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  المستخلص:
، بالتطبیق على الرسوم المتحركة على شخصیة الطفلجاءت الدراسة بعنوان تأثیر 

- 2021في الفترة من عینة من الخبراء في اإلعالم و علم النفس و أساتذة ریاض األطفال 
، و هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثیر الرسوم المتحركة على شخصیة الطفل، م2022

، للطفل معرفة مدى تأثیر الرسوم المتحركة على الجانب التعلیمي و الصحي و االجتماعي
احثة المنهج ، استخدمت البدور الرسوم المتحركة في غرس القیم والمبادئ للطفلبف  التعری

صلت الدراسة إلى عدة نتائج ، تو ستبیانوأداة المالحظة والمقابلة واالالوصفي التحلیلي 
الرسوم ، ما یكتسبه األطفال من الرسوم المتحركة له أثر في تكوین الشخصیة: أهمها

، مشاهدة الرسوم المتحركة ل لها أهداف عقدیة و سلوكیة و نفسیةالمتحركة المقدمة لألطفا
مشاهد الخوف والرعب تؤثر على لفترت طویلة تؤدي ألغراض شبیه بأغراض التَّوُحد وكذلك 

التقلیل من مشاهدة الرسوم المتحركة وتوفیر بدائل،  :، أهم التوصیاتالصحة النفسیة للطفل
 .التي تحتوى على مشاهد عنف و رعب عدم تعریض الطفل للرسوم المتحركة

Abstract 
        The study came under the title The Effect of Animation on the 
Child’s Personality by applying it to a sample of experts and 

 تأثیر الرسوم المتحركة على شخصیة الطفل  
 بالتطبیق على عینة من الخبراء في اإلعالم و علم النفس و أساتذة ریاض األطفال 

م2022- 2021في الفترة من   

The Effect of Animation on the Child’s 
Personality 

by applying it to a sample of experts and specialists from 
media and, psychology kindergarten teachers,  

in the period from 2021-2022 
 

 د.إسراء عمر إبراهیم
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specialists from media and, psychology kindergarten teachers, in the 
period from 2021-2022 AD, and the study aimed to identify the effect 
of animation on the child’s personality, knowing the extent of the 
impact of animation on the child’s personality, education, health and 
social aspect ,the role of animation is instilling values and principles. 
The researcher used the descriptive analytical method, the 
observation tool, the interview and the questionnaire. The study 
reached several results, the most important of which are: What 
children gain from animation has an impact in the formation of   
character, the cartoons presented to children have doctrinal, 
behavioral and psychological goals. Watching cartoons for long 
period leads to symptoms similar to symptoms of autism. Scenes of 
fear and horror affect the mental health of the child. The most 
important recommendations: reduce period of watching cartoons and 
provide Alternatives, not to expose the child to cartoons that contain 
scenes of violence and horror. 

 المقدمة:

في التأثیر على األفراد والمجتمعات، فقد أصبح أداة  مهمو  ركبی رلإلعالم دو          
م التي بدأت بالكلمة المكتوبة وسائل اإلعال التوجیه األولى واألكثر تأثیرًا، نتیجة لتطور

الصحف والكتب والمجالت" ثم الكلمة المسموعة " الرادیو" إلى أن وصلت للكلمة المرئیة "
حث الرقمي التي تركز فیه على حاسة البصر و " التي تعتمد على الب"التلفزیونوالمسموعة 

 تخاطب العین.

و الرسوم  ،التلفزیون یعتبر من وسائل اإلعالم القویة و المؤثرة في عدة جوانب        
المتحركة تعد واحدة من أهم البرامج التي تعرض على التلفزیون، و لها دور كبیر في جذب 

ي تعرض بها تلك الرسوم غایة في القوة واإلثارة،  األطفال وشد انتباههم، و باتت الوسائل الت
ل كثیر منها إلى أفالم ، و التي أصبحت تحوز على حقیقیة بسبب إعجاب المالیین بها وتحوَّ

، والعدد، كن استثمارها في تعلیمهم األلوان. لذا یمخاصة في اآلونة األخیرة اهتمام األطفال
 . المفاهیمو ، و غرس القیم مو اللغوي للطفلو تساهم في الن  ،وتعزز األخالق ،و التعاون
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، رو تكمن قوة الرسوم المتحركة على اعتمادها على حاستي السمع و البص
 الطفل و تجذبه للمشاهدة. ، وجمیعها تشد انتباهإمكانیات الحركة واللون و الصوت وامتالكها

و الرسوم المتحركة تحتل المركز األول في األسالیب الفكریة المؤثرة على الطفل، 
على شخصیة الطفل باعتبارها من أبرز العناصر التي تنقل  رتأثیر كبی ذاتوتعتبر 

 . )1( المعلومات بصورة متسلسلة و قصصیة و مشوقة

ألطفال، إذ تشمل الثقافة و تعتبر من أكثر الوسائل التلفزیونیة جذبًا وتأثیرًا على ا       
العادات والتقالید والسلوك والقیم و المبادئ واألفكار و المفاهیم. وأثرت على عالقة األطفال 
بأسرهم و مدارسهم ومعارفهم ، و هناك قنوات متخصصة في الرسوم المتحركة تعمل على 

ده أطفالنا و ما مدار الیوم و قد أصبحت هي شغلهم الشاغل لذا یجب أن ننتبه إلى ما یشاه
یعرض لهم عبر القنوات المختلفة و ما تأثیر ذلك على أفكارهم و سلوكهم و معتقداتهم بل 

و یجب أن  باألحرى یجب أن ننتج نحن ما یناسب أطفالنا و یتوافق مع ثقافاتنا و معتقداتنا
 .سلیمة ةیكون على أسس علمی

 أهمیة البحث :

مصادر الحصول على المعلومات، ومتابعة  تعد وسائل اإلعالم مصدر من           
القضایا االجتماعیة، والسیاسیة واالقتصادیة حول العالم، كما أنها من أهم وسائل االتصال 
الجماهیري تأثیرا على األفراد السیما األطفال، وذلك لسهولة بناء شخصیة الطفل والتأثیر 

رید وسیلة اإلعالم، ویعتبر علیها، فتتبلور شخصیته بسهولة وبوقت قصیر جدا حسب ما ت
على األطفال، وذلك لما یحویه من  التلفزیون من أكثر أدوات االتصال الجماهیري تأثیراً 

كل منها له هدف معین،  ومات، وحركات، وٕایحاءات، ورموز،مشاهد، وصور، وألوان، ورس
ووسائل  یقوم بمخاطبة حاستي السمع والبصر، وبالتالي یكون تأثیره أقوى وأسرع من أدوات

ستخدم للمشاركة في عملیة التربیة، یُ مهمًا  االتصال األخرى، ، ولذلك نراه أصبح جزءاً 
   )2(في كل منزل. فأصبح ركنا أساسیاً 

، شهدت السنوات األخیرة نولوجي السریع الذي اجتاح العالمنتیجة للتقدم العلمي والتك
 المتحركة وانتشرت على من القرن العشرین ظهور قنوات فضائیة متخصصة في الرسوم 
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، وزادت المنافسة بین القنوات الفضائیة على كما تزایدت قوة اإلعالم الفضائي ،طاق واسعن
ما تبثه من برامج ، وذلك من خالل دین الصغار أمام األجهزة المرئیةاستقطاب المشاه
ف هویتها و تنشر أیدیولوجیات متعددة موجهة إلى المشاهدین باختال تعكس ثقافتها و
 )3(مراحلهم العمریة.

هي أعمال مستوردة ُأنتجْت في بیئات مختلفة عن  أعمال الكرتونوبما أن أغلب          
البیئة العربیة اإلسالمیة، وفق استراتیجیة تراعي القیم األصلیة للمحیط الذي ابتكرت فیه، 

عي أن تتنافى والرسالة المجتمعیة التي تنبثق عن فلسفة المجتمع األصلي، فإنه من الطبی
هذه األعمال مع قیمنا وثقافتنا في بعض جوانبها، دون أن ننفي ما لها من  فوائد فنیة 

 وفرة الفضائیات الخاصة بالطفولة.وترفیهیة،  خاصة مع هیمنة وسائل االتصال الحدیثة، و 

تم تعریب ودبلجة بعض هذه األعمال، وٕایصالها إلى الطفل العربي في حلة عربیة، 
ألن الرسائل والقیم تظل مخفیة وراء  ،على العائق اللغويال لم ُیحلَّ بالتغلب لكن اإلشك

القصة، ووراء خلفیات الصور واألضواء ومالمح الشخوص والفضاءات، مما یصعب معه 
تكییفها مع طبیعة المنظومة القیمیة العربیة اإلسالمیة، ومع عادات وتقالید الطفل المحلیة، 

هذه األعمال لكونها نشأت في بیئة مختلفة، وربما من تصمیم شركات تسعى من خالل 
  )4(الفنیة إلى نشر الِقَیم التي توسع نفوذها ومجال هیمنتها عالمی�ا.

