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دور اإلعالم يف احلد من اقتناء لعب األطفال احملرضة على العنف
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العنف ظاىرة خطيرة جدا تؤثر عمى تنشئة وثقافة االطفال ،وتشكل المعب العنيفة ابرز اشكال تنمية
ىذه الظاىرة ،ييدف البحث الى تحديد دور االعبلم في الحد من العنف ،واجريت دراسة ميدانية عمى
اباء واميات االطفال بواقع

 200استمارة ،النتائج كشفت اىمية وسائل االعبلم في التوعية من

مخاطر العنف عمى الطفل سيما التمفزيون الذي يحظى بنسبة مشاىدة كبيرة لمميزاتو ،كذلك لبلباء
واالميات دور في ارشاد الطفل لشراء المعبة المفيدة ألن لمعب العنف اثر سمبي عمى صحة الطفل،
ويقوم االعبلم بدور ميم في التوعية بيذه المخاطر عبر البرامج التثقيفية واالعبلنات التمفزيونية
وغيرىا.

المقدمة
يعد المعب من االمور ال ميم ة في تربية وتنشئة الطفل ،ويعد االتجاه الى اقتناء لعب االطفال

المحرضة عمى العنف صورة خطيرة من صور الواقع في العراق ،ففي الوقت الذي يجب ان ييتم الطفل
كبير من قبل االطفال القتناء لعب العنف،
بمعب فكرية وممارسة االلعاب الرياضية اصبح ىنالك اتجاه ا ا
وىنا يبرز دور وسائل االعبلم في وظيفتو ا التربوية واالخبلقية والثقافية التي يحصل منيا الطفل عمى
شتى المعمومات مما يعزز الرفاىية االجتماعية والمعنوية ويحقق الصحة الجسدية والعقمية لمطفل،
وينمي شخصي تو ومواىبو وقدراتو المتنوعة ،وترسيخ القيم االنسانية في داخمو ،وان لبلعبلم دور
مؤثر عمى االطفال سيما ان غالبيتيم يقضون وقتا كبي ار امام شاشة التمفاز يتمقون معمومات ورسائل
اعبلمية متنوعة في مضامينيا  ،ومع رواج المعب التي ىي عمى شكل االسمحة وااللعاب النارية في
االسواق المحمية اتسعت الظاىرة في المجتمع ،االمر الذي يتطمب وضع قوانين الستيراد وتسويق ىذا
النوع من المعب ،وتفعيل العمل بيا ،فضبل عن الدور الفاعل الذي يمكن أن يقوم بو اإلعبلم في الحد
من ىذا التوجو لذلك يتناول البحث استطبلع آلراء عينة قصدية من اآلباء واألميات حول لعب
األطفال  ،ودور اإلعبلم في الحد من اقتناء المعب المحرضة عمى العنف ومن ثم تحميل نتائج
االستبانة ،ومن ثم الخروج باالستنتاجات والتوصيات الميم ة لمبحث .
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اوال /منيجية البحث

 -1اىمية البحث :لئلعبلم دور ميم في كافة مجاالت الحياة المتعددة والمختمفة  ،ولطالما كان لو
االثر في تقويم الكثير من الحاالت الخاطئة في المجتمع  ،فبل يقع عمى عاتق االعبلم ميمة النشر
فقط وانما ايضا التعميم والتوجيو والتثقيف  ،ولمبحث اىمية كبيرة النو يختص بجانب ميم في حياتنا
ىو الطفل ،وكيفية تعاممو مع المعب ودور االعبلم في توجيو االباء واالميات والطفل ذاتو القتناء
المعب المفيدة التي تساىم في تنمية وعيه وتفكيره  ،ولبلعبلم في ىذا المجال ميمة التوعية والتثقيف
التي تعد من احد الوظائف اليامة لبلعبلم وتقوم بيذه الميمة والوظيفة وسائل االعبلم المختمفة
المرئية والمقرؤة والمسموعة  ،والن لعب االطفال من الحاجات التي تمبي تسمية الطفل ،وتعكس
شخصيتو في اختيار المعبة وتعاممو معيا والنيا تؤثر عمى سايكولوجيتو  ،فان تعامل الطفل مع لعب
العنف بشكل مستمر الشك انو سيترك اث ار عمى شخصيتو في المستقبل  ،وتوجو االطفال بشكل كبير
لمعب العنف يعد عبلمة سمبية عمى واقع وثقافة المجتمع وىنا البد ان يكون لبلعبلم دور عبر الرسائل
االعبلمية والبرامج التثقيفية التي يقدميا لبلسرة التي البد ان يكون ليا دور في حماية اطفاليا من
مخاطر استخدام ىذا النوع من المعب .
 -2مشكمة البحث :انتشرت في االونة االخيرة الكثير من المعب المحرضة عمى السموك العنيف لدى
االطفال  ،واصبح ىنالك اقبال شديد عمى اقتنائيا من قبل االطفال مثل االسمحة
( المسدسات  ،البنادق  ،السيوف وغيرىا) والطمقات والمفرقعات الصوتية وااللعاب النارية  ،بحيث
اصبحت مشكمة كبيرة تؤثر عمى بناء جيل باكممو ،ومع تعدد االصابات الجسدية التي تعرض ليا عدد
من االطفال اتسعت المشكمة ،وتحول التاثير ليس فقط عمى الجانب النفسي فحسب وانما في الضرر
الصحي عمى جسم الطفل  ،حيث انعكست االحداث السياسية والمظاىر العسكرية والعمميات اإلرىابية
التي تعرض ليا العراق ليس فقط عمى الكبار وانما عمى االطفال ايضا فاصبح االطفال الذين ىم
بطبيعتيم يميمون الى تقميد غيرىم يتجيون ويميمون الى اقتناء ىكذا نوع من المعب  ،وبذلك فان
اتجاه االطفال الى لعب العنف سيؤثر في سموكيم عمى المدى البعيد  ،وبما ان االعبلم يعد محركا
ميما لمختمف جوانب الحياة ومؤث ار بشكل كبير فبلبد انو سيؤدي دو ار ىاما في معالجة المشكمة التي
يتناوليا البحث .
 -3أىداف البحث :يتحدد ىدف البحث في توضيح الدور الذي تقوم بو وسائل االعبلم في الحد من
ظاىرة انتشار واستخدام لعب العنف لدى االطفال  ،وايجاد السبل الكفيمة والمساىمة في معالجة ىذه
الظاىرة .
 -4طريقة جمع البيانات  :تم جمع البيانات الخاصة بالبحث عن طريق مراجعة المصادر والمراجع
والدراسات والبحوث في ىذا الجانب  ،وتم استخدام طريقة المبلحظة  ،وتم اعداد استبانة تضمنت
مجموعة من االسئمة ذات النوع المغمق الذي يحدد االختيارات لممبحوثين ،واشتممت عمى اربعة محاور
مختمفة تضمن المحور االول عمى المعمومات الديموغرافية الفراد عينة البحث ،اما المحور الثاني
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فتضمن اختيار لعب االطفال ،والمحور الثالث في االستبانة تضمن مدى متابعة افراد العينة لموسائل
االعبلمية ،اما المحور الرابع فقد تركز عمى دور االعبلم في التثقيف القتناء لعب االطفال وىو اليدف
من الدراسة  ،وجرى تحكيم االستبانة عمميا من قبل خمسة محكمين

من ذوي االختصاص واجريت

التعديبلت عمى االستبانة ثم وزعت عمى (  )210عينة من اآلباء واألميات بشكل عشوائي استرجع
منيا ( )206استبانة وأىمل منيا ( )6استبانات بعد التدقيق ثم اخضعت ( )200استبانة إلى التحميل
باستخدام جداول احصائية تكونت من مجموع التك اررات والنسب المئوية لكل فئة من الفئات ،
واستخدمت طريقة التوزيع التكراري لمبيانات .
 -4حدود البحث :يتحدد البحث بـ
- 1االباء واالميات.
- 2تتراوح اعمارىم من – 18اكثر من  50سنة
 -5عينة البحث :تم اختيار عينة قصدية لمدراسة تمثمت في االباء واالميات الذين لدييم اطفال حتى
يوضح

سن الخامسة عشر ،و

جدول (

 )1ان العينة اشتممت عمى اإلناث

( األميات) بواقع عدد بمغ (  )102وبنسبة (  )%51من العينة  ،بينما بمغ عدد الذكور( االباء)
( )98وبنسبة ( ) %49من العينة وبذلك تكون النسبة متوازية تقريبا .
جدول ( )1يبين تك اررات ونسب عينة البحث من الذكور واإلناث
الجنس

التك اررات

النسبة المئوية %

إناث

102

51

ذكور

98

49

المجموع

200

100

و جرى حصر المعمومات من االناث والذكور من ذوي االطفال بشكل عشوائي وتم االعتماد في اختيار
العينة عمى ما ياتي :
- 1اختبلف المستويات العمرية والفكرية والثقافية والمادية
- 2تباين عدد واعمار االطفال في االسرة
- 3اختبلف االسموب التربوي الذي يعتمده اآلباء واالميات
- 4االىتمامات االسرية لآلباء واألميات
- 5مدى االىتمام بمراقبة ومتابعة وسائل االعبلم
- 6مستوى ادراك اآلباء واألميات لدور اإلعبلم في الحد من استخدام لعب عنف لؤلطفال.
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ثانيا /االطار النظري:

اوال  /حقوق الطفل في القوانين والدساتير العالمية والعربية والعراقية  :نصت القوانين والدساتير عمى
حقوق الطفل فكان منيا االعبلن العالمي لحقوق االنسان عام  ، 1948اما االعبلن لحقوق االنسان
الذي اعتمدتو الجمعية العامة لبلمم المتحدة عام  1959فقد تضمن نقاط تشمل امورا متعمقة بتنشئة
الطفل وحقو في الحماية والرفاىية وحمايتو من اشكال القسوة واالستغبلل واالىمال  ،وفي عام 1990
صدر االعبلن العالمي لحقوق الطفل وحمايتو ونمائو ،وعمى المستوى العربي صدر ميثاق حقوق
الطفل عام  1984عن جامعة الدول العربية  ،ويشمل ميثاق حقوق الطفل عمى اربعة تصنيفات
(حقوق النماء  ،حقوق الحماية  ،وحقوق المشاركة ) (الصراف،1984 ،ص ،)161اما في الدستور
العراقي لعام  2005فقد نصت المادة ( )29الخاصة بحقوق الطفل عمى حماية الطفل من كل اشكال
العنف والتعسف في االسرة والمدرسة والمجتمع  ،وتكفل الدولة حماية االمومة والطفولة والشيخوخة
وترعى النشء والشباب وتوفر ليم الظروف المناسبة لتنمية ممكاتيم وقدراتيم.
ثانيا  /دور االعبلم في التنشئة االجتماعية لمطفل  :يتشكل الفرد ويصبح كائنا اجتماعيا عن طريق
المجتمع من خبلل مؤسساتو وثقافتو ،حيث يولد الطفل في مجتمع يسير وفق نظام ثقافي معين،
اجتماعي لو شخصية اجتماعية تؤثر وتتأثر في
ا
وعبر تعاممو وتعاطيو مع االخرين يصبح الطفل كائنا
المجتمع  .وتعرف التنشئة االجتماعية بأنيا (( عممية ادماج الطفل في االطار الثقافي العام  ،عن
طريق ادخال التراث الثقافي في تكوينو  ،وتوريثو اليو توريثا متعمدا من خبلل تعميمو نماذج السموك
المختمفة في المجتمع الذي ينتسب اليو  ،وتدريبو عمى طرق التفكير السائدة فيو وغرس معتقداتو في
نفسو منذ طفولتو ،وبعبارة اخرى ىي عممية تشكيل وتغير واكتساب يتعرض ليا الطفل في تفاعمو مع
االفراد والجماعات لكي يأخذ مكانو بين الناضجين وفق قيميم واتجاىاتيم وتقاليدىم)) ،كما ان
التنشئة االجتماعية ىي عممية تعمم اجتماعي يتعمم فييا الفرد عن طريق التفاعل االجتماعي ادواره
االجتماعية ويتمثل ويكتسب المعايير االجتماعية التي تحدد ىذه االدوا
التنشئة االجتماعية ىي عممية تعمم وتعميم وتربية

ر ،ويمكن القول ان عممية

 ،وتقوم عمى التفاعل االجتماعي  ،وتيدف الى

اكساب الفرد بمختمف مراحمو العمرية سموكا ومعايير واتجاىات مناسبة الدوار اجتماعية معينة تمكنو
من مسايرة جماعتو والتوافق االجتماعي معيا  ،وتكسبو الطابع االجتماعي وتيسر لو االندماج في
الحياة االجتماعية (جابر،2011 ،ص،)101اما العوامل التي تؤثر في التنشئة االجتماعية

(المصدر

السابق نفسو،ص،102ص:)103
- 1الوراثة  :تؤثر الوراثة عمى معدل النمو ومداه وزيادتو ونقصو والصفات الجسمية من لون
وىيئة وشكل الجسم  ،وغيرىا من الصفات الوراثية .
- 2البيئة  :وىي كل العوامل المادية واالجتماعية والثقافية والحضارية التي تسيم في تشكيل
شخصية الفرد في تعيين انماط سموكو او اساليبو في مواجية مواقف الحياة.
وىناك عناصر لمتنشئة االجتماعية منيا عناصر خاصة بالفرد وعناصر خاصة بالمجتمع منيا
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المؤسسات االجتماعية مثل االسرة والمدرسة ووسائل االعبلم  ،وىنا تؤدي وسائل االعبلم دو ار ىاما
في التنشئة االجتماعية عمى اختبلفيا من اذاعة وتمفزيون وصحافة ومجبلت فضبل عن دور االنترنت
 ،بما تنشره وتقدمو من معمومات وحقائق واخبار وآراء في التنشئة االجتماعية لمفرد ويمكن تمخيص
آثر االعبلم في التنشئة االجتماعية بما يأتي (جابر،المصدر السابق نفسو،ص: )113
- 1نشر التعميم  :تساىم وسائل االعبلم بما ليا من انتشار وما يتوفر ليا ايضا من تقنيات
متقدمة في تيسير سبل التعمم والتعميم  ،فضبل عن امكاناتيا الزمنية التي يمكن ان تواجو بيا
احتياجات اعداد كبيرة من المنشغمين في تأدية اعماليم .
- 2غرس القيم والمفاىيم والمعتقدات المناسبة في نفوس النشء .
- 3تكوين االتجاىات الفكرية المرغوبة فييا عند االفراد وتعديل االتجاىات التقميدية .
- 4المساىمة في حل المشكبلت التي تعترض الحضارة االنسانية وفي مقدمتيا االمية .
- 5تساىم وسائل االعبلم في التعارف االجتماعي واحتكاك الجماىير بعضيا بالبعض االخر ولو
من الناحية العقمية عن طريق نشر اخبار المجتمع واستضافة المشاىير من فنانين ومفكرين
وادباء وعمماء وغيرىم عبر وسائل االعبلم المختمفة .
- 6الترفيو :وىو ضروري لمنح الراحة التي تمكن البشر من مواجية متطمبات الحياة الحديثة
والمتنوعة  ،وىو يخفف المعاناة والتوتر الذي يشعر بو الفرد نتيجة لضغوطات الحياة
والعمل.
ويؤثر االعبلم في الفرد عبر عممية االتصال الجماىيري لوسائل االعبلم اذا انيا تتيح نشر
الرسائل وبثيا بسرعة كبيرة وبأعداد ىائمة الى مختمف شرائح وقطاعات افراد المجتمع بيدف التأثير
فييم وتقديم رسائل اعبلمية ذات دالالت واضحة ومدروسة من قبل مختصين  ،ويؤدي االعبلم الدور
التوجييي  ،فلبلعبلم بكل ما يقدمو من اشكال وصور اعبلمية دور توجييي سواء كان بشكل مباشر
او غير مباشر (الصيرفي،مصدر سبق ذكره،ص  .)23وينقل االعبلم االفكار والخبرات والقيم وسائر
المعمومات االخرى بين الناس عبر سموك انساني ىو االتصال  ،حيث تشير الفروض الى ان االنسان
مارس ىذا السموك منذ بدء حياتو البشري ة (الييتي،1998 ،ص ،)7ويعد االتصال جزء ا من الحياة
الطبيعية لممجتمع االنساني بدونو تنعدم اسباب الحياة االجتماعية من اساسيا فعبر االتصال (المغة
واساليب الكبلم بالدرجة االولى ) كوسيمة بين افراد المجتمع يتم تداول واثراء المعايير الثقافية الخاصة
بالمجتمع والمحافظة عمييا  ،ونقميا من جيل الى اخر (الطويرقي،1997 ،ص،)27ومن ميزة وسائل
االتصال انيا تقدم وظائف مختمفة ازاء المجتمع منيا التنشئة االجتماعية لبلفراد وتجديد الميارات كما
يوضحيا مفيوم ولبور شرام لموظائف المجتمعية (. (schramm,1964,p.p.38-43
ثالثا  /دور االعبلم في تثقيف الطفل واالسرة  :يعد التثقيف احد الوظائف التي يختص بيا االعبلم
بوسائمو المختمفة ،حيث توفر الثقافة لبلنسان وسائل اشباع حاجاتو البيولوجية واالجتماعية ويتوقف
وجود سمة ثقافية او نمط ثقافي معين لمقدرة عمى ارضاء تمك الحاجات كما انيا وسيمة لمتماسك
االجتماعي ،حيث ان افراد المجتمع يشتركون في الكثير من التوقعات والقيم والعادات وآالمال
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والمعايير والمغة وىنا تكسب الثقافة افراد المجتمع التشابو وتضمن اطا ار عاما لمسموك االجتماعي
(الجمل،1999 ،ص ، )124وتؤثر البيئة الثقافية التي ينشأ فييا االطفال تأثي ار كبي ار في اساليب
واىداف ومستويات التفكير لدييم  ،حيث ان ىذه البيئة تزود االطفال بالخبرات التي تعد المعين االول
لمتفكير  ،وتشكل انواع الحوافز والمواقف المثيرة لتفكيرىم  ،ويضاف الى ذلك ان حاجات ودوافع
وميول وعواطف االطفال تؤثر في تفكيرىم  ،ويتحدد تفكير االطفال بالثقافة بدرجة كبيرة فأذا كانت
الثقافة السائدة ثقافة عممية يشيع التفكير العممي وىكذا

(الييتي،1988 ،ص .)91وتعد الطفولة

مرحمة حاسمة في تشكيل شخصية الطفل ،حيث يؤكد الباحثون ان السنوات الخمس االولى من حياة
الطفل ىي الفترة االكثر خصوبة واىمية ،والتي تنجم عنيا مبلمح شخصية الطفل ،وان بعض السمات
الثقافية التي تدخل في كيان شخصية الطفل يصعب او يستحيل تغيير البعض منيا لذا تعد ىذه
المرحمة ميمة لبناء شخصية الطفل

