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  :       مقدمة

عة حىت قيل عنها وكان اإلنسان شغوفا باملطال, كانت القراءة تشغل حيزا كبريا عند النخب املتعلمة
 حييون ال افصارت القراءة شغل الناس الشاغل وصارو". خري جليس" وقيل عن الكتاب أنه " غذاء املواهب"أا

  .                              مطالعةوبدون قراءة 
 auditif)’(lفطغى املسموع , وتناقص عدد القراءملطالعةتضاءلت مساحة ا, اكتساح تكنولوجيا اإلعالمومع 

غري ا لسهولة اقتناء املعلومة فيه عن الكتاب الذي يتطلب جهودعلى املقروء  Audio-visuel)’(lاملسموع- املرئيمث
ما العناصر اليت يتوفر عليها املرئي حىت   كيف طغى املرئي على املقروء؟:ي يطرح هو ذالوالسؤال . يسرية

 إىل الزوال واالنقراض ومل يبق له دور يؤديه؟      وهو يف عرضة  , استنفذ أغراضه جعلته يهيمن؟ هل املقروء
ذلك ألن الراشد إذا كان قد تعود املطالعـة فـإن           , إن املسألة ستكون أكثر تعقيدا إذا تعلق األمر بالطفل        

إذ , وإمنا تقلل من مساحتها، فتصبح القضية متعلقة بالتعود         ,  تستبعد عنده القراءة ائيا    الحدود تأثري املرئي قد     
مع وجـود املنافسـة     , ن تدارك األمر، ولكن بالنسبة للطفل كيف نكسبه عادة املطالعة وهو مل يألفها بعد             ميك

 وبالدرجة الثانية   )التلفزيون(يفمتمثال بالدرجة األوىل    ,  طرف التيار اإلعالمي املرئي خاصة       نواملقاومة القوية م  
  . القراءة متاماعن املرئي، معرضا  هليمنةا خاضع- واحلالة هذه –الطفل  فصار. )الكمبيوتر(يف 

وهل ميكن االستغناء عن املقروء واستبداله      .؟هل هذه الظاهرة  صحية أم مرضية        :لوأمام هذا الوضع نتساء   
  .باملرئي؟

ـ ولكن ال نعتقد أن أحـدمها .  ت فوائدهاتكما أن للمرئيا  , لمطالعة فوائدها  ل ال شك أن   يحل حمـل   س
فـإن بنـاء    . ىخرألاطبها ا ختال  إحدامها   ختاطبها   - خصوصا -لطفل  ذلك ألن جوانب يف شخصية ا     , اآلخر

كإحدى عوامـل   على املطالعة كما يتوقف على املرئي واملسموع أيضا من وسائل اإلعالم            يتوقف  الشخصية  
 .التنشئة االجتماعية
ا الذي خياطبه ، ومعند الطفله املقروء يف القدرات العقلية نمي الذي ميكن أن خياطبه وي   ما أيضاوهنا نتساءل   

  . املرئي فيها ؟نميهوي
ذلك أن القارئ يف أي وضعية شاء       , إن وضعية تناول املرئي ختتلف عن وضعية تناول الكتاب أو اجلريدة            

بينما املشاهد ملتزم بالوضعية اليت تظهر لـه مـن خالهلـا            , ميسك بالكتاب أو اجلريدة وهو يقلب صفحاا        
فاملتفرج يشاهد صورا متحركة وهـو يـرى        . ن أو على شاشة الكومبيوتر    الصورة املرئية على شاشة التلفزيو    
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رمبـا إذا   . أما يف حالة رؤية الشاشة ال ميكن له أن يبدع صورا          . أشخاصا مرئية، وليست صورا ذهنية يتخيلها     
 - واحلالة هـذه  -وكأن اجلهاز املرئي, وقائع  كان يتابع قصة  فهو يشارك وجدانيا ويستنتج ويستدل على 

ومـن جهـة    , احه من بذل اجلهد     رفهو من جهة قدم له خدمة أي أ       , اح املشاهد من عملية اختراع الصور     أر
ولذا إن سر تأثري املرئي على املقروء إمنا        , أخرى قضى على إبداعه أي مل يترك خميلته تتحرك حبرية حنو اإلبداع             

فيغلب احلس اـرد، فـرغم      , يةمن حيث الصور املشخصة احلس    , ذباجليكمن يف توفر املرئي على عناصر       
فإن عناصر التشويق يف املرئي أكثر جاذبية وهيمنة علـى حـس            , عناصر التشويق اليت قد يتوفر عليها املقروء        

فقلة هم الذين   , بني املرئي واملسموع إذ نالحظ احنصار اإلذاعة أمام التلفزيون           الحظه أيضا املشاهد، وهذا ما ن   
ونعتقد أن الصورة أكثر تعبريا وأكثر      .  باملقارنة مع الذين يستعملون التلفزيون     -نايف زمان  –يستعملون املذياع     

إن "BRUNO) (BETTELHEIMبتلـهامي ويف هذا الصدد يقـول برونـو   . تأثريا من الكتابة ومن الصوت أيضا
  P)1.(P" أما الكتاب اجليد فإنه ينبه الذهن وحيرره يف الوقت ذاته,التلفزيون يأسر اخليال لكنه ال حيرره 

ية إىل نتائج خطرية إن مل يتدارك املربون        ض التلقائية اليت يتعامل ا املربون مع األطفال مف        إنوجممل القول   
 كما نقرأ يف    –، مثل أمريكا    األقطار العاملية فلقد ظهرت كتابات منذرة باخلطر يف بعض        . األمر يف أسرع وقت   

 MARIE WINN-ملـاري ويـن  The PLUG-INDRUG ("األطفال واإلدمان التلفزيـوين : "هذا العنوان 

  .واملوحي خبطر التلفزيون على األطفال)
  :هدف الدراسة وأمهيتها -1

 كما ال ،فهو ال خيتار األداة اإلعالمية اليت يريد ,يبدو لنا أن الطفل املعاصر يعيش جربية إعالمية مفروضة
كما يعيش , ا بالطفل يعيش تبعية إعالميةفكأنن. وال أن ينتقد مضامينها, يستطيع أن يرفضها مبحض إرادته 

, كما أننا نعتقد أيضا بأن تكنولوجيا اإلعالم,فوضى وتلقائية إعالمية يف بعد مراقبة ومتابعة األولياء واملربني 
وال ميكن أن ننكر الفائدة الكربى اليت . خاصة التلفزيون مث الكومبيوتر تستهوي الطفل وجتذبه فتستويل عليه

 يف ظل مشاهدته ومتابعته هلذه الوسائل فهي تساهم يف تشكيل شخصيته ويف تفتيق قدراته جينيها الطفل
وتوسيع مداركه ومواهبه وإثراء قاموسه اللغوي ولكنها على الرغم من ذلك فإن هلا تأثريات سلبية ميكن 

تأثريات نفسية متس  , وهناك أيضا, مثل التأثريات الثقافية والعقدية واألخالقية , مالحظتها بعد التقصي عنها 
  .قليال ما يلتفت إليها أرادت  هذه الدراسة حبثها,القدرات العقلية 

  :ميكن صياغتها يف إشكاليتني, إن التأثريات املقصودة أعاله مزدوجة : إشكالية البحث-2
  عند الطفل ؟- سلبا -هل يؤثر اإلعالم املرئي على اإلعالم املقروء-أ
  ي واملقروء على القدرات العقلية عند الطفل ؟ماهو تأثري اإلعالم املرئ-ب
  : فرضيات البحث-3 
  . على اإلعالم املقروء- سلبا - يؤثر اإلعالم املرئي-أ
   . لإلعالم املقروء واإلعالم املرئي  تأثريات على القدرات العقلية عند الطفل-ب
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  : اإلطار النظري للبحث -4  
وهناك اإلعالم املـواجهي    , ل التربوية يف تكوين شخصية الفرد     تعترب وسائل اإلعالم  من أهم العوام            

ويف هذا الصدد عرفت وسائل اإلعالم      . ومن الوسائل ما هو تقليدي ومنها ما هو معاصر        , واإلعالم اجلماهريي 
, هو مبثابة الثورات يف علم االتصال اإلنساين وذلك ابتداء من اكتشاف الكلمة املنطوقـة             ,تطورا تارخييا تدرجييا  

الـيت  , )اليت ولدت معها الربق والراديـو     (مث تطور اإللكترونيات  , مرورا باختراع الطباعة  ,إىل اختراع الكتابة  
مث صاحبها  , مث بعد ذلك حتركت الصورة على شاشة السينما       , أعقبها نقل الصور خبطوط املواصالت السلكية     

وأخريا شهد  , ث يف وقت وقوعها    وعرض صورا متحركة ناطقة  لألحدا      - بعدئذ   -وجاء التلفزيون   , الصوت
, وهكذا أضافت القنوات الفضائية بعدا آخر يف حقل االتصال اجلماهريي         . P)2(Pالعامل ثورة األقمار الصناعية     

والسرعة يف توصيل الرسالة    ,والقدرة على اجلذب  , وذلك من خالل الشبكات الدولية اليت تتميز بسعة االنتشار        
  P)3.(Pوإلغاء عنصري الزمان واملكان , عرفةلتسهم بدورها يف حتقيق عاملية امل

وبالتايل إن هلـا  , فيمكن أن تبين الشخصية وميكن أن تنحرف ا, غري إن وسائل اإلعالم سالح ذو حدين     
ـ      , قد تكون إجيابية وقد تكون سلبية     , تأثريات خمتلفة على جوانب خمتلفة من الشخصية        كلعل مـن أبـرز تل

  .القدرات العقلية, اجلوانب
ومـن  , وبعضها تأتيـه  , بعضها يذهب إليها  , فل يف بيئته االجتماعية قد يتأثر بوسائل إعالم متعددة        إن الط 

ويعترب الكتاب أقدمها ....) الكومبيوتر,التلفزيون,الة, الكتاب (mass mediaأمهها وسائل اإلعالم اجلماهري 
ومـا زالـت    ,سائل التكنولوجية املعاصرة  إذ كانت املطالعة متأل فراغ الناس قبل اختراع الو        , يف حياة اإلنسان  

بل البد أن   , ومل يعد لزاما على اإلنسان أن يطالع فحسب       , املطالعة تعترب عنصرا فعاال من عناصر التقدم العلمي       
 )4(يستفيد مما يطالع وهكذا إن علوما كثرية أخذت اليوم تنظر يف مسألة القراءة ويف مقدمتها سيكولوجية اللغة                

  :جيب أن تتوفر فبل أن يكون الطفل قادرا على القراءة أحصى العلماء ما يليومن الشروط اليت 
  . اإلدراك احلركي-3.  الشروط االجتماعية واحلوافز العاطفية-2. النضج العضوي-1
  .P)5(Pالشروط املتعلقة باملستوى العقلي-6.  إدراك املكان-5.   الشروط اللغوية يف حد ذاا-4

 وهذا يعين أن القراءة ختضع      P)6(Pراءة وبينوا أهم مواطن الصعوبة والسهولة فيها      كما شرح العلماء آلية الق    
  .آلليات علمية جيب مراعاا يف العملية التعليمية اليت ميارسها معلمو  الطفل

تتمثل أساسـا يف التتبـع      , إن املتأمل يف سيكولوجية القراءة، جيد أا عملية ميكانيكية عضوية يف البداية             
من اليمني إىل الشمال يف العربية،ومن الشـمال إىل         (حبسب وضعيتها يف الكتابة     , عصيب للحروف ال-البصري  

، فانطباع احلروف على شبكية العـني وسـريها مـع           )اليمني يف الالتينية،ومن األعلى إىل األسفل يف الصينية       
اءة عمليـة عجيبـة مـن       املسالك العصبية، وإدراك معانيها بفضل القدرات العقلية كل ذلك جيعل عملية القر           

اآلخرين، وتعرف على اآلثار الفكرية و ابرين وأنباء األولنيغ مآثر ال من خالهلا اإلنسانرفعجائب اإلنسان، يع
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إلف وشـوق   له  واألدبية والعلمية للمبدعني يف كل زمان ومكان  فتكسب القارئ لذة روحية رائعة، وحيصل               
  .دائمان للمطالعة ال يثنيها عليها شيء

 كل القدرات   رواإلدراك إمنا يتأتى من تضاف    , قارئ حياول أن يفهم ما قرأ، والفهم يتأتى من اإلدراك           إن ال 
بيد , العقلية وتآزرها حلدوثه، إن للذكاء والذاكرة والتخيل وغري ذلك من القدرات العقلية  دور كبري يف ذلك                

     فالكلمة املقروءة والنص املقروء  يـثريان          تستحث التخيل اإلبداعي عند القارئ،     اأن القراءة أول ما تؤثر فإ 
فالقراءة تساهم حبظ وافر يف تنمية      . صورا خيالية مشخصة يف الذهن، ومنه تقوى املخيلة اإلبداعية لدى القارئ          

وهنا تكمن الطاقة اخلالقة عند اإلنسان      . عند الطفل ألن عقله يبدع وهو يزاول عملية القراءة وبعدها          اإلبداع
والـيت  , حلضارة اإلنسانية اليت يوجدها املفكرون والفالسفة والعلماء واألدباء والفنانون وغريهم         واليت هي سر ا   

  .هي الثمرة املباشرة للمطالعة
,  أن يكون على صلة دائمة بالقراءة وبالكتاب       اإنه يتوجب على الطفل سواء يف حياته الدراسية أو خارجه         

 أن جيعلـوا مـن      لما أنه يتوجب على القائمني على تربية الطف       ك, وإال فإن عملية التعلم برمتها تصبح متعذرة      
  تلقى يف وقتنا الراهن منافسة ومزامحـة  - حىت يف حالة توفرها -املطالعة عادة يومية من عاداته، إال أن العملية   

  .من طرف وسائل اإلعالم التكنولوجية
سائل اإلعالم املرئي  يتفقان يف بعـض       من أهم تلك الوسائل التلفزيون وبعده الكومبيوتر واللذان مها من و          

مثل اجلمع بني الصورة والصوت وبني احلركة واللون فيستطيعان التأثري على حاستني من             , اخلصائص واملؤثرات 
وتوجـد  . ومها حاستا السمع والبصر   ,أهم حواس الطفل وأشدمها اتصاال مبا جيري يف نفسه من أفكار ومشاعر           

لعل منها أن التلفزيون أكثر انتشارا مـن الكومبيـوتر يف           , زيون والكومبيوتر بعد ذلك أوجه اختالف بني التلف     
بينما خيتـار مشـاهد     ,  التحكم يف برامج التلفزيون      عكما أن املشاهد ال يستطي    .الوقت الراهن لعدة اعتبارات   

  .ويتحكم يف تسيريها بالتوقيف أو اإلعادة, هالكومبيوتر براجم
وبالنسبة ) الكرتونية( هي الرسوم املتحركة     –خاصة–شاهدة التلفزيون   إن أغلب ما يستهوي األطفال يف م      

إن تلك الربامج تتصف بالتسلية     . األلعاب ذات الطابع اإلشكايل كاأللغاز واملغامرات     )CD(للكومبيوتر أقراص 
. لوسـائل رمبا ال يطلبها الطفل أثناء اتصاله بتلـك ا        , وإ ن كانت ال ختلو من فائدة تعليمية وتثقيفية        , والترويح

وهلا , وتعترب القصة من أهم  وسائل التربية      . كما أن استهواء برامج الوسائل املرئية للطفل هو طابعها القصصي         
وال شك أن قارئ القصة وسامعها ال ميلك أن يقف موقفا سلبيا من             ...لعله قدمي قدم البشرية   , سحر يف النفوس  

 نفسه على مسرح احلوادث ويتخيل أنه كان يف          يدس - على وعي منه أو غري وعي      -شخوصها وحوادثها فهو  
  .أو ميلكه اإلعجاب, ويروح يوازن بني نفسه وبني أبطال القصة فيوافق أو يستنكر, هذا املوقف أو ذاك 

   :من أهم اخلصائص الفنية للقصة
  .البيئة الزمانية واملكانية اليت جتلي األحداث-1-
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هلفة إىل معرفة ما ستتكشف عنه      ,ا نفس القارئ واملشاهد   تتوتر هل " عقد"األحداث وما تتوفر عليه من      -2-
الذي  قد يكون سعيدا مبهجا      " احلل  "األحداث اليت تستمر يف تسلسلها الطبيعي وتنفرج تدرجييا لتنكشف عن           

  . مؤسفااأو حزين
  .إذ يتوقف جناح القصة إىل حد بعيد على مدى جودة تصويرها: الشخصيات-3-
جزًء هامـا يف األسـلوب      " احلوار" ويعترب. سائله اللغوية وخصائصه الفنية   أي التعبري وو  : األسلوب -4-

التعبريي يف القصة ويعد من أهم الوسائل اليت يعتمد عليها الروائي يف رسم الشخصيات وتصـوير عواطفهـا                  
ا وقد  وتدفقه وهو أحداث الرواية نفسه    " السرد  "واحلوار املعرب الشيق من أسباب حيوية       . وأحاسيسها املختلفة 

  .P)7(Pويقوم بتقدمي الشخصيات وإلقاء الضوء عليها والتطرق إىل هواجسها النفسية , اختذت صوره الكلمات
  :أن تتضمن عناصر أربعة ,وبالنسبة لقصة الطفل حتديدا يذهب البعض إىل أن من شروطها 

لرسـوم التعبرييـة    ا-4.  اخلامتة املوجهـة -3.  السهولة يف اللغة -2. وهي أمهها , التشويق واإلثارة    -1
P)8.(P  

أعماال قصصية رائعة من أبرزها     ,واألدب العريب خصوصا    ,    ويف هذا الصدد عرف األدب العاملي عموما        
والـيت   ). م1185 - 1100/  ه   580 -494( اليت ألفها الفيلسوف والطبيب ابن طفيـل        " حي بن يقظان  "قصة  

وهـي األثـر الفـين      ). 9(آلراء الفلسفية واألفكار اردة   اتسمت مبتانة البناء الفين على الرغم من ازدحامها با        
كما ميكن اعتبارها قصـة     ). 10(وترجم إىل أغلب لغات العامل احلية     , الفكري الفريد الذي أغىن املكتبة العربية     

بل بالنسبة لكل زمان ومكان وعلـى       , ليس بالنسبة لعصرها  , ناضجة فنيا نضجا تاما وعلى مستوى أديب رفيع       
ويف التراث العريب ثـالث قصـص أو   ) P)11Pم يعتمد أحدث مقاييس النقد األديب واألدب املقارن  أساس تقيي 

  ":حي بن يقظان"رسائل فلسفية حتمل عنوان 
ـ 428ت)(أبو علي بن سينا   ( رسالة رمزية يف الفلسفة كتبها     -  أوالها حبسب التسلسل التارخيي    )  م 1037- ه

لقد  ). م1243/هـ632ت  ) ( شهاب الدين السهروردي  (ثالثها كتبها و, ) بن طفيل    رأبو بك ( وثانيهما اليت كتبها  
من الرسالة اليت حتمل هذا االسم واسـتعار امسـي          "حي بن يقظان  "اسم  ) ابن سينا   ( من  ) ابن طفيل ( استعار

وتـرجح  ).12"(حي" ومها من شخصيات القصة باإلضافة إىل شخصية         –من قصة أخرى    ) أبسال وسالمان   (
ادميية تأثر بعض األعمال األدبية والفنية الغربية بقصة حي بن يقظان البن طفيـل منـها                 بعض الدراسات األك  

 )1660-1731  (DANIEL DEFOEديفوللكاتب اإلجنليزي دانيال ROBINSON CRUSOE )روبنسون كروزو(
لرديـارد  13(P MOWGLIE(P) مـوغلي ( من خالل بطل قصته )JUNGLE BOOKاألدغال كتاب(و
-ادغار رايـس بـوروز  (  للكاتب األمريكيTARSON) -طرزان(وقصة RUDYARD KIPLING كبلينج

EDGAR RICE   BURROUGHS( P)14                           .(

P
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إذ يعتزل  ): روبنسون كروزو (وقصة  ) حي بن يقظان  (بني قصة   , ثقافية-ويقوم مالك بن نيب مبقاربة نصية     
ينشأ عرب الطريقتني منوذجـان     , هنا أساسا طريقتان مللء الفراغ      , ينتابه شعور بالفراغ الكوين   ,اإلنسان وحيدا   

  :من الثقافة 
  .ثقافة حضارة ذات جذور أخالقية وغيبية-          

  .     ثقافة سيطرة ذات جذور تقنية          -
يتغلب ) فحي بن يقظان  .(ففي كال القصتني تكمن العبقرية يف الطريقة اليت مأل ا مؤلفامها وقت بطليهما            

  .شيء ماعلى كآبة الوحدة ببناء األفكار واكتشاف أنه عامل ال يتحدد فيه الزمن لصاحل 
فإن عـامل   , وخالل هذا الوقت من ذلك اليوم     , فيتغلب على كآبة الوحدة بالعمل    ) روبنسون كروزو   (أما

  15.(P(Pإا الطاولة اليت كان يريد صنعها لنفسه , ) شيء(أفكاره كله يتركز حول 
ـ       ,لقد ترمجت قصة حي بن يقظان البن طفيل إىل تصوير سينمائي             ى كما حولت إىل أفالم كرتونيـة عل

وما جيب أن يراعى يف  هذا التحويل األخري، هي املراحـل العمريـة              . شكل رسوم متحركة موجهة لألطفال    
جـان  (وذلك باالعتماد على نظريات علماء سيكولوجية النمو وعلى رأسهم          , للطفل الذي توجه إليه القصة      

  :حيث قسم  مراحل النمو املعريف إىل )Jean piaget( 1980 -1896)بياجيه
  ).من امليالد إىل سنتني( احلركي -حلة التفكري احلسيمر-1
  ).  سنوات7من سنتني إىل (مرحلة ما قبل العمليات -2
حيث  )11-7(تبدأ يف اية السنة السابعة إيل اية السنة احلادية عشرة           :P )P)16 الواقعي مرحلة التفكري -3

بدأ يفرق بني اجلامد واحلي باإلضافة إىل       تظهر لدى الطفل القدرة على االحتفاظ وثبات األحجام واألوزان وي         
  .عمليات العد املرتبط باملعدود احلسي

  :حيث تبدو مظاهر التفكري عند الطفل كاآليت, ويف هذه املرحلة تتحول األفعال اخلارجية إىل أفعال داخلية 
  . منو قدرته على التصنيف باستخدام بعدين كاللون والشكل-        أ
  .سنوات)9(فل ببطء يف تكوين مفهوم الزمن يف حدود تسع يتدرج الط -       ب
  ).يف حدود امللموس (تتطور قدرة الطفل على استخدام مفاهيم اهلندسة اإلقليدية  -       ج

إال أنه يعاين بعض الصعوبات الـيت       , باملقارنة مع املراحل السابقة     , ورغم تقدم تفكري الطفل يف هذه املرحلة        
  : ومن هذه الصعوبات تعيق التفكري السليم
  . ضعف قدرته على االستدالل اللفظي-             أ
 . ضعف قدرته على اكتشاف املغالطات املنطقية-            ب
 .  عجزه أمام الفروض اليت تغري الواقع-            ج

  ).17)  (15 -12من سن .( د مرحلة التفكري ار-4
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أن الفترة اإلجرائية احملسوسة الخيلو فيها تفكري الطفل فورمان .يجورج إوالذي جيب أن نستدركه هنا مع  
من العمليات االستداللية اليت هي نوع من التفكري ارد فباستطاعة األطفال يف سن املرحلة اإلجرائية احملسوسة                

 أن  حىت ولو مل يرو سـوى     "ج"أغلظ من العصا  " أ"على سبيل املثال أن يستنتجوا كضرورة منطقية أن العصا          
" أ"وطاملـا أـم مل يـروا العصـا    ". ج"أغلـظ مـن   " ب"وأن العصـا  "ب"أغلظ من العصـا   " أ"العصا  
جمتمعني فال ميكننا واحلال هذه أن نقول بأن تفكريهم بعتمد علـى احلضـور احملسـوس هلـذه                  "ج"والعصا
   P)18(Pاألشياء

  :جمموعة البحث-5
متمدرسان يف السنة السادسة أساسـي مبدينـة        , ىذكر وأنث : مها تلميذان , لتطبيق الدراسة اخترنا حالتني     

  .سنة) 11(يبلغان من العمر إحدى عشرة, األغواط 
  :  حدود البحث الزمانية واملكانية-6

)  نـوفمرب  - أكتوبر -سبتمرب:خالل األشهر الثالثة   (2005-2004أجريت الدراسة يف مطلع السنة الدراسية       
وراعـى  ,  تعليمهما بالسنة السادسـة     أساسـي            -دراسةموضوع ال -مبدينة األغواط حيث تزاول احلالتان    
  .الباحثان سهولة اتصاهلما باحلالتني

  :وأدواا منهج الدراسة-7
هو املنهج العيادي القائم على دراسة احلالة       , إن املنهج املناسب لطبيعة املوضوع الذي حنن بصدد دراسته          

وهذا املنهج كان   . اعى فيها العفوية يف سلوك احلالة وتصرفاا      إذ ير . واليت تعتمد على املالحظة اهلادفة واملقابلة     
ودافع عنه حبماس وأظهـر أمهيتـه بالنسـبة         , يف دراسته لتطور الذكاء وعقلية الطفل       ) جان بياجيه (قد اتبعه   

 la representation du monde chez l'enfantتصور العامل عنـدالطفل  لسيكولوجية الطفل يف مقدمة كتابه
)19(P كما جند  ذلـك يف كتابـه        , ذلك مصطفى سويف كان قد اتبع هذا املنهج وطبقه يف دراسة ابنته              وك

  P)20(Pاألسس النفسية للتكامل االجتماعي : املوسوم 
  : الدراسة ت إجراءا-8 

قصة حـي بـن     "كتاب حول   :رنا وسيلتني إعالميتني    تاخ,يف سبيل التأكد من صحة الفرضيتني السابقتني        
يتضمن رسوما متحركة للقصة نفسها وما دفعنا الختيار هذه القصة          ) CD(وقرص مدمج ,ل  البن طفي " يقضان
النصوص (هو كوا مربجمة على تالميذ السنة السادسة من التعليم األساسي اجلزائري يف كتاب القراءة               ,حتديدا  

إىل الصـفحة  172 من الصـفحة  7-6-5 والنصوص  163 إىل الصفحة 156 من الصفحة  1-2-3-4
177) (21.(  

وسلمنا أن النصوص املختارة مناسبة للعمر الزمين لتلميذ هذه املرحلة والذي يبلغ يف املتوسط إحدى عشرة                
  .سنة) 11(
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 وقررنا اسـتعماله كـأداة يف       P)22(Pرجعنا إىل مصدر القصة يف كتاب يوحي شكله بأنه موجه للطفل            
 فوجـدنا   P)23(Pالبن طفيل   " حي بن يقظان   "فعمدنا إىل مقارنته ببعض املصادر اليت تتضمن قصة       , الدراسة  
  .تطابقا تاما

 :وبعد تتبعنا لفصول تلك القصة اصطدمنا بصعوبتني 
 أسلوا الفلسفي ارد الذي يتطلب جهدا فكريا وقـدرة          -2.اكتضاض القصة  باألحداث من جهة     -1

بل .  السنة السادسة أساسي   األمر الذي يتعذر على طفل    , عالية على التجريد لفهم واستيعاب معانيه ومقاصده        
يف حالة عـدم    ) بياجيه. ج(كما يسميها , حنن نعتقد أنه يصعب حىت على الذين بلغوا مرحلة العمليات اردة            

ومعارف علمية وفلسفية سابقة فضال على تعودهم على ممارسـة الـتفكري            ,  على مكتسبات قبلية     ءتوفر هؤال 
  .ةارد واستعمال القدرات العقلية املتضافر

أحجمنا على استعمال الكتاب الذي اعتقدنا أنه موجه لألطفـال          , وملا بدا لنا األمر كذلك من الصعوبة        
 اعتماد النصوص السبعة لكتاب القراءة  املوجه إىل تالميذ          - واحلالة هذه    -فقررنا, P)24(Pواألمر ليس كذلك  

  .  وتطبيقها يف دراستنا– اآلنف الذكر – السادسة أساسي ةالسن
 على العنصر اخلامس والسادس والسابع والثامن من هذه الدراسة حصل الباحثان على اسـتجابات               وبناء

  :األطفال التالية
  :املرحلة األوىل

 من كتاب القراءة وتلخيصه كتابة ومشافهة، ملعرفـة         النص األول حلي بن يقظان    طُلب من احلالتني قراءة     
 ذكر حمتويات الَنص األساسية واليت ميكننا إجيازها فيمـا          ،وقد حصلنا على  ...مدى استيعاما وفهمهما للَنص   

  :يلي
  :النص األول

تنجب ولدا مث ختاف عليه فتضـعه يف صـندوق     ) أخت امللك (ملك ظامل عقيم، خياف على ملكه، امرأة        "
 لـه أن    تتأمل األم وتبكي على وليدها وتـدعوا اهللا       ..) مل حتدد طبيعتها  (وتضعه يف البحر ليأخذه املد إىل جزيرة      

  ..."حيفظه ليجد، بعد ذلك، يف اجلزيرة بديال لألم وهي الظبية اليت أرضعته ودافعت عنه
  :النص الثاين

يربز هنا دور العقل عند حي باعتباره هبة من اهللا، وبه يفكر ليفهم ويسترشد بالعامل احملسوس الذي حوله                  "
وكيف يتخذ لنفسـه سـالحا وهـو        ) عورتهيستر  (والذي هو أساسا عامل احليوانات ومنه تعلّم حي كبف          

وتغيب هنا يف استجابات األطفال ذكر السنوات اليت كان مير ا حي وهو ينمو بـني أحضـان                  ...العصا
  ".الطبيعة حني كان عمره عامني وحني أصبح عمره أربع سنوات

  :النص الثالث
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تين ا، وعاش حي حالة وفاة      وعجزت، أصبح حي هو الذي يطعمها ويع      ) أم حي (بعد أن كربت الظبية     "
 أقـرب   – فحاول حي معرفة ما حلّ بالظبيـة         -.. مث سكنت ..  بعد أن ارتعدت فجأة ارتعادا عنيفا      -الظبية  

 فتفحص كلّ أعضائها الظاهرة فوجدها سليمة مثّ علم بأنّ العضو الـذي         -كائن كان يتفاعل معه على اجلزيرة     
إىل أن رأى تقاتل غرابني قضى أحـدمها        ..  حي ومل يدر ماذا يفعل     تسبب يف موت الظبية الميكن رؤيته؟ بكى      
وتعلّم -كما يف النص  -مثّ حتول إىل بناء كوخ حيميه من احلر والربد        ..على اآلخر مثّ دفنه، فاهتدى إىل دفن الظبية       

بعد لكن دون اإلشارة إىل أن ذلك حصل        ... " كيف حيفظ الطعام ويركب اخليل الوحشية للبحث عن الطعام        
  أن كرب حي كما يف الكتاب؟؟؟

  :النص الرابع
رأى حي النار مثّ اهتدى إىل توظيفها فتغري مذاق طعامه وأصبح كوخه أكثر دفئا، لكنه اآلن   وحيـد،                    "

يتغـذى وينمـو    (حيـوان -كما يف الكتـاب   -فبدأ يتأمل فيما حوله من املوجودات فصنفها إىل ثالثة أنواع         
  .." ومجاد ساكن كاحلجر..) اليتحركينمو ولكنه (ونبات ..)ويتحرك

  :النص اخلامس
كائنـات  : البحث عن خالق الكون من خالل خملوقاته، وقد جتلى ذلك يف أسئلة حي على ما يشـاهده                "

تعيش مث متوت، وكواكب تظهر مث ختتفي،لكن اخلالق ال ميكن أن تكـون هـذه صـفاته وأحوالـه فهـو                     
  »كلّ شيء هالك إلَا وجهه«: خيتم بقوله تعاىلالذي-كما يف نص الكتاب-كامل،ثابت،أزيلّ

  :النص السادس
على اجلزيرة قادما إليها من جزيرة أخرى مأهولة ليتعبد اهللا وحـده،وكان            ) أبساال(ظهور الرجل الصاحل    "

وملـا رأى   ..يعلم أن جزيرة حي مهجورة وأرضها خصبة وهواؤها نقي وهي خالبة من الوحـوش املفترسـة               
فهـذا الـنص    .." يصلي فأخذ يدور حوله   ) أبسال(متعبدا مثله لكن حي دهش حينما رأى        حي ظنه   )أبسال(

  ...يتعرض أساسا للحظة لقاء الرجلني، علما بأن سن اخلمسني الذي بلغه حي غري معترب يف استجابات احلالتني
  :النص السابع

قصة اآلخر فتصاحبا وحتابا وعبدا     مثّ عرف كلّ واحد منهما      .. وتواصال.. حي بعضا من لغته   )أبسال(علّم  "
-كما يف النص  -:حي إىل جزيرته ليلتقي بالناس، فعرف الناس قصة حي وقالوا           ) أبسال(مثّ صحب   ..اللّه معا 

ابتداءا مـن هـذا الـنص       ..."إن العقل هو أعظم النعم اليت وهبها اهللا لإلنسان        ...جلّت قدرته ...سبحان اهللا 
 لتلخيص حمتواه،فقد استثمرت األسئلة من طرف احلالتني بشكل أفضل خالفا           استخدمت أسئلة النص كموجه   

  ؟..للنصوص األوىل
  : املرحلة الثانية

القـرص  بعد قراءة نصوص حي يف الكتاب وتلخيص حمتوياا، طُلب من احلالتني متابعة قصـة جـي يف         
، "جزيرة النور "أعطي هلا إسم    ) تربوية(وهي على شكل رسوم متحركة    ) منسوخة على قرصني اثنني     (املدمج  

 9



وكان الغرض من ذلك كما بيناه يف اهلدف من         .وقد طلب منهما أيضا مقارنتها بنصوص الكتاب بطبيعة احلال        
) النص املكتوب والنص املرئـي    (الدراسة معرفة الفرق احلاصل يف قدرات األطفال نتيجة استخدامهما لألداتني           

  : املعريف، وقد حصلنا على االستجابات التاليةعلى ضوء نظرية جان بياجيه يف النمو
  ): املتمدرس(احلالة األوىل

  ... األم وهي تتضرع إىل اللّه لينقذ ابنها من القتلصوتجتاوبت احلالة مع -
  ...وكال احلالتني تسجالن االختالف...عبد اللّه أصبح حي يف القرص،والغزالة أصبحت الظبية-
 .استرعت انتباه احلالة بسبب التصوير املرئي لذلك) عبداللّه(حلي-رص املدمجكما يف الق-) الغزالة(رعاية -
  .حركة ذيل الغزالة ملفت لالنتباه يف استجابة احلالة-
  ..مواجهة املخاطر من قبل حي أكثر وضوحا يف القرص منها يف الكتاب ملا حيمله القرص من احلركة-
الة،خاصة عندما يهتدي حي إىل العصا للدفاع عن         تستحوذ مواجهة حي للمخاطر على استجابات احل       -
  ...نفسه

  .تذكر حي أكثروضحا يف القرص-
  تقفز احلالة على مشهد موت الغزالة؟؟؟-
  ...مث يدفن أحدها اآلخر) تصارع(تنتبه احلالة جيدا ملشهد الغرابني ومها يقتتالن-
  تالحظ احلالة بأن القرص اليذكر الكواكب كما يف الكتاب؟-
  ).حالة متاهي...(ل احلالة أن تنقل وتقلّد بالتفصيل حماولة حي تقليد الطيورحتاو-
إبراز مشهد موت الغزالة،نالحظ أن هناك تفاعال مع اللّون األمحـر           -استدراكا–عندما يطلب من احلالة     -

  ...الذي ميثله القلب،باعتباره السبب الذي أدى إىل وفاة الغزالة
 وكيف اهتدى إىل النـار      -بعد أن فارق الغزالة أو فارقته     –ناء حي لكوخه    تنقل احلالة بالتفصيل كيفية ب    -

وكيف كان يتنقل بني أطراف     ...، وكيف اكتشف طفو جسمه فوق املاء      "حجر الصوار "واستعملها من خالل    
  ..اجلزيرة لالستكشاف

- ف املوجودات إىل مجاد ونبات وحيوان وهو خمت           -بعد ذلك -بدأ حيلـف عنـهم     يفكّر فيما حوله فصن
  ... مجيعا
  مْن اخلالق الذي خلق كلّ هذه املوجودات؟:كان حي يفكّر باستمرار وهو يشاهد ما حوله ويتساءل-
تنقل احلالة دخول حي اىل الكهف وبقائه يف الظالم واهتدائه إىل اخلالق الذي يشعر به من خالل فعـل                   -
  ...اخلري

اهلارب من قريته اليت فسدت فيها أخالق الناس        {)أبسال (تنقل احلالة أخريا التقاء حي مع الرجل الصاحل       -
، وكيف تعلّم منـه اللّغـة وكيـف         }...فعم فيها الطّمع واجلشع وحب املال وانصراف الناس عن عبادة اهللا          
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مثّانتقال معا إىل قرية الرجل الصـاحل هلدايـة النـاس إىل الطريـق              .اكتشف معه اهللا اخلالق وكيف بدأ يعبده      
  ...الصحيح

  ):املتمدرسة(احلالة الثانية
  ...ابراز مقدمة القرص اليت تتحدث عن وحدانية اللّه-
  ...وكال احلالتني تسجالن االختالف...عبد اهللا أصبح حي يف القرص،والغزالة أصبحت الظبية-
 حالة الناس وما كانوا عليه حتت حكم امللك غري مذكورة يف الكتاب ومذكورة يف القرص كما تشري إىل                 -
  .ذلك

  .احلوار بني األب واألم وخشيتهما على ولدمها غري مذكور يف الكتاب-
تشري احلالة أيضا إىل أن الرجل الصاحل الذي أخرب الوالدين بعزم امللك على قتل طفلهما غري موجودة يف                  -
  .الكتاب
  .إبراز قدرة اللّه يف رعايته حلي خالفا للكتاب--

  .عو اللّه أن ينجي وليدها من القتلتتفاعل احلالة مع حالة األم وهي تد
  ..تنتبه احلالة لكلّ الظروف اليت أحاطت بأسرة الطفل نتيجة هول املوقف-
  .تشري احلالة إىل حدوث زلزال مل يرد ذكره يف الكتاب-
-كما مل تذكر قدرة اللّه يف رعاية حي.  
  .الكتابتنتبه احلالة إىل أن هناك حيوانات خطرية كالعقارب مل يرد ذكرها يف -
  .البحث عن شبيه حلي مل ترد يف الكتاب-
  .سبب اهتداء حي للسالح يعود حلاجته للدفاع عن نفسه كما يربز ذلك يف القرص-
  .يربز القرص كيفية استخدام حي لسالحه-
-ضاعة واجلري ومل يعلمه أحد كما ظهر ذلك يف القرص:تساءل حيكيف تعلّم وليد الغزالة الصغري الر.  
  .از القرص عن الكتاب فيما خيص طرح األسئلة الوجودية كما سجلناه يف استجابة احلالةميت-
البحر كما علّم حي أن األجسام تطفو، فقد تعلّم منه أيضا أنه حمدود القدرات، وهو حينما أراد أن يطري                   -

الذي يسبح والذي   فأدرك بأن اخلالق أوجد من احليوانات الذي يطري و        ...بواسطة جناحي نسر ميت مل يستطع     
  .وكلّ ذلك برز يف القرص خالفا ملادة الكتاب... يزحف والذي ميشي على أربع وهكذا

  ): من خالل املقارنة بني احلالتني(حتليل نتائج الدراسة 
 نسجل اختالفات جوهرية بني احلاتني من ناحية القدرات العقلية كما الحظنا استجاباتيهما من خـالل                مل

اد الزمانية، حيث يظهر ذلك     بع إدراك األ  دمة، بل إننا سجلنا اتفاقا يف االستجابات فيما خيص        األدوات املستخ 
جليا يف عدم إدراك احلالتني حلاالت النمو اليت متيز كلّ مرحلة من مراحل حياة حي وما ينشأ عنها من اختالف         
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، مثّ بلوغه  سن السبع أعوام فسن اخلمسني         الذي بلغه حي  ) بداية املشي (أحواله،فال تذكر احلالتنب سن العامني      
  .. حي بأبسال، وال حىت كون الغزالة قد عجزت بفعل  كرب السن وتقدم العمرىحني التق
ميكننا أن نسجل أيضا استجابة احلالتني لظاهرة املوت الـيت ميكننـا أن         ) النمائي العقلي ( يف هذا السياق    و

ارتباط املوت   ف  عقلي أيضا  ىلتني إىل أسباب اجتماعية، لكننا هنا إزاء معط       نعزي نسياا أو تناسيها من قبل احلا      
بعملية االنتقال اىل مكان وزمان آخر حيول دون إدراك ذلك يف عقل طفل مرحلة العمليات احملسوسة، ومـن                  

ـ                 ني مـا  املفيد لفت االنتباه هنا إىل أنّ الطفل يف هذه املرحلة مل يدخل بعد سن التكليف الذي يشترط مـن ب
يف هذا السن مرتبط مبدى نضجه العقلي وقدرتـه علـى إدراك             كأن عدم تكليف الطفل   ". العقل"يشترط فيه   

  ...تبعات التكليف
   :توصياتالاخلامتة و -
 إن الدراسة اليت قمنا ا تعد حماولة لتسليط الضوء على أهم وسائل اإلعالم اليت هلا صلة مباشرة بالطفل                   -

إذ ميكن أن يدعم بعض الوسائل      ,إذ حاولنا أن نبحث فيها أهم التأثريات املعرفية خاصة          ,رسةيف األسرة ويف املد   
  .أو أن يعرقله,بعضها اآلخر

ولكنها تلفت االنتباه إىل تعامـل      ,غري أن النتائج اليت توصلت إليها دراستنا ال تستدعي التعميم بالضرورة            
وإىل ظاهرة خطرية هي عزوف الطفـل عـن املقـروء            ,  مع وسائل اإلعالم املقروء واملرئي     - عندنا –الطفل  

األمر الذي يستوجب من القائمني علـى تربيـة الطفـل النظـر إليـه بعـني                 ,والوقوع حتت هيمنة املرئي     
  .والبحث عن احللول هلا,االعتبار
ولياء  متأل فراغا صار األ    - يف زماننا  –ذلك ألا   . حنن يف هذا الصدد ال نوصي مبنع الطفل عن املشاهدة         و -

لليـل قصصـا    اتفرغتني تقصان أثناء    امللقد كانت اجلدة واألم     .كما كانوا يف املاضي   ,ليس بقادرين على ملئه     
وصار التلفزيون خاصة من خالل     ,أسطورية رائعة من الناحية الفنية، صار عدم التفرغ طيلة اليوم مانعا لذلك             

ولكن هنا يكمن الداء والدواء      . ديان هذا الدور  يؤCDالرسوم املتحركة،و الكمبيوتر من خالل األقراص املدجمة      
يضحى الطفل يف   , رسة التلقائية واإلمهال والالمباالة وعدم املراقبة  واملتابعة الدائمني          ماففي ظل امل  .يف آن واحد  

  .خطر ال ميكن استدراكه فيما بعد
ـ   ,تدريس النصوص   ) تعليمية( إننا نوصي باالهتمام بديداكتك      - ة النصـيةيف املدرسـة     من خالل املقارب

  . حىت ال يبقى فريسة للوسائل األخرى,وتشويق الطفل وحتبيب القراءة إليه 
األولياء واملعلمني واملربني وذلـك بتنظـيم       , ننا نوصي باملتابعة من طرف كل من يهمهم أمر الطفل           إ -

  .روءة واملسموعة واملرئيةاملق, ا كلهاهجلعله يستفيد من, المعاستعمال زمن الطفل يف التعامل مع وسائل اإل
أو يشاهده وهـذا    , ونوصي باملراقبة التربوية وذلك بأن يكون املربون على اطالع على ما يقرأه الطفل               -

فقد تكتب للطفل مادة إعالمية ليست مناسبة لقدراته العقلية  وخلصائص مرحلته            .قصد البناء اإلجيايب لشخصيته   
.                                                        فيها مسوم ثقافية) وما متحركة مثالرس(النمائية وقد تقدم له مادة إعالمية 
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 الس الـوطين للثقافـة    :الكويت  , ترمجة عبد الفتاح الصبحي     ,األطفال واإلدمان التلفزيوين    : ماري وين   -1
 .73ص  , 1999:ط,والفنون واآلداب 

متـوز  ,ه  1419ربيع األول، ,18السنة  ,كتاب األمة   :قطر  ,إشكالية العمل اإلعالمي    :حمي الدين عبد احلليم     -2
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 .335ص , مرجع سابق ,املختار يف اآلداب -9

, 1:ط,املؤسسة العربية للدراسات والنشـر    :حي بن يقظان وروبنسون كروزو، بريوت     :حممود عباس حسن  -10
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  .28ص1980/ه1400
ألعمال الثالثة يف كتـاب     وكان أمحد أمني قد مجع هذه ا      .( 47ص,املرجع السابق   ,  حسن حممود عباس     -12

  ). من املرجع السابق 48واحد انظر ص 
( جند نصوصا حول قصة   , يف كتاب القراءة للغة الفرنسية املوجه لتالميذ السنة السادسة من التعليم األساسي              -13
 Voir : le livre unique ).روبنسون كـروزو (متبوعة مباشرة بنصوص حول قصة ,)كتاب األدغال (من ) موغلي

de français, 6éme année fondamentale ,INP,algerie pp74-192:                  -  
نعتقد أن هناك قصدا يف االختيار مع ما يتناسب وقصة حي بن يقظان يف كتاب القراءة بالعربية للسـنة                   حنن            و
  .السادسة أساسي

  .48-44ص ص, مرجع سابق ,حي بن يقضان فاروق سعد - 14
دار :  اجلزائـر  –دمشـق   ,ترمجة بسام بركة وأمحد شعيو    ,مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي      :مالك بن نيب    :  انظر -15

  .22-17ص ص ,م1992-ه1413, 1:ط,الفكر 
دون غريهـا   ) جان بياجيـه  (واخترنا النظرية املعرفية ل   ,دون املراحل األخرى    ,  تعمدنا تفصيل هذه املرحلة نسبيا     -16

     .راستناالرتباط ذلك مبوضوع د
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