 مشكلة البحث :
نسبة ألهمیة الرسوم المتحركة في عالمنا الیوم و توظیفها في عدة مجاالت و 

مات مختلفة ومتعددة والتطور الملحوظ الذي نشاهده الیوم في إنتاج الرسوم ااستخد
أساسي  و تعتبر الرسوم المتحركة في التلفزیون قالبًا فنیًا یتم االعتماد علیه بشكل ،المتحركة

 الطفل، ویحظى بدرجة تفضیل عالیة من جانب األطفال وله تأثیر على ،في برامج األطفال
  الرئیسي: و تتمثل مشكلة البحث في السؤال

 ؟ما تأثیر الرسوم المتحركة على شخصیة الطفل
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 أهداف البحث:
 التعرف على تأثیر الرسوم المتحركة على شخصیة الطفل. -1
معرفة مدى تأثیر الرسوم المتحركة على الجانب التعلیمي و الصحي و االجتماعي  -2

 للطفل.
 التعریف  بدور الرسوم المتحركة في غرس القیم و المبادئ للطفل. -3
 .للطفلالوقوف على دور و أهمیة الرسوم المتحركة  -4

 تساؤالت البحث:

 تأثیر الرسوم المتحركة على شخصیة الطفل؟ما   -1
 مدى تأثیر الرسوم المتحركة على الجانب التعلیمي و الصحي و االجتماعي ما   -2

 للطفل؟
 ؟دور الرسوم المتحركة في غرس القیم و المبادئ للطفلما   -3
 ؟للطفل ما دور و أهمیة الرسوم المتحركة  -4

 منهج البحث:
لیلي لجمع المعلومات والبیانات المتعلقة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التح

بالموضوع من عدة مصادر مختلفة متمثلة في كتب، ومراجع، ومواقع إلكترونیة،  
البیانات تحلیًال هذه وتقسیم وتحلیل  ،و علم النفس و اإلجتماع ،في اإلعالم المختصین و 

 دقیقًا.

 جمع المادة: أدوات
 :المالحظة

بة ، بحكم أن الباحثة مشاهدة و مراقِ ر المالحظة من أنجح أسالیب البحثیمكن اعتبا
، و لمشكالت العلمیة و تشخیص الظواهرهة بهدف الكشف عن ابة علمیة دقیقة و موجَ مراقَ 

ها ریند التحلیل و المعالجات التي تجغیة الرجوع إلیها عتدوین المالحظات بشكل متتابع بُ 
ت و المعلومات وتعتبر من أسالیب الكشف عن المشكالت العلمیة و جمع البیانا الباحثة.

 ، التي تخدم استنتاج بعض العلوم و المعارف المتعلقة بالمشكلة، فهي وسیلة الستنباط و
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مجال البحث. و تأسیسًا على ذلك یمكن اعتبار المالحظة العلمیة أسلوب بحثي على درجة 
 )5(.یةهمعالیة من األ

 المقابلة :
المتخصصین. و قد استخدمت الباحثة أداة عدد من مقابالت مع  الباحثة عدة أجرت

، التي یقوم فیها الباحث بطرح میة في جمع البیانات و المعلوماتالمقابلة لما لها من أه
. فالمقابلة تهدف إلى زیادة تبصیر الباحث على المبحوثین من خالل حوار لفظيتساؤالته 

، و في بجوانب جدیدة في المشكلة البحثیةبالمشكلة التي یتصدى لدراستها و التعریف 
األسئلة المقابلة یترك للمبحوث الحریة في التعبیر عن آرائه  ووجهات نظره دون التقید ب

یح معانیها و إمكانیة التعمق ن من شرح األسئلة و توض، فهي تمكَ دة سابقاً عَ المرشدة و المُ 
في دراسة الظواهر و توجیه األسئلة بتتابع و ترتیب معین و إمكانیة الحصول على إجابات 

 لجمیع األسئلة. 

 : ةاالستبان
في البحوث العلمیة و  من أكثر األدوات البحثیة شیوعًا و استخدماً  ةناعتبر االستبت

، استخدمت الباحثة البیانات بطریقة منهجیة و مقننة ، و هو أداة و أسلوب لجمعاالتصالیة
، البیانات المرتبطة بموضوع البحث راء و أفكار معینة في إطارآلتقدیم حقائق و  ةنااالستب
 )6(عتبر من أكثر األدوات مالئمة لدراسة البحوث المتعلقة بوسائط االتصال.كما یُ 

 الدراسات السابقة:
، (ماجستیرالمتحركة على سلوك الطفل الجزائري یر الرسوم الدراسة األولى: تأث

 )7م).(2016

 ،سوم المتحركة على سلوك الطفل الجزائريهدفت الدراسة إلى معرفة تأثیر الر 
خاصة في المراحل العمریة  السعي لمعرفة دور أولیاء األمور في مراقبة سلوك أطفالهمو 

 :و الخروج بعدد من النتائج أهمها ،الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي ، استخدمتاألولى
، برامج الرسوم المتحركة في الشخصیات الدینیة والوطنیةغیاب تام للبرامج التي تجسد 

 العالم العربي تعتمد على المضمون األجنبي و ما یقدمه من سلوكیات مخالفة للمجتمعات 
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ضافة إلى عدم مراعاة إلبإالعربیة ، غیاب رقابة أولیاء األمور لما یشاهده أطفالهم من برامج 
 الوقت الذي یقضیه أمام شاشة التلفاز. 

الدراسة الثانیة: تأثیر مشاهد العنف في برامج األطفال التلفزیونیة (الرسوم المتحركة) 
 )8).(2016، (ماجستیر على األطفال

ت السلبیة ا، تحدید التأثیر معرفة تأثیر التلفزیون على الطفلهدفت الدراسة إلى 
، في الرسوم المتحركة اإلعالم على الطفل الناتجة عن متابعة المشاهد العنیفةلوسائل 

استخدمت الباحثة منهج المسح على عینة من األمهات في المنازل و بعض المعلمات 
: مشاهدة األطفال الرسوم المتحركة و تقلیدهم لها ، و قد توصلت لعدة نتائج أهمهابالمدارس

 ، مشاهدة األطفال للرسومنیفة یمارسونها مع أقرانهمكیات عقد ساهم في اكتساب سلو 
 .سبهم معارف و مفردات لغویة جدیدةكالمتحركة أ

" YO-GI-OHالدراسة الثالثة: الرموز و األفكار الماسونیة في برامج الرسوم المتحركة "
 )9" أنموذجًا.(Gravity Fallsوبرنامج الرسوم المتحركة"

و األفكار الماسونیة التي تحتویها برامج  الرموزهدفت الدراسة إلى التعرف على 
لمضمون و توصلت ، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي باستخدم أداة اوم المتحركةالرس

، ورموز ذات أصل فرعوني : احتوت مضامین هذه الرموز من رموزلعدة نتائج أهمها
بعبادة الشیطان،  مرتبطة بدرجات الماسونیة، وأخرى مرتبطة ، و رموزمرتبطة بالیهودیة

 تعددت أسالیب التعبیر عن األفكار الماسونیة.

وأثره على الطفل  spacetoon: "المضمون الذي تقدمه قناة رابعةالدراسة ال
  )10(.المصري"

، و أجرت دراسة spacetoonاستخدمت الباحثة تحلیل المضمون لبرامج قناة 
، من األطفال الذین یشاهدون القناةمیدانیة استخدمت فیها أسلوب المسح على عینة عمدیه 

مور بعض األبناء الذین خضعوا للدراسة المیدانیة. هدفت خاصة بأولیاء ا و دراسة أخرى
. و قد توصلت على الطفل المصري spacetoonهذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثیر قناة 

 أو غیر دائمة.  فزیون سواء بصفه دائمةجمیع أفراد العینة یشاهدون التل إلى هذه النتائج:
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على إعجاب معظم أطفال عینة الدراسة. ارتفاع نسبة اإلنتاج  spacetoonحازت قناة 
 ة. یرى نسب spacetoonاألجنبي في المسلسالت الكارتونیة والبرامج المقدمة على قناة 

من العنف في المواد التي  كبیراً  تقدم كماً  spacetoonمن أولیاء األمور أن قناة  ةكبیر 
 ضها على شاشتها.تعر 

 :لسابقةما یمیز الدراسة من الدراسات ا

الطفل واألخرى سلوك اقشت تأثیر الرسوم المتحركة على الدراسة األولى و الثانیة ن
ل و طبقت على ، أما الدراسة المقدمة ناقشت التأثیر على شخصیة الطفتأثیر مشاهد العنف

، ناقشت كان التطبیق على أولیاءاألمور السابقتینالدراستین في ، بینما الخبراء و المختصین
و األفكار الماسونیة الموجودة في مضمون الرسوم المتحركة، بینما  الدراسة الثالثة الرموز

ختیار و تأثیره على الطفل المصري، تم ا spacetoonالدراسة الرابعة ناقشت مضمون قناة 
ناقشت بشكل عام تأثیر مضمون الرسوم ،  أما الدراسة المقدمة قناة محدده و قیاس أثرها

 المتحركة على شخصیة الطفل.

 النظریة الموجهة للبحث:

 :نظریة الغرس الثقافي -1
قد جاءت نظریة الغرس الثقافي للبریطاني جورج فرنیر لتؤكد أن التلفاز یصنع 

یحكم لمشاهدیه على المدى الطویل واقعًا خاصًا مختلفًا عن الواقع الحقیقي وأن المشاهدین 
تعلقهم  ببرامجهم یصدقون هذا الواقع ویتعاملون معه باعتباره حقیقة ویعتقد صاحب هذه 
النظریة أن األطفال هم أكثر تعلقًا وهم أسرى الواقـع المصنوع وأنهم یتصرفون ویعیشون 
على واقع غیر الواقع الحقیقي بكل ما ینبت من تعقیدات وتأثیرات على شخصیة 

 )11(الطفل.
عملیة الغرس بأنها نوع من التعلم العرضي الذي ینتج عن التعرض یمكن وصف 

التراكمي لوسائل اإلعالم خاصة التلفزیون حیث یتعرف مشاهد التلفزیون دون وعي على 
التي یكتسبها  حقائق الواقع االجتماعي لتصبح بصفة تدریجیة أساسًا للصور الذهنیة والقیم

 عبارة عن تدفق موجة من تأثیرات التلفزیون إلى وعملیة الغرس لیست  ،عن العالم الحقیقي
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ولكنها جزء من عملیة مستمرة ودینامیكیة للتفاعل بین الرسائل والسیاقات.  ،جمهور المتلقین
 .وفیما یتعلق بالمرحلة العمریة فإن تأثیر التلفزیون یكون أكبر على الصغار

تجعله  یه قیم و تصوراتوتطورت ونتج عنها أن الفرد الذي یتعرض للتلفزیون تنغرس ف
ویكون تفسیره و  ،ع و بالتالي تنغرس فیه ال شعوریاما یحدث بالواق یتبناها و یظن أنها فعالً 

تقبل ما یبث ین و قد تكون مغایرة تماما للواقع. و المتلقي نظرته حسب ما یتلقاه من التلفزیو 
الواقع، بل إن وعیه ال له على أنه تعبیر حقیقي للواقع، لكونه غیر واع بعملیة صنع هذا 

یتعدى الشعور بالتسلیة، وذلك بقضاء الساعات الطویلة أمام شاشة التلفاز و خاصة 
 )12(. األطفال

 األساسیة لنظریة الغرس تتمثل في:  الدعائمر مجموعة من ینوضع جر 

ترجع و  ، لمقارنة مع وسائل االتصال األخرىالتلیفزیون یعتبر وسیلة فریدة للغرس با −
في المنازل  التلیفزیون وتفرده عن غیره من وسائل االتصال لشیوع وجودهأهمیة 

  .وسهولة التعرض له
یساهم في تنشئة األطفال بدرجة ال تحدث مع الوسائل األخرى، حیث یجد الطفل  −

نفسه مستغرقًا في بیئة التلیفزیون نظرًا لتوافر عناصر الصوت والصورة والحركة 
 .مهاأوقاته أمام التلیفزیون نظرًا لسهولة استخد واللون، كما یقضي الطفل معظم

فزیون یعتبر من أهم وسائل اإلعالم التي تترك أثرًا في تقدیم األفكار والقیم فالتل −
عكس االتجاه السائد یفالتلفزیون  ،میة المختلفة لجمیع فئات المجتمعوالصور اإلعال

واالتجاهات والسلوك بین لثقافة المجتمع، ویقلل أو یضیق االختالفات في القیم 
المشاهدین وخاصة األطفال، إلى الحد الذي یعتقدون معه أن الواقع االجتماعي 

  .ریقة التي یعبر عنها العالم التلفزیونيیسیر على الط
فزیونیة المختلفة العدید من الثقافات واآلراء والصور الذهنیة التي تقدم الرسائل التل −

 )13(العمریة.تشاهدها كل الفئات والمستویات 
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 التطبیق العملي للنظریة:

، فنظریة الغرس تأثیر على أفكار و معتقدات الطفلللرسوم المتحركة دور كبیر في ال −
الثقافي تؤكد  أن التعرض المستمر للرسوم المتحركة و التفاعل معها یؤثر على 

ن جهة نظر عالواقع االجتماعي لألطفال و تسیطر على عالمهم الرمزي و تغرس و 
 نظر الجهة التي تعرض هذه الرسوم.  الواقع تتسق مع وجهة

من خالل وسائل اإلعالم  طفالتتأثر الصورة الذهنیة التي تتكون في أذهان األ −
المختلفة سواء كانت عن أنفسهم أو عن اآلخرین، وأحیانًا تكون هذه الصورة الذهنیة 

المعلومات وسوء فهم تشویه بعیدة عن الواقع، مما یؤدي إلى غموض في الحقائق و 
 .للواقع

حیث تؤكد نظریة الغرس أن التلیفزیون من بین وسائل اإلعالم األخرى یعد األساس  −
الثقافي المركزي للمجتمع، وأنه المصمم األساسي للصور الرمزیة التي تساهم في 
تكوین المعتقدات عن العالم الحقیقي، و یعمل الغرس التلیفزیوني على تغییر بعض 

  )14(المعتقدات عند األفراد ، ویحدث ذلك من خالل التعرض التراكمي للتلفزیون.
 التأثیر المباشر لوسائل اإلعالم:-2

"الّرصاصة السحرّیة"؟  صُطلَح على هذه النظرّیة اسمنظریة التأثیر المباشر لماذا اُ 
نظریة الحقنة تحت الجلد أو نظریة الرصاصة السحرّیة، أولى نظرّیات التأثیر  اً تسّمى أیض

اإلعالمي، تفترض هذه النظریة أّن وسائل اإلعالم واالتصال تؤّثر بشكل مباشر وسریع في 
الجمهور، وأّن استجابة الجمهور للرسائل تكون مثل رصاصة البندقیة تؤّثر بشكل سریع 

هارولد الزویل" في الحرب العالمیة األولى، ونشأت "ت على ید ومباشر بعد انطالقها، وظهر 
النظریة باعتبار الدعایة في وسائل اإلعالم أداة للتأثیر في مواقف الجمهور وسلوكهم 

عتقاد علماء االتصال في بدایات القرن العشرین أّن الجمهور بمستواه إحیث كان ، وأفكارهم
 به ائل اإلعالمّیة التي یتّم بّثها، وأّنه یمكن التالعبالعام سلبّي، یتقّبل جمیع المواد والرس

على  اً مباشر  ثیراً رسل إلیه، فأصحاب هذه النظریة یرون أّن لوسائل اإلعالم تأویتقبل كل ما یُ 
في التّأثیر  اً قوی اً الرسالة اإلعالمّیة تشّكل عنصر  الجمهور وبصورة مباشرة، وهذا أساسه أنّ 

التوّجه على النظرّیة الحقنة تحت الجلد أو نظرّیة الّرصاصة ق أصحاب علیهم، ولهذا أطل
 .السحرّیة
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 فرضیات نظریة التأثیر المباشر: 
وضع عالم االتصال "ولبور التأثیر المباشر، الفرضّیات التي قامت علیها نظرّیة 

شرام" نظریة الرصاصة السحریة أو الحقنة تحت الجلد، حیث كان یرى ما تبثُّه وسائل 
م، كأّنها رصاصة سحرّیة تقوم بنقل المشاعر واألفكار من عقل اآلخر، وِلنظرّیة االعال

 :الحقنة أو الرصاصة فرضّیات قامت علیها

 .یستخدمون تلك الرسائل بشكل متقاربللذین تقوم وسائل اإلعالم بتقدیم رسائلها  −
 فعاالً  اً تأثیر لى منّبهات أو مؤثرات تؤثر تحتوي الرسائل التي تقدمها وسائل اإلعالم ع −

 .في مشاعر وعواطف األفراد
 .تقوم الرسائل اإلعالمیة ِبَجعل األفراد یستجیبون بشكل متماثل إلى حّد ما −
 .تعّد تأثیرات وسائل اإلعالم على الجمهور قویة ومتماثلة ومباشرة −
 )15( .یتلقى الفرد المعلومات من وسائل اإلعالم بشكل فردي وبال وسیط −

 :« Modeling Theory »تمد على تقدیم نموذجظریة التأثیر المعن -3
ض الفرد لنماذج السلوك التي تعرضها وسائل تقوم فكرة هذه النظریة على أن تعرَ 

من مصادر التعلم االجتماعي مما یدفعه لتبني هذه النماذج  اإلعالم تقدم للفرد مصدراً 
 .المشكالت التي تواجههل الفرد مع تعام من أسلوب أساسیاً  السلوكیة بحیث تصبح جزءاً 

 :هذه النظریة فرضیاتوأهم 
خالل وسائل  من السلوك تقدمه أو تصوره شخصیة من معیناً  الفرد نمطاً  یدرك −

 .اإلعالم
ومن المفید له أن یتبنى هذا النمط من  ینظر الفرد إلى هذا السلوك باعتباره جذاباً  −

 .الشخصیة التي تواجهه السلوك في بعض المواقف
هذا النمط من السلوك في المواقف المماثلة والتي تواجهه في حیاته  یقلد الفرد −

 .الشخصیة
أن هذا النمط من السلوك یثبت للفرد فعالیته أو فائدته في التعامل مع بعض  −

من سلوك  مع تكرار استخدم هذا النمط من السلوك فإنه یصبح جزءاً  المواقف وبذلك
 .فالمواق الفرد في تعامله مع ذات النوعیة من
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ون بعض األفعال في أن الفكرة الهامة في هذه النظریة أنها ال تفترض أن الناس یر  −

یحدث بشكل بطيء وفي قد ، بل أن التأثیر بشكل فوري ، ثم یقلدونهاوسائل اإلعالم
 )16(.وقت متأخر

  :  التأثیر غیر المباشر المعتدل ةنظری-4

مدى البعید لوسائل اإلعالم، ال للتأثیر في ،إّن نظریات التأثیر غیر المباشر المعتدل
وٕالى اآلن لم یتوّصل لوسائل متقّدمة ومتطورة للتعرف على النتائج غیر المباشرة وبعیدة  فهذه

على المشاركة ألنظمة مختلفة لالتصال البشري، ویشیر هذا أّنه  اً ئج بناءالمدى، وٕاظهار نتا
ي المستقبل لدراسة من الصعب تصور أنواع مناهج البحث العلمي التي سنحتاجها ف

في  یهاالتأثیرات غیر المباشرة وبعیدة المدى والذكّیة في وسائل االتصال التي تعتمد عل
 )17.(التأثیر غیر المباشر أو المعتدل هارسائلها على وسائل اإلعالم الجماهیریة، ومن

 المصطلحات المستخدمة :

، أثار هر فیه حرك عواطفتأثیرًا، أثَ وأحدث  اً ظاهر  اً أثر یؤثر یتأثر، أي ترك أثر  :تأثیر لغةً 
 ، في النفس. ه أحدث إنطباعًا، أثر في فالنشعور 

، وقد یكون ل و المتلقي، و هو یقع بین المرسِ الفعل الذي ظهر جراء مؤثٍر ما اصطالحًا:
األثر نفسي أو اجتماعي، یتحقق أثر اإلعالم من خالل تقدیم األخبار والمعلومات والترفیه 

 )18.(تحسب الصورة الذهنیةقناع و واإل

 .ع أو أثر في تفكیر أو سلوك الطفلترك انطبا إجرائیًا:

ثابتة یتم عرضها ال: الرسوم المتحركة هي سلسلة من الصور اصطالحاً  الرسوم المتحركة
في تعاقب زمني یؤدي إلى الوهم بالحركة و یتم إنتاج رسوم متحركة باستخدم سلسلة إطارات 

ر منها لقطة، هي مجموعة من الرسومات تعرض وراء بعضها مرسومة ویمثل كل إطا
 )19. (بشكل متتابع لتعطي إحساس بتحرك الرسومات على الشاشة

ب ویتم هي رسومات مقدمة لألطفال یتم رسمها وتحریكها بواسطة جهاز الحاسو  :إجرائیاً 
 .عرضها على شاشة التلفزیون
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هي مجموعة الصفات و العادات التي ینفرد بها الشخص وتمیزه عن  :صطالحاً الشخصیة ا
 غیره ، الصفات و القیم التي یكتسبها الفرد و یتمیز بها. 

 هو النشاط الذي یعبر عنه الفرد من خالل عالقاته بمن حوله. :صطالحاً السلوك ا

 . المؤنث: جمع أطفال، ولد صغیر للمفرد والجمع المذكر و الطفل لغة

تم تعریف الطفل كما نصت علیه اتفاقیات جنیف الخاصة بحقوق اإلنسان، هو  :اصطالحاً 
 . ن لم یتجاور الثامنة عشر من عمرهكل إنسا

 عامًا. 14هو أي شخص لم یتجاوز  :إجرائیاً 

 المبحث األول: الرسوم المتحركة الموجهة لألطفال.

 :مفهوم الطفولة و مراحلها
تبدأ من المیالد حتى طور  مراحل تكوین و نمو الشخصیةالطفولة هي المرحلة األولى من 

 .البلوغ

 :مراحل الطفولة
 الولید: من یوم إلى أسبوعین. −
 الرضیع: من أسبوعین حتى عامین. −
عتبر ت سنوات، سنوات الحضانة و قبل المدرسة 5إلى  3: من مرحلة الطفولة المبكرة −

، فیها یبدأ لمستقبلأهم مرحلة لنمو شخصیة الطفل، فهي تحدد شخصیة الطفل ل
 الطفل باإلتصال بالعالم الخارجي.

ث األولى من ، مرحلة الصفوف الثالسنوات 8إلى  6مرحلة الطفولة المتوسطة: من  −
 .لبیئة الخارجیة و الذهاب للمدرسة، و االحتكاك باالمرحلة اإلبتدائیة

الثالث إلبتدائیة الصفوف سنة: مرحلة ا 12إلى  8: من مرحلة الطفولة المتأخرة −
 )20خر مراحل الطفولة و تمیزها تغیرات جسمیة و عقلیة كبیرة. (آتعتبر  ،األخیرة

ترى الباحثة أن مراحل الطفولة المختلفة مهمة و تأثر في تكوین الشخصیة و كل ما 
 ، لذا تعتبر مرحلة الطفولة األولى لتعدیل أو التغیر في الشخصیة صعباً زاد العمر یصبح ا
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ٔ
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أهم مرحلة لتكوین الشخصیة و اكتسابها للقیم و الصفات و السلوك التي تؤثر على اإلنسان 
المفاهیم مع اختالف والقیم  في  تنمیة المرحلة من هنا تأتي أهمیة هذه في كبره و حیاته. 

أن تتفق هذه القیم مع النمو العقلي للطفل، باإلضافة إلى استخدم مع مراعاة  أنواعها،
لمناسبة الستیعابهم مثل: األلعاب، واألفالم الكرتونیة التي تعتمد على الرسوم األسالیب ا

 .المتحركة و القصص المصورة وغیرها

 مفهوم الرسوم المتحركة:
الرسوم المتحركة هي سلسلة من الصور الثابتة یتم عرضها في تعاقب زمني یؤدي 

مرسومة ویمثل كل  و یتم إنتاج رسوم متحركة باستخدم سلسلة إطارات ،إلى الوهم بالحركة
، و هي مجموعة من الرسومات تعرض وراء بعضها بشكل متتابع لتعطي إطار منها لقطة

 )21( .إحساس بتحرك الرسومات على الشاشة

الرسوم المتحركة هي مجموعة من الرسوم تمر بسرعة معینة لتخدع العین البشریة 
بها حركة معتمدة على الخداع البصري حیث أن الصورة تظل ثابتة على العین  بأن الرسوم

من الثانیة، ویستدعي إنتاج فیلم للرسوم المتحركة، تصویر سلسلة من الرسوم  1/20بمقدار 
الفیلمي رسًما واحًدا من  أو األشیاء واحًدا بعد اآلخر، بحیث یمثل كل إطار في الشریط

في الموضع للمنظر أو الشيء الذي تم تصویره من إطار  ویحدث تغییر طفیف ،الرسوم
  )22( آلخر و عندها تبدو األشیاء وكأنها تتحرك.

رى تتابع ، و یُ رى كأنه فیلم یصور أحداث متتابعةإن هذا التتابع للصور الثابتة یُ 
، كادر في الثانیة 24عرض بمعدل . و إذا كان الفیلم یُ حركةالصور الثابتة كصورة واحدة مت

، في لوحة كل دقیقة 1440كل ثانیة، أي لوحة مرسومة ل 24فهذا یعني أننا نحتاج إلى 
 Sequential Couleur avecو  (PAL  )Phase Alternating Lineنظام

memoire) SECAM،(  إطار في الثانیة  نظام  30ویتم العرض بمعدلNTSC 
Committee) National Television Systems.( )23( 

متحركة ما هي إال مجموعة من الرسوم الثابتة المتسلسلة التي تعرض الرسوم ال
 ، كما أن هناك الرسوم الثالثیة األبعاد و معینة مما یعطي اإلیحاء بالحركة متتابعة و بسرعة
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، لكن یتم إنشاء الرسم الثالثي رض مجموعة من اإلطارات المتتابعةالتي ال تنشأ عن ع
 ".Coordinates" " و إحداثیاتVectorsاألبعاد ومن ثم تحریكه وفقًا لمتجهات " 

ترى الباحثة أن مع التطور التكنولوجي ألجهزة الحاسوب و برامج الرسوم المتحركة 
ن م الحاسوب و برامج الرسم و التحریك دو اأصبح الرسم و التحریك و التلوین یتم باستخد

 .اجة إلى الرسم عدة مرات للتحریكالح

 :و الطفلالرسوم المتحركة 

فع بالعدید مع انتشار القنوات الفضائیة المتخصصة لألطفال في السنوات األخیرة دُ 
من الباحثین في مجال علم النفس االجتماعي وعلم االجتماع اإلعالمي والتربوي إلى دراسة 

، ار في أنماط تفكیر وسلوك األطفال، وتتبع هذه اآلثة والنفسیة والثقافیةآثارها االجتماعی
ودراسة طبیعة الدور التربوي والتوجیهي الذي تلعبه القنوات الفضائیة في تنشئة األطفال وما 
قد تغرسه في شخصیة الطفل من قیم وسلوكیات تؤثر في مظهره الخارجي ومستواه الدراسي 

  )24( وتوافقه االجتماعي.

حركة في التلفزیون قالبًا فنیًا یتّم االعتماد علیه بشكل أساسي في وتعتبر الرسوم المت
برامج األطفال ویحظى بدرجة تفضیل عالیة من جانب األطفال، وله تأثیر على الجوانب 

الشارات الغنائیة المرافقة لها والتي تشد انتباه األطفال  رفیة والّلغویة للّطفـل، وتحدیداً المع
  )25( صوتًا وصورة، فیرّددونها ویحفظونها عن ظهر قلب.