(الييتي،1988 ،ص ،)40ويؤثر االعبلم بوسائمو المختمفة

المقرؤة والمرئية والمسموعة بشكل كبير في االسرة  ،وتشير الدراسات ان من اكثر الوسائل االعبلمية
المؤثرة في المتمقين ىي التمفزيون حيث يعد من اكثر الوسائل االعبلمية واكثرىا شعبية وانتشا ار
لجماىير المتمقين وخاصة بعد انتشار وتعدد القنوات الفضائية العربية والعالمية والمحمية ،ومما الشك
فيو ان لمتمفزيون االثر الكبير في المفاىيم واالفكار التي يتمقاىا الطفل بشكل او باخر عبر البرامج
التمفازية المتنوعة بين افبلم الكارتون والمسسبلت الدرامية واالفبلم المختمفة االجتماعية وافبلم
االكشن والعنف  ،وتساىم وسائل االعبلم في عممية االنماء الثقافي وىي احدى نظريات الدراسات
االعبلمية التي تشير الى (ان مداومة التعرض لمتمفزيون ولفترات طويمة ومنتظمة تنمي لدى المشاىد
اعتقادا بأن العالم الذي يراه عمى شاشة التمفزيون ان ىو اال صورة من العالم الواقعي الذي يحياه )
كما ان وسائل االتصال تحدث اثا ار قوية عمى ادراك الناس لمعالم الخارجي وخاصة الذين يتعرضون
لتمك الوسائل لفترات طويمة ومنتظمة

(مكاوي،2008 ،ص . )299ويرى المنظرين في االعبلم ان

التمفزيون من اكثر الوسائل االعبلمية تأثي ار في االدراك الثقافي لبلفراد  ،ويؤثر بشكل كبير في الطفل
حيث ان الطفل يجد نفسو مستغرقا منذ والدتو في بيئة التمفزيون فيو يمده بالمعمومات عن العالم
المحيط بو حيث ان استخدامو سيل لوجوده في المنزل ،كما انو ال يتطمب ميارات  ،فيو يقدم
الروايات والحكايات  ،وىو يروج لمثقافة الشعبية ويساىم في تكوين الصورة الذىنية،

وال يقتصرعمى

تنمية االفكار واالراء واالتجاىات ،وانما يقدم حقائق اساسية عن الحياة ،ويتوجو برسائمو الى مختمف
قطاعات الجماىير (المصدر السابق نفسو،ص  . )304ويعتمد االفراد عمى وسائل االعبلم لتحقيق
اىدافيم وغاياتيم في متابعتيا  ،واىدافيم ىي (المصدر السابق نفسو،ص:)320
- 1الفيم  :مثل التعمم والحصول عمى الخبرات  ،ومعرفة اشياء عن العالم واحداثو .
- 2التوجيو  :مثل التوجيو لنمط معين او شيء معين في المجتمع مثل التوجيو في العمل .
- 3التسمية  :وىي تشمل التسمية التي ينعزل فييا الفرد عن االخرين ،مثل الراحة واالسترخاء
واالستشارة والتسمية االجتماعية وىي تشمل مشاىدة التمفزيون مع االسرة .
وتشير احدى الدراسات ان الطفل عبر المشاىد واالعمال الدرامية لمسينما والتمفزيون التي تتمتع

134

مجلة البحوث التربوية والنفسية

 2013العدد ( )37

بعناصر الشكل والمضمون  ،وتتكون من مكونات تشير الى العنف بشكل مباشر او غير مباشر
كالحوار او الديكورات او االزياء وغيرىا وكل عنصر من ىذه العناصر يمكن ان يوصل فكرة العنف
بطريقة مباشرة او غير مباشرة  ،مما يدعو الطفل لبلنغماس في العنف مثل االسمحة التي تظير امام
الطفل عمى شاشة التمفاز او عبر التصعيد الدرامي لبلحداث (سممان،2009 ،ص .)119كما ان ىناك
بعض الدراسات التي تشير الى ان االطفال يميمون الى تقميد شخصيات وابطال افبلم العنف واالساليب
التي يتبعونيا في تنفيذ عممياتيم االجرامية التي تعد مفاتيح التنفيذ لبلطفال بافكار لم تخطر عمى
باليم (الييتي،1988 ،ص .)130لذا من الضروري ان يقوم االعبلم بدوره في توجيو االطفال الى
متابعة البرامج التي تختص بمعالجة قضايا الطفل  ،وتكثيف برامج االطفال وافبلم الرسوم المتحركة
التي يكون مضمونيا ايجابي وال تتضمن مشاىد عنف او قتال  ،ويفضل ان يتوجو االعبلم لبلباء
واالميات في توعيتيم وتوجيو ابنائيم لمبرامج التربوية والتعميمية .
رابعا  /سايكولوجية الطفل والمعب  :إن لمعب دور في بناء الجانب الجسمي والفسيولوجي لمطفل ،
ويسيم ايضا في بناء الجانب العقمي والمعرفي ،وتتكون لديو اتجاىات معينة نحو كيانو وشخصيتو
البدنية  ،ويتعداىا الى بنيتو النفسية ،فتنمو لديو القيم واالتجاىات االجتماعية والخمقية  ،وتنشط
ايضا الميارات العقمية المختمفة كاالنتباه واالدراك والتصور والتخيل والتذكر والتفكير والتمييز
والتصنيف وغيرىا (عاشور،2008 ،ص . )141وتشير نظرية ) )piagetفي المعب افتراض وجود
عمميتين اساسيتين ىما التمثيل والمواءمة  ،والمعب ىو ىو تمثيل خالص يحول المعمومات الواردة
لتتبلئم مع متطمبات الفرد  ،ويكون المعب والمحاكاة جزءان متكامبلن لنمو الذكاء لدى الطفل
) .(piaget,1966,p.p.73,111ولمعب اىمية كبيرة في تعميم االطفال واكتساب الميارات وتنمية
القدرات والمعارف ،اما نظرية ) (vygotskyوىو عالم روسي بحث في المعب وعده صورة من صور
النمو عند الطفل  ،وتقوم نظريتو عمى طرح التساؤل ( ىل كان المعب مجرد نشاط يسود حياة الطفل
في مرحمة عمرية معينة ؟ ام انو النشاط االساسي في عممية النمو دون ان يسود كل حياة الطفل
؟(.(vygosky,1967,p.p.6,18وحسب نظرية ) (vygotskyفأن المعب يرتبط بالمخيمة التي
تعمل عمى تحقيق واشباع رغبات الطفل ،حيث ان الطفل اثناء المعب يبتدع موقفا تخيميا ،فيو يرى ان
المعب وفقا لقاعدتو يقوم عمى التخيل الن التخيل ىو جوىر المعب ) . (vygosky,ibd,p.18ويعرف
المعب بانو ( نشاط حر موجو او غير موجو يكون عمى شكل حركة او عمل ويمارس فرديا او جماعيا
ويستغل طاقة الجسم الحركية والذىنية ويمتاز بالسرعة والخفة الرتباطو بالدوافع الداخمية )..
(مرعي،1987 ،ص .)15ولمعب دور ميم في تقوية القدرات العقمية والذىنية لمطفل  ،وقد عده
الكثيرين اسموبا تعميميا  ،خاصة إذا كانت المعب تعميمية مثل الحاسوب وغيرىا

 ،وتؤكد البحوث

التربوية ان االطفال يعبرون عما يفكرون فيو وما يشعرون بو من خبلل لعبيم التمثيمي الحر
واستعماالتيم لمعب والدمى والمكعبات وااللوان وغيرىا  ،ويعد المعب وسيطا تربويا يعمل بدرجة كبيرة
في تشكيل شخصية الطفل ،وت لعب المعب التعميمية الجيدة دو ار فعاال في تعميم االطفال ،واثبتت
الدراسات التربوية القيمة الكبيرة لمعب في اكتساب المعرفة وميارات التوصيل الييا ،وفي الوقت الذي
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يجب توافر المعب التي تساعد الطفل في ابراز مواىبو وتفوقو العقمي وتقوية عضبلتو كالمعب البدنية
والرياضية ،نجد في الوقت الحاضر انتشار المعب التي تروج لفكرة الصراع والعنف والقتل فيي تشجع
وتحاكي ممارسة سموك العنف واستخدامو من مسدسات وبنادق ببلستيكية ،وىذا النوع من المعب من
شأنو ان يطبع لدى االطفال وينمي لدييم فكرة العدائية والكره  ،في الوقت الذي يجب ان يكون لمعبة
دور في تنمية الطفل اجتماعيا وتربويا ونفسيا ). (hewar,2010

خامسا  /الدراسة الميدانية وتحميل النتائج
المحور االول  /المعمومات الديموغرافية
 -2مستوى العمر

جدول ( )2يبين التك اررات والنسب المئوية لممستوى العمري لعينة البحث
العمر

التك اررات

النسبة المئوية%

المرتبة

20-18

10

5

4

30-21

61

30,5

2

40-31

77

38,5

1

50-41

42

21

3

51فأكثر

10

5

4

المجموع

200

100

-

يبين جدول ( )2ان أعمى مجموع تك اررات ونسبة مئوية حصمت عمييا فئة العمر (  )40-31وبنسبة
( )%38,5من العينة .
- 3التحصيل الدراسي
جدول ( )3يبين التك اررات والنسب المئوية التحصيل الدراسي لعينة البحث
التحصيل الدراسي

