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 :ملخص الرسالة                            
نماذج من القيم التي تعززها أفالم الرسوم المتحركة الموجهة لألطفال من وجهة نظر التربية )) : عنوان الرسالة

 ((اإلسالمية
 .عائشة بنت سعيد بن علي الشهري:اسم الباحثة

حركة الموجهة لألطفال من خالل تحليل عينة إبراز بعض القيم التي تحملها أفالم الرسوم المت:هدف الرسالة
وتربيته اإلسالمية وارتباط ذلك الضرر بخصائص النمو الديني والمعرفي قيم الطفل منها وإيضاح أضرارها على 

 .في مرحلة الطفولة 
 .المحتوى تحليلمنهج وقد استفادت الدراسة من المنهج الوصفي و 

 :تكونت الدراسة من عدة فصول: فصول الدراسة
 :اإلطار العام للدراسة: الفصل األول

 .أهمية الدراسة،منهج الدراسة،الدراسات السابقةأهداف الدراسة، المقدمة،موضوع الدراسة،أسئلة الدراسة،
 :القيم: ويشتمل على:الفصل الثاني

سالمية وبين منظور التربية اإل المنظور الغربي تعريفها وأصنافها ومصادرها وخصائصها بشكل عام والفرق بين
 .للقيم

 :مرحلة الطفولة: الفصل الثالث
تعريفها ومراحلها وأهميتها وخصائص كل مرحلة واهتمام التربية اإلسالمية بالطفولة وحاجاتها وخصائص إدراك 

 .الطفل للرسوم المتحركة مرحلة الطفولة 
 :الرسوم المتحركة:الفصل الرابع

 (الدور اإليجابي والسلبي)ودورها التربوي بالنسبة للطفل تعريفها ونشأتها وتطورها وأبرز روادها ومميزاتها
 0والنظريات التي حاولت تفسير ذلك الدور

 .وكمياتحليل نماذج من أفالم الرسوم المتحركة تحليال وصفيا :الفصل التحليلي:الفصل الخامس
 . مناقشة النتائج والتوصيات والمقترحات:سسادالفصل ال

 :ومن أهم نتائج الدراسة
اإليجابية  القيموهي نسبة عالية قياسا ب37,37بنسبة ء أفالم الرسوم المتحركة المستوردة على القيم السلبية احتوا

 .فقط مما يدل على أنها ال تعزز القيم اإلسالمية بل تهدمها 63,73والتي بلغت نسبتها 
 :ومن أهم توصيات الدراسة

ة أفالم الرسوم المتحركة األجنبية ومدى إضرارها بنواحي توعية اآلباء واألمهات والمربين واإلعالميين بخطور  -1
 .اإلسالمية قيمالنمو لدى أطفالهم وخاصة ال

 0ضرورة استغالل الرسوم المتحركة بما تمتاز به من مميزات لغرس القيم اإلسالمية في نفوس األطفال -2
 . اإلسالم اإلنتاج اإلسالمي النابع من قيمعن طريق 



Abstract: 
Title: ((models of the values promoted by the animated films for 

children from the viewpoint of Islamic education, an analytical study(( 

The name of the researcher: Aisha bint Said bin Ali Al Shahri . 

Aim: to highlight some of the values carried by animated films for 

children through the analysis of a sample and to clarify the harm 
done to the Islamic faith and his education and link the damage 
characteristics of religious growth and cognitive development in 
childhood 
The study benefited from the descriptive and analytical approach. 

Chapters of the study: 

 The study consisted of several chapters: 
Chapter I: general framework of the study: introduction, the 

subject of the study, questions of the study, the importance of the 
study, methodology of the study, previous studies. 
Chapter II: It includes: values: 

Defined species and their sources and their characteristics in 
general and the difference between him and the perspective of 
Islamic education of values . 
Chapter III: childhood: 

Definition and stages and their importance and characteristics of 
each stage and the interest of Islamic education for children and 
their needs and characteristics of child cognition animation and 
the growth of nodal values in childhood 
Chapter IV: Animation:  

Defined, its origins, evolution and the most prominent pioneers 
and their characteristics and their educational role for the child 
(the positive and negative)  
And theories which tried to explain that role. 
Chapter Five:The chapter analysis: 
analysis of models of animated films a descriptive analysis . 
The most important results of the study:  

contain the animation imported many of the negative values which 
do not serve the Islamic Education 
One of the main recommendations of the study:  

1- awareness of parents, educators and the media the seriousness 
of animated films and foreign granted full extent of adverse impact 
on growth in children, particularly of the Islamic faith.  
2- need to exploit the animation, including Tasmania's advantages 
to instill Islamic values in the hearts of children .  
3- the need for a production emanating from the Islamic and 
Islamic values based upon and dispensing with the foreign 
production, including the violation of the dangers of Islamic 
education. 

 



 :اإلهداء  
                                                         إىل املستً الفاضل الري غسض يف قلثً حة العلم 

 إىل والدي احلثٍة                                               
تدعىاذها الصاحلح فأعطد تال إىل مه زعد ذلك الغسض 

 إىل والدذً احلثٍثح حدود                                  
إىل مه قامسىوً املشاق وكاوىا خري عىن يل فعجصخ حسويف 

 خىذً وأخىاذً إىل إو كلماذً عه شكسهم            
 إىل مه كان وزاء كل خطىج واجحح خطىذها حبسه ذشجٍعه

 إىل شوجً احلثٍة                                          
 إىل شهساخ القلة ، وشٌىح احلٍاج ،وقسج العني 

 تىٍاذً احلثٍثاخ                                         
                                      00إىل كل مسب ٌىشد ذستٍح إسالمٍح قىميح00

  ه وجيعله أهدي هرا اجلهد املرىاضع عسى اهلل أن ٌىفع ت
  0خالصا  لىجهه الكسٌم

 



 شكر وتقدير                                             
  (41:ظؼؿان)  چڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ چ: ضال تعاىل

سؾي عن غعم ال حتصى وال تعد  صاحلؿد هلل دؾقاغه واظشؽر ظه زاػرا وبارـا سؾى عا عن به

وعـفا إمتام ػذا اظؾقث ،ثم اظشؽر ظواظدي اظؽرميني سؾى عا بذظوه عن عشؼة ووضت وجفد 

 0ظرساؼيت وتربقيت وتفقؽة اظظروف إلطؿال عسريتي اظؿعؾقؿقة

صإغين  4(من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل): وعن عـطؾق حدؼث اظـيب صؾى اهلل سؾقه ودؾم

ة رئقسه اظسابق دعادجلزؼل ظؼسم اظرتبقة اإلدالعقة وادلؼارغة ممـال يف أتؼدم باظشؽر ا

بن ػؿام  غاؼف:ة اظدطؿوراحلاظي دعادرئقسه و جنم اظدؼن سؾد اظغػور األغدجياغي:اظدطؿور

اظشرؼف و ظؽاصة أسضاء ػقؽة اظؿدرؼس سؾى عا بذظوه ظي وظزعقالتي رقؾة صرتة دراديت بفذا 

 0اظصرح اظشاعخ اظذي تشرصت مبواصؾة دراديت صقه 

ادلشرصة سؾى )آعال محزة ادلرزوضي :طؿا أتوجه بػائق اظشؽر واظؿؼدؼر ظألدؿاذة اظدطؿورة

اإلذراف سؾى رداظيت صؽان هلا دور طؾري يف  اظيت شؿرتين بػضؾفا مبواصؼؿفا سؾى(رداظيت

تصوؼيب وإصادتي وظؼد تعؾؿت اظؽـري عن خالل حسن تعاعؾفا وطرؼم أخالضفا صفزاػا اهلل 

 0سين خري اجلزاء 

 أعرية ره خبش و :ة األدؿاذة اظدطؿورة دعادحملؽؿيت اخلطة  عوصوالن  واظشؽر واظؿؼدؼر

 0عن عالحظات وتوجقفات صفزاػؿا اهلل خرياحقاة غقاز سؾى عا بذظؿاه :ة اظدطؿورةدعاد

 جنم اظدؼن األغدجياغي و:ة اظدطؿوردعاد :وطؿا أتؼدم بواصر اظشؽر اجلزؼل واالعؿـان ظؽل عن

أعرية ره خبش سؾى ضؾوهلؿا عـاضشة رداظيت دلا ظذظك عن دور يف اظرضي :ة اظدطؿورةدعاد

 .مبسؿوى ػذه اظرداظة

اظطائف إلتاحؿفن اظػرصة ظؾؾاحـة ظالدؿػادة عن  طؿا أذؽر اظؼائؿات سؾى عؽؿؾة جاععة

عراجع ادلؽؿؾة ،طؿا ال ؼػوتين أن أزجي ذؽري وتؼدؼري ظؽل عن أددى إظي غصققة أو 

  0أسارغي طؿابا أو غؾفين خلطأ عن ضرؼب أو بعقد وأدأل اهلل اظؿوصقق واظؼؾول ظؾفؿقع
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 :المقدمة



 00000000ٚبعد0000اذتُد هلل ٚنف٢ ٚايؿال٠ ٚايطالّ ع٢ً زضٍٛ اهلل ايرٟ اؾطف٢

ٕ ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ تٗدف إىل ضعاد٠ ايفسد يف ايدازٜٔ عٔ طسٜل حتكٝل ايعبٛد١ٜ فال غو أ 

ڃ  ڃ  ڃ     ٹ ٹ چ ايها١ًَ هلل يف غت٢ دٛاْب اذتٝا٠  ايرازٜات ) چڄ   ڄ  ڄ  

ٚال ٜتِ ذيو إال َٔ خالٍ تسب١ٝ اإلْطإ ايؿاحل عٔ طسٜل عد٠ َؤضطات،فايرتب١ٝ مبفَٗٛٗا ( 56:

كؿٛد ٚي ر املكؿٛد مبع٢ٓ أْٗا تتِ عٔ طسٜل املؤضطات ايسيم١ٝ ايٛاضع تػٌُ ايتعًِٝ امل

ناملدازع ٚايهًٝات بػت٢ ؾٛزٖا ٚنريو املؤضطات االدتُاع١ٝ ي ر ايسيم١ٝ ناألضس٠ 

ٚاألؾدقا٤ ٚٚضا٥ٌ اإلعالّ ٚاملًشٛظ إٔ تًو املؤضطات االدتُاع١ٝ هلا أثس أعُل َٔ ذيو األثس ايرٟ 

١ٝ يف ْفظ املرتبٞ خاؾ١ خالٍ بعض َساسٌ سٝات٘ ع٢ً األقٌ إٕ حتدث٘ املؤضطات ايتع١ًُٝٝ ايسيم

 1مل ٜهٔ مجٝعٗا

َٔ األَٛز ٚقد أؾبح اإلعالّ ايّٝٛ َٔ أنرب املؤثسات ع٢ً ايٓاغ١٦ نُا أؾبح االْفتاح اإلعالَٞ 

ٚاملفسٚق١ عًٝٓا ٚاييت ٜطتشٌٝ عصهلا أٚ جتاًٖٗا يٝذد عا١َ ايٓاع أْفطِٗ أَاّ خٝاز املطًِ بٗا 

ٖٛ اْتكا٤ املٛاد املٓاضب١ رتؿٛؾٝتِٗ ايجكاف١ٝ ٚضط ٖرا ايغجا٤ اإلعالَٞ َٚٔ املفرتض إٔ ٚاسد 

ميتد دٚزْا نُطًُني إىل َا ٖٛ أبعد َٔ ذيو  عٔ طسٜل اإلْتاز اإلعالَٞ املطتُد َٔ قِٝ األ١َ 

اذتٝا٠   َٚباد٥ٗا إذ إٔ اإلعالّ ًٜعب دٚزا نب را يف اإلزغاد ٚايتٛدٝ٘ ْٚكٌ ايكِٝ يف شتتًف دٛاْب

ٜٚأتٞ ع٢ً زأع ٚضا٥ٌ اإلعالّ يف األ١ُٖٝ ٚايتأث ر ايتًفاش العتُادٙ يف ْكٌ املع١ًَٛ ع٢ً أنجس َٔ 

ساض١ مما ٜعطٞ فسؾ١ أنرب يًتأث ر ع٢ً املتًكٞ ٚيكد بدأت أؾابع االتٗاّ تػ ر إيٝ٘ ست٢ يف 

تًو ايكًٛب ايرب١٦ٜ  اِٖ إىلتعدنُا مل ٜعد ايتًفاش َٚا ٜعسض فٝ٘ قاؾسا ع٢ً ايهباز بٌ 2ايغسب 

ٚايؿيب أَا١ْ عٓد ٚايدٜ٘،ٚقًب٘ ايطاٖس دٖٛس٠ ْفٝط١ ضاذد١ خاي١ٝ َٔ :)اييت ٜكٍٛ عٓٗا ايغصايٞ

، فظٗست قٓٛات 3(نٌ ْكؼ ٚؾٛز٠ ٖٚٛ قابٌ يهٌ َا ٜٓكؼ عًٝ٘ ،َٚا٥ٌ إىل نٌ َا حياٍ إيٝ٘

ضف ال ٜتذاٚش سدٚد َتدؿؿ١ َٚٛد١ٗ يألطفاٍ ٚيهٔ ايٓاظس إىل تًو ايرباَر ٜس٣ إٔ أيًبٗا يأل

ايٓكٌ ٚايرتمج١ يألؾٌ ايغسبٞ دٕٚ االٖتُاّ باملكُٕٛ ايرٟ قد ٜهٕٛ َغاٜسا بٌ َدَسا يجكاف١ 

ايطفٌ ٖٜٚٛت٘ اإلضال١َٝ ٚاييت ٜٓبغٞ تسضٝدٗا بػت٢ ايٛضا٥ٌ إذ إٔ سٝا٠ األفساد يف أٟ أ١َ ال 

 ٜهتفٞ بايٓكٌ يألؾٌ ٚبايسيِ َٔ ٚدٛد ادتٝد ايرٟ ال4تهٕٛ ض١ٜٛ إال إذا اْتُٛا إىل أَتِٗ 

إٕ ؾح ايتعب ر إال أْ٘ يألضف ال ٜصاٍ قًٝال قٝاضا باألٍٚ "يألض١ًُ"ٚزتسد تسمجت٘ ٚإمنا ٜطع٢ 

نُا أْ٘ يف يايب٘ ٜكتؿس ع٢ً ايتعدٌٜ، ٜٚٓدز اإلْتاز اإلضالَٞ ايبشت ايرٟ ٜٓبع َٔ ايجكاف١ 

 0اإلضال١َٝ َكتؿسا ع٢ً بعض األفالّ ايهست١ْٝٛ فكط
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ضبل فإٕ ايباسج١ ضتشاٍٚ إيكا٤ ايك٤ٛ ع٢ً داْب َٔ ايكِٝ اييت حتًُٗا بعض ٖرٙ ٚبٓا٤ ع٢ً َا 

 0ايسضّٛ يًطفٌ املطًِ ٚعٔ َد٣ حتكٝكٗا ملا ْطع٢ إىل حتكٝك٘ َٔ تسب١ٝ إضال١َٝ هلؤال٤ األبٓا٤

 :موضوع الدراسة
ٜٔ إٕ ايٓاظس إىل أفالّ ايسضّٛ املتشسن١ املدؿؿ١ يألطفاٍ ٜطتػف أْٗا ي ر ْابع١ َٔ ايد

َٔ بساَر ايسضّٛ املتشسن١ اييت % 95اإلضالَٞ باضتجٓا٤ ايكًٌٝ َٓٗا ٚال يساب١ يف ذيو إذ إٔ 

ٚيرا دا٤ت ٖرٙ ايدزاض١ ٚاييت تتٓاٍٚ يف  5ٜتعسض هلا ايطفٌ املطًِ  َٔ خالٍ ايتًفاش َٔ إْتاز يسبٞ

 :زتًُٗا داْبني

ايكِٝ : عًل بايبشحداْب ْظسٟ ٜطع٢ إلعطا٤ ؾٛز٠ ٚاقش١ ٚستدد٠ يجالث١ َفاِٖٝ تت-1

 .اإلضال١َٝ،ايطفٛي١ ٚخؿا٥ؿٗا،ايسضّٛ املتشسن١

داْب تطبٝكٞ ٜعسض مناذز َٔ ايكِٝ اييت حتًُٗا ع١ٓٝ َٔ أفالّ ايسضّٛ املتشسن١ املدؿؿ١ -2

 .يألطفاٍ ٚستاٚي١ تكٛميٗا يف ق٤ٛ ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ

 

 :ٚميهٔ ؾٝاي١ َػه١ً ايدزاض١ يف ايطؤاٍ ايس٥ٝطٞ ايتايٞ

 اييت تعصشٖا ايسضّٛ املتشسن١ املدؿؿ١ يألطفاٍ َٔ ٚد١ٗ ْظس ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ؟ ِ َا ايكٝ

 :أسئلة الدراسة
 :ٜٚتفسع عٔ ٖرا ايطؤاٍ عد٠ أض١ً٦ فسع١ٝ

 ؟ خؿا٥ؿٗاَا املكؿٛد بايكِٝ بػهٌ عاّ  ٚأقطاَٗا ،ٚاجتاٖاتٗا،ٚ-1

 ؟ خؿا٥ؿٗا،١ٚ َٚؿادزٖا، ٚأقطاَٗا َا املكؿٛد بايكِٝ يف ايرتب١ٝ اإلضالَٝ -2

 َا َع٢ٓ ايطفٛي١ َٚا أُٖٝتٗا ٚ خؿا٥ـ َسس١ً ايطفٛي١ ٚنٝف ٜدزى ايطفٌ َا ٜػاٖدٙ؟ -3

 َا أبسش َالَح ٚخؿا٥ـ ٚأْٛاع  ايسضّٛ املتشسن١ ؟-4

َا َد٣ َٛافك١ ايكِٝ اييت حتًُٗا ايسضّٛ املتشسن١ املدؿؿ١ يألطفاٍ يكِٝ ايرتب١ٝ -5

 اإلضال١َٝ؟

 :أهداف الدراسة
 :َٔ خالٍ ٖرٙ ايدزاض١ يتشكٝل األٖداف ايتاي١ٝ تطع٢ ايباسج١

ستاٚي١ حتدٜد َفّٗٛ ايكِٝ اإلضال١َٝ َٔ خالٍ إعطا٤ فهس٠ عٔ ايكِٝ بػهٌ عاّ َٚٛاشْتٗا  -1

بايكِٝ َٔ َٓظٛز ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ َٔ سٝح املفّٗٛ ٚاملؿادز ٚارتؿا٥ـ ٚي ر ذيو مما ٜتعًل 

 0مبفّٗٛ ايكِٝ

 ٢0 ضًٛى ايفسد إٜكاح أ١ُٖٝ ايكِٝ ٚتأث رٖا عً -2
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ايتعسف ع٢ً َسس١ً ايطفٛي١ ٚخؿا٥ؿٗا ٚأ١ُٖٝ تًو ارتؿا٥ـ يف تهٜٛٔ غدؿ١ٝ ايفسد  -3

 .ٚقُٝ٘

إعطا٤ ْبر٠ عٔ ايسضّٛ املتشسن١ ، ٚدٚزٖا ايرتبٟٛ ٚأثسٖا ع٢ً دٛاْب ايُٓٛ املدتًف١ يد٣  -4

 0ايطفٌ

ايرتب١ٝ  ايهػف عٔ داْب َٔ ايكِٝ اييت حتًُٗا بساَر ايسضّٛ املتشسن١ ـ َٔ ٚد١ٗ ْظس -5

 .اإلضال١َٝ ـ ٚذيو َٔ خالٍ حتًٌٝ ع١ٓٝ َٓٗا نُٓٛذز يًسضّٛ املتشسن١ املٛد١ٗ يًطفٌ

 :أهمية الدراسة
 :تتُجٌ أ١ُٖٝ ايدزاض١ َٔ خالٍ عد٠ دٛاْب

إٕ ٚقتٓا اذتاقس ٜػٗد اْفتاسا إعالَٝا ع٢ً ثكافات شتايف١ يًجكاف١ اإلضال١َٝ ، ٚمل ٜهٔ  -1

يف ايطابل نُا إٔ ايكٓٛات املدؿؿ١ يرباَر األطفاٍ مل تهٔ  ٖرا االْفتاح اإلعالَٞ َعٗٛدا

بايهجس٠ ٚايتصاٜد نُا حيدخ ايّٝٛ،مما ٜفسض عًٝٓا دزاض١ ٚحتًٌٝ َا تكدَ٘ تًو ايكٓٛات 

ايفكا١ٝ٥ يًطفٌ َٔ بساَر ٚإٔ ال ْكف َٛقف املتًكٞ فكط ٖٚرٙ ايدزاض١ ٖٞ ستاٚي١ َٔ ايباسج١ يف 

 0ٖرا ايباب

أٜا نإ زتاي٘ قد حيتاز ملجٌ ٖرٙ ايدزاض١ ألْٗا ختدّ ف١٦ املسبني ، فبايسيِ إٕ املسبٞ املطًِ -2

َٔ إٔ أضباب االحنساف يد٣ ايٓاغ١٦ تتعدد ٚتتداخٌ إال إٔ اإلعالّ ًٜعب دٚزا خط را ال ميهٔ 

فٗرٙ ايدزاض١ تهػف عٔ داْب َِٗ  6جتاًٖ٘ يف ايتأث ر ع٢ً ضًٛى ايٓاع عا١َ ٚاألطفاٍ خاؾ١

عض املسبني َٔ آبا٤ ٚي رِٖ أال ٖٚٛ اختٝاز ايرباَر املٓاضب١ ألطفاهلِ ،ٚبايتايٞ فكد قد ٜطتٗني ب٘ ب

 .تهٕٛ ٖرٙ ايدزاض١ عْٛا هلِ ع٢ً أدا٤ زضايتِٗ ايرتب١ٜٛ ع٢ً أنٌُ ٚد٘

كد تٛؾًت َعظِ ايدزاضات اييت أدسٜت عٔ أثس يدزاض١ ايسضّٛ املتشسن١ أ١ُٖٝ خاؾ١ ف -3 

ضّٛ املتشسن١ هلا تأث ر عُٝل ع٢ً ايطفٌ إذ أْٗا تطاعد ع٢ً تكُـ يف ايطفٌ إىل إٔ ايس ايتًفصٜٕٛ

ٚاجتاٖاتٗا، ملا تتُتع ب٘ َٔ داذب١ٝ ٖٚرا ٜػهٌ  ايطفٌ ألفهاز ايػدؿٝات ايهست١ْٝٛ ٚقُٝٗا

نُا أثبتت 7 ٜكدّ َٔ َٛاد يألطفاٍ خطٛز٠ ع٢ً ايطفٌ ، مما ٜؤند قسٚز٠ إعاد٠ ايٓظس فُٝا

ألطفاٍ ٜػاٖدٕٚ ايسضّٛ املتشسن١ ٚقد ٚؾًت ٖرٙ ايٓطب١ يف دزاض١ أخس٣ إٔ ْطب١ نب ر٠ َٔ ا

مبع٢ٓ إٔ مجٝع األطفاٍ ايرٜٔ مشًتِٗ ايدزاض١ باملطح ٜػاٖدٕٚ  %100إسد٣ ايدزاضات إىل 

 0ٚاْطالقا َٔ تًو ايدزاضات تأتٞ أ١ُٖٝ ٖرٙ ايدزاض8١ايسضّٛ املتشسن١ 

ٚتأث رٖا ع٢ً َا ٜتبعٗا َٔ املساسٌ تأتٞ أ١ُٖٝ ٖرٙ ايدزاض١ بايٓظس ذتطاض١ٝ َسس١ً ايطفٛي١ -4 

  09أغد ايتأث ر، إذ إٔ عًُا٤ ايٓفظ ٜعصٕٚ نج را َٔ االحنسافات ايطًٛن١ٝ إىل ٖرٙ املسس١ً
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إٔ تكٝف ادتدٜد يًُهتب١ ايرتب١ٜٛ إلٜكاح ٚنػف ٖرا ايبشح إٕ ايباسج١ يرتدٛ َٔ خالٍ -5

ٖٚٛ َا قد حتًُ٘ بعض بساَر داْب مل تتعسض ي٘ ايدزاضات اييت حتدثت عٔ ٖرا املٛقٛع أال 

ايسضّٛ املتشسن١ املدؿؿ١ يألطفاٍ َٔ قِٝ زمبا ٚافكت أٚ خايفت ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ، يتهٕٛ 

 .ٖرٙ ايدزاض١ عْٛا يًباسجني يف ٖرا اجملاٍ

 :منهج الدراسة
طسٜك١ عح ٜتِ ٖٚٛ  َٚٓٗر حتًٌٝ احملت٣ٛ :املٓٗر ايٛؾفٞ ٖٚٛ: اضتددَت ايباسج١ َٓٗذني

عٝح قاَت 10 أدٌ ايٛؾٍٛ إىل ٚؾف نُٞ ٖادف َٚٓظِ حملت٣ٛ أضًٛب االتؿاٍ تطبٝكٗا َٔ

ٚحتًٌٝ ع١ٓٝ َٔ  بساَر ايسضّٛ املتشسن١ َٚٔ ثِ إبساش مناذز َٔ ايكِٝ ايٛازد٠ فٝٗا  ايباسج١ بٛؾف

 .ضًبا ٚإجيابا يف ق٤ٛ ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ
 :حدود الدراسة

 :اذتدٚد املٛقٛع١ٝ

ع٢ً حتًٌٝ ايكِٝ املٛدٛد٠ يف ع١ٓٝ َٔ بساَر ايسضّٛ املتشسن١ اييت اقتؿست ايباسج١ يف دزاضتٗا 

  0يألطفاٍ(mbc3)عسقت ع٢ً قٓا٠ 

 :اذتدٚد ايص١َٝٓ

ـ إَا بػهٌ َٜٛٞ 1431ٖ/ 1/6 :ٚست٢ ٖـ1/9/1429 :يف ايفرت٠ َٔ تازٜذ ّ الفاألت ٖرٙ عسق

 .ٚثابت أٚ متت إعادتٗا ع٢ً غاغ١ ايكٓا٠ عد٠ َسات يف ٖرٙ ايفرت٠

 (:اإلجرائية)ات الدراسة  مصطلح
  0تًو ايرتب١ٝ املطتُد٠ َٔ تعايِٝ اإلضالّ : ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ -1

 0األفهاز ٚاملعتكدات املؤثس٠ يف ضًٛى ايػدـ ٚاييت تظٗس يف املٛاقف املدتًف١: ايكِٝ-2

ْٛع َٔ ايرباَر اييت تطتددّ ايسضّٛ ذات ايتتابع اذتسنٞ إلٜؿاٍ زضاي١  :ايسضّٛ املتشسن١ -3

َع١ٓٝ بأضًٛب دزاَٞ َػٛم ٚقد تعتُد أسٝاْا ع٢ً املبايغ١ يف املالَح ٚعاد٠ َا تكدّ يف ؾٛز٠ 

 .فها١ٖٝ يًطفٌ

درب اٖتُاّ ايطفٌ يبعض ايكِٝ دٕٚ أخس٣ بطسٜك١ الغعٛز١ٜ َٔ :تعصٜص ايسضّٛ املتشسن١ يًكِٝ-4

 .خالٍ ايسضّٛ املتشسن١

 
 :الدراسات السابقة

١ تٓاٚيت ْفظ املٛقٛع حتدٜدا ٚيهٔ ٖٓاى ايهج ر َٔ ايدزاضات ال ٜٛدد سطب عًِ ايباسج١ دزاض

 :اييت تٓاٚيت ايسضّٛ املتشسن١ ٚاييت ميهٔ تؿٓٝفٗا يف عد٠ زتاالت
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دزاضات تٓاٚيت ايسضّٛ املتشسن١ َٔ سٝح اإلْتاز ٚاإلخساز ٖٚرٙ تتعًل ظاْب ايطُٝٓا ٚايفٔ ٚال -1

 0سٖا يف ٖراملكاّعالق١ هلا بادتاْب ايرتبٟٛ ، ٚيريو فال داعٞ يرن

دزاضات تسب١ٜٛ ايبعض َٓٗا تٓاٍٚ حتًٌٝ املكاَني ايرتب١ٜٛ يبعض بساَر األطفاٍ ٚايبعض اآلخس  -2

أٚ أْ٘ 00َٝداْٞ ٜتٓاٍٚ األثس ايكُٝٞ ٚايطًٛنٞ ع٢ً عٝٓات َٔ األطفاٍ ايرٜٔ غاٖدٚا تًو ايسضّٛ 

ِ،ٚبعكٗا مجعت بني حتًٌٝ املكُٕٛ ٜتٓاٍٚ ايسضّٛ املتشسن١ ْفطٗا بايتشًٌٝ ٚإبساش املكاَني ٚايكٝ

ٚقٝاع األثس ٖٚرٙ ايدزاضات ايرتب١ٜٛ ٖٞ اييت تُٗٓا يف ٖرا املكاّ يتعًكٗا باملٛقٛع ٚقد زتبتٗا ايباسج١ 

 :َٔ األسدخ يألقدّ نايتايٞ

املكاَني :)بعٓٛإ(ٖـ1430-ٖـ1429)َٓ ر٠ بٓت ستٝا ايعؿُٝٞ يعاّ :يًباسج١  :ايدزاض١ األٚىل

َٔ (space toon )١َ يألطفاٍ يف أفالّ ايسضّٛ املتشسن١ يف قٓا٠ ضبٝظ تٕٛايرتب١ٜٛ املكد

 (ٚد١ٗ ْظس ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ تؿٛز َكرتح 

ٖدفت ايدزاض١ يسؾد ٚحتًٌٝ أِٖ املكاَني ايرتب١ٜٛ اييت حتًُٗا أفالّ ايهازتٕٛ :أٖداف ايدزاض١

 0(space toon ضبٝظ تٕٛ) يف قٓا٠

 0َٚٓٗر حتًٌٝ احملت٣ٛ  املٓٗر ايٛؾفٞ:املٓٗر املطتددّ

 :َٔ ْتا٥ذٗا:ْتا٥ر ايدزاض١

 %(53,37)دا٤ت ايكِٝ اإلجياب١ٝ بٓطب١ عاي١ٝ تفٛقت ع٢ً ايطًب١ٝ سٝح بًغت ْطبتٗا -1

استًت ايكِٝ االدتُاع١ٝ اإلجياب١ٝ ايؿداز٠ َٔ بني إمجايٞ ايكِٝ اإلجياب١ٝ مبتٛضط سطابٞ -2

 (95،6)بًغ

ٝب إمجايٞ ايكِٝ اإلجياب١ٝ سٝح بًغ املتٛضط اذتطابٞ دا٤ت ايكِٝ ايد١ٜٝٓ يف ْٗا١ٜ تست-3

 (9،81)هلا

  0ٚدٛد نج ر َٔ املدايفات ايد١ٜٝٓ اييت تؤثس يف عكٝد٠ ايطفٌ املطًِ-4

 :أبسش تٛؾٝاتٗا:تٛؾٝات ايدزاض١

 0إٔ تٗتِ األضس مبا ٜعسض ع٢ً أطفاهلا َٔ أفالّ نست١ْٝٛ-1

٘ ٚذيو عطٔ دبًذ١ أفالّ ايهازتٕٛ مبا ٜتٓاضب إٔ ٜساعٞ اإلعالَٕٝٛ اهلل فُٝا اضتؤَٓٛا عًٝ-2

 0َع اجملتُع املطًِ

 0ايعٌُ ع٢ً إْتاز أفالّ نست١ْٝٛ ذات طابع إضالَٞ-3

أثس ايسضّٛ املتشسن١ ع٢ً : (بعٓٛإ( 2008ّٖـ،1428)ٖد٣ ايغفٝـ: يًباسج١:ايدزاض١ ايجا١ْٝ

 (ايكِٝ

ى األطفاٍ ٚاألبٓا٤ ٚ َا حتكك٘ ٖرٙ َعسف١ تأث ر ايسضّٛ املتشسن١ يف تٛدٝ٘ ضًٛ:أٖداف ايدزاض١

 0ايٛض١ًٝ َٔ يسع يًكِٝ 

املٓٗر ايٛؾفٞ ٚاملٓٗر ايتشًًٝٞ َٔ خالٍ حتًٌٝ ع١ٓٝ قؿد١ٜ َٔ نٌ َٔ قٓا٠ :املٓٗر املطتددّ

ٚايكٓا٠ األٚىل ٚع١ٓٝ َٔ أفالّ  (art)ٚزتد يألطفاٍ ٚاٟ از تٞ(space toon)ضبٝظ تٕٛ 

 0ايفٝدٜٛ



 :٥ذٗأَ أبسش ْتا:ْتا٥ر ايدزاض١

عٓد ضٔ مخظ ضٓٛات بُٝٓا ْطب١ تعًل %(70)أنرب ْطب١ يتعًل اإلْاخ بٛضا٥ٌ اإلعالّ -1

 .ٚتهٕٛ يف ضٔ ثالخ ضٓٛات%( 70)ايرنٛز بٗا

ٜكبًٕٛ ع٢ً َػاٖد٠ ايفٝدٜٛ %( 40)َٔ ع١ٓٝ ايدزاض١ ٜفكًٕٛ َػاٖد٠ ايفكا٥ٝات بُٝٓا %(50)-2

 0ع٢ً َػاٖد٠ ايتًفاش%(10)ٚ

ٖٚٞ ْطب١ تفٛم ْطب١ ايعبازات املٛافك١ يًكِٝ %( 61)د١ٜ بًغت ْطب١ املدايفات ايعك-3

ايعكد١ٜ،ٚذيو يف نٌ َٔ ضبٝظ تٕٛ ٚاٟ از تٞ بُٝٓا دا٤ت ايعبازات املٛافك١ يًعكٝد٠ يف قٓا٠ 

  0ٖٚٞ ْطب١ عاي١ٝ تفٛم ايعبازات املدايف١%( 56)اجملد بٓطب١ 

رتٛف يد٣ اإلْاخ بٓطب١ ٜؤثس ستت٣ٛ ايسضّٛ املتشسن١ ع٢ً ْفط١ٝ ايطفٌ سٝح نإ ا-4

 .عٓد ختٌٝ ٚدٛد غسٚز يف ايفكا٤%(53)عٓد ختٌٝ ادتٔ ٚايػٝاطني،أَا ايرنٛز بٓطب١ %( 56)

أفالّ ايهازتٕٛ يف :)بعٓٛإ( 2007ّ-ٖـ1427)عبد ايهسِٜ ايٛؾابٞ:يًباسح:ايدزاض١ ايجايج١

 (ايتًفصٜٕٛ ايُٝين دزاض١ حت١ًًٝٝ يف ايكِٝ ٚايعٓف

زاض١ إىل دزاض١ أفالّ ايهازتٕٛ اييت تعسض يف ايكٓا٠ األٚىل يف ٖدفت ايد:أٖداف ايدزاض١

 0ايتًفصٜٕٛ ايُٝين ملعسف١ َد٣ َال١ُ٥ َكُٕٛ بساَر أفالّ ايهازتٕٛ ملتطًبات ايتٓػ١٦ االدتُاع١ٝ

 0املطشٞ ايٛؾفٞ َٔ خالٍ ع١ٓٝ َه١ْٛ َٔ مخظ َطًطالت:املٓٗر املطتددّ

 :أِٖ ْتا٥ذٗا َا ًٜٞ:ْتا٥ر ايدزاض١

جتُع بني %(20)َٔ سذِ ايع١ٓٝ ٚ%(80)أفالّ ايهازتٕٛ اييت تعتُد ع٢ً ارتٝاٍ بًغت ْطب١-1

 0ايٛاقع١ٝ ٚارتٝاٍ

 %(49،6)ٚايكِٝ ايكاز٠%(50،4)ْطب١ ايكِٝ املفٝد٠-2

ٚاملؿدز ايعسبٞ يف املستب١ ايجا١ْٝ املؿدز األدٓيب ألفالّ ايسضّٛ املتشسن١ يف املستب١ األٚىل  -3

 0أَا املؿدز احملًٞ فال ٚدٛد ي٘

دا٤ت أفالّ ايهازتٕٛ ذات اهلدف ايرتفٝٗٞ يف املستب١ األٚىل ٚأَا األفالّ اييت جتُع بني -4

 0ايرتف١ٝ ٚايتعًِٝ دا٤ت يف املستب١ ايجا١ْٝ

 :َٔ أبسشايتٛؾٝات:تٛؾٝات ايدزاض١

 .طفاٍشٜاد٠ ايٛقت املدؿـ يرباَر األ-1

 .املبادز٠ الختٝاز املٛاد األدٓب١ٝ ذات املكُٕٛ ادتٝد ٚدبًذتٗا -2

أفالّ ايسضّٛ املتشسن١ :)بعٓٛإ(2007ّ-ٖـ1425)ْاؾس ارتسعإ :يًباسح :ايدزاض١ ايسابع١

 (ٚايطًٛى ايعدٚاْٞ،دزاض١ َطش١ٝ ع٢ً طالب ايؿف ايطادع باملسس١ً االبتدا١ٝ٥ يف َد١ٜٓ ايسٜاض

سف ع٢ً عالق١ َػاٖد٠ أفالّ ايسضّٛ املتشسن١ بايطًٛى ايعدٚاْٞ يطفٌ ايتع:أٖداف ايدزاض١

 0ايؿف ايطادع يف املدازع اذته١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ

ايٛؾفٞ ٚاملطشٞ سٝح أدس٣ ايباسح َطح يع١ٓٝ َٔ طالب ٚطايبات ايؿف : املٓٗر املطتددّ

 .ايطادع االبتدا٥ٞ



 :َٔ أِٖ ْتا٥ذٗا:ْتا٥ر ايدزاض١

فكط ِٖ %32ٜػاٖدٕٚ ايسضّٛ املتشسن١ بُٝٓا -١ٓٝ ايدزاض١ ع-أنجس َٔ ْؿف األطفاٍ-1

 0ٜػاٖدْٚٗا أسٝاْا%18ْادزا َا ٜػاٖدْٚٗا ٚ

ٜػاٖدٕٚ األفالّ ايؿاَت١ %3،1َٔ األطفاٍ ٜػاٖدٕٚ األفالّ ايعسب١ٝ ٚ%66أنجس َٔ -2

 %13،6ٜػاٖدٕٚ األفالّ املدبًذ١ بُٝٓا ٜؿٌ عدد املػاٖدٜٔ يألفالّ األدٓب١ٝ 10،1ٚ

سٚم بني ايف٦ات ايعُس١ٜ املػاٖد٠ ألفالّ ايسضّٛ املتشسن١ يؿاحل األطفاٍ َٔ ِٖ يف ٚدٛد ف-3

 0ض١ٓ 11أعُاز 

 0اإلْاخ أنجس َػاٖد٠ َٚتابع١ ألفالّ ايسضّٛ املتشسن١-4

 :تٛؾٝات ايدزاض١

 .سح اإلعالّ ع٢ً االبتعاد عٔ عسض قؿـ ٚأفالّ ارتٝاٍ-1

 .ضًٛنٝات٘ االٖتُاّ بايطفٌ ٚتبؿ رٙ بأضايٝب ايتشهِ يف-2

 .عٌُ ْدٚات ٚٚزؽ عٌُ سٍٛ خطٛز٠ أفالّ ايسضّٛ املتشسن١ اييت تتٓاٍٚ ايعٓف-3

ايكِٝ اييت ) بعٓٛإ( 2003-ٖـ1423)دزاض١ يًباسج١ ْسَني شٜٔ ايعابدٜٔ ضعد:ايدزاض١ ارتاَط١

 ( دزاض١ حت١ًًٝٝ:تعهطٗا ايسضّٛ املتشسن١ يف بساَر األطفاٍ بايتًفصٜٕٛ املؿسٟ

ٖدفت ايدزاض١ إىل ايتعسف ع٢ً ايكِٝ اييت تكدَٗا ايسضّٛ املتشسن١ يف  :أٖداف ايدزاض١

 0ايتًفصٜٕٛ املؿسٟ خالٍ دٚزتني تًفصْٜٛٝتني ناًَتني َدتُٗا ضت١ أغٗس

 0املٓٗر ايٛؾفٞ ٚاملٓٗر ايتشًًٝٞ:املٓٗر املطتددّ

 :ْتا٥ر ايدزاض١

 :أبسش ْتا٥ذٗا نايتايٞ

ؿسٟ ٖٞ األطٍٛ يف عسض ايسضّٛ املتشسن١ سٝح ٜبح ايفرت٠ ايؿباس١ٝ يًبح يف ايتًفصٜٕٛ امل-1

 0َٓٗا%79فٝٗا

ثِ األغداف %28ثِ األغداف َع اذتٝٛاْات %53أنجس ايػدؿٝات تهسازا ٖٞ اذتٝٛاْات -2

 %2ثِ اذتػسات%4ثِ ايطٝٛز %11فكط

 ،%34,9أَا ايطًب١ٝ %65,1ايكِٝ اإلجياب١ٝ غغًت ايرتتٝب األٍٚ بٓطب١-3

 :زاض١ مبا ًٜٞأٚؾت ايد: تٛؾٝات ايدزاض١

 0قسٚز٠ االٖتُاّ بايسضّٛ املتشسن١ ألْٗا َٔ أنجس األغٝا٤ اييت جترب األطفاٍ -1

قسٚز٠ االٖتُاّ بايكِٝ اييت تكدَٗا ٖرٙ ايرباَر عٝح تهٕٛ َستبط١ مبذتُع ايطفٌ ٚٚاقع٘ -2

 0عٝح تُٓٞ يدٜ٘ ايطًٛى ايطٝب

املتشسن١ يٝتِ اْتكا٤ َا ٜتٓاضب َع قسٚز٠ ٚدٛد زقاب١ ناف١ٝ ع٢ً املكُٕٛ األدٓيب يًسضّٛ -3

 0ايدٜٔ ٚايعادات ٚايتكايٝد

إجياد غدؿ١ٝ نست١ْٝٛ َؿس١ٜ ستبٛب١ يألطفاٍ تكدّ هلِ قِٝ تتٓاضب َع زتتُعِٗ ٚعادات٘  -4

 0ٚتكايٝدٙ



أفالّ ايسضّٛ املتشسن١ : ) بعٓٛإ(2002ّ_ٖـ1422)يًباسج١ فاط١ُ أبٛ ظسٜف١  :ايدزاض١ ايطادض١

 ( ع٢ً قِٝ ٚضًٛى ايطفٌ املطًِ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜاألدٓب١ٝ ٚأثسٖا 

ٖدفت ايدزاض١ إىل ايهػف عٔ األثس ايرٟ ترتن٘ أفالّ ايسضّٛ املتشسن١ :أٖداف ايدزاض١

 0األدٓب١ٝ ٚأثسٖا ع٢ً قِٝ ٚضًٛى ايطفٌ املطًِ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

ٕٛ ألفالّ ايسضّٛ املتشسن١ فكاَت مبطح املٓٗر املطشٞ ٚأضًٛب حتًٌٝ املكُ:املٓٗر املطتددّ

  0ع١ٓٝ َٔ اآلبا٤ ٚاألَٗات ٚاملعًُني ٚاملعًُات

 :أبسش ْتا٥ر ٖرٙ ايدزاض١:ْتا٥ر ايدزاض١

إٔ أفالّ ايسضّٛ املتشسن١ تطتشٛذ ع٢ً اٖتُاّ نج ر َٔ األطفاٍ سٝح إٔ مجٝع أطفاٍ -1

 %(100)ايع١ٓٝ ٜتابعٕٛ أفالّ ايسضّٛ املتشسن١ أٟ بٓطب١

يٓطب١ يًٛضا٥ٌ اييت ٜفكًٗا ايطفٌ ملػاٖد٠ ايسضّٛ املتشسن١ فكد استًت ايكٓٛات ايفكا١ٝ٥ با-2

 0املسنص األٍٚ ثِ ايفٝدٜٛ ثِ ايكٓا٠ األٚىل ثِ ايكٓا٠ ايجا١ْٝ 

إٔ أفالّ ايهستٕٛ تؤثسع٢ً احملؿٍٛ ايًغٟٛ يًطفٌ مما ٜدٍ ع٢ً إَها١ْٝ اضتدداَٗا يصٜاد٠ -3

 0احملؿٍٛ ايًغٟٛ يدٜ٘

ع٢ً َعًَٛات ايطفٌ ٚثكافت٘ َٚفاُٖٝ٘ اييت  -بطسٜك١ َػٛغ١  -ايسضّٛ املتشسن١  تؤثس-4

 0انتطبٗا َٔ ايبٝت ٚاملدزض١ الستٛا٥ٗا ع٢ً ارتٝاٍ مما ٜػهو ايطفٌ يف َعًَٛات٘

تؤثس ايسضّٛ املتشسن١ بدزد١ َتٛضط١ مبا حتتٜٛ٘ َٔ َعتكدات ع٢ً عكٝد٠ ايطفٌ ٚنريو -5

 0ع٢ً َفّٗٛ اذتالٍ ٚاذتساّ

 %(46،7)ٜفكٌ األطفاٍ أفالّ ايسضّٛ املتشسن١ اييت تهٕٛ بايًغ١ ايعسب١ٝ بٓطب١  -6

إٕ ايطُات اييت تتؿف بٗا غدؿٝات ايسضّٛ املتشسن١ تؤثس ع٢ً اْفعاالت ايطفٌ ايرٟ -7

 .ٜػاٖدٖا بدزد١ َتٛضط١ 

اضتدداّ أثس : ) بعٓٛإ( 2000ّ-ٖـ 1420)ي٢ًٝ ضعٝد ضًِٜٛ ادتٗين : يًباسج١ :ايدزاض١ ايطابع١

 (ايسضّٛ املتشسن١ يف تسضٝذ بعض ايكِٝ ايعا١َ يد٣ أطفاٍ املسس١ً ايتُٗٝد١ٜ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠

نطاب أطفاٍ إىل َعسف١ أثس اضتدداّ ايسضّٛ املتشسن١ يف إ ايدزاض١ ٖدفت :أٖداف ايدزاض١

 . ايتُٗٝد١ٜ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ بعض ايكِٝ ايعا١َ ٚاستفاظِٗ بٗا املسس١ً

زتُٛع١ قابط١ ٚأخس٣ جتسٜب١ٝ قاَت ايباسج١  اختازت املٓٗر غب٘ ايتذسٜيب سٝح :طتددّاملٓٗر امل

 :ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ ىلإتٛؾًت ايدزاض١  :ْتا٥ر ايدزاض١ .باختباز قبًٞ ٚبعدٟ َٚؤدٌ ٚضذًت ايٓتا٥ر 

انتطاب أفساد اجملُٛع١ ايتذسٜب١ٝ ، ٚدزدات  بني دزداتا ال ٜٛدد فسم داٍ إسؿا٥ٝ -1 

 . أفساد اجملُٛع١ ايكابط١انتطاب 

 . تنيستفاظ أفساد اجملُٛعٚاٜٛدد فسم داٍ إسؿا٥ٝا بني دزدات انتطاب  ال -2

يف اجملُٛع١  ستفاظ اإلْاخٚ ارنٛز ايال ٜٛدد فسم داٍ إسؿا٥ٝا بني دزدات انتطاب  -3

 . ْفطٗا

 : ايباسج١ عددًا َٔ ايتٛؾٝات نإ َٔ بٝٓٗا قدَت :تٛؾٝات ايدزاض١



اييت َٔ  ايطفٛي١ املبهس٠ بهٌ ايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ املٓاضب١ ا٠ ايطفٌ ٚب٦ٝت٘ يف َسس١ًإثسا٤ سٝ -1

 ٛاعاذتايكِٝ ايٓافع١ ، َع اضتجُاز قدزت٘ ع٢ً ايتعًِ عرب  ع٢ً انتطاب تعٝٓ٘غأْٗا إٔ 

ًدزاضات ايتش١ًًٝٝ ، ملعسف١ ي ٖاي رٚدبًذ١ املإخكاع أفالّ ايسضّٛ املتشسن١ األدٓب١ٝ ،  -2 

 .اييت تتكُٓٗا أفالّ ايسضّٛ املتشسن١ ايعسب١ٝ كِٝ اييت تتكُٓٗا ، َٚكازْتٗا بتًوطبٝع١ اي

املتشسن١ َٔ داذب١ٝ ، ٚتٛظٝفٗا يف تٛدٝ٘ ايطفٌ خاؾ١  اضتجُاز َا تتُتع ب٘ أفالّ ايسضّٛ -3

 .ايكِٝ املٓػٛد٠  ٘ٚإنطاب يف َسس١ً ايطفٛي١ املبهس٠،

أغهاٍ ايطًٛى :بعٓٛإ( 1997ّ-ٖـ11417)عؿاّ ْؿس ضًِٝ : يًباسح:ايدزاض١ ايجا١َٓ

 (دزاض١ حتًٌٝ َكُٕٛ)االحنسايف  يًػدؿٝات يف أفالّ ايسضّٛ املتشسن١ 

بٝإ تأث ر ايطًٛى اإلدساَٞ يًػدؿٝات يف أفالّ ايسضّٛ ىل إ ايدزاض١ ٖدفت :أٖداف ايدزاض١

 0املتشسن١ ع٢ً ٚاقع ايطفٌ ٚأثسٖا ع٢ً احنساف األسداخ 

 0حتًٌٝ املكُٕٛ َٔ خالٍ ع١ٓٝ عػٛا١ٝ٥ َٔ أفالّ ايسضّٛ املتشسن١َٓٗر  :املٓٗر املطتددّ

 :ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ ىلإتٛؾًت ايدزاض١  :ْتا٥ر ايدزاض١ 

َٔ إمجايٞ املػاٖد اييت مت حتًٌٝ ستتٛاٖا ٖٚٞ ْطب١ %(74)ْطب١ ايطًٛى اإلدساَٞ بًغ -1

 0نب ر٠ ددا

اف١ٝ قد اجملتُع سٝح إٔ اإلْطإ َعظِ ادتسا٥ِ اييت تعسض َٔ ايكتٌ ٚايكسب  تعترب احنس-2

 0يف األفالّ اييت مت حتًًٝٗا%(40)ٖٛ املتكسز بٓطب١ 

يٝظ ٖٓاى عكاب ٚاقعٞ َٚٓطكٞ ملستهيب ادتسا٥ِ اييت تكع يف أفالّ ايهازتٕٛ سٝح بًغت -3

 0%(63)ادتسا٥ِ اييت مل ٜطتتبعٗا عكاب ْطب١ 

 :أبسش تٛؾٝاتٗا 

 .يكٝاّ بدٚزِٖ يف تٓكٝح َا ٜكدّ يًطفٌ َٔ َٛادأٚؾت ايكا٥ُني ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّ با-1

 .اختاذ ارتطٛات ايالش١َ ذتُا١ٜ اجملتُع َٔ اإلدساّ َٔ خالٍ َٓع األفالّ اإلدسا١َٝ-2

ايكِٝ يف : )بعٓٛإ(1996ّ-ٖـ1416)يًباسجني ضعد ايعسابٞ ٚعؿاّ ستُٛد :ايدزاض١ ايتاضع١

 (َطًطالت ايسضّٛ املتشسن١ يف ايتًفصٜٕٛ ايطعٛدٟ

َعسف١ َكُٕٛ أفالّ ايسضّٛ املتشسن١ ٚايكِٝ اييت تكدّ َٔ ىل إ ايدزاض١ ٖدفت :اف ايدزاض١أٖد

 0خالهلا ٚدٚزٖا يف تٓػ١٦ ايطفٌ 

َٓٗر حتًٌٝ املكُٕٛ َٔ خالٍ ع١ٓٝ عػٛا١ٝ٥ َه١ْٛ َٔ ثالث١ أفالّ زضّٛ  :املٓٗر املطتددّ

 ٠0 َٔ تؿُِٝ ايباسجنيَتشسن١ َدبًذ١ ٚاختٝاز سًك١ عػٛا١ٝ٥ ٚحتًًٝٗا باضتدداّ اضتُاز

 :ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ ىلإتٛؾًت ايدزاض١  :ْتا٥ر ايدزاض١ 

ايكِٝ ايكاز٠ تتفٛم ع٢ً ايكِٝ املفٝد٠ يف ايسضّٛ املتشسن١ املكد١َ يألطفاٍ يف ايتًفصٜٕٛ -1

 0ايطعٛدٟ

 0تفاعٌ ايطفٌ َع ايفًِٝ قد ٜؿٌ ذتد ايتكًٝد مما ٜؤثس يف غدؿ١ٝ ايطفٌ بػهٌ ضًيب-2

 0ض ايكِٝ ايكاز٠ اييت ٜعسقٗا ايفًِٝ َع قِٝ ايرتب١ٝ اإلضال١َٝقد تتعاز-3



 :أبسش تٛؾٝاتٗا

 .إْػا٤ ؾٓاع١ ايسضّٛ املتشسن١ يف ايدٍٚ ايعسب١ٝ ٚاضتدداّ  ٖرا ايفٔ بأضًٛب تسبٟٛ -1

 .إْػا٤ دٗاش زقاب١ ٜطتبعد نٌ َا ٜتعازض َع قِٝ اجملتُع-2

 :يدزاضات ايطابك١أٚد٘ االتفام ٚاالختالف بني ايدزاض١ اذتاي١ٝ ٚا

 :أٚد٘ االتفام

 .أْٗا تٗتِ مجٝعا بدزاض١ َسس١ً ايطفٛي١-1

 .أْٗا تتٓاٍٚ ايسضّٛ املتشسن١ بايدزاض١-2

 .أْٗا تتٓاٍٚ ايكِٝ بػهٌ عاّ أٚ خاف-3

 :أٚد٘ االختالف

تٓاٚيت دزاض١ ضعد ايطفٛي١ املبهس٠ ٚ تٓاٚيت دزاض١ ايعؿُٝٞ ايطفٛي١ ايٛضط٢ ٚاقتؿست  -1

املسس١ً ايتُٗٝد١ٜ  بُٝٓا باقٞ ايدزاضات تٛافل ايدزاض١ اذتاي١ٝ يف تٓاٚهلا ملسس١ً ادتٗين ع٢ً 

 .ايطفٛي١ عَُٛا

ٚاقتؿست ادتٗين ع٢ً ( space toon) ضبٝظ تٕٛ)اقتؿست دزاض١ ايعؿُٝٞ ع٢ً قٓا٠ -2

ٚاقتؿست دزاض١ ايٛؾابٞ ع٢ً ايتًفصٜٕٛ ايُٝين،ٚدزاض١ ضعد ( art)اٟ آز تٞ)بسْاَر َٔ قٓا٠ 

فصٜٕٛ املؿسٟ، ٚايعسابٞ ٚستُٛد ايتًفصٜٕٛ ايطعٛدٟ ،ٚتٓاٚيت دزاض١ ايغفٝـ ع١ٓٝ قؿد١ٜ َٔ ايتً

( (mbc3 إّ بٞ ضٞ ثسٟ) تكتؿس ع٢ً قٓا٠ ايدزاض١ اذتاي١ٝعد٠ قٓٛات ٚأغسط١ فٝدٜٛ أَا 

 0مل تتٓاٍٚ أٟ ع١ٓٝ َٔ ٖرٙ ايكٓا٠ بايدزاض١مجٝعٗا ٚايدزاضات ايطابك١ 

يفًِٝ املرنٛز بايتشًٌٝ ايٛؾفٞ ٚ ايهُٞ ع٢ً خالف ايدزاضات تتٓاٍٚ ا ايدزاض١ اذتاي١ٝ-2

 .ايطابك١ اييت تٓاٚيت ايسضّٛ املتشسن١ بايتشًٌٝ ايهُٞ أٚ تٓاٚيتٗا بايدزاض١ املطش١ٝ

بايٓطب١ يتٓاٚهلا يًكِٝ فكد زنصت دزاض١ ايغفٝـ ٚادتٗين ٚأبٛ ظسٜف١ ع٢ً األثس ايكُٝٞ ع٢ً  -3

ذيو بك١ٝ ايدزاضات ٚاقتؿست دزاض١ ايٛؾابٞ ع٢ً ق١ُٝ ايعٓف  ع١ٓٝ َٔ األطفاٍ بُٝٓا مل تتٓاٍٚ

ٚمجعت دزاض١ ايعؿُٝٞ بني تؿٓٝف ( نالنٕٛ)ٚتٓاٚيتٗا دزاض١ ضعد بػهٌ عاّ ٚفل تؿٓٝف 

نالنٕٛ ٚتؿٓٝف ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ ٚتٓاٚيتٗا دزاض١ ايعسابٞ ٚستُٛد بػهٌ عاّ فكط بُٝٓا 

ٚ ضًب١ٝ ( َسيٛب فٝٗا)إجياب١ٝ:رتب١ٝ اإلضال١َٝ إىل تؿٓف ايكِٝ فكط يف ق٤ٛ ايايدزاض١ اذتاي١ٝ 

 (.ي رَسيٛب فٝٗا)

 :فصول الدراسة

 :فؿٍٛ ايدزاض١ اذتاي١ٝ فكد قاَت ايباسج١ بتكطُٝٗا إىل عد٠ فؿٍٛٚبايٓطب١ ي

 (خط١ ايبشح)ايفؿٌ ايتُٗٝدٟ:ايفؿٌ األٍٚ

 :ايكِٝ ٜٚػٌُ َبشجني:ايفؿٌ ايجاْٞ

 .َفّٗٛ ايكِٝ: املبشح األٍٚ       

 ايكِٝ يف ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ:املبشح ايجاْٞ      



 :ايطفٛي١ ٜٚػٌُ ثالث١ َباسح:ايفؿٌ ايجايح

 .َفّٗٛ ايطفٛي١: املبشح األٍٚ    

 .ايطفٛي١ يف ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ: املبشح ايجاْٞ 

 .ايطفٌ ٚ أفالّ ايسضّٛ املتشسن١ : املبشح ايجايح 

 ايسضّٛ املتشسن١:ايفؿٌ ايسابع

 ْبر٠ عٔ ايسضّٛ املتشسن١: األٍٚاملبشح       

 :سهِ ايسضّٛ املتشسن١ يف ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ: املبشح ايجاْٞ  

 .تأث ر ايسضّٛ املتشسن١ ع٢ً ايطفٌ: املبشح ايجايح      

 ( ع١ٓٝ ايدزاض١، حتًٌٝ املكُٕٛ ْتا٥ر ايتشًٌٝ)اإلدسا٤ات املٓٗذ١ٝ يًدزاض١ :اَظارت ايفؿٌ

  0ؾٝاتايٓتا٥ر ٚايتٛ :ايطادعايفؿٌ 

أزدٛ َٔ اهلل ايعًٞ ايكدٜس إٔ ٜٓفع ب٘ َٔ ٜكسؤٙ ٚإٔ ٜبازى يف ٖرا ايعٌُ املتٛاقع ٚ جيعً٘ خط٠ٛ 

اييت قد ٜتٗإٚ يف تطبٝكٗا بعض املسبني  اذتكا٥لدتاْب َٔ  ٚنػفا سب١ٝ إضال١َٝ قٛمي١ت يف ضبٌٝ

ُشافظ١ ع٢ً ٖٜٛتٗا اييت ٖٞ أسٛز َا تهٕٛ يً ٚخط٠ٛ يف ضبٌٝ اذتفاظ ع٢ً قِٝ أَتٓا اإلضال١َٝ 

ٚمتٝصٖا يف ظٌ ايتشدٜات اييت حتٝط بٗا َٔ نٌ داْب ٚتطتٗدف ثكافتٓا ٚقُٝٓا،ٚاهلل ٚيٞ 

 .ايتٛفٝل
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 :تمييد
تعس ايكِٝ َٔ املٛنٛعات اييت ؼسخ عٓٗا ايعًُا٤ قسميا ٚسسٜجا مبدتًـ ؽككاتِٗ ٚيهٔ 

ب ايتػرل ايصٟ ططأ ع٢ً ايػًٛى ٚايكِٝ ع٢ً َػت٣ٛ ا٫ٖتُاّ بٗا قس تعاٜس يف ايؿذل٠ ا٭خرل٠ بػب

ايؿطز ٚاجملتُع ٚاْطُاؽ قِٝ اؿل ٚايعسٍ ٚاملط٠٤ٚ يتشٌ قًٗا ا٭ْا١ْٝ ٚايػا١ٜ تدلض ايٛغ١ًٝ 

َٚٛنٛع ايكِٝ َٔ أنجط املؿاِٖٝ   ٜٚط٣ ايبعض إٔ شيو ا٫ْطُاؽ ْاتر عٔ ايعٛمل00١اخل00

ؿاِٖٝ ا٭خط٣ نايسٚاؾع ٚايطغبات ٚا٫ػاٖات غُٛنا ٚإبٗاَا  ٫ضتباط٘ بعسز نبرل َٔ امل

نُكطًح َٔ املكطًشات املعاقط٠ اييت مل ٜػبل شنطٖا يف ( ايكِٝ اإلغ١َٝ٬)ٚتعس  ٚاملعتكسات 

 . ايذلاخ ايذلبٟٛ اإلغ٬َٞ

ٚبايتايٞ ؾإٕ ايباسج١ غتًكٞ ايه٤ٛ يف ٖصا ايؿكٌ ع٢ً ايكِٝ َٔ سٝح تعطٜؿٗا ٚأُٖٝتٗا  

 :١ًٝ انتػابٗا َٔ خ٬ٍ ظاٜٚتنيٚخكا٥كٗا ٚتكٓٝؿٗا ٚعُ

ايكِٝ بؿهٌ عاّ نُا ؼسثت عٓٗا أغًب املطادع يف فاٍ ايذلب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ : ايعا١ٜٚ ا٭ٚىل 

  ٚاييت ٫ ؽًٛ َٔ تأثرل ايٓعط٠ ايػطب١ٝ يًكِٝ 

ايكِٝ َٔ ٚد١ٗ ْعط ايذلب١ٝ اإلغ١َٝ٬ ٖٚٞ ٚد١ٗ َب١ٝٓ ع٢ً ايتكٛض اإلغ٬َٞ : ايعا١ٜٚ ايجا١ْٝ

  ٚاؿٝا٠ ٚاإلْػإ ٚ ايك١ً ايك١ًًٝ َٔ ايذلبٜٛني ؼسثٛا َٔ ٖصٙ ايعا١ٜٚ يًهٕٛ

  :مفيوم القيم: المبحث األول  
عًٝٓا عٓس سسٜجٓا عٔ ايكِٝ اإلغ١َٝ٬ ايتططم يًكِٝ مبؿَٗٛٗا ايعاّ أ٫ًٚ ٚايػبب إٔ املؿّٗٛ  ٜٓبػٞ

َٔ املكطًشات اؿسٜج١ يف  اإلغ٬َٞ يًكِٝ َطتبط باملؿّٗٛ ايػطبٞ شلا ٭ٕ ايكِٝ نُكطًح ٜعتدل

ٚع٢ً غبٌٝ املجاٍ يٛ ناْت  ايكِٝ يف ايذلب١ٝ اؿسٜج١ تعين اػاٖات ؾٗٞ نصيو   ايذلب١ٝ اإلغ١َٝ٬

 .نصيو يف ايذلب١ٝ اإلغ١َٝ٬ تعين اػاٖات يهٓٗا اػاٖات ْابع١ َٔ ايتكٛض اإلغ٬َٞ 

سٍ ٚاختًؿت ايٓعط٠ إيٝٗا َٚؿّٗٛ ايكِٝ ي٘ َعاٜرل َتعسز٠ ٭ْ٘ َٔ املؿاِٖٝ اييت نجط سٛشلا اؾ

ٚتطتب ع٢ً شيو أْ٘ عٛجل َٔ ض٣٩ َٚٓعٛضات كتًؿ١ مما أز٣ أسٝاًْا إىل ايتهاضب يف ؼسٜس 

 :املككٛز ب٘ ٖٚصا ا٫خت٬ف يف تعطٜؿٗا ٜطدع إىل أغباب

اخت٬ف َٔ تٓاٚيٖٛا يف ايتدكل ٚتعسز فا٫تِٗ َٚطدعٝاتِٗ ايجكاؾ١ٝ ٚأظَاِْٗ :ايػبب ا٭ٍٚ

  .هاضاتِٗٚس.ٚطبكاتِٗ

 :اخت٬ف ايصٜٔ تٓاٚيٖٛا يف ايٓعط٠ يًكِٝ ع٢ً ث٬خ ؾ٦ات:ايػبب ايجاْٞ
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 0ْعطت يًكِٝ باعتباض أْٗا اػاٖات أٚ اٖتُاَات إظا٤ أؾٝا٤ َٚٛاقـ ٚأؾدام:ايؿ١٦ ا٭ٚىل

ْعطت إىل ايػًٛى ع٢ً أْ٘ امل٪ؾط اؿكٝكٞ يٛدٛز ايكِٝ ؾايكِٝ تسؾع أقشابٗا إىل : ايؿ١٦ ايجا١ْٝ

 0 َٔ ايػًٛىمنط َعني

 0َٔ مجع بني ا٭َطٜٔ ؾٝعتدلٖا اػاٙ ٚغًٛى:ٖٓاى ؾ١٦ ثايج١  

نُا إٔ ٖٓاى ث٬خ اػاٖات ميهٔ إٔ ْعتدلٖا َتؿطع١ عٔ ايؿ١٦ ا٭ٚىل يف ْعطتٗا يًكِٝ 

ٖٞٚ: 

 .ايٓعط إىل ايكِٝ باعتباضٖا فُٛع١ َعاٜرل حيهِ بٗا ع٢ً ا٭ؾٝا٤ باؿػٔ ٚايكبح-أ

 .باضٖا تؿه٬ٝت خيتاضٖا ايؿطزايٓعط إىل ايكِٝ باعت-ب

  ايٓعط إىل ايكِٝ باعتباضٖا سادات ٚزٚاؾع َٚعتكسات تطتبط بايؿطز-ز

 :التعريف اللغوي

ايكِٝ مجع ق١ُٝ ، ٚايك١ُٝ مثٔ ايؿ٤ٞ بايتكِٜٛ ، ؾٝكاٍ قَٛت ايػًع١ ٚق١ُٝ ايؿ٤ٞ قسضٙ ٚق١ُٝ 

اعتسٍ ٚقَٛت٘ :ع٢ً أَط، ٚاغتكاّ املتاع مثٓ٘ ٚمجع٘ قِٝ،ٜٚكاٍ َا يؿ٬ٕ ق١ُٝ أٟ َاي٘ ثبات ٚزٚاّ

  عسيت٘ ؾٗٛ قِٜٛ َٚػتكِٝ

 (  : ايؿطقإ) چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    چ :َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل

 .سػٔ ايكٛاّ أٟ ا٫عتساٍ يف اشل١٦ٝ: عس٫ً ٜٚكاٍ  :أٟ

 :ٚبايٓعط يبعض َعادِ ايًػ١ ايعطب١ٝ ميهٔ ايكٍٛ إٔ ٖصٙ ايه١ًُ ؼٌُ َعإ 

 :ايجُٔ ٚاملكساض - 

   قسض قُٝت٘:ٜٚكاٍ قِٝ ايؿ٤ٞ تكُٝٝا 0 يؿ٤ٞ بايتكِٜٛ ٜكاٍ تكاَٚٛٙ ؾُٝا بِٝٓٗايك١ُٝ مثٔ ا

 :ايػٝاغ١ ٚايطعا١ٜ- 

ايػٝس ٚغا٥ؼ ا٭َط :ؾايكِٝ( قِّــِ)َٚٓ٘ َا قايت٘ ايعطب عٔ ايصٟ ٜطع٢ ايكّٛ ٜٚػٛغِٗ ٜػ٢ُ 

 .ؾايطدٌ قِّــِ أٌٖ بٝت٘ 

 :ايك٬ح ٚا٫عتساٍ - 

 ُخًُل قِٝ أٟ سػٔ قاحل َعتسٍ :ٔ ايكاحل ، ؾٝكاٍايؿ٤ٞ اؿػ: ؾايؿ٤ٞ ايكِّــِ 

 چھ  ے          ے   ۓ    ھڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ چ :ٚقاٍ تعاىل

 (   :ا٭ْعاّ)

 .زٜٓا َكَٛا يٮَٛض: ٚبتؿسٜسٖا ، ٚتؿػرلٖا ( قُٝا)قط٥ت بتدؿٝـ ايٝا٤ يف 

 :ايجبات ٚايسمي١َٛ - 
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 .٭ْ٘ ٜسٍ ع٢ً ايكٝاّ َكاّ ايؿ٤ٞ ( قّٛ)ٖٚٛ َاٜؿرل إيٝ٘ أقٌ ايؿعٌ 

 (  :ايؿٛض٣) چ ٹ   ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ چ :َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ چ :ٚقٛي٘ تعاىل  (  :ايسخإ) چ ڳ  

   أقاّ ايؿ٤ٞ إقا١َ إٟ أزاَ٘:ٜٚكاٍ.أٟ َهإ تسّٚ إقاَتِٗ ؾٝ٘

طز٠  َٔ َعإ ٭ْٗا أقبشت َع ٬َسع١ إٔ املسيٍٛ ايًػٟٛ ٫ حيٌُ ا٭بعاز اييت تعٓٝٗا ٖصٙ املؿ

تػتدسّ فاظا يًس٫ي١ ع٢ً َعإ ٚاغع١ تتعًل با٭خ٬م ٚايعازات ٚاملعا٬َت نُا غٝتهح ٚغايبا 

   َٔ خ٬ٍ ايػٝام ٚقس تٓؿكٌ عٔ َعٓاٖا ايًػٟٛ ايػابل( ق١ُٝ )َا ٜتشسز َع٢ٓ ن١ًُ

ًٝع١ٜ ٚايؿطْػ١ٝ يف ايًػات ا٭خط٣ ، ؾذلمجتٗا يف اإلل( ايكِٝ)ٚتتعسز َعاْٞ ٖصٙ ايه١ًُ 

 :ٚاإلٜطاي١ٝ ، تعين ن٬ً َٔ 

   ايؿذاع١ ، ٚايك١ُٝ ٚا٫ػاٙ مٛ اؿٝا٠ أٚ مٛ قه١ٝ عع١ُٝ ،ٚإٔ ٜهٕٛ املط٤ َؿٝسًا ٚقًٜٛا

 :االتجاىات في تفسيرىا

 :ميهٔ إجياظٖا يف مخػ١ اػاٖات ض٥ٝػ١ٝ تٓاٚيت طبٝع١ ايكِٝ 

 :ؿات َٓٗاٜٚؿٌُ ٖصا ا٫ػاٙ عس٠ ؾًػ: ا٫ػاٙ ايؿًػؿٞ - 

اـرل ٚايهُاٍ :ا٫ػاٙ ايصٟ ْعط يًكِٝ ع٢ً أْٗا فطز َؿاِٖٝ عٔ  ٖٚٞ:ايؿًػؿ١ املجاي١ٝ-أ

   ٚايعًٛ ٚايػاٜات َٚا جيب إٔ ٜهٕٛ ٚقس ظٗط يف ايكطٕ ايجأَ عؿط 

ؾكس أنس ا٫ػاٙ ايؿًػؿٞ إٔ يًكِٝ ٚدٛز َػتكٌ خاضز ايعكٌ اإلْػاْٞ ٚػاضب٘ ٚيٝؼ يف اؿٝا٠  

ٚإٔ شلا ايكؿ١ املطًك١ ؾٗٞ يف ْعط ايعسٜس َٔ ايؿ٬غؿ١ أبس١ٜ ٚتػتٓس إىل عامل غرل ا٫دتُاع١ٝ 

   عاملٓا ٫ٚ تعتُس ع٢ً اؿٝا٠ ايتذطٜب١ٝ 

ٚايكِٝ بٓا٤ ع٢ً ٖصٙ ايٓعط٠ َجٌ عًٝا ثابت١ َٓؿك١ً عٔ    (أؾ٬طٕٛ)َٚٔ أبطظ ضٚاز ٖصا ا٫ػاٙ 

اٙ ٜٓعط يًكِٝ ع٢ً أْٗا غاٜات يف سس شاتٗا ٖٚصا ا٫ػ  اؿٝا٠ ايٛاقع١ٝ ٚيصيو بست قعب١ ايتشكٝل

   ٚيٝؼ ٚغا٥ٌ يتشكٝل ايػاٜات

                                                
 .310، ص33، بريوت،دار اذلداية،دت، ج1طتاج العروس،: حممد مرتضى الزبيدي   
 .47، ص 1ىـ ،ج1421، الرياض، دار رواح ،1، طموسوعة القيم ومكارم األخالق:مرزوق بن تنباك   
 0 15فيصل السليماين مرجع سابق، ص    
 0 85مرجع سابق ، ص :أسامة كبارة   
 29مرجع سابق ، ص: فيصل السليماين   
 .146م ، ص 2002، عمان، دار أسامة للنشر، 1، طادلوسوعة الفلسفية:إمساعيل الشرفا    
 0 36، ص(غري منشورة)،دراسة القيم اليت تعكسها الرسوم ادلتحركة يف التلفزيون ادلصري:نرمني سعد   
 .146م ، ص 2002، عمان، دار أسامة للنشر، 1، طفيةادلوسوعة الفلس:إمساعيل الشرفا    



ٚبايطغِ َٔ إٔ أنجط َٔ ؼسثٛا عٔ ْؿأ٠ ايكِٝ اعتدلٚا إٔ ٖصا ا٫ػاٙ نإ بسا١ٜ ٚدٛز ايكِٝ 

 -عًٝ٘ ايػ٬ّ -ٚاؿسٜح عٓٗا نُؿّٗٛ، ٚأَا ايكِٝ مما ٫ؾو ؾٝ٘ أْٗا َٛدٛز٠ بٛدٛز آزّ

 .َٔ ا٭ظٍ ٠ ٛزاـرل ٚايؿط َٛد ؾكِٝ

ايصٟ ضأ٣ ثٓا١ٝ٥ ايكِٝ ٚإٔ أٟ ؾ٤ٞ غٝيب ٜكابً٘  (أضغطٛ)َٚٔ أبطظ ضٚازٖا :ايؿًػؿ١ ايٛاقع١ٝ-ب

 0 ؾ٤ٞ سػٞ يف ايٛاقع

ٚبايتايٞ (املعاٚي١)ٚتعتدل َٔ ايؿًػؿات اؿسٜج١ ٚتعين ن١ًُ بطمجات١ٝ :ايؿًػؿ١ ايدلامجات١ٝ -ز

١ عًٝٗا يف ايٛاقع َٔ خ٬ٍ املعاٚي١ ٚايتطبٝل  ٚإ٫ ؾ٬ ؾٗٞ ٫ ت٪َٔ بايكِٝ إ٫ َٔ خ٬ٍ اٯثاض املذلتب

ٚدٛز شلا ؾٗٞ ؾًػؿ١ َاز١ٜ عت٘ ؾايك١ُٝ ٚايؿهط٠ يٝػت قشٝش١ بصاتٗا ست٢ ٜجبت شيو بايتذطب١ 

ٖٚصا املعٝاض ايصٟ ( زٜٟٛ)املاز١ٜ ؾاملٓؿع١ ٖٞ املعٝاض ايٛسٝس ٭ٟ ق١ُٝ ٚ أبطظ أقشاب ٖصا ا٫ػاٙ 

ت١ٝ ٫ؾو يف قكٛضٙ ؾ٬ اعتباض إشٕ يًكِٝ ايطٚس١ٝ بٓا٤ عًٝ٘ ٭ْٗا ٫ ؽهع ٚنعت٘ ايؿًػؿ١ ايدلامجا

يًتذطب١ َٚع إٔ ايكِٝ ايطٚس١ٝ أٚ ايس١ٜٝٓ غرل خانع١ يًتذطب١ ؾإْ٘ ٜذلتب عًٝٗا َٓؿع١ قس تهٕٛ 

 0غرل ظاٖط٠ ٭قشاب ٖصا ا٫ػاٙ ٚبايتايٞ ؾ٬ اعتباض شلا عٓسِٖ

ز اهلل ؾايكِٝ يسٜٗا َاز١ٜ عت٘ از١ٜ اييت تٓهط ٚدٖٛٚٞ ايؿًػؿ١ اإلؿ:ايؿًػؿ١ املاضنػ١ٝ-ز

ًكِٝ ا ينُا أْٗا تػًب اؾاْب ا٫قتكازٟ ٚػعً٘ َكسض ،تطؾض ؾهط٠ ايكِٝ ايس١ٜٝٓ متاَا

 (. ٖٝذٌ)َٚٔ ضٚازٖا (  َاضنؼ)َٚ٪غػٗا    ٚايعاٌَ ايٛسٝس امل٪ثط يف اجملتُع

 :ا٫ػاٙ ايٓؿػٞ - 

ا٫ػاٙ ٜطنع ع٢ً قِٝ ايؿطز ٚقسزاتٗا غٛا٤ ناْت  ٖٚصا( غدلالط) ٚضا٥س ٖصا ا٫ػاٙ ٖٛ

ْؿػ١ٝ أٚ ادتُاع١ٝ أٚ دػ١ُٝ ؾايؿطز ٖٛ ب٪ض٠ اٖتُاّ عًُا٤ ايٓؿؼ نُا إٔ ايك١ُٝ يس٣ عًُا٤ 

   ايٓؿؼ سهِ ٜكسضٙ ايؿطز ع٢ً ؾ٤ٞ َا 

اٙ َٚٔ أِٖ َا ميٝعٙ أْ٘ ٜ٪نس ع٢ً ايػًٛى اإلْػاْٞ ايٓؿػٞ ٚشلصا تعطف ايكِٝ بٓا٤ ع٢ً ٖصا ا٫ػ

 .   بأْٗا اؿاد١ أٚ ايساؾع إلؾباع ايطغب١ اإلْػا١ْٝ مبع٢ٓ أْٗا ايساؾع إىل طُأ١ْٓٝ ايٓؿؼ 

 :ا٫ػاٙ ا٫دتُاعٞ- 

ايكِٝ طبكًا شلصا ا٫ػاٙ  أنجط مما ٜٓعط إىل َكسضٖا، بٌ إٕ َكسض ٖٚٛ ٜٓعط إىل ٚظٝؿ١ ايكِٝ

ِٜ ايصٟ ٜعتدل ايكِٝ إؾطاظ يًُذتُع َٚٔ ضٚاز ٖصا ا٫ػاٙ زٚض نا   اجملتُع أٚ ايعٛاٖط ا٫دتُاع١ٝ

ٜٚهُٔ قكٛض ٖصا ا٫ػاٙ أْ٘ ٜٓعط يًكِٝ نعاٖط٠   ْٚاػ١ عُا ٜػُٝ٘ بايعكٌ اؾُعٞ 
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ادتُاع١ٝ ٜٚػؿٌ زٚض ايؿطز ٚتأثرل ٙ ع٢ً قِٝ اجملتُع، ؾٗٓاى أؾطاز غرلٚا ايكِٝ ايػا٥س٠ يف 

   0فتُعات بأنًُٗا 

 :ا٫ػاٙ ا٫قتكازٟ- 

   :٫قتكاز َعٓٝإيه١ًُ قِٝ يف عًِ ا

 .ٜٚعدل عٓ٘ بك١ُٝ املٓؿع١( ٜػ٢ُ املٓؿع١) ق٬س١ٝ ؾ٤ٞ إلؾباع ساد١ :ا٭ٍٚ

 َا ٜػاٜٚ٘ َتاع سػٔ ٜػتبسٍ ب٘ غرلٙ يف ايػٛم،ٜٚعدل عٓ٘ بك١ُٝ املبازي١:ايجاْٞ

 :ا٫ػاٙ ايسٜين- 

ػُا١ٜٚ دا٤ت ٚاملككٛز ٖٓا ايسٜاْات ايػُا١ٜٚ عًَُٛا ٚيٝؼ ايسٜٔ اإلغ٬َٞ إش إٔ ايسٜاْات اي

ؾأبطظت زٚض ايٛسٞ ايػُاٟٚ يف اؿهِ ع٢ً ايكِٝ ٚا٭ؾٝا٤ ٚا٭عُاٍ ٚيصيو ؾإٕ خطاب اهلل ٚسسٙ 

ٖٛ اؿهِ ايؿاقٌ يف ايكِٝ اؿػٔ ٚايكبٝح َٓٗا ٚاملباح ٚاحملطّ،ؾاؿػٔ َا  ٚاؾل ايؿطع ٚايكبٝح 

تطبط اؿٝا٠ ايسْٝا  َا خايـ ايؿطع ٚع٢ً ٖصا ٜذلتب ايعكاب يف اٯخط٠،ؾايكِٝ يف ٖصا ا٫ػاٙ

  0  باؿٝا٠ اٯخط٠

ٚمبا إٔ مجٝع ايسٜاْات ايػُا١ٜٚ تعطنت يًتشطٜـ ٚايتبسٌٜ َٔ أقشابٗا ؾبايتايٞ ٖٞ ؼٟٛ قُٝا 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       چ: قطؾ١ عسا ايسٜٔ اإلغ٬َٞ ايصٟ تهؿٌ اهلل عؿع٘ َكساقًا يكٛي٘ تعاىل 

ڃ   چ :ٚايصٟ ٫ٜكبٌ اهلل غٛاٙ(  :اؿذط)  چ ڱ  ڱ   ڱ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

 (  :آٍ عُطإ) چ ڃ  ڃ  چ  چ

ٚمما غبل ٜتهح يٓا إٔ ٚدٗات ايٓعط يف َٛنٛع ايكِٝ نجرل٠ َٚتعسز٠ ٚيهٓٗا يف غايبٗا َب١ٝٓ 

ؾٗٞ ْعط٠ ٫ تعذلف بايػٝبٝات ٚايسٜٔ أٚ أْٗا تػتٓس إىل أزٜإ  -يًهٕٛ ٚاؿٝا٠-ع٢ً ْعط٠ َاز١ٜ

ؿذلى بني مجٝع ا٫ػاٖات ايػابك١ غٛا٤ ا٫ػاٖات ايؿًػؿ١ٝ ايكسمي١ قطؾ١ ٖٚصا ٖٛ ايكاغِ امل

 . أٚ اؿسٜج١

ٚيصيو لس ايعسٜس َٔ ايتعطٜؿات عٓس اغتعطانٓا يتعطٜـ ايكِٝ ٚ َٔ تًو ايتعطٜؿات تعطٜـ َعذِ 

أسهاّ َهتػب١ َٔ ايعطٚف ا٫دتُاع١ٝ ٜتؿطبٗا ايؿطز ٚحيهِ : )فُع ايًػ١ ايعطب١ٝ َاز٠ قّٛ 

 0000ؾايكسم ٚا٭َا١ْ ٚايؿذاع١ 00سز فا٫ت تؿهرلٙ ٚؼسز غًٛن٘ ٚت٪ثط يف تعًُ٘بٗا ٚؼ

نًٗا قِٝ ٜهتػبٗا ايؿطز َٔ فتُع٘ ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘ ٚؽتًـ ايكِٝ باخت٬ف اجملتُعات بٌ 

ٚغٓصنط ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٫ اؿكط تعطٜؿات أخط٣ مجٝعٗا ساٚيت إٔ     (ٚاؾُاعات ايكػرل٠

 :اّ َٚٓٗاتٓعط يًكِٝ بؿهٌ ع

ا٭سهاّ ٚاملباز٨ اييت ٜتعًُٗا ايؿطز َٔ خ٬ٍ ع١ًُٝ : ٜعطؾٗا عبس ايطسِٝ بأْٗا - 

ايتٓؿ١٦ ا٫دتُاع١ٝ ايػ١ًُٝ ٚتتبع ايسٜٔ ٚايعطف ٚؾًػؿ١ اجملتُع ٚت٪زٟ ب٘ إىل ايػًٛى 
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ايػٟٛ يف املٛاقـ املدتًؿ١ نُا ٜػتطٝع ايتُٝٝع َٔ خ٬شلا بني َاٖٛ َكبٍٛ أٚ غرل َكبٍٛ 

 .  اعٝاادتُ

تٓعُٝات ٭سهاّ عك١ًٝ اْؿعاي١ٝ َع١ُُ مٛ ا٭ؾدام ٚا٭ؾٝا٤ : ٜٚعطؾٗا ظٖطإ بأْٗا- 

ٚاملعاْٞ ٚأٚد٘ ايٓؿاط ٚايكِٝ َٛنٛع ا٫ػاٖات ٚايك١ُٝ عباض٠ عٔ زٚاؾع اإلْػإ ٚمتجٌ 

ا٭ؾٝا٤ اييت تٛد٘ ضغباتٓا ٚاػاٖاتٓا مٖٛا ٚايك١ُٝ َؿّٗٛ فطز نُين غايبًا ٜعدل عٔ 

أٚ ا٫َتٝاظ أٚ زضد١ ايؿهٌ ايصٟ ٜطتبط با٭ؾدام أٚ ا٭ؾٝا٤ أٚ املعاْٞ أٚ أٚد٘  ايؿهٌ

ٚتكذلب ايكِٝ َٔ املجٌ ٚاملجٌ متجٌ اؿٛاؾع ط١ًٜٛ ا٭َس أٚ ايػاٜات اييت ْػع٢ ... ايٓؿاط 

    .يتشكٝكٗا

بأْٗا قطات َٚكاٜٝؼ مهِ بٗا ع٢ً ا٭ؾهاض ٚا٭ؾدام : ٜعطؾٗا ايه٬ْٝٞ - 

٭عُاٍ ٚاملٛنٛعات ٚاملٛاقـ ايؿطز١ٜ ٚاؾُاع١ٝ َٔ سٝح سػٓٗا ٚقُٝتٗا ٚا٭ؾٝا٤ ٚا

 0 .ٚايطغب١ بٗا أٚ َٔ سٝح غ٥ٛٗا ٚعسّ قُٝتٗا ٚنطاٖٝتٗا أٚ يف َٓعي١ بني ٖصٜٔ اؿسٜٔ

اؿهِ ايصٟ ٜكسضٙ اإلْػإ ع٢ً ؾ٤ٞ َا َٗتسٜا مبذُٛع١ َٔ املباز٨ :ٚتعطؾٗا زٜاب- 

ٜعٝـ ؾٝ٘ ٚايصٟ حيسز املطغٛب ؾٝ٘ ٚاملطغٛب عٓ٘ َٔ ٚملعاٜرل اييت ٚنعٗا اجملتُع ايصٟ 

   .ايػًٛى

٬ْٚسغ يف ايتعطٜؿات ايػابك١ تؿاٚتٗا َٔ سٝح ايؿٍُٛ ؾُٓٗا َا جيعٌ املعاٜرل بٝس اجملتُع ،ؾٗٛ 

ميهٔ اؾُع بني ايتعاضٜـ ايػابك١ .ٚسسٙ ايصٟ حيسز ايكِٝ، َٚٓٗا َا جيعٌ يًؿطز زٚضا يف شيو ،ٚ

 :يَٞٔ خ٬ٍ ايتعطٜـ ايتا

إٕ ايكِٝ أسهاّ أٚ َباز٨ أٚ َعاٜرل عا١َ ْابع١ َٔ ايسٜٔ أٚ ايعطف أٚ ؾًػؿ١ اجملتُع ٜهتػبٗا 

 .ايؿطز َٔ خ٬ٍ ايتٓؿ١٦ ا٫دتُاع١ٝ ٚتدلظ يف املٛاقـ املدتًؿ١ يًؿطز ٚاؾُاع١

 :(للفرد،للمجتمع) أىميتيا
 :يًؿطز  -أ 

ٝت٘ ٜٚكبح نا٥ًٓا سٝٛاًْٝا تػٝطط عًٝ٘ ايكِٝ متجٌ دٖٛط اإلْػإ اؿكٝكٞ ٚبسْٚٗا ٜؿكس إْػاْ- 

 .إٜاٙ ا٭ٖٛا٤ ؾٝٓشط إىل َطتب١ ٜؿكس ؾٝٗا عٓكط متٝعٙ اإلْػاْٞ ايصٟ ٖٚب٘ اهلل

ٚ ٜصنط ابٔ ايكِٝ إٔ اإلْػإ خًل َٔ قبه١ ضٚح ٚقبه١ طني ، ؾايطني ميجٌ اؾػس ٚيٝؼ 

وئ  ۇئ   ۇئ    ەئ  ەئ  وئ چاإلْػإ ٚأَا ايعٓكط اؾٖٛطٟ ايصٟ ميٝع اإلْػإ ؾٗٛ ايطٚح 

 (  :اؿذط) چ ۆئ  ۆئ  ۈئ

   ٚزلٛ تًو ايطٚح بتشكٝكٗا يًكِٝ اؾ١ًًٝ 
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ؾايػًٛى اإلْػاْٞ ْاؾ٧ يف ا٭قٌ عٔ ايكِٝ ٚاييت تٓؿأ : ايكِٝ ؼسز َػاض ايؿطز يف اؿٝا٠  - 

بسٚضٖا عٔ ايتكٛض ٚاملعتكس ٚايؿهط، ؾًهٞ ٜهتػب ايؿطز ايػًٛنٝات اؿػ١ٓ ٜٚبتعس عٔ 

   ٫بس إٔ تععظ يسٜ٘ ايكِٝ اؿػ١ٓ ٚاييت تعٌُ ع٢ً ؼسٜس غًٛن٘ ايػًٛنٝات ايػ١٦ٝ 

تؿهٌ ايكِٝ ايطاق١ ايساؾع١ يإلْػإ مٛ ايٓذاح ؾايػًٛى ايصٟ ٫ ٜٓبين ع٢ً قِٝ يٝؼ ي٘ - 

تؿعطٙ بايٓذاح ٚاإللاظ عٓس ؼكٝكٗا ٖٞ اييت دس٣ٚ أٚ َع٢ٓ ٭ٕ ايكِٝ أٖساف ايؿطز َٚٓطًكات٘ ٚ

ِ عٔ غرلِٖ ٚبايتايٞ تٛيس يسِٜٗ ايطاق١ يتشسٜس أٖساؾِٗ ، ٚنُا ٜكٍٛ ؾايٓادشني شلِ قِٝ متٝعٖ

، ٚبصيو ؾإٕ يًكِٝ ٚظٝؿ١    ( العاجز من أتبع نفسو ىواىا وتمنى على اهلل: )ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ

 .   تٓع١ُٝٝ يًؿطز ؾٗٞ تٛدٗ٘ يبًٛؽ أٖساف قسز٠ ايٓٛع١ٝ 

ِٗ ايك١ُٝ ايس١ٜٝٓ َج٬ ٜسضنٕٛ ايهًُات ايكِٝ ت٪ثط يف اإلزضاى ؾا٭ؾدام ايصٜٔ تػٛز يسٜ- 

، ٖٚصا َا أثبتت٘ ايسضاغات    ايس١ٜٝٓ ٜٚتعطؾٕٛ عًٝٗا بػٗٛي١ أنجط َٔ غرلٖا َٔ ايهًُات

ؾامل٪َٓني َج٬ً  ،اؿسٜج١ َٔ إٔ ايكِٝ ت٪ثط ع٢ً اإلزضاى ٚقس أؾاض ايكطإٓ ايععِٝ شلصٙ اؿكٝك١

، قاٍ    ًا ٖٚصا ٫حيسخ َع املؿطنني ٜسضنٕٛ آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ ٚسكا٥ك٘ إزضانًا ٚاعٝ

  ۆئى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئ  ىۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې چ: تعاىل

 (.  :ؾكًت) چۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  

ت٪ثط ايكِٝ يف ايػًٛى يف اؿٝا٠ ايع١ًُٝ ٭ٕ ايؿدل ميتكٗا ؾعٛضًٜا أٚ ٫ ؾعٛضًٜا ؾت٪ثط يف - 

قتكاز١ٜ عٓسَا ٜتعٚز غٝػأٍ أٍٚ َا ٜػأٍ غًٛن٘، ؾايؿدل َج٬ً ايصٟ تػٛز عٓسٙ ايك١ُٝ ا٫

اخل ، ٚإشا قازم ٜبشح ...عٔ املطنع املايٞ ملٔ ٜبشح عٓٗا ٚضمبا ٫ ًٜتؿت إىل مجاشلا أٚ ثكاؾتٗا

عٔ ايكسٜل ايصٟ ٜػتؿٝس َٔ ٚضا٤ قساقت٘ املاٍ ٖٚٛ نصيو يف سٝات٘ ايعا١َ ٚغًٛن٘ ٜكِٝ 

    .ٖٚهصا.. ا٭ؾٝا٤ يف ن٤ٛ ايك١ُٝ ا٫قتكاز١ٜ ايػا٥س٠ عٓسٙ 

ايكِٝ تٛد٘ ا٭ؾطاز ٚتطؾسِٖ ٭زٚاضِٖ ا٫دتُاع١ٝ ٚؼسز سكٛم َٚتطًبات نٌ زٚض مما  - 

   ٜػاعس ع٢ً اتػام ٚتٛظٜع ٖصٙ ا٭زٚاض 

 

 :يًُذتُع -ب 
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ايكِٝ ؼاؾغ ع٢ً بكا٤ اجملتُعات ٚاغتُطاضٜتٗا ٖٚصٙ اؿكٝك١ سسثٓا عٓٗا ايكطإٓ ايهطِٜ إش - 

ٻ  چ :ٜكٍٛ غبشاْ٘  ٺ             ٱ   ٻ   ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

 (  : ا٭عطاف ) چٺ  ٺ  ٺ   ٿ 

ڦ   چ: ٚقاٍ تعاىل ڤ  ڤ        ڤ    ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ٿ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  (   :ايٓشٌ) چ ڦ  

ؾك٠ٛ 0 ابٔ خًسٕٚ  إْٗا سكٝك١ قطآ١ْٝ ٚقإْٛ ثابت ٜؿٗس ب٘ عًُا٤ ا٫دتُاع ٚايتاضٜذ َٔ أَجاٍ

َع عسّ إْهاضْا ملػأي١ إٔ ايك٠ٛ املاز١ٜ قس تػاِٖ يف –اجملتُعات ٚنعؿٗا ٫ تكاؽ بايك٠ٛ املاز١ٜ 

 -بكا٤ تًو اجملتُعات يؿذل٠ ط١ًٜٛ إ٫ إٔ تًو ايؿذل٠ َُٗا طايت ؾٓٗا١ٜ شيو اجملتُع ي٬نُش٬ٍ

   .ؿاغس٠ ْٗاٜت٘ يًؿٓا٤ؾاجملتُع ايصٟ تهعـ ؾٝ٘ ايكِٝ ايػ١ًُٝ ٜٚطنٔ إىل املعاٜرل اي

بايطغِ َٔ تػاٟٚ ايُٓٛ ايعكًٞ ٚايُٓٛ (: )ناضٍ)ٜٚ٪نس عًُا٤ ايتاضٜذ ٖصٙ اؿكٝك١ إش ٜكٍٛ 

اـًكٞ  َٔ سٝح نطٚضتُٗا إ٫ إٔ ا٫مطاط اـًكٞ ٜ٪زٟ إىل نٛاضخ أؾسح َٔ تًو اييت ٜ٪زٟ 

اييت أزت بايتتابع إىل اْٗٝاض  ٚمٔ إشا عجٓا يف ا٭غباب( :)يٛبٕٛ)ٜٚكٍٛ ( إيٝٗا ا٫مطاط ايعكًٞ 

ا٭َِ ٚدسْا إٔ ايعاٌَ ا٭غاغٞ يف غكٛطٗا ٖٛ تػرل َعادٗا ايٓؿػٞ تػرلا ْؿأ عٔ امطاط 

   ( أخ٬قٗا

ايكِٝ ؼؿغ يًُذتُع ٖٜٛت٘ ٚمتٝعٙ ،شيو إٔ ايكِٝ تؿهٌ قٛضًا ض٥ٝػًٝا يف ثكاؾ١ اجملتُع بٌ - 

تتؿهٌ ٚؾكًا يًكِٝ ايػا٥س٠ يف تؿاع٬ت أؾطازٙ إْٗا ايؿهٌ ايعاٖط َٔ ايجكاؾ١ ، ؾ١ٜٛٗ اجملتُع 

ا٫دتُاع١ٝ ؾاجملتُعات تتُاٜع عٔ بعهٗا مبا تتبٓاٙ َٔ أقٍٛ ثكاؾ١ٝ َٚعاٜرل ق١ُٝٝ ؾتعٗط ايكِٝ 

نع٬َات ؾاضق١ يتُٝع اجملتُعات عٔ بعهٗا ٚبايتايٞ ؾإٕ اؿؿاظ ع٢ً ١ٜٖٛ اجملتُع تٓبع َٔ 

يس٣ أؾطازٙ ؾإشا تععععت تًو ايكِٝ نإ شيو َ٪ؾطًا ٜسٍ احملاؾع١ ع٢ً َعاٜرلٙ ايك١ُٝٝ املتأق١ً 

 .ع٢ً نعـ اشل١ٜٛ اييت متٝع شيو اجملتُع

ايكِٝ ؼؿغ اجملتُع َٔ ايػًٛنٝات ا٫دتُاع١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ ايؿاغس٠ بٛنع اؿسٚز ٚتطتٝب - 

 :ايعكٛبات ملٔ ٜٓتٗهٗا

ؿغ غ١َ٬ اجملتُع َٔ ؾايكِٝ تؿهٌ سكًٓا ضاغدًا َٔ ايػًٛنٝات ٚايكِٝ ٚا٭خ٬م اييت ؼ

ايؿػاز خاق١ َع َا ْؿاٖس َٔ ؼٍٛ اجملتُع ايبؿطٟ ايّٝٛ إىل قط١ٜ قػرل٠ سٝح ٫ سٛادع ؼٍٛ 

زٕٚ اَتعاز ايجكاؾات ٚتساخًٗا مبا ؾٝٗا َٔ غًبٝات ٚإجيابٝات َٚع تعسز ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ ْٚكًٗا 

َٚطؾٛن١ يف بعض  يًدبٝح ٚايطٝب ٚاملؿٝس ٚايهاض مما ٜ٪زٟ إىل تػطب قِٝ غًب١ٝ ٖسا١َ

 .اجملتُعات
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ؾايكِٝ نطٚض٠ تػاعس ع٢ً ٚقـ ٚؼسٜس دعا٤ اْتٗاى قِٝ اجملتُع ا٭غاغ١ٝ عٓس اـطٚز عًٝٗا أٚ 

 .  َا ٜػ٢ُ باؿسٚز 

  :مصادر القيمة
أنس عًُا٤ ا٫دتُاع ؾكس  ٖٚٛمج١ً املعتكسات اييت ٜعتكسٖا ايؿطز ٜٚتبٓاٖا : ايسٜٔ - 

م ايعامل املعاقط َٔ املؿه٬ت اييت تٛادٗٗا ٫ ٜهٕٛ إ٫ عٔ ايٓؿؼ ٚايذلب١ٝ إٔ خ٬ ا٤ٚعًُ

ايٓؿؼ ٜطنعٕٚ ع٢ً زٚض  ا٤، ٚقس بسأ عًُا٤ ايذلب١ٝ ٚا٫دتُاع ٚعًُ   ططٜل ا٫يتعاّ بايكِٝ ايس١ٜٝٓ

 .   ايسٜٔ نُكسض يًكِٝ ٚحيسزٕٚ ي٘ َٛاؾكات ٫ تٓطبل إ٫ ع٢ً ايسٜٔ اإلغ٬َٞ 

 0ٜتبٓاٖا اجملتُعا٭عطاف ٚايتكايٝس ٚايعازات اييت - 

    0ـ ايتهٜٛٔ ايجكايف ٚايتاضخيٞ يًُذتُع  

 :خصائص القيم

 :ايكِٝ قس تهٕٛ ثابت١ ٚقس تهٕٛ َتػرل٠ - 

ايعطٚف ٚامل٬بػات ٚايعَإ ٚاملهإ  بتػرل ؾايكِٝ بٓا٤ ع٢ً ْعط٠ املجايٝني ثابت١ ٫ ٜططأ عًٝٗا تػٝرل

 .    ْعطِٖ٭ْٗا يٛ ناْت َتػرل٠ ٫ختًطت َعاْٞ اـرل ٚايؿط يف

ٚيهٔ اجملتُعات يف تػرل َػتُط ٖٚصا ٜٓتر عٓ٘ تػرل يف ايكِٝ ٚيهٔ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ٖٓاى قِٝ 

   .ثابت١ نايكِٝ اإلغ١َٝ٬ ؾٗٞ ٫ تتػرل يهْٛٗا عا١َ تكًح يًتطبٝل يف نٌ ظَإ َٚهإ

 بتػرل املٓؿع١ ٖٚٓاى قِٝ َتػرل٠ نايكِٝ ايٓؿع١ٝ يف ايؿًػؿ١ ايدلمجات١ٝ ، اييت تط٣ إٔ ايك١ُٝ تتػرل

املذلتب١ عًٝٗا ؾايػطق١ قس تهٕٛ َباس١ يف َٛقـ ٚممٓٛع١ يف َٛقـ آخط بٓا٤ ع٢ً َا ٜذلتب عًٝٗا 

 .َٔ َٓؿع١ بُٝٓا لس أْٗا ق١ُٝ قط١َ يف ايكِٝ اإلغ١َٝ٬ 

 :قس تهٕٛ ْػب١ٝ ٚقس تهٕٛ َطًك١- 

ؽتًـ باخت٬ف  ٖا نا٫ػاٙ ا٫دتُاعٞ ؾإٕ ايكِٝػب بعض ا٫ػاٖات اييت غبل شنطؾبش

   اجملتُعات اإلْػا١ْٝ ٚؽتًـ باخت٬ف ايعكٛض ٚا٭ظَإ

ٚا٫ػاٙ ايٓؿػٞ ٜط٣ اخت٬ؾٗا باخت٬ف املطاسٌ ايعُط١ٜ يإلْػإ ، ٚبٗصا املعٝاض ؾٗٞ ْػب١ٝ ، ٚيف 

 . 0 ْؿؼ ايٛقت قس تهٕٛ َطًك١ مبجاب١ قٛاْني أظي١ٝ ز١ٜٝٓ أٚ ادتُاع١ٝ

 (:قاب١ً ي٬ْتكاٍ)َهتػب١- 
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إٔ اإلْػإ ٫ ٜٛيس َعٚزا بايكِٝ ٚإمنا ٜهتػبٗا َٔ خ٬ٍ ايتٓؿ١٦ ا٫دتُاع١ٝ َٔ خ٬ٍ  مبع٢ٓ

اجملتُع مب٪غػات٘ ا٫دتُاع١ٝ ٚنٌ فتُع ي٘ زٜٔ ٚثكاؾ١ َع١ٓٝ ٚنًُا ناْت ايكِٝ شات عُل 

   . أندل نًُا نإ انتػابٗا تًكا٥ٝا بسٕٚ ٚعٞ

ولود يولد على الفطرة ف أبواه ييودانو  كل م: ) -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-قٍٛ ايٓيب َٚكسام شيو
   ( أو ينصرانو أو يمجسانو

 .  ؾٗصا اؿسٜح ٜسٍ ع٢ً أثط ايتٓؿ١٦ ا٫دتُاع١ٝ يف انتػاب ايكِٝ

أخط٣ نُا سسخ بعس ٬ْتكاٍ َٔ فتُع إىل آخط َٚٔ ثكاؾ١ إىل نُا أْٗا َٔ ْاس١ٝ أخط٣ قاب١ً ي

 0ايعٛمل١ َٔ ؾطض قِٝ ايطأزلاي١ٝ ع٢ً ايسٍٚ ايهعٝؿ١

 :شلا قؿ١ اؾدل ٚاإليعاّ- 

ؾٗٞ غاٜات َكبٛي١ ادتُاعًٝا ، خيهع شلا أؾطاز اجملتُع بٌ قس تهٕٛ يف قٛض قٛاْني ادتُاع١ٝ َٔ 

 .خيطز عٓٗا ٜعطض ْؿػ٘ يًذعا٤

َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ ؾإٕ شلا ْٛع َٔ اإليعاّ ع٢ً ايؿطز ْؿػ٘ إشا نإ انتػابٗا ٫ ؾعٛضٜا نُا ٜط٣ 

 .  ايبعض

 :َطتب١ َٚتسضد١- 

ؾٗٞ ؽهع يذلتٝب ٖطَٞ َعني عػب أُٖٝتٗا بايٓػب١ يًؿدل ؾًهٌ ؾطز ٖطّ قُٝٞ خام ب٘ 

قس ٜتػرل تطتٝب ايكِٝ ؾٝ٘ ٖبٛطًا ٚ قعٛزًا بتػرل أُٖٝتٗا عٓس ايؿدل ؾٝطٛع ايكِٝ ايػؿ٢ً يًكِٝ 

 .  ايعًٝا 

١ُٖٝ ؾٝعٌُ ٜٚعٗط تسضدٗا ٚانشًا يف َٛاقـ اؿٝا٠ خاق١ عٓسَا تتعاضض ايكِٝ امل١ُٗ َع ا٭قٌ أ

 .  ايؿدل ع٢ً ا٫ختٝاض ٚخيهع بعهٗا يبعض 

 (:ػطٜس١ٜ)قس تهٕٛ شات١ٝ ٚقس تهٕٛ َٛنٛع١ٝ - 

ؾٗٞ ْاػ١ عٔ خدل٠ ايؿطز ٚعٛاطؿ٘ َٚؿاعطٙ ٚإٔ ٖصا اؾاْب ايصاتٞ ٖٛ ايصٟ ٜطػ٢ ع٢ً ايك١ُٝ 

ٚبٗصا ؾايكِٝ فطز تعبرلات عٔ ضأٟ ؾدكٞ ؾٗٞ بصيو شات١ٝ، ٚيهٔ ٖٓاى َٔ ٜط٣ أْٗا 

َٛنٛعات خاضد١ عٔ شات ايؿطز ؾايٛعٞ بايك١ُٝ ٖٛ فطز ضز ؾعٌ إْػاْٞ ٚسطن١ تبازي١ٝ بني 

 .  (فطز٠ عٔ ايصات)عامل ا٭ؾٝا٤ ؾٗٞ إشٕ َٛنٛع١ٝ
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 .  ٖٚٞ بصيو ػطٜس١ٜ َٛدٛز٠ بصاتٗا نُعإ َطًك١ ٚفطز٠ متجٌ إطاضًا ٜعٝؿ٘ اإلْػإ

 :أْٗا عا١َ- 

، ؾاؿب َج٬ ق١ُٝ عا١َ ٚيهٓٗا عٓس   اقع١ٝ تتبأٜؾٗٞ شات طبٝع١ عا١َ ٚيهٔ ػػساتٗا ايٛ

ايتطبٝل يف فتُعات َتبا١ٜٓ ؽتًـ آثاضٖا، ؾشب اهلل غبشاْ٘ يس٣ املػًُني ٜذلتب عًٝ٘ عٌُ 

ايٛادبات ٚادتٓاب املٓٗٝات، بُٝٓا ٫ ٜذلتب عًٝ٘ ؾ٤ٞ عٓس ايٝٗٛز َج٬ً ؾِٗ ٜسعٕٛ سب اهلل 

ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ   چ :كاطبًا إٜاِٖ - اْ٘غبش –ٚيهِٓٗ مل ٜتبعٛا زٜٓ٘، ٜكٍٛ اهلل  ڦ  

 (.  :آٍ عُطإ ) چ چ  چ  چ  ڃڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃ

 
 :تصنيف القيم

ٜكطض نجرل ممٔ تعطنٛا يبشح ايكِٝ أْ٘ َٔ ايعػرل تكٓٝؿٗا تكٓٝؿا ؾا٬َ َٚٔ ٖ٪٤٫ 

َٔ املػتشٌٝ )(: غٛضيٞ)مٔ مل ْهتؿـ بعس تكٓٝـ ؾاٌَ يًكِٝ ٜٚكٍٛ : )إش ٜكٍٛ(ن٬نٕٛ)

يصا ٜتذٓب نجرل َٔ ايعًُا٤ ( إٔ تهٕٛ ٖٓاى قاعس٠ ميهٔ ع٢ً أغاغٗا ؼسٜس نٌ أْٛاع ايكِٝ

يسضاغ١ ايكِٝ  ض ٚيهٔ ٜعٌ ايتكٓٝـ نطٚضٜاأٟ قاٚي١ يتكٓٝـ ايكِٝ ٚمتٝٝع بعهٗا عٔ بع

ٖٚٓاى تكٓٝؿات عسٜس٠ يًكِٝ َٓٗا ايتكٓٝـ ع٢ً أغاؽ ا٭بعاز،  0 ست٢ ميهٔ عجٗا بػٗٛي١

 :ٚايتكٓٝـ ع٢ً أغاؽ ا٭بعاز نايتايٞ

 .ايكِٝ اإلجياب١ٝ ٚايكِٝ ايػًب١ٝ:بعس ايؿهٌ- 

ٚتكٓـ ايكِٝ ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ إىل قِٝ ْعط١ٜ ٚقِٝ اقتكاز١ٜ ٚقِٝ غٝاغ١ٝ ٚقِٝ :بعس احملت٣ٛ- 

 .مجاي١ٝ ٚقِٝ ز١ٜٝٓ

هٔ تكػُٝٗا قِٝ تتكٌ با٭غًٛب ايصٟ قس ٜتبع٘ ايؿطز يتشكٝل قِٝ َع١ٓٝ ٚمي: بعس املككس- 

 .قِٝ خاق١ بايٛغا٥ٌ ٚقِٝ خاق١ با٭ٖساف: إىل

 .ؾبعض ايكِٝ خاق١ ٚبعهٗا عا١َ:بعس ايع١َُٝٛ- 

 .ؾاـاق١ يف َٛاقـ َع١ٓٝ ٚايعا١َ تٓطبل ع٢ً َٛاقـ عطٜه١ َتٓٛع١

 ،  ميهٔ ؼسٜس ق٠ٛ ق١ُٝ َع١ٓٝ ع٢ً سػب زضد١ ايهؿاح يف غبًٝٗا:بعس ايؿس٠- 

ني ايتكٓٝؿات ايؿا٥ع١ يًكِٝ ٖٚٛ تكٓٝـ ع٢ً أغاؽ احملت٣ٛ حيسز َٔ ب( غدلالط)ٜٚعتدل تكٓٝـ 

 :غت١ قِٝ أغاغ١ٝ

 :ايك١ُٝ ايٓعط١ٜ-
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ٜٚككس بٗا إٔ اٖتُاّ ايؿطز بٗا ٚغ١ًٝ إىل انتؿاف اؿكٝك١ ٖٚٛ يف غبٌٝ شيو اشلسف ٜتدص 

ٜػع٢  اػاًٖا َعطؾًٝا َٔ ايعامل احملٝط ب٘،ؾٗٛ ٜٛاظٕ بني ا٭ؾٝا٤ ع٢ً أغاؽ َاٖٝتٗا نُا أْ٘

ٚضا٤ ايكٛاْني اييت ؼهِ ٖصٙ ا٭ؾٝا٤ بككس َعطؾتٗا زٕٚ ايٓعط إىل قُٝتٗا ايع١ًُٝ أٚ إىل ايكٛض٠ 

ؿٕٛ ٖصٙ ايكِٝ يف َػت٣ٛ أع٢ً َٔ غرلٖا ٜتُٝعٕٚ ٓاؾُاي١ٝ شلا،ٚيصيو لس ا٭ؾدام ايصٜٔ ٜك

 .بٓعط٠ َٛنٛع١ٝ ، َعطؾ١ٝ،تٓع١ُٝٝ،ِٖٚ عاز٠ ٜهْٕٛٛ َٔ ايؿ٬غؿ١ ٚايعًُا٤ 

 :١ُٝ ا٫قتكاز١ٜايك

ٜٚككس بٗا اٖتُاّ ايؿطز ًَٚٝ٘ إىل َاٖٛ ْاؾع ٖٚٛ يف غبٌٝ ٖصا اشلسف ٜتدص َٔ ايعامل احملٝط ب٘ 

ٚغ١ًٝ يًشكٍٛ ع٢ً ايجط٠ٚ ٚظٜازتٗا عٔ ططٜل اإلْتاز ٚايتػٜٛل ٚاغت٬ٗى ايبها٥ع ٚاغتجُاض 

ع١ًُٝ تكِٝ ا٭ؾٝا٤ ا٭َٛاٍ ٚيصيو لس ا٭ؾدام ايصٜٔ تتهح ؾِٝٗ ٖصٙ ايكِٝ ٜتُٝعٕٚ بٓعط٠ 

 .ٚا٭ؾدام تبعًا ملٓؿعتِٗ ، ِٖٚ عاز٠ ٜهْٕٛٛ َٔ ضداٍ املاٍ ٚا٭عُاٍ

 :ايك١ُٝ اؾُاي١ٝ-

ٜٚككس بٗا اٖتُاّ ايؿطز ًَٚٝ٘ إىل َاٖٛ مجٌٝ َٔ ْاس١ٝ ايؿهٌ أٚ ايتٛاؾل ايؿهًٞ ٫ٚ ٜعين 

 ٜػتطٝعٕٛ اإلبساع ٖصا إٔ ايصٜٔ ٜتُٝعٕٚ بٗصٙ ايك١ُٝ ٜهْٕٛٛ ؾٓاْني َبتهطٜٔ بٌ إٕ بعهِٗ ٫

 .ايؿين ٚيهِٓٗ ٜتصٚقٕٛ ْتا٥ذ٘

 :ايك١ُٝ ا٫دتُاع١ٝ-

ٜككس بٗا اٖتُاّ ايؿطز ًَٚٝ٘ إىل غرلٙ َٔ ايٓاؽ ؾٗٛ حيبِٗ ٚميٌٝ ملػاعستِٗ ٚجيس يف شيو 

إؾباعًا ي٘ ٖٚٛ ٜٓعط إىل غرلٙ ع٢ً أِْٗ غا١ٜ يف سس شاتٗا،ٚيٝػٛا ٚغا٥ٌ يػا١ٜ أخط٣،ٚيصيو نإ 

 .ٜتُٝعٕٚ بايعطـ ٚاؿٓإ ٚاإلٜجاض ٚخس١َ ايػرلٖ٪٤٫ ِٖ ايصٜٔ 

 :ايك١ُٝ ايػٝاغ١ٝ-

ؿكٍٛ ع٢ً ايك٠ٛ ؾٗٛ ؾدل ٜٗسف إىل ايػٝطط٠ ٚايتشهِ يف ٜٚككس بٗا اٖتُاّ ايؿطز با

ا٭ؾٝا٤ أٚ ا٭ؾدام،٫ٚ ٜعين ٖصا إٔ ايصٜٔ ٜتُٝعٕٚ بٗصٙ ايك١ُٝ ٜهْٕٛٛ َٔ ضداٍ اؿطب أٚ 

ٝا٠ املدتًؿ١ ٜتكؿٕٛ بكسضتِٗ ع٢ً تٛدٝ٘ غرلِٖ ٚايتشهِ يف ايػٝاغ١،ؾبعهِٗ قاز٠ يف ْٛاسٞ اؿ

 .َكا٥طِٖ

 :ايك١ُٝ ايس١ٜٝٓ-

ٜٚككس بٗا اٖتُاّ ايؿطز ًَٚٝ٘ إىل َعطؾ١ َاٚضا٤ ايعامل ايعاٖطٟ،ؾٗٛ ٜطغب يف َعطؾ١ أقٌ 

ٖٚٛ حياٍٚ إٔ ٜكٌ ْؿػ٘ . اإلْػإ َٚكرلٙ،ٜٚط٣ إٔ ٖٓاى ق٠ٛ تػٝطط ع٢ً ايعامل ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘

ايك٠ٛ بكٛض٠ َا،ٚيٝؼ بايهطٚض٠ إٔ ايصٜٔ ٜتُٝعٕٚ بٗصٙ ايك١ُٝ َٔ ايٓػاى ايعاٖسٜٔ،ؾبعض بٗصٙ 

ايٓاؽ جيسٕٚ إؾباع ٖصٙ ايك١ُٝ يف طًب ايطظم ٚايػعٞ ٚضا٤ اؿٝا٠ ايسْٝا ع٢ً اعتباض أْٗا عٌُ 

 .  زٜين 
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س مجٝعٗا يف ٫ٚ ٜعين ٖصا ايتكػِٝ إٔ ا٭ؾطاز ٜتٛظعٕٛ ع٢ً ٖصٙ ا٭ْٛاع ، بٌ ٜعين إٔ ايكِٝ تٛد

آخط ق٠ٛ أٚ نعؿًا أٚ يف فُٛع١ َٔ  أْٗا ؽتًـ يف تطتٝبٗا َٔ ؾطز إىل نٌ ؾطز،غرل

ا٭ؾطاز،ؾرل٣ نجرل َٔ املؿهطٜٔ إٔ ايكِٝ َعاٜرل أٚ َباز٨ ؼسز ع٢ً أغاؽ ا٭ٖساف ،نُا 

ٌٖ ايكِٝ غايؿ١ ايصنط تؿتٌُ :ٜٚبك٢ ايػ٪اٍ. تتهُٔ اؾٛاْب اييت ت٪ثط ع٢ً ؼسٜس ا٭ٖساف

 ٢ نٌ ايكِٝ املُه١ٓ املٛدٛز٠ يف اجملتُع؟عً

،ثِ إٕ تاز إىل دٗس ايباسجني يًهؿـ عٓٗاٚاإلداب١ بايٓؿٞ طبعًا؛٭ٕ ٖٓاى قًُٝا أخط٣ ٚيهٔ ؼ

ٚنٌ َا ٖٓايو إٔ ايكِٝ   ايتعطٜؿات املٛنٛع١ٝ يًكِٝ أٜهًا تعطٜؿات ؾهؿان١ إىل سس نبرل

  0ا ـ نجرل َٔ ايكِٝ بٓا٤ عًٝٗٝكٓٓا تغايؿ١ ايصنط ميهٓ

 :ٖٓاى تكٓٝؿات أخط٣ َٓٗا

ٜٚٓكب ا٫ٖتُاّ ع٢ً ا٭ؾدام ايصٜٔ ٜتبٕٓٛ ق١ُٝ : ايتكٓٝـ ع٢ً أغاؽ قتهين ايك١ُٝ -أ

 .َع١ٓٝ َا ٖٞ زلات أٚ خكا٥ل أٚي٦و ايصٜٔ حيتهٕٓٛ ق١ُٝ ايكِٝ

قِٝ ايؿدك١ٝ،ٚقِٝ ايعٌُ،ٚقِٝ اؾُاعات إىل :ٚيف ٖصٙ اؿاي١ ميهٔ تكٓٝـ ايكِٝ إىل

 0غرلشيو

 :تكٓٝـ ع٢ً أغاؽ ا٭غطاض أٚ ا٭ٖسافاي-ب

َجٌ ايك١ُٝ ايػصا١ٝ٥ يًطعاّ ٚايك١ُٝ ايتبازي١ٝ يبعض ايػًع ٚايك١ُٝ ا٫قتكاز١ٜ يبعض املٛاضز،ٚايك١ُٝ 

ايصٟ ٜتشكل (ْٛع ايػطض)أٚ(ْٛع اشلسف)ايتع١ًُٝٝ يبعض ايدلاَر،ؾايتكٓٝـ ٖٓا ٜطتهع ع٢ً 

 .يٛدٛز ق١ُٝ َع١ٓٝ

 :بني ايكِٝ شاتٗا ايتكٓٝـ ع٢ً أغاؽ ايع٬ق١-ز

ٜٚعتُس ع٢ً قسم اضتباط ايكِٝ بعهٗا ببعض،ٖٚصا ايٓٛع ٜجرل قه١ٝ تسضز ايكِٝ ٚؾكًا ملس٣ 

عَُٛٝتٗا ؾك١ُٝ ايهطّ َج٬ً ؼكل ق١ُٝ أع٢ً ٖٞ غعاز٠ اٯخطٜٔ يف ٖصٙ اؿاي١ تعتدل ايك١ُٝ 

ٗا َجٌ اي٤٫ٛ ٚا٭َا١ْ شيو ٭١ُٖٝ ٖصٙ ايك١ُٝ ٖٚٓاى ق١ُٝ أخط٣ يصات  ا٭ٚىل ق١ُٝ ٚغٝط١ أٚ ٚغ١ًٝ

 .تًو ٖٞ ايكِٝ ايػا١ٝ٥ٚ

 :مستويات القيمة

 :ايكِٝ اإليعا١َٝ:أ٫ًٚ

ٚتؿٌُ ايؿطا٥ض ٚايٓٛاٖٞ ٖٚٞ ايكِٝ املكسغ١ اييت جيب ا٫يتعاّ بٗا ٚاحملاؾع١ عًٝٗا،ٚإٔ ٜطع٢ 

 اجملتُع تٓؿٝصٖا بك٠ٛ ٚسعّ غٛا٤ عٔ ططٜل ايعطف ٚق٠ٛ ايطأٟ ايعاّ

َػ٪ٚي١ٝ ا٭ب :يعطف َعًا،ٜٚعاقب اـاضز عًٝٗا عكابًا قاضًَا َجاٍ يصيوأٚ عٔ ططٜل ايكإْٛ ٚا

 .مٛ أغطت٘ أٚ ؼسٜس سكٛم ايؿطز ٚٚقاٜت٘ َٔ عسٚإ ايػرل

 :ايكِٝ ايتؿه١ًٝٝ:ثاًْٝا
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ٖٚٞ ايكِٝ اييت تؿذع اؾُاع١ أؾطازٖا يًكٝاّ بٗا ٚتهاؾ٧ عًٝٗا يهٓٗا ٫ ؼتٌ اإليعاّ أٚ 

ايٓذاح يف اؿٝا٠ :ايكاضّ اؿاغِ نُا يف ايكِٝ اإليعا١َٝ َجاٍ يصيوايكسغ١ٝ اييت تتطًب ايعكاب 

 .ايع١ًُٝ ٚاؿكٍٛ ع٢ً ايجط٠ٚ

ٚيٝؼ َع٢ٓ أْٗا ٫ تبًؼ ايكسغ١ٝ اييت تؿطض ايعكاب ايكاضّ ع٢ً َٔ خيايؿٗا أْٗا نعٝؿ١ ا٭ثط يف 

ى،ؾٗٞ تهتػب سٝا٠ ايٓاؽ ٚيف غًٛنِٗ بٌ قس تبًؼ َبًػًا ععًُٝا َٔ ؾس٠ ا٭ثط يف تٛدٝ٘ ايػًٛ

 (.غرل ايطزل١ٝ)ٖصا ا٭ثط ٚتسعِ عٔ ططٜل أغايٝب ايجٛاب ٚايعكاب 

 :ايكِٝ املجاي١ٝ:ثايجًا

َجٌ َكاب١ً : غًٛى ايؿطز ًا قًٜٛا يف تٛدٝ٘ ٖٚٞ اييت حيػٔ ؼكٝكٗا بكٛض٠ نا١ًَ ٚقس ت٪ثط تأثرل

 .   اإلغا٠٤ باإلسػإ
 :وسائط نق ل القيم

١٦ًَٝ بايكِٝ ٚاييت ت٪ثط بسٚضٖا يف غًٛن٘ ػاٙ املٛاقـ  ٜٛيس ايطؿٌ ٚسني ٜٛيس تتًكؿ٘ ثكاؾ١

املدتًؿ١ ٖٚٓا ٜٓبػٞ ايتأنٝس عٓس اؿسٜح عٔ ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ يف تؿهٌٝ ايكِٝ يس٣ ايطؿٌ إٔ 

ع١ًُٝ ْكًٗا ٚعطنٗا ع٢ً َٔ ٜتًكاٖا ع١ًُٝ يٝػت بػٝط١ خاق١ إشا نإ ايطؿٌ ٖٛ املتًكٞ، ٜٚتِ 

ٚتأخص ٖصٙ ايتٓؿ١٦ ؾه٬ً )   ٜػ٢ُ بايتٓؿ١٦ ا٫دتُاع١ٝ  انتػاب ايطؿٌ يًكِٝ عٔ ططٜل َا

 :ٖٚٓا غٓشاٍٚ إجياظ أِٖ ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ يف تؿهٌٝ ايكِٝ   ( َككٛزًا ٚغرل َككٛز 

 :ا٭غط٠ - 

٣ ٖٚٞ أٍٚ ب١٦ٝ ٜتؿاعٌ َعٗا ايطؿٌ ؾاملٓار ا٭غطٟ ٜػِٗ إغٗاًَا نبرلًا يف تؿهٌٝ ايكِٝ يس

كل مولود يولد على الفطرة ف أبواه إما أن ييودانو أو  ) -:ًِق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغ -ايطؿٌ، ٜكٍٛ 
ٚمبا إٔ ايطؿٌ ٜٛيس يف أٍٚ َ٪غػ١ تطب١ٜٛ يف ْعط اإلغ٬ّ ٖٚٞ ا٭غط٠ ؾكس    (ينصرانو أو يمجسانو

كلكم راع وكلكم مسؤول   : )-ِق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغً–أيك٢ اإلغ٬ّ ٖصٙ املػ٪ٚي١ٝ ع٢ً اٯبا٤ ؾكاٍ 
ٖٚٓا ٜٓبػٞ     (ئولة عن رعيتياسوالمرأة راعية في بيتيا وم) :٠ بكٛي٘ثِ خل املطأ   (عن رعيتو

اإلؾاض٠ إىل إٔ َععِ عًُا٤ ايٓؿؼ ٚا٫دتُاع ٜتؿكٕٛ ع٢ً إٔ ا٭ّ ٖٞ أٍٚ ٚغٝط يًتٓؿ١٦ 

ا٫دتُاع١ٝ ْٚكٌ ايكِٝ ؾٗٞ أٍٚ ممجٌ يًُذتُع ٜكابً٘ ايطؿٌ خاق١ يف ايػٓٛات ا٭ٚىل إش ٜهٕٛ 

 :ت٪ثط بؿهٌ َباؾط ع٢ً َا ًٜٞ  َٔ َػ٪ٚيٝتٗا متاًَا ؾٗٞ
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ايكِٝ اييت تتهٕٛ يس٣ ايطؿٌ َٔ ايتػا٫٩ت اييت حياٍٚ اإلداب١ عًٝٗا ممٔ ٜكّٛ بطعاٜتٗا -

 .َٚػتٛاٖا ٚقشتٗا

ايكس٠ٚ ا٭غًٛب ايصٟ تتِ ب٘ ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ ؾأغًٛب ايٛايسٜٔ قس ٜكّٛ ع٢ً ايتؿاِٖ ٚاملٛز٠ ٚ-

 0 َٔ ايكٗط ٚايعٓـ ٚايتػًط ٚنًٗا أَٛض ت٪ثط ع٢ً قِٝ ايطؿٌ  ٚاإلقٓاع أٚ ع٢ً ْكٝض شيو

ٚيصا ؾُٔ املِٗ دسًا ٚدٛز ايٛعٞ ايسٜين يس٣ ا٭غط٠ ؾايٛنع ايسٜين ايكا٥ِ يف ا٭غط٠ ي٘ أثط نبرل 

يف تٓؿ١٦ ايطؿٌ ؾؿاقس ايؿ٤ٞ ٫ ٜعطٝ٘،  ؾا٭غط غرل ٚانش١ ا٫ػاٙ أٚ ططٜك١ اؿٝا٠ أٚ إٔ قُٝٗا 

 .   ف ٜٓعهؼ ٖصا ع٢ً ايطؿٌ ٜٚعٗط َٔ خ٬ٍ َٛاقؿ٘ ايس١ٜٝٓ َٗتع٠ غٛ

 :املسضغ١ - 

ٚقس أقبشت اؿاد١ إيٝٗا َاغ١   املساضؽ ٖٞ َهإ ايتعًِٝ َٔ زاضؽ ايهتاب قطأٙ ٚأقبٌ عًٝ٘ 

ٚتكّٛ مبا    يتكّٛ بتطبٝع أؾطاز اجملتُع تطبٝعًا ادتُاعًٝا يتذعٌ َِٓٗ أعها٤ قاؿني يف اجملتُع

ب٘ مبؿطزٖا ٚخاق١ بعس خطٚز ا٭ّ إىل َٝسإ ايعٌُ ٚيكس أقبشت املسضغ١ ا٭غط٠ عٔ ايكٝاّ  تعذع

تػتشٛش ع٢ً دع٤ َٔ ع١ًُٝ ْكٌ ايكِٝ َع أْٗا ناْت يف ايبسا١ٜ فطز أزا٠ َػاعس٠ ؾشػب 

ؾايطؿٌ ٜهتػب َٔ خ٬شلا قُٝا دسٜس٠ نا٫يتعاّ با٭ْع١ُ ٚقاٚي١ ايتهٝـ َع اجملتُع 

يعامل اإلغ٬َٞ ايّٝٛ ٜسٍ ع٢ً إٔ ١َُٗ املسضغ١ يٮغـ ٚيهٔ ٚاقع ايتعًِٝ يف ا  املسضغٞ 

امػطت بني ا٭ق٬ّ ٚا٭ٚضام ٚايسضدات ٚأقبشت تطنع ع٢ً سؿغ املعًَٛات ٚإؾطاغٗا يف ا٭ٚضام 

،ٖٚصا ٜهعـ زٚضٖا يف ْكٌ ايكِٝ ٚع٢ً غبٌٝ املجاٍ يف إسكا١ٝ٥   يًشكٍٛ ع٢ً ايؿٗاز٠ ؾكط

َػأي١ إؾطاف ٚظاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚناْت سٍٛ أدطٜت ع٢ً َساضؽ مبٓطكيت َه١ ٚايطٜاض ب

ٌٖ تط٣ إٔ أخ٬م ايطايب تػرلت يٮؾهٌ خ٬ٍ ايػٓٛات ايعؿط ا٭خرل٠ ٚناْت اإلداب١ : ٖٚٞ

 .  ( ٫ أزضٟ%  ْعِ ، %   ٫ ، %   :) نايتايٞ

ِ مما ٜػتسعٞ َطادع١ أغباب شيو ٚايٓعط يف عٓاقط ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ يف املساضؽ َٔ َٓٗر َٚعً

ٚت٬يف ايككٛض ؾٝٗا ست٢ ت٪زٟ املسضغ١ زٚضا سكٝكٝا ًَُٛغا يف غطؽ  00إخل00ٚطايب ٚٚغا٥ٌ 

  0ايكِٝ اإلغ١َٝ٬ بعٝسا عٔ ايتًكني ٚاؿؿغ ؾكط زٕٚ تطبٝل عًُٞ يف ايٛاقع

 :املػذس- 

َٔ ا٭١ُٖٝ إٔ ٜكّٛ املػذس ايّٝٛ بسٚض نبرل يف ع١ًُٝ ْكٌ ايكِٝ ملا ٜتُٝع ب٘ َٔ خكا٥ل ؾطٜس٠ 

ُٖٗا ايجبات ٚإجياب١ٝ املعاٜرل ايػًٛن١ٝ اييت ٜعًُٗا يٮؾطاز، ٚيكس نإ زٚض املػذس يف املانٞ أ
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نبرل يف ع١ًُٝ غطؽ ايكِٝ إش ٜتِ ؾٝ٘ ايك٠٬ ٚايتعًِٝ ٚايتؿاٚض جملاب١ٗ املؿه٬ت َٚٓ٘ تٓطًل 

ىل سس ٫ٚ ؾو إٔ ٖصا ايسٚض تكًل إ   دٝٛف املػًُني ؾٗٛ َكسض ٜتؿبع ؾٝ٘ املػًُٕٛ بايؿها٥ٌ

ق٢ً –َا بٌ إٕ ا٭طؿاٍ ميٓعٕٛ َٔ زخٍٛ املػذس يف نجرل َٔ ا٭سٝإ ع٢ً خ٬ف ٖسٟ ايٓيب 

نإ خيطب ؾذا٤ اؿػٔ  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  -أْ٘   ؾؿٞ اؿسٜح -اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

 -ٚعًُٝٗا قُٝكإ أمحطإ ميؿٝإ ٜٚعجطإ ؾٓعٍ ضغٍٛ اهلل  -ضنٞ اهلل عُٓٗا  -ٚاؿػني

مما ٜسٍ ع٢ً دٛاظ زخٍٛ ايكبٝإ إىل املػادس ٚغرلٙ َٔ   ٚمحًُٗا  -ٚغًِ  ق٢ً اهلل عًٝ٘

 0ا٭سازٜح

ؾ٬بس إٔ ٜكّٛ املػذس بسٚضٙ نُا نإ يف املانٞ بتدكٝل ّٜٛ ع٢ً ا٭قٌ يٮطؿاٍ ٚإعطا٥ِٗ 

 .زضٚغًا يتجكٝؿِٗ عٔ ططٜل املػذس إسٝا٤ يسٚضٙ يف غطؽ ايكِٝ 

 :ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ- 

(  ٚيٝدل ؾطاّ)املط١ٝ٥ ٚاملكط٠٤ٚ ٚاملػُٛع١ إش ٜ٪نس عًُا٤ ا٫تكاٍ َِٚٓٗ ٚتؿٌُ ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ 

ّ إٔ ايؿطز ٜتعطض يف اجملتُع ايصٟ تتٛاؾط ؾٝ٘ ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ ؿٛايٞ ث٬خ غاعات يف     غ١ٓ 

املتٛغط ًَٜٛٝا ؾٝشكٌ خ٬شلا ع٢ً كتًـ أيٛإ ايجكاؾ١ بٌ إٕ َا ٜكطب َٔ غبعني باملا١٥ َٔ 

 .   هْٛٗا اإلْػإ يعامل٘ َػتُس٠ َٔ ٚغا٥ٌ اإلع٬ّايكٛض٠ اييت ٜ

ّ بٓا٤ ع٢ً َعطٝات َع١ٓٝ اغتٓس إيٝٗا     قس شنط ٖصا ايه٬ّ غ١ٓ ( ؾطاّ  )٫ٚ ؾو إٔ

ٚيهٓٗا قس اختًؿت ايّٝٛ ؾايػاعات اييت ميهٝٗا ايؿدل عَُٛا أَاّ ايتًؿاظ ٖٞ أنجط َٔ شيو 

ٛع١ٝ ايدلاَر اختًؿت ، ٜٚؿٌُ ٖصا ا٭َط بهجرل ٭ٕ ايكٓٛات تهاعؿت ٚنصيو غاعات ايبح ْٚ

بٌ ٜعتدل ا٭طؿاٍ ِٖ أِٖ ؾطا٥ح اؾُٗٛض املتًكٞ شلصٙ ايطغا٥ٌ ؾِٗ أنجط تأثطًا بٗا  ايطؿٌ ،

ٚتؿاع٬ً َعٗا ؾت٪ثط بايتايٞ تأثرلًا نبرلًا ع٢ً تؿهٌٝ قُِٝٗ ، ٜٚصنط قطب َجا٫ً ع٢ً تأثرل 

يف ايجايج١ عؿط٠ َٔ عُطٙ قاّ بؿٓل قسٜك٘ ظٛضب ايػُٝٓا ٚايتًؿاظ ع٢ً ا٭طؿاٍ ؾٝٛضز قك١ قيب 

ؾشذِ ايكِٝ اييت  0 (يكس ضأٜت ؾ٦ًٝا نٗصا يف ايتًؿعٜٕٛ:)أَ٘ ٚعٓسَا غ٦ٌ عٔ ايػبب أداب قا٬ً٥

ٜهتػبٗا ايطؿٌ َٔ املسضغ١ ٜعتدل ن٬ًٝ٦ إشا َا قٝػت بتًو اييت ٜهتػبٗا َٔ خ٬ٍ ٚغا٥ٌ 

 .اإلع٬ّ املط١ٝ٥ ٚبا٭خل ايطغّٛ املتشطن١

 
 

 :.شروط اكتساب الطف ل للقيم
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مما غبل ْػتٓتر إٔ ايطؿٌ ٫ ٜٛيس َعٚزًا بايكِٝ بٌ تتهٕٛ يسٜ٘ تسضجيًٝا عٔ ططٜل ٚغا٥ط ْكٌ 

ايكِٝ اييت شنطْاٖا ٚيهٔ ٖٓاى ث٬ث١ ؾطٚط جيب ٚنعٗا يف ا٫عتباض يف ع١ًُٝ انتػاب ايطؿٌ 

 :يًكِٝ ٖٚٞ

 .ٛض٠ َٝػط٠ خاي١ٝ َٔ اإلبٗاّ ٚايتعكٝس ٚنٛح ايك١ُٝ اييت ْطغب يف إٔ ٜتعًُٗا ايطؿٌ بك- 

 .إٔ ميط ايطؿٌ بتذاضب ١ُ٥٬َ ملػتٛاٙ ايعكًٞ يٝطبل تًو ايكِٝ ٜٚػتٛعبٗا- 

   .َٔ املُهٔ إضؾاز ايطؿٌ َٚعاْٚت٘ ع٢ً ؾِٗ َعاْٞ تًو ايكِٝ ؾًُٗا نا٬ًَ - 

يهْٛٗا ١ُ٥٬َ ٚبايتايٞ ؾإٕ ايطغّٛ املتشطن١ َٔ أنجط ايٛغا٥ٌ ؾعاي١ٝ يف غطؽ ايكِٝ ٚتععٜعٖا 

يًُػت٣ٛ ايعكًٞ يًطؿٌ، ٖٚٞ ٫ تعطض ايكِٝ بٛنٛح ؾشػب بٌ تصٖب ٭بعس َٔ شيو ؾتعطنٗا يف 

 .قايب دصاب

 :القيم في التربية اإلسالمية:المبحث الثاني                 
 :متٗٝس

يف املبشح ايػابل تططقت ايباسج١ ملؿّٗٛ ايكِٝ بؿهٌ عاّ َٔ ض٣٩ َٚؿاِٖٝ َتعسز٠ ٫ تتػِ 

بايػ١ُ اإلغ١َٝ٬ بٌ ؾٝٗا ايهجرل َٔ ايتساخٌ ٚعسّ ايٛنٛح ، ٚ يطمبا تعاضنت بعض تًو 

املؿاِٖٝ َع َؿّٗٛ ايكِٝ يف ايذلب١ٝ اإلغ١َٝ٬ ايصٟ ٜعتدل اإلغ٬ّ ٖٛ أغاؽ نٌ ق١ُٝ ؾُُٗا سسخ 

َع  َٔ تػرل ثكايف ٚعًُٞ ٚتطبٟٛ ٚأخ٬قٞ بػبب َا ٜػ٢ُ بايعٛمل١ َُٚٗا تعاضنت تًو ايكِٝ أسٝاًْا

قُٝٓا اإلغ١َٝ٬  ؾ٬بس َٔ تطٜٛعٗا يًكِٝ اإلغ١َٝ٬ ٚاييت متتاظ بايكسض٠ ع٢ً اغتٝعاب َا ٜػتذس 

 .ٚغتًكٞ ايباسج١ يف ٖصا املبشح ايه٤ٛ ع٢ً ايكِٝ يف ايذلب١ٝ اإلغ١َٝ٬

 
 :في التربية اإلسالمية(القيم)مدلوالت كلمة  

بًػت َا٥تني ٚمثا١ْٝ ٚغبعني َٛنعًا ٚضزت َؿتكات ايًؿغ يف َٛانع عسٜس٠ يف ايكطإٓ ايهطِٜ 

 :َٓٗا يف غبعني َٛنعًا ٚدا٤ ايًؿغ مبعإ كتًؿ١ َٓٗا( ايكٝا١َ )ٚدا٤ يؿغ 

ڎ         ڎ  ڈ  ڈ چ :"ايععّ، قاٍ تعاىل-   (  :اؾٔ) چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  

 (  :ايٓػا٤) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ اإلق٬ح ٚاحملاؾع١ ، قاٍ تعاىل- 

 چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ: ايعٌُ بطاع١ اهلل ، قاٍ تعاىلايتٛسٝس ٚاإلميإ ٚ- 

 ( :اإلغطا٤)

َعٓاٙ يًشاي١ اييت ٖٞ أقّٛ اؿا٫ت ٖٚٞ تك٣ٛ اهلل ٚؾٗاز٠ إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل ٚاإلميإ : )قاٍ ايعداز 

 ( بطغً٘ ٚايعٌُ بطاعت٘
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ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے   چ: ا٫غتكا١َ ع٢ً غٓٔ ايعسٍ ، قاٍ تعاىل- 

 ( : املا٥س٠ ) چ ے

 (ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓ چ :امل٬ظ١َ ٚاملسا١َٚ ، قاٍ تعاىل- 
 (  :آٍ عُطإ )

 ( :املطؿؿني) چ وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ چ :"ايٛقٛف، قاٍ تعاىل - 

 ( :ايب١ٓٝ) چ ہ  ہ   ہ چ: زٜٔ ا٭١َ ايكا١ُ٥ بايكػط ، قاٍ تعاىل- 

 (  :ْٜٛؼ) چ ڀ   ٺ  ٺ ڀ   ڀ  ڀ چ: تعاىلَكسض يًُكاّ ، قاٍ - 

 (   :ايبكط٠) چ ۉ  ې  ې  ې   ې چ: اغِ َهإ ، قاٍ تعاىل- 

 (   :ط٘)  ۇئ چ ەئ  ەئ  وئ  وئ چ: ايكا٥ِ اؿاؾغ يهٌ ؾ٤ٞ، قاٍ تعاىل-0 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   چ: َا خل ب٘ اإلْػإ َٔ مجاٍ ٚنُاٍ ١٦ٖٝٚ سػ١ٓ ، قاٍ تعاىل-  

 ( :ايتني)  چٺ  

إىل َاخل ب٘ اإلْػإ َٔ ايعكٌ ٚايؿِٗ ٚاْتكاب ايكا١َ ايساي١ ع٢ً اغت٥٬ٝ٘ ع٢ً َا يف ٖصا إؾاض٠ 

   ايعامل 

يعّٚ املٓٗر ايكشٝح بعسّ ايطػٝإ ايصٟ ٖٛ فاٚظ٠ اؿسٚز ٖٚصٙ ٖٞ ا٫غتكا١َ ٖٚٞ ن١ًُ -  

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     چ :داَع١ مبذاَع ايسٜٔ ، قاٍ تعاىل

ڀ  ٺ  (0 :ؾكًت)  چ ڀ  ڀ  ڀ  

 (   :ايكاؾات" ) ڈ  ژ   ژ        ڑ  ڑ  ک چ :"َٓاظٍ امل٥٬ه١ ، قاٍ تعاىل-  

 .يف َٛانع عس٠ ک  ک چ :"ا٭َط بأزا٤ ايك٠٬ أٚ َسح ايك٠٬ ٚشيو يف قٛي٘ تعاىل-  

ٚيف ن٤ٛ املعاْٞ ايٛاضز٠ يف ن١ًُ ايك١ُٝ َٚؿتكاتٗا يف اٯٜات ايػابك١ ٚغرلٖا ميهٔ ايكٍٛ بإٔ 

 :٢ٓ ايًؿغ ٜسٚض يف إطاض املعاْٞ ايتاي١ٝ َع

ٚقٛي٘ (   :ايتٛب١) ۇ  ۆ  ۆ چ: قاٍ تعاىل   ايكِٝ أٟ ايكا٥ِ املػتكِٝؾ:ا٫غتكا١َ- 

 (    :ا٭ْعاّ) چ  ھڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ چ :تعاىل

ٚقايٛا ايكِٝ ٚايكِٝ   قُٝا بؿتح ايكاف ٚتؿسٜس ايٝا٤ٚ زٜٓا قُٝا بهػط ايكاف ٚؾتح ايٝا٤ ٚؽؿٝؿٗا

   (زًٜٓا َػتكًُٝا ٫ عٛز ؾٝ٘:أٟ)مبع٢ٓ ٚاسس ِٖٚ يػتإ َعٓاُٖا ايسٜٔ املػتكِٝ 

 .ايجُٔ ٚايكسض- 
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 .املٓعي١- 

 .َاٜكّٛ عًٝ٘ ايؿ٤ٞ- 

 .امل٬ظ١َ ٚاحملاؾع١- 

 .ايسٚاّ ٚايجبات- 

 .ايععمي١ ٚايطغب١ ايساؾع١ إىل ايعٌُ - 

 .ؿاز أٚ املٌٝا٫عتساٍ ٚعسّ ا٫مطاف أٚ اإل - 

 :التعريف االصطالحي للقيم اإلسالمية

َكطًح َعاقط مل ٜػتدسّ يف ايذلاخ ايذلبٟٛ اإلغ٬َٞ ٚتؿب٘ ( ايك١ُٝ اإلغ١َٝ٬)ٜعتدل َكطًح 

سايت٘ ساٍ ايعسٜس َٔ املكطًشات ايذلب١ٜٛ املعاقط٠ اييت ؾاع اغتدساَٗا، زخًت ايكاَٛؽ ايذلبٟٛ 

ملؿَٗٛٗا ، ٚيصيو ؾإٕ ايصٜٔ نتبٛا ؾٝٗا ٚعجٛا يف قهاٜاٖا  اإلغ٬َٞ املعاقط زٕٚ ؼسٜس ٚانح

عٓسَا عطؾٖٛا أٚ اقذلسٛا تعطٜؿات يًكِٝ اإلغ١َٝ٬ لس أْٗا تأثطت يف فًُٗا با٫ػاٖات ايذلب١ٜٛ 

املعاقط٠ ٚايػبب إٔ َؿّٗٛ ايكِٝ اإلغ١َٝ٬ ٜتشسز بكٛض٠ َباؾط٠ بؿُٗٓا يًكِٝ أ٫ًٚ ٚيٓصنط ع٢ً 

ؿات بعض ايباسجني ايصٜٔ عطؾٛا ايكِٝ ؾاقطبػت تعطٜؿاتِٗ يًكِٝ بكبػ١ إغ١َٝ٬ غبٌٝ املجاٍ تعطٜ

 :، َٔ تًو ايتعطٜؿات

فُٛع١ ا٭خ٬م اييت تكٓع ْػٝر ايؿدك١ٝ اإلغ١َٝ٬ ٚػعًٗا َتها١ًَ قازض٠ ع٢ً ايتؿاعٌ - 

 .ٌ َٔ أدٌ ايٓؿؼ ٚا٭غط٠ ٚايعكٝس٠اؿٞ َع اجملتُع ٚع٢ً ايتٛاؾل َع أعها٥٘ ٚع٢ً ايعُ

ايكِٝ اإلغ١َٝ٬ ٖٞ سهِ ٜكسضٙ اإلْػإ ع٢ً ؾ٤ٞ َا َٗتسًٜا مبذُٛع١ َٔ املباز٨ ٚاملعاٜرل  - 

 . اييت اضتهاٖا ايؿطع قسزًا املطغٛب يف ٚاملطغٛب عٓ٘ َٔ ايػًٛى

ايكِٝ اإلغ١َٝ٬ ٖٞ عباض٠ عٔ َهٕٛ ْؿػٞ َعطيف عكًٞ ٚدساْٞ أزا٥ٞ ٜٛد٘ ايػًٛى  - 

 . ٗسف إىل إضنا٤ اإلي٘ تعاىلٜٚسؾع٘ ٚيهٓ٘ إشلٞ املكسض ٜٚ

فُٛع١ َٔ املجٌ ايعًٝا ٚايػاٜات ٚاملعتكسات ٚايتؿطٜعات ٚايٛغا٥ٌ ٚايهٛابط ٚاملعاٜرل يػًٛى  - 

ايؿطز ٚاؾُاع١ َكسضٖا اهلل عع ٚدٌ ٖٚصٙ ايكِٝ ٖٞ اييت ؼسز ع٬ق١ اإلْػإ ٚتٛدٗ٘ إمجا٫ 

   (ٚتتهُٔ ٖصٙ ايكِٝ غاٜات ٚٚغا٥ٌ ٚتؿك٬ًٝ َع اهلل تعاىل َٚع ْؿػ٘ َٚع ايبؿط َٚع ايهٕٛ

 :َٚٔ خ٬ٍ َا غبل ميهٔ اـطٚز بتعطٜـ ؾاٌَ يًكِٝ اإلغ١َٝ٬

املعاٜرل اييت ٚنعٗا اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل يًٓاؽ يف ايهتاب ٚايػ١ٓ َٚٔ خ٬ٍ تًو املعاٜرل ٜتشسز 

 . اؿػٔ املطغٛب ؾٝ٘ أٚ ايكبٝح املطغٛب عٓ٘

 

 :مصادر القيم في التربية اإلسالمية
ٜعتدل ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١ َكسضا ايذلب١ٝ اإلغ١َٝ٬ اـايسإ ٜٚتؿطع عُٓٗا 

 .  املكازض ا٭خط٣ ناإلمجاع ٚا٫دتٗاز
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 :ايكطإٓ ايهطِٜ- 

املتعبس بت٬ٚت٘ املهتٛب يف  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-ٖٚٛ ن٬ّ اهلل املٓعٍ ع٢ً غٝسْا قُس 

 .   طاملكشـ ٚاملٓكٍٛ إيٝٓا بايتٛات

 :ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ- 

 .  َٔ قٍٛ أٚ ؾعٌ أٚ تكطٜط -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-ٖٚٞ نٌ َا قسض عٔ ايٓيب 

ٕ ُٖا ْؿؼ َكازض ايتؿطٜع إش إٔ ايسٜٔ يف اإلغ٬ّ ٖٛ َكسض ايكِٝ،ٚيصيو ؾإٕ ٖٚصإ املكسضا

 .ايكِٝ اإلغ١َٝ٬ َػتكا٠ َٔ َكازض ايتؿطٜع

ٚغرلٖا تعتدل َٔ َكازضايتؿطٜع إ٫ أْٗا يف ْٗا١ٜ  ٚبايطغِ َٔ إٔ اإلمجاع ٚايكٝاؽ ٚا٫غتشػإ

 .املطاف َطزٖا إىل ايهتاب ٚايػ١ٓ ٚيصيو ؾًٔ تؿرل إيٝٗا ايباسج١ بايتؿكٌٝ

 :خصائص القيم اإلسالمية

بايٓعط ـكا٥ل ايكِٝ ايػايؿ١ ايصنط لس إٔ ايكِٝ اإلغ١َٝ٬ قس تؿذلى يف بعض اـكا٥ل 

ُا غٛاٖا َٔ ايكِٝ، تًو ع تٓؿطز غكا٥ل متٝعٖا  يٛقت ْؿػَ٘ع عا١َ ايكِٝ ٚيهٓٗا يف ا

اـكا٥ل ٖٞ غبب ؾس٠ تأثرل ايكِٝ اإلغ١َٝ٬ يف أقشابٗا ٚقسضتٗا ع٢ً تعن١ٝ ْؿٛغِٗ ٚتعسٌٜ 

ٖٚٛ ٜؿرل به٬َ٘ إىل قصضا يًػطب     أسس َػ٪ٚيٞ ايػطب غًٛنِٗ ٜٚسٍ ع٢ً شيو َا قاي٘

 :بعض خكا٥ل ايكِٝ اإلغ١َٝ٬ ٚأقايتٗا

ؾُٝا ٜبسٚ يٞ، إٕ اـطط اؿكٝكٞ ايصٟ ٜٗسزْا تٗسٜسًا  ٚباع١ٝ خططًا ع٢ً أٚضيٝػت ايؿٝٛ)

َباؾطًا ٚعٓٝؿًا ٖٛ اـطط اإلغ٬َٞ، ؾاملػًُٕٛ عامل َػتكٌ نٌ ا٫غتك٬ٍ عٔ عاملٓا ايػطبٞ، 

ٜٚتُتعٕٛ عهاض٠ تاضخي١ٝ شات أقاي١، ؾِٗ دسٜطٕٚ إٔ . ؾِٗ ميًهٕٛ تطاثِٗ ايطٚسٞ اـام بِٗ

اؿهاض٠  عامل دسٜس، زٕٚ ساد١ إىل إشاب١ ؾدكٝتِٗ اؿهاض١ٜ ٚايطٚس١ٝ يف ٜكُٝٛا قٛاعس

ؾايذلب١ٝ اإلغ١َٝ٬ مبا ؾٝٗا َٔ قِٝ عباض٠ عٔ ْعاّ تطبٟٛ َػتكٌ بأغػٗا ٚأٖساؾٗا  0 (ايػطب١ٝ

   .ٚأغايٝبٗا املٓبجك١ َٔ املكازض ٚايتٛدٝٗات اإلغ١َٝ٬ ايعا١َ ا٭غاغ١ٝ

 :  ِ يف ايذلب١ٝ اإلغ١َٝ٬ يف ايٓكاط ايتاي١ٝٚبايتايٞ ميهٓٓا إمجاٍ خكا٥ل ايكٝ

 :ايطبا١ْٝ- 
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مبع٢ٓ إٔ َكسضٖا اـايل غبشاْ٘ أٚس٢ بٗا إىل ْبٝ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ؾٗٞ ضبا١ْٝ املكسض 

 چ ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڇچ  چ  چ چٚاملٓٗر ٚاشلسف ٚايػا١ٜ 

 (  :ايٓػا٤)

 :(ايؿؿك١ ٚايطمح١)اإلْػا١ْٝ - 

گ چ گ    ( 0 :ا٭ْبٝا٤) چ ک  ک  گ         

 :ايٛاقع١ٝ ٚاملجاي١ٝ- 

 (   :ايبكط٠) چ  ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٴۇۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ چ

ڍ    ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ چ        :ايعساي١ ٚاملػاٚا٠-  ڇ    

ڈ  ژ  ڎڍ  ڌ  ڌ  (  :اؿذطات) چ ڎ  ڈ   

 :اإلجياب١ٝ ايػ١ٜٛ- 

ے  ۓ  ھ چ ﮴    ۓھ  ھ  ھ   ے   ﮳    (  :ايبكط٠)﮲  

ۆئ  ۆئ  وئى  ى     ائ  ائ  ەئ     ەئ چ: ايؿٍُٛ ٚايتهاٌَ-    ۈئ چ وئ  ۇئ    ۇئ  

 (   :ايككل)

 :ايتٛغط ٚا٫عتساٍ- 

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  چ ڤ  ڤ  

 (   :ايبكط٠)

 :ا٫غتُطاض ٚايتذسٜس- 

ىث  يث  متيئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت     حت  خت چ جث  مث    (  :اؾاث١ٝ)  چ ىت      يت  

 :ايٛنٛح ٚعسّ ايتٓاقض َع ايسق١ ٚاإلعذاظ- 

-  : ايٓذِ )  چ مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت  يت  جثچ

  ) 

 :املط١ْٚ ٚايجبات-0 

ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ۇئ   ۆئ  ۆئ چ  (  :ا٭سكاف)  چ ائ  ائ              ەئ   

 

 

 :ايسع٠ٛ إىل ايعًِ-  

    چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ چ

 .( - ايعًل )

 :أىمية التمسك بالقيم اإلسالمية



 :إٕ ايكِٝ اإلغ١َٝ٬ ٖٞ ايك٠ٛ ايساؾع١ يٮ١َ اإلغ١َٝ٬ مٛ أَطٜٔ

 :احملاؾع١ ع٢ً ايبكا٤ - 

كاؾ١ ايعطب١ٝ ٚاإلغ١َٝ٬ ا٭ق١ًٝ ٫ بس َٔ ايتشطى ؾؿٞ ظٌ ٖصا ايكطاع احملتسّ ٚايػعٞ يتصٜٚب ايج

يًُشاؾع١ ع٢ً ايكِٝ غٛا٤ يف فاٍ اإلع٬ّ أٚ غرلٙ ٚتٓاٍٚ أُٖٝتٗا ٚتععٜعٖا يف ْؿٛؽ ا٭طؿاٍ 

ٚا٭دٝاٍ املكب١ً ؾاحملاؾع١ ع٢ً ايكِٝ ايعطب١ٝ ٚاإلغ١َٝ٬ يف ْؿٛؽ ا٭دٝاٍ ٖٞ قاؾع١ ع٢ً 

 .١َ اإلغ١َٝ٬املهٕٛ ا٭غاغٞ يؿدك١ٝ اجملتُع ٚا٭

 :ايُٓٛ ٚايتطٛض- 

إٕ ايكِٝ اإلغ١َٝ٬ يٝػت قاؾع١ ع٢ً بكا٥ٓا نأ١َ ؾكط بٌ ٖٞ زاؾع مٛ اغتعاز٠ َهاْتٓا 

نُػًُني ٭ٕ اغترلازْا يًكِٝ جيعًٓا تابعني ٫ َتبٛعني ع٢ً عهؼ َا ٜسعٞ ايبعض َٔ إٔ ايكِٝ 

٭١َ اإلغ١َٝ٬ قٝاز٠ ايطنب ايػطب١ٝ تػاعس ع٢ً تطٜٛطْا ٚاْتؿايٓا َٔ ايتدًـ ٭ٕ َهإ ا

ايبؿطٟ ٚيٝؼ ايتبع١ٝ يًػطب ٖٚصا ٖٛ َهآْا ايطبٝعٞ ملا مًُ٘ َٔ َكساق١ٝ يف خس١َ اؿهاض٠ 

اإلْػا١ْٝ ٚايٓٗٛض بٗا ٚضؾاٖٝتٗا ، ْٚكٌ اإلْػا١ْٝ َٔ عباز٠ ايعباز يعباز٠ ضب ايعباز يف ايٛقت ايصٟ 

ٗان٘ يف ايكطاعات ٚاؿطٚب ٭دٌ غاُٖت ؾٝ٘ سهاضات أخط٣ يف إٖساض ق١ُٝ اإلْػإ ٚإْ

 .  َكاؿٗا

 
 :تصنيف القيم في التربية اإلسالمية

اختًـ ايذلبٜٕٛٛ يف تكٓٝـ ايكِٝ يف اإلغ٬ّ ؾُِٓٗ َٔ ٜط٣ إٔ ايكِٝ ا٭غاغ١ٝ يف اإلغ٬ّ ٖٞ 

 .ايسٜٔ ٚا٭َٔ ٚايسٚي١ ٚايهطا١َ اإلْػا١ْٝ ٚاإلْػإ ٚايعكٌ 

 :ٜٔ َا ٜأتٞ َٚٔ ايتكٓٝؿات اييت شنطٖا بعض املعاقط

 :َٔ سٝح ؼكٝل املكًش١:أ٫ٚ

 :ٖٚٛ تكػِٝ ٜتعًل عؿغ ايهًٝات اـُؼ اييت اتؿل عًٝٗا ايؿكٗا٤ ٖٚٞ

 .َٚٛنٛع ايكِٝ ؾٝ٘ ق١ً اإلْػإ بطب٘: ايسٜٔ -أ

 .َٚٛنٛع ايكِٝ ٖٓا ق١ً اإلْػإ بٓؿػ٘ ٚسٝات٘: ايٓؿؼ-ب

 .ا٠ اإلْػإَٚٛنٛع ايكِٝ ٖٓا اؾٛاْب ايؿهط١ٜ ٚايعك١ًٝ يف سٝ:ايعكٌ-ز

 .َٚٛنٛع ايكِٝ ٖٓا ق١ً اإلْػإ بػرلٙ عًَُٛا:ايٓػٌ-ز

 .َٚٛنٛع ايكِٝ ٖٓا ق١ً اإلْػإ با٭ؾٝا٤ ٚاملهاغب:املاٍ-ٖـ

 :ثِ تأتٞ تًو ايكِٝ املصنٛض٠ َطتب١ تطتٝبًا ٖطًَٝا طبكًا ٭غاغني

 :زضد١ ايٓؿع ٖٚٞ ث٬خ زضدات-أ

 .ايهطٚضٜات ٚ اؿادٝات ٚ ايتشػٝٓات

 :هِ َٔ سٝحزضد١ اؿ-ب
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 .اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ ٚاملهطٚٙ ٚاملٓسٚب ٚاملباح

َٔ سٝح تعًكٗا بأبعاز ؾدك١ٝ اإلْػإ ٚدٛاْبٗا ٚاييت تطب٢ ع٢ً ايكِٝ ٚؼتهٓٗا ٚتعٗط يف :ثاْٝا

 :ا٭بعاز ايتاي١ٝ

 :ايبعس املازٟ- 

 .ٚتعدل عٓ٘ ايكِٝ املتعًك١ بايٛدٛز املازٟ يإلْػإ 

ـُـًُكٞ-   :ايبعس ا

 .كِٝ املتعًك١ با٭خ٬م ٚاييت تتكٌ بايؿعٛض باملػ٪ٚي١ٝٚتعدل عٓ٘ اي

 :ايبعس ايعكًٞ- 

 .  ٚتعدل عٓ٘ ايكِٝ املتعًك١ بايعكٌ ٚاملعطؾ١ ٚإزضاى اؿل ٚٚظٝؿ١ املعطؾ١

 :ايبعس اؾُايٞ- 

 .ٚتعدل عٓ٘ ايكِٝ املتعًك١ بايتصٚم اؾُايٞ ٚايتعبرل عٓ٘ 

 :ايبعس ايٛدساْٞ- 

ا٫ْؿعاي١ٝ ٖٚٞ تًو اييت تٓعِ اؾٛاْب ا٫ْؿعاي١ٝ يإلْػإ ٚتهبطٗا ٚتعدل عٓ٘ ايكِٝ ايٛدسا١ْٝ 

 (.ٚغرل شيو... ناؿب ٚايهطٙ ٚايػهب ٚايطنا)

 :ايبعس ايطٚسٞ- 

 .ٚتعدل عٓ٘ ايكِٝ اييت تٓعِ ع٬ق١ اإلْػإ بطب٘ ٚؼسز قًت٘ ب٘ 

 :ايبعس ا٫دتُاعٞ- 

 .خ٬ٍ فتُع٘  ٚتعدل عٓ٘ ايكِٝ اييت تتكٌ بايٛدٛز ا٫دتُاعٞ يإلْػإ َٔ

ٚمث١ ٬َسع١ ٖا١َ ٖٚٞ إٔ ايكِٝ املتك١ً بايبعس ايطٚسٞ متجٌ أع٢ً ايػًِ ايكُٝٞ اْط٬قًا َٔ إٔ 

 .ٖسف املػًِ َٔ ايتعاَ٘ بايك١ُٝ اإلغ١َٝ٬ ٖٛ إضنا٤ اهلل تعاىل قبٌ أٟ اعتباض

ايهطِٜ  ٜٚكػِ عبس اؿُٝس اشلاسلٞ ٚؾاضٚم عبسايػ٬ّ ايكِٝ اإلغ١َٝ٬ نُا ٚضزت يف ايكطإٓ

 :ع٢ً أغاؽ ث٬ث١ أبعاز ض٥ٝػ١ٝ

 .ايكِٝ املتك١ً بع٬ق١ اإلْػإ َع ضب٘-أ

 .ايكِٝ املتك١ً بع٬ق١ اإلْػإ َع ْؿػ٘-ب

 .  ايكِٝ املتك١ً بع٬ق١ اإلْػإ َع اٯخطٜٔ-ز

 :ٜٚكػِ خٝاط املباز٨ ٚايكِٝ اإلغ١َٝ٬ إىل

 .َباز٨ ٚقِٝ تطب١ٜٛ تطتبط بأقٌ اإلْػإ ٚتهٜٛٓ٘ - 

 .٨ ٚقِٝ تطب١ٜٛ تطتبط بٛظٝؿ١ اإلْػإ املػًَِباز- 

   . َباز٨ ٚقِٝ تطب١ٜٛ تطتبط بايتكٛض اإلغ٬َٞ يًهٕٛ ٚاؿٝا٠ - 
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 :َٚٔ تًو ايتكٓٝؿات تكٓٝـ ايكِٝ اإلغ١َٝ٬ ع٢ً أغاؽ غت١ أبعاز ٖٚٞ

 .ايبعس ايطٚسٞ- 

 (.اؾػسٟ)ايبعس ايبٝٛيٛدٞ - 

 (.املعطيف)ايبعس ايعكًٞ- 

 (.يعاطؿٞا)ايبعس ا٫ْؿعايٞ- 

 (.ا٭خ٬قٞ)ايبعس ايػًٛنٞ- 

   (ايعاّ ٚاـام)ايبعس ا٫دتُاعٞ- 

 :ٜٚكٓـ اؾ٬ز ايكِٝ يف اإلغ٬ّ إىل ث٬ث١ أقٓاف

 :قِٝ إجياب١ٝ تؿٌُ-أ

 .ايكِٝ املؿطٚن١ اييت جيب ايتعاَٗا ٚعسّ ايتككرل ؾٝٗا- 

 .قِٝ َٓسٚب إيٝٗا َٚطغٛب ؾٝٗا َٔ غرل إيعاّ- 

 : َٔ ايكِٝقِٝ غًب١ٝ ٚتؿٌُ ْٛعني-ب

 .قِٝ َٓٗٞ عٓٗا ٖٚٞ ايكِٝ احملط١َ اييت ًٜعّ ا٫بتعاز عٓٗا- 

 .قِٝ َهط١ٖٚ سح ايؿطع ع٢ً ا٫بتعاز عٓٗا َٔ غرل إيعاّ- 

 :ايكِٝ املباس١-ز

   .ٖٚٞ ٚغط بني ايكِٝ اإلجياب١ٝ ٚايكِٝ ايػًب١ٝ،ٚاـٝاض ؾٝٗا َؿتٛح يًؿطز بني ايؿعٌ ٚايذلى

ػِٝ ع٢ً اإلط٬م يًتكٓٝؿات ايػابك١ ٚ٭ْ٘ ٜبكٞ اإلْػإ يف زا٥ط٠ ٜٚط٣ إٔ ٖصا ايتكػِٝ أؾهٌ تك

ايكِٝ اإلجياب١ٝ ٚحيُٝ٘ َٔ ايٛقٛع يف ايكِٝ ايػًب١ٝ ٖٚٛ ٜأخص با٫عتباض ظطٚف ايٓاؽ ٚأسٛاشلِ 

املتػاٜط٠ َا بني اؿُاؽ ٚايؿتٛض ٚايك٠ٛ ٚايهعـ نُا أْ٘ ٜكطض َبسأ ايؿطٚم ايؿطز١ٜ ؾتذعٌ بعض 

َطاتب اـرل َٔ ؾعٌ يًُٓسٚب ٚبعس عٔ املهطٚٙ ٚجيعٌ اٯخطٜٔ يف زا٥ط٠ اـرل  ايٓاؽ ٜأخص بأع٢ً

   .ٚايبعس عٔ ايؿط يف ايتعاّ املؿطٚض ٚتطى اؿطاّ

 
 :تصنيف الباحثة

 :ٚايتكٓٝـ ايصٟ غتػرل عًٝ٘ ايباسج١ يف عجٗا

يتععٜعٙ  ٚتؿٌُ نٌ َا ؼح عًٝ٘ ايذلب١ٝ اإلغ١َٝ٬ ٚتػع٢(: املطغٛب ؾٝٗا)ايكِٝ اإلجياب١ٝ- 

 ٚدٛبا أٚ اغتشبابا، 
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ٖٚٞ ع٢ً عهؼ ايػابك١ تؿٌُ نٌ َا ت٢ٗٓ عٓ٘ ايذلب١ٝ (: ايػرل َطغٛب ؾٝٗا)ايكِٝ ايػًب١ٝ - 

 .اإلغ١َٝ٬ ؼطميا أٚ نطا١ٖ

ؾُع أْٗا َذلٚن١ ٫ختٝاض اإلْػإ ؾإْٗا تٓسضز ؼت ايٓٛعني ايػابكني ؾا٭نٌ : أَا ايكِٝ املباس١

 .ؾٝ٘ إشا نإ بٗسف ايتكٟٛ ع٢ً ايطاع١ ٚايعهؼ بايعهؼ املباح َج٬ قس ٜهٕٛ َطغٛب

ايكِٝ : ٚاختٝاض ايباسج١ شلصا ايتكػِٝ ٭ٕ ؾٝ٘ ْٛع َٔ ايؿٍُٛ ٚايٛنٛح إش تؿٌُ ٖصٙ ا٭ْٛاع

نُا أْ٘ ٜؿٌُ ..ٚايػٝاغ١ٝ ٚاؾُاي١ٝ.ٚا٭خ٬ق١ٝ ٚ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ.ايعكا٥س١ٜ ٚايتعبس١ٜ

ٜٚؿٌُ أٜها َا اضتبط َٓٗا بأقٌ اإلْػإ أٚ 00اخل00ـًكٞايطٚسٞ ٚا:كتًـ ا٭بعاز يًكِٝ

 .  ع٬قت٘ بطب٘ أٚ ٚظٝؿت٘



 (اإلسالمي وغير اإلسالمي)الموازنة بين المنظورين
 :َٔ خ٬ٍ َا غبل ططس٘ ٜتبني يٓا ٚدٛز ؾطٚم دصض١ٜ بني ايٓعط٠ اإلغ١َٝ٬ يًكِٝ ٚايٓعط٠ ايػطب١ٝ 

قٓؿت ٖٓاى ايكِٝ ايس١ٜٝٓ نٓٛع َٔ  (غ٬َٞاإل غرل)عٓس تكٓٝـ ايكِٝ مبؿَٗٛٗا ايعاّ أٚ - 

أْٛاع أخط٣ َٔ ايكِٝ نايكِٝ اؾُاي١ٝ ٚايكِٝ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚغرلٖا ٖٚصا َؿّٗٛ غرل 

غًِٝ َٔ املٓعٛض اإلغ٬َٞ ٭ٕ ايكِٝ أٜا ناْت ؾٗٞ يف ايذلب١ٝ اإلغ١َٝ٬ قِٝ َتك١ً بايسٜٔ بٌ 

َج٬ نك١ُٝ مجاي١ٝ ٚاؿط١ٜ نك١ُٝ غٝاغ١ٝ ٚبط ايٛايسٜٔ ْابع١ عٔ ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ ؾايٓعاؾ١ 

ڭ  ڭ   چ   نك١ُٝ ادتُاع١ٝ مجٝعٗا تكسض عٔ املػًِ بساؾع زٜين ٖٚصا ٖٛ ا٭قٌ، ٜكٍٛ غبشاْ٘

ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ : ا٭ْعاّ )     چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ۅڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

   -   ) 

ايكِٝ ٜتبعٕٛ ايتكٓٝـ ايصٟ ٜؿكٌ ايكِٝ ايس١ٜٝٓ ٚامل٪غـ إٔ أغًب ايباسجني ايصٜٔ قاَٛا بتشًٌٝ 

عٔ غرلٖا ، ٚايػبب قاٚيتِٗ ؼًٌٝ احملت٣ٛ ٚيهٔ ايباسج١ تعتكس إٔ اتباعِٗ يتكٓٝـ ايكِٝ 

اخل ، ٚغرلٖا َٔ ايتكٓٝؿات ٜعتدل .. ايصٟ ٜكٓؿٗا نْٛٗا غًب١ٝ أٚ إجياب١ٝ أٚ إيعا١َٝ ٚتؿه١ًٝٝ 

ذلب١ٝ اإلغ١َٝ٬ ٭ٕ تكٓٝؿٗا ع٢ً سػب احملت٣ٛ نكِٝ أغًِ َٔ ْاس١ٝ ايعباض٠ ٚأنجط ١َ٤٬َ يً

ٜٛسٞ باْؿكاٍ ايكِٝ ايس١ٜٝٓ عٔ باقٞ ايكِٝ ٖٚصا خيايـ .. مجاي١ٝ ٚاقتكاز١ٜ ٚغٝاغ١ٝ ٚادتُاع١ٝ 

 .ايذلب١ٝ اإلغ١َٝ٬ 

ايكِٝ اإلغ١َٝ٬ قسز٠ يف ايهتاب ٚايػ١ٓ ؾايكِٝ اييت تٛاؾل اإلغ٬ّ َكبٛي١ ٚاييت ؽايؿ٘ - 

٢ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ املتػرل٠ ٚاييت تػ٢ُ باملتػرلات ٖٞ يف ايٓٗا١ٜ تٓبين ع٢ً قٛاعس َطزٚز٠ ٚست

أقٛي١ٝ ثابت١ ٫تتػرل سٝح تكاؽ عًٝٗا مجٝع املػتذسات ٖٚصا ٜهػب ايكِٝ اإلغ١َٝ٬ َط١ْٚ 

غرل عتدل ؾٝ٘ ايكِٝ مبؿَٗٛٗا ايعاّ ٚقسض٠ ع٢ً اغتٝعاب املػتذسات َع ثباتٗا يف ايٛقت ايصٟ ت

ٚأْٗا اختٝاض١ٜ غرل إيعا١َٝ ٭ْٗا  ، مجات١ٝاٞ أسٝاًْا قًُٝا ٚغا١ًٝ٥ نُا تط٣ ايذلب١ٝ ايدلغ٬َاإل

ضادع١ يًشط١ٜ ايؿدك١ٝ ،ٚبايتايٞ ؾاإلْػإ َٔ سك٘ إٔ خيتاض ايك١ُٝ اييت ؼكل ٚدٛزٙ ٖٚصا 

 .رلَاٜطاٙ ايٛدٛزٜٕٛ أٜها ،ٚيصيو ؾإٕ ايكِٝ اإلغ١َٝ٬ قِٝ ؾان١ً ٚخرل٠ ٚقسز٠ ٚثابت١ ٫ تتػ

ايتكٛض اإلغ٬َٞ عٔ : ميهٔ ايكٍٛ بإٔ َؿّٗٛ ايكِٝ اإلغ١َٝ٬ ٜكّٛ ع٢ً ضنٝع٠ أغاغ١ٝ ٖٞ- 

ايهٕٛ ٚاؿٝا٠ ٚايصٟ ٜتهح َٔ خ٬ٍ املكازض اإلشل١ٝ ، ع٢ً عهؼ املؿاِٖٝ ا٭خط٣ يًكِٝ اييت 

 .قس تب٢ٓ ع٢ً ْعطٜات بؿط١ٜ باط١ً ٚمٖٛا َٔ املكازض ايكاقط٠

 

 

 

 

 



 :خ٬ق١ ايؿكٌ ايجاْٞ

يًكِٝ َؿاِٖٝ ٚتكٓٝؿات ٚخكا٥ل َٚكازض تعسزت ا٫ػاٖات يف تؿػرلٖا ٚؾل ْعط٠ ٚثكاؾ١ ٚب١٦ٝ 

ْػتٓبط قُٝٓا ( نٌ ؾٞ ي٘ ق١ُٝ يف اإلغ٬ّ )ٚزٜا١ْ أقشابٗا ٚيهٔ تبك٢ ايكِٝ يسٜٓا نُػًُني 

 َٔ خ٬ٍ َكازضٙ اييت ٖٞ َكازض ايتؿطٜع َٚٔ املِٗ دسا إٔ ْتُػو بٗا خاق١ يف ٚقتٓا اؿانط

  0سؿاظا ع٢ً ٖٜٛتٓا

ٚيكس نإ ٖصا ايؿكٌ ٖٛ قاٚي١ َٔ ايباسج١ يإلداب١ ع٢ً ايػ٪اٍ ايصٟ ططست٘ يف بسا١ٜ ايبشح 

 :ٚايصٟ ٜكٍٛ

َا املككٛز بايكِٝ مبؿَٗٛٗا ايعاّ ؟َٚا أبطظ ا٫ػاٖات؟ يف تؿػرلٖا َٚا َكازضٖا؟ َٚا 

ٚبني ( بٗصا املؿّٗٛ)ايؿطم بٝٓٗا  ؟ َٚا تكٓٝؿاتٗا؟ َٚا(يًؿطز،يًُذتُع) خكا٥كٗا؟ َٚا أُٖٝتٗا 

 ايكِٝ يف ايذلب١ٝ اإلغ١َٝ٬ َٔ سٝح ا٭١ُٖٝ ٚاملؿّٗٛ ٚاملكازض ٚاـكا٥ل ٚايتكٓٝؿات؟
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 :تمييد
  (كل مولود يولد على الفطرة فـأبواه ييودانو أو ينصرانو أو يمجسانو) :قاٍ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ

املٛيٛد ٜٛيد ع٢ً ايتٛسٝد ٚايؿطس٠ ثِ تبدأ ايب١٦ٝ بإنطاب ٖرا ايطؿٌ قِٝ زتتُع٘ مما ٜدٍ ع٢ً ؾ

أ١ُٖٝ  َسس١ً ايطؿٛي١ ؾُٔ ايطسٚزٟ عٓد دزاضتٓا يًكِٝ املٛدٛد٠ يف ايسضّٛ املتشسن١ إعطا٤ 

صٛز٠ َبطط١ عٔ ايطؿٛي١ َٚساسًٗا َٚعاٖس ايُٓٛ املدتًؿ١ ؾٝٗا ٚخصا٥ص نٌ َسس١ً َٔ خالٍ 

را ايؿصٌ إذ إٔ ٖرٙ املسس١ً ٖٞ يف اذتكٝك١ َسس١ً تهٕٛ ايكِٝ يد٣ اإلْطإ َٚٔ باب إعطا٤ ٖ

صٛز٠ ٚاضش١ َٚٛدص٠ عٔ ٖرٙ املساسٌ ؾإٕ ايباسج١ ضتٛضح خصا٥ص نٌ َسس١ً بدٕٚ ايتطسم 

يًتؿاصٌٝ يف نٌ داْب َٔ دٛاْب ايُٓٛ ع٢ً سد٠ جتٓبا يًتهساز َع ايذلنٝص ع٢ً نٝؿ١ٝ إدزاى 

ٜػاٖدٙ يف َساسٌ ايطؿٛي١ املدتًؿ١،يهٕٛ ٖرا ادتاْب ٜتعًل بػهٌ َباغس مبٛضٛع ايطؿٌ ملا 

 0ايدزاض١ 

 .مفيوم الطفولة: المبحث األول                        
  :معنى الطفولة في اللغة -أ

ضٛا٤ نإ إْطاّْا أٚ سٝٛاّْا  أٚ  ،ايصػرل َٔ نٌ غ٤ٞ :ٚ ايطؿٌ ،ايصػرلإ:ايطؿٌ ٚ ايطؿ١ً  

 :ؾكاٍ   ايٛعٌٚصـ اضتعًُ٘ صدس ايػٞ يف ٚيريو ؾكد ،مجادّا 

َٕ ُِّٗشلُا يف ُي ؾأصبَح          اضت٣ٛ ٚ َعَدِضثِ َأ طؿاّل بٗا نا ٛ ِٖ   * ِبقسا
ەئ  وئ  وئ  ۇئ چ :ٚتطًل ع٢ً املؿسد ٚادتُع نُا يف قٛي٘ تعاىل ائ  ەئ      ۇئى     ائ   

  (5:اذتر) چے  ۓ   ۓ   چ :ٚنُا يف قٛي٘ تعاىلأٟ األطؿاٍ ( 1:ايٓٛز)

 1ز شٚ ٚٚسد ايطؿٌ ٖٚٛ صؿ١ يًذُٝع ألْ٘ َصدز َجٌ عدٍ ٚ:يف ٖرٙ اآل١ٜ ابٔ دسٜس ايطدلٟقاٍ 

 . داز١ٜ طؿٌ ٚطؿ١ً ٚغًُإ طؿٌ:ٚايعسب تكٍٛ

 
 :معنى الطفولة من الناحية الزمنية-ب

ٖٞ املسس١ً اييت تبدأ َٔ خسٚز ايطؿٌ َٔ بطٔ أَ٘ ست٢ ٜصٌ إىل ضٔ ايتهًٝـ ٖٚٞ نُا سددٖا 

ڳ   چ   :ايكسإٓ ايهسِٜ يف قٛي٘ تعاىل  ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  

ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ     ہڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ

﮲  ﮳  ﮴  (.5:اذتر)     ﮵ چ ے  ے  ۓ   ۓ  
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باْؿصاٍ ايطؿٌ عٔ زسِ ؾاآل١ٜ ايطابك١ سددت َساسٌ عُس اإلْطإ ٚبٝٓت إٔ َسس١ً ايطؿٛي١ تبدأ 

يف  -زمح٘ اهلل–أَ٘ بايٛالد٠ بعد إٔ نإ دٓٝٓا ٚتطتُس ست٢ ٜبًؼ ضٔ ايتهًٝـ، قاٍ ايكسطيب 

 "املع٢ٓ ثِ طتسز نٌ ٚاسد َٓهِ طؿاّل،ٚايطؿٌ ٜطًل َٔ ٚقت االْؿصاٍ إىل ايبًٛؽ:"تؿطرلٖا

 . 5 مل ٜساٖل اذتًِ ٔطؿٌ َاي

ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   چ: ا يف قٛي٘ تعاىلٖٚٛ أسد األطٛاز اييت ميس بٗا اإلْطإ نُ ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٺ  

 (  :ْٛح) چ ٹ

 :قاٍ ايكسطيب

   (أطٛازّا صبٝاّْا ثِ غبابّا ثِ غٝٛخّا)

ٚ اصطالح ايُٓٛ ٜػرل إىل ناؾ١ ( ظاٖس٠ ايُٓٛ)ؾاألطٛاز تط٢ُ مبساسٌ ايُٓٛ عٓد عًُا٤ ايٓؿظ أٚ

 .   ملدتًؿ١ ؾٝػٌُ دٚز٠ سٝات٘ايتػٝرلات ٚايتطٛزات اييت تعذلٟ ايؿسد خالٍ َساسٌ منٛٙ ا

 :ٜٚعسف عبد ايػؿاز منٛ ايطؿٌ بكٛي٘

ع١ًُٝ َطتُس٠ حتدخ يف املدًٛم ٜٚطرل يف ٚد١ٗ َع١ٓٝ ٚؾل ْعاّ َعني ؾٗٛ تؿتح ٚاشدٖاز طاقات 

  .ايطؿٌ املدتًؿ١ يف متاٜص ٚتهاٌَ يطاقت٘

اييت تبدأ َٔ ايٛالد٠ َٚٔ َا ضبل ْطتدًص إٔ ؾذل٠ ايطؿٛي١ يف ايذلب١ٝ اإلضال١َٝ ٖٞ املسس١ً  

 .ٚتٓتٗٞ بايبًٛؽ

 :أىمية مرحلة الطفولة  -ج
ٚيٛال خطٛز٠ ٖرٙ املسس١ً ملا بريت ايدٍٚ  ،تعتدل ٖرٙ املسس١ً ٖٞ األخطس يف سٝا٠ نٌ إْطإ

دٗٛدٖا يًُشاؾع١ ع٢ً سكٛم ٖرٙ ايؿ١٦ اشلا١َ اييت يٛ أٖدزت سكٛقٗا ايّٝٛ أضست باجملتُع ٚاأل١َ 

 إٔ اشلسّ ايعُسٟ يًُذتُع ايعسبٞ ٜتُٝص باتطاع قاعدت٘تٛضح اإلسصا٥ٝات ٚ بأنًُٗا يف املطتكبٌ،

ايطهإ  َٔ تعداد% 0 سٝح متجٌ ٖرٙ ايٓطب١  ،ىل ازتؿاع ْطب١ األطؿاٍإاتطاعّا ٜػرل بٛضٛح 

بعض  مجايٞ عدد ايطهإ أَا يفإَٔ % 5 ٚعتتٌ األطؿاٍ دٕٚ ارتاَط١ عػس٠ َا ٜكسب َٔ 

،ٖٚٞ ْطب١ ٖا١ً٥ تهؿٞ نطبب يالٖتُاّ بٗرٙ ايػسعت١  %50ؿاٍ ايبالد ايعسب١ٝ ؾٝػهٌ األط

ٚيف ْؿظ ايٛقت ؾإٕ ٖؤال٤ األطؿاٍ ِٖ دٌٝ ايػد ايرٟ تعًل عًٝ٘ األ١َ آَاشلا يًٓٗط١ ٚايسقٞ بٗا 

ٚيطٓا َبايػني إذا قًٓا إٔ األطؿاٍ ِٖ َسآ٠ اجملتُع ؾإذا أزادت أٟ أ١َ إٔ تٓعس ملطتكبًٗا ؾًتٓعس ،

ا جت ي يف ٚبكدز َا تعطٞ ٖرٙ األ١َ ألطؿاشل ،َٚد٣ ايعٓا١ٜ بِٗ َٔ مجٝع ايٓٛاسٞإىل ساٍ أطؿاشلا 
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ايطسف عٔ َا ٜٛادٗ٘ األطؿاٍ َٔ غصٚ بكدز َا ضٝدب ايٖٛٔ ٚايؿطاد يف  املطتكبٌ ٚبكدز إغُاض

اجملتُع غدا ؾٓشٔ أَاّ َسس١ً تتػهٌ ؾٝٗا ايكِٝ يٝظ يػدص١ٝ إْطإ بٌ غدص١ٝ زتتُع 

 . بأنًُ٘ ٚأ١َ بأنًُٗا

ْٚعت ي ، ٚبٓا٤ ع٢ً َا ضبل ؾال بد يٓا إٔ ْصب دٌ اٖتُآَا ع٢ً ٖرٙ ايػسعت١ امل١ُٗ َٔ اجملتُع 

مبا ٜكدّ شلِ َٔ خالٍ ٚضا٥ٌ اإلعالّ ال ضُٝا ايتًؿاش يٝظ جملسد أِْٗ ٜػهًٕٛ قساب١ ْصـ 

 :اجملتُع بٌ إٕ ٖٓايو أ١ُٖٝ خاص١ ملسس١ً ايطؿٛي١ تتُجٌ يف عد٠ ْكاط

ٛي١ متتاش باملس١ْٚ ٚايصؿا٤ ٚايؿطس١ٜ ؾايطؿٌ َاد٠ خاّ ٜطٌٗ تػهًٝٗا ٚؾكا إٕ َسس١ً ايطؿ- 

إٕ ايكِٝ اييت ٜهتطبٗا ايطؿٌ يف ٖرٙ املسس١ً تعد األنجس ثباتا  يًكِٝ ايطا٥د٠ يف اجملتُع

 .0 ٚاضتكسازّا يف ْؿط٘

كدزات ٜأتٞ ايطؿٌ يًشٝا٠ ٖٚٛ َصٚد باملٛاٖب ٚاالضتعدادات ٚايطاقات ٚاملٍٝٛ ٚايػسا٥ص ٚاي- 

ٖٚٛ بريو ٜػب٘ . املدتًؿ١ ٚاملٛاٖب ؾٗٛ َاد٠ خاّ ٜطٌٗ تػهًٝٗا ٚؾكا يًكِٝ ايطا٥د٠ يف اجملتُع

ايبرز٠ اييت َت٢ َا تٛؾست شلا ايعسٚف ٚايب١٦ٝ املٓاضب١ َٔ ايطكٞ ٚايسعا١ٜ ٚايذلب١ ٚإشاي١ ايعٛا٥ل 

اييت أٚدعٗا اهلل يف تًو  ؾُٝهٓٗا ايُٓٛ ٚايتطٛز َٚٔ ثِ اإلمثاز ٚنٌ ذيو ٜتِ ٚؾكا يًطٓٔ اإلشل١ٝ

ايبرز٠  ؾهريو ايطؿٌ ؾالبد َٔ ت١٦ٝٗ ايسعا١ٜ ٚايب١٦ٝ ٚايعسٚف املٓاضب١ يريو ٚإال ؾإٕ قدزات٘ 

ؾإذا سسّ ايطؿٌ َٔ ؾسص ايتعًِ ٚانتطاب املٗازات ؾٝٗا ؾإْ٘ ضٝدطس    َٚٛاٖب٘ عسض١ يًؿٓا٤

يف ايٛقت املٓاضب ؾإْٗا تربٌ ٚمتٛت  ايهجرل ألٕ تًو املٛاٖب ٚايكدزات إذا مل تًل ايسعا١ٜ املٓاضب١

ئ تتاح أبدا َس٠ أخس٣ يًعكٌ ٚارتًل ٚايسٚح إٔ تطرل قدَا :)أٚ تُٓٛ منٛا ْاقصا ٜكٍٛ أزْٛيد دٝصٍ

َٚا ذيو    (بٓؿظ ايطسع١ اييت ناْت تطرل بٗا يف ايؿذل٠ ايته١ٜٝٓٛ ايتػه١ًٝٝ ملا قبٌ املدزض١ 

 .1 ٚايكدز٠ ع٢ً ايتعًِإال بطبب متتع٘ بايكاب١ًٝ يًتػرل ٚاملس١ْٚ 

إٕ أضظ ايصش١ ايٓؿط١ٝ ٚادتط١ُٝ ٚايعك١ًٝ إمنا تب٢ٓ يف َسس١ً ايطؿٛي١ خاص١ ايطؿٛي١  -1

املبهس٠ ٚسدٚخ أٟ خًٌ أٚ قصٛز يف تًب١ٝ استٝادات ايُٓٛ ضٛا٤ ناْت دط١ُٝ أٚ ْؿط١ٝ أٚ 

ذيو ايكصٛز أٚ  ادتُاع١ٝ يف ٖرٙ املسس١ً ٜذلتب عًٝ٘ اضتساف َعني يف َطاز ذيو ايُٓٛ ضٛا٤ قٌ

 .   نجس

                                                
 39، ص مرجع سابق: ليلى اجلهين 0 
 57، ص( ىـ1419-م1998)، الرياض، دار الفضيلة 1، ط ثقافة الطفل ادلسلم: أمحد عبدالعزيز احللييب   
 .58مرجع سابق ، ص: أمحد عبدالعزيز احللييب   
 .48م ، ص2002،عمان، الدار العلمية الدولية ، 1، طسيكولوجية النمو يف الطفولة: سعيد حسين العزة 1 
 101م ، ص1999،القاىرة، مكتبة األجنلو ادلصرية ، 1، طالطفل تنشئتو وحاجاتو:ىدى قناوي   



إٔ أنجس األَساض ارتًك١ٝ ناألْا١ْٝ ٚؾكدإ ايجك١ بايرات ٚعدّ ايػعٛز : ٜٚس٣ ضهٓس 

. باملطؤٚي١ٝ ٚايٓؿام تٓػأ دسثَٛتٗا األٚىل يف ايبٝت ، ٜٚصعب ع٢ً املدزض١ ٚاجملتُع اضت٦صاشلا

ٛاب ، ٚتعًٌٝ ذيو ٚبعض ايٓاع ٜؿطدِٖ قسْا٤ ايط٤ٛ َد٠ َٔ ايصَٔ ، ثِ ٜعٛدٕٚ إىل داد٠ ايص

إٔ َا ثبت عٓدِٖ َٔ ارترل يف صػسِٖ ؛ اضتطاع إٔ ٜتػًب ع٢ً أثس قسْا٤ ايط٤ٛ ، ٜٚعٝدِٖ 

 .5 إىل زلاتِٗ ايػدص١ٝ اييت طبعٛا عًٝٗا يف طؿٛيتِٗ 

إٕ ايطؿٛي١ اإلْطا١ْٝ ٖٞ األطٍٛ قٝاضا بايها٥ٓات اذت١ٝ األخس٣ الستٝاز ايطؿٌ ؾٝٗا - 

٘ ٚاَتدادٖا يصَٔ طٌٜٛ ظتعٌ يًُسبٞ ؾسص١ ٜػسع َٔ خالشلا يًسعا١ٜ ٚعذصٙ عٔ زعا١ٜ ْؿط

يف ْؿظ ايطؿٌ َا ٜسٜد َٔ قِٝ، ٚإٔ ٜٛدٗ٘ سطبُا ٜسضِ ي٘ َٔ خط١ ، ٜٚطتطٝع نريو إٔ 

ٜتعسف ع٢ً إَهاْٝات٘ ؾٝٛدٗ٘ سطبُا ٜٓؿع٘ ، ٚنًُا تدعِ بٓا٤ ايطؿٛي١ بايسعا١ٜ ٚاإلغساف 

 .  طتكب١ًٝ اييت ضتعذلض ايطؿٌ يف َطتكبٌ غباب٘ٚايتٛدٝ٘ ، نإ أثبت ٚأزضذ أَاّ اشلصات امل

 
 :الطفولة في التربية اإلسالمية: المبحث الثاني                           

 :مراحل الطفولة في التربية اإلسالمية وخصائص كل مرحلة -أ

 إٕ تكطِٝ ايطؿٛي١ إىل َساسٌ أَس قدِٜ ست٢ أْٓا صتد يًعسب أزلا٤ خاص١ ٜطًكْٛٗا يهٌ َسس١ً

َٔ َساسٌ ايطؿٛي١ َٚٔ ذيو َا ذنسٙ ايجعاييب َٔ نًُات ٜطتددَٗا ايعسب يتدٍ ع٢ً ؾذلات 

ادتٓني ٚايٛيٝد ٚايصدٜؼ ٚايدازز ٚاملجػٛز ٚاملذلعسع ٚغرلٖا مما ٜسبٛ :َع١ٓٝ َٔ منٛ ايطؿٌ َٚٓٗا

 .  ع٢ً ارتُطني ن١ًُ

طًُني َٔ أَجاٍ ابٔ ضٝٓا ٚاٖتُت بريو ايذلب١ٝ اإلضال١َٝ يف ايهتاب ٚايط١ٓ ٚعًُا٤ ايذلب١ٝ امل

 .  .ٚايكابطٞ ٚايػصايٞ ايرٜٔ حتدثٛا عٔ منٛ ايطؿٌ ٚايعٛاٌَ املؤثس٠ ؾٝ٘

 :ٚعٓد سدٜجٓا عٔ َساسٌ منٛ ايطؿٌ البد َٔ األخر بعني االعتباز عد٠ أَٛز تتعًل بايُٓٛ

عٞ ٚاالدتُا ،إٔ ايُٓٛ ع١ًُٝ َعكد٠ َٚتداخ١ً ؾايُٓٛ ايعكًٞ ي٘ عالق١ بايُٓٛ االْؿعايٞ- 

 .ألٕ ايؿسد نٌ ال ٜتذصأ ٚجتص١٥ ْٛاسٞ ايُٓٛ يتطٌٗٝ دزاضتٗا ؾكط،ٚاألخالقٞ ،

ٖٚٓاى املتأخسٜٔ أٚ املتدًؿني ؾُا  ،ٚدٛد ؾسٚم ؾسد١ٜ ؾٗٓاى املتؿٛقني ايطابكني ألعُازِٖ- 

 .ضٓرنسٙ ٖٛ املطت٣ٛ ايعادٟ ايطبٝعٞ عٓد ايػايب١ٝ

ايب١٦ٝ ٚاجملتُع ٚايؿكس ٚايػ٢ٓ ٚاملسض  ايُٓٛ ٜتأثس بايعسٚف ايداخ١ًٝ ٚارتازد١ٝ َٔ سٝح-1

   ..ٚايصش١ ٚايٛزاث١
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َساسٌ ايطؿٛي١ إىل أقطاّ شتتًؿ١ ؾُِٓٗ َٔ ٜكطُٗا سطب املساسٌ  ٜكطِ عًُا٤ ايٓؿظ ٚايذلب١ٝ

 :ايتع١ًُٝٝ 

 اخل...ٚاالبتدا١ٝ٥-ٚزٜاض األطؿاٍ-اذتطا١ْ

 :ٚبعطِٗ ٜكطُٗا ع٢ً سطب ْٛاسٞ ايُٓٛ َجٌ

 0 اخل... -َسس١ً ايعًُٝات ايعك١ًٝ -قبٌ ايعًُٝات  َسس١ً َا-ٞ َسس١ً ايُٓٛ اذتطٞ اذتسن

َسس١ً َا قبٌ املٝالد َٚسس١ً املٗد َٚسس١ً ايطؿٛي١ املبهس٠ َٚسس١ً :ٜٚكطُٗا اشلاسلٞ إىل 

 .  ايطؿٛي١ ايٛضط٢ َٚسس١ً ايطؿٛي١ املتأخس٠ 

ايطؿٛي١ املبهس٠ ، ، َسس١ً ( ايؿطاّ)قبٌ املٝالد ،َسس١ً املٗد  َسس١ً َا: ٜٚكطُٗا ايعص٠ إىل

 .0َسس١ً ايطؿٛي١ ايٛضط٢، َسس١ً ايطؿٛي١ املتأخس٠

 .   ٜٚكطُٗا ايعال١ْٚ إىل قبٌ ايٛالد٠ ،ايسضاع١ ، َاقبٌ املدزض١،ايطؿٛي١

 .ٗا ال ختتًـ يف اذتكٝك١ عٔ بعطٗاٚايٓاظس يتًو ايتكطُٝات ٜس٣ أْ

هٔ تكطِٝ ؾذل٠ ايطؿٛي١ يف ٚبايسغِ َٔ ٚدٛد بعض ايؿسٚم ايؿسع١ٝ بني تًو املساسٌ إال أْ٘ مي

 :ض٤ٛ ايذلب١ٝ اإلضال١َٝ إىل عد٠ أقطاّ

 (.ايطؿٛي١ املبهس٠ )َسس١ً ايسضاع١ - 

 (.ايطؿٛي١ ايٛضط٢)َسس١ً اذتطا١ْ - 

 (.ايطؿٛي١ املتأخس٠)َسس١ً ايتُٝٝص-1

 :أَا دٛاْب ايُٓٛ املدتًؿ١ يف نٌ َسس١ً َٔ املساسٌ ايطابك١ ؾٗٞ

 0ىل منٛ ايتصٛزات ايػٝب١ٝ يد٣ ايطؿٌ ٚممازضت٘ يًػعا٥س ايد١ٜٜٝٓٚػاز ب٘ إ: ايُٓٛ ايدٜ ي - 

منٛ ايطُرل ٚايٛاشع األخالقٞ بايتدزٜر َٚعاٜرل اذتالٍ ٚاذتساّ ٚاملطُٛح : ايُٓٛ األخالقٞ-  

   0ٚاملُٓٛع 

 ..اخل... ٜٚػاز ب٘ إىل تطٛز ايعًُٝات ايعك١ًٝ نايتؿهرل ٚارتٝاٍ ٚ:ايُٓٛ املعسيف-1

ٓؿط١ٝ نايجك١ بايٓؿظ ٚاالضتكالٍ ٚاشل١ٜٛ ٚاأليؿ١ ايٜػاز ب٘ إىل تطٛز ادتٛاْب ٚ:ايُٓٛ ايٓؿطٞ-1

 ..َع اجملتُع ٚغرلٖا

ٜٚكصد ب٘ تطٛز ايكدز٠ ايًػ١ٜٛ نٓطل املؿسدات ٚادتٌُ ٚاييت ٖٞ ايعٓصس :ايُٓٛ ايًػٟٛ- 

طسٜل  ؛ألٕ تطٛز ايًػ١ ٜهٕٛ ع1ٔ املطتددّ يف ايتعًِ ٚيرا ٜستبط ايُٓٛ ايًػٟٛ بايُٓٛ املعسيف

 .  تهٜٛٔ ازتباطات يػ١ٜٛ
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 ٖٚٛ تطٛز االْؿعاالت يد٣ ايطؿٌ نارتٛف ٚايكًل ٚايؿسح ٚاذتب ٚايهسٙ :ايُٓٛ االْؿعايٞ-5

ٜٚػٌُ ايتطٛز ايرٟ عتدخ دتطِ ايطؿٌ طٛال ٚعسضا ٚتطٛز سسنات٘ َٔ : :ايُٓٛ ادتطُٞ - 

 .ايصسـ يًشبٛ يًُػٞ

ص سٍٛ ذات٘ ٚأْاْٞ إىل نا٥ٔ َتعإٚ ٖٚٛ حتٍٛ ايطؿٌ َٔ نا٥ٔ َتُسن:ايُٓٛ االدتُاعٞ- 

 .5 ٚعطٛ َتٛاؾل يف مجاع١ ادتُاع١ٝ

 
 :مرحلة الرضاعة:أولً 

  :َٔ ايٛالد٠ إىل ْٗا١ٜ ايعاّ ايجاْٞ ايرٟ ٖٛ ضٔ ايؿطاّ بٓص ٖرٙ اآل١ٜ قاٍ تعاىل:َدتٗا

﮳ ﮴   ےھ  ھ  ھ   ھ  ے چ  (.11 :ايبكس٠) چ ۓ  ۓ  ﮲  

 :ضبب تطُٝتٗا

 .تُد ؾٝٗا ع٢ً ايسضاع١ أنجس َٔ ايطعاّزلٝت بريو ألٕ ايطؿٌ ٜع

 :خصا٥صٗا

ٜٛيد ايطؿٌ ع٢ً ايؿطس٠ ٚايػعٛز ايدٜ ي ٜٛيد ايطؿٌ ٖٚٛ َصٚد ب٘ ؾايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  - 

أخدلْا إٔ نٌ َٛيٛد ٜٛيد ع٢ً ايؿطس٠ ٖٚٞ اإلضالّ ٚايتٛسٝد ثِ تؤثس ايب١٦ٝ بعد ذيو ع٢ً عكٝدت٘ 

ما من مولود إل ُيولد على  : ) قٍٛ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ :َتُج١ً يف ٚايدٜ٘ ٜٚدٍ ع٢ً ذيو 
الفطرة ، فـأبواه ييودانو أو ينصرانو أو يمجسانو ، كما تنتج البييمة بييمة ، ىل تحسون فييا من جدعاء  

فطرة اهلل التي فطر الناس علييا ، ل تبديل لخلق اهلل ، ذلك  } : ، ثم يقول أبو ىريرة رضي اهلل عنو  (
 :زمح٘ اهلل َٛضشا ٖرا اذتدٜح - ادتٛش١ٜ –ٜٚكٍٛ ابٔ قِٝ ( . 10:ايسّٚ( )  {القيم    الدين

، "  ٚايؿطس٠ ٖٞ ؾطس٠ اإلضالّ ، ٚيٝطت ايؿطس٠ ايعا١َ اييت ؾطس عًٝٗا َٔ ايػكا٠ٚ أٚ ايطعاد٠"

د ٜٚس٣ بعض ايباسجني يف ايذلب١ٝ ٚعًِ ايٓؿظ إٔ ايطؿٌ ال ٜك٣ٛ ع٢ً إدزاى املؿاِٖٝ ايد١ٜٝٓ إال بع

ايٛصٍٛ ملساسٌ َتكد١َ َٔ ايٓطر ايعكًٞ،ألٕ اضتٝعاب ايطؿٌ يًُؿاِٖٝ اجملسد٠ نارترل ٚايػس 

عتتاز يٓطر عكًٞ ٚيػٟٛ ٚيهٔ ايتٛسٝد ٚاالجتاٙ ( ٚيٝظ االجتاٙ ايؿطسٟ شلرٙ األغٝا٤)ٚايؿط١ًٝ 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   چٚايسغب١ يف ارترل ٜهٕٛ َطبٛعا يف ايٓؿظ 

 ( - :ايػُظ) چ ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

ؾٝ٘ زد صسٜح ٚاضح ع٢ً أٚي٦و ايرٜٔ ٜٓهسٕٚ ايؿطس٠ :قاٍ ايصابْٛٞ َعًكا ع٢ً اذتدٜح ايطابل

   ؾاجتاٙ ايؿطس٠ ايبػسٟ إىل خايكٗا َطأي١ ؾطس١ٜ   ؾٝكٛيٕٛ إٕ اإلْطإ غتًل خايٝا َٔ نٌ غ٤ٞ
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عّا ٚتآشزّا سسنّٝا ٚسطّٝا تعد ٖرٙ املسس١ً َسس١ً اْطالم سٝح ٜػٗد ايطؿٌ منّٛا دطُّٝا ضسٜ- 

يف ايطٝطس٠ ع٢ً اذتسنات ٜأخر ايُٓٛ غهاّل ضسٜعّا ؾتُٓٛ أدٗص٠ دطِ ايطؿٌ بصٛز٠ ضسٜع١ ، 

ادتًٛع ثِ اذتبٛ ثِ ايٛقٛف ثِ املػٞ ٚنريو ايٛظا٥ـ اذتط١ٝ ؾٝصداد إدزاى ايُٓٛ ايبصسٟ 

 األصٛات ٚعتدد ٜٚأخر صؿ١ ايتُٝٝص ٚايٛضٛح ٚتتطٛز ساض١ ايطُع ؾٝدزى ايسضٝع ايؿسم بني

ٖٚٓا ٜٓبػٞ جتٓٝب ايطؿٌ ايتشدٜل يف ايتًؿاش يؿذل٠ ط١ًٜٛ بػض ،  دٗتٗا ٖٚهرا بك١ٝ اذتٛاع 

 .10ايٓعس عٔ املاد٠ اإلعال١َٝ سسصا ع٢ً ضال١َ سٛاض٘

سٝح ٜبدأ ايطؿٌ بانتطاب ايًػ١ َٔ  1ؾٝٗا بدا١ٜ انتطاب ايسضٝع ايهالّ ٚايًػ١:ايُٓٛ ايًػٟٛ

 . 1ٝاتْ٘ٗا١ٜ ايط١ٓ األٚىل َٔ س

إٕ ايسضاع١ يٝطت زتسد إغباع ساد١ عط١ٜٛ بٌ ٖٞ َٛقـ ْؿطٞ ادتُاعٞ غاٌَ ٜػٌُ -1

ٖٚٛ أٍٚ ؾسص١ يًتؿاعٌ االدتُاعٞ ٚبايتدزٜر ُٜٓٛ االضتكالٍ ٜٚبدأ االستهاى ،ايسضٝع ٚاألّ 

تُٓٛ ايرات ٜٚتهٕٛ َؿَٗٛٗا ايرٟ ٜعد اذتذس  ، ٚعٓدَا ٜتِ ؾٝٗا ايؿطاّ بايعامل ارتازدٞ

يًػدص١ٝ يرا ٜٓبػٞ اذتسص ع٢ً ايسضاع١ ايطبٝع١ٝ يهْٛٗا ايػرا٤ ايسباْٞ ايصشٞ األضاضٞ 

املتهاٌَ ، ٚملا ٜٓعهظ ع٢ً ايطؿٌ َٔ ؾٛا٥د ْؿط١ٝ تتُجٌ بػعٛزٙ باذتٓإ ٖٚٛ ًَتصل بصدز أَ٘ 

 .أثٓا٤ ايسضاع١ 

ٜصـ بٝادٝ٘ ايرنا٤ يف ٖرٙ املسس١ً بأْ٘ سطٞ سسنٞ ٜٚالسغ ؾٝ٘ ضسع١ ايُٓٛ ؾٝتعًِ -5

سضٝع َٔ ارتدلات ايٝطرل٠ ٚاملُازض١ ٚايتدزٜب ٚتكًٝد ايهباز ٜٚطاعد ذيو يف تعًِ ايًػ١ اي

 .11ٚاالْؿعاالت ٚاملٍٝٛ ٚايٓعاّ ٚيريو تط٢ُ ٖرٙ املسس١ً يف ايػايب باملسس١ً اإلعتا١ٝ٥ 

 :مرحلة الحضانة:ثانياً 
 :َدتٗا

   1متتد َٔ بدا١ٜ ايعاّ ايجايح إىل ْٗا١ٜ ايعاّ ايطادع

 :اضبب تطُٝتٗ

 15َٔ اذتطٔ ٖٚٛ ادتٓب ألٕ املسبٞ ٜطِ ايطؿٌ إىل سطٓ٘ سؿعا ي٘ َٔ ايطسز ؤاذتطا١ْ َػتك١

   1تط٢ُ نريو ذتاد١ ايطؿٌ ؾٝٗا الستطإ ٚايدٜ٘ ٚزعاٜتُٗا
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 :أُٖٝتٗا

يكد ثبت إٔ غدص١ٝ اإلْطإ تتأثس بايعٛاٌَ ايٛزاث١ٝ اييت ٜٓكًٗا اآلبا٤ ٚاألَٗات ثِ تتأثس خالٍ 

داخٌ ايسسِ ثِ تأثرلات ايٛالد٠ َٚا قد عتدخ خالشلا َٔ َػهالت ثِ ع١ًُٝ املسس١ً ادت١ٝٓٝٓ 

تًعب دٚزّا ٖاَّا ٚنبرلّا يف ( اذتطا١ْ)ايتعًِ يف املساسٌ املتتاي١ٝ ٚيريو ؾإٕ ايطٓٛات ارتُظ األٚىل

  1.بٓا٤ ايػدص١ٝ

 :خصا٥صٗا

ايطؿٌ  منَٛسس١ً اذتطا١ْ نطابكتٗا تتُٝص بايُٓٛ ايطسٜع ٚاملبهس يف نجرل َٔ ْٛاسٞ 

ٚاضتعدادات٘ ، مما ٜؤند أ١ُٖٝ تٛدٝ٘ ايطؿٌ ٚتجكٝؿ٘ ٚإزٚا٤ سادات٘ ، ٚحتكٝل َطايب منٛٙ ، 

 :ٚميتاش ايطؿٌ يف ٖرٙ املسس١ً مبُٝصات ميهٔ إمجاشلا ؾُٝا ًٜٞ

ٜتعسف ايطؿٌ يف ٖرٙ املسس١ً ع٢ً ايب١٦ٝ احملٝط١ ب٘ ، ٚع٢ً نٌ َا ٜجرل اْتباٖ٘ ، سٝح تصداد - 

ايٛاقع إٔ َسس١ً : )٢ ايؿِٗ ٚايتعًِ ،ٜٚبدأ يف ايتٛاؾل ادتُاعّٝا ، ٜكٍٛ صاحلقدز٠ ايطؿٌ عً

ايطؿٛي١ املبهس٠ ذا ت ق١ُٝ نبرل٠ يف سٝا٠ زدٌ املطتكبٌ ؛ ْعسّا ألٕ األطؿاٍ يف ٖرٙ ايطٔ 

ٜبدؤٕٚ يف انتطاب ايتٛاؾل ايصشٝح َع ايب١٦ٝ ارتازد١ٝ ،نُا أِْٗ ٜتًكٕٛ دزٚع ايتكايٝد 

سعٕٛ يف تهٜٛٔ ايعادات االْؿعاي١ٝ ضتٛ اآلخسٜٔ ، نُا إٔ خطٛط ايصش١ ٚايعسف ، نُا ٜػ

ايٓؿط١ٝ يألطؿاٍ ظتب إٔ تٛضع ٚتكسز يف ٖرٙ ايطٔ ، ٖٚهرا تهٕٛ ق١ُٝ ٖرٙ املسس١ً َٔ 

 . 1(ايٓاس١ٝ ايذلب١ٜٛ نبرل٠ ضٛا٤ يآلبا٤ ٚاألَٗات أّ يألخصا٥ٝات أّ يًُسبني ع٢ً اختالف أْٛاعِٗ

ٜتعسض  ٖٞ أخطس ايطٓٛات يف سٝات٘ ؾُا  ظ األٚىل يف سٝا٠ اإلْطإٚتعتدل ايطٓٛات ارتُ- 

ي٘ ايطؿٌ يف ٖرٙ املسس١ً َٔ خدلات تسضِ املالَح ايس٥ٝط١ٝ يػدصٝت٘ َطتكبال بػهٌ ٜصعب 

 .  1تػٝرلٙ ٖٚرا َا ظتُع عًٝ٘ نجرل َٔ عًُا٤ ايٓؿظ 

ٖرٙ املسس١ً حبب متتاش :تعٗس بٛادز ايتؿهرل املٓطكٞ يد٣ ايطؿٌ ٚتُٓٛ ايك٣ٛ ايعك١ًٝ-1

االضتطالع عٓد ايطؿٌ ٜٚعٗس ذيو يف نجس٠ أض١ً٦ ايطؿٌ عٔ نٌ غ٤ٞ ٜجرل اْتباٖ٘ ؾٝطأٍ عٔ 

ْؿط٘ َٚٔ أٜٔ ٚيد؟ نُا تصداد قدز٠ ايطؿٌ ع٢ً ايؿِٗ ٚايتعًِ َٔ خالٍ احملاٚي١ ٚارتطأ ،نُا 

 .0 ٢ً ايترنسٜالسغ عدّ ايكدز٠ ع٢ً ايذلنٝص ثِ ٜتشطٔ ٖرا ادتاْب بايتدزٜر ٚتتشطٔ قدزت٘ ع

ؾٝطػ٢ ارتٝاٍ ع٢ً اذتكٝك١ يف بعض األسٝإ :خصٛب١ ارتٝاٍ َع ارتًط بٝٓ٘ ٚبني ايٛاقع- 

 .  ٜٚطتُس ٖرا األَس ٚيهٓ٘ ٜتدزز  ضتٛ ايٛاقع١ٝ بايتدزٜر ست٢ ارتاَط١ َٔ ايعُس تكسٜبا 
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سب االضتُاع إىل ايكصص ٚخاص١ ادتدٜد َٓٗا،ٚزٚا١ٜ ايكصص يف ْؿظ ايٛقت َٔ ْطر -5

ٍ ٖٚٞ تطِٗ يف تٛضٝع قدزات ايطؿٌ ع٢ً ايتؿهرل َٚٔ ٖٓا البد َٔ َساعا٠ ذيو يف بساَر ارتٝا

 .األطؿاٍ حبٝح تعسض ٚضا٥ٌ اإلعالّ قصص بطٝط١ ٖادؾ١ ٚتسب١ٜٛ ٚبعٝد٠ عٔ املبايػات

َٔ أٜٔ دا٤ أخٞ؟ َٔ ايرٟ ٚضع٘ يف : )ٜطأٍ ايطؿٌ أض١ً٦ تتعًل بايدٜٔ ناملٝالد ٚاملٛت َجٌ -1

أٜٔ ٖٛ؟ َا : )َجٌ -عصٚدٌ-نُا ٜطأٍ أض١ً٦ تتعًل باهلل..( ٖب املٝت؟ بطٔ أَٞ؟ أٜٔ ٜر

 .(غهً٘؟ ٚملاذا الْساٙ؟ 

ٜبدأ ايطؿٌ يف َسس١ً ايطؿٛي١ املبهس٠ بانتطاب بعض املعاٜرل ايد١ٜٝٓ ناذتالٍ ٚاذتساّ َٔ 

خالٍ ايتٓػ١٦ االدتُاع١ٝ،ٚتعٗس األض١ً٦ ايد١ٜٝٓ عٔ اهلل ٚصؿات٘ َٚهاْ٘ ٚاملال٥ه١ 

بٝا٤،ًِٜٚ بػهٌ َبد٥ٞ بأَٛز اذتٝا٠ ٚاملٛت ٚايبعح ٚاذتطاب ؾُٔ ايطسٚزٟ تكدِٜ املؿاِٖٝ ٚاألْ

ايد١ٜٝٓ ايصشٝش١ يًطؿٌ عٔ عامل ايػٝب ٚايػٗاد٠ َٓر َساسً٘ األٚىل ألٕ تأخرلٖا ٜطس بتهٜٛٓ٘ 

 .  ايدٜ ي ٚبايتايٞ تهٜٛٓ٘ األخالقٞ ؾُٝا بعد 

ٜٚتُطو ببعض ايكِٝ االدتُاع١ٝ ٚاألخالق١ٝ نُا  ٜتعًِ املعاٜرل االدتُاع١ٝ:ايُٓٛ األخالقٞ- 

 .1 ُٜٓٛ يدٜ٘ ايطُرل ايداخًٞ ايرٟ ٜٛد٘ ايطًٛى يٝهٕٛ َكبٛال ضٜٛا 

ٚيريو ؾإٕ َػاٖد٠ األؾالّ ايهست١ْٝٛ اييت تطٛؽ ايعٓـ نأٍٚ ٚض١ًٝ يًدؾاع عٔ ايٓؿظ ٚأقسب 

ٖٚٛ يٝظ    ( ّٛ ٚدرلٟؾًِٝ ت) سٌ يًُػهالت تؤثس ع٢ً ايُٓٛ ايدٜ ي ٚاألخالقٞ يًطؿٌ نُا يف

  0ايؿًِٝ ايهستْٛٞ ايٛسٝد يف ٖرا ايباب 

االضتكالٍ ايٓطيب ايػدصٞ يف نجرل َٔ األَٛز ؾٝتشٍٛ ؾٝٗا ايطؿٌ َٔ نا٥ٔ سٞ ٜعتُد - 

، إىل طؿٌ يدٜ٘ االضتكالٍ ايػدصٞ يف نجرل  ٝؼ يف ستٝط ضٝلاعتُادّا ناَاّل ع٢ً أَ٘ ، ٜٚع

 .ْٗا١ٜ املسس١ً ، َع بكا٤ سادت٘ إىل ايسعا١ٜ املٓصي١ٝ َٔ أَٛزٙ ، ٜٚتطح ٖرا االضتكالٍ يف 

ٜػعس ايطؿٌ باضتكالي٘ ْطبٝا عٔ ٚايدت٘ يف نجرل َٔ سادات٘ غرل أْ٘ : ايتؿاعٌ االدتُاعٞ- 

 . 5 ٜبدأ يف َعاٜػ١ اآلخسٜٔ َٚػازن١ األطؿاٍ يف أيعابِٗ ٚتتطع دا٥س٠ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ يدٜ٘

 :مرحلة التمييز:ثالثاً 
 .بدا١ٜ ايعاّ ايطابع إىل ايعاّ اذتادٟ عػس غايبّأَ :َدتٗا

، ٚتط٢ُ بريو يهْٛٗا بدا١ٜ   ايتُٝٝص يف ايًػ١ َٔ َٝصٙ إذا ؾطٌ بعط٘ ع٢ً بعض:ضبب تطُٝتٗا

يطؿٌ ٜع ي متٝٝص ايطؿٌ يًصٛاب ٚارتطأ ؾٝؤَس ببعض األسهاّ نايصال٠ ٚاالضت٦رإ، ؾتُٝٝص ا
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عض ؾٗٞ َسس١ً متجٌ ْك١ً عك١ًٝ ٚاْؿعاي١ٝ تؤٌٖ األغٝا٤ بعطٗا عٔ ب انتطاب٘ ايكدز٠ ع٢ً ؾسش

 .  ايؿسد يتهايٝـ ددٜد٠ 

 :خصا٥صٗا

يف ْٗا١ٜ َسس١ً اذتطا١ْ ٜهاد ٜهٌُ منٛ سٛاع ايطؿٌ ٚتصبح يدٜ٘ ايكدز٠ ع٢ً ايتُٝٝص بني 

األغٝا٤ احملطٛض١ ٜٚبدأ بايتؿاعٌ االدتُاعٞ ٚشتايط١ اآلخسٜٔ ، ٜٚأخر صؿ١ االضتكالٍ 

أَٛزٙ ٚتتهٕٛ يدٜ٘ ًَه١ يػ١ٜٛ، نٌ ٖرا ايتػرل عتصٌ يًطؿٌ ْتٝذ١ ايػدصٞ يف نجرل َٔ 

 .ايُٓٛ ايعكًٞ املطسد يف مجٝع ْٛاسٞ ايطؿٌ يف َسس١ً ايتُٝٝص ٖٚٞ أبسش صؿ١ يف ٖرٙ املسس١ً 

ايتدزب ع٢ً ايصال٠ ٚايتؿسٜل : ٖٚرا ايُٓٛ ايعكًٞ َعتدل يف ايػسٜع١ ٜٚذلتب عًٝ٘ أسهاّ ٚآداب َجٌ

 .يف املطادع

ُمرُوا أَْوَلَدُكْم بِالصَّالِة َوُىْم أَْبنَـاُء َسْبِع ِسنِيَن َواْضرُِبوُىْم علييا َوُىْم أَْبنَـاُء َعْشٍر  :)ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِٜكٍٛ 
 .  ( َوفَرِّقُوا َبْيَنُيْم في اْلَمَضاِجعِ 

سا٠٤ ٚآداب االضت٦رإ ٖٚٛ َعتدل نريو عٓد عًُا٤ ايذلب١ٝ ؾٝبدؤٕٚ بتعًُٝ٘ َبادئ ايعًّٛ نايك

 .ٚايهتاب١ ٚتط٢ُ ٖرٙ املسس١ً باالبتدا١ٝ٥

 .  (ثِ ٜٓػأ َع املٛيٛد ايتُٝٝص ٚايعكٌ ع٢ً ايتدزز غ٦ٝا ؾػ٦ٝا إىل ضٔ ايتُٝٝص00) 

ٜهٕٛ يف ايطابع١ ٚيريو ؾإٕ ايؿكٗا٤ ظتعًْٛ٘ ضٔ  َا ٚاذتدٜح ايطابل ٜدٍ ع٢ً إٔ ايتُٝٝص غايبا

ٚمجًت٘ إٔ ايػالّ إذا بًؼ ضبعا : )قدا١َ يف املػ ي ايتدٝرل بني األبٜٛٔ يف ساٍ اْؿصاشلُا ٜكٍٛ ابٔ

  50(ٚيٝظ مبعتٛٙ خرل بني أبٜٛ٘ إذا تٓاشعا ؾٝ٘ ؾُٝٔ اختازٙ َُٓٗا ؾٗٛ أٚىل ب٘

يف ٖرٙ ايطٔ ٜأخر ايتؿهرل صؿ١ ايٛاقع ٜٚبتعد عٔ ارتٝاٍ ،ٜٚتصٌ ايتدٌٝ بايتؿهرل - 

 . 5املطبٛط أٚ املتشهِ ؾٝ٘

نشاٍ مجٝع ْٛاسٞ ايُٓٛ األخس٣ يدٜ٘ ؾعٓدَا  ٘دزظتٞ سايُٜٓٛ ايػعٛز ايدٜ ي ع٢ً ضتٛ ت- 

يٝظ زب٘ ٚسدٙ  ٜصٌ ايطؿٌ يًطؿٛي١ املتأخس٠ ؾإْ٘ ٜطتطٝع إٔ ٜٓاقؼ األَٛز ايد١ٜٝٓ ٜٚدزى إٔ اهلل

 . ٚإٔ ايدٜٔ ظتُع مجاع١ نبرل٠ أندل َٔ أضست٘ بٌ ٖٛ إي٘ نٌ ايبػس

رل َا ذنسْاٙ ٚيهٔ ٜٓبػٞ ايتُعٔ أَا َا ٜرنسٙ  بعض ايباسجني َعاٖس أخس٣ يًُٓٛ ايدٜ ي غ

 : ؾٝٗا قبٌ تعُُٝٗا َٚٓٗا

،ايُٓٛ ( ألْ٘ عتكل سادات ايطؿٌ األ١َٝٓ) -عص ٚدٌ-ايطؿٌ يف ٖرٙ املسس١ً عتب اهلل إٔ ـ

ٚايتٛضع املطتُس يف االضتٝعاب ايعاطؿٞ يًٓاع،ٜتُٝص  ،(حتكٝل ايتهٝـ املتٛاصٌ)ايدٜ ي ٚظٝؿت٘ 
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ٜتُطو ايطؿٌ 0( غهاّل ادتُاعّٝا)ايطًٛى ايدٜ ي ٚأدا٤ ايؿسا٥ض  ٜٚأخر ،(بايٓؿع١ٝ)ايُٓٛ ايدٜ ي 

 . 5 (َصدٚدّا)ٜأتٞ ايػعٛز ايدٜ ي ( نٞ عتكل غ٦ّٝا َٔ األَٔ ٚايطُأ١ْٓٝ)بايػعٛز ايدٜ ي 

بػض ايٓعس عٔ َكصد أصشابٗاـ تٛسٞ بإٔ ؾهس٠ ايدٜٔ ْتٝذ١ أٚ _ٖٚرٙ ايعبازات يف ظاٖسٖا  

ٚأْٗا ؾهس٠ تتطِ أاملاد١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ أٚ أْٗا إؾساش ادتُاعٞ ٚض١ًٝ يتًب١ٝ بعض سادات اإلْطإ 

بايصساع ٚايباسج١ تس٣ إٔ َجٌ ٖرٙ املعاٖس ست٢ يٛ سدثت يف بعض األسٛاٍ ؾإْ٘ ال ميهٔ تعُُٝٗا 

  0ٚايكٍٛ بأْٗا زلات أٚ خصا٥ص َستبط١ باملعتكدات يف َسس١ً ايطؿٛي١ ع٢ً ضبٌٝ اإلطالم

ا٤ األخالقٞ ؾٗٞ َسس١ً ْطر عكًٞ ٚمتٝٝص بني ارترل ٚايػس، تعتدل ٖرٙ املسس١ً َسس١ً ايبٓ- 

 51ايصدم ٚاألَا١ْ:ٜٚالسغ إٔ ايطؿٌ ٜدزى َؿاِٖٝ أخالق١ٝ َجٌ

ٜتذ٘ منٛ ايطؿٌ يالضتكساز ٚايٓطر يف َسس١ً ايتُٝٝص ٚتؤثس نٌ املؤضطات ايذلب١ٜٛ يف ع١ًُٝ  -1

 .با ع٢ً ايبٓا٤ ايكُٝٞ يًطؿٌايُٓٛ ٚاييت َٓٗا ٚضا٥ٌ اإلعالّ اييت تؤثس إَا ضًبا أٚ إظتا

بايسغِ َٔ إٔ ايطؿٌ يف ٖرٙ املسس١ً ال ٜصاٍ قابال يالضتجاز٠ :االضتكساز االْؿعايٞ ٚثبات٘- 

إال أْ٘ ٜطتطٝع ايطٝطس٠ ع٢ً ْؿط٘ ٚضبط ،االْؿعاي١ٝ ٚيدٜ٘ بكاٜا َٔ ايػرل٠ ٚايعٓاد ٚايتشدٟ 

ٜٚتٛىل تكِٜٛ ضًٛن٘ ،عس باملطؤٚي١ٝ ؾٝػ ،ٚتتهٕٛ يدٜ٘ ايهجرل َٔ ايعادات ٚايعٛاطـ ،اْؿعاالت٘

ٚايطؿٌ  ،ايػدصٞ بطبب اضتكسازٙ االْؿعايٞ ٚيرا ٜطًل عًٝٗا بعض ايعًُا٤ َسس١ً ايطؿٛي١ اشلاد١٥

ؾٝٗا ٜطتطٝع ايتعبرل عٔ ْؿط٘ ٚاالتصاٍ بايعامل ؾتتشطٔ صالت٘ االدتُاع١ٝ ٚاالْؿعاي١ٝ َع 

 . 5اآلخسٜٔ

 :قٗا املعسؾ١ٝ ٚتعًِ املٗازاتاضتُساز منٛ ايك٣ٛ ايعك١ًٝ ٚاتطاع آؾا -5

مجٝع ايك٣ٛ ايعك١ًٝ َطتُس٠ يف ايُٓٛ مما ٜطاعد ع٢ً تسضٝذ ارتدلات ٚاملٗازات اييت انتطبٗا 

ٚتتذ٘ ايك٣ٛ ايعك١ًٝ ضتٛ  ،ٖٚٞ املسس١ً اييت تٗٝؤٙ يًشٝا٠ ايع١ًُٝ اييت تًٞ ٖرٙ املسس١ً  ،ضابكا

 :ايٓطر يف ايٓٛاسٞ ايتاي١ٝ 

 :املٗازات األٚي١ٝ  حتصٌٝ املعسؾ١ ٚتعًِ -أ

يدزاض١ َٓاٖر أنجس ؾٝتعًِ ايطؿٌ يف ٖرٙ املسس١ً ايكسا٠٤ ٚايهتاب١ ٚاذتطاب ٜٚصداد اضتعدادٙ 

 .تعكٝدا ٚتكدَا

ب ـ اشدٜاد منٛ ايرنا٤ ٚايذلنٝص ع٢ً َٛضٛع ٚاسد ٚباْتعاّ ٚتصداد ايكدز٠ ع٢ً ايترنس ٚاذتؿغ 

 .،ٚإدزاى ايعالقات بني األغٝا٤ ٚايؿِٗ 

 :ارتٝاٍ- 

 :ؾايطؿٌ بعد ايتُٝٝص ميس مبسسًتني َٔ ْاس١ٝ ارتٝاٍ
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ؾٓذد ايطؿٌ َتعطػا ملعسؾ١ َا ٚزا٤ ايٛاقع ؾًٝذأ رتٝاي٘ ارتصب اذتس ٚقد :أ ـ َسس١ً ارتٝاٍ اذتس

ٜػرٟ ٖرا ارتٝاٍ ايكصص  ارتٝاي١ٝ ؾٓذد ايطؿٌ ميٌٝ ملػاٖدتٗا ٚاالضتُاع إيٝٗا ٜٚهٕٛ ًَٝ٘ 

 .يًدٝاٍ أنجس

ٚؾٝٗا ُٜٓٛ االٖتُاّ بايٛاقع ٚايتؿسٜل بني َا ٖٛ خٝاٍ ستض ٚبني َا :ٚايبطٛي١ ب ـُسس١ً املػاَس٠ 

ٖٛ ٚاقعٞ ؾٝبدأ إعذاب ايطؿٌ باملػاَسٜٔ ٚاألبطاٍ َٚٛاقـ ايػذاع١ ٚاإلقداّ ؾٌُٝٝ ملػاٖد٠ 

 .55ايكصص ايبطٛي١ٝ ٚاالضتُاع إيٝٗا ٚتكًٝد أبطاشلا

ؿٛي١ املبهس٠ ٜهٕٛ َتُسنصا سٍٛ ذات٘ ـ منٛ املؿاِٖٝ ٚمتاٜصٖا َٚٛضٛعٝتٗا ؾايطؿٌ يف ايط 

ٕ ٜصبح َٛضٛعٝا ٚتتذ٘ املؿاِٖٝ يدٜ٘ ضتٛ ١ ال ًٜبح أست٢ يف َؿاُٖٝ٘ ٚيهٓ٘ يف ٖرٙ املسسً

ايجبات ٜٚذلق٢ سط٘ األخالقٞ ؾٝؿِٗ َع٢ٓ ايعدٍ ٚايعًِ ٚايصٛاب ٚارتطأ ٚارترل ٚايػس ٚتكذلب 

 .ِ يدٜ٘ َٔ قِٝ ايهباز َٚعاٜرلِٖايكٝ

 :ع٢ً ايتعبرل يف مجٌ ط١ًَٜٛسس١ً ايكدز٠ - 

ن١ًُ ٚال ٜكتصس األَس ع٢ً ايتعبرل 500 تصٌ قا١ُ٥ املؿسدات يد٣ ايطؿٌ املُٝص ألنجس َٔ 

 ،ٜٚصداد ٖرا ايُٓٛ نًُا ندل ايطؿٌ ٚاْتكٌ َٔ صـ يصـ ،ايػؿٟٛ بٌ ٜصٌ يًتعبرل ايتشسٜسٟ

ت ٚاملتبآٜات ٚإتكإ ايتاضع١ ؾايطؿٌ ميٝص بني املذلادؾا قدزت٘ ع٢ً ايكسا٠٤ ٚأَا بعد ٚنريو

املٗازات ايًػ١ٜٛ ٚإدزاى َعاْٞ اجملسدات َجٌ ايهرب ٚايصدم ٚاملٛت بعهظ املسس١ً ايطابك١ اييت 

 5ٜكتصس ايطؿٌ ؾٝٗا ع٢ً احملطٛضات احملٝط١ ب٘ نُا ٜعٗس يدٜ٘ االضتُتاع ٚايترٚم ملا ٜكسأ
. 

