال ليتعامل معه بأمان وكيفما يشاء (.)Chalvon et autres,1991
وضمن املوقف احلذر من فعل التلفزيون تبني «ليليان لورسات» اخلطر الذي ميثله هذا
اجلهاز على األطفال الناشئني وخاصة الذين يستهلكون مادته بكثرة .فـ«ترك األطفال أمام
التلفزيون ـ كما تقول ـ يعني إخضاعهم بشكل متكرر لقصف ( )Bombardementانفعالي
ميكن أن تكون له تأثيرات مؤذية على توازنهم ( ، )Lurçat Liliane,1989فـ «مخيلة الطفل
وخاصة الناش��ئ الصغير تبقى معرضة ملداهمات الصورة وعنفها؛ مما سيدفع الطفل إلى
أن يكتشف مبكرا ً العالقات األكثر بربرية في حياة البشر» (.)Lurçat,1989,162
وفي مقابل هذا املوقف املتوجس من التلفزيون يرى «سكرام» ( وجماعة الباحثني الذين
اشتغلوا معه على املوضوع ) أن عالقة الطفل بالتلفزيون هي عالقة معقدة ،وال ميكن مجاراة
النظرة إليه بصيغة مفيد أو غير مفيد ،و يذهب إلى االعتبار أن كل األس��ئلة التي تثار حول
ه��ذه العالقة تنتهي دوما ً إلى جواب واحد مفاده أن «األمر إمنا يعتمد علىCela dpen ...
 »deوهو ما يعني أن التلفزيون ليس خيرا ً أو شرا ً محضا ً ولكنه ال يتحول إلى جهاز «مؤذ»
إال في ظروف خاصة تتصل بطبيعة املادة املشاهدة ومبضمونها وأسلوبها والظروف التي
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تتم فيها مش��اهدته .وضمن هذا االجتاه نفس��ه ينتفد «س��كرام» االعتب��ار الذي يرى الطفل
مجرد مش��اهد سلبي يلتهمه التلفزيون ويتحكم فيه ،ويؤكد قي املقابل أن املشاهد الصغير
إمنا يوظف التلفزيون ،و يتلهى به ال العكس (.)Vilches Lorenzo,1995
ومن جهة أخرى يضع «س��ارج تيس��رون» جتربة الطفل مع التلفزي��ون في إطار مجمل
التجربة النفس��ية بأكملها ،ويبني أن الصورة إمنا تتخ��ذ وضعا ً مخصوصاً ،حيث تنهض
في وج��دان للطف��ل بوظيفة الربط ب�ين جتربته الوجدانية واحلس��ية من جه��ة وجتربته
اللغوي��ة والتواصلية من جه��ة ثانية.وكلما اخت��ل وضع واحدة من ه��ذه العناصر ارتبك
معها التوازن النفسي ،وعاش الطفل اهتزازا ً وجدانيا ً وخصوصا ً في احلال التي تكون فيها
الصورة عنيفة وغريبة عليه ،ويدعو «س��ارج تيس��رون» لتجاوز هذا الوضع إلى تشجيع
األطف��ال عل��ى أن يتعلموا بأنفس��هم فن التصوي��ر ،و«فبركة» الصورة ،واس��تعمال أجهزة
التصوي��ر ،ومناولتها بحس��ب حاجاتهم اخلاصة وذل��ك ليتدربوا عليها ويستأنس��وا بها،
ومن ثمة ينكسر احلاجز النفسي القائم دونها.
وس��واء اتصل األمر مبا رآه «س��كرام» وجماعته أو مبا ذهب إليه «تيس��رون» فجميعهم
يتفق��ون عل��ى أن األمر ال يرتبط بالص��ورة واملادة التلفزيونية في ذاتها ،بل يتصل أساس��ا ً
بالكيفي��ة التي يتم بها التعامل معها ،ويرون أن األولياء واملربني مدعوون أكثر إلى التدخل
الرش��يد لتوجي��ه عادات أطفالهم الصغار ومس��اعدتهم ف��ي ذلك كما يدعونه��م بالدقة إلى
التمييز في تعاملهم مع أبنائهم بني املكتسب القدمي الذي حصلوا عليه هم من جتربتهم التي
خضع��وا لها في ماضيهم من جهة ،وبني ما يعيش��ه أطفاله��م وجتربتهم التي يخوضونها
في املشاهدة فعالً ،وغاية ذلك كسر األوهام املسبقة التي يحملها اآلباء حول التلفزيون وهو
ما سيساعدهم على حسن التعامل مع هذا اجلهاز الذي احتل موقعا ً مهما ً في حياة أبنائهم
وال ميكن إلغاء وجوده.
املعطيات املستخلصة من امليدان:
 1ـ احلضور املكثف للتلفزيون في احلياة العائلية:

تش��هد األسرة التونسية منذ انتش��ار حضور التلفزيون وخاصة مع تطور تقنيات البث
اإللكتروني وتعدد الفضائيات حتوال ً مهما ً في عادات متضية الوقت واالجتماع العائلي ،فقد
أخذ هذا اجلهاز يس��جل حضوره الكثيف في احلياة العائلية واتسعت مجاالت استحواذه
على أوقات فراغ األس��رة النهاري��ة والليلية .ومع هذا احلضور املكثف تش��كل جدول زمني
عائلي خاص وعادات التقاء وسهر جديدة .وتعكس نتائج التعداد العام للسكان والسكنى
لس��نة  2004املتعلقة مبس��توى العيش من خالل مؤش��ر التجهيزات املنزلي��ة والترفيهية
حص��ول تط��ور كبير في حجم امتالك األس��ر للتلفزيون .فقد بلغت النس��بة  % 90.2س��نة
 2004من العائالت املالكة لهذا اجلهاز مقابل  % 79فقط سنة  ،1994كما ارتفعت نسب
امت�لاك الالق��ط الهوائي الرقمي من  % 2.1س��نة  1994إلى  % 46.8س��نة ( 2004املعهد
الوطني لإلحصاء ،)2005 ،وقد أكدت معطي��ات العمل امليداني هذا التوجه نحو االرتفاع،
إذ تبني أن نس��بة حضور التلفاز لدى عائالت أطفال العينة املس��تجوبني قد وصلت نس��بة
 ، % 100وأكدت أيضا ً حضورا ً مكثفا ً لهذا اجلهاز في املسكن الواحد (من جهاز واحد إلى
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ثالثة في نفس املس��كن) ،مع وجود نسبة مرتفعة نس��بيا ً لالقط الهوائي الرقمي .ويكشف
لنا اجلدول اآلتي عن حجم حضور التلفاز لدى العائالت املراقبة:
جدول ( )2عدد األجهزة في املنزل الواحد

عدد األجهزة
1
2
3
املجموع

املجال احلضري
النسبة املئو ّية
عدد العائالت
% 75
54
% 22.2
16
% 2.77
02
% 100
72

املجال الريفي
النسبة املئو ّية
عدد العائالت
% 79
38
% 18.75
09
% 2.08
01
% 100
48

نح��ن إذن ب��إزاء ظاه��رة دالة بحق؛ إذ حت��ول التلفزيون إل��ى ضرورة في املس��كن ،وبحكم
الطابع الفرجوي والترفيهي الذي أصبح يضمنه في االجتماع العائلي ،فقد أصبح يحشد أمامه
أعدادا ً من املشاهدين من مختلف األجيال على كامل اليوم و لو في أوقات غير متزامنة وموزعة
على كامل مس��احات الزمن اليومي .والالفت لالهتمام في املعطيات الس��ابقة ما تشير إليه من
ارتفاع في نس��ب العائالت التي متل��ك أكثر من جهاز تلفزيوني في نفس املس��كن الواحد ،وهو
م��ا يعني أن العائلة قد جتاوزت املس��توى الكمالي في توفير التلفزيون ليصبح حاجة خاصة
يستدعيها التنامي الكبير ملؤش��رات مستوى العيش والنزوع إلى الفردانية التي بدأت جتتاح
األس��رة التونس��ية ،وخاصة في العقود األخيرة .وميكن تس��ويغ هذا احلضور املتعدد ألجهزة
التلفزيون في املسكن الواحد باستمرار فاعلية تقاليد التقدير التي تفرضها مكانة اآلباء الكبار،
فقد أصبح ذلك يس��تدعي أن يختص األبوان واألبناء كل بجهاز خاص لتفادي مشاهدة بعض
البرام��ج واملش��اهدات في وقت واحد ،ول��و أن مثل هذه الظاهرة هي أكثر حض��ورا ً في البيئات
الريفية من البيئات احلضرية.
ّ
املقضي أمام التلفزيون:
 2ـ الوقت

ظاهرة أخرى يتم رصدها وتؤكدها اإلحصائيات ،وهي أن التلفزيون بدا مع انتشار الهوائيات
الرقمية وتعدد الفضائيات أكثر س��طوة من التلفزي��ون الذي ببث برامج القناة احمللية ،وهو ما
يدعو املش��اهدين م��ن األطفال إلى أن يقضوا أوق��ات أطول في متابعة مواد متنوعة تس��تحوذ
على اهتمامهم كالصور املتحركة واملسلس�لات و«الكليبات» واألش��رطة السينمائية .ويعطينا
اجلدول الثالث صورة عن مساحات الوقت التي يقضيها أطفال العينة أمام التلفزيون.
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املقضي يومي ًا أمام التلفزيون
جدول ( )3مساحات الوقت
ّ

األطفال

الفتيــان

املجال
املجال
عدد الساعات التكرارات
ساعة واحدة
ساعتان
 3ساعات
أكثر من
 3ساعات
املجموع

الفتيات
الريفي
النسبة
املئوية

احلضري املجال
النسبة التكرارات
املئوية

الريفي
املجال احلضري املجال
التكرارات النسبة التكرارات النسب املئو ّية
املئوية

10
03
11

% 25
% 7.5
% 27.5

06
09
11

% 22.2
% 33.3
% 40.7

05
08
09

% 15.6
% 25
% 28

03
04
12

% 13.3
% 19
% 57.1

16

% 40

01

% 03.7

10

% 31

02

% 09.5

40

% 100

27

% 100

32

% 100

21

% 100

وثمة مؤش��رات أخرى دالة يش��ير إليها هذا اجلدول ،تتمثل خصوصا ً في اتس��اع مساحات
الوقت املقضي يوميا ً أمام التلفزيون فـ  74%من عينة أطفال الريف يقضون ما بني  3س��اعات
و 4س��اعات ونصف في املش��اهدة مقابل  67%من عينة أبناء املدينة .ومتيل هذه النسبة إلى
االرتفاع خاصة لدى فتيات املدينة .وتشير هذه املعطيات إلى نوع التغير احلاصل في منطية
قضاء الوقت واجتماع العائلة ،وحجم الوقت الذي أصبح يقتطعه التلفزيون من مساحة الزمن
احلميمي حلياة العائلة.
 3ـ أوقات املشاهدة:

يبدو أن جميع فجوات الوقت املتاح لألطفال ال تخلو من دوي التلفزيون ،ولو أن كيفية
توزع هذه األوقات يختلف من فئة األطفال الذكور إلى فئة اإلناث .لكن اجلامع بينهم هو تكثف
أوقات املش��اهدة ،خصوصا ً في أواخر املس��اء وبدايات الس��هرة ،أي :في األوقات احلميمة من
احلياة اليومية للعائلة .ويقدم لنا اجلدول رقم ( )4الالحق توضيحا ً لذلك.
جدول ( )4أوقات مشاهدة التلفزيون خالل اليوم

األطفال
املجال
أوقات املشاهدة
في الصباح
في املساء
الساعات األولى
من السهرة

الريفي
النسبة%
% 7.4
% 29.6

املجال
التكرار
05
05

احلضري
النسبة %
% 15.6
% 15.6

الفتيات
املجال
التكرار
02
04

املجال
التكرار
06
08

الفتيــان
احلضري
النسبة%
% 15
% 20

الريفي
النسبة%
% 9.5
% 19

املجال
التكرار
02
08

18

% 56.2

11

% 52.4

16

% 40

10

% 37.1

% 12.5

04

% 19

أوقات متأخرة من
الليل

10

% 25

07

% 25.9

04

% 100

21

% 100

املجموع

40

% 100

27

% 100

32
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إن م��ا يقارب  % 45م��ن مجموعة العينة يقبعون أم��ام التلفزيون في بدايات الس��هرة ،وهو
الوقت الذي غالبا ً ما يتفرغ فيه أفراد العائلة من نش��اطات العمل ويجتمعون معاً .معنى ذلك أن
أط��ول وقت يقضيه األطفال أمام التلفزيون يتزامن مع أهم وقت حميمي من اجتماع العائلة .لكن
يجب القول ان في هذا احلضور اختالفا ً نسبيا ً بني اجلنسني من األطفال ( % 35للفتيان و%54.3
للفتيات) وذلك بالنسبة إلى كال املجالني ،فالفتيات هن األكثر بقا ًء أمام التلفزيون من الفتيان في
هذا الوقت .لكن ثمة ِّ
مؤش��ر آخر ال تكش��فه هذه املعطيات مباش��رة ويتمثل في وجود نسبة مهمة
من األطفال تصل حد  20%منهم يبقون أمام التلفزيون إلى وقت متأخر من الس��هرة ،ولو أن هذا
املي��ل يبقى مرتفع��ا ً عند الفتيان ( )% 25.4أكثر من الفتيات ( .)% 15.5وتش��ير هذه املعطيات
إل��ى ظاهرة دالة أخرى ،فاألطفال يس��تهلكون إضافة إلى مادتهم «الطفولية» و«الش��بابية» من
األدب املصور مادة هي أكثر «كهولية» خاصة منها املسلسالت الدرامية واألفالم املدبلجة وأفالم
املغام��رات واحلركة الت��ي تعرض في أوقات متأخرة من الس��هرة .هكذا إذن يكتس��ح التلفزيون
مبش��اهده املبهرة وصوره العاب��رة جانبا ً مهما ً من أوقات فراغه ،وم��ن الوقت احلميمي الذي قد
يقضي مع العائلة ،فمش��اهدة التلفزيون بالش��كل الذي أش��رنا إليه قد اقتطع��ت جانبا ً كبيرا ً من
مس��احة الزمن العائلي املتاح ،مما يعني أن هذا اجلهاز «الثرثار» ،قد أصبح بحق يستحوذ على
مساحة كبيرة من الزمن العائلي الذي كان في زمن غير بعيد ميثل بالنسبة إليها املجال احلميمي
األوس��ع للحوار والتواصل واجلل��وس اجلماعي ،وبهذا احلضور املكث��ف تقلص جانب كبير من
الث��راء الرمزي واللغ��وي والثقافي الذي تنطوي تلك األحاديث واحلكاي��ات واأللعاب التي كانت
تتم خالل جلس��ات العائلة ،ثم إن طغيان نشاط املش��اهدة قد قلص إلى حد كبير من النشاطات
اجلس��مية واحلركية عند الطفل ليصبح اخلمول هذه املرة ذهنيا ً وجس��ديا ً معاً .فقد حتول جهاز
التلفزيون بهذه الكثافة إلى ش��خصية محورية جاذبة تتحكم في منطية الزمن العائلي ،وهو ما
يعني أنه قد قلص ـ على الرغم من جتميعه املش��اهدين من أفراد العائلة في حجرة وزمن واحد ـ
من مساحة الزمن العائلي التي تقضى في التواصل العائلي واحلوار واللعب .فخالل هذا الوقت
«الصام��ت» لن يكون املش��اهد الصغير خ�لال تنقله من قن��اة إلى أخرى في مأم��ن من مداهمات
الصور ذات املرجعيات املتعارضة ،والرموز املتنافرة ،واإليحاءات الداللية املتنوعة.
وتزامنا ً مع هذا احلضور املكثف للتلفزيون فان لفضاء املسكن تأثيراته املوازية على أجساد
األطف��ال وأذهانه��م أيضاً ،فقد يتس��بب ضيقه ـ وخاصة إذا كان من صنف املس��اكن الش��عبية
ضيقة الفضاء ــ تأثيرات انفعالية سلبية على القاطنني فيه من الناشئني ،حيث إن رؤية مشهد
غرام��ي أو جنس��ي مثير لم يتعود الناش��ئ عل��ى رؤيته في بيئت��ه احمللية ،يول��د لديه ضغطا ً
داخليا ً وتشوش��ا ً في متثل املمنوعات اجلنسية .وهاهنا ش��دت اهتمامنا ظاهرة سلوكية طاملا
عكس��تها املالحظات املتواترة تتصل أساس��ا ً مبا يؤتيه األطف��ال ،وخاصة املراهقني من فضول
ورغبة في املش��اهدة أو التصنت واستراق الس��مع لكل ما هو جنسي أو عراء جسدي .وإن كان
يتأتى هذا الس��لوك باألس��اس من ش��كل تربوي متشدد جتاه كل ما هو جنس��ي وجسدي فان
لضيق فضاء املس��كن مع ما يصاحب املشهد اجلنسي من إثارة عابرة تأثيرهما أيضاً .فارتفاع
عدد األبناء في العائلة الواحدة مع عدم توافر الغرف بالكم املناس��ب مع ما قد يبث من مش��اهد
تتواتر فيها لقطات القبلة احلميمة بني اجلنس�ين ،وهي مش��اهد لم يألف املراهقون رؤيتها في
بيئتهم العائلية ،إضافة إلى ما قد يصاحب ذلك من تكتم وصرامة يؤتيها الكبار جتاه النواحي
اجلنس��ية ،كل هذه العوامل مجتمعة توفر مقدمات لنمو نظرة س��حرية للجنس وتخلق بحكم
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تواتره��ا ضروبا ً م��ن التهييج االنفعالي املرضي ،وتخلق بيئة تس��هم في ظهور عقدة التصنت
والفضول واستراق النظر ،وهذا يغذي مبكرا ً منو معرفة مشوهة بالعالقات اجلنسية واحلياة
العاطفية.
ّ
فردية  /جماعيّ ة:
4ـ منطية املشاهدة:

مؤشر آخر تعكسه أوقات املشاهدة التلفزيونية وتوزعها خالل أوقات اليوم ،فالوتيرة
التي تتم بها تش��تد في املس��اء بالنس��بة إلى أغلب فئ��ات األطفال ،وهو ما يعني أن املش��اهدة
إمنا تتم وبنس��بة عالية منها مبعية أفراد العائلة (مبعدل  .)% 30لكن نس��بة من األطفال من
اجلنس�ين ( )% 22.5يش��اهدون التلف��از في انفراد ،وأغلب مش��اهداتهم بالنس��بة إلى وقتهم
الف��ردي تتم ف��ي الصباح حيث تفض��ل األمهات أن يبق��ى أطفالهن أمام التلفزي��ون أطول وقت
خصوصا ً عندما يكن منشغالت بأداء النشاطات املنزلية .ويعطينا اجلدول الالحق صورة عن
منطية املشاهدة لدى األطفال:
جدول ( )5منطية املشاهدة

نوع املشاهدة

الفتيــان
التكرار -
حضر

فردية

09

مبعية اإلخوة فقط
مع األصدقاء
مبعية الوالدين
املجموع

10
04
17
40

النسبة
املئوية

التكرار
 -ريف

% 22.5

05

% 25
% 10
% 42.5
% 100

08
0
12
27

النسبة املئوية

التكرار
 -حضر

% 18.5

06

% 29.6
% 07.4
% 44
% 100

10
02
14
32

الفتيات
النسبة املئوية التكرار
 ريف% 18.75

05

% 31.25
% 6.25
% 43.75
% 100

06
01
09
21

النسبة
املئوية

% 23.8
% 28.6
% 4.7
% 42.8
% 100

وتش��ير معطيات هذا اجلدول إلى ظاهرتني .أوال :االتس��اع النس��بي لوقت املش��اهدة الذي
يقضي��ه أطف��ال العين��ة من اجلنس�ين ،وف��ي كال املجالني في املش��اهدة دومنا مراف��ق ،وهو ما
يس��مح لهم بحرية أكبر في متابعة برامج قد ال تتناس��ب مع سنهم في نظر الكهول ،وال تتوافق
مع حاجياتهم النفس��ية مبا في ذلك األف�لام العنيفة أو ذات املضامني الكهولية ،أو ال تتماش��ى
م��ع القيم العائلي��ة واجلماعة احمللية ،وخاص��ة تلك التي ميس بعضها األمناط االس��تهالكية
والعالقات اجلنسية.
الظاهرة الثانية التي يش��ير إليه��ا اجلدول هي أن ُخ ْمس أطفال العينة ( )5 /1يش��اهدون
برام��ج التلفزيون ف��رادى ،وفي أوقات متأخرة من الس��هرة ،حيث يخلد ُج ّل أف��راد العائلة إلى
الن��وم .ويتواتر اجتاه االنف��راد بالتلفزيون في هذه األوقات لدى كال اجلنس�ين ،وخاصة لدى
الفتيان الذكور الذين يس��تغلون التس��امح الذي قد تبديه العائلة جتاههم .و ميكن تفسير هذا
امليل إلى املش��اهدة خالل ه��ذا الوقت مبا مييز مواد هذه البرامج الليلية من إثارة يستحس��نها
املراهقون (مثل أفالم «األكشن» واملغامرات وما يصاحبهما من إثارات) ،إضافة إلى أن الرقابة
األهلية املسلطة على الفتيان هي أضعف مما هي مسلطة على الفتيات عامل يجعلهم أقدر على
اختراق الضوابط التي قد يضعها الوالدان والعائلة على مشاهدة برامج بعض القنوات.
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ّ
التلفزية املستهلكة:
5ـ املواد

مع انتش��ار الالقط الهوائي الرقمي ارتفع صبيب املادة التلفزيونية ،فوفر للمشاهد الصغير
فرصا ً أوفر للمش��اهدة والتنقل بني قنوات متعددة ومتابعة البرامج املفضلة .وقد سمحت هذه
الكثاف��ة بتنامي أذواق جديدة بدأت تتبلور لدى فئات األطفال ،مما فتح الش��هية أكثر لتمضية
أوق��ات طويل��ة أمام التلفزيون ،ومما اس��توجب ظهور أمن��اط جديدة في املش��اهدة .ويعطينا
اجل��دوالن الالحق��ان دلي�لاً مفصالً ح��ول نوعية البرام��ج واملواد الت��ي يس��تهلكها األطفال في
مشاهداتهم.
جدول ( )6القنوات املشاهدة

القنوات املشاهدة
بلغة عربية أو مادة مدبلجة
بلغات أخرى  :فرنسية ،
إجنليزية  ،أملانية ...
املجموع

الفتيان
48

النسبة املئوية
% 71,6

الفتيات
39

النسبة املئوية
% 73

19

% 28,4

14

% 26

67

% 100

53

% 100

جدول ( )7املواد و البرامج املفضلة

البرامج املفضلة
البرامج الوثائقية
البرامج الرياضية
أفالم احلركة و املغامرات “األكشن”
أغاني الكليبات
املسلسالت العرب ّية
املسلسالت املدبلجة
الصور املتح ّركة
ّ
املسرحيات
املجموع

الفتيان
04
13
16
07
04
06
15
02
67

النسبة املئوية
%6
% 19
% 23.8
% 10.4
% 06
% 09
% 22.4
% 03
% 100

الفتيات
03
04
07
10
11
05
10
03
53

النسبة
% 5.6
% 07.5
% 13.5
% 18.5
% 20.7
% 09.4
% 18.8
% 05.6
% 100

تعكس املعطيات السابقة أي تنوع وأية غزارة تتسم بها املادة التلفزيونية التي يقبل عليها
األطفال ،واملهم في ذلك أنها تتجه أكثر إلى استهالك املواد ذات الصبغة الترفيهية ( )% 82مثل
املسلس�لات وأفالم املغامرات ،والصور املتحركة و«الكليبات» الغنائية والرياضة ،وذلك على
حس��اب املواد التعليمية :الوثائقية منها ،والعلمية ،بحيث ال متثل س��وى  18%فقط من حجم
املواد املشاهدة.
ويتخ��ذ متغير اجلنس من املش��اهدين داللة مهمة ،فقد تبني وجود م��ادة تلفزية تكاد تكون
خاص��ة ب��األوالد الذكور(الرياض��ة وأف�لام احلرك��ة واملغام��رات) ،وأخرى خاص��ة بالفتيات
(املسلسالت والكليبات ،)...وفي املقابل لم يتخذ متغير املجال (حضري/ريفي) داللة حاسمة
وواضحة إذ كان التش��ابه كبيرا ً بني ميوالت األطفال في املدينة وميوالتهم في الريف من حيث
سلوك املشاهدة ونوع املادة التلفزيونية املفضلة.
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قراءة في املعطيات امليدانية:

إن جمل��ة املعطي��ات الس��ابقة قد س��محت لن��ا بالوقوف عن��د مجموعة من الظواه��ر املهمة
والدالة ،نكتفي هنا باإلشارة إلى خمس أساسية منها:
ً
أوال ـ لقد التهمت مشاهدات التلفزيون جانبا ً مهما ً من الزمن احلميمي املتاح ألفراد العائلة في
اليوم .فقد أصبح هذا «اجلليس» يحشد من حوله مشاهدين كثيرين وخاصة من األطفال خالل
أزمنة مهمة من النهار .وهو ما يعني أن مكانة التلفزيون كمصدر لـ «التثقيف» وكهيئة تنشئية
ف��ي العائلة قد تعاظمت بوضوح .فثقافة الصورة قد اس��تحوذت عل��ى جانب مهم من فراغات
الوقت املتاح للناش��ئني على حس��اب نش��اطات تعلمية ولهوية أخرى ،ومثل ه��ذا األمر قد أثر
طرديا ً في منطية الوقت الذي يقضى مبعية الكبار ،كما أثر بالتأكيد أيضا ً في تش��كل مخيلتهم
وذاكرتهم العائلية .يتم ذلك مع تقلص نسبي وموا ٍز للزمن العائلي احلميمي وملساحات احلوار
والتواصل التي تتاح للكبار والصغار معا ً خالل يومهم.