التك اررات

النسب المئوية%

المرتبة

امي

5

2,5

7

ابتدائية

8

4

6

متوسطة

17

8,5

5

اعدادية

26

13

4

دبموم

27

13,5

3

بكالوريوس

73

36,5

1

دراسات عميا

44

22

2

المجموع

200

100
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يتبين من الجدول (  )3أن أعمى تك اررات حصمت عمييا فئة حممة شيادة البكالوريوس بعدد (

)73

وبنسبة مئوية بمغت (  ، )%36,5ويدل ذلك عمى تقدم الوعي العممي والثقافي الفراد العينة مما
يعطييم مستوى جيد من االدراك والثقافة .
 -4الدخل الشيري
جدول ( )4يبين تك اررات ونسب الدخل الشيري لعينة البحث
الدخل الشيري

التك اررات

النسب المئوية%

المرتبة

200-100

8

4

6

300-201

17

8,5

5

400-301

21

10,5

4

500-401

25

12,5

3

-501مميون

68

34

1

اكثر من مميون

61

30,5

2

المجموع

200

100

-

يبين الجدول ( )4ان أكثر من ثمث العينة (  )%34من الذين بمغ دخميم الشيري (  -501مميون)
دينار عراقي  ،ثم ياتي بعد ذلك الذين بمغ دخميم أكثر من مميون ويبمغ عددىم (

 )61وبنسبة

( )%30,5اما فئات الدخول الشيرية االقل فكان فارق تك ارراتيا اقل من ذلك .
 -5عدد اطفال االسرة
جدول ( )5يبين تك اررات ونسب عدد اطفال االسرة
عدد اطفال االسرة

التك اررات

النسب المئوية%

المرتبة

واحد

41

20,5

3

اثنان

69

34,5

1

ثبلثة

43

21,5

2

اربعة

25

12,5

4

خمسة فأكثر

22

11

5

المجموع

200

100

-

يتضح من الجدول ( )5أن أعمى تك اررات كانت لبلباء واالميات الذين لدييم اقل عدد من االطفال ،
حيث ان فئة عدد (اثنان) بمغت تك ارراتيم (  )69وبنسبة (  )%34,5من العينة  ،ثم يمييا الفئة ثبلثة
 ،اما الفئات االخرى فكانت تك ارراتيا اقل من ذلك .
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 -6عمر اطفال االسرة

جدول ( )6يبين تك اررات ونسب عمر اطفال االسرة
عمر اطفال األسرة سنة

التك اررات

النسب المئوية%

المرتبة

2سنة فاقل

32

16

4

5-3

72

36

1

9-6

36

18

2

12-10

25

12,5

5

15-13

35

17,5

3

المجموع

200

100

-

يوضح الجدول (  )6ان أعمى مجموع تك اررات حصمت عمييا فئة العمر من (

 )5-3سنة وكانت

( )72وبنسبة ( )%36من العينة  ،ثم يمييا فئة العمر (  )9-6سنة وبمجموع تك اررات (  )36وبنسبة
( )%18من العينة  ،وىذا يعطي لنتائج البحث قيمة جيدة الن الطفل في ىذا العمر يكون مقببل بشكل
كبير عمى اقتناء واستخدام ىذا النوع من المعب .

المحور الثاني  /اختيار لعب االطفال
 -1من يختار لعب الطفل عند الشراء

جدول ( )7يبين تك اررات ونسب اختيار لعب الطفل عند الشراء
اختيار لعب الطفل

التك اررات

النسب المئوية%

المرتبة

نحن االب واالم

65

32,5

2

الطفل نفسو

46

23

3

المشاركة مع الطفل في االختيار

89

44,5

1

المجموع

200

100

-

يبن جدول (  )7ان اآلباء واألميات الذين يشاركون اطفاليم في عممية اختيار المعب عند الشراء
يشكمون االغمبية من مجموع عينة البحث  ،حيث بمغ عددىم (

 )89وبنسبة (  ، )%44,5ويعد

المشاركة في االختيار من االمور الميمة الرشاد الطفل الى نوع المعب الجيدة والمفيدة وتوعيتو
باللعب الضارة التي قد تسبب لو االذى الجسدي  ،ثم يمييا اختيار االباء واالميات لمعب اطفاليم
،وياتي اختيار االطفال لمعبتو بنفسو في الترتيب االخير وفقا لنتائج جدول (. )7
 -2المكان الذي يشترى منو لعب الطفل
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جدول ( )8يبين تك اررات ونسب المكان الذي يشتري منو لعب االطفال
المكان

التك اررات

النسب المئوية%

المراتب

الباعة المتجولون

34

17

3

المحال الخاصة ببيع لعب االطفال

111

55,5

1

اي مكان اخر

55

27,5

2

المجموع

200

100

-

توضح نتائج الجدول (  )8ان أكثر من نصف العينة وعددىم (  )111وبنسبة (  )%55,5يشترون
لعب اطفاليم من المحال الخاصة ببيع لعب االطفال  ،وىذا يدل عمى وعي االباء واالميات بانتقاء
لعب جيدة البنائيم وشرائيا من اماكنيا المخصصة  ،ونجد ان ىناك نسبة من االباء واالميات بمغت
( )%17من مجموع تك اررات (  )34من االباء واالميات الذين يشترون من الباعة المتجولين في
الشوارع مما يشير الى قمة الوعي الثقافي ليؤالء المجموعة من االباء واالميات اذ من الممكن ان
تكون بضاعة الباعة المتجولين رديئة او غير صالحة لبلستخدام أو تعرض الطفل لمخطر .
 -3نوع اليدايا التي تصل الى الطفل
جدول ( )8يبين تك اررات ونسب نوع اليدايا التي تصل الطفال افراد العينة من غير االب واالم
نوع اليدايا

التك اررات

النسب المئوية%

المرتبة

ىدايا تنمي القدرات العقمية لمطفل

109

54,5

1

ىدايا تنمي القدرات البدنية لمطفل

48

24

2

ىدايا عمى شكل اسمحة

38

19

3

مفرقعات

5

2,5

4

أخرى تذكر

0

-

-

المجموع

200

100

-

يتبين من الجدول (  )8ان اكثر من نصف العينة الذين بمغ مجموع تك ارراتيم (

 )109وبنسبة

( )%54,5ان اليدايا التي تصل الى اطفاليم من النوع الذي ينمي القدرات العقمية (مثل السبورة
والحاسوب والمكعبات وغيرىا ) ،اما مجموع تك اررات (

 )48من افراد العينة وبنسبة (  )%24فان

اليدايا التي تصل الطفاليم من النوع الذي ينمي القدرات البدنية الطفاليم (مثل كرة القدم والسيارات
والحبل واالدوات الرياضية وكرة السمة وغيرىا ) ،وبمغ مجموع تك ارراتيم (

 )38وبنسبة (  )%19من

افراد العينة الذين تصل ألطفاليم اليدايا التي تكون عمى شكل اسمحة( مثل المسدسات وال

بنادق

والسيوف وغيرىا ) ،اما عدد (  )5من افراد العينة وبنسبة (  )%2,5الذين تصل ألطفاليم ىدايا من
نوع المفرقعات  ، ،ويتضح من نتائج الجدول ان اعمى نسبة من اليدايا كانت لمنوع الذي ينمي
القدرات العقمية لمطفل مما يشير الى وجود وعي بنوع المعب اليامة لمطفل .
 -4نوع المعب التي يميل ليا الطفل
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جدول ( )9يبين تك اررات ونسب انواع المعب التي يميل الييا اطفال افراد العينة
انواع المعب

التك اررات

النسب المئوية%

المرتبة

لعب تنمي القدرات العقمية لمطفل

76

38

1

لعب تنمي القدرات البدنية لمطفل

63

31,5

2

لعب عمى شكل اسمحة

55

27,5

3

مفرقعات

4

2

4

أخرى تذكر (لعب مرنة وأسفنجية)

2

1

5

المجموع

200

100

-

يتضح من الجدول (  )9ان اعمى نسبة من افراد العينة اشاروا ان اطفاليم يميمون لنوع المعب
التي تنمي القدرات العقمية حيث بمغ مجموع تك ارراتيم (  )76وبنسبة (  )%38من العينة  ،ثم يمييا
االطفال الذين يميمون لمعب تنمي القدرات البدنية  ،ويتضح ايضا من نتائج الجدول ان نسبة غير
قميمة من افراد العينة بمغ مجموع تكرارتيم (  )55وبنسبة (  )%27,5اشاروا ان اطفاليم يميمون الى
لعب عمى شكل اسمحة مثل السيوف والمسدسات وغيرىا ،وىذا يعد من االمور التي تتطمب من االباء
واالميات االنتباه الييا ومحاولة توعية اطفاليم بمخاطرىا البدنية والنفسية  ،فضبل عن ان ىناك اربعة
من افراد العينة يفضل اطفاليم المفرقعات  ،وىناك اثنان من افراد العينة ذكروا ان اطفاليم يميمون الى
المعب التي تشبو الحيوانات مثل الدبدوب ويفضمون لعب مرنة وأسفنجية .

المحور الثالث  /متابعة الوسائل االعبلمية
 -1متابعة الوسائل االعبلمية

جدول ( )10يبين تك اررات ونسب الوسائل االعبلمية التي يتابعيا االفراد حسب االىمية
الوسائل االعبلمية

التك اررات

النسب المئوية%

المرتبة

الصحف والمجبلت

21

10,5

2

المحطات والقنوات الفضائية

160

80

1

اإلذاعات

3

1,5

4

االنترنت

16

8

3

المجموع

200

100

-

توضح نتائج الجدول (  )10ان مجموع (  )160من افراد العينة وبنسبة (  )%80اعطوا رقم( )1
لممحطات والقنوات الفضائية في ترتيب لمتابعتيم لموسائل االعبلمية حسب االىمية وىي نسبة كبيرة
جدا تشير الى اىمية التمفاز كوسيمة اعبلمية وانو االكثر استحواذ ا عمى اىتمام الجميور  ،واعطوا
ارقم (  )2لمصحف والمجبلت ورقم (  )3لبلذاعات ثم االنترنت  ،واعطى مجموع (

 )21من العينة

وبنسبة ( )%10,5الرقم  1لمصحف والمجبلت ثم الرقم(  )2لمشاىدة القنوات الفضائية  ،واعطو رقم
( )3لبلنترنت ورقم (  )4لبلذاعات  ،وكان مجموع (  )16فرد ا من العينة وبنسبة (  )%8اعطوا الرقم
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( )1لمتابعة االنترنت  ،ورقم (  ) 2لمشاىدة القنوات الفضائية ورقم (

 ) 3لبلذاعات ورقم ( )4

لمصحف والمجبلت .
 -2القناة الفضائية التمفازية العربية المفضمة :
جدول ( )11يبين تك اررات ونسب القنوات الفضائية التمفازية العربية المفضمة لمعينة
القنوات العربية

التك اررات

النسب المئوية

المرتبة

العربية

50

25

2

الجزيرة

15

7,5

3

Mbc

108

54

1

أبو ظبي

10

5

4

دبي

5

2,5

6

LBC

7

3,5

5

5

2,5

6

200

100

-

اخرى  ،mbc3طيور الجنة ،spacetoon ،قنوات االفبلم،
المجموع

تبين نتائج جدول ( )11ان أعمى نسبة مشاىدة كانت لقناة (  )mbcالفضائية اذ بمغ مجموع تك اررات
افرد العينة الذين يفضمون ىذه القناة (  )108وبنسبة (  )%54من العينة ،ويعد ىذا مؤشر ا عمى
نجاح القناة بتقديم برامج جيدة يفضميا اغمبية المبحوثين ،ثم يمييا بالترتيب بقية القنوات الفضائية
العربية المدرجة في الجدول اعبله ،كما ان (  )5افراد من العينة ذكروا قنوات فضائية عربية اخرى
ىي  mbc3وقناة طيور الجنة لبلطفال وقناة الجزيرة الفضائية وقناة  spacetoonوقنوات االفبلم .
 -3القناة الفضائية التمفازية العراقية المفضمة :
جدول ( )12يبين تك اررات ونسب القنوات الفضائية التمفازية العراقية المفضمة الفراد العينة
القنوات العراقية

التك اررات

النسب المئوية%

المرتبة

العراقية

66

33

1

السومرية

33

16,5

3

البغدادية

28

14

4

الشرقية

62

31

2

الفرات

7

3,5

5

أخرى ( قناة ببلدي وقناة الوطن وقناة الفيحاء )

4

2

6

المجموع

200

100

-

من نتائج جدول (

 ) 12نجد ان قناة العراقية الفضائية حصمت عمى اعمى نسبة مشاىدة

(ثمث العينة ) بمجموع تك اررات (  )66بنسبة ( ،)%33ثم يمييا قناة الشرقية الفضائية بفارق مجموع
تك اررات بسيط اذ بمغ (  )62بنسبة ( ،)%31ثم يمييا القنوات العراقية المدرجة في الجدول اعبله ،كما
ان ( )4افراد من عينة البحث وبنسبة (  )%2من العينة ذكروا قنوات فضائية عراقية اخرى منيا قناة
ببلدي وقناة الوطن وقناة الفيحاء .
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 -4الصحف المحمية المفضل قرأتيا

جدول ( )13يبين تك اررات ونسب الصحف المحمية المفضمة الفراد العينة
الصحف المحمية

التك اررات

النسب%

المرتبة

الصباح

80

40

1

المشرق

36

18

2

الزمان

26

13

4

البينة

17

8,5

5

المؤتمر

4

2

7

أخرى صحف المدى والعالم والبينة الجديدة والصحف االجتماعية المحمية

5

2,5

6

ال يق أر الصحف

32

16

3

المجموع

200

100

-

توضح نتائج جدول ( )13ان مجموع ( )80من افراد العينة وبنسبة (  )%40يفضمون قراءة صحيفة
الصباح اليومية مما يدل عمى ان صحيفة الصباح تستحوذ عمى اكبر نسبة قراءة الفراد العينة  ،ثم
تمييا في المتابعة صحيفة المشرق والزمان والبينة والمؤتمر  ،ويشير مجموع (

 )5من افراد العينة

وبنسبة (  )%2,5انيم يفضمون قراءة صحف المدى والعالم والبينة الجديدة والصحف االجتماعية
المحمية  ،ووجدنا من تحميل نتائج االستبانة ان (  )32من افراد العينة وبنسبة (  )%16ال يقرأون
الصحف .
 -5اإلذاعات المحمية المفضمة
جدول ( )14يبين تك اررات ونسب اإلذاعات المحمية المفضمة الفراد العينة
االذاعات المحمية

التك اررات

ن

المرتبة

العراق

5

2,5

9

العراقية

40

20

2

الجماىير

7

3,5

7

سومر FM

68

34

1

المستقبل

8

4

6

دجمة

34

17

3

الحرية

10

5

5

6

3

8

أخرى إذاعة العيد واذاعة دار
السبلم واذاعة القرآن الكريم واذاعة
أور والببلد

ال يستمع لئلذاعات

22

11

4

المجموع

200

100

-

من نتائج جدول ( )14نجد ان اكثر االذاعات المحمية استماعا الفراد عينة البحث ىي اذاعة سومر
 FMحيث بمغ مجموع تك اررات افراد العينة الذين يفضمونيا (
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التفضيل اذاعة العراقية بتك اررات (  )40ونسبة (  ، )%20ثم اذاعة دجمة بنسبة (  ، )%17ثم إذاعة
الحرية وبنسبة ( ، )%5ثم إذاعة المستقبل بنسبة (  ، )%4وتمييا إذاعة الجماىير بنسبة ( )%3,5
 ،كما أشار ( )6من افراد العينة وبنسبة ( )%3انيم يفضمون االستماع الى اذاعة العيد واذاعة دار
السبلم واذاعة القرآن الكريم واذاعة اور والببلد  ،اما إذاعة العراق فحصمت عمى نسبة (  )%2,5من
العينة  ،ونجد ان مجموع ( )22فرد من العينة وبنسبة ( )%11ال يستمعون لبلذاعات المحمية .
المحور الرابع  /دور االعبلم في التثقيف القتناء لعب االطفال
 -1نوعية البرامج ذات االثر االيجابي عمى سموكيات الطفل
جدول ( )15يبين تك اررات ونسب نوعية البرامج ذات االثر االيجابي عمى سموكيات الطفل
نوعية البرامج

التك اررات

النسب المئوية%

المرتبة

برامج االطفال اليادفة

131

65,5

1

المسمسبلت واالفبلم االجتماعية

33

16,5

2

البرامج التعميمية

23

11,5

3

البرامج التربوية

13

6,5

4

أخرى

0

-

-

المجموع

200

100

-

يبين جدول (  )15ان مجموع (  )131وبنسبة (  )%65,5من افراد العينة يرون ان برامج االطفال
اليادفة ليا االولوية في التأثير االيجابي عمى سموكيات الطفل واعطوا رقم

 2لمبرامج التربوية في

التاثير االيجابي  ،ورقم  3لممسمسبلت واالفبلم االجتماعية  ،ورقم  4لمبرامج التعميمية  ،وبمغ مجموع
تك اررات االفراد الذين يعطون االولوية لممسمسبلت واالفبلم االجتماعية (  )33وبنسبة (  )%16,5من
العينة  ،واشاروا برقم  2لبرامج االطفال اليادفة ورقم  3لمبرامج التربوية ورقم  4لمبرامج التعميمية ،
اما االفراد الذين يعطون االولوية لمبرامج التعميمية بمغ مجموعيم (  )23وبنسبة (  )%11,5واشاروا
برقم  2لبرامج االطفال االيادفة ورقم  3لمبرامج التعميمية ورقم  4لممسمسبلت واالفبلم االجتماعية ،
واعطى (  )13فردا من العينة وبنسبة (  )%6,5االولوية لمبرامج التربوية ورقم

 2لبرامج االطفال

اليادفة ورقم  3لممسمسبلت واالفبلم االجتماعية ورقم  4لمبرامج التعميمية
 -2نوعية البرامج ذات االثر السمبي عمى سموكيات الطفل
جدول ( )16يبين تك اررات ونسب نوعية البرامج ذات االثر السمبي عمى سموكيات الطفل
نوعية البرامج

