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والترجمــات  والتقاريــر  الكتــب  ومراجعــات 

اآلتيــة: للقواعــد  وفًقــا 

قواعد النشر 

 يعتمد النشر على رأي اثنني من املحكمني 
املتخصصني يف حتديد صالحية املادة 

للنشر.

 أال يكون البحث قد سبق نشره يف أي مجلة 
علمية محكمة أو مؤمتًرا علمًيا.

 ال يقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال 
يزيد عن عشرة آالف كلمة ... ويف حالة 
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وآخر باللغة االجنليزية ال يزيد عن 250 

كلمة.

 يزود الباحث املجلة بثالث نسخ من البحث 
 ،C D  مطبوعة بالكمبيوتر .. ونسخة على

على أن يكتب اسم الباحث وعنوان بحثه 
على غالف مستقل ويشار إلى املراجع 

والهوامش يف املنت بأرقام وترد قائمتها يف 
نهاية البحث ال يف أسفل الصفحة.

 ال ترد األبحاث املنشورة إلى أصحابها .... 
وحتتفظ املجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم 

احلصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر 
مادة نشرت فيها.

 تنشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .

 ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها.
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 The Impact Of Watching The Animated Films Presented By
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 ...  Mbc3 أثر مشاهدة أفالم الرسوم املتحركة املقدمة بقناة

ملخص الدراسة
هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر مشــاهدة أفــام الرســوم املتحركــة املقدمــة بقنــاة Mbc3 يف إكســاب 
ــي  ــج شــبه التجريب ــى املنه ــدت عل ــث اعتم ــم اإلســاءة اجلنســية، حي ــن 4-6 ســنوات الوعــي مبفاهي ــال م األطف
ــاة )Mbc3(، كمــا  ــر بعــض أفــام الرســوم املتحركــة التــي تقدمهــا قن ــم وتطبيــق الدراســة وقيــاس أث يف تصمي
اســتخدمت الدراســة منهــج املســح اإلعامــي يف حتليــل أفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة، وقــد بلغــت قــوام 
عينــة الدراســة )28( مفــردة مــن الذكــور واإلنــاث يف املرحلــة العمريــة )4-6( ســنوات،كما قامــت بعمــل مقابــات 
مــع عينــة مــن أمهــات األطفــال عينــة الدراســة مــن خــال االســتبيان امليدانــي، بينمــا طبقــت الدراســة التحليليــة 
ــة  ــاة)Mbc3(؛ وذلــك خــال دورة تليفزيوني ــة مــن أفــام الرســوم املتحركــة التــي تعرضهــا قن ــة عمدي ــى عين عل
مدتهــا ثاثــة أشــهر يف الفتــرة التــي بــدأت مــن أول يونيــو 2019م وحتــى 31 أغســطس 2019م، وتوصلــت 
النتائــج إلــى: جــاءت )اللمســات غيــر اآلمنــة مــن األشــخاص الغربــاء( و)النظــرات املزعجــة التــي تخيــف طفلــك( 
ــن  ــات مــع أطفاله ــت األمه ــي عرضــت مــن خــال األفــام وحتدث ــواع اإلســاءة اجلنســية الت ــر أن ــة أكث يف مقدم
عنهــا مــن وجهــة نظــر أمهــات األطفــال بنســبة 28.6%، وأشــارت النتائــج أيًضــا إلــى »يوجــد فــرق دال إحصائًيــا 
بــن متوســطي رتــب درجــات األطفــال يف التطبيقــن القبلــي والبعــدي علــى مقيــاس الوعــي مبفاهيــم اإلســاءة 
اجلنســية)اللفظية – غيــر اللفظيــة- الوعــي بكيفيــة التعامــل مــع تلــك املواقــف( بعــد التعــرض ألفــام الرســوم 

املتحركــة؛ وذلــك لصالــح التطبيــق البعــدي.

Abstract
The study aimed to identify the impact of watching the animated films presented 

by Mbc3 channel in giving the children from 4 to 6 years the awareness of the sexual 
abuse concepts. The study depended on the quasi-experimental approach to design، 
execute and implement the study، and to measure the impact of some animation films 
provided by the channel (mbc3)، The study also used the media survey approachto 
analyze the animated films، the sample of the study،The study sample consisted of 
(28) children from both males and females in the age from 4 to 6 years،Also، the 
researcher conducted interviews with a sample of the children mothers، the sample 
of the study sample through the field questionnaire in order ،The analytical study was 
applied to an intentional sample of the animated films presented by (mbc3) channel 
during a three-month television session in the period that started from: 1stJune 2019 
till 31th August 2019.

-The results of the study showed that The (unsafe touches of strangers) and 
(annoying looks that scare your child) came at the top of the most common types of 
sexual abuse that were presented through the films and the mothers talked with their 
children about them from the perspective of the children mothers with percentage 
28.6%.

-The results also indicated that «There is a statistically significant difference 
between the average grade levels of the children in the pre and post applications on 
the awarenessscale of the sexual abuse concepts (verbal - non verbal - awareness of 
how to deal with these situations) after the exposure for the animated films، in favor 
of the post application.



د. سلوى اجليار
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مقدمة:

تعــد اإلســاءة اجلنســية لألطفــال واحــدة مــن أخطــر الظواهــر التــي جتتــاح أي مجتمــع من 
املجتمعــات هــذا بعــد أن كشــفت اإلحصــاءات عــن حــوادث االعتــداء اجلنســي علــى األطفــال 
يف مصــر متثــل 18% مــن إجمالــي احلــوادث املختلفــة التــي يتعــرض لهــا األطفــال)1(، ولقــد 
أدرك تأثيــر تلــك الظاهــرة الباحثــون والعاملــون يف مجــال حمايــة الطفــل، حيــث أنــه خــال 
العقــود األخيــرة أصبحــت القضايــا املتعلقــة باإلســاءة اجلنســية للطفــل حتظــى باهتمــام 

مجتمعــي كبيــر)2(.
وقــد نصــت اتفاقيــة حقــوق الطفــل يف مادتهــا)34( بــأن »تتعهــد الــدول األطــراف بحمايــة 
الطفــل مــن جميــع أشــكال االســتغال اجلنســي واالنتهــاك اجلنســي، ولهــذه األغــراض 
تتخــذ الــدول األطــراف؛ بوجــه خــاص، جميــع التدابيــر املائمــة الوطنيــة والثنائيــة واملتعــددة 
األطــراف ملنــع حمــل أو إجبــار الطفــل علــى تعاطــى أي نشــاط جنســي غيــر مشــروع، أو 
االســتخدام االســتغالي لألطفــال يف الدعــارة أو غيرهــا مــن املمارســات اجلنســية غيــر 

املشــروعة)3(.
ولقــد ســاهم ظهــور قنــوات األطفــال الفضائيــة املتخصصــة يف الفتــرة األخيــرة، تقــدمي 
العديــد مــن برامــج األطفــال حتتــوي علــى موضوعــات تســهم يف تنميــة النمــو العقلــي 
ــل ســلوكه  ــة وتعدي ــه اإليجابي ــه واجتاهات ــة مدارك ــل املدرســة، وتنمي ــا قب ــل م ــريف لطف واملع
وتكويــن شــخصيته، ويف توعيتــه وتثقيفــه وتوســيع آفاقــه الفكريــة بصورة شــيقة، ويف مشــاهد 
متكاملــة تعتمــد علــى الصــوت والصــورة واحلركــة واأللــوان ويف قوالــب دراميــة مثيــرة، ومــن 
البرامــج التــي تهتــم القنــوات الفضائيــة ببثهــا لألطفــال أفــام الرســوم املتحركــة، حيــث 
تأتــي الرســوم املتحركــة يف مقدمــة األشــكال البرامجيــة التــي يفضلهــا غالبيــة األطفــال يف 
كثيــر مــن دول العالــم علــى اختافهــا، وقــد أثبتــت دراســة هنــاء حفنــاوي يوســف)2014()4(إن 
الرســوم املتحركــة يف مقدمــة املــواد التــي يفضــل األطفــال مشــاهدتها يف قنواتهــم الفضائيــة 
العربية وذلك بنســبة 74، 59%، ودراســة خالد حبيب وطارق ســليمان)2015()5( وتبني أن %30 
مــن األطفــال يشــاهدوها أكثــر مــن أربــع ســاعات يومًيــا، ممــا يوضــح أنهــا وســيلة مفضلــة 
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للترفيــه عنــد الطفــل، كذلــك أكــدت دراســة لليونســكو أن األطفــال مــن خــال تعرضهــم 
بشــكل مكثــف ألفــام الكارتــون يكتســبون ســلوكيات مــن خــال أمثلــة يحتــذى بهــا مــن أبطــال 
أفــام الكارتــون، ممــا ينشــأ عنــه نــوع مــن أنــواع التعلــم االجتماعــي، ويــزداد تأثيــر التليفزيــون 
يف ســلوكيات الطفــل كلمــا زادت ســاعات التعــرض عــن أربــع ســاعات يومًيــا)6(، أيًضــا دراســة 
مــي إبراهيــم عبــد الســالم الناغي)2013()7(والتــي أتضــح مــن خالهــا وجــود درجــة كبيــرة مــن 
االرتبــاط بــن األطفــال والشــخصيات الكرتونيــة املفضلــة ممــا يشــكل عامــًا هاًمــا ينبغــي 
الوقــوف عنــده عنــد اختيــار األفــام التــي تعــرض علــى قنــوات األطفــال وخاصــة Mbc3؛ 
ألن الشــخصية الكارتونيــة هــي مــا يرتبــط بــه الطفــل ويقلــده و يقــدم مــن خالهــا القيــم يف 

أفــام الرســوم املتحركــة ســواء كانــت إيجابيــة أو ســلبية.
وتعــد بذلــك الرســوم املتحركــة مــن أكثــر الوســائط التــي جتــذب انتبــاه األطفــال يف ســن 
ــدأ  ــم؛ إذ يب ــة لديه ــم املختلف ــم واملفاهي ــة القي ــم وتنمي ــن اســتثمارها يف تعليمه ــر، وميك مبك
األطفــال مبتابعتهــا منــذ الثانيــة مــن العمــر وعنــد السادســة يكــون حوالــي%90 مــن األطفــال 

قــد تكونــت لديهــم عــادة متابعــة هــذه األفــام)8(. 
ونتيجــة الجنــذاب األطفــال ملشــاهدة الرســوم املتحركــة، حرصــت الباحثــة علــى توظيفهــا 
واالســتفادة منهــا يف مرحلــة الطفولــة، ملــا ميتلكــه فــن الرســوم املتحركــة مــن آليــات تعليميــة 
ــا قامــت الباحــث  متنوعــة ميكــن اســتخدامها يف جميــع مراحــل التعليــم املختلفــة، ومــن هن
بدراســة أثــر مشــاهدة أفــام الرســوم املتحركــة املقدمــة بقنــاة Mbc3 يف إكســاب األطفــال 

مــن 4-6 ســنوات الوعــي مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية .
أوًل: حتديد املشكلة البحثية:-

تعــّد اإلســاءة اجلنســية للطفــل ظاهــرة اجتماعيــة خطرة تتســم بالتعقيد الشــديد، بالرغم 
مــن ثقافــة العيــب والتكتــم علــى هــذه الظاهــرة، إال أنهــا تتقــدم بدرجــات متفاوتــة، ويف 
ضــوء ذلــك تتطلــب هــذه الظاهــرة مواجهــة جديــة ورصــًدا علمًيــا ألبعادهــا، والتعــرف علــى 
أســبابها وتأثيرهــا علــى الطفــل، ومــن منطلــق العديــد مــن الدراســات التــي بينــت أن األطفــال 
املســتهدفن لإلســاءة اجلنســية ينقصهــم الوعــي بهــا، وقــد يتعــرض األطفــال إلــى اإلســاءة 
دون أن يكــون لديهــم وعــي بــأن مــا يحــدث لهــم هــو نــوع مــن أنــواع اإلســاءة اجلنســية، بســبب 
ــة، فضــًا عــن عــدم  ــر اآلمن ــة وغي ــن املواقــف اآلمن ــز ب ــى التميي ــم عل ــدرة لديه نقــص الق
ــا جــاءت  ــك املواقــف، ومــن هن ــة جتــاه تل ــة واحلماي ــى اســتعمال مهــارات الوقاي قدرتهــم عل
هــذه الدراســة لتوعيــة األطفــال مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية وأشــكالها، ومتكــن األطفــال مــن 
اكتســاب املفاهيــم واملعلومــات واملهــارات الســلوكية التــي متكنهــم مــن الدفــاع عــن أنفســهم 
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ــا  ورفــض اإلســاءة، ونتيجــة الجنــذاب األطفــال للرســوم املتحركــة بصــورة كبيــرة، كان واجًب
دراســة تأثيــر مشــاهدة الرســوم املتحركــة علــى األطفــال وكيفيــة االســتفادة منهــا يف مرحلــة 
الطفولــة لــَم متلكــه مــن آليــات تعليميــة متنوعــة ميكــن اســتخدامها يف توعيــه الطفــل بكيفيــة 
حمايــة نفســه مــن األخطــار املحتملــة لإلســاءة اجلنســية، ومعرفتــه ملفاهيــم حــدود وملكيــة 
اجلســد والنظــرات املقبولــة وغيــر املقبولــة واللمســات اآلمنــة وغيــر اآلمنــة، والــكام املقبــول 
وغيــر املقبــول واألشــخاص اآلمنــن يف حيــاة الطفــل، فضــًا عــن تدعيــم قــدرة الطفــل علــى 

إدراك ومقاومــة والتبليــغ عــن اإلســاءة اجلنســية مهمــا اختلفــت شــدتها.
وقــد قامــت الباحثــة بإجــراء دراســة اســتطاعية موجهــة بهــدف استكشــاف أوضــح 
ملامــح املوضــوع وحتديــد مشــكلة الدراســة حتديــًدا علمًيــا دقيًقــا علــى عينــة قوامهــا )%10( 
مــن األطفــال املتعرضــن ألفــام الرســوم املتحركــة بقنــاة Mbc3 يف املرحلــة العمريــة مــن)4-

6( ســنوات مــن خــال توجيــه بعــض األســئلة ألمهاتهــم ملعرفــة مــدى إقبــال أطفالهــن علــى 
ــات عــن  ــاول معلوم ــي تتن ــة الت ــام الرســوم املتحرك ــى أفضــل أف ــرف عل ــاة Mbc3 والتع قن
اإلســاءة اجلنســية ويفضــل األطفــال مشــاهدتها وتؤثــر يف ســلوكيات أطفالهــن، فضــًا عــن 
ــال مــن خــال مشــاهدتهم لألفــام، مــن خــال  ــي يكتســبها األطف ــم الت ــك املفاهي ــر تل أكث

ماحظــة األمهــات وأشــارت نتائــج الدراســة إلــى اآلتــي:-
•  جاء أغلب األطفال عينة الدارسة من املشاهدين لقناة Mbc3 بنسبة بلغت)%82(.	
• ــات عــن 	 ــاول معلوم ــي تتن ــة الت ــام الرســوم املتحرك ــة الدراســة أن أفضــل أف ــرى عين ت

اإلســاءة اجلنســية ويفضــل األطفــال مشــاهدتها علــى القنــاة علــى التوالــي:- فيلــم 
“ســلمى” يف الترتيــب األول بنســبة بلغــت )43.3%(، ثــم جــاء فيلــم” ال تلمســني” يف 

الترتيــب الثانــي بنســبة بلغــت )37.6%(، ويف الترتيــب الثالــث جــاء فيلــم )جنمــة األمــان( 
ــة الدراســة.  ــي عين ــن إجمال ــك م ــت )19.1%( وذل بنســبة بلغ

• ــال 	 ــي يكتســبها األطف ــم اإلســاءة اجلنســية الت ــر مفاهي ــا أن أكث ــج أيًض أوضحــت النتائ
مــن مشــاهدة أفــام الرســوم املتحركــة مرتبــة طبًقــا ملــا أحرزتــه مــن تكــرارات هــي 
“ مفاهيــم غيــر اللفظيــة” كالنظــرات املزعجــة واللمســات غيــر اآلمنــة وذلــك بنســبة 
ــم  ــي “ املفاهي ــب الثان ــم جــاء يف الترتي ــة الدراســة، ث ــي عين بلغــت )56.7%( مــن إجمال
اللفظيــة التحــدث مــع الطفــل بطريقــة إباحيــة وغيــر مقبولــة “وذلــك بنســبة )%34.3( 

ــة الدراســة. ــي عين مــن إجمال
ــى نتائــج الدراســة االســتطاعية والتــي أشــارت إلــى تعــرض أطفــال  وبعــد االطــاع عل
أفــراد العينــة ألفــام الرســوم املتحركة؛لــذا تبلــورت مشــكلة الدراســة يف التســاؤل الرئيســي 
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اآلتــي :مــا أثــر مشــاهدة أفــالم الرســوم املتحركــة املقدمــة بقنــاة Mbc3 يف إكســاب األطفــال مــن 
4-6 ســنوات الوعــي مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية؟

ثانًيا: أهمية الدراسة:
وفيما يلي بعض النقاط الدالة على أهمية الدراسة احلالية:-

تنامــى االهتمــام العاملــي والعربــي بالطفولــة ومــا يتعلــق بهــا مــن دراســات وبحــوث، حيــث - 1
يتطــرق الدراســة ملوضــوع مهــم ونــادر التطــرق إليــه خاصــة يف ثقافتنــا العربيــة أال وهــو 

موضــوع اإلســاءة اجلنســية التــي يتعــرض لهــا األطفــال يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة.
تســتمد الدراســة أهميتهــا مــن ظهــور وكثــرة أفــام الرســوم املتحركــة التــي تقدمهــا - 2

القنــوات الفضائيــة املتخصصــة لألطفــال والتــي قــد تؤثــر علــى إكســاب األطفــال 
للمفاهيــم املختلفــة، باعتبــاره كقالــب فنــي مميــز، ميكــن االعتمــاد عليــه بشــكل أساســي 

يف توعيــه الطفــل وتثقيفــه وبلــورة شــخصيته االجتماعيــة.
نــدرة الدراســات العربيــة التــي تبحــث يف مــدى وعــي األطفــال باإلســاءة اجلنســية، - 3

ــة ميكــن أن حتــد  ــة وجــود برامــج وقائي ــا وأهمي ــة موضوعه ــا مــن أهمي ــي أهميته وتأت
مــن انتشــار اإلســاءة، محاولــة اإلســهام يف التوعيــة املجتمعيــة بخطــورة انتشــار ظاهــرة 

ــا. ــى يســتطيع املجتمــع بصــورة مــا التصــدي له اإلســاءة اجلنســية بــن األطفــال حت
تقــدمي بعــض العــون للمؤسســات التعليميــة والرعايــة االجتماعيــة والقائمــن علــى رعايــة - 4

األطفــال بتقــدمي برامــج إرشــادية لهــم تســاعدهم علــى أن يقومــوا مبســاعدة هــؤالء 
األطفــال الذيــن تعرضــوا لإلســاءة اجلنســية يف تطويــر مفهــوم ذات إيجابــي وبنــاء الثقــة 
ــه  ــه ومشــاعره والســماح ل ــر عــن انفعاالت ــل بالتعبي ــن والســماح للطف ــذات وباآلخري بال
بالتواصــل مــع اآلخريــن، فضــًا عــن تعليمــه كيفيــة حمايــة نفســه مــن التعــرض خلطــر 

اإلســاءة.
تكتســب الدراســة أهميتهــا مــن أهميــة املرحلــة العمريــة 4-6 ســنوات، وهــى العمــر - 5

األمثــل لتعلــم القيــم واملهــارات واكتســاب املفاهيــم واخلبــرات وتكويــن الشــخصية التــي 
تســاعده علــى التفاعــل مــع بيئتــه بكفــاءة عاليــة. 

ثالًثا- أهداف الدراسة: 
متثلت أهداف الدراسة فيما يلي:

ــاة - 1 ــة بقن ــم اإلســاءة اجلنســية املقدمــة يف أفــام الرســوم املتحرك ــى مفاهي التعــرف عل
Mbc3 عينــة الدراســة.

حتديــد املــدة الزمنيــة التــي شــغلتها مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية يف أفــام الرســوم - 2
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املتحركــة بقنــاة Mbc3 عينــة الدراســة. 
التعــرف علــى مــدى مشــاهدة األطفــال مــن)4-6( ســنوات عينــة الدراســة ألفــام - 3

الرســوم املتحركــة بقنــاةMbc3  و تتنــاول موضوعــات حــول التوعيــة مبفاهيــم اإلســاءة 
ــم. ــة نظــر أمهاته اجلنســية مــن وجه

ــم - 4 ــه للطفــل مبفاهي ــي تقــدم توعي ــة الت ــى أهــم أفــام الرســوم املتحرك ــاء الضوءعل إلق
Mbc3مــن وجهــة نظــر أمهــات األطفــال عينــة  اإلســاءة اجلنســية وتعرضهــا قنــاة 

الدراســة.
رصــد أهــم مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية التــي يكتســبها الطفــل مــن مشــاهدة أفــام - 5

الرســوم املتحركــة بقنــاة Mbc3 عينــة الدراســة مــن وجهــة نظــر أمهاتهــم. 
التعــرف علــى تأثيــر تعــرض األطفــال عينــة الدراســة ألفــام الرســوم املتحركــة بقنــاة- 6

Mbc3عينــة الدراســة يف اكتســابهم ملفاهيــم اإلســاءة اجلنســية.
ــم اإلســاءة اجلنســية - 7 ــاث يف اكتســابهم ملفاهي ــور واإلن ــن الذك ــروق ب ــى الف ــرف عل التع

املقدمــة يف أفــام الرســوم املتحركــة بقنــاةMbc3 عينــة الدراســة.
حتديــد مســتوى الوعــي لــدى األطفــال عينــة الدراســة ملفاهيــم اإلســاءة اجلنســية)قبل - 8

–بعــد( التعــرض لألفــام الرســوم املتحركــة بقنــاة Mbc3 عينــة الدراســة .
رابًعا: اإلطار النظري للدراسة:

نظرية الغرس الثقايف:-CultivationTheory )أ( 
  اعتمــدت الباحثــة علــى نظريــة الغــرس الثقــايف كإطــار نظــري للدراســة احلاليــة؛ وذلــك 
يف صياغــة بعــض فروضهــا البحثيــة، وقــد ظهــرت نظريــة الغــرس يف الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة خــال الســبعينات مــن القــرن املاضــي كمنظــور جديــد لدراســة أثــر وســائل 
اإلعــام، وميكــن وصــف عمليــة الغــرس بأنهــا نــوع مــن التعليــم العرضــي النــاجت عــن تراكــم 
التعــرض لوســائل اإلعــام املختلفــة بخاصــة التليفزيــون حيــث يعــرف املتلقــي حقائــق الواقــع 
االجتماعــي مــن هــذا التعــرض املكثــف لوســائل اإلعــام)9(، فهــي عملية تهتم باكتســاب املعرفة 
والســلوك مــن خــال الوســيط الثقــايف الــذي يعيــش يف اإلنســان فــكان البيئــة الثقافيــة 
بأدواتهــا هــي التــي تقــوم بعمليــة اإلكســاب والتشــكيل والبنــاء للمفاهيــم أو الرمــوز الثقافيــة 
يف املجتمــع، ومــن هــذه األدوات وســائل اإلعــام التــي احتلــت مكاًنــا بــارًزا يف عاملنــا الثقــايف 
املعاصــر بأدوارهــا وتأثيراتهــا)10(، وبنــاء علــى هــذه النظريــة فــأن وســائل اإلعــام ال تعكــس 
مــا يحــدث يف العالــم اخلارجــي، وإمنــا تنمــى هــذه الوســائل عاملـًـا يبــدو حقيقًيــا أو يتحــول 
إلــى واقــع بالنســبة للجمهــور، وقــد يتقبــل املتلقــي هــذا الواقــع لكونــه غيــر واع بالعمليــات 
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التــي حتــدث يف تكوينــه وإمنــا يشــعر فقــط بأنــه يتعــرض للتســلية والترفيــه، ثــم يصبــح 
العالــم الــذي كونتــه وســائل اإلعــام حقيقًيــا يف أذهانــه بعــد ذلــك، وقــد ال يســتطيع أن مييــز 

بــن هــذا العالــم املصطنــع والعالــم الواقعــي)11(. 
ــر التراكمــي لوســائل اإلعــام التــي  ــات التأثي ــة واحــدة مــن نظري   وتعتبــر هــذه النظري
جــاءت نتيجــة للجهــود التــي طورهــا الباحــث األمريكــي جــورج جربنــر مــن خــال مشــروعه 
ــر وســائل االتصــال  ــى تأثي ــل اإلمبريقــى عل ــى إقامــة الدلي ــة إل اخلــاص باملؤشــرات الثقافي
اجلماهيريــة علــى البيئــة الثقافيــة)12(، وتوصــل جربنــر وزمائــه مــن خــال أبحاثهــم أن 
التليفزيــون يغــرس وجهــات نظــر معينــة عــن العالــم يف عقــول املشــاهدين، كما أن االســتخدام 
املنتظــم لفتــرات طويلــة مــن الوقــت يؤثــر علــى معتقــدات املشــاهدين وأفكارهــم)13(، وتربــط 
النظريــة بــن كثافــة التعــرض واكتســاب املعانــي واملعتقــدات واألفــكار والصــور الرمزيــة 
ــاء وتشــكيل  ــرة يف بن ــوة املؤث ــذي تقدمــه وســائل اإلعــام)14(، باعتبارهــا الق ــم ال حــول العال
الواقــع احلديــث، وتأتــي هــذه القــوة مــن خــال املضامــن اإلعاميــة املقدمــة مــن محتــوى 
رمــزي يعكــس صــورة مترابطــة إلــى حــد كبيــر بالعالــم الواقعــي)15(، ومــن هنــا أصبــح 
الباحثــون يفســرون العاقــة بــن التعــرض طويــل املــدى للتليفزيــون وتشــكيل اإلدراك والقيــم 
واملعتقــدات لــدى املشــاهدين)16(ويرتكز الفــرض الرئيســي للنظريــة يف أن قليــل املشــاهدة 
للتليفزيــون يتعرضــون ملصــادر معلومــات أخــرى متنوعــة غيــر التليفزيــون لفهــم الواقــع، أمــا 
كثيــف املشــاهدة للتليفزيــون فيكــون لديهــم املقــدرة علــى إدراك الواقــع بطريقــة متفقــة مــع 

ــون)17(. الصــور التــي يقدمهــا التليفزي
  وملــا كانــت الثقافــة هــي العمليــة الرمزيــة التــي يتــم مــن خالهــا غرس املفاهيــم واألمناط 
الســلوكية يف عمليــة التنشــئة االجتماعيــة لإلنســان، فــإن علــى التليفزيــون أن يقــوم بغــرس 
هــذه املفاهيــم أو األمنــاط الســلوكية املتماســكة وعلــى ذلــك فــإن نتائــج حتليــل الغــرس ســوف 
تعكــس امليــل نحــو التجانــس واالســتقرار ومقاومــة التغيــر الــذي ميكــن أن يحــدث يف أي 

مظهــر مــن مظاهــر احليــاة أو الثقافــة)18(.
ــة، إلــى جانــب  ــق مــن الفــرض الرئيســي للنظري ــي تنبث ــة الت ويف إطــار الفــروض الفرعي
عناصــر منــوذج الغــرس الثقــايف واملفاهيــم الرئيســية يف النظريــة، ومتغيــرات الغــرس الثقــايف 
ومنهجيــة قياســه، باإلضافــة إلــى االنتقــادات املوجهــة للنظريــة، تطــرح الباحثــة كيفيــة تنــاول 

نظريــة الغــرس الثقــايف يف ضــوء موضــوع الدراســة احلاليــة:-
• ــم املرتبطــة 	 ــة للموضوعــات واملفاهي ــاول واملعاجلــة اإلعامي ــص التن تشــير خصائ

باإلســاءة اجلنســية للطفــل إلــى وجــود اهتمــام متزايــد مــن جانــب أفــام الرســوم 
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املتحركــة املقدمــة بقنــاة MBC3 بعــرض املضامــن ذات الصلــة، كمــا يتصــف 
املرتبطــة  مــع مجريــات األحــداث  والتجانــس التفاقــه  بالتكــرار  هــذا االهتمــام 
بتلــك املوضوعــات يف الفتــرة احلاليــة، فضــًا عــن وجــود توجــه واضــح يف التنــاول 
اإلعامــي لتلــك املضامــن ومــدى دعمهــا ملفاهيــم اإلســاءة اجلنســية، وبالتالــي 
تســهم هــذه اخلصائــص يف وجــود بيئــة مائمــة الختبــار بعــض فــروض نظريــة 
الغــرس الثقــايف يف ضــوء تراكــم التعــرض للمضامــن املرتبطــة مبوضــوع الدراســة 

احلاليــة.
• تتبنــاه 	 الــذي  الرئيســي  الفــرض  مــع  الغــرس  لنظريــة  الرئيســي  الفــرض  يتفــق 

الدراســة احلاليــة، ومفــاده أن األطفــال كثيــف املشــاهدة ألفــام الرســوم املتحركــة 
املقدمــة بقنــاةMBC3 يختلفــون يف إكســابهم ووعيهــم ملفاهيــم اإلســاءة اجلنســية 
عــن أولئــك الذيــن ال يشــاهدون أو قليــل املشــاهدة لهــذه األفــام، ويتكــون هــذا 
االختــاف يف الدرجــة األولــى نتيجــة ملــا يشــاهدونه مــن مــواد إعاميــة يف أفــام 
التأثيــر  ومــع  الثانيــة  الدرجــة  ويف   ،MBC3بقنــاة املقدمــة  املتحركــة  الرســوم 
ــم اإلســاءة  ــاول مفاهي ــة تتن ــال ملضامــن إعامي ــرار مشــاهدة األطف التراكمــي لتك
ــك األفــام  ــرات تقــدم مــن خــال تل اجلنســية ومــا يرتبــط بهــا مــن أحــداث وتأثي

يحــدث الغــرس الثقــايف يف إكســاب األطفــال ملفاهيــم اإلســاءة اجلنســية.
• توظيــف نظريــة الغــرس الثقــايف منهجًيــا يف التعــرف علــى تأثيــر الفــروق يف كثافــة 	

املشــاهدة وتأثيــر بعــض اخلصائــص الدميوغرافيــة علــى درجــة إدراك االتفــاق بــن 
الواقــع املــدرك لإلســاءة اجلنســية لــدى األطفــال، والواقــع التــي تعكســه أفــام 
الرســوم املتحركــة لتلــك املفاهيــم مــع أخــذ يف االعتبــار مجمــل االنتقــادات املوجهــة 

للنظريــة والتــي منهــا:-
قــد يكــون التعــرض ألشــكال برامجيــة أكثــر تأثيــًرا يف حــدوث الغــرس مــن - 

إجمالــي عــدد ســاعات املشــاهدة ككل.
العاقــة بــن مشــاهدة التليفزيــون والغــرس الثقــايف ال تنطبــق علــى مشــاهدة - 

محتــوى جميــع مــواد أو برامــج التليفزيــون يف عمومهــا، ولكنهــا قــد حتــدث 
ــة محــددة)19(.  ــج تليفزيوني نتيجــة ملشــاهدة برام

- بالرغــم مــن الكثيــر مــن االنتقــادات املوجهــة للنظريــة إال أنهــا تهتــم بدراســة 
التأثيــر طويــل املــدى بطريقــة إمبيريقيــة، وذلــك باســتخدام خطــوات منهجيــة ثابتــة 
ومنظمــة، وأدوات بحثيــة ميكــن الوصــول مــن خالهــا إلــى نتائــج موضوعيــة يف 
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حالــة امتــام اإلجــراءات بطريقــة صحيحــة وســليمة.
خامًسا : اإلطار املعريف للدراسة:-

الرسوم املتحركة )أهميتها- أشكالها – طرق تأثر الطفل بها(.)أ( 
ــا بذاتــه حيــث تطــور هــذا الفــن مــن مجــرد صــور  ــا قائًم يعــد فــن الرســوم املتحركــة فًن
ــذي يجــذب  ــز ال ــي املمي ــا أســلوبها الفن ــح له ــة، وأصب ــى صــورة متحرك مرســومة ســاكنة إل
األطفــال، ممــا جعــل للرســوم املتحركــة دورًا يف تكويــن شــخصية الطفــل، واكســابه العديــد 
ــة أو  ــة، حيــث إنهــا تقــدم املعلومــات يف قالــب قصــة جذاب ــة والوجداني مــن املهــارات العقلي
حكايــة مثيــرة، فضــًا عمــا تتمتــع بــه مــن حيويــة وحركــة، بجانــب أنهــا وســيلة ترفيهيــة 
لهــا ســحرها اخلــاص، ولغتهــا املميــزة، وفيهــا حريــة واســعة يف التعبيــر وقــدرة هائلــة علــى 

اإلبــداع)20(.
وتتعدد أشكال برامج الرسوم املتحركة لتشمل :-

برنامــج القصــة الكاملــة: والــذي يقــدم القصــة بإيجــاز وببســاطة متناهيــة يف حلقــة 	 
واحــدة تــدور أحداثهــا حــول فكــرة واحــدة.

مسلســالت الرســوم املتحركــة : وهــي مجموعــة حلقــات متتابعــة تقــدم لقصــة واحــدة، 	 
ــات  ــة احللق ــل ملتابع ــة لألخــرى يف تسلســل منطقــي لتشــويق الطف ــؤدى كل حلق وت

التاليــة.
سلســلة األفــالم الكرتونيــة :وهــي مجموعــة حلقــات كارتونيــة تعالــج أفــكارًا ومعانــي 	 

وقصًصــا متباينــة بضمنهــا موضــوع واحــد، كل حلقــة عبــارة عــن قصــة قائمــة 
بذاتهــا، وميكــن للطفــل ان يتابــع حلقــة دون أخــرى)21(.

ــزة التــي يعتمــد عليهــا بوصفهــا  ــة املتمي كمــا تعــد الرســوم املتحركــة مــن القوالــب الفني
فقــرات يف برامــج األطفــال أو بوصفهــا مــواد قائمــة بذاتهــا، حيــث إن لهــا القــدرة علــى جــذب 
انتبــاه الطفــل وتزويــده باملعــارف واألفــكار واخلبــرات بصــورة شــيقة مــن خــال مشــاهد 

متكاملــة تعتمــد علــى الصــوت والصــورة واحلركــة واأللــوان)22(.

ويتفــق الباحثــون أن لبرامــج الرســوم املتحركــة املوجهــة للطفــل وظيفــة اجتماعيــة هامــة 
حيــث تركــز انتباههــم حــول اجتاهــات وقيــم مســتهدفة، كمــا أنهــا تلعب دورًا فعــال يف صياغة 
ــة  ــة واألخاقي ــم التربوي ــرس املفاهي ــة لغ ــل ووســيلة هام ــة لشــخصية الطف ــح التربوي املام

والثقافيــة واالجتماعيــة يف أعمــاق الطفــل)23(.

ــه  ــب إدراك ــد يصع ــذي ق ــع املجــرد ال ــا للواق ــة متثيله ــة بإمكاني ــز الرســوم املتحرك وتتمي
ــا ملموًســا، كمــا تتميــز بالقــدرة علــى التغلــب علــى بعــض املشــكات،  باحلــواس متثيــًا حًي
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ــكل عواطفــه  ــذي يعيشــه الطفــل ب ــع ال ــال املمت ـًـا ســحرًيا مــن اخلي ــا تقــدم عامل ــه فأنه وعلي
وأحاسيســه ومشــاعره حيــث يتقمــص شــخصيات محببــة لديــه اعتــاد عليهــا ودخلــت حياتــه 

ــا)24(. وارتبــط بهــا ارتباًطــا وثقًي
• ويشاهد الطفل أفالم الرسوم املتحركة ويتأثر بها بعدة طرق وهي)25(:- 	

اإلســقاط: يــرى الطفــل يف الشــخصيات التــي يشــاهدها يف الفيلــم جوانــب مــن ذاتــه، - 
ويدركهــا علــى أســاس مــا يتمثــل يف فكــره وعاطفتــه اخلاصــة .

المتصــاص: يقبــل الطفــل مــا يعــرض عليــه يف الفيلــم مــن صــور وأفــكار بشــكل كبيــر - 
غيــر ناقــد؛ ألنهــا تكــون موضــع تفكيــر مــن جانــب الطفــل بــل يتقبلهــا كأمــر مســلم بــه. 