ثاني ًا ـ بشكل عام تتجه امليول اخلاصة باملشاهدة من اجلماعية إلى الفردية ،ويتصاحب ذلك
خاصة مع تنام مس��تمر لصبيب م��ادة تلفزيونية تقدمها فضائيات آخذة ف��ي التزايد والتكاثر
باس��تمرار ،يتم ذل��ك بالتزامن مع تفتت للفض��اء املنزلي إلى فضاءات فردية ،وانقس��ام للزمن
العائل��ي إل��ى أزمن��ة جماعية وأخ��رى أكثر فردي��ة .كما يتبني أن ت��وزع أوقات املش��اهدة على
مس��احات الوقت في النهار يستجيب في تعددها ألذواق األطفال املختلفة ،ويتماشى مع إيقاع
حضورهم وغيابهم عن املنزل .يتم ذلك كله مع اتساع مطرد لفردية آخذة في التبلور تعبر عن
نفسها من خالل األذواق اجلديدة والطرائق املتجددة في توظيفات الفضاء السكني.
ثالثـ��� ًا ـ يقت��رح التلفزي��ون عل��ى الطفل م��ادة كثيفة احملتوى تس��مح له بالتع��رف إلى أمناط
ثقافية وحضارية ولغوية متعددة وشخوص منوذجيني كثر ،بعضهم خيالي وبعضهم اآلخر
واقع��ي ،يتحولون بحكم تواتر املش��اهدة إلى ش��خصيات مألوفة ،لكن أغلب تلك الش��خوص
تختل��ف من حي��ث رموزها عن الش��خوص التي يعرفه��ا الطفل في محيطه احملل��ي .كما تضع
ه��ذه الثقاف��ة املصورة الطفل أمام مرجعي��ات ثقافية متداخلة وس��جالت داللية متنوعة تتخذ
في غالب األحيان أش��كاال ً غير متناغمة .لكن يجب القول إن الثقافة و«األدب» اللذين يقترحهما
التلفزيون على الطفل بهذا احملتوى والكثافة ميثالن في اآلن نفسه ـ من حيث املضمون القيمي
والترب��وي ـ مص��درا ً موازيا ً ومنافس��ا ً لـ «الثقافة العائلية» واملدرس��ية .لكنهم��ا أيضا ً يتيحان
لألطفال مبختلف بيئاتهم وأصولهم االجتماعية مكتسبات «معرفية» مبكرة ومتقاربة ،ولو أن
هضمها يتم لديهم بحسب إيقاعات مختلفة.
رابع ًا ـ ثمة ميل واضح لدى األطفال من اجلنس�ين ،وفي كال املجالني إلى استهالك كثيف للمادة
الترفيهية على حساب املادة التعليمية و التكوينية.
خامس��� ًا ـ لم يكن االختالف ف��ي االنتماء املجالي (حضر/ريف) لدى األطف��ال العينة داال ً داللة
حاس��مة ،فثمة تشابه نسبي في ممارسات املشاهدة بني الفئتني .لكن االختالف الذي ميكن أن
نعده داال ً فيتصل بسلوكات املشاهدة لدى كال اجلنسني ،وهو ما عكسه التفاوت في ميوالت كل
من الذكور واإلناث في استهالك بعض املواد ،وفي كيفيات توزيع أوقات املشاهدة ،ولو أن هذا
االختالف بقي نسبيا ً وغير عميق.
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ويجب التأكيد هنا أن هذا الواقع الثقافي اجلديد الذي يخوض فيه الطفل جتربته «الثقافية»
مع التلفزيون يتزامن مع س��ياقات حتولية أش��مل تتصل مبجمل األط��ر االجتماعية التقليدية
التي كانت تتم فيها تنش��ئة الطفل .نسجل هنا مثالً االنتقال التدريجي الذي عرفه منط العائلة
التونسية وتبلور األسرة النووية الضيقة على حساب النمط املمتد .فقد تصاحب ذلك بتوزيع
جدي��د ل�لأدوار املنزلية خاصة م��ع خروج امل��رأة/األم للعمل إلى جانب الرج��ل ،وهو ما أوجد
فراغات زمنية في يوم الطفل أصبح يقضيها مبفرده خارج املنزل أو داخله ،كما أعاد هذا التغير
احلاصل تش��كيالً مختلفا ً للس��لطة العائلية وترتيبا ً جديدا ً للعالقة بني اآلباء والبنني ،وهو ما
أسهم في تقليص دور التأطير القرابي واألهلي الذي كان يجده الطفل ضمن العائلة املمتدة كما
ضيق من مساحات الزمن الذي يجمع األجداد واألحفاد في املجال املنزلي في وقت واحد ،وهذا
أثر على آليات انتقال اإلرث الثقافي والرمزي من الكبار إلى الناشئني.
كما يجب أن نسجل هنا أن هذا االنتقال في بنية العائلة قد توازى مع حصول تغيرات موازية
مست أساسا ً فضاءات املجال احلضري .فغالب مساحات املدينة الرحبة مبا في ذلك فضاءاتها
املهش��مة وبطاحه��ا الت��ي كانت متنفس��ا ً لألطف��ال والناش��ئني لالجتماع واللع��ب قد خضعت
لعمليات من إعادة التهيئة العمرانية وألش��كال عديدة من التأش��ير (،)immatriculation
ف��زال بعضها متام��ا ً وقامت مقامه بناءات وأحياء س��كنية تقطنها فئ��ات اجتماعية تنحدر من
أص��ول جهوية وطبقي��ة مختلفة ،وذلك دون أن تعوضها مس��احات جديدة تخصص ملا كانت
تنه��ض ب��ه .ومثل هذا التح��ول احلاصل في املجال أثر بحق في تش��كيل فض��اءات «احلومة»
وبطاحها ،لذلك ضاقت مساحات اللعب اجلماعي التي كانت متاحة لألطفال.
إن جتربة جماعات الزم��رة واألتراب ()groupes de pairsالتي تخاض في هذه البطاح
تسمح للناشئني بأن يكتشفوا منذ الطفولة جتربة العيش في اجلماعة «املدنية» ،ويستأنسوا
مبكرا ً بنواميس��ها ويكتسبوا منها خبرات عملية كثيرة كالتعويل على الذات وتدبر األمور دون
مس��اعدة الكه��ول ،وضمن هذه البيئ��ات كان يتاح للطفل بأن يطور قدرات��ه الذاتية ،ويخوض
وح��ده مغامراته احلاس��مة مبا في ذلك من انتصار وخس��ارة ،كما تس��مح ب��أن يتعلم خبرات
التن��ازع مع اآلخرين م��ن رفقائه ومحاوره��م ومفاوضتهم ،وه��ذا أمر كان يس��اعد على تنمية
عالق��ات الصداقة وحتمل مس��ؤولية الدفاع ع��ن النفس ضمن جماعة األن��داد ،كما يدعم خبرة
الناش��ئ في العيش مع اآلخرين من خارج دائرة العائلة .ففي فضاءات احلي اخلاصة ميارس
األطفال ألعابا ً جماعية تضمن لكل واحد منهم وضمن جماعته أن يشبع حاجاته إلى املشاركة
والعيش بحيوية وفاعلية .ومثل هذه الكفاءات تكسب ممارسيها من األطفال كثيرا ً من املهارات
الذهني��ة واجلس��دية ،يكف��ي أن نش��ير إلى أن لعب��ة كرة القدم أو ك��رة اليد أو لعب��ة اخلذروف
( )Toupieوالكج��ة وغيره��ا من األلعاب املوس��مية التي تتم في بطاح احلي ،تكس��ب الطفل
خبرات متعددة كاالنتب��اه العقلي والدقة واالعتماد على النفس ومهارات التنافس مع األقران،
وغير ذلك من املهارات العملية .وهنا يجب أن نس��جل أيضا ً أن جل النش��اطات اللعبية عرفت
تقلصا ً كبيرا ً صاحب تقلص أنشطة الطفل الترفيهية اجلماعية وركونه أكثر فأكثر إلى مشاهدة
التلفزيون والبقاء في املسكن.
ويج��ب التأكي��د أيضا ً انه إلى جانب هذا التغير احلاصل ف��ي مجاالت احلومة ،عرف فضاء
«الزنق��ة» الذي يجمع عادة األنداد من األطفال مصيرا ً مماثالً ،فقد اكتظ بحركة املارة واجتاحه
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«الغري��ب» ،فتراجع��ت ثقة األهل املعقودة علي��ه .وتغير كهذا قد قلص كثي��را ً من الفرص التي
كانت متاحة لألطفال ليش��كلوا جماعات مرجعية وس��يطة قا ّرة ،وتراجعت مع ذلك نش��اطات
لعبه��م اجلماعي��ة ،وهذا أمر دف��ع بهم إلى اس��تبدال ألعابهم اجلماعية بأخ��رى فردية وقضاء
أوقات أطول منفردين أمام التلفزيون.
وم��ن جهة أخرى يجب أن نس��جل أيضا ً أن مؤسس��ات التنش��يط الطفولي ودور الش��باب
املدعوة أصالً إلى اس��تيعاب الناش��ئني والشباب لتأطير نش��اطاتهم ،لم تقدرـ ألسباب عديدة ـ
على ضمان اس��تيعاب أطفال املدين��ة وأحيائها مللء أوقات فراغهم املتاح��ة ،وصقل مواهبهم،
وشد اهتمامهم ليستمروا في ارتيادها واالنخراط في نشاطاتها باستمرار .ولعل أمر ذلك يعود
إل��ى أن نوع النش��اطات التي تؤدى في هذه الفضاءات فهي ال تس��تجيب م��ن حيث مضامينها
وأس��اليبها البيداغوجية مع نفس��يات ناش��ئني ج��دد ذوي طباع متباين��ة يختلفون من حيث
تكوينهم وانتماءاتهم االجتماعية والعائلية ،فال متكن الناشئني من مجاالت حرة للهو واإلبداع
وترشيد استغالل أوقات الفراغ املتاحة لهم في التعلم الذاتي( .)Zghal,1983وإضافة إلى ذلك
قد تتحول تلك املؤسس��ات أحيانا ً كثيرة إلى هيئ��ات للتأطير املوجه فتتخلى بذلك عن أهدافها
التكوينية والتنشيطية ،وهو ما مينعها من أن حتافظ على عالقة مستمرة ودائمة مع األطفال.
وباجتم��اع كل ه��ذه التغي��رات الت��ي مس��ت األطر احمللي��ة لتنش��ئة الطفل تنام��ى حضور
التلفزي��ون في حياة الناش��ئ بكثاف��ة كبيرة كانت املعطيات اإلحصائية للدراس��ة قد أش��ارت
إليها ،و ُتس��هِم تلك العوامل مجتمعة في خلق مزيد من الفراغات التي تدفع الطفل إلى اإلنشداد
أكثر إلى التلفزيون وقضاء أوقات متزايدة أمامه .وتزامنا ً مع هذا االنحسار الذي عرفته أوقات
الطفل وفضاءات لهوه ،يتنامى في املقابل التأثير الكبير لثقافة «اجلمهرة» املمثلة في التلفزيون
ليتح��ول التلفزي��ون عندئ ٍذ إلى هيئة تنش��يئية حقيقية تنافس من حيث املضمون واألس��لوب
مؤسستي األسرة واملدرسة في إعداد الطفل وتربيته.
«األدب» التلفزيوني املستهلك :املميزات واملضامني:

منذ انتش��ار التلفزيون وحضوره على نطاق واسع في احلياة العائلية جلب معه نوعا ً من
األدب املص��ور يختل��ف م��ع األدب املكتوب واحملكي من حي��ث مضمونه وأس��لوب التلقي الذي
يفرضه .واملهم في هذا التحول أن بؤرة احلدث الفكري والتخييلي قد انتقلت من اللغة املكتوبة
واملس��موعة لتنصب هذه املرة على املش��هد املصور .ففي النص احملك��ي واملقروء تتركز الطاقة
الذهنية والتعبيرية للمتلقي على الكلمة واألعمال اللغوية التي ينجزها القاص مع ما يتضمنه
ذلك من أداء فني وأعمال لغوية خاصة يطوعها ويشحنها بالداللة الرمزية واألخالقية ليصور
األحداث والش��خصيات ،ويجس��دها بالكلمات ،لتصب��ح قريبة من تصور القارئ أو الس��امع،
وهو ما يدفع بالطاقة التخيلية للذهن إلى االش��تغال بقوة ونش��اط .فمن هذه الصور املتخيلة
واللعبة الس��ردية التي يحبكها مبدع األثر األدبي بالكتابة أو باحلكاية الش��فوية تتشكل اللذة
الذوقية ،يجد مستهلك هذه املادة لذة وأميا لذة.
أما بالنس��بة إلى األدب املصور فاألمر مختلف؛ الن الصورة تش��تغل في ظروف تختلف عن
ظروف اش��تغال الصورة املدركة ف��ي النص املقروء أو احملكي؛ ألن الصور املش��اهدة هذه املرة
تتصل أكثر بالظرفي والعابر  ،L’éphémèreويس��تمد املشهد فتنته وسلطته فيها من الطاقة
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اإلبهارية واللذة املش��هدية التي تصحب��ه ،ومن جاهزية الصورة املاثل��ة وطاقتها التصويرية
وتقنياته��ا التجس��يدية املباش��رة ،وذل��ك بش��كل يفوق في��ه بالغ��ة الكلمات .ف��األدب املصور
يقت��رح على الطفل مادة مصورة كثيفة تولد لديه عادة في حال كثرة املش��اهدة اليومية تخمة
مش��هدية ،كما تخلف في ذاكرته بفعل الكثرة والتكرار صورا ً منطية تغلب عليها لذة س��طحية
عابرة .ويسمح لنا حتليل مضمون املادة التلفزيونية التي استهلكها ويستهلكها أطفال العينة
املدروسة أن نتبني ثالثة أنواع أساسية من اخلطاب يتلقونها ،نعرضها فيما يأتي:
أ ـ خطاب محلي تبثه القناة الوطنية التونس��ية يتكون أساس��ا ً من أنواع متعددة من املواد:
مادة أولى مستوردة تتم دبلجة لغتها هي الصور املتحركة ،والرياضة و«الكليبات» الغنائية،
وجت��د ه��ذه املواد رواجا ً كبي��را ً لدى األطفال .وم��ادة ثانية محلية اإلنتاج تتضمن مسلس�لات
درامية وبيئية أحداثها تونسية وأبطالها تونسيون ،لكن تقدميها يبقى موسميا ً يرتبط أساسا ً
باملناس��بات الدينية كش��هر رمضان( ،)2ثم قد يعاد بثها الحقاً ،وحتظى هذه املادة لدى العائلة
التونس��ية ،وبخاصة األطفال ،باالهتمام الكبير ،وذلك حمللية شخوصها وحبكتها ومضمونها
الدرام��ي والهزلي أحيانا ً كثيرة .ويتضمن هذا اخلطاب ثالثا ً مادة درامية من إنتاج بعض دول
أمريكا اجلنوبية ،تقدم في ش��كل مسلسل مطول متت دبلجة لغته إلى العربية ،ولكن بلهجات
مختلف��ة ،تقع أحداثه��ا عادة في بيئات اجتماعي��ة وحضارية من أوروبا أو م��ن جنوب أمريكا
خاص��ة ،وتتميز مادتها بثراء املعجم العاطفي ،وبحبكته��ا الدرامية .كما يتضمن هذا اخلطاب
املصور رابعا ً مادة ثقافية ذات طابع تراثي وديني ،ش��خوصها وأزمنة أحداثها مس��توحاة من
التاريخ اإلسالمي الزاهر ،ويتكثف عرضها في املناسبات الدينية وأيام اجلمعة.
ب ـ خطاب أدبي ثان غربي املصدر يتضمن املسلسالت وأفالم «األكشن» التي يظهر أبطالها
ف��ي أكثر األحيان ذوي مهارات خارقة وق��درات فائقة على حتدي الصعاب ،ولقد أصبحت هذه
املادة تعرض منذ الس��نوات األخي��رة مصحوبة بترجمة عربية مكتوب��ة ،ويقدم مضمون هذه
املادة السينمائية صورا ً من احلياة الغربية وخاصة األمريكية بأمناطها القيمية واألخالقية.
ج ـ خط��اب ثالث ذو مضم��ون أدبي ُم َو ّجه خصوص��ا ً إلى األطفال ،ومادته األساس��ية هي
الص��ور املتحرك��ة ،ويغلب عليه اإلنت��اج األمريك��ي والياباني خاصة ،وجتم��ع مادته في اآلن
نفس��ه ب�ين التخيل العلم��ي والتصوير اخلراف��ي معاً .ويتق��دم أبطال هذه امل��ادة املصورة في
ش��كل ش��خوص وأبطال خارقني للعادة ال وجود لهم في واقع الطف��ل .واللغة املوظفة في هذه
املادة مدبلجة لكن الترجمة فيها هي ترجمة للكلمات ال للصور واملش��اهد .وإذا كانت هذه املادة
الثقافية تس��مح بتنمية ضروب من اخليال العلمي واألس��طوري عند الطفل وتش��بع نهمه في
اس��تهالك املادة السردية ،فإنها في نفس الوقت ال تس��تجيب حلاجاته اآلنية واحمللية ،إضافة
إل��ى أن التخييل فيها يتركز عل��ى وقائع يغلب عليها العنف املمج��د للقوة واحلرب في حتقيق
الغايات.
إذن ،ب��إزاء هذه املعطي��ات يجد املراقب نفس��ه أمام مجموعة م��ن الظواه��ر الثقافية الدالة
تعكس��ها كثافة مادة ذات مرجعيات مختلفة ،تعرض موزعة على أوقات النهار ،ولو أن أغلبها
يتركز في املس��اء والسهرة ،س��نتناولها بالتحليل الحقا ً متطرقني باألساس إلى احملاور اآلتية:
ّ
ة»:اخلطاب على الباب ،»..شعبان في رمضان« ،« ..شوفلي ح ّل.»...
( )2نذكر على سبيل املثال املسلسالت التونسيّ
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جتربة املش��اهدة الت��ي يخوضها الطفل م��ع احلكاية واألدب املص��ور ،أداء ملكت��ه التخييلية،
املضمون الثقافي واللغوي والهزلي الذي يتضمنه األدب احلكائي املصور.
 1ـ الطفل و جتربة املشاهدة:

