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تأثير مشاهد العنف في الرسوم المتحركة على األطفال 
 من وجهة نظر الوالدين 

 "دراسة ميدانية " 
      

 جامعة سرت - كلية اآلداب  - د. دليلة مصباح حامد مصباح
Dalila30302030@gmail.com 

 الملخص:
ثير مشاهد العنف في الرسوم المتحركة أتتهدف هذه الدراسة التعرف على 

نحو أثر  من خالل توجيه انتباه الوالدين )األب و األم(االطفال  على
تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية مشاهدة اطفالهم  للرسوم المتحركة، 

تمثل في عينة ،  منهج المسح االجتماعي بالعينة، اعتمدت على التحليلية
بمدينة سرت حيث  طفالأرباب األسر الليبية ممن لديهم ألعشوائية بسيطة 

( مفردة ، اعتمدت الدراسة على االستبيان لجمع 033بلغ حجم العينة )
 البيانات.

 أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
 أن طفنننننالهم يمثلنننننون العننننننف دون أفنننننراد العيننننننة أ%( منننننن 64.4ان ) .أ 

 يمارسوه

حينث جنا ت  طفنال،التأثيرات التي تتركهنا الرسنوم المتحركنة علنى األ .ب 
 %(64.4الشجاعة االعلى بنسبة)
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اطفنننالهم يلعبنننون دور الرسنننوم المتحركنننة فننني البينننت أو الشنننار  أو  أن .ج 
 %(.44.4نسبة)بالمدرسة وقد كانت 

ان شخصننننيات مسلسنننننالت الرسننننوم المتحركنننننة مننننن الطيبنننننين أو منننننن  .د 
 %(66.4) بنسبة ياتهم اليوميةفي ح طفالهماألشرار قدوة أل

 –األطفال  –الرسوم المتحركة  –العنف  الكلمات المفتاحية:
 الوالدين 

 
 :المقدمة

ذهان لتلفزيون القدرة على تضخيم الصور بدرجة كبيرة وطبعها في األأن ل
وهذا ،  طفال يعيشون تلك المشاهد التلفزيونية وكأنها حقيقةبشكل يجعل األ

للتأثر بتلك المصادر ما دام التأثير ينطوي على تغييرات الجمهور عرضة 
تضاد لونظرًا ، في السلوك والتفكير نتيجة التعرض لرسائل ووسائل اإلعالم

عوامل التأثير في األطفال فإنه يمكن القول بأن تأثيرات اإلعالم في األطفال 
عية تنطوي على تغييرات شاملة على صعيد العقل والعاطفة والحياة االجتما

والثقافية ويظل التحقق من حدود صدق أي احتمال منوطًا بالدراسات 
 .(1)الميدانية والتجريبية

ويظهر هذا التغيير واضحا في سلوك مرفوض يتمثل في الهروب من 
تعد  التيو  المختلفةالمدرسة وعدم طاعة الوالدين والتدخين والسرقة والجرائم 

 و يقومون به .أطفال ضربا من ضروب العنف الذي يتعرض له األ
طفال من ن الكشف عن مظاهر العنف التي يكتسبها األإمن ذلك ف وانطالقاً 

نه يكشف جانب من في غاية االهمية ، أل مراً أالرسوم المتحركة يعد 
ن إوعليه ف عالمية لدى االطفالخلفها الرسالة اإلتالتأثيرات السلبية التي 
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فال من التلفزيون تعطينا الكشف عن مظاهر العنف التي يكتسبها االط
 صورة موضوعية عن طبيعة الوظيفة التي تقوم بها هذه الوسيلة.

 
 دراسة:مشكلة ال

 وغير المباشر مباشرالتأثير والقنا  تتميز بقدرة على اإل اداةن يعتبر التلفزيو 
ت فراغهم اوقأيقضون معظم ، حيث طفال األمن ضمنهم  فرادعلى سلوك األ
عرض  طفال عن طريقعلى استقطاب األ ن التلفزيو عمل يو   في مشاهدته،

حيث تحتوي أغلب الرسوم  ، طيلة اليوم  وسيلة للترفيهكالرسوم المتحركة 
 وتناقضاً  صراعاً  ون يعيش همجعليمما المتحركة على مشاهد العنف والقتل ، 

،  تهم على بنا  شخصي مما قد يشكل خطراً ، بين الخيال والواقع المعاش 
 في السؤال التالي:لذلك جا ت  مشكلة الدراسة 

ما تأثير مشاهد العنف في الرسوم المتحركة على األطفال من وجهة  
 نظر الوالدين؟

 
 دراسة :اهداف ال

 تهدف الدراسة الى :
 معرفة مدى تأثر االطفال بالعنف الممارس في الرسوم المتحركة. .أ 
 مشاهدتها. معرفة نو  مسلسالت األطفال التي يحب االطفال .ب 
التعننرف علننى منندى متابعننة الوالنندين للرسننوم المتحركننة التنني يشنناهدها  .ج 

 اطفالهم.
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التعننننرف علننننى الننننزمن الننننذي يمضننننيه االطفننننال فنننني مشنننناهدة الرسننننوم  .د 
 المتحركة ومدى تأثيره عليهم.

طفنننال فننني مسلسنننالت الرسنننوم تجنننذب األ التننني شنننيا التعنننرف علنننى األ .ه 
 المتحركة.

مظننننناهر العننننننف فننننني الرسنننننوم طفنننننال لالتعنننننرف علنننننى مننننندى تقليننننند األ .و 
 طفال.بها األ ون المتحركة والكيفية التي يقلد

 طفل بالعنف في الرسوم المتحركة.سباب تأثر  األأمعرفة  .ز 
 معرفة صور تأثر االطفال بالعنف في الرسوم المتحركة.  .ح 
معرفة العوامل التي تؤثر في العالقة مابين مشاهدة برامج العنف فني  .ط 

 طفال.لعدواني لدى األالرسوم المتحركة والسلوك ا
 :سعت الدراسة لالجابة على التساؤالت التالية:تساؤالت الدراسة 

 طفال مشاهدتها؟ما نو  مسلسالت األطفال التي يحب األ .أ 
 مامدى متابعة الوالدين للرسوم المتحركة التي يشاهدها الطفل ؟ .ب 
طفال في مشاهدة الرسوم المتحركة هل يؤثر الزمن الذي يمضيه األ .ج 

 عليهم؟
طفال في مسلسالت الرسوم تجذب األ التي شيا كثر األأما هي  .د 

 المتحركة؟
 مامدى تقليد االطفال لمظاهر العنف في الرسوم المتحركة؟ .ه 
ماهي الكيفية التي يقلد بها االطفال مشاهد العنف في الرسوم  .و 

