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املقدمة :
يتفق الباحثون في مجال اإلعالم واالجتماع والتربية أن لوسائل اإلعالم خاصة التلفزيون واألجهزة
ً
تأثيرا ً
الذكية ً
ومتنوعا ومتعدد الجوانب  ،فهذا التأثير يشمل العادات ،والسلوك ،واملزاج
قويا
والعقائد والقيم واملبادئ واألفكار واملفاهيم إلى جانب تأثير التلفزيون على عالقة األطفال بأسرهم
ومدارسهم ومعارفهم .1
وكانت أهم توصيات املنتدى اإلعالمي الخليجي حول التلفزيون وحقوق الطفل تفعيل دور
ً
ً
وماديا من أجل إنتاج برامج تلبي احتياجات
بشريا
املؤسسات اإلعالمية الخليجية ودعمها
أطفال الخليج الثقافية والعلمية واالجتماعية والعمل على إنشاء قناة خليجية متخصصة
لألطفال ،وشركة خليجية عربية إلنتاج الرسوم املتحركة واألفالم املوجهة لألطفال واملراهقين
التي تعكس الحياة املعاصرة التي تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا.
وإعالم الطفل يتشكل بوجه عام من الرسوم املتحركة وأفالم الكرتون والعرائس واألشكال
الفنية األخرى ذات املضامين واملحتويات التي يقصد بها األطفال وفئات الشباب .وتعتبر هذه
الفنون ً
ً
ً
ً
ً
وعقليا ،وتطوير
ونفسيا
اجتماعيا
أساسيا من روافد تربية الطفل وتنشئته
افدا
ر
ملكاته وتهذيبها ،وغرس القيم املستهدفة من وراء عملية التنشئة االجتماعية ،وتنمية مهاراته
الذهنية كما أنها تعطي للطفل فرصة االستمتاع بطفولته وتفتح مواهبه ونسج عالقاته
ً
بالعالم من حوله ،وتؤثر مسلسالت وأفالم الكرتون والرسوم املتحركة وغيرها ً
تأثيرا بالغا في
وجدان الطفل إلى الحد الذي
 1عواض  ،علي عبد الرحمن (" . )1995التلفزيون وبرامج األطفال"  .مجلة فصلية  .دائرة الثقافة اإلعالم .
اإلمارات العربية املتحدة  .ص .47 :
3

يحقق معها حالة تماثل قصوى ،ألن الصورة املتحركة املصحوبة بالصوت في املراحل املبكرة
للطفل تتجاوب مع الوعي الحس ي والحركي لديه وتحث استجابات معينة في إدراكه تساهم
فيما بعد في تشكيل وعيه وتصوره لألشياء من حوله ،ألنه يختزنها وتصبح رصيده الثقافي
والوجداني والشعوري .لكن الصورة والرسوم ليست مستقلة عن األبعاد الثقافية وعن الهوية
الحضارية فالصورة في نهاية األمر وسيلة تبليغ وأداة توصيل وجسر بين الطفل والرسالة
املحمولة إليه.
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الرسوم املتحركة تسهم في تكوين وبناء شخصية  ،وذلك َّ
ألنها تقـدم املعلومات على شكل
قصص جذابة ،أو حكايات مثيرة تجري أحداثها في األماكن التي كان يتطلع إليها املشاهد ،وتأتي
جاذبية الرسوم املتحركة من حركتها الحية التي تـستمد عناصرها من واقـع اإلنـسان والحيـوان
والنبـات .
لبـرامج الرسـوم املتحركـة تـأثيرات متعـددة علـى الجوانـب املعرفيـة ،والسـلوكية التعليمية ؛
ولـذلك فقـد سـعت املؤسسـات التربويـة إلـى اسـتثمار الرسـوم املتحركـة وجعلهــا وســيلة تعليميــة،
وذلــك لتحقيــق عــدد مــن األهــداف التربويــة

3

كمــا تمتــاز الرســوم املتحركة بأنها قابلة للفهم واالستيعاب بسهولة وسرعة ،وهذا كله يجعلها
جذابة ومشـوقة للمتعلمـين  ،وبالتـالي إمكانية توظيفها في العملية التعليمية و يسـاعد تـوفر
عناصـر اللـون والحركـة والصـوت والصـورة فـي بـرامج الرسـوم املتحركـة فـي تزويـد باملعارف