إن احلض��ور الكبي��ر الذي يس��جله التلفزي��ون في حي��اة الطفل بالتن��وع والكثاف��ة اللذين
تتخذهم��ا مادته ،قد حولت بح��ق هذا اجلهاز إلى هيئة تنش��يئية ،وجعله «مدرس��ة موازية»
مع باقي مؤسس��ات التنش��ئة .فهو يضع أمام املش��اهد الصغير العالم الكبير ،والكون البعيد،
منفتحا ً مبادته وصوره ورم��وزه ،ويجعله ينفذ عبر مادته تلك إلى عالم الكهول املغلق ،كهول
يختلفون عن أولئك الذين عرفهم في محيطه احمللي والقريب ،وال يش��بهونهم في أحيان كثيرة
من حيث رموزهم ومظاهرهم وس��لوكاتهم التي يؤتونها .ثم إن املادة املصورة التي يش��اهدها
الطف��ل بتنوعها وغزارة صبيبها تدفع بخيال الطفل وتفكي��ره إلى إثارات انفعالية حترك لديه
رغبات ومش��اعر مختلف��ة ،وتثري احلوارات في األف�لام املدبلجة والص��ور املتحركة مخزونه
اللغ��وي ،وجتعل��ه .يتعلم ويكتش��ف مبك��را ً ـ وعلى خ�لاف جتربة األجي��ال الس��ابقة ـ رموزا ً
اجتماعي��ة جديدة ،ويس��تأنس بفضل تواتر مش��اهداته ألمناط س��لوكية وثقافية مغايرة عن
تلك التي عهدها في بيئته ،ويبديها أشخاص مختلفون عن األشخاص احمليطني به ،مبشاهدة
ظواهر وعالمات ثقافية لم يكن متاحا ً لآلباء أن يتعرفوا عليها عندما كانوا في سن أبنائهم .وقد
صور «جون كازانوف» هذا الواقع املش��هدي اجلديد الذي فرض��ه حضور التلفزيون في حياة
اإلنس��ان احلديث في مؤلفني« :مجتمع احلضور املعمم» ( )Cazaneuve,1972و«اإلنس��ان
مش��اهد التلفزي��ون» ( ،)Cazaneuve,1974ورأى أنه قد أصبح بإمكان مش��اهد التلفزيون
ـ وخاص��ة الصغير ـ أن يس��افر في أنح��اء الكون ويحضره بني يديه بأوجه��ه الكثيرة وصوره
املتباينة وش��خوصه املتنوعة ،وهو ما س��يخرجه من محليته الثقافية الضيقة ،ويجعله كائنا ً
كونياً.
ويذه��ب «كازان��وف» بعي��دا ً ف��ي توصيف��ه لوض��ع اإلنس��ان اجلدي��د ( L’homme
 )téléspectateurهذا ،ويبني وجود متاثل كبير بني الدور الذي تنهض به الثقافة البصرية
ـ الس��معية بالش��كل الذي يقدمه التلفزيون في حياة املشاهدين من جهة ،وبني ما كانت تلعبه
النش��اطات الطقوس��ية في حي��اة اجلماع��ات البدائية من جه��ة ثانية ،وذلك م��ن حيث الفعل
التواصلي ،واملضمون التربوي الذي حتققه وتؤديه النشاطات الشعائرية .وتبني هذه املشابهة
حجم احلضور الثقافي والدور الرمزي والتربوي الذي يتخذه التلفزيون في حياة املش��اهدين،
وخصوصا ً األطفال .فقد خلقت هذه «املدرس��ة» الفاتنة لدى املش��اهدين من األطفال فائضا ً من
احلاج��ات الرمزي��ة اجلديدة ال تقدر أطر التنش��ئة التقليدية الس��ائدة في بيئته��م احمللية على
إشباعها لديهم .ثم إن املادة الترفيهية الكثيفة ـ كالصور املتحركة وأفالم «األكشن» واملغامرات
وغيره��ا مما طغى على مش��اهدات األطف��ال ـ ال تخلو من تعليم وتثقي��ف علمي ولغوي ،عالوة
على ما تصنعه من ش��خصيات درامية أو هزلية أو غنائية يس��تأنس بها األطفال فتترسخ في
مخيلته��م مبالمحها وطرائفها وس��لوكياتها املألوفة ،وتثير فضول املش��اهد الصغير ،وتدفعه
إلى أن يعيش إثارات انفعالية تكون عادة منطلقا ً لتأمالت حائرة وإثارة أسئلة عديدة.
وثمة حقيقة يجب تأكيدها هنا ،وهي أن املشاهد الصغير ليس سلبيا ً أمام التلفزيون كما قد
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يبدو للبعض؛ ألنه عندما يقبل على مادته ويس��تهلكها ّ
يطوعها بحس��ب اهتماماته وحاجاته،
ويعيش جتربته معها بحسب إيقاع ذاتي خاص به .لكن يجب القول رغم ذلك أيضا ً إن جتربته
م��ع التلفزي��ون تل��ك تختلف عن جترب��ة الكهل كثي��راً ،وأمر ذل��ك يعود إلى اختالف املكتس��ب
احلاصل لدى كليهما وتباين التجربة ،فالكهل الراش��د عندما يش��اهد املادة التلفزيونية يدخل
في حوار معها ،ويس��تنفر كل مكتس��به الفكري واألخالقي واالجتماعي ،ويقيم عليها أشكاال ً من
االنتق��اء والتصفية ،بحيث إنه عندما يش��اهدها .يحولها إلى ش��يء يعك��س حاجاته الدفينة،
ويج��ري عليها ضروب��ا ً من التنقية املوافق��ة مليوالته وطباعه .بيد أن التجرب��ة التي يخوضها
الطف��ل م��ع مش��اهدة التلفزيون تختلف كثي��را ً عن جتربة الكه��ل معه؛ ألن مكتس��ب الطفل هو
بص��دد التبلور ولم يكتم��ل بعد بنفس النض��ج و«االكتمال» الذي حصل عند الكهل .فالناش��ئ
يعيش في ضبابية مرحلة الطفولة واملراهقة ولم يكتمل منو ضميره اجلمعي ،ولم يصل تشكل
مرجعيته االجتماعية إلى مرحلة النضج؛ لذلك تبقى ثقافة التلفزيون وذكريات التجارب التي
يخوضه��ا معه ـ وبعكس الكهول ـ حترك جتاربه النفس��ية واالجتماعية الالحقة .وقد يتش��كل
لدى الناش��ئ الصغير ميل نحو جتريد جانب من العالقات التي سيصادفها ويشكلها في يومه
من صفاتها الواقعية ،وتبقى جتربة التلفزيون مبا رسخته من إيحاءات ورموز حتيل بصورها
ومحتوياتها النفاذة إلى عالم األجواء والوقائع احلقيقية املاثلة في جتربته اليومية.
وم��ن جه��ة أخرى ،عندما اتس��ع التلفزيون ملس��احات مهمة م��ن أوقات الف��راغ املتاحة من
حي��اة الطفل اليومية ،فإن مج��االت «الصمت اللذيذ» تقلصت من ج��دول أوقاته اليومي ،وهي
مساحات تتصاحب عند املراهقني خاصة مبا يعرف عادة بظاهرة «امليل الظرفي إلى االنطواء»
وه��ي حاالت حي��رة وقلق وجداني (يعده��ا علماء النفس صحية) تصاح��ب حياة األطفال في
مثل هذه السن ( ،)3لذلك فعندما اكتسح التلفزيون بكثافة أوقات يومهم واقتطع جانبا ً من تلك
املساحات احلميمة حرمهم من أوقات أوسع لالنطواء والضجر اللذيذ.
 2ـ من املشهد املتخيل في احلكاية إلى املشهد املجسم في الصورة:

يعي��ش الطفل مع احلكاية التلفزيونية املص��ورة جتربة ذهنية خاصة تختلف مع جتربته
مع قصة يقرؤها في كتاب ،أو يس��تمع إليها محكية من قبل أحد الكهول .وبالنس��بة إليه شتان
بني لذة يجدها في مطالعة كتاب يجتهد في احلصول عليه ويقرأه ،أو في حكاية يرويها له أحد
الكهول ،وبني لذة ميس��ورة يجدها في مشاهدة حكايات مصورة تقدَّم إليه جاهزة .فثمة فروق
كبيرة من حيث العمق والكثافة في أداء النشاطات الذهنية والتخيلية التي ينجزها الطفل هنا
وهناك ،وس��تكون ملثل هذا االختالف انعكاسات حقيقية على أسلوب التلقي ،ومضمون النص
الذي يتلقاه في كلتي التجربتني .فاحلكاية املشاهدة على شاشة التلفزيون جاهزة وفي متناول
الطفل في كل وقت يريد ،لذلك ال يبذل كثيرا ً من اجلهد اجلس��مي في مشاهدتها وفهمها بحكم ما
تنجزه الصورة من جتس��يد لألحداث والش��خوص واألماكن ،وبحكم الكث��رة واجلاهزية التي
توفرها للمش��اهد الصغير ،ثم إن اللذة التي يجدها خالل املش��اهدة تتحقق بيس��ر وجهد أقل،
وذل��ك بخالف اللذة التي يجدها عند قراءته لرواية في كتاب أو اس��تماعه إليها من أحد الكبار،
( )3يذهب «قاس���تون باش�ل�ار» في كتابه« :ش���ـاعرية الفضاء» إلى أن الطفل املراهق بحاجة إلى نوع من العزلة يختارهــا بنفس���ه
ّ
والضجر ،و يرى أن هذين العنصرين أساسيّان في توازن شخصية الطفل ومنائه الوجداني ،انظر:
ليعيش حاالت من القلق
Bachelard Gaston, (1981) : France. La poétique de l’espace 10e ed, PUF.
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فالطف��ل مدعو قبل قراءته��ا إلى بذل جهود كثيرة ف��ي البحث عنها ،وقد يس��تغرق في قراءتها
واستيعاب أحداثها وقتا ً طويالً فتتحقق املتعة التي يجدها من االستماع أو القراءة بقدر اجلهود
الذهنية واجلس��دية التي يبذلها ،باإلضافة إلى ما ق��د يحصله خالل بحثه من مهارات تعلمية
عدي��دة .إن النش��اطات التي ينجزها خالل جترب��ة املطالعة واإلنصات تختلف عن نش��اطاته
خالل مش��اهدة احلكاية مصورة في التلفزيون ،وذلك من حي��ث األداء الذهني ،ومن حيث نوع
العمليات الفكرية التي ينجزها .فجانب من نشاطات الطفل الذهنية وخاصة نشاطات التخيل
والتص��ور والتذكر تتجه عند املش��اهدة إلى االرتخ��اء واخلمول بفعل م��ا يصيبهما من عطالة
وراحة ،وذلك بخالف ما تعرفه نش��اطات الذهن م��ن كثافة خالل عملية القراءة واإلنصات إلى
احلكايات مروية .فعندما يكون الطفل بإزاء نش��اط املطالعة أو االس��تماع إلى احلكاية يتحول
بنفس��ه إلى منتج موا ٍز ومش��ارك في إنتاج األحداث والوقائع ،فخالل استماعه املرهف يتخيل
الش��خصيات وأفعاله��ا ويتتبع بناء األح��داث ،وينتبه إلى أالعيب ال��راوي وفنياته احلكائية،
فيعيد في خياله تش��كيل الصور والش��خصيات واألح��داث ( .)4فالطفل عندم��ا يقرأ احلكاية أو
يس��معها ينشئ بنفس��ه برنامجه ومادته «التلفزيونية» اخلاصة ،والنتيجة أن يخوض بحق
جتربة خيالية ممتعة .وهكذا سيختلف األمر عندما يكون بإزاء املشاهدة؛ ألن جاهزية الصورة
وجتسد األحداث والش��خصيات مبالمحها وسماتها ووضوح إطاري الزمان واملكان فيها يوفر
على املش��اهد الصغير كثيرا ً من اجلهد كان س��يبذله في التخيل والتذكر ليجد نفس��ه مع كثرة
احلكايات املصورة أمام تخمة مش��هدية ،تخلق لديه حاالت من اإلش��باع ،وتنفره من االلتفات
إلى مصادر أخرى لإلمتاع مثل الكتاب وغيره.
إن الفرق بني التجربتني هو أن وظيفة التخيل عميقة ونشيطة خالل عملية املطالعة ،فمع ما
يكتسبه الطفل من مهارات في التركيز وصبر وسعة بال ،تتحفز حواسه على النشاط ويكتسب
لذة ذهنية نتيجة ما يبذله من جهود بدنية وذهنية .أما مع جتربة املشاهدة فالطفل يجد نفسه
أمام كثافة من القصص املصورة تولد لديه تخمة مشهدية وحالة من الشبع ،وتقلل رغبته في
اإلقب��ال على الكت��اب واملطالعة .ومن جهة أخرى فإن اللغة املق��روءة أو احملكية وما يصاحبها
من أس��اليب وفنيات سردية يعتمدها الراوي لينشئ الصورة الفنية ترد في جتربتي املطالعة
واإلنصات مش��حونة بطاق��ات تصويرية ،توظف فيه��ا كثير من امله��ارات البالغية والبديعية
مما يحول التصوير اللغوي واإلنش��ائي فيها إلى طاقة تس��تحث ملكت��ي التخيل والتذكر على
النشاط وإبداع األخيلة ،وتدعو الطفل إلى االنخراط بخياله إلى جانب السارد في عملية إنتاج
الصور ،لكن ذلك يتم بحس��ب اإليقاع الذهني للطفل ومقاسه اخلاص .وتدفعه هذه الطاقة إلى
النفاذ بوجدانه على عالم الس��حر والعجيب ،وهو ما س��يعزز لديه شعورا ً لطيفا ً مبزيد الرغبة
في الس��فر في عالم اخليال ،وتنمو طاقته التصويرية في إنتاج الصور .وخالل خوض جتارب
القراءة تستحيل احلكايات بأحداثها واملشاهد بعناصرها إلى لغة حقيقية مكتوبة ومسموعة
ماثلة في ذهن الطفل ،وذلك بفضل أس��اليب اإلخراج اللغوي التي يتخذها الراوي في التصوير
الفني وما يوظفه فيها من اس��تعارة وتش��بيه وكناية وتورية وغيرها من اإلنش��اءات البيانية
والبديعية.
القص الكثيرة قول الراوي في بداية احلكاية مثال« :كان يا مكان و في سالف العهد و الزمان »...أو قوله
( )4من طقوس
ّ
السنا (املقصود:هذه السنة) اجتينا صابا »..ومن وظيفة هذه األعمال القولية
في النهاية « :احلكاية دخلت الغابة وعام ّ
السحري.
أنها تفتح مخيّلة املتل ّقي على العجيب وتدخله في اإلطار اخلرافي و ّ
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ويج��ب القول إن الطفل في ه��ذه العملية وعلى الرغم من أنه في موقع املتلقي ،يش��ارك في
عملي��ة إنتاج احلكاية وإنش��اء الص��ورة ألنه يح��ول أحداثها وش��خصياتها ورموزها ويبنيها
في خياله مبا يتوافق مع حاجاته النفس��ية والوجدانية ،وبتع��وده املبكر واملتكرر على إجناز
ه��ذه العمليات ينمو ش��غفه باملطالعة ،ويس��تأنس بإنت��اج األعمال اإلبداعي��ة واألدبية تذوقا ً
وتقوميا ً ويتعزز معجمه اللغوي والتعبيري .لكن يجب القول إن مثل هذه النش��اطات الذهنية
ال ينجزه��ا الطفل خالل جتربة املش��اهدة بنفس الكثافة والعمق مثلم��ا ينجزهما عندما يطالع
الرواية أو ينصت إلى احلكاية؛ ألن احلكايات املصورة مبا توفره من جتسيم مشهدي وسهولة
في االقتناء تقلص لديه فرص حتقيق الفوائد واكتس��اب املهارات التي كان بإمكانه أن يجنيها
خالل نش��اط املطالعة ،أو اإلنصات إلى احلكاية ،بل قد تدفع بحاس��ة التخييل اخلالق إلى أن
تتعطل وتخمل.
وثمة مستوى آخر للمقارنة ميكن إقامته بني جتربتي الطفل مع الصورة التي ينتجها خالل
نش��اطي املطالعة واملش��اهدة ،فالطفل عندما يخوض جتربة القراءة مبا تتضمنه وتستوجبه
من نش��اطات موازية كالبحث عن الكتاب وقراءته بت��أنٍ  ،والتثبت في كتابة النص ،ومراجعة
بع��ض التفاصي��ل واملقامات وغير ذلك ،فإنه يتحكم بنفس��ه وبالس��رعة التي يري��د في قراءة
الن��ص ،فيتباطأ ،أو يعيد القراءة أو يتوقف ليترك لعنان خياله أن يس��رح ،وملخيلته أن تركب
الصورة وتخرجها كما يش��اء .وخ�لال ذلك يدعم القارئ الصغير قدرته عل��ى التركيز ،ويدرب
مخيلته على التأني والتدقيق البؤري ( .)focalisationوهكذا ،عندما يتعود القارئ الصغير
على فضيلة املطالعة فإنه ُيدْعَ ى دوما ً إلى أن يخوض جتربة خالقة ومغذية خلياله الناش��ئ.
أم��ا مع مش��اهدة التلفزيون فاألم��ر يختلف؛ إذ عندم��ا يعتاد على كثرة املش��اهدة فإن مخيلته
ُتصاب باخلمول ،ويعاف الكتاب ،ويجد متعته أكثر فأكثر في جاهزية احلكاية املصورة ،ومن
ثمة يتجه س��لوكه إلى اس��تصعاب األعمال التي ُيدْعَ ى إلى إجنازها مع نش��اط القراءة ،ثم إن
نش��اط املطالعة مبا يفرضه على الطفل من إيقاع زمني بطيء وما يقتضيه من أسلوب تتابعي
ف��ي القراءة وصبر قد ال يقدر على مس��ايرته ،كلها عوامل تنفره من الكت��اب ،ولذلك فإنه إذا قرأ
فلن يقرأ باستغراق وأناة بل بسطحية عابرة .وقد تعمل جاهزية القصة املصورة التي يوفرها
ل��ه التلفزي��ون في كل وقت يختاره مبا يصاحب ذلك من مثيرات صوتية ومش��هدية على خلق
حاالت من املسرة العابرة ،مما ُي ْسهِم في إضعاف شهية الطفل في اإلقبال على الكتاب ،فيتوجه
نهم��ه في املقابل إلى اس��تهالك م��ا يقدمه له التلفزي��ون من مادة مصورة .وم��ا وقع في حقيقة
األمر هو أن طاقة التخييل ( )l’imaginationقد خملت عند الطفل الذي أدمن على مش��اهدة
الصورة وخلقت لديه حاالت من التخمة املش��هدية .وضمن هذا السياق يتأكد رأي األستاذ عبد
السالم املسدي عندما يتحدث عن خصائص األدب املصور ،فيقول :إن الصورة «مبا توفره من
تش��خيص للحركة ...وجتس��يم للواقع ورسم تش��كيلي للظواهر واألحداث ،حتول دون تبلور
وظيفة اللغة األساس��ية ...املتمثلة في وظيفة التخييل» (املس��دي عبد الس�لام .)1994 ،ومن
ه��ذه املعاني ميكن القول إن عالقة الطفل بالص��ورة التلفزيونية بنوع التجربة التي يخوضها
معه��ا كما س��بق وأش��ارت إليه املعاين��ات امليدانية ومبس��تويات اخلطاب املتع��ددة والكثافة
التي تتم بها ،تفرض على مخيلة الناش��ئ بحق ـ وهو في أش��د احلاجة إلى تنش��ئة لغوية ـ أن
يخوض م��ع التلفزيون جتربة ذهنية ولغوية مغايرة لتجربته مع القراءة ،س��نتبني مالمحها
فيما سيأتي.
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 3ـ املشاهدة والتجربة اللغوية عند الطفل:

ف��ي احلقيقة تندرج جتربة الطفل اللغوية مع التلفزيون ضمن إطار أش��مل يتصل بالفضاء
األس��ري ،وخاصة ضمن ما تعرفه عائلته التونس��ية من حتول في اجتاه األسرة النووية على
حس��اب العائل��ة املمتدة .فمع م��ا يعرفه الزمن العائلي من انحس��ار بفعل امت�لاء أجندة أفراد
العائل��ة وانصراف اآلباء وغالب األمه��ات إلى العمل خالل اليوم وتقل��ص الوقت الذي يقضيه
هؤالء مع أبنائهم ،فإن ذلك اجلو العائلي املفعم بالتواصل الكثيف واحلوارات واللعب ـ أي :ما
كان يسمح للناشئ بالتدرب وتنمية اللغة ـ قد تقلص .ومع تقلص املساحات العائلية احلميمة
تراجع��ت معها فرص األطفال لالنخراط في جتارب لغوية تلقائية وواس��عة مع أفراد العائلة
مم��ا حرمهم من فرص أثرى للتخاطب وإجناز األعمال الكالمية واللغوية وتنمية األداء اللغوي
والتعبيري ،وهذا الواقع سيحرمهم ـ إذا لم متأل الفراغ مؤسسات بديلة أصبحت العائلة تعول
عليه��ا مث��ل دور احلضانة واألطفال والكتاتيب ثم املدرس��ة الحقا ً ـ من تنمي��ة لغوية أكثر عمقا ً
ورهافة ،ومثل هذا النقص س��يبطئ من تبلور ما سماه عالم اجتماع اللغة «بازيل بارنشتاين»
( )Bernstein,1980ب��ـ «املعج��م املتق��ن» ( ،)code élaboréويش��ير ب��ه إل��ى مجموع��ة
املي��زات والكف��اءات اللغوية التي متي��ز األداء اللغوي عند أبن��اء الطبقات ذات الث��راء الثقافي
مثل الطبقات الوس��طى ،وخاصة الطبقات احملظوظة .وتتميز هذه القدرات اللغوية احلاس��مة
باملرونة والتسلسل املنطقي ،وميهد اكتسابها لتبلور كفايات لسانية وذهنية متطورة كالقدرة
على التأليف والتفكير الرمزي املجرد ،ومثل هذه الكفايات هي نفسها الكفايات التي تستوجبها
املدرس��ة من املتعلمني الحقا ً كمعيار لتحقيق النجاح والتدرج في اكتس��ابها .ويجب القول هنا
إن التجربة اللغوية اجلديدة التي يخوضها الناشئون مع التلفزيون ستنضاف إلى هذا الواقع
املشوش الذي مييز عمليات االكتساب اللساني لتجعل جتربة التعلم اللغوي وأداءه عند فئات
كثيرة من األطفال الناش��ئني (وخاصة من هم في سنوات ما قبل املدرسة أو في بداياتها) ،أكثر
تعقيدا ً وصعوبة.
يجب أن نس��جل هنا أن م��ا يقترحه هذا اجلهاز من ثقاف��ة وأدب مصور يضاف إلى مجموع
امل��واد واخلطاب��ات األخرى التي يس��تهلكها الطفل ويوظفه��ا في حياته اليومي��ة ليتكون لديه
خليط في غالبه غير منس��جم .فإلى جانب جتارب احلديث والكالم العادية التي يخوضها في
البيت والش��ارع والى جانب اخلطاب املدرس��ي التجريدي الذي ُيدْعَ ى إلى اكتس��ابه وتوظيفه
في املواقف «اجلدية» ليمتحن فيه الحقاً ،يأتي خطاب التلفزيون املتعدد مختلفا ً عن اخلطابني
األولني من حيث اللهجة والس��جل ،ومن حيث الرموز الثقافية والسياقات املتعددة التي يتنزل
فيه��ا .فالطف��ل ب��إزاء هذا اخلطاب املس��موع ينص��ت دون أن يك��ون طرفا ً في احلدي��ث وإنتاج
املعنى ،ثم إن اللهجات املختلفة ترد في املواد املش��اهدة مزدوجة ازدواجا ً تختلف معه الرموز
الثقافي��ة وتتداخل املرجعيات احلضارية بحيث تصبح الس��جالت الرمزية واملعيارية خليطا ً
غير متناغم وغير منس��جم ،ومثل هذا الوضع املعقد يجعل الطفل يعيش جتربة اللغة بطريقة
غير طبيعية ،ويزيد من تش��ويش املش��هد الثقافي والوجداني العام ال��ذي يتغذى منه الطفل،
وهو مش��هد يتس��م أصالً بالتناق��ض والتداخل في مجتمع متحول يعرف ف��ي مثل هذا الوضع
قطيعات ومتزقات ثقافية متعددة.
ف��ي ه��ذا اإلطار ثم��ة مجموعة م��ن املالحظات الت��ي أكدتها املعاين��ات امليدانية وش��هادات
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املدرس�ين ف��ي التعليم األساس��ي يجب إثارته��ا ،ومفادها أن اس��تهالك األطف��ال املكثف للمواد
األدبي��ة التلفزيوني��ة قد مثلت بالنس��بة إل��ى املتعلمني مزودا ً مهم��ا ً للزاد املعجم��ي واللغوي،
وه��و ما تعكس��ه الكثافة في س��جل األلف��اظ واجلمل اجلاهزة والتس��ميات التي تع��ودوا على
ترديده��ا خ�لال وضعي��ات التواصل الش��فوي ،والتي من األرج��ح أن يكونوا ق��د حفظوها من
أغان��ي «الكليبات» وحوارات أفالم الكرت��ون املصورة؛ ألنها تتواتر عند أكث��ر التالميذ ،وأغلب
تلك املفردات واجلمل جاء على ألسنة شخصيات مشهورة ألفها األطفال في مشاهداتهم لألدب
الكرتوني املصور كشخصية «كونان» في املسلسل الكرتوني املشهور «كونان املتحري الذكي»
أو «رابح» في مسلس��ل «الكابنت رابح» أو غيرهما .ويؤكد هؤالء املدرس��ون أن تلك «الكفاءات»
التعبيري��ة الت��ي تظهر من خالل األداء الش��فوي تغيب في إنتاجات التالمي��ذ الكتابية ،ويعلق
الكثي��ر منهم على ضعف األداء التعبيري في نش��اطات الكتابة عن��د اجليل اجلديد من األطفال
وس��طحية الصور الفنية املبتكرة قائلني« :نحن بإزاء جيل من األطفال فقير اخليال ،»...واحلق
أنه��م عندم��ا يتحدثون ع��ن ذلك ال يش��يرون إلى فقر لغ��وي حقيقي ،إمنا إلى ن��وع من اخليال
الكس��ول وغير املت��درب .فما قد يحفظه األطف��ال ويرددونه من جمل وصي��غ تعبيرية جاهزة ـ
وهو ما يوهم بنبوغ في األداء الشفوي ـ في الواقع لم يتحقق لديهم من خالل جتارب تواصلية
وحوارية انخرطوا فيها بالفعل ،بل اكتسبوها خالل استماعهم املكثف حلوارات أفالم الكرتون
التي جتريها ش��خوص منطية أصبحت لديهم مألوفة بحكم كثافة املشاهدة .وإذا استحضرنا
هنا الدرس النفسي الذي يفيدنا به «جون بياجي» في علم نفس الطفل والنمو( ،)5فإن عمليات
التعل��م الت��ي ال ينخرط فيها املتعلم بنفس��ه ال حتقق لديه إال مكتس��بات س��طحية .معنى ذلك
أن التجربة اللغوية التي يخوضها الطفل خالل املش��اهدة ـ وخاصة عندما يكتفي باالس��تماع
إليها ،وال يكون طرفا ً في إنتاجها ـ ال تساعده على اكتساب عميق للمهارات اللغوية مبا يتطلبه
ذل��ك من مهارات في إجن��از األعمال املنطقية والتعبيرية والبالغية كاإلس��ناد اللغوي ،والربط
املعن��وي بني مكونات الكالم وتراكيبه وإنش��اء الص��ور البيانية والفني��ة .ووضع كهذا يجعل
الطف��ل يعيش جترب��ة اللغة بطريقة مشوش��ة وغير طبيعية ويصير س��جله اللغ��وي خليطا ً
فسيفسائيا ً غير متناغم.
ويتض��ح األمر أكث��ر عندما جنري املقارنة الس��ابقة نفس��ها ب�ين األداء الذهن��ي عند الطفل
خالل نشاط املش��اهدة من جهة وأدائه خالل نشاطي املطالعة والكتابة من جهة ثانية ،فبإزاء
العملية األولى ينصب اهتمام املشاهد الصغير وجهده على اإلنصات واملتابعة البصرية ،ومبا
أن املشهد ماثل أمامه بكل عناصره فإنه ال يبذل املجهود نفسه في إعمال حاسة التخيل ،أما مع
النش��اطني األخيرين فالطفل ينشط هذه احلاسة كثيرا ً فيدعم ـ بحكم التدرب الذهني وتنشيط
ح��واس التخي��ل والتمثل ـ مه��ارات تعبيرية يبقى مردوده��ا عميقا ً ودائماً .و يس��توجب هذان
النش��اطان من الطفل أن يس��تنفر طاقاته الذهنية للتنسيق بني أداء أنش��طة كثيرة أهمها على
األقل ثالث عمليات :مرئية (حيث يدرك احلروف واملفردات بأش��كالها وأحجامها) ،وس��ماعية
( )5يذهب «جون بياجي» في نظريته حول التعلّم إلى االعتبار أن الطفل خالل جتاربه في االكتساب املعرفي ليس مجرد متقبّل
س���لبي بحي���ث ا ّنه يكفيه أن ينق���ل إليه الكبار املعرفة ليتعلّمها باحمل���اكاة و التقليد ،إمنا تتح ّقق لديه املعرف���ة العميقة عندما ينخرط
هو بنفس���ه في التجربة التعلّمية ويكون محورا فيها وينجز بنفس���ه أنش���طة وأعماال ضمن وضعيات دالّة ،وهو ما سيطـ ّور أداءه
و ين ّم���ي خبرتـ���ه و ذكاءه .و تنه���ض عمليّـات النم���و الذكـائي واملعرف���ي عند الطفل ف���ي مقاربة «بياجي»على عمليتني أساس���يتني
متكاملتني هما :االستيعاب والتمثّلAssimilationمن جهة واملالءمة والتّكييف  Accommodationمن جهة ثانية.
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(حي��ث يس��تأنس عندما ينطق بأص��وات الكلمات وصوامتها وجرس��ها اإليقاع��ي والنغمي)،
وداللية (حيث يتعرف إلى معانيها ورموزها واإلحاالت الس��يميائية التي تشير إليها) .وإذا ما
تعطل أداء إحدى هذه العمليات اختل التناس��ق بني باقي العمليات الذهنية املتصلة بالنشاط
اللغوي وهو ما قد يتسبب لدى بعض األطفال ،وخاصة من هم في سنوات الدراسة األولى في
حاالت من العسر في تعلم القراءة والكتابة ).(dyslexie
باإلضافة إلى هذا يجب التأكيد مس��تحضرين الدرس اللس��اني أن اللغة تختلف عن الكالم
مب��ا هو مكون س��لوكي حلدث التواصل ،فاللغ��ة ال متثل من اخلطاب والفع��ل التواصلي عامة
إال جانب��ه االجتماعي ،معنى ذلك أن اللغة مب��ا هي ظاهرة اجتماعية ملزمة وخارجة عن إرادة
املتكلمني والناطقني بها ،تفرض عليهم مضامينها ومنطقها ونظامها الداللي والسيميائي؛ لذلك
فإن األطفال عندما يكتس��بونها خالل جتربتهم ال يكتسبونها مفصولة عن محموالتها الثقافية
والقيمي��ة .فالص��ور واملش��اهد التي يرونها وح��وارات األف�لام واخلطابات اإلش��هارية وأفالم
الكرتون و«األكش��ن» وأغاني «الكليبات» التي يس��تهلكونها ،كله��ا ـ مبا هي أنواع من اخلطاب
ـ حتت��وي مضامني ثقافية وقيمية ،ال ينفصل فيها القول واإلش��ارة والرمز الداللي عما حتتويه
من رس��ائل متعددة املضامني ،وعلى هيئة ما يقول فيلس��وف اللغة األمريكي «جون أوس��تني»
إننا عندما نتكلم نفعل«...أو مبثلما يتساءل بيار بورديو «ماذا يعني أن نتكلم...؟ » فإن اللغة
خالل كل هذه الوضعيات والس��ياقات إمنا حتدث عند الطفل املتلقي فعالً تغييريا ً وتو ّلد لديه
اس��تعدادات للفعل وقناع��ات وميوالت مختلفة ليتبناه��ا .لكن ،وفي مقابل ه��ذا االنبهار الذي
يحصل لدى الناش��ئني مبضمون هذه املادة األدبي��ة وجنومها وأبطالها ،يتقدم منتجو البرامج
التربوي��ة والديني��ة أحيان��ا ً كثيرة خ�لال برامجهم س��واء في القن��وات احمللي��ة ،أو في بعض
القنوات العربية في هيئة مفرطة في الرس��مية ،وش��كل غير متناس��ق ،وعلى محياهم عالمات
اجلدي��ة املصطنعة واملبالغ فيها أحيانا ً كثيرة ،ويس��تعملون لغة منطية ال تتماش��ى مع روح
الطف��ل املرح��ة ،وال تبدو البرهنة والقضاي��ا التي يعاجلونها فيها قريبة م��ن اهتماماته وعامله
الوجدان��ي .وفي مثل هذه احلاالت يتعمق لدى الناش��ئ ش��عور بأنواع م��ن التمزق الوجداني
حتى لق��د يصل األمر به إلى ضروب من بخ��س ( )de’valuationرموز ثقافته احمللية فيظل
أبطاله��ا احملليون والتاريخيون في تصوره وذاكرته مغموري��ن وغامضني .ثم إن هذا اخلليط
الثقاف��ي واالجتماعي الذي يس��تهلكه الناش��ئ مبا يصاحب��ه من إبهار مش��هدي ومتعة عابرة
وخط��اب غير منس��جم ،ال يخلف لديه معرف��ة عميقة ،بل ـ وهذه ميزة الثقافة املش��هدية ـ يترك
لديه مادة تتصل أكثر بالظرفي واليومي والعابر ،وهي مادة تس��تمد قوتها وس��لطتها عليه في
الغال��ب من إبهارها ولذتها املش��هدية اخلاصة ،وبحك��م كثرة اإلقبال على اس��تهالكها تصاب
طاقة التخييل ( )imaginationعند الطفل باالرتخاء والكس��ل ،وذلك مادامت املادة املصورة
اجلاه��زة تغني مخيلته ع��ن أداء جانب من العمليات الذهنية الت��ي تعود على إجنازها عندما
يك��ون بصدد االس��تماع إلى حكاية يرويها ل��ه أحد الكهول ،أو يقرؤها في كت��اب ،ومن أهم تلك
النش��اطات الفكرية التي سيقل أداؤه لها التذكر واس��تحضار الشخصيات وتخيلها بالهيئات،
واملالم��ح التي تتخذها ،واألمكنة واألزمن��ة املخصوصة التي تقع فيها األح��داث .وثمة ظاهرة
أخرى نش��ير إليه��ا هنا عرضي��ا ً وتتصل أساس��ا ً باملش��اهد واللقط��ات اجلنس��ية والعاطفية
احلميمة في بعض مش��اهد األف�لام املدبلجة وذات األصل الغربي ،فالطف��ل الذي لم يألف هذه
املش��اهد في بيئت��ه العائلية وتتصاحب احلياة اجلنس��ية والعاطفية فيها بالس��رية والتكتم،
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يك��ون ذلك التناقض مدعاة إلى أن تنش��أ لديه نظرة س��حرية للجنس ،وتتبل��ور عنده معرفة
مش��وهة بالعالقات العاطفية واجلنس��ية .وحيثما يلجأ اآلباء إلى التضليل وفرض الس��كوت
عن��د مجابهة األبناء في هذه املواضيع ومنعهم بال مس�� ِّوغ يقنعهم من املش��اهدة ،فإنهم بذلك
يرتكبون خطأ تربويا ً فادحا ً ألنهم يقمعون معرفة كان يجب أن تقدم بأسلوب حواري عقالني،
ويغالط��ون فضول أبنائهم ويغرس��ون لديهم ب��ذرة الصد املعرفي ،وهو ما س��يدفع الطفل إلى
الش��عور بأنه ممنوع من أن يعرف أس��رار الكبار ،ويقلص من فرص احلوار التي تتاح ،ويزيد
من تعميق الهوة املصطنعة بني اجليلني.
 4ـ الطفل و إضحاك الصورة:

تقدم املادة التلفزيونية وخصوصا ً الصور املتحركة للطفل مس��احات كبيرة من اإلضحاك،
وتس��تحوذ أحداثه��ا وش��خصياتها النمطي��ة كثي��را ً عل��ى اهتمامه .يعنين��ا هن��ا أن نقف عند
مضم��ون هذه املادة املضحكة وطبيعة الش��خوص النمطية املثيرة لضحك الطفل وتأثيرها في
بن��اء وجدان��ه ومخيلته .هنا يجب أن نش��ير إلى أن حدث الضحك ـ وإن كان يعكس نش��اطات
فيزيولوجي��ة وعصبي��ة تتص��ل ب��أداء الذه��ن ـ فهو فع��ل ذو مضم��ون ثقاف��ي واجتماعي في
املق��ام األول .ولك��ي نفه��م هذا الفعل «يج��ب ـ كما بني هنري بركس��ون» ـ إدراج��ه ضمن إطاره
الطبيعي ،أي :املجتم��ع ،كما ينبغي خصوصا ً حتديد وظيفته الناجع��ة :الوظيفة االجتماعية
( ،)Bergson,1924والوظيف��ة الت��ي يش��ير إليه��ا «بركس��ون» تتخذ س��متني اثنت�ين ،األولى
تنفيس��ية ،حيث يؤدي الضحك في نفس الضاحك فعالً تفريجيا ً ( ،)relaxantوهو ما يجعل
هذا النش��اط يتخذ بعدا ً صحيا ً يتماش��ى مع الروح املرحة للطفل .أما الثانية وهي التي تهمنا
أكث��ر هنا فهي اجتماعية .ففعل الضحك «يخفي لدى الضاح��ك نوعا ً من التواطؤ مع ضاحكني
آخرين حاضرين أو مفترض�ين» ( ،)Bergson,1924كما يوجد بني أعضاء اجلماعة الضاحكة
حالة من األلفة  Sociabilitوالود .يصور «اجلاحظ» وقع الضحك وأثره في الضاحكني عندما
يكون��ون في جماعة فيقول« :أكلته (يقص��د طعاما ً منعه عنه أحد البخالء) جميعاً ،فما هضمه
إال الضح��ك والنش��اط والس��رور()...ولو كان معي م��ن يفهم طيب ما تكلم ب��ه (يقصد البخيل
علي ،ولكن ضح��ك من كان وحده ال
علي الضح��ك أو لقضى َّ
ال��ذي ينقل اجلاح��ظ خبره) ألتى َّ
يكون على ش��طر (أي على قدر) مش��اركته األصحاب» (اجلاحظ ،البخالء ،من حكاية البخيل
«محفوظ النقاش»).
لكن ما الذي يثير فعل اإلضحاك ويسبب الهزل كسلوك جماعي؟ إن احلدث املضحك إضافة
إلى وظيفته التنفيس��ية إمنا يعبر عن موقف ما جتاه حالة من اخلرق والال تطابق مع س��ياق
قولي أو فعلي تؤتيه شخصية ما في مقام ما .لذا تتركز بؤرة احلدث الهزلي في املقام الضاحك
أساس��ا ً على ما في احلدث مما يثير ملهاة الضاحكني ،أي :على ذلك اجلانب الذي ميكن وصفه
باملأساوي في سلوك الش��خصية موضوع الضحك ،وثمة جانب اجتماعي آخر في ذلك يتصل
أساس��ا ً ه��ذه امل��رة باملؤث��رات «األخالقي��ة» املصاحب��ة لفعل الضح��ك ومبا ينت��ج عنه جتاه
ٍّ
متشف أو متعاطف أو معتبر
الش��خصية أو الشخصيات موضوع الضحك من موقف ساخر أو
أو غير ذلك .لنأخذ اآلن بهذه املالحظات ،ونراقب الطفل في جتربته مع الصورة الضاحكة:
ـ نش��ير ف��ي الب��دء أوال ً إلى أن مس��احة التس��لية املتاحة في امل��ادة الهزلية من املش��اهدات
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التلفزيونية مضمونة بالنس��بة إلى املش��اهد الصغير من حيث كمه��ا و تنوعها ،بحيث يتلهى
ويش��بع جانبا ً كبيرا ً م��ن نهمه وحاجته في الضحك .لكن يجب القول إن الش��خوص/األبطال
ف��ي مجمل نصوص اإلضحاك وخصوصا ً في الصور املتحرك��ة تتصل بنماذج حيوانية وفوق
بش��رية وال واقعية ،وهو ما يجردها من جانب كبير من محليتها الثقافية وداللتها االجتماعية.
معنى ذلك أن اجلانب الذي يكتنز املعنى األخالقي الدال بالنس��بة إلى الطفل والذي تتولد منه
املأساة املضحكة يتقلص لينحصر في مجرد فعل التسلية حيث يتأتى اإلضحاك في هذه املادة
أساسا ً من «املقالب» التي تصنعها الشخصيات لبعضها البعض ،أومن املصير الذي تؤول إليه
نهايات ش��خوص عنيدة تأبى االعتبار من تصرفاتها املتكررة ،فتلقى نهايات مؤملة .وجتس��د
تلك النماذج ش��خصيات ألفها األطفال كثيرا ً في الرس��وم الهزلية التي يشاهدونها مثل «توم و
دجيري» والثعلب «صائد النعامة» والكلبان “سكوبيدو» و«بلوتو» والفهد الوردي والعصفور
«نقار اخلش��ب» والبطة «دونالد» ،وغير ذلك .فاملأساوي املضحك في هذه احلكايات املصورة
يغلب عليه طابع التسلية ،ويقل فيه البعد التربوي والساخر.
ويفيدنا هنا من جديد أن نقارن ش��خصيات احلكاية الهزلية املصورة بشخصيات احلكاية
املقروءة أو احملكية ،ولنتخذ ش��خصية «جحا» الش��عبية ـ أو أية شخصية شبيهة مثل أشعب
أو أب��ي دالمة وغيره من الش��خصيات الهزلية ـ مثالً .فما تؤتيه هذه الش��خصية في احلكايات
م��ن خروج عن املعتاد وفطنة غي��ر مألوفة وتالعب بالكلمات ،وتصنع ف��ي األفعال إضافة إلى
م��ا يتمي��ز به م��كان األحداث وزمانه��ا من جترد ال يلغ��ي عادة الرمزي��ة الثقافي��ة التي يترجم
عنه��ا اللب��اس واللغة والديك��ور ،كل ذلك يضف��ي على الس��ردية الضاحكة ل��ذة ذهنية رائعة
ترد مش��حونة بطابع اجتماعي هزلي س��احر ،فيحقق اإلضحاك ل��دى الضاحك الصغير متعة
وتس��لية ،ويرسخ لديه في الوقت نفس��ه رموزا ً وقيما ً اجتماعية تتطابق في وجدانه مع رموز
ثقافت��ه .ث��م إن التداخل في أزمنة الس��رد (املاضي املنقضي واملضارع املس��تمر) يجعل وقائع
احلكاية متتد في مخيلة الطفل بكل املضامني الثقافية التي حتتويها لتشبع جانبا ً من نهمه في
اللعب والتسلية ،ويتخذ ضحكه وتسليته مضمونا ً تربويا ً وثقافيا ً ذا معنى.
وف��ي مجم��ل القول ،يتأك��د بعد حتليل س��جالت امل��ادة التي يس��تهلكها األطف��ال من حيث
مضامينها وأس��اليب التلقي التي تفرضها في املشاهدة أن جتربة الطفل مع التلفزيون تضعنا
أم��ام حقيقتني اثنتني :أوالً ،احلج��م الكبير الذي أصبح يحضر به التلفزي��ون في حياة العائلة
وحي��اة الطف��ل باعتباره هيئ��ة ثقافية مؤثرة ،ومؤش��ر كهذا إمن��ا يعني أن اإلط��ار االجتماعي
والثقافي الذي يخوض فيه الناشئ جتربته الثقافية والتربوية في البيئة اجلديدة أصبح أكثر
اتساعا ً وتعددا ً ورمبا أكثر تعقيدا ً وتشوشا .وثمة ظاهرة أخرى أيضا ً ذات أهمية سوسيولوجية
بالغة ،وهي أن التلفزيون بهذا احلضور الكبير في العائلة وخاصة بعد تعدد فضائياته وتنوع
مادت��ه الثقافية املتخصصة ( )6وانفتاحه على املجال الكوني على حس��اب احمللي وعدم اكتفاء
العائلة مبش��اهدة القناة احمللية الوطنية ،لم يعد يعكس الس��رد الثقاف��ي العام ،فمع انفتاحه
الكبي��رـ مب��ا في ذل��ك من ايجابي��ات كثيرة أكي��دة ـ لم يعد يصنع س��ردية متماس��كة وموحدة
املوجهة لألطفال س���واء من حيث املضمون
اخلاصة التي تتميّ���ز بها كثير من املوا ّد التلفزي���ة واألدبية
( )6يج���ب أن نؤ ّك���د القيم���ة
ّ
ّ
تخصصت منذ أواخر التس���عينيات في هذا األدب
الثقاف���ي أو األدب���ي أو من حيث اللغة املوظفة ،تبثه���ا كامل الوقت قنوات عربية
ّ
املوجه خصوصا إلى النّاشئني.
التلفزيوني
ّ
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للحفاظ على إحس��اس أخالقي( )ethosعائلي وجماعي مشترك ،لكن االستثناء الوحيد يبقي
متص�لاً ببعض املناس��بات التي يجتمع فيها أفراد العائلة مثل ش��هر رمض��ان ،وعندما يتصل
األم��ر بنقل أحداث محلية أو عاملية كوقائ��ع احلرب أو الكوارث الطبيعية أو األحداث الرياضية
أو املناس��بات الوطني��ة والدينية ،وهو ما س��يوجد فرصا ً أوس��ع لالجتماع ومش��اهدة برامج
موحدة يتقاس��م اجلمي��ع خاللها اإلحس��اس بالبهجة أو احل��زن ،فيكون ذلك ع��ادة داعيا ً إلى
قيام احلوارات واألحاديث املفتوحة بني اجلميع .أما بالنس��بة إلى حضور التلفزيون في حياة
الطفل فانه ـ بالكثافة التي أش��رنا إليها ،وبأس��اليب املش��اهدة التي يتبعه��ا ،وطبيعة األزمنة
التي تتم فيها مشاهداته له ـ قد حتول بكل امتياز إلى هيئة تنشيئية موازية لألسرة واملدرسة
مع��اً ،وبذلك أصبح يؤثر كثيرا ً وخاصة من حيث مضمون��ه الثقافي والقيمي الذي يقترحه في
جتربة التثاقف ( )acculturationاألساس��ية التي يخوضها الطفل التونس��ي ،كما يس��هم ـ
ولو بش��كل متفاوت نس��بيا ً عند الفتيان والفتيات ولدى أبناء الفئ��ات االجتماعية املختلفة في
االنتم��اء الطبقي في تش��كيل مخيلتهم وذاكرتهم الفردية واجلماعي��ة وذائقتهم األدبية والفنية
التي يكتسبونها.
أما احلقيقة الثانية التي نقف عندها فهي أن أس��لوب النظر في جتربة الطفل مع التلفزيون
وتقوميها بصيغة «مفيد/غير مفيد» هو أسلوب غير صائب باملرة؛ ألن األمر ال ميكن أن نحصره
ب�ين قطبي اإلفادة املعمم��ة والضرر املهدم .ثم إن الس��ؤال الذي يثار حول مؤث��رات التلفزيون
ومضمون��ه على منو الطفل وتربيته ينته��ي دوما ً إلى جواب ذي محتوى نس��بي واحد ،مفاده
أن املس��ألة ال حتتمل احلصرية والضيق في فهم التجربة مع التلفزيون ومؤثراته في تنش��ئة
الطفل ،فمس��تويات الظاهرة تتصل بعوامل كثيرة ونس��بية تؤثر بأش��كال تتفاوت هنا وهناك
ف��ي احلج��م والعمق ،وتختلف عند هذه الفئة من األطفال أو عند تلك ،كما أنها تختلف بحس��ب
التجربة املخوضة ومبضامني املش��اهدة وظروفها وأس��اليب تلقيها وكيفي��ات توظيف الطفل
لها ،ومس��توى الوعي «التربوي»الذي يحمله اآلباء واألمهات .لكن وفي الوقت نفسه ثمة واقع
مس��تحدث قد فرضه تنامي حض��ور التلفزيون في احلياة العائلي��ة وال ميكن جتاهله ،وهو ما
يستدعي من املربني املنشغلني بهذا األمر وعيا ً بيداغوجيا ً جديدا ً وخاصا ً في التعامل مع سلوك
الطفل إزاء املادة املصورة سنش��ير إلى مقوماتها الحق��اً .وقبل ذلك ولكي تكون لهذه املقترحات
أسس��ها العلمية نس��تفيد هنا بدرس�ين علميني من خبيرين هما «جون بياج��ي» في علم نفس
الطف��ل و«جلبار دوران» في علوم اخليال واألبنية الثقافية والرمزية ،ولنتحدث عنهما ببعض
التداخل:
يظل الناش��ئ خالل طفولته األولى بالنس��بة إل��ى «بياجي» متمركزا ً عل��ى ذاته ،ويبقى في
جانب من ش��خصيته وحتى خالل بدايات املراهقة إحيائيا ً ( )Animisteبحيث إن األش��ياء
والكائن��ات من حوله تبدو له مس��كونة باحلياة وأطراف��ا ً تنازعه املش��اعر والوجود واحلياة،
وتبق��ى احل��دود عن��ده ما ب�ين اجلامد واحل��ي ،واملتخي��ل واحملس��وس ،واحلقيق��ي والوهمي
غامض��ة ،ولك��ن ال بأس في ذلك ،ففي ه��ذا التداخل القوي ـ وإلى حد ه��ذا العمر من حياة الطفل
ـ صحة نفس��ية مهمة .وضمن هذا التمش��ي تتخذ احملكيات الش��فوية واخلرافات التي يرويها
الكب��ار واملعلم��ون قيمته��ا وجناعتها الكبي��رة في تنمية وج��دان الطفل وتربيت��ه .فضمن ذلك
العال��م اخلرافي اخلارق والواقع خارج الزمان واملكان ،وف��ي ذلك املجال املجهول والبعيد عن
العالم احلسي للطفل تقترح احلكاية على الناشئ أن يعيش بوجدانه ومخيلته جتارب ذهنية
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فائض��ة بالل��ذة واملتع��ة .ويدعى خالل تل��ك التجربة إل��ى أن يدمج ما يتخيله م��ن ذلك العالم
العجيب مبا يدركه من واقعه وجتربته فيأتلف لديه ما تنتجه مخيلته ووجدانه مع ما ينتجه
عقله وحواسه ،ويثري كل طرف الطرف اآلخر وينفذ إليه .ومع هذا التالقح بني العقل واخليال
تبدع املخيلة أروع مخترعاتها الفكرية ،وتتخلى عن كس��لها ،وتنت��ج الروائع الفنية .وقد يجد
الناش��ئ ضم��ن تلك املرويات ش��خصيات يتقمصه��ا ويتماهى معها مس��قطا ً عليه��ا جانبا ً من
رغباته الالشعورية ،فيعيش جتربة وجدانية لذيذة تثري خياله وتنمي طاقاته التخييلية.
وأم��ا بالنس��بة إل��ى «جلب��ار دوران» فه��و يدع��و في أه��م دراس��اته املطولة ح��ول «البنى
األنثروبولوجي��ة للمخيل��ة» ( )Durand,1984إلى تربية خاصة للخي��ال ،و يرى أنه مبثل ما
نحت��اج إلى تربي��ة بدنية ألجس��امنا وتربية ذهنية لعقولن��ا فإننا نحتاج أيض��ا ً وبالضرورة
إلى تربي��ة نوعية ملخيالنا وإخض��اع قدراتنا التخييلي��ة لدربة متواصل��ة وتعهد خاص .كما
يدعو «دوران» إلى مزيد ترس��يخ علوم التأويل والبالغة والبيان ( )7ودعم إكس��اب الناش��ئني
ملهاراته��ا ،فق��د أضح��ت الضرورة ملح��ة لتربية مس��تجدة خلي��ال األجيال ،فمن تل��ك التربية
اخليالية واجلمالي��ة «تهطل األمطار املخصب��ة» ( ،)Durand,1984ومن ذلك «الهذيان» تنبع
كوام��ن اإلب��داع الفني وتش��رق األذهان الغضة بلمح��ات الصور اخلالقة ،وتقب��ل على األعمال
الفني��ة والنصوص اجلمالية لتذوق س��حرها الفاتن .أما وقد أصبح حض��ور التلفزيون طاغيا ً
بالش��كل الذي ب َّينا ويأخذ بلب الطفل ،ويأسر مخيِّلته بتخمة الصورة اجلاهزة ،ويضطرها إلى
اخلمول ،فقد أصبح األمر يس��تدعي من املربني واآلباء انتباها إلى الوضع اجلديد ،ورش��ادا ً في
التعامل مع هذا اجلهاز  /الضيف الذي سكن الديار نهائياً.
وعم�لاً مبجمل هذه األبعاد واس��تحضارا ً لرهانات التربية اجلديدة الت��ي يقتضيها الراهن
احلض��اري اليوم ،ميكن أن نضبط بعض املقومات العامة لبيداغوجيا تربوية تتصل أساس��ا ً
مبشاهدة الطفل للتلفزيون نكتفي باإلشارة إليها في النقاط التالية.
ـ الوع��ي بض��رورة إعداد تهيئة رش��يدة ألوقات األطف��ال في يومهم ،وإلهائه��م خالل أوقات
الف��راغ املتاحة بنش��اطات تعلمية تدعوهم أكثر إلى إجناز النش��اطات اجلس��مية والرياضية
ونشاطات التواصل واالنخراط املكثف في األعمال اللغوية واحلوارية ،وضبط هذا املسعى في
برامج أساسية ،ومخططات تعمل بها مؤسسات الطفولة والتنشيط الثقافي ودور الشباب.
ـ تكثيف نش��اطات ترغيب الناش��ئني في املطالعة وتش��جيعهم على اإلقبال عليها باعتماد
أنواع مختلفة من اجلزاء والترغيب ،وإحياء عادات الكبار واملربني في حكي القصص واخلرافات
الش��عبية مبا في ذلك احلكايات اخلارقة واألس��طورية العجيبة (،)contes merveilleux
وذلك لش��حن مخيلة الطفل بس��حر احلكايا اخليالية وتنمية حس��ه الوجدان��ي ،وتدريبه على
النف��اذ بذهن��ه إل��ى احلدود البعي��دة ،وإث��ارة نهمه في اس��تهالك امل��ادة الس��ردية املكتوبة أو
املسموعة ،ومتتني عالقته بثقافته احمللية وإرثها الرمزي والوجداني.
ـ تنظي��م مش��اهدات الطف��ل للتلفزيون من حيث امل��ادة والزمن ،وإتباع هذه املش��اهدات
وخاص��ة العنيفة واملثيرة منها بحوار تقوميي ونقدي يت��م بني الكبار والصغار لكن دومنا
بالصورة إلى تعلّمية خاصة بعلوم البالغة والبيان
( )7في ظل طغيان األدب املص ّور يحتاج جيل التلفزيون واالنترنت املترف ّ
لتنمية املهارات الفنية والتعبيرية وس ّد الثغرات احلاصلة في تكوين الناشئ ودعم قدراته التخييلية.
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سقوط في الوعظية اململة.
ـ ترش��يد املمارس��ات العائلية في مش��اهدات التلفزيون وتكريس عادات مشاهدة جماعية
واعية ،وهذا األمر يرس��خ لدى الطفل فكرة أن التلفزيون ليس أداة للترفيه والتس��لية فقط إمنا
أداة للتثقيف والتعلم أيضاً ،وبتكرار هذا العمل اجلماعي تترس��خ التقاليد العائلية الس��ليمة،
وينضج سلوك املشاهدة عند الناشئني.
ـ تكثي��ف النش��اطات التعلمي��ة املرتبطة بتحلي��ل الصور ،وخاص��ة منها اللوح��ات الفنية
واألعمال الس��ينمائية لغاية إكس��اب املتعلم الناش��ئ اخلبرة في التصوي��ر ،وإنتاج الصورة،
وحتليله��ا ونقدها ،ومثل هذه التربية تخلصه من س��لطة الص��ورة التلفزيون الوهمية ،وتزيل
جانبا ً من الغموض الذي يتعامل به معها.
ـ تعليم األطفال ،وخاصة الناش��ئني منهم تقنيات إنتاج الصور الفوتوغرافية والسينمائية،
وجعلهم يستأنس��ون باس��تعمال أجهزة التصوير الثابت واملتحرك وتوظي��ف تقنياتها حتى
يدرك��وا أن وراء املادة املصورة يكمن أش��خاص ينتجون الص��ورة ،و يتحكمون فيها بتوظيف
تقنيات التصوير وسيناريوهات السرد واحلبكة القصصية ،وأن الطفل بإمكانه أيضا ً أن ينتج
مثله��م حكايا مص��ورة .ونعتقد أن مث��ل هذه «التعلمي��ة» اخلاص��ة ( )didactiqueالواعية
س��تحرر الطفل من أسر اخلمول الذي يكرسه االستهالك املفرط والسلبي للصورة التلفزيونية،
وجتعله يدرك أن متعة الصورة وحتى عنفها إمنا هو شيء يبتكر ويصنع ويتلهى به.
من هنا نس��تطيع القول :إنه باإلمكان أن نس��تفيد من ثمرات احلداثة التقنية التي اجتاحت
حياتنا اليومي��ة والعائلية ،ونعيش بوعي في عصر الصورة والتلفزيون ،لكن بالرش��اد الذي
يقتضي��ه الزم��ن اجلديد نق��در على أن نتمت��ع بثمرات التقني��ة التي أتاحتها احلداث��ة الظافرة
اليوم ،ونعي في الوقت نفسه تبعاتها ومقتضياتها احلضارية.
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كتاب العدد

الشباب اخلليجي واملستقبل
دراسة حتليلية نفسية اجتماعية
تأليف :أ .د .مصطفى حجازي

الناشر :املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ـ املغرب2008 ،
عدد الصفحات200 :
عرض ومراجعة :أ.د .محمد الرميحي

ه��ذا الكت��اب ال��ذي ألفه الدكت��ور مصطفى حج��ازي وهو
أكادميي متخصص في علم النفس ،كما أنه قد قام بالتدريس
ردح��ا ً من الزمن في اخلليج ،فهو ش��خص يعرف موضوعه،
والكت��اب من نش��ر املرك��ز الثقاف��ي العربي في بي��روت عام
 .2008ويحت��وي ثمانية فصول ،فبعد املقدمة التي حتوي
ش��رحا ً نقدي��ا ً للمنه��ج ال��ذي تبن��اه الكات��ب ف��ي معاجل��ة
املوض��وع ،وكذلك دورة احلياة في املجتمعات اخلليجية ،ثم
تعرج الفصول األخرى على التوالي على األس��رة اخلليجية،
التعليم والعمل ،املشاركة في العمل العام ،ثم قضايا الهوية،
وبعده��ا أوقات الفراغ ،وأخي��را ً في الفصل قب��ل األخير إلقاء
نظرة مس��تقبلية على القضية التي يدرس��ها الكاتب ،وأخيرا ً
انته��ى الكاتب إلى ما س��ماه املؤلف إجن��ازات محققة ومهام
مطلوبة ،وهي نظرة بانورامية ملا يراه الكاتب من فرص وحتديات أمام الشباب اخلليجي.
هذه الفصول الثمانية التي حواها الكتاب تضع قضية الشباب اخلليجي في منظومة فكرية
واحدة ونقدية في آن.
في املنهج يناقش الكاتب عددا ً من القضايا املطروحة ،منها ما هو العمر الزمني لـ«الشباب»؟
وه��ل املراهقة من الش��باب أم خارجة عنه؟ وهل الس��ن املتفق عليه للش��باب يضم اجلنس�ين
الرجال والنس��اء؟ مثل هذه املوضوعات جعلت املؤلف يخرج بتصور محدد ،وهو أن الش��باب
م��ن ناحي��ة العمر هم ما ب�ين  15و 30عاما ً للرجال ،وما بني  15و 25للنس��اء .إال أنه ال يتوقف
ف��ي البحث املنهج��ي عند ذلك احلد ،ب��ل يذهب عمقا ً لنقاش أهمية دراس��ة موضوع الش��باب،
حيث إنهم يش��كلون أغلبية بني س��كان دول اخلليج العربي ،كما يش��كلون كل املس��تقبل لهذه
البل��دان التي تواجه حتدي��ات اقتصادية وسياس��ية وثقافية كثيرة .ثم يقترح بس��بب أهمية
املوضوع أن ندخل علما ً جديدا ً اس��مه «علم الش��باب» وذلك لألهمية التي يش��كلها الشباب في
املجتم��ع ،وخاصة املجتم��ع اخلليجي .بعد ذلك يوقفن��ا الكتاب عند تفرع آخ��ر ،حيث يرى أن
الفئة العمرية للش��باب التي حددها ليس��ت كافية؛ ألن هناك شرائح داخل هذه الفئة العمرية،
وحتتاج إلى معاجلة شؤونها وشجونها بشكل مختلف ،كما أن هناك فروقا ً بني اجلنس الناعم
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واخلشن في التعامل في ثنايا هذه الشرائح املختلفة.
أما الفصل في الش��رائح فإن املؤلف يقدم لنا تفس��يرا ً مبتكرا ً حول ش��باب وشابات اخلليج
بالقول :إنها تنتمي إلى خمس شرائح محددة وهي ،الشباب النخبة ،الشباب صاحب احلظوة،
والفئة الطامحة إلى بناء حياة كرمية ،ثم الش��باب امله ّمش «ش��باب الظل» كما سماهم ،وأخيرا ً
فئة خامس��ة ،وهي فئة الشابات .في مثل هذا التقسيم أرى أن بعضه يتداخل مع اآلخر ،فليس
هناك ـ فيما ذهب إليه املؤلف ـ فروق جوهرية بني «شباب النخبة ،والشباب صاحب احلظوة»
إال في أيس��ر األمور وأبس��طها .أما قوله الشباب املُه ّمش فقد كان السبق لدراسات أخرى عديدة
تطرق��ت لهذه الفئة من الش��باب .لكن ما ذه��ب إليه املؤلف في القول في ه��ذا الفصل «تصويب
املنظ��ور منهجياً» فهو ق��ول في مكانه الصحيح ،حيث صوب املؤل��ف بعض املفاهيم حول هذا
املوضوع املهم الذي يقوم بدراسته.
ف��ي الفصل الثاني يتح��دث الكاتب عن األس��رة اخلليجي��ة وقضايا الش��باب فيها ،فيعرج
على موضوع مهم وحيوي ،وهو دراس��ة األسرة اخلليجية احلديثة ،ويأتي مبفهوم جديد غير
مط��روق ،فقد دأبت الدراس��ات حول هذا املوضوع إلى توصيف األس��رة ف��ي اخلليج على أنها
إما أس��رة «ممتدة» ،وإما «نواتية» ،والكاتب يجمع بني املفهومني في توصيف دقيق ،فاألس��رة
اخلليجية بالنسبة إليه هي «أسرة نواتية ذات عالقات ممتدة» ،وهو توصيف يقارب احلقيقة
كما نعيشها.
وال يوفر الكاتب النقد احلق لهذه األسرة التي تضربها رياح العوملة والتطورات املادية
وم��دى تأثير كل ذلك على األبن��اء ،وبخاصة كما يرى املؤلف على البنات .فالتحوالت التي مير
بها املجتمع اخلليجي حتوالت قسرية تقود إلى تشتت القيم ودخول قيم جديدة غير مسبوقة.
ع��دا ع��ن الضغوط التقليدية من األس��رة على الش��باب ،وإغراءات الفضاء اخلارجي للش��باب
جتعل منهم عرضة للتأثر العميق بهذه التيارات املختلفة .ويرى الكاتب أن التش��دد «الديني»
أو اإلمناء غير الوطني هو بسبب غياب املرجعية لهذه األسرة والشباب فيها.
ويض��ع املؤل��ف أصبعه عل��ى «الوف��رة املادية» كأحد أس��باب تش��تت القيم لدى الش��باب
اخلليج��ي ،في��رى أن هناك مركب��ا ً ازدواجا ً بني «األصال��ة والتقليد» من جه��ة ،وبني «احلداثة
والتجديد» من جهة أخرى ،وهذا ما يجعل الشباب حتت تأثير قطبني متناقضني كل التناقض.
ويقارن فيما أس��ماه اإلدم��ان «الديني» واإلدمان «اإلنترنتي» ،وهم��ا قطبان من املفترض أنهما
متناقض��ان أو مختلف��ان على األق��ل ،إال أن الش��باب اخلليجي في كثير من األوق��ات يجمع بني
هذين القطبني املختلفني دون غيرهم من ش��باب الش��عوب األخرى .ويتحدث الكاتب عن تأثير
«اإلفراط في االستهالك» كأحد عوامل التشتت في القيم الشبابية في اخلليج ،كما يضيف إليه
أنواع العالقات األسرية في العائلة اخلليجية ،فيصف لنا حالة «التصدع اخلفي» في األسرة،
أو التص��دع الظاهر أو البينّ أو الصريح .ويش��دد على أهمية العالقات الصحية في األس��رة من
أجل مرجعية قيمية جيدة أو مناسبة للتنشئة االجتماعية ،وفي حال فقدانها فإن صداها يظهر
في االضطرابات املختلفة السلوكية والنفسية للشباب في األسرة .هذه التحوالت التي تصيب
األس��رة اخلليجية نتيجة تغيرات ف��ي األوضاع االقتصادية تؤدي إل��ى ثقافة تناقض اإلجناز
والشعور بالواجب وعدم العناية باإلجناز.
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ف��ي فصل التعلي��م والعمل (الثال��ث) يعود الكات��ب من جديد إل��ى عالقة التعلي��م بالبنية
الثقافي��ة املؤسس��ة على قيم االس��تهالك .فعلى الرغ��م من كبر حجم الصرف عل��ى التعليم من
قبل الدولة اخلليجية احلديثة ،والطفرة التعليمية التي يس��اويها الكاتب بالطفرة النفطية ،إال
أن نق��د محتوى التعليم ومخرجاته تأخذ جل هذا الفص��ل .فالتعليم والتأهيل وعالقة التعليم
بس��وق العمل هي األضعف ،ويرجع ذلك إلى س��ببني :األول هو القدرة االس��تيعابية من جهة،
والبرامج التعليمية املتوافرة ،والثاني إلى ثقافة االس��تهالك التي حولت اجلامعات اخلليجية
إلى «مكان لتلقي الدروس» ال العلم!! فيركن الطالب إلى الس��هل الس��ريع ،يعاونهم ـ كما يقول
ـ أس��اتذة ينصب ج ّل هدفهم على البقاء في أماكنهم ،فيتدنى مس��توى املعارف واملهارات لدى
الطالب ،وحتدث القطيعة بني التعليم وبني سوق العمل ،ويفرغ الطالب من «القدرة املعرفية»،
وتضمحل الثقافة العامة ،وتنتشر تقاليد التساهل واحلصول على الدرجات العلمية التي تكاد
تكون مزيفة ،ويساعد على انتشار ثقافة االرتزاق.
أم��ام كل ذلك ي��رى املؤلف عدم قدرة الطالب (الش��باب) على املنافس��ة احلقيقية في وضع
صح��ي بعيد ع��ن «احلمائية» األس��رية أو حمائية الدول��ة اخلليجية احلديث��ة ،وتتجلى عدم
الق��درة في عدم ملكيتهم ل�لأدوات كالكتابة والتحلي��ل والقراءة والتلخي��ص واالبتكار .تقاليد
التس��اهل تلك أفرزت جيالً كامالً من «صيادي الفرص» كما ذهب املؤلف إلى تس��ميتهم ،كما أن
الرغب��ة ف��ي احلصول على الرضا من املعلم�ين ـ في التعليم اجلامعي أو م��ا دونه ـ وصلت إلى
منطقة خطرة في إعداد الشباب للمستقبل.
وألن العمل جزء مهم من حياة الش��باب فقد شمل هذا اجلزء مناقشة عالقة العمل بالشباب
اخلليج��ي ،فم��ادام العمل يتطلب اإلعداد املهني والتقبل االجتماع��ي ،فإن الكاتب يرى أن هناك
ش��رائح اجتماعية من الشباب ال تعاني من مشكالت لدخول سوق العمل ،وبخاصة الشريحة
األولى والثانية اللتان أش��رنا إليهما سابقا ً «النخبة وأصحاب احلظوة» .أما الشرائح األخرى،
وهي «الطامحة إلى بناء حياة كرمية وامله ّمش��ة والفتيات» فإنها تعاني من صعوبة احلصول
على العمل ،وتفرز بالتالي آثارا ً اجتماعية سلبية منها اإلحساس بالغنب.
وتأت��ي إش��ارة الكاتب إلى «الواس��طة» كظاهرة اجتماعية س��لبية ف��ي مجتمعات اخلليج
العربي التي بدأت تلقي بظاللها على النسيج االجتماعي .ويالحظ الكاتب أن ظاهرة «البطالة»
ف��ي مجتم��ع يتمتع بدخل عال أو نس��بي هي ظاه��رة ال تغتفر ،ويتوقع أن ت��زداد هذه الظاهرة
تفاقما ً في األعوام القادمة بسبب األعداد الكبيرة التي تضخها املؤسسات التعليمية .وقد صدر
الكتاب قبل األزمة املالية العاملية التي تأثرت بها دول اخلليج في نهاية السنة الثامنة وبداية
التاس��عة م��ن القرن اجلديد .وهي أزمة س��وف تفاقم م��ن األوضاع االقتصادية الس��لبية ،وما
جتره من نتائج اجتماعية وس��لوكية ،ول��ن تعود «دولة الرعاية» ق��ادرة على تأمني توقعات
مواطنيها.
ف��ي الفص��ل الراب��ع يتطرق املؤلف إلى املش��اركة ف��ي العمل الع��ام ،وعلين��ا أن نتوقع مما
أس��لف في ش��رح املجتمع الذي يدرس��ه ،أن املش��اركة في العمل العام من قبل الشباب هي في
حده��ا األدنى ،فالعمل العام التطوعي يكاد يكون غير موجود في معظم الش��رائح االجتماعية
الش��بابية ،كما يوس��ع الكاتب ه��ذا النقد ليخص العم��ل التطوعي ،بل إنه يتمن��ى اإلقبال على
املش��اركة في املجتمع بش��كل عام ،ألن املش��اركة تعن��ي العطاء ،وهي فكرة لم تترس��خ ،حيث
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إن الفك��رة املض��ادة وهي «األخذ» هي الس��ائدة في الفض��اء الثقافي ،وال يف��وت الكاتب هنا أن
يق��ارن بني مجتمع الوفرة اليوم ومجتمع الندرة باألمس ،فيرى أن مجتمع الندرة «قبل النفط»
كان حيويا ً بالنس��بة للمش��اركة االجتماعية ،وهذا ما الحظه كتاب آخرون كتبوا في املوضوع
نفسه.
التطرق إلى الهوية في الفصل اخلامس إضافة مهمة للكتاب في املوضوع ،فنتيجة للتغيرات
الهيكلية في املجتمع واالنغماس في العوملة تطرح قضية الهوية في املجتمعات اخلليجية على
أكثر من صعيد ،بل يرى البعض أن هذا «التشرذم» االجتماعي املشاهد هو نتيجة تفكك الهوية
السابقة دون الوصول إلى شكل من الهوية اجلديدة شبه الثابتة .فاإلنسان اخلليجي بهويتني
ورمب��ا أكثر ،مما يزيد من صعوبة البحث والوصول إلى نتائج .ويعاني الش��باب على صعيد
االزدواجية في الهوية معاناة أكبر من اآلخرين ،وتتفاوت ردات فعلهم بني إباحية شديدة وبني
تزم��ت مقيت خارج عال��م حديث له متطلبات موضوعي��ة .ويرى الكات��ب أن الهوية هنا أيضا ً
تتوزع على الش��رائح اخلمس الت��ي صنفها ،النخبة واحلظوة ،واملكافح ،واملهمش ،والنس��اء.
وأرى أن مثل هذا التقسيم رمبا يكون قد لفت النظر إلى الهوية أكثر من الالزم.
في الفصل الس��ادس يتحدث الكاتب ع��ن أوقات الفراغ لدى الش��باب اخلليجي ،ألن الفراغ
ش�� ّكل نوع��ا ً من املعاناة ،ويرى الكاتب أن اس��تعمال مفه��وم «فراغ» قد يك��ون مراوغا ً باملعنى
املنهجي ،فكل فراغ ميأل بش��كل محدد من النش��اط ،،واإلش��ارة هنا إلى «ملء الوقت مبا يضر»
وال يالحظ الكاتب أن فراغ الش��باب اخلليجي أو ملء الوقت يختلف من حيث احلدة والشكوى
منه ،ويركز على أن الفراغ خاص ببعض الشرائح وال تعاني منه شرائح أخرى ،ويبدو أن ذلك
تسرع في التحليل ال مس َّوغ علميا ً له .ويأتي الكاتب بعدد من الشواهد الدراسية التي متت في
بع��ض دول اخللي��ج حول الفراغ ،فيرى أن هناك دوال ً تش��تكي من الفراغ ،وأخرى أقل ش��كوى
بسبب التدريب ونوعية التعليم ،ووجود وسائل ترفيه مختلفة في املجتمع ومتاحة ،مثل دور
السينما واملراكز الثقافية واملكتبات ،أو توجد برامج مخصصة للشباب رياضيا ً واجتماعياً .ثم
يلوم الكاتب األس��رة اخلليجية؛ ألن بعضها ينمي اجتاهات نقيضة لالس��تخدام األفضل لوقت
الفراغ ،كالس��فر الطويل إلى اخلارج ،وترك األبناء في أي��دي اخلدم ،أو عدم التدقيق في الرفقة
التي يتخذها األبناء.
في الفصلني الس��ابع :الش��باب اخلليجي وبناء االقت��دار ،والثامن :إج��ازات محققة ومهام
مطلوبة ،وهما فصالن يكمالن بعضهما بعضا ،يتطرق الكاتب إلى تأثير العوملة على الش��باب
اخلليج��ي فهي «حالة حضارية جديدة» هكذا ي��رى الكاتب ،رمبا هي جديدة في موضوعاتها،
أم��ا العوملة فقد طرقت أبواب اخلليج منذ زمن طويل وحتى قبل اس��تخراج النفط ؛ ألنها قدمت
مع االحتكاك باجلوار واخلارج ومع تقدم س��بل املوصالت ،الشراع ،ثم البخار ثم النفط .إال أن
مضمونه��ا اجلديد هو جديد بالفعل بس��بب التقدم الهائل في وس��ائل املوصالت واالتصاالت.
فاإلع�لام الفضائي يض��رب مجتمعات اخلليج ليل نهار ،وتتي��ح اإلنترنت التواصل مع اجلوار
والعال��م في ملح البصر ،إال أن نتائج في «انعدام القني» كما يس��ميها الكاتب تؤثر في الش��باب
اخلليج��ي من أجل إنكار جزئي للواقع ،والعيش في عالم افتراضي قابل أو رافض كليا ً ملا يراه
ويس��معه .ويش��كل ذلك صعوبة في تكوين رأي عام ش��بابي متقارب .العوملة لها مضار أيضا ً
من وجهة نظر الكاتب فهي تنقل الفس��اد الكوني حس��ب تعبيره لفئة الشباب ،وتضيف أشكاال ً
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من الثقافة قد ال تكون منس��جمة مع قيم املجتم��ع .كما أنها تفرض قانون القوة في التعامل مع
املجتمعات غير القادرة على املقاومة ،سواء كانت قوة اقتصادية أو ثقافية أو معلوماتية .ويرى
الكاتب هنا أنه لبناء «اقتدار» ش��خصي ممكن للشباب في اخلليج ،علينا أن نتوجه إلى سبعة
أركان رئيسية في ذلك ،وهي األولى بناء قوة جسمية للشباب عن طريق الرياضة ،وثانيا ً كفاءة
نفسية ،وهذه تأتي منذ الطفولة من أجل التعامل مع نتائج العوملة ،والثالثة بناء اقتدار معرفي
في عالم تتس��ارع فيه التحوالت املعرفية بش��كل غير مسبوق تاريخياً ،والرابعة جدارة مهنية
مبنية على اهتمام بالتعليم والتدريب ،اخلامسة كفاءة اجتماعية تتعامل مع اآلخر باقتدار في
سوق مفتوح ،والسادسة حتصني هوية االنتماء ،والسابعة واألخيرة احلصانة اخللقية .بهذه
الوصايا السبع يضع الكاتب خبرة ثمينة في متابعة مشكالت الشباب اخلليجي.
الكت��اب يقدم جديدا ً ف��ي موضوعه وحيويا ً أيض��اً ،ويضيف إلى املكتب��ة العربية إضافات
جوهرية تستحق املتابعة والتثمني.
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مقاالت

املدرسة املدججة بالتكنولوجيا
أين اجلانب اإلنساني في التربية املعاصرة؟
أ .د .علي أسعد وطفة

قسم أصول التربية
كلية التربية ـ جامعة الكويت
مقدمة:

إن��ه ملن البداهة مبكان أن نقول إن التكنولوجيا إنتاج إنس��اني ،وهي كما يصفها جان بول
س��ارتر  ،Jean-Paul Sartreف��ي كتاب��ه نق��د العق��ل اجلدل��ي Critique de la raison
« dialectiqueموضوع��ات إنس��انية أنتجه��ا الناس أنفس��هم وجس��دوها بصورة أجهزة
وآالت تطبيقي��ة ذات طاب��ع رم��زي»  .)Jean- Paul Sartre (1985وفي هذا الس��ياق يقدم
اإلبيس��تيمولوجي املع��روف كارل بوبي��ر  )Karl Popper (1978تص��ورات واضحة حول
العالق��ة بني الذات��ي واملوضوعي فيم��ا يتعلق بالتكنولوجيا واإلنس��ان ،فالنظري��ات العلمية
تشكل في جوهرها نوعا ً من التفكير اإلنساني النشط الذي يتحول إلى جتليات مادية وتقنية،
ومن ثم تأخذ هذه التقانة صورتها التكنولوجية التي تتميز بطابع االس��تقالل النسبي لتشكل
بس��ماتها ،وف��ي نس��ق عالقاته��ا التقني��ة نظام��ا ً تكنولوجيا ً متكام�لاً يتمي��ز مبنطقه اخلاص
( .)Simondon,1989وه��ذا يعن��ي في نهاية املطاف أن التكنولوجيا ليس��ت مجرد أش��ياء
تتموضع في عاملنا بل هي أكثر من ذلك إنها جتس��يدات إنس��انية رمزية ومعرفية تبلورت في
صيغة تكنولوجيا إنس��انية .ووفقا ً لهذه الرؤية فإن هذه التكنولوجيا في تشكيالتها املختلفة
وجتلياته��ا املتنوعة ووظائفه��ا املتعددة هي جتلي��ات رمزية لفعالية إنس��انية تتميز بدرجة
كبي��رة م��ن الدقة واملرونة والذكاء .وعل��ى الرغم من أهمية احلضور اإلنس��اني في تكوين هذه
التكنولوجيا وتش��كيلها فإن هذه التكنولوجيا تستمر في أدائها وتقوم مبختلف وظائفها حتى
مع غياب املبدعني الذين أبدعوها ،وهذا األمر يشكل بذاته نوعا ً من االستقالل النسبي الوظيفي
لهذه التكنولوجيا في أدائها اإلنساني.
هل تغيرت املدرسة؟

ومهم��ا تكن الوضعيات التي تأخذها املدرس��ة ف��ي عاملنا املعاصر فإن هذه املدرس��ة تأخذ
صيغ��ة لم تتغير تقريب��ا ً منذ أربعة قرون ،وهذا يتضح فيما يتعلق بتقس��يماتها وطرق العمل
فيها ،والسيما عندما يتعلق األمر بقاعات التدريس وانتظام الطالب املنتسبني إليها في صفوف
وقاعات ومجموعات .فاملدرسة مدرسة اليوم كما كان حال مدرسة األمس مقسمة إلى صفوف
مغلق��ة ،ويأخذ العمل فيها صورة مغلقة فيما يتعلق بالتعليم واملنهج ،ففي كل قاعة دراس��ية
يوج��د معلم ومجموع��ة من التالميذ ،حيث يجري العمل بصورة مس��تقلة ع��ن بقية الصفوف
واملجموع��ات الدراس��ية ف��ي املدرس��ة .واملعلمون في داخل ه��ذه الصفوف ميتلكون س��لطات
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واس��عة ح��ول ما يج��ري في قاعاته��م؛ حيث يعمل��ون وفقا ً ملب��دأ التفاعل املباش��ر مع الطالب
واألطفال والتالميذ.
وف��ي خضم ه��ذا التفاعل الترب��وي اليومي في املدرس��ة ،وعلى مدى س��نوات طوال ،ميكن
أن نتح��دث عن صيغة التنش��ئة االجتماعية مب��ا تنطوي عليه من مع��انٍ واجتاهات ودالالت.
فاملعلم ـ وكما هو احلال في مختلف النش��اطات اإلنسانية ـ يستخدم التقانة والتكنولوجيا في
فعل��ه التربوي .وميكنن��ا أن نطلق على منظومة األدوات والتقانات التي يس��تخدمها املعلمون
واملتعلمون في عملهم التربوي بتكنولوجيا التعليم ،Technologie de l’enseignement
وه��ذا املفهوم يعني جملة األدوات والتقانات والوس��ائل التي يس��تخدمها املعلمون في عملهم
لتحقيق الغايات التربوية واألهداف التعليمي��ة املطلوبة .وهذا التعريف يعني أن تكنولوجيا
املعلم ليس��ت ش��يئا ً آخر غي��ر األدوات والوس��ائل التي يس��تخدمها من أجل حتقي��ق األهداف
التربوية املنتظرة واملطلوبة في عالقته مع التالميذ والطالب.
إن السؤال الذي يطرح نفسه بإحلاح في هذا املستوى من الدراسة هو :ما السمات األساسية
احليوية التي مت ّيزت بها املدارس التقليدية القدمية في نهاية القرن السابع عشر التي مازالت
حاض��رة وقائمة في نظامنا التربوي املعاصر؟ عدد كبير من الدراس��ات واألبحاث تطرقت إلى
هذه املسألة ،وقدمت إجابات واضحة حول أوجه التجانس بني مدارس اليوم ومدارس األمس.
وميكننا أن نسوق وفقا ً لهذه الدراسات بعض السمات األساسية التقليدية التي مازالت تهيمن
في بنية وفعاليات املدرسة املعاصرة ،أي :في أيامنا هذه:
 1ـ	 مازالت بنية املدرس��ة على صورتها التقليدية القدمية ،فيما يتعلق بتكويناتها الزمنية
واملكانية ،فاملدرسة مازالت تش��كل فضا ًء اجتماعيا ً تربويا ً مغلقا ً على ذاته وفق ترتيبات
تعتمد تقس��يم الط�لاب في مجموعات مح��ددة ،حيث تتم العملية التربوية املدرس��ية في
قاعات دراس��ية مغلقة ومنفصلة عن العال��م اخلارجي ،وحيث يبقى الطالب بني اجلدران
لفترات زمنية طويلة يتعلمون و ُي َر َّوضون على اخلضوع .وجتدر املالحظة في هذا الصدد
أن العالقات التربوية االجتماعية القائمة في الوس��ط املدرس��ي (بني املعلمني واملتعلمني
واإلداري�ين) غالب��ا ً ما تكون مختلفة عما هو س��ائد في الوس��ط االجتماع��ي العام للحياة
االجتماعية.
 2ـ وتعتمد العالقات االجتماعية في املدرس��ة على نظام من املمارس��ات التي تأخذ طابعا ً
تربويا ً مثل التدريب ،والتلقني ،والترديد ،والتصحيح ،واملكافأة والتشجيع ،واالختبارات،
والواجبات...إل��خ .وتأخ��ذ ه��ذه التربي��ة املدرس��ية ثالث س��مات مميزة :تأخ��ذ التربية
املدرس��ية طابعا ً توثيقيا ً من حيث هي مكتوبة فيما يتعلق باملناهج واملضامني واملقررات
والكتب ،وهي مواد موجهة إلى جماعات التالميذ بتقسيماتهم املدرسية املعروفة ،ومن َث ّم
فإن هذه املناهج مش��روعة وصاحلة بالنس��بة جلميع املنتس��بني إلى املؤسسة املدرسية
من طالب ومعلمني.
 3ـ هذا النظام املدرس��ي املتضمن لنس��ق من املمارسات واملواقف ،يفرض نوعا ً من السلوك
االجتماع��ي ال��ذي يأخ��ذ طابع��ا ً مدرس��يا ً وتربوياً .ويش��مل ذل��ك نوعا ً م��ن الوضعيات،
واحلاالت ،والنش��اطات ،والتنظيمات ،والقواعد ،والقوانني ،واألعراف املدرسية ،ومراقبة
النظام املدرس��ي ،وبرمجة الزمان واملكان ،وخض��وع الطالب ملعلميهم ،وخضوع املعلمني
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إلدارييهم...إل��خ .وه��ذا كله ميثل نظاما ً م��ن العالقات والفعالي��ات التربوية بني املعلمني
واملتعلمني .وهذه العالقات تعمل في نهاية األمر على تنظيم وتقنني العالقات االجتماعية،
ومن ثم منذجتها ووضعها في أمناط للفعاليات القائمة في الوسط املدرسي.
 4ـ	 توظف املدرسة في فعالياتها التربوية مجموعة من املواد واألدوات والتقانات مثل الكتب
واملقررات والسبورات واجلداول وأدوات العرض واملخابر...إلخ ،ومن ثم فإن هذه األدوات
تش��كل جتسيدات مادية للثقافة املكتوبة املرمزة واملوضوعية .وفي هذا اخلصوص ميكن
القول إن اخلطاب املدرسي يأخذ صورة خطاب مكتوب ومحرر ،ويجسد ممارسة متمايزة
عن مختلف املمارس��ات التربوية األخرى التي تأخذ طابعا ً ش��كلياً .فاملدرس��ة قد نش��أت
ف��ي جوهرها حتت تأثير مجتمع الق��راءة والكتابة ،وذلك ألن الكتاب والكتابة قد أصبحت
إمكانية ممكن��ة ألغلب أفراد املجتمع ،وهي من ب َْع ُد تفرض نفس��ها بالضرورة االجتماعية
في مختلف جوانب احلياة االجتماعية والفكرية والعلمية.
 5ـ وم��ن الس��مات األساس��ية للمدرس��ة أنها معني��ة باس��تقطاب هيئة من املعلم�ين الذين
يقوم��ون بوظيفة التعليم ،وهي الوظيفة األساس��ية في املدرس��ة .فاملعلم يقوم بالوظيفة
األساسية في املدرس��ة ،ويكاد يكون الفاعل األساسي في مختلف الفعاليات التربوية في
املدرس��ة .ومن سمات املعلم أنه يقوم بالتعليم للموضوعات نفسها بالطريقة عينها ،وفي
الزمن ذاته ،وللمجموعات الطالبية احملددة بطريقة واحدة .وطريقة التعليم هذه ال تتجدد
وال تتغير بتغير األحوال والظروف في املدرسة.
 6ـ وفي النهاية ـ وكما هو احلال في مختلف املؤسس��ات االجتماعية األخرى ـ فإن املدرسة
تعمل على حتقيق مشروع اجتماعي يأخذ معناه وداللته من صلب الفعاليات والنشاطات
واألهداف واملمارسات القائمة فيها ،ويتمثل هذا املشروع في التأثير على األطفال والتالميذ
من أجل تنشئتهم اجتماعيا ً وأخالقيا ً ومن ثم تثقيفهم وفقا ً للرسالة التربوية التي حتددها
املدرسة.
وف��ي حقيقة األمر فإن مهمة املدرس��ة ال تق��ف ـ كما يعتقد كثيرون ـ عند ح��دود بناء املعرفة
ف��ي عقول األطفال ،بل تس��عى ف��ي حقيقة األمر إلى تنش��ئة األطفال ،وتكوينهم نفس��يا ً وعقليا ً
وأخالقياً ،وتكفي اإلش��ارة في هذا الصدد إلى أن األطفال يقضون ما يقارب س��ت عش��رة س��نة
على مقاعد املدرس��ة ،وهذا يجعلنا ندرك أهمية الوظيفة التربوية للمدرس��ة التي متارس دورا ً
ينقطع نظيره في عملية بناء شخصية الفرد وتشكيل كينونته اإلنسانية.
فالتعليم في املدرس��ة يعني أن يقوم املعلم باحلضور إلى املدرسة ،وأن يدخل إلى القاعات
والصفوف ليعلم جماعة محددة من التالميذ أو الطالب وفقا ً ملعايير وأهداف مدرس��ية تربوية.
وه��ذا يعني أن التعليم في جوهره عم��ل تفاعلي يضع املعلم والتالميذ في حالة تفاعل تربوي
ووجداني .وهذه الس��مة التفاعلية التربوية مازالت حتى اليوم هي الس��مة األساس��ية لعملية
التعليم والتربية .فاملعلم كما أشرنا مطالب باحلضور إلى قاعات التدريس ،ومواجهة الطالب
بصورة مباش��رة عل��ى مدى األيام والس��نني ليق��وم بتعليم م��واد ومضامني تربوية ن��ادرا ً ما
تتعرض للتغيير والتبديل.
ال يعن��ي فع��ل التعليم مجرد أي فعل ،بل هو فعل يقوم على مش��اركة اآلخر في أمر له داللة
وإشارة .فاملعاني التي تتحقق في قاعة الدرس ،والتي يتم تبادلها والدالالت االتصالية املتبادلة
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الت��ي حتظ��ى باالعتراف واملش��اركة ،هي عملي��ات التفاعل الترب��وي .فالتربية املدرس��ية هي
بالدرجة األولى ،وقبل كل شيء أفعال لغوية ،ودالالت ومعانٍ ورموز وإشارات ،إنها باختصار
نش��اط تواصلي تفاعل��ي ،وهي تتجه نح��و كينونة جمعي��ة (جماعة الط�لاب) ،وذلك بفضل
فعالية إنسانية قوامها املعلم حيث تكون أفعاله هادفة وموجهة ومؤسسة على أدوات لغوية
ذات طاب��ع رمزي ،وم��ن الواضح أيضا أن العملية التواصلية هذه تعتمد نس��قا ً من الفعاليات
واألدوات واملمارس��ات والقواع��د والقوان�ين والترتيبات واملهمات واملضام�ين التربوية ،وذلك
م��ن أجل بناء تفاعل تربوي ق��ادر على حتقيق الغايات التربوية املطلوبة التي تتمثل في الفهم
والتعاون مع اآلخر في س��ياق اجتماعي ترب��وي .فالفعل التربوي ال ميكن أن يكون مجرد فعل
ذات��ي فردي يقوم به فاعل منفرد معلما ً كان أو طالباً .فالفعل التربوي نش��اط جماعي تتقاطع
فيه فعاليات مختلف العناصر التربوية في املؤسس��ة التربوي��ة ،وهو بالضرورة يأخذ مكانه
في س��ياق مشترك للفاعلني في املؤسسة املدرسية .وفي سياق هذه العالقة املشتركة للتفاعل
جند أنفسنا في مجال البحث والتساؤل عن التواصل البيداغوجي الذي يتم وفقا لرؤيتنا وفقا ً
لثالثة مخططات متداخلة ،وهي :التفسير ،التدخل ،والتواصل.
ميتلك املعلمون تص��ورات متنوعة حول مجريات احلياة التربوية في القاعات والصفوف،
كم��ا أنهم ميتلكون رؤيتهم وتفس��يرهم اخلاص للحوادث املدرس��ية والفعالي��ات التربوية في
داخله��ا .فاملعلم��ون يقومون مبالحظة ما يجري ف��ي مجال عملهم الترب��وي ،ومن ثم يعملون
على تفس��ير ما يالحظونه ويش��اهدونه وفقا ً ملنهج رؤيتهم اخلاص بالتحليل والتفس��ير .فهم
يالحظ��ون الصفوف ،وحركات الطالب ،وردود أفعالهم ،ومس��توى تقدمهم ،وبواعث جناحهم
وتفوقه��م ،ومن ثم ُي ْخ ِ
ضعون ذلك كله لتفس��يرهم وحتليلهم .ووفقا ً له��ذا التصور ميكن القول
إن جانب��ا ً كبي��را ً من العملي��ة التربوية يقع في دائرة التحليل والتفس��ير .فاملعل��م له توقعاته
وتصوراته املسبقة التي يعتمدها في عملية التفسير والتحليل ،ومن ثم في فهم دالالت ومعاني
ما يحدث في الوس��ط املدرس��ي ،وهذا يعني أن إحدى وظائف املعلم تكمن في حتليل وتفس��ير
الوضعي��ات التربوي��ة القائمة؛ حيث يأخذ وضعي��ة الراصد املميز ملختلف اإلش��ارات ،وحيث
يكون على اس��تعداد دائم الرجتال الس��لوك املناس��ب للرد عل��ى ما تقتضيه ه��ذه الوضعيات
واإلش��ارات املتج��ددة .وقدرته هذه على االرجت��ال تتحدد بخبرته ومعرفت��ه اجليدة للتالميذ
والطالب ومجموعة الصف الذي يقوم بتدريسه.
ولك��ن املعلمني عندما يقومون بعمليتي التفس��ير والتحليل فإنه��م يفرضون داللة ،ومعنى
عل��ى ما هو قائم وما هو حادث ،وبناء على ذلك يوجه��ون فعل التواصل التربوي ،ويعاجلون
املضام�ين التربوية بالطريقة التي تتوافق مع تصوراتهم ورؤاهم املفضلة .ووفقا لهذا التصور
ف��إن التواصل التربوي ال يك��ون دائما ً في حالة ت��وازن ويأخذ طابع رؤية تهيمن وتس��ود هي
رؤية املعلم وتصوراته.
والب��د لنا هنا من اإلش��ارة إلى أن قدرة املعلم على فرض تصوراته اخلاصة على املمارس��ة
التربوي��ة ألمر ال يتوافق مع االجتاه الس��ائد ال��ذي يرى أن التعليم عملي��ة حيادية موضوعية
يتجل��ى بوصفه عملية نقل حيادية للمعلومات إلى التالميذ والطالب .فاملعلم وفقا ً للتصورات
السائدة هو مجرد ناقل للمعرفة ،ومؤصل لها في عقول الطالب ،واملعلم وفقا ً لهذا التصور يأخذ
موقف��ا ً حياديا ً م��ن املعرفة وميارس دوره بصورة موضوعية وم��ن ثم فإن حضوره ال يتجاوز
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حدود القدرة على نقل املعلومة وتأصيلها في وعي الطالب والناشئة .ولكننا وعلى خالف هذه
التصورات السائدة فإن املعلم ليس حيادياً ،وال ميكنه أن يقف على احلياد؛ ألنه بحكم تكوينه
العلم��ي واأليديولوج��ي وبحكم انتماءاته االجتماعية يجد نفس��ه وبصورة ال ش��عورية قادرا ً
عل��ى أن يفرض نوعا ً من التصورات واملمارس��ات الت��ي تتوافق مع رؤيته ومنظ��وره الفكري.
وبعب��ارة أخرى فإن املعل��م يفرض نوعا ً من ال��دالالت واملعاني التي يؤمن به��ا .فاملعلم يعمل
وه��و يدرك بأنه س��يقدم معلومات ال يعرفها الط�لاب ،وأن على الطالب والتالمي��ذ أن يتعلموا
أف��كارا ً ومفاهيم وموضوعات ،وهو الذي يحدد ف��ي نهاية األمر صورة هذه املعلومات وداللتها
في قاعة التدريس.
وعلى هذا النحو تأخذ العملية التربوية صورة تدخل يفرضه املعلم ،وعلى هذا األساس فإن
عملية التواصل التربوي جتري وفقا ً لنسق من الصيغ والدالالت والرموز التواصلية التي تأخذ
مكانها ودورها في توجيه التواصل التربوي ( .)Bourdieu, 1982ومن ثم فإن فرض الدالالت
واملعاني أمر يحتل أهمية كبيرة؛ حيث يجب على املعلم أن ميارس دوره التربوي ،ومن ثم فإن
أدوات��ه التربوية والتفويض الترب��وي الذي يؤديه هي مركب من امل��واد ذات الداللة واألهداف
احمل��ددة باملعاني ( .)Durand, 1996واملعل��م يعمل وفقا ً لدالالت ومعانٍ متنوعة ،حيث تكون
مادته األساس��ية في العمل اخلط��اب والكالم واملعارف واملعلوم��ات والقواعد واملعايير ،وهي
في جملتها حقائق ودالالت مش��بعة باملعنى واملعطيات اللغوية والرمزية ،وفعل هذه الدالالت
يكون دائما ً معنويا ً وتأثيره قلما يكون سلوكيا ً أو حسيا ً مجسداً.
فاملعلم يفس��ر ويف��رض دالالت��ه ،ولكنه في الوقت نفس��ه يش��ارك ويتواص��ل ،حيث يأخذ
التواص��ل مكانه ف��ي قلب الفعل التربوي ،والتواصل ليس ش��يئا ً يضاف إل��ى الفعل التربوي،
ب��ل هو جوه��ر الفعل الترب��وي وغايته .وهذا الفعل البس��يط ميكنن��ا أن نفهم أهمي��ة القدرات
التواصلية للمعلم والتي متكنه من أن يلعب دورا ً مهما ً في العملية التعليمية .وغالبا ً ما ترتبط
كفاءة املعلم في عملية التواصل هذه مبزاج املعلم وشخصيته ،حيث تكون شخصية املعلم في
أغلب األحيان الوسيلة األجنع لتحقيق عملية تواصل تربوي مجدية وفعالة.
س�لاً
فالتواص��ل في املدارس التقليدية كان غالبا ً يجري بطريقة خطية يكون فيها املعلم ُم ْر ِ
للمعلوم��ات ،والتالميذ مس��تقبلني له��ا .ولكن ،ومن غي��ر الدخول في حتلي��ل تفصيلي لعملية
التواص��ل التربوي فإنه يج��ب علينا أن نعلم أن ه��ذا التواصل ال يجري دائم��ا ً على هذا النحو
البس��يط للعالقة بني املرس��ل واملتلقي .فالتواصل في املدرس��ة يجري اليوم بطريقة مختلفة،
ونحن نعلم أن التلميذ يشارك في عملية التواصل ،وليس مجرد أداة مطلقة السلبية في عملية
التواصل املعرفي والتربوي.
وف��ي هذا اجلانب من التحليل ميكن القول إن التالميذ ميتلكون القدرة على تفس��ير س��لوك
املعل��م ،وعل��ى إدراك ما يقوله ،أو ما يذهب إليه ،ويضاف إلى ذل��ك أن التالميذ يتواصلون فيما
بينهم ،س��واء بطريقة ثنائية أو جماعية ،أو بطريقة أكثر اتس��اعا ً وش��موالً .وهنا يتوجب على
املعل��م أن يراقب هذه احلالة من التواصل التي تتم في الطرف اآلخر من معادلة التواصل ،وقد
يحاول املعلم توجيه هذا التفاعل بني التالميذ ومحورته في اجتاه يرغبه ويسعى إليه.
وميك��ن القول في هذا الس��ياق إن الرس��الة التي يوجهه��ا املعلم إلى تالمي��ذه تأخذ دالالت
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متع��ددة ومتنوعة .وبعيدا ً عن اختزال هذه الرس��الة إلى أبعاده��ا التحويلية والنقلية لعملية
املعرفة ،فإن هذه الرسالة تتضمن مجموعة من الرسائل الفرعية في اآلن الواحد؛ إذ تشمل وفي
الوقت نفسه مادة التعليم ،وطريقة التعلم ،وطريقة الفهم ،والطريقة التي ميليها املعلم ويقبلها
في فهم املادة وحتليلها .وباختصار فإن املعلم في فعاليته التربوية في داخل قاعات التدريس
يطور نوعا ً من التفاعل الداللي مع التالميذ وفقا ً لثالثة مستويات من الفعل التربوي:
 1ـ فعاليات تفسيرية ملا يحدث اآلن في نطاق احلياة املدرسية.
 2ـ فعالية التدخل لفرض نظام ذاتي من الدالالت واملعاني.
 3ـ فعالية تواصلية معقدة في طبيعتها مع التالميذ والطالب في الوسط املدرسي.
وم��ن الض��رورة مبكان أن نعلم أن ه��ذه الفعالية الثالثي��ة تتم في كل يوم م��ن أيام احلياة
املدرس��ية ،وخالل س��تة عش��ر عاما ً من حياة الفرد في املدرس��ة .وهذه املمارس��ات االتصالية
متارس دورها بصورة فعالة وعميقة وهي تش��كل منطلق عملية التنش��ئة املدرس��ية للتالميذ
حيث تفعل فعلها في تكييف العملية التربوية وفق نس��ق من التفكير والتصورات واملعلومات
واملهارات التي تشكل األساس احلقيقي للحياة االقتصادية واالجتماعية.
تدجني املدرسة بالتقانة الذكية:

تش��كل دراسة العالقة بني املدرس��ة وتكنولوجيا االتصال واملعلوماتية محورا ً أساسيا ً في
نس��ق هذه املقالة؛ ولذا فإن��ه يتوجب علينا في هذا الس��ياق أن نطرح تس��اؤلنا املركزي حول
الوظيفة األساسية لوسائل االتصال واملعلوماتية في احلياة التربوية للمدرسة .ولدينا منظومة
من األسئلة التي تتفرع من السؤال املركزي :ما األهمية التي ميكن أن حتققها هذه التكنولوجيا
في الوس��ط املدرسي؟ هل هي ضرورية وفعالة في نس��ق احلياة املدرسية؟ وكيف ميكن لهذه
الوس��ائل أن تندرج في املمارس��ة التربوية ،وأن تتكامل معها؟ هل ميكن لهذه التكنولوجيا أن
تعزز عملية التفاعل التربوي؟ وهل ميكنها في حقيقة األمر أن تدفع العملية التربوية قدما ً إلى
األمام؟ وإذا كانت هذه التكنولوجيا تعزز أو قادرة على تعزيز مسار العملية التربوية ،ففي أي
اجت��اه ميكن أن توجه العملية التربوية؟ وأي معن��ى أو داللة ميكن أن تقدمها؟ وفي أي خدمة
ميك��ن أن توظف ،وما الغاية األساس��ية من توظيفه��ا؟ ومن الواضح أن ه��ذه املقالة لن تكون
في مس��توى تقدمي إجابات واضحة عن هذا احلش��د املتكامل من األسئلة املعقدة في جوهرها،
ولكنه ميكننا ويكفينا أيضا ً أن نوجه فعاليتنا العلمية لتقصي ثالثة مس��تويات من مستويات
العالقة بني التكنولوجيا في عالقاتها مع التربية املدرس��ية :البنية اخلليوية للعمل التربوي،
التفاعل التربوي ،واملعرفة املدرسية.
تكنولوجيا املدرسة والبنية اخلليوية للعمل املدرسي:

كما أش��رنا في بداية هذه املقالة فإن املدرس��ة ومنذ أربعة قرون م��ن الزمن مازالت تخضع
لبني��ة خليوية ،وهذا يعني أن املدرس��ة مقس��مة إلى خالي��ا وصفوف وقاعات مغلقة نس��بياً،
منفصل��ة بعضها عن بعض ،حيث يتلقى التالميذ ـ وفقا ً لتقس��يماتهم الدراس��ية ـ تعليمهم في
دائ��رة هذه احلجرات والصفوف املغلق��ة ،ويتفاعلون مع معلميهم وراء جدران هذه احلجرات.
وقد ش��هدت املدرس��ة مع الزم��ن تضخما ً ومن��وا ً خالل الق��رن املاضي ،وذلك فيم��ا يخض عدد
الصفوف والطالب واملعلمني .وخالل العقود املنصرمة ش��هدت املدرس��ة تزايدا ً كبيرا ً وحاشدا ً
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في أعداد الطلبة املنتسبني إليها حتت تأثير مجانية التعليم ومجانيته في أغلب بلدان العالم.
وفي عمق هذا التطور النمائي ش��كلت املدرس��ة مكانا ً حيويا ً تنامت فيه البيروقراطية ،ومجاال ً
للنفوذ السياس��ي واحلض��ور اإليديولوج��ي .ومع أهمية احل��وادث والتغيرات التي ش��هدتها
املؤسس��ة املدرس��ية عامليا ً فإنها لم تش��هد أي تغيير جوهري فيما يتعلق ببنيها اخلليوية من
حيث تقسيماتها إلى صفوف وحجرات مغلقة.
ولس��نا اآلن في صدد مناقش��ة تفصيلية ملسألة نشوء النظام املدرس��ي بالعالقة مع ظهور
أش��كال جديدة من األنظمة السياس��ية للدولة ،وذلك خالل القرنني السابع عشر والثامن عشر،
ولكننا نود اإلش��ارة إلى أن نشوء املدرس��ة على هذه الصورة اخلليوية جاء متأثرا ً باعتبارات
سياس��ية ومعايي��ر اقتصادية تقوم عل��ى مبادئ :الس��رعة ،والفاعلي��ة ،والنظ��ام ،واملراقبة،
واجلهد ،والسيطرة ،واجلدارة .وإنه ملن الواضح أن تشييد هذا النظام املدرسي يعبر عن إرادة
سياس��ية بخلفيات اجتماعية اقتصادية تريد للمدرس��ة أن تكون قادرة على الضبط واملراقبة
والتنظيم والترويض االجتماعي والسياسي (.)Foucault, 1975; Vincent, 1980
ووفق��ا ً له��ذا التصور ،فإن التربي��ة حتولت إلى أداة سياس��ية اجتماعية خفي��ة ،وعلى هذا
األس��اس اتخذت صورة ممارس��ة اجتماعية جديدة لتنظيم جديد ،يحمل دمغته املؤسساتية،
ليحل مكان املؤسس��ات املعرفي��ة التقليدية التي متثل��ت تاريخيا ً في أماكن العبادة واألس��رة
واملناطق احمللية في األحياء .وباختصار فإن املؤسس��ة املدرسية أخذت دورا ً مهيمنا ً باملقارنة
مع الصيغ األخرى للمؤسس��ات املعرفية والتربوية ،وبقيت عل��ى صورتها هذه حتى اللحظة
الراهنة (.)Vincent, 1994
وهنا جتدر اإلشارة ،في هذا السياق ،إلى أنه ومع دخول التكنولوجيا االتصالية إلى ميدان
املدرس��ة ،بدأت املدرس��ة تش��هد في حقيقة األمر تغييرا ً يهدد بنيتها التي بقيت على حالها مدة
أربع��ة ق��رون من الزمن؛ ألن ه��ذه التكنولوجيا اجلدي��دة تترك املجال متاحا ً النفتاح مدرس��ي
جدي��د ،وتس��مح بأمناط تربوي��ة جديدة خارج��ة على مبدأ االنغ�لاق الصفي ال��ذي عُ ِرفت به
املدرس��ة منذ حلظة تأسيس��ها .فالتكنولوجيا اجلديدة تتيح للتالميذ واملعلمني نوعا ً واس��عا ً
م��ن االتص��ال يخترق ج��دران الصف��وف التقليدية ،وتتي��ح نوعا ً م��ن التفاعل الترب��وي الذي
يتجاوز حدود اجلدران املغلقة واحلجيرات املدرس��ية الصماء .فالصف كما نعرفه مكان مغلق
للمراقب��ة الزمني��ة واملكانية ،حيث يت��م زج التالمي��ذ واملعلمني بني اجلدران ف��ي زمن يتصف
بأنه زمن مدرس��ي باملطلق .ونظرا ً ملا تتميز به التكنولوجيا اجلديدة من سمات ومزايا تربوية
فإن الس��ؤال هو ه��ل ميكن لهذه التكنولوجيا أن تدفع املدرس��ة إلى جت��اوز الصورة التقليدية
للصف��وف املغلق��ة إلى وضعيات جدي��دة تكون فيها العالق��ة التربوية أكثر انفتاح��ا ً وانطالقا ً
على العالم اخلارجي؟ وبعبارة أخرى هل ميكن لهذه التكنولوجيا أن تؤدي إلى هدم اجلدران
املدرس��ية نحو عالم أكث��ر انفتاحا ً على معطيات التواصل الفكري واإلنس��اني في عالم ما بعد
احلداثة الذي يدق أبواب املدرسة؟
في واقع األمر ،وفي نسق التجاوب مع التساؤالت املطروحة فإن قوة التكنولوجيا احلديثة
وأصالتها تكمن في قدرتها على حتويل التفاعل التربوي من داخل الصفوف إلى خارجها .وهذا
يعني أنها مت ّكن من تفاعل يتجاوز الفضاء الزمني واملكاني للمدرسة التقليدية .وفي دائرة هذا
التصدع املتوقع للمدرسة التقليدية فإنه ميكن االفتراض وبقوة بوجود إمكانية لتعليم األجيال
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اجلديدة وتنش��ئتها اجتماعيا ً دون االعتماد على الصفوف املدرسية للمدرسة التقليدية ،حيث
تق��وم إمكانية جديدة تتمثل ف��ي بيئة تكنولوجية جديدة تتيح إمكانيات جديدة في مس��توى
التربية والتعليم في املراحل القادمة من التطور التربوي املنتظر.
وتبق��ى هناك أس��ئلة عديدة تطرح نفس��ها في حال��ة زوال اجلدران في امل��دارس التقليدية
وس��قوطهاَ :م��ن ال��ذي س��يوجه ويراق��ب عملي��ة التعلم؟ م��ن الذي س��يقوم مبهمة التنش��ئة
االجتماعية؟ من سيُعَ لَّم ومن س ُي َر َّبي؟ وأية أهداف ستوجه احلياة التربوية في املدرسة؟ وما
املبادئ التي س ُت ْع َت َمد في عملية التأهيل والتدريب؟ وما القيم التي ستفرض نفسها؟ ومن الذي
يحدد القيم التربوية؟ وألية مصلحة سياسية أو اجتماعية ستوظف العملية التربوية؟ أسئلة
وأسئلة ال تنقطع تطرح نفسها في مواجهة التغيرات التربوية احملتملة.
على سبيل املثال :هل ميكن توظيف وسائل املعلوماتية واالتصال في املدرسة بطريقة ُتراعَ ى
فيها التقس��يمات املدرس��ية ذات الطاب��ع االجتماعي كالتمييز العرقي ،والتميز بني اجلنس�ين،
وب�ين األوضاع االجتماعية للطلبة ،أي :ما ب�ين الفقراء واألغنياء ،وما بني أبناء األحياء الفقيرة
والغني��ة؟ وهي تقس��يمات مازالت ترفل بظلها الثقي��ل على األنظمة التربوي��ة القائمة ،وتخيم
عل��ى أبعادها الزمنية واملكانية .هل ميكن لهذه التكنولوجيا اليوم أن حتطم حدود وأبعاد هذا
التمييز والتقس��يم؟ أم أنها س��تعمل على تأكيدها بأش��كال وصيغ تربوية أخرى مختلفة أكثر
دها ًء ومكراً؟
ومهم��ا يكن أمر هذه التكنولوجيا احلداثية فيما يتعل��ق بحيادها وأداتيتها فإنها حتمل في
ذاته��ا دالالت اجتماعية وثقافية ،وتطرح نفس��ها في دائرة إش��كالية فكري��ة وتربوية مترامية
البع��اد ،وه��ي تفس��ح مجاال ً واس��عا ً للتفس��ير والتحلي��ل الذي يتباي��ن بالضرورة م��ع تباين
االجتاهات الفكرية والتنوعات اإليديولوجية.
هن��اك عدد كبير م��ن املفكرين الذين تأخذهم احلماس��ة في تأييد عملية دم��ج التكنولوجيا
االتصالية اجلديدة في الوس��ط املدرس��ي ،وهم يجدون أن دمج هذه التكنولوجيا تربويا ً يرمز
على مرحلة جديدة نوعية في مسار التطور اإلنساني للعملية التربوية ،وهم يعلقون آماال ً كبيرة
على املش��اريع الدمجية للتكنولوجيا احلديثة في الوس��ط املدرس��ي .فالتكنولوجيا التربوية
اجلديدة تش��كل منطلقا ً لتحقيق دميقراطية التعليم حيث تس��مح للفئات املهمشة من الوصول
إلى املعرفة العلمية واملدرس��ية دون وس��اطة أو رقابة ،وهي متثل اختراقا ً للزمان واملكان في
عملية التحصيل املدرسي والعلمي .وهي في الوقت نفسه ستسمح لآلباء بإخراج أطفالهم من
املدرسة ،ومن حصار احلجيرات والصفوف والتقسيمات اململة للمدرسة الكالسيكية والتكيف
مع أمناط تربوية جديدة خارج دائرة املدرسة وأنظمتها التقليدية!
وم��ع أهمية االنتق��ادات التي توجه إل��ى املدرس��ة التقليدية،فإنه يجب علين��ا أال ننظر إلى
املدرس��ة بوصفها نظاما ً س��لبيا ً جامدا ً ميكنه أن يتكيف بصورة عفوي��ة وطبيعية مع األنظمة
التكنولوجي��ة اجلديدة دون مناهضة أو مقاومة .وعلى خ�لاف التصورات القائمة حول تقادم
املدرس��ة فإن املدرس��ة قد برهنت تاريخيا ً على قوتها وعنادها وقدرتها على مقاومة التغيرات
والطفرات الفكرية واالجتماعية .فاملدرس��ة تتميز بقدرتها وإمكانيته��ا في إنتاج وإعادة إنتاج
أمناط من الرموز والتصورات واملعاني والدالالت التي تفرض نفسها في أغلب مجاالت احلياة
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االجتماعي��ة والثقافية .وهذا يبدو واضحا ً وجليا ً في طبيعة الصدام بني التكنولوجيا احلديثة
واملؤسس��ة املدرس��ية .ففي واقع األمر يالحظ اليوم أن املمارسات املدرس��ية مبا تنطوي عليه
م��ن فعاليات اس��تطاعت أن تفرض عل��ى التكنولوجي��ا االتصالية اجلدي��دة طابعها اخلاص.
فعل��ى س��بيل املث��ال ،يالحظ الي��وم أن املواق��ع اإللكتروني��ة املتخصصة في التعليم ،تس��تمد
صورتها وطرائق عملها وفعالياتها من النظام املدرسي ،وهي تتشكل في مختلف مراحلها وفقا ً
ملنهجي��ات وتصورات مدرس��ية تقليدية في جوهره��ا .فاملعلومات التي تقدمه��ا هذه البرامج
واملواق��ع اإللكتروني��ة تعتمد على مبدأ تقس��يم املعرفة وعل��ى منهج التعلي��م املبرمج وتعتمد
أيضا ً منهجية املراحل ،وعلى التقسيمات العلمية القائمة في الوسط املدرسي الكالسيكي.
وم��ن املفارق��ات املهمة في عالم التربي��ة والتعليم ،اليوم ،أن الدول واملدارس واملؤسس��ات
اخلاص��ة تنف��ق ثروات هائلة تص��ل إلى ماليني وملي��ارات الدوالرات في س��ياق التوجه لدمج
التكنولوجي��ا اجلدي��دة في احلياة املدرس��ية ،بينم��ا تبقى نس��بة اإلنفاق العام عل��ى التربية
والتعليم متواضعة ومخجلة جدا ً بالقياس إلى ما ُينفق على التكنولوجيا املدرسية ذاتها.
يالح��ظ اليوم وجود تغيرات طفرية س��لبية في الدور التربوي للدولة حلس��اب الش��ركات
اخلاص��ة ورجال األعم��ال ،وفي ظل تراج��ع دور الدولة جند صعودا ً هائ�لاً لألمناط التجارية
ف��ي مجال املعرفة والتعليم ،وهذا يأتي نتيجة طبيعية لطف��رة عوملة كونية تعمل على ابتالع
املؤسس��ات التقليدية ،ومن ثم صهرها وإخراجها في حلة جتارية جديدة تتناس��ب وتطورات
العصر اجلديد .هذه العوملة اجلديدة تعمل اليوم على احتكار املؤسسات التربوية والتعليمية
وتس��ويقها جتارياً ،وهذا التس��ويق يتطلب في البداية بناء مؤسسات تربوية جديدة مدججة
بالتكنولوجي��ا ،وهذا يعن��ي أن إدماج التكنولوجيا تربويا ً يش��كل بؤرة اإلعص��ار الذي يبتلع
املدرسة ويحولها إلى سوق جتارية تقوم على قيم ومبادئ النظام االقتصادي اجلديد والسوق
العاملية التي تتمثل في الكفاءة والربح واالنفتاح واالستثمار.
فعلى س��بيل املثال ،تت��م عملية إدخال التكنولوجي��ا التربوية إلى املدارس عبر الش��ركات
اخلاصة التي ال تتوقف عند ح��دود تزويد املدارس باملكونات التكنولوجية ،وإمنا تتعدى ذلك
إلى مس��توى تصدير القيم الرأسمالية نفس��ها التي تتمثل كما ذكرنا في قيم االستثمار والربح
والتوظيف .ومن َث ّم فإن هذه القيم واملضامني ترتبط جوهريا ً بأيديولوجيا الليبرالية اجلديدة
الت��ي تعمل على إعادة بناء املدرس��ة كأداة لتعزيز النظام الرأس��مالي اجلدي��د قيميا ً ومعرفيا ً
وفكري��اً ،وبن��اء منظومة من التص��ورات التي تؤكد القي��م واألفكار اجلديدة للنظ��ام الصناعي
والتجاري اجلديد في عصر العوملة .ومن بني القيم التي تركز عليها هذه األيديولوجيا اجلديدة
تتمثل في قيم املنافسة واجلدارة واملهارة والتعويض واملكافأة والتصنيف واالستقالل والربح
واالستثمار والتوظيف واملرونة واملسؤولية واحلراك االقتصادي.
تكنولوجيا االتصال والتفاعل التربوي:

إذا كان��ت التربية املدرس��ية تقان��ة التفاعل بني املعل��م واملتعلم ،فإنه مل��ن الضرورة مبكان
تقصي ودراسة أشكال هذا التفاعل في ظل االندماج التربوي لتكنولوجيا االتصال واملعلوماتية
في الوس��ط املدرسي .ومن الضرورة مبكان في هذا املس��توى أن نعالج هذا التفاعل في سياق
احلي��اة اليومية في املدرس��ة ،وذلك كي نقدم تص��ورا ً أكثر وضوحا ً للعالقة ب�ين التكنولوجيا
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والتفاعل املدرسي بعيدا ً عن التصورات العامة واالعتبارات الذهنية املجردة.
ويضاف إلى ذلك أن حضور التكنولوجيا احلديثة في املدرسة ،مسبوق بوجود تكنولوجيا
تقليدي��ة تتمثل ف��ي املمارس��ات والفعالي��ات واألدوات التكنولوجي��ة التقليدية ،مث��ل املخابر
والوسائط التربوية املتعددة مثل األقالم ،الدفاتر ،اآلالت احلاسبة ،األدوات الهندسية ،األلواح
الضوئي��ة ،الس��بورات وأدوات الكتاب��ة وأدوات االس��تماع...إلخ ،وه��ي وس��ائط تكنولوجية
حاضرة في املدرسة وال يستهان بأهميتها ودورها.
وهنا ،ومن جديد يجري التأكيد بأن التربية املدرسية هي في جوهرها تكنولوجيا اتصالية
من حيث هي فعالية للتواصل عبر الكالم والكتابة واإلشارة والرموز ،وهي وسائط تسعى إلى
حتقي��ق التواصل االجتماعي والذهني مع اآلخر أي :مع التالميذ حيث يعنى التعلم بالتواصل
معه��م في قاعة الدراس��ة .ووفقا ً لهذه الوضعية فإن تكنولوجي��ا االتصال اجلديدة ،وبوصفها
تكنولوجي��ا اتصالي��ة بالدرج��ة األولى يج��ب أن تتكيف وتأخ��ذ مكانها إلى جانب الوس��ائط
التقليدية في مجال االتصال .وهنا ،ومن جديد تقفز أمام العني إش��كالية التكامل والتفاعل بني
وس��ائل االتصال التقليدية وبني وس��ائل االتصال احلديثة .وبعب��ارة أخرى ميكن وصف هذه
اإلش��كالية بالق��ول :كيف ميكن تطعي��م التفاعل التربوي ب�ين املعلم والتالمي��ذ بالتكنولوجيا
االتصالي��ة اجلدي��دة؟ وما الدور واملكان ال��ذي ميكن لهذه التكنولوجيا اجلدي��دة أن حتتله ،أو
تأخذه في مجال العالقات االجتماعية القادمة؟
يرى عدد من املفكرين أن تكنولوجيا املعلوماتية واالتصال لن تقف عند حدود تغيير التعليم
واألنظمة التربوية فحس��ب ،بل س��تعمل على تطوير هذه األنظمة وستجعل من عملية التعليم
أكثر سهولة بالنسبة للمعلمني واملتعلمني .وميكن لنا أن نطلق على هذه الفئة من املفكرين فئة
املفكري��ن التقنيني التي تروم في التقانة احلديثة طريقة في تطوير التعليم واملجتمع .وفي هذا
الصدد يقول كاهان« :إن احللم الذي يحرك التقنيني يتمثل في ابتكار تعلم فائق يحرر املتعلمني
من صعوبات التعليم في الصفوف التقليدية ،مبس��اعدة معلمني مميزين قادرين على تأصيل
املعرفة العلمية في املدرس��ة ،وذلك باس��تخدام تكنولوجية اتصالية ن��ادرة ومتميزة بقدرتها
على تبس��يط وتس��هيل العملي��ة التعليمي��ة» ) .(Cuban, 1997: 18ومع أهمية ه��ذا التوجه
احلماسي االندفاعي للتقنيني فإن األمور ليست على هذه الدرجة من البساطة والسهولة.
ومع أهمية كل ما يقال وما يجري التفكير فيه فإن واقع احلال يعلن بأن املدرسة ـ على الرغم
م��ن أهمي��ة التوظيفات التكنولوجية احلديث��ة فيها ـ مازالت تعتمد على التفاعل احلر املباش��ر
بني املعلمني واملتعلمني ،وهو تفاعل مباش��ر مازال مس��تمرا ً عبر الزمان واملكان من أجل حتقيق
األه��داف التربوية املعلنة للمدرس��ة املعاصرة .ومازال التدريس والتعليم يش��كل حتى اليوم
ـ عل��ى الرغم م��ن كل مظاهر التطور والتق��دم التكنولوجي احلادث ـ مهنة العالقات اإلنس��انية
بامتي��از حي��ث تقتضي هذه املهنة من املعلم أن يدخل في نس��ق من عالق��ات التفاعل التربوي
م��ع التالميذ ،وتقتضي من التالميذ أيضا ً الدخول في عالقات فيما بينهم من جهة ،وفيما بينهم
وبني املعلمني من جهة أخرى .وهذه العالقات تأخذ بالضرورة طابعا ً إنس��انياً ،وهذا يعني أن
ه��ذه العالقات ال تأخذ صورتها العلمية اخلالص��ة املتمثلة في العالقات املعرفية ـ نقل املعرفة
واملعلوم��ات ـ بل تأخذ مداها في س��ياق عالقات إنس��انية بكل ما تنط��وي عليه هذه الكلمة من
معن��ى ،أي :مبعن��ى أن ه��ذه العالقات مش��بعة بالطاب��ع الوجدان��ي والش��عوري واألخالقي
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والعاطفي والسياسي ،وهي سمات أساس��ية للعالقة اإلنسانية .وهذه العالقة اإلنسانية هي
الت��ي تقتضي من املعلم احلضور في القاعة كإنس��ان كش��خص ،وليس مج��رد ناقل للمعرفة،
وهو عندما يدخل إلى القاعة يدخل بوصفه إنس��اناً ،أي :مبعنى أنه ال يس��تطيع أن يتجرد من
عواطف��ه وميوله ومش��اعره وقيمه وعواطفه وقناعات��ه وتصوراته اإلنس��انية .وهذا العنصر
اإلنساني في شخص املعلم يترك بصمته وحضوره في عملية التفاعل التربوي داخل القاعات
املدرسية.
ومن الواضح مبكان أن الغنى والتعقيد الذي يتصف به العمل التفاعلي يتطلب استحضار
مختلف اجلوانب اإلنس��انية في ش��خص املعلم واملتعلم ،ومن ثم فإن الس��مات اإلنسانية لهذا
التفاعل التربوي غير قابلة لالنزياح والتراجع حتت تأثير نظام من التفاعل الشكلي الذي يتم
بني اإلنسان واآللة؛ ولذا فإن االعتقاد بأن تكنولوجيا االتصال واملعلوماتية قادرة على احللول
في مكان التفاعل اإلنساني ألداء الدور اإلنساني في عملية التعليم أمر يبدو غاية في الصعوبة
والتعقيد إن لم يكن في دائرة االس��تحالة .فهناك قاعدة إنس��انية تقول :إن الكائنات اإلنسانية
ه��ي وحده��ا التي تس��تطيع أن تش��كل الكائنات اإلنس��انية األخرى إنس��انياً .وه��ذه احلقيقة
التربوية تأخذ مش��روعيتها أنثروبولوجيا ً وتاريخياً :فاإلنس��ان كائن يحتاج إلى اآلخرين من
أجل أن يصبح إنساناً .فالتربية صيرورة إنسانية ،ومن ثم ال ميكن لإلنسان أن يصبح إنسانا ً
إال بالتربي��ة ،وتلك هي رؤي��ة (كانط) ومنهجه في النظر إلى العملي��ة التربوية حيث يقول «ال
يصير اإلنسان إنسانا ً إال بالتربية».
ووفق��ا ً لهذا التص��ور ف��إن تكنولوجيا ً احلداثة ل��ن تكون إال وظيف��ة أداتية داعم��ة للعملية
التربوية في أنس��اق تفاعلها اإلنس��اني ،وهي لن تس��تطيع في أي حال من األحوال أن تكسب
العملية التربوية جوهرها اإلنس��اني .وهنا ،ومن جديد يجب علينا أن نؤكد بأن التعليم مهنة
إنسانية تفاعلية معيارية وقيمية ،وهذه السمة اإلنسانية تظلل بعمق عمل املعلم ومهنته .ففي
الوقت الذي يتحدث فيه املعلم مع الطالب فإنه في الوقت نفس��ه يودع فيهم منظومته القيمية
واملعيارية ،ويتجلى ذلك على س��بيل املثال عندما يقول لطالبه هذا جيد ،هذا حسن ،هذا رائع،
ه��ذا مميز ،ه��ذا خاطئ...إلخ ،وهذا يعني أن خطاب املعلم ليس دائم��ا ً خطابا ً علميا ً معلوماتيا ً
حيادياً ،بل خطاب يحمل في حناياه دالالت ترتبط باحلياة والكون والعالم والقيم :هذا ممكن،
هذا مس��تحيل ،هذا غير ممكن ،هذا ضروري..إلخ ( ،)Pharo, 1985: 164ومن املالحظ في هذا
الس��ياق أن كالم املعل��م يأخ��ذ درجة عالية من الق��وة والوضوح باملقارنة م��ع كالم الطالب أو
التلمي��ذ :فعندما يق��وم املعلم بالتعليم فهذا يعني أنه ال يقول مجرد أش��ياء وموضوعات ،وهو
عندم��ا ينقل املعرف��ة إلى التالميذ فإنه في الوقت نفس��ه ينقل طرقا ً ف��ي التفكير وتصورات في
احلي��اة ،ويعزز دالالت ومعاني ،كما أن��ه يحمل في خطابه الناقل ه��ذا معاني ورموزا ً ودالالت
ترتبط بعملية نقل املعلومة وليس��ت منها في ش��يء .وهنا أيضا ً ومن جديد ،ميكن لنا أن ندرك
أن العملي��ة التربوي��ة هي فعل أخالقي وش��عوري ورم��زي ،إنها نظام من الرم��وز والتطلعات
والطموح��ات واألف��كار واملعاني التي تعمل ف��ي نهاية األمر على تش��كيل رؤى للعالم وطريقة
للنظ��ر للتفكير .ومن هنا ف��إن التكنولوجيا احلديثة تنأى عن القص��د األكبر للعملية التربوية؛
ألن العملية التربوية في س��ياقها التفاعلي تؤصل في اإلنس��ان رؤية فلس��فية إنس��انية عامة
تتسم بطابع العمق والشمول.
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الثقافة واملعارف املدرسية:

ف��ي هذا املفصل األساس��ي من دراس��تنا يتوج��ب علينا أن نتناول مس��ألة العالق��ة الثقافة
املدرس��ية واملعرفة املدرسية من جهة ،وبني التكنولوجيا احلديثة من جهة أخرى .وهنا علينا
أن نأخذ بعني االعتبار بعض املالحظات األساسية:
ـ ال ميك��ن للمدرس��ة مبفرده��ا أن تنق��ل مجم��وع الثقافة الس��ائدة في املجتمع إل��ى األجيال
اجلديدة .ولكن املدرس��ة تصطفي بعضا ً من اجلوانب األساس��ية للثقاف��ة االجتماعية ،وتعمل
على نقلها وحتويلها إلى صيغة ثقافة مدرسية محددة (.)Forquin, 1989
ـ هذا النقل الثقافي الذي تقوم به املدرسة يعتمد على معايير محددة .فاملدرسة كما أشرنا ال
ميكنها أن حتول الثقافة العامة في املجتمع بل يتوجب عليها االصطفاء واالختيار لبناء ثقافة
مدرس��ية منبثقة من الثقافة العام��ة للمجتمع ،وهي ثقافة مصغرة ينظ��ر إليها بوصفها ثقافة
منوذجية مناسبة للمستقبل (.)Tardif, 1996
ـ ه��ذه الثقافة املختارة تش��كل اإلطار العام للمعارف املدرس��ية ،ومن ثم ف��إن املعرفة التي
تس��ود في املدرسة يجب بالضرورة أن تكون معرفة علمية تتعلق باألنظمة العلمية األساسية
في مجال الفيزياء والكيمياء والرياضيات والتاريخ واجلغرافية والعلوم اإلنس��انية .ويضاف
إلى ذلك مجموعة من التقاليد الثقافية التي تتعلق بالقيم والعقائد واأليديولوجيا والدين.
ـ ولكن املعرفة املدرس��ية ليس��ت مجرد معارف منقولة ومحولة ،بل تش��كل نوعا ً من املعرفة
الت��ي تأخ��ذ طاب��ع االس��تقالل الذات��ي )،)Chervel, 1988; Chervel, 1998; Petitat, 1982
فاملدرسة تنتج وتعيد إنتاج أمناطها الثقافية ،والسيما فيما يتعلق باملعايير والقيم واالجتاهات
واملمارسات التربوية في داخل املؤسسات التربوية.
ويتضح لنا على أثر ما تقدم من معطيات أن املدرسة ال تقوم مبجرد حتويل ونقل معلومات
بس��يطة إلى الطالب ،ب��ل تقوم بنقل معرفة بنيوي��ة منظمة ومرمزة ومتكامل��ة .وهذا يعني أن
خط��اب املعلمني ف��ي الفصول والقاعات يح��اول أن يفرض طرائق ومضام�ين (عفوية) تتعلق
بالثقاف��ة واملعرفة املدرس��ية .وهنا ميكن الق��ول إن التعليم في القاعات أش��به ما يكون بحوار
موضوع��ه ق��د حدد وفرض من��ذ البداية ،وه��ذا يعني أن العمل املدرس��ي مح��دد مبوضوعات
معينة ،ومن ثم فإن هذا املوضوع يشكل املادة التي يعاجلها الطالب واملعلمون.
وهنا جند أن التواصل التربوي في القاعة يكون أش��به بالتمثيل على خشبة املسرح ،حيث
يكون النص قد كتب بصورة مس��بقة بواس��طة كاتب هو خارج املس��رح .ومن أجل وصف هذه
العملية ميكن القول إن مصدر املعرفة املدرس��ية خارجي (فيزياء كيمياء رياضيات) ،وأن هذه
املعرفة يجري نقلها وحتويلها في املدرس��ة عبر برامج تعليمية مدرسية؛ ولذلك فإن الفعالية
املدرس��ية تعم��ل بطريقة أو أخرى على بن��اء ثقافة علمية خاصة تتواف��ق مع حاجات الطالب
وقدراتهم ،وهذا يعني أن املعارف املدرس��ية يعاد بناؤها في الصف من قبل املعلم والتلميذ في
صيغ��ة قابلة للفهم والتحويل ،وهن��ا يجب علينا أن نأخذ بعني االعتبار أن املعرفة املدرس��ية
ال حت��ول بصورته��ا الكلية اجلام��دة ،بل وفق��ا ً ملعايير ذاتي��ة حتددها عملية النق��ل والتحويل
ذاته��ا .وهن��ا تكمن مهم��ة املعلم في تطبي��ع املعرفة املدرس��ية وحتويلها إل��ى إمكانية تربوية
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قابل��ة للتحويل والنقل ،ومن ثم تطويع هذه املعرفة لتتناس��ب م��ع حاجات الطالب ورغباتهم
وإمكانياتهم في التحصيل والسيطرة على املادة العلمية املعنية.
ه��ذه الدالالت واملعان��ي املدرس��ية غالبا ً ما يت��م إخفاؤها واس��تبعادها في أثناء مناقش��ة
التكنولوجي��ا احلديث��ة لالتص��ال واملعلوماتية .وفي واق��ع األمر غالبا ً ما يج��ري احلديث عن
تكنولوجي��ا االتص��ال واملعلوماتية بوصفه��ا أدوات قادرة عل��ى مضاعفة املعلوم��ات وزيادة
القدرة إلى حد كبير على التعلم واالكتس��اب ،وغالبا ً ما ينظر إليها بأنها أمناط جديدة لإلدارة،
أو بوصفها أدوات هائلة فيما يتعلق بقدرتها على حتويل املعلومات وتدويرها وإعطائها طابع
املرون��ة واالنس��يابية ،ولكن أصحاب هذه التص��ورات قلما يأخذون بع�ين االعتبار أن املعرفة
املدرس��ية ليست مجرد معارف ومعلومات علمية حيادية متحجرة صماء ،وقلما ينتبهون إلى
أن العملية التربوية تقوم على مبدأ االصطفاء واالختيار والتحويل والتصنيف ،وأن املؤسسات
املدرس��ية تتولى حتويل املعارف العلمية واالجتماعية إلى معارف مدرس��ية .واملدرس��ة فوق
ذلك كله تس��تند إلى نظام ذاتي من املعارف املش��روعة في منظور رعاتها ومنظميها ،فالتعليم
والتفاع��ل مع التالميذ يتم وف��ق طرائق ومناهج متنوعة تتميز بخصوصيتها املدرس��ية ،ومن
ث��م فإن إيص��ال املعلومات واملعارف إل��ى التلميذ يتضمن جدلية معرفي��ة وجدانية ،لها طابع
مدرسي ،يتجلى في الطرائق واملعايير املدرسية ،واملواد املدرسية ،واحلقائق املدرسية ،والقيم
املدرس��ية ،وهذا كله يشكل ثقافة مدرس��ية تتميز بطابع االستقالل واخلصوصية ،وهي ثقافة
عصية على األدوات التكنولوجية مهما بلغت من تطور وتط ّفر.
وإذا أخذن��ا بع�ين االعتب��ار أن التكنولوجيا احلديثة ليس��ت مجرد تقانة محاي��دة ،بل هي
نتاج ملمارس��ة اجتماعية وفعالية رمزية ،فإنه من املناس��ب أن ندرس بج��د واهتمام النماذج
الثقافية التي توجد في أصل هذه التكنولوجيا ،وتنظيماتها املعرفية ،وأمناط حتولها وطرائق
إنتاجه��ا للمعرف��ة ،والكيفي��ات التي تعتمدها في حتوي��ل املعرفة إلى املهتم�ين بها ،واملعنيني
بالثقاف��ة ،والس��يما إل��ى األجيال اجلدي��دة الصاع��دة .وهنا فإننا عل��ى يقني ب��أن تكنولوجيا
االتص��ال واملعلوماتية اجلديدة س��تخضع إلى املزيد من الدراس��ات والتحري��ات والتقصيات
الت��ي تتناولها ،وتبحث في أصولها الثقافية ،والس��ؤال الكبير املركب الذي يطرح نفس��ه هنا:
ما نوع الثقاف��ة وما األنظمة القيمية ،وما طبيعة املعتقدات ،وم��ا نوعية املعارف،التي تنتجها
التكنولوجيا ،وتعمل على فرضها في احلقل املدرسي؟
خالصة:

يتس��م ه��ذا البحث بطابعه التأملي محاولة علمية للكش��ف عن مالبس��ات ال��دور التربوي
لتكنولوجي��ا املعلوماتي��ة واالتصال .لقد انطلقت محاولتنا العلمية في هذه الدراس��ة من فكرة
جوهري��ة قوامه��ا أن تكنولوجي��ا االتص��ال واملعلوماتية متثل كم��ا هو حال التربية ممارس��ة
اجتماعي��ة اتصالي��ة .ومن هذا املنطل��ق فإن حدود الصلة بني النظام�ين ال ميكن أن تختزل إلى
مجرد أبعاد وتساؤالت تقنية.
لق��د أظهرنا في رؤيتن��ا للتربية على أنه��ا نظام اتصال��ي ،وع َّرفناه��ا بتكنولوجيا التفاعل
االجتماع��ي ف��ي مجال املدرس��ة ،وهي عملي��ة يعتمدها املعلم��ون في أداء عمله��م التربوي مع
التالميذ والطالب .ومن الطبيعي أن تتم هذه العملية التفاعلية على أس��اس األدوات واألجهزة
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االتصالي��ة املتاحة التي ُت َو َّظف جميعها في عملية التفاعل التربوي ،حيث يس��تخدم املعلمون
هذه الوس��ائل والتقانات في اجتاه تعزيز فعاليتهم التربوية والتعليمية ،ويضاف إلى ذلك أن
هذه التكنولوجيا التفاعلية تتس��م بطابع التفاعل اإلنس��اني في املؤسسة املدرسية؛ فالتربية
ممارس��ة اجتماعية اتصالية تدور خطوبها في مجالي الزمان واملكان املدرسيني ،حيث تهيمن
عالق��ات الضبط واملراقبة والس��يطرة ،وحيث تس��ود معايي��ر وقيم ومعاني احلي��اة التربوية
للمدرسة.
وبناء على تصوراتنا الس��ابقة حول التفاعل التربوي في املدرس��ة ،ميكن القول إن التفاعل
املمك��ن ب�ين التكنولوجيا االتصالي��ة والتربية ال يتم في مجال محايد أو ف��ي فضاء تكنولوجي
مفرغ ،بل في وس��ط مدرسي خليوي مقس��م إلى صفوف وترتيبات زمنية ومكانية ،وهو وسط
مدجج بالتكنولوجيا التفاعلية التقليدية واحلديثة نسبياً؛ ولهذا فإن التفاعل بني التكنولوجيا
اجلديدة والتربية املدرس��ية يطرح أسئلة بالغة التنوع والتعقيد حول قدرة هذه التكنولوجيا
على التكيف مع الوس��ط املدرس��ي ،ومدى تفاعلها مع املعارف املدرس��ية ،ومن ث ّم قدرتها على
التج��اوب مع املعطيات الرمزي��ة والثقافية للمدرس��ة ،وأخيرا ً حول النتائ��ج واآلثار التربوية
ميكن أن تنجم عن هذا التفاعل بني النظامني التكنولوجي واملدرسي.
هذا وعندما نأخذ االتصال بوصفه نتاجا ً للممارسة االجتماعية ،فإن التكنولوجيا اجلديدة
ال ميكنها أن تنفصل عن كينونتها الثقافية فهي مش��بعة باملعطيات الثقافية والفكرية بوصفها
تقانة اتصالية ،وهي بذاتها نتاج لفعاليات معرفية وعلمية بالغة التقدم واحلداثة .وهذا يعني
أن ه��ذه التكنولوجيا أيضا ً ليس��ت في موق��ع احلياد الثقافي إنها منظوم��ة رمزية من املعارف
العلمية التي تفرض نفس��ها ،ومن ثم فهي منظومة من الدالالت واملعاني األيديولوجية لثقافة
صناعية ليبرالية جدية .ومهما تكن ،فهي متتلك القدرة أيضا ً على االختراق الثقافي للمدرس��ة
وإح��داث موجة من التأثيرات التفاعلي��ة البنيوية في داخل املؤسس��ات التعليمية .ونحن في
نهاية املطاف نعلن بناء على املعطيات العلمية التي حققناها في هذه الدراس��ة ضرورة العمل
على مناقشة نسق من التساؤالت احليوية حول هذه القضية ،أهمها :ما اخللفية األيديولوجية
احملركة للتكنولوجيا اجلديدة في مجال التعليم والتربية؟ وما طبيعة التواصل والتفاعل الذي
تتيحه مثل هذه األدوات في املستوى الثقافي والعلمي؟ ومن دعاة هذه التكنولوجية ومروجوها
واملدافعون عنها وعن دمجها في املدرس��ة؟ هذه األس��ئلة بدالالتها التأملية تدفعنا على القول
إنه يجب علينا أن نتجاوز االهتمامات التقانية املجردة لوس��ائل االتصال اجلديدة ،وأن ننتقل
في اجلوهر إلى البحث عن األبعاد الثقافية والرمزية لهذه التقانة املدججة باملعرفة ،وذلك من
أج��ل دمج هذه التكنولوجي��ا بصورة عقالنية في البنى والتكوينات االجتماعية ،والس��يما في
املجاالت االتصالية والتفاعلية في الوسط املدرسي والتربوي.
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