 المتحركة؟
هل شخصيات مسلسالت الرسوم المتحركة من الطيبين أو من  .ز 

 في حياتهم اليومية؟       األشرار قدوة لالطفال
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 ماهي اسباب تأثر  الطفل بالعنف في الرسوم المتحركة؟ .ح 
 ماهي صور التأثر بالعنف في الرسوم المتحركة؟  .ط 

 أهمية الدراسة: 
في تنبع أهمية الدراسة في كونها تناقش مشكلة التعرض للرسوم المتحركة    

توجيه انتباه أوليا  تيرها عليهم ، من خالل أطفال وتاأل من قبلالتلفزيون 
االمور)الوالدين ( والقائمين على المؤسسات اإلعالمية والتعليمية في ليبيا 

ما تحدثه الرسوم المتحركة على األطفال ومحاولة تسليط  تيرأتنحو معرفة 
االنتباه لخطورة تركهم بدون رقابه وتوعية لما يشاهدونه بشكل شبه يومي من 

 رسوم متحركة  
 دراسة:مصطلحات ال

 الرسوم المتحركة: .أ 
 ،  الرسوم في الحياة بث مبدأ على يعتمد الذي السينمائي التحريك أنوا  أحد

 المتتالية الصور من عدد تعاقب بفضل وذلك الدمى، و الصور المنحوتات،
 المتعاقبة المراحل تمثل التي الرسوم من عدد طريق عن أو األشكال لبعض
 . (6) بصورة صور التسجيل مبدأ على معتمدة للحركة
 :الطفل . ب

سنتي الرضاعة إلى البلوغ أو  نهايةيطلق لفظ الطفل على الذكر واألنثى من 
اللجنة  عرفتكما، ( 0)المراهقة،فالطفولة هي فترة مابين الرضاعة والمراهقة

الوطنية الدائمة لرعاية الطفولة بليبيا فقد الطفولة:" بأنها المرحلة التي يمر 
 16بها اإلنسان من الوالدة وتنتهي مع بداية مرحلة الشباب وقبل بلوغ سن 
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وهي المرحلة األساسية في بنا  الفرد المتأثر بعاملي الوراثة والبيئة والتي 
كسابه الشخصية تتطلب رعاية وعناية خاصة لتحقيق نم وه المتكامل وا 

  .(6)السوية 

 .(6)كما ان "الطفولة هي المرحلة العمرية الممتدة من الوالدة حتى البلوغ
 العنف .أ 
 أو باآلخر األذى إلحاق ىإل الذي يهدف و المالحظ أو الظاهر السلوك هو

 الشخص الذي يعانيه اإلحباط عن تعويضاً  السلوك هذا ويعتبر  ، بالذات
  (.4) المعتدي

 الدراسات السابقة
على عدد من الدراسات ذات العالقة بموضو  هذه الدراسة  ةوقفت الباحث
 .عتماد عليها لتحقيق أهداف الدراسةوالتي تم اال

(: دور القنننوات التلفزيونيننة 6314عنندنان محمننود عننودة الطوباسنني ) .1
الفضننننائية فنننني نشننننر العنننننف بننننين األطفننننال" مننننن وجهننننة نظننننر االبننننا  

 .(7)واالمهات"
 نشر الفضائية التلفزيونية القنوات دور على التعرف لىإ الدراسة هذه هدفت
 التي موراأل هي وما واالمهات با اآل وجهة نظر من طفالاأل بين العنف
 تقوم نأالفضائية  التلفزيونية القنوات على نأ والقانون  مهاتواأل با اآل يرى 
 451  من الدراسة مجتمع وتكون  طفالاأل بين العنف من الحد جلأمن بها
 ال بمعدل الفضائية التلفزيونية القنوات الذين يشاهدون  مهاتبا  واألاآل من
 المجتمع. شرائح تمثل عشوائية بطريقة يومياً  ساعة عن يقل

 همها:أ توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج 
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 الفضائية التلفزيونية القنوات قيام درجة نأ اعتبرن  مهاتاأل من % 71 نأ
 :وقالت متوسطة نهاأ منهن %66اعتبر  فيما كبيرة، كانت نشر العنف في
 اعتبر با اآل من% 65  نألى إالدراسة  نتائج شارتأ كما ضعيفة نهاأ 7%
 كبيرة طفالاأل بين العنف نشر في الفضائية التلفزيونية القنوات قيام درجة نأ

 نهاأ با اآل من%16 وقال ، متوسطة درجة نهاأ منهم %65 فيما اعتبر
 تحوي  التي البرامج الغا إ ضرورة على مهاتواآل با اآل جمعأو  .ضعيفة
 بداعيوالتفكير اإل المواهب تنمي البرامج التي على والتركيز العنف مشاهد
 الهادف والترفية واأللفة والتعاون  الحميدة خالقواأل والتسامج السليم والسلوك
 .والمتعة والمحبة
 العنيفة االلكترونية (: االلعاب6314مرزوق) ونوال بن هنا  سعادو .6

 عينة على ميدانية وعالقتها بانتشار ظاهرة العنف المدرسي "دراسة
 .(8)الدفلى " بعين القادر عبد مقران بتدائيةاال المدرسة أطفال من

الفيديو  وألعاب اإللكترونية لعاباأل أثر لمعالجة الدراسة كمحاولة هذه تأتي
 انتشارها. وأسباب واقعها ومعرفة الجزائرية المدارس في طفالاأل على العنيفة
 :  لىإالدراسة  تهدف
 طفنالاأل بنين العنيفنة االلكترونينة لعناباأل واقنع علنى االطنال  .أ 

 . الجزائريين
 علنى العنيفنة الفينديو وألعناب االلكترونينة لعناباأل تأثير مدى معرفة .ب 

 الجزائر مدارس في عدوانية االطفال
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داتي أالتحليلية ، اعتمدت على  الوصفية البحوث الدراسة ضمن هده تدخل  
 التي القادر عبد مقران مدرسة هو الدراسة االستبيان،  مجتمع و المالحظة

 و والرابعة الثالثة و الثانية السنة يدرسون  الذين فالطاأل تنظم مجموعة
 و الدفلى بعين سنة 12 إلى 07 بين سنهم يتراوح ,بتدائي ا الخامسة
 و عنيفة سلوكات عليهم التي تظهر العنيفة اإللكترونية األلعاب يمارسون 

 تلميذ. 63العمدية تكونت من   القصدية عدوانية ، العينة
 همها:أ لى مجموعة من النتائج إتوصلت الدراسة 

 القتال. و األكشن ألعاب 5 من أقل يمتلكون  التالميذ معظم أن .أ 
 األلعناب فني األكشنن و الحربينة المشناهد يجندون  التالمينذ أغلبينة .ب 

 مسلية مشاهد اإللكترونية
 قبنل منن للعننف تعرضنهم عنند األذى نفنس ينردون  األطفنال معظنم .ج 

 %.68بنسبة المدرسة في الزمال 
ثرين أالمتن و العنيفنة اإللكترونينة األلعناب لهذه المتعاطين األطفال أن .د 

 منع الواقنع فني القصنة أحنداث يجسندون  القتنال و الحنرب بمشناهد
 في المدرسة خاصة الزمال 

 الرسوم من مختارات (: أثر6316القالف) إبراهيم سميح خديجة .0
 مرحلة في األطفال الموهوبين لدى اإلبداعية القدرات على المتحركة
 .(5)الكويت دولة في األطفال رياض

 المتحركة الرسوم من مختارات أثر من التحقق إلى الحالية الدراسة هدفت
 عينة شملت )األصالة  المرونة، الطالقة،( للطفل اإلبداعية القدرات على

 ما الزمنية أعمارهم تتراوح أطفال الروضة، ممن من طفال 63 الدراسة
  تجريبية كمجموعة ( أطفال13لمجموعتين) مقسمين ( سنوات4-6بين)
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 شبه التجريبي،  المنهج استخدام تم وقد .ضابطة كمجموعة (أطفال13)
 للجغيمان الموهوبين األطفال خصائص قائمة من الدراسة أدوات وتكونت

 الروضة لطفل اإلبداعي التفكير واختبار األطفال؛ عن للكشف وعبد الحميد
 باستخدام اإلحصائية المعالجة وبعد قبلي وبعدي، كتطبيق للمشرفي

 WilcoXon   واختبار ولكوكسون  المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط(
 جا ت النتائج  Man- Whitny وتني مان واختبار طةالمرتب للعينات 

 دالة وفروق  البعدي؛ االختبار لصالح إحصائية داللة ذات فروق  لتبين
 الرسوم مختارات ألثر يشير مما .التجريبية لصالح المجموعة إحصائيا
 مرحلة في الموهوبين األطفال اإلبداعية لدى القدرات تنمية في المتحركة
 .األطفال رياض

4. Ali Hassan ,Muhammad Daniyal (2013) Cartoon 

Network and Its Impact on Behavior of School 

Going Children: A Case Study of Bahawalpur, 

Pakistan
(01)

.   

ثر مشاهدة برامج الكرتون على سلوك األطفال أالهدف من الدراسة هو تتبع  
( هي واحدة من Cartoon Networkبالتطبيق على قناة شبكة الكرتون)

، تقدم هذه في باكستان  قنوات الرسوم المتحركة المفضلة لمعظم األطفال
األطفال يقضون معظم أوقات ساعة في اليوم ، لذلك  66القناة الكرتون 

فراغهم في أمامه، ألنه يجذب ليس فقط األطفال من خالل محتوياته ولكن 
أيضا يغرس بعض العادات اإليجابية والسلبية في نفوسهم، و من العوامل 
الرئيسية التي تؤثر على األطفال أثنا  مشاهدة الرسوم هي العنف، العنف 

 لمتحركة.هو جز  حيوي من معظم برامج الرسوم ا

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2027401
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2027401
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2027401
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2027401
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 همها:أ توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج 
 تقليد الشخصيات الكرتونية المفضلة لدى األطفال . .أ 
يجبر األطفال آبائهم لشنرا  نفنس المالبنس أو االكسسنوارات كمنا هنو  .ب 

 معروض من قبل الشخصيات الكرتونية المختلفة. 
 مختلفة.ن سلوك األطفال في الصف يتأثر بمشاهدة برامج الكرتون أ .ج 
 العنف (: أثر6310النوفلي ) الماس بن مبارك بن عبدالرحمن .6

 المدرسة قبل ما أطفال من عينة لدى العدواني السلوك على المتلفز
 .(11)عمان بسلطنة

 لدى العدواني السلوك في المتلفز العنف أثر معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
 ابن الدراسة بمدرسة أجريت حيث عمان ، المدرسة بسلطنة قبل ما أطفال
 مقياس تم تطبيق الهدف هذا ولتحقيق المصنعة، بوالية الخاصة الهيثم

 تم وقد العمانية، البيئية على تقنينه بعد  (1551) للعمايرة العدواني السلوك
 بطريقة الثبات معامل استخراج تم كما المحكمين، من على مجموعة عرضه
  3.86معامل ثباته بلغ حيث االختبار، إعادة
 وهم ( طالبا،63) عددهم الدراسة البالغ عينة على المقياس تطبيق تم    
 ، عليهم العدواني السلوك مقياس المدرسة لتطبيق قبل ما أطفال من عينة
 مجموعة تجريبية متساويتين، مجموعتين إلى عشوائيا تقسيمهم تم ذلك بعد

 ولمدة أسبوعين مدى المتلفز العنف لبرنامج خضعت ( طالبا66) عددهم
 لم ( طالبا،66أفرادها) عدد ضابطة الواحدة، ومجموعة للجلسة ( دقيقة43)

 .للبرنامج تخضع
 الالمعلمي (Mann- Whitney) وتني مان اختبار تحليل نتائج أظهرت  

 العدواني السلوك درجات متوسط العنف المتلفز في لبرنامج أثر وجود عدم
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 عند مستوى  ، الضابطة المجموعة مع مقارنة التجريبية المجموعة أفراد لدى
 نتائج أظهرت كما ، البعدي القياس عند وذلك ، ≤0.05 إحصائية داللة

 درجات متوسط في المتلفز العنف لبرنامج ثرأ عدم وجود ، نفسه االختبار
 مع المجموعة مقارنة التجريبية المجموعة أفراد لدى العدواني السلوك

 قياس عند وذلك ،  ≤0.05 إحصائية داللة مستوى  عند ، الضابطة
 المتابعة.

(: تأثير البرامج التلفزيونية الموجهة لألطفال 6310عمر) سامية بن .4
 على ميدانية على التنشئة األسرية في المجتمع الجزائري "دراسة

 .(16)كنموذج" بسكرة بلدية مدارس أطفال
 و السوسيولوجية الناحية من للموضو  النظرية المعالجة الدراسة الى هدفت
 مدى على التعرف أجل من الميدان في السوسيولوجية المعرفة هذه تطبيق
 المجتمع في األسرية التنشئة على لألطفال الموجهة التلفزيونية البرامج تأثير

 الجزائري.
 فروض الدراسة:

 كاننت إذا إيجابينا لألطفنال الموجهنة التلفزيونينة البنرامج تنأثير يكنون  .أ 
 تنأثير يكنون  و جيندة، الجزائنري  للطفنل األسنرية التنشنئة أسناليب
 التنشنئة أساليب كانت إذا سلبيا لألطفال الموجهة التلفزيونية البرامج
 . سيئة الجزائري  للطفل األسرية

 وأسناليب لألطفنال الموجهنة التلفزيونينة البنرامج بنين اتفناق هنناك .ب 
 .الجزائري  للطفل  األسرية التنشئة
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 تحتوي  التي بسكرة ببلدية االبتدائية بالمدارس الميدانية الدراسة إجرا  تم    
 ،حيث تم المراحل متعددة العشوائية العينة واستخدمنا ، مدرسة 64على

مدرسة   16 أي األصلي المجتمع من المدارس من  %25 نسبة اختيار
 األولى، المرحلة في هذا البلدية في مختلفة نواحي ستة منها موزعون على

 أي طفل 2627 مجمو  من % 15 نسبة اختيار تم الثانية المرحلة ماأ
 السنة في ويدرسون  سنة 11-38  مابين أعمارهم تتراوح الذين طفل 394
 . مدرسة كل من ابتدائي والخامسة والرابعة الثالثة
 هي المستعملة أدواته و الوصفي المنهج فكان المستخدم المنهج اما   

 .اإلحصائي والمنهج واالستمارة والمقابلة المالحظة
 همها:أ لى مجموعة من النتائج إتوصلت الدراسة 

 فني األولنى درجنةالاألطفنال ب يفضنلها التني هي اإلنسانية الشخصية .أ 
 %.46.68بننن    نسبتها وقدرت برامجهم

 لنقناش مجناال األطفنال التلفزيونينة بنرامج لنديهم تثينر طفنالاأل جمينع .ب 
 %.133بنسبة  وهذا أسرهم داخل

 منن لهنم أكثنر أنيسنا لنيس التلفزينون  بنأن ينرون  األطفنال معظنم نأ .ج 
 %.50.51بننن    ذلك نسبة وقدرت أبائهم

 بسنلوك قينامهم التلفزينون عنند مشناهدة بعندم ألطفنالهم اآلبنا  معاقبنة .د 
 %.46.67بنننن  نسبتهم قدرت سيئ
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 :االجراءات المنهجية
 ومنهجها: أواًل : نوع الدراسة

من الدراسات الوصفية التحليلية التي تستهدف تقرير تعد هذه الدراسة 
منهج  ستخدامابقامت الباحثة .(10)خصائص ظاهرة تغلب عليها صفة التجديد

 . المسح االجتماعي بالعينة

 ثانيًا: مصادر جمع البيانات :
على الكتب والرسائل دراسة ال دتعتما حيث  المصدر المعنوي: .أ 

 المختلفة.العلمية، ومواقع اإلنترنت 
 أرباب األسر الليبية ممن لديهم اطفال.: وتمثل المصدر البشري  .ب 
 ) أداة جمع البيانات( : ستبياناال .ج 

ستبيان أحد الوسائل التي يعتمد عليها في جمع البيانات يعتبر اال
 033تم تطبيقه على عينة بلغ حجمها ) قد  .(16)والمعلومات من مصادرها

 بمدينة سرت الليبيةأسرة ليبية ( 17666، من مجتمع أصلي يبلغ )( حالة

2.1، حيث بلغ متوسط حجم األسر الليبية في تلك الفترة  7111حسب إحصائيات عام 
 

(16). 

 ًا: مجاالت الدراسة:لثثا
على األحيا   شتملتاوقد ُأختير إلجرا  الدراسة مدينة سرت و قد 

البشري للدراسة في أرباب تمثل المجال و  السكنية بمدينة سرت
 ناث.األسر الليبية من الذكور واإل
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لى مرحلتين مرحلة إستغرقت هذه الدراسة مرحلة زمنية قسمت اوقد 
، 6316لسنة  5إلى شهر 0جمع وا عداد اإلطار النظري من شهر 

من سنة  16إلى بدية شهر 13ومرحلة الدراسة الميدانية من شهر 
6316 . 

تمثلت وحدة العينة في األسرة ) رب  :وطريقة اختيارهاًا: عينة الدراسة رابع 
نوع اما دراسة  فقد تم اختيار مدينة سرت لتكون مجتمع ال أو ربة األسرة (

 .العينة التي تتناسب مع طبيعة هذه الدراسة هي العينة العشوائية البسيطة
 ة الدراسة :نظريخامسًا: 

 )المزاج العدواني ( : ستثارةنظريةاالاعتمدت الباحثة على 
عالم النفس االجتماعي أول من قدم اإلطار العام  ليونارد بيركوويتزيعد  

لنظرية االستثارة )الحافز( في مجال تأثير العنف الذي تقدمه وسائل اإلعالم 
، وتفترض النظرية أن التعرض لحافز ومثير عدواني من شأنه أن يزيد من 

ه اإلثارة يمكن أن تزيد من احتماالت قيام الفرد اإلثارة السيكولوجية للفرد ، هذ
بسلوك عدواني، تستخدم في تفسير قابلية التحقق من العنف الذي يظهره 

 .(14)األطفال الذين يتعرضون لمحتوى العنف في وسائل اإلعالم 
 : خطوات التحليل اإلحصائيسادساً 

تحليل وتفسير ماورد تم نتها  من مرحلة جمع البيانات والمعلومات، بعد اال
وذلك بتحليل  ،تم االعتماد على األسلوب الكمي ،في الجداول البسيطة

الجداول البسيطة من خالل التوزيع التكراري والنسب المئوية التي تعكس 
 ستبيان.ستجابات الواردة في االاال

 :نتائج الدراسة الميدانية: سابعاً 
 النوع فراد العينة حسبأتوزيع  يوضح( 1جدول رقم )
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 النسبة المئوية % التكرار نوع ال
 .656 173 ذكر
 4..4 103 أنثى
 % 011 033 المجموع

%(، 64.4فراد العينة بلغت)أن نسبة الذكور من أ( تبين 1من الجدول رقم)
 %(.60.6ناث بلغت )بينما نسبة اإل
 ( يبين نوع مسلسالت األطفال التي يحب الطفل مشاهدتها.2جدول رقم )

المسلسالت التي يفضلها نوع 
 األطفال 

النسبة المئوية  التكرار
% 

 44 163 كشناأل
 .... 133 ثارةاإل

 1165 06 االجتماعية

 14 03 المضحكة

 ... 13 سالميةاإل

 .16 6 خرى تذكرأشياء أ
 % 011 033 المجموع

 

نو  مسلسالت األطفال التي يحب الطفل  يتضح من الجدول السابق
%(، 63المرتبة االولى بنسبة ) كشنمشاهدتها، حيث احتلت مسلسالت األ

ما باقي المسلسالت فقد أ%(، 00.0بنسبة) ثارةاإلوفي المرتبة الثانية جا ت 
 جا ت بنسب منخفضة.

 الرسومفي أن ( 2415)حليمة زروقيتختلف هذه النتيجة مع دراسة 
 .(17)٪ 57.73 نسبةبة كوميديال فكانت األطفال نظر في المفضلة
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 الذين األطفالفي أن (:6334تمار) ناجيتختلف هذه النتيجة مع دراسة 
 .(18)%66.46ة سبة بنالرياض برامج يفضلون 

ة الوالدين الرسوم المتحركة حسب مشاهدفراد العينة أ(توزيع .جدول رقم )
 مع اطفالهم

المتحركة مع ة الوالدين الرسوم مشاهد
 أطفالهم

 النسبة المئوية % التكرار

 5.5 63 نعم
68 ال

3 
3... 

 % 011 033 المجموع

 ن ال يشاهدو فراد العينة أ%( من 50.0عاله ان)أ تبين من الجدول الموضح 
طفالهم، وبالتالي أ%( يشاهدونها مع 4.4طفالهم، و)أالرسوم المتحركة مع 

با  بما تقدمه الرسوم المتحركة سوا  هذه النسب تعكس عدم الوعي عند اآل
يجابية والسلبية وتأثير ذلك على الطفل وبالتالي يكون أكان من النواحي اإل

الطفل عرضة للمواد التي تقدمها هذه البرامج فيتلقى منها الجيد والسلبي دون 
 فضل للطفل.سرة في انتقا  األمراقبة من األ

 هملمشاهدة اطفال تهمممانع( توزيع افراد العينة حسب 4جدول رقم )
 لبعض مسلسالت الرسوم المتحركة

 طفالألممانعة الوالدين لمشاهدة ا
 لبعض مسلسالت الرسوم المتحركة

النسبة المئوية  التكرار
% 

 ...2 73 يمانع  نعم
 65.5 603 يمانع  ال

 % 011 033 المجموع
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طفالهم لبعض أممانعة الوالدين لمشاهدة يتضح من الجدول السابق 
فراد أ%( من 74.4تي )مسلسالت الرسوم المتحركةحيث جا ت النسب كاآل

جابتهم بنعم وهذا يوضح عدم إ%( كانت 60.0بال، بينما ) اجابو أالعينة 
با  لما تقدمه الرسوم المتحركة للطفل وهو مايتفق مع كثرية اآلأمتابعة 

اهدة الوالدين للرسوم النتيجة التي توصلنا لها في الجدول السابق في عدم مش
طفالهم.وهذا بدوره له تأثير سلبي على الطفل لتلقيه برامج أالمتحركة مع 

 شراف ومتابعة من الوالدين.إالتتناسب معه دون 
في المشاهدة  اليومية  الطف( عدد الساعات التي يقضيها األ6جدول رقم)

 للرسوم المتحركة.
في  الطفعدد الساعات التي يقضيها اال

 المشاهدة  اليومية للرسوم المتحركة
 النسبة المئوية % التكرار

 ... 13 ساعة
 5.5 63 ساعتين

 14 03 ثالث ساعات

 04 663 أكثر من ثالث ساعات

 % 011 033 المجموع

كثر طفالهم يشاهدونها ألأالعلى للذين أالنسبة يتضح من الجدول السابق أن 
ما أ%(،13ثالث ساعات بنسبة ) %(، يليها83من ثالث ساعات بنسبة)

الباقي فقد جا ت بنسب منخفضة . وهذه النسب تدل على المشاهدة 
المرتفعة لدى االطفال للرسوم المتحركة وقضائهم ساعات طويلة في 
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ن يولد االثر السلبي على الطفل سوا  أكان من أالمشاهدة وهذا من شأنه 
و لتلقيه الجوانب أسرته أمع ناحية اهمال الواجبات المدرسية وعدم االندماج 

 مامها.أالسلبية من الرسوم المتحركة كالعنف لقضائه ساعات طويلة 
أن األطفال في ( 2440) بونعامةأ بوبكرأدمحم تتفق هذه النتيجة مع دراسة 

يشاهدون ما يعرض على شاشة التلفزيون من مواد متعددة ولساعات 
 .(15)طويلة

تجذب الطفل في مسلسالت الرسوم ( يبين االشياء التي 5جدول رقم)
 المتحركة.

الرسوم  األطفال في اكثر مايجذب
 المتحركة

النسبة المئوية  التكرار
% 

 4. 53 العنف
 25.5 83 ثارةاإل

 21.5 46 كشناأل

 ..10 66 التسلية

 ... 13 خرى تذكرأشياء أ

 % 011 033 المجموع

مسلسالت الرسوم ( االشيا  التي تجذب الطفل في 4يبين الجدول رقم)
ثارة %(، يليه اإل03ولى بنسبة )المتحركة، حيث احتل العنف المرتبة األ

ن أما البقية فقد جا ت بنسب منخفضة، وهذا يدل على أ%(، 64.4بنسبة)
السلوك العنيف والمثير متاح في برامج الرسوم المتحركة مما يخلق االثر 

 سرهم مستقبال.أطفال و السلبي لدى األ
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في الرسوم  قدمبالعنف المأطفالهم حول تأثر  والديني الأ(ر 6جدول رقم )
 المتحركة.

 النسبة المئوية % التكرار بالعنفاالطفال حول تأثر  باءراي اال
 56 156 يتأثر
 6. 136 اليتأثر

 % 011 033 المجموع

في  قدميتأثرون بالعنف الم همطفالأ%( 46) يتضح من الجدول السابق أن
ن ألي يتضح ا%( رأو عكس ذلك، وبالت06الرسوم المتحركة، بينما )

طفالهم يتأثرون بالعنف الممارس في الرسوم المتحركة أن أكثرية ترى األ
 يجاد الحلول لها. ا  با  الى اخذ الحذر من هذه الظاهرة و وهذا يدعو اآل
حساس الطفل باإلثارة أو الخوف عند مشاهدته إ(  مدى 0جدول رقم)

 للرسوم المتحركة.
 النسبة المئوية % التكرار احساس الطفل باإلثارة أو الخوف

 ..50 636 نعم
 1.5. 56 ال

 % 011 033 المجموع

طفالهم يحسون أفراد العينة أ%( من 48.0ن )يتضح من الجدول السابق أ
%( رأو 01.4باإلثارة أو الخوف عند مشاهدتهم للرسوم المتحركة، بينما )

 عكس ذلك.
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في  ممثلينحد الأ(  شعور الطفل عندما يقتل البطل أو 3جدول رقم)
 مسلسل الرسوم المتحركة.

شعور الطفل عندما يقتل البطل أو 
 ممثليناحد ال

النسبة المئوية  التكرار
% 

 4. 53 يشعر بالخوف
 ..23 88 ثارةيشعر باإل     
 26 76 حزنيشعر بال     

 11.5 06 ال يشعر بشيء
 4 16 خرى تذكرأشياء أ

 4. 53 يشعر بالخوف
 % 011 033 المجموع

طفالهم يشعرون أفراد العينة أ%( من 03ن) أ يتضح من الجدول السابق
ثارة، طفالهم يشعرون باإلأفراد العينة أ%( من 65.0بالخوف، بينما )

 خرى. أطفالهم بأشيا  أشعور  ا%( فسرو 6و)

لمظاهر العنف في الرسوم  الطفالأ( يبين مدى تقليد 14جدول رقم)
 المتحركة.

طفال لمظاهر العنف في الرسوم تقليد األ
 المتحركة

 النسبة المئوية % التكرار

 66.5 147 قلدهاأ
 ..44 100 قلدهاأ ال

 % 011 033 المجموع

طفالهم يقلدون أفراد العينة أ%( من 66.4) نأيتضح من الجدول السابق 
 وهذه النتيجة تدل على تأثر الطفل مظاهر العنف في الرسوم المتحركة

بالعنف الممارس في الرسوم المتحركة لدرجة تقمص شخصية من يمارسون 
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العنف فيها ويقلدونهم وهذا بدوره له تأثير على شخصية الطفل في المستقبل 
%( 66.0يضا له تأثير على المجتمع الذي يعيش فيه، بينما مانسبته)أ

 جابتهم بال. إكانت 
مشاهد العنف في أالطفال قلد بها ي( يبين الكيفية التي 11جدول رقم)

 الرسوم المتحركة.
 النسبة المئوية % التكرار مشاهد العنفاألطفال قلد بها يالكيفية التي 

 45.5 163 تمثيل العنف دون ممارسته
 4. 53 تمثيل العنف فعال ضد االخرين

 .2.6 73 خرىأشياء أمن خالل 
 % 011 033 المجموع

طفالهم يمثلون أفراد العينة أ%( من 64.4ن )يتضح من الجدول السابق أ
على مما يبين التأثير السلبي للرسوم العنف دون يمارسوه وهي النسبة األ
طفالهم يمثلون العنف فعال ضد أ%( 03المتحركة على الطفل ، يليها نسبة)

 شيا أطفالهم يقلدون مشاهد العنف من خالل أ%( 60.0) خرين، واآل
 خرى.أ

( يبين المشاهد التلفزيونية التي تحظى بمتابعة االطفال 12جدول رقم )
 لها.
المشاهد التلفزيونية التي تحظى بمتابعة 

 طفال لهااأل
النسبة المئوية  التكرار

% 
 ..52 178 المشاهد التلفزيونية العنيفة

 6.5. 110 المشاهد التلفزيونية االعتيادية
 % 011 033 المجموع
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طفال المشاهد التلفزيونية التي تحظى بمتابعة األ من الجدول السابقيتضح 
%( وهذ يدل على 46.0لها، حيث كانت المشاهد التلفزيونية العنيفة بنسبة)

ساس توريد العنف أطفال يتأثرون بالرسوم المتحركة المبرمجة على ن األأ
نها تلفت انتباههم لى استمرارهم في مشاهدتها ألإدي ؤ المتلفز لالطفال مما ي

ما المشاهد التلفزيونية أرض الواقع، أإلى نو  من الخيال يتمنون تطبيقه على 
 %(.07.4االعتيادية فقد بلغت النسبة)

 الطفل تعرض أنفي ( 2411) مكيري  ماليةتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
 نسبة يعادل بما الطفل ىسلوك سلبا عل ينعكس قد المضامين لتلك
 .(63)%66قدرها

إلعالنات  أنفي Mindy F. Ji(2446)كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة 
التي تستهدف األطفال تحتوي على مشاهد عالية من العنف أو السلوك 

 .(61)العدواني

( يبين التأثيرات التي تتركها الرسوم المتحركة على .1جدول رقم )
 االطفال.

التأثيرات التي تتركها الرسوم المتحركة على 
 طفالاأل

 النسبة المئوية % التكرار

 25.5 83 الشجاعة
 ..10 66 العنف

 5.5 63 التقة بالنفس
 11.5 06 الصدق
 14 03 خريناحترام اآل



  7102ديسمبر-الخامس العدد-الثالثة  السنة-مجلة كلية الفنون واإلعالم 

 

 

 

010 

 
 

 ...2 73 شياء اخرى تذكرأ
 % 011 033 المجموع

التأثيرات التي تتركها الرسوم المتحركة على يتضح من الجدول السابق 
تي، الشجاعة وهي النسبة جا ت النسب على التوالي كاآل طفال،حيثاأل
يجابي من التأثيرات ، يليها جا ت %( وهي الجانب اإل64.4على بنسبة)األ
%(، يليها 18.0بنسبة) العنف%(، ثم جا ت 60.0خرى بنسبة)أشيا  أ

ما باقي أ%( وهي الجانب االيجابي من التأثيرات، 11.4بنسبة) الصدق
 فضة.النسب فقد جا ت منخ

بطال الرسوم المتحركة في أطفال لدور ( يبين مدى لعب األ14جدول رقم)
 البيت أو الشارع أو المدرسة.