التوحــد: يقــوم الطفــل بالتوحــد مــع الشــخصيات املوجــودة بالفيلــم أثنــاء مشــاهدته، - 
وقــد يصــل األمــر يف التوحــد؛ ألن يقلــد الطفــل ســلوك الشــخصية التــي يتحــد معهــا 

ويشــعر مثلهــا.
ــرف -  ــل بالتع ــوم الطف ــث يق ــر ســًنا، حي ــال األكب ــدى األطف ــز ل التميــز: يحــدث التمي

علــى أحــدى شــخصيات الفيلــم ويقــوم بربطهــا بإحــدى الشــخصيات التــي يعرفهــا يف 
احلقيقيــة، ويبــدأ يف التعامــل معهــا داخلًيــا وظاهرًيــا كأنهــا تلــك الشــخصية املوجــودة 

يف الفيلــم. 
القــدرة علــى التخيــل: إذا كان الفيلــم ميلــك القــدرة علــى اســتحضار الواقــع بــكل - 

تفاصيلــه، فإنــه ميلــك القــدرة نفســها علــى بلــوغ أبعــد آفــاق اخليــال، فاملشــاهد 
يشــاهد بعينــه علــى الشاشــة مــا قــد ال يصــل إليــه يف أحامــه وأوهامــه، كذلــك فــإن 
املعانــي املجــردة ميكــن أن تتحــول إلــى شــخصيات مجســدة، واألصــوات إلــى أشــكال 
ملموســة، وبهــذا ميكــن للفيلــم أن يحيــل العجائــب إلــى وقائــع، أن يســجل الواقــع 

الراهــن ويجعــل منــه جــزءا مــن الوجــدان اإلنســاني علــى مــر العصــور 
وعليــه أن أفــام الرســوم املتحركــة تؤثــر يف املراحــل األولــى حليــاة الطفــل، حيــث تتماشــى 
مــع الوعــي احلســي واحلركــي لــه، وتتــرك آثــار معينــة يف تفكيــره تســاهم فيمــا بعــد يف بنــاء 
شــخصيته وفهمــه وإدراكــه لــكل مــا يــدور حولــه؛ ولهــذا يجــب أن تشــتمل أي برامــج منتجــة 
علــى مضمــون ثقــايف وأخاقــي ودينــي، حتــى يرتــوي الطفــل العلــم والثقافــة واخلصــال 
احلميــدة، كمــا أن خــروج األفــام والبرامــج والصــور املتحركــة عــن خطهــا الثقــايف تشــكل 
خطــًرا حقيقًيــا علــى الطفــل وتنشــئته، وتتحــول إلــى ثقافــة قاتلــة متجــردة مــن كل الصفــات 
اإلنســانية للطفــل،  وتعتبــر عقبــة يف منــو شــخصيته بشــكل ســليم، وتخــدم إال مصالــح 

الشــركات التــي ال تريــد إال جمــع األربــاح واألمــوال فقــط مــن خــال هــذه البرامــج)26( .
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)ب( اإلساءة اجلنسية للطفل »تعريفها –تأثيراتها السلبية على الطفل –كيفية الوقاية 
منها«:-

لقــد لوحــظ علــى مــر الســنوات األخيــرة، اهتمــام عاملــي مثير للجدل يف جميــع دول العالم 
مبســألة مواجهــة قضيــة اإلســاءة اجلنســية لألطفــال ورغــم اعتــراف جميــع املهنيــن بوجــود 
ظاهــرة مرضيــة قــد ظهــرت يف مجتمعنــا وبــدأت باالنتشــار إال أن األبحــاث والدراســات 
تناولــت العواقــب الســلوكية واالجتماعيــة والنفســية لإلســاءة اجلنســية للطفــل لتؤكــد علــى 

مــدى حجــم هــذه املشــكلة وخطــورة تأثيرهــا علــى الطفــل واملجتمــع ككل)27(.
للدراســات  هاًمــا  محــورًا  وتعــّد  االهتمــام  مــن  بالكثيــر  الطفولــة  مرحلــة  وحتظــى   
االجتماعيــة والنفســية والصحيــة، وبالرغــم مــن التقــدم الكبيــر يف أســاليب رعايــة الطفــل 
والتطــور يف احتــرام حقوقــه، إال أنــه ال يــزال حتقيــق اإلصــاح بطيئـًـا ويرجــع ذلــكل وجــود 
ثقافــة ســائدة باملجتمــع تعكــس أولويــة منخفضــة بالتعامــل مــع األطفــال الذيــن تعرضــو 

الإلســاءة، ممــا ينعكــس ذلــك تلقائيــا علــى التعامــل معهــم)28(.
 وقــد نصــت اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام1989م، الــى أّن األمم املتحــدة قــد أعلنــت 
يف اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان أّن للطفولــة احلــق يف رعايــة ومســاعدة خاصتــن، 
واقتناًعــا منهــا فــإن األســرة باعتبارهــا الوحــدة األساســية للمجتمــع والبيئــة لنمــو ورفاهيــة 
جميــع أفرادهــا وبخاصــة األطفــال، فينبغــي أن تولــى احلمايــة واملســاعدة الازمتــن لتتمكــن 
ــل تترعــرع شــخصيته  ــأن الطف ــر ب مــن االطــاع الكامــل مبســؤولياتها داخــل املجتمــع، وتق
ترعرًعــا كامــًا، ينبغــي أن ينشــأ يف بيئــة عائليــة يف جــو مــن الســعادة واملحبــة والتفاهــم)29(.
والشــك أّن اإلســاءة اجلنســية للطفــل مفهــوم غامــض حتــى وقتنــا احلالــي، إال أنــه يعــود 
ــر وســائل  ــة عب ــر اليومي ــة، وتشــير اإلحصــاءات والتقاري ــة وأمني ــة ومجتمعي ألســباب عائلي
اإلعــام الــى أن هنــاك تزايــد يف ضحايــا اإلســاءة اجلنســية، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن 
البعــض يلقــي اللــوم علــى الضحيــة بــداًل مــن البحث عن تفســيرات واضحة ومحــددة ومائمة 
للحــد مــن معــدالت اإلســاءة اجلنســية)30(، وحتــدث فرويــد مفســًرا اإلســاءة اجلنســية املوجهــة 
ــا أنفســهم  ــرات تعرضــوا به ــر شــعورية وخب مــن األهــل جتــاه أطفالهــم كنتيجــة لدوافــع غي
ــون  ــد أن املســيئن يعان ــة لديهــم يجعلهــم مســيئن ألطفالهــم، وخلــص فروي لإلســاءة مكبوت
مــن كبــت جنســي، وصعوبــة يف تنظيــم االنفعــاالت، ولديهــم تاريــخ مــن اإلســاءة يف الطفولــة 
ويواجهــون مشــاكل يف بنــاء العاقــات الناجحــة مــع أقرانهــم لذلــك فهــم يلجــؤون الــى أفــراد 

أقــل منهــم ســلطة وقــوة وأقــل تهديــًدا)31( .
وتعــرف اإلســاءة اجلنســية بأنهــا االســتخدام واإلجبــار علــى االتصــال اجلنســي، ميارســه 
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البالــغ مــع الطفــل، وتتضمــن ملــس األعضــاء التناســلية للطفــل، وإجبــاره علــى مشــاهدة 
ممارســات جنســية، وإجبــاره علــى النظــر إلــى األعضــاء اجلنســية للبالــغ وملســها، ومشــاهدة 

األفــام اجلنســية أو االشــتراك فيهــا، أو أي ســلوكيات جنســية أخــرى)32(.
كمــا أنهــا” عــرف بفــرض الفعــل اجلنســي علــى الطفــل الــذي يكــون لديــه نقــص يف 
النمــو املعــريف واالنفعالــي والنضــج، وتعنــي قــدرة الفــرد الراشــد علــى إغــراء وإقنــاع الطفــل 
بالدخــول يف عاقــة جنســية مبنيــة علــى التمايــز يف الســن والقــوة بــن املعتــدي والضحيــة، إذ 
يكــون املعتــدي أكبــر مــن الضحيــة يف الســن، بحيــث يتمكــن املعتــدي مــن قهــر وإجبــار الطفــل 

علــى اإلذعــان اجلنســي لــه)33(.
وتعرفهــا منظمــة الصحــة العامليــة بأنهــا توريــط الطفــل يف أنشــطة جنســية ال يســتوعبها 
كلًيــا، وغيــر مهيــأ لهــا، وغيــر قــادر علــى التعبيــر عــن رفضهــا أو قبولهــا هــذه األنشــطة 
مخالفــة للقوانــن ومرفوضــة ثقافيــا واجتماعيــا وحتــدث اإلســاءة اجلنســية مــن خــال 
نشــاطات جنســية مــن البالــغ علــى الطفــل أومــن طفــل آخــر أكبــر منــه ســنا أو تطــورًا)34(.

• اآلثار املترتبة على اإلساءة اجلنسية للطفل:-	
إن اإلســاءة اجلنســية لألطفــال تضــع األطفــال يف وضــع صــادم وتعرضهــم إلخطــار 
طويلــة األمــد، ويقــدر أن حوالــي نصــف األطفــال الذيــن تعرضــوا لإلســاءة اجلنســية يعانــون 
ــة  ــى اإلســاءة اجلنســية يف الطفول ــار املترتبــة عل ــا مــا متتــد اآلث مــن أضــرار نفســية، وغالب

ــار)35(:- ــة ومــن هــذه اآلث ــة املتعاقب لتشــمل املراحــل العمري
اضطــراب ضغــط مــا بعــد الصدمــة وتتضمــن إعــادة معايشــة احلــدث، وجتنــب مــا  -

يرتبطبهــا، كمــا يظهــر مشــاعر اخلــوف القلــق العــام ووجــود ذكريــات وكوابيــس تتعلــق 
بالصدمــة)36(. 

االكتئــاب فاألطفــال الذيــن تعرضــوا لإلســاءة اجلنســية يف الطفولــة يعانــون احلــزن  -
خليانتهــم مــن شــخص كان محــل ثقــه بالنســبة لهــم، ممــا يــؤدي إلــى شــعور الضحيــة 

ــذات)37( .  ــر ال ــي ســلوكيات تدمي ــاة، وتبن ــام باحلي ــدان االهتم ــب وفق بالذن
انخفــاض التحصيــل الدراســي ورفــض الذهــاب للمدرســة فضــًا عــن اضطرابــات  -

جســمية مثــل شــكوى يف عمليــة االخــراج – التبــول الــاإرادي – نقــص الــوزن)38( .
وتدنــي مفهــوم الــذات وصــورة ســلبية لذاتهــم مــا يــؤدي لتشــويش اجتماعــي وعزلــة  -

اجتماعيــة)39(.
ســلوكيات خارجــة ومنهــا ســلوكيات جنســية وســلوكيات عدوانيــة مــع احتماليــة اإلســاءة  -

اجلنســية لآلخريــن، وتزايــد خطــورة أن يكــون الطفــل ضحيــة ملــرات متكــررة)40( .
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ومما يزيد التأثير السلبى لإلساءة اجلنسية على الطفل ما يلى)41(:-
تكرار اإلساءة اجلنسية خاصة عندما يكون الطفل صغيًرا. -
أن يكون املعتدي من أقارب الطفل املساء إليه. -
استخدام التهديد للممارسة اجلنس بالقوة مع الطفل. -
عدم وجود رعاية أو مساندة من املحيطن بالطفل املساء إليه. -
 تزامن اإلساءة اجلنسية مع اإلساءة النفسية واجلسدية من الوالدين. -

الوقاية من اإلساءة الجنسية:-
عندمــا بــدأ النــاس بالوعــي مبــدى خطــورة اإلســاءة اجلنســية لألطفــال، بــدأت اجلهــود 

للتعامــل مــع هــذه املشــكلة)42(، وكانــت هــذه اجلهــود تركــز علــى:-
حتديد أسباب السلوكيات العدوانية اجلنسية. -
الوقاية من اإلساءة اجلنسية ومنعها من الظهور. -
معاجلة األشخاص الذين تعرضوا لإلساءة اجلنسية)43(. -

ولذلــك جنــد إن تطــور برامــج الوقايــة مــن اإلســاءة اجلنســية لألطفــال تعكــس االهتمــام 
املتزايــد باإلســاءة اجلنســية لألطفــال يف العالــم )44(، وقــد أكــد ايلــدرزElders، )1999( إن 
ــم  ــة والتعلي ــى الوقاي ــا يكــون عل ــز هن ــة، وإن التركي ــل للوقاي ــل أمــر قاب ــة الطف إســاءة معامل

الوقائــي)45(.
وتقــول توتــيTutty)1997( “ أنــه ميكــن الوقايــة مــن العواقــب الشــديدة والطويلــة املــدى 

لإلســاءة لألطفــال)46(.
ولذلــك جنــد إن البرامــج ذات التوجــه املفاهيــم تتركــز علــى تزويــد املعلومــات وتثقيــف 

ــم الرئيســية:- ــة، وتتضمــن املفاهي ــة املحتمل الضحي
الوعي مبلكية اجلسد. -
متكن احلق بقول “ال” -
احلق بالهرب من املواقف اخلطرة. -
الوعي باملصادر املتوفرة للحصول على املساعدة. -
معرفة االختاف بن األسرار اجليدة واألسرار السيئة. -
الوعي بأنه ليس خطأ الطفل أبًدا حدوث اإلساءة اجلنسية. -

أمــا برامــج الوقايــة ذات التوجــه املهاراتــي فتؤكــد علــى ترجمــة املعرفــة إلى ســلوكيات 
لتعليــم األطفــال املهــارات التــي تســاعدهم علــى حمايــة أنفســهم مــن املســيئن املحتملن، 
والبرامــج الســلوكية تتضمــن بالعــادة مهــارات حمايــة الــذات مثــل قــول” ال “الهــرب 
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بعيــًدا، إخبــار شــخص ماعــن احلادثــة)47(.
سادًسا- مراجعة الدراسات السابقة: 

بعــد البحــث يف فهــارس املراكــز املتخصصــة واجلامعــات لــم تعثــر الباحثــة علــى دراســات 
ــاط مباشــر مبوضــوع الدراســة«، ومــا وجــد مــن دراســات فهــي دراســات  ســابقة ذات ارتب
ــات وســلوكيات تســهم  ــم ومعلوم ــن قي ــه م ــا تقدم ــة وم ــام الرســوم املتحرك ــة حــول أف عام
بشــكل كبيــر يف التنشــئة االجتماعيــة للطفــل، ويف حــدود علــم الباحثــة، وإمنــا هناك دراســات 
ُتشــير بصــورة غيــر مباشــرة إلــى جوانــب املوضــوع الــذي تقــوم الباحثــة بدراســته، ومــن خــال 
االطــاع علــى بعــض الدراســات الســابقة متكنــت الباحثــة مــن رصــد تلــك الدراســات ومت 

توصيفهــا فيمــا يلــي:
قيــم  مــن  ومــا تقدمــه  املتحركــة  الرســوم  أفــالم  تناولــت  التــي  الدراســات  املحــور األول: 

للطفــل. وســلوكيات  ومعلومــات 
اجلنســية  اإلســاءة  مبفاهيــم  الطفــل  توعيــة  تناولــت  التــي  الدراســات  الثانــي:  املحــور 

ومخاطرهــا.

أواًل: الدراســات التــي تناولــت أفــام الرســوم املتحركــة ومــا تقدمــه للطفل مــن قيم ومعلومات 
وسلوكيات للطفل:-

التليفزيونــي . 1 “الكارتــون  الدر)2001()48(بعنــوان:  رضــا  محمــد  هويــدا  دراســة  تناولــت 
وعالقتــه باجتاهــات األطفــال نحــو العنــف”، وقــد هدفــت هــذه الدراســة التعــرف علــى 
اجتاهــات األطفــال نحــو العنــف املقــدم إليهــم من خــال الكارتون، واســتخدمت الباحثة 
اســتمارتي حتليــل املضمــون واالســتبيان جلمــع البيانــات يف إطــار منهــج املســح بالعينــة، 
وتوصلــت إلــى عــدة نتائــج أهمهــا “ ارتفــاع نســبة ظهــور العنــف البدنــي عــن مظاهــر 
العنــف اللفظــي، كمــا جــاء يــوم اجلمعــة األكثــر مشــاهدة لــدى أفــراد العينــة عــن غيــره 

مــن باقــي أيــام األســبوع.

بينمــا جــاءت دراســة محمــد رضــا أحمــد محمــد )2003()49(، بعنــوان: “القيــم والســلوكيات . 2
التــي يعكســها النتــاج املصــري مــن الرســوم املتحركــة املوجهــة لألطفــال “، والتــي هدفــت 
إلــى استكشــاف وتصنيــف مــا يعكســه االنتــاج املصــري مــن الرســوم املتحركــة مــن قيــم 
ــاج املصــري  ــا االنت ــي يقدمه ــاط املضامــن الت ــد مــدى ارتب ــك حتدي وســلوكيات، وكذل
ــا، مــن خــال حتليــل  للرســوم املتحركــة بالواقــع االجتماعــي املصــري الراهــن وقضاي
املضمــون للرســوم املتحركــة املوجهــة لألطفــال يف عامــي 2001- 2002 وذلــك يف إطــار 
منهــج املســح بالعينــة، ومــن نتائــج هــذه الدراســة “احتلــت القيــم االجتماعيــة الترتيــب 
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األول بنســبة 38.6% مــن إجمالــي وقــت القيــم باملسلســل، وتنوعــت القيــم االجتماعيــة 
بــن التعــاون، الشــجاعة، مســاعدة اآلخريــن، الصداقــة، احتــرام الكبيــر.

“كيفيــة . 3 بعنــوان:   )50()2003( Cheong san lim ليــم  تشــيولغ ســان  دراســة  وأضافــت 
الســتفادة مــن الرســوم املتحركــة يف تعليــم األطفــال، والتــي اســتهدفت توضيــح كيفيــة 
االســتفادة مــن اســتخدام الرســوم املتحركــة يف تعليــم األطفــال اعتمــدت الدراســة 
علــى املنهــج شــبه التجريبــي، ومتثلــت عينــة الدراســة شــبه التجريبيــة يف أطفــال دور 
احلضانــة يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة، ومتثلــت األدوات املســتخدمة يف اســتمارة حتليل 
املعــارف واملعلومــات وأشــارت أهــم النتائــج إلــى أن الرســوم املتحركــة تســاعد يف فهــم 
وتنميــة الكثيــر مــن املوضوعــات اخلاصــة باللغــة والرســوم املتحركــة مــن أكثــر الوســائل 
ــة  ــة مبكــرة، وتســهل الرســوم املتحركــة العملي ــة عمري التــي جتــذب األطفــال يف مرحل

التعليميــة بدرجــة كبيــرة.

التــي . 4 “القيــم  بعنــوان:  العابديــن محمــد ســعد )2004()51(  زيــن  دراســة نرمــني  وأشــارت 
تعكســها الرســوم املتحركــة يف برامــج األطفــال بالتليفزيــون املصــري “، والتــي هدفــت 
إلــى التعــرف علــى القيــم اإليجابيــة والســلوكيات الســلبية التــي تقــدم لألطفــال داخــل 
ــة، التــي  برامــج التليفزيــون املصــري، وتنتمــي هــذه الدراســة إلــى الدراســات الوصفي
اســتخدمت منهــج املســح بالعينــة، الــذي يف إطــاره يتــم اســتخدام أداة حتليــل املضمــون 
لتحليــل برامــج األطفــال عينــة الدراســة، ومتثلــت عينــة الدراســة التحليليــة يف برامــج 
الرســوم املتحركــة التــي يعرضهــا التليفزيــون املصــري علــى قناتيــه األولــى والثانيــة يف 
ــغ  ــث بل ــن، حي ــن كاملت ــن تليفزيونت ــك خــال دورت ــة واملســائية، وذل ــرة الصباحي الفت
عــدد احللقــات التــي مت حتليهــا )180( حلقــة، وجــاءت النتائــج أن أكثــر الشــخصيات 
ــور، وأن  ــم الطي ــات، تليهــا األشــخاص، ث ــي تقــدم يف الرســوم املتحركــة يف احليوان الت
الفقــرة الكرتونيــة، هــي الشــكل األكثــر عرًضــا مــن املسلســل الكارتونــي، وذلــك يتناســب 
اكثــر مــع الطفــل؛ ألن ذاكرتــه يف هــذا الســن ال تســتوعب إال الفقــرة التــي تبــدأ وتنتهــي 

وهــو جالــس أمــام التليفزيــون.

يف حــني جــاءت دراســة ســماح محمــد الزمزمــي هيــكل )2005()52(، بعنــوان: “أثــر مشــاهدة . 5
الرســوم املتحركــة بالتليفزيــون املصــري يف إكســاب طفــل مــا قبــل املدرســة بعــض املهــارات 
الجتماعيــة”، ســعت الدراســة إلــى التعــرف علــى موقــع مسلســات الرســوم املتحركــة 
علــى القنــاة الثانيــة بالنســبة لباقــي برامــج األطفــال، والتعــرف علــى املســاحة الزمنيــة 
املخصصــة لتنميــة بعــض املهــارات االجتماعيــة والســلوكية داخــل عينــة الدراســة، وتعــد 



د. سلوى اجليار

781 العدد الثالث واخلمسون- ج2 - يناير 2020 م

هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة، حيــث أن الباحثــة اســتخدمت منهــج املســح 
بالعينــة مــن مسلســات الرســوم املتحركــة، كمــا تنتمــي إلــى الدراســات التجريبيــة؛ 
وذلــك لتطبيــق مقيــاس املهــارات االجتماعيــة لعينــة مــن األطفــال التي تتــراوح أعمارهم 
بــن 4- 6 ســنوات، ومتثلــت عينــة الدراســة التحليليــة يف عينــة مــن مسلســات )دبــدوب 
احلبــوب(، )مغامــرات فريــد(، و)الســباق الكبيــر( املقدمــة لألطفــال التــي تعرضهــا 
القنــاة الثانيــة، وذلــك خــال دورة تليفزيونيــة كاملــة، بينمــا تكونــت عينــة الدراســة 
التجريبيــة مــن )74( طفــًا، ثــم تقســيمهم إلــى مجموعتــن أحدهمــا “جتريبيــة” عددها 
إلــى مجموعــة مــن  “ضابطــة” عددهــا )37(، وتوصلــت الدراســة  )37(، واألخــرى 
النتائــج، مــن أهمهــا: جــاءت مهــارة “التعــاون” يف مسلســل “دبــدوب حبــوب” يف املرتبــة 

األولــى، وتليهــا يف مسلســل )مغامــرات الكبيــر فريــد( ثــم مسلســل )الســباق(.

املتحركــة يف . 6 “الرســوم  Gackie Marsh )2006()53(بعنــوان  مــارش  أمــا دراســة جاكــي 
ــة  ــادة التعليمي ــم امل ــة وفه ــن معرف ــة ب الطفولــة املبكــرة”، قــد اســتهدفت بحــث العاق
الذهنيــة واملهــارات التــي طورهــا األطفــال خــال أنشــطتهم واعتمــدت الدراســة علــى 
املنهــج شــبه التجريبــي، ومتثلــت عينــة البحــث التجريبيــة يف أطفــال دور احلضانــة 
يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة، وكانــت األدوات املســتخدمة هــي اســتمارة املاحظــات 
واســتمارة حتليــل املعــارف واملعلومــات املكتســبة من املادة التعليمية املعروضة، وأشــارت 
أهــم النتائــج إلــى أن الرســوم املتحركــة االلكترونيــة هــي أفضــل الوســائل لتوصيــل 
املعــارف واملعلومــات لألطفــال يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة، وأن الرســوم املتحركــة 

ــر مــن املوضوعــات. ــم الكثي ــة املبكــرة يف فه ــة الطفول تســاعد أطفــال مرحل

وكذلــك دراســة رشــا محمــود ســامي )2008()54( بعنــوان:” أثــر أفــالم األطفــال علــى العالقــة . 7
بــني العمليــات املعرفيــة والتفكيــر البتــكاري” والتــي اســتهدفت معرفــة الــدور الــذي 
تلعبــه بعــض أفــام األطفــال يف تدعيــم الصفــات الازمــة للعمليــات املعرفيــة والتفكيــر 
االبتــكاري، وبحــث مــدى التنبــؤ ببعــض العمليــات املعرفيــة التــي تســهم يف احلــدث 
االبتــكاري، وقــد اعتمــدت الدراســة علــى املنهــج الوصفــي لوصــف وحتليــل نتائــج 
اســتجابات األفــراد عينــة البحــث، وطبقــت الدراســة علــى 120 طفــًا وطفلــة مــن 
ســن 9- 12 ســنة وقســموا إلــى مجموعتــن متســاويتن مــن الذكــور واإلنــاث، ولعينــة 
الدراســة التحليليــة مت اختيــار 18 فيلًمــا، أمــا األدوات فتثملــت يف اســتمارة حتليــل 
املضمــون ومقيــاس التفكيــر االبتــكاري لألطفــال، وقــد أشــارت أهــم النتائــج إلــى أنــه 
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات األطفــال موضــع الدراســة 



مجلة البحوث اإلعالمية782

 ...  Mbc3 أثر مشاهدة أفالم الرسوم املتحركة املقدمة بقناة

ــة  ــد التعــرض لألفــام الكارتوني ــل وبع ــال قب ــة لألطف ــات املعرفي ــاس العملي ــى مقي عل
)لصالــح التطبيــق البعــدي( وال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات 
درجــات الذكــور واإلنــاث ألفــراد املجموعــات موضــع الدراســة يف التطبيــق القبلــي 

ــال. ــكاري لألطف ــر االبت ــة والتفكي ــات املعرفي ــاس العملي ــى مقي والبعــدي عل

وأضافــت دراســة دعــاء محمــد عبــد الســتار )2011()55( بعنــوان: “دور الرســوم املتحركــة . 8
يف التلفزيــون املصــري يف إكســاب الوعــي البيئــي لــدى أطفــال املرحلــة املتوســطة” وقــد 
ــون املصــري يف إكســاب  ــة يف التلفزي ــى دور الرســوم املتحرك ــرف عل ــى التع هدفــت إل
الوعــي البيئــي لــدى األطفــال يف املرحلــة املتوســطة، وذلــك مــن خــال محاولــة التعــرف 
ــد الطفــل باملعلومــات اخلاصــة  ــة يف تزوي ــه البرامــج الكارتوني ــذي تلعب ــدور ال ــى ال عل
بالبيئــة وتنتمــي هــذه الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة املقارنــة، واعتمــدت عــل 
منهــج املســح اإلعامــي، واملنهــج املقــارن، بينمــا اســتخدمت أداة اســتمارة االســتبيان 
كأداة جلمــع البيانــات ومتثلــت عينــة الدراســة يف عينــة عشــوائية مــن طــاب مــدارس 
محافظــة املنوفيــة قوامهــا )200( مفــردة مــن الذكــور واإلنــاث، وأشــارت الدراســة إلــى 
أهــم املصــادر التــي تعلــم منهــا املبحوثــن ســلوك احلفــاظ علــى البيئــة، حيــث جــاء يف 
تلــك املصــادر املدرســة وذلــك بنســبة )72%(، وجــاء يف الترتيــب الثانــي البيــت بنســبة 
بلغــت )66.29%( وجــاء يف الترتيــب الثالــث األصدقــاء وذلــك بنســبة بلغــت )12%( وجــاء 

يف الترتيــب الرابــع واألخيــر برامــج األطفــال بنســبة بلغــت )%9.71(.

بقنــوات . 9 املتحركــة  “الرســوم  )2011()56(بعنــوان:  اجلنــدي  محســن  رحــاب  دراســة  بينمــا 
قبــل  مــا  لطفــل  اجتماعيــة  مهــارات  مــن  تعكســه  ومــا  املتخصصــة  العربيــة  األطفــال 
املدرســة”، ســعت الدراســة إلى التعرف على الرســوم املتحركة بقنوات األطفال العربية 
املتخصصــة ومــا تعكســه مــن مهــارات اجتماعيــة لطفــل مــا قبــل املدرســة، وتنتمــي 
الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة، واعتمــدت علــى منهــج املســح بالعينــة، واســتخدمت 
الدراســة أداتــي اســتمارة حتليــل مضمــون للقنــوات عينــة الدراســة، واســتمارة اســتبيان 
ــت الدراســة إلــى مجموعــة  ــى األطفــال مــن مشــاهدي القناتــن، وتوصل بالتطبيــق عل
مــن النتائــج، مــن أهمهــا: تشــير نتائــج الدراســة إلــى تفــوق قنــاة Spactoon يف عــرض 
 Spacetoon علــى قنــاة MBC3 بينمــا تفوقــت قنــاة MBC3 املهــارات االجتماعــي

مــن حيــث عــدد تكراراتهــا لعــرض املهــارات االجتماعيــة خــال برامجهــا.

الطفــل . 10 “تعــرض  حــول  احلميــد)2012()57(،  عبــد  محمــود  مــي  دراســة  تناولــت  كذلــك 
املصــري ألفــالم الكارتــون يف التليفزيــون وعالقتــه مبســتوى التوحــد مــع الشــخصيات 
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والنمــاذج الكارتونيــة املقدمــة”، ســعت هــذه الدراســة إلــى اختيــار طبيعــة العاقــة بــن 
حجــم تعــرض الطفــل املصــري ألفــام الكارتــون يف التليفزيــون وعاقتــه مبســتوى 
التوحــد مــع الشــخصيات والنمــاذج الكارتونيــة وذلــك انطاًقــا مــن نظريــة التعلــم 
االجتماعــي مــن خــال النمــوذج، مــع اختيــار العوامــل التــي تتوســط هــذه العاقــة 
والتــي متثلــت يف املتغيــرات الدميوجرافيــة كالنــوع والعمــر ومحــل اإلقامــة، كمــا ســعت 
الدراســة إلــى اختبــار بعــض العوامــل املؤثــرة علــى مســتوى التوحــد مــع الشــخصيات 
الكارتونيــة واملتمثلــة يف فاعليــة التوقعــات املرتبطــة بالســلوك، ومقــدار القيمــة املتوقعــة 
مــن القيــام بالســلوك، ونتائــج التوقعــات املرتبطــة بالســلوك وذلــك انطاًقــا مــن نظريــة 

التوقــع- القيمــة.

وأيًضــا دراســة مــي إبراهيــم عبــد الســالم الناغي)2013()58(بعنــوان:” القيــم التــي تعكســها . 11
الرســوم املتحركــة بقنــوات األطفــال العربيــة وتأثيرهــا القيمــي لألطفــال”، والتــي هدفــت 
ــن  ــون م ــث الشــكل واملضم ــل مــن حي ــة للطف ــة املقدم ــة الرســوم املتحرك ــة طبيع ملعرف
ــال مت إجــراء  ــى األطف ــاس مــدى تأثيرهــا عل ــيSpacetoon ،Mbc3 ولقي خــال قنات
ــراوح أعمارهــم  ــة تت ــدراس االبتدائي ــال امل ــن أطف ــل م ــى 400 طف ــة عل دراســة ميداني
بــن 9-12 ســنة للتعــرف علــى تفضياتهــم يف أفــام الرســوم املتحركــة وقيــاس مــدى 
ــرة مــن االرتبــاط بــن األطفــال  ــم املقدمــة، كمــا ظهــر وجــود درجــة كبي تأثرهــم بالقي
والشــخصيات الكرتونيــة املفضلــة ممــا يشــكل عامــل هــام ينبغــي الوقــوف عنــده عنــد 
اختيــار األفــام التــي تعــرض علــى قنــوات األطفــال؛ ألن الشــخصية الكارتونيــة هــي مــا 
يرتبــط بــه الطفــل ويقلــده و يقــدم مــن خالهــا القيــم يف أفــام الرســوم املتحركــة ســواء 

كانــت إيجابيــة أو ســلبية. 

أمــا عــن دراســة علــي حســن ودانيــل )2013()59( بعنــوان: “قنــاة كارتــون نتــورك وتأثيرهــا . 12
علــى ســلوك األطفــال الجتماعــي”، وهدفــت الدراســة إلــى تتبــع أثــر ســلوك األطفــال 
بعــد مشــاهدة برامــج الرســوم املتحركــة مثــل “كارتــون نتــورك” وهــي واحــدة مــن قنــوات 
ــج  ــى منه ــدت هــذه الدراســة عل ــال، واعتم ــًا بالنســبة لألطف ــر تفضي ــون األكث الكارت
املســح، وكانــت أدوات الدراســة هــي اســتمارة االســتبيان موجهــة لألطفــال مــن الفئــة 
ــا”  ــي “به ــة 6- 3 ســنوات مــن املــدارس العامــة واخلاصــة املختلفــة هــي مدينت العمري
و”البــور” وذلــك مــن خــال أحــد العينــات العشــوائية وكانــت عينــة مــن 300 التــي وجــد 
التلفزيــون والكامــل يف منازلهــم، وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود ارتبــاط قــوي بــن 

مشــاهدة برامــج الرســوم املتحركــة وســلوك األطفــال.
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وأضافــت دراســة مــي محــب محمــود كامــل )2014()60(بعنــوان” عالقــة التعــرض للكارتــون . 13
التليفزيونــي بأمنــاط الســلوك البيئــي لــدى عينــة مــن األطفــال، وقــد هدفــت هــذه 
الدراســة إلــى التعــرف علــى الســلوكيات البيئيــة التــي ينبغــي تنميتهــا لــدى األطفــال مــن 
4-6 ســنوات باســتخدام الرســوم املتحركــة، التعــرف علــى عاقــة تعرضهــم للكارتــون 
التليفزيونــي بأمنــاط الســلوك البيئــي لــدى عينــة مــن األطفــال، كمــا اعتمــدت الدراســة 
علــى املنهجــن التجريبــي والتحليلــي، بينمــا اســتخدمت أداتــي مقيــاس الســلوك البيئي، 
 ))Spacetoon واســتمارة حتليــل املضمــون للمسلســات الكارتونيــة التي تعرضها قنــاة
وذلــك للتعــرف علــى مــدى تضمنهــا ألمنــاط الســلوك البيئــي، وقــد أثبتــت الدراســة أن 
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف الســلوك البيئــي وأمناطــه ) اإليجابيــة والســلبية( 

قبــل وبعــد التعــرض للكارتــون التليفزيونــي.

يف حــني جــاءت دراســة هنــاء حفنــاوي يوســف)2014()61(بعنوان: »دور الرســوم املتحركــة . 14
بقنــوات األطفــال العربيــة يف اكســاب الطفــل املصــري القيــم الجتماعيــة والدينيــة«، 
ــى مشــاهدة الرســوم  ــال عل ــال األطف ــي مــدي إقب ــى التعــرف عل وهدفــت الدراســة إل
املتحركــة بقنــوات األطفــال العربيــة اإلســامية، وتعد الدراســة من الدراســات الوصفية 
ــا 400  ــة قوامه ــة ميداني ــى عين ــق عل ــي، بالتطبي ــج املســح االعام ــدت علىمنه واعتم
مفــردة، وعينــة حتليليــة تتمثــل يف مسلســات الرســوم املتحركــة التــي تعــرض علــى 
قناتي)سمســم، أجيــال(، باســتخدام صحيفــة حتليــل املضمــون وصحيفــة اســتبيان أمــا 
عــن أهــم نتائــج الدراســة فكانــت بالنســبة للقيــم الدينيــة، جــاءت قيمــة اإلميــان بــاهلل يف 
مقدمــة القيــم البنيــة التــي تضمنتهــا مسلســات الكرتــون يف القنــوات بنســبة 31، %48 
تليهــا قيمــة الصبــر بنســبة 25.26% تليهــا قيمــة طاعــة اهلل ورســوله بنســبة 18، %15، 
ثــم قيمــة حــب اآلخريــن بنســبة 17، 96%، ثــم قيمــة الصداقــة بنســبة14، 24%، فيمــا 
جــاءت قيمــة التعــاون يف مقدمــة القيــم االجتماعيــة التــي تتناولهــا مسلســات الرســوم 
املتحركــة عينــة الدراســة بنســبة 100%، كمــا جــاءت مسلســات الرســوم املتحركــة يف 
مقدمــة املــواد التــي يفضــل األطفــال مشــاهدتها يف قنواتهــم الفضائيــة العربيــة، وذلــك 

بنســبة 74، %59.

الرســوم . 15 »تأثيــر  بعنــوان:  ســليمان)2015()62(،  وطــارق  حبيــب  خالــد  دراســة  وتناولــت 
املتحركــة يف تغييــر الســتجابة العقليــة لألطفــال وســلوكهم«، وقــد هدفــت الدراســة إلــى 
التعــرف عــل كيفيــة تأثــر األطفــال بالرســوم املتحركــة مــن اجلانــب العقلــي والســلوكي، 
ومــدى اســتيعاب األطفــال مــا يتعلمــوه مــن برامــج األطفــال بالتليفزيــون، واســتخدمت 
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ــن أن  ــاث، وتب ــور واإلن ــى 100 طفــل مــن الذك ــة إل الدراســة اســتمارة اســتبيان موجه
80% مــن األطفــال قــد تأثــروا نفســًيا بعــد مشــاهدة الرســوم املتحركــة، فضــًا عــن أن 
30% مــن األطفــال يشــاهدوها أكثــر مــن أربــع ســاعات يومًيــا، ممــا يوضــح أنهــا وســيلة 

مفضلــة للترفيــه عنــد الطفــل.

ثانًيا: الدراسات التي تناولت توعية الطفل مبفاهيم اإلساءة اجلنسية ومخاطرها:-
أكــدت دراســة كونتــسCounts، )2003()63(حــول تقييــم مقــدار املعلومــات عنــد األطفــال . 1

ــة الدراســة  ــة مــن اإلســاءة اجلنســية، وتألفــت عين الذيــن طبــق عليهــم برنامــج للوقاي
ــا مــن األطفــال بعمــر6-13 ســنة يف املــدارس االبتدائيــة العامــة، وطبــق  مــن 911طالًب
البرنامــج الوقائــي، الــذي كان يركــز علــى مهــارات ومفاهيــم الوقايــة مــن اإلســاءة 
اجلنســية، مثــل مهــارة حــل مشــكات، ومهــارة توكيــد الــذات والرفــض، ومهــارات 
الكشــف والتبليــغ عــن أي موقــف فيــه احتماليــة خطــر اإلســاءة، والتدريــب علــى التمييــز 
ــى  ــج عل ــدرة البرنام ــى ق ــج إل ــد أشــارت النتائ ــة، وق ــر اآلمن ــة وغي ــن املواقــف اآلمن ب
ــل املرشــدين يف  ــة بعــد مــا طبقــت مــن قب ــم الوقاي ــارات ومفاهي إكســاب األطفــال مه

ــدارس. امل

كمــا أشــارت دراســة عمــاد محمــد أحمــد إبراهيــم مخيمــر، عزيــز بهلــول الظفيــري)2003(. 2
)64(، بعنوان:«خبــرات الســاءة التــي يتعــرض لهــا الفــرد يف مرحلــة الطفولــة و عالقتهــا 

باضطــراب الهويــة اجلنســية«، إلــى توضيــح العاقــة بــن التعــرض خلبــرات اإلســاءة 
ثــاث  اســتخدمت  وقــد  اجلنســية،  الهويــة  اضطــراب  وبــن  الطفولــة  مرحلــة  يف 
ــة،  ــة الطفول ــات، اســتخبار خبــرات اإلســاءة يف مرحل أدوات هــي: اســتمارة جمــع بيان
اســتخبار اضطــراب الهويــة اجلنســية، وقــد مت تطبيقهــا علــى عينــة مــن )35( فــرًدا مــن 
مضطربــي الهويــة اجلنســية مــن الكويــت، وهــم مــن الذكــور، الذيــن تتــراوح أعمارهــم 
بــن 16 و21 ســنة مبتوســط عمــري قــدره 2 و18 ســنة، وأظهــرت نتائــج الدراســة 
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســط درجــات مضطربــي الهويــة اجلنســية 
يف تعرضهــم لإلســاءة اجلســمية والنفســية مــن قبــل األب، ومتوســط درجــة تعرضهــم 
خلبــرت اإلســاءة اجلســمية والنفســية مــن قبــل األم، كمــا أشــارت النتائــج إلــى أن أقــوى 
املتغيــرات تنبــؤا باضطــراب الهويــة اجلنســية يف اإلســاءة النفســية مــن األب، يليهــا 
اإلســاءة اجلنســية مــن اآلخريــن، ثــم اإلســاءة اجلســمية مــن األب، ممــا يؤكــد دور األب 

ــة أبنائــه اجلنســية.  اإليجابــي والســلبي يف حتديــد أو اضطــراب هوي

يف حــني جــاءت دراســة منــى أحمــد مصطفــى )2008()65( بعنوان:«أثــر التصــال الشــخصي . 3
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التخلــف  ذوي  لألطفــال  اجلنســية  اإلســاءة  مــن  احلمايــة  مبفاهيــم  الوعــي  تنميــة  يف 
العقلــي البســيط«، هدفــت إلــى التعــرف علــى أثــر االتصــال الشــخصي وأثــر برنامــج يف 
تنميــة الوعــي مبفاهيــم احلمايــة مــن اإلســاءة اجلنســية لألطفــال ذوي التخلــف العقلــي 
البســيط، تألفــت العينــة من30طفــًا ذوي تخلــف عقلــي بســيط، ممــن يتــراوح عمرهــم 
ــي مــا بــن)6-11( ســنة. ومت تقســيم  الزمنــي مــا بــن)13-19( ســنة، وعمرهــم العقل
أفــراد العينــة إلــى مجموعتــن جتريبيــة طبــق عليهــا البرنامــج، ومجموعــة ضابطــة لــم 
ــد املســتوى االجتماعــي  ــة اســتمارة حتدي يطبــق عليهــا البرنامــج، واســتخدمت الباحث
االقتصــادي الثقــايف، واختبــار جودأنــف – هاريــس للــذكاء، ومقيــاس الوعــي مبفاهيــم 
احلمايــة مــن اإلســاءة اجلنســية لألطفــال ذوي التخلــف العقلــي البســيط، وبرنامــج 
االتصــال الشــخصي لتنميــة الوعــي مبفاهيــم احلمايــة مــن اإلســاءة اجلنســية وأشــارت 
النتائــج إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات املجموعــة 
ــم  ــة الوعــي مبفاهي ــج االتصــال الشــخصي لتنمي ــق برنام ــد تطبي ــل وبع ــة قب التجريبي

احلمايــة مــن اإلســاءة اجلنســية للمتخلفــن عقلًيــا لصالــح القيــاس البعــدي.

وأجــرى كيــمKim، )2008()66(دراســة هدفــت إلــى تقييــم أثــر برنامــج للوقايــة مــن . 4
اإلســاءة اجلنســية يف زيــادة معرفــة ومهــارات األطفــال يف منــع اإلســاءة. ومت تصميــم 
البرنامــج ليناســب األطفــال ذوي صعوبــات التعلــم وتضمــن البرنامــج مهــارات ومفاهيــم 
حمايــة الــذات مثــل ملكيــة اجلســد، ومواقــع األجــزاء اخلاصــة مــن اجلســد، والتمييــز 
بــن الســلوكيات املناســبة مــن غيــر املناســبة، ومســؤولية اإلســاءة، والتدريــب علــى 
الرفــض وقــول “ال”، واالبتعــاد عــن موقــف اإلســاءة، والتبليــغ عــن اإلســاءة مــن خــال 
ــم معرفــة  ــة الراجعــة.ومت تقيي ــز، والتغذي ــدور، والتشــكيل، والتعزي النمذجــة، ولعــب ال
PersonalSafety Ques-(ومهــارات األطفــال باســتخدام اســتبانة األمــان الشــخصي
tionnaire( واختبــار مواقــف مــاذا لــوWhat If Situation Test، وأشــارت النتائــج 
ــم  ــا أفضــل ملفاهي ــب أظهــروا فهًم ــن شــاركوا يف برنامــج التدري ــى أن األطفــال الذي إل
اإلســاءة اجلنســية وملكيــة اجلســد، وأظهــروا زيــادة يف إدراك اللمســات املناســبة مــن 
ــة لوصــف لفظــي  ــر احتمالي ــوا أكث ــة باملجموعــة الضابطــة، وكان ــر املناســبة مقارن غي
لاســتجابة املناســبة للمواقــف التــي يحتمــل فيهــا خطــر اإلســاءة مقارنــة باملجموعــة 

الضابطــة.

 كمــا تناولــت دراســة موســى عبــد اخلالــق جبريــل ومنتهــى علــي احلراســيس )2012()67(، 5. 
بعنــوان: »أثــر برنامــج وقائــي يف زيــادة وعــي طالبــات الصــف الول األساســي باإلســاءة 
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اجلنســية ومتكينهــن مــن اكتســاب مفاهيــم حمايــة الــذات«، وقــد هدفــت الدراســة إلــى 
التعــرف علــى أثــر برنامــج وقائــي يف زيــادة وعــي طالبــات الصــف األول ألســاليب 
اإلســاءة اجلنســية ومتكينهــن مــن اكتســاب مفاهيــم حمايــة الــذات، وتألــف أفــراد 
الدراســة مــن طالبــات الصــف األول األساســي، يف مدرســة ليلــى الغفاريــة، يف منطقــة 
جبــل النصــر، التابعــة ملديريــة عمــان الرابعــة، والبالــغ عددهــن50 طالبــة، واســتجاب 
أفــراد الدراســة ملقيــاس اســتبانة األمــان الشــخصي، ومقيــاس مواقــف “مــاذا لــو”، 
الــذي أعــد لقيــاس قــدرات األطفــال علــى إدراك ومقاومــة والتبليــغ عــن اللمســات غيــر 
املناســبة، وقــد تلقــن البرنامــج اإلرشــادي الوقائــي، مــن أجــل زيــادة وعيهــن باإلســاءة 
اجلنســية، وزيــادة إكســابهن مفاهيــم حمايــة الــذات واألمــان الشــخصي ملــدة7 أســابيع، 
واملجموعــة الضابطــة تكونــت مــن 9 طالبــات لــم يتلقــن البرنامــج اإلرشــادي الوقائــي، 
وأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فــروق دالــة إحصائًيــا بــن املجموعــة التجريبيــة، 
التــي تلقــت البرنامــج اإلرشــادي الوقائــي، واملجموعــة الضابطــة، ولصالــح املجموعــة 

ــادة الوعــي باإلســاءة اجلنســية. ــة يف زي التجريبي

بينمــا تناولــت دراســة ســعدية بهــادر وآخــرون )2015()68(بعنــوان: »برنامــج معــريف ســلوكي . 6
مقتــرح للحــد مــن الســلوك املشــكل لألطفــال الذيــن يعانــون مــن اإلســاءة اجلنســية14-

ــرح  ــة برنامــج معــريف ســلوِك مقت ــار مــدى فاعلي ــى اختي 16ســنة، وهدفــت الدراســة إل
للحــد مــن الســلوك املشــكل لألطفــال الذيــن يعانــون مــن اإلســاءة اجلنســية، وميكنهــم 
مــن تكويــن عاقــات اجتماعيــة ســوية وتكونــت العينــة مــن مجموعــة واحــدة وحجمهــا 
13 فتــاة بعمــر )14- 16( عاًمــا، وأقتصــر العينــة علــى األطفــال اإلنــاث الذيــن تعرضــوا 
لإلســاءة اجلنســية، ومتثــل املنهــج التجريبــي بإجــراء التطبيــق قبلــي وبعــدي وتتبعــي، 
ــة مــا بــن متوســطات درجــات األطفــال  ــة دال ــج« توجــد فــروق إحصائي ــت النتائ وأثبت
اإلنــاث الذيــن يعانــون مــن اإلســاءة اجلنســية علــى قائمــة الســلوك املشــكل باختــاف 
ــة 00.05 وتوجــد فــروق  ــح املــدة األقــل وعنــد مســتوى دالل ــى اإلســاءة لصال املــدة عل
إحصائيــة دالــة مــا بــن متوســطات درجــات األطفــال اإلنــاث الذيــن يعانــون مــن اإلســاءة 
اجلنســية علــى قائمــة الســلوك املشــكل لألطفــال قبــل وبعــد تعرضهــم للبرنامــج املقتــرح 

لصالــح التعــرض وعنــد مســتوى داللــة 0.05.

يف . 7 للطفــل  اجلنســي  بعنوان:«الســتغالل  مــودود)2017()69(،  شــريفه  دراســة  جــاءت  ثــم 
الوســط األســرى : دراســة حالــة لعينــة مــن األطفــال ضحايــا اإلســاءة اجلنســية مــن طــرف 
املحارم »، وتســتهدف الدراســة التعرف على العوامل املســاهمة يف االســتغال اجلنســي 
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للطفــل مــن طــرف أقاربــه، وعــرض ألهميــة الظاهــرة وموقــف التشــريعات القانونيــة 
والدينيــة منهــا وكذلــك واقعهــا يف املجتمــع اجلزائــري مــن خــال بعــض اإلحصائيــات 
ــرة العاقــات اجلنســية  ــي توفــرت ويليهــا عــرض)6( حــاالت مــرورًا بخب الرســمية الت
الســرية ســواء كانــت العاقــة عــن طريــق االغتصــاب أو اإلغــراء أو فعــا جنســًيا تاًمــا 
أوحترًشــا، وتوصلــت إلــى أن التفــكك األســري يســاهم يف االســتغال اجلنســي للطفــل، 
كمــا أن الضبــط االجتماعــي عامــل يتحكــم يف ظاهــرة االســتغال اجلنســي لألطفــال 
يف الوســط؛ وذلــك إذا افتقــرت إلــى آليــات الضبــط الوقائيــة والرادعــة واملنظمــة 

حلــدود الوظيفــة اجلنســية ســواء باإلفــراط أو التفريــط.

“اإلســاءة . 8 كابــوDiraditsile، Kabo)2018()70(حــول:  ديراتيســيل  دراســة  تناولــت  كمــا 
اجلنســية لألطفــال والعتــداء اجلنســي عليهــم يف املــدراس: احلاجــة إلــي تدخــل العمــل 
الجتماعــي”، ستكشــف هــذه الدراســة االعتــداء اجلنســي علــى أطفــال املــدارس مــن 
قبــل املعلمــن يف املــدارس الثانويــة العليــا يف بوتســوانا، وتعــد مــن الدراســات الكميــة 
والتــي تنتهــي طريقــة التعــداد الرقمــي حيــث مت جمــع البيانــات مــن 3 مــدارس ثانويــة 
عليــا يف العاصمــة جابــورون، وهــي املدينــة التــي أجريــت فيهــا الدراســة كمــا مت إجــراء 
اســتبيان اســتقصائي ذاتًيــا علــى 330 مشــارًكا مت اختيارهــم عشــوائًيا، منهــم 300 
مشــارك مــن الطــاب و 30 مدرًســا، وكانــت كل مدرســة تضــم 100 طالــب و 10 
مدرســن واســتخدمت نظريــة التبــادل االجتماعــي، وذلــك مــن أجــل توضيــح التفاعات 
البشــرية املتعلقــة باالعتــداء اجلنســي علــى الطــاب مــن قبــل املعلمــن، وتقــدم النتائــج 
أدلــة واضحــة علــى أن االعتــداء اجلنســي يف املــدارس مخفــي ويعــد مــن التجــارب 
الضــارة ألطفــال املــدارس، كمــا تبــن مــن النتائــج أن هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي 
تســاهم يف االعتــداء اجلنســي علــى األطفــال مــن قبــل املعلمــن يف املــدارس، وكثيــر مــن 
الضحايــا ال يبلغــون عــن اإلســاءات خوًفــا مــن اللــوم أو جتنًبــا للمزيــد مــن اإليــذاء مــن 

قبــل اجلنــاة. 

وأشــارت دراســة جوهانــا ثيلــنيJohanna Thulin)2019()71(، عــن “وضــع الكلمــات عــن . 9
مــن  العــالج  وآثــار  الكشــف،  املحتملــة، وعمليــة  العواقــب  اإليــذاء اجلســدي لألطفــال: 
وجهــة نظــر األطفــال”، والتــي هدفــت إلــي استكشــاف اخلبــرات والعواقــب املمكنــة 
املتعلقــة بالصحــة املبلــغ عنهــا والعاقــات بــن الوالــد مرتكــب االعتــداء اجلســدي 
علــى األطفــال واألطفــال ضحايــا هــذا االعتــداء، وأفــكار األطفــال عنــد الكشــف عــن 
ــر التدخــل املصمــم لدعــم هــؤالء األطفــال  ــي استكشــاف تأثي ــداء، باإلضافــة إل االعت
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يف الســياق الســويدي عــن طريــق اجلمــع بــن العــاج الوالديــن والطفــل الســلوكي 
)CPC-CBT(، وقــد اســتخدمت هــذه الدراســة عــدة أســاليب مختلطــة، فالدراســة 
األولــى والرابعــة اســتخدمت مقاييــس التقييــم الذاتــي املختلفــة، بينمــا تألفــت الدراســة 
ــى أن التعــرض  ــج إل ــة مــن عــدة مقابــات مــع األطفــال،  وتشــير النتائ ــة والثالث الثاني
لإليــذاء البدنــي لألطفــال يؤثــر علــى العاقــة بــن الوالــد والطفــل وكذلــك يؤثــر علــي 
رفاهيــة الطفــل بعــدة طــرق، كمــا تؤكــد النتائــج أيًضــا علــي أهميــة املشــاركة والتدخــل 
عــن طريــق اجلمــع بــن العــاج الوالديــن والطفــل الســلوكي، حيــث أن ذلــك ميكــن مــن 

تقليــل اســتخدام الوالديــن للعنــف ويزيــد مــن اســتخدام الطفــل للرفاهيــة.

• التعقيب على الدراسات السابقة:-	
بعــد أن اســتعرضت الباحثــة الدراســات الســابقة التــي تناولــت أفــام الرســوم املتحركــة 
عــن  احلاليــة  الدراســة  اختــاف  مــدى  الباحثــة  الحظــت  اجلنســية  اإلســاءة  ومفاهيــم 

الدراســات الســابقة وفيمــا يلــي بعــض املاحظــات التــي تبــرز ذلــك:-
اتفقــت جميــع الدراســات علــى تفضيــل األطفــال لألفــام الكارتونيــة، وذلــك يف مختلف . 1

مراحــل عمرهــم، فنجــد أن بعــض الدراســات الســابقة تناولــت دراســة وحتليــل أفــام 
ــتأثيرها علــى  الرســوم املتحركــة ومــا تقدمــه للطفــل مــن قيــم ومهــارات وســلوكيات وـ
الطفــل مثــل دراســة »محمــد رضــا أحمــد محمــد )2003(، دعــاء محمــد عبــد الســتار 
الدراســة مــن  تعــد هــذه  وبذلــك  مــي إبراهيــم عبــد الســالم الناغــي)2013(   ،)2011(
الدراســات املكملــة للدراســات التــي تناولــت أفــام الرســوم املتحركــة إال أن هــذه 
ــام  ــر مشــاهدة أف ــي ناقشــت موضــوع أث ــة الت ــن الدراســات القليل ــر م الدراســة تعتب
الرســوم املتحركــة املقدمــة بقنــاة Mbc3 يف إكســاب األطفــال مــن 4-6 ســنوات الوعــي 

ــم اإلســاءة اجلنســية . مبفاهي

وجــدت الباحثــة أن معظــم الدراســات التــي تناولــت أفام الرســوم املتحركــة ركزت على . 2
متغيــرات أخــرى غيــر متغيــر إكســاب الوعــي مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية لــدى األطفــال 
ــة  مــن 4-6 ســنوات، وهــذا مــا يعطــي هــذه الدراســة أهميــة خاصــة حيــث أن الباحث
ســتتناول املوضــوع مــن زاويــة جديــدة، وقــد اســتفادت الباحثــة مــن هــذه الدراســات يف 
حتديــد مشــكلة الدراســة، فعلــى الرغــم مــن أهميــة أفــام الرســوم املتحركــة ودورهــا 
يف إكســاب الطفــل الوعــي مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية إال أن مجــال الدراســة اليــزال 

يحتــاج للمزيــد مــن الدراســات التــي تتناولهــا بالدراســة والتحليــل. 

الحظــت الباحثــة التنــوع والتبايــن يف أحجــام العينــات محــل الدراســات الســابقة؛ وذلــك . 3
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مبــا يتفــق مــع طبيعــة ومنهــج كل دراســة علــى حــدة حيــث، وجــد أن بعــض الدراســات 
اســتخدمت عينــة مــن أطفــال مــا قبــل املدرســة مثــل دراســة تشــيولغ ســان ليــم)2003(، 
دراســة  مــارش)2006(،  جاكــي  دراســة    ،)2005( هيــكل  الزمزمــي  محمــد  ســماح  دراســة 
جوهانــا ثيلــني)2019(، وهــذه الدراســات قــد وجهتنــي الســتخدام عينــة عمديــة قوامهــا 

28 مفــردة مــن أطفــال مــا قبــل املدرســة. 

الحظــت الباحثــة أن بعــض الدراســات اعتمــد علــى منهــج املســح بشــقية التحليلــي . 4
حفنــاوي  هنــاء  ودراســة  الــدر)2001(،  رضــا  محمــد  دراســةهويدا  مثــل  وامليدانــي 
يوســف)2014(، ودراســة مــي محــب محمــود كامــل )2014(، وبعضهــا اعتمــد علــى حتليــل 
املضمــون فقــط مثــل دراســة رحــاب محســن اجلنــدي )2011( والبعــض اآلخــر اســتخدم 
منهــج شــبه التجريبــي مثــل دراســة عمــاد محمــد أحمــد إبراهيــم مخيمــر، عزيــز بهلــول 
الظفيــري)2003(، ودراســة ســعدية بهــادر وآخــرون )2015(وقــد وجهتنــي هــذه الدراســات 
ــك  ــال 4-6 ســنوات، كذل ــن أطف ــة م ــى عين ــي عل ــج شــبه التجريب ــى اســتخدام املنه إل
ــة هــذه  ــه يتناســب مــع طبيع ــة مــن األفــام ؛ ألن ــل عين ــج املســح اإلعامــي لتحلي منه

الدراســة . 

 جــاءت نتائــج الدراســات العربيــة واألجنبيــة؛ لتؤكــد أهميــة وعــي األطفــال باإلســاءة 5. 
اجلنســية وتأتــي أهميتهــا مــن أهميــة وجــود برامــج وقائيــة ميكــن أن حتــد مــن انتشــار 
اإلســاءة، ومحاولــة اإلســهام يف التوعيــة املجتمعيــة بخطــورة انتشــار ظاهــرة اإلســاءة 
ــاف موضــوع الدراســة مثــل دراســة منــى أحمــد  ــك باخت ــال، وذل ــن األطف اجلنســية ب
احلراســيس  علــي  ومنتهــى  جبريــل  عبداخلالــق  موســى  ودراســة   ،)2008( مصطفــى 
)2012(، ودراســة شــريفه مــودود)2017(، دراســة ديراتيســيل كابــو)2018(، دراســة جوهانــا 

ثيلــني)2019(.

• أوجه الستفادة من مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة وإطارها النظري: 	

اســتفادت الباحثــة مــن نتائــج الدراســات الســابقة يف حتديــد النظريــة املســتخدمة . 1
واملناســبة ملضمــون الدراســة، و التعــرف علــى املنهــج املســتخدم لكــون أغلــب الدراســات 

مــن نــوع الدراســات الوصفيــة.

كمــا متكنــت الباحثــة مــن التعــرف علــى حجــم وطــرق ســحب العينــة، وكيفيــة حتديــد . 2
متغيــرات الدراســة، وصياغــة الفــروض، وكذلــك كيفيــة صياغــة مواقــف املقيــاس 

املصــور وأســئلة اســتمارة االســتبيان. 
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ســاعدت الدراســات الســابقة الباحثــة يف حتديــد األســاليب االحصائيــة املائمــة . 3
للبحــث.

سابًعا: تساؤلت الدراسة:-
مــا مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية املقدمــة يف أفــام الرســوم املتحركــة بقنــاة Mbc3 عينــة . 1

الدراسة؟

مــا املــدة الزمنيــة التــي شــغلتها مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية املقدمــة يف أفــام الرســوم . 2
املتحركــة بقنــاة Mbc3عينــة الدراســة ؟

 مــا مــدى مشــاهدة األطفــال مــن)4-6( ســنوات عينــة الدراســة ألفــام الرســوم . 3
املتحركــة بقنــاة Mbc3 و تتنــاول موضوعــات حــول التوعيــة مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية 

مــن وجهــة نظــر أمهاتهــم؟

مــا أهــم أفــام الرســوم املتحركــة التــي تقــدم توعيــه للطفــل مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية . 4
وتعرضهــا قنــاة Mbc3مــن وجهــة نظــر أمهــات األطفــال عينــة الدراســة ؟

مــا أهــم مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية التــي يكتســبها الطفــل مــن مشــاهدة أفــام الرســوم . 5
املتحركــة بقنــاة Mbc3 عينــة الدراســة مــن وجهــة نظــر أمهاتهــم؟

 مــا تأثيــر تعــرض األطفــال عينــة الدراســة ألفــام الرســوم املتحركــة بقناةMbc3عينــة . 6
الدراســة يف اكتســابهم ملفاهيــم اإلســاءة اجلنســية ؟

هــل توجــد فــروق بــن الذكــور واإلنــاث يف اكتســابهم ملفاهيــم اإلســاءة اجلنســية املقدمــة . 7
يف أفــام الرســوم املتحركــة بقنــاة Mbc3عينــة الدراســة ؟

هــل توجــد فــروق يف مســتوى الوعــي لــدى األطفــال عينــة الدراســة ملفاهيــم اإلســاءة . 8
اجلنســية)قبل –بعــد( التعــرض لألفــام الرســوم املتحركــة املقدمــة بقنــاة Mbc3عينــة 

الدراســة ؟

ثامًنا :فروض الدراسة:
الفــرض األول: »توجــد عاقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بــن تعــرض األطفــال ألفــام 	•

الرســوم املتحركــة التــي تتنــاول موضوعــات عــن اإلســاءة اجلنســية وبــن أســباب تفضيلهــم 
ملشــاهدة تلــك األفــام مــن وجهــة نظــر أمهاتهــم«

الفــرض الثانــي: »توجــد عاقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائية بن كثافة مشــاهدة األطفال 	•
ألفــام الرســوم املتحركــة التــي تتنــاول موضوعــات عــن اإلســاءة اجلنســية ومســتوى الوعــي 

لديهــم مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية مــن وجهــة نظــر أمهاتهم«
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الفــرض الثالث:«يوجــد فــرق دال إحصائًيــا بــن متوســطي رتــب درجــات األطفــال يف 	•
ــى مقيــاس الوعــي مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية)للمفاهيم  ــي والبعــدي عل التطبيقــن القبل
اللفظيــة(، بعــد التعــرض ألفــام الرســوم املتحركــة، وذلــك لصالــح التطبيــق البعــدي«.

الفــرض الرابــع »يوجــد فــرق دال إحصائًيــا بــن متوســطي رتــب درجــات األطفــال يف 	•
ــى مقيــاس الوعــي مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية)للمفاهيم  ــي والبعــدي عل التطبيقــن القبل
غيــر اللفظيــة(، بعــد التعــرض ألفــام الرســوم املتحركــة، وذلــك لصالــح التطبيــق البعــدي«.

ــال يف 	• ــب درجــات األطف ــن متوســطي رت ــا ب الفــرض اخلامــس »يوجــد فــرق دال إحصائًي
التطبيقــن القبلــي والبعــدي علــى مقيــاس الوعــي مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية)الوعي 
بكيفيــة التعامــل مــع تلــك املواقــف(، بعــد التعــرض ألفــام الرســوم املتحركــة، وذلــك لصالــح 

التطبيــق البعــدي«.
الفــرض الســادس:«يوجد فــرق دال إحصائًيــا بــن متوســطي رتــب درجــات األطفــال يف 	•

التطبيقــن القبلــي والبعــدي علــى مقيــاس الوعــي مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية بعــد التعرض 
ألفــام الرســوم املتحركــة، وذلــك لصالــح التطبيــق البعــدي«.

الفــرض الســابع: ال يوجــد فــرق دال إحصائًيــا بــن متوســطات رتــب درجــات األطفــال 	•
بــن التطبيقــن البعــدي والتتبعــي علــى مقيــاس الوعــي مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية بعــد 

ــة. التعــرض ألفــام الرســوم املتحرك
تاسًعا: متغيرات الدراسة:-

• تعــرض األطفــال لألفــام الرســوم املتحركــة 	 : يتمثــل يف  املتغيــر املســتقل 
.MBC3 بقنــاة  املقدمــة 

• املتغيــر التابــع : التغيــر يف مســتوى وعــي األطفــال من )4-6( ســنوات مبفاهيم 	
اإلســاءة اجلنسية.

عاشًرا: التعريفات اإلجرائية للدراسة:
• 	The Impact Of Watching-: أثر مشاهدة

وتقصــد بهــا الباحثــة إجرائًيــا« التأثيــر النــاجت عــن مشــاهد األطفــال عينــة الدراســة 
لألفــام الرســوم املتحركــة.

• 	  The Animated Films Presented-:Mbc3 أفالم الرسوم املتحركة املقدمة بقناة
By Mbc3 Channel

وتقصــد بهــا الباحثــة إجرائًيــا أفــام الرســوم املتحركــة التــي تعــرض علــى قنــاة 	 
Mbc3 والتــي تتنــاول موضوعــات متعلقــة بتوعيــة الطفــل مــن التعــرض خلطــر اإلســاءة 
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ــال مــن 4-6 ســنوات. ــور األطف ــا جمه اجلنســية تخاطــب به
• 	The Children From 4 To 6 Years-:األطفال من 4-6 سنوات

ويقصــد بــه إجرائًيــا الطفــل يف املرحلــة العمريــة )4-6( ســنوات وهــو مــا يقابــل مرحلــة 
الطفولــة املبكــرة.

• 	  The Awareness Of The Sexual Abuse-:الوعــي مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية
Concepts

تقصــد بهــا الباحثــة إجرائًيــا » مــدى وعــي الطفــل باملعلومــات املتعلقــة بحمايتــه لنفســه 
مــن األخطــار املحتملــة، ومعرفتــه ملفاهيــم حــدود وملكيــة اجلســد و النظــرات املقبولــة وغيــر 
املقبولــة واللمســات اآلمنــة وغيــر اآلمنــة، والــكام املقبــول وغيــر املقبول واألشــخاص اآلمنن 
يف حيــاة الطفــل والتــي تشــير إلــى قــدرة الطفــل علــى إدراك ومقاومــة والتبليــغ عــن اإلســاءة 

اجلنســية مهمــا اختلفــت شــدتها.

احلادي عشر: اإلجراءات املنهجية للدراسة:
نوع الدراسة ومنهجها:)أ( 

ــر  ــاس أث ــى قي ــة، وهــي تعتمــد عل ــى الدراســات شــبه التجريبي تنتمــى هــذه الدراســة إل
مشــاهدة أفــام الرســوم املتحركــة املقدمــة بقنــاة Mbc3 يف إكســاب األطفــال مــن 6-4 
ســنوات عينــة الدراســة الوعــي مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية والوصــول إلــى نتائــج، حيــث 
اعتمــدت علــى املنهــج شــبه التجريبــي يف تصميــم وتطبيــق الدراســة، وقيــاس أثــر بعــض 
أفــام الرســوم املتحركــة التــي تقدمهــا قنــاة )Mbc3(، كمــا اســتخدمت الدراســة منهــج 

املســح اإلعامــي يف حتليــل أفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة.

وقد اتبعت الباحثة األسلوب اآلتي  يف تطبيق املنهج شبة التجريبي للدراسة:-

اختيــار مجموعــة مــن أفــام الرســوم املتحركــة املقدمــة بقنــاة Mbc3، والتــي حتتــوى . 1
علــى ســلوكيات إلكســاب الوعــي مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية)اللفظية – غيــر اللفظيــة- 
الوعــي بكيفيــة التعامــل مــع تلــك املواقــف(، والتــي قامــت بتحليــل مضمونهــا وجتريبهــا 

علــى األطفــال عينــة الدراســة. 

اختيــار عينــة مــن أطفــال الروضــة يف ســن )4-6( ســنوات، ومت تعــرض عينــة األطفــال . 2
إلــى القيــاس قبلــي وقيــاس بعــدي.

مت تثبيــت بعــض العوامــل التــي قــد تؤثــر علــى نتائــج الدراســة مثــل عامــل الــذكاء . 3
والتكافــؤ االجتماعــي؛ وذلــك قبــل قيــاس مســتوى الوعــي مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية 

ــة. ــة التجريبي ــى العين عل
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مت تصميــم فيديــو مجمــع لــكل فيلــم مــن أفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة؛ . 4
ــة  ــة الدراســة بشــكل مكثــف ومنتظــم، وذلــك ملرحل ــى األطفــال عين وذلــك لعرضــه عل
القيــاس البعــدي؛ لرصــد مــدى تأثــر األطفــال مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية املقدمــة يف 

ــة التعــرض.  أفــام الرســوم املتحركــة قبــل تعرضهــم لهــا وبعــد عميل

والتصميــم التجريبــي املتبــع يف هــذه الدراســة هــو القيــاس القبلــي/ البعــدي ملجموعــة . 5
ــار مجموعــة واحــدة فقــط مــن  ــم اختي ــه يت واحــدة مــن األطفــال )4-6( ســنوات، وفي
األطفــال املبحوثــن، حيــث يتــم إجــراء اختبــار قبلــي لألطفــال أفــراد املجموعــة قبــل 
إدخــال املتغيــر املســتقل وهــو أفــام الرســوم املتحركــة، ثــم يجــرى اختبــار بعــدي لقيــاس 
مــدى التغيــر الــذي حــدث علــى األطفــال أفــراد املجموعــة بعــد إدخــال املتغيــر املســتقل 
“ الفــرق بــن القيــاس القبلــي والبعــدي”، ثــم بعــد ذلــك يتــم حســاب داللــة هــذا الفــرق 

إحصائًيــا.

)ب( مجتمع وعينة الدراسة:
مجتمع وعينة الدراسة التحليلية:-

 )Mbc3(ويتمثــل املجتمــع الوثائقــي يف أفــام الرســوم املتحركــة التــي تعرضهــا قنــاة
لألطفــال، وقــد مت اختيــار هــذه القنــاة حتديــًدا لألســباب اآلتيــة: 

• تتضمــن اخلطــة التليفزيونيــة لهــذه القنــاة تقــدمي العديــد مــن أفــام الرســوم املتحركــة 	
يومًيــا علــى مــدار 24 ســاعة وطرحهــا وتناولهــا إلبــراز املوضوعــات التــي تهــم الطفــل، 
حيــث تعتبــر قنــاة Mbc3مــن الــرواد؛ ألنهــم يحرصــوا علــى بــث نســبة كبيــرة مــن أفــام 
ــور  ــة جمه ــة لتوعي ــارف مختلف ــى موضوعــات ومع ــي تتبن ــزة الت ــة املمي الرســوم املتحرك

األطفــال وتثقيفهــم.
• إن هــذه القنــاة متثــل أكثــر القنــوات الفضائيــة املتخصصــة مشــاهدة مــن قبــل جمهــور 	

األطفــال بصفــة عامــة وجمهــور أطفــال مــا قبــل املدرســة بصفــة خاصــة، والتــي أثبتتهــا 
نتائــج الدراســة االســتطاعية علــى عينــة عمديــة مــن أمهــات األطفــال املشــاهدين لقنــاة 

.Mbc3
• ولذلــك اختــارت الباحثــة هــذه القنــاة ألخــذ منهــا أفــالم الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة 	

إلجــراء الدراســة التحليليــة لهــا وفًقــا لتفضيــل املبحوثــني مشــاهدتها.
• بينمــا طبقــت الدراســة التحليليــة علــى عينــة عمديــة مــن أفــام الرســوم املتحركــة التــي 	

تعرضهــا قنــاة)Mbc3(، وتقــدم مضموًنــا توعويــاً ملفاهيــم اإلســاءة اجلنســية لــدى عينــة 
مــن األطفــال )4-6(ســنوات، وذلــك خــال دورة تليفزيونيــة مدتهــا ثاثــة أشــهر يف 
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ــرة التــي بــدأت مــن أول يونيــو 2019 م وحتــى 31 أغســطس 2019م.  الفت
جدول )1( توصيف أفالم الرسوم املتحركة عينة الدراسة .

  التوصيف

القنــاة
تاريخ موعد البثاألفــالم

جهة النتاجالنتاج
عدد 

مشاهد 
الفيلم

زمن الفيلم
د   س

Mbc3

ضد التحرش 
اجلنسي

8367قطاع خاص3.172010م

9515قطاع خاص6.152014 مال تلمسني

12586قطاع خاص12:452014مخلى بالك

4551قطاع خاص4:122014م جسمي ملك لي

16349قطاع خاص2:262015مسلمى

9487قطاع خاص6:182016 مجسدي أمانة

563قطاع خاص2017 3.22م سمسم ولولو صح

11516قطاع خاص3.152017 م جنمة األمان

592قطاع خاص6:452017 مسام

2-4قطاع خاص1:122017مسامر والتحرش

4181قطاع خاص1:422018مهذا جسدي

871851اإلجمالي

• بلــغ إجمالــي عــدد أفــالم الرســوم املتحركــة التــي خضعــت للدراســة والتحليــل، والتــي 	
مت إذاعتهــا خــالل الــدورة التلفزيونيــة عينــة الدراســة علــى شاشــة قنــاةMBC3 أحــد 
عشــر فيلًمــا وبإجمالــي زمــن قــدره 51 دقيقــة و18 ثانيــة، ومــن املالحــظ تقــارب املــدة 

الزمنيــة ألفــالم الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة فيمــا بينهــا .
كمــا إن األفــام الرســوم املتحركــة التــي مت اختيارهــا مــن أكثــر املــواد تضمًنــا - 

للســلوكيات الدالــة علــى مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية للطفــل، وذلــك تأكــد مــن خــال 
نتائــج الدراســة التحليليــة، حيــث جــاءت إجمالي عدد مشــاهد أفالم الرســوم املتحركة 
عينــة الدراســة )87( مشــهد بنســبة )100%(، ورمبــا جنــد أن املعنــن علــى انتــاج هــذه 
األفــام أفــردوا هــذه املســاحة لتنــاول هــذه الظاهــرة الهامــة بكافــة أبعادهــا وتناولها 
مــع رصــد كافــة جوانــب االنتهــاك لهــا محــاكاة للواقــع املعــاش، والتــي أصبحــت 
ضــرورة ملحــة ومحاولــة اإلســهام يف التوعيــة املجتمعيــة بخطورتهــا، حتــى يســتطيع 
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املجتمــع بصــورة مــا التصــدي لهــا، وذلــك فمــدى حساســية هــذه املشــكات تقضــي 
ضــرورة البحــث عــن حلــول جذريــة لهــا.

كمــا يتضــح مــن بيانــات اجلــدول أيضــا أن أغلــب هــذه األفــام كانــت تــذاع خــال - 
الفترتــن )الظهيــرة واملســائية(وهما الفترتــن التــي يجتمــع فيهــا األســرة ملشــاهدة 
هــذه األفــام والتــي متثــل ذروة املشــاهدة بالنســبة للجمهــور العام وخاصــة األطفال، 
فمــن املاحــظ أن معظــم هــذه األفــام كانــت تــذاع مــا بــن الســاعة الواحــدة ظهــًرا 

وحتــى السادســة مســاًء.
كمــا يتضــح أيًضــا مــن بيانــات اجلــدول أن معظــم أفــام الدراســة مــن انتــاج حديــث - 

يف العصــر احلالــي.
كمــا يتبــن مــن بيانــات اجلــدول الســابق ســيطرت القطــاع اخلــاص علــى انتــاج أفام - 

الرســوم املتحركــة التــي تتنــاول اإلســاءة اجلنســية للطفــل حيــث جــاءت يف مقدمــة 
اجلهــات املنتجــة ألفــام الرســوم املتحركةعينــة الدراســة يف الترتيــب األول بنســبة 
بلغــت )100%( حيــث بلغــت عــدد األفــام عينــة الدراســة التــي اعتمــدت علــى هــذا 
النــوع مــن االنتــاج )11( فيلًمــا مــن إجمالــي عــدد األفــام عينــة الدراســة، وهذا يبن 
غيــاب التوجــه احلكومــي حيــث أن أغلبيــة األفــام عينــة الدراســة كانــت مــن انتــاج 
القطــاع اخلــاص، وهــو مــا يــدل علــى عــدم اهتمــام مــن قبــل اجلهــات املعنيــة بانتــاج 
أفــام تناقــش أوضــاع األطفــال وخطــورة ظاهــرة اإلســاءة اجلنســية وتأثيراتهــا علــى 
الطفــل ورصــد أي انتهــاكات لهــا تعــد مــن املحظــورات التحــدث فيهــا، ورمبــا أيًضــا 
ســيطرة القطــاع اخلــاص علــى هــذه النوعيــة مــن األفــام األمــر الــذي يؤثــر علــى 
نوعيــة املضمــون املقــدم مــن خالــه أي أنــه هنــاك عاقــة بــن جهــات االنتــاج 
وكيفيــة تنــاول أفــام الرســوم املتحركــة ملوضــوع اإلســاءة اجلنســية للطفــل، وهــذا 
يســتدعى ضــرورة زيــادة أعــداد األفــام التــي تناقــش اإلســاءة اجلنســية للطفــل مــن 

انتــاج القطــاع العــام.
• مجتمع وعينة الدراسة  شبه التجريبية:	

يتمثــل مجتمــع الدراســة شــبه التجريبيــة يف أطفــال مــا قبــل املدرســة مــن )4-6( ســنوات 
مبدرســة أبــو بكــر التجريبيــة للغــات مبحافظــة بورســعيد وقــد بلغــت قــوام عينــة الدراســة 
ــة )4-6( ســنوات، ومت تطبيــق قيــاس  ــة العمري )28( مفــردة مــن الذكــور واإلنــاث يف املرحل
قبلــي وقيــاس بعــدي للعينــة، وقــد رأت الباحثــة أن تكــون ممثلــة لــكا اجلنســن ) الذكــور – 

واإلنــاث(.
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ومت تقسيم العينة كما هو موضًحا باجلدول اآلتي :-
جدول)2( 

يوضح توصيف عينة الدراسة وفًقا ملتغير النوع

العينة
النوع  

النسبة املئويةبعديقبلي

50%1414ذكور
50%1414إناث

100%2828اإلجمالي

• وقــد مت تقســيم العينــة وقًفــا ملتغيــر النــوع )ذكــور – إنــاث(، وذلــك بواقــع )14( مفــردة 	
مــن الذكــور بنســبة مئويــة )50%(، و)14( مفــردة مــن اإلنــاث بنســبة مئويــة )%50( .

مبررات اختيار عينة الدراسة:
ولتفادي أي تغيرات يف عينة الدراسة التجريبية، قد مت تثبيت العوامل التالية:-

العمــر: أن يكــون العمــر الزمنــى لــكل أفــراد العينــة يتــراوح مــا بــن )4-6( ســنوات، 	 
حيــث تتســم هــذه املرحلــة العمريــة باتســاع االهتمــام االجتماعــي لألطفــال بالعالــم مــن 
ــون بإمــكان  ــم اإلســاءة اجلنســية، ويك ــم ميكــن إكســاب الوعــي مبفاهي ــم، ومــن ث حوله
الطفــل يف هــذا الســن تكويــن صــور ذهنيــة ملــا يقــع حولــه، واالحتفــاظ بهــا واســترجعها 

حتــى تتســع دائــرة األفعــال والســلوكيات التــي ميكــن تقليدهــا.
جدول)3(

نتائج اختبار مان – ويتني لدللة الفروق بني متوسطي درجات األطفال
 )األكبر سًنا واألصغر سًنا( يف القياس القبلي

متوسط المجموعة
مان ويتني مجموع الرتبالرتب

UZ مستوى
الداللةالمعنوية

16224األكبر سنا ً
غير دالة77.000.9790.328

13182األصغر سنًا

• يتضــح مــن اجلــدول الســابق عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســط رتــب 	
األطفــال )األكبــر ســًنا واألصغــر ســًنا( علــى مقيــاس الوعــي مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية 

يف الدرجــة الكليــة واألبعــاد الفرعيــة حيــث كانــت قيــم )U( غيــر دالــة.
مســتوى الــذكاء: أن تتــراوح نســبة ذكاء األطفــال مــا بــن ) 90-110( درجــة، وفًقاالختبار 	 
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 ...  Mbc3 أثر مشاهدة أفالم الرسوم املتحركة املقدمة بقناة

الــذكاء املصــور )جــود إنــف هاريس(.
األســرة: أن يكــون األطفــال عينــة الدراســة مــن أســرة مســتقرة عائلًيــا، وأال يكــون الطفــل 	 

محروًمــا مــن أحــد الوالديــن ســواء بالوفــاة أو االنفصــال أو ســفر أحــد الوالديــن خــارج 
البــاد لفتــرة طويلــة، وذلــك ضماًنــا لعــدم وجــود عوامــل خارجيــة تؤثــر علــى نتائــج 

الدراســة.
مــدة اللتحــاق بالروضــة :أال تقــل مــدة االلتحــاق بالروضــة عــن ثاثــة أشــهر قبــل تطبيــق 	 

الدراســة شــبه التجريبيــة وهــي تعرضيهــم علــى عينــة مــن أفــام الرســوم املتحركــة التــي 
تعرضهــا قنــاة Mbc3، كمــا يجــب أن يكــون األطفــال أفــراد العينــة ممــن يلتزمون بحضور 

املدرســة بانتظــام، لضمــان حضورهــم البرنامــج والتفاعــل االجتماعــي مــع أقرانه.
مشــرفة الروضــة: أن تكــون مشــرفة الروضــة موجــودة مــع األطفــال ملــدة ال تقــل عــن 	 

ثاثــة أشــهر قبــل تعرضهــم ألفــام الرســوم املتحركــة املســجلة اخلــاص بالتجربــة.
ــا 	  ــة مــن مدرســة واحــدة فقــط ضماًن ــار عين املســتوى الجتماعــي الثقــايف: روعــي اختي

لتوحيــد املنطقــة الســكنية التــي يســكنها األطفــال والتــي تعتبــر مــن مؤشــرات املســتوى 
االقتصــادي االجتماعــي؛ ولذلــك مت تطبيــق اســتمارة بيانــات ألوليــاء األمــور.

النــوع: روعــي أن متثــل العينــة األطفــال مــن كا اجلنســن، وبعــد مراعــاة الشــروط 	 
الســابقة واســتبعاد احلــاالت التــي ال تنطبــق عليهــا شــروط اختيــار العينــة بحســب 

الســابقة.  العوامــل 
ولرغبــة الباحثــة يف الوصــول إلــى نتائــج دقيقــة مــن خــالل املنهــج شــبه التجريبــي، حيــث 
قامــت بعمــل مقابــالت مــع عينــة مــن أمهــات األطفــال عينــة الدراســة مــن ناحيــة؛ وذلــك ملعرفــة 
مــدى مشــاهدة أطفالهــن ألفــالم الرســوم املتحركــة التــي تتنــاول موضوعــات حــول التوعيــة 
مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية املقدمــة بقنــاةMbc3 وأســباب تفضيلهــم لهــا، فضــاًل عــن معرفــة 
أوجــه اســتفادة أطفالهــن مــن مشــاهدة تلــك األفــالم، وكذلــك تطبيــق مقيــاس الوعــي مبفاهيــم 
اإلســاءة اجلنســية املصــور علــى عينــة مــن أطفــال مــن قبــل املدرســة للتعــرف علــى مــدى تأثيــر 
اإلســاءة  مبفاهيــم  الوعــي  إكســاب  يف   Mbc3 قنــاة  تعرضهــا  التــي  املتحركــة  الرســوم  أفــالم 
اجلنســية علــى عينــة الدراســة مــن األطفــال، مــن خــالل عــرض فيديــو مجمــع لــكل األفــالم 
علــى األطفــال وقــد رأت الباحثــة أن هــذه اإلجــراءات ســيتم تنفيذهــا بكفــاءة أكبــر مــن خــالل 

الدراســة التجريبيــة التــي تتيــح اختبــار عــدد قليــل مــن املبحوثــني.  

)جـ( أدوات جمع البيانات:
اعتمــدت الباحثــة بــأدوات الدراســة شــبه التجريبيــة لتطبيــق القيــاس القبلــي والبعــدي 
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علــى أفــراد العينــة التجريبيــة، والتعــرف علــى مــدى تأثرهــا بعــد مشــاهدتها لألفام الرســوم 
املتحركــة بشــكل مكثــف، وقــد اســتخدمت الباحثــة املقاييــس اآلتيــة لتحقيــق التجانــس 

والتكافــؤ بــن أفــراد العينــة :-
أدوات ضبط العينة :-- 1

 Good Enough أ- مقيــاس أو اختبــار رســم الرجــل للــذكاء “ مقيــاس جــود إنــف هاريــس
-:Harris

ويهــدف هــذا االختبــار إلــى التعــرف علــى املســتوى العقلــي لــكل طفــل مــا أطفــال الروضة، 
ــق إعطــاء املبحوثــن ورقــة بيضــاء،  ــك عــن طري ــة، وذل وتصنيفهــم بحســب قدراتهــم العقلي
وقلــم رصــاص وطلــب منــه رســم صــور رجــل كامــل بســيط، بالطريقــة التــي يراهــا الطفــل” 
أفضــل صــور يســتطيعها”،  ثــم جتمــع درجــات االختبــار لــكل طفــل بحســب تفاصيــل اجلســم 

واملامــح)72(.

ويســتغرق تطبيــق هــذا االختبــار مــن 10-15 دقيقــة، كمــا أن املــدة الازمــة لتصحيحــه 
مــن 10-15 دقيقــة؛ ولذلــك قامــت الباحــث بتطبيقــه بطريقــه فرديــة لكــى يوضــح للطفــل 
تنفيــذ االختبــار، ويصحــح االختبــار برصــد عــدد النقــاط املوجــودة يف الرســم وعددهــا 73 
نقطــة، كمــا حتتســب نســبة الــذكاء وفقــا لتحويــل تلــك الدرجــات اخلــام إلــى درجــات معياريــة 
ــى نســبة  ــة إل ــذكاء، وحتــول بذلــك هــذه الدرجــات املعياري ــر ال ــى حســب جــدول معايي “ عل

ذكاء)73(.

الدراســة:-)إعداد  عينــة  األطفــال  ألمهــات  موجهــه  ميدانيــة  اســتبيان  اســتمارة  ب- 
الباحثــة(

وقــد اســتخدمت هــذه االســتمارة بهــدف التأكــد مــن جتانــس أفــراد عينــة الدراســة، 
ومعرفــة بيانــات عــن أســم الطفــل وســنه ومحــل إقامتــه، كمــا اشــتملت علــى معرفــة آرائهــم 
حــول مــدى تعــرض األطفــال عينــة الدراســة لألفــام الرســوم املتحركــة املقدمــة عبــر قنــاة

ــة  ــن عين ــة أوجــه اســتفادة أطفاله ــد ليشــمل معرف ــا ميت ــا، كم ــم له Mbc3، ومــدى تفضيله
الدراســة مــن مشــاهدة تلــك األفــام يف إكســاب الوعــي مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية ومــدى 
تأثيرهــا كذلــك معرفــة املســتوى االجتماعــي واالقتصــادي للعينــة؛ لضمــان تثبيــت كافــة 

ــة الدراســة. ــال عين ــرات بالنســبة لألطف املتغي

2-أدوات القياس :

أ-استمارة حتليل املضمون :)إعداد الباحثة(
لتحليــل عينــة مــن أفــام الرســوم املتحركــة شــكًا ومضموًنــا للتعــرف علــى مفاهيــم 
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اإلســاءة اجلنســية الــواردة بهــا، ودور تلــك األفــام يف معاجلــة وتنــاول تلــك الظاهــرة.
ب- مقياس الوعي مبفاهيم اإلساءة اجلنسية املصور )إعداد الباحثة(

قامــت الباحثــة بإعــداد مقيــاس مصــور هدفــه التعــرف علــى أثــر مشــاهدة أفــام الرســوم 
املتحركــة املقدمــة بقنــاة Mbc3 يف إكســاب األطفــال مــن 4-6 ســنوات الوعــي مبفاهيــم 

اإلســاءة اجلنســية .
تصحيح املقياس : 	 

مت تصحيــح مقيــاس مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية بحيــث يحصــل الطفــل علــى درجــة واحدة 
مقابــل اإلجابــة الصحيحــة علــى املوقــف الــذي تضمــن ســؤااًل نعــم )  ( ال ) (، بينمــا يحصــل 

الطفــل علــى )صفــر( مقابــل اإلجابــة اخلاطئــة.
وبذلــك ميكننــا معرفــة مــدى وعــي أطفــال مــا قبــل املدرســة عينــة الدراســة ملفاهيــم 

اإلســاءة اجلنســية باملواقــف املصــورة داخــل املقيــاس. 
- خطوات بناء املقياس: -

1. اعتمــدت الباحثــة يف بنــاء مواقــف املقيــاس املصــور علــى أفــام الرســوم املتحركــة 
ألنهــا كانــت أكثــر ظهــورًا بهــا، فضــًا عــن اســتقراء نتائــج البحــوث والدراســات التــي تناولــت 
مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية، مــن حيــث املفهــوم والتأثيــر وطــرق الدراســة، وقــد اســتفادت 
منهــا يف حتديــد مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية بأبعــاده الثــاث اللفظــي- غيــر اللفظــي - 

الوعــي بكيفيــة التعامــل مــع تلــك املواقــف.
2. إلــى جانــب ذلــك قامــت الباحثــة مبســح عــدد مــن املقاييــس ذات الصلــة باملوضــوع 
كمقاييــس اإلســاءة اجلنســية للطفــل مــا قبــل املدرســة، وترجــع أهميــة هــذه املقاييــس 
للدراســة احلاليــة يف تفنيــد األبعــاد املتعــددة ملفاهيــم اإلســاءة اجلنســية للطفــل واالجتهــاد 
يف صياغــة املواقــف الدالــة علــى هــذه األبعــاد بدقــة، مــع مراعــاة مــدى مناســبة املواقــف 
للمســتوى العقلــي والتعليمــي لعينــة الدراســة مــن أطفــال مــا قبــل املدرســة )4-6( ســنوات، 

وقــد تضمــن املقيــاس ثــاث مجــاالت رئيســية وهــم:
مفاهيم اإلساءة اجلنسية اللفظية. -

مفاهيم اإلساءة اجلنسية غير اللفظية. -

الوعي بكيفية التعامل مع تلك املواقف. -

3. اســتعانت الباحثــة بالعديــد مــن اخلبــراء واملتخصصــن يف إعــادة صياغــة هــذه 
املواقــف مبــا يتماشــى مــع موضــوع الدراســة)74(وذلك :-

للتأكد من صدق املفردة ملا وضعت لقياسه. -
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مدى ارتباط املفردات باألبعاد املختلفة. -

مدى انتماء املفردة ملجال اإلساءة اجلنسية املقترحة  -

مائمة مفردات املقياس ألطفال املستوى األول والثاني لرياض األطفال. -

ويف ضــوء املاحظــات التــي أبداهــا املحكمــون علــى املقيــاس ســواء باحلــذف أو التعديــل 
مت اســتبعاد املواقــف التــي ميكــن تفســيرها بأكثــر مــن معنــى بحيــث أال حتتــوى علــى أكثــر 
مــن فكــرة واحــدة، مــا أقتــرح بعــض املحكمــن ضــرورة أن يكــون املواقــف موضحــة يف صــور 
بســيطة، وأن تخلــو مــن الغمــوض بحيــث تعطــى فكــرة متكاملــة تتعلــق باملوضــوع محــل 
القيــاس، وقــد بلغــت النســبة العامــة لاتفــاق بــن املحكمــن )86.2%(، وهــي نســبة مرتفعــة 
تــدل علــى دقــة العبــارات يف قيــاس أبعــاد مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية كمــا يعيهــا أطفــال مــا 

قبــل املدرســة. 

أجــرت الباحثــة االختبــار القبلــي علــى عينــة الدراســة مــن الذكــور واإلنــاث؛ لقيــاس مــدى 
وعــي األطفــال عينــة الدراســة ببعــض مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية وتشــمل علــى :-

مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية اللفظيــة وتشــمل )إخبــار الطفــل قصــص بذيئــة -التحــدث  -
مــع الطفــل بألفــاظ إباحيــة غيــر الئقــة(.

مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية غيــر اللفظيــة وتشــمل ) اللمســات غيــر اآلمنــة- النظــرات  -
املزعجــة للطفــل- إجبــارك الطفــل علــى خلــع مابســه أمــام أحــد - إطــاع الطفــل علــى 

صــور فاضحــة وغيــر الئقــة- اتصــال جنســي غيــر آمــن وغيــر مشــروع(.
الوعــي بكيفيــة التعامــل مــع تلــك املواقــف ) الصــراخ »نقــول ال« والهــروب مــن اخلطــر –  -

إخبــار األهــل أو أحــد املقربــن للطفــل املوثــوق بهملكــي يســاعدنا(.
صياغــة املقيــاس يف صورتــه النهائيــة التــي طبقــت علــى عينــة الدراســة بعــد إبــداء  -

اخلبــراء واملحكمــن لتوجهاتهــم وتنفيــذ هــذه املاحظــات العلميــة، وقــد شــمل علــى 
)15( موقًفــا بالصــور موزعــة علــى ثــاث أبعــاد. 

جدول )4( يوضح عدد املواقف وأرقمها باملقياس.

كيفية اختيار الستجابةأرقام املفرداتعدد املواقفالبعدم

اختيار أحد البدائل)نعم- ال(1-33مفاهيم اإلساءة اجلنسية اللفظية1-

اختيار أحد البدائل )نعم-ال(4-1013مفاهيم اإلساءة اجلنسية غير اللفظية2-

اختيار أحد البدائل )نعم-ال(14-215الوعي بكيفية التعامل مع تلك املواقف3-

15العدد الكلى للمفردات املقياس
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• صدق وثبات املقياس:-	
صــدق املقيــاس : يقصــد بالصــدق أن يقيــس املقيــاس مــا وضــع لقياســه، وقــد 	 

أُجــري اختبــار الصــدق للتأكــد مــن صــدق املقيــاس، ومت التحقــق مــن الصــدق 
الظاهــري للمقيــاس مــن خــال عرضــه علــى مجموعــة مــن املحكمــن يف املجــاالت 

التــي ترتبــط مبوضــوع الدراســة، ومت تعديلــه وفقــا ملــا أبــدوه مــن ماحظــات.
الصدق باستخدام التساق الداخلي:

جدول)5( 
التساق الداخلي حلساب معامل الرتباط: 

اختبار مقياس مفاهيم اإلساءة اجلنسية املصور باستخدام معامل سبيرمان

معامل االرتباطعدد العباراتاألبعادم

30.511مفاهيم اإلساءة الجنسية اللفظية1-

100.899مفاهيم اإلساءة الجنسية غير اللفظية2-

20.488الوعي بكيفية التعامل مع تلك المواقف3-

150.632إجمالي المقياس

• يتضــح مــن اجلــدول أن معامــل االرتبــاط بلــغ قيمتــه )0.632( وهــى قيمــة دالــة عنــد 	
ــاس، ومنهــا  ــي مرتفــع للمقي ــى وجــود اتســاق داخل ــدل عل مســتوى )0.01(، ممــا ي

ميكــن القــول أن املقيــاس علــى درجــة عاليــة مــن الصــدق.
ثبــات املقياس:يقصــد بالثبــات أن بعطــي املقيــاس نفــس النتائــج إذا مــا أعيــد 	 

تطبيقــه علــى نفــس األفــراد ويف نفــس الظــروف، واختبــار الثبــات للمقيــاس عــن 
طريــق إعــادة تطبيــق املقيــاس Retest عبــر فتــرة زمنيــة مــن إجاباتهــم عليهــا 
ــغ  بفاصــل زمنــي يتــراوح أســبوعن،  علــى عينــة التجربــة االســتطاعية التــي بل
عددهــم )10%( واعتمــدت الباحثــة يف حســاب ثبــات نتائــج املقيــاس علــى حســاب 
نســبة االتفــاق بــن اجابــات املبحوثــن يف التطبيــق األول والثانــي بواســطة معامــل 
ارتبــاط بيرســون بــن إجابــات املبحوثــن وكانــت النتائــج كالتالــي: قــد اســتخدمت 
الباحثــة طريقــة ألفــا كرونبــاخ وطريقــة التجزئــة النصفيــة وســبيرمان باســتخدام 

SPSSبرنامــج
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جدول)6( 
مت حساب معامل الثبات للمقياس باستخدام الثبات بطريقة ألفاكرونباخ

معامل ألفاكرونباخعدد العباراتاألبعادم

30.623مفاهيم اإلساءة الجنسية اللفظية1-
100.625مفاهيم اإلساءة الجنسية غير اللفظية2-
20.602الوعي بكيفية التعامل مع تلك المواقف3-

150.616إجمالي المقياس

• يتضــح مــن اجلــدول أن معامــات االرتبــاط ألفــا كرونبــاخ بلــغ قيمتــه للمقيــاس ككل 	
ــى وجــود اتســاق  ــدل عل ــد مســتوى )0.01( ممــا ي ــة عن ــة دال )0.616( وهــى قيم

داخلــي مرتفــع لاختبــار ككل، منهــا فــإن االختبــار صالــح للقيــاس والتطبيــق.
زمن تطبيق املقياس :	 

قامــت الباحثــة بتحديــد زمــن تطبيــق املقيــاس مراعــاة لطبيعــة منــو الطفــل يف هــذه 
املرحلــة العمريــة، ومت حســاب متوســط الزمــن فــكان )10( دقائــق علــى األكثــر.

• إجراءات الدراسة التجريبية :- 	
اتبعــت الباحثــة اخلطــوات التاليــة يف اجلــزء التجريبــي للدراســة، حيــث مت تطبيق مقياس 
مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية للطفــل علــى أفــراد املجموعــة التجريبيــة » املســتوى األول والثانــي 

مــن مرحلــة ريــاض األطفــال مبدرســة أبــو بكــر التجريبيــة للغــات » وقوامهــا 28 طفــًا.
تنفيذ جتربة الدراسة :	 
 مت التطبيق خال ثاث أشهر مبعدل جلسة أسبوعًيا بإجمالي )16( جلسة . 	 
مت عــرض أفــام الرســوم املتحركــة علــى مجموعــة الدراســة بشــكل مكثــف ومنتظــم، 	 

وذلــك لرصــد مــدى تأثــر األطفــال مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية املقدمــة يف الفيلــم 
قبــل تعرضهــم لهــا وبعــد عمليــة التعــرض.

إمــداد األطفــال بتغذيــة راجعــة عــن مشــاهدتهم للســلوكيات واملفاهيــم أثنــاء عــرض 	 
األفام.

قامــت الباحثــة مبســاعدة األطفــال لإلجابــة علــى تســاؤالتهم، بهــدف اســتمرار 	 
تفاعلهــم وحيويتهــم ونشــاطهم.

أو 	  عليهــم  التأثيــر  دون  حرفًيــا  األطفــال  اســتجابات  بتســجيل  الباحثــة  قامــت 
لهــم تقريبهــا  محاولــة  أو  اإلجابــة  يف  مســاعدتهم 
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التطبيق القبلي للمقياس : 	 
مت تطبيــق مقيــاس مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية علــى أفــراد العينــة التجريبيــة، وأســتغرق 
ــة لألفــام  ــة التجريبي ــل تعــرض األطفــال العين ــة قب ــه الباحث ــي قامــت ب ــك أســبوًعا والت ذل

الرســوم املتحركــة.

التطبيق البعدي للمقياس:	 
بعــد انتهــاء األطفــال عينــة الدراســة مــن مشــاهدة أفــام الرســوم املتحركــة بعــد عرضهــا 
عليهــم، مت تطبيــق مقيــاس مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية، ثــم مت جمــع الدرجــات ومعاماتهــا 

إحصائًيــا.
القياس التتبعي : 	 

مت تطبيــق مقيــاس مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية املصــور علــى أفــراد العينــة بعــد أســبوعن 
مــن تعــرض أفــراد العينــة لألفــام، وذلــك للتأكــد مــن نتائــج الدراســة.

:Mbc3 جـ( فيديو مسجل عليه أفالم الرسوم املتحركة املقدمة بقناة(

قامــت الباحثــة بتســجيل مجموعــة مــن أفــام الرســوم املتحركــة التــي تقدمهــا قنــاة 
Mbc3،، وقــد مت عمــل فيديــو ملــدة )47 دقيقــة( يعــرض فيهــا أبرز مفاهيم اإلســاءة اجلنســية 
بأفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة وذلــك الســتخدامها عنــد تطبيــق القيــاس البعــدي 
ــك لرصــد  ــة الدراســة، وذل ــال يف ســن 4-6 ســنوات عين ــى األطف ــة عل ــه الباحث ــي أجرت الت
ــة  ــر األطفــال مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية املقدمــة بأفــام الرســوم املتحركــة عين مــدى تأث
قبــل تعرضهــم لهــا وبعــد عمليــة التعــرض، والتــي صممــت الباحثــة علــى أساســها مقيــاس 

إلكســاب الوعــي مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية املصــور.
 )د( أساليب املعاجلة اإلحصائية للبيانات: 

ــات الدراســة، مت ترميــز البيانــات وإدخالهــا إلــي احلاســب  بعــد االنتهــاء مــن جمــع بيان
اآللــي، ثــم معاجلتهــا وحتليلهــا واســتخراج النتائــج اإلحصائيــة باســتخدام برنامــج » احلزمــة 
 Statistical Package for the Social  »SPSS  « االجتماعيــة  للعلــوم  اإلحصائيــة 

Science
ومت اللجوء إلي املعامات واالختبارات اإلحصائية التالية يف حتليل بيانات الدراسة:.

)1( التكرارات البسيطة والنسب املئوية.  
)2(املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري.

)3( اختبــار مــان - ويتنــي Mann – Whitney لقيــاس الفــروق بــن متوســطات الدرجــات 
ملجموعتن.
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)4( اختبارولكوكســون Wilcoxon Testلقيــاس الفــروق بــن متوســطات الدرجــات ألكثــر 
مــن مجموعتــن.

 )Contingency-Tables Chi Square Test( االقتــران  جلــداول  كا2  اختبــار   )5(
. )Nominal( لدراســة الداللــة اإلحصائيــة للعاقــة بــن متغيريــن مــن املســتوى االســمي

معامــل ارتبــاط بيرســون )Pearson Correlation Coefficient( لدراســة شــدة ( 6)
 Interval( واجتــاه العاقــة االرتباطيــة بــن متغيريــن مــن مســتوى املســافة أو النســبة
Or Ratio(، وقــد اعتبــرت العاقــة ضعيفــة إذا كانــت قيمــة املعامــل أقــل مــن 0.30، 

ــة إذا زادت عــن 0.70. ومتوســطة مــا بــن 0.30-0.70، وقوي

الثاني عشر: نتائج الدراسة:-
نتائج الدراسة التحليلية:-)أ( 
يتنــاول هــذا اجلــزء نتائــج مســح محتــوى بعــض أفــام الرســوم املتحركــة املقدمــة 	 

بقنــاة Mbc3وذلــك خــال دورة تليفزيونيــة مدتهــا ثاثــة أشــهر يف الفتــرة التــي بــدأت مــن 
أول يونيــو 2019 م وحتــى 31 أغســطس 2019م، وذلــك علــي النحــو اآلتــي :- 

أول : التحليل وفًقا لوحدة الفيلم :-
1. توزيع األفالم عينة الدراسة طبًقا ملصادر قصة أفالم الرسوم املتحركة عينة الدراسة.

جدول )7( تكرارات ونسب مصادر قصة أفالم الرسوم املتحركة عينة الدراسة. 

%كمصادر القصة

1090.9قصة مؤلفة خصيًصا

19.1حادثة حقيقية

11100اإلجمالي

• يتضح من بيانات اجلدول السابق ما يلي :-	
الرســوم -  أفــام  قصــة  ملصــادر  األول  الترتيــب  جــاءت قصــة مؤلفــة خصيًصــا يف 

املتحركــة عينــة الدراســة بنســبة )90.9%( بواقــع تكــرارات )10( مــن إجمالــي عــدد 
األفــام عينــة الدراســة ومــن هــذه األفــام ) ضــد التحــرش–ل تلمســني–خلي بالــك 
–جســدي أمانــة - سمســم ولولــو صــح- جنمــة المــان - ســالم - ســامر والتحــرش- هــذا 

جســدي- جســمي ملــك لــي(.
 بينمــا جــاءت حادثــة حقيقيــة يف الترتيــب الثانــي ملصــادر قصــة أفــام الرســوم - 
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املتحركــة عينــة الدراســة بنســبة بلغــت )9.1%( بواقــع تكــرار )1( مــن إجمالــي عــدد 
ــة الدراســة، ومتثــل ذلــك يف فيلــم ســلمى. األفــام عين

واتفقــت مــع هــذه النتيجــة دراســة حنــان محمــد إســماعيل )2017()75(، والتــي أشــارت - 
إلــى أن جــاءت قصــة كتبــت خصيًصــا للفيلــم يف املرتبــة األولــى مــن مصــادر قصــة 

الفيلــم بنســبة بلغــت)%67.7(.
بالنســبة لإلطــار الــذي قــدم مــن خاللــه أفــالم الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة، أتضــح مــن - 2

خــالل نتائــج الدراســة التحليليــة : أن الطابــع الجتماعــي هــي أكثــر املوضوعــات تنــاوًل 
ــة  ــه أفــام الرســوم املتحرك ــدم مــن خال ــذي ق حيــث أحتلــت الترتيــب األول لإلطــار ال
عينــة الدراســة وذلــك بنســبة بلغــت)100%(، وهــذا يوضــح أن غالبيــة األفــالم تناولــت 
مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية يف إطــار اجتماعــي، وذلــك نتيجــة لرتباطهــا الوثيــق بواقــع 

الطفــل يف املجتمعــات العربيــة.
واتفقــت مــع هــذه النتيجــة دراســة حنــان محمــد إســماعيل )2017(، والتــي أكــدت أن - 

األفــام ذات املوضوعــات االجتماعيــة جــاءت يف مقدمــة أنــواع األفــام بنســبة 
 )%90.3(

الرســوم - 3 بأفــالم  املســتخدم  احلــوار  لغــة  ملســتوى  طبًقــا  الدراســة  عينــة  األفــالم  توزيــع 
الدراســة. عينــة  املتحركــة 

جدول )8( تكرارات ونسب مستوى لغة احلوار املستخدم يف أفالم الرسوم املتحركة عينة الدراسة.

%كمستوى لغة احلوار

763.6اللغة العربية الفصحي 

218.2اللغة الفصحى املبسطة

218.2اللغة العربية الفصحى مع وجود ترجمة باللغة االجنليزية 

11100اإلجمالي

• يتضح من بيانات اجلدول السابق ما يلي :-	
احتلــت اللغــة العربيــة الفصحــى الترتيــب األول ملســتوى لغــة احلــوار املســتخدم بأفــام - 

الرســوم املتحركــة التــي قدمــت خــال فتــرة الدراســة بنســبة بلغــت )63.6%( بواقــع 
تكــرارات )7( مــن إجمالــي عــدد األفــام عينــة الدراســة، حيــث اعتمــدت عليهــا أغلــب 
األفــام مــن خــال لغــة احلــوار بــن الشــخصيات وذلــك يف أطــار تقدميهــا ملفاهيــم 
اإلســاءة اجلنســية للطفــل، حيــث متثلــت هــذه األفــام يف كا مــن)ل تلمســني– سمســم 
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ولولــو صــح- جســدي أمانــة- ســامر والتحــرش- هــذا جســدي– ســالم- جســمي ملــك لــي(، 
ــا مــن  ــة فهًم ــة الفصحــى هــي أنســب املســتويات اللغوي ــة العربي ــد أن اللغ وهــو مــا يؤك
جانــب األطفــال، فضــًا عــن اهتمــام القائمــن علــى االتصــال بالطفــل مــن خــال تلــك 
األفــام محاولــة تقــدمي مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية بشــكل مبســط يســهل للطفــل إدراكــه 
ــة؛  ــة الطفــل الثقافي ــة مــن بيئ ــة قريب واســتيعابه، يف ضــوء اســتخدام مصطلحــات لغوي

وذلــك ألن الطفــل لديــه لغتــه اخلاصــة ومســتوى فهمــه املختلفــة عــن عالــم الكبــار.
بينمــا جــاء كل مــن اللغــة الفصحــي مــع وجــود ترجمة باللغــة اإلجنليزية- اللغة الفصحى - 

املبســطة يف الترتيــب الثانــي ملســتوى لغــة احلــوار املســتخدم بأفــام الرســوم املتحركــة 
ــي عــدد  ــن إجمال ــا م ــكل منهم ــرارات )2( ل ــع تك ــة الدراســة بنســبة )18.2%( بواق عين
األفــام عينــة الدراســة.وقد متثلــت اللغــة الفصحــى مــع وجــود ترجمــة يف فيلمــى )جنمــة 
المــان - ضــد التحــرش(، بينمــا متثــل اللغــة الفصحــى املبســطة يف فيلمى)ســلمى - خلــى 

بالــك(.
أفــالم -  وعلــى القائمــني علــى كتابــة احلــوار مراعــاة املســتوى اللغــوي املقــدم مــن خاللــه 

الرســوم املتحركــة وأهميتــه بالنســبة للجمهــور األطفــال وتأثيــره علــى مســتواهم الثقــايف .
وقداختلفــت هــذه النتيجــة مــع دراســة نــوران محمــد منصــور )2010()76(، حيــث أحتلــت - 

ــة  الفصحــى املبســطة الترتيــب األول وتاهــا الفصحــى مــن إجمالــي املســتويات اللغوي
يف األفــام.

بالنســبة للفتــرة الزمنيــة التــي تــدور فيهــا أحــداث أفــالم الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة - 4
أتضــح مــن خــالل نتائــج الدراســة التحليليــة: أن دارت أحــداث أفــام الرســوم املتحركــة 
يف الوقــت احلاضــر بنســبة بلغــت)100%(، وقــد يرجــع ذلــك إلــى محاولــة أفــام الرســوم 
املتحركــة تنــاول موضوعــات مــن الواقــع املعــاش التــي متــس حيــاة املشــاهدين مــن 
جمهــور األطفــال بالدرجــة األولــى، خاصــة أن أفــام الرســوم املتحركــة مــن أقــرب 
ــاة  ــًرا فيهــم، فهــي تقــدم لهــم صــورة مصغــرة للحي ــر تأثي ــون اتصــااًل بالطفــل وأكث الفن

ــم. ممــا يجذبهــم ويجعلهــم يعيشــون موضــوع الفيل
- وتختلــف هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة حنــان محمــد إســماعيل )2017(، 
حيــث شــغل املاضــي مقدمــة احلقــب الزمنيــة التــي تــدور فيهــا أحــداث األفــام بنســبة 

 .)%54.8(
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5- توزيــع األفــالم عينــة الدراســة طبًقــا لألهــداف التــي تســعى أفــالم الرســوم املتحركــة إلــي 
حتقيقهــا عينــة الدراســة .

جدول )9(

تكرارات ونسب األهداف التي تسعى أفالم الرسوم املتحركة إلي حتقيقها عينة الدراسة

%كاألهداف التي تسعى أفام الرسوم املتحركة إلي حتقيقها

توعية الطفل ضد اإلساءة اجلنسية وتعريفه بأنواع النظرات واللمسات غير األمنة 

545.4والكام غير املقبول.

327.3توعية الطفل باملناطق اخلاصة التي ال يسمح الحد ملسها اال الناس التي نثق بهم . 

19.1حماية األطفال من خطر اإلساءة اجلنسية وتأثيرها عليهم. 

حث الطفل على الدفاع عن نفسه واال يجبره أحد على فعل شيء ال يريده و الصراخ 

والهروب من اخلطر، واللجوء إلى إخبار أحد املقربن اجلد االب االم ملساعدته.
19.1

19.1التوعية بأهم الدالئل والعامات اجلسمية التي تثبت تعرض األطفال لإلساءة اجلنسية 

11100اإلجمالي

• يتضح من بيانات اجلدول السابق ما يلي :- 	
تنوعــت أهــداف أفــالم الرســوم املتحركــة التــي تســعى إلــي حتقيقهــا حيــث أتضــح أن معظــم - 

األفــالم التــي خضعــت للدراســة والتحليــل كانــت تهــدف علــى النحــو اآلتــي :-
ــى -  ــة إل ــي تســعى أفــام الرســوم املتحرك ــث األهــداف الت ــب األول مــن حي ــل الترتي أحت

واللمســات  النظــرات  بأنــواع  وتعريفــه  اجلنســية  اإلســاءة  ضــد  الطفــل  حتقيقها«توعيــة 
غيــر األمنــة والــكالم غيــر املقبول«بنســبة بلغــت )45.4%( بواقــع تكــرار)5( مــن إجمالــي 
األهــداف األخــرى، وقــد متثــل ذلــك يف أفــالم )ضــد التحــرش- سمســم ولولــو صــح –

جســدي أمانــة- هــذا جســدي–جنمة األمــان(.
ــي )توعيــة الطفــل باملناطــق اخلاصــة التــي ل يســمح لحــد ملســها -  ــب الثان ــه يف الترتي يلي

ال النــاس التــي نثــق بهــم ( بنســبة بلغــت )27.3%( بواقــع )3( مــن إجمالــي األهــداف 
األخــرى التــي تســعى أفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة إلــى حتقيقهــا، وقــد متثلــت 

يف أفــالم )ل تلمسني–سالم–جســمي ملــك لــي(.
اجلنســية -  اإلســاءة  خطــر  مــن  األطفــال  )حمايــة  مــن  كال  جــاء  الثالــث  الترتيــب  ويف 

وتأثيرهــا عليهــم- حــث الطفــل علــى الدفــاع عــن نفســه وال يجبــره أحــد علــى فعــل شــيءل 
يريــده و الصــراخ والهــروب مــن اخلطــر، واللجــوء إلــى اخبــار أحــد املقربــني اجلــد األب األم 
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ملســاعدتنا- التوعيــة بأهــم الدلئــل والعالمــات اجلســمية التــي تثبــت تعــرض األطفــال 
إجمالــي  مــن  منهــم  لــكل  تكــرار)1(  بواقــع   )%9.1( بلغــت  بنســبة  اجلنســية(  لإلســاءة 
األهــداف األخــرى التــي تســعى أفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة إلــى حتقيقهــا، 
وقــد متثلــت األول يف فيلــم ســلمى – والثانــي يف فيلــم خلــي بالــك – والثالــث يف فيلــم ســامر 

والتحــرش(.
• ونتيجــة لذلــك جنــد أن القائمــن علــى صناعــة أفــام الرســوم املتحركــة حاولــوا أن بقــدر 	

ــة  ــك األفــام خلدم ــا مــن خــال تل ــي يســعوا لتحقيقه ــم الت ــق أهدافه املســتطاع حتقي
قضايــا الطفــل، وتقــدمي مــادة تليفزيونيــة شــيقة للطفــل تعلمــه كيفيــة مواجهــة املخاطــر 
واملشــكات التــي قــد يتعــرض لهــا الطفــل يف حياتــه اليوميــة، فضــًا عــن تقــدمي تعليمات 

واضحــة عــن احلمايــة الوقائيــة مــن مخاطــر تعــرض الطفــل لإلســاءة اجلنســية.
واتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة مــروة أحمــد يوســف الشــريف)2011()77(، والتــي أشــارت - 

ــة  ــل األهــداف التربوي ــة كعنصــر هــام يف توصي ــة التعليمي ــة الرســوم املتحرك ــى أهمي إل
والتعليميــة بســهولة ويســر.