ٛ ايعكًٞ ٚاالدتُاعٞ ٚاالْؿعايٞ ألٕ ٜعتدل ايُٓٛ ايًػٟٛ يف ٖرٙ املسس١ً بايؼ األ١ُٖٝ بايٓطب١ يًُٓ- 

ٖرٙ املسس١ً ٖٞ َسس١ً ادتٌُ املسنب١ ٚايط١ًٜٛ،ٚتصداد ضسعت٘ يف ايكسا٠٤ َع اشدٜاد منٛٙ ٚيف ْٗا١ٜ 

ٖرٙ املسس١ً ٜصبح ْطل ايطؿٌ قسٜبّا يف َطت٣ٛ إدابت٘ َٔ َطت٣ٛ إداب١ ْطل ايساغد ،ٚ اإلْاخ 

  0ٜتؿٛقٔ ع٢ً ايرنٛز يف ذيو

 :ت ادتٓط١ٝ بني ايرنس ٚاألْج٢ظٗٛز املُٝصا-0 

ؾؿٞ (ٚؾسقٛا بِٝٓٗ يف املطادع: )ؾؿٝٗا بدا١ٜ ايُٓٛ ادتٓطٞ يد٣ ايطؿٌ ٚيف اذتدٜح ايطابل ذنسٙ

 . 5اذتدٜح تٓبٝ٘ يًٛايدٜٔ بايعٓا١ٜ ادتٓط١ٝ يألٚالد إذا بًػٛا ضٔ ايتُٝٝص

 : اعٞظٗٛز زٚح االضتكالٍ ٚاالعتُاد ع٢ً ايٓؿظ ٚاتطاع دا٥س٠ االتصاٍ االدتُ-  

إيٝ٘ َٔ ْطر يف مجٝع  بطبب َا ٚصٌ ،ٜٚعتص بػدصٝت٘ ،ؾٝطتكٌ ايطؿٌ يف ٖرٙ املسس١ً برات٘

 ًع إىل ايػسبا٤ ملطاعدت٘ ع٢ً شٜاد٠ٖٚرا اإلسطاع باالضتكالٍ عٔ ٚايدٜ٘ ٜدؾع٘ يًتطايٓٛاسٞ،

خاص١  املعسؾ١ ؾٝهتطب ايهجرل َٔ ايكِٝ ٚاملعاٜرل ايطا٥د٠ يف اجملتُع َٔ خالٍ شتايط١ اآلخسٜٔ

 0.يفُاع١ ادتايهباز َِٓٗ ٜٚصداد تأثرل 
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ٚيف اإلمجاٍ ؾٗرٙ ٖٞ ارتصا٥ص ايعا١َ يهٌ َسس١ً َٔ َساسٌ ايطؿٛي١ َع ٚدٛد اختالؾات 

بطٝط١ بني املسادع يف ٖرا ايباب ٚمما ضبل ٜتطح يٓا إٔ َسس١ً ايطؿٛي١ َٔ سٝح أْٗا َسس١ً 

مما ، ضبشاْ٘ ٚارتًل ٚاملٛت ٚغرلٖأ ٚتأضٝظ ايكِٝ ايد١ٜٝٓ ؾٗٞ بدا١ٜ تطاؤي٘ عٔ اهللٜتهٛ

ٜؤند أ١ُٖٝ اْتكا٤ َا ٜػاٖدٙ ايطؿٌ حبٝح تعصش ايكِٝ ايد١ٜٝٓ ايصشٝش١ ٚيٝظ ايعهظ ، ٚإٔ ال 

ٜهٕٛ ٖٓاى اشدٚاد١ٝ يف ايكِٝ تؤدٟ بايطؿٌ إىل ايصساع ايرٟ ٜعتدل َٔ أِٖ أضباب املسض 

ٞ ْتٝذ١ يًؿسم بني ايكِٝ املتع١ًُ ، نُا إٔ ايصساع ايٓؿط 5ايٓؿطٞ ٚايكًل ٚاالضطساب ؾُٝا بعد

 . 5ٚايكِٝ ايؿع١ًٝ
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                                                                    :                                                                                                                            نماذج من عناية التربية اإلسالمية بالطفولة -ب 

ؾاألَِ ع٢ً اختالف أدٓاضٗا ٚأدٜاْٗا تعت ي  ،االٖتُاّ بايطؿٛي١ يٝظ أَسا غسٜبّا أٚددٜدّا

بأطؿاشلا،يرا صتد إٔ ايعسب قدميّا ٜسضًٕٛ أبٓا٤ِٖ يًباد١ٜ يتعًِ ايؿصاس١ ٚايػذاع١ ٚغتتازٕٚ شلِ 

 .0 املسضعات ايصاذتات

 ،بٌ ٚضع دضتٛزّا ناَاّل يسعا١ٜ ايطؿٌ ٚمحاٜت٘،زتسد االٖتُاّ ٚيهٔ اإلضالّ مل ٜكتصس ع٢ً 

ؾستب ي٘ سكٛقّا قبٌ إٔ ٜٛدد ٚدا٤ت ايتعايِٝ اإلشل١ٝ ايػا١ًَ يتهؿٌ منٛ ايطؿٌ منٛا ضًُٝا 

ْٚرنس َٓٗا ع٢ً ( ايسٚس١ٝ ٚادتطد١ٜ ٚايٓؿط١ٝ ٚاملعسؾ١ٝ ٚغرلٖا)َتهاَال َٔ مجٝع ادتٛاْب 

 :ضبٌٝ املجاٍ

 -  (:اختٝاز األّ،اختٝاز األب)األضس٠ ايصاذت١ االٖتُاّ ببٓا٤  

ٚإال ؾإٕ ايبرز٠ َُٗا ناْت صاذت١ ،تسب١ صاذت١ ٚزعا١ٜ َطتُس٠ :ؾايطؿٌ برز٠ حتتاز إىل أَسٜٔ

: ؾًٔ تٓبت إال يف تسب١ صاذت١ ،ٚيريو ؾإٕ اهلل تعاىل اختاز َسِٜ عًٝٗا ايطالّ ٖٚٞ اييت قاٍ عٓٗا 

ېئ چ عًٝ٘  -يتهٕٛ أَا يعٝط٢ (  1:ٕآٍ عُسا) چ ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  

 ،بػٗاد٠ قَٛٗا -عًٝٗا ايطالّ -ٚقد أغاز ايكسإٓ ايهسِٜ إىل ذيو يف قص١ َسِٜ  -ايطالّ 

 (  :َسِٜ) چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ            ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ           چ  چ چ: ٜكٍٛ ضبشاْ٘ ع٢ً يطاِْٗ 

 .رل٠ َٚعسٚؾ١ ٜطٍٛ املكاّ برنسٖاٚاألسادٜح يف ذيو نج

 -تدل املاٚزدٟ اختٝاز ايصٚد١ َٔ سكٛم ايٛيد ع٢ً أبٝ٘ ، اقتباضّا َٔ قٍٛ عُس بٔ ارتطاب ٜٚع

ؾُٔ أٍٚ سل ايٛيد إٔ ٜٓتكٞ أَ٘ ، ٜٚتدرل ادت١ًُٝ ايػسٜؿ١ ايد١ٜٓ ايعؿٝؿ١ : )  -زضٞ اهلل عٓ٘ 

يف أسٛاشلا ايعاق١ً ألَٛزٖا ، املسض١ٝ يف أخالقٗا ، اجملسب١ حبطٔ ايعكٌ ٚنُاي٘ ، املٛات١ٝ يصٚدٗا 

)  . 

قاٍ : قاٍ  -زضٞ اهلل عٓ٘ -نُا إٔ اختٝاز األب ال ٜكٌ أ١ُٖٝ عٔ اختٝاز األّ ؾعٔ أبٞ ٖسٜس٠ 

إذا خطب إليكم من ترضون دينو وخلقو فزوجوه ، إل  : )  -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  -زضٍٛ اهلل
 .  (َوَفَساٌد َعرِيضٌ تفعلوا تكن فتنة في األرض  

 1 (  ، وانكحوا األكفـاء و أنكحوا إلييم لنطفكم  روا  تخي: ) ٚيف زٚا١ٜ ايبٝٗكٞ 

 :دعٌ إصتاب األطؿاٍ َٔ أِٖ أٖداف ايصٚاز- 

إْٞ أصبت اَسأ٠ : ؾكاٍ  -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ -دا٤ زدٌ إىل ايٓيب: عٔ َعكٌ بٔ ٜطاز قاٍ 

أتاٙ ايجايج١،  جا١ْٝ ، ؾٓٗاٙ ، ثِال ، ثِ أتاٙ اي: ذات سطٔ ٚمجاٍ ، ٚإْٗا ال تًد ، أؾأتصٚدٗا ؟ ؾكاٍ 

                                                
 . 14، صأثر استخدام الرسوم ادلتحركة يف ترسيخ بعض القيم العامة  :ليلى اجلهين 0 
 .162مرجع سابق ، ص :  أمحد عبدالعزيز احللييب   
 .،وىو حديث حسن 394ص، 3،جاجلامع الصحيح سنن الرتمذي :الرتمذي مد بن عيسىحم   
 .133ص/ 7جىـ ، 1414ر الباز ،، مكة ادلكرمة ،مكتبة دا1، طسنن البيهقي الكربى: البيهقي محد بن احلسنيأ 1 



املسأ٠ املٛاد٠ ، : ٚايٛدٚد ( فـإني مكاثر بكم األمم تزوجوا الودود الولود: ) ؾكاٍ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ 

    َٔ أب١ٝٓ املبايػ١( ؾعٍٛ)اييت تهجس ٚالدتٗا ، ٖٚرا ايبٓا٤ : ٚايٛيٛد 

اإلنسان انقطع    إذا مات: ) ٚعٔ أبٞ ٖسٜس٠ زضٞ اهلل عٓ٘ إٔ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ قاٍ 
ٜٓكطع : ٚقاٍ ايٟٓٛٚ . 5 (صدقة جارية ، أو علم ُينتفع بو ، أو ولد صالح يدعو لو  : عملو إل من ثالث  

عٌُ املٝت مبٛت٘ ، ٜٚٓكطع جتدد ايجٛاب إال يف ٖرٙ األغٝا٤ ايجالث١ ، يهْٛ٘ نإ ضببٗا ، ؾإٕ 

ٚنريو ايصدق١ ادتاز١ٜ ايٛيد َٔ نطب٘ ، ٚنريو ايعًِ ايرٟ خًؿ٘ َٔ تعًِٝ أٚ تصٓٝـ ، 

  .  ٚؾٝ٘ ؾط١ًٝ ايصٚاز يسدا٤ ٚيد صاحل -ٖٞ ايٛقـ -ٚ

 :عٓاٜت٘ بايطؿٌ ٖٚٛ دٓني-1

عٔ  -زضٞ اهلل عُٓٗا  -ٚعٔ ابٔ عُس ،ؾكد زتب يألّ يف محًٗا ٚٚضعٗا دتٓٝٓٗا أععِ أدس

كالمتشحط    إن للمرأة في حمليا إلى وضعيا إلى فصاليا من األجر)  : -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ -ايٓيب 
 .  ( إن ىلكت فيما بين ذلك فـليا أجر شييد. في سبيل اهلل  

ڀ  ڀ            ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   چ             ٚنؿٌ سك٘ يف ايتػر١ٜ ٚايٓؿك١ ٖٚٛ َا شاٍ يف بطٔ أَ٘

، َٚٔ سك٘ إٔ األّ اذتاٌَ تعٌ يف عص١ُ شٚدٗا إذا ناْت َطًك١ ؾال تٓتٗٞ ( :ايطالم) چ ٿ

(  :ايطالم) چ ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ چ        يٛالد٠ حبٝح ال تتصٚز بآخسعدتٗا إال با

   نُا إٔ يًذٓني بعد ايػٗس ايسابع سل ايٓطب ٚايتط١ُٝ ٚاالعتدا٤ عًٝ٘ ٜطتٛدب ايعكٛب١

 :عٓاٜت٘ بايطؿٌ املٛيٛد- 

ٌ ٚقد ؾص،  سكٛم ايطؿٌ بعد َٝالدٙ(حتؿ١ املٛدٚد يف أسهاّ املٛيٛد )ٜرنس ابٔ ايكِٝ يف نتاب٘ 

ٚ ميهٔ إٔ صتٌُ أبسش َا ذنسٙ يف  ، ؾتطسم يألدي١ ٚبعض املطا٥ٌ ارتالؾ١ٝ املتعًك١ بٗا ، يف ذيو

 :ايٓكاط ايتاي١ٝ

بٌ إٕ اإلضالّ ٜستب َٔ  ،َٔ أخالم ادتا١ًٖٝ َٓٗٔايتطدط ألٕ ، حتسِٜ ايتطدط َٔ ايبٓات-أ

 .َا ال ٜستب٘ ع٢ً تسب١ٝ األٚالداألدس ٚايجٛاب ع٢ً تسب١ٝ ايبٓات 

 .ب٘ ٚت٦ٓٗت٘ ضٛا٤ نإ ذنسّا أٚ أْج٢ اضتشباب بػاز٠ َٔ ٚيد ي٘ ٚيد -ب

 .ٚاإلقا١َ يف أذْ٘ ايٝطس٣ ٢يتأذٜٔ بأذْ٘ ايُٝٓا-ز

 . حتٓٝه٘ اضتشباب-د

 .إٔ ٜعل عٓ٘ عكٝك١ ّٜٛ ضابع١-ٖـ

 :عٓاٜت٘ بايطؿٌ ايسضٝع-ٖـ

                                                
 .220ص،2ج، سنن أيب داود:سليمان بن األشعث   
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 .85ص،11، جصحيح مسلم بشرح النووي :حيىي بن شرف النووي   
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 .178ىـ ، ص1425، عمان،دار الفكر،1، طعلم نفس النمو ودورة حياة اإلنسان: سامي حممد ملحم   



 (.11 :ايبكس٠) چ ھ  ھ  ھ   ھ  ے چ :سل اإلزضاع ملد٠ سٛيني يكٛي٘ تعاىل- 

هٕٛ قادز٠ ست٢ ت ،ْ٘ تعاىل نُا ٚص٢ األّ بسعا١ٜ داْب ايطؿٌ ٚص٢ األب بسعا١ٜ داْب األّؾإ

ٖٚرا َٔ متاّ عٓا١ٜ اإلضالّ بايطؿٌ    ؾأَسٙ بسشقٗا ٚنطٛتٗا باملعسٚف،ع٢ً زعا١ٜ َصًش١ ايطؿٌ

 .يف ٖرٙ املسس١ً

َ٘ إٔ تسضع٘ سٛيني ٚاهلل ٜؿسض يًُٛيٛد ع٢ً أ: "يف تؿطرل ٖرٙ اآل١ٜ -زمح٘ اهلل–قاٍ ضٝد قطب 

ناًَني؛ألْ٘ ضبشاْ٘ ٜعًِ إٔ ٖرٙ ايؿذل٠ ٖٞ املج٢ً َٔ مجٝع ايٛدٛٙ ايصش١ٝ ٚايٓؿط١ٝ يًطؿٌ ، 

ٚتجبت ايبشٛخ إٔ ؾذل٠ عاَني ضسٚز١ٜ يُٓٛ ايطؿٌ منّٛا ضًُّٝا ، ٖٚرٙ املسس١ً سٛالٕ بٓص اآل١ٜ 

 .0 "ٚايؿصاٍ ٖٛ ايؿطاّ

أْ٘ تعاىل ٚص٢ األّ بسعا١ٜ ايطؿٌ أٚاّل ثِ ٚص٢ األب بسعاٜت٘ ثاّْٝا ٖٚرا  :)ٚقاٍ ايساشٟ يف تؿطرلٙ 

ٜدٍ ع٢ً إٔ استٝاز ايطؿٌ إىل زعا١ٜ األّ أغد َٔ استٝاد٘ إىل زعا١ٜ األب ألْ٘ يٝظ بني ايطؿٌ ٚبني 

ؾاْعس إىل إسطإ اهلل تعاىل بٗرا ايطؿٌ ايصػرل نِ غسط يف ):ثِ قاٍ   ( ١زعا١ٜ األّ ٚاضط١ ايبت

ش إؾطاَ٘ َٔ ايػسا٥ط دؾعّا يًُطاز عٓ٘ ثِ عٓد ادتُاع نٌ ٖرٙ ايػسا٥ط مل ٜصسح باإلذٕ بٌ دٛا

ِِ :"قاٍ ُِٝه   .  "( الَّ ُدَٓاَح َعًَ

إٔ ٜعطٞ (األب)أٚدب ع٢ً ايصٚز -تعاىل -يٝظ ٖرا ؾكط بٌ يٛ ناْت األّ َطًك١ ؾإٕ اهلل

 .1 املطًك١ أدس٠ ع٢ً زضاع١ ٚيدٖا َاداَت تسضع٘

 :ؿٌ يف َسس١ً اذتطا١ْ عٓاٜت٘ بايط-ٚ

ؾٗٛ ستتاز إىل ، ٚع٢ً ارتصٛص أَ٘  ،إٕ ايطؿٌ يف ٖرٙ املسس١ً يف ساد١ غدٜد٠ إىل ٚايدٜ٘

يرا سسصت  ، ٚال تكٌ سادت٘ إيٝٗا يف ٖرٙ املسس١ً عٔ سادت٘ ٖٚٛ زضٝع ،عٓاٜتٗا ٚسٓاْٗا ٚعطؿٗا

نؿاي١ ايطؿٌ : "يف املػ ي قاٍ ابٔ قدا١َ .ايػسٜع١ ع٢ً إٔ ُٜٓٛ منّٛا ضًُّٝا بايكسب َٔ ٚايدٜ٘

ٚسطاْت٘ ٚادب١ ألْ٘ ًٜٗو بذلن٘ ؾٝذب سؿع٘ عٔ اشلالى نُا ظتب اإلْؿام عًٝ٘ ٚإصتاؤٙ َٔ 

 .  "املٗايو ٚال تجبت اذتطا١ْ يؿاضل؛ ألْ٘ غرل َٛثٛم ب٘ يف أدا٤ ايٛادب َٔ اذتطا١ْ

١ ضٛا٤ أنإ ٚتعتدل األّ أسل ايٓاع بهؿايت٘ إذا طًكت ٚناْت عاق١ً غرل َتصٚد١ ٚال ؾاضك

ٜا زضٍٛ اهلل ،إٕ اب ي : إٔ اَسأ٠ قايت: ايطؿٌ ذنسّا أّ أْج٢ ، ملا ز٣ٚ عبد اهلل بٔ عُسٚ بٔ ايعاص

. ٖرا نإ بط ي ي٘ ٚعا٤ ، ٚثدٜٞ ي٘ ضكا٤ ، ٚسذسٟ ي٘ ِسٛا٤ ٚإٕ أباٙ طًك ي ٚأزاد إٔ ٜٓتصع٘ َ ي

                                                
 .،دت 102ص/6ج ،1ط،مفاتيح الغيب :فخر الدين حممد بن عمر الرازي    
 . 245ص/11جىـ ، 1406،بريوت،دار الشروق،12،ط يف ظالل القرآن: قطب سيد 0 
 . 103ص/ 6ج، مرجع السابق: فخر الدين الرازي     
 . 106ص/6ج مرجع سابق:فخر الدين الرازي    
 .152ىـ ، ص1419، بريوت، دار ابن حزم ، 1، طاألمومة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية: الزعبالوي  دحممدا لسي 1 
 . 190ص/ 8ج ،إلمام أمحد بن حنبل الشيباينادلغين يف فقو ا: ادلقدسي  قداموعبد اهلل بن أمحد بن    



ٕ األّ أقسب ايٓاع إيٝ٘ ٚال ٚذيو أل. 5 (أنت أحق بو ما لم تنكحي: )ؾكاٍ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ 

 .  اَسأ٠ أبٝ٘دؾع٘ إىل اَسأت٘ ٚأَ٘ أٚىل ب٘ َٔ ٜػازنٗا يف ايكسب إال أبٛٙ ؾال ظتٛش إٔ ٜ

  :دور التربية اإلسالمية في تنمية جوانب النمو للطفـل -ج
ٝعِٗ ب ٚ املعًِ مجألٚا ّألٚالدتِٗ ؾا ؿاٍ َٓرألطاتسب١ٝ طؤٚي١ٝ اآلبا٤ ٚاملسبني جتاٙ مبالّ اإلضاٖتِ 

 .َهًؿٕٛ بتهٜٛٔ غدص١ٝ َط١ًُ

ع٢ً سطٔ حتٌُ ٖرٙ  - ضبشاْ٘ ٚتعاىل -سح اهلل ٚ ؾذعٌ اإلضالّ ذيو َٔ أِٖ املطؤٚيٝات

ۋ  ۋ   ۅ   ۅ چسٝح قاٍ  املط٦ٛي١ٝ  األسادٜح يف أَا، (  : ايتشسِٜ)   چ ۈ  ۈ  ٴۇ  

عن رعيتو    ومسئول وأىلالرجل راع في  ): ايػسٜؿ١ ؾٝكٍٛ ضٝد ارتًل ستُد ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ 
 .   (اعن رعيتي  ومسئولةوالمرأة راعية في بيت زوجيا  

ٚأْٗا سذس األضاع يف تهٜٛٔ ، ٚقد حتدثت ايباسج١ يف ايؿصٌ ايطابل عٔ أ١ُٖٝ َسس١ً ايطؿٛي١ 

ٚيريو ؾُٔ األ١ُٖٝ مبهإ تسب١ٝ ٚغسع ايكِٝ اإلضال١َٝ يف ٖرٙ املسس١ً ، غدص١ٝ ايطؿٌ املطًِ 

نُا إٔ  ،اذتصٔ اذتكٝكٞ ملٛاد١ٗ ايػصٚ ايجكايف ايرٟ ٜٛاد٘ األ١َ ايّٝٛ ألٕ غسضٗا ٜعتدل، 

ٚيف ،    ايتصٛزات اييت تسضذ يف ذٖٔ اإلْطإ يف َسس١ً ايطؿٛي١ تعد زنٝص٠ ملا بعدٖا َٔ املساسٌ

أِٖ ادتٛاْب اييت حتسص ايذلب١ٝ اإلضال١َٝ ع٢ً تُٓٝتٗا يد٣ ايطؿٌ يف ايؿصٌ ضترنس  ٖرا

 :َسس١ً ايطؿٛي١

 :١ٝ ايطؿٌتسب

ٚقد ذنسْا إٔ دٛاْب   ٚتع ي إعدادٙ يًدْٝا ٚاآلخس٠ ٚزعا١ٜ منٛٙ زعا١ٜ غا١ًَ دتُٝع دٛاْب ايُٓٛ

 0ايدٜ ي ٚارتًكٞ ٚ ايٓؿطٞ ٚادتطدٟ ٚايعكًٞ ٚاالدتُاعٞ ٚايًػٟٛ:ايُٓٛ تػٌُ نال َٔ 

 :ادتاْب ايدٜ ي- 

 ٤0 ايعبادٟٚ ايبٓا(بٓا٤ ايعكٝد٠ ايصشٝش١ ) ايبٓا٤ اإلمياْٞ: ٜٚػٌُ داْبني 

 :ايبٓا٤ اإلمياْٞ:أٚال

ايعكٝد٠ يف ايًػ١ َٔ عكد ايػ٤ٞ إذا مجع أطساؾ٘ ؾٝكاٍ عكد األسبٌ ٖٚٞ ن١ًُ تدٍ ع٢ً ايٛثٛم 

 .ٚايجبات

االعتكاد ادتاشّ ايرٟ ال غتايط٘ ايػو أٚ ايعٔ ٚإذا مل ٜصٌ شلرٙ :ٖٚٞ تع ي يف ايذلب١ٝ اإلضال١َٝ

 .0 املسس١ً ؾإْ٘ ال ٜط٢ُ عكٝد٠

                                                
 .283ص/ 2ج،  سنن أيب داود:سليمان بن األشعث  5 
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ؾايطًٛى ايكُٝٞ َستبط بايعكٝد٠ ازتباطّا ،س٠ اإلضالّ دتُٝع ايكِٝ بايتصٛز االعتكادٟتستبط ْع

ٚثٝكّا ٚايطًٛى اإلْطاْٞ عَُّٛا ال ٜٓبعح َٔ ؾساؽ بٌ ٜكّٛ ع٢ً قاعد٠ َٔ املعتكدات املعسؾ١ٝ 

تػهٌ ايداؾع األق٣ٛ ملا ٜصدز عٔ ٖرا اإلْطإ َٔ أمناط ايطًٛى ممج١ً يف األقٛاٍ 

  إلميإ باهلل ٖٛ أضاع إصالح ايٛيد َٚالى تسبٝت٘ ارتًك١ٝ ٚايٓؿط١ٝ،ؾا  ٚاألعُاٍ
ألٕ ايدٜٔ ٖٛ  

ايرٟ ٜٓعِ دٚاؾع ايطؿٌ ٜٚٛد٘ تصسؾات٘ ؾُٝا بعد عٓدَا ٜصبح زاغدا خالٍ سٝات٘ اي١َٝٛٝ ٖٚٛ 

 .ايرٟ ٜهؿٌ ؾُٝا بعد تهٝؿ٘ َع زتتُع٘ ٚاْتُا٥٘ ألَت٘

ؾُبعح ايكِٝ ٚدٚاؾع .ٚعُك٘ يف ايٓؿظ ٚايعكٌٕ ايكُٝٞ دص٤ َِٗ ٜعدل عٔ اإلمياٚيريو ؾايطًٛى 

 .1 ايتصاَٗا أَس نأَ يف اإلميإ ايرٟ ٖٛ ْطٝر َٔ املعتكدات ٚايتصٛزات

ٚقد زبط ايكسإٓ ايهسِٜ ٚاذتدٜح ايػسٜـ بني االعتكاد ايكًيب ٚايطًٛى ايكُٝٞ بٌ إٕ اإلميإ ال 

ک  ک   ڈ  چ :ٜعد ناَاّل ٚزاضدّا إال إذا اقذلٕ بايعٌُ ، قاٍ تعاىل ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  

 (  :ايٓشٌ) چ ک  گ  گ  گ

اإليمان بضع  : )َٚٔ األسادٜح ايٓب١ٜٛ ايصشٝش١ اييت زبطت بني األَسٜٔ قٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ
   (وسبعون أو وستون شعبة أدناىا إماطة األذى عن الطريق وأفضليا قول ل إلو إل اهلل

ايط١ًُٝ ٚايتصٛزات ايصشٝش١ ٚيريو ؾإٕ ق١ُٝ ايتٛسٝد  إذٕ ايطًٛى اإلْطاْٞ ايكِٜٛ َٓبع٘ ايعكٝد٠

ٖٞ أضاع ايكِٝ اإلضال١َٝ مجٝعّا تأتٞ يف ق١ُ اشلسّ ثِ تػتل َٓٗا بك١ٝ ايكِٝ ؾتًصّ صاسبٗا 

 .بأمناط ضًٛن١ٝ إظتاب١ٝ ستدد٠ َٚسغٛب ؾٝٗا ٚتبعدٙ عٔ أمناط ضًٛن١ٝ ضًب١ٝ غرل َسغٛب ؾٝٗا

ٖٞ اييت تعطٞ ايكِٝ اإلضال١َٝ متٝصٖا َٚٓٗا تطتُد قٛتٗا َٚٔ ٖٓا ْتبني إٔ ايعكٝد٠ اإلضال١َٝ 

 :ٚتطتٓد ع٢ً أزنإ اإلميإ ٚاملتُج١ً ؾُٝا ٜأتٞ

 .اإلميإ باهلل،َٚال٥هت٘،ٚنتب٘،ٚزضً٘،ٚايّٝٛ اآلخس،ٚايكدز خرلٙ ٚغسٙ

ْطإ ٚبايتايٞ ؾإٕ َطت٣ٛ عُل ايكِٝ يف املطًِ ٚق٠ٛ ايتصاَ٘ بٗا ٜعٛد يف اذتكٝك١ إىل دزد١ إميإ اإل

 .بٗرٙ األزنإ ٚاعتكادٙ بصشتٗا

 :اٖتُاّ ايذلب١ٝ اإلضال١َٝ بػسع ايعكٝد٠ اإلضال١َٝ اييت ٖٞ أضاع ايكِٝ يف َسس١ً ايطؿٛي١

تُٗا بايذلب١ٝ إٕ ايٓاظس يف ايهتاب ٚايط١ٓ ٚاييت ٖٞ َصادز ايذلب١ٝ اإلضال١َٝ ٜتطح ي٘ عٓاٜ

يٓصعات ايد١ٜٝٓ ٚارتًك١ٝ اييت مت غسع نُا إٔ َٔ املؿهسٜٔ َٔ ٜعتكد إٔ ااإلميا١ْٝ يألطؿاٍ،

ٚبايتايٞ عٓدَا ، قٛاعدٖا يف ايطؿٛي١ تطتُس َع اإلْطإ ست٢ َسس١ً ايسغد عٓد األغًب١ٝ ايطاسك١ 

5 ايٝكني ٚاذتكٝك١ ٜكذلب ايؿسد َٔ َسس١ً ايسغد ٜتشٍٛ َٔ ايػو إىل
ٖٚرا ٜسدع ملا مت غسض٘  
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١ غسع اإلميإ يف األطؿاٍ َٔ أدي١ ايهتاب ٚتعصٜصٙ يف َسس١ً ايطؿٛي١ ٚ ٜتطح ي٘ أ١ُٖٝ ٚنٝؿٝ

 :ٚايط١ٓ ٚنالّ ايذلبٜٛني املطًُني َا ٜطٍٛ املكاّ برنسٙ ؾٓرنس ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   چ :كاٍ ؾِٝٗإلمياِْٗ ب٘ ؾايؿتٝ٘ يف ضٛز٠ ايهٗـ اهلل ضبشاْ٘ دح تاَ - 

 (1 :ايهٗـ)  چ ۈ  ٴۇ

ؾٝ٘ أَٛزا عكد١ٜ ٚأضاضٝات إميا١ْٝ،  سدٜح ابٔ عباع ايػٗرل ٚايرٟ عًُ٘:َٔ ايط١ٓ- 

ص٢ً اهلل عًٝ٘ -ات زضٍٛ اهلل َٚعًّٛ إٔ ابٔ عباع نإ عُسٙ ثالخ عػس٠ ض١ٓ سني َ)

ِ٘ : "ٜكٍٛ ابٔ عباع (-ٚضًِ ٍِ ايَّ ـَ َزُضٛ ًِ ُِٓت َخ َِ -ُن ََٚضَّ  ِ٘ ِٝ ُ٘ َعًَ َّا َؾَكاٍ -َص٢َّ ايَّ ِٛ يَـا   ):ََٜ
َوِإَذا  ،ِإذَا َسأَْلَت فـَاْسأَْل اللَّوَ ،اْحَفْظ اللََّو َتِجْدُه ُتَجاَىكَ ،  اْحَفْظ اللََّو َيْحَفْظكَ :تٍ ُغالُم إِنِّي أَُعلُِّمَك َكلَِما
ْيٍء َقْد  َواْعَلْم أَنَّ األُمََّة َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى أَْن َيْنفَُعوَك بَِشْيٍء َلْم َيْنفَُعوَك إِل ِبشَ ،اْسَتَعْنَت فـَاْسَتِعْن بِاللَّوِ 

َلْم َيُضرُّوَك إِل بَِشْيٍء َقْد َكَتَبُو اللَُّو َعَلْيَك رُِفَعْت   ،  َوَلْو اْجَتَمُعوا َعَلى أَْن َيُضرُّوَك بَِشْيءٍ ،  َبُو اللَُّو َلكَ َكتَ 
(األَقـْالُم وََجفَّْت الصُُّحفُ 

   

شيدت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم حين صالح نصارى  ): قاٍ - زضٞ اهلل عٓ٘ -عٔ عًٞ - 
 .  (لو فرغت لقـاتلتيم: قـال علي". ني تغلب على أل ينصِّروا األبناء، فـإن فعلوا فـال عيد ليمب

ٖرٙ ايتٛدٝٗات ايكسآ١ْٝ داّٚ املسبٕٛ دٝال بعد دٌٝ ع٢ً تٓػ١٦ أطؿاشلِ ع٢ً ايعكٝد٠  ؾاْبجاقّا َٔ

ايعكٝد٠ ايط١ًُٝ ٚمما أٚزدٙ املسبٕٛ املطًُٕٛ يف ٖرا ايباب َا ْكٌ ايػصايٞ يف ضسٚز٠ تًكني ايطؿٌ 

اعًِ إٔ َا ذنسْاٙ يف تسمج١ ايعكٝد٠ ٜٓبػٞ إٔ ٜكدّ يًصيب َٔ أٍٚ ْػ٤ٛٙ يٝشؿع٘ ):إذ ٜكٍٛ

سؿعا ثِ ال ٜصاٍ ٜٓهػـ ي٘ َعٓاٙ غ٦ٝا ؾػ٦ٝا ؾابتداؤٙ باذتؿغ ثِ ايؿِٗ ثِ االعتكاد ٚاإلٜكإ 

طإ ْٛع َٔ ايٛدٛد ٚؾطس٠ اإلْ: َٚٔ ايذلبٜٛني املعاصسٜٔ ضٝد عجُإ إذ ٜكٍٛ  (  ٚايتصدٜل ب٘

ايسؾٝع ايطاَٞ ايٓبٌٝ،َٚٔ سل نٌ َٛيٛد إٔ تصإ ؾطست٘ نُا تصإ سٝات٘،ٚال بد َٔ ت١٦ٝٗ 

 .  ايعٛاٌَ يًتطاَٞ بٗا ٚتصنٝتٗا ايدا١ُ٥ ألْٓا بريو ْهٕٛ َطتكبٌ اإلْطإ

 :أَا ايبٓا٤ ايعبادٟ

 .  ارتطٛع ٚايتريٌ: ،ايجا0ْٞ ايطاع١:األٍٚ:ايعباد٠ يف ايًػ١ تػٌُ َعٓٝني

  .  نٌ َا عتب٘ اهلل ٜٚسضاٙ َٔ األقٛاٍ ٚاألعُاٍ ايعاٖس٠ ٚايباط١ٓ:ٚ يف ايذلب١ٝ اإلضال١َٝ تع ي
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تعٜٛد ايطؿٌ ع٢ً ايعباد٠ ٚتٛدٝٗ٘ إىل اهلل ضبشاْ٘ بايتريٌ : ٜٚكصد بايبٓا٤ ايعبادٟ يًطؿٌ

 .ٚحتسٜسٙ َٔ عبٛد١ٜ غرلٙ بأٟ غهٌ َٔ األغهاٍ يتٓػأ ْؿط٘ ع٢ً ذيو

-قٍٛ ايٓيب :إال أْ٘ البد َٔ تعٜٛدٙ عًٝٗا بديٌٝ ، طؿٌ غرل َهًـ بايعباد٠ٚبايسغِ َٔ إٔ اي

واضربوىم علييا في عشر سنين  ، مروا الصبيان بالصالة لسبع سنين  ) : -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ
أٌٖ ايعًِ ع٢ً إٔ ايٛيٞ ٜأَس َٔ حتت ٜدٙ َٔ ايصػاز  ٚقد ْص 1 (عوفرقوا بينيم في المضاج

إال إذا نإ ٜطسِٖ ؾال ًٜصَِٗ بريو  ، طبع أصٍٛ اإلضالّ يف ْؿٛضِٗبايصّٛ ست٢ ٜأيؿٛٙ ٚتت
 0ؾُسس١ً ايطؿٛي١ َسس١ً تعٜٛد ع٢ً ايعبادات  

 :ايبٓا٤ األخالقٞ:ثاْٝا

 .5  ايطذ١ٝارتًل بطِ ايالّ ٚتطهٝٓٗا ٖٚٛ ايطبع ٚ

 ٚنريو،ٚغرلٖا َا١ْألايؿطا٥ٌ جتاٙ ايرات نايصدم ٚاٜكصد ب٘ تعٜٛد ايطؿٌ ٚتًكٝٓ٘ ٚ 

 عٔيطٔ نتٓصٜ٘ األ نايتعإٚ ٚص١ً األقازب، ٚايؿطا٥ٌ ايطًٛن١ٝ:  دتُاع١ٝاالا٥ٌ، ايؿط

َٔ سب ارترل يآلخسٜٔ  املػاعس االْطا١ْٝ ايهسمي١ن: ٛددا١ْٝ اي  ؿطا٥ٌٚايايطباب ٚايػتا٥ِ ، 

،ٚاألَج١ً اييت تدٍ ع٢ً اٖتُاّ ايذلب١ٝ اإلضال١َٝ بايبٓا٤ ارتًكٞ يًطؿٌ نجرل٠    ٚزمح١ايطعؿا٤

ی  ی  ی      یچ : ٚصاٜا يكُإ البٓ٘ يف ضٛز٠ يكُإ:اَٚٓٗ ېئ     ىئ  ىئ  ىئ     ىئ  يئ    جئېئ   حئ  مئ  

َٚٔ ايط١ٓ تٛدٝ٘ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ يريو ايػالّ يٝعًُ٘ أدب (   :يكُإ) چجب          حب  خب

  (يا غالم سم اهلل وكل بيمينك وكل مما يليك): ايطعاّ ؾكاٍ ي٘

 :ادتطُٞايبٓا٤ 

ع٢ً اذتاٌَ  ٚدٛب ايٓؿك١ ٚقد اٖتِ اإلضالّ ب٘ ابتدا٤ َٔ حتكٝل ق٠ٛ ادتطِ ٚضال١َ ايبدٕ ،ٖٚٛ 

ٚاملػسب  ، اتباع ايكٛاعد ايصشٝش١ يف املأنٌٚاملسضع سسصا ع٢ً تػر١ٜ ادتٓني ٚايسضٝع

ٚقد خًل اإلْطإ َهْٛا َٔ دطد ٚعكٌ ٚزٚح،ؾايعٓا١ٜ بادتطد يف ايذلب١ٝ ،ٚاملطهٔ ٚايّٓٛ

ڄ   ڄ  ڄ   چ :قاٍ تعاىل ،طت ٖدؾّا يراتٗا بٌ ٚض١ًٝ يتشكٝل ٖدف ايعبٛد١ٜاإلضال١َٝ يٝ

المؤمن القوي خير وأحب إلى  : )،ٜكٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ(  5:ايرازٜات) چڃ  ڃ  ڃ   
ع٢ً تعًِٝ األطؿاٍ ايسٜاض١ إذ -زضٞ اهلل عٓ٘-، ٚقد سح عُس   (اهلل من المؤمن الضعيف

  (.ٚايسَا١ٜ ٚزنٛب ارتٌٝ عًُٛا أٚالدنِ ايطباس١: ) ٜكٍٛ
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 :ايبٓا٤ االدتُاعٞ 

ص٢ً اهلل عًٝ٘ -ٖٚٛ غسع ايذلابط ٚايتهاؾٌ االدتُاعٞ يف ْؿظ األطؿاٍ َٚٔ ذيو إٔ ايٓيب

نإ ٜبدأ األطؿاٍ بايطالّ ٜٚطأٍ عٔ ساشلِ عٓد َسضِٗ ٜٚػسنِٗ يف ايػصٚات ٚغرل -ٚضًِ

 .ذيو

يو ْس٣ ايذلابط يف ايعكٝد٠ ٚايطًٛى ٚبر: )ٜٚرنس ٜادتٔ ضسٚز٠ َساعا٠ ٖرا ادتاْب بكٛي٘

بايطًٛنٝات االدتُاعٞ سٝح إٔ ايتؿاعٌ االدتُاعٞ سص١ًٝ ايعكٝد٠ ايط١ًُٝ ٚذيو بسبط ايعكٝد٠ 

ألٕ ايعكٝد٠ بدٕٚ ايذلابط االدتُاعٞ نٛدٛد ستسى عادص عٔ حتسٜو االدتُاع١ٝ بصؿ١ خاص١،

 .  (اآليٝات املستبط١ ب٘

 :ملعسيفا ٚ ايعكًٞ ايبٓا٤

 .ايؿهس بايعًّٛ ٚايجكاؾات ايػسع١ٝ ٚايعصس١ٜ ٚايتٛع١ٝ ايؿهس١ٜ ب٘ تهٜٜٛٔٚكصد  

 .  ؾايعكٌ ٖٛ َصدز ايتؿهرل ٖٚٛ ايك٠ٛ اييت ٖٝأٖا اهلل يتكبٌ ايعًِ ٚايٛصٍٛ إىل املعسؾ١

ې   چ :ٚ ٜٛيد ايطؿٌ ٚيدٜ٘ االضتعداد ٚايطاق١ اشلا١ً٥ النتطاب املعسؾ١ ې   ې  ې  

ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  (  :ايٓشٌ)    چ ۆئ  ۆئ  ۇئى  ى  ائ  ائ  

 .00 ٚايؿؤاد يف ايكسإٓ مبع٢ٓ ايعكٌ أٚ ايك٠ٛ املدزن١ ع٢ً ٚد٘ ايعُّٛ

ٔ طسٜل اذتٛاع بايًُظ ٚايترٚم ٚايبصس ثِ عٜٚبدأ ايطؿٌ باضتدداّ عكً٘ النتطاب ارتدلات 

ٌَ ٜتطٛز غ٦ّٝا غ٦ّٝا ، ٚقد اجتٗت ايذلب١ٝ اإلضال١َٝ بتٛدٝ٘ ايطؿٌ إىل إعُاٍ عكً٘ يًتدبس ٚايتأ

ٚقد ذنس ابٔ  0 آلثاز زمح١ اهلل ٚإبداع٘ يف ايهٕٛ مما ٜصٜد يف إمياْ٘ ٜٚسضذ اعتكادٙ يف اهلل

ٚإٔ األطؿاٍ ،ٚتعٜٛدِٖ ع٢ً ايؿهس ايصشٝح ٚايكٝاع املطتكِٝ،عٓا١ٜ اإلضالّ باألطؿاٍ َطهٜٛ٘

 . 0 إذا تعٛدٚا ذيو َد٠ َٔ ايصَٔ أَهِٓٗ َعسؾ١ بساٖني َا أخرٚٙ تكًٝدّا

 :االْؿعايٞ  ٚايبٓا٤ ايٓؿطٞ 

إذ إٔ إزضا٤ اذتادات ادتط١ُٝ يًطؿٌ ال ٜهؿٞ ؾكد  تهٜٛٔ غدص١ٝ َتها١ًَ َتٛاش١ْ ٖٚٛ

أظٗست دزاض١ أدسٜت ع٢ً زتُٛع١ َٔ األطؿاٍ أَطٛا طؿٛيتِٗ األٚىل يف َطتػؿٝات َٚؤضطات 

إال إٔ منِٖٛ نإ َتأخسا ْٚاقصا عٔ املعدٍ  ،خرل١ٜ ناْٛا ٜطعُٕٛ ٚعتُُٕٛ بأؾطٌ ايطسم

بٝعٞ ست٢ َٔ ايٓاس١ٝ ادتط١ُٝ بطبب ْكص االٖتُاّ بادتاْب ايٓؿطٞ االْؿعايٞ نايػعٛز ايط

،ٖٚٛ داْب َِٗ ال ٜطتٗإ ب٘ ؾايطؿٌ ٜٛيد باضتعدادات عاطؿ١ٝ َع١ٓٝ البد َٔ ايعٓا١ٜ بٗا 01 باذتب
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ٚتٛدٝٗٗا ملطازٖا ايصشٝح َٚٔ أبسش تًو ايعٛاطـ اييت اٖتُت بٗا ايذلب١ٝ اإلضال١َٝ اذتب 

 .ف ٚايسدا٤ٚارتٛ

 :ارتٛف- 

إذ ٜٛيد ايطؿٌ ٚيدٜ٘ اضتعداد يًدٛف َٔ األغٝا٤ ايطاز٠ ٜٚهٕٛ يف ايبدا١ٜ خٛؾ٘ َكصٛز ع٢ً 

َاٜؤمل ادتطد أٚ ٜٛقع عًٝ٘ األذ٣ ٚيهٔ ٖرٙ املداٚف تتٓٛع عٔ طسٜل ايتعًِ ٚارتدل٠ ؾٝهٕٛ 

 . 0 َٓٗا َادٟ َٚٓٗا َعٟٓٛ

رتٛف ٚتٛدٝٗٗا ضتٛ اب١ٝ اإلضال١َٝ بعاطؿ١ ٜٚتطح دًّٝا َٔ ْصٛص ايهتاب ٚايط١ٓ اٖتُاّ ايذل

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ        ڤ چ :املداؾ١ َٔ عكاب اهلل تعاىل،قاٍ تعاىل ( 5  :آٍ عُسإ) چ ٹ  

 .ٚعدّ ارتٛف َٔ ايٓاع أٚ أٟ غ٤ٞ ض٣ٛ اهلل

 :ايسدا٤- 

 ،ريو اهلل َٔ ْعِٝ ادت١ٓ ٚايعٌُ ي أَا ايسدا٤ ؾٗٛ ْتٝذ١ يًشب ٚايسغب١ ٚبايتايٞ ايطُع ؾُٝا عٓد

ٜٚطبع يف ْؿٛضِٗ ايسدا٤ ٚايتٛد٘ إىل اهلل دا٥ُا يف ، ؾاجملتُع املطًِ ٜسبٞ أؾسادٙ ع٢ً اإلميإ 

 .05 ؾبريو تٓتٗٞ األشَات ايسٚس١ٝ اييت قد تجٛز يف ْؿظ اإلْطإ، نٌ َػه١ً 

 :عاطؿ١ اذتب-1

 ،ِٖ سٛيٜ٘ػعس ايطؿٌ باذتب نٓتٝذ١ يالٖتُاّ ٚايعٓا١ٜ ب٘ َٔ بدا١ٜ طؿٛيت٘ َٔ د١ٗ أَ٘ َٚٔ 

ڤ   ڤ   :ؾٝشبِٗ ْتٝذ١ إلسطاِْٗ إيٝ٘ ٚيريو ؾال بد َٔ تٛدٝٗ٘ ملعسؾ١ إسطإ اهلل تعاىل عًٝ٘

 ، ٚأْ٘ ٖٛ املطتشل حملبت٘ ٚبايتايٞ طاعت٘(  :ايٓشٌ) ڄ     ڄ  ڄ   ڃ  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ

ڦ  ڦ  چ :نػسط يًُشب١ ڃ  ڃ    ڃڦ   آٍ ) چ چ  چ  چ  ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  

 (. 1:عُسإ

 -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-بايٓطب١ يعٓا١ٜ اإلضالّ بايٓاس١ٝ ايٓؿط١ٝ ؾُٔ ذيو تكبٌٝ ايٓيبٚأَا 

 . 0 ملا ؾٝ٘ َٔ إغعاز شلِ باذتب ٚايطُأ١ْٓٝ ٚاملٛاقـ يف ذيو نجرل٠ ،يألطؿاٍ

ؾال ٜصح ايتٗإٚ  يف ت١ُٝٓ ٖرٙ ادتٛاْب أٚ تعسٜض ايطؿٌ يٛضا٥ٌ اإلعالّ اييت  قد تؤثس ع٢ً ٖرٙ 

 . تأثرلا ضًبٝا ٛاْب ايطابك١ادت
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 :الطفـل و أفـالم الرسوم المتحركة  : المبحث الثالث
الغو إٔ إدزاى ايطؿٌ ملا ٜػاٖدٙ غتتًـ عٔ إدزاى ايهبرل ، يرا ؾُٔ األ١ُٖٝ مبهإ ؾِٗ 

 . ايهٝؿ١ٝ اييت ٜدزى بٗا ايطؿٌ َا ٜػاٖدٙ يف َسس١ً ايطؿٛي١

ايت بسغِ تكدّ ايعًِ َٔ أعكد األَٛز ٚاذتكٝك١ إٔ دزاض١ ايعًُٝات ايعك١ًٝ ايداخ١ًٝ ناْت َٚا ش

ٖٚرا ٜٓطبل ع٢ً ستاٚي١ ؾِٗ   0 يتداخٌ املجرلات ٚاالضتذابات بػهٌ ٜصعب َالسعت٘ ٚقٝاض٘

ع١ًُٝ اإلدزاى يد٣ ايطؿٌ يف َسس١ً ايطؿٛي١ ٚيهٔ َاتٛصًت إيٝ٘ بعض ايدزاضات يف ٖرا ايباب 

 :ميهٔ تًدٝص٘ يف اآلتٞ

 :الطفولة المبكرة(الرضاعة)مرحلة  إدراك الطفـل للرسوم المتحركة في    -أ
بصٛز٠ عا١َ ؾإٕ ايسضٝع َٔ ايػٗس ايجايح جتترب٘ األيٛإ ايصا١ٖٝ ٚاملػٗد املتشسى ٚاألصٛات -

ٚبايسغِ َٔ عدّ ٚدٛد دزاضات يف ايٛقت اذتاضس حتدد أٚ تكٝظ َا ميهٔ اضتٝعاب٘   0 املتػرل٠

ٚيٛ مل ٜهٔ   0 (ٓر ايػٗٛز األٚىلثبت إٔ ايطؿٌ غتصٕ يف ذانست٘ َ) يهٓ٘ بال غو ٜتأثس ألْ٘ 

 .ايطؿٌ ٜطتٛعب َا ٜس٣ ٜٚطُع َٓر ٚالدت٘ ملا نإ َٔ ايط١ٓ األذإ ٚاإلقا١َ يف أذْٝ٘

ٚتؤند بعض ايدزاضات اييت متت يف ٖرا ايصدد أْ٘ تٛدد عالق١ ٚثٝك١ بني ايتًؿصٜٕٛ عَُّٛا 

 .ٛذ ع٢ً اٖتُاّ ايطؿٌٚايطؿٌ يف شتتًـ َساسٌ منٛٙ ؾاألصٛات املٓبعج١ َٔ ٖرا ادتٗاش تطتش

ٚيهٓ٘ يف ٖرا ،بايسغِ َٔ إٔ ايطؿٌ ٜبدأ يف تكًٝد اآلخسٜٔ َٓر ْٗا١ٜ ايعاّ األٍٚ َٔ عُسٙ-

َٚا إٔ ٜدخٌ عاَ٘ ايجاْٞ ست٢ ٜتُهٔ َٔ تهٜٛٔ صٛز يطٔ ٜعتُد ع٢ً املالسع١ املباغس٠، ا

ؾعاٍ اييت ميهٔ ست٢ تتطع دا٥س٠ األ، ذ١ٖٝٓ ملا ٜكع سٛي٘ عتتؿغ بٗا ثِ ٜطذلدعٗا ؾُٝا بعد 

ٚ يف عاَ٘ ايجاْٞ نريو ٜٓصت َصادؾ١ إىل ،  0  تكًٝدٖا ٜٚتطٛز ٖرا األَس ألبعد سد ممهٔ

 .   بسْاَر ٜطتُع ي٘ غدص آخس ٚيهٓ٘ ضسعإ َا ٜصبح ي٘ ذٚم خاص ؾتذرب٘ بساَر دٕٚ أخس٣ 

 

 :الطفولة المتوسطة(الحضانة)إدراك الطفـل للرسوم المتحركة في مرحلة-ب

ثِ ٜتشٍٛ تدزظتّٝا إىل  ، ايح ٜبدأ ايطؿٌ باالٖتُاّ بايصٛت ٚايصٛز٠ بػهٌ عاّٚيف ايعاّ ايج-

ندلاَر ايسضّٛ املتشسن١ اييت حتهٞ ايكصص ٚايدلاَر اييت تتُٝص ،بساَر َع١ٓٝ دٕٚ أخس٣

 :ٚيف ٖرٙ املسس١ً،   باأليٛإ ادتراب١ ٚاذتسن١ ايطسٜع١ ٚارتٝاٍ 
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ّ انتُاٍ ايُٓٛ املعسيف يد٣ األطؿاٍ ست٢ ٜهٕٛ منٛٙ املعسيف غرل َهتٌُ ٚيريو ؾإٕ عد - 

ضٔ ارتاَط١ ظتعًِٗ غرل قادزٜٔ ع٢ً االضتدالٍ املٓطكٞ ٚاإلملاّ بادتٛاْب األضاض١ٝ يًُٛاقـ 

 .ٚيريو ؾكد ٜؿػًٕٛ أٚ ٜط٦ٕٝٛ ؾِٗ ستت٣ٛ ايدلاَر بطبب ْكص األضاع املعسيف

١ َٔ األطؿاٍ غسٜط َٔ ٜٚدٍ ع٢ً ذيو َا تػرل إيٝ٘ إسد٣ ايدزاضات إىل أْ٘ عسض ع٢ً زتُٛع

ايصٛز املتشسن١ تعُد ايباسح ؾٝٗا إٔ ٜٛقـ ايػسٜط يف ق١ُ املطسس١ٝ عٓدَا نإ ايبطٌ يف 

عٔ َا -ِٖٚ غسعت١ دٕٚ ضٔ ارتاَط١-خطس َٔ ٚقٛع سذس ضدِ عًٝ٘ ٚعٓدَا ض٦ٌ األطؿاٍ

 !إذا ناْت ايكص١ قد اْتٗت أداب ثالث١ أزباعِٗ بٓعِ

اقب١ املعتدٜٔ أٚ َستهيب ايعٓـ يف ْٗا١ٜ ؾًِ ٤ًَٞ بايعٓـ ٚايعدٚإ َٚٔ ٖٓا اضتٓتر ايباسجٕٛ إٔ َع

يهْٛ٘ ال ٜطتطٝع تتبع ضٝام ايكص١ ٚإمنا ٜدزى نٌ ،ال ٜع ي غ٦ٝا بايٓطب١ يطؿٌ ٖرٙ املسس١ً

 .1  َػٗد نُا يٛ نإ َطتكاّل عٔ اآلخس

قع ٚارتٝاٍ يك١ً ال ٜطتطٝع ايتُٝٝص بني ايٛا( اذتطا١ْ)نُا إٔ ايطؿٌ ايصػرل يف ٖرٙ املسس١ً - 

ؾٝصعب عًٝ٘ ايؿصٌ بني ايٛاقع اذتكٝكٞ ايرٟ ٜعٝؼ ؾٝ٘ ٚ املٛاقـ ارتٝاي١ٝ اييت تكدَٗا  ، خدلت٘

 .   أؾالّ ايسضّٛ املتشسن١

يف سني  ، قد ٜتكبٌ األطؿاٍ ستتٜٛات ايسضّٛ املتشسن١ ع٢ً أضاع أْٗا سكٝك١ ال تكبٌ ايػو-1

 .إٔ بعطٗا قد تهٕٛ نَٛٝد١ٜ أٚ خٝاي١ٝ

١ ايُٓٛ املعسيف يألطؿاٍ ايرٜٔ تكٌ أعُازِٖ عٔ أزبع ضٓٛات قد ال متهِٓٗ َٔ إدزاى طبٝع- 

تدل غرل َؿ١َٛٗ ٚنريو ؾهس٠ ايصَإ تع،نجرل َٔ املؿاِٖٝ َجٌ ايكصد َٔ تصسؾات اآلخسٜٔ

 .ٚيريو قد ال ٜتؿِٗ َػاٖد ٚقعت يف شَٔ ضابليد٣ ايطؿٌ ايصػرل، 

عٛاّ يٝظ يدٜ٘ ايكدز٠ ع٢ً ايسبط ايهًٞ بني األسداخ ايطؿٌ ايصػرل ذٚ ايجالث١ أٚ األزبع١ أ-5

ألٕ نٌ َػٗد ٖٛ سدخ ،اييت ٜػاٖدٖا يف ايسضّٛ املتشسن١،إدزاى املع٢ٓ ايهًٞ يًكصصٚ

َػٗد بايٓطب١ ي٘ َٛقـ ددٜد بايٓطب١ ي٘ ٚيٝظ َستبطّا مبا ضبك٘ ٚيٝظ دص٤ا َٔ ايهٌ ؾهٌ 

يف األ١ُٖٝ خامت١ ايكص١ اييت غايبّا َا  ٚزمبا ٜعتكد إٔ دص٤ا َا َٔ ايكص١ ٜؿٛمقا٥ِ برات٘ ، 

تهٕٛ ضعٝد٠ ٜٚٓتصس ؾٝٗا ارترل ع٢ً ايػس ٚيهٔ يهْٛ٘ غرل قادز ع٢ً ايتؿهرل املٓطكٞ ؾكد 

يف قص١ ي٢ًٝ اذتُسا٤ ٚاير٥ب عٓد َػٗد أنٌ اير٥ب يًذد٠ زمبا ٜهٕٛ ذا أ١ُٖٝ -َجاّل-ٜعتكد

عٝد٠ ٚاييت متجًت يف قتٌ اير٥ب ٚإخساز بايٓطب١ ي٘ ٚي٘ أثس ْؿطٞ أندل عًٝ٘ َٔ ْٗا١ٜ ايكص١ ايط

 .5  ادتد٠ ٚايؿتا٠ ايصػرل٠ َٔ بطٓ٘ مما قد ٜؤثس ضًبّا عًٝ٘
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ألٕ ايطؿٌ يف ،ٚيف ايعاّ ايطادع ٜتأثس ايطؿٌ إىل سد نبرل باختٝاز ٚايدٜ٘ يًدلاَر ايتًؿص١ْٜٝٛ- 

ضتطالع ٚانتطاب ٖرا ايطٔ ٜهٕٛ غػٛؾّا باملعسؾ١ ؾٝتذ٘ يًتًؿاش بداؾع ايذلؾٝ٘ أٚ بداؾع سب اال