 2أبو الحسن  ،منال ( . )1998الرسوم املتحركة في التلفزيون وعالقتها بالجوانب املعرفية  .دار النشر
للجامعات  .القاهرة .
 3سلطان  .عادل ( .) 2005تكنولوجيا التعليم والتدريب  .الطبعة األولى  .عمان  .دار الحنين للنشر والتوزيع
.
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واملهارات املتعددة ،كما تعمل على توعية وتثقيفهم وتوسيع آفاقهم الفكرية؛ وذلك من خالل
تنـاول برامج الر سوم املتحركة للجوانب االجتماعية والدينية واالقتصادية والصحية وغيرها.4

مصطلحات البحث :
الرسوم املتحركة :
ترجع أولى محاوالت تحريك الرسوم إلى ثالثمائة قرن مضت  ،حين كان اإلنسان البدائي يرسم
الحيوانات في أوضاع تعبر عن استعدادها للهجوم على الخصم ،والثيران وهي تجرى في فرار
جماعي ،أما بداية الرسم املتحرك باملفهوم الذي نعرفه فكان عبارة عن رسوم عام لطواحين هواء
في حالة دوران  ،وكان ً
سابقا لزمنه إلى حد بعيد ،حيث تم عرض أول فيلم سينمائي بعدها بأكثر
من مائتي وخمسين ً
عاما .
أما أول فيلم رسوم متحركة فقد صنعه فنان مجهول يعمل لدى توماس اديسون وذلك عام
1900حيث رسم وجه متسول تطلق سيجارته سحائب دخان يتغير تكوينها من لقطة إلى أخرى .
ومن ناحية أخرى فإن أول فيلم سينمائي يضاف إليه شريط صوت ضوئي كان فيلم رسوم
متحركة تم إنتاجه في عام  1922بواسطة مهندسو معمل شركة" جنرال إلكتريك.
وفن الرسوم املتحركة هو فن تحليل الحركة اعتمادا على نظرية بقاء الرؤية على شبكية  10من
الثانية بعد زوال الصورة الفعلي .وهي نفس النظرية العلمية التي بنيت العين ملدة 1عليها صناعة
الفيلم السينمائي ،وإن كان فن التحريك يسبق صناعة السينما بمعناها التقني بحوالي قرنين من
الزمان.
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 4الشديفات  ،منال  . )2006( .دور برامج الرسوم املتحركة في تحقيق األهداف التربوية لدى تالميذ الصف
الثالث  .رسالة ماجستير  .جامعة اليرموك  .األردن .
 5املسيري  ،عبد الوهاب ( . )2004حوار مع د .عبد الوهاب املسيري  .مجلة اإلسالم  .ص . 55 :
5

القيم التربوية :
ً ُ
َ
تعليم القيم الفاضلة ،والتي هي أحكام وقواعد وأعراف ر َّ
تناسقة
َّإن
بانية املصدر أصال م ِّ
َّ ُ
َّ
تتوجه إلى تنمية الفرد في
وواقعية توا ِّفق طبيعة اإلنسان ،بل واقع الكون والحياة شاملة،
َّ
َّ
والثباتَّ ،
والتربية فيها تكون َّ
َّ
والت ُّ
درج يكون
بالتدرج واالستمرار
ونفسيته،
عقله َوب َدنه و ُروحه
والر ُ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
وحسب ُّ
تقبل تلك التربيةُّ ،
الدينية لالهتمام
املرجعية
جوع إلى
العمرية
حسب املرحلة
َّ ُ
َّ
أمر َّ
الدينية قر ًآنا ُ
َّ
بالتربية القيمة ٌ
وس َّنة كلها ،وحتى السياسية والقانونية
املرجعية
حض ْت عليه
َ ْ
َ
َ
َّ
؛ ففي القرآن الكريم ذكر هللا تعالى في ُمحكم كتابه الكريم ِّ ﴿:إ َّن َهذا ال ُق ْر َآن َي ْه ِّدي ِّلل ِّتي ِّه َي
َ ْ َ ُ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ َ
َ
6
ات أ َّن ل ُه ْم أ ْج ًرا ك ِّب ًيرا ﴾
أقوم ويب ِّشر املؤ ِّم ِّنين ال ِّذين يعملون الص ِّالح ِّ
ً
ً
ً
القيم هي املفاهيم التي أخذت قسـطا وإجماعا وافرا من قبل التربويين والفالسفة وعلماء
النفس ،وذلك لفاعليتها في بناء األخالق ودقتها لبناء الروح لدى الفرد بما يتوافق والرؤية
الدينية للناشئة.
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معوقات ْ
القيم والتربية عليها :
غرس ِّ
ِّ
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املربين
 عدم معرفة خصائص
ِّ
النمو لألبناء من ِّ
ْ 
فقر األساليب والوسائل في املؤسسات وغيرها.
ُّ
التلوث الثقافي واإلعالمي ،وحتى االجتماعي.

املربين ،وانعدام االهتمام بمفهوم القدوة.
 املفاهيم واالتجاهات الخاطئة عند ِّ
 أصدقاء السوء.
َ ُ
ناقض أو عدم ُّ
التدرج.
 اضطراب األوامر والتعليمات؛ بالت

 6سورة اإلسراء  :إيه 9
 7عبد الرحمن بدوري ( . )1975األخالق النظرية  .الكويت  .ص . 79 :
 8د .أحمد بم محمد بونوة  .)2014( .القيم التربوية  .موقع األلوكة .
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الق َيمة :
التقويم لعملية التربية ِّ
َ
ً
كل مكان املدرسة أو الشارع (املعلم ،املدير،
املربين جميعا في ِّ
 من خالل املتابعة من ِّ
املفتش ،اإلمام ،رجل الشارع ،رجل األمن ،اإلداري ،األب واألم ) .
ِّ
خاصة عن الجانب ُّ
 إدراج عالمة َّ
املستمر.
السلوكي األخالقي في التقويم
ِّ
 من خالل ُّ
َّ
َّ
َ
ُّ
الواقعية
املفترضة ،وكذا
التصرف في بعض املواقف
كيفية
السؤال عن
َّ
القيمة.
والدالة على ِّ
َ
ُ
َ
الطالب
االبن /
عامل
املربي (األب ،األم ،املعلم الواعي) الذي ي ِّ
 من خالل مالحظة ِّ
ُ
العامل باملؤسسة.
ويعايشه ،حتى ِّ

القيم التربية املتضمنة في برامج الرسوم املتحركة :

9

تعتبر الرسوم املتحركة قريبة إلى قلب الطفل ملا فيها من خيال وتحريك لكل ما هو جامد وثابت .
ً
فبهذا يمكننا من خاللها تقديم كل ما هو قيم بالنسبة للطفل .فتقدم له مثال :
 املفاهيم الدينية بصورة مبسطة محببة إلى قلبه بتقديم قصص الحيوان في القرآن
الكريم بالرسوم املتحركة ،وكما قدمت ً
أيضا هجرة الرسول صلي هللا عليه وسلم عن
طريق قصة الحمامتين والعنكبوت فبهذا يمكننا غرس القيمة الدينية في الطفل وتعليمه
أهم ما في الديانة بصورة ال ينساها الطفل مدى الحياة.
 الناحية التعليمية فيمكن من خالل فيلم الرسوم املتحركة أن نعلم األطفال الحروف
األبجدية واألرقام وكيفية استخدامها في جمل فبذلك نساعد الطفل على تعلم اللغة،
 9مارديني  ،محمود ( .)1995اإلعالم والعنف والجريمة  .مجلة جمعية الهال  .مؤسسة سنابل للنشر والتوزيع
 .ص . 49 – 47 :
7

وقد قدمت األفالم بالفعل رسوم متحركة وقدمت هذه األفالم مستخدمة الحركة
املنظورة أي مخاطبة كل بالنسبة للطفل وكذلك استخدام الفن السمعي البصري من
حاسة السمع والبصر وإبهاره بالحركة وتزود الطفل بمعلومات ثقافية منتقاه ،فبعض
أفالم الرسوم املتحركة تسلط الضوء على بيئات جغرافية معينة ،األمر الذي يعطي
الطفل معرفة طيبة .ومعلومات وافية ،والبعض اآلخر يسلط الضوء على قضايا علمية
معقدة – كعمل أجهزة جسم اإلنسان املختلفة – بأسلوب سهل جذاب ،األمر الذي
يكسب الطفل معارف متقدمة في مرحلة مبكرة .
 القيم الوطنية  :يساهم فلم الرسوم املتحركة في تعليم الطفل مع األسرة واملدرسة قيم
الوطنية فباستطاعته أن يقدم األفالم التاريخية بصورة محببة  ،فيبرز البطل الوطني
وكيف أن يعيش من أجل بلده ومن أجل الحرية والنمو والتطور.
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دراسات سابقة :
 -1دراسة بإعداد الدكتور عليان عبد هللا الحولي ( )2004بعنوان القيم املتضمنة في
أفالم الرسوم املتحركة .
هدفت الدراسة إلى التعرف على القيم املتضمنة في أفالم الرسوم املتحركة من خالل تحليل
محتوىً 40
فلما واستطالع رأى عينة عشوائية شملت )  ( 100أم من محافظة غزة،
مستخدما املنهج الوصفي التحليلي ومنهج تحليل املحتوى ،واستخدم الباحث اإلحصاءات
الوصفية من تكرارات ونسب مئوية ،وكانت أهم النتائج بالنسبة لرأى األمهات:أهم ايجابيات
الرسوم املتحركة وجود قيم مثل" التعاون والصدق واألمانة" بنسبة) ، ( 13.3 %و"الطالقة
اللفظية "بنسبة) ، ( 12.6 %و"الخيال الواسع "بنسبة) ، ( 12.6 %و"القدرة العقلية "بنسبة
) ،( 10 %و"مساعدة اآلخرين "بنسبة  ( 10 %).وكانت أهم السلبيات" العنف والجريمة"
بنسبة) "، ( 18.8 %إضاعة الوقت "بنسبة) ، ( 17.5 %و"العدوان "بنسبة  ( 10 %).وبالنسبة
لتحليل األفالم فقد بينت النتائج أن أهم القيم االيجابية هي التعاون بنسبة) ، ( 14.7 %ثم
الصبر واالحتمال)"، ( 11,7املفردات اللغوية "بنسبة ) ( 9,8 %يليها" أنماط سلوكية ايجابية "
بنسبة  ( 9,3 %).وكانت أهم القيم السلبية" العنف والعدوان "بنسبة ) ( 16.6 %ثم" األنماط
السلوكية السلبية "بنسبة ) ( 12.7 %يليها" القيم السلبية "بنسبة) ،( 11.7 %يليها الطقوس
املختلفة "بنسبة  ( 8.8 %).ولوحظ اتفاق كبير بين كال النتائج( رأى األمهات وتحليل األفالم.
 -2دراسة بإعداد زروقي حليمة ( )2016بعنوان تأثير الرسوم املتحركة على تنشئة الطفل.
تهدف الدراسة إلى  :الكشف عن مدى وعي األبوين بمضمون الرسوم املتحركة .و معرفة ما
ً
ً
إذا كانت رقابة والدية أوال في اختيار الرسوم املتحركة لطفلهم  .وثانيا في تخصيص الوقت
املحدد  .و الكشف عن تأثير البرامج الكرتونية املتمثل في إعادة تكوين املفاهيم و املمارسات
األسرية .
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اإلجراءات املنهجية للدراسة :
أهداف الدراسة :
 -1التعرف على مفهوم الرسوم املتحركة و القيم التربوية .
 -2التعرف على إيجابيات و سلبيات الرسوم املتحركة في تعزيز القيم التربوية .
 -3شرح بعض القيم التربوية من خالل برامج الرسوم املتحركة .
 -4أن تصنع الطالبات فلم كرتوني من خالل برنامج "." Puppetpals2
 -5أن تختار كل طالبة قيمة تربوية  ،وتعززها باستخدام تطبيق "." Puppetpals2

أهمية الدراسة :
تتمثل أهمية الدراسة فيما يلي :
 -1ندرة البحوث املتعلقة بالقيم التربوية خاصة في التطبيقات اإللكترونية .
 -2تنامي االهتمام بطبيعة املضامين اإلعالمية ،خاصة التربوية التي تستهدف النشء ،ليس
ً ْ
على الصعيد املحلي فحسب بل على الصعيد العالمي عموما؛ إذ أصبحت القيم التربوية
في الدول املتقدمة أداة أساسية لإلعالم املحلي والدولي ،ملا لذلك من أهمية في بناء
الفكر ،وتوجيه النشء نحو قيم املجتمع وثوابته بشكل عام.
ً
 -3إبراز الدور واإلمكانات التي تمتلكها األجهزة الذكية في مجال التربية خاصة ،وذلك
ً
ً
ً
بوصفها وسيطا اتصاليا يمتلك القدرة على غرس قيم جديدة ،أيا كان نوعها.
 -4تحديد واقع القيم التربوية في الرسوم املتحركة .

منهج البحث :
تم اختيار املنهج التطبيقي ملالئمته ألهداف و أهمية الدراسة .
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مجتمع البحث :
بما أن املوضوع يتناول التعرف على فاعلية استخدام املفاهيم الكرتونية في تعزيز القيم
التربوية  ،فان مجتمع البحث سيتكون من طالبات تم اختيارهم بشكل عشوائي .

عينة البحث :
تتكون عينة الدراسة من طالبات ( في مدرسة نورة الجبر ) وعددهم (  ) 20من اإلناث .