ودراســة تشــيولغ ســان ليــم )2003( والتــي أشــارت أهــم النتائــج إلــى أن الرســوم املتحركــة - 
تســاعد يف فهــم وتنميــة الكثيــر مــن املوضوعــات، ألنهــا مــن أكثــر الوســائل التــي جتــذب 
األطفــال يف مرحلــة عمريــة مبكــرة، وتســهل الرســوم املتحركــة العمليــة التعليميــة بدرجــة 

كبيرة.
ورمبــا هنــاك اتفــاق بــني الدراســة التحليليــة ونتائــج الســتبيان مــن خــالل املقابــالت مــع - 

إلــى حــد كبيــر حيــث أوضحــت نتائــج الدراســة جــدول  أمهــات األطفــال عينــة الدراســة 
رقــم)33(، إلــى أوجــه اســتفادة األطفــال مــن مشــاهدة أفــام الرســوم املتحركــة التــي 
تتنــاول موضوعــات حــول التوعيــة مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية املقدمــة بقناةMbc3حيــث 
جــاء )قامــت بتوعيــة طفلــي بضــرورة اإلخبــار عــن الشــخص املســيء وحبســه دون تــردد( 
يف املرتبــة األولــي مبتوســط حســابي2.79، وجــاءت )حثــت طفلــي علــى ضــرورة التأكــد 
مــن أغــاق بــاب دورة امليــاه عنــد الدخــول( يف املرتبــة الثانيــة مبتوســط حســابى2.68، 
وجــاءت )اســتطاع طفلــي معرفــة أنــواع النظــرات املزعجــة واللمســات غيــر األمنــة 
والــكام غيــر املقبــول( و )أرشــدت طفــى للدفــاع عــن نفســه واال يجبــره أحــد علــى فعــل 
ــن  ــار أحــد املقرب ــى اخب ــده و الصــراخ والهــروب مــن اخلطــر، واللجــوء إل شــيء ال يري
ملســاعدته( و)وجهــت طفلــي إلــى عــدم االســتجابة ألي شــخص غريــب حتــى لوقــدم لــه 
احللــو او الهديــة وعــدم اللعــب مــع مــن هــم أكبــر منــه ســًنا( و)وعــت طفلــي بعــدم ركــوب 
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الســيارة علــى أي شــخص غريــب( يف املرتبــة الثالثــة مبتوســط حســابي2.64.
ثانًيا: فئات املضمون املرتبطة مبفاهيم اإلساءة اجلنسية للطفل: -

6- توزيع مفاهيم اإلساءة اجلنسية التي تناولتها أفالم الرسوم املتحركة عينة الدراسة 
جدول )10(

تكرارات ونسب مفاهيم اإلساءة اجلنسية التي تناولتها األفالم عينة الدراسة.

مفاهيم اإلساءة اجلنسية
اإلجمالي

%ك

5993.6مفاهيم غير لفظية 

46.4مفاهيم لفظية

63100اإلجمالي

• يتضح من بيانات اجلدول السابق ما يلي :- 	
ــل -  ــم اإلســاءة اجلنســية للطف ــة يف مقدمــة مفاهي ــر اللفظي ــم اإلســاءة غي جــاءت مفاهي

التــي تناولتهــا أفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة بنســبة )93.6%( بواقــع تكــرار 
)59( مشــهد مــن إجمالــي عــدد املشــاهد املرتبطــة مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية األخــرى 

التــي تناولتهــا األفــام موضــع الدراســة.
كمــا جــاءت مفاهيــم اإلســاءة اللفظيــة يف الترتيــب الثانــي ملفاهيــم اإلســاءة اجلنســية التــي - 

تناولتهــا األفــام عينــة الدراســة بنســبة )6.4%( بواقــع تكــرار )4( مشــاهد مــن إجمالــي 
عــدد املشــاهد املرتبطــة مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية األخــرى التــي تناولتهــا األفــام 

عينــة الدراســة.
ومــن هنــا يتضــح أن املعنــن علــى انتــاج مثــل هــذه النوعيــة مــن األفــام قــد أدركــوا أن - 

ــل مبخاطــر تعرضــه لإلســاءة  ــه الطف ــام بتوعي ــادة االهتم ــة لزي ــر املســاحة الكافي توفي
اجلنســية باعتبارهــا أكثــر القضايــا ارتباًطــا بقضايــا الطفــل وواقعــه، وهــذا وأن دل علــى 
رعايتهــم واالهتمــام بهــم داللــة واضحــة علــى وعــي املجتمــع وإدراكــه ألهميــة رعايــة هــذه 
الشــريحة وضــرورة العمــل علــى توفيــر األمــن العاطفــي والهــدوء النفســي الــذي يعتبــر 
اللبنــة األولــى يف بنــاء الشــخصية الســوية للطفــل، مــن خــال توظيــف كافــة اإلمكانيــات 
ــة موضــوع  ــم يعيشــوا القضي ــال، ويجعله ــن األطف املتاحــة جلــذب انتبــاه املشــاهدين م
الفيلــم، ويقلــد هــذه األحــداث واملواقــف يف حياتــه اليوميــة، وبالتالــي يصبــح لهــا تأثيــر 

قــوى يف إحــداث التغيــر يف الســلوك واملواقــف بشــكل إيجابــي.
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7- توزيــع مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية التــي تناولتهــا أفــالم الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة 
وفقــا لــكل فيلــم .

جدول )11( 
تكرارات ونسب مفاهيم اإلساءة اجلنسية التي تناولتها األفالم عينة الدراسة وفًقا لكل فيلم.

املفاهيم

األفالم

مفاهيم لفظية
مفاهيم غير 

لفظية
اإلجمالي

%ك%ك%ك

2501016.91219.0سلمى

915.2914.3--خلى بالك

125813.5914.3جنمة األمان

125610.1711.1ضد التحرش

610.169.5--جسدي أمانة

610.169.5--ل تلمسني

46.846.3--سمسم ولولو صح

35.134.8--سالم

35.134.8--سامر والتحرش

35.134.8--هذا جسدي

11.711.6--جسمي ملك لي

41005910063100اإلجمالي

• يتضح من بيانات اجلدول السابق ما يلي :- 	
تنوعــت مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية التــي عاجلتهــا أفــالم الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة - 

وقــد أشــتمل كل فيلــم علــى معاجلــة أكثــر مــن مفهــوم مــن تلــك املفاهيــم حيــث وضــح ذلــك 
مــن أحتلــت مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية غيــر اللفظيــة مقدمــة مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية 
التــي وردت يف األفــالم عينــة الدراســة، حيــث بلــغ إجمالــي عــدد املشــاهد التــي تناولتهــا 
)59( مشــهًدا بنســبة بلغــت )93.6%(، وذلــك مــن إجمالــي عــدد املشــاهد املرتبطــة 
وقــد  الدراســة،  عينــة  األفــام  تناولتهــا  التــي  األخــرى  مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية 
اتضحــت هــذه القضيــة يف فيلــم سلمىبنســبة )16.9%( بواقــع )10( مشــاهد، ويف فيلــم 
خلــي بالــك بنســبة )15.2%( بواقــع )9( مشــاهد، أيًضــا جــاءت يف فيلــم جنمــة األمــان 
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ــع )8( مشــاهد، كمــا تناولتهــا أفــالم ) جســدي أمانــة – ضــد  ــت )13.5%( بواق بنســبة بلغ
التحــرش –ل تلمســني( بنســبة بلغــت )10.1%( بواقــع )6( مشــاهد لــكل منهــم، بينمــا 
جــاءت يف فيلــم سمســم ولولــو صــح بنســبة بلغــت )6.8%(بواقــع )4( مشــاهد، ثــم تناولتهــا 
أفــام )ســالم – ســامر والتحــرش –هــذا جســدي( بنســبة)5.1%( بواقــع )3( مشــاهد لــكل 
منهــم، واخيــًرا جــاء فيلــم جســمي ملــك لــي تناولهــا بنســبة بلغــت )1.7%(بواقــع )1( 

مشــهد،  وذلــك مــن إجمالــي مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية علــى مســتوى كل فيلــم. 
يليهــا مفاهيــم اإلســاءة اللفظيــة أحتلــت الترتيــب الثانــي ملفاهيــم اإلســاءة اجلنســية التــي - 

وردت يف أفــالم الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة،، حيــث جــاء إجمالــي عــدد املشــاهد 
التــي تناولــت هــذه املفاهيــم )4( مشــهد بنســبة بلغــت)6.4%(، وذلــك مــن إجمالــي عــدد 
املشــاهد املرتبطــة مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية األخــرى، وقــد احتــل فيلــم سلمىالنســبة 
األكبــر مــن هــذه املفاهيــم بنســبة )50%( بواقــع )4( مشــاهد، بينمــا ظهــرت هــذه املفاهيــم 
ــكل منهمــا يف فيلمــى جنمــة األمــان وضــد التحــرش،  بنســبة )25%( بواقــع )1( مشــهد ل
وذلــك مــن جملــة مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية التــي وردت يف األفــام عينــة الدراســة، يف 

حــن لــم تتناولهــا باقــي األفــام عينــة الدراســة علــى اإلطــاق.
- يتضــح ممــا ســبق حيــث أن كتــاب احلــوار حاولــوا يف كل أفامهــم تنــاول مفاهيــم 
اإلســاءة اجلنســية التــي يتعــرض لهــا الطفــل داخــل املشــاهد املعروضــة مــن منطلــق أن مــا 
يعــرض يف تلــك األفــام ليــس مبعــزل عــن املجتمــع اخلارجــي، وإن الهــدف األســمى للقائمــن 
علــى صناعــة هــذه األفــام هــو التعبيــر عــن واقــع الطفــل وخطــورة تفشــي هــذه الظاهــرة 
بــكل مــا ينطــوي عليــه مــن تأثيــرات ســلبية علــى الطفــل تهــدد حياتــه املســتقبلية ومحاولــة 

إيجــاد حلــول وقائيــة للطفــل حتميــه مــن خطــر اإلســاءة اجلنســية.
- ويتضــح أيًضــا ممــا ســبق أن هنــاك أتفــاق بــني الدراســة التحليليــة، ونتائــج االســتبيان مــن 

خــال املقابــات مــع أمهــات األطفــال عينــة الدراســة إلــى حــد كبيــر حيــث أوضحــت نتائــج 
الدراســة جــدول رقم)31(جــاء )فيلــم ســلمي( يف مقدمــة أكثــر األفــام التــي لهــا دور فعــال 
ــال بنســبة  ــات األطف ــة نظــر أمه ــم اإلســاءة اجلنســية مــن وجه ــال مبفاهي ــه األطف يف توعي
ــة األمان(بنســبة  ــك( و )جنم ــى بال ــام )ال تلمســني( و)خل ــل تســاوت األف 46.4%، يف املقاب

.%17.9
 وســوف تتنــاول اجلــداول التاليــة مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية التــي يتعــرض لهــا الطفــل 

والتوضيــح. بالشــرح 
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)7- أ( توزيــع مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية)اللفظية(التي تناولتهــا أفــالم الرســوم املتحركــة 
عينــة الدراســة.

جدول )12( تكرارات ونسب مفاهيم اإلساءة اجلنسية) اللفظية (التي تناولتها األفالم عينة الدراسة.

مفاهيم اإلساءة اجلنسية )اللفظية(
اإلجمالي

%ك

375إخبار الطفل قصص بذيئة
125التحدث مع الطفل بألفاظ إباحية

4100اإلجمالي

• يتضح من بيانات اجلدول السابق ما يلي :- 	
احتــل أخبــار الطفــل قصــص بذيئــة يأتــي يف مقدمــة مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية اللفظيــة - 

ــي وردت يف األفــام  ــة املشــاهد الت ــك مــن جمل ــع )3( مشــاهد، وذل بنســبة )75%( بواق
عينــة الدراســة، ومــن األفــام التــي تناولــت هــذه املفاهيــم فيلمــى )ســلمى - جنمــة 

األمــان(.
ــع )1( -  ــة بنســبة )25%( بواق ــر الئق ــا جــاء التحــدث مــع الطفــل بألفــاظ إباحيــة وغي كم

مشــهد يف الترتيــب الثانــي ملفاهيــم اإلســاءة اجلنســية اللفظيــة، وذلــك من جملة املشــاهد 
)ضــد التحــرش(،  فيلــم  ذلــك يف  وأقتصــر  الدراســة،  األفــام عينــة  التــي وردت يف 

واشــتملت التلفــظ أمــام الطفــل بألفــاظ غيــر لئقــة.
)7- ب( توزيــع مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية )غيــر اللفظيــة( التــي تناولتهــا أفــالم الرســوم 

املتحركــة عينــة الدراســة .
جدول )13(

تكرارات ونسب مفاهيم اإلساءة اجلنسية)غير اللفظية(التي تناولتها األفالم عينة الدراسة.

مفاهيم اإلساءة اجلنسية )غير اللفظية(
اإلجمالي

%ك

2135.6اللمسات غير آمنة« ملس أو مداعبة األعضاء اخلاصة بالطفل”

1728.9النظرات املزعجة للطفل 
1118.6إجبارك الطفل على خلع مابسه أمام أحد

813.5إطاع الطفل على صور فاضحة وغير الئقة 
23.4“ اتصال جنسي غير آمن وغير مشروع “

59100اإلجمالي
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• يتضح من بيانات اجلدول السابق ما يلي :- 	
جــاءت اللمســات غيــر آمنــه » ملــس أو مداعبــة األعضــاء اخلاصــة بالطفــل« يف مقدمــة 
مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية غيــر اللفظيــة بنســبة )35.6%( بواقــع )21( مشــهد، وذلــك مــن 
ــت هــذا  ــي تناول ــام الت ــن األف ــة الدراســة، وم ــام عين ــي وردت يف األف ــة املشــاهد الت جمل
ل   – أمانــة  –جســدي  التحــرش  –ضــد  األمــان  –جنمــة  بالــك  – خلــى  ســلمى   ( فيلــم  احلــق 
تلمســني – هــذا جســدي - سوســو ولولــو صــح – ســامر والتحــرش –ســالم –جســدي ملــك لــي(، 
وقــد اشــتملت املشــاهد علــى جعــل الطفــل يلمــس األعضــاء التناســلية لشــخص آخــر – إظهــار 

ــة أعضــاء الطفــألو ملســها. األعضــاء اجلنســية للطفــل - مداعب
بينما جاءت النظرات املزعجة للطفل بنســبة )28.9%( بواقع )17( مشــهًدا يف الترتيب - 

الثانــي ملفاهيــم اإلســاءة اجلنســية غيــر اللفظيــة؛ وذلــك مــن جملــة املشــاهد التــي وردت 
يف األفــام عينــة الدراســة، وأقتصــر تنــاول هــذا املفهــوم علــى أربــع أفــام فقــط ومتثلــت 
يف)خلــى بالــك –جنمــة األمــان –ضــد التحــرش –جســدي أمانــة – سمســم ولولوصــح(، ويف 

معظمهــا نظــرات مخيفــة وغيــر لئقــة للطفــل تعبــر عــن إيحــاءات جنســية.
يف حــني جــاءت يف الترتيــب الثالــث ملفاهيــم اإلســاءة اجلنســية غيــر اللفظيــة إجبــارك - 

الطفــل علــى خلــع مابســه أمــام أحــد بنســبة بلغــت )18.6%( بواقــع )11( مشــهًدا، 
ــة الدراســة، وتناولتهــا فيلمــى)  ــي وردت يف األفــام عين ــة املشــاهد الت ــك مــن جمل وذل

–جســدي أمانــة(. ســلمى 
يليهــا إطــاع الطفــل علــى صــور فاضحــة وغيــر الئقــة يف الترتيب الرابع ملفاهيم اإلســاءة - 

اجلنســية غيــر اللفظيــة بنســبة بلغــت )13.5%( بواقــع )8( مشــاهد؛ وذلــك مــن جملــة 
ــة الدراســة، وركــز عليهــا فيلمــي) ســلمى –جســدي  املشــاهد التــي وردت يف األفــام عين

أمانــة(، ومتثلــت يف تعريــض الطفــل ملوافــق وصــور ومشــاهد إباحيــة غيــر الئقــة.
ــم -  ــر مشــروع« يف الترتيــب الســادس ملفاهي ــن وغي ــر آم وأخيــًرا جــاء »اتصــال جنســي غي

اإلســاءة اجلنســية غيــر اللفظيــة بنســبة بلغــت )3.4%( بواقــع )2( مشــهدين، وذلــك مــن 
جملــة املشــاهد التــي وردت يف األفــام عينــة الدراســة، و تناولتهــا فيلمــى )ســلمى- 
خلــى بالــك(، واشــتملت علــى اتصــال جنســي غيــر آمــن« أجبــار الطفــل علــى املمارســة 

ــع جنســيا مــع الطفــل. اجلنســية مــع شــخص آخــر – التمت
واتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتائــج الســتبيان مــن خالل املقابالت مــع أمهات األطفال عينة - 

الدراســة جــدول )35(، والتــي أشــارت إلــى جــاء )اللمســات غيــر اآلمنــة مــن األشــخاص 
ــواع اإلســاءة  ــر أن ــة أكث ــك( يف مقدم ــف طفل ــي تخي ــاء( و )النظــرات املزعجــة الت الغرب
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اجلنســية التــي عرضــت مــن خــال األفــام وحتــدث أمهــات األطفــال مــع الطفــل عنهــا 
مــن وجهــة نظــر أمهــات األطفــال بنســبة %28.6.

أفــالم  يف  الــواردة  اجلنســية  اإلســاءة  ملفاهيــم  والتنــاول  املعاجلــة  يف  التعمــق  8-أســاليب 
الدراســة:-  عينــة  املتحركــة  الرســوم 

)8- أ( توزيــع األفــالم طبًقــا ملعاجلــة أفــالم الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة ملفاهيــم اإلســاءة 
اجلنســية عينة الدراســة.

جدول )14( تكرارات ونسب مدى عرض القضية بأفالم الرسوم املتحركة عينة الدراسة 

%كمدى عرض القضية

872.7األسلوب املباشر

318.2الرمزي

11100اإلجمالي

• يتضح من بيانات اجلدول السابق ما يلي :-	
جــاء األســلوب املباشــر والصريــح يف تنــاول أفــالم الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة ملفاهيــم - 

ــث اســتخدمته أفــالم الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة بواقــع )8(  اإلســاءة اجلنســية »حي
ــم بنســبة بلغــت )72.7%(، ونالحــظ أن هــذه األفــالم اســتخدمت العبــارات واأللفــاظ  فيل
الصريحة واملواقف املباشــر يف حوار الشــخصيات التي تناولت مفاهيم اإلســاءة اجلنســية، 
ورمبــا يرجــع األمــر إلــى حــرص الكتــاب واملخرجــن علــى تنــاول الظاهــرة بشــكل صريــح 
لتعبئــة الــرأي العــام جتاههــا، فضــًا عــن مســاحة احلريــة املتاحــة إليهــم يف تنــاول 

العديــد مــن املوضوعــات الهامــة اخلاصــة بالطفــل بشــكل مباشــر يف هــذا العصــر.
بينمــا اســتخدمت األســلوب الرمــزي يف الترتيــب الثانــي، حيــث تناولــت أفــالم الرســوم - 

املتحركــة عينــة الدراســة مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية » بواقــع )3( أفــام بنســبة بلغــت 
)18.2%(، وناحــظ أســتخدمها علــى األكثــر يف مفاهيــم اإلســاءة اللفظيــة والتــي تناولــت 

األلفــاظ اإلباحيــة حرًصــا علــى عــدم تــردد تلــك األلفــاظ علــى أذن الطفــل.
واتفقــت مــع هــذه النتيجــة دراســة مــرمي فــاروق )2009()78(، حيــث جــاء األســلوب - 

الصريــح يف مقدمــة أســاليب تقــدمي املفاهيــم االجتماعيــة يف الرســوم املتحركة بالقنوات 
ــة بنســبة بلغــت) %51.8(. ــة العربي الفضائي

)8- ب( توزيــع األفــالم طبًقــا ملــدى عــرض مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية التــي طرحتهــا أفــالم 
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الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة.
جدول )15( تكرارات ونسب مدى عرض القضية بأفالم الرسوم املتحركة عينة الدراسة 

%كمدى عرض القضية

872.7عرض متعمق بحلول
218.2عرض متعمق بدون حلول
19.1عرض سطحي للقضية

11100اإلجمالي

• يتضح من بيانات اجلدول السابق ما يلي :-	
اســتخدمت أفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة أســلوب)عرض متعمــق بحلــول( - 

للمفاهيــم اإلســاءة اجلنســية يف الترتيــب األول بنســبة بلغــت )72.7%( بواقــع تكــرار)8( 
ــة الدراســة  ــن هــذه األفــام عين ــة الدراســة، وم ــة األفــام عين ــك مــن جمل أفــام، وذل
كانــت )ضــد التحــرش – ل تلمســني ســلمى –خلــي بالــك- جســدي امانــة- سمســم ولولــو 

صــح- جنمــة األمــان- هــذا جســدي(. 
بينمــا جــاء أســلوب)عرض متعمــق بــدون حلــول( للقضيــة يف الترتيــب الثانــي بنســبة بلغت - 

)18.2%( بواقــع تكــرار)2( فيلمــن، وذلــك مــن جملــة األفــام عينــة الدراســة وقــد وضــح 
ذلــك يف فيلمــى )ســالم –جســمي ملــك لــي(.

يف حــن اســتخدمت األفــام عينــة الدراســة أســلوب)عرض ســطحي للقضيــة( ملفاهيــم - 
اإلســاءة اجلنســية حيــث جــاء يف الترتيــب الثالــث بنســبة بلغــت )9.1%( بواقــع تكــرار)1( 
فيلًمــا، وذلــك مــن جملــة األفــام عينــة الدراســة، وظهــر ذلــك يف فيلم)ســامر والتحــرش(.
)8-جـــ( توزيــع األفــالم طبًقــا ملــدي عــرض جوانــب مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية بأفــالم 

الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة.
 جدول )16(

 تكرارات ونسب مدي تعرض الفيلم جلوانب مفاهيم اإلساءة بأفالم الرسوم املتحركة عينة الدراسة 

%كمدي تعرض الفيلم جلوانب مفاهيم اإلساءة اجلنسية

2946.0عرض األسباب والنتائج اآلثار املترتبة

1726.9عرض األسباب والنتائج
812.7عرض اآلثار املترتبة
57.9عرض املظاهر فقط

46.3عرض األسباب فقط

63100اإلجمالي
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• يتضح من بيانات اجلدول السابق ما يلي :-	
جــاء )عــرض األســباب والنتائــج األثــار املترتبــة( يف مقدمــة مــدي تعــرض الفيلــم جلوانــب - 

مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية بأفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة بنســبة بلغــت 
)46.0%( بواقــع تكــرار)29( مشــهًدا، وذلــك مــن إجمالــي عــدد املشــاهد التــي تعرضــت 

ــة الدراســة. ــم ووردت يف األفــام عين للمفاهي
بينمــا جــاءت )عــرض األســباب والنتائــج( يف الترتيــب الثانــي ملــدي تعــرض الفيلــم جلوانب - 

مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية بأفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة بنســبة بلغــت 
)26.9%( بواقــع تكــرار)17( مشــهًدا، وذلــك مــن إجمالــي عــدد املشــاهد التــي تناولــت 

ــة الدراســة . ــم اإلســاءة اجلنســية ووردت يف األفــام عين مفاهي
ثــم احتــل )عــرض اآلثــار املترتبــة( الترتيــب الثالــث ملــدي تعــرض الفيلــم جلوانــب مفاهيــم - 

اإلســاءة اجلنســية بأفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة بنســبة بلغــت )%12.7( 
ــة  ــي وردت يف األفــام عين ــي املشــاهد الت ــك مــن إجمال بواقــع تكــرار)8( مشــاهد، وذل

الدراســة .
يليــه يف الترتيــب الرابــع )عــرض املظاهــر فقــط( ملــدى تعــرض الفيلــم جلوانــب مفاهيــم - 

اإلســاءة اجلنســية بأفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة بنســبة بلغــت )7.9%( بواقــع 
تكــرار)5( مشــاهد، وذلــك مــن إجمالــي املشــاهد التــي وردت يف األفــام عينــة الدراســة.

بينمــا حصلــت )عــرض األســباب فقــط( علــى الترتيــب اخلامــس ملــدى تعــرض الفيلــم - 
ــة الدراســة بنســبة  ــم اإلســاءة اجلنســية بأفــام الرســوم املتحركــة عين جلوانــب مفاهي
بلغــت )6.3%( بواقــع تكــرار)4( مشــاهد، وذلــك مــن إجمالــي املشــاهد التــي وردت يف 

ــة الدراســة. األفــام عين
)8- د( توزيــع األفــالم طبًقــا آلثــار النتهــاك وتعــرض الطفــل لإلســاءة اجلنســية بأفــالم 

الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة.
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جدول )17(
تكرارات ونسب أثار تعرض الطفل لإلساءة اجلنسية بأفالم الرسوم املتحركة عينة الدراسة 

%كأثار تعرض الطفل لإلساءة اجلنسية

نفسية

924.3الشعور بالذنب واخلوف واخلجل واالشمئزاز 

616.2الشعور بالقلق واالكتئاب 

410.8ضعف الثقة بالنفس وباألخرين

12.7الرغبة يف تدمير الذات
12.7الكوابيس

عضوية

--إصابة األعضاء الداخلي والتناسلية 

--انتقال بعض األمراض اجلنسية
شــكوى مــن عمليــة اإلخــراج وألــم يف فتحــة 

الشــرج
--

سلوكية

عدم القدرة على اقامة عاقات سليمة مع 

اآلخرين”االنسحاب االجتماعي” 
513.5

410.8انخفاض مستوى التحصيل الدراسي
38.1العدوانية

25.4اضطرابات النوم والتبول الاإرادي
12.7الهروب من املنزل أو املدرسة

12.7سلوك جنسي غير طبيعي وغير مائم

37100اإلجمالي

• يتضح من بيانات اجلدول السابق ما يلي :-	
بالنسبة لآلثار النفسية لإلساءة اجلنسية على الطفل:-

جــاء )الشــعور بالذنــب واخلــوف واخلجــل والشــمئزاز( يف مقدمــة اآلثار النفســية النتهاك - 
ــة الدراســة بنســبة  ــة عين ــل لإلســاءة اجلنســية بأفــام الرســوم املتحرك وتعــرض الطف
ــة  ــة املشــاهد باألفــام عين ــك مــن جمل ــع تكــرار)9( مشــاهد، وذل بلغــت )24.3%( بواق

الدراســة ويبــدو ذلــك واضًحــا يف أفــام )ل تلمســني- ســلمى- خلــى بالــك(.
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بينمــا )القلــق والكتئــاب( آلثــار انتهــاك وتعــرض الطفــل لإلســاءة اجلنســية بأفــام - 
الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة بنســبة بلغــت )16.2%( بواقــع تكــرار)6( مشــاهد، 
وذلــك مــن جملــة املشــاهد باألفــام عينــة الدراســة مثــل فيلــم )ضــد التحــرش- ســلمى- 

ــة(. جســدي أمان
يف حــن أن )ضعــف الثقــة بالنفــس وباألخريــن( جــاءت يف الترتيــب الثالــث آلثــار انتهــاك - 

ــة الدراســة بنســبة  ــة عين ــل لإلســاءة اجلنســية بأفــام الرســوم املتحرك وتعــرض الطف
ــة  ــة املشــاهد باألفــام عين ــك مــن جمل ــع تكــرار)4( مشــاهد، وذل بلغــت )10.8%( بواق

الدراســة، ومــن هــذه األفــام كان هنــاك )ضــد التحــرش(.
ــار -  كمــا جــاء كال مــن )الكوابيــس- الرغبــة يف تدميــر الــذات( جــاء يف الترتيــب الرابــع آلث

ــة الدراســة  انتهــاك وتعــرض الطفــل لإلســاءة اجلنســية بأفــام الرســوم املتحركــة عين
بنســبة بلغــت )2.7%( بواقــع تكــرار)1( مشــهد لــكل منهمــا، وذلــك مــن جملــة املشــاهد 
ــاك )ضــد التحرش–جنمــة األمــان(. ــة الدراســة، ومــن هــذه األفــام كان هن باألفــام عين

• بالنسبة لآلثار السلوكية لإلساءة اجلنسية على الطفل:-	
جــاءت عــدم القــدرة علــى اقامــة عالقــات ســليمة مــع الخريــن النســحاب الجتماعــي« يف - 

مقدمــة اآلثــار الســلوكية النتهــاك وتعــرض الطفــل لإلســاءة اجلنســية بأفــام الرســوم 
املتحركــة عينــة الدراســة بنســبة بلغــت )13.5%( بواقــع تكــرار)5( مشــاهد، وذلــك مــن 
جملــة املشــاهد باألفــام عينــة الدراســة، ويبــدو ذلــك واضًحــا يف أفــام )ل تلمســني- 

ســلمى- خلــى بالــك- سمســم لولــو صــح(.
يليــه يف الترتيــب الثانــي لآلثــار الســلوكية النتهــاك وتعــرض الطفــل لإلســاءة اجلنســية - 

بأفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة » انخفــاض مســتوى التحصيــل الدراســي 
بنســبة بلغــت )13.5%( بواقــع تكــرار)5( مشــاهد، وذلــك مــن جملــة املشــاهد باألفــام 
عينــة الدراســة، ويبــدو ذلــك واضًحــا يف أفــام )ســلمى- خلــى بالــك- ســامر والتحــرش- 

جســمي ملــك لــي(.
ــرض -  ــاك وتع ــار الســلوكية النته يف حــن أن )العدوانيــة( جــاءت يف الترتيــب الرابــع آلث

الطفــل لإلســاءة اجلنســية بأفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة بنســبة بلغــت 
)8.1%( بواقــع تكــرار)3( مشــاهد، وذلــك مــن جملــة املشــاهد باألفــام عينــة الدراســة، 

ــاك )ضــد التحــرش - ســام(. ومــن هــذه األفــام كان هن
بينمــا جــاءت يف الترتيــب الرابع)اضطرابــات النــوم والتبــول الــإلرادي( آلثــار الســلوكية - 

النتهــاك وتعــرض الطفــل لإلســاءة اجلنســية بأفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة 
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بنســبة بلغــت )5.4%( بواقــع تكــرار)2( مشــهدين، وذلــك مــن جملــة املشــاهد باألفــام 
عينــة الدراســة ومــن هــذه األفــام كان هنــاك )ضــد التحــرش– ســامر والتحــرش(.

وأخيــرا جــاء كال مــن )الهــروب مــن املنــزل أو املدرســة- ســلوك جنســي غيــر طبيعــي وغيــر - 
مالئم( يف الترتيب اخلامس آلثار الســلوكية النتهاك وتعرض الطفل لإلســاءة اجلنســية 
بأفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة بنســبة بلغــت )2.7%( بواقــع تكــرار)1( مشــهد 
لــكل منهمــا، وذلــك مــن جملــة املشــاهد باألفــام عينــة الدراســة، ومــن هــذه األفــام كان 

هنــاك )ضــد التحــرش(.
ــى -  ــة لإلســاءة اجلنســية عل ــار العضوي ــة الدراســة اآلث ــاول األفــام عين ــم تتن يف حــن ل

الطفــل مثل)إصابــة األعضــاء الداخليــة والتناســلية - انتقــال بعــض األمــراض اجلنســية- 
شــكوى مــن عمليــة اإلخــراج والــم يف فتحــة الشــرج والنزيــف(.

لإلســاءة  الطفــل  وتعــرض  انتهــاك  مشــاهد  فيهــا  تــدور  التــي  األماكــن  توزيــع  )8-ذ( 
الدراســة. عينــة  املتحركــة  الرســوم  بأفــالم  اجلنســية 

جدول )18(

تكرارات ونسب األماكن التي تدور فيها مشاهد تعرض الطفل لإلساءة اجلنسية باألفالم 

%كاألماكن

2235.0بيت

1828.6شارع

914.3مدرسة 

58.0سيارة

34.7سوبر ماركت 

23.2أتوبيس 

23.2دورة مياه 

11.6جراج

11.6مزرعة 

63100اإلجمالي

• يتضح من بيانات اجلدول السابق ما يلي :-	
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تناولــت أفــالم الرســوم املتحركــة األماكــن التــي دار فيهــا مشــاهد النتهــاك علــى النحــو - 
اآلتــي :-

ــدور فيهــا مشــاهد انتهــاك وتعــرض الطفــل -  ــي ت  جــاء )البيــت( يف مقدمــة األماكــن الت
لإلســاءة اجلنســية بأفام الرســوم املتحركة عينة الدراســة بنســبة بلغت )35.0%( بواقع 
تكــرار)22( مشــهد، وذلــك مــن جملــة املشــاهد باألفــام عينــة الدراســة، وظهــر ذلــك يف 

أفــالم )ال تلمســني - خلــي بالــك- ســام- جنمــة األمان–جســمي ملــك لــي- ســلمى(
انتهــاك -  فيهــا مشــاهد  تــدور  التــي  الترتيــب الثانــي لألماكــن  ثــم جــاء )الشــارع( يف 

وتعــرض الطفــل لإلســاءة اجلنســية بأفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة بنســبة 
بلغــت )28.6%( بواقــع تكــرار)18( مشــهًدا، وذلــك مــن جملــة املشــاهد باألفــام عينــة 

الدراســة، وظهــر ذلــك يف فيلــم ضــد التحــرش- ســامر والتحــرش - خلــى بالــك(.
بينمــا جــاءت )املدرســة( يف الترتيــب الثالــث لألماكــن التــي تــدور فيهــا مشــاهد انتهــاك - 

وتعــرض الطفــل لإلســاءة اجلنســية بأفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة بنســبة 
ــة  ــة املشــاهد باألفــام عين ــك مــن جمل ــع تكــرار)9( مشــاهد، وذل بلغــت )14.3%( بواق

الدراســة، كمــا يف فيلــم سمســم ولولــو صــح – خلــى بالــك(.
يف حــني تناولــت األفــالم )ســيارة( يف الترتيــب الرابــع لألماكــن التــي تــدور فيهــا مشــاهد - 

انتهــاك وتعــرض الطفــل لإلســاءة اجلنســية بأفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة 
ــة املشــاهد باألفــام  ــك مــن جمل ــرار)5( مشــاهد، وذل ــع تك ــت )8.0%( بواق بنســبة بلغ

ــة الدراســة، كمــا يف فيلــم خلــي بالــك(. عين
وعلــى هــذا النحــو تناولــت أفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة )الســوبر ماركــت( يف - 

الترتيــب اخلامــس لألماكــن التــي تــدور فيهــا مشــاهد انتهــاك وتعــرض الطفــل لإلســاءة 
اجلنســية بأفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة بنســبة بلغــت )8.0%( بواقــع تكرار)5( 
مشــهد، وذلــك مــن جملــة املشــاهد باألفــام عينــة الدراســة، وكان ذلــك يف أفــالم )ضــد 

التحــرش- سمســم(.
بينمــا ظهــرت كال مــن )األتوبيــس- دورة ميــاه( يف الترتيــب الســادس ضمــن األماكــن التــي - 

تــدور فيهــا مشــاهد انتهــاك وتعــرض الطفــل لإلســاءة اجلنســية بأفــام الرســوم املتحركــة 
عينــة الدراســة بنســبة بلغــت )3.2%( بواقــع تكــرار)2( مشــهدين لــكل منهمــا، وذلــك مــن 
جملــة املشــاهد باألفــام عينــة الدراســة، وتناولتهــا أفــالم األتوبيــس خلــى بالــك- دورة 

ميــاه جســدي أمانــة(.
 ويليه يف الترتيب كال من )املزرعة -جراج( حيث حصلوا على نفس النســبة تقريًبا بلغت - 
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)1.6%( بواقــع تكــرار)1( مشــهد لــكل منهمــا، وذلــك مــن جملــة املشــاهد باألفــام عينــة 
الدراســة، وظهــر املزرعــة يف فيلــم خلــى بالــك، بينمــا جــراج تناولهــا فيلــم ال تلمســني.

النتهــاك  نحــو  الدراســة  عينــة  املتحركــة  الرســوم  أفــالم  مضمــون  اجتــاه  ظهــرت  )8-هـــ( 
.)%100( بلغــت  بنســبة  ويرفضــه(  النتهــاك  )يعــرض  اجلنســية  لإلســاءة  الطفــل  وتعــرض 

)8-و( توزيــع أســاليب مواجهــة النتهــاك وتوعيــة الطفــل بأفــالم الرســوم املتحركــة عينــة 
الدراســة.