  :تأثیر الرسوم المتحركة على شخصیة الطفل
باستمرار یتعلق بالشخصیة الطفل للرسوم المتحركة ن من خالل مشاهدة ترى الباحثة إ

األفالم تعرض كمًا كبیرًا  وقد تكون هذه، ویتأثر بسلوكه، البطل یقلد هذاأو بطل الكرتون، 
  .للعقائد الدینیة یئوتس لعنف والخیال والسحر،مشاهد امن 

 الرسوم المتحركة تأثر على شخصیة الطفل إیجابًا و سلبا في عدة جوانب منها:

 :تأثیر الرسوم المتحركة على الطفل في الجانب التعلیمي والدیني •
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، و إغفالها عن برامج من المحطات التلفزیونیة العربیة یوجد تقصیر ترى الباحثة أنه
، و اعتمادها على الرسوم تعتبر أساس اإلعالم الموجه للطفلالرسوم المتحركة التي 

 .و معتقدات و سلوك تؤثر على الطفلالمتحركة الغربیة وما تقدمه من أفكار 

 مي والدیني إیجابًا:الجانب التعلیتأثیر الرسوم المتحركة على الطفل في 

الدینیة غرس القیم  من خالل الرسوم المتحركة یمكن  :ترسیخ القیم واألخالق −
 .لألطفالبصورة مبسطة محببة 

ل اطفألأن نعلم ا ركةالرسوم المتحل ن من خالـیمک تعلم الحروف و األرقام: −
على ل الطف تساعدفبذلك ل استخدامها في جم كیفیةوو األرقام ة ـبجدیألالحروف ا

 التعلم.
على  وءتسلط الض كةفبعض أفالم الرسوم المتحر :یةـبمعلومات ثقافل تزود الطف −

، ومعلومات وافیة ،جیدةمعرفة ل األمر الذي یعطي الطف،  بیئات جغرافیة معینة
المختلفة اإلنسان أجهزة جسم كعمل والبعض اآلخر على قضایا علمیة معقدة 

معارف متقدمة في مرحلة ل کسب الطفاألمر الذي ی، جذابل و بأسلوب سه
 مبکرة.

مما ییسر ، ها في محیطه األسريغالبًا ال یجدو: لغة عربیة فصیحةـل دم للطفـتق −
بأن الرسوم ل ن القوـفیمک، م اللسان وتجوید اللغةـنطق وتقویـحیح الـتص له

 غیر مباشر في هذا الجانب.ًا تسهم إسهامًا مقدر كةالمتحر
 قدراته. وتغذيل الطفل ي خیاـتنم −

 ي الجانب التعلیمي والدیني سلبًا:تأثیر الرسوم المتحركة على الطفل ف
أثر  في  كةللرسوم المتحر م مفاهیم عقدیة و فکریة مخالفة لإلسالم:ـتقدی −

المعلومات والمفاهیم والقیم ل ر التي تنقـباعتبارها أهم العناصل شخصیة الطف
 .و مشوقة قد تكون منافیة لإلسالم بصورة متسلسلة وقصصیة

مشاهدة  الرسوم  :الرسوم المتحركة ُتضعف من تطویر القدرات المعرفیة لدى الطفل −
بالبالدة والكسل والخمول، إلى جانب  اإلصابةتؤدي إلى لفترات طویلة المتحركة 

 )27( .ابتعاد الطفل عن ممارسة هوایاته في القراءة واللعب مع األهل واألصدقاء
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 :تأثیر الرسوم المتحركة على الطفل في الجانب االجتماعي •

وجدت الباحثة أنه ال یوجد تأثیر إیجابي لمشاهدة الرسوم المتحركة في الجانب 
، ل و التفاعل مع األسرة و المجتمعاالجتماعي، ألن الجانب االجتماعي یعتمد على التواص

نطبق على ، و كل هذا ال یع الناسخبرة في التعامل م ، و اكتسابمع األصدقاء و االندماج
 .مشاهدة الرسوم المتحركة

 سلبًا: تأثیر الرسوم المتحركة على الطفل في الجانب االجتماعي

كثر خبرته من التلفاز یجعل الطفل یتقبل إن استمداد الطفل أ :كةالتلقي ال المشار −
ما یشاهده في تلقي  یر ناقد، إذ أن استمرار الطفلكل ما یرد فیه دون مناقشة أوتفك

له  عن طریق األصوات والصور والرسوم والحركات واألضواء والظالل، بحیث تبدو
جاهزة دون أن یتاح له التفاعل االتصالي، فالتلفاز یضعف قدرة الطفل النقدیة 

 . بتقدیمه الحلول جاهزة
األولى االجتماعیة المؤسسة األسرة تعد  :األسرةبین أفراد ل ص درجة التفاعیـتقل −

یکتسب الکثیر من االجتماعیة عملیة التنشئة ل ومن خالالطفل فیها، التي ینشأ 
 .ات و القیماالتجاه

لمتعة والضحك بنقل اال تکتفي فهي   :لألفکار الغربیة كةترویج الرسوم المتحر −
، عنق وعادات الزینة من قصة شعر وربطة، ساللبة ل طریقتنقل واإلثارة ب

، الشربو أالكلوعادات المعیشة ودیکور وزخرفة وطریقة ل، ومساحیق تجمی
وهذا  ،ربيردات النسق الثقافي الغـونحو ذلك من بقیة مفل الغربي وعادات التعام

للتقلید األعمى لهذه األنماط رهنًا سلبًا ویجعله ل األمر في مجمله یؤثر على الطف
 )28( .كیةالسلو

األضرار االجتماعیة التى  يسبب فتت المشاهدة لفترات طویلة :التعامل مع المجتمع −
، زةتصیب بعض األطفال فیصبح عالقته بالمجتمع واألشخاص والكبار والصغار مهت

ال یمكنه التعامل مع الواقع، وتصبح شخصیته مهزوزة نتیجة عدم احتكاكه مع 
 )29( .اآلخرین اجتماعیاً 
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واالهتمام الزائد بها  شاهدة الرسوم المتحركة كثرة م :قلة الحركة و ممارسة الریاضة −
یؤثر على أنشطة مختلفة یحتاج إلیها الطفل، مثل ممارسة الریاضة واأللعاب التي 

 )30( .تنمي الذكاء والقراءة وغیرها
لطفل، فیفضل كثیرًا اسبب في عزلة كثرة مشاهدة الرسوم المتحركة قد یت :العزلة −

.  موس واالندماج مع األهل وتبادل الحدیث معهعلى الجلالرسوم المتحركة مشاهدة 
)31( 
 :تأثیر الرسوم المتحركة على الطفل في الجانب الصحي والنفسي •

 ي الجانب الصحي والنفسي إیجابًا:تأثیر الرسوم المتحركة على الطفل ف

تجعله یستکشف في ـفاالستطالع حب مثل  :النفسیةل یاجات الطفـض احتـي بعـتلب −
وز یطمح للنجاح و یسعي للفالمنافسة والمسابقة فتجعله ًا و جدیدأمرًا یوم  كل

 .باإلضافة إلى الجانب الترفیهي

 ي والنفسي سلبًا:تأثیر الرسوم المتحركة على الطفل في الجانب الصح

الجلوس لفترات طویلة واستدامة النظر لشاشة التلفاز لها  التأثیر على النظر: −
 والعینین.لدمویة الدورة اأضرارها على 

 كةالرسوم المتحرتناوًال في الموضوعات  أكثرإن من نف والجریمة:  ـالعمشاهد  −
توفر عنصري اإلثارة ألنها ذلك ، نف والجریمةـتعلقة بالعـالموضوعات الم

ترفع في سوق التوزیع ومن ثم  كةوم المتحرـاح الرسـیضمنان نجاللذان والتشویق 
ل فحسب باألطفال نف والجریمة ال تشد ـاهدة العـغیر أن مش ،أرباح القائمین علیها

، وتقلیدهااالستمتاع  بها ي ـفم ـن ثـیًا ومـتادون علیها تدریجإال أنهم یع، تروعهم
 كهمي تبدأ في الظهور بوضوح في سلوـاتهم التـواتجاهنفسیتهم ویؤثر ذلك على 
ا یصبح لهم نفوذ في علیهم عندمًا زداد استحواذـاألمر الذي ی، حتى سن الطفولة

التلفزیوني العنف بین ارتباطًا ناك ـدة أن هـدراساتعدی أكدتوقد ، والمجتمعاألسرة 
على ذلك ما عانته المجتمعات الغربیة من تفشي ظاهرة ل والسلوك العدواني والدلی

 )32( العنف.
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 طفال بحالةمشاهدة التلیفزیون لساعات طویلة، إصابة بعض األ التلفزیون: إدمان −
 يإلى أنه قد یعان اً د الدكتور محمد عبد الفتاح، مشیر حسب تأكی يمن التبول الال إراد

 .من دونه اً كثیر  ين حالة إدمانیة للتلیفزیون ویعانالطفل م
في الطفولة لفترات الرسوم المتحركة ن مشاهدة إ :ف التركیزتشتت االنتباه و ضع −

 .الطفلطویلة یعمل على تشتت االنتباه وضعف التركیز لدى 
لجوء الطفل إلى العنف والعصبیة الزائدة والتغیر في سلوكه  :العنف و العصبیة −

 .نتیجة مكوثه لوقت طویل أمام أفالم الكرتون
عدم تنظیم الوقت والتفرغ لمشاهدة األفالم قد یؤدي إلى عدم القیام بالواجبات  :األرق −

 )33. (ة األرقعلى الشكل األكمل، وعدم الحصول على قسط كاف من النوم نتیج
لمتابعة المزید منها : تجذب الرسوم المتحركة الطفل الجلوس بطریقة غیر صحیحة −

 . مما یؤدي إلى جلوسه بشكل غیر صحیح
ممارسة الریاضة  عدمعدم الحركة و و لمتحركة لفترات طویلة االرسوم  ةمشاهد :الُسمنة −

 . في سن صغیرة اإلصابة بالسمنة  الى تؤدي
والنهایات  عنیفة الالمشاهد إثارة الشعور بالخوف والفزع من  :الشعور بالخوف −

ما یؤدي بالطفل إلى القلق والكوابیس واألحالم  التعیسة واألحكام الظالمة، وهو
 .خاصة بالنسبة لألطفال الذین یصعب علیهم الفصل بین الواقع والخیال، المخیفة

)34( 
برامج الموجهة اللخیال في ارتفاع نسبة موضوعات ا :الخیال و البعد عن الواقع −

مقارنة ببرامج الواقع تجعل الطفل یعیش في عالم  ،ومنها الرسوم المتحركة .لألطفال
 .األوهام والخیاالت بعیدا عن الخبرات الواقعیة

 عالقة مشاهدة الرسوم المتحركة بمرض التوحد .