 .ايجكاؾ١

إٕ ايطؿٌ ست٢ ايطابع١ ٜصعب عًٝ٘ ايتؿهرل اجملسد، ٚقد ال ٜؿِٗ َع٢ٓ ايصدم ٚايهرب - 

َجاّل يف َسس١ً اذتطا١ْ ، ٚالبد إٔ ٜطتعني بايصٛز ايبصس١ٜ يألغٝا٤، ؾٗٛ ٜعًٌ األغٝا٤ بأضباب 

ستبط باألزدٌ،مما ألٕ اذتسن١ يدٜ٘ تد ٜدلز سسن١ ايكُس بٛدٛد أزدٌ ي٘،َاد١ٜ ستطٛض١ ؾك

ٜتطًب َساعا٠ ذيو يف بساَر ايطؿٌ حبٝح ٜتِ زبط َا ٜعسض مبا ٜتٓاضب َع ؾِٗ ايطؿٌ يألغٝا٤ 

    .املاد١ٜ احملٝط١ ب٘ نُا ظتب االبتعاد عٔ َا ٜصعب عًٝ٘ َٔ املعاْٞ اجملسد٠ غرل احملطٛض١

 : الطفولة المتأخرة(التمييز)إدراك الطفـل للرسوم المتحركة في مرحلة    -ج

أثبتت ايدزاضات إٔ املطت٣ٛ ايعكًٞ يطبع ضٓٛات ميهٔ يًطؿٌ إٔ ٜؿِٗ ايتطًطالت ايكصرل٠ -

طٝعٛا تتبع بني ايصٛز إذ إٔ أطؿاٍ ايطابع١ ؾُٗٛا تطًطاّل ٚاسدّا َهْٛا َٔ أزبع يكطات ٚمل ٜطت

ٚيهِٓٗ مل ٜطتطٝعٛا تتبعٗا بذلتٝب َٓطكٞ بطبب االْػُاع يف ايؿًِٝ عػسٜٔ أٚ ثالثني يكط١،

 .دزد١ عُٝك١ ٚبايتايٞ مل ٜطتطٝعٛا تتبع خط ايكص١ ب

ٚيهٓ٘ ال ،ضٓٛات ٜطتطٝع تتبع ايتطًطالت( 0 - )أثبتت ايدزاض١ ْؿطٗا إٔ ايطؿٌ َٔ ضٔ -

 .عتصٌ دالالتٗا ٚايؿهس٠ املسنص١ٜ املكصٛد٠ َٓٗا

دٚز ض١ٓ اضتطاعٛا تتبع تطًطٌ ايؿًِٝ َع ؾِٗ ايؿهس٠ املسنص١ٜ اييت ٜ(  -0 )أَا األطؿاٍ َٔ 

 .   سٛشلا

 :ٖٚٓاى خصا٥ص تتعًل مبػاٖد٠ ايسضّٛ املتشسن١ يف شتتًـ َساسٌ ايطؿٛي١ 

 (.تّٛ ٚدرلٟ)أِْٗ ميًٕٝٛ يًُػاٖد املتهسز٠ ْٚالسغ ٖرا يف ؾًِٝ -

َجٌ َػاٖد٠ سٝٛإ ضدِ يف أؾالّ ايهستٕٛ ٜطسب  ،ٖٓاى َٓاظس تطبب شلِ اذترل٠ ٚايعذب-

يتٓاقض  ،هٕٛ شلرٙ ايطسب١ أثس مما ٜصٝب ايطؿٌ بايدٖػ١دٕٚ إٔ ٜ،سٝٛاّْا آخسّا ع٢ً زأض٘ بك٠ٛ

 .ذيو َع َا اعتاد عًٝ٘ ايطؿٌ

 .ظتد غايب١ٝ األطؿاٍ صعٛب١ يف ؾِٗ املػاٖد اييت تطتػسم ؾذلات ش١َٝٓ ط١ًٜٛ-

ٜسنص األطؿاٍ ع٢ً ادتٛاْب ايططش١ٝ يف املػاٖد اييت ٜسْٚٗا ؾاْتباِٖٗ ملع٢ٓ اذتٛاز أٚ -

بطٝطا ددا بايٓطب١ الٖتُاَِٗ بأغهاٍ األبطاٍ َٚالبطِٗ ٚسسناتِٗ ٜهٕٛ  -َجاّل–املٓاقػ١ 

     .ٚأصٛاتِٗ

االْتباٙ يدلاَر ايسضّٛ املتشسن١ يف ايبدا١ٜ ٜهٕٛ ستدٚدّا ثِ تصداد ايكدز٠ ع٢ً سصس االْتباٙ -

ع٢ً املػاٖد يؿذل٠ أطٍٛ ٚيريو ؾإٕ املاد٠ املعسٚض١ يًطؿٌ اييت حتتاز ع٢ً اْتباٙ ٚتسنٝص ال تعسض 
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نُا أْ٘ َٔ املٓاضب عسض األؾالّ اييت ال حتٟٛ تؿاصٌٝ نجرل٠     ًطؿٌ يف َساسٌ َبهس٠ي

 .حتتاز يذلنٝص يألطؿاٍ يف َسس١ً اذتطا١ْ

 0  .ٜسنص األطؿاٍ اْتباِٖٗ ع٢ً ايصساع بني ارترل ٚايػس يف ايكص١ 

عٓد  نُا أْ٘ ال بد َٔ َساعاتٗا ، ٚارتصا٥ص ايطابك١ البد َٔ تٛظٝؿٗا يصاحل تسب١ٝ ايطؿٌ

 .إعداد أؾالّ ايسضّٛ املتشسن١ حبٝح تتٓاضب َع  املسس١ً ايعُس١ٜ يًطؿٌ 

 :خالص١ ايؿصٌ ايجايح

ايطؿٛي١ ٖٞ أِٖ َسس١ً يف سٝا٠ اإلْطإ ُٜٓٛ ؾٝٗا ايطؿٌ منٛا َططسدا َٔ مجٝع ادتٛاْب اييت 

عٓا١ٜ ٜتطح َٔ خالشلا نٝـ ٜدزى ايطؿٌ ايسضّٛ املتشسن١ ٚقد اعت٢ٓ اإلضالّ بٗرٙ املسس١ً 

نبرل٠ بت١ُٝٓ مجٝع تًو ادتٛاْب يد٣ ايطؿٌ مبا ٜتٛاؾل ٚايكِٝ اإلضال١َٝ ٚقد نإ ٖرا ايؿصٌ 

 :ٖٛ ستاٚي١ َٔ ايباسج١ يإلداب١ ع٢ً ايطؤاٍ ايرٟ طسست٘ يف بدا١ٜ ايبشح ٚايكا٥ٌ

َا ايطؿٛي١ َٚا أ١ُٖٝ ٖرٙ املسس١ً ؟ َٚا دٛاْب ايُٓٛ يد٣ ايطؿٌ؟َٚا تأثرلٖا ع٢ً إدزاى ايطؿٌ 

 يًسضّٛ املتشسن١؟ ٚنٝـ اعت٢ٓ اإلضالّ  بايطؿٛي١ ٚتُٓٝتٗا؟ 
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 : تمييد-     

ہ  ہ    ھ چ: قاٍ تعاىل ہ       ہ   ﮳  ﮴  ﮵     ۓھ  ھ  ے  ے     ۓ  ھڻ  ۀ  ۀ   ﮲    

ساغ١ ايبصط ٖٞ إسس٣ أِٖ ايٛغا٥ٌ النتػاب املعًَٛات يس٣  (02 :ايعٓهبٛت)  چ ﮶  ﮷

بٌ إْ٘ ثبت إٔ ْػب١ نبري٠ َٔ املعًَٛات اييت ٜتعًُٗا اإلْػإ إمنا ٜهتػبٗا عٔ ططٜل ،اإلْػإ

  ۀڻ  ڻ چ  ايبصط ٚيصيو ؾإٕ اهلل تعاىل أَط اإلْػإ إٔ ٜتعطف ع٢ً ععُت٘ عٔ ططٜل ايبصط

 ( 0 :تايصاضٜا ) چ ۀ  ہ

ٖٚصٙ املكٛي١ مل تأت َٔ ؾطاؽ (يٝؼ َٔ ضأ٣ نُٔ مسع)ٚ(يٝؼ اـرب ناملعا١ٜٓ:)ٚتكٍٛ ايعطب

ؾايصٛض٠ ٖٞ أنجط ايٛغا٥ٌ إقٓاعا يإلْػإ ، َٚٔ ٖٓا دا٤ت أ١ُٖٝ زٚض ايٛغا٥ٌ املط١ٝ٥ ٚباألخص 

ايتع١ًُٝٝ  ايتًؿاظ ايصٟ ميتاظ مبداطبت٘ يهاؾ١ قطاعات اجملتُع ع٢ً َساض ايّٝٛ بهاؾ١ َػتٜٛاتِٗ

 َُٚٗا تبآٜت ظطٚؾِٗ املعٝؿ١ٝ
0

ٚال ؾو إٔ أنجط تًو  ، ٜٚعزاز تأثريٙ بايٓػب١ يؿ١٦ األطؿاٍ 

 2ايرباَر ادتصابا هلصٙ ايؿ١٦ ٖٞ بطاَر ايطغّٛ املتشطن١

َٚا شاى إال ملا تتُتع ب٘ ٖصٙ ايطغّٛ َٔ داشب١ٝ يًطؿٌ ٚتؿٜٛل ؾٗصٙ ايطغّٛ ؼٌُ يف طٝاتٗا 

ٜصعب متجًٝٗا يف ايٛاقع ؾٝتِ تصٜٛطٖا بايطغِ يف إطاض ٚاقعٞ دصاب هُع  ايكصص اـٝاي١ٝ اييت

بني األيٛإ ٚاملٛغٝك٢ املؤثط٠ مما هصب ايطؿٌ ٜٚؿبع يسٜ٘ بعض اؾٛاْب اييت ؼسثٓا عٓٗا يف 

 .ايؿصٌ ايػابل 

 
 :نبذة عن الرسوم المتحركة: المبحث األول

 :تعريفيا-أ
جٌٝ أٚ منط َٔ األؾداص َبايؼ يف َالقِٗ ٚعاز٠ َا تكسّ تعطؾٗا املٛغٛع١ األَطٜه١ٝ بأْٗا مت

 . يف صٛض٠ ؾها١ٖٝ ٚغاسط٠ 

فُٛع١ َٔ ايصٛض ايػان١ٓ شات ايتتابع اؿطنٞ َٔ خالٍ ضغَٛات :ٚتعطؾٗا خٛد٘ بأْٗا

َػتك١ً تعطض ٜٚٓتر عٓٗا اإلٜٗاّ باؿطن١،ٚتعتُس ع١ًُٝ اختٝاض ايؿدص١ٝ ٚؼطٜهٗا بعس 

ؾكس اؾتكت َٔ املصطًح اإلٜطايٞ ( cartoon)ملبتهطٜٔ هلا، أَا ن١ًُ ضمسٗا ع٢ً املبسعني ٚا

 . ايٛضم املك٣ٛ ايصٟ تطغِ ؾٛق٘ ايطغّٛ:ايصٟ ٜعين 
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ايرباَر اييت ػػس أؾهاضًا َٚعإ َٔ خالٍ اغتدساّ ايطغّٛ املتشطن١ : ٜٚعطؾٗا ايعاَٛزٟ بكٛي٘

سّ األغًٛب ايسضاَٞ يتكسّ َؿاٖس ٚاييت تكّٛ ع٢ً ؼطٜو ايطغّٛ ايجابت١ ملداطب١ األطؿاٍ ٚتػتد

 . َتها١ًَ بصٛض٠ َطغ١َٛ ٚسطن١ َكرت١ْ بصٛتٗا ايساٍ ع٢ً ايعُل ٚاألساغٝؼ

 :ٚميهٔ اؾُع بني ايتعطٜؿات ايػابك١ َٔ خالٍ ايتعطٜـ ايتايٞ

ايطغّٛ املتشطن١ ْٛع َٔ ايرباَر اييت تػتدسّ ايطغّٛ شات ايتتابع اؿطنٞ إلٜصاٍ ضغاي١ َع١ٓٝ 

 .َٞ ٚقس تعتُس أسٝاْا ع٢ً املبايػ١ يف املالَح ٚعاز٠ َا تكسّ يف صٛض٠ ؾها١ٖٝ يًطؿٌبأغًٛب زضا

  

 :طريقة إنتاجيا-ب 
ٜتطًب إْتاز ٖصٙ األؾالّ تصٜٛط غًػ١ً َٔ ايطغّٛ ٚاسسا تًٛ اآلخط عٝح ميجٌ نٌ إطاض يف ) 

ايؿ٤ٞ ايصٟ مت  ايؿطٜط ايؿًُٞ ضمسا ٚاسسا َٔ ايطغّٛ ٚوسخ تػٝري طؿٝـ يف املٛضع يًُٓعط أٚ

تصٜٛطٙ َٔ إطاض آلخط ٚعٓسَا ٜساض ايؿطٜط يف آي١ ايعطض ايػُٝٓا٥ٞ تبسٚ األؾٝا٤ ٚنأْٗا 

 . (تتشطى نٓٛع َٔ اـساع ايبصطٟ

ٚوتٟٛ ؾًِٝ ايطغّٛ املتشطن١ ايصٟ ٜػتػطم عطض٘ ع٢ً ايؿاؾ١ عؿط زقا٥ل ع٢ً سٛايٞ عؿط٠ 

  .آالف صٛض٠ َٓؿص١ً

ع٢ً سكٝك١ َؤزاٖا أْ٘ إشا تػري ايؿهٌ تػريا طؿٝؿا بػطع١ _ّٛسطن١ ايطغ_ٚتعتُس ٖصٙ ايعاٖط٠

 .  َع١ٓٝ بسا ٚنأْ٘ ٜتشطى

نُا ٜتطًب إْتادٗا إٔ ٜتٛىل ضغِ ؾدصٝات ايؿًِٝ ؾدص ٚاسس يف ايؿًِٝ ايٛاسس ست٢ ٜهٕٛ 

جط َٔ ؾدص ؿصٌ ٖٓايو ػاْؼ يف ايؿًِٝ ٜٚػري ع٢ً ٚتري٠ ٚاسس٠ إش أْ٘ يٛ تٛىل شيو أن

 .  أغًٛب ضغِ ايؿدص١ٝ ع٢ً سػب خٝاٍ نٌ ضغاّ  ٖٓايو تبأٜ يف

غبل زٚض اؿاغٛب َٚا ميهٔ إٔ ٜكّٛ ب٘ َٔ صكٌ يًطغّٛ ٚايصٛض ٚإعطا٤ٖا أبعازا  ٜطاف إىل َا

 .2 ثالث١ٝ إىل غري شيو
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عٓس عجٓا يف ْؿأ٠ ٚتطٛض ايطغّٛ املتشطن١ قس لس تساخال بني تطٛض ايطغّٛ املتشطن١ ٚتطٛض 

ؾالّ ايػُٝٓٝا١ٝ٥ عٓس بعض ايباسجني ٚيعٌ ايػبب ٜطدع إىل إٔ ايطغّٛ املتشطن١ ْٛع َٔ األؾالّ األ

ٚبايتايٞ ؾإٕ ايتطٛض ايصٟ ططأ ع٢ً أدٗع٠ ايتصٜٛط ايػُٝٓٝا٥ٞ غاِٖ يف تطٛض ايطغّٛ املتشطن١ 

عس ثِ قاٚي١ ؼطٜهٗا ٚلاح شيو ب( نطغّٛ )ٚغتكتصط ايباسج١ ع٢ً بساٜات ايطغّٛ املتشطن١ 

 .بٚبطٚظ عس٠ أؾداص يف إْتادٗا،ٚأثط اؿاغٛب يف ٖصا ايبا ،عس٠ قاٚالت

 :أٚال بساٜات ايطغِ

تٛضح إٔ ايتصاٜٚط قس ٚدست َٔ أظَإ  -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ -ـ ٖٓاى أسازٜح عٔ ايٓيب 

عًٝ٘ -إش إٔ ايٓاؽ ناْٛا ع٢ً ايتٛسٝس َٔ عٗس آزّ ، -عًٝ٘ ايػالّ -بعٝس٠ قبٌ إٔ ٜبعح ْٛح 

ٚبكٛا نصيو ألدٝاٍ ٚناْٛا قس صٛضٚا ايصاؿني َِٓٗ ٚدعًٛا هلِ متاثٌٝ يٝٓؿطٛا  -الّايػ

ست٢ إشا ًٖو شيو اؾٌٝ املٛسس دا٤ دٌٝ بعسٙ ؾعبس تًو ايتُاثٌٝ َٔ زٕٚ اهلل،  ،يًعباز٠ إشا ضأٖٚا

 "اْلَعَرِب َبْعُد أَمَّاَصاَرْت اأْلَْوثَ اُن التي كانت في قَْوِم ُنوٍح في  : ) -ضضٞ اهلل عُٓٗا -عٔ بٔ َعبَّاٍؽ
لٍ  "ُسَواعٌ "َوأَمَّا   ،كانت ِلَكْلٍب ِبَدْوَمِة اْلَجْنَدلِ  "َودّّ  ُثمَّ لَِبِني  ، َفَكاَنْت لُِمرَاٍد   "َيُغوثُ "َوأَمَّا   ،  كانت ِلُيذَي ْ

َفَكاَنْت لِِحْمَيَر ِلِل ِذي اْلَكالِع   "َنْسرٌ "َوأَمَّا   ،  َفَكاَنْت ِلَيْمَدانَ  "َيُعوقُ "َوأَمَّا   ،  ُغطَْيٍف بِاْلَجْوِف ِعْنَد سبأ
ف لما َىَلُكوا أَْوَحى الشَّْيطَاُن إلى قَْوِمِيْم أَْن اْنِصُبوا إلى َمَجالِِسِيْم التي  ، أَْسَماُء رَِجاٍل َصالِِحيَن من قَْوِم ُنوٍح  

 ،    (َبْد حتى إذا َىَلَك أُوَلِئَك َوَتَنسَّخَ اْلِعْلُم ُعِبَدتْ َكاُنوا َيْجِلُسوَن أَْنَصابً ا َوَسمُّوَىا بِأَْسَماِئِيْم فَفََعُلوا ف لم ُتعْ 

    .ط ٚايطغِ قسِٜ قسّ ايبؿط١ٜ ْؿػٗاٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إٔ ايٓشت ايصٟ ٖٛ ْٛع َٔ ايتصٜٛ

سني نإ  ، بسا١ٜ ؾهط٠ ؼطٜو ايطغّٛ إىل ثالمثا١٥ قطٕ َطت،ٜٚطدع بعض ايباسجني -0

ضاع تعرب عٔ اغتعسازٖا يًٗذّٛ ع٢ً اـصِ ٚايجريإ ٖٚٞ اإلْػإ ايبسا٥ٞ ٜطغِ سٝٛاْات يف أٚ

ػطٟ يف ساي١ ؾطاض مجاعٞ ،ٚقس ٚدس نصيو ضغَٛات يف ايهٗٛف ؿٝٛاْات ٚأْاؽ ضمست 

ثِ قاّ  ،ؾطؽ ٜطنض ٚضا٤ٖا صػريٖا -َجال  -ؾٗٞ تصٛض ،بططٜك١ إٜكاع١ٝ ٚنأْٗا َتػًػ١ً

 . 0 ٚؼًٜٛٗا يطغّٛ َتشطن١بعض ايباسجني يف ْكٌ ايطغّٛ َٔ ايهٗٛف بٓؿؼ ايتتابع 

 ، ٜطاف إىل شيو ايطغّٛ املٓشٛت١ يف املكابط املصط١ٜ ايكسمي١ ٚاييت تصٛض َؿاٖس ٚأسساخ َع١ٓٝ

   ٚنصيو ايصٛض املطغ١َٛ ع٢ً األٚاْٞ ايْٝٛا١ْٝ ايكسمي١ مما ٜسٍ ع٢ً قسّ ايطغِ بكسّ ايبؿط١ٜ

 :قاٚالت ؼطٜو ايطغّٛ

ن١ بتذاضب نجري٠ ال تعسٚ إٔ تهٕٛ قاٚالت ال تطتكٞ بسأت قاٚالت ؼطٜو ايطغّٛ املتشط- 

ّ ٚيهٔ تًو احملاٚالت بسأت     عاّ (إزٚاضز َا بطٜسز )يهْٛٗا ضغّٛ َتشطن١ َٓٗا قاٚالت 

غتٝٛضات )غطٛات صشٝش١ ميهٔ إٔ تػ٢ُ بطغّٛ َتشطن١ ع٢ً ٜس ايطغاّ األَطٜهٞ 

ايؿطْػٞ ٚايصٟ لح يف ( ٌٝ نٍٛأَ) ّ ًٜٚٝ٘ 2  يف ؾًُٝ٘ ايٛدٛٙ ايطاسه١ عاّ ( بالنتٕٛ
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   ّ  2  عاّ (عٝسإ ايجكاب)ايتشٍٛ بػٗٛي١ يًدسع ايػُٝٓا١ٝ٥ ؾبست ٚنأْٗا َتشطن١ يف ؾًُٝ٘ 

. 

إىل ضغِ ٚؼطٜو سٝٛإ خٝايٞ يٝؼ ي٘ ٚدٛز يف (ٜٚٓػٛض َاناٟ)ّ ؾأ ايؿٓإ     ٚيف عاّ -0

ن١ يًسٜٓاصٛض ٚقس متٝع مخػ١ آالف سط222 ؾصُِ ( دريتٞ ايسٜٓاصٛض)اؿٝا٠ ؾأبسع ؾهط٠ 

ٖصا ايؿًِٝ بتذػٝس اؿطنات املدتًؿ١ ؾهإ زعا١َ أغاغ١ٝ يتطٜٛط ؾٔ ايطغّٛ املتشطن١ 

 2ألدٝاٍ بعسٖا

اغتدساّ ايػًٝٛيٝس ايؿؿاف بسال َٔ ايٛضم ٖٚٞ ططٜك١ تعتُس ( اٜطٍ ٖٛز)ّ ابتهط     ٚيف عاّ 

يف نٌ ضغِ ع٢ً ايػًٝٛيٝس ع٢ً إبكا٤ اـًؿ١ٝ نُا ٖٞ ٚؾـ ايؿدص١ٝ اييت ٜطاز ؼطٜهٗا 

 .  ؾتعٗط اـًؿ١ٝ ايجابت١ َٔ خالي٘ مما غاعس ع٢ً تػٌٗٝ ٖصا ايؿٔ أنجط ؾأنجط

باخرتاع دسٜس سٝح خًط ايصٛض ايٛاقع١ٝ بايطغّٛ (َانؼ ؾٝؿًط)قاّ ايؿٓإ    ٚيف عاّ - 

   2املتشطن١ ألٍٚ َط٠

 . َٚٓص شيو اؿني ٚايطغّٛ املتشطن١ تتطٛض ؾ٦ٝا ؾؿ٦ٝا- 

و إٔ تطٛض أدٗع٠ ايتصٜٛط ايػُٝٓٝا٥ٞ غاِٖ يف دٛز٠ أؾالّ ايطغّٛ املتشطن١ بؿهٌ ٚال ؾ- 

ٚايت زٜعْٞ أبطظ ضٚاز ايطغّٛ املتشطن١ ٖٚٛ ضغاّ أَرينٞ أْتر أٍٚ ؾًِٝ -َباؾط ، ٜٚعترب 

ّ ، ٚقس ابتهط ايعسٜس َٔ     غ١ٓ (غٓٛ ٚاٜت ٚاألقعاّ ايػبع١)طٌٜٛ بايطغّٛ املتشطن١ 

 .اييت القت ضٚادًا نبرياًّ  ايؿدصٝات ايهطت١ْٝٛ

ٚبايتطٛض اهلا٥ٌ ايصٟ ططأ ع٢ً بطاَر اؿاغٛب ؾكس أصبشت نجري َٔ ايطغّٛ ٜتِ إْتادٗا - 

ايجطٟ )ايصٟ ٜتشهِ يف ايصٛض ٚايطغَٛات ايجابت١ ٚ(ايؿٛتٛؾٛب )بهٌ زق١ عٔ ططٜل بطاَر َجٌ 

ٜٚتِ ايتشهِ بسق١ يف  ايصٟ ٜكّٛ بطغِ صٛض ثالث١ٝ األبعاز ؾتبسٚ ٚنأْٗا فػ١ُ،( زٟ َانؼ

 .   األيٛإ ٚظالٍ األدػاّ ٚ ؾؿاؾٝتٗا ٚغري شيو َٔ ايتأثريات

 :أقسام الرسوم المتحركة-د

 : أصٓاف نجري٠ ميهٔ تصٓٝـ ايطغّٛ املتشطن١ إىل 

 :تصٓـ ايٝشٞ أؾالّ ايهطتٕٛ تصٓٝؿات أخط٣

 :ع٢ً أغاؽ ايصٛت-أ

 :أؾالّ نطتٕٛ صاَت١-
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ٕ ايًذ٤ٛ يًػ١ ٚاؿٛاض ٖٚصا ٜعطٝٗا صؿ١ ايعامل١ٝ ألٕ األطؿاٍ ٖٚٞ أؾالّ تعتُس ع٢ً ايصٛض٠ زٚ

ٜػتطٝعٕٛ َؿاٖستٗا يف أَانٔ عسٜس٠ َٔ ايعامل ٚؾُٗٗا َجٌ ؾًِٝ تّٛ ٚدريٟ إش ٜعتُس ٖصا 

 .  ايؿًِٝ ع٢ً اؿطن١ ٚاملٛغٝك٢ أَا ايتؿاعٌ ايًؿعٞ ؾٝ٘ بػٝط دسا

األعُاض ست٢ ايصػاض َِٓٗ العتُازٙ  إضاؾ١ ملا غبل ؾإٕ ايؿًِٝ ايصاَت هتصب األطؿاٍ يف مجٝع

 .ملؤثطات ايصٛت١ٝ يف إٜصاٍ املؿٗسع٢ً اؿطن١ ؾكط ٚايكًٌٝ َٔ ا

 :أؾالّ نطتٕٛ ْاطك١-

 :ٖٚٞ أؾالّ تعتُس ع٢ً اؿطن١ ٚايهالّ َعا ٚ ايجا١ْٝ  تٓكػِ َٔ سٝح ايسبًذ١ إىل 

 .(غهٛبٞ زٚ)َجٌ ؾًِٝ :أؾالّ ْاطك١ بًػات أدٓب١ٝ-     

 .(غايٞ)َجٌ :اطك١ بًػات أدٓب١ٝ ٚيهٓٗا زبًذت بايعطب١ٝ ايؿصش٢أؾالّ ْ-     

 .(تُٕٝٛ ٚبَٛبا)َجٌ:أؾالّ ْاطك١ بًػات أدٓب١ٝ ٚيهٓٗا زبًذت يًعا١َٝ َتعسز٠ ايًٗذات-     

 .(ايبْٝٛٝني ايػت١)أؾالّ ْاطك١ بًػات أدٓب١ٝ َٚرتمج١ نتاب١ إىل ايعطب١ٝ َجٌ-     

 :٢ أغاؽ ايكص١ اييت وهٝٗا ايؿًِٜٝٚصٓـ ايٛصابٞ ايطغّٛ املتشطن١ عً

 :أؾالّ ايكص١ ايها١ًَ-

ٖٚٛ ايٓٛع ايصٟ ٜكسّ قص١ نا١ًَ تسٚض أسساثٗا نا١ًَ يف سًك١ ٚاسس٠ ٚيهٌ قص١ عٓٛإ 

ٚؾدصٝات ٚأسساخ كتًؿ١ ٚؽتًـ املس٠ ايع١َٝٓ يهٌ قص١ سػب األسساخ ٚاملٛضٛع ايصٟ 

 2سهاٜات عامل١ٝ:تعاؾ٘ َجٌ

ٜٚهٕٛ عباض٠ عٔ فُٛع١ سًكات َتتابع١ ؼهٞ قص١ ٚاسس٠ : تَٕٛػًػالت أؾالّ ايهاض-

ٚيف نجري َٓٗا ٜتِ يف بسا١ٜ نٌ سًك١ عطض َٛدع ألسساخ اؿًك١ ايػابك١ ٚتتٛقـ نٌ سًك١ يف 

 .دعٜط٠ ايهٓع ٚغايٞ:ك١ ايتاي١ٝ َجٌَٛقـ ٜؿٛم املؿاٖس ملتابع١ اؿً

سًك١ َٓٗا ؼهٞ قص١ أٚ ٖٚٞ فُٛع١ سًكات نطت١ْٝٛ ٚنٌ : غًػ١ً أؾالّ ايهاضتٕٛ-

َػاَط٠ دسٜس٠ يٓؿؼ األبطاٍ ؾهٌ سًك١ ؼتٟٛ أسساخ اؿًك١ ايػابك١ أٚ ايتاي١ٝ ٚبايتايٞ ميهٔ 

 .  َػاَطات ظ١ٜٓ ٚمٍٛ:زٕٚ أخط٣ َجٌَتابع١ سًك١ 

َٚٔ خالٍ َتابع١ ايباسج١ يًطغّٛ املتشطن١ ؾإْٗا تط٣ تصٓٝؿٗا ع٢ً أغاؽ ايٛغ١ًٝ اإلعال١َٝ اييت 

 :ٞ بصيو تٓكػِ إىلتكسَٗا ، ٖٚ

اييت تبح ايطغّٛ يألطؿاٍ دصص١ املايعطب١ٝ ـايطغّٛ املتشطن١ اييت تعطض عٔ ططٜل ايكٓٛات  

 :املتشطن١ ع٢ً َساض ايّٝٛ ٖٞ
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MBC 3))02 ART) 
0 

(spacetoon))00 ٍ0قٓا٠ اجملس يألطؿاٍ    0اؾعٜط٠ يألطؿا  ،

  0"ضٚض١"  0"بػ١ُ"

ٖٚٞ " ايػٝسٜات"الّ ايؿٝسٜٛ ٚاألقطاص املسف١ ـ ٖٓاى ايطغّٛ املتشطن١ املٛدٛز٠ ع٢ً أؾ0

نجري٠ َٚتٓٛع١ َٓٗا اإلغالَٞ اإلْتاز َجٌ ضس١ً اـًٛز ٚقُس ايؿاتح َٚٓٗا ايػري إغالَٞ َجٌ 

 .يكٓٛات غري إغال١َٝ َٚٔ ثِ بٝعٗاتًو اييت مت تػذًٝٗا أغاغا َٔ ا

طؿاٍ يؿرت٠ قسز٠ تػ٢ُ بؿرت٠ ـ أؾالّ نطت١ْٝٛ تبح ع٢ً ايكٓٛات األخط٣ ايػري كصص١ يأل       

األطؿاٍ ؽتًـ َٔ سٝح ايتعاَٗا بايطٛابط اإلغال١َٝ ؾبعطٗا إغالَٞ َجٌ ؾًِٝ أخالم ايكطإٓ 

 .يف قٓا٠ ايؿذط

ـ أؾالّ نطت١ْٝٛ ٜتِ ؼًُٝٗا عٔ ططٜل ايٓت ٚبعطٗا سصط١ٜ مل ٜػبل بجٗا ع٢ً ايكٓٛات ايؿطا١ٝ٥        

 .  0( happy tree friends)َجٌ أؾالّ 

 :نُا ميهٔ تكػُٝٗا ع٢ً أغاؽ اإلْتاز 

 .َٓٗا% 2 تاز األَرينٞ ايصٟ ميجٌ ـأؾالّ َٔ إْتاز غطبٞ ٚتؿهٌ األغًب١ٝ ٚخاص١ اإلْ 

 .ٖٚٞ ق١ًًٝ دسا بايٓػب١ يػابكتٗا ـأؾالّ َٔ إْتاز ق0ًٞ

 :ٚميهٔ تكػُٝٗا َٔ سٝح ؾدصٝات ايبطٛي١ ؾٝٗا إىل

 .ايهابنت َادس ٚغايٞ:بؿط١ٜ َجٌ ؾدصٝات - 

 .ايًٝح األبٝض: سٝٛاْات َجٌ-0

 .َػاَطات ؾٛم ايعاز٠:مجازات َجٌ - 

 .ناغرب:َجٌ(أؾباح،كًٛقات ؾطا١ٝ٥)ؾدصٝات خٝاي١ٝ َبتهط٠ - 

قس ػُع ايبطٛي١ بني ْٛعني أٚ أنجط مما غبل َجٌ ؾًِٝ عال٤ ايسٜٔ ايصٟ هُع بني - 

 .ؾدصٝات بؿط١ٜ ٚسٝٛاْات ٚؾدصٝات خٝاي١ٝ

                                                
02

أغلػ  برارلهػا الرسػـو ادلتحركػة وأفػالـ الكرتػوف وأغػاين األطفػاؿ ، سػاعة تقريبػاً  42ؿ تبػ  برارلهػا وهي قناة عربيػة متخصصػة لفطفػا 
 .باإلضافة إىل فلم أجنيب لفطفاؿ يومياً يف ادلساء 

 .وهي قناة أطفاؿ متخصصة ، الرسـو ادلتحركة هي ادلضموف الغال  فيها  0
 .لفطفاؿ وأفالـ مدبلجة لفطفاؿ وادلراهقنيوهي قناة أطفاؿ متخصصة ، فيها رسـو متحركة وأغاين  00
 .الربامج تعرض مشاكل األطفاؿ ضوهي قناة متخصصة لفطفاؿ تعرض برامج تثقيفية وترفيهية من سلتلف أحناء العامل، بع  0
 .ير الشرعيةوادلضامني خالية من ادلوسيقى وبعض احملاذ ؼوهي قناة متخصصة لفطفاؿ تقدـ العديد من الربامج ادلتنوعة األهدا  0
 .ضمن باقة قنوات اجملد وهي قناة مع التزامها بالضوابط ادلذكورة سابقا( سبيستوف)قناة ألفالـ الرسـو ادلتحركة فقط على غرار قناة   0
 .قناة أخرى ضمن باقة قنوات اجملد للرسـو ادلتحركة التعليمية خاصة تعرض احلروؼ واألرقاـ وغريها  0
قصرية جدا يتم حتميلها من مواقع معينة وتبادذلا كلقطات بلوتوث مليئة بالعنف الغري مربر معروضا يف وهي لقطات كرتونية صامتة  41

 .قال  ساخر



ايٓٛع األزبٞ األنجط اْتؿاضا بني َٛاضٝع أؾالّ ايطغّٛ املتشطن١ ٚأؾالّ ٚتعترب قصص اؿٝٛإ 

إال إٔ ٖصٙ ايكصص يٝػت ْٛعا ٚاسسا ٜتبع، ٚال منطا ثابتا قسزا ال ٜتػري بٌ ٖٞ . األطؿاٍ عَُٛا

  :أْٛاع ٚأمناط، أٜػطٖا شيو ايتكػِٝ إىل ثالخ ؾ٦ات ض٥ٝػ١ ٖٞ ع٢ً ايتٛايٞ 

، ؾتًبؼ َالبؼ بؿط١ٜ ٚتطنب غٝاضات ، َجٌ ايها٥ٓات ايبؿط١ٜ  اؿٝٛاْات اييت تػًو غًٛى. أ

 .نٛاال: ؾًِٝ

 .غُٝبا:، َجٌ ؾًِٝ ٝٛاْات يهٓٗا ْاطك١تػًو غًٛى اؿاؿٝٛاْات اييت . ب

 . 0كًص صسٜل اؿٝٛإ: ،َجٌ ؾًِٝاؿٝٛاْات نُا ٖٞ يف ايطبٝع١.ز

 :حكم الرسوم المتحركة في التربية اإلسالمية: المبحث الثاني
ٕ أٟ ؾٔ َٔ ايؿٕٓٛ اإلْػا١ْٝ نايطغِ ٚاملٛغٝك٢ ٚغريٖا ال بس إٔ ٜهٕٛ ْابعا َٔ تصٛض صاسب٘ إ

عٔ ايهٕٛ ٚاؿٝا٠ ؾصشٝح إٔ ضغِ ايطغاّ ْابع َٔ إسػاغ٘ ٚيهٔ شيو اإلسػاؽ البس إٔ 

ٜصطبؼ بٓعطت٘ يًشٝا٠ ٚايهٕٛ ؾايطغاّ املػًِ تٓبع ْعطت٘ َٔ ايرتب١ٝ اإلغال١َٝ بهٌ َا يف تًو 

ؾايطغّٛ املتشطن١ نُا شنطْا   ٠0 َٔ مشٛي١ٝ ٚتهاٌَ ؾال ٜٓؿصٌ عٓسٙ ايسٜٔ عٔ ايطغِ ايٓعط

عباض٠ عٔ صٛض غان١ٓ ٜتِ ضمسٗا بٝس ايطغاّ ثِ ؼطٜهٗا بؿهٌ َتتابع ٚتصٜٛط شيو ع٢ً 

ايتصٜٛط ايٝسٟٚ ٚايتصٜٛط باآلي١ ٚيصيو : ؾطٜط ؾٝسٜٛ ٖٚٞ بصيو تؿتٌُ ع٢ً ْٛعني َٔ ايتصٜٛط 

ٖٓا يكط١ٝ ١َُٗ ٖٚٞ إٕ يًتصٜٛط سهُا خاصا يف ايرتب١ٝ اإلغال١َٝ ؾًكس ٚضزت ؾالبس إٔ ْؿري 

 :األسازٜح ايصشٝش١ يف ؾإٔ ايتصٜٛط ٚاملصٛضٜٔ َٚٓٗا

َِٜط٠َ ضضٞ اهلل عٓ٘ قاٍ مسعت ايٓيب  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ٜكٍٛ قاٍ اهلل عع ٚدٌ عٔ أبٞ -  َُٖط

قاٍ ايؿٝذ ايؿٛظإ يف 2  (ِقي فَ ْلَيْخُلقُوا َذرًَّة أو لَِيْخُلقُوا َحبًَّة أو َشِعيرَةَوَمْن أَظْ َلُم ِممَّْن َذَىَب َيْخُلُق َكخَلْ )

ؾٝٗا ؼطِٜ ايتصٜٛط ٚبأٟ ٚغ١ًٝ ٚدست ٚإٔ املصٛض َٔ أظًِ ايعاملني :)ؾطس٘ ألسازٜح ايتصٜٛط

نرب ٚإٔ ايتصٜٛط َطاٖا٠ ـًل اهلل ٚقاٚي١ ملؿاضنت٘ يف اـًل ٚأْ٘ َٔ أععِ ايصْٛب ٚأْ٘ َٔ أ

ٚميهٔ ايتٛؾٝل بني َا ٚضز يف ٖصا ايباب َٔ أسازٜح ٚبني َا تسعٛ إيٝ٘ ايباسج١ يف .  (ايهبا٥ط

 : عجٗا َٔ ضغِ ايطغّٛ املتشطن١ املٛد١ٗ يًطؿٌ َٔ خالٍ ايٓكاط ايتاي١ٝ

ايطغّٛ املتشطن١ إٕ ناْت ع٢ً غري ؾهٌ شٚات األضٚاح نايؿذط ٚايػٝاضات ؾال سطز يف -

 .مجاع بني ايعًُا٤ يهٕٛ ايتشطِٜ ٚضز يف تصٜٛط شٚات األضٚاح خاص١صٓعٗا َٚؿاٖستٗا باإل

ايطغّٛ املتشطن١ اييت ع٢ً ؾهٌ ايبؿط ٚاؿٝٛاْات ٚايطٝٛض ٚغريٖا َٔ شٚات األضٚاح اختًـ -

 :ؾٝٗا ايعًُا٤ املعاصطٜٔ ع٢ً ضأٜني

                                                
، 46عدد ، رللػة الطفولة العربية ، أطفالنا وقصص احليواف مناذج تطبيقية من الرسـو ادلتحركة وأفالـ األطفاؿ :بامسة بساـ العسلي. د  0

 .ـ4002
 (باختصار) 1، 5،بريوت، دار الشروؽ،ص1اإلسالمي،طالفن : زلمد قط    0
 . 4121ص،  1ج،  جلامع الصحيح ادلختصرا: زلمد بن إمساعيل البخاري 2 
 . 333، ص ادللخص يف شرح كتاب التوحيد: صاحل الفوزاف   



إٔ تطب١ٝ عسّ اؾٛاظ َٔ صٓاع١ ٚبٝع ٚؾطا٤ ٚاغتعُاٍ ملا تؿتٌُ عًٝ٘ َٔ ايصٛض احملط١َ ٚ-أ

 . 0 األطؿاٍ تهٕٛ بايططم املؿطٚع١ َٔ تأزٜب ٚضعا١ٜ ٚأَط بايصال٠ 

 :اؾٛاظ ٖٚٛ َا شٖب إيٝ٘ ايعال١َ ابٔ عجُٝني ـ ضمح٘ اهلل ـإش ٜكٍٛ يف شيو-ب

أض٣ أْٗا إشا ناْت يٝؼ ؾٝٗا إال اـري ،يٝؼ ؾٝٗا ؾ٤ٞ إٕ ؾا٤ اهلل ؾطط إٔ ال تهٕٛ َصشٛب١ " 

ٚأضاف يف ؾتا٣ٚ ايعكٝس٠ ؾطط إٔ التًٗٞ عٔ   "ٔ املعاظف احملط١َباملٛغٝك٢ ألٕ املٛ غٝك٢ َ

 .  ٚادب

 :ٚقس أضاف بعض ايعًُا٤ املعاصطٜٔ ضٛابط أخط٣ ملا غبل

 .عسّ إظٗا أؾعاٍ نؿط١ٜ أٚ قط١َ نشٌُ ايصًٝب ٚعباز٠ األصٓاّ -))

 .إٔ ؼٌُ تًو األؾالّ َعاْٞ غا١َٝ َٚا ٜعًِ األخالم ايؿاض١ً -

 .ا٤ ٚايصشاب١ ٚيٛناْت ايٛقا٥ع سكٝك١ٝعسّ متجٌٝ األْبٝ-

 .  ((ٜٚطد٢ إٔ ٜهٕٛ َا يف ٖصٙ ايطغّٛ َٔ املصاحل أنجط َٔ َؿػس٠ ايتصٜٛط ٚايطغِ

قايت ٚقس ضدح بعض ايعًُا٤ دٛاظ ايصٛض يألطؿاٍ خاص١ ٚاغتسيٛا عسٜح عا٥ؿ١ ضضٞ اهلل عٓٗا 

وكان لي َصَواِحُب يَ ْلَعْبَن َمِعي َفَكاَن رسول اللَِّو  كنت أَْلَعُب بِاْلَبنَ اِت ِعْنَد النبي  صلى اهلل عليو وسلم  )
ؾأؿكٛا بٓا٤ ع٢ً ٖصا    (يصلى اهلل عليو وسلم  إذا دخل َيَتقَمَّْعَن منو فَُيَسرُّْبُينَّ إلي فَيَ ْلَعْبَن َمعِ 

 .  اؿسٜح َا نإ َٛدٗا يألطؿاٍ َٔ ضغّٛ ٚأيعاب ٚمٖٛا 

صٓاع١ ايطغّٛ املتشطن١ َٚؿاٖستٗا يألطؿاٍ ٚاقتٓاؤٖا  ٜٚؿِٗ َا غبل َٔ أقٛاٍ ٚاهلل أعًِ دٛاظ

ٖٚصا ىتًـ عٔ  تعًٝل صٛض أٚ متاثٌٝ ايؿدصٝات ايهطت١ْٝٛ ع٢ً اؾسضإ ٚمٖٛا ؾٗٛ قطّ ملا 

 .  ؾٝ٘ َٔ تععِٝ ٚاسرتاّ

ٚست٢ اـالف ايػابل ميهٔ اـطٚز َٓ٘ َٔ خالٍ االنتؿا٤ بطغِ اؾُازات أٚ ضغِ 

ال تؿاب٘ شٚات األضٚاح أٚ ضغِ شٚات األضٚاح ْاقص١ اـًك١ ؾاجملاٍ يف ايؿدصٝات اـٝاي١ٝ اييت 

 .ايطغّٛ املتشطن١ ٚاغع دسا ٜٚعتُس ع٢ً اـٝاٍ أنجط َٔ ايٛاقع

 
 

 :مميزات الرسوم المتحركة

                                                
 .هػ 41/3/6236:لزيارةهػ ،متوفر على موقع اإلسالـ سؤاؿ وجواب،تاريخ ا3/66/6262:بتاريخ(63333)فتوى اللجنة الدائمة رقم  0 
 .هػ 41/3/6236:متوفر على ادلوقع السابق ، تاريخ الزيارة(641ص/60:سؤاؿ)لقاءات الباب ادلفتوح     
 .420ص/ 4هػ،ج6201،الرياض،دار الوطن،6،ط فتاوى العقيدة :زلمد بن صاحل بن عثيمني   
 .هػ 41/3/6236:موقع اإلسالـ سؤاؿ وجواب،تاريخ الزيارة:زلمد صاحل ادلنجد   
 .135ص/ 4ج، اجلامع الصحيح ادلختصر:زلمد بن إمساعيل البخاري   
 هػ6242برنامج اجلواب الكايف، قناة اجملد ، : عبد العزيز الفوزاف    
 .442ص/ 4هػ،ج6201،الرياض،دار الوطن،6،ط فتاوى العقيدة :زلمد بن صاحل بن عثيمني    



ٜصٓـ ايتًؿاظ َٔ بني ٚغا٥ٌ االتصاٍ ع٢ً أْ٘ ٚغ١ًٝ تطب١ٜٛ، مجاٖري١ٜ، بصط١ٜ، ْاطك١، 

ايتًؿاظ يف سس شات٘ بٗصٙ املعاٜا ٜٚطاف هلا َا متتاظ ب٘ ايطغّٛ ٖٚصا ٜعين اَتٝاظ   َٚتشطن١

املتشطن١ شيو ايؿٔ ايطؾٝع املػت٣ٛ ٚاملؤثط يف ْؿؼ ايٛقت ٚميهٔ إهاظ تًو املعاٜا يف ايٓكاط 

 : ايتاي١ٝ

إٕ ؾٔ ايطغّٛ املتشطن١ ٜعترب َٔ ايؿٕٓٛ خطري٠ ايتأثري ألْ٘ ٜعطٞ ايؿٓإ أٚ ايطغاّ إَهاْات - 

ز٠ تتٝح ي٘ ؾطص١ االْطالم غٝاٍ ايطؿٌ ؾٝشًل ب٘ يف عٛامل غطٜب١ ٚقس تهٕٛ خٝاي١ٝ غري قسٚ

 .ٚغري ٚاقع١ٝ

يف اعتُازٖا ع٢ً اـٝاٍ أنجط َٔ -بؿهًٗا اؿايٞ-ٚتهُٔ خطٛض٠ أؾالّ ايهطتٕٛ -0

اعتُازٖا ع٢ً ايٛاقع مما هعًٗا غ١ًٗ ايتأثري ع٢ً ايطؿٌ ؾتٓتكٌ ب٘ يعٛامل كتًؿ١ ؾتذػس ي٘ 

ٝات مما ٜجري كتًـ عٛاطـ ايطؿٌ ؾٝٓسَر َع تًو ايؿدصٝات ٜٚكتٓع بٗا ٜٚتشُؼ هلا ايؿدص

ٚقس تسؾع ايطؿٌ يًدٛف أٚ اؿب أٚ ايهطٙ ٖٚٞ عٛاطـ ال تػتطٝع ٚغا٥ٌ  2 ٜٚتٛسس َعٗا

 .  االتصاٍ األخط٣ إٔ تٛيسٖا بػٗٛي١

ضق١ ٚايطؿٌ بطبٝع١ متتاظ بايصٛض املعرب٠ ٚاأليٛإ اؾصاب١ ٚايكصص املؿٛق١ ٚايبطٛالت اـا- 

 .0 َطسًت٘ وب نٌ شيو نُا أْٗا تتٓاغب َع طبٝع١ ايعًُٝات ايعك١ًٝ ٚاالْؿعاي١ٝ عٓس ايطؿٌ

بايطغِ َٔ أْٗا خٝاي١ٝ يهٓٗا قس تػتُس ؾدصٝاتٗا َٔ ايٛاقع ناإلْػإ ٚاؿٝٛإ ٚاؾُاز - 

 .  ثِ ٜتِ اغتٓطاقٗا بؿهٌ ؾٝ٘ خطٚز عٔ املأيٛف مما ٜعطٝٗا غشطا خاصا

 :تأثير الرسوم المتحركة على قيم الطف ل: ث الثالثالمبح
 :الدور التربوي ألف الم الرسوم المتحركة-أ

 :الرسم وسيلة تعليمية
ٚغ١ًٝ تع١ًُٝٝ ْب١ٜٛ ألٕ -باغتجٓا٤ َا غبل َٔ ؼطِٜ ضغِ شٚات األضٚاح–ٜعترب ايطغِ عًَُٛا 

بايطغِ ع٢ً األضض نإ ٜػتعني ع٢ً تٛضٝح بعض املعاْٞ  -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ –ايطغٍٛ 

 ٚايرتاب
َِ٘ٚٔ شيو َاضٚاٙ ايبداضٟ    َخطَّ النبي  صلى اهلل  " :قاٍ -ضضٞ اهلل عٓ٘ - عٔ عبس ايَّ

عليو وسلم  َخطِّا ُمرَبًَّعا وََخطَّ َخطِّا في اْلَوَسِط خَارًِجا منو وََخطَّ ُخَططًا ِصَغارًا إلى ىذا الذي في اْلَوَسِط من  

                                                
 .22،23، ص مية إىل تكنلوجيا التعليممن الوسائل التعلي: ماهر إمساعيل صربي يوسف   (4)

    26مرجع سابق ، ص:خدجية خوجة وسناف  2 
 24، ص القيم يف مسلسالت الرسـو ادلتحركة ادلدبلجة يف التلفزيوف السعودي:عصاـ نصر والعرايب    
ـ 6331( 51) لعلـو اإلنسانية، عدد، اجمللة العربية ل أشكاؿ السلوؾ االحنرايف للشخصيات يف أفالـ الرسـو ادلتحركة: عصاـ نصر سليم 0 
 .40، ص(دراسة منشورة)،
 .24مرجع سابق، ص:دراسة د عصاـ نصر والعرايب    
 .663، ص هػ6261، دار البشائر للطباعة والنشر،بريوت ، 4، طالرسوؿ ادلعلم وطريقته يف التعليمعبد الفتاح أبو غدة ،    



ىذا اإْلِْنَساُن َوَىذَا أََجُلُو ُمِحيٌط بِِو أو قد أََحاَط بِِو َوَىذَا الذي ىو خَارٌِج  ) :ِط وق الَجانِبِِو الذي في اْلَوسَ 
 .   " (ن أَْخطَ أَهُ ىذا َنَيَشوُ ىذاإأََمُلوُ َوَىِذِه اْلُخَططُ الصَّْغاُر اأْلَْعرَاُض فَ ِإْن أَْخطَ أَهُ ىذا َنَيَشوُ ىذا و 

 :قٛي٘،ٚ.تشتني ٖٚٛ َا ٜٓتؿع ب٘ يف ايسْٝا يف اـري ٚيف ايؿطعطاض مجع عطض بؿاأل :قٛيَ٘ٚع٢ٓ 

 .   صاب٘أْٗؿ٘ بايٕٓٛ ٚايؿني املعذ١ُ أٟ 

ؾايطغِ ٚغ١ًٝ ١َُٗ يًرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ، َٚٔ املؿطٚض إٔ ال ٜكتصط ايطغِ ع٢ً ايرتؾٝ٘ بٌ ال بس َٔ 

َٓٗا غ٣ٛ قٓا٠ ٚاسس٠ إْؿا٤ قٓٛات عطب١ٝ يًطغّٛ املتشطن١ ايتع١ًُٝٝ املتدصص١  ٚاييت ال ٜٛدس 

 .   (ضٚض١)سػب عًِ ايباسج١ ٖٞ قٓا٠ 

ٚمما ال ؾو ؾٝ٘ إٔ غايب١ٝ ايطغّٛ املتشطن١ بؿهًٗا اؿايٞ يٝػت ألغطاض تع١ًُٝٝ بٌ ٖسؾٗا 

األغاغٞ ايرتؾٝ٘ َٚع شيو ؾإْٗا يألغـ ال ؽًٛ َٔ أثط تعًُٝٞ غًيب ٚقس تعطٞ ايطؿٌ َعًَٛات 

 .   ١ ٚمٖٛاَػًٛط١ عٔ ايهٕٛ ٚايعٛاٖط ايطبٝعٝ

 :الرسم وسيلة تربوية
ٜبًؼ ايجا١ْٝ  ٕ ايطايب يف ايبالز ايعطب١ٝ ٚايصٟأ زضاغ١ ملٓع١ُ ايْٝٛػهٛ صسضت َؤخطًا بٝٓت يف

قط٢ يف غطؾ١  يـ غاع١ بُٝٓاأَاّ ايتًؿاظ اثٓني ٚعؿطٜٔ أعؿط٠ َٔ عُطٙ ٜهٕٛ قس قط٢ 

ع٢ً ايتًؿاظ ( ايحايٛايس ايج) أطًل بعض ايٓكاز يكب ٚيصيو ؾكس   يـ غاع١أضبع١ عؿط أايسضاغ١ 

يف ايٛقت ايصٟ قس ٜٓؿػٌ ؾٝ٘ بعض اآلبا٤ ٚاألَٗات عٔ زٚضِٖ ايتٛدٝٗٞ ، ؾال  ٚيهٓ٘ ٚايس َكِٝ

ٚمٔ نص بطاَر ايطغّٛ املتشطن١ يهْٛٗا  2 ؾو إٔ تأثري ٖصا املطبٞ ع٢ً األطؿاٍ أبًؼ ٚأعُل 

ايرتبٟٛ يًطغّٛ املتشطن١ يف ايتأثري  ، ٚميهٔ إٔ ًْدص   أنجط ايرباَر اغتٗٛا٤ يألطؿاٍ

 .إهابٞ ٚ غًيب: اػاٖني

 :األثط اإلهابٞ-أ

عٓس اؿهِ ع٢ً إهابٝات أٚ غًبٝات ؾ٤ٞ َا ال بس َٔ ٚدٛز َعٝاض وسز اؾٝس ٚايػ٧ٝ َٚٔ 

ْبصٙ ؾٗٛ  املعطٚف إٔ َٝعآْا مٔ املػًُني ٖٛ َٝعإ ايؿطع ؾُا سػٓ٘ ايؿطع ؾٗٛ سػٔ َٚا

يطغّٛ املتشطن١ مبا متتاظ ب٘ َٔ ممٝعات ميهٔ إٔ تؤزٟ زٚضًا إهابًٝا يٛ ايػ٧ٝ،ٚبٓا٤ ع٢ً شيو ؾا

 :َٚٔ شيو  ،0 أسػٔ تٛظٝؿٗا
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ميهٔ يًطغّٛ املتشطن١ إٔ تكّٛ بتععٜع قِٝ اإلميإ باهلل ٚايكِٝ اإلغال١َٝ ٚتجكٝـ ايطؿٌ - 

ِ ضس١ً َجٌ ؾًٝ   املػًِ يف ساي١ ٚدٛز ايسضاَا ايس١ٜٝٓ ٚيهٔ ٖصا ايصٓـ يألغـ قسٚز دسًا

 .  اـًٛز 

مما ٜػاعسٙ ع٢ً ايٓطل  األغطٟايؿصٝش١ سٝح ٜؿتكسٖا يف قٝط٘  طا٤ ايطؿٌ بايًػ١ ايعطب١ٝإث-0

يًُٓٛ املعطيف ؾُٝهٔ ايكٍٛ بإ ايطغّٛ املتشطن١ تػِٗ يف  األٚىلزا٠ األ ٕ ايًػ١ ٖٞأايػًِٝ ٚمبا 

 .   شيو

ٕ ؾإٕ َٔ أِٖ  ْتا٥ذٗا يف ٖصا ٚع٢ً ض٤ٛ َا ْؿط َٔ أعاخ عا١َ عٔ عالق١ ايطؿٌ بايتًؿعٜٛ

 :اجملاٍ

ايًػ١ٜٛ عٔ ططٜل إثطا٤ قاَٛغ٘ ايًػٟٛ بهًُات دسٜس٠ خاص١ إٔ ايُٓٛ تػصٟ قسضات ايطؿٌ  -

 .ايًػٟٛ نُا غبل ٚإٔ شنطْا َطتبط باغتُاع٘ يًهالّ

 .  ايًػ١ٜٛ ثطا٤ َعطؾت٘إ، مما ٜػِٗ يف دسٜس٠تعطٞ ايطؿٌ َعًَٛات  -

أسػٔ تٛظٝؿٗا إٔ تكسّ املعًَٛات يس٣ ايطؿٌ يف قايب مجٌٝ  ميهٔ يًطغّٛ املتشطن١ إشا- 

 .دصاب ؾٝهتػب ايهجري َٔ املعاضف عٔ ايعامل احملٝط ب٘

 .املػا١ُٖ يت١ُٝٓ املٗاضات ايعك١ًٝ ناالبتهاض ٚايتدٌٝ ٚسب االغتطالع - 

ظضع ايػًٛنٝات املطغٛب١ ٚتٗصٜب غًٛى ايطؿٌ نتعًِٝ ايطؿٌ ايعٓا١ٜ ايؿدص١ٝ ٚططم - 

  .  ا١ٜ َٔ األَطاض ٚايعازات ايصش١ٝ ايػ١ًُٝايٛق

 :األثط ايػًيب-ب

تؿٛم إهابٝاتٗا إش تجبت اإلسصا٥ٝات  -بؿهًٗا اؿايٞ -ال ؾو إٔ غًبٝات ايطغّٛ املتشطن١ 

ٚايسضاغات إٔ ايطغّٛ املتشطن١ تأتٞ ع٢ً قا١ُ٥ املٛاز اييت ٜتِ اغتريازٖا َٔ زٍٚ أدٓب١ٝ ؽتًـ 

ٓا املػ١ًُ يف ايسٜٔ ٚايًػ١ ٚايعازات ٚايتكايٝس ٚؼٌُ يف طٝاتٗا قِٝ اختالؾا دصضٜا عٔ فتُعات

اجملتُع املٓتر هلا ؾإشا قطْا بني األَطٜٔ ٜتطح يٓا خطٛض٠ األَط ع٢ً ايطؿٌ املػًِ ألٕ شيو االغترياز 

 :ْٚصنط ع٢ً غبٌٝ املجاٍ بعض تًو ايكِٝ ايػًب١ٝ  ٜتِ بال ٚعٞ ٚال ؽطٝط أٚ ضقاب١ دٝس٠

 

  

 :ٓعطٜات باط١ًايعكٝس٠ اإلغال١َٝ ايصشٝش١ ٚايرتٜٚر ي ظععع١ قِٝ -1
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ٚالبس إٔ ْؿري إٕ نٕٛ ايطغّٛ املتشطن١ َٛد١ٗ يألطؿاٍ ال متٓع إٔ تػتدسّ يبح أؾهاض َع١ٓٝ، 

إىل إٔ بعض املؿهطٜٔ ٜطٕٚ إٔ نجريا َٔ األؾهاض اهلسا١َ املسَط٠ ٚيٝس٠ خط١ ص١ْٝٛٝٗ تطُٓتٗا 

تكسّ ع٢ً تسَري اإلْػإ عٔ ططٜل اإلؿاز ٚاالْػُاؽ  بطٚتٛنٛالت سهُا٤ صٕٗٝٛ ٖٚٞ أؾهاض

يف ايًص٠ ع٢ً كتًـ ايعصٛض ٚتػدري املدرتعات اؿسٜج١ يتشكٝل شيو مبا ؼًُ٘ َٔ ايه١ًُ 

ٜا "ٚاهلل تعاىل قس أَط باؿصض َٔ ايعسٚ ٚيٛ نإ قطٜبًا    ٚايصٛض٠ ٚايًشٔ ٚاإلخطاز إىل غري شيو

ؾهٝـ بايػطب (   :ايتػابٔ" )ٚالزنِ عسٚا يهِ ؾاسصضِٖٚأٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا إٕ َٔ أظٚادهِ ٚأ

 2 ! ايهاؾط

ٚتؿٛٙ ؾططت٘ ايػ١ًُٝ ؾؿٞ  َؿاٖس عسٜس٠ ؼٟٛ كايؿات عكس١ٜ قس تعععع عكٝس٠ ايطؿٌؾٗٓاى 

ْا إٔ ٖٓاى ضبا اآلٕ أٜتػا٤ٍ  َٔ$ :ب ٜكٍٛ اآل The simpsons سس٣ سًكات ايػُٝػْٛعإ

أْ٘ ( Mat groeningَات دطٜٚٓٝٓر )صاسب ٖصا ايؿًِٝ  ٚقس صطح (اْأْ٘ إٔ ٖٓا ضبا ، ٚأزضى أ

 .  ٜطٜس ْكٌ أؾهاضٙ عرب أعُاي٘ بططٜك١ ػعٌ ايٓاؽ ٜتكبًْٛٗا

 . 0 ايػًط١ ٚايعصٝإ ٚاألخالم ايػ٧ٝ َٚٔ األؾهاض اييت عطضٗا ايؿًِٝ ضؾض

ٜعٝـ ايؿأض يف ايؿطا٤ ٜٚهٕٛ ي٘ تأثري ٚاضح ع٢ً ايربانني : َٝهٞ َاٚؽ  سس٣ َؿاٖسإٚيف 

 .ملطط ٜٚٛقـ ايطٜاحا ٍؾٝٓع َطاضاألٚ

نُا وسخ يف بطْاَر ايهابتني  نُا ٚتؿٌُ صٛضا عكا٥س١ٜ كايؿ١ يًؿطع َجٌ االمٓا٤ يًػري

ضاؾ١ الؾتُاهلا ع٢ً تعابري يف ايعكٝس٠ إ َادس عٓس ْٗا١ٜ نٌ َباضا٠ نصيو يف بطْاَر ايُٓط املكٓع

سس٣ إٚ سُٝٓا ٜٓعٍ املطط يف أس ٜٚاغني ، بؿطٌ َاد ٖصا# ٖصا بؿطًو ٜا بٛنُٕٝٛ ايععٜع $ َجٌ 

؟ ٚتصٜٛط #ؾطٌ َٔ ٖصا يتٓعٍ ؾٝ٘ أامل ػس ٚقتا  » : سًكات ايهابنت َادس ؾٝكٍٛ اسسِٖ

 .  يًطعؿا٤ ٚاحملتادني َجٌ بابا غٓؿٛض ايػشط ع٢ً اْ٘ سه١ُ ٚايػاسط َٓاصط

  6  ايتًؿعٜٕٛ ْػب١  ّأؾالسٝح بًؼ فُٛع املدايؿات ايس١ٜٝٓ يف ٖٚصا َا أثبتت٘ بعض ايسضاغات، 

 . % 6 ايتًؿعٜٕٛ بٓػب١  أؾالّبُٝٓا املٛاؾكات ايس١ٜٝٓ يف 

ؼتٜٛ٘ َٔ عكا٥س غطٜب١ ع٢ً عكٝس٠ ايطؿٌ  تؤثط مبا أؾالّ ايطغّٛ املتشطن١نُا أثبتت أْٗا أٟ 

 .املػًِ ٚع٢ً َؿَٗٛ٘ ناؿالٍ ٚاؿطاّ

 .   %  6 ؾكات بُٝٓا املٛا % 06 ٚيف أؾالّ ايؿٝسٜٛ ناْت ْػب١ املدايؿات 

ٖٚٛ َػًػٌ عطض يف ايتًؿعٜٕٛ (سهاٜات عامل١ٝ)َٚٔ شيو َاٚضز يف إسس٣ سًكات َػًػٌ 

ايػعٛزٟ قص١ َٔ ايرتاخ ايصٝين،ايكص١ َب١ٝٓ ع٢ً ٚدٛز متجاٍ صدطٟ ع٢ً ١٦ٖٝ ضدٌ عذٛظ 
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ٜتشسخ َع اآلزَٝني ٚواغبِٗ ع٢ً أؾعاهلِ ؾٝهاؾ٧ املصٝب ٜٚٛقع اؾعا٤ ع٢ً املدط٧ ٚنأْ٘ 

 .  ٝاش باهلل صٛض٠ إهل١ٝ ٖٚصا بال ؾو ٜتعاضض َع دٖٛط ايسٜٔ اإلغالَٞ ايكا٥ِ ع٢ً ايتٛسٝسٚايع

قس :"ٚ ٜصنط ايسنتٛض احملري َتشسثا عٔ تأثري ايطغّٛ املتشطن١ ع٢ً ايعكٝس٠ بايصات إش ٜكٍٛ 

ٛا أؾاد٦و يٛ قًت أْ٘ يف إسس٣ ايسضاغات اييت طبكت ع٢ً األطؿاٍ يف ايهٜٛت قاّ بٗا باسجإ اْتٗ

إىل إٔ أضبعني باملا١٥ َٔ األطؿاٍ َعًَٛاتِٗ َػًٛط١ ٚخاط١٦ عٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٚعٔ ايٓيب 

ْتٝذ١ ملؿاٖستِٗ يًُاز٠ ايهطت١ْٝٛ، ٜعين اآلثاض اييت ترتتب عًٝٗا يف اؾاْب ايعكسٟ  قُس 

ز٠ تكٍٛ ٖصا أصبح ايٓاؽ ٜطْٚٗا ع٢ً األطؿاٍ َا ايصٟ ٜكسّ يف نجري َٔ ٖصٙ املٛاز ٜكسّ ؾٝٗا َا

ايٛسـ ايهاغط ٖٛ ايصٟ ٜتشهِ بايػشاب، ٖصا ايػاسط ٖٛ ايصٟ ٜأَط ايػشاب ؾُٝطط ٖٚٛ 

ايصٟ ٜٓكص ايػؿ١ٓٝ َٔ ايػطم، ٚايٓاؽ ًٜذ٦ٕٛ إىل ٖصا ايؿدص بأمسا٤ َع١ٓٝ أمسا٤ املػًػالت 

عت أْا عٓسَا أؾاٖسٖا بٗصٙ املٝع٠ ال أغتػطب ألْٗا ص222ٓزٕٚ إٔ ْصنطٖا، ؾٗٛ ايصٟ ٜٓكصِٖ 

جملتُع ُٜٓٞ ؾٝٗا ٖصٙ األؾهاض، ٚقس ٜهٕٛ تؤَٔ أسٝاًْا بعض اجملتُعات ظع٤ َٔ ٖصٙ اـطاؾ١ 

يهٔ املؿه١ً عٓسَا تسبًر، ٚتسبًر يسٜٓا بٓؿؼ ايصٝػ١ ْٚؿؼ ايؿهط ٚأسٝاًْا ست٢ تهٕٛ 

 .  "أنجط غ٤ًٛا 

ٖٞ زا٥ًُا  ٕ ٖٓاى سٝٛاْات ٜطًل عًٝٗا اغِ بٛنُٕٝٛأتكّٛ ؾهطت٘ ع٢ً  بٛنُٕٝٛنُا إٔ ؾًِٝ 

ٚ ٜتشس َع بٛنُٕٝٛ آخط أؾايبٛنُٕٝٛ ٜتطٛض يٛسسٙ ٚقس ٜصبح ؾهال َػاٜطا  يف تطٛض َػتُط

 ٕ اإلْػإ بسأ قطزا ثِ َا ظاٍ يف تطٛض ست٢أيٓعط١ٜ ايٓؿ٤ٛ ٚايتطٛض يساضٕٚ اييت تكٍٛ ا تطٜٚر ٖٚص

 .   !صبح يف صٛضت٘ اإلْػا١ْٝ املعطٚؾ١ ايّٝٛ أ

  :١ايػطبٝ خالق١ٝاألايكِٝ ْؿط -0

إٕ ٖصٙ ايطغّٛ املتشطن١ املٓتذ١ يف ايػطب قس تبسٚ يف ظاٖطٖا بط١٦ٜ َٚػ١ًٝ يًصػاض ٚايهباض 

قصص تّٛ ) ٚيهٓٗا تعهؼ َٓع١َٛ ق١ُٝٝ نا١ًَ بهٌ أبعازٖا ايرتب١ٜٛ ٚايػًٛن١ٝ ؾُجاًل

 َا اـري ٚايؿط ؾال َهإأتبسٚ بط١٦ٜ ٚيهٓٗا ؼٟٛ زا٥ُا صطاعا بني ايصنا٤ ٚايػبا٤ (  ٚدريٟ

 .يًُٓع١َٛ ايك١ُٝٝ ايػطب١ٝهلُا ٖٚصا اْعهاؽ 

 (ايهابتني َادس)  ؾُٝا ٜتعًل بٓؿط ايتربز ٚايػؿٛضؾُجاًل  :ْؿط ايػًٛنٝات ٚايعازات ايػطب١ٝ- 

 سطٛض ايؿتٝات يًُباضٜات ٚتؿذٝع ايالعبني ٚايطقص ٚايصطار ٚاملعاْك١ بني اؾٓػني عٓس ٜصٛض

سطدا يف  ؾتتعطف ع٢ً ؾاب غين ال ػس (يؿتا٠ ايٝت١ُٝغٓسضٜال ا)َا أ’عازًٜا ًاَطأتػذٌٝ اهلسف 

 .   َ٘عاْكت٘ ٚايطقص َع

 :تطب١ٝ ايػطش١ٝ- 
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تطبٞ األطؿاٍ ع٢ً ايػطش١ٝ يف ايتؿهري ٚاـٛض يف ايتؿاٖات ٚإضاع١ األٚقات ٚعسّ االغتؿاز٠  

يت يسٜٗا َٓٗا، ٖٚٛ َبسأ ٜتعاضض َع َا تطَٞ إيٝ٘ ايرتب١ٝ اإلغال١َٝ َٔ إهاز ايؿدص١ٝ اؾاز٠ اي

ٚٚدٛز اهلسف َطًب   أٖساف ؾُجٌ ٖصٙ ايؿدص١ٝ اؾاز٠ تعترب َطًب ضطٚضٟ يًٓٗٛض باأل١َ 

ضطٚضٟ ست٢ بايٓػب١ يًؿدص ألٕ األطؿاٍ عٓسَا ال ٜعطؾٕٛ َا ٜطٜسٕٚ يف اؿٝا٠ ؾإِْٗ ٜتأثطٕٚ 

ِ بطغبات اآلخطٜٔ ؾٝػٝططٕٚ عًِٝٗ ٜٚؿهًِْٛٗ نُا ٜطٜسٕٚ ألٕ ٖؤال٤ األطؿاٍ ْتٝذ١ يرتبٝتٗ

 .2 ايػطش١ٝ يٝؼ يسِٜٗ أٖساف يهِْٛٗ غري َسضنني ملا ٖٛ َِٗ يف اؿٝا٠

 :تأخري ايُٓٛ ايًػٟٛ يس٣ ايطؿٌ- 

إال إٔ بعض  ،بطغِ َا غبل شنطٙ َٔ إٔ ايطغّٛ املتشطن١ قس تػاِٖ يف تعًِٝ ايًػ١ ايؿصش٢

، ؾُٔ   صاًلإش إٔ ايتًؿاظ قس ٜؤزٟ يتأخري ع١ًُٝ ايٓطل أ ، ايباسجني يف املكابٌ أثبت ايعهؼ

األغباب ايط٥ٝػ١ٝ يتأخط ايهالّ ضعـ اتصاٍ ايطؿٌ مبٔ سٛي٘ مما قس ٜؤزٟ ب٘ إىل ايتأتأ٠ ٚثكٌ 

 .0 ايًػإ ٚعسّ ٚضٛس٘

إضاؾ١ إىل إٔ ايهجري َٓٗا َسبًر بايعا١َٝ ٚيٝؼ ايعطب١ٝ ٖٚصا وطّ ايطؿٌ َٔ ؾطص١ االغتُاع 

ًل سادعا بٝٓ٘ ٚبني ؾِٗ ايسٜٔ يًؿصش٢ ست٢ يف ٚغا٥ٌ اإلعالّ مما ٜطعـ يػت٘ ايؿصش٢ ٚى

 .طإٓ ايهطِٜ ٚغريٙ َٔ نتب ايرتاخاإلغالَٞ َتُجال يف ايك

إٕ ايًػ١ ايعطب١ٝ ايؿصش٢ نطَٗا اهلل بايكطإٓ ايهطِٜ ٚيكس أثبتت أْٗا س١ٝ ٚقازض٠ ع٢ً االغتُطاض )

ا ٚناْت ٚايُٓٛ ٚايتطٛض ٚقس اتػع صسضٖا يهجري َٔ األيؿاظ ايؿاضغ١ٝ ٚاهلٓس١ٜ ٚايْٝٛا١ْٝ ٚغريٖ

    (يف عصط االظزٖاض يف ايعامل اإلغالَٞ ٖٞ يػ١ ايؿٕٓٛ ٚايعًّٛ ْٚؿط ايجكاؾ١

ٚتُٕٝٛ )بايعا١َٝ اـًٝذ١ٝ ( ؾسٜس ٚمتاّ: )ؾُا بايٓا ايّٝٛ ْط٣ أؾالَا نطت١ْٝٛ تسبًر بايعا١َٝ َجٌ

َٔ أؾالّ  ٖصا عسا َا ٜتِ تٓعًٜ٘ ْٚؿطٙ عرب َٛاقع اإلْرتْت.. بايعا١َٝ املصط١ٜ ٚغريٖا ( ٚبَٛبا

   .. نطت١ْٝٛ بًٗذات ق١ًٝ يكبا٥ٌ َتعسز٠ ناي١ُٝٓٝ ٚاؾٝعا١ْٝ ٚغريٖا 

ٚيكس أثبتت ايسضاغات إٔ َٔ أغباب تطادع ايًػ١ ايعطب١ٝ يف املساضؽ يس٣ األطؿاٍ إٔ ايعا١َٝ تبػط 

َٚٔ املؤغـ إٔ ٜتػطب شيو ايٓؿٛش إىل أؾالّ   ْؿٛشٖا يف ايبٝت ٚايؿاضع ٚايػٛم ٚست٢ املسضغ١

 .غّٛ املتشطن١ يًطؿٌايط

 :         تأثريٖا ع٢ً ايُٓٛ املعطيف
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ايتًؿاظ ٚأُٖٗا إعاق١ ايُٓٛ املعطيف ايطبٝعٞ  إٕ بطاَر ايطغّٛ املتشطن١ تؿرتى َع فٌُ غًبٝات

ؾاألصٌ إٔ ٜتشطى طايب املعطؾ١ مٛ غاٜت٘ باسجًا فطبًا إال إٔ ايتًؿاظ ٜكسّ املعطؾ١ زٕٚ تؿاعٌ أٚ 

 .أزا٠ يًتًكٞ بعٝسًا عٔ املؿاضن١ ؾٝهتؿٞ مبؿاٖس٠ األسساخ َٚتابعتٗاسطن١ ٚهعٌ ايطؿٌ 

ؾًِٝ :َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ ؾإٕ بعض األؾالّ تكسّ َعًَٛات َػًٛط١ عٔ ايعٛاٖط ايه١ْٝٛ ٚأغبابٗا َجٌ

 ".َٝهٞ َاٚؽ"

 :تأثريٖا ع٢ً ايُٓٛ االدتُاعٞ

 بطاَر ايتًؿاظ يسضد١ أِْٗ إٕ ايتًؿاظ ٜكًص زضد١ ايتؿاعٌ بني أؾطاز األغط٠ ايصٜٔ ٜٓػُػٕٛ يف

ٜتٛقؿٕٛ ست٢ عٔ ايتداطب َعًا ٚيصٍ ؾإٕ بعض األغط ايػطب١ٝ متٓع ايتًؿاظ ثالخ َطات يف األغبٛع 

 .  أٚ تػُح ب٘ َٜٛٝا غاع١ أغاعتني ألِْٗ ٚدسٚا إٔ ايتًؿاظ غبب يف قطع ايطٚابط األغط١ٜ

 :األثط االْؿعايٞ ايٓؿػٞ-

سؾع ايؿدص ٜ  اؿسٚز ايطبٝع١ٝ ال بأؽ ب٘ يهْٛ٘يف اـٛفتعضع ايكًل يف ْؿؼ ايطؿٌ ؾ-

اـا٥ـ إىل اهلطب َٔ املٛقـ ايصٟ أز٣ إىل اغتجاض٠ خٛؾ٘ ست٢ ٜعٍٚ ايتٛتط، أَا ايكًل ؾٗٛ ساي١ 

ؾإشا نإ اـٛف ايعازٟ ٜٓصب ع٢ً َٛضٛع . ْٛع خاص َٔ اـٛفيهٓ٘ متاثٌ اـٛف متاَا ٚ 

قٌ ي٘ هعٌ ايؿطز َتؿا٥ُا ٜتٛقع ايؿط زٕٚ غبب ؾإٕ ايكًل خٛف غاَض ال . أٚ ؾ٤ٞ ٚاقعٞ زا٥ُا

ألٕ سساث١ غٔ ايطؿٌ ٚ عسّ ٚايطؿٌ ٜهٕٛ أنجط عطض١ يًكًل .قسز، ؾٗٞ كاٚف غري َٓطك١ٝ

خطط زاخًٞ ٚ خٝاٍ َٚا ٖٛ ٚاقع ٚبني َا ٖٛ ْطذ٘ قس هعالْ٘ ال ٜؿطم بؿهٌ قسز بني َا ٖٛ 

، ٚقس أثبتت إسس٣    خطط َتِٖٛ َا ٖٛ خطط خاضدٞ، أٚ بني َا ٖٛ خطط سكٝكٞ ٚ َا ٖٛ

ايسضاغات إٔ َاؼٜٛ٘ ايطغّٛ املتشطن١ َٔ قصص اؾٔ ٚايؿٝاطني تجري اـٛف يس٣ ايبٓات 

ٚإٔ اـٛف عٓس ايصنٛض ٜهٕٛ أع٢ً ْػب١ عٓس ؽٌٝ ٚدٛز ؾطٚض يف ايؿطا٤ بٓػب١ %   بٓػب١ 

يًؿسا٥س  عٌ ٚتأثطَسَٓٛ َؿاٖس٠ ايتًؿعٜٕٛ تهٕٛ يسِٜٗ ضزٚز ؾ نُا ثبت إٔ األطؿاٍ.   %   

ٍٍ ،  بٛاب، ْسا٤ّأٚاؿٛازخ بط١٦ٝ ، ٚشيو عٓس مساعِٗ صطاخًا قطٜبًا َِٓٗ ، ططم  ٚ أبصٛت عا

َؿاٖس٠ ٚمساع َجٌ ٖصٙ  ِْٗ اعتازٚا ع٢ًال تؤثط بِٗ أل قس َٛضصطاخًا ملٔ سٛهلِ ؾذُٝع ٖصٙ األ

ا٥ُا بايتؿهري ٚعكٛهلِ َؿػٛي١ ز َٛض َٜٛٝا ؾًصيو ٜصبشٕٛ بط٦ٝٞ االغتذاب١ ٚؾهطِٖاأل

 .  ٚايػطسإ

ٜهٕٛ ايتأثري االْؿعايٞ يًطغّٛ املتشطن١ عٔ ططٜل إثاض٠ االْؿعاالت املتشطن١ يس٣ ايطؿٌ 

ؾايطؿٌ يف ٖصٙ املطس١ً ٜتُٝع بهجط٠ االْؿعاالت ٚتٓٛعٗا ٚسستٗا ؾايطؿٌ يف ٖصٙ املطس١ً نجري 
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٣ ؾُٔ ايبها٤ إىل ايطشو َٚٔ املداٚف ؾسٜس ايػري٠ ٜتكًب بػطع١ َٔ ساي١ اْؿعاي١ٝ إىل ساي١ أخط

 .ايػطب يًػطٚض ست٢ إشا بًؼ اـاَػ١ انتػب ْٛعا َٔ االغتكطاض يف سٝات٘ االْؿعاي١ٝ 

ٚيصيو ؾإٕ سس٠ االْؿعاالت يف ٖصٙ املطس١ً ناـٛف ايؿسٜس ٚايعسٚإ ٜؿطض عًٝٓا اغتبعاز تًو 

 .األؾالّ ايهطت١ْٝٛ املدٝؿ١ اييت تصٛض يًطؿٌ ٚدٛز األؾباح َجال

 :ريٖا ع٢ً ايُٓٛ اؿطنٞتأث

تعس َطس١ً ايطؿٛي١ َطس١ً ْؿاط سطنٞ َػتُط ٚمتتاظ سطنات ايطؿٌ بايؿس٠ ٚغطع١ االغتذاب١ 

ٚايتشػٔ ٜٚٓشصط ايٓؿاط اؿطنٞ يف ايعطالت ايهبري٠ ثِ بايتسضٜر ٜػٝطط ايطؿٌ ست٢ ع٢ً 

٢ً أزا٤ سطنات٘ ايصػري٠ ٚوصٌ تٓاغِ بني ايٓؿاط اؿػٞ ٚاؿطنٞ ؾٝصبح ايطؿٌ قازضا ع

 . 2 سطنات ٜس١ٜٚ زقٝك١ نايطغِ ٚاؿؿط

ٚيصيو البس إٔ ٜرتى يًطؿٌ اؿط١ٜ ايتا١َ نٞ مياضؽ األؾٝا٤ ٜٚهتؿؿٗا ٖٚٓا تهُٔ خطٛض٠ 

أؾالّ ايطغّٛ املتشطن١ اييت ػعٌ َٔ ايطؿٌ ناؾُاز أَاّ ؾاؾت٘ يػاعات ط١ًٜٛ يصا َٔ 

 .  دٛز٠ املاز٠ املعطٚض١ ؾٝ٘ايططٚضٟ ؼسٜس ؾرتات َؿاٖس٠ ايتًؿاظ،ٖصا بػض ايٓعط عٔ 

نُا إٔ اؾًٛؽ يؿرتات ط١ًٜٛ ٚاغتسا١َ ايٓعط يؿاؾ١ ايتًؿاظ هلا أضطاضٖا ع٢ً دٗاظ ايسٚضإ 

 .ٚايعٝٓني 

 :تأثريٖا ع٢ً اؾاْب ايتشصًٝٞ

ؾػاٍ إٚ ٕ سؿٛ ك١ًٝ ايطؿٌأٚضشت أعالّ يف تكطٜط ملٓع١ُ ايْٝٛػهٛ ايعامل١ٝ سٍٛ ٚغا٥ٌ اإل

املسضغ١ مما ٜؤزٟ  ع٠ ال تسع ي٘ فاال الغتٝعاب املعًَٛات اييت ٜتًكاٖا يفثاض٠ املتًؿؾهطٙ باإل

يُٝٗا نُا ػصب٘ إ يهطا١ٖٝ ايطؿٌ يًُسضغ١ ٚايهتاب يؿعٛضٙ بكصٛضُٖا ٚعذعُٖا عٔ دصب٘

 .0 ١ فٗٛزا ٚال سطن ْٗا ال تتطًب َٔ ايطؿٌأش إايطغّٛ املتشطن١ ٚباقٞ بطاَر ايتًؿاظ 

ٚطؿٌ املسضغ١ املتٛغط١ يف ايهٜٛت تأثري ايتًؿعٜٕٛ ع٢ً املػت٣ٛ أظٗطت زضاغ١ عٔ ايتًؿعٜٕٛ 

طؿال َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ ٜٓتٕٗٛ َٔ إلاظ ٚادبا تِٗ املسضغ١ٝ (   )ايتشصًٝٞ يألطؿاٍ إش تبني إٔ 

طؿال ٜٕٓٗٛ دع٤ا َٓٗا ٜٚهًُٕٛ (   )َٔ ايع١ٓٝ ٚإٕ %( 6  )قبٌ بسا١ٜ ايطغّٛ املتشطن١ ٚميجًٕٛ 

طؿال (  )َٔ ايع١ٓٝ ٚإٕ %( ،  )َؿاٖستِٗ يًرباَر اييت ٜؿطًْٛٗا ٚميجًٕٛ اؾع٤ املتبكٞ بعس 

ٜبسؤٕٚ يف إلاظ ٚادباتِٗ املسضغ١ٝ بعس إٔ ٜؿطغٛا َٔ َؿاٖس٠ َا ٜطغبٕٛ َٔ ايرباَر ٚميجًٕٛ 

َٔ ايع١ٓٝ ٖٚصا ٜعين إٔ ايتًؿعٜٕٛ ٜؤثط َباؾط٠ ع٢ً زضد١ إلاظ األطؿاٍ يٛادباتِٗ %( ، )

عطٚف إٔ ايطؿٌ يف ساد١ َاغ١ يًطاس١ ٚايّٓٛ يٝهٕٛ أنجط اغتعسازًا يتكبٌ َٚٔ امل  املسضغ١ٝ 
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ٚاغتُطاض بح ايطغّٛ املتشطن١ ع٢ً َساض ايّٝٛ    ايتعًِ ٚأنجط قسض٠ ع٢ً ايتشصٌٝ ايسضاغٞ 

 .ٜؿذع ايطؿٌ ع٢ً ايػٗط

 
 :النظريات التي تفسر التأثير التربوي للرسوم المتحركة-ب           

خ ايتأثري ايرتبٟٛ يًطغّٛ املتشطن١ ؾإٕ ٖٓاى ثالخ ْعطٜات ساٚيت تؿػري أَا عٔ نٝؿ١ٝ سسٚ

 :ٖصا ايتأثري 

 :ْعط١ٜ ايتعًِ االدتُاعٞ - 

ٚتكٍٛ ٖصٙ ايٓعط١ٜ إٔ انتػاب األؾداص أْٛاعًا دسٜس٠ َٔ ايػًٛى عٔ ططٜل ايتعطض يٛغا٥ٌ 

َٓ٘، َٚٔ خالٍ اإلعالّ ٜتِ بػبب َالسع١ ايؿطز تصطؾات اجملتُع َٔ سٛي٘ ٚايتًؿاظ دع٤ 

َالسعت٘ ٜكّٛ بتهٜٛٔ مناشز غًٛن١ٝ تهٕٛ يف املػتكبٌ زيٌٝ ٜػاعسٙ ع٢ً سٌ املؿهالت اييت 

تٛادٗ٘ بٓا٤ ع٢ً ايُٓاشز اييت ؾاٖسٖا ٚبٓا٤ ع٢ً ٖصٙ ايٓعط١ٜ ؾايطؿٌ ٜتعًِ ايػًٛى َٔ خالٍ 

بٝل َا ٜؿاٖسٙ َالسعت٘ أؾالّ ايطغّٛ املتشطن١ ٚال ٜتٛقـ األَط عٓس ٖصا اؿس بٌ قس ٜكّٛ بتط

إشا سصًت َٛاقـ َؿاب١ٗ، ٚبايطغِ َٔ االْتكازات اييت ٚدٗت هلصٙ ايٓعط١ٜ ؾإٕ 

قس أثبت َٔ خالٍ زضاغت٘ اييت أدطاٖا ع٢ً َس٣ عؿط غٓٛات ع٢ً ع١ٓٝ َٔ (باْسٚضا)صاسبٗا

 .  األطؿاٍ إٔ َؿاٖس٠ زضاَا ايتًؿعٜٕٛ تؤثط ع٢ً ايػًٛى ؾُٝا بعس 

 .ايتعًِ باملالسع١ ٚايتعًِ بايتكًٝس:ٖاَني ُٖاضنٓني ٖٚصٙ ايٓعط١ٜ تكّٛ ع٢ً 

 : ايتعًِ باملالسع١-

ٜعترب ايتًؿعٜٕٛ َصسضًا ٖاًَا َٔ َصازض ايػًٛى يًُؿاٖسٜٔ ٚخاص١ األطؿاٍ ،ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ 

اإلعالْات ايتذاض١ٜ لس أْ٘ اتطح يف نجري َٔ ايسضاغات إٔ يإلعالْات ايتذاض١ٜ تأثري ؾعال ع٢ً 

َٔ أطؿاٍ ايع١ٓٝ ٜػٕٓٛ %   ٚخاص١ األطؿاٍ إش تبني إسس٣ ٖصٙ ايسضاغات إٔ  غًٛى املػتًٗهني

 .أغاْٞ اإلعالْات نُا السعت ايؿطنات اظزٜاز َبٝعاتٗا َٔ ايػًع اييت ٜعًٔ عٓٗا يف ايتًؿعٜٕٛ

إٔ ايػًٛى ايصٟ ٜتعًُ٘ ايطؿٌ عٔ ططٜل املؿاٖس٠ ال وتاز ال إىل َهاؾأ٠ ٚال إىل (باْسٚضا)ٜٚط٣ 

إٕ عسّ ظٗٛض االغتذاب١ عٓس : ) ز ع٢ً ايكا٥ًني إٔ ايتًؿعٜٕٛ ال ٜؤثط ع٢ً ايػًٛى بكٛي٘عكاب ٜٚط

األطؿاٍ ال ٜعين إٔ ايطؿٌ مل ٜتعًُٗا،ؾُٔ املُهٔ إٔ ٜهٕٛ قس تعًِ ٖصٙ االغتذاب١ ٚيهٓٗا مل 

تتشٍٛ إىل غًٛى َباؾط٠ ٚيصيو ال ٜٛدس زيٌٝ ع٢ً إٔ ايطؿٌ مل ٜتعًِ ايػًٛى بعسّ ظٗٛض شيو 

ًٛى َباؾط٠ ألْ٘ ضمبا استاز ظٗٛض ايػًٛى إىل ٚقت ٚب١٦ٝ َع١ٓٝ َٚٛقـ خاضدٞ ست٢ ميهٔ ايػ

 (.َالسعت٘ ٚقس الٜعٗط إال بعس غٓٛات ٖٚصا َا ٜطًل عًٝ٘ بتأثري ايٓا٥ِ

 .  ع٢ً إٔ األطؿاٍ ٜتعًُٕٛ َٔ املالسع١ أنجط مما ٜعٗطٕٚ يف غًٛنِٗ ايعاٖط(باْسٚضا)ٚبطٖٔ 

                                                
 . 443د ت ، ص ،القاهرة ، دار النهضة العربية،6، طادلرشد النفسي ادلدرسي:زلمد ماهر زلمود عمر   
 . 14هػ ، ص6241، القاهرة ، عامل الكت ،6، ط اإلعالـ واجملتمع:أماين احلسيين   
 .632مرجع سابق ، ص: أسامة كبارة   



ايتعطض ملؿاٖس٠ غًٛى َتهطض ع٢ً ايتًؿعٜٕٛ قس ٜؤزٟ إىل ايتعٜٛس  ٜٚط٣ عسز َٔ ايباسجني إٔ 

ايعاطؿٞ بايطغِ َٔ إٔ املؿاٖس قس ال وانٞ ٖصا ايػًٛى ٚيهٔ املالسع١ املتهطض٠ ي٘ تعٜس َٔ 

 .ايتػاٌٖ ػاٖ٘ يف سٝا٠ ايٛاقع

 

 :ايتعًِ بايتكًٝس-

ٖصا ايتكًٝس يف األغاؽ ع٢ً  ٜبسأ ايطؿٌ بتكًٝس أؾعاٍ اآلخطٜٔ يف ْٗا١ٜ ايػ١ٓ األٚىل ٜٚعتُس

املالسع١ ٚيف غٔ ايػ١ٓ ٚايٓصـ ٚايػٓتني ٜػتطٝع ايطؿٌ تهٜٛٔ صٛض٠ ش١ٖٝٓ عٔ َا ٜكع سٛي٘ 

سٝح ٜكّٛ ايطؿٌ بتكًٝس ؾدص١ٝ ايبطٌ اييت تكسّ ي٘ ، ٚبصيو ٜكًس نٌ َا ٜكع أَا عٝٓٝ٘ ٜٚالسع٘

 .نكس٠ٚ 

دصٝات ايطغّٛ املتشطن١ اييت تًعب زٚض نجريًا َا ٜالسغ اآلبا٤ ٚاألَٗات تعًل أطؿاهلِ ببعض ؾ

ايبطٛي١ يسضد١ إٔ ايطؿٌ إشا تعًل بأسسِٖ ؾإْ٘ ٜطغب إٔ تهٕٛ َكتٓٝات٘ ٚأزٚات٘ َطغّٛ عًٝٗا 

ٚايػبب ايط٥ٝػٞ يف ٖصا ( غرتٚبريٟ-َٝهٞ َاٚؽ –تّٛ ٚدريٟ )ؾدصٝت٘ احملبب١ َٔ أَجاٍ 

 . ايػًٛى ٖٛ تعًل ايطؿٌ بٗصٙ ايؿدص١ٝ اييت تًعب زٚض ايبطٛي١

ٚتهُٔ خطٛض٠ األَط يف اَتصاص ايطؿٌ يكِٝ تًو ايؿدص١ٝ بسٕٚ ؾعٛض َٓ٘ ألٕ أبطاٍ ايطغّٛ 

املتشطن١ تعترب ايكس٠ٚ أَاّ عٝين ايطؿٌ ايصٟ ٜتأثط بتًو ايكس٠ٚ بعس املؿاٖس٠،ؾٝشسخ ي٘ َا 

  .  ٜػ٢ُ بايتكُص أٚ ايتٛسس

َِٓٗ ميًٕٝٛ إىل تكًٝس %(   6  )ٚقس أثبتت إسس٣ ايسضاغات اييت أدطٜت ع٢ً ع١ٓٝ َٔ األطؿاٍ إٔ 

 .  إىل إٔ ٜهْٛٛا َجٌ ايبطٌ املؿطٌ%( 6  )ايبطٌ ٜٚطغب 

ٚبايطغِ َٔ إٔ ٖٓاى تساخٌ بني تًو ايعًُٝات يهٓٗا ؽتًـ يف ؾس٠ احملانا٠ يًؿدص١ٝ 

 :ٚتًو احملانا٠ َؿطٚط١ بؿطٚط( ايكس٠ٚ)

 .ؾعٛض ايطؿٌ بهؿا٠٤ ٚقسض٠ تًو ايؿدص١ٝ - 

  .بصؿات دصاب١ ناؾُاٍ ٚاؿب ٚايعاطؿ١متتع تًو ايؿدص١ٝ -0

 .ؾعٛض ايطؿٌ بٛدٛز صؿات َؿرتن١ بٝٓ٘ ٚبني تًو ايؿدص١ٝ- 

 .َؿاضن١ ايطؿٌ هلصا ايؿدص يف اْؿعاالت٘- 

أْ٘ قس ٜٓبين ع٢ً ضغب١ زاخ١ًٝ يف ( ايتٛسس أٚ ايتكُص)تؿري بعض ايسضاغات اييت ؾػطت - 

١ٝ ؾٝتػِ بٗا ايطؿٌ بؿهٌ الؾعٛضٟ، َع متًو األؾٝا٤ اؿػ١ٓ اييت تتُتع بٗا تًو ايؿدص

 .  َالسع١ إٔ تًو اآلضا٤ يف ايتكُص تعترب فطز اْطباعات ال تصٌ إىل سس اؾعّ
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ٚاملالسغ إٔ تًو ايؿطٚط تٓطبل ع٢ً ؾدصٝات ايطغّٛ املتشطن١ ألْٗا يف األغاؽ َب١ٝٓ ع٢ً 

 .ات غري ٚاقع١ٝ خاضق١ ٚدصاب١ يًطؿٌخٝاٍ ايطغاّ ايصٟ ٜصٓع َٓٗا ؾدصٝ

ايٓتٝذ١ إٔ ايطؿٌ باْسَاد٘ َع تًو ايؿدص١ٝ ٚتٛسسٙ َعٗا ميتص ايكِٝ اييت تكسَٗا تًو 

 . 2 ايؿدص١ٝ بططٜك١ ال ٚاع١ٝ أٚ الؾعٛض١ٜ

ٚبٗصا ؾإٕ ايطغّٛ املتشطن١ تؿبع ساد١ ايطؿٌ يالقتسا٤ ٚاييت ٖٞ ْابع١ يف األغاؽ َٔ سادت٘ 

 .يألَٔ َٔ خالٍ تٛسسٙ َع أؾعاٍ ؾدص١ٝ َا

طتٕٛ غايبًا َا تهٕٛ ؾدص١ٝ ايبطٌ َٔ ايُٓٛشز املجايٞ ٚأسٝاًْا اـاضم يًعاز٠ َٔ يف أؾالّ ايه-

 (.غٛبطَإ)أَجاٍ 

ايصٟ اْتكس ٖصا االػاٙ (  Kassilناغٌٝ ) ست٢ إٔ بعض ايػطبٝني اْتكس ٖصا االػاٙ ٚ َِٓٗ 

 ٚاعتربٙ خطأ ال ٜػتؿط ألْ٘ ٜؤزٟ يٓتٝذ١ تطب١ٜٛ غ١٦ٝ ألْ٘ ٜصٝب ايطؿٌ غٝب١ األٌَ

 .ٚايػبب عسّ قسض٠ ايطؿٌ يًٛصٍٛ هلصا املػت٣ٛ  ٚايٝأؽ

إٕ تكسِٜ صٛض٠ ايبطٌ غٛا٤ ناْت إْػاًْا أٚ سٝٛاًْا ع٢ً خالف ايٛاقع ٜؤزٟ إلضباى يع١ًُٝ ْكٌ -

املعطؾ١ ، ؾال بس إٔ ٜكسّ ايجعًب َجاًل نُا ُعـطف عٓ٘ َٔ املهط ٚاـبح ٚايكطز بايتكًٝس ٚكايؿ١ 

يس٣ ايطؿٌ ؾٌٗ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ايؿأض ؾدصًا خاضقًا يًعاز٠ ٜطاقب شيو ٜؤزٟ إلضباى املعطؾ١ 

إٕ تًو ٖٞ صٛض٠ ..!األؾالى َٔ نٛنب آخط أٚ ٜتسخٌ يف اْؿذاض ايربانني ٜٚػتطٝع ايطريإ 

 .ٖٚٞ صٛض٠ يٝػت ٚكايؿ١ يًٛاقع ؾكط بٌ َػتش0١ًٝ ايؿأض( َٝهٞ َاٚؽ)

مبع٢ٓ يٛ تٛؾطت –ايػابل شنطٖا أَا عٔ ايططح ايصٟ ٜكسَ٘ ايبطٌ بػض ايٓعط عٔ ايطٛابط -

قاَت ( غٛبط َإ)ؾإْ٘ البس إٔ ٜعرب عٔ قِٝ ايطؿٌ ٚفتُع٘ ؾكس بٝٓت زضاغ١ يؿدص١ٝ  -مجٝعًا

األَطٜه١ٝ تعرب عٔ صٛض٠ ( غٛبط َإ)بٗا إسس٣ ايباسجات يف َعٗس زضاغات ايطؿٛي١ إٔ صٛض٠ 

سٝات٘ َػاَطًا َكاتاًل ٖٚٞ قِٝ ايؿطز١ٜ اييت ٜكّٛ عًٝٗا اجملتُع األَطٜهٞ ؾٗٛ بطٌ ؾطزٟ ٜعٝـ 

تعرب عٔ اجملتُع ايطأمسايٞ ٚقس ضنعت تًو ايؿدص١ٝ ع٢ً اٖتُاَات اجملتُع األَطٜهٞ 

ٚايكطاٜا اييت تُٗ٘ َجٌ تًٛخ ايب١٦ٝ ٚعٌُ املطأ٠ ٚأخطاض املدسضات ؾٗصٙ ايؿدص١ٝ األغطٛض١ٜ 

 .عربت عٔ سادات فتُعٗا ٚٚانبت ايتػريات ؾٝ٘

ٖصٙ ايؿدص١ٝ تؿهٌ خطٛض٠ ع٢ً ايطؿٌ ايعطبٞ َٔ ْاس١ٝ أْٗا تعطٝ٘  ٚقس أثبتت ايسضاغ١ إٔ

اْطباعًا إٔ اجملتُع ايػطبٞ ٖٛ ايصٟ وتهط صؿات ايك٠ٛ اـاضق١ ٚايصنا٤ ٚؽطٞ ايصعاب 

 .  ٜٚػتكط يف شٖٔ ايطؿٌ أْ٘ ٖٛ ايصٟ ٜؿتكط يتًو ايصؿات

سػاب أبطاٍ اإلغالّ ، نُا تتطح خطٛض٠ األَط يف إبطاظ مناشز ٚأبطاٍ ال سكٝك١ هلِ ع٢ً 

 .  ايٛاقعٝني مما ٜبعس ايطؿٌ عٔ ايُٓاشز ايٛاقع١ٝ
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ٚبايٓعط يعطض منٛشز ٜتدط٢ ايصعاب بكسضات نبري٠ ٚدباض٠ ٚوكل ايٓذاح ؾٗٛ منٛشز دٝس 

بايٓػب١ يًطؿٌ ٚيهٔ ايػ٧ٝ يف األَط إٔ ُٜصٛض ٖصا ايُٓٛشز ع٢ً أغاؽ أْ٘ اإلْػإ ايػطبٞ أٚ 

 .األَطٜهٞ

بايصات تعزاز ضقع١ ايػًٛى املكًس عٓس ايطؿٌ ، العتُازٙ ع٢ً ايتكًٝس النتػاب  ٚيف غٔ ايطؿٛي١ 

املٗاضات ، ٚنُا ٜصنط بعض ايرتبٜٛني إٔ َٔ أغباب َؿه١ً ايػطق١ عٓس األطؿاٍ األؾالّ 

ٚقس أثبتت ايسضاغات بإٔ أؾالّ   اإلدطا١َٝ ٚاملػًػالت اييت تٛسٞ باملربضات ٚايػبٌ هلصا ايؿعٌ

 .  ١ ٖٞ َٔ أنجط املٛاز اإلعال١َٝ استٛا٤ ع٢ً ايعٓـ ٚاإلدطاّايطغّٛ املتشطن

 :ْعط١ٜ ايػطؽ-0

ايصٟ وسخ ْتٝذ١ يرتانِ ( ايػري َباؾط)ٚميهٔ تعطٜؿٗا باختصاض بأْٗا ْٛع َٔ ايتعًِٝ ايعطضٞ 

ايتعطض يًتًؿاظ ، سٝح ٜتعًِ املؿاٖس َٔ ايتًؿعٜٕٛ سكا٥ل عٔ ايٛاقع االدتُاعٞ بسٕٚ ٚعٞ ٚمما 

هًٝا ع٢ً ايصٛض ايص١ٖٝٓ ٚايكِٝ اييت ٜهتػبٗا عٔ ايعامل اؿكٝكٞ ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘ ، ٜؤثط تسض

ألٕ ايػطؽ ٜعين تػٝري بعض ايكِٝ ٚاملعتكسات (ايتععٜع)ٚايػطؽ ىتًـ عٔ ايتأثري أٚ ايتسعِٝ

 .ٚاإلبكا٤ ع٢ً أخط٣ بػبب ايتعطض ايرتانُٞ يًتًؿاظ

ثبت َٔ خالٍ زضاغت٘ تأثري ايرباَر ع٢ً ٚايصٟ أ( gerbener)َٚٔ ضٚاز ٖصٙ ايٓعط١ٜ دطبٓط 

 .ؾايرباَر  اييت ٜؿاٖسٖا ايطؿٌ قس تػطؽ  أٚ تعسٍ ٚؼٛض بعض ايكِٝ يس٣ ايطؿٌ   .اؾُٗٛض

 :ْعط١ٜ االغتدساَات ٚاإلؾباعات- 

ٜٚكصس بٗصٙ ايٓعط١ٜ إٔ األؾطاز ٜػتدسَٕٛ َا ٜعطض يف ٚغا٥ٌ اإلعالّ ضُٔ  ٚغا٥ٌ أخط٣ يف 

ٚإؾباع استٝاداتِٗ ٚأٖساؾِٗ ؾتكٍٛ ٖصٙ ايٓعط١ٜ إٔ ايٓاؽ ٜٓتكٕٛ  ايب١٦ٝ احملٝط١ يتشكٝل

أَا بايٓػب١ يتطبٝل    (زٜؿػٕٛ)ٜٚهٝؿٕٛ َا ٜؿاٖسْٚ٘ يف ض٤ٛ أٖساؾِٗ ٚاستٝاداتِٗ َٚٔ ضٚازٖا 

إٔ األطؿاٍ يٝػٛا غًبٝني يف تكبٌ َا ٜعطض عًِٝٗ َٔ (زٚض)ٖصٙ ايٓعط١ٜ ع٢ً ايطؿٌ ؾكس أثبت

ؾُِٗٗ ملا ٜعطض عًِٝٗ ٚقس السغ غريٙ َٔ ايباسجني أِْٗ ٜٛظؿٕٛ شيو بطاَر بٌ إِْٗ ٜػتدسَٕٛ 

    ايؿِٗ ؾٝػريٕٚ اػاٖاتِٗ مٛ اآلخطٜٔ ٚمٛ األْؿط١ األخط٣ بٓا٤ ع٢ً َا ٜؿاٖسْٚ٘

 :خالصة الفصل الرابع

 .ايطغّٛ املتشطن١ ؾٔ ضؾٝع َط مبطاسٌ نجري٠ ست٢ ٚصٌ إىل َا ٚصٌ إيٝ٘ ايّٝٛ 

ب٘ َٔ ممٝعات ٜٚعزاز تأثريٙ ع٢ً األطؿاٍ عهِ َطسًتِٗ ايعُط١ٜ ، نُا ٖٚٛ ؾٔ َؤثط ملا ميتاظ 

إٔ أصٓاؾ٘ ٚأْٛاع٘ تتعسز ٚوسخ تأثريٙ ايرتبٟٛ ٚؾل ْعطٜات َع١ٓٝ ٚميتس ٖصا ايتأثري ملدتًـ 

                                                                                                                                       
 .12هػ ، ص6264، الرياض، دار الوطن،6، طالب  ادلباشر حقائق وأرقاـ: ر ناصر سليماف العم   
 .226ـ، ص6322، بريوت، منشورات حبسوف الثقافية ،  أسس الط  النفسي احلدي : عطوؼ زلمود ياسني    
 .65مرجع سابق، ص : عبد الكرمي الوصايب   
 (.باختصار) 15-11مرجع سابق ،ص: أماين احلسيين   
 . 12مرجع سابق ،ص: ينأماين احلسي   
 . 32مرجع سابق،ص:خالد العامودي   



دٛاْب ايُٓٛ يس٣ ايطؿٌ ٜٚهٕٛ إَا باػاٙ إهابٞ يصاؿ٘ أٚ ع٢ً عهؼ شيو ٖٚصا َا أثبتت٘ 

 .ايسضاغات

 .يٓا ايتدطٝط ايػًِٝ الغتػالٍ ايطغّٛ املتشطن١ يصاحل تطغٝذ قُٝٓا اإلغال١َٝ يصا ٜٓبػٞ 

َا ايطغّٛ املتشطن١؟ :ٚقس نإ ٖصا ايؿصٌ ٖٛ قاٚي١ َٔ ايباسج١ يإلداب١ ع٢ً ايػؤاٍ ايكا٥ٌ

 َٚا أقػاَٗا؟َا أثطٖا ع٢ً ايطؿٌ؟ ٚنٝـ وصٌ ٖصا األثط؟

 

       

 
 



 الدراسة التحليلية:الفصل الخامس
 تحليل مضمون بعض برامج الرسوم المتحركة    

 َٓٗر ايباسج١ يف حتًٌٝ املغُٕٛ-

 اختٝاز ع١ٓٝ ايدزاض١-1

 أدا٠ ايدزاض١ -3

 تفطري ايٓتا٥ر َٚٓاقشتٗا-4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :منهج الباحثة في تحليل المضمون
 :اختيار عينة الدراسة التحليلية:أوال

 :مجتمع الدراسة          
دلتُع نبري ٜٚفٛم ( مجٝع أفالّ ايسضّٛ املتشسن١ٖٚٛ )اجملتُع ايرٟ تتٓاٚي٘ ايدزاض١ إٕ 

إَهاْٝات ايباسج١ مما جيعٌ ايًذ٤ٛ إىل أضًٛب ايع١ٓٝ أفغٌ أضًٛب نبدٌٜ عٔ اجملتُع األصًٞ 

 :إلدسا٤ ايدزاض١ إذ إٔ أفالّ ايسضّٛ املتشسن١ تشٌُ َا ٜأتٞ

إٔ ٖرٙ  ان١ اييت تبح يف ايكٓٛات إَا يف فرتات َع١ٓٝ أٚع٢ً َداز ايّٝٛ نُايسضّٛ املتشس-1

 0ايكٓٛات يف تصاٜد َطتُس

 .ٚأفالّ ايفٝدٜٛ(ايطٝدٜات)ايسضّٛ املتشسن١ املٛدٛد٠ ع٢ً األقساظ املددل١ -2

 . .أفالّ ايهازتٕٛ اييت ال تتٛفس إال عٔ طسٜل حتًُٝٗا َٔ َٛاقع األْرتْت-3

يػاتٗا إَا األدٓب١ٝ أٚاملدبًذ١ بايًػ١ ايعسب١ٝ أٚ املدبًذ١ بايعا١َٝ ٚاألدٓب١ٝ األفالّ مبدتًف -4

 .املرتمج١

ٖٚٞ إَا إْتاز إضالَٞ أٚ إعاد٠ دبًذ١ ألفالّ  -إٕ صح ايتعبري-َا ٜط٢ُ باألفالّ اإلضال١َٝ-5

 .أدٓب١ٝ مبا ٜتٓاضب ٚايرتب١ٝ اإلضال١َٝ

 :عينة الدراسة         
نع١ٓٝ يًسضّٛ املتشسن١  يألطفاٍ  ((MBC3 قٓا٠ إّ بٞ ضٞ ثسٟج١ ع٢ً ٚقد ٚقع اختٝاز ايباس-

 :يعد٠ أضباب

 1إٔ ايكٓٛات ايفغا١ٝ٥ ٖٞ األنجس َشاٖد٠ يد٣ األطفاٍأثبتت إٔ ايدزاضات ايطابك١ -1

  .فػايبٝتِٗ ٜتابعٕٛ ايسضّٛ املتشسن١ عٔ طسٜل ايكٓٛات ايفغا١ٝ٥

ا ايدزاضات ايطابك١ بايتشًٌٝ أٚ تتٓاٚهلمل  سطب عًِ ايباسج١((MBC3 ايكٓا٠ٖرٙ إٔ --2

 .ايدزاض١

َٔ إْتاز ٚايت دٜصْٞ ٚقد أثبتت بعض ايدزاضات إٔ أفالّ دٜصْٞ َٔ  غايب١ٝ أفالّ ٖرٙ ايكٓا٠ -3

 .2أنجس ايرباَر َشاٖد٠ ٚإعذابا َٔ قبٌ األطفاٍ

 : ايكٓا٠  اختازت ايباسج١ ع١ٓٝ َٔ األفالّ ايهست١ْٝٛ اييت تبجٗا-

ع١ َٔ األفالّ اييت عسعت ع٢ً ايكٓا٠ ٚحتًٌٝ ايكِٝ  ايٛازد٠ يف نٌ فًِٝ َٓٗا اختٝاز دلُٛ -

بعد تٛعٝح فهست٘ ايعا١َ  ٚخاص١ تًو اييت تهسز عسعٗا ع٢ً شاش١ ايكٓا٠ عد٠ َسات أٚاييت 

ضبع دٚزات –تعسض بشهٌ َٜٛٞ ٚذيو بعد َتابع١ ايباسج١ يرباَر ايكٓا٠ ملد٠ ٚاسد ٚعشسٕٚ شٗسا 

ٖـ ألْ٘ نًُا شادت املطاس١ ايص١َٝٓ 1431/ 1/6: ٖـ ٚست٢ 1/9/1429:َٔ تازٜذ-بسادل١ٝ تكسٜبا 

 .يًفًِٝ دٍ ع٢ً اٖتُاّ ايكٓا٠ بعسع٘ ٚتكدمي٘ جلُٗٛزٖا َٔ األطفاٍ 

 :أدا٠ ايدزاض١: ثاْٝا

                                                
 . 49مرجع سابق،ص:فاطمة أبوظريفة 1
 .27مرجع سابق، ص:وليبور شيكرام  2



َٔ ٚد١ٗ يهٌ فًِٝ بشهٌ عاّ ٚايكِٝ اييت تدٚز سٛهلا أسداث٘ ٚشدضٝات٘ ايتشًٌٝ ايٛصفٞ -أ

 .ايكِٝ اإلجياب١ٝ ٚايطًب١ٝ يف ع٤ٛ ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ ْظس ايباسج١ ٚإٜغاح

َٔ خالٍ سطاب ايتهسازات يف عد٠ سًكات َٔ نٌ فًِٝ ايتشًٌٝ ايهُٞ هلرٙ ايكِٝ -ب

 :ٚايٓطب١ امل١ٜٛ٦ يهٌ ق١ُٝ باضتدداّ ايطسٜك١ اإلسضا١ٝ٥ ايتاي١ٝ

 عدد تهساز نٌ ق١ُٝ ع٢ً سد٠

 ْطب١ تهساز نٌ ق١ُٝ    100×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دلُٛع تهساز نٌ ايكِٝ    

 . تفطري ايٓتا٥ر َٚٓاقشتٗا-3

 :عينة من األفالم  التي عرضت على القناة  تحليل-2
 :الّ اختازت ايباسج١ عد٠ سًكات عشٛا١ٝ٥ َٔ نٌ فًِٝ َٔ األفالّ اييت مت اختٝازٖا ٖٚٞ أزبع١ أف

 .عال٤ ايدٜٔ،اجلاضٛضات،ٜٛغٞ ٜٛ،تُٕٝٛ ٚبَٛبا

ٚضبب اختٝاز ايباسج١ هلرٙ األفالّ إَا تهساز عسعٗا يعد٠ َسات ٚيف فرتات َتكازب١ َجٌ فًِٝ 

أٚ أْٗا تعسض بشهٌ َٜٛٞ ٚدا٥ِ يف مجٝع ايدٚزات ايربادل١ٝ  (عال٤ ايدٜٔ)ٚفًِٝ  (اجلاضٛضات)

أٚ تفسدت ايكٓا٠ بعسعٗا عٔ باقٞ قٓٛات األطفاٍ  (ٚبَٛبا تُٕٝٛ)يًكٓا٠ نرباَر ثابت١ َجٌ فًِٝ 

مما ٜدٍ ع٢ً إٔ تًو األفالّ ايهست١ْٝٛ أخرت سٝصا نبريا  (ٜٛغٞ ٜٛ)ايعسب١ٝ املعسٚف١ َجٌ فًِٝ 

 . ضبل ٜعين اٖتُاّ ايكٓا٠ بتكدميٗا يألطفاٍ َٔ ٚقت بح ايكٓا٠ ٚنٌ َا

تُاز٠ َٔ إعداد ايباسج١ اضتٓدت يف صٝاغتٗا قاَت ايباسج١ بتشًٌٝ األفالّ املرنٛز٠ َٔ خالٍ اض

  3 ٚبٓا٥ٗا ع٢ً اضتُازات ضبل حتهُٝٗا َٔ جلإ َتدضض١ ٚاضتددَت يف حبٛخ أخس٣ َشاب١ٗ

 :فيلم الجاسوسات
 :الفكرة العامة للفيلم 

ٖٚٛ َٔ األفالّ اييت تهسز عسعٗا ع٢ً ايكٓا٠ املرنٛز٠ عد٠ َسات ٜٚعترب َٔ ايٓٛع ايرٟ ٜطًل 

فٗٛ حيهٞ َػاَسات خمتًف١ يٓفظ األبطاٍ ٖٚٔ ثالخ فتٝات ( ١ أفالّ ايهازتٕٛضًطً)عًٝ٘ 

ٜتذططٔ يضاحل محا١ٜ ايعامل مما قد حيدم ب٘ ٚميجًٔ ( ضاّ)ٚ(أيٝهظ)ٚ(نًٛفس(داضٛضات 

 .داْب اخلري ٚنٌ سًك١ حتهٞ َػاَس٠ ددٜد٠ يٓفظ ايفتٝات

اإلضال١َٝ نظٗٛزٖٔ مبالبظ حتٌُ شدض١ٝ اجلاضٛضات يف أغًب احلًكات قُٝا خمايف١ يًكِٝ  

بايرات متتاش يف مجٝع احلًكات بال اضتجٓا٤ بٛقٛعٗا يف ( نًٛفس)شب٘ عاز١ٜ ، نُا إٔ شدض١ٝ 

ايػساّ بطسع١ َٚالسكتٗا ألٟ شاب تعذب ب٘ ٚظٗٛز تضسفات خم١ً باألدب خالٍ ايفًِٝ نايتكبٌٝ 

  -ٚيٝظ يف ٖرا َبايػ١–نُا إٔ بعض املشاٖد تعصش َٔ خالٍ ايضٛز٠ ،ٚاالستغإ بني اجلٓطني

 .ق١ُٝ ايشرٚذ بني ايفتٝات 

                                                
 االستمارة األوىل مت حتكيمها من قبل جلنة جبامعة أم القرى والثانية من قبل جلنة  جبامعة عني مشس أما اختيار القيم نفسها فقد اعتمد 3

 .وبالتايل فالقيم قد ختتلف أحيانا من فيلم آلخر على ورودها وتكررها  يف كل فيلم من األفالم املذكورة



 .اجلٓظ،ايعٓف،ايتفهري ٚ ايتدطٝط :ايكِٝ ايس٥ٝط١ٝ يف ايفًِٝ

   :ايتشًٌٝ ايهُٞ يًكِٝ ايٛازد٠ ايفًِٝ 

 % التكرار القيم المرغوب فيها
 01 7 ايضداق١

 53 2 ايتفهري ٚايتدطٝط
 01 7 احملاٚي١ ٚاإلصساز

 03 5 سب ايٛطٔ ٚايدفاع عٓ٘
 3 0 االعرتاف باخلطأ

 3 0 ايتطاَح
 01 7 ايرتفٝ٘

 01 7 شهس اآلخسٜٔ
 011 71 اجملُٛع

 

 
 
 

 % التكرار القيم الغير المرغوب فيها

 3,2 1 المكر والخذاع

 11 18 الجنس

 12,6 6 استخذام العنف



 1,4 3 السخريح

 6,8 2 الحقذ

 3,2 1 الغرور

 3,2 1 تىتيخال

 6,8 2 الخىف

 6,8 2 التجسس

 12,6 6 الشهرج

 111 11 المجمىع

 
 

 :نسبة القيم اإليجابية والقيم السلبية في فيلم الجاسوسات

 % ايتهساز ْٛع ايكِٝ

 31,25 20 ايكِٝ اإلجياب١ٝ

 68,75 44 ايكِٝ ايطًب١ٝ

 100 64 اجملٛع

 



 
 

 :فيلم يوغي يو
ٖٚٛ فًِٝ اْفسدت ايكٓا٠ املرنٛز٠ عٔ باقٞ قٓٛات األطفاٍ ايعسب١ٝ بعسع٘ ناَال بأدصا٥٘ اخلُط١ 

حيهٞ َٔ بداٜت٘ يٓٗاٜت٘ قض١ ٚاسد٠ ٚحيهٞ ايفًِٝ عٔ مبع٢ٓ أْ٘  (املطًطالت)ٖٚٛ َٔ ْٛع 

يطٝطس٠ ع٢ً ايعامل باضتدداّ ايطشس  َعازى يًجسا٤  ٚاجملد ٚاأضطٛز٠ تكٍٛ إٔ ايفساع١ٓ خاعٛا  

ٚإٔ أسد ٖؤال٤ ايفساع١ٓ -زمبا املكضٛد عامل ايػٝب-(عامل ايظٌ)َٔ خالٍ اضتدعا٤ األزٚاح َٔ 

  ض١ٓ اآلف مخط١ ملد٠ سًٗا أسد ٜطتطع مل(يػص)أسذ١ٝ هلا ٚٚععأغًل باب أيعاب ايظٌ ٖرٙ يألبد 

 يٝعٛد ايًػص حبٌ (ٜٛ ٜٛغٞ) ٜدع٢ صيب قاّ سٝح دٚزا يعب-ايفًِٝ تعبري سد ع٢ً– ايكدز ٚيهٔ

 هلا ضشس١ٜ بطاقات طسٜل عٔ ايظٌ عامل َٔ اضتدعاؤٖا ٜتِ اييت  األزٚاح بني ددٜد َٔ ايضساع

 – ايٓٛز  ٚإي٘  ايظالّ اي٘ باضتدعا٤ ايضساع ذيو ٜٚٓتٗٞ ايطشس٠ أسد باخرتاعٗا  قاّ ذيو ع٢ً ايكدز٠

 يعامل زٚس٘  ترٖب سٝح ايكض١ يف اخلري داْب ٜٞٛغ ٚميجٌ-نبريا عًٛا ٜكٛيٕٛ عُا اهلل تعاىل

 ٜٚعٛد  ايظالّ فٝٓٗصّ ، ٚتساٙ باملطتكبٌ تتٓبأ اييت ايكدز عني ع٢ً ايكدز خٓذس بسَٞ فٝكّٛ ايظٌ

 إٔ نُا ايًػص حبٌ قاّ عٓدَا  ايكض١ بدا١ٜ يف َع٘ احتدت ايفسعٕٛ زٚح إٔ ٜٚهتشف يًعامل اخلري

 ايفسعٕٛ زٚح تعٛد ايٓٗا١ٜ ٚيف حيدخ ضٛف مبا ٜٚشعس املطتكبٌ ٜٚس٣ ايكدز بعني ٜس٣ نإ ٜٛغٞ

 ٜٛسٞ أْ٘ إعاف١ ايطشس َٚشاٖد ايشسى أيفاظ تتدًً٘ ايػُٛض َٔ فٝ٘ َا بسغِ فًِٝ ٖٚٛ ايظٌ يعامل

 بعغٗا تدَس قد َتعدد٠ اآلهل١ ٚإٔ تعاىل اهلل بإزاد٠ ٚيٝظ ايطشس طسٜل عٔ ٜتِ ايعامل يف ايتشهِ إٔ

 بايٛسٛش ٚأسٝاْا باآلهل١ أسٝاْا عٓٗا ٜعرب قد فإْ٘ ٚيألَا١ْ أق٣ٛ ددٜد إي٘ عٓٗا تريٝٓ تتشد ٚقد

 . اإلضال١َٝ ايرتب١ٝ دٖٛس ٖٛ ايرٟ ايتٛسٝد َع ٜتٓاقض عَُٛ٘ يف ٚايفًِٝ

  .ايشسى باهلل،ايطشس،ايعٓف،ايطدس١ٜ،اخلٛف:أَا ايكِٝ ايس٥ٝط١ٝ يف ايفًِٝ

 

 % التكرار القيم المرغوب فيها
 7012 3 ايضداق١



 712 7 .حتٌُ املطؤٚي١ٝ 
 05 5 ايتفهري ٚايتدطٝط

 0219 9 احملاٚي١ ٚاإلصساز
 919 0 سب ايٛطٔ ٚايدفاع عٓ٘

 919 0 االعرتاف باخلطأ
 712 7 ايتطاَح
 05 5 ايرتفٝ٘

 712 7 شهس اآلخسٜٔ
 011 75 اجملُٛع

  

 
 
 



 
 
 

 % التكرار االقيم الغير المرغىب فيه

 6,6 13    الشرك تاهلل

 16,6 36 السحر استخذام 

 3,4 1  اتحاد األرواح

 4,1 8 تعذد اآللهح

 1,1 6 التنثؤ تالغية

 2,8 6 المكر والخذاع

 3,4 1     الجنس

 1,1   2     شرب الخمر

 14,1 34 استخذام العنف

 13,6 31 السخريح

 1,1 6 الشتم

 2,3 4 الحقذ

 1,1 2 الغرور

 1,1 2 التىتيخ

 14,2 31 الخىف

 111 146 المجمىع

 

 
 

 

 
 

 



 :نسبة القيم اإليجابية والقيم السلبية في فيلم يوغي يو

 % ايتهساز ْٛع ايكِٝ

 12,77 23 ايكِٝ اإلجياب١ٝ

 87,22 157 ايكِٝ ايطًب١ٝ

 100 180 اجملٛع

 

 
 
 
 
 
 

 :فيلم تيمون وبومبا
هٌ سًك١ َٓٗا حتهٞ َػاَس٠ ددٜد٠ ف (ضًط١ً أفالّ ايهازتٕٛ)ْٛع تُٕٝٛ ٚبَٛبا َٔ ٜعترب فًِٝ ٚ

ٜٚعسض َٓ٘ سًكتني َٜٛٝا ٚبشهٌ دا٥ِ ع٢ً  ٚبايتايٞ ميهٔ َتابع١ سًك١ دٕٚ أخس٣ يًبطًني

بطٝط ايشدض١ٝ ٚطٝب ايكًب ( اخلٓصٜس)بَٛبا : شاش١ ايكٓا٠،أَا أبطاٍ ايفًِٝ سٝٛاْني،األٍٚ

ٜتضف بأْ٘ أذن٢ َٔ صدٜك٘ بَٛبا ٖٚٛ ايرٟ ( ضش١ًٝ)زد١ ايطراد١ أسٝاْا،أَا تُٕٝٛ ٖٚٛيد

ٜكّٛ مب١ُٗ ايتدطٝط ي٘ ٜٚتضسف يف بعض احلًكات بػسٚز ٚأْا١ْٝ ع٢ً عهظ بَٛبا املدًط يف 

صداقت٘، ٚايفًِٝ ٜػًب عًٝ٘ ايطابع ايهَٛٝدٟ احملبب، ٚتدزٚ نٌ سًك١ سٍٛ قِٝ خمتًف١ عٔ 

 .ايضداق١ ،ايرتفٝ٘ ،اجلٓظ ،ايجسا٤ :ٚيهٔ ايكِٝ ايس٥ٝط١ يف مجٝع سًكات ايفًِٝ احلًك١ األخس٣

 

 

 % التكرار القيم المرغوب فيها



 72،2 07 ايضداق١
 77،7 01 ايجسا٤

 7،7 9 ايتفهري ٚايتدطٝط
 9،9 7 االعرتاف باخلطأ

 7،7 0 ايتٛاعع
 9،9 7 ايتطاَح
 79،9 00 ايرتفٝ٘

 2،2 5 شهس اآلخسٜٔ
 011 93 ُٛعاجمل

 



 
 % التكرار القيم الغير المرغىب فيها

 8,14 6 الشرك تاهلل

 3,81 3 سىء الظن

 4,62 1 المكر والخذاع

 11 11 الجنس

 13,66 1 العنف

 8,14 6 السخريح

 1,33 2 الشتم

 6,11 4 شهرجال

 1,84 6 الغرور

 1,33 2 التىتيخ

 11,36 8 الخىف

 1,33 2 التجسس

 6,11 4 الغناء والطرب

 111 61 المجمىع

 

 
 

 :نسبة القيم اإليجابية والقيم السلبية في فيلم تيمون وبومبا

 % ايتهساز ْٛع ايكِٝ

 38,79 45 ايكِٝ اإلجياب١ٝ

 61,20 71 ايكِٝ ايطًب١ٝ

 100 116 اجملٛع

 
 
 



 
 
 
 
 

 : فيلم عالء الدين
 :تٛعٝح ايفهس٠ ايعا١َ يكض١ يًفًِٝ-1

هٌ سًك١ َٓٗا ف (ضًط١ً أفالّ ايهازتٕٛ) َٔ ايٓٛع ايرٟ ٜطًل عًٝ٘عال٤ ايدٜٔ ٜعترب فًِٝ 

 .حتهٞ َػاَس٠ ددٜد٠ يٓفظ األبطاٍ ٚبايتايٞ ميهٔ َتابع١ سًك١ دٕٚ أخس٣

ايٛاضع ايعسبٞ  بٓطاٍفًِٝ نشدض١ٝ عسب١ٝ ًٜبظ ايعال٤ ايدٜٔ ٜٚضٛزٙ اي: أَا أبطاٍ ٖرا ايفًِٝ

ٚذٚ بشس٠ مسسا٤ ٜٚعترب ايشدض١ٝ احملبب١ اخلري٠ يف ايفًِٝ ٚميتاش بأْ٘ ٜعشل صدٜكت٘ ٚقد ٜعشل 

١ بضدٜك٘ اجلين يٝشكل ي٘ أَٓٝات٘ خالٍ بعض احلًكات نُا أْ٘ دا٥ِ االضتعأَْ ايٓطا٤ غريٖا 

 0ٚخيًض٘ َٔ َشانً٘

ساٍ ٖرا ايفًِٝ نشاٍ ايهجري َٔ أفالّ األطفاٍ -ال٤ ايدٜٔ ٚصدٜكتٖ٘ٚٞ سبٝب١ ع:ٜامس١ٓٝ

فتاٙ  مسسا٤ ذات شعس طٌٜٛ ٖٚٞ نريو -يألضف ٚاييت جتعٌ َٔ ٚدٛد صدٜك١ يًبطٌ عسٚز٠

 . ٚتًبظ يف أغًب املشاٖد َالبظ شب٘ عاز١ٜ

دٜٔ ٖٚٛ خمًٛم خٝايٞ ع٢ً ١٦ٖٝ زدٌ عُالم بعض ايش٤ٞ خازم ايكدزات صدٜل عال٤ اي :اجلين

 0املدًط ٚدا٥ُا ٜكّٛ بتدًٝض٘ َٔ املآشم ٚحتكٝل أَٓٝات٘ ٚعال٤ ايدٜٔ دا٥ِ االضتعا١ْ ب٘

 .قسد يطٝف صدٜل يعال٤ ٖٚٛ شدض١ٝ صاَت١ تضسفات٘ دلسد سسنات ٚإميا٤ات :عبٛز

ٖٚٛ ببػا٤ َتٗٛز نجري ايهالّ ٚيهٓ٘ خفٝف ايظٌ ٚدا٥ُا ٖٛ ضبب ايٛزطات ٚاملشانٌ :عذ٠ٛ

 0ؤٙيعال٤ ايدٜٔ ٚأصدقا

 (أغساب٘)ٜٚعٝش ٖؤال٤ يف َد١ٜٓ تط٢ُ 

 .ايشسى باهلل ،ايطشس،ايعٓف،اجلٓظ:ايكِٝ ايس٥ٝط١ يف مجٝع سًكات ايفًِٝ



 :تٛعٝح ايكِٝ اإلجياب١ٝ ٚايكِٝ ايطًب١ٝ يف ع٤ٛ َطابكتٗا يكِٝ ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ-5

 

 % التكرار القيم المرغوب فيها
 70،7 01 ايضداق١

 01،2 3 .حتٌُ املطؤٚي١ٝ 
 7،3 9 ايتفهري ٚايتدطٝط

 7،3 9 احملاٚي١ ٚاإلصساز
 2،5 5 سب ايٛطٔ ٚايدفاع عٓ٘

 9،73 7 االعرتاف باخلطأ
 7،3 9 ايتٛاعع
 9،73 7 ايتطاَح
 7،3 9 ايرتفٝ٘
 07،2 2 ايجسا٤

 2،5 5 شهس اآلخسٜٔ
 011 92 اجملُٛع

  

 

 :ايكِٝ ايطًب١ٝ
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 % التكرار ير المرغىب فيهاالقيم الغ

 11,3 14 الشرك تاهلل

 13,2 12 السحر 

 6,6 6 المكر والخذاع

 11,1 11 الجنس

 11,3 14 العنف

 1,4 11 السخريح

 6,6 6 الشتم

 3,8 2 الحقذ

 1,4 11 الغرور

 1,1 3 التىتيخ

 6,6 8 الخىف

 2,8 1 التجسس

 111 114 المجمىع

 

 

 



 :يف فًِٝ عال٤ ايدٜٔ يًكِٝ ايطًب١ٝ ْطب١ ايكِٝ اإلجياب١ٝ

 % ايتهساز ْٛع ايكِٝ

 35,87 47 ايكِٝ اإلجياب١ٝ

 80,15 105 ايكِٝ ايطًب١ٝ

 100 131 اجملٛع

 
 
 

 
 

 (:عينة الدراسة)أكثر القيم تكرار في األف الم  
 % ايتهساز ١ايكُٝ 

 19,41 33 ايشسى باهلل

 22,94 39 ايطشس

 32,35 55 عٓفاي

 25,29  43 اجلٓظ

 100 170 المجموع

 



 
 
 

 (:عينة الدراسة)نسبة القيم اإليجابية والقيم السلبية في األفالم 
 % ايتهساز ْٛع ايكِٝ

 26,36 135 ايكِٝ اإلجياب١ٝ

 73,63 377 ايكِٝ ايطًب١ٝ

 100 512 اجملٛع

 
 

 
 

 



 اخلامتة
 نتائج الدراسة

 التوصيات والمقترحات
  

 
 
 
 
 
 
 

  



اسبند هلل الرٖ أعاٌ علٙ إمتاو ٍرا البخح املتْاضع ّالرٖ حاّلت الباحج٘ مً خاللُ اشبسّج 

 :خبالص٘ ٍّٕ

بالكٔه ضسّزٗ الضتنساز األمه ّبكاَٜا يف ّجُ ضباّالت ترّٓب اهلْٓ٘ عً طسٓل  التنطو-1

 .ّضاٜل اإلعالو ٍّرا التنطو ٓهفل بكاٛ األم٘ اإلضالمٔ٘ ّتطْزٍا

األطفال مبا تتنتع بُ مسحلتَه العنسٓ٘ مً ممٔصات ٍه ثسّٗ األم٘ ّزجال الػد فال بد مً -2

 .هلا مً أفهاز عً طسٓل التدطٔط الطلٔه  احملافع٘ علٙ ٍرِ الجسّٗ ّتيكٔ٘ ما ْٓجُ

أفالو السضْو املتخسن٘ فً زفٔع ذا تأثري نبري علٙ الطفل ملا ميتاش بُ مً ممٔصات فال بد مً -3

التدطٔط ّالعنل علٙ إىتاج  زضْو املتخسن٘ تعنل علٙ تسضٔذ الكٔه اإلضالمٔ٘ يف ىفظ الطفل 

ازبَْد يف ضبٔل إعطاٛ ٍرا املْضْع حكُ  املطله ّتصب يف مصلختُ ّلٔظ العهظ ّأٌ تتعافس

 .مً االٍتناو الالشو

 :نتائج الدراسة
 %73,33غهلت الكٔه الطلبٔ٘ ىطب٘ -1

 %   23,33غهلت الكٔه اإلجيابٔ٘ ىطب٘ -2

يف ٍرِ  بهجري ّبالتالٕ فإٌ الكٔه الطلبٔ٘ املدالف٘ لكٔه اإلضالو تفْم الكٔه اإلجيابٔ٘-3

 .الكياٗ ٍّٕ لٔطت إال منْذجا ملا ٓبح يف الكيْات العسبٔ٘ املدصص٘ لألطفال 
العنف,الشرك باهلل,السحر,وىي قيم تتعارض  ,الجنس:القيم األبرز في األف الم األربعة عينة الدراسة ىي  -4

ية اإلسالمية وىذا  مع جوىر التربية اإلسالمية الق ائم على التوحيد وتتعارض مع القيم األخالقية في الترب
 .مؤشر خطير ينبغي االنتباه لو واتخاذ الالزم حيالو

 :التوصيات والمقترحات
 :الدزاض٘ ا تياّلتَو اليالتْصٔ٘ تتعلل باألف

إعادٗ إىتاج فٔله عالٛ الدًٓ مبا ٓتياضب مع الكٔه اإلضالمٔ٘ ّاضتػالل ٍرِ الػدصٔ٘ الي -1

متجل للطفل الػدصٔ٘ العسبٔ٘ حبٔح ٓته تصْٓس البطل أىُ داٜه االضتعاى٘ باهلل يف الػداٜد بدال مً 

خر بأٓدَٓه االضتعاى٘ بازبً ّأىُ ٓطعٙ للدري حتٙ يف تعاملُ مع األغساز حبٔح حياّل تػٔريٍه ّاأل

للصالح بدال مً ضخكَه ّتدمريٍه بطسٓك٘ طبٔف٘ ّعيدما ٓيتصس خيس ضاجدا هلل فكلبُ متعلل بسبُ 

ّأٌ متتلٞ ألفاظُ باشبري ّاأللفاظ اإلضالمٔ٘ بدال مً ألفاظ الطب ّالطدسٓ٘ الي ميتلٞ بَا الفٔله 

طاٌ ّغريٍا بدال مً الػؼ ّٓته إظَاز الكٔه اإلضالمٔ٘ مً الصدم ّ التعاٌّ ّالرب ّالصدق٘ ّاإلح

ّاملهس ّاشبداع ّالبد مً تصْٓس املطاجد ّاألذاٌ ّالصالٗ ّغريٍا مً الػعاٜس اإلضالمٔ٘ ّلْ مت 

 .1اضتػالل ٍرِ الػدصٔ٘ فإٌ ذلو ٓصب يف مصلخ٘ تسبٔ٘ الطفل املطله

 :تْصٔات للباحجني يف ٍرا صبال الرتبٔ٘ ّاإلعالو-2

                                                
 .،باختصار كتصرؼ265مرجع سابق،ص:فاطمة أبوظريفة 1



عٔ٘ علٙ عٔيات مً األطفال ملعسف٘ تأثري أفالو السضْو تكرتح الباحج٘ إجساٛ دزاضات تتب-1

 .املتخسن٘ علٙ ادباٍاتَه يف طبتلف أعنازٍه ّإعطاٛ ىتاٜج ّاضخ٘ يف ٍرا الباب

تكرتح الباحج٘ إجساٛ دزاضات غبُ دبسٓبٔ٘ علٙ صبنْعتني مً األطفال األّىل تػاٍد السضْو -2

ّاالىفعالٕ للنجنْعتني ملعسف٘ تأثري السضْو  املتخسن٘ ّالجاىٔ٘ ال تػاٍدٍا ّقٔاع األثس اليفطٕ

 .املتخسن٘

تكرتح الباحج٘ إجساٛ املصٓد مً الدزاضات التخلٔلٔ٘ ألفالو السضْو املتخسن٘ ّىكدٍا ّإٓطاح -3

 0ما فَٔا مً احنسافات

إجساٛ دزاضات لػْٓ٘ مٔداىٔ٘ عً لػ٘ الطفل العسبٕ املستبط٘ بالسضْو املتخسن٘ ّمدٚ تأثريٍا -4

 .الباب ضلبا ّإجيابا يف ٍرا

 :تْصٔات لآلباٛ ّاملسبني

علٙ اآلباٛ تكدٓه غسح ّتفطري ألبياَٜه عيدما ٓػاٍدٌّ السضْو املتخسن٘ حتٙ ال ٓكع ٍؤالٛ -1

 0األطفال ضخٔ٘ الفَه الياقص ملا ٓػاٍدٌّ

 0ضباّل٘ إنطاب األطفال اسبظ الياقد ملا ٓػاٍدّىُ حتٙ مئصّا بني الصْاب ّاشبطأ-2

ً فرتات مػاٍدٗ أطفاهله للسضْو املتخسن٘ بػض اليعس عً املادٗ املعسّض٘ لتاليف اسبد م-3

 .األضساز الي قد تيتج عً إدماىَه مػاٍدتَا

تهجٔف الربامج الرتفَٔٔ٘ ضْاٛ يف امليصل أّ املدزض٘ بَدف مصامح٘ التلفاش ألٌ تلو الربامج  -4

اللعب مما ٓطاعد علٙ تينٔتَه مً ٍٕ الي تطاٍه يف امتصاص ىػاط األطفال ّتػجٔعَه علٙ 

 .غتٙ ازبْاىب

 :تْصٔات مليتجٕ السضْو املتخسن٘

ٓكْو علٙ إىتاج السضْو املتخسن٘ زبي٘ متدصص٘ لرلو ّمهْى٘ مً علناٛ ّتسبْٓني  أٌ-1

متدصصني يف صبال الطفْل٘ ّفياىني حبٔح ٓيتجٌْ أفالو مدزّض٘ تكْو علٙ أضظ ضلٔن٘ 

 0تصب يف مصلخ٘ الطفل ّتينٕ قٔنُ اإلضالمٔ٘ ّمْاٍبُ ّإبداعاتُ

ألىَا يف اسبكٔك٘ -إٌ صح التعبري-دبيب الطسٓك٘ التكلٔدٓ٘ ألضلن٘ السضْو املتخسن٘-2

ربلص األفالو األجيبٔ٘ مً بعض مطاَّٜا ّٓبكٙ جصٛ مً تلو املطاّٟ ّأقل ما ٓكال فَٔا أىَا 

ال تطس الطفل ّلهيَا ال تكدو لُ الهجري ّتعترب صبسد ملٛ فساغ للطفل فَٕ برلو ال تطس ّال 

 . عال٘تيفع مع أىُ البد مً اضتػالهلا نْضٔل٘ تعلٔنٔ٘ ّتسبْٓ٘ ف

 :تْصٔ٘ ألصخاب الكيْات الفطأٜ٘ املدصص٘ لألطفال   

أٌ ٓتكْا اهلل يف ما ٓبجْىُ مً قٔه ّأفهاز ألطفال املطلنني ّأٌ ال جيعلْا قيْاتَه معْل ٍدو لكٔه 

 0اجملتنع

  



 ملالحقا
  



 

 :نص إلحدى الحلقات من فيلم عالء الدين( 1)ملحق  
 

 :ادلشهد األكؿ
عزيزم عالء أنا أكتب لك من غابة ادلطر ككادم ادلطر اسم على مسمى : األشجار يكتب رسالة لعالء شلدد بني :اجلين

ادلطر ينهمر يوميان على كادم ساندرا اخلالب كعلى أم حاؿ فإف عجوة كعبور سعداء بادلناسبة عبور تعرض قبل أياـ 
شغلةن دبناخها االستوائي ، كعجوة ال يستطيع حلادث مؤسف أما عجوة فإف حرارة اجلو قد أذلبت قلبو كلكن ساندرا من

 .الصرب
 

 :ادلشهد الثاين
 .ساندرا ياحبيبيت : عجوة يالحق ساندرا كيقوؿ  

 .ادلطر سباـ ، العواصف سباـ ، الرياح سباـ كتشري بالقلم  فيما يشبو الدفرت :ساندرا كتبدك مشغولة عنو
 خلصيت يا ساندرا يا حبيبيت؟ : عجوة
 .تعود على الشغل ادلرىقانت مش م:ساندرا

 !فاكرة اف زلدش بيقدر يقـو بشغلك للدرجة دم؟ دا انيت يا دكب بتوقفي السحاب طابور كتوزعيو عالبالد كخالص-
 !عجوة با حبويب ادلسألة مش بالبساطة دم-
 .أنا مش شايف فيها أم حاجة صعبة-
استخداـ السلطة حاربتو عشاف أضبي كطين غابة يف يـو من األياـ كاف يف حد غريم بيقـو بادلهمة دم، كدلا أساء -

 .ادلطر كأخذت منو شارة احلكم كعرفت إنو بيستخدـ السلطة ذلدؼ معني
 .يعين بتعملي إيو؟ بتنزيل ادلطر-
كتشري إىل كتاب بني يديها،زبرج . )ادلناخ شبكة معقدة من القول الطبيعية ككل شيء تعلمتو دكنتو يف الكتاب دا-

 .عرفنا إنك جدعو كإف مافيش حد غريؾ بيعرؼ يعمل إيل انت بتعمليو( : ساندرا الكتاب ، يسحب عجوة الكتاب
 .ادلشكلة مش يف الشغل كإمنا يف ربمل ادلسؤكلية مث ما فيش حد يقدر يتحمل سلطة بالضخامة دم كما ينحرفش-
 ما بتكوين تقصديين؟ شكلك كدا زم -

 .ايل على راسو بطحو بيحسس عليها: اجلين يتدخل يف احلوار قائال
 .ياساندرا دا أنا ادلسؤكلية ذاهتا، تقدرم تاخذم إجازة كانيت متطمنة ، أنا قدىا: عجوة

 .أنا زلتاجو إجازة فعالن لو يـو كاحد هناية األسبوع-
 .ا قدىا كقدكدساندرا ، تقدرم تاخذم ثالثة أياـ إجازة ، ان-
 .شكران يا عجوة دا انت لطيف خالص يا حبويب-

 .أنا فعالن بفكر آخذ إجازة: تقـو ساندرا بضم كتقبيل عجوة 
: يف ىذه األثناء تظهر عيين كحش يشبو الثعباف من بني أشجار غابة ادلطر ينظر حبقد ككأنو يستمع من بعيد قائال-

 ىههو
 



 :ادلشهد الثالث
 .د الشالؿ لتمتلئ بادلاء من الشالؿ كتذىبتصف الغيـو طابور عم

دم الوقت امسعين كويس، كتقرأ تقرير الطقس ايل ربتاجو كبعدين زبلي السحب تاخذ ادلية من ادلخازف كتركح :ساندرا-
. 

 .تويل سلطة زم دم شيء صبيل بس مظهر الواحد ىو أىم شي:عجوة
 (بقوة مث تقـو بضم عجوة.)عجوة يا حبييب أنا حعتمد عليك:ساندرا

 .حاسيب انت حتقطعيين-
 .القرد عبور يقبل ساندرا على رقبتها كعجوة ينظر لعبور بغرية كحقد

 .على صبيع طيور ادلطر األسطورية االستعداد للرحيل:اجلين
 .عجوة ما تنساش التعليمات: ساندرا تلتفت لعجوة-

 .أيوة أيوة ، السلطة كادلسؤكلية أنا عارؼ كل حاجة:عجوة
احلكم حافظ عليها زم عينيك، أكعى تفرط فيها ، انت دم الوقت حارس ادلناخ دلدة شبانية كأربعني كصيتك شارة -

 ساعة 
 .مازبافيش حعمل الالـز-
 .الوداع يا حبويب كتقبل عجوة-
 .كفاية بقى ، الناس كاقفني بيتفرجو علينا-
 .أشوفكو خبري يا أصدقائي-
 

 :ادلشهد الرابع
 نا ايل أنا فيو كأنا البس قوس قزح ؟شايفني اذل:عجوة للجين كعبور-

 .ببغاء ىو ناقص ألواف:اجلين
 زبيل يا جين كل مناخ كطقس العامل اليـو يف رقبيت أنا ، قادرين تتخيلوىا؟-
 .كاآلف يا سحابة أنا بأمرؾ تعملي مطر خفيف: عجوة جالس على سحابة يف السماء كيصفر لسحابة أخرل قائال-
 .تتوقف السحابة كال تتحرؾ-
 يا صاحب السمو البغبغاين، عبور يقرتح تقوؿ ذلا فني؟: اجلين-

 .على أكؿ قرد تقابليو ، ياهلل نفذم األمر: عجوة يرد
 .تذىب الغيمة كسبطر فوؽ رأس عبور، كعجوة يضحك

 .كاآلف عاصفة رعدية على رأس اجلين: عجوة-
 .كفعالن تعمل السحب رعود على مؤخرة اجلين

دم شكلها قوية كعنيفة كمرعبة أنا بأمر ( : ينظر للكتاب.)الستخداـ األسلحة الثقيلة ىههو كاآلف ننتقل: عجوة 
 .الرياح اجلليدية ادلتهورة للقطب الشمايل 

 .تتحوؿ الرياح للوف األبيض اجلليدم على شكل يد تنزؿ من لسماء كتضرب رأس عجوة كيسقط
 



 :ادلشهد اخلامس
 ىي ساندرا قالت حتيجي الساعة كم؟ :ينظراف لبعضهما بتوجس كخوؼ : اجلين كعبور

 .أنا مش زلتاجها دا أنا أشغل الطقس دا كلو بأصبع كاحد:عجوة
 .فجأة خيرج ثعباف ضخم يشبو التنني كلو جناحني-

 انت مني؟:عجوة
 (          مالتشو)أنا -
 .ك أنا البغبغاف ادلسئوؿ عن ادلطر ىنا-
 .أنا عارؼ األخبار إيو يف غابة ادلطر بتاعيت -
 !غابة ادلطر بتاعتك الالال أنا ادلسئوؿ ىنا كباإلمارة معام قوس قزح كمعام شارة احلكم دم-
 .دكاـ احلاؿ من احملاؿ: يقفز الثعباف قفزة طويلة ليصل للغيمة قائال-
 !أنا ماحببش كدا! ؟ الثعابني مابطريش.دا بيطري إزام :عجوة-
 .انت حاكم يف غابة ادلطر كريو إمكانياتك: اجلين -
 .كالـ سليم أنا مش فاىم إزام أنا بتفرج على تصرفات عبيطة أنا أمتلك القوة-
خلي اخلص يركع على رجليو كيطلب مين العفو كيشري بالشارة إىل الغيمة فتبدأ عدة غيـو بالدكراف حوؿ رأس الثعباف -

 .يشرب ادلطر كديتص الغيمة كذبتمع لتكوف غيمة سوداء كبرية كتنزؿ ادلطر على رأس الثعباف فيفتح الثعباف فمو ك 
 .آه منعش قوم-
 :يهرب عجوة كخيتفي خلف ظهر اجلين كيقوؿ-
 .كبعدين ياجين نعمل إيو -
 :الثعباف-
 .تعمل إيو ؟ بسيطة ذبي تسلمين كل سلطايت كنفوذم -
 .يبقى إنت الشخص ايل ساندرا حاربتو كىزمتو-
 .على العاملىي سرقتين كأنا على بعد خطوة من السيطرة .. ىي كدابة -
 كدا بقى نقدر نفهم انت متغاظ منها ليو؟: اجلين-
 .آه: الثعباف ينفث بغضب كيرتفع على السماء -
 .ال شرح صْزّٗمافيش أم دليل ال : اجلين يبحث يف الكتاب -
فتتحوؿ . أنا بأمر برياح سرسبانو.. كيشري إىل شيء يف الكتاب ، نشوؼ إذا عندؾ الكفاءة . نشوؼ دا :عجوة-
 .رياح إىل زكبعة ضبراء لتتجو للثعباف ال
 .دا درس بسيط عشاف حيـر يعمل جدع ثاين-
 .آه آه:فجأة ترجع الزكبعة على عجوة كعبور كاجلين لرتميهم بعيدان كيصرخوف-

 .كأف ساندرا سلمتين شارة احلكم يف إيدّم ىاىاىا.دا عجوة الغيب من مصلحيت:الثعباف
 :ادلشهد السادس

 .الثعباف دا الـز يبعد عين ، دا عجوة مافيش حد خيوفو أبدا: يـوعجوة فوؽ إحدل الغ
 .دا رجع ثاين: يسمع صوت رعد كيقفز من اخلوؼ على كتف اجلين يف الغيمة اجملاكرة كيصرخ



 .ال ما رجعش بس الظاىر إف ادلشاكل بدأت بدرم: اجلين-
 .أنا حبدأ الشغل كسعوا الطريق دللك ادلطر:عجوة-
 .بالدكر كاحد كاحد تعلموا النظاـ: غيـو كيبدأ بصف اليـو ديني كمشاال بيديو قائاليصرخ عجوة على ال-
 :يفتح عجوة الكتاب كيبدأ بإعطاء األكامر -

 (الغيـو تتجو حسب أكامر عجوة )عواصف كأعاصري تتجو مشاالن، مطر كثلوج يف اجلنوب 
 :اجلين خيتلق مشسية كىو فوؽ الغيـو كجبانبو عبور كيقوؿ-
 .ثلوج للجنوب أكيد اخلريطة مقلوبةمطر ك -
ال اخلريطة مش مقلوبة كلو ىي مقلوبة يبقى الكتاب كلو مقلوب ،يظهر عليو اإلحراج كيتلوف كجهو باألضبر : عجوة-

 .سهو بسيط-:كيضحك خبجل قائالن 
 

 :ادلشهد السابع
 :جزيرة فيها أشجار ، ساندرا متكئة فوؽ غصن إحدل أشجار اجلوز

 .كأصبل شيء ما فيش مطر( : تشرب عصري كتستأنف كالمها )شمس آه ، رمل كحبر كال
 ! عجوة:يف ىذه اللحظة تغطي الغيـو السوداء الشمس كينزؿ ادلطر ، فتقوؿ ساندرا بغيظ كغضب-
 

 :مشهد الثامن
 .الشالالت كقد ذبمعت ربتها الغيـو

 :عجوة يصرخ بالغيـو
 ..!تعملوا أم حاجة مالكو كاقفني كسالنني كذا ماتتحركوا-
 :اجلين كىو متمدد فوؽ إحدل الغيـو-
بتهيأ يل مناخ العامل من الصعب يتحمل عجوة أكرت من كدا الظاىر إننا الـز نقرأ الكتاب كضلاكؿ نساعد عجوة ، -

 !عبور كريين الكتاب دا من فضلك
الثعباف كيلتف على الكتاب كيسقط  عبور متمدد أيضا فوؽ غيمة جبوار اجلين فيخرج الكتاب كفجأة ديتد إليو ذيل-

 .الكتاب
 .اجلين ينزؿ من السماء كالغيـو خلف الكتاب ليأخذه -
 .راجع لكو يا أصحاب كيقفز إىل غيمة عجوة كيسحب الشارة بسرعة من عجوة: الثعباف -
 .أنا هتزأت :عجوة-
 .أخريان رجع احلق ألصحابو ، نرجع بقى لقواعد ادلطر السخيفة:الثعباف-
 .ادلطر نعمة صديقة لك: القاعدة األكىل:  يقرأ الكتاباجلين-
 :تبدأ الغيـو بالتجمع فوؽ اجلين فيغلق الكتاب من اخلوؼ كيقوؿ-
 .نأجل القراية لفرصة ثانية-

  



 :ادلشهد التاسع 
 .ساندرا عائدة لغابة ادلطر االستوائية كتتفاجأ بالثعباف الشرير كقد كضع الشارة على عنقو

 أخذ منك الشارة؟(  زباطب عجوة)صيبة إيو ايل عملتو يادم ادل: فتصرخ-
 .مش عايز أخدعك ، دا ايل حصل: عجوة -
 .أخريان ياساندرا شللكة ادلطر رجعت يل ثاين عشاف يرجع عصر األفاعي من جديد:الثعباف-
 

 :ادلشهد العاشر
نظركف إليو خبوؼ فيقوؿ الثعباف ساندرا كعجوة كعبور كاجلين فوؽ غيمة كالثعباف ينزؿ الرعود كالصواعق عليهم كي

 (:مالتشو)
 .ساندرا كنيت بتتعاملي مع مناخ العامل برقة بس دا الوقت مناخ العامل بيتغري ، القوة كالنفوذ بقت ملكي-
يف حد بتكلم عن القوة إيو رأيك ذبرب نوع من القوة الكونية للجن كحيوؿ نفسو لسوبر : اجلين ديسك بأذنو كيقوؿ-

 .صبة الثعبافماف كحياكؿ مها
 :بالش ربرج نفسك كيرسل عليو صاعقة كحيرقو فيسقط على إحدل السحب مث يتابع قولو: الثعباف-
كدم الوقت حخلص منكو ، كيرسل عليهم صاعقة من ذيلو فيسقط اجلميع عند الشالؿ فيخلق اجلين برميال -

 .ولو اجلين لقارب يسري هبم يف النهرليحتويهم بداخلو، كيسقط الربميل يف النهر بسالـ يف أسفل الشالؿ مث حي
 .زلدش يهرب من مالتشو:الثعباف يغضب-

 .يصل القارب للشاطئ كينظر اجلميع للسماء لريكا الرعود اليت يطلقها مالتشو
 .مابقاش فيو كقت كالثعباف الشرير دا مش حيسكت حلد ما يالقيين كيعضين: ساندرا-
 .معانا ننزلك يف مكاف بعيد يف طريقنا ألغرابو شلكن ناخدؾ:عجوة-
 .أنا سلمت لك الغابة كاستأمنتك عليها كانت قلت يل إنك حتعرؼ ربافظ عليها -
 0كيرسل عليهم صواعق من ذيلو،ساندرا كأصدقاؤىا يهربوف. خدكا بالكو الثعباف جام كراكو: الثعباف يصرخ-

 .لي عملتوأنا بعرتؼ إين غلطت كعاكز حد يصلح يل غ:عجوة 
 (كخيتلق اجلين كومة من العشب تغطي اجلميع)اعتمد علي ،قربوا مين:اجلين

اجلين دا حيتعبين قدر ينقذ ادلوقف كيهرب يف آخر حلظة :كيبدأ الثعباف بالبحث عنهم يف كل مكاف دكف فائدة مث يقوؿ
 00إمنا على مني

 
 :ادلشهد احلادم عشر

 0تعيتياهلل نستخبا ربت غطا الغابة ب:ساندرال 
 0فكرة كويسة أنا أحسن كاحد يستخبا :عجوة 

 0خيتبئ اجلميع ربت مكاف مغطا بألشجار بعد أف سحب اجلين بعضها لتخفيهم
 خالص مش معقوؿ ياحبيبيت نعيش يف ادلاضي على طوؿ: عجوة خياطب ساندرا 

 (ساندرا معرضة عن ىعجوة كالتلتفت غليو )
 حق ألنو قد التآمر كاخلداع كالغش كاخلبث  عجوة دلا قاؿ إنو قدىا كقدكد معاه:اجلين



 0شويف جين معاه حق أنا غشاش كمتآمر كسلادع كخبيث:كيقوؿ( عجوة يهز رأسو بالرضا)
 .دلا تتورط مفيش زم الصراحة

الثعباف يف ىذه اللحظة يدمر األشجار من حوذلم كحيرقها كيشم ادلكاف كيقوؿ أنا عارؼ يا ساندرا إنك قريبة من ىنا -
 0ة جدا كمافكقريب

 0إنت يابو طويلة ،إنت ياللي عامل نفسك قدع كرايح جام أنا جام أقدـ لك خدمة:عجوة ينادم الثعباف
 .إنت سبتهم كجام تنضم يل-

 ػ إنت عايز ساندرا صح كعاكز جين كماف اتفقنا 
 0أىم قدامك:كيقوؿ عجوة ( يكشف عجوة للثعباف مكاف اجلين كساندرا)

 ىا ىا ىا ىا :الثعباف
 

 :ادلشهد الثاين عشر
 الغيـو صافة طابور عند الشالؿ لتمتلئ بادلاء كساندرا كأصدقاءىا قد كضعوا يف مكاف مرتفع يف السما 

 عاكز أعمل عاصفة مفيش قبلها كالبعدىا عاصفة تكتب يف التاريخ:الثعباف
 بس األكؿ الـز نتخلص منهم :عجوة 

 كفكرؾ إيو أحسن طريقة نقدر نتخلص منهم بيها-
 .شوؼ كتاب ساندرا ملياف طالسم سحرية اختار منو طريقة-

 أمطار كسيوؿ دلدة أربعني يـو :امسع دم
 كيل ال-

 ال إال الكتاب مش حتقدر تاخذه:عجوة حياكؿ أخذ الكتاب من اجلين كساندرا تصرخ
 .أنا ايل أخذتو ساعة كقع كطبعا انت عارؼ ايل يالقي حاجة ياخذىاا: اجلين

 .أنا حطيت فيو كل أسرارم كخربيتساندرا الكتاب دا -
 .كىودا ايل عايزينو يا حلوة:عجوة 

 ىا ىا الكتاب دا كتاب السحر العظيم أنا أديت دش لصاحبنا القرد  ىاىا
كيطلق الصواعق من أجنحتو كذيلو على ..دش ىا أنا بامر بكل قوة الرياح كالعواصف آمر باهنمارالسيوؿ فورا :الثعباف

 .بور فيختلق اجلين مظلة دكف فائدة ألف الصواعق زبرتقها رأس ساندرا كاجلين كع
 كبعدين صاعقة صغرية كذا فوؽ دماغ اجلين ىا ىا ىا:عجوة
 .أنا متأكد إف يف تفسري للي بيحصل دا كالتفسري إف عجوة اذبنن:جين

 0ساندرا عاكزة حاجة خاصة عشاف تقضي عليها مثال رياح الشماؿ:عجوة 
ح القطب الشماؿ ذبي ىنا كفجأة هتب االرياح على مالتشو كتسقط شارة احلكم كياخذىا ىايل،أنا بأمر ريا :مالتشو

 عجوة كالرياح تتحوؿ زكبعة تاخذ مالتشو جلهة الشالؿ 
 مالتشو يصرخ أنا خايف  كذبمده الرياح ربت الشالؿ كيتحوؿ لصورة رلمدة داخل الثلج

 بتهيأيل إين قدرت أضحك عليك :عجوة يضحك كيقوؿ دلالتشو
 .أظن كذا شلكن تصلحي فكرتك عين :عجوة يرجع الكتاب لساندرا 



 كتقبل عجوة كتضمو :شكرا ياحبويب:ساندرا
 :اجلين يذىب للشالؿ كيقتلع كتلة الثلج اليت بداخلعا الثعباف كيقوؿ-

 0ىنا ىمش مكانك البحر مناسب ليك أكثر كيرميو بعيدا
 

 :ادلشهد األخري
 0أخريا عدنا لقواعدنا:طر كقد ارتدت شارة احلكم من جديد كتقوؿساندرات تعود للتجوؿ يف غابة ادل

 اجلين يطري ىو كعبور تاركا خلفو عجوة كساندرا
 .أناؿ مضشطر امشي عشاف احصلهم:عجوة 

 قبل ما سبشي عاكزة أقوؿ لك إين متشكرة 
 متشكرة عشاف كنت غشاش؟:عجوة 

 أنا كنت زلتاجة إنساىن غشاش علشاف يقضي على مالتشو
 انتهت الحلقة                            0أنا بشكرؾ:عجوة يركع لساندرا

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 :2ملحق  

 :التعريفات اإلجرائية اخلاصة بالقيم 
 :القيم اإلجيابية

 
 العالقات  الطٔب٘ مع اآلخسًٓ الصداق٘

 ذبنل الْاجب املْنل للفسد .ذبنل املطؤّلٔ٘ 

 للْصْل للَدفّضع خطْات ضبددٗ  التفهري ّالتدطٔط

 تهساز التجسب٘ عدٗ مسات ّعدو الٔأع احملاّل٘ ّاإلصساز

 ازتباط الػدص مبْطيُ ّصبتنعُ ّالتطخٔ٘ ألجلُ حب الْطً ّالدفاع عيُ

 .إقساز الػدص خبطُٝ االعرتاف باشبطأ

 أٌ ٓسٚ الػدص أىُ مبيصل٘ غريِ ّلٔظ  أعلٙ ميَه التْاضع

 التناع العرز لآلخسًٓ التطامح

 الرتّٓح عً اليفظ الرتفُٔ

 اإلحطاع مبعسّف اآلخسًٓ ّإغعازٍه برلو اإلحطاع غهس اآلخسًٓ

 
 :القيم السلبية

 
 طجحبَه وتؼبنى–االػتمبد ثأٌ يٍ ٌُشل انًطز طبئز ونٍض هللا  إَشال انًطز ٌتحكى فٍه طبئز

 اطتخذاو انطالطى وانجٍ نتحمٍك أهذاف اإلَظبٌ انظحز 

 تؼهك انشخض  ثبَخزٌٍ دوٌ تؼهمه ثبهلل تؼبنى االػتًبد ػهى غٍز هللا تؼبنى 

 .االَحُبء نهًخهىلٍٍ دوٌ انخبنك طجحبَه انزكىع نغٍز هللا تؼبنى

 انشك فً ٍَبد وأفؼبل اَخزٌٍ طىء انظٍ

 يخبنفخ انظبهز نهجبطٍ فً طجٍم تحمٍك أغزاض انشخض انًكز وانخذاع

 واالػتذاء انجظذي ػهى انغٍزانغضت  اطتخذاو انؼُف

 احتمبر انُبص ثبنمىل وانفؼم انظخزٌخ

 .انتهفع ثأنفبظ طٍئخ يٍ أنمبة وطفبد نُخزٌٍ انشتى

 .إضًبر انؼذاء وانشز نهغٍز انحمذ

 .حت انذاد وانتجبهً أيبو اَخزٌٍ انغزور

 اإلطبءح انهفظٍخ نشخض ثظجت خطأ ارتكجه هذا انشخض انتىثٍخ

 .يٍ انًىاجهخ نهًىالف واِشخبص واِشٍبءانتهزة  انخىف

 .تتجغ اِخجبر ػٍ ثؼذ ويحبونخ انتىطم نهب انتجظض
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 .ىػ1405، مكة ادلكرمة ،مكتبة الفيصلية ، 1،ط من كنوز السنة:زلمد الصابوين -95
 .ـ 2003، القاىرة،شعاع للنشر كالتوزيع، 1، طصناعة الفيديو الرقمي :زلمد الصباغ كيارا غندكر -96
 ىػ1407،الرياض،دار الوطن،1،ط فتاكل العقيدة :زلمد بن صاحل بن عثيمني  -97
 ىػ 1425الباز،،مكة ادلكرمة،مكتبة نزار 2،طالفوائد:قيم اجلوزيةزلمد بن  -98
 .ىػ1391،مكتبة دار البياف،دمشق ،1ط، فة ادلودكد بأحكاـ ادلولودرب ،قيم اجلوزيةزلمد بن  -99

 .ىػ1412،أهبا ، مكتبة أهبا احلديثة،2ادلبادئ العامة للرتبية ، ط:زلمد سعد القزاز كصاحل أبو عراد الشهرم -100
 .ىػ1412، أهبا، مكتبة أهبا احلديثة، 2، طيةادلبادئ العامة للرتب:زلمد سعد القزاز كصاحل أبو عراد الشهرم -101
 ىػ1415، الرياض،دار الوطن ،  1،طالرتبية اجلادة ضركرة: زلمد عبداهلل الدكيش -102
 .ىػ 1414دار الشوؽ، :،بريكت 5، طالقرآف كعلم النفس:زلمد عثماف صلايت -103
 .ىػ 1406،القاىرة،دار الشركؽ،7، طالتطور كالثبات يف حياة البشرية:زلمد قطب -104
 .ىػ 1414، القاىرة ، دار الشركؽ ،14،طمنهاج الرتبية اإلسالمية:زلمد قطب -105
 .ىػ1414،دار الشركؽ ،1، بريكت،طالفن اإلسالمي:زلمد قطب -106

 .،القاىرة،دار النهضة العربية، د ت1،طادلرشد النفسي ادلدرسي:زلمد ماىر زلمود عمر -107
 .ىػ1421ركاح للنشر كالتوزيع ، ،الرياض،دار1،طموسوعة القيم كمكاـر األخالؽ:مرزكؽ بن تنباؾ -108
 .ىػ 1418، الرياض، دار عامل الكتب،2،طعلم النفس الرتبوم يف اإلسالـ:مقداد ياجلن كيوسف القرضاكم -109
 .ىػ 1409، الرياض، دار اذلدل للنشر كالتوزيع،2، طأىداؼ الرتبية اإلسالمية كغايتها: مقداد ياجلن -110
 .ىػ1411، الرياض،دارعامل الكتب، 2، طإلسالميةمعامل بناء النظرية الرتبوية ا: مقداد ياجلن -111



 .ىػ1413،الرياض،مكتبة ادلعارؼ للنشر كالتوزيع،مباحث يف علـو القرآف:مناع القطاف -112
 . ـ،1981،القاىرة ، دار النهضة العربية،3، طيف اجتماعيات الرتبية:منري ادلرسي سرحاف -113
 .ىػ1412دار الوطن،،الرياض،1،طالبث ادلباشر حقائق كأرقاـ:ناصر سليماف العمر -114
 .ـ2008،عماف ،دار أسامة ،1، طاإلعالـ كالطفل:ىادم نعماف اذلييت -115
 .ـ 1999القاىرة،:،مكتبة األصللو ادلصرية1،طالطفل تنشئتو كحاجاتو:ىدل قناكم -116
 .،القاىرة،مطبعة دار التأليف، دت 1،طالتلفزيوف كأثره يف حياة أطفالنا:كليبور شيكراـ كآخركف  -117
 .ىػ1419، دار الصميعي،الرياض،1،طل كأحكاـ خاصة بالطفلفتاك يوسف العتيق، -118

 
 :الدراسات  

،دراسة منشورة ، التلفزيوف كاألطفاؿ إجيابيات االستخداـ كسلبياتو يف اجملتمع السعودم:خالد أضبد العامودم -119
 . ،الرياض مكتبة الرتبية العربية(65)رللة رسالة اخلليج العريب العدد

 القيم يف مسلسالت الرسـو ادلتحركة ادلدبلجة يف التلفزيوف السعودم:زلمود سعد العرايب كعصاـ نصر  -120
 .ىػ،مركز ادللك فيصل للبحوث1416سنة  2،دراسة منشورة، رللة الدارة عدد(ىػ1416)
رسالة ، (ىػ1427) أفالـ الكارتوف يف التلفزيوف اليمين دراسة ربليلية يف القيم كالعنف: عبد الكرًن الوصايب  -121

 .ري منشورة،جامعة ادللك سعود،الرياضماجستري غ
أفالـ الرسـو ادلتحركة األجنبية كأثرىا على قيم كسلوؾ الطفل ادلسلم يف ادلملكة العربية :فاطمة أبو ظريفة -122

 .بريكت:، رسالة ماجستري غري منشورة،كلية اإلماـ األكزاعي للدراسات،لبناف (ىػ1422)زلافظة جدة-السعودية
، رسالة ماجستري غري (ـ2000)،الرسـو ادلتحركة يف ترسيخ بعض القيم العامة أثر استخداـ:ليلى اجلهين -123

 .منشورة، جامعة ادللك عبد العزيز،ادلدينة ادلنورة
رسالة ماجستري ( ىػ1430)، ادلضامني الرتبوية يف أفالـ الرسـو ادلتحركة يف قناة سبيستوف:منرية العصيمي -124

 .جامعة أـ القرل ،مكة ادلكرمة
رسالة ماجستري غري ( ىػ1425)دراسة مسحية أفالـ الرسـو ادلتحركة كالسلوؾ العدكاين:ناصر اخلرعاف -125

 .منشورة،جامعة ادللك سعود،الرياض
( ـ2003)،دراسة ربليليةالقيم اليت تعكسها الرسـو ادلتحركة بالتلفزيوف ادلصرم :نرمني زين العابدين سعد  -126

 .رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة عني مشس،القاىرة
ىػ،كرقة عمل مقدمة للمؤسبر الدكيل األكؿ للرتبية (1428)أثر الرسـو ادلتحركة على القيم:ىدل زلمد الغفيص -127

 .اإلعالمية ادلنعقد بالرياض
  



 :المجالت والدوريات
 22: ، تاريخ( 10879)صحيفة احلياة العدد  األمريكي يشعر أطفالنا بالعجز" سوبرماف": أسامو كبارة -128

 .19ـ، ص1992/تشرين الثاين 

رللػة الطفولػػة ، أطفالنا كقصص احليواف مناذج تطبيقية من الرسـو ادلتحركة كأفالـ األطفاؿ:بامسة بساـ العسلي  -129
 ( ـ2004)21عدد  –العربيػػة 

 .و122،2001انًظتمجم،ػذد،يٍ ٌحًً أطفبنُب يٍ طًىو أفالو انكزتىٌ انًظتىردح:سٌُت سيشو -130
موقع اللجنة الوطنية  خالقهمأ طفاؿ فهل تسلبنظار األأالرسـو ادلتحركة تسلب :عبد الرضبن الصبيحي -131

 .ىػ17/10/1430للطفولة، تاريخ الزيارة 
( ىػ1429)،رللة التوثيق الرتبوماللغة العربية بني الفكر الرتبوم كفن التدريس:كاملة منور كخدجية ناجع -132

 .كزارة الرتبية كالتعليم ،115، ص 52عدد
 .ىػ 14،1409ك13،رللة اإلعالـ العريب،عددتربية الطفل من خالؿ كسائل اإلسالـ:كافية رمضاف -133
 .، دار ادلعارؼ9، ص 386، رللة اقرأ ، العدد القيم الدينية كاجملتمع: زلمد كامل حتو -134
،  ـ15/6/2005األربعاء الثورة ، صحيفة اإلعالـ كدكره الرتبوم كالثقايف لدل األطفاؿ: ميساء العجي -135

 .للصحافة كالطباعة كالنشر مؤسسة الوحدة:دمشق
) 32عدد :ادلعرفة:رللة، الطفل كالتلفزيوف إزدكاجية القيم كتناقضها : الشيخ آلنوؼ بنت إبراىيم  -136

 0ىػ 1418ذكالقعدة  (ىػ1418
شبكة العلـو النفسية  ،6رللد  ،22العدد ،سلاكؼ األطفاؿ كمفهـو الذات لديهم: يوسف عبد التواب -137

 (.ـ1992)العربية
 
 

 :ادلواقع
 موقع مركز ادللك فيصل للبحوث 

   mbc3ادلوقع الرمسي لقناة 
 موقع مركز ادللك عبدالعزيز لألحباث 

 موقع الطفولة العربية
 (ادلوسوعة العربية العادلية:)موقع

 موقع صيد الفوائد
 :الربامج
 :ضيف احللقة ف، كا2006 / 25/04: تاريخالذم بث على قناة اجملد ب( جلسة)برنامج 

أطفالنا  :احللقةموضوع ، الدكتور مساعد بن عبد اهلل احملري كىو أستاذ اإلعالـ جبامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية
 .كأفالـ الكرتوف
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