جدول )19(

تكرارات ونسب أساليب مواجهة النتهاك وتوعيه الطفل بأفالم الرسوم املتحركة عينة الدراسة 

%كأساليب مواجهة النتهاك

654.5أساليب اجتماعية وتوعوية لألطفال

545.5أساليب قانونية رادعة اإلباغ عن املسيء وحبسه

11100اإلجمالي

• يتضح من بيانات اجلدول السابق ما يلي :-	
ظهــرت األســاليب اجتماعيــة والتوعويــة لألطفــال يف مقدمــة أســاليب مواجهــة االنتهــاك - 

ــم،  بأفــالم الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة بنســبة بلغــت )54.5%( بواقــع تكــرار)6( فيل
وذلــك مــن إجمالــي األفــام عينــة الدراســة، كمــا يف فيلــم )ضــد التحــرش - خلــى بالــك 
-ســامر والتحــرش ذهــب ملعالــج نفســى لتجــاوز االزمــة - جنمــة األمــان –جســدي أمانــة-

جســمي ملــك لي(.
 يليــه يف الترتيــب الثانــي )أســاليب قانونيــة رادعــة كاإلبــاغ عــن املتحــرش وحبســه( - 

بلغــت  بنســبة  الدراســة  عينــة  املتحركــة  الرســوم  بأفــالم  االنتهــاك  مواجهــة  ألســاليب 
)45.5%( بواقــع تكــرار)5( أفــام، وذلــك مــن إجمالــي األفــام عينــة الدراســةـ، وظهــر 

ذلــك يف أفــام)ال تلمسني–ســلمى- سمســم ولولــو صــح  هــذا جســدي- ســام(.
ثالًثــا: املســاحة الزمنيــة التــي شــغلتها مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية الــواردة بأفــالم الرســوم 

املتحركــة عينــة الدراســة:-
توزيــع األفــالم طبًقــا للمســاحة الزمنيــة التــي شــغلتها مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية الــواردة - 1

بأفــالم الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة.
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جدول )20(

تكرارات ونسب املساحة الزمنية التي شغلتها مفاهيم اإلساءة اجلنسية باألفالم .

املساحة
      األفام 

زمن مشاهد
مفاهيم لفظية

زمن مشاهد
اإلجمالي مفاهيم غير لفظية

%ق%ق%ق

250716.3919.1سلمى

614.0612.8--خلي بالك

125511.6612.8جنمة األمان

125511.6612.8ضد التحرش

614.0612.8--جسدي أمانة

511.6510.6--ل تلمسني

37.036.4--سمسم ولولو صح

24.624.2--سالم

24.624.2--سامر والتحرش

12.312.1--هذا جسدي

12.312.1--جسمي ملك لي
41004310047100اإلجمالي

• يتضح من بيانات اجلدول السابق ما يلي :-	
الرســوم -  بأفــالم  الــواردة  الــذي شــغلته مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية  الوقــت  بلــغ إجمالــي 

املتحركــة املقدمــة بقنــاة Mbc3عينــة الدراســة)47( دقيقــة بنســبة بلغــت )100%( وذلــك 
مــن إجمالــي املســاحة الزمنيــة التــي شــغلتها مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية الــواردة بأفــالم 

الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة.
ــت -  ــي تناول ــة للمشــاهد الت ــث املســاحة الزمني ــن حي ــز األول م احتــل فيلــم ســلمى املرك

مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية الــواردة بأفــالم الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة حيــث بلــغ 
ــن  ــك م ــت)19.1%(، وذل ــق بنســبة بلغ ــه )9( دقائ ــي اســتحوذت علي ــت الت ــي الوق إجمال
إجمالــي املســاحة الزمنيــة املخصصــة للمفاهيــم باألفــام األخــرى، وقــد وزعــت املســاحة 
الزمنيــة لهــذه املفاهيــم يف مشــاهد املفاهيــم اللفظيــة مبجمــل وقــت دقيقتــان وبنســبة 
بلغــت)50%(، بينمــا بلغــت املســاحة الزمنيــة ملشــاهد املفاهيــم غيــر اللفظيــة)7( دقائــق 
وبنســبة )16.3%(، وذلكمــن إجمالــي املســاحة الزمنيــة لألفــام الرســوم املتحركــة عينــة 

الدراســة.
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يليــه يف الترتيــب الثانــي أفالم)خلــى بالك-جنمــة األمــان –ضــد التحــرش –جســدي أمانــة( - 
مــن حيــث املســاحة الزمنيــة للمشــاهد التــي تناولــت مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية الــواردة 
بأفــالم الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة حيــث بلــغ إجمالــي الوقــت التــي اســتحوذت 
عليــه )6( دقائــق بنســبة بلغــت)12.8%( لــكل منهــم، وذلــك مــن إجمالــي املســاحة الزمنيــة 
املخصصــة للمفاهيــم باألفــام األخــرى، وقــد وزعــت املســاحة الزمنيــة لهــذه املفاهيــم 
وبنســبة  اللفظيــة)6( دقائــق  للمفاهيــم غيــر  جســدي أمانــة  فيلمــى خلــى بالــك-  يف 
)14.0%( لــكل منهمــا، بينمــا يف فيلمــى جنمــة األمــان –ضــد التحــرش وزعــت للمفاهيــم 
غيــر اللفظيــة)5( دقائــق وبنســبة )11.6%(، ووزعــت مشــاهد املفاهيــم اللفظيــة بواقــع 
وقــت دقيقــة لــكل منهمــا، وذلــك مــن إجمالــي املســاحة الزمنيــة لألفــام الرســوم املتحركــة 

عينــة الدراســة.
بينما جاء يف الترتيب الســادس فيلم ) ال تلمســني( من حيث املســاحة الزمنية للمشــاهد - 

التــي تناولــت مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية الــواردة بأفــالم الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة، 
حيــث بلــغ إجمالــي الوقــت التــي اســتحوذت عليــه )5( دقائــق بنســبة بلغــت)%10.6(، 
وذلــك مــن إجمالــي املســاحة الزمنيــة املخصصــة للمفاهيــم باألفــام األخــرى، وقــد 
وزعــت املســاحة الزمنيــة لهــذه املفاهيــم يف مشــاهد املفاهيــم غيــر اللفظيــة)5( دقائــق 
وبنســبة )11.6%(، وذلكمــن إجمالــي املســاحة الزمنيــة لألفــام الرســوم املتحركــة عينــة 

الدراســة.
ــة -  ــث املســاحة الزمني ــم )سمســم ولولــو صــح( مــن حي بينمــا جــاء يف الترتيــب الســابع فيل

مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية الــواردة بأفــالم الرســوم املتحركــة  تناولــت  التــي  للمشــاهد 
ــق بنســبة  ــه )3( دقائ ــي اســتحوذت علي ــي الوقــت الت ــغ إجمال ــث بل ــة الدراســة، حي عين
بلغــت)6.4%(، وذلــك مــن إجمالــي املســاحة الزمنيــة املخصصــة للمفاهيــم باألفــام 
األخــرى، وقــد وزعــت املســاحة الزمنيــة لهــذه املفاهيــم يف مشــاهد املفاهيــم غيــر 
اللفظيــة)3( دقائــق وبنســبة )7.0%(، وذلــك مــن إجمالــي املســاحة الزمنيــة لألفــام 

الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة.
وعلــى نحــو آخــر جــاء يف الترتيــب الثامــن فيلمــى )ســالم- ســامر والتحــرش( مــن حيــث - 

املســاحة الزمنيــة للمشــاهد التــي تناولــت مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية الــواردة بأفــالم 
الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة حيــث بلــغ إجمالــي الوقــت التــي اســتحوذت عليــه 
)دقيقتــان( بنســبة بلغــت)4.2%( لــكل منهمــا، وذلــك مــن إجمالــي املســاحة الزمنيــة 
املخصصــة للمفاهيــم باألفــام األخــرى، وقــد وزعــت املســاحة الزمنيــة لهــذه املفاهيــم 
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يف مشــاهد املفاهيــم غيــر اللفظيــة )دقيقتــان( وبنســبة )4.6%( لــكل منهمــا، وذلــك مــن 
إجمالــي املســاحة الزمنيــة لألفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة.

ــث املســاحة -  وأخيــًرا يف الترتيــب العاشــر فيلمــى )هــذا جسدي-جســمي ملــك لــي( مــن حي
الرســوم  بأفــالم  الــواردة  مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية  تناولــت  التــي  للمشــاهد  الزمنيــة 
املتحركــة عينــة الدراســة حيــث بلــغ إجمالــي الوقــت التــي اســتحوذت عليــه )دقيقــة( 
بنســبة بلغــت)2.1%( لــكل منهمــا، وذلــك مــن إجمالــي املســاحة الزمنيــة املخصصــة 
للمفاهيــم باألفــام األخــرى، وقــد وزعــت املســاحة الزمنيــة لهــذه املفاهيــم يف مشــاهد 
املفاهيــم غيــر اللفظية)دقيقــة( وبنســبة )2.3%( لــكل منهمــا، وذلك من إجمالي املســاحة 

ــة الدراســة. ــة لألفــام الرســوم املتحركــة عين الزمني
رابًعا: الفئات املرتبطة بالشخصية :-

)10- أ( توزيــع األفــالم عينــة الدراســة طبًقــا لنــوع الشــخصية املســيئة للطفــل يف أفــالم 
الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة.

جدول ) 21 (
تكرارات ونسب نوع الشخصية املسيئة للطفل يف أفالم الرسوم املتحركة عينة الدراسة 

%كنوع الشخصية

1885.7ذكور

314.3إناث

21100اإلجمالي

• يتضح من بيانات اجلدول السابق ما يلي :- 	
مقدمــة -  يف  جــاءوا  حيــث   )18( تكــرار  بواقــع   )%85.7( نســبة  ميثلــون  الذكــور  أن 

الشــخصيات املســيئة للطفــل يف مشــاهد أفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة التــي 
تناولــت مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية للطفــل.

يليهــا اإلنــاث يف املرتبــة الثانيــة للشــخصيات املســيئة للطفــل يف أفــام الرســوم املتحركــة - 
عينــة الدراســة مــن حيــث النــوع بنســبة )14.3%( بتكــرار )3( شــخصيات.

واتفقــت هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة حنــان محمــد إســماعيل )2017(، - 
حيــث جــاء الذكــور يف مقدمــة الشــخصيات الرئيســية يف األفــام وذلــك بنســبة بلغــت) 

.)%58.3
كمــا ظهــر وجــود درجــة كبيــرة مــن االرتبــاط بــن األطفــال والشــخصيات الكرتونيــة - 
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املفضلــة ممــا يشــكل عامــل هــام ينبغــي الوقــوف عنــده عنــد اختيــار األفــام التــي تعــرض 
علــى قنــوات األطفــال؛ ألن الشــخصية الكارتونيــة هــي مــا يرتبــط بــه الطفــل ويقلــده و 
يقــدم مــن خالهــا القيــم يف أفــام الرســوم املتحركــة ســواء كانــت إيجابيــة أو ســلبية. 

املســيئة  للشــخصية  العمريــة  للمرحلــة  طبًقــا  الدراســة  عينــة  األفــالم  توزيــع  )10-ب( 
الدراســة. عينــة  املتحركــة  الرســوم  أفــالم  للطفــل يف 

جدول )22( 
تكرارات ونسب املرحلة العمرية للشخصية املسيئة للطفل يف أفالم الرسوم املتحركة عينة الدراسة 

%كاملرحلة العمرية

942.8شباب

733.3يف منتصف العمر

523.8كبار السن

21100اإلجمالي

• يتضح من بيانات اجلدول السابق ما يلي :- 	
جــاءت غالبيــة الشــخصيات املســيئة للطفــل يف أفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة - 

يف املرحلــة العمريــة مــن الشــباب للشــخصيات بنســبة )42.8%( بتكــرار )9(، وقــد ظهــر 
ــم  ــة ســلمى –وفيل ــى الطفل ــي أســاءت إل ــت يف الســيدة الت ــك يف أفام)ســلمى ومتثل ذل
ال تلمســني يف شــخصية أحــد أقــارب الطفــل محمــد - وفيلــم خلــي بالــك متثــل يف 
شــخصيات الشــاب الــذي أســاء إلــى الطفــل ســمير وكذلــك الســيدة التــي أســاءت للطفــل 
ــذي أســاء لسمســم  ــي أســاء لســناء بالشارع-وشــخصيتي الشــاب ال ــل والشــاب الت وائ
ــل يف  ــة متث ــم جســدي أمان ــو صــح –ويف فيل ــم سمســم ولول ــو يف فيل والشــاب جــار لول
شــخصية شــاب أســاء إلــى كــرمي باحلمــام – والســيدة التــي أســاءت مللــك يف فيلــم جنمــة 

األمــان(.
العمريــة -  للمراحــل  الثانــي  الترتيــب  يف  العمــر  منتصــف  يف  العمريــة  املرحلــة  يليــه 

بنســبة  الدراســة  عينــة  املتحركــة  الرســوم  أفــام  يف  للطفــل  املســيئة  للشــخصيات 
)33.3%( بتكــرار )7(، ومتثــل يف العــم ســمير يف فيلــم ســلمى –وشــخصيتي صديــق 
والــد ماهــر، وجــار ســعاد يف فيلــم خلــي بالــك- والرجــل الــذي أســاء لســامر بالشــارع يف 
فيلــم ســامر والتحــرش- والرجــل الغريــب الــذي أســاء إلــى الطفلــة روان يف فيلــم هــذا 
ــب يف  ــم ســام- والشــخص الغري ــل ســام يف فيل ــذي أســاء لطف جســدي- والرجــل ال
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ــي. ــك ل ــم جســمي مل فيل
يليهــا )كبــار الســن( يف الترتيــب الثالــث للمراحــل العمريــة للشــخصيات املســيئة للطفــل - 

يف أفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة بنســبة )23.8%( بتكــرار )5(، وقــد متثلــت 
يف شــخصية كبيــر الســن الــذي أســاء للطفلــة ســارة يف فيلــم ال تلمســني- وكبيــر الســن 
الــذي إســاءة للطفلــة ســلمى يف فيلــم ضــد التحــرش- وفيلــم خلــي بالــك متثــل يف مديــر 
املدرســة الــذي حتــرش بالطفلــة جنــاح-يف فيلــم سمســم ولولــو صــح متثــل يف كبيــر 

الســن الــذي أســاء لسمســم -والرجــل التــي أســاء مللــك يف فيلــم جنمــة األمــان. 
)10-جـــ( توزيــع األفــالم طبقــا لطبيعــة الــدور الجتماعــي الذي تقوم به الشــخصية املســيئة 

للطفل يف أفالم الرســوم املتحركة عينة الدراســة.
جدول )23(

تكرارات ونسب طبيعة دور الشخصية يف أفالم الرسوم املتحركة عينة الدراسة 

%كطبيعة الدور الجتماعي

1676.2أشخاص غرباء

314.3أحد اجليران

14.7صديق لألب

14.7أحد األقارب 

21100اإلجمالي

• يتضح من بيانات اجلدول السابق ما يلي :- 	
جــاء »أشــخاص غربــاء »يف مقدمــة طبيعــة الــدور الجتماعــي الــذي تقــوم بــه الشــخصية - 

املســيئة للطفــل يف أفــالم الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة بنســبة بلغــت)76.2%( بواقــع 
املســيئة  للشــخصيات  الجتماعــي  الــدور  طبيعــة  إجمالــي  مــن  وذلــك  شــخصية؛   )16(
للطفــل يف أفــالم الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة، ومتثلــت يف شخصيات)شــخص غريــب 
أســاء إلــى ســامر يف فيلــم ســامر والتحــرش- ويف الشــخصيتن املســيئتن إلــى ســلمى 
ــة ســارة يف فيلــم ال  يف فيلــم ضــد التحــرش وشــخصية كبيــر الســن الــذي أســاء للطفل
ــذي أســاء لســمير  ــاء ال ــك جــاءت شــخصيات أحــد الغرب ــي بال ــم خل تلمســني، ويف فيل
ــي أســاءت لطفــل  ــة جنــاح والســيدة الت ــذي أســاء للطفل ــر املدرســة ال باألتوبيــس ومدي
وائــل وهــو يلعــب الكــرة والشــخص الــذي أســاء لطفلــة سناء-والشــخصيتان املســيئتان 
إلــى سمســم يف فيلــم سمســم ولولــو صــح-ويف فيلــم جســدي أمانــة متثــل يف شــخصية 
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شــخص أســاء إلــى كــرمي باحلمــام، وفيلــم هــذا جســدي والرجــل الغريــب الــذي أســاء إلى 
الطفلــة روان –ويف فيلــم ســام الشــخص الغريــب املســيء لســام –وفيلــم جســمي ملــك 
ــب املســيء ألحمــد –ويف جنمــة األمــان الســيدة والرجــل املســيئان  ــي الشــخص الغري ل

للطفلــة ملــك.
بــه -  تقــوم  الــذي  الجتماعــي  الــدور  لطبيعــة  اجليــران«  أحــد  الثانــي  الترتيــب  يف  يليهــا 

الشخصية املسيئة للطفل يف أفالم الرسوم املتحركة عينة الدراسة بنسبة بلغت)%14.3( 
بواقــع )3( شــخصية، وذلــك مــن إجمالــي طبيعــة الــدور الجتماعــي للشــخصيات املســيئة 
للطفــل يف أفــالم الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة، ومتثلــت يف شــخصيات العــم ســمير 
اجلــار يف فيلــم ســلمى- وجــار لولــو بالبيــت يف فيلــم سمســم ولولوصــح – وجــار ســعاد 

بالبيــت يف فيلــم خلــى بالــك.
الــدور -  لطبيعــة   « األقــارب  أحــد  لــألب–  »صديــق  مــن  كال  الثالــث  الترتيــب  يف  يليهــا 

الجتماعــي الــذي تقــوم بــه الشــخصية املســيئة للطفــل يف أفــالم الرســوم املتحركــة عينــة 
الدراســة بنســبة بلغــت)4.7%( بواقــع )1( شــخصية لــكل منهمــا، وذلــك مــن إجمالــي طبيعــة 
الــدور الجتماعــي للشــخصيات املســيئة للطفــل يف أفــالم الرســوم املتحركــة عينة الدراســة، 
ومتثلــت يفشــخصيتي صديــق والــد ماهــر يف فيلــم خلــى بالــك - أحــد أقــارب الطفــل 

ــم ال تلمســني. محمــد يف فيل
)10-د( توزيــع األفــالم طبًقــا لطبيعــة مهنــة الشــخصية املســيئة يف أفــالم الرســوم املتحركــة 

عينــة الدراســة.
جدول )24( تكرارات ونسب طبيعة مهنة الشخصية يف أفالم الرسوم املتحركة عينة الدراسة 

%كطبيعة مهنة الشخصية 

1676.2غير واضح 

14.7مدير مدرسة

14.7موظف مبدرسة

14.7مهندس

14.7عامل بالسوبر ماركت

14.7مزارع

21100اإلجمالي
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• يتضح من بيانات اجلدول السابق ما يلي :- 	
جــاء غيــر واضــح« يف مقدمــة طبيعــة مهنــة الشــخصية املســيئة للطفــل يف أفــالم الرســوم - 

املتحركــة عينــة الدراســة بنســبة بلغــت)76.2%( بواقــع )16( شــخصية، وذلــك مــن إجمالــي 
طبيعــة مهنــة للشــخصيات املســيئة للطفــل يف أفــالم الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة.

ــل -  ــدس- عام ــر مدرســة- موظــف مبدرســة –مهن يليهــا يف الترتيــب الثانــي كل من)مدي
الرســوم  أفــالم  يف  للطفــل  املســيئة  الشــخصية  مهنــة  طبيعــة  ماركت-مــزارع(  بالســوبر 
املتحركــة عينــة الدراســة بنســبة بلغــت)4.7%( بواقــع )1( شــخصية لــكل منهــم، وذلــك مــن 
املتحركــة عينــة  الرســوم  أفــالم  املســيئة للطفــل يف  الشــخصيات  إجمالــي طبيعــة مهنــة 
الدراســة، ومتثلــت يف األول يف مديــر املدرســة الــذي أســاء للطفلــة جنــاح يف فيلــم خلــى 
بالــك - والثانــي املوظــف الــذي أســاء لولــو باملدرســة – والثالــث العــم ســمير جار ســلمى- 
والرابــع عامــل الســوبر ماركــت الــذي أســاء إلــى ســلمى يف فيلــم ضــد التحــرش – والرابــع 

صديــق والــد ماهــر املــزارع يف فيلــم خلــي بالــك.
)10-ه( توزيــع األفــالم طبًقــا للمســتوى التعليمــي للشــخصية املســيئة للطفــل يف أفــالم 

الرســوم املتحركــة عينة الدراســة.
جدول )25(

تكرارات ونسب املستوى التعليمي للشخصية املسيئة يف أفالم الرسوم املتحركة عينة الدراسة 

%كاملستوى التعليمي للشخصية

1780.9غير واضح 

29.5 مؤهل عالي

14.7مؤهل متوسط

14.7أمي املزارع 

21100اإلجمالي

• يتضح من بيانات اجلدول السابق ما يلي :- 	
ــم يتضــح املســتوى التعليمــي لديهــم« يف -  ــة الشــخصيات املســيئة للطفــل »ل إن غالبي

مقدمــة املســتوى التعليمــي للشــخصية املســيئة للطفــل يف أفــام الرســوم املتحركــة 
ــي األدوار األخــرى  ــن إجمال ــرار م ــع )17( تك ــة الدراســة بنســبة )80.9%( بواق عين
التــي قامــت بهــا الشــخصيات املســيئة للطفــل يف أفــام الرســوم املتحركــة عينــة 

الدراســة.



مجلة البحوث اإلعالمية830

 ...  Mbc3 أثر مشاهدة أفالم الرسوم املتحركة املقدمة بقناة

كمــا جــاء املســتوى التعليمــي للشــخصية املســيئة للطفــل يف أفــام الرســوم املتحركــة - 
عينــة الدراســة »هــم ممــن تلقــوا تعليًمــا عالًيــا« يف الترتيــب الثانــي بنســبة بلغــت 
)9.5%( بواقــع )2( تكــرار مــن إجمالــي األدوار األخــرى التــي قامــت بهــا الشــخصيات 
ــدس  ــت يف املهن ــة الدراســة، ومتثل ــة عين املســيئة للطفــل يف أفــام الرســوم املتحرك

العــم ســمير جــار ســلمى -ومديــر مدرســة الطفلــة جنــاح.
يف حــن جــاءت كا مــن )مؤهــل متوســط - أمــي( يف الترتيــب الثالــث للمســتوى - 

التعليمــي للشــخصية املســيئة للطفــل يف أفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة 
بنســبة بلغــت )4.7%( بواقــع )1( تكــرار لــكل منهمــا، وذلــك مــن إجمالــي األدوار 
األخــرى التــي قامــت بهــا الشــخصيات املســيئة للطفــل يف أفــام الرســوم املتحركــة 
عينــة الدراســة، ظهــرت األولــى يف شــخصية موظــف املدرســة يف فيلــم سمســم ولولــو 
ــي بالــك. ــم خل صــح – بينمــا ظهــرت الثانــي يف املــزارع صديــق والــد ماهــر يف فيل

)10- و( توزيــع األفــالم طبًقــا للمســتوى القتصــادي للشــخصية املســيئة للطفــل يف 
أفــالم الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة.

جدول )26(
تكرارات ونسب املستوى القتصادي للشخصية يف أفالم الرسوم املتحركة عينة الدراسة 

%كاملستوى االقتصادي للشخصية

1152.4متوسط
523.8مرتفع

314.3منخفض
29.5غير واضح
21100اإلجمالي

• يتضح من بيانات اجلدول السابق ما يلي :- 	
مقدمــة -  ويشــكلون  متوســط  اقتصــادي  مبســتوى  تتمتــع  الشــخصيات  غالبيــة  إن 

املســتوى االقتصــادي للشــخصية املســيئة للطفــل يف أفــالم الرســوم املتحركــة عينــة 
الدراســة بنســبة بلغــت )52.4%( بواقــع )11( تكــرار مــن إجمالــي األدوار األخــرى 

التــي قامــت بهــا شــخصيات أفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة.
الرســوم -  أفــالم  يف  للطفــل  املســيئة  للشــخصية  االقتصــادي  املســتوى  جــاء  بينمــا 

املتحركــة عينــة الدراســة)مرتفع( يف الترتيــب الثانــي بنســبة )23.8%( بواقــع )5( 
تكــرارات مــن إجمالــي األدوار األخــرى التــي قامــت بهــا شــخصيات أفــام الرســوم 

املتحركــة عينــة الدراســة.
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الرســوم -  أفــالم  يف  للطفــل  املســيئة  للشــخصية  االقتصــادي  املســتوى  جــاء  بينمــا 
املتحركــة عينــة الدراســة)منخفض( يف الترتيــب الثالــث بنســبة )14.3%( بواقــع )3( 
تكــرارات مــن إجمالــي األدوار األخــرى التــي قامــت بهــا شــخصيات أفــام الرســوم 

ــة الدراســة. ــة عين املتحرك
الرســوم -  أفــالم  يف  للطفــل  املســيئة  للشــخصية  االقتصــادي  املســتوى  جــاء  بينمــا 

املتحركــة عينــة الدراســة )غيــر واضــح( يف الترتيــب الرابــع بنســبة )9.5%( بواقــع )2( 
تكــرار مــن إجمالــي األدوار األخــرى التــي قامــت بهــا شــخصيات أفــام الرســوم 

املتحركــة عينــة الدراســة.
يف  للطفــل  املســيئة  للشــخصية  الجتماعيــة  للحالــة  طبًقــا  األفــالم  )10-ى(توزيــع 

الدراســة. عينــة  املتحركــة  الرســوم  أفــالم 
جدول )27(

تكرارات ونسب احلالة الجتماعية للشخصية املسيئة للطفل يف أفالم الرسوم املتحركة عينة الدراسة 

%كاحلالة االجتماعية للشخصية

1676.2غير واضح 
314.3متزوج
29.5أعزب

21100اإلجمالي
• يتضح من بيانات اجلدول السابق ما يلي :- 	

جــاء )غيــر واضــح( يف الترتيــب األول للحالــة االجتماعــي للشــخصية املســيئة للطفــل يف - 
أفــالم الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة بنســبة )76.2%( بواقــع )16( تكــرارًا مــن إجمالــي 

األدوار األخــرى التــي قامــت بهــا شــخصيات أفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة.
بينمــا جــاءت احلالــة االجتماعــي للشــخصية املســيئة للطفــل يف أفــالم الرســوم املتحركــة - 

مــن  تكــرار   )3( بواقــع  بنســبة )%14.3(  الترتيــب الثانــي  عينــة الدراســة)متزوج( يف 
ــة  ــة عين ــا شــخصيات أفــام الرســوم املتحرك ــي قامــت به ــي األدوار األخــرى الت إجمال
الدراســة، واتضــح ذلــك يف فيلــم ســلمى شــخصية العــم ســمير، جــار ســعاد بالبيــت يف 

فيلــم خلــي بالــك(.
ثــم جــاءت احلالــة االجتماعــي للشــخصية املســيئة للطفــل يف أفــالم الرســوم املتحركــة عينــة - 

الدراســة )أعــزب( يف الترتيــب الثالــث بنســبة )9.5%( بواقــع )2( تكــرار مــن إجمالي األدوار 
األخــرى التــي قامــت بهــا شــخصيات أفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة، ومتثلــت يف 

شــخصيتي صديــق والــد ماهــر- أحــد أقــارب الطفــل محمــد يف فيلــم ال تلمســني.
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)ب(نتائج استبيان املقابالت مع أمهات األطفال عينة الدراسة:-
يتنــاول هــذا اجلــزء نتائــج اســتبيان املقابــات مــع عينــة مــن أمهــات األطفــال عينــة 

الدراســة، وذلــك علــى النحــو اآلتــي :-

مــدى مشــاهدة األطفــال ألفــالم الرســوم املتحركــة التــي تتنــاول موضوعــات حــول التوعيــة - 1
مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية املقدمــة بقنــاةMbc3 مــن وجهــة نظــر أمهــات األطفــال:

جدول رقم )28(
تكــرارات ونســب مــدي مشــاهدة األطفــال ألفــالم الرســوم املتحركــة التــي تتنــاول موضوعــات حــول التوعيــة 
مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية املقدمــة بقنــاةMbc3 مــن وجهــة نظــر أمهــات األطفــال وفًقــا ملســتوى تعليــم 

األطفــال. أمهــات 

مستوى التعليم
مدى املشاهدة

اإلجماليمؤهل عالي مؤهل متوسط
%ك%ك%ك

770.01055.61760.7دائًما

330.0844.41139.3أحياًنا

10100.018100.028100.0اإلجمالي

قيمة كا2=0.562درجة احلرية =1مستوى املعنوية=0.453الدللة = غير دالة
الرســوم  - أفــام  يشــاهدون  األطفــال  %مــن   60.7 أن  الســابق:  اجلــدول  مــن  يتضــح 

املتحركــة التــي تتنــاول موضوعــات حــول التوعيــة مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية املقدمــة 
بقنــاةMbc3 )دائًمــا(، بينمــا يشــاهدها39.3 %منهــم )أحياًنــا(.

وبحســاب قيمــة كا2 بلغــت )0.562( عنــد درجــة حريــة = )1(، وهــي قيمــة غيــر  -
دالــة إحصائًيــا. ويعنــي ذلــك عــدم وجــود عاقــة دالــة إحصائًيــا بــن تعليــم أمهــات 
األطفال)مؤهــل متوســط، مؤهــل عالــي( ومــدى مشــاهدة األطفــال ألفــام الرســوم 
املتحركــة التــي تتنــاول موضوعــات حــول التوعيــة مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية املقدمــة 

.Mbc3بقنــاة

وهــو مــا يؤكــد علــى تشــابه تفضيــات أطفــال العينــة مــن الذكــور واإلناث يف مشــاهدتهم  -
لألفــام الرســوم املتحركــة التــي تتنــاول موضوعــات حــول التوعيــة مبفاهيــم اإلســاءة 
اجلنســية املقدمــة بقنــاة Mbc3 مــن وجهــة نظــر أمهاتهــم، وذلــك وفًقــا ملســتوى تعليــم 
بــن كل منهمــا مــن حيــث  النســب  تلــك األطفــال، حيــث ناحــظ تقاربــت  أمهــات 
املشــاهدة، وان كانــت النســبة األكبــر تقتــرب قليــًا لــدى األطفــال التــي تتمتــع أمهاتهــم 
مبســتوى تعليــم عالــي مــن حيــث مشــاهدة هــذه األفــام بصــورة دائمــة، وهــذه النتيجــة 
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طبيعيــة بحكــم أنهــا لديهــا ثقافــة ودرجــة مــن الوعــي أعلــى مــن ذوات املؤهــل املتوســط، 
كمــا يؤكــد أهميــة أفــام الرســوم املتحركــة يف إثــراء عمليــة التعلــم لــدى الطفــل وإكســابه 

املعلومــات التوعويــة حــول مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية وكيفيــة الوقايــة منهــا.

ــى نســبة  - ــل أعل ــون ميث ــت أن الكارت ــي أثبت واتفقــت مــع دراســة مــرمي فــاروق )2009( والت
مشــاهدة بلغــت45.5 %.

وجــاءت دراســة هنــاء حفنــاوي يوســف)2014(لتوضح أن مسلســات الرســوم املتحركــة يف  -
مقدمــة املــواد التــي يفضــل األطفــال مشــاهدتها يف قنواتهــم الفضائيــة العربيــة وذلــك 

بنســبة 74، %59.

بينمــا اختلفــت معهــا دراســة فــوزي ســالمة أحمــد)2013()79(، والتــي أثبتــت وجــود تبايــن  -
بــن مــدى مشــاهدة أفــراد العينــة للمسلســات الكارتونيــة، حيــث تزيــد دائًمــا عنــد 

ــا عنــد الذكــور. اإلنــاث بينمــا أحياًن

أســباب تفضيــل األطفــال مشــاهدة أفــالم الرســوم املتحركــة التــي تتنــاول موضوعــات - 2
حــول التوعيــة مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية املقدمــة بقنــاةMbc3 مــن وجهــة نظــر 

أمهــات األطفــال:-
جدول رقم )29(

تكــرارات ونســب أســباب تفضيــل األطفــال مشــاهدة أفــالم الرســوم املتحركــة التــي تتنــاول موضوعــات حــول 
التوعيــة مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية املقدمــة بقنــاةMbc3 مــن وجهــة نظــر أمهــات األطفــال وفًقــا ملســتوى 

تعليــم أمهــات األطفــال.

مستوى التعليم
     أسباب التفضيل

اإلجماليمؤهل عالي مؤهل متوسط

%ك%ك%ك

 ألنها تزود طفلي مبعلومات جديدة حتميه 
42.9 44.412 40.08 4من خطر اإلساءة اجلنسية وتأثيرها عليهم

 توعيه بأهم الدالئل والعامات اجلسمية 
21.4 27.86 10.05 1التي تثبت تعرض األطفال لإلساءة اجلنسية

14.3 11.14 20.02 2تقدم معلومات توعية مفيدة 

10.7 5.63 20.01 2ألنها تقدم موضوعات تتناسب مع عمره 
10.7 11.13 10.02 1ألن توقيت بثها مناسبة له  

10100.018100.028100.0اإلجمالي

قيمة كا2=2.593درجة احلرية =4مستوى املعنوية=0.628الداللة =غير دالة
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يتضــح مــن اجلــدول الســابق: جــاء )ألنهــا تــزود طفلــي مبعلومــات جديــدة حتميــه مــن 
خطــر اإلســاءة اجلنســية وتأثيرهــا عليهــم( يف مقدمــة أســباب تفضيــل األطفــال مشــاهدة 
أفــام الرســوم املتحركــة التــي تتنــاول موضوعــات حــول التوعيــة مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية 
ــه  ــم جــاء )توعي ــال بنســبة 42.9%، ث ــات األطف ــة نظــر أمه ــاة Mbc3 مــن وجه ــة بقن املقدم
ــال لإلســاءة اجلنســية( يف  ــت تعــرض األطف ــي تثب ــل والعامــات اجلســمية الت بأهــم الدالئ
املرتبــة الثانيــة بنســبة 21.4%، ثــم جــاء )تقــدم معلومــات توعيــة مفيــدة( يف املرتبــة الثالثــة 
ــت  ــا تقــدم موضوعــات تتناســب مــع عمــره( و)ألن توقي ــًرا جــاء )ألنه بنســبة 14.3%، وأخي

بثهــا مناســبة لــه( بنســبة %10.7.

بلغــت )2.593( عنــد درجــة حريــة = )4(، وهــي قيمــة غيــر -  وبحســاب قيمــة كا2 
دالــة إحصائًيــا. ويعنــي ذلــك عــدم وجــود عاقــة دالــة إحصائًيــا بــن تعليــم أمهــات 
األطفال)مؤهــل متوســط، مؤهــل عالــي( وأســباب تفضيــل األطفــال مشــاهدة أفــام 
الرســوم املتحركــة التــي تتنــاول موضوعــات حــول التوعيــة مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية 

 .Mbc3بقنــاة املقدمــة 

وهــذا يؤكــد أن أفــام الرســوم املتحركــة مــن املمارســات اليوميــة املحببــة إلــى قلــب - 
الطفــل والتــي تقــوم بتحقيــق أهــداف محــدد منهــا إكســاب الطفــل املعــارف واملعلومــات 
واألفــكار التــي تلعــب دورًا هاًمــا يف توعيــه الطفــل وتثقيفــه وحمايتــه مــن خطــر اإلســاءة 

اجلنســية وتأثيرهــا عليهــم بصــورة شــيقة وجذابــة.
وقــد اختلفــت هــذه النتيجــة مــع دراســة محمــود أحمــد مزيــد )2004()80(، حيــث جــاء مــن - 

أهــم أســباب تفضيــل األطفــال للكارتــون لقضــاء وقــت مســلى؛ ثــم الن موضوعاتــه شــيقة.
ودراســة نــوران الســيد محمــد منصــور)2010(، حيــث أثبتــت أن مــن أهــم أســباب التفضيــل - 

أن الطفــل يكتســب قيًمــا ومعلومــات دينيــة.

عــدد الســاعات التــي يقضيهــا األطفــال يف مشــاهدة أفــالم الرســوم املتحركــة التــي تتنــاول - 3
موضوعــات حــول التوعيــة مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية املقدمــة بقنــاةMbc3 مــن وجهــة 

نظــر أمهــات األطفــال:-
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جدول رقم )30(
تكــرارات ونســب عــدد الســاعات التــي يقضيهــا األطفــال يف مشــاهدة أفــام الرســوم املتحركــة التــي تتنــاول 
موضوعــات حــول التوعيــة مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية املقدمــة بقنــاةMbc3 مــن وجهــة نظــر أمهــات 

األطفــال وفًقــا ملســتوى تعليــم أمهــات األطفــال

مستوى التعليم
عدد الساعات

اإلجماليمؤهل عالي مؤهل متوسط

%ك%ك%ك

660.01266.71864.3أقل من ساعة

110.0422.2517.9ساعة فأكثر

330.0211.1517.9ساعتن

10100.018100.028100.0اإلجمالي

قيمة كا2=1.867درجة احلرية =2مستوى املعنوية=0.393الداللة = غير دالة

 يتضــح مــن اجلــدول الســابق: أن 64.3 %مــن األطفــال يقضــون )أقــل مــن ســاعة( يف 	
مشــاهدة أفــام الرســوم املتحركــة التــي تتنــاول موضوعــات حــول التوعيــة مبفاهيــم 
)ســاعة  منهــم  يقضــي %17.9  بينمــا   ،Mbc3بقنــاة املقدمــة  اجلنســية  اإلســاءة 

فأكثــر(.
بلغــت )1.867( عنــد درجــة حريــة = )2(، وهــي قيمــة غيــر -  وبحســاب قيمــة كا2 

دالــة إحصائًيــا. ويعنــي ذلــك عــدم وجــود عاقــة دالــة إحصائًيــا بــن تعليــم أمهــات 
ــال يف  ــا األطف ــي يقضيه ــي( وعــدد الســاعات الت األطفال)مؤهــل متوســط، مؤهــل عال
مشــاهدة أفــام الرســوم املتحركــة التــي تتنــاول موضوعــات حــول التوعيــة مبفاهيــم 

.Mbc3اإلســاءة اجلنســية املقدمــة بقنــاة

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع طبيعــة املرحلــة العمريــة لطفــل نظــًرا لقصــر مــدى انتبــاه - 
يف هــذه املرحلــة العمريــة، ورمبــا جنــد حــرص األمهــات علــى حتديــد فتــرة محــددة 
ــى  ــر الســلبي عل ــا مــن التأثي ــدة، منًع ــك األفــام املفي ــة ألطفالهــم لتل للمشــاهدة اليومي

أطفــال مــن جــراء اجللــوس لفتــرات طويلــة أمــام التليفزيــون.

وقــد اختلفــت هــذه النتيجــة مــع دراســة خالــد حبيــب وطــارق ســليمان)2015(: تبــن أن - 
30% مــن األطفــال يشــاهدوها أكثــر مــن أربــع ســاعات يومًيــا، ممــا يوضــح أنهــا وســيلة 

مفضلــة للترفيــه عنــد الطفــل.
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أكثــر األفــالم التــي لهــا دور فعــال يف توعيــة األطفــال مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية مــن وجهة - 4
نظــر أمهــات األطفال:

جدول رقم )31(
ــم اإلســاءة اجلنســية مــن  ــال مبفاهي ــه األطف ــال يف توعي ــا دور فع ــي له ــر األفــام الت ــرارات ونســب أكث تك

ــال ــم أمهــات األطف ــا ملســتوى تعلي ــال وفًق ــة نظــر أمهــات األطف وجه

مستوى التعليم
  األفام

اإلجماليمؤهل عاليمؤهل متوسط

%ك%ك%ك

660.0738.91346.4سلمى
220.0316.7517.9ال تلمسني
220.0316.7517.9خلى بالك

00.0527.8517.9جنمة األمان

10100.018100.028100.0اإلجمالي

قيمة كا2= 3.475درجة احلرية =3مستوى املعنوية=0.324الداللة = غير دالة

يتضــح مــن اجلــدول الســابق: جــاء )فيلــم ســلمي( يف مقدمــة أكثــر األفــام التــي لهــا دور  -
فعــال يف توعيــه األطفــال مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية مــن وجهــة نظــر أمهــات األطفــال 
بنســبة بلغــت 46.4%، يف املقابــل تســاوت األفــام )ال تلمســني( و)خلــى بالــك( و )جنمــة 

األمان(بنســبة بلغــت %17.9.

وبحســاب قيمــة كا2 بلغــت )3.475( عنــد درجــة حريــة = )3(، وهــي قيمــة غيــر  -
دالــة إحصائًيــا. ويعنــي ذلــك عــدم وجــود عاقــة دالــة إحصائًيــا بــن تعليــم أمهــات 
األطفال)مؤهــل متوســط، مؤهــل عالــي( وأكثــر األفــام التــي لهــا دور فعــال يف توعيــه 

األطفــال مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية مــن وجهــة نظــر أمهــات األطفــال.

رمبــا اســتطاع فيلــم ســلمى وغيــره مــن األفــام تقــدمي العديــد مــن اإلرشــادات للطفــل  -
التــي جتعلــه يحافــظ علــى ســامته مــن اإلســاءة اجلنســية التــي مــن املمكــن أن يتعــرض 
لهــا مــن الغربــاء أو أحــد املقربــن، وأن يحافــظ علــى مســافة آمنــة بينــه وبــن اآلخريــن.
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دور أفــالم الرســوم املتحركــة يف توعيــة األطفــال مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية مــن وجهــة - 5
نظــر أمهــات األطفــال:- 

جدول رقم )32(
تكــرارات ونســب دور أفــالم الرســوم املتحركــة يف توعيــة األطفــال مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية مــن وجهــة نظــر 

أمهــات األطفــال وفًقــا ملســتوى تعليــم أمهــات األطفــال

مستوى التعليم
  دور األفام

اإلجماليمؤهل عاليمؤهل متوسط

%ك%ك%ك

440.01055.61450.0نعم

660.0844.41450.0إلي حد ما

10100.018100.028100.0اإلجمالي

قيمة كا2=0.622درجة احلرية =1مستوى املعنوية= 0.430الداللة = غير دالة

 يتضــح مــن اجلــدول الســابق: كان ألفــام الرســوم املتحركــة دور يف توعيــة األطفــال 	
مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية مــن وجهــة نظــر أمهــات األطفــال.

بلغــت )0.622( عنــد درجــة حريــة = )1(، وهــي قيمــة غيــر -  وبحســاب قيمــة كا2 
دالــة إحصائًيــا. ويعنــي ذلــك عــدم وجــود عاقــة دالــة إحصائًيــا بــن تعليــم أمهــات 
توعيــة  املتحركــة يف  الرســوم  أفــام  ودور  عالــي(  مؤهــل  متوســط،  األطفال)مؤهــل 

األطفــال مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية مــن وجهــة نظــر أمهــات األطفــال.
واتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة جاكــي مــارش )2006( وأشــارت أهــم النتائــج إلــى أن - 

الرســوم املتحركــة االلكترونيــة هــي أفضــل الوســائل لتوصيــل املعــارف واملعلومــات 
لألطفــال يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة، وإن الرســوم املتحركــة تســاعد األطفــال يف فهــم 

ــر مــن املوضوعــات. الكثي
يدعــم -  الكارتــون  أن  أثبتــت  والتــي  العزيــز)2007()81(،  عبــد  محمــد  نســرين  ودراســة 

ــا. ــه ثانًي ــدة ل ــل املعلومــات املفي ــم نق ــام األول، ث ــل يف املق ــدى الطف ــة ل الســلوكيات اإليجابي
أمــا عــن دراســة علــي حســن ودانيــل )2013( وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود ارتبــاط قــوي - 

بــن مشــاهدة برامــج الرســوم املتحركــة وســلوك األطفــال.

أوجــه اســتفادة األطفــال مــن مشــاهدة أفــالم الرســوم املتحركــة التــي تتنــاول موضوعــات - 6
:Mbc3حــول التوعيــة مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية املقدمــة بقنــاة
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جدول )33(
اســتجابات املبحوثــن حــول أوجــه اســتفادة األطفــال مــن مشــاهدة أفــام الرســوم املتحركــة التــي تتنــاول 

1.Mbc3ــاة موضوعــات حــول التوعيــة مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية املقدمــة بقن

االستجابة
     العبارات

املتوسط موافقمحايدمعارض 
احلسابي

االستجابة*
االنحراف 

املعياري % ك% ك% ك

قامت بتوعية طفلي بضرورة اإلخبار عن 
الشخص املسيء وحبسه دون تردد.

0.499موافق82.12.79 14.323 3.64 1

حثت طفلي على ضرورة التأكد من أغاق 
باب دورة املياه عند الدخول.

0.670موافق78.62.68 10.722 10.73 3

أستطاع طفليمعرفة أنواع النظرات 
املزعجة واللمسات غير األمنة والكام غير 

املقبول.
0.621موافق71.42.64 21.420 7.16 2

أرشدت طفى للدفاع عن نفسه واال يجبره 
أحد على فعل شيء ال يريده و الصراخ 
والهروب من اخلطر، واللجوء إلى اخبار 

أحد املقربن ملساعدته .

0.559موافق67.92.64 28.619 3.68 1

وجهت طفلي إلى عدم االستجابة ألى 
شخص غريب حتى لو قدم له احللو أو 
الهدية وعدم اللعب مع من هم أكبر منه 

سًنا.

0.621موافق71.42.64 21.420 7.16 2

وعت طفلي بعدم ركوب السيارة على أي 
شخص غريب.

0.621موافق71.42.64 21.420 7.16 2

ركزت تلك األفام على توعية طفلي 
باملناطق اخلاصة واملحظورة بجسمه التي 
ال يسمح ألحد ملسها إال الناس التي نثق 

بهم كاآلب أو األم.

0.629موافق67.92.61 25.019 7.17 2

عرفت طفلي إذا قام أحد بعرض صور غير 
الئقة عليه، ال يسمح له وال يشاهد ذلك.

0.685موافق71.42.61 17.920 10.75 3

وجهت طفلي إلى معرفة إذا حتدث أحد 
معه بألفاظ بذيئة غير الئقة فهو بذلك 

يتعرض لنوع من اإلساءة اجلنسية.
0.634موافق64.32.57 28.618 7.18 2

ساعدت طفلي على توعيته بعدم خلع 
مابسه أمام أحد أو االستحمام مع أي 

شخص. 
0.634موافق64.32.57 28.618 7.18 2

يكون طفلي مقتنًعا مبا يشاهده يف تلك 
األفام.  

0.836موافق64.32.43 14.318 21.44 6

0.848محايد42.92.14 28.612 28.68 8يقلد طفلي حركات الشخصيات وأفعالهم.

تدفعه للتعاطف مع الشخصيات وتشجعه 
على القيام بسلوكيات جديدة.

0.838محايد35.72.04 32.110 32.19 9

تعرفه حلول ملواجهة بعض املشكات التي 
تواجه. 

0.903محايد39.32.00 21.411 39.36 11

28اإلجمالي

*  من 1 إلى 1.66 معارض		 من 1.67 إلى 2.33 محايد  		 من 2.34 إلى 3 موافق
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تشــير بيانــات اجلــدول الســابق إلــى أوجــه اســتفادة األطفــال مــن مشــاهدة أفــام الرســوم 
املتحركــة التــي تتنــاول موضوعــات حــول التوعيــة مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية املقدمــة بقنــاة

Mbc3 حيــث جــاء )قامــت بتوعيــة طفلــي بضــرورة اإلخبــار عــن الشــخص املســيء وحبســه 
دون تــردد(يف املرتبــة األولــي مبتوســط حســابى2.79، وجــاءت )حثــت طفلــي علــى ضــرورة 
التأكــد مــن إغــاق بــاب دورة امليــاه عنــد الدخــول( يف املرتبــة الثانيــة مبتوســط حســابى 
2.68، وجــاءت )اســتطاع طفلــي معرفــة أنــواع النظــرات املزعجــة واللمســات غيــر األمنــة 
والــكام غيــر املقبــول( و )أرشــدت طفــى للدفــاع عــن نفســه واال يجبــره أحــد علــى فعــل شــيء 
ال يريــده و الصــراخ والهــروب مــن اخلطــر، واللجــوء إلــى اخبــار أحــد املقربــن ملســاعدته( 
و)وجهــت طفلــي إلــى عــدم االســتجابة ألي شــخص غريــب حتــى لــو قــدم لــه احللــو او الهديــة 
ــى أي  ــي بعــدم ركــوب الســيارة عل ــه ســًنا( و)وعــت طفل وعــدم اللعــب مــع مــن هــم أكبــر من
شــخص غريــب( يف املرتبــة الثالثــة مبتوســط حســابى2.64، وجــاءت )ركــزت تلــك األفــام 
علــى توعيــة طفلــي باملناطــق اخلاصــة واملحظــورة بجســمه التــي ال يســمح ألحــد ملســها إال 
النــاس التــي نثــق بهــم كاألب أو األم( و)عرفــت طفلــي أذا قــام أحــد بعــرض صــور غيــر الئقــة 
عليــه، ال يســمح لــه وال يشــاهد ذلــك( يف املرتبــة الرابعــة مبتوســط حســابى2.61، ثــم جــاءت 
ــك  ــو بذل ــة فه ــر الئق ــة غي ــه بألفــاظ بذيئ ــة إذا حتــدث أحــد مع ــى معرف ــي إل )وجهــت طفل
يتعــرض لنــوع مــن اإلســاءة اجلنســية( و )ســاعدت طفلــي علــى توعيتــه بعــدم خلــع مابســه 
أمــام أحــد أو االســتحمام مــع أي شــخص( يف املرتبــة اخلامســة مبتوســط حســابي 2.57، ثــم 
جــاءت )يكــون طفلــي مقتنعــا مبــا يشــاهده يف تلــك األفــام( يف املرتبــة السادســة مبتوســط 
حســابي 2.43، ثــم جــاءت )يقلــد طفلــي حــركات الشــخصيات وأفعالهــم( يف املرتبــة الســابعة 
مبتوســط حســابي 2.14، ثــم جــاءت )تدفعــه للتعاطــف مــع الشــخصيات وتشــجعه علــى 
القيــام بســلوكيات جديــدة( يف املرتبــة الثامنــة مبتوســط حســابي 2.04، وأخيــًرا جــاءت 

)تعرفــه حلــول ملواجهــة بعــض املشــكات التــي تواجــه( مبتوســط حســابى2.

-ويتضــح لنــا أن توعيــة الطفــل باملوضوعــات الســابقة تتناســب مــع قــدرة الطفــل علــى 
ــا  ــي نقدمه ــات الت ــة املعلوم ــة ونوعي ــدرج يف كمي ــة، وتت ــة العمري االســتيعاب يف هــذه املرحل
ــت االســتفادة  ــة حقق ــام الرســوم املتحرك ــل واســتيعابه، وياحــظ أن أف حســب ســن الطف
املرجــوة منهــا يف تربيــة الطفــل جنســًيا بصــورة تلقائيــة، ليحولهــا إلــى مجــاالت تعليميــة 

ــه. ــرض لإلســاءة اجلنســية وتأثيرهــا علي ــن التع ــة م ــل وحماي ــب الطف لتهذي

وقــد اتفقــت مــع هــذه النتيجــة مــع دراســة تشــيولغ ســان ليــم )2003( والتــي أشــارت أهــم - 
النتائــج إلــى أن الرســوم املتحركــة تســاعد يف فهــم وتنميــة الكثيــر مــن املوضوعــات، 
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ــرة. ــة بدرجــة كبي ــة التعليمي وتســهل العملي
ودراســة مــرمي فــاروق)2009(، والتــي أثبتــت أنــه توجــد أوجــه مختلفــة لاســتفادة مــن - 

الرســوم املتحركــة حيــث أحتــل تعلــم الســلوكيات املفيــدة املركــز األول بنســبة 31، %6.
ودراســة ســيربني إميــورى)2010()82(، والتــي أشــارت إلــى قــدرة الكارتــون علــى إحــداث - 

تغيــر يف الســلوك لــدى األطفــال، إن لهــا دورًا إيجابًيــا يف تعليمهــم وتنميــة مهارتهــم.

مــدى حتــدث األطفــال مــع أمهاتهــم حــول مــا يشــاهدونه بأفــالم اإلســاءة اجلنســية مــن - 7
وجهــة نظــر أمهــات األطفــال:

جدول رقم )34(
تكــرارات ونســب مــدي حتــدث األطفــال مــع أمهاتهــم حــول مــا يشــاهدونه بأفــالم اإلســاءة اجلنســية مــن وجهــة 

نظــر أمهــات األطفــال وفًقــا ملســتوى تعليــم أمهــات األطفــال

مستوى التعليم
املدي

اإلجماليمؤهل عالي مؤهل متوسط

% ك% ك% ك

440.0633.31035.7دائًما

660.01266.71864.3إلي حد ما

10100.018100.028100.0اإلجمالي

قيمة كا2=0.124درجة احلرية =1مستوى املعنوية=0.724الداللة = غير دالة

يتضــح مــن اجلــدول الســابق: أن دائمــا مــا يتحــدث األطفــال مــع أمهــات األطفــال حــول 
مــا يشــاهدونه بأفــام اإلســاءة اجلنســية مــن وجهــة نظــر أمهــات األطفــال بنســبة %35.7، 

بينمــا يتحدثــون 64.3% منهــم إلــي حــد مــا.

بلغــت )0.124( عنــد درجــة حريــة = )1(، وهــي قيمــة غيــر -  وبحســاب قيمــة كا2 
دالــة إحصائًيــا. ويعنــي ذلــك عــدم وجــود عاقــة دالــة إحصائًيــا بــن تعليــم أمهــات 
األطفال)مؤهــل متوســط، مؤهــل عالــي( ومــدي حتــدث األطفــال مــع أمهــات األطفــال 

حــول مــا يشــاهدونه بأفــام اإلســاءة اجلنســية مــن وجهــة نظــر أمهــات األطفــال.
وهــذا مــا يوضــح مــدى حاجــة الطفــل إلــى مســاعدة أمــه يف التحــدث معــه وتوضيــح كل - 

ــك مــن الضــروري  ــك املوضــوع؛ ولذل ــه مــن تســاؤالت ملحــة حــول ذل ــدور يف ذهن مــا ي
أن تتحــدث األم عــن جميــع أجــزاء جســمه وأنــه ملكــه هــو فقــط وأن توضــح لــه أن 
عليــه حمايتــه واالعتنــاء بــه، وبذلــك ســوف تشــعري طفلــك دائًمــا إنــه يتحمــل مســئولية 
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جســده، وهــذا يعــد مــن الطــرق الســليمة لتثقيــف الطفــل جنســًيا وليــس معناهــا اإلباحية 
أو شــرح األمــر للطفــل بشــكل ال يتناســب مــع عمــره واســتيعابه، ولكــن املقصــود أن نقــوم 
بتنويــر عقلــه مبفاهيــم مهذبــة ال يوجــد بهــا أي إيحــاءات ســيئة، وذلــك مــن أجــل خلــق 

نــوع مــن حســن التصــرف لديــه اجتــاه أي تصــرف جنســي خاطــئ معــه.

مــع - 8 األمهــات  وحتــدث  األفــالم  خــالل  مــن  عرضــت  التــي  اجلنســية  اإلســاءة  أنــواع  أكثــر 
األطفــال: أمهــات  نظــر  وجهــة  مــن  عنهــا  أطفالهــن 

جدول رقم )35(
تكــرارات ونســب أكثــر أنــواع اإلســاءة اجلنســية التــي عرضــت مــن خــالل األفــالم وحتــدث األمهــات مــع 

أطفالهــن عنهــا مــن وجهــة نظــر أمهــات األطفــال وفًقــا ملســتوى تعليــم أمهــات األطفــال

مستوى التعليم
األنواع

اإلجماليمؤهل عالي مؤهل متوسط

% ك% ك% ك

اللمسات غير اآلمنة من 
األشخاص الغرباء

2 20.06 33.38 28.6

النظرات املزعجة التي تخيف 
طفلك

3 30.05 27.88 28.6

سماع الطفل كام إباحي 
وغير الئق عن جسمه 

3 30.02 11.15 17.9

عرض الصور غير الائقة 
على طفلك

1 10.03 16.74 14.3

االتصال اجلنسي غير اآلمن 
للطفل

1 10.02 11.13 10.7

10100.018100.028100.0اإلجمالي

قيمة كا2=1.903درجة احلرية =4مستوى املعنوية=0.754الداللة = غير دالة

	 ــاء( و ــة مــن األشــخاص الغرب ــر اآلمن يتضــح مــن اجلــدول الســابق: جــاء )اللمســات غي
)النظــرات املزعجــة التــي تخيــف طفلــك( يف مقدمــة أكثــر أنــواع اإلســاءة اجلنســية التــي 
عرضــت مــن خــال األفــام وحتــدث أمهــات األطفــال مــع الطفــل عنهــا مــن وجهــة نظــر 
أمهــات األطفــال بنســبة بلغــت 28.6%، ثــم جــاء )ســماع الطفــل كام إباحــي وغيــر الئــق 
ــر  ــم جــاء )عــرض الصــور غي ــة بنســبة بلغــت 17.9%، ث ــة الثاني عــن جســمه( يف املرتب
الائقــة علــى طفلــك( يف املرتبــة الثالثــة بنســبة بلغــت 14.3%، وأخيــرا جــاء )االتصــال 

اجلنســي غيــر اآلمــن للطفــل( بنســبة بلغــت %10.7.
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بلغــت )1.903( عنــد درجــة حريــة = )4(، وهــي قيمــة غيــر -  وبحســاب قيمــة كا2 
دالــة إحصائًيــا. ويعنــي ذلــك عــدم وجــود عاقــة دالــة إحصائًيــا بــن تعليــم أمهــات 
األطفال)مؤهــل متوســط، مؤهــل عالــي( وأكثــر أنــواع اإلســاءة اجلنســية التــي عرضــت 
مــن خــال األفــام وحتــدث أمهــات األطفــال مــع الطفــل عنهــا مــن وجهــة نظــر أمهــات 

األطفــال.
وبســؤال أمهــات األطفــال حــول تعــرض أطفالهــن ألي نــوع مــن أنــواع اإلســاءة اجلنســية - 9

مــن قبــل وكيفيــه تعاملهــا مــع املوقــف: أتضــح أن غالبيــة األطفــال لــم تتعرض ألي نوع 
مــن أنــواع اإلســاءة اجلنســية بنســبة بلغــت)92.8%(، بينمــا وجــد نســبة ضئيلــة مــن 
األطفــال تعرضــوا لهــذه اإلســاءة أحدهمــا مــن قبــل أشــخاص غربــاء، واآلخــر مــن 
املقربــن ألهــل الطفــل، لكــن أكتفــوا األمهــات بتوبيــخ الشــخص املســيء وتعنيفــه دون 
اإلبــاغ عنــه حرًصــا علــى أطفالهــن؛ ونظــًرا ألن اإلســاءة كانــت لفظيــة فقــط دون 

املســاس بأطفالهــن جســدًيا.
أهــم القتراحــات التــي ترغــب يف وجودهــا يف أفــالم الرســوم املتحركــة التــي تتنــاول - 10

اإلســاءة اجلنســية للطفــل. مفاهيــم 
جدول رقم )36(

تكــرارات ونســب أهــم القتراحــات التــي ترغــب األمهــات يف وجودهــا يف أفــالم الرســوم املتحركــة التــي تتنــاول 
مفاهيــم الســاءة اجلنســية للطفــل

%كالعبارات

تناول إرشادات لألم لكيفية التعامل مع طفالها الذي تعرض 
لإلساءة اجلنسية.

1242.86

932.14عرض أوجه العقاب الرادع للمسيء جنسًيا للطفل.

التوعية بعامات اجلسدية للتعرض لإلساءة اجلنسية ومدى 
خطورتها وآثارها على طفلي.

414.29

27.14تناول أسباب وخطورة تلك الظاهرة على املجتمع بشكل متعمق.

عرض ومعاجلة املوضوع بلهجة وبشخصيات مصرية محببة إلى 
الطفل.

13.57

28100اإلجمالي
• يتضــح مــن اجلــدول الســابق : جــاء )تنــاول إرشــادات لــألم لكيفيــة التعامــل مــع طفالهــا 	

الــذي تعــرض لإلســاءة اجلنســية( يف مقدمــة أهــم االقتراحــات التــي ترغــب يف وجودهــا 
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يف أفــام الرســوم املتحركــة التــي تتنــاول مفاهيــم االســاءة اجلنســية للطفــل بنســبة 
ــة  ــا للطفــل( يف املرتب ــرادع للمســيء جنًس ــم جــاء )عــرض أوجــه العقــاب ال 42.86%، ث
الثانيــة بنســبة 32.14%، ثــم جــاء )التوعيــة بعامــات اجلســدية للتعــرض لإلســاءة 
اجلنســية ومــدى خطورتهــا وآثارهــا علــى طفلــي( يف املرتبــة الثالثــة بنســبة 14.29%، ثــم 
جــاء )تنــاول أســباب وخطــورة تلــك الظاهــرة علــى املجتمــع بشــكل متعمــق( يف املرتبــة 
ثــم جــاء )عــرض ومعاجلــة املوضــوع بلهجــة وبشــخصيات  الرابعــة بنســبة %7.14، 

ــرة بنســبة %3.57. ــة األخي ــى الطفــل( يف املرتب ــة إل ــة محبب مصري
نتائج التحقق من صحة الفروض:-)ب( 

• ــال 	 ــن تعــرض األطف ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دالل ــة ارتباطي الفــرض األول: »توجــد عاق
ألفــام الرســوم املتحركــة التــي تتنــاول موضوعــات عــن اإلســاءة اجلنســية وبــن أســباب 

تفضيلهــم ملشــاهدة تلــك األفــام مــن وجهــة نظــر أمهاتهــم«.
وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض مت حســاب معامــل ارتبــاط بيرســون لقيــاس العاقــة - 

بــن تعــرض األطفــال ألفــام الرســوم املتحركــة التــي تتنــاول موضوعــات عــن اإلســاءة 
اجلنســية وبــن أســباب تفضيلهــم ملشــاهدة تلــك األفــام مــن وجهــة نظــر أمهاتهــم، 

وذلــك كمــا يلــي:
جدول )37(

تتنــاول  التــي  املتحركــة  الرســوم  ألفــالم  األطفــال  تعــرض  بــني  العالقــة  لقيــاس  بيرســون  ارتبــاط  معامــل 
موضوعــات عــن اإلســاءة اجلنســية وبــني أســباب تفضيلهــم ملشــاهدة تلــك األفــالم مــن وجهــة نظــر أمهاتهــم

املتغيرات
أسباب تفضيلهم ملشاهدة تلك األفام من وجهة أمهاتهم

الداللةمستوى املعنويةمعامل االرتباطالعدد

تعرض األطفال ألفام الرسوم 
املتحركة التي تتناول موضوعات 

عن اإلساءة اجلنسية 
غير دالة280.0200.920

يشــير اجلــدول الســابق إلــى مــا يلــي: عــدم وجــود عاقــة ارتباطيــة ذات دالــة إحصائًيــا بــن 
تعــرض األطفــال ألفــام الرســوم املتحركــة التــي تتنــاول موضوعــات عــن اإلســاءة اجلنســية 
وبــن أســباب تفضيلهــم ملشــاهدة تلــك األفــام مــن وجهــة نظــر أمهاتهــم، حيــث بلــغ معامــل 

ارتبــاط بيرســون )0.020( وهــي قيمــة غيــر دالــة 

• ــة بــن كثافــة مشــاهدة 	 ــة إحصائي ــة ذات دالل الفــرض الثانــي: »توجــد عاقــة ارتباطي
ــاول موضوعــات عــن اإلســاءة اجلنســية  ــي تتن ــة الت ــال ألفــام الرســوم املتحرك األطف
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ــم«. ــة نظــر أمهاته ــم اإلســاءة اجلنســية مــن وجه ومســتوى الوعــي لديهــم مبفاهي
وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض مت حســاب معامــل ارتبــاط بيرســون لقيــاس العاقــة - 

بــن كثافــة مشــاهدة األطفــال ألفــام الرســوم املتحركــة التــي تتنــاول موضوعــات عــن 
اإلســاءة اجلنســية ومســتوى الوعــي لديهــم مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية مــن وجهــة نظــر 

أمهاتهــم، وذلــك كمــا يلــي:
جدول )38(

معامــل ارتبــاط بيرســون لقيــاس العالقــة بــني كثافــة مشــاهدة األطفــال ألفــالم الرســوم املتحركــة التــي تتنــاول 
نظــر  مــن وجهــة  اإلســاءة اجلنســية  لديهــم مبفاهيــم  الوعــي  اإلســاءة اجلنســية ومســتوى  عــن  موضوعــات 

أمهاتهــم

املتغيرات
مستوى الوعي لديهم مبفاهيم اإلساءة اجلنسية من وجهة أمهاتهم

الداللةمستوى املعنويةمعامل االرتباطالعدد

كثافة مشاهدة األطفال ألفام 
الرسوم املتحركة التي تتناول 

موضوعات عن اإلساءة اجلنسية 
28*0.3870.0420.05

	 ــن ــا ب ــة إحصائًي ــة ذات دال ــة ارتباطي يشــير اجلــدول الســابق إلــى مــا يلــي: وجــود عاق
كثافــة مشــاهدة األطفــال ألفــام الرســوم املتحركــة التــي تتنــاول موضوعــات عن اإلســاءة 
اجلنســية ومســتوى الوعــي لديهــم مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية مــن وجهــة نظــر أمهاتهــم، 
حيــث بلــغ معامــل ارتبــاط بيرســون )0.387( وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى ثقــة %95.

ثالًثا :نتائج اختبار صحة فروض الدراسة شبه التجريبية:
• ــا بــن متوســطي رتــب درجــات األطفــال يف 	 الفــرض الثالــث: »يوجــد فــرق دال إحصائًي

التطبيقــن القبلــي والبعــدي علــى مقيــاس الوعــي مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية)للمفاهيم 
اللفظيــة(، بعــد التعــرض ألفــام الرســوم املتحركــة، وذلــك لصالــح التطبيــق البعــدي«.

مرتبطتــن،  لعينتــن   TestWilcoxonولكوكســون اختبــار  الباحثــة  واســتخدمت 
للتعــرف علــى الفــرق بــن متوســطات الدرجــات علــى مقيــاس الوعــي مبفاهيــم اإلســاءة 
اجلنســية)للمفاهيم اللفظيــة(، بعــد التعــرض ألفــام الرســوم املتحركــة، وكانــت النتائــج علــى 

النحــو اآلتــي :
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جدول )39(
نتائــج اختبارولكوكســون Wilcoxon Test للفــروق بــني متوســطات درجــات األطفــال يف التطبيقــني القبلــي 
ألفــالم  التعــرض  بعــد  اللفظيــة(،  اجلنســية)للمفاهيم  اإلســاءة  مبفاهيــم  الوعــي  مقيــاس  علــى  والبعــدي 

الرســوم املتحركــة

مفاهيم اإلساءة 

اجلنسية اللفظية

متوسط 

الرتب
االنحراف املعيارياملتوسط احلسابي

Z

مستوى 

الداللة

بعديقبليبعديقبلي )-( )+(

إخبار الطفل 

0.001-871.361.820.4880.3903.357قصص بذيئة

التحدث مع 

الطفل بألفاظ 

إباحية غير الئقة
981.431.820.5040.3902.668-0.008

0.000-1402.78575.610.832540.6294.685الدرجة الكلية

• ويتضح من نتائج اجلدول السابق أن قيمة مستوى الداللة يف كل بعد من أبعاد مقياس 	
الوعــي مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية بعــد التعــرض ألفــام الرســوم املتحركة)مفاهيــم 
ــن مســتوى  ــل م ــاس، أق ــة للمقي ــك يف الدرجــة الكلي ــة( وكذل اإلســاءة اجلنســية اللفظي
الداللــة )0.05(، ممــا يؤكــد وجــود فــرق دال إحصائًيــا عنــد مســتوى الداللــة 0.05 
بــن األطفــال يف التطبيقــن القبلــي والبعــدي، لصالــح التطبيــق البعــدي، حيــث أن 
متوســط رتــب اإلشــارات املوجبــة؛ أعلــى مــن متوســط رتــب اإلشــارات الســالبة، كمــا أن 
متوســطات الدرجــات األطفــال يف التطبيــق البعــدي أكبــر مــن متوســطات درجاتهــم يف 
التطبيــق القبلــي؛ ســواًء يف كل بعــد مــن أبعــاد املقيــاس، أو يف الدرجــة الكليــة، وهذا يعني 
أن متوســط مســتوى األطفــال يف مقيــاس الوعــي مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية)مفاهيم 

اإلســاءة اجلنســية اللفظيــة( يف التطبيــق البعــدي أعلــى منــه يف التطبيــق القبلــي.
وتوضــح النتائــج مــدى جنــاح أفــام الرســوم املتحركــة يف توعيــه الطفــل وتنبيــه بعــدم - 

التحــدث أو قبــول أي كام غيــر الئــق مــن شــخص عــن أســرار اجلســد والتلفــظ معــه 
عــن أجــزاء جســمنا بشــكل فاضــح وإباحــي.

• الفــرض الرابع«يوجــد فــرق دال إحصائًيــا بــن متوســطي رتــب درجــات األطفــال يف 	
التطبيقــن القبلــي والبعــدي علــى مقيــاس الوعــي مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية)للمفاهيم 
التطبيــق  املتحركــة، وذلــك لصالــح  الرســوم  التعــرض ألفــام  بعــد  اللفظيــة(،  غيــر 
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البعــدي«.
واســتخدمت الباحثــة اختبــار ولكوكســونTestWilcoxon لعينتــن مرتبطتــن، للتعــرف 
ــم اإلســاءة اجلنســية  ــاس الوعــي مبفاهي ــى مقي ــن متوســطات الدرجــات عل ــرق ب ــى الف عل
ــج علــى  ــت النتائ ــة(، بعــد التعــرض ألفــام الرســوم املتحركــة، وكان ــر اللفظي ــم غي )للمفاهي

النحــو اآلتــي :
جدول )40(

نتائــج إختبارولكوكســون Wilcoxon Test للفــروق بــني متوســطات درجــات األطفــال يف التطبيقــني القبلــي 
والبعــدي علــى مقيــاس الوعــي مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية)للمفاهيم غيــر اللفظيــة(، بعــد التعــرض ألفــالم 

الرســوم املتحركــة

مفاهيم اإلساءة 

اجلنسية غير اللفظية

النحراف املعيارياملتوسط احلسابيمتوسط الرتب

Z
مستوى 
الدللة

بعديقبليبعديقبلي )-( )+(

0.000-8.508.401.431.930.5040.2623.500اللمسات غير اآلمنة

نظرات مزعجة 

للطفل
6.5001.461.890.5080.3153.464-0.001

إجبارك الطفل على 

خلع مابسه أمام 

أحد 

6.506.401.461.820.5080.3902.887-0.004

اطاع الطفل على 

صور فاضحة وغير 

الئقة

10.5010.401.361.930.4880.2623.578-0.000

اتصال جنسي غير 

آمن وغير مشروع
11.5001.212.000.4180.0004.690-0.000

0.000-28014.0418.821.3740.9834.638الدرجة الكلية

• ويتضح من نتائج اجلدول السابق أن قيمة مستوى الداللة يف كل بعد من أبعاد مقياس 	
الوعــي مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية بعــد التعــرض ألفــام الرســوم املتحركة)مفاهيــم 
اإلســاءة اجلنســية غيــر اللفظيــة( وكذلــك يف الدرجــة الكليــة للمقيــاس، أقــل مــن مســتوى 
الداللــة )0.05(، ممــا يؤكــد وجــود فــرق دال إحصائًيــا عنــد مســتوى الداللــة 0.05 بــن 
األطفــال يف التطبيقــن القبلــي والبعــدي، لصالــح التطبيــق البعــدي، حيــث أن متوســط 
رتب اإلشــارات املوجبة؛ أعلى من متوســط رتب اإلشــارات الســالبة، كما أن متوســطات 



د. سلوى اجليار

847 العدد الثالث واخلمسون- ج2 - يناير 2020 م

الدرجــات األطفــال يف التطبيــق البعــدي أكبــر مــن متوســطات درجاتهــم يف التطبيــق 
القبلــي؛ ســواًء يف كل بعــد مــن أبعــاد املقيــاس، أو يف الدرجــة الكليــة، وهــذا يعنــي 
أن متوســط مســتوى األطفــال يف مقيــاس الوعــي مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية)مفاهيم 
اإلســاءة اجلنســية غيــر اللفظيــة( يف التطبيــق البعــدي أعلــى منــه يف التطبيــق القبلــي.

وهــذا مــا يوضــح جنــاح أفــام الرســوم املتحركــة يف توضيــح مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية - 
غيــر اللفظيــة للطفــل مــن النظــرات املزعجــة واللمســات غيــر اآلمنــة للطفــل، وبذلــك 
يكــون الطفــل بــدأ يســتوعب أي ملســات غيــر أمنــة وعليــه االحتــراس منهــا، فمثــًا إذا 
قــام أي شــخص مبحاولــة خلــع مابــس الطفــل ومامســة أعضائــه اخلاصــة أو إذا حاول 
تقبيلــه بشــكل غيــر مرغــوب فيــه أو عــرض عليــه صــور غيــر الئقــة، ممــا يجعلــه يتجنــب 
خطورتهــا كونهــا تتســبب يف شــعوره باأللــم أو اخلجــل واخلــوف تتســبب يف إصابتــه 

بأمــراض خطيــرة وانتقــال البكتريــا لــه، ورمبــا جتعلــه يفتقــد راحتــه طــوال احليــاة. 
• واتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة ســارنوووارتل )1997( )83( وأشــارت النتائــج إلــى فعالية 	

البرنامــج حيــث أن 76% مــن األطفــال أصبحــوا قادريــن علــى حتديــد اللمســات غيــر 
املناســبة مقارنــة مــع املجموعــة الضابطــة.

• ودراســة كيــم)2008(، وأشــارت النتائــج إلــى أن األطفــال الذيــن شــاركوا يف برنامــج 	
التدريــب أظهــروا فهًمــا أفضــل ملفاهيــم اإلســاءة اجلنســية وملكيــة اجلســد، وأظهــروا 
زيــادة يف إدراك اللمســات املناســبة مــن غيــر املناســبة مقارنــة باملجموعــة الضابطــة، 
ــي يحتمــل  ــة لوصــف لفظــي لاســتجابة املناســبة للمواقــف الت ــر احتمالي ــوا أكث وكان

فيهــا خطــر اإلســاءة مقارنــة باملجموعــة الضابطــة.
• الفــرض اخلامــس »يوجــد فــرق دال إحصائًيــا بــن متوســطي رتــب درجــات األطفــال يف 	

ــم اإلســاءة اجلنســية)الوعي  ــاس الوعــي مبفاهي ــى مقي ــي والبعــدي عل التطبيقــن القبل
بكيفيــة التعامــل مــع تلــك املواقــف(، بعــد التعــرض ألفــام الرســوم املتحركــة، وذلــك 

ــح التطبيــق البعــدي«. لصال
واســتخدمت الباحثــة اختبــار ولكوكســونTestWilcoxon لعينتــن مرتبطتــن، للتعــرف 
على الفرق بن متوســطات الدرجات على مقياس الوعي مبفاهيم اإلســاءة اجلنســية)الوعي 
بكيفيــة التعامــل مــع تلــك املواقــف(، بعــد التعــرض ألفــام الرســوم املتحركــة، وكانــت النتائــج 

علــى النحــو اآلتــي :
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جدول )41(
نتائــج اختبارولكوكســون Wilcoxon Test للفــروق بــني متوســطات درجــات األطفــال يف التطبيقــني القبلــي 
والبعــدي علــى مقيــاس الوعــي مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية)الوعي بكيفيــة التعامــل مــع تلــك املواقــف(، بعــد 

التعــرض ألفــالم الرســوم املتحركــة.

الوعي بكيفية التعامل مع 

تلك املواقف

النحراف املعيارياملتوسط احلسابيمتوسط الرتب
Z

مستوى 
الدللة بعديقبليبعديقبلي )-( )+(

الصراخ “نقول ال” 

0.000-11.5001.141.930.3560.2624.690والهروب من اخلطر

إخبار األهل أو احد 

املقربن للطفل املوثوق 

بهم لكى يساعدنا
1001.251.930.4410.2624.359-0.000

0.000-1302.393.860.4970.3564.540الدرجة الكلية

• ويتضح من نتائج اجلدول السابق أن قيمة مستوى الداللة يف كل بعد من أبعاد مقياس 	
الوعــي مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية بعــد التعــرض ألفــام الرســوم املتحركة)الوعــي 
بكيفيــة التعامــل مــع تلــك املواقــف( وكذلــك يف الدرجــة الكليــة للمقيــاس، أقــل مــن 
ــا عنــد مســتوى الداللــة  مســتوى الداللــة )0.05(، ممــا يؤكــد وجــود فــرق دال إحصائًي
0.05 بــن األطفــال يف التطبيقــن القبلــي والبعــدي، لصالــح التطبيــق البعــدي، حيــث أن 
متوســط رتــب اإلشــارات املوجبــة؛ أعلــى مــن متوســط رتــب اإلشــارات الســالبة، كمــا أن 
متوســطات الدرجــات األطفــال يف التطبيــق البعــدي أكبــر مــن متوســطات درجاتهــم يف 
التطبيــق القبلــي؛ ســواًء يف كل بعــد مــن أبعــاد املقيــاس، أو يف الدرجــة الكليــة، وهذا يعني 
ــم اإلســاءة اجلنســية)الوعي  ــاس الوعــي مبفاهي ــال يف مقي أن متوســط مســتوى األطف
بكيفيــة التعامــل مــع تلــك املواقــف( يف التطبيــق البعــدي أعلــى منــه يف التطبيــق القبلــي.

• وتشــير النتائــج أن أفــام الرســوم املتحركــة اســتطاعت أن تزيــد مــن مســتوى وعــي 	
ــة التعامــل مــع مواقــف اإلســاءة اجلنســية، وهــذا مــا يوضــح أن إســاءة  األطفــال بكيفي
ــي  ــة الت ــة مــن خــال أفــام الرســوم املتحرك ــل للوقاي ــر قاب ــل جنســًيا أم ــة الطف معامل
والوعــي  الرئيســية  واملفاهيــم  باملعلومــات  وتزويدهــم  املباشــر  التعليــم  علــى  تعتمــد 
باملصــادر املتوفــر للحصــول علــى املســاعدة واحلــق يف القــول والصــراخ والهــروب مــن 

املواقــف اخلطــرة.
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• واتفقــت مــع هــذه النتيجــة دراســة ســارنوووارتل )1997( وأشــارت النتائــج إلــى أن 82%مــن 	
األطفــال كانــوا قادريــن علــى رفــض مواقــف اإلســاءة اجلنســية وتوكيــد ذواتهــم مقارنــة 

مــع املجموعــة الضابطــة.
• ودراســة موســى عبداخلالــق جبريــل ومنتهــى علــي احلراســيس )2012(التــي أظهــرت نتائج 	

الدراســة وجــود فــروق دالــة إحصائًيــا بــن املجموعــة التجريبيــة، التــي تلقــت البرنامــج 
اإلرشــادي الوقائــي، واملجموعــة الضابطــة، ولصالــح املجموعــة التجريبيــة يف زيــادة 

الوعــي باإلســاءة اجلنســية.
• ودراســة جوهانــا ثيلــني)2019(، والتــي أكــدت علــي أهميــة املشــاركة والتدخــل عــن طريــق 	

اجلمــع بــن العــاج الوالديــن والطفــل الســلوكي، حيــث أن ذلــك ميكــن مــن تقليــل 
ــة. ــل للرفاهي ــن اســتخدام الطف ــد م ــف ويزي ــن للعن اســتخدام الوالدي

	 بينمــا اختلفــت مــع هــذه النتيجــة دراســة ديراتيســيل كابــو)2018(، التــي قدمــت النتائــج
أدلــة واضحــة علــى أن االعتــداء اجلنســي مخفــي ويعــد مــن التجــارب الضــارة ألطفــال 
املــدارس كمــا تبــن أن كثيــر مــن الضحايــا ال يبلغــون عــن اإلســاءات خوًفــا مــن اللــوم أو 

جتنًبــا للمزيــد مــن اإليــذاء مــن قبــل اجلنــاة. 
	 وجــاءت دراســة شــريفه مــودود)2017( وتوصلــت إلــى أن التفــكك األســري يســاهم يف

االســتغال اجلنســي للطفــل، كمــا أن الضبــط االجتماعــي عامــل يتحكــم يف ظاهــرة 
االســتغال اجلنســي لألطفــال يف الوســط، وذلــك إذا افتقــرت إلــى آليــات الضبــط 
الوقائيــة والرادعــة واملنظمــة حلــدود الوظيفــة اجلنســية ســواء باإلفــراط أو التفريــط.

• الفــرض الســادس:«يوجد فــرق دال إحصائًيــا بــن متوســطي رتــب درجــات األطفــال  	
يف التطبيقــن القبلــي والبعــدي علــى مقيــاس الوعــي مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية بعــد 

ــق البعــدي«. ــح التطبي ــك لصال ــة، وذل التعــرض ألفــام الرســوم املتحرك
واســتخدمت الباحثــة اختبــار ولكوكســونTestWilcoxon لعينتــن مرتبطتــن، للتعــرف 
علــى الفــرق بــن متوســطات الدرجــات علــى مقيــاس الوعــي مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية بعــد 

التعــرض ألفــام الرســوم املتحركــة، وكانــت النتائــج علــى النحــو اآلتــي:
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جدول )42(
التطبيقــني  يف  األطفــال  درجــات  متوســطات  بــني  للفــروق   Wilcoxon Test ولكوكســون  اختبــار  نتائــج 
القبلــي والبعــدي علــى مقيــاس الوعــي مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية بعــد التعــرض ألفــالم الرســوم املتحركــة

أبعاد املقياس

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيمتوسط الرتب

Z
مستوى 
الداللة بعديقبليبعديقبلي )-( )+(

مفاهيم اإلساءة 
0.000-2802.78575.610.832540.6294.685اجلنسية اللفظية

مفاهيم اإلساءة 
0.000-28014.0418.821.3740.9834.638اجلنسية غير اللفظية

الوعي بكيفية التعامل 
0.000-2532.393.860.4970.3564.540مع تلك املواقف

0.000-28019.214328.28571.853070.937184.635الدرجة الكلية

• ويتضح من نتائج اجلدول السابق أن قيمة مستوى الداللة يف كل بعد من أبعاد مقياس 	
الوعــي مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية بعــد التعــرض ألفــام الرســوم املتحركة)مفاهيــم 
اإلســاءة اجلنســية اللفظيــة، مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية غيــر اللفظيــة، الوعــي بكيفيــة 
ــن مســتوى  ــل م ــاس، أق ــة للمقي ــك يف الدرجــة الكلي ــف(، وكذل ــك املواق ــع تل ــل م التعام
الداللــة )0.05(، ممــا يؤكــد وجــود فــرق دال إحصائًيــا عنــد مســتوى الداللــة 0.05 
بــن األطفــال يف التطبيقــن القبلــي والبعــدي، لصالــح التطبيــق البعــدي، حيــث أن 
متوســط رتــب اإلشــارات املوجبــة؛ أعلــى مــن متوســط رتــب اإلشــارات الســالبة، كمــا أن 
متوســطات الدرجــات األطفــال يف التطبيــق البعــدي أكبــر مــن متوســطات درجاتهــم يف 
ــة، وهــذا  ــاس، أو يف الدرجــة الكلي ــاد املقي ــي؛ ســواًء يف كل بعــد مــن أبع ــق القبل التطبي
يعنــي أن متوســط مســتوى األطفــال يف مقيــاس الوعــي مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية يف 

التطبيــق البعــدي أعلــى منــه يف التطبيــق القبلــي.
• واتفقــت مــع هــذه النتيجــة دراســة ســعدية بهــادر وآخــرون )2015(التــي أثبتــت النتائــج« 	

توجــد فــروق إحصائيــة دالــة مــا بــن متوســطات درجــات األطفــال اإلنــاث الذيــن يعانــون 
مــن اإلســاءة اجلنســية علــى قائمــة الســلوك املشــكل لألطفــال قبــل وبعــد تعرضهــم 

ــة 0.05 ــد مســتوى دالل ــح التعــرض وعن ــرح لصال للبرنامــج املقت
• ــة 	 ــروق ذات دالل ــى وجــود ف ــج إل ودراســة منــى أحمــد مصطفــى )2008(، وأشــارت النتائ
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إحصائيــة بــن متوســطات درجــات املجموعــة التجريبيــة قبــل وبعــد تطبيــق برنامــج 
االتصــال الشــخصي لتنميــة الوعــي مبفاهيــم احلمايــة مــن اإلســاءة اجلنســية للمتخلفــن 

عقليــا لصالــح القيــاس البعــدي.
• واتفقــت معهــا أيًضــا دراســة توتــي)1997(، حيــث أشــارت النتائــج إلــى وجــود فــروق ذات 	

داللــة احصائيــة لصالــح األطفــال الذيــن طبــق عليهــم البرنامــج الوقائــي.
الفــرض الســادس: ال يوجــد فــرق دال إحصائًيــا بــن متوســطات رتــب درجــات األطفــال 
بــن التطبيقــن البعــدي والتبعــي علــى مقيــاس الوعــي مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية بعــد 

ــة. التعــرض ألفــام الرســوم املتحرك
واســتخدمت الباحثــة اختبــار ولكوكســونTestWilcoxon لعينتــن مرتبطتــن، للتعــرف 
ــم اإلســاءة اجلنســية  ــاس الوعــي مبفاهي ــى مقي ــن متوســطات الدرجــات عل ــرق ب ــى الف عل
بعــد التعــرض ألفــام الرســوم املتحركــة يف التطبيقــن البعــدي والتبعــي، وكانــت النتائــج علــى 

النحــو اآلتــي :
جدول )43(

التطبيقــني  بــني  األطفــال  درجــات  متوســطات  بــني  للفــروق   Wilcoxon Testولكوكســون اختبــار  نتائــج 
البعــدي والتتبعــي علــى مقيــاس الوعــي مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية بعــد التعــرض ألفــالم الرســوم املتحركــة

املقياس
االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيمتوسط الرتب

z
مستوى 
الداللة تتبعيبعديتتبعيبعدي )-( )+(

مفاهيم اإلساءة 
0.655-335.615.570.6290.7420.447اجلنسية اللفظية

مفاهيم اإلساءة 
0.377-6.075.8818.8218.960.9830.8810.884اجلنسية غير اللفظية

الوعي بكيفية التعامل 
3.503.503.863.860.3560.3560.0001.000مع تلك املواقف

• ويتضــح مــن نتائــج اجلــدول الســابق أن قيمــة مســتوى الداللــة يف مقيــاس الوعي مبفاهيم 	
اإلســاءة اجلنســية، أكبــر مــن مســتوى الداللــة )0.05(، ممــا يؤكــد عــدم وجــود فــرق دال 
إحصائًيــا عنــد مســتوى الداللــة 0.05 بــن األطفــال يف التطبيقــن البعــدي والتتبعــي، 
حيــث أن متوســطات الدرجــات األطفــال يف التطبيــق البعــدي متقاربــة مــن متوســطات 

درجاتهــم يف التطبيــق التتبعــي.
-واتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة تيلــور)1991( )84(فأشــارت النتائــج إلــى زيــادة قــدرة 
األطفــال الذيــن طبــق عليهــم البرنامــج علــى توكيــد أنفســهم يف املواقف الســلبية مــع أقرانهم.
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إكســاب  علــى  البرنامــج  قــدرة  إلــى  النتائــج  أشــارت  وقــد  -ودراســة كونتــس)2003(، 
األطفــال مهــارات ومفاهيــم الوقايــة بعــد مــا طبقــت مــن قبــل املرشــدين يف املــدارس.

• مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها:-	
نتائج الدراسة التحليلية:-)أ( 

تبــن أن جــاءت قصــة مؤلفــة خصيًصــا يف الترتيــب األول ملصــادر قصــة أفــام الرســوم - 
املتحركــة عينــة الدراســة بنســبة )90.9%(، يليهــا حادثــة حقيقيــة يف الترتيــب الثانــي 

ــة الدراســة بنســبة بلغــت )%9.1( . ملصــادر قصــة أفــام الرســوم املتحركــة عين
الترتيــب -  أحتلــت  حيــث  تنــاوًل  املوضوعــات  أكثــر  هــي  الجتماعــي  الطابــع  أن  أتضــح 

ــك بنســبة  ــة الدراســة وذل ــة عين ــه أفــام الرســوم املتحرك ــذي قــدم مــن خال لإلطارال
بلغــت)%100(.

احتلــت اللغــة العربيــة الفصحــى الترتيــب األول ملســتوى لغــة احلــوار املســتخدم بأفــام - 
الرســوم املتحركــة التــي قدمــت خــال فتــرة الدراســة بنســبة بلغــت )63.6%(، بينمــا 
جــاء كل مــن اللغــة الفصحــي مــع وجــود ترجمــة باللغــة اإلجنليزيــة - اللغــة الفصحــى 
املبســطة يف الترتيــب الثانــي ملســتوى لغــة احلــوار املســتخدم بأفــام الرســوم املتحركــة 
ــي عــدد  ــن إجمال ــا م ــكل منهم ــرارات )2( ل ــع تك ــة الدراســة بنســبة )18.2%( بواق عين

ــة الدراســة. األفــام عين
وجد أن أحداث أفام الرسوم املتحركة دارت يف الوقت احلاضر بنسبة بلغت)%100(.- 
وحــول أهــداف أفــالم الرســوم املتحركــة التــي تســعى إلــى حتقيقهــا حيــث أتضــح أن معظــم - 

األفــالم التــي خضعــت للدراســة والتحليــل كانــت تهــدف علــى النحــو اآلتــي، احتــل الترتيــب 
األول »توعيــة الطفــل ضــد اإلســاءة اجلنســية وتعريفــه بأنــواع النظــرات واللمســات غيــر 
ــي )توعيــة  ــب الثان ــه يف الترتي ــت )45.4%(، يلي األمنــة والــكالم غيــر املقبــول« بنســبة بلغ
الطفــل باملناطــق اخلاصــة التــي ل يســمح ألحــد ملســها إل النــاس التــي نثــق بهــم ( بنســبة 

بلغــت )%27.3(. 
كمــا جــاءت مفاهيــم اإلســاءة غيــر اللفظيــة يف مقدمــة مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية - 

ــة الدراســة بنســبة )93.6%(، كمــا  ــا أفــام الرســوم املتحركــة عين ــي تناولته للطفــل الت
ــي  ــم اإلســاءة اجلنســية الت ــة يف الترتيــب الثانــي ملفاهي ــم اإلســاءة اللفظي جــاءت مفاهي

تناولتهــا األفــام عينــة الدراســة بنســبة )%6.4( .
تنوعــت مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية التــي عاجلتهــا أفــالم الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة - 

وقــد اشــتمل كل فيلــم علــى معاجلــة أكثــر مــن مفهــوم مــن تلــك املفاهيــم حيــث وضــح ذلــك 
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مــن أحتلــت مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية غيــر اللفظيــة مقدمــة مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية 
التــي وردت يف األفــالم عينــة الدراســة، حيــث بلــغ إجمالــي عــدد املشــاهد التــي تناولتهــا 
)59( مشــهد بنســبة بلغت )93.6%( وذلك من إجمالي عدد املشــاهد املرتبطة مبفاهيم 
اإلســاءة اجلنســية األخــرى التــي تناولتهــا األفــام عينــة الدراســة، وقــد اتضحــت هــذه 
القضيــة يف فيلــم سلمىبنســبة )16.9%( بواقــع )10( مشــاهد، ويف فيلــم خلــى بالــك 
بنســبة )15.2%( بواقــع )9( مشــاهد، أيضــا جــاءت يف فيلــم جنمــة األمــان بنســبة بلغــت 

)13.5%( بواقــع )8( مشــاهد.
أحتــل أخبــار الطفــل قصــص بذيئــة يأتــي يف مقدمــة مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية اللفظيــة - 

بنســبة )75%(، كمــا جــاء التحــدث مــع الطفــل بألفــاظ إباحيــة بنســبة )%25( .
تبــني أن اللمســات غيــر آمنــه » ملــس أو مداعبــة األعضــاء اخلاصــة بالطفــل« يف مقدمــة - 

مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية غيــر اللفظيــة بنســبة )35.6%(، بينمــا جــاءت النظــرات 
املزعجــة للطفــل بنســبة )28.9%( بواقــع )17( مشــهد يف الترتيــب الثانــي، ويف الترتيــب 
ــع مابســه  ــى خل ــارك الطفــل عل ــة إجب ــر اللفظي ــم اإلســاءة اجلنســية غي الثالــث ملفاهي

أمــام أحــد بنســبة بلغــت )%18.6(.
جــاء األســلوب املباشــر والصريــح يف تنــاول أفــالم الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة ملفاهيــم - 

بنســبة  الدراســة  عينــة  املتحركــة  الرســوم  أفــالم  اســتخدمته  »حيــث  اجلنســية  اإلســاءة 
بلغــت )72.7%(، بينمــا اســتخدمت األســلوب الرمــزي يف الترتيــب الثانــي بنســبة بلغــت 

.)%18.2(
أتضــح أن أفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة تناولت)عــرض متعمــق بحلــول( - 

جــاء  بينمــا   ،)%72.7( بلغــت  بنســبة  الترتيــب األول  اجلنســية يف  اإلســاءة  للمفاهيــم 
أســلوب)عرض متعمــق بــدون حلــول( للقضيــة يف الترتيــب الثانــي بنســبة بلغــت )%18.2(. 

جــاء )عــرض األســباب والنتائــج األثــار املترتبــة( يف مقدمــة مــدى تعــرض الفيلــم جلوانــب - 
مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية بأفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة بنســبة بلغــت 
)46.0%(، يليهــا )عــرض األســباب والنتائــج( يف الترتيــب الثانــي بنســبة بلغــت )%26.9(، 

ــت )%12.7(. ثــم احتــل )عــرض اآلثــار املترتبــة( الترتيــب الثالــث بنســبة بلغ
اتضــح أن)الشــعور بالذنــب واخلــوف واخلجــل والشــمئزاز( يف مقدمــة اآلثــار النفســية - 

النتهــاك وتعــرض الطفــل لإلســاءة اجلنســية بأفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة 
مــع  ســليمة  عالقــات  اقامــة  علــى  القــدرة  عــدم  جــاءت  بينمــا   ،)%24.3( بلغــت  بنســبة 
الخريــن النســحاب الجتماعــي« يف مقدمــة اآلثــار الســلوكية النتهــاك وتعــرض الطفــل 
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لإلســاءة اجلنســية بأفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة بنســبة بلغــت )13.5%(، يف 
حــن لــم تتنــاول األفــام عينــة الدراســة اآلثــار العضويــة لإلســاءة اجلنســية علــى الطفــل 
مثل)إصابــة األعضــاء الداخليــة والتناســلية - انتقــال بعــض األمــراض اجلنســية- شــكوى 

مــن عمليــة اإلخــراج والــم يف فتحــة الشــرج والنزيــف(.
وجــد أن )البيــت( يف مقدمــة األماكــن التــي تــدور فيهــا مشــاهد انتهــاك وتعــرض الطفــل - 

لإلســاءة اجلنســية بأفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة بنســبة بلغــت )35.0%(، ثــم 
جــاء )الشــارع( يف الترتيــب الثانــي بنســبة بلغــت )%28.6(.

ظهــرت اجتــاه مضمــون أفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة نحــو االنتهــاك وتعــرض - 
الطفــل لإلســاءة اجلنســية )يعــرض االنتهــاك ويرفضــه( بنســبة بلغــت )%100(.

ظهــرت األســاليب اجتماعيــة والتوعويــة لألطفــال يف مقدمــة أســاليب مواجهــة االنتهــاك - 
بأفــالم الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة بنســبة بلغــت )54.5%(، يليــه يف الترتيــب الثانــي 

)أســاليب قانونيــة رادعــة كاإلبــاغ عــن املتحــرش وحبســه( بنســبة بلغــت )%45.5(.
الرســوم -  بأفــالم  الــواردة  الــذي شــغلته مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية  الوقــت  بلــغ إجمالــي 

املتحركــة املقدمــة بقنــاة Mbc3 عينــة الدراســة )47( دقيقــة بنســبة بلغــت )100%( وذلــك 
مــن إجمالــي املســاحة الزمنيــة التــي شــغلتها مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية الــواردة بأفــالم 
املركــز األول مــن حيــث  احتــل فيلــم ســلمى  الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة، حيــث 
املســاحة الزمنيــة للمشــاهد التــي تناولــت مفاهيــم اإلســاءة اجلنســية الــواردة بأفــالم 
الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة، حيــث بلــغ إجمالــي الوقــت التــي اســتحوذت عليــه )9( 
دقائــق بنســبة بلغــت)19.1%(، يليــه يف الترتيــب الثانــي أفالم)خلــى بالــك- جنمــة األمــان 

– ضــد التحــرش – جســدي أمانــة( بنســبة بلغــت)12.8%( لــكل منهــم.
تبــن أن الذكــور ميثلــون نســبة )85.7%( حيــث جــاءوا يف مقدمــة الشــخصيات املســيئة - 

للطفــل يف مشــاهد أفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة التــي تناولــت مفاهيــم 
اإلســاءة اجلنســية للطفــل يليهــا اإلنــاث يف املرتبــة الثانيــة بنســبة )%14.3( .

جــاءت غالبيــة الشــخصيات املســيئة للطفــل يف أفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة - 
يف املرحلــة العمريــة مــن الشــباب للشــخصيات بنســبة )42.8%(، يليــه املرحلــة العمريــة 
يف منتصــف العمــر يف الترتيــب الثانــي للمراحــل العمريــة للشــخصيات املســيئة للطفــل 

يف أفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة بنســبة )%33.3(.
جــاء »أشــخاص غربــاء« يف مقدمــة طبيعــة الــدور االجتماعــي الــذي تقــوم بــه الشــخصية - 

املســيئة للطفــل يف أفــام الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة بنســبة بلغــت)76.2%(، يليهــا 
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يف الترتيــب الثانــي أحــد اجليــران« بنســبة بلغــت)%14.3(.
اتضــح أن غالبيــة الشــخصيات املســيئة للطفــل »لــم يتضــح املســتوى التعليمــي لديهــم« يف - 

مقدمــة املســتوى التعليمــي للشــخصية املســيئة للطفــل يف أفــام الرســوم املتحركــة عينــة 
الدراســة بنســبة )80.9%(، يليهــا املســتوى التعليمــي »هــم ممــن تلقــوا تعليًمــا عالًيــا«يف 

الترتيــب الثانــي بنســبة بلغــت )%9.5(.
مقدمــة -  ويشــكلون  متوســط  اقتصــادي  مبســتوى  تتمتــع  الشــخصيات  غالبيــة  أن  وجــد 

عينــة  املتحركــة  الرســوم  أفــالم  يف  للطفــل  املســيئة  للشــخصية  االقتصــادي  املســتوى 
الدراســة بنســبة بلغــت )52.4%(، بينمــا جــاء املســتوى االقتصــادي للشــخصية املســيئة 
للطفــل يف أفــالم الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة)مرتفع( يف الترتيــب الثانــي بنســبة 

.  )%23.8(
جــاء )غيــر واضــح( يف الترتيــب األول للحالــة االجتماعــي للشــخصية املســيئة للطفــل يف - 

أفــالم الرســوم املتحركــة عينــة الدراســة بنســبة )76.2%(، يليهــا )متــزوج( يف الترتيــب 
الثانــي بنســبة )14.3%(، ثــم جاء)أعــزب( يف الترتيــب الثالــث بنســبة )%9.5( .

 )ب(نتائج استبيان املقابالت مع أمهات األطفال عينة الدراسة:-
تتنــاول 	  التــي  املتحركــة  الرســوم  أفــام  يشــاهدون  األطفــال  %مــن  أن 60.7  اتضــح 

ــا(،  موضوعــات حــول التوعيــة مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية املقدمــة بقنــاةMbc3 )دائًم
بينمــا يشــاهدها39.3 %منهــم )أحياًنــا(.

جــاء )ألنهــا تــزود طفلــي مبعلومــات جديــدة حتميــه من خطر اإلســاءة اجلنســية وتأثيرها 	 
عليهــم( يف مقدمــة أســباب تفضيــل األطفــال مشــاهدة أفــام الرســوم املتحركــة التــي 
تتنــاول موضوعــات حــول التوعيــة مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية املقدمــة بقنــاةMbc3 مــن 
وجهــة نظــر أمهــات األطفــال بنســبة 42.9%، ثــم جــاء )توعيــه بأهــم الدالئــل والعامــات 
ــة بنســبة  ــة الثاني ــت تعــرض األطفــال لإلســاءة اجلنســية( يف املرتب ــي تثب اجلســمية الت

21.4%، ثــم جــاء )تقــدم معلومــات توعيــة مفيــدة( يف املرتبــة الثالثــة بنســبة %14.3.
وجــد أن64.3 %مــن األطفــال يقضــون )أقــل مــن ســاعة( يف مشــاهدة أفــام الرســوم 	 

املتحركــة التــي تتنــاول موضوعــات حــول التوعيــة مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية املقدمــة 
ــر(. ــاةMbc3، بينمــا يقضــي 17.9% منهــم )ســاعة فأكث بقن

ــه األطفــال 	  ــي لهــا دور فعــال يف توعي ــر األفــام الت ــم ســلمي( يف مقدمــة أكث جــاء )فيل
مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية مــن وجهــة نظــر أمهــات األطفــال بنســبة 46.4%، يف املقابــل 

تســاوت األفــام )ال تلمســني( و)خلــى بالــك( و )جنمــة األمان(بنســبة %17.9.
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اتضــح أن ألفــالم الرســوم املتحركــة دور يف توعيــة األطفــال مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية مــن 	 
وجهــة نظــر أمهــات األطفــال حيــث جــاءت أوجــه اســتفادة األطفــال مــن مشــاهدة أفــام 
الرســوم املتحركــة التــي تتنــاول موضوعــات حــول التوعيــة مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية 
ــار عــن الشــخص املســيء  ــي بضــرورة اإلخب ــة طفل ــاةMbc3 )قامــت بتوعي املقدمــة بقن
وحبســه دون تــردد(يف املرتبــة األولــي مبتوســط حســابى2.79، وجــاءت )حثــت طفلــي 
علــى ضــرورة التأكــد مــن إغــاق بــاب دورة امليــاه عنــد الدخــول( يف املرتبــة الثانيــة 
مبتوســط حســابى2.68، وجــاءت )اســتطاع طفلــي معرفــة أنــواع النظــرات املزعجــة 
واللمســات غيــر اآلمنــة والــكام غيــر املقبــول( و )أرشــدت طفــى للدفــاع عــن نفســه وأال 
يجبــره أحــد علــى فعــل شــيء ال يريــده و الصــراخ والهــروب مــن اخلطــر، واللجــوء إلــى 
ــى عــدم االســتجابة ألي شــخص  ــي إل ــن ملســاعدته( و)وجهــت طفل ــار أحــد املقرب اخب
ــه ســًنا(  ــر من ــة وعــدم اللعــب مــع مــن هــم أكب ــو أو الهدي ــه احلل ــى لوقــدم ل ــب حت غري
و)وعــت طفلــي بعــدم ركــوب الســيارة علــى أي شــخص غريــب( يف املرتبــة الثالثــة 
ــي باملناطــق  ــة طفل ــى توعي ــام عل ــك األف ــزت تل مبتوســط حســابى2.64، وجــاءت )رك
اخلاصــة واملحظــورة بجســمه التــي ال يســمح ألحــد ملســها إال النــاس التــي نثــق بهــم 
كاآلب أو األم( و)عرفــت طفلــي إذا قــام أحــد بعــرض صــور غيــر الئقــة عليــه، ال يســمح 

ــة الرابعــة مبتوســط حســابى2.61. ــه وال يشــاهد ذلــك( يف املرتب ل
أتضــح أن دائًمــا مــا يتحــدث األطفــال مــع أمهــات األطفــال حــول مــا يشــاهدونه بأفــام 	 

ــون  ــا يتحدث ــال بنســبة 35.7%، بينم ــات األطف ــة نظــر أمه ــن وجه اإلســاءة اجلنســية م
64.3% منهــم إلــي حــد مــا.

كمــا جــاءت )اللمســات غيــر اآلمنــة مــن األشــخاص الغربــاء( و )النظــرات املزعجــة 	 
التــي تخيــف طفلــك( يف مقدمــة أكثــر أنــواع اإلســاءة اجلنســية التــي عرضــت مــن خــال 
األفــام وحتــدث أمهــات األطفــال مــع الطفــل عنهــا مــن وجهــة نظــر أمهــات األطفــال 
بنســبة 28.6%، ثــم جــاء )ســماع الطفــل كام إباحــي وغيــر الئــق عــن جســمه( يف املرتبــة 
الثانيــة بنســبة 17.9%، ثــم جــاء )عــرض الصــور غيــر الائقــة علــى طفلــك( يف املرتبــة 

الثالثــة بنســبة %14.3.
)جـ( نتائج التحقق من صحة فروض الدراسة امليدانية:

• ــة ذات 	 ثبــت عــدم صحــة الفــرض األول للدراســة والــذي ينص:”توجــد عاقــة ارتباطي
داللــة إحصائيــة بــن تعــرض األطفــال ألفــام الرســوم املتحركــة التــي تتنــاول موضوعــات 
عــن اإلســاءة اجلنســية وبــن أســباب تفضيلهــم ملشــاهدة تلــك األفــام مــن وجهــة نظــر 
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أمهاتهــم«.
• ثبــت صحــة الفــرض الثانــي للدراســة والــذي ينــص:” توجــد عاقــة ارتباطيــة ذات 	

داللــة إحصائيــة بــن كثافــة مشــاهدة األطفــال ألفــام الرســوم املتحركــة التــي تتنــاول 
موضوعــات عــن اإلســاءة اجلنســية ومســتوى الوعــي لديهــم مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية 

مــن وجهــة نظــر أمهاتهــم«
)د( نتائــج التفــاق بــني الدراســة التحليليــة والســتبيان امليدانــي مــع أمهــات األطفــال عينــة 

الدراسة:-
يتضــح ممــا ســبق أن هنــاك أتفــاق بــني الدراســة التحليليــة جــدول)9( ونتائــج االســتبيان - 

مــن خــال املقابــات مــع أمهــات األطفــال عينــة الدراســة إلــى حــد كبيــر حيــث أوضحــت 
نتائــج الدراســة جــدول رقــم)33(، إلــى أوجــه اســتفادة األطفــال مــن مشــاهدة أفــام 
الرســوم املتحركــة التــي تتنــاول موضوعــات حــول التوعيــة مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية 
املقدمــة بقناةMbc3حيــث جــاء )قامــت بتوعيــة طفلــي بضــرورة اإلخبــار عــن الشــخص 
املســيء وحبســه دون تــردد( يف املرتبــة األولــي مبتوســط حســابى2.79، وجــاءت )حثــت 
طفلــي علــى ضــرورة التأكــد مــن إغــاق بــاب دورة امليــاه عنــد الدخــول( يف املرتبــة 
الثانيــة مبتوســط حســابى2.68، وجــاءت )اســتطاع طفلــي معرفــة أنــواع النظــرات 
املزعجــة واللمســات غيــر األمنــة والــكام غيــر املقبــول( و )أرشــدت طفــى للدفــاع عــن 
ــروب مــن اخلطــر،  ــده و الصــراخ واله ــل شــيء ال يري ــى فع ــره أحــد عل نفســه وأال يجب
واللجــوء إلــى إخبــار أحــد املقربــن ملســاعدته( و)وجهــت طفلــي إلــى عــدم االســتجابة 
ألي شــخص غريــب حتــى لوقــدم لــه احللــو او الهديــة وعــدم اللعــب مــع مــن هــم أكبــر 
ــة  ــب( يف املرتب ــى أي شــخص غري ــوب الســيارة عل ــدم رك ــي بع ــه ســًنا( و)وعــت طفل من

ــة مبتوســط حســابي2.64. الثالث
ورمبــا هنــاك اتفــاق أيًضــا بــن نتائــج الدراســة التحليليــة جــدول )11(، ونتائــج االســتبيان - 

مــن خــال املقابــات مــع أمهــات األطفــال عينــة الدراســة إلــى حــد كبيــر حيثأوضحــت 
نتائــج الدراســة جــدول رقم)31(جــاء )فيلــم ســلمي( يف مقدمــة أكثــر األفــام التــي لهــا 
دور فعــال يف توعيــه األطفــال مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية مــن وجهــة نظــر أمهــات 
األطفــال بنســبة 46.4%، يف املقابــل تســاوت األفــام )ال تلمســني( و)خلــي بالــك( و 

)جنمــة األمان(بنســبة %17.9.
ــج -  ــة جــدول )13( مــع نتائ ــاك أتفــاق بــن الدراســة التحليلي ــج أن هن كمــا أشــارت النتائ

االســتبيان مــن خــال املقابــات مــع أمهــات األطفــال عينــة الدراســة جــدول )35(، والتــي 
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أشــارت إلــى جــاء )اللمســات غيــر اآلمنــة مــن األشــخاص الغربــاء( و )النظــرات املزعجــة 
التــي تخيــف طفلــك( يف مقدمــة أكثــر أنــواع اإلســاءة اجلنســية التــي عرضــت مــن خــال 
األفــام وحتــدث أمهــات األطفــال مــع الطفــل عنهــا مــن وجهــة نظــر أمهــات األطفــال 

بنســبة %28.6.
)ذ( نتائج اختبار صحة فروض الدراسة شبه التجريبية:

بــن -  فــرق دال إحصائًيــا  ثبــت صحــة الفــرض الثالــث للدراســة والــذي ينص:”يوجــد 
متوســطي رتــب درجــات األطفــال يف التطبيقــن القبلــي والبعــدي علــى مقيــاس الوعــي 
مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية)للمفاهيم اللفظيــة(، بعــد التعرض ألفام الرســوم املتحركة، 

وذلــك لصالــح التطبيــق البعــدي«.
بــن -  إحصائًيــا  دال  فــرق  والــذي ينص:”يوجــد  الرابــع للدراســة  الفــرض  ثبــت صحــة 

متوســطي رتــب درجــات األطفــال يف التطبيقــن القبلــي والبعــدي علــى مقيــاس الوعــي 
ــد التعــرض ألفــام الرســوم  ــة(، بع ــر اللفظي ــم اإلســاءة اجلنســية)للمفاهيم غي مبفاهي

ــدي«. ــق البع ــح التطبي ــك لصال ــة؛ وذل املتحرك
ثبــت صحــة الفــرض اخلامــس للدراســة والــذي ينص:«يوجــد فــرق دال إحصائًيــا بــن - 

متوســطي رتــب درجــات األطفــال يف التطبيقــن القبلــي والبعــدي علــى مقيــاس الوعــي 
مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية)الوعي بكيفيــة التعامــل مــع تلــك املواقــف(، بعــد التعــرض 

ألفــام الرســوم املتحركــة، وذلــك لصالــح التطبيــق البعــدي«.
ثبــت صحــة الفــرض الســادس للدراســة والــذي ينص:«يوجــد فــرق دال إحصائًيــا بــن - 

متوســطي رتــب درجــات األطفــال يف التطبيقــن القبلــي والبعــدي علــى مقيــاس الوعــي 
مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية بعــد التعــرض ألفــام الرســوم املتحركــة، وذلــك لصالــح 

ــق البعــدي. التطبي
ــن -  ــا ب ثبــت صحــة الفــرض الســابع للدراســة والــذي ينــص:”ال يوجــد فــرق دال إحصائًي

متوســطات رتــب درجــات األطفــال بــن التطبيقــن البعــدي والتتبعــي علــى مقيــاس 
الوعــي مبفاهيــم اإلســاءة اجلنســية بعــد التعــرض ألفــام الرســوم املتحركــة.

• توصيات الدراسة املقترحة:-	
يف ضــوء مــا توصلــت إليــه الدراســة احلاليــة مــن نتائــج ميكــن للباحثــة تقــدمي بعــض 

املقترحــات ذات الصلــة مبوضــوع الدراســة، وذلــك علــى النحــو اآلتــي :-
تنميــة الوعــي املجتمعــي بأهميــة وخطــورة ظاهــرة اإلســاءة اجلنســية للطفــل، حتــى - 1

ــر اســتراتيجيات  ــى تطوي ــر شــمولية، والعمــل عل نقيــم الوضــع الراهــن بصــورة أكث
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برامــج الوقايــة منهــا.
ضــرورة املتابعــة الواعيــة مــن الوالديــن والتنبيــه بعــدم الســماح للطفــل الذهــاب مــع - 2

الغربــاء أو أبنــاء األقــارب أو اجليــران كاجتــاه وقائــي مــن احتماليــة تعــرض أطفالهــم 
لإلســاءة اجلنســية.

ضــرورة عــرض الطفــل املعــرض لإلســاءة اجلنســية على أخصائي نفســي واجتماعي - 3
وأطبــاء إلرشــادهم كيفيــة التغلــب علــى آثار اإلســاءة اجلنســية على الطفل.

توعيــه الوالديــن بكيفيــة التعامــل الصحيــح مــع أطفالهــم، وتخصيــص جــزء مــن - 4
وقتهــم للحــوار واملناقشــة يف شــئونهم اليوميــة. 

تقــدمي معلومــات لألطفــال يف املراحــل املبكــرة مــن العمــر عــن اإلســاءة اجلنســية مــن - 5
خــال مفهومــي »أمــن، غيــر آمــن »، وإرشــادهم باملهــارات الازمــة حلمايــة الــذات، 

مــع إتاحــة الفرصــة لهــم ملمارســة هــذه املهــارات يف الواقــع . 
تقــدمي مــواد علميــة لألطفــال يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة مــن خــال األلعــاب - 6

وأفــام الرســوم املتحركــة للتوعيــة بطــرق حماية أنفســهم، وخطر اإلســاءة اجلنســية 
وعواقبهــا وطــرق عاجهــا. 
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