بطال الرسوم المتحركة في أطفال لدور لعب األ
 البيت أو الشارع أو المدرسة

النسبة المئوية  التكرار
% 

 55.5 633 نعم
 .... 133 ال

 % 011 033 المجموع

طفالهم يلعبون دور الرسوم المتحركة في أ السابق أنيتضح من الجدول 
 %(.44.4البيت أو الشار  أو المدرسة وقد كانت النسبة)

ون يبد طفالاألفي أن (2411)حليمة زروقيتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
 .(66)البطل لتقليد ميال
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( يبين مدى تشجيع ما يشاهده الطفل في مسلسالت الرسوم 16جدول رقم)
 على حل المشاكل بالعنف والضرب.المتحركة 

هل يشجع ما يشاهده في مسلسالت الرسوم 
 المتحركة على حل المشاكل بالعنف والضرب

 النسبة المئوية % التكرار

 1. 50 نعم
 23 87 ال

 44 163 حياناأ
 % 011 033 المجموع

( يوضح مدى تشجيع ما يشاهده الطفل في مسلسالت 16الجدول رقم)
جابات إالرسوم المتحركة على حل المشاكل بالعنف والضرب حيث جا ت 

حيانا ، يليها وبنسب متقاربة أجاباتهم إ%( كانت 63 تي:)المبحوثين كاآل
جابتهم بال. وهذه النتيجة تدل إ%( كانت 65و) نعمجابتهم بإ%( كانت 01)

طفال حيث تزر  فيهم استخدام العنف حركة تأثير في األن للرسوم المتأعلى 
 مور حياتهم.أفي تدبير 

 ;Thomas N. Robinson, MD, MPHتتفق هذه النتيجه مع دراسة 

Marta L. Wilde, MA; Lisa C. Navracruz, MD; et al(2001).  في

ثرون بالعدوان البدني واللفظي المقدم على أ٪ من األطفال يت43أن نسبة 
 .(60)التلفاز
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طفال لشخصيات مسلسالت الرسوم ( يبين مدى اعتبار األ15جدول رقم) 
 المتحركة من الطيبين أو من األشرار قدوة لهم في حياتهم اليومية.

طفال لشخصيات مسلسالت الرسوم اعتبار األ
المتحركة من الطيبين أو من األشرار قدوة لهم في 

 حياتهم اليومية

المئوية النسبة  التكرار
% 

 64.5 171 نعم
 ..46 165 ال

 % 011 033 المجموع

من اآلبا  واألمهات يرون %( 66.4)يتضح من الجدول السابق ان نسبة 
شخصيات مسلسالت الرسوم المتحركة من الطيبين أو من األشرار قدوة بأن 

جاباتهم عكس إ%( كانت 66.0ن)أفي حين  ،في حياتهم اليومية ألطفالهم
 ذلك.

جباتهم أو امتحاناتهم ا  طفال لدراسة و ( يبين مدى ترك األ16رقم ) جدول
 ليشاهدوا الرسوم المتحركة.

مدى ترك االطفال لدراسة واجباتهم أو 
 امتحاناتهم ليشاهدوا الرسوم المتحركة

النسبة المئوية  التكرار
% 

 62.5 73 نعم
 ..46 603 ال

 % 011 033 المجموع
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طفالهم يتركون واجباتهم أفراد العينة أ يتضح من الجدول السابق أن
%(، بينما بلغت نسبة من 66.4أوامتحاناتهم ليشاهدوا الرسوم المتحركة )

 %(.67.0جابوا بال)أ
 .Elizabeth A. Vandewater, David Sتتفق هذه النتيجه مع دراسة 

Bickham, June H. Lee (2006). أن الوقت الذي يقضيه األطفال في في
يون مع أو بدون اآلبا  أو األشقا  كان مرتبطا سلبا بالوقت مشاهدة التلفز 

 .(66)الذي يقضيه مع اآلبا  أو األشقا 
 (*)(يبين صور التأثر بالرسوم المتحركة10جدول رقم )            

 العبارة
 ال نعم

النسبة  التكرار
 المئوية %

التكرا
 ر

النس
بة 

المئوية 
% 

قتال  االعجاب بالرسوم المتحركة التي فيها
 ومعارك

166 75.5 166 45.
5 

القيام بشراء المالبس والحقائب واالدوات 
المدرسية التي تحمل صورا البطال الرسوم 

 المتحركة

163 63 163 64 

 0. 106 46 148 االعجاب بمشاهدة افالم الرعب
االعجاب بشخصية البطل في افالم المطاردات 

 والقتال
187 76.4 110 26.

. 
االفالم التي فيها معارك تفضيل مشاهدة 

 ومطاردات
153 74.4 113 2..

. 
..1 56 84.4 636 االعجاب باالفالم التي فيها انفجارات وحرائق

. 

                                                 

(* سمح لآلباء باختيار أكثر من إجابة.(  
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القيام بتقليد الحركات القتالية التي يقوم بها 
 ابطال الرسوم المتحركة

633 80.0 133 15.
5 

 65 165 66 161 االعجاب بمشاهدة االفالم االجنبية
.41 107 68.4 140 بمشاهدة اطالق النار االستمتاع

. 
االعجاب بشخصية المجرم في افالم المطاردات 

 والقتال
616 51.0 88 0.5 

4. % 144 44. المجموع
4 

14
4 % 

( يبين صور التأثر بالعنف في الرسوم المتحركة حيث رأى 15جدول رقم )
المتحركة التي فيها يعجبون بالرسوم طفالهم  أن أفراد العينة أ%( من 75.5)

طفالهم يقومون بشرا  المالبس أن أ%( 63وبالتساوي رأى )، قتال ومعارك
بطال الرسوم المتحركة دوات المدرسية التي تحمل صورا ألوالحقائب واأل

فالم أعجاب بمشاهدة أ طفالهم لديهم أ%( 46و)، %( رأو عكس ذلك63و)
فالم المطاردات أ طفالهم معجبون بشخصية البطل فيأ%( 76.4، و)الرعب
فالم التي فيها معارك طفالهم يفضلون مشاهدة األأ%( 74.4، و)والقتال

فالم التي فيها انفجارات طفالهم يعجبون باألأ%( 84.4و)، ومطاردات
يقومون بتقليد الحركات القتالية التي يقوم %( اطفالهم 80.0، بينما )وحرائق
 جليل واديمع دراسة  تتفق هذه النتيجة،بطال الرسوم المتحركةأبها 

بالمجرمين واقتنا  االدوات الجارحة  ون تشبهفي أن األطفال ي( 2414)
 .(66)آخرينطفال أواستخدامها في مطاردة 
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فالم بمشاهدة األطفالهم غير معجبون أ%( 64)ترى الدراسة الحالية أن و 
طالق النار، إيستمتعون بمشاهدة طفالهم أ%( 68.4ن )أ، في حين جنبيةاأل
فالم أطفالهم معجبون بشخصية المجرم في أفراد العينة أ%(من 51.0و)

 .المطاردات والقتال

 النتائج العامة للدراسة:
 .طفالهم يمثلون العنف دون يمارسوهأفراد العينة أ%( من 64.4ن )أ (1

طفال،حيننث جننا ت التننأثيرات التنني تتركهننا الرسننوم المتحركننة علننى األ (6
 .%(64.4على بنسبة)الشجاعة األ

طفنننالهم يلعبنننون دور الرسنننوم المتحركنننة فننني البينننت أو الشنننار  أو أ أن (0
 %(.44.4نسبة)بالمدرسة وقد كانت 

ن شخصننننيات مسلسنننننالت الرسننننوم المتحركنننننة مننننن الطيبنننننين أو منننننن أ (4
 .%(66.4) بنسبة في حياتهم اليومية طفالهماألشرار قدوة أل

طفننننالهم  يعجبننننون بالرسننننوم أفننننراد العينننننة أ%( مننننن 75.5)نسننننبة ن أ (6
 .المتحركة التي فيها قتال ومعارك

طفنننننالهم يحلمنننننون بشخصنننننيات مسلسنننننالت الرسنننننوم أفنننننراد العيننننننة أن أ (4
 .%(66المتحركة بلغت نسبتهم )

طفننالهم يتركننون واجبنناتهم أوامتحاننناتهم ليشنناهدوا الرسننوم أفننراد العينننة أ (7
 .%(66.4المتحركة )

 .طفالهم يشعرون بالخوفأفراد العينة أ%( من 03ن) أ (8
مظننناهر طفنننالهم يقلننندون أن أفنننراد العيننننة أ%( منننن 66.4)نسنننبة ن أ (9

 .العنف في الرسوم المتحركة
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 التوصيات:
الرقابة الوالدية لما يقدم من رسوم متحركة لألطفال وانتقا  مايرونه  (1

 األفضل من حيث تزويدهم بالمعلومة الصحيحة والحكمة المفيدة.
مايقدم وسيقدم على التلفزيون القيام بدوره اإلرشادي من حيث انتقا   (6

 للطفل.
 شغل وقت فراغ األطفال في القرا ة والتعليم . (0
محاولة تقليل فترات مشاهدة التلفزيون حتى اليكون هناك ثأتير  (6

 سلبي على األطفال.
التقرب إلى األطفال أكثر بدل من جلوسهم أمام التلفزيون  (6

 بالساعات.
من رسوم  القيام بدور الرقيب األسري لمعرفة مايتفرج عليه األطفال (4

 قد تسئ لسلوكهم مستقبال.
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 هوامش ال
، دار اسامة للنشر والتوزيع،عمان، االردن، االعالم والطفلهادي نعمان الهيتي،  (0

 .04-06ص ص ، .6311

 سلوكات على المتحركة للرسوم مالية مكيري، تأثير مضامين العنف (6
 من اتعينة تمثل في استطالعية دراسة " سنوات 5 و 3 مابين األطفال
رسالة " 6313-6335 الفترة خالل العاصمة بالجزائر واألمهات األبا 

واإلعالم  السياسية العلوم كلية3 ، جامعةالجزائر،ماجستير غير منشورة
 .168ص م .6311،  اإلتصال و اإلعالم علوم ، قسم

، عالم الكتب دراسات في سيكولوجيا النمو ،حامد عبد العزيز الفقي (0
، ص  ، الرياض، المملكة العربية السعودية والنشر والتوزيعللطباعة 

17. 
 -مارس 15االثنين،  غادة سالمة، مفهوم الطفولة وحاجاتها ومشاكلها ، (6

 شبكة المعلومات الدولية ، نقال عن موسوعة زنوبيديا ، 6316
-http://zainopedia.blogspot.com/2012/03/blog   post_19.html  

 م.63/5/6317تاريخ التصفح 
الزبير بلمامون ، ما هي احتياجات الطفل األساسية ؟ و كيف يمكن  (6

شبكة  نقال عن ،   2015/08/14،  تعليم جديد منتدياتإشباعها ؟ 
تاريخ التصفح  .educ.com/-http://www.newالمعلوات الدولية  

 م.63/5/6317
 بين لمظاهره مقارنة دراسة األطفال " لدى العدوان،  احمد علي االحمد (4

 العليا الدراسات معهد ، منشورة غير ماجستير رسالة الريف والحضر"
 .66، ص 1587، شمس جامعة عين ، للطفولة

http://zainopedia.blogspot.com/
http://zainopedia.blogspot.com/2012/03/blog-%20%20%20post_19.html
http://www.new-educ.com/
http://www.new-educ.com/
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دور القنوات التلفزيونية الفضائية في  ،عدنان محمود عودة الطوباسي (7
مجلة نشر العنف بين األطفال" من وجهة نظر االبا  واالمهات" 

سكيكدة ،  1566اوت  63جامعة  ، االنسانيةالبحوث والدراسات 
 . 666الى ص  613م ، من ص  6314،  16الجزائر ، العدد 

وعالقتها  العنيفة االلكترونية ، االلعاب هنا  سعادو ونوال بنمرزوق  (8
 أطفال من عينة على ميدانية دراسة بانتشار ظاهرة العنف المدرسي "

 ضمن مقدمة مذكرةالدفلى "  بعين عبدالقادر مقران اإلبتدائية المدرسة
 خميس – بونعامة ، جامعةالجيالليالماجستير شهادة نيل متطلبات
،  االجتماعية العلوم االجتماعية ، قسم و اإلنسانية العلوم كلية مليانة ،
 .م6314الجزائر ،

 على المتحركة الرسوم من مختارات أثر ،القالف إبراهيم سميح خديجة (5
 في األطفال رياض مرحلة في األطفال الموهوبين لدى اإلبداعية القدرات
 تحت – المتفوقين و للموهوبين الثاني الدولي المؤتمرالكويت،  دولة
 التربية قسم تنظيم" المبتكرين لرعاية وطنية استراتيجية نحو" شعار

 جائزة المتحدة، برعاية العربية اإلمارات جامعة/ كليةالتربية/ الخاصة
 م.6316مايو61-15المتميز التعليمي لألدا  مكتوم آل راشد بن حمدان

10) Ali Hassan .Muhammad Daniyal . Cartoon Network and Its 

Impact on Behavior of School Going Children: A Case 

Study of Bahawalpur, Pakistan. International Journal of 

Management, Economics and Social Sciences(IJMESS), 

2013, Vol. 2(1), pp. 6-11 . (on line) Available: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2241824 

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2027401
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2027401
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2027401
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2027401
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2027401
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2241824
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عبدالرحمن بن مبارك بن الماس النوفلي: أثر العنف المتلفز على  (11
السلوك العدواني لدى عينة من أطفال ماقبل المدرسة بسلطنة عمان، 

، جامعة نزوى ، كلية العلوم و اآلداب  ة ماجستير غير منشورةرسال
 م. 6310، قسم التربية و الدراسات االنسانية ، سلطنةعمان ، 

سامية بنعمر: تأثير البرامج التلفزيونية الموجهة لألطفال على  (16
 أطفال على ميدانية التنشئة األسرية في المجتمع الجزائري "دراسة
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