أداة البحث :
استخدمت املنهج التطبيقي في مدارس نورة الجبر و تم دعم الطالبات بأجهزة أيباد  ،وتهيئة
البيئة التعليمية املناسبة  ،وكل مجموعة طالبات قاموا باختيار قيمة تربوية وتنفيذ عرض
كرتوني باستخدام تطبيق " ، " Puppetpals2وتم تحفيز الطالبات بالتكريم والجوائز للعروض
الكرتونية املميزة .
من خالل تطبيق " "Puppetpals2تم إنشاء العديد من العروض الكرتونية من إعداد
الطالبات وسيتم عرض املخرجات في نتائج البحث .
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تطبيق ": "Puppetpals2

10

تطبيق أيباد يسمح للطالب من إعداد فيلم رسوم متحركة
بنفسه يتضمن صور توضيحية و رسوم للشخصيات
مركب عليها صوته ليشرح الصورة الخاصة بالدرس من
جهاز اآليباد مباشرة.
هذا التطبيق يساعد األستاذ على تنمية مهارات الطالب في
البحث عن معلومات حول الدرس ثم تجميع الصور التوضيحية الالزمة لشرح الدرس ثم
إعداد النص املطلوب للشرح و أخيرا إضافة صوته للشخصية التي سوف تشرح الصورة في
جهاز اآليباد.
ً
يمكن استخدام هذا التطبيق أيضا لتنمية مهارة العمل في فريق حيث يقوم كل طالب
بتحديد جزء من الدرس ليقوم بشرحه في نفس الفيلم ثم إضافة شخصيات مختلفة و
أصواتهم لشرح الدرس كله.
صدرت شركة ابل كتاب إلكتروني مجاني من إعدادها  ،من خالله يمكن االستفادة منه في
تعلم كيفية االستفادة من هذا التطبيق في التدريس .
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نتائج البحث :
تم االعتماد على الطالبات في اختيار قيم تربوية وباستخدام تطبيق " " Puppetpals2تم إنشاء
رسومات متحركة متعلقة باملوضوع الذي تم اختياره  ،وهذه بعض مخرجات الرسومات
املتحركة الخاصة بالطالبات :

تم نشر مقاطع الرسوم املتحركة للطالبات في مواقع التواصل االجتماعي  ..كما تم نشرها بين
طالبات املدرسة  .و قامت العينة املطبقة من الطالبات بنقل التجربة لباقي طالبات املدرسة .

التوصيات :
 -1االنتقاء االيجابي للقيم التربوية التي تستخدمها الطالبات في تصميم الرسوم املتحركة.
 -2دعم وحدة الرسوم املتحركة في املدارس والجامعات لتطوير مساهمة الطالب في إنتاج
أفالم الرسوم املتحركة .
 -3تنمية وتعزيز أهداف الطالبات في اختيار مواضيع هادفة تراعي القيم اإلسالمية
والتربوية.
 -4يتم مساعدة الطالبات من قبل معلماتهم أو املصادر خارج املدرسة مثل األسرة  ،و
ً
استخدام األجهزة الذكية  ...وغيرها في أن تتعلم مزيدا من املهارات الخاصة في برامج
الرسوم املتحركة .
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الخاتمة :
إن موضوع الرسوم املتحركة حصل على العديد من الدراسات و في مختلف االتجاهات و
التخصصات ،مستخلصين بذلك بأن الرسوم املتحركة املوجهة لألطفال كانت ذات جوانب
ايجابية أكثر منها سلبية ،و هذا يعد بمثابة إجابة على التساؤل الرئيس ي من خالل تنمية
الرسوم املتحركة للطفل لبعض الجوانب و كذلك من خالل متابعة األطفال لبرنامجهم في جو
أسري  ،فمتابعة أطفال األسر لبرامجهم يكون أفضل في ظل وجود رقابة والدية مالزمة لهم
مخصصين بذلك وقتا ملتابعة الرسوم املتحركة.
و بهذا نقول أن للرسوم املتحركة تأثيرا ايجابيا على تنشئة الطفل األسرية و االجتماعية تنشئة
سليمة و تعزيز القيم التربوية بشكل صحيح وممتع ومشوق حسب ما جاءت به دراستنا ،رغم
أنه علينا أن ال ننس ى اآلثار السلبية التي يخلفها التلفزيون عامة و أفالم الكرتون خاصة ،و
التي تبقى من واجب األسرة هنا التدخل بأساليبها من أجل حماية األسرية و الحفاظ على
استمرارها .
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