التوحد ون أن ارتباط الطفل بالشاشة، وٕان كان ال ُینشئ اضطراب خصائییرى اال
لدیه، إال إنه یؤدي إلى تأثیرات مشابهة قد تختلط عند تشخیصها باألعراض التوحدیة 

من األعراض  الحقیقیة عند األطفال، فیرى االستشاري النفسي مصطفى أبو سعد أن "عدداً 
 المرتبطة بمرض التوحد، كعدم استجابة الطفل عند مناداته واللعب بمفرده دوما والحركة
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إلى جانب عدم إدراك الخطر وعدم التواصل البصري ونوبات من  ،المفرطة أو الخمول 
البكاء أو الضحك المفاجأة"، هي" ِسمات أساسیة إلصابة الطفل بالتوحد أو لكونه ضحیة 

على أن "السمات المذكورة قد ال تكون بالضرورة دالة على إصابة  مؤكداً ، قنوات األطفال
 . الطفل بمرض التوحد بل هي مؤشرات لإلسراع لمراجعة مختص

ونتیجة لهذا "توصي األكادیمیة األمیركیة لطب األطفال بأال یشاهد األطفال تحت 
نمائیة في الجانب م المفرط لألجهزة الحدیثة "یضعف القدرة الاالسنتین التلفاز ألن االستخد

الذهني والتفكیر التخیلي عند الطفل. إذ أن تطور الدماغ یعتمد على التعرض لمحفزات بیئیة 
على نمو مراكز الدماغ فتقلل من التفكیر  م التكنولوجیا تؤثر سلبیاً امختلفة، وكثرة استخد

 .في التعلیم والتفكیر واإلبداع وتزید حاالت التوتر والقلق وتؤثر سلباً 

ئل بمسؤولیة أن االدعاء القا استشاري الطب النفسي ما یرى الدكتور محمد الشاميبین
عن اضطراب التوحد لدى األطفال لیست صحیحة  الشاشة التلفزیونیة واألجهزة اإللكترونیة

غایة ما في األمر أن مكوث الطفل في سن مبكرة أمام  وٕانما، بشكل قاطع أو مثبت علمیاً 
هارات التواصل االجتماعي، "بمعنى إنه یكون أكثر انطوائیة، التلفاز یؤدي إلى ضعف م

ال یؤثر على الطفل السلیم  حسب الشامي مع الناس، لكنه وتفاعالً  فتجده أكثر خجالً 
بالصورة التي تصیبه بالتوحد، وأن التوحد یحدث باألصل بسبب اضطرابات یولد بها الطفل 

 )35( .ولیس مكتسباً 

أكد أن   ،ر سیف یونس اخصائي مخاطبة و صعوبات تعلمتواصلت الباحثة مع الدكتو 
التوحد و لكن ال تؤدي مشاهدة التلفزیون لساعات طویلة تؤدي إلى أعراض شبیه بأعراض 

) وأیضًا 36، (أحیانًا العصبیة الزایدة، مثل تشتت االنتباه وقلة التركیز والعزلة و إلى التوحد
ل أن التلفاز یؤدي إلى ما یعرف بتوحد  مع أستاذة سهام فضل المولى مدیرة ریاض أطفا

التلفاز فقضاء الطفل ساعات طویلة مع شدة التركیز واالنتباه إلى التلفاز و بصورة متكررة، 
ولیاء األمور یضعون أطفالهم في ، فبعض ایتأثر الطفل نسبة لشدة تركیزه في التلفاز

، واألطفال األذكیاء هحولمشاهدة التلفاز لساعات طویلة فیصبح الطفل في عزله عن من 
 )37( عرضة لألصابة بأعراض التوحد من غیرهم. التركیز هم أكثر شدیديو 
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ثير 
ٔ
الرسوم المتحركة على شخصية الطفل ، د. إسراء عمر ابراهيمتا  

 

 :الرسوم المتحركة المقدمة للطفل اتجاهمسؤولیة القنوات الفضائیة 

ترى الباحثة أن القنوات الفضائیة یقع على عاتقها مسؤولیة كبیرة اتجاه ما یقدم للطفل، خاصة أن 
المتحركة المقدمة لیست عربیة، إنما یتم ترجمتها وبثها، لذا واجب على القنوات التلفزیونیة أغلب الرسوم 

أن تنتقي ما هو مناسب لألطفال مع مراعاة الجانب الدیني واألخالقي والبعد عن مشاهد الرعب والعنف 
 وتقدیم ما هو مفید و مناسب للطفل.

 :كةنصائح  للتقلیل من مشاهدة الطفل للرسوم المتحر  
 .معه فیهاالتناقش و التلیفزیون  يف الطفل المادة التى یشاهدهاختیار ا −
 .كقراءة قصة مناسبة لعمره للطفلتوفیر البدائل  −
 .لعاب الحركیة و المكعباتأال −
 الرسوم المتحركة.رؤیة ل محددة مواعید تحدید −
 )38( .ع الطفل إلى المتنزهات و الحدائقمالخروج  −

ترى الباحثة أن الرسوم المتحركة سالح ذو حدین، لها أبعاد إیجابیة و سلبیة، و تؤثر بصورة مباشرة 
و غیر مباشرة على شخصیة الطفل من عدة نواحي، لذا یجب االنتباه على ما یشاهده األطفال من رسوم 

اهدة التلفاز و الرسوم متحركة، ومدة المشاهدة و ما مدى استفادته منها، و التقلیل بقدر اإلمكان من مش
المتحركة  و تخصیص وقت مع الطفل، و معرفة إذا كان هناك أفكار أو معتقدات تأثَر بها الطفل من 

 خالل مشاهدته للرسوم المتحركة أو محاولة تقلید بعض الشخصیات الكرتونیة. 

 

 المبحث الثاني: اإلجراءات المنهجیة 

 ثانیًا: اإلجراءات المنهجیة للدراسة: 
 
 :الدراسة منهج 

 وتحلیلها وعرضها أفكاره لتنظیم الباحث یعتمده والعمل التفكیر أسلوب هو المنهج
 الدراسة هذه طبیعة علىالبحث. وبناءًا  أهداف وتحقیق المرجوة النتائج إلى للوصول
 دقیق فوصهو و  ،التحلیلي الوصفي المنهج الباحثة استخدمت وتساؤالتها، وأهدافها

  .رقمیة وأ نوعیة أو كمیة صورة على محدد موضوع أو لظاهرة صیليفوت
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الرسوم المتحركة على شخصية الطفل ، د. إسراء عمر ابراهيمتا  

 
 :مجتمع  و عینة الدراسة

المختصین من علم ویتكون مجتمع الدراسة من أساتذة ریاض األطفال و الخبراء و 
، و استهدفت الدراسة عینة عمدیة قصدیة من أساتذة ریاض األطفال و النفس و اإلعالم

 .اً فرد 31اإلعالم و عددها الخبراء و المختصین من علم النفس و 
 التحلیل اإلحصائي و إثبات النتائج : 

، لما  Google formاستخدمت الباحثة في التحلیل نماذج قوقل للتحلیل اإلحصائي 
، وتم تقسیم لي الخروج بنتائج واضحة و مناسبةیقدمه من نسب دقیقة و محددة و بالتا

 31، یتكون عدد أفراد العینة المبحوثة عدة محاور لتغطى كل جوانب البحث االستبیان إلى
 فردًا.

 االستبیان: صدق وثبات 
س أسئلة االستبانة أو االختبار ما وضعت لقیاسه، یقصد بالصدق یالصدق هو أن تق

صالحیة أداة البحث في تحقیق أهداف الدراسة، واعتمدت الباحثة على الصدق الظاهري، 
فقرات االستبیان مع األهداف التي صممت والمقصود بالصدق الظاهري هو مدى ارتباط 

من أجلها، والذي یشیر إلى الشكل العام، وقد تم التحقق من الصدق الظاهري بعرض 
االستبانة على عدة محكمین من أعضاء هیئة التدریس بكلیة علوم االتصال جامعة السودان 

یة ومدى مناسبة من حیث الصیاغة اللغو  قرات االستبیان وٕابداء مالحظاتهموذلك لقراءة ف
 )  39الفقرات، ومدى تحقیق هذه الفقرات ألهداف االستبیان. (

 المبحث الثالث: عرض و تحلیل البیانات 
 المهنة: )1الجدول رقم (

 النسبة المئویة التكرار العبارة
 %29 9 مختص علم النفس

 %3.2 1 مختص علم اإلجتماع
 %54.8 17 أستاذ ریاض أطفال

 %6.5 2 إعالمي
 %6.5 2 أستاذ جامعي

 %100 31 المجموع
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ثير 
ٔ
الرسوم المتحركة على شخصية الطفل ، د. إسراء عمر ابراهيمتا  

 

تلیها مختص علم  %54.8یوضح الجدول أعاله أن أستاذ ریاض أطفال بنسبة 
. ستاذ الجامعي، ثم علم اإلجتماع، تساوت النسب بین اإلعالمي و األ%29النفس بنسبة 

 لك ألن أساتذة ریاض األطفال یتواصلونأستاذ ریاض أطفال أعلى نسبة، وذ نسبة كانت
معرفة بتنوع قدراتهم و  و بشكل مباشر مع األطفال و لهم خبرة في التعامل معهم

 .شخصیاتهم

 سنوات الخبرة ):2الجدول رقم (

 النسبة المئویة التكرار سنوات الخبرة

 %9.7 3 سنوات 5 –سنة 

 %61.3 19 سنوات 10 – 5

 %9.7 3 سنة15 – 10

 %19.4 6 سنة فأكثر 15

 %100 31 المجموع

 

سنة فأكثر  15، و یلیها %61.3سنوات أعلى نسبة  10لى إ 5یوضح الجدول أعاله أن من 
خبرة  افراد العینة في  و هذا یدل علىسنوات  10إلى  5، كانت النسبة األعلى من %19.4بنسبة 

 المجال و درایتهم و معرفتهم به.

 الطفل: تأثیر الرسوم المتحركة على شخصیة المحور األول )3الجدول رقم (

 العبارة
لمتوسط  ال إلى حد ما نعم

 الحسابي
اإنحراف 
 المعیاري

معامل 
 اإلختالف

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

ما یكتسبه األطفال من 
الرسوم المتحركة له أثر في 

 تكوین الشخصیة
22 71%  9 29%  0 0%  2.5484 0.4898 19.2206 

األطفال یتأثرون بما یرونه 
 بنسبة تفوق الكبار

30 96.8%  1 3.2%  0 0%  2.6774 0.4601 19.2206 
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ثير 
ٔ
الرسوم المتحركة على شخصية الطفل ، د. إسراء عمر ابراهيمتا  

 

 ):3تابع جدول رقم (

 العبارة
لمتوسط  ال إلى حد ما نعم

 الحسابي
اإنحراف 
 المعیاري

معامل 
 اإلختالف

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

یقلدون األطفال شخصیات 
 الرسوم المتحركة

24 77.4%  7 
22.6
% 

0 0%  2.6129 0.4794 18.3480 

الرسوم المتحركة المقدمة 
لألطفال لها أهداف عقدیة و 

 سلوكیة و نفسیة
19 70%  11 30%  1 

3.2
% 

2.4516 0.5499 22.4312 

الرسوم المتحركة تؤثر على 
 سلوك الطفل إیجابًا و سلباً 

28 90.3%  3 9.7%  0 0%  2.6774 0.4601 17.1845 

 

ما یكتسبه األطفال من الرسوم % یوافقون على أن 71نسبة ، ) أعاله3رقم ( یوضح الجدول
إن األطفال % 96.8، كما تؤكد العبارة الثانیة التي جاءت بنسبة المتحركة له أثر في تكوین الشخصیة

تختلف درجة  و هذا یؤكد تأثر األطفال بالرسوم المتحركة و، یتأثرون بما یرون بنسبة تفوق الكبار
مستوى قدراتهم و قلة تجاربهم، وٕان  ، و هذا یعود إلىو من وسیلة إلى أخرى خرالتأثیر من طفل إلى آ

% 77.4، نسبة یكون على المدى القریب أو البعیدو قد  األثر الذي تتركه الرسوم المتحركة لیس واضحاً 
الرسوم على أن یوافقون  %70، و نسبة األطفال یقلدون شخصیات الرسوم المتحركةأن یوافقون على 

للرسوم المتحركة دور كبیر في ، كة المقدمة لألطفال لها أهداف عقدیة و سلوكیة و نفسیةالمتحر 
المتحركة و الشخصیات ببرامج الرسوم ،  بحكم تعلق األطفال التأثیر على أفكار و معتقدات الطفل

ما ینبت وأنهم یتصرفون ویعیشون على واقع غیر الواقع الحقیقي بكل ، ویحاولون تقلدیها، المجسدة فیها
الرسوم المتحركة تؤثر أن یوافقون على  %90.3و نسبة ، من تعقیدات وتأثیرات على شخصیة الطفل

و هذا یعتمد على ما یقدم من خالل الرسوم المتحركة و االعتدال في  ،على سلوك الطفل إیجابًا و سلباً 
 المشاهدة.
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ثير 
ٔ
الرسوم المتحركة على شخصية الطفل ، د. إسراء عمر ابراهيمتا  

 

االجتماعي و التعلیمي و   : تأثیر الرسوم على الجانب: المحور الثاني)4الجدول رقم (
 الصحي

المتوسط  ال إلى حد ما نعم العبارة
 الحسابي

اإنحراف 
 المعیاري

معامل 
 اإلختالف

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

مشاهدة الرسوم المتحركة 
درجة التفاعل مع  تقلص

 أفراد األسرة
19 61.3%  12 38.7%  0 0%  2.4516 0.4898 19.9793 

طویلة لها رات المشاهدة لفت
حصیل تتأثیر سلبي على ال

 الدراسي
30 96.8%  1 3.2%  0 0%  2.6452 0.4709 17.8034 

الرسوم المتحركة تنمي 
 الجانب اللغوي لألطفال

15 48.4%  12 38.7%  4 
12.9
% 

2.4839 0.6553 26.3827 

الرسوم المتحركة توسع آفاق 
 التفكیر و الخیال

23 74.2%  8 25.8%  0 0%  2.4839 0.4919 0.5928 

 الرسوم المتحركةمشاهدة 
بصحة  لفترات طویلة تضر

 العینین 
26 83.9%  4 12.9%  1 3.2%  2.5484 0.6041 0.6863 

مشاهد الخوف و الرعب 
تؤثر على الصحة النفسیة 

 للطفل
23 74.2%  6 19.4%  2 6.5%  2.4839 0.4919 19.8025 

مشاهدة % یوافقون على أن 61.3بنسبة  :  یوضح)4إن الجدول أعاله رقم (
، لألسرة دور كبیر و مهم في درجة التفاعل مع أفراد األسرة تقلصالرسوم المتحركة 

صیة هي اللبنة األساسیة في تكوین شخمع أطفالهم و توجیههم و متابعتهم، و التفاعل 
لتوفر عنصر الصوت و الصورة و  فزیون نظراً الطفل معظم أوقاته أمام التل ، قضاءالطفل

 و هذا یقلل من  ،األلوان و الحركة و القصص المشوقة مما یساهم في المتابعة لفترات طویلة
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ثير 
ٔ
الرسوم المتحركة على شخصية الطفل ، د. إسراء عمر ابراهيمتا  

 

المشاهدة لفترات طویلة أن   % یوافقون على96.8، إن تواصله و تفاعله مع أفراد أسرته
شاهدة الرسوم ، یضیع بعض األطفال وقتهم في محصیل الدراسيتلها تأثیر سلبي على ال

، باإلضافة إلى اآلثار األخري الناجمة عن لتالي ال یجدون وقت كافي للدراسةالمتحركة با
الرسوم المتحركة ، ةجتماعیالعدم التركیز و العزله او  طول فترة المشاهدة من تشتت االنتباه

باللغة ركة  مقدمة %، أغلب الرسوم المتح48.4موافقة بنسبة  تنمي الجانب اللغوي لألطفال
أن % یوافقون على 74.2، نسبة تالي تنمي الجانب اللغوي لألطفالبال العربیة الفصحى

مشاهدة  أن یوافقون %83.9و نسبة ، الرسوم المتحركة توسع آفاق التفكیر و الخیال
مشاهدة الرسوم  في شدة التركیز ،لعینینبصحة ا لفترات طویلة تضر الرسوم المتحركة

على المستوى البعید  ویضراجهاد العینین مما یؤثر  یسببا كثیرا المتحركة و النظر إلیه
مشاهد الخوف و الرعب تؤثر على % یوافقون 74.2كقصر النظر أو االنحراف،  نسبة 

، قد لطفل النفسیة، تؤثر مشاهد الخوف و الرعب على صحة االصحة النفسیة للطفل
، و یصاب بالهلوسة أو إراديد یصاب بالتبول اللیلي الال، بل قالطفل لكوابیسیتعرض 

عنف الموجودة في الرسوم إنفصام في الشخصیة و كل ذلك بسبب مشاهد الرعب و ال
 .المتحركة

 النتائج و التوصیات: 

 :النتائج

ؤثر بشكل ، تما یكتسبه األطفال من الرسوم المتحركة له أثر في تكوین الشخصیة .1
 .او البعیدیكون على المدى القریب ، و قد مباشر أو غیر مباشر

أعراض التوحد و ب ةمشاهدة الرسوم المتحركة لفترت طویلة تؤدي إلى أعراض شبیه .2
 ، من عزله و عدم التفاعل و ضعف االنتباه و التركیز. لیس التوحد

  .األطفال یقلدون شخصیات الرسوم المتحركةأن  .3
 .الرسوم المتحركة المقدمة لألطفال لها أهداف عقدیة و سلوكیة و نفسیة .4
، لها تأثیر كبیر على سلوك الرسوم المتحركة تؤثر على سلوك الطفل إیجابًا و سلباً  .5

 .خر و من وسیلة إلى أخرىالطفل و یختلف التأثیر من طفل إلى آ
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 .درجة التفاعل مع أفراد األسرة تقلصمشاهدة الرسوم المتحركة  .6
  .حصیل الدراسيتالمشاهدة لفترات طویلة لها تأثیر سلبي على الأن  .7
، و ذلك ألن الرسوم المتحركة المقدمة الرسوم المتحركة تنمي الجانب اللغوي لألطفال .8

 .ال أغلبها باللغة العربیة الفصحىلألطف
 .بصحة العینین لفترات طویلة تضر الرسوم المتحركةمشاهدة  .9
. من أرق و خوف و مشاهد الخوف و الرعب تؤثر على الصحة النفسیة للطفل .10

 .ياب و تبول ال إراداكتئ

 :التوصیات

 التقلیل من مشاهدة الرسوم المتحركة و توفیر بدائل. .1
 .متحركة و غیرهامتابعة ما یشاهده الطفل من رسوم  .2
تحدید زمن لمشاهدة الرسوم المتحركة كي ال یؤثر على الجانب الدراسي أو  .3

 االجتماعي.
 .على مشاهد عنف و رعب عدم تعریض الطفل للرسوم المتحركة التي تحتوي .4
 .  تكوین شخصیة قویة سلیمة متوازنة االهتمام باألطفال ومتابعتهم و المساهمة في .5
یجب على القنوات الفضائیة إنتقاء و بث ما یتناسب مع األطفال من الرسوم  .6

 المتحركة الغربیة مع مراعاة الجانب الدیني و األخالقي.

 :المراجع

كة في تنمیة بعض المفاهیم بثینة محمد سعید قربان، فاعلیة استخدم الرسوم المتحر  .1
دینة مكة المكرمة، رسالة دكتوراه، العلمیة و القیم االجتماعیة ألطفال الروضة في م

 .م2012، المملكنة العربیة السعودیة، جامعة أم القرى ،كلیة التربیة
،  أثر الرسوم المتحركة على الطفل .2

http://sondosbirat.wordpress.com/2011/05/15/%D8%A8%D8%
AD%D8%AB- 
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، أثر مشاهدة البرامج الفضائیة على المهارات االجتماعیة ،فاطمة عبد الصمد دشتي .3
 .103، مجلة رسالة الخلیج ، العدد جامعة الكویت ،كلیة التربیة

، المتحركةیل القیم بواسطة الرسوم تشك .4
http://www.alukah.net/publications_competitions/11630/54697 

، مناهج البحث العلمي و تطبیقاتها في ید الطائي، خیر المیالد أبوبكرمصطفى حم .5
الطبعة ‘، اإلسكندریة دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشرالسیاسیة ، اإلعالم و العلوم 

 .م2007األولى ، 
جماهیري ، المكتبة الوطنیة ، البحث العلمي في االتصال الخالد عبد اهللا أحمد درار .6

 .م2012 ،، الطبعة األولى، السودانللنشر
جستیر علوم ما ،لمتحركة على سلوك الطفل الجزائريیر الرسوم اسمیة دهامنة، ثأث .7

 م.2016، اإلعالم و اإلتصال، جامعة العربي بن مهیدي، الجزائر
مشاهد العنف في برامج األطفال التلفزیونیة  ، تأثیرهاجر حمبلي، لطیفة بغیل .8

ماجستیر علوم اإلعالم و اإلتصال، جامعة  ،طفال(الرسوم المتحركة) على األ
 م.2016، العربي بن مهیدي، الجزائر

-YO، الرموز و األفكار الماسونیة في برامج الرسوم المتحركة "ةعال خالد العمل .9
GI-OHوبرنامج الرسوم المتحركة " "Gravity Falls أنموذجًا، ماجستیر كلیة "

 م.2015، األردن ،اإلعالم، جامعة الشرق األوسط
جامعة ، عالمكلیة اإل ة،ذاعقسم اإل ،رسالة ماجستیر، سرین محمد عبد العزیز .10

 م.2007،ة، مصرالقاهر 
قسم -ة ، أحد أعضاء هیئة التدریس كلیة العلوم االجتماعیوجدي حلمي عبد الظاهر .11

 /https://uqu.edu.sa ،اإلعالم، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودیة
تبة أبحاث ، القسم األدبي، مكلطالب الجامعة العربیة المفتوحة منتدیات سما .12

 www.sam-b.net، ماجستیر و الدكتوراهال
 http://www.startimes.com/?t=18307913، منتدیات ستار تایمز .13
 (مرجع سابق) /https://uqu.edu.sa، وجدي حلمي عبد الظاهر .14
15. https://sotor.com/ 
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16. https://elearn.univ-oran1.dz/pluginfile.php/78161/course 
17. https://sotor.com/ 
 ، ثأتیر الرسوم المتحركة على سلوك الطفل الجزائري (مرجع سابق).سمیة دهامنة .18
، فـزیـوناألسـس العلمـیة إلنتـاج الرسـوم المتحركة في التل، إسراء عمر إبراهیم إدریس .19

 م .2014ماجستیر 
 ، ثأتیر الرسوم المتحركة على سلوك الطفل الجزائري (مرجع سابق).سمیة دهامنة .20
فن للطباعة ال، دار الفكر و دةالتصمیم الجرافیكي في الوسائط المتعدحسین شفیق،  .21

 .م2008 -والنشر و التوزیع 
 وجیه عبد المسیح،عالم التلفزیون بین الجمال والعنف، ترجمة : اندریه، جلوكسمان، .22

 .م2000

العامري،  ، ترجمة خالدجیني تشابمان، الوسائط المتعددة الرقمیة ،نیجل تشابمان .23
 م.2004، الطبعة العربیة 2000، الطبعة األجنبیة الناشر األجنبي  وایلي

، أثر مشاهدة البرامج الفضائیة على المهارات االجتماعیة فاطمة عبد الصمد دشتي .24
 .، جامعة الكویت، كلیة التربیةاألطفال بدولة الكویتلدى عینة من 

الّلغة العربّیة الفصحى  صلیحة خلوفي، برامج األطفال التلفزیونیة ودورها في تعلیم .25
ة التعلیمیة، ، ملتقى بعنوان الممارسات اللغویأغاني الرسوم المتحّركة نموذجاً  ،للناشئة

فترة ، قسم اللغة واألدب العربي، اإلنسانّیةكلّیة اآلداب والعلوم  ،جامـعة مولود معمري
 الجزائر. ،م2010دیسمبر  9-7من 

 ،م 2022فبرایر  28 -،هـ  1443رجب  27اإلثنین  ،صحیفة الفجر .26
https://alfajr-news.net/details/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%  

 ،إلنتـاج الرسـوم المتحركة في التلفـزیـون األسـس العلمـیة، إسراء عمر إبراهیم إدریس .27
 .(مرجع سابق)

 ،صحیفة الیوم السابع .28
https://www.youm7.com/story/2018/8/16/%D8%A7%D9%84%D

8%AA%D9 

                 223                               
 

https://sotor.com/
https://alfajr-news.net/details/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87
https://alfajr-news.net/details/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87
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-https://al, 06:04 2022/2/28اإلثنین  ،العین اإلخباریة .29
ain.com/article/effect-cartoon-films-children 

   ،صباحاً  03:15  ،2017دیسمبر  16  صحیفة الخلیج، .30
https://www.alkhaleej.ae/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A

%D9%82% 
 ،األسـس العلمـیة إلنتـاج الرسـوم المتحركة في التلفـزیـون، إسراء عمر إبراهیم إدریس .31

 . (مرجع سابق)
-https://al, 06:04 2022/2/28اإلثنین  ،العین اإلخباریة .32

ain.com/article/effect-cartoon-films-children (مرجع سابق) ،. 
 .م 2022فبرایر  28 -هـ  1443رجب  27اإلثنین  ،صحیفة الفجر .33

https://alfajr-news.net/details/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%  
 ،شبكة الجزیرة اإلعالمیة .34

https://www.aljazeera.net/midan/intellect/sociology/2018/3/24/ 
 .مخاطبة و صعوبات تعلم ، اخصائيالدكتور سیف یونس، قابلةم .35
 ، أستاذة سهام فضل المولى، مدیرة ریاض أطفال. مقابلة .36
 ،صحیفة الیوم السابع .37

https://www.youm7.com/story/2018/8/16/%D8%A7%D9%9 ، 
  .(مرجع سابق)

، جامعة السودان التوم، أستاذ، كلیة علوم االتصالمجذوب بخیت تحكیم اإلستبیان ( .38
، جامعة أستاذ مساعد، كلیة علوم االتصال ،لوم و التكنولوجیا)،  (شذى الزینللع

أستاذ مساعد، كلیة علوم  ،التكنولوجیا) (أسامة حسب الرسول السودان للعلوم و
 ، جامعة السودان للعلوم و التكنولوجیا).االتصال
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https://www.aljazeera.net/midan/intellect/sociology/2018/3/24/
https://www.youm7.com/story/2018/8/16/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%B4%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%A7/3908192
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