التك اررات

النسب %

المرتبة

برامج االطفال العنيفة

115

57,5

1

أفبلم العنف واالكشن لمكبار

65

32,5

2

15

7,5

3

أخرى

5

2,5

4

المجموع

200

100

-

البرامج االخبارية والتمفازية التي تنقل االخبارالعسكرية والحروب
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توضح نتائج جدول (  )16ان ( )115فردا من العينة وبنسبة (  )%57,5يعطون االولوية لبرامج
االطفال العنيفة في التاثير السمبي عمى سموكيات الطفل  ،وان مجموع (  )65من افراد العينة وبنسبة
( )%32,5يعطون االولوية الفبلم العنف واالكشن لمكبار في التأثير السمبي عمى سموكيات الطفل ،
اما االفراد الذين يعطون االولوية لمبرامج االخبارية والتمفازية التي تنقل االخبار العسكرية والحروب
فان مجموعيم (  )15وبنسبة (  )%7,5في التاثير السمبي عمى سموكيات الطفل  ،ونجد ايضا ان
مجموع (  )5افراد من العينة وبنسبة (  )2,5ال يسمحون ألطفاليم بمشاىدة البرامج التي تتضمن
العنف او افبلم او مشاىد عنيفة او برامج اخبارية تنقل االخبار والحروب العسكرية .
 -3المادة اإلعبلمية الميمة لتثقيف االسرة نحو لعب العنف
جدول ( )17يبين تك اررات ونسب المادة االعبلمية الميمة لتثقيف االسرة في عدم استخدام لعب
العنف
المادة االعبلمية

التك اررات

النسب المئوية%

المرتبة

االعبلنات التمفازية

64

32

2

اعبلنات الصحف

2

1

6

الممصقات

10

5

4

البرامج التثقيفية لبلسرة

36

18

3

االنترنت

8

4

5

جميع المواد المذكورة اعبله

80

40

1

المجموع

200

100

-

يتبين من نتائج جدول ( )17ان مجموع ( )80من افراد العينة وبنسبة ( )%40اختاروا جميع المواد
االعبلمية المذكورة في قائمة الجدول باعتبار ان جميع ىذه المواد ىامة لتثقيف االسرة في عدم
استخدام لعب العنف  ،ويرى (  )64فردا من العينة وبنسبة ( )%32ان االعبلنات التمفازية ىي المادة
الميمة لتثقيف االسرة وتاتي المواد االعبلمية االخرى بنسب اقل في االىمية كما ىو وارد في جدول
رقم (. ) 17
- 4مدى االتفاق مع العبارات
الفقرات ىي:الفقرة االولى /تساىم وسائل االعبلم بدرجة كبيرة في الحد من استخدام وانتشار المعب
المحرضة
عمى العنف.
الفقرة الثانية /ضرورة تثقيف االباء واالميات باختيار البرامج التثقيفية الخاصة بالتحذير من مخاطر
المعب المحرضة عمى العنف.
الفقرة الثالثة /دور االباء واالميات ميم في توجيو ابنائيم لمتابعة البرامج االعبلمية التي تنمي عقل
وتفكير االطفال.
الفقرة الرابعة /وجود اصابات وتشوىات لبلطفال نتيجة استخدام لعب عنيفة مثل االسمحة وغيرىا
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وضرورة نشرىا واالخبار عنيا.

الفقرة الخامسة /لبلعبلنات التجارية لمعب االطفال تاثير سمبي.
الفقرة السادسة /يتاثر االطفال بشخصيات االبطال الفبلم الكارتون.
الفقرة السابعة /قمة برامج التوعية المحمية الخاصة بالتحذير من اقتناء لعب االطفال المحرضة عمى
العنف.
الفقرة الثامنة /ضعف اىتمام اإلعبلم العراقي بقضايا الطفل.
الفقرة التاسعة /ييتم اإلعبلم العربي بتقديم قضايا تتعمق بالطفل.
الفقرة العاشرة /ضعف اىتمام منظمات المجتمع المدني ذات العبلقة بالطفل.
الفقرة الحادية عشرة /ضرورة وضع ضوابط وقوانين تحد من استيراد لعب االطفال المحرضة عمى
العنف.
جدول ( )18يبين تك اررات ونسب مدى اتفاق افراد العينة مع العبارات المدرجة في الجدول
ت

اتفق بشدة

العبارات

اتفق نوعا ما

اتفق

ال اتفق عمى

ال اتفق

مج

االطبلق
ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

101

50,5

46

23

28

14

16

8

9

4,5

200

70.5

42

21

10

5

3

1,5

4

2

200

41

20,5

17

8,5

1

0,5

2

1

200

21,5

19

9,5

6

3

7

3,5

200

48

24

18

9

3

1,5

200

5

5

2,5

0

-

200

4

2

1

0,5

200

2

4

2

200

11

5,5

200

3

200

3,5

200

1

الفقرة االولى

2

الفقرة الثانية

141

3

الفقرة الثالثة

139

69,5

4

الفقرة الرابعة

125

62,5

43

5

الفقرة الخامسة

75

37,5

56

28

6

الفقرة السادسة

138

69

47

23,5

10

7

الفقرة السابعة

128

64

47

23,5

20

10

8

الفقرة الثامنة

145

72,5

30

15

17

8,5

4

9

الفقرة التاسعة

49

24,5

64

32

55

27,5

21

10,5

10

الفقرة العاشرة

121

60,5

37

18,5

33

16,5

3

1,5

6

11

الفقرةالحاديةع

157

78,5

16

8

12

6

8

4

7

شرة

(الفقرة االولى) :يبين جدول (  )18ان بحدود نصف العينة (  )%50,5يوافقون بشدة عمى مساىمة
االعبلم بدرجة كبيرة في الحد من استخدام وانتشار لعب العنف ،كما ان (  )46فردا وبنسبة ( )%23
يتفقون مع الفقرة االولى ،ومجموع (  )28وبنسبة ( )%14يتفقون معيا نوعا ما ،بينما مجموع ( )16
و( )9افراد بين اليتفقون مع الفقرة االولى واليتفقون معيا مطمقا كما يوضح الجدول  ،ويتضح من
نتائج الجدول ان اغمبية كبيرة من افراد يدركون اىمية االعبلم بوسائمو المختمفة في التقميل والحد من
رواج واقتناء لعب العنف لبلطفال.
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 )%70,5بشدة عمى ضرورة تثقيف االباء واالميات

باختيار البرامج التثقيفية الخاصة بالتحذير من مخاطر المعب المحرضة عمى العنف ،كما ان مجموع
( )42وبنسبة ( )%21يتفقون عمى الفقرة الثانية ،و(  )10افراد يتفقون نوعا ما  ،بينما ( )3افراد من
العينة ال يتفقون مع الفقرة الثانية وكذلك (

 )4افراد اليتفقون عمى االطبلق معيا ،.وتشير نتائج

الجدول ان اغمبية كبيرة من افراد العينة يتفقون عمى اىمية وضرورة تثقيف االباء واالميات الذين
بدورىم يقومون بتوجيو ابنائيم لبلختيار السميم لمعب االطفال.
الفقرة (الثالثة ) :يتضح ان اغمبية افراد العينة يتفقون بشدة مع فقرة دور االباء واالميات ميم في
توجيو ابنائيم لمتابعة البرامج االعبلمية التي تنمي عقل وتفكير االطفال بمجموع تك اررات بمغت
( )139وبنسبة ( ، )%69ومجموع تك اررات (  )40وبنسبة (  )%20,5من افراد العينة يتفقون عمى
الفقرة الثالثة ،بينما االفراد الذين اليتفقون وال يتفقون بشدة نسبتيم اقل بكثير .
(الفقرة الرابعة ) :ان مجموع تك اررات (  )125وبنسبة (  )%62,5من افراد العينة يتفقون بشدة عمى
وجود اصابات وتشوىات لبلطفال نتيجة استخدام لعب عنيفة مثل االسمحة وغيرىا وضرورة نشرىا
واالخبار عنيا  ،ويتفق (  )43وبنسبة (  )%21,5من افراد العينة مع ىذه الفقرة  ،ونجد ان
مجموع( )19وبنسبة ( )%9,5يتفقون نوعا ما  ،بينما نجد ان (  ) 6افراد اليتفقون و(  )7افراد من
العينة ال يتفقون بشدة مع الفقرة الرابعة.
(الفقرة الخامسة)  :يتضح ان مجموع تك اررات (  )75وبنسبة (  )%37,5من افراد العينة يتفقون
بشدة ان لبلعبلنات التجارية لمعب االطفال تاثير سمبي ومجموع (  )56وبنسبة (  )%28يتفقون مع
الفقرة الخامسة  ،وتشير النتائج الى ان لبلعبلنات دور وتاثير كبير عمى توجيو االطفال لمعب العنيفة
،ونجد ايضا ان مجموع (  )48يفقون نوعا ما  ،بينما االفراد الذين اليتفقون وال يتفقون مع الفقرة
الخامسة نسبتيم قميمة جدا .
(الفقرة السادسة) :ان مجموع تك اررات (

 )138وبنسبة (  )%69يتفقون بشدة عمى ان االطفال

يتأثرون بشخصيات االبطال الفبلم الكارتون  ،ويتفق (  )47وبنسبة ( )%23,5مع الفقرة  ،بينما نجد
ان ( )5افراد فقط وبنسبة ( )%2,5ال يتفقون مع الفقرة السادسة ،كما ان لشخصيات ابطال الكارتون
تأثير كبير عمى تفكير وشخصية االطفال حيث نجد االطفال كثي ار ما يقمدون شخصيات الكارتون مثل
السوبر مان ورجل العنكبوت وغيرىا .
(الفقرة السابعة) :توضح النتائج ان مجموع (  )128وبنسبة (  )%64من افراد العينة يتفقون بشدة
عمى قمة برامج التوعية المحمية الخاصة بالتحذير من اقتناء لعب االطفال المحرضة عمى العنف  ،كما
ان مجموع ( )47وبنسبة ( )%23,5يتفقون فقط مع ىذه الفقرة،بينما (  )4افراد اليتفقون و(  )1فقط
اليتفق عمى االطبلق مع الفقرة السابعة  ،ونجد بان اتفاق اغمب افراد العينة مع ىذه الفقرة اشارة الى
وجود ضعف واىمال من جانب االعبلم المحمي في االىتمام بتقديم برامج توعية تحذر من االخطار
الصحية والنفسية عمى الطفل جراء اقتناء لعب تتسم بالعنف .
(الفقرة الثامنة) :ان بحدود ثبلثة أرباع العينة (  )%72,5يتفقون بشدة عمى ضعف اىتمام اإلعبلم
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العراقي بقضايا الطفل  ،وىي أعمى نسبة بين الفئات االخرى مما يشير الى ان االعبلم العراقي ينقصو
االىتمام بقضايا وامور تعنى بالطفل في مختمف المجاالت  ،ونجد أيضا ان اإلعبلم العراقي يعتمد عمى
برامج اطفال عربية او اجنبية تقدم في فقرات خاصة باالطفال  ،فمن الميم ان ييتم االعبلم العراقي
برعاية الطفل وتسميط الضوء عمى امور ىامة تخص الطفل مثل لعب االطفال .
(الفقرة التاسعة) :ان بحدود ثمث العينة يتفقون عمى ان اإلعبلم العربي ييتم بتقديم قضايا تتعمق
بالطفل حيث بمغ مجموع تك ارراتيم (  )64وبنسبة (  )%32من افراد العينة  ،بينما (  )55من افراد
العينة وبنسبة (  )%27,5يتفقون نوعا ما مع ىذه الفقرة  ،ويبمغ مجموع الذين يتفقون بشدة مع
الفقرة التاسعة ( )49وبنسبة ( ، )%24,5بينما مجموع (  )21فردا ال يتفقون مع الفقرة و(  )11فرد
اليتفقون بشدة مع ىذه الفقرة
(الفقرة العاشرة ) :ان مجموع (  )121من افراد العينة وبنسبة (  )%60,5يتفقون وبشدة مع ضعف
اىتمام منظمات المجتمع المدني ذات العبلقة بالطفل  ،ومجموع (  )37بنسبة (  )%18,5يتفقون مع
ىذه الفقرة  ،ومجموع (  )33بنسبة ( )%16,5يتفقون نوعا ما  ،بينما (  3افراد ال يتفقون مع الفقرة
العاشرة و( )6افراد ال يتفقون عمى االطبلق معيا  ،وبما ان اغمبية افراد العينة ترى ان ىنالك ضعف
في اداء واىتمام منظمات المجتمع المدني ذات العبلقة بالطفل فيذا يعد مؤش ار عمى عدم اىتمام
المجتمع بالطفل العراقي وشؤونو في الوقت الذي يجب ان يكون الطفل من اولويات اىتماماتيا الن
بناء المستقبل يعتمد عمى بناء اطفال يتمتعون بالسبلمة الجسدية والفكرية والمعنوية .
(الفقرة الحادية عشرة )  :ان مجموع (  )157من افراد العينة وبنسبة (  )%78,5يتفقون بشدة عمى
ضرورة وضع ضوابط وقوانين تحد من استيراد لعب االطفال المحرضة عمى العنف ،وىذه تعد من اىم
العبارات الواردة في الجدول  ،اذ من الضروري جدا وضع قوانين وتفعيميا في سبيل الحد من دخول
لعب اطفال محرضة عمى العنف وىذا االمر يقع عمى عاتق الجيات المسؤولة في تنفيذه  ،وبذلك نجد
ان االغمبية الكبيرة من عينة البحث تتفق بشدة مع ىذه الفقرة.
المقترحات  :قدم افراد العينة مجموعة من المقترحات لمنيوض بدور االعبلم في الحد من اقتناء لعب
االطفال المحرضة عمى العنف منيا :
-1ان يركز االعبلم عمى ضرورة االىتمام بتوعية الطفل من خبلل تقديم البرامج اليادفة بطريقة
مبسطة بمستوى فيم وتفكير الطفل .
 -2تقميل عرض االفبلم والمسمسبلت التي تحتوي في مضمونيا عمى العنف ومشاىد القتل وغيرىا .
 -3التركيز عمى دور االعبلنات التمفازية في االعبلن عن مخاطر لعب العنف .
 -4ان يكون لبلعبلم دور في الحث عمى مصادرة ىذا النوع من المعب وفرض غرامات مالية عمى
المخالفين.
 -5وضع ضوابط وقوانين لمحد من استيرادىا والمتاجرة بيا واالعبلن عن ىذه القوانين عبر وسائل
االعبلم .
 -6تكثيف نشر برامج التوعية لبلباء واالميات .
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 -7اقامة ندوات ومؤتمرات اعبلمية بيذا الخصوص .

 -8التنسيق بين المؤسسات االعبلمية ووزارة التربية لتوعية الطمبة بأضرار لعب العنف .
 -9االىتمام باالعبلم التربوي .
 -10ان تقوم الدولة بدعم المؤسسات االعبلمية ،ودعم االعبلم في ىذا المجال .
 -11ان تقوم وسائل االعبلم بالتغطية الميدانية في الشوارع والمحال بخصوص لعب االطفال .
 -12تشجيع االطفال القتناء لعب فكرية وبدنية مفيدة .
 -13اصدار وممصقات خاصة بتحذير االسر من مخاطر بعض المعب .
 -14تدخل وسائل االعبلم بحث الدولة واالجيزة الرقابية عمى منع استيراد لعب اطفال عنيفة .

االستنتاجات
من خبلل تحميل النتائج توصمنا الى االستنتاجات االتية :
- 1ان نسبة كبيرة من افراد العينة من حممة شيادة البكالوريوس ،مما يدل ذلك عمى تقدم الوعي
العممي والثقافي الفراد العينة مما يعطييم مستوى جيدا من االدراك والثقافة .
- 2ان اغمب افراد العينة من ذوي الدخل المتوسط .
- 3االكثرية من االباء واالميات في عينة البحث لدييم اثنان من االطفال .
- 4نسبة كبيرة من االطفال في عينة البحث تتراوح اعمارىم

 ، 5-3ويعد ىذا العمر من اكثر

المراحل التي يكون فييا الطفل مقببل عمى المعب والحركة ومستعدا القتناء مختمف انواع المعب
- 5اعمى نسبة من افراد العينة يعتمدون عمى المشاركة مع الطفل في اختيار المعب  ،وىذا االمر
ميم جدا حيث ان بامكان االباء واالميات ان يوجيو اطفاليم لنوع المعب الجيدة والمفيدة .
- 6ان نسبة كبيرة من افراد العينة يشترون لعب اطفاليم من المحال الخاصة ببيع لعب االطفال
وىو االمر الصحيح لشراء المعب ،في الوقت الذي يوجد نسبة من افراد العينة يشترون المعب
من الباعة المتجولين ،وىذا دليل عمى غياب الوعي ليذه الفئة من االباء واالميات الن المعب
التي تباع بيذه الطريقة ممكن ان تكون لرخص ثمنيا غير مطابقة لممواصفات الجيدة او
خطرة عمى صحة الطفل .
- 7اغمب االطفال في عينة البحث تاتييم ىدايا تنمي القدرات العقمية لمطفل ،وىذا ىو افضل انواع
اليدايا باالضافة الى اليدايا التي تنمي القدرات البدنية لمطفل بينما نجد ان ىناك نسبة من
االطفال تصميم ىدايا عمى شكل اسمحة ومسدسات ورشاشات وىذا يعد اخطر انواع اليدايا
التي تصل الى االطفال لما ليا تاثير سمبي عمى تعميم الطفل عمى استخدام العنف وتمثيمو .
- 8اغمب االطفال في عينة البحث يميمون الى المعب التي تنمي القدرات العقمية  ،اال ان ىناك
نسبة جيدة منيم تميل الى لعب عنف عمى شكل اسمحة ومسدسات  ،وىذا يعد من االمور
الخطيرة حيث يحتاج الطفل ىنا الى مزيد من التوعية من قبل االباء واالميات ومن خبلل
وسائل االعبلم وبرامج االطفال .
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- 9النسبة الكبيرة من افراد العينة يفضمون متابعة المحطات والقنوات الفضائية التمفازية ،وىذا
يشير الى اىمية التمفاز كوسيمة اعبلمية والى انيا الوسيمة االعبلمية االكثر استحواذا عمى
انتباه واىتمام الجميور الن لمتمف از مزايا متعددة منيا سيولة متابعتو والنو وسيمة مرئية
ومسموعة في ان واحد فضبل عن تقديمو االحداث الحية ،ونستطيع ان نستنتج انو ممكن
اعتماد التمفاز كوسيمة مساىمة بدرجة كبيرة في الحد من اقتناء لعب العنف  ،كما انو يمكن
نشر المواد االعبلمية واالعبلنات التي تساىم في التثقيف لبلباء واالميات تجاه االقتناء
الصحيح لمعب االطفال .
- 10ان اغمبية افراد العينة يفضمون مشاىدة قناة

 mbcالفضائية كقناة عربية ،ويرجع سبب

تفضيميا كافضل قناة تمفازية عربية لتقديميا مواد اعبلمية متنوعة من برامج تثقيف وتوعية
وتسمية وترفيو واخبار وتقارير متنوعة  .فمن الممكن عبر ىذه القناة نشر المادة التثقيفية
والتحذير من مخاطر لعب العنف .
- 11تعد قناة العراقية الفضائية ىي المفضمة الكبر نسبة من افراد العينة  ،باعتبارىا قناة عراقية
فيي تستحوذ عمى اىتمام الكثير من المشاىدين  ،ومن الممكن ان يرجع السبب انيا القناة
العراقية الرسمية التي تبث عن شبكة االعبلم العراقي  ،وفي ظل تفعيل دور االعبلم العراقي في
الحد من مخاطر لعب االطفال فان من الممكن ان تكثف البرامج التربوية واالجتماعية التي
تتعمق بتوعية االطفال ومن الممكن ان تبث عن طريقيا االعبلنات واالخبار التحذيرية كما
يمكن ان تقدم االفبلم والمسمسبلت االجتماعية وبرامج االطفال الموجية االيجابية  ،كما ان
قناة الشرقية تاتي بالمرتبة الثانية من اىتمام المشاىدين .
- 12تتمتع جريدة الصباح اليومية بجماىيرية كبيرة الفراد العينة فاالغمبية منيم يفضلىا اكثر من
بقية الصحف المحمية االخرى  ،وىذا يعطي امكانية لنشر مواد اعبلمية وصور تحذيرية لبلباء
واالميات في توجيييم لعدم شراء او اقتناء لعب ضارة بابنائيم  ،فممصحافة دور ميم جدا في
عممية التوعية واالرشاد في ىذا المجال .
- 13اذاعة سومر  FMىي االذاعة المفضمة في االستماع من قبل االغمبية  ،وياتي تفضيميا
انيا من االذاعات المحمية الجيدة والمتنوعة في موضوعاتيا  ،ومن الممكن تفعيل دورىا
كاذاعة مفضمة في تقديم برامج اطفال واناشيد ومسمسبلت اذاعية لبلميات واالباء تتناول دور
االسرة في توعية االبناء من ضرر لعب العنف .
- 14مما الشك فيو ان لبرامج االطفال دور ىام في التاثير االيجابي عمى السموك االيجابي لمطفل
كما يوضح (  ، )%65,5فكمما كانت البرامج ايجابية وتقدم نماذج جيدة البطال الحكايات
انعكس ذلك عمى تصرفات االطفال وادائيم ،ثم ياتي بعد ذلك دور االفبلم والمسمسبلت
االجتماعية ،ثم البرامج التعميمية ثم البرامج التربوية في التاثير االيجابي عمى الطفل .
- 15تعد برامج االطفال العنيفة من اولى المؤثرات عمى السموك السمبي لبلطفال فعادة مايتاثر
االطفال بافبلم الرسوم المتحركة وابطالو ا الذين تدور شخصياتيم عمى القتال والعنف والتدمير
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،وياتي في الترتيب الثاني افبلم العنف واالكشن لمكبار حيث يميل الكثير من االطفال الى
مشاىدة افبلم الرعب والعنف المخصصة لمكبار احيانا بمرافقة ذوييم  ،ومن واجب اولياء
االمور ان يمنعوا ابنائيم من مشاىدة ىذا النوع من االفبلم والبرامج  ،كما يقع عمى عاتق
االعبلم ميمة التقميل من عرض ىذا النوع من البرامج ،كما تؤثر ايضا البرامج االخبارية
والتمفازية التي تنقل االخبار العسكرية والحروب في السموك السمبي لبلطفال .
- 16تؤثر بشكل كبير جميع المواد االعبلمية لتثقيف االسرة في الحد من اقتناء لعب االطفال
المحرضة عمى العنف منيا االعبلنات التمفازية واعبلنات الصحف والممصقات والبوسترات
والبرامج التثقيفية لبلسرة واالنترنت ايضا  ،من الميم جدا تكثيف المواد االعبلمية المذكور فعن
طريق اعبلنات التمفاز ممكن ان يتعرف االباء واالميات عمى مضار لعب العنف ومخاطرىا
وكيفية تجنبيا  ،كما ان العبلنات الصحف ايضا بالنسبة لقراء الصحف دور ميم في التوعية
،ولمبوسترات والممصقات التي يتم لصقيا ونشرىا في الشوارع والمناطق السكنية ايضا دور في
التحذير من لعب العنف التي يمعب بيا االطفال .
- 17تساىم وسائل االعبلم بدرجة كبيرة في الحد من استخدام وانتشار المعب المحرضة عمى
العنف .
- 18ىناك ضرورة شديدة لتثقيف االباء واالميات بأختيار البرامج التثقيفية الخاصة بالتحذير من
مخاطر المعب المحرضة عمى العنف .
 )%69,5(- 19يتفقون بشدة عمى اىمية دور االباء واالميات ميم في توجيو ابنائيم لمتابعة
البرامج االعبلمية التي تنمي عقل وتفكير االطفال .
- 20االتفاق بشدة عمى وجود اصابات وتشوىات لبلطفال نتيجة استخدام لعب عنيفة مثل
االسمحة وغيرىا وضرورة نشرىا واالخبار عنيا .
- 21ان لبلعبلنات التجارية لمعب االطفال تاثير سمبي  ،حيث يتميز االعبلن التجاري بان ىدفو
الترويج لممنتج والبيع  ،ولذلك يكون في مضمونو مغريات لممستيمك لبلقبال عمى السمعة ،
وحيث ان ىنالك اعبلنات خاصة لمعب االطفال فان الطفل يتعمق بالمعبة ويرغب بشرائيا من
خبلل االعبلنات التجارية وخاصة التمفازية .
- 22ان نسبة  %69من افراد العينة يرون االطفال يتاثرون بشخصيات االبطال الفبلم ال رسوم
المتحركة .
 )%64-( 23يشيرون الى قمة برامج التوعية المحمية الخاصة بالتحذير من اقتناء لعب االطفال
المحرضة عمى العنف .
- 24نسبة كبيرة من افراد لعينة يرون ان ىنالك ضعف اىتمام اإلعبلم العراقي بقضايا الطفل ،في
الوقت الذي يجب ان يحظى فيو الطفل باىتمام كبير من وسائل االعبلم المحمية .
- 25ان نسبة  %64من افراد العينة يتفقون عمى ان اإلعبلم العربي ييتم بتقديم قضايا تتعمق
بالطفل .
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- 26ان نسبة كبيرة من افراد عينة البحث يتفقون عمى ضعف اىتمام منظمات المجتمع المدني
ذات العبلقة بالطفل  ،في الوقت الذي يجب ان يكون ليا دور في رعاية الطفل وحمايتو .
 )%78(- 27يتفقون بشدة عمى ضرورة وضع ضوابط وقوانين تحد من استيراد لعب االطفال
المحرضة عمى العنف ،فمن الضروري ان يكون ىنالك قوانين تحمي الطفل وتحد عممية دخول
مثل ىذه المعب الى االسواق المحمية والمتاجرة بيا  ،اضافة الى دور االعبلم في تفعيل ىذه
القوانين ونشرىا .

التوصيات :

بعد البحث في الموضوع والوصول لمنتائج خرجنا بالتوصيات االتية :
- 1ان يكون لبلعبلم دور في الحد من اقتناء لعب االطفال المحرضة عمى العنف  ،وذلك عبر
تقديم برامج تربوية ىادفة وبرامج توعية عن مخاطر لعب االطفال بمعب العنف مثل االسمحة
والبنادق وغيرىا .
- 2ان يكون ىنالك قناة اطفال محمية تختص بتوعية وتنشئة االطفال .
- 3ان تكثف االعبلنات التمفازية التي تحذر من المخاطر النفسية والصحية التي تسببيا لعب
العنف عمى االطفال .
- 4نشر الممصقات التي تحذر من خطر لعب العنف عمى االطفال بصورة مستمرة في االزقة
والشوارع .
- 5التقميل من عرض مشاىد العنف عبر وسائل االعبلم .
- 6تفعيل دور االباء واالميات من خبلل دورات تثقيفية لمتوعية واالطبلع عمى االساليب الحديثة
في تربية االطفال  ،وكيفية اختيار لعب االطفال  ،وكيفية اقناع الطفل بترك المعب الضارة
واستخدام المعب المفيدة .
- 7ضرورة التنسيق بين المؤسسات االعبلمية والجيات المسؤولة والتي تعنى بشؤون الطفل
مثل وزارة التربية  ،ووزارة حقوق االنسان ومنظمات المجتمع المدني .
- 8وضع قوانين صارمة لمحد من استيراد وتسويق لعب العنف  ،وتفعيميا عن طريق وسائل
االعبلم .
- 9اختيار برامج اطفال ايجابية مثل الرسوم المتحركة بعيدة عن العنف .
-10اصدار مجبلت متخصصة لبلطفال .
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Abstract
Violence is a very serious phenomenon affecting the upbringing and culture
kids, are playing the most violent forms of development of these
Phenomenon, the research aims to determine the role of the media in reducing
violence, and conducted a field study on parents Children by 200 form, the
results revealed the importance of the media in raising awareness of the risks
of violence on the child Especially television, which hugely increased Show
features, as well as the role of parents in guiding the child to buy Useful
because the game to play negative impact of violence on children's health,
and the media play an important role in raising awareness of these Risks
through educational programs and television commercials, and others.
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