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 ملخص البحث: 
والمرئية يلعب دورًا بارزًا ويؤثر بفعالية في   العالقة بين األمن واإلعالم عالقة وثيقة، فاإلعالم بوسائله المختلفة المقروءة والمسموعة  ن  إ       

األمني  الحس المجتمع، وركيزة أساسية لدعم وتنميةفي  ا جعل لإلعالم األمني دورا بالغ األهمية والحيوية م  م  ؛ األمنية والثقافة الوعي  دعم نشر 
 وفي اطار حرص اإلعالم العربي على بناء شخصية قوية ومثقفة للطفل العربي  .تعاونهم في حفظ األمن واالستقراربوالوقائي لدى المواطنين  

ديم مسلسل رسوم متحركة لألطفال بهدف نشر  وعلى درجة من الوعي باألحداث األمنية في المجتمع حرصت قناة ماجد لألطفال على إنتاج وتق
وقد قامت الباحثة بتحليل محتوى خمس عشرة حلقة من مسلسل الرسوم المتحركة مغامرات النقيب خلفان، وفريق البحث   الوعي األمني لديهم.

للتعرف على القيم والمعارف التي ل، و لتوضيح دور اإلعالم في ترسيخ التوعية األمنية لألطفا الجنائي، المقدم عبر شاشة قناة ماجد لألطفال،
الكلمات االفتتاحية:)الوعى األمني، اإلعالم األمني، الرسوم  يتناولها المضمون الذي  تحمله الرسائل اإلعالمية األمنية المقدمة للطفل العربي.

 المتحركة(
Abstract 
   The relation between security and the media is strong relationship as the media in its various print and 

audio-visual media play an emergent  role that effects in support the raise of security awareness and culture 

Which made the security media a very important  and vital role in society and basic  pillar tp support security 

and preventive sense in the people by their cooperation in maintain security and stability  .In the context of 

Arabic media care in building strong and cultured personality in the Arabic child and in certain degree of 

awareness in security events in the society ,Majid channel for Children  is care to produce and introduce 

cartoon series for children that aims to raise security awareness in them  The researcher made analysis for 

the content of 15 episode from the cartoon series ( Captain Khalfan and The team of Criminal Investigation) 

showenby Majid Channel for Children to expalinthe role of media in establish security awareness in children 

and to learn the values and knowledge that the content the media  security message bring to Arab children 

deals with .Keywords:(Security Awareness , Security Media , Cartoon )  

 املقدمة
تتعرض شعوب الدول العربية للكثير من محاوالت الغزو الثقافي واإلعالمي من خالل القنوات الفضائية األجنبية والموجهة التي تبث        

العالم قرية كونية صغيرة وأن  االنفتاح على اآلخر أول درجات  الكثير من المضامين الغربية المترجمة منها والمدب لجة، تحت دعوى شعار 
وروثات التقدم. لتواجه المنطقة العربية بسيل من الغزو اإلعالمي الذي يسعى لتنفيذ مخططه بالتوغل داخل الثقافة العربية اإلسالمية ليكسر الم

ما ينشأ الصراع بين األجيال داخل األسر العربية، ولألسف نلحظ انتشارًا للكثير من القيم السلبية والقيم والعادات والتقاليد التي تميزها، وسرعان  
 والمظاهر الغريبة في الملبس والتصرفات وأسلوب الكالم، حتى أنها طالت جيل األطفال عبر أفالم الرسوم المتحركة التي يتعرضون لها معظم 

دولة اإلمارات العربية المتحدة تجربة في محاولة للتصدي لهذا الغزو، إذ قامت قناة ماجد لألطفال   الوقت في سنواتهم األولى.وأمام ذلك قدمت
سوم  بإنتاج مسلسالت للرسوم المتحركة العربية في محاولة إلنقاذ الطفل العربي من براثن القيم السلبية ومظاهرالعنف التي تتصدر مضامين الر 

 المتحركة.
 أهمية الدراسة: 

 اجد لألطفال من أكثر القنوات المهتمة بشئون الطفل العربي م م ا يجعل من دراسة المحتوى الذي تقدمه مجااًل للدراسة. تعد قناة م -1
تقدم قناة ماجد لألطفال الكثير من برامج ومسلسالت الرسوم المتحركة ذات الطابع العربي، التي منها مسلسل النقيب خلفان، وهو يقدم   -2

 ن على الطفل، وهو ما يسمى بالمضمون األمني . نوعًا جديدًا من المضامي
 التعرف على القيم والمعارف التي يتناولها المضمون األمني الذي تحمله حلقات الرسوم المتحركة في مسلسل النقيب خلفان.   -3

تسعى الدراسة لرصد رسائل اإلعالم األمني المقدمة لألطفال من خالل مسلسالت الرسوم المتحركة لتبلور مشكلة الدراسة في  مشكلة الدراسة:  
 كيف استطاعت الدراما الكارتونية المقدمة للطفل العربي معالجة األحداث األمنية ؟ التساؤل اآلتي: 

 أهداف الدراسة:  
 مها الرسوم المتحركة العربية إلى األطفال. التعرف على القيم والسلوكيات التي تقد -1
 التعرف على مضمون الرسائل األمنية المقدمة لألطفال عبر الرسوم المتحركة العربية -2
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المكتبة العربية بالكثير من الدراسات اإلعالمية التي تعد رصيدًا علميًا قيمًا في موضوع الدراسة التي نحن بصددها،    تزخر    لدراسات السابقة:ا
 وقد قامت الباحثة بعرض الدراسات مرتبة من األحدث إلى األقدم في محورين هما:  

 احملور األول: مضمون الرسوم املتحركة املقدمة للطفل العربي:
تهدف الدراسة إلى التعرف على صورة األميرات في أفالم الرسوم المتحركة وعالقتها بالقدوة لدى األطفال،   :  م2019   أحمد:إسراء محمد   .1

مفردة من األطفال    100وكذلك الكشف عن صورة القدوة من خالل العناصر الفنية وذلك باالعتماد على دراسة ميدانية على عينة قوامها  
سنوات بمدرسة آمون بالزيتون، وتوصلت الدراسة إلى أن  األميرة سندريال في مقدمة األميرات المفضالت لدى  9  إلى  -6الذكور واإلناث من  

من المبحوثين يحبون مشاهدة أفالم الكارتون التي تحتوي شخصية    %91، ونسبة  %33، ثم األميرة سنووايت بنسبة  %63المبحوثين بنسبة  
 .(1) األميرات دائماً 

تستهدف الدراسة تسليط الضوء على جملة األبعاد القيمية التي تتضمنها برامج الرسوم المتحركة في قناة سبيس  : م2019 رزيقة حيزير: .2
تون من خالل تحليل مضمون عينة من الرسوم المتحركة الموجهة للناشئة، باإلعتماد على نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم، إذ تم تحليل 

وينبوع األحالمن وتمثلت أهم نتائج الدراسة في    –شوائية من مسلسلين للرسوم المتحركة، وهما: المحقق كونان  مضون أربع حلقات كارتونية ع
إهمال العالقات األسرية على مستوى البعد االجتماعي، إذ ظهر في مسلسل كونان أن  الطفل يعيش في أسرة صديقته، وهو ما اليتناسب مع  

غفال البعد اإليماني تماما فلم تظهر عبارات تدل على اإليمان باهلل أو اتباع التعاليم الدينية، والسي ما أن ها  قيم المجتمع العربي والمسلم، وتم إ 
 .(2) مسلسالت يابانية وتقدم في مجتمع مسلم يتأثر الطفل بما يشاهده ويتعلم منها

الدراسة إلى قياس مدى عرض برامج  قناة كارتون نتوروك لمضامين تتعارض مع القيم األخالقية  تسعى : م2018: مصطفى أكرم بدر .3
للطفل، وذلك عن طريق تحليل ثماني عشرة حلقة من ست برامج مختلفة عرضتها القناة، باإلعتماد على نظريتي النموذج  والغرس الثقافي،  

  25،  وأن  مشاهد العنف في البرامج بلغت نسبة تقارب%83.3لغة الحوار األولى بنسبة  وتوصلت الدراسة إلى أن  اللغة العربية الفصحى هي  
 .(3) %، وندرة العواقب لألعمال السئية والخطيرة بما يقدم مضمونا يؤثر سلبًا على القيم ويشوهها لدى األطفال

م تستهدف الدراسة إلى الكشف عن القيم والسلوكيات التي تتضمنها الرسوم المتحركة المعربة، والسي ما حلقات 2017  تركية بن نادة:  -4 
مسلسل سبونج بوب، من خالل تطبيق نظرية الغرس الثقافي بتحليل مضمون عينة عشوائية لعدد ست حلقات، في المدة الزمنية من ديسمبر 

تائج الدراسة في أن  أغلب الشخصيات اإليجابية من الذكور، وتميز بطل المسلسل سبونج بوب  م، وتمثلت أهم ن 2017م وحتى أبريل  2016
بالغباء، وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه، وبضعف شخصيته، وتنازله عن حقوقه، وتميز بالكذب والجبن والفوضى والعصبية، وكذلك فإن   

 .(4) المحتشمة والترويج لألطعمة السريعة واستخدام التعابير القبيحة المسلسل قد روج لثقافات غربية متمثلة في المالبس غير
، ومدى احترام منتجيها للمعايير mbc3اهتمت الدراسة بمعرفة دور الرسوم المتحركة في قناة     :م  2017:  جالل شايب الذقن، شافية مكي-5

من خالل تطبيق نظرية الغرس الثقافي على عينة عشوائية طبقية قوامها التربوية المقدمة بما يساهم في تشكيل القيم لدى للطفل العربي والمسلم  
 mbc3سنة في مدرستين بوالية برج بوعريريج، وتوصلت الدراسة إلى أن  أغلب األطفال يشاهدون قناة    14- 10ستة وستين طفال من سن  

ويحاول األطفال تقليد أبطال الرسوم المتحركة بنسبة  ،  %68.2خاصة في الفترة المسائية، ويفضل أغلب األطفال مسلسل سبايدر مان بنسبة  
 .(5)ية، كما أن هم اكتسبوا منهم قيمة التعاون كأعلى القيم اإلجتماعية والتسامح كأعلى القيم األخالقية وممارسة الرياضة كأعلى القيم الصح55%
األطفال الكارتونية عبر دراسة تحليلية لعينة من ثماني  تسعى الدراسة لرصد مظاهر العنف في برامج  :  م2017،     كريمة ابن حمودة-6

ة  حلقات في مسلسل وان بيس المقدم على قناة سبيس تون لألطفال، وقد توصلت الدراسة إلى أن  المسلسل اعتمد على األلوان الساخنة المرتبط
يؤدي الكتساب الطفل السلوك العدواني، ويرسخ المسلسل  بالمشاهد العنيفة، وتبين أن  العنف الجسدي األكثر ممارسة من العنف اللفظي، وهو 

 .(6)قيمًا سلبية منافية للعادات والتقاليد العربية واإلسالمية
 احملور الثاني: تأثري الرسوم املتحركة املقدمة للطفل العربي:

لجزائري، بالتطبيق على عينة من تهدف إلى دراسة تأثير الرسوم المتحركة على شخصية الطفل ا:  م  2016:  بلحفص وفاء، مسلم لمياء .1
سنة قوامها إحدى وسبعين مفردة، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن  معظم   13- 9أطفال مدرستي يوسفي حسا ومتوسطة حمو بوزيد من سن  

وتكون في فترة الليل    األطفال يشاهدون الرسوم المتحركة في غياب رقابة األسرة، وأن  ساعات المشاهدة تصل إلى ثالث ساعات وبصفة دائمة، 
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سي  بي  وأم  بالعربية،  وورك  نت  هي  تفضيال  القنوات  أكثر  أكثر  3وأن   وأن   األكشن،  المتحركة  الرسوم  أفالم  تفضيل  إلى  األطفال  ويميل   ،
 .(7) الشخصيات المرحة المحببة لهم سبونج بوب 

تسعى الدراسة إلى بحث مدى اكتساب الطفل للسلوك العدواني من خالل برامج الرسوم المتحركة،  وما اآلثار   : م  2015  برجم سمية:  .2
في  التي تعكسها على سلوك الطفل، وذلك بتطبيق دراسة ميدانية على أربعين مفردة من أولياء أمور األطفال في والية الطارف بمدينة الذرعان  

 .(8)ج الدراسة إلى أن  العنف والعدوانية من أكثر التأثيرات السلبية لمشاهدة الرسوم المتحركةم، وقد توصلت نتائ2013شهر مارس 
بينت الدراسة مدى تأثير أفالم ومسلسالت قنوات األطفال على القيم األخالقية العربية واإلسالمية،     م2013:   عبد الحليم موسى يعقوب .3

( بمحافظتي األحساء بالمملكة العربية  17  -9من خالل تطبيق نظرية التقمص الوجداني على عينة عشوائية منتظمة من األطفال في سن)
، والجزيرة لألطفال.  mbc3وتسع وثمانين مفردة، كما تم إجراء دراسة تحليلية لمضمون قناتيالسعودية وأم درمان بالسودان، قوامها أربعمائة  

لكارتون  وقد أوضحت نتائج الدراسة إلى ضعف رقابة األسرة على نوعية ما يشاهده األطفال من أفالم الكارتون، وإن  الفئة األكثر تأثرا بأفالم ا
 .(9) الم على أطفال السودان كان اكثر من اطفال السعوديةسنة، وإن  التأثير السلبي لالف 14- 12من 

 التعليق على الدراسات السابقة: 
 .  mbc3 -سيبيس تون  -الجزيرة لألطفال-ركزت الدراسات على تحليل قنوات كارتون نتورك -1
محتوى القيم التي تتضمنها أفالم ومسلسالت الرسوم المتحركة، مثل: مسلسل سبونج بوب، كونان، سبايدر مان،    بتحليل  الدراسات  اهتمت -2

 سنووايت، سندريال، نظرًا لكونها األعلى مشاهدة بين جمهور األطفال.  
جة، وال تعبر عن الثقافة العربية أو  أشارت معظم نتائج الدراسات التي تناولت محتوى الرسوم المتحركة إلى أن ها أعماٌل مترجمة، أو مدبل -3

 اإلسالمية.
  أشارت معظم الدراسات إلى أن  محتوى تلك الرسوم المتحركة يحمل قدرا من العنف وقيمًا سلبية بنسب عالية م م ا يؤثر سلبًا على شخصية  -4

 الطفل العربي، ويهدد منظومة التربية األخالقية والعقائدية لديهم. 
 ة تنقسم إلى:التحليلي  الدراسةتساؤالت 

 عينة الدراسة من حيث تحديد: مسلسل النقيب خلفانوهي تلك التي تصف المحتوى الشكلي لمضمون حلقات  أ/ فئة الشكل "كيف قيل":
 ؟ ما المدة الزمنية التي استغرقتها الحلقات -1
 المستخدمة في الحوار بين الشخصيات؟ما اللغة  -2
 أحداث المسلسل؟  ما األماكن التي دارت خاللها -3

 ب/ فئة المحتوى "ماذا قيل": وهي التي تصف الموضوعات واألهداف والقيم التي تحملها حلقات المسلسل عينة الدراسة من حيث تحديد:
 ما األهداف األمنية التي يقدمها المسلسل لألطفال؟  -4
 ما الشخصيات المحورية ؟  -5
 ما الشخصيات الثانوية ؟   -6
 ما السمات الشكلية ألبطال المسلسل ؟  -7
 ما القيم اإليجابية التي يقدمها المسلسل؟  -8
 ما هي القيم السلبية التي يقدمها المسلسل ؟  -9

 الدراسة:ومنهج نوع 
حدث معين بطريقة   وأيقوم المنهج الوصفي على الرصد والمتابعة الدقيقة لظاهرة    حيث  ،هذه الدراسة من الدراسات الوصفية  تعدمنهج الدراسة:  

لى نتائج وتعميمات  إمن حيث المحتوى والوصول    ،الحدث  وأعلى الظاهرة    جل التعرفأمن    ،عدة فترات  وأكمية ونوعية في مدة زمنية معينة  
 لألطفال عبر أعمال الرسوم المتحركة.   المقدماألمني هنا تعتمد الدراسة على مسح المضمون . (10) تساعد في فهم الواقع وتطويره

 : يتمثل مجتمع الدراسة في برامج ومسلسالت الرسوم المتحركة المقدمة في قناة ماجد لألطفال. مجتمع الدراسة
الدراسة التحليلية: النقيب خلفان، وفريق    اعتمدت عينة  الدراسة على تحليل عينة عشوائية من حلقات مسلسل الرسوم المتحركة مغامرات 

 . البحث الجنائي المقدم عبر شاشة قناة ماجد لألطفال قوامها  خمس عشرة حلقة
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 لمسلسل عينة الدراسة. حلقات ااستمارة تحليل مضمون لمن خالل تطبيق أدوات جمع البيانات: 
 ريف:طار املعاإل
عالم  تطور تكنولوجيا اإل  ظل  في   صبحتأ  التي   ،المتحركة  الرسوم  هان  إطفال والكبار  المحببة لدى األ  الفنية  شكالاأل  أهم  بأحد  الدراسة   هذه  تهتم  

فهي نجحت في جذب المشاهدين    ،فالم القصيرة، المسلسالت"فالم الطويلة، األنجدها في" األ  إذ  ،هم سبل الترفيه والتسلية والتعليمأ حد  أوالسينما  
...على توظيف -مالبس  –  ألعاب  –دوات كتابية  أطفال" من  ي شخصية كارتونية سرعان ما يتسابق منتجي سلع األأثير فيهم فبمجرد نجاح  أوالت

فيقلدون تصرفاتها   ،طفال في تجسيد شخصيات الكارتون المحببة والمفضلة لديهمهذا النجاح لصالحهم.. وكثيرا ما نالحظ مظاهر انجذاب األ
 من  طفالاأل  يتجرعها  التي  السلبيةحذر من جرعة العنف والقيم والسلوكيات  ت  ،سلوب كالمها. وعندها نصطدم بواقع رصدته الدراسات العلميةأو 

  ن  إ  إذمني  م األ عالخرى تهتم الدراسة برصد توظيف فن الرسوم المتحركة لمفهوم اإلاومن ناحية  المتحركة.  الرسوم  عمالأ   معظم  متابعة  جراء
  دعم   في  بفعالية  ويؤثر  بارزاً   دوراً   لعب ي  والمرئية  والمسموعة  المقروءة  المختلفة  بوسائله  فاإلعالم  وثيقة،  عالقة  هي  واإلعالم  األمن  بين  العالقة

 وتنمية   لدعم  أساسية  وركيزة  المجتمع،  في   والحيوية  األهمية  بالغ  دورا  األمني  لإلعالم  جعل  ام  م    األمنية؛  والثقافة  الوعي  نشر
كافة األنشطة اإلعالمية المقصودة   "هو منياأل واالستقرار.فاالعالم األمن حفظ في تعاونهم خالل من المواطنين لدى والوقائي األمني الحس

قها وزارة الداخلية في  والمخطط لها، وما يتم إعداده من رسائل إعالمية بهدف إلقاء الضوء والتعريف بجميع الجهود واإلنجازات التي تحق 
المختلفة  واالتصال  اإلعالم  وسائل  كافة  خالل  من  الشاملة،  األمنية  إستراتيجيتها  واإلعالمية  ،  "إطار  االتصالية  النشاطات  تلك  وهو 

إلى توجيههم   المختلفة.. باإلضافة  اإلعالم  المواطنين والمقيمين والزوار عبر وسائل  لتوعية  األمنية  األجهزة  توجهها  التي  المتخصصة 
 .(11) لكيفية المشاركة اإليجابية في تلك الجهود األمنية لضمان بيئة أكثر أمنا واستقرارا 

 مني: ال   عالماإل وظائف همأ من
   بالدولة. نيةماأل جهزةاأل عن  المواطنين  لدى يجابيةإ صورة خلق -1
 المجتمع. وأبناء منيةاأل جهزةاأل بين واالرتباط المشاركة روح تنمية -2
 لكترونية.اإل  الجرائم خاصة الجريمة نطاق في  جديد هو ما بكل التوعية -3
 من.األ  جهزةأ بين و بينهم التعاون  وجهأ يدعم بما ،الجريمة براثن في  الوقوع من تحصينهم و المواطنين لدى منيةاأل المفاهيم غرس -4
 .(12)الجرائم  وأ  الخطر  لمواجهة اتخاذها يجب التي جراءاتلإل الجمهور توجيه -5
  ، المجتمع  في   منيةاأل  حداثباأل  الوعي  من  درجة  وعلى  ،العربي  للطفل   ومثقفة  قوية  شخصية  بناء  على  العربي  عالم اإل  حرص   طار إ  وفي 

 مني لديهم.طفال بهدف نشر الوعي األ نتاج وتقديم مسلسل رسوم متحركة لألإعلى   طفاللأل ماجد قناة حرصت
شعبية مجلة وشخصية ماجد التي أصبحت ظاهرة ثقافية متأصلة في جميع أنحاء العالم العربي، تم تأسيس قناة ماجد   زديادإمع    :قناة ماجد

وتعزيز أهميتها بالنسبة للجمهور المستهدف لتقديم ما هو أبعد من مجرد مجلة أسبوعية. وقد تّم    ،بهدف إحياء اإلرث الثقافي الغني للمجلة 
عامًا، وتعزيز حضورها سبعة وثالثين  ركة أبوظبي لإلعالم بهدف بّث الروح في المجلة التي نشرت ألول مرة منذ  إنشاء قناة ماجد التابعة لش

وتتماشى أهداف برامج القناة مع   .والتلفزيون   ،والمنصات الرقمية  ،عبر كافة أشكال ومنصات الترفيه المعاصرة مثل وسائل التواصل االجتماعي
ثقافة وقيم وأخالقيات المجتمع المحلي في دولة اإلمارات ومنطقة الخليج. وهي تسعى إلى دمج األطفال بطريقة مرحة ومسلية ليتمكنوا من 

يئتهم ومجتمعهم، مثل شخصيات أثناء مشاهدة اإلنتاجات العربية والرسوم المتحركة والشخصيات محلية الطابع التي تمثل بفي  االستمتاع بوقتهم  
واليوم، وّسعت ماجد أنشطتها اإلعالمية   .التي أحبها جمهور الصغار وواكب أنشطتها ومغامراتها الشيقة   ،و"كسالن"  ،المجلة الشهيرة "ماجد"

ل االجتماعي حيث تخّطت  عبر إطالق قناتها التلفزيونية الخاصة وتعزيز حضورها على اإلنترنت من خالل موقعها اإللكتروني ومواقع التواص 
هي القناة التعليمية الترفيهية المفضلة لألطفال في الشرق األوسط، والتي ُتقدم لهم أحدث    قناة ماجد:ف.(13) صفحة فيسبوك الخاصة المليون متابع

والمحتوى مناسب لألطفال .  اللعبالحلقات ألكثر الشخصيات الكرتونية الُمحببة إليهم بطرٍق تعليمية متطورة تحقق التوازن المثالي بين الَجد و 
بين   أعمارهم  تتراوح  القناة  .سنوات10-4الذين  إرسال  تردد  يبث  سات  نايل  المصري  الصناعي  القمر  الترميز   12226عبر  معدل  أفقي  

ساعة يوميا. ومن أكثر األعمال المقدمة على شاشة قناة ماجد انتشارا: مسلسل    24م على مدى  2015بدأت القناة  بالبث في سبتمبر  27500
 .(14)مسلسل كسالن-جمول  –النقيب خلفان  –مدرسة البنات  –أمونة المزيونة 

 اإلطار النظري: 



   

         

 دور الرسوم املتحركة يف نشر الوعي األمين لدى األطفال            

  

  

وصف عملية اإلنماء بأن ها نوع من التعلم العرضي الذي ينتج عن تراكم التعرض    تعتمد الدراسة على نظرية اإلنماء الثقافي، إذ يمكن     
ن بصفة تدريجية أساسا للصور الذهنية والقيم التي يكتسب ها  للتلفزيون، إذ يتعرض المشاهد بدون وعي على حقائق الواقع االجتماعي بما يكوّ 

طفال وهم الجمهور األكثر تأثرا، إذ يقضي الطفل فترات طويلة ومنتظمة في المشاهد عن العالم الحقيقي. وفي هذه الدراسة نتحدث عن األ
اصر  مشاهدة التلفزيون منذ والدته، إذ إن ه وسيلة سهلة االستخدام تتميز بالقدرة على جذب االنتباه وتحتوي على التشويق من خالل توظيف عن

ن منافسا للوالدين في االستحواذ على اهتمام الطفل.  ويجعل منه وسيلة فريدة الصوت والصورة والحركة واأللوان، م م ا قد يجعل من التلفزيو 
ومسيطرة ويصعب التغلب عليها. ما يتطلب معه دراسة محتوى األعمال التلفزيونية المقدمة للطفل من حيث المضمون والقيم والسلوكيات حتى 

تعرضون لها، وما يترتب عليها من مظاهر إيجابية أو سلبية على شخصية  نتعرف على تأثيرها على األطفال في ظل  المشاهدة الكثيفة التي ي 
 . (15)األطفال

 حتليل البيانات وصياغة النتائج
مسلسل النقيب خلفان وفريق البحث الجنائي، أحد أهم االنتاجات العربية التي تقدمها شاشة قناة ماجد   الفكرة العامة للمسلسل عينة الدراسة:

مسلسل رسوم متحركة يقدم صورة إيجابية لرجال الشرطة في إطار من المغامرة والتشويق، حيث السعي لكشف لغز القضايا  لألطفال، وهو  
 والجرائم ومطاردة الخارجين على القانون وتقديمهم للمحاكمة العادلة. 

 : أبطال مسلسل النقيب خلفان وفريق البحث الجنائي
 وشخصية رئيسية في جميع المواسم.  ،وجاد في أغلب األحيان ،نقيب حاد الذكاء: بطل المسلسل وهو النقيب خلفان -1
في جميع رئيسية    قواله بعض المرح وشخصيةأويغلب على تصرفاته و   غبي لكنه طيب القلب،  ،هو مساعد النقيب خلفان  :المساعد فهمان  -2

 المواسم. 
ولديها القدرة على التعامل بوسائل التكنولوجيا    ،تتمتع باللياقة البدنيةو   ،الذكاء والشجاعةسيدة عربية تتمتع بقدر عالي من  المالزم مريم:    -3

 الحديثة، وشخصية في جميع المواسم. 
هو روبوت ذكي دائما يكون مع المالزم مريم، ويساعد في إيجاد مواقع المجرمين في بعض الحلقات وشخصية في الموسمين :  فانتومي  -4

 . األول والثاني
 .  خبار ويبحثها مع النقيب خلفان في قسم الشرطة وشخصية الموسم الثالثهو لواء شرطة دائما يسمع األ :اللواء راشد -5
 وشخصية الموسم الثاني ،هو شخص ضخم يستطيع اإلمساك بالمجرمين مع خلفان ومريم :المساعد عامر -6
   .متسرع وغاضبو صية هو شخصية الموسم الثالث يعمل مع خلفان حاد الشخ :النقيب فهد -7
حداث  أوهو من قام بنشره في المدينة ليبع الدواء الذي اخترعه للعالج في  ،طبيب يعاني من مرض نادر يسمى)سارنز( :الدكتور كالوس -8

 . المسلسل بالموسم الثالث
 . مدير شركة بنتا كورب في المدينة وأحد المجرمين المتخفيينأنطوان ليستر:  -9

  : خبير تكنولوجيا المعلومات يعمل ضمن فريق النقيب خلفان.الدكتور فهيم  -10
 ( يوضح بيانات الحلقات عينة الدراسة  1جدول رقم ) 

رقم 
 الحلقة 

 مدة الحلقة  لكتروني للحلقةاال رابط ال عنوان الحلقة
 دقائق  ثواني

مطاردة  1
 الوحوش

https://www.youtube.com/watch?v=D0KH1LToxsc     56 14 

 M-https://www.youtube.com/watch?v=dGc05yTgg  16 15 كهوف الظالل 2
 https://www.youtube.com/watch?v=EB8sYANwtnw   00 17 لغز الطائرة 3
 https://www.youtube.com/watch?v=k2JFsdj82QI  00 16 مرض نادر 4
المليونير   5

 الشرير   
https://www.youtube.com/watch?v=BgbM6x1EXr4    47 13 

https://www.youtube.com/watch?v=D0KH1LToxsc
https://www.youtube.com/watch?v=dGc05yTgg-M
https://www.youtube.com/watch?v=EB8sYANwtnw
https://www.youtube.com/watch?v=k2JFsdj82QI
https://www.youtube.com/watch?v=BgbM6x1EXr4
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 https://www.youtube.com/watch?v=COF6o5SZnt0   23 12 سارق الدمى   6
 https://www.youtube.com/watch?v=8hx_9dvoI3M    21 16 اختفاء خلفان  7
 https://www.youtube.com/watch?v=GmjFl0l7rFU  42 16 العد التنازلي   8
 https://www.youtube.com/watch?v=8eIGwpTTx3k  31 16 فندق االخطار  9

 https://www.youtube.com/watch?v=W2qj9SQH_Cg  34 18 لغز الحفل   10
 https://www.youtube.com/watch?v=urvrT2snX8E  27 15 رنين 11
مغامرة على   12

 الطريق 
https://www.youtube.com/watch?v=J8jCTCLOlgE  22 16 

اقراص   13
 الهلوسة 

https://www.youtube.com/watch?v=cih9M3CUoAQ  52 16 

 https://www.youtube.com/watch?v=VjUaXsn40YQ  07 16 المفاعل   14
 https://www.youtube.com/watch?v=Sr284KXoy8Y  28 17 سر االختطاف 15

 ثانية     13440 االجمالي 
  224يعادلثانية، بما    13440نستعرض من خالل الجدول أسماء الحلقات عينة الدراسة وعددها خمس عشرة حلقة وإجمالي مدتها الزمنية      

دقيقة، إذ تتراوح مدة الشارة " تتر البداية " لكل حلقة دقيقتين عبارة عن أغنية من موسيقى وكلمات ولقطات   15ساعات و  4دقيقة، بما يساوي 
المغامرات مع تدور أحداث المسلسل حول النقيب خلفان، وهو رجل شرطة إماراتي، يخوض الكثير من    من حلقات المسلسل بمعظم أبطاله. 

فريق البحث الجنائي من أجل القبض على المجرمين، وتحقيق العدالة في البالد، من خالل مجموعة كبيرة من الحلقات على مدى ثالثة مواسم،  
 ومنها تم اختيار تلك الحلقات لتكون عينة الدراسة وفيما يأتي استعراض لