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تربية

يقفزون، يتسلقون، يحاولون الطريان، يبتسمون ملشاهد العنف، يقلدون ترصفات بعض االبطال او اللعبة االلكرتونية التي 
ميارسونها. ينطقون بالفاظ نابية وكلامت ال تتناسب وسنهم. اطفال تستسيغ مثل هذه االفعال والسلوكيات، وتتغري النظرة 

اليها من كونها امرا شاذا عن املجتمع ال ميكن قبوله، اىل امر طبيعي ميكن حدوثه، وهنا تكمن الخطورة

مشاهد العنف على الشاشات وتأثيرها على سلوك األطفال
رقابة األهل واجب والتوعية املجتمعّية ضرورة

مؤسسة ومديرة جمعية "كالون مي ان" سابني شقري.

العامل  كم سمعنا عن حوادث مؤملة يف 
اودت بحياة بعض االشخاص ألن اطفاال 
وقاموا  "خارق"  ببطل  تاثروا  ومراهقني 
طفل  او  بالرصاص،  الضحايا  برمي 
تسلق  او  سوبرمان  مثل  الطريان  حاول 
ملحقا  العنكبوت  كالرجل  الجدران 
االذى بنفسه، وغريها من اثار ميكن ان 
لها  يتعرض  التي  العنف  مشاهد  ترتكها 
االعالنات  او  االفالم  عرب  يوميا  اطفالنا 
سلوكا  يكسبهم  مام  الفيديو،  العاب  او 
التي  العنف  دائرة  من  يزيد  عدوانيا 

يعيشونها.
اظهرت الدراسات ان 37% من املحتوى 
عىل  يحتوي  لالطفال،  املوجه  االعالمي 
مشاهد عنف جسدي او لفظي. كذلك 
تحتوي 68% من العاب الفيديو و%60 
من  و%15  التلفزيونية  العروض  من 
من  شكل  عىل  املوسيقية  الفيديوهات 

اشكال العنف.
العنف  تأثري  ان  اىل  تقارير  اشارت  كام 
بني  ما  يتنوع  الشاشة  عىل  املعروض 
والقلق،  والكوابيس،  العدواين  السلوك 
العنف.  تجاه  والحساسية  واالكتئاب، 
تأثريا  املشاهد  هذه  تحمل  وتاليا 
اذ  النفسية،  الطفل  صحة  عىل  سلبيا 
يف  العدواين  السلوك  اىل  ميال  تنتج  قد 
تعاطفا  اقل  يجعله  مام  النضج  مرحلة 
قد تسبب  االخرين، وكذلك  مع معاناة 
الخوف والهلع من املجتمع والبيئة التي 
الشعور  يفقد  يجعله  مام  فيها،  يعيش 
باالمان والذي يعترب من اهم الحاجات 
تعترب  التي  الطفولة  مرحلة  يف  النفسية 
العادات  خاللها  تكتسب  مهمة  مرحلة 
كبريا  اثرا  وتؤثر  واالجتامعية،  السلوكية 

ما  يبدأون  االطفال  ان  علام  الشاشة. 
تطوير  يف  والرابعة،  الثالثة  سن  بني 
املحيط  للعامل  وتوقعات  منظورات 
تلك  النظر  وجهات  تتأثر  كام  بهم، 
االطفال  تعرض  فاذا  اليومية.  بتجاربهم 
غالبا ملشاهد العنف، قد يطورون نظرة 
تريهم العامل اكرث خطرا مام هو يف واقع 

الحال.
وألن هناك خطا احمر رفيعا بني التسلية 
واالدمان، يجب عىل االهل تحديد انواع 
مشاهدتها،  لطفلهم  ميكن  التي  الربامج 
التي  الرسائل  نوعية  من  يتأكدوا  وان 
الربامج.  الطفل من خالل هذه  يتلقاها 
اىل تحديد مدة معينة ملشاهدة  اضافة 
الشاشات  استخدام  او  التلفزيون 

والكومبيوتر  الفيديو  كالعاب  االخرى 
واالنرتنت، عىل ان ال تتعدى تلك املدة 

اكرث من ساعتني يف اليوم حدا اقىص.
الوالدان  يجري  ان  ايضا  الرضوري  من 
العنيفة  الصور  عن  الطفل  مع  حوارا 
ان  يفهم  ان  عىل  لها،  يتعرض  التي 
خيايل  هو  التلفزيون  عىل  يراه  ما  كل 
الحياة  يف  للتطبيق  قابل  وغري  متاما 
اليومية. فهو ال ميكنه مثال ان يطري مثل 
املباين  يتسلق جدران  ان  وال  سوبرمان، 

مثل الرجل العنكبوت. 
ان  الرضوري  من  املراهقة،  مرحلة  يف 
من  يعاين  ال  ابنهام  ان  الوالدان  يتأكد 
يعمال  وان  نفسية،  واضطرابات  مشاكل 
التي يشاهدها  االفالم  تاليا عىل مراقبة 
التي ميارسها، وان  وااللعاب االلكرتونية 
متوازنة  شخصية  بناء  عىل  يساعداه 
يفرق  ان  يعرف  انه  من  ايضا  ويتأكدا 
بني الخطأ والصح، وبني االفعال املقبولة 
وغري املقبولة، واالبتعاد من السلوكيات 
له  االذى  تسبب  ان  شأنها  من  التي 

وملحيطه.
الجمعيات  تلعب  االهل،  جانب  اىل 
ضد  التوعية  يف  مهام  دورا  املتخصصة 
املناطق  يف  او  املدارس  يف  ان  العنف، 
اللبنانية، من خالل اقامة انشطة تعالج 
املجتمع  يواجهها  حساسة  مواضيع 
التشاريك  التفاعيل  واملرسح  اللعب  عرب 
ما  وهذا  الجميع.  اىل  الرسالة  اليصال 
املتحدة  االمم  برنامج  مثال  به  يقوم 
 Clown Me" وجمعية UNDP االمنايئ
تهريج  عروض  تقديم  خالل  من    "In
موضوع  لتطويق  اللبنانية  املناطق  يف 
مشاركة  عرب  مرحة،  بطريقة  العنف 
االوالد والكبار يف العاب متنوعة فكرية 
ثقافية ورياضية تهدف اىل التأكيد عىل 
ثقافة احرتام االخر، التوعية ضد العنف، 
استبدالها  ميكن  عبارات  عىل  االضاءة 
لفظها  تم  سواء  عنفا  تحوي  ال  بأخرى 

بقصد او بغري قصد. 
العام"  "االمن  اجرت  السياق،  هذا  يف 

جمعية  ومديرة  مؤسسة  مع   حوارا 

ال نقوم بتغيير 
جذري بل بزرع بذرة الالعنف 

في مكان ما

تأثر  درجة  اما  مستقبال.   شخصيته  يف 
عىل  فتعتمد  العنف  مبشاهد  االطفال 
الطفل، خصوصا  سن  منها  عدة  عوامل 
ما بني 8 و12 سنة حيث يكون االطفال 
اىل  اضافة  بالعنف،  للتأثر  قابلية  اكرث 
امام  يقضونها  التي  الساعات  عدد 

املقال

البرصية  الخدع  مستخدمة  الخيال،  من  عامل  اىل  املشاهد  السينام  تنقل 
تخاطب  يقدم عىل شاشة  ما  واقعية عىل  لتضفي ملسة  التشويقية  والعنارص 

االنسان عاطفيا.
يندمج، يتفاعل، يتعلق بجملة او حوار او اداء ممثل يضعه يف حالة نفسية 
اهم  من  السينام  تعترب  النفس،  وعلم  للدراسات  وتبعا  لذلك،  مختلفة. 
العنارص  االنجازات العرصية تأثريا يف البرشية نظرا اىل كونها تعتمد عىل كل 
الالزمة للتأثري يف اي شخص، ويكمن سحرها يف امكان اعداد مشهد متكامل 
املوقف، وقد يؤثر يف شخصيته  املشاهد يعيش ذلك  بتناغم اشخاص، يجعل 

كانه اختربه بنفسه من قبل.
التاسع  القرن  نهاية  يف  ظهرت  التي  الفنون  اهم  احد  السينام  تعترب  هنا،  من 
لنقل  صناعة  لتكون  برسعة  تحولت  باملصور.  املحيط  الواقع  لتصوير  عرش 
العلمي  الخيال  ومنفذي  منصانعي  عليها  القامئون  اصبح  ثم  والواقع،  االفكار 
الرأي  وتغيري  صناعة  ادوات  اهم  من  السينام  واصبحت  الالمحدود.  مبحيطه 
ابعد حد يف اي مجتمع، معيدة صياغة  انها تستطيع ان تتغلغل اىل  اذ  العام، 
بيئته الفكرية. هذا ما ادركته جيدا الواليات املتحدة االمريكية التي ترتبع عىل 
عرش عامل السينام لتنتج اكرث من 85 يف املئة من االنتاج العاملي للسينام. واتقن 
االمريكيون فن الدعاية والرتويج للثقافة واسلوب الحياة يف افالمهم واصبحت 

السينام سفرية الثقافة االمريكية اىل العامل.
نه  دوَّ ما  اىل  البدايات،  قبل  ما  ادق  بتعبري  او  السينام،  بدايات  البعض  يرجع 
ذكرها  مالحظات  من  دافنيش  ليوناردو  االيطايل  والعامل  واملهندس  الفنان 
جيوفاين باتستا دي البورتا، يف كتابه "السحر الطبيعي" عام 1558، فقد الحظ 
دافنيش ان االنسان اذا جلس يف حجرة تامة الظالم، بينام تكون الشمس ساطعة 
فان   الدبوس،  رأس  حجم  يف  جدا  صغري  ثقب  جوانبها  احد  يف  وكان  خارجها، 
الذي يف مواجهة هذا  الحائط  الحجرة املظلمة، ميكنه ان يرى عىل  الجالس يف 
الثقب الصغري ظالال او خياالت ملا هو خارج الحجرة، مثل االشجار، او العربات، 
او االنسان الذي يعربالطريق، نتيجة شعاع من الضوء ينفذ من الثقب الصغري.
اما البداية الحقيقية مليالد صناعة السينام، فتعود اىل حواىل عام 1895، نتيجة  
السحري  والفانوس  البرصية  اللعبة  هي  سابقة  اخرتاعات  ثالثة  بني  للجمع 
الول  اخرتاعهام  ولويس  اوغست  االخوان  سجل  فقد  الفوتوغرايف.  والتصوير 
الشاشة يف 13 شباط 1895 يف فرنسا،  جهاز يقوم بعرض الصور املتحركة عىل 
العام  من  االول  كانون   28 يف  اال  عام  عرض  اول  اجراء  لهام  يتهيأ  مل  انه  غري 
يف  كافيه  الغراند  قبو  يف  سينامتوغرايف  عرض  اول  الجمهور  شاهد  فقد  نفسه. 
مدينة باريس. لذلك، فان العديد من املؤرخني بعتربون لويس لوميري املخرتع 
السينامئية  الصور  اللتقاط  جهاز  اول  يصنع  ان  استطاع  اذ  للسينام،  الحقيقي 

وعرضها. ومن هذا التاريخ بالذات، اصبحت السينام واقعا ملموسا.
من دمج الواقع والخيال تنتج متعة فنية يتعطش اليها مشاهد يؤمن، من دون 
ان يدرك مبقولة العامل الربت اينشتاين "الخيال اهم من املعرفة ألنه يصنعها".

السينما والشباك السحري

الشدياق ميرنا 
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التي  شقري  سابني  ان"  مي  "كالون 
االطفال  عىل  العنف  تأثري  عن  تحدثت 
ثقافة  اليصال  الجمعية  به  تقوم  وما 
السالم اىل مناطق لبنانية عدة من خالل 

الجوالت التي تقوم بها الجمعية.

االطفال  مشاهدة  تأثري  هو  ما   ■

ملحتوى عنيف عىل التلفزيون او العاب 
الفيديو؟

□ العنف يف كل مكان حولنا، ميكن ان 
من  لحظة  اي  يف  له   االنسان  يتعرض 
يف  املدرسة،  يف  البيت،  يف  عنف  حياته. 
افالم الكرتون، مام قد يؤثر عىل االطفال 
الطفل  يتعرض  وعندما  كبري.  بشكل 

التشنح ازداد فيما الترفيه 
عن االطفال تراجع

الخطورة تكمن في اعتقاد 
الطفل ان العنف امر بديهي

مكان،  اي  ويف  حوله  عنيفة  ملشاهد 
دون  من  عنيفا  االول  فعله  رد  سيكون 
الفيديو  العاب  تأثري  اىل  اشري  هنا  شك. 
يتفاعل  حيث  كبري  بشكل  الطفل  عىل 
ان  تلقائيا  معتقدا  القتل،  مشاهد  مع 
طبيعي.  ترصف  هو  السالح  استخدام 
الذي  اللفظي  العنف  ذلك  اىل  يضاف 
هو ايضا اشد خطورة عىل الطفل ايضا.

مع  التعامل  يف  مختلفة  طريقتكم   ■
مساوئ  عن  رسالة  اليصال  االطفال 

العنف، ما هي؟
واملرسح  اللعب  نستخدم  نحن   □
خالل  من  العنف  موضوع  ملعالجة 
نختار  لذلك  مساوئه.  عن  التحدث 
ايضا،  وللكبار  لالوالد  مسلية  العابا 
الرسالة  ايصال  اىل  خاللها  من  نهدف 
املرح.  من  جو  ويف  مختلف  بشكل 
يعلم  وكلنا  االوالد،  يفهمها  لغة  نختار 
لدى  الفضىل  الوسيلة  هو  اللعب  ان 
لذلك  انفسهم،  عن  للتعبري  االوالد 
يستمتعون  التي  االلعاب  نستخدم 
مواضيع  اىل  نتطرق  خاللها  ومن  بها 
مع  ايضا  يلعبونها  العاب  العنف. 
نتوجه  آخر.  شخص  اي  مع  او  اهلهم 
يف كل مرة اىل منطقة مزودين حواىل 5 
مثال  بتحضريها،  قمنا  قد  نكون  العاب 
 4( كبري  حجم  يف  واالفعى  السلم  لعبة 
حجر  مع  االرض  عىل  ونضعها  امتار( 
صورة  اىل  الولد  وصول  عند  كبري.  زهر 
معاملة  اي  او  السالم  اىل  مثال  ترمز 
ويصل  السلم  يتسلق  سلمية،  بطريقة 
صورة   اىل  وصل  اذا  اما  اعىل،  رقم  اىل 
احدهم  مثال:  عنيف  مشهد  اي  سلبية 
الحد  مشكلة  يفتعل  او  االخر  يرضب 
االفعى  له صورة  تكون  احدا،  يقتل  او 
خالل  الوراء.  اىل  ويرتاجع  باملرصاد 
االوالد عن مساوئ  اىل  نتحدث  اللعب 
املوضوع  هذا  يف  رأيهم  وعن  العنف، 
هناك  نفسه.  الوقت  يف  ميرحون  وهم 
مختلفة،  لعبة   35 نحو  اخرى،  العاب 

الرسالة  ايصال  عىل  خاللها  من  نعمل 
الكبار  وتسلية  العنف  مساوئ  عن 
من  االنتهاء  بعد  معا.  آن  يف  والصغار 
الحضور  يشاهد  االلعاب،  مرحلة 
تفاعلية مستوحاة من حاالت  مرسحية 
هذا  ننظم  حيث  املنطقة  يف  عنف 
من  املشاركون  معها  ويتفاعل  الحدث، 
الحلول  اليجاد  لهم  تعطى  ادوار  خالل 
مع  نتحدث  املعروضة.  العنف  لحاالت 
الحضور ايضا عن حاالت عنف حصلت 

حولهم اضافة اىل الحلول املمكنة. 

مشاريع  تنفيذ  اىل  دفعكم  الذي  ما   ■
مامثلة؟

التهريج  فن  عروض  حملت  لطاملا    □
املشاهد  تحفز  انسانية  يف طياتها رسائل 
عىل استيعاب مشكلة ما بطريقة سلسة، 
وهذا يندرج يف اطار تخصصنا كمهرجني 
لنعكس االمور االيجابية من خالل اللعب 
محتوى  نستوحي  عام  كل  والضحك. 
البلد  االلعاب من املواضيع الحساسة يف 
اللعب والضحك  قالب من   ونتناولها يف 
التعاون  كان  العام  الرسالة. هذا  اليصال 
انفجار 4  مع UNDP. الحظنا ما خلفه 
آب من اثار نفسية عىل االوالد واالهايل، 
االقتصادي  الوضع  تداعيات  اىل  اضافة 
النفوس  تشنجا يف  انعكس  البلد، مام  يف 
يف  االوالد  مشاركة  امكان  يف  وتراجعا 
اىل  نتطرق  لذلك  ترفيهية.  نشاطات 
واللعب،  واملرسح  الفكاهة  عرب  العنف 

وهذا ما نقوم منذ 15 سنة.

الختياركم  معني  معيار  من  هل   ■
املناطق حيث تقيمون العروض؟ 

انسانية  كارثة  توجد  حيث  نذهب   □
صعبة،  بظروف  ميرون  اشخاص  او 
البلدية  مع  منطقة  كل  يف  فنتواصل 
فعالية،  االشخاص  اكرث  مع  ونجتمع 
يف  ونتشارك  معهم  حوارا  ونجري 
يطلعوننا  ثم  مختلفة.  ومتارين  العاب 
ونختار  املنطقة  يف  عنف  حاالت  عىل 
تقام  ان  يفضلون  التي  االلعاب  معا  
عاما  مكانا  نختار  كذلك  منطقتهم.  يف 
يستطيع ان يصل اليه الجميع، كحديقة 
عامة او امام كنيسة او مسجد، ونحدد 
ساعات  ثالث  ميتد  الذي  للنشاط  يوما 
يتفاعل  مجانية،  فيه  املشاركة  ان  علام 
يلعبون،  كبري،  بشكل  املشاركون  خالله 
يضحكون، ويعيش الكبار طفولتهم من 
اهم  واللعب هام من  فالضحك  جديد. 
العنارص التي تساعد عىل تحمل قساوة 
الحياة، ويف الوقت نفسه تصلهم رسالة 
يف  املشاركني  عدد  يرتاوح  العنف.  نبذ 

نشاطاتنا ما بني 200 و1000 شخص.  

■ هل الحظتم ان نسبة االطفال الذين 
يف  ازدادت  العنف  من  النواع  تعرضوا 

االونة االخرية؟ 
ردود  احيانا  الحظنا  شك.  دون  من   □
يتشاجرون  لالطفال،  العنيفة  الفعل 
كام  بعضا،  بعضهم  رضب  اىل  ويلجأون 
كلامت  مستخدمني  بعصبية  يتحدثون 

تدل اىل مكامن عنف يف مكان ما. 

تساهم  نشاطاتكم  ان  تلمسون  هل   ■
ايضا  وتزرع  املشاركني،  نظرة  تبديل  يف 

ثقافة السالم؟
جذري،  بتغيري  نقوم  اننا  اقول  ال   □
بذرة  زرع  يف  بدأنا  قد  نكون  لكننا 
الفعل  ردود  نرى  عقولهم.  يف  الالعنف 
خالل  مبارشة  تصلنا  التي  االيجابية 
العروض، ويطلب الجميع منا ان نعود 
بني  الفرق  نلمس  وكام  جديد،  من 

استقبالهم لنا ووداعهم. 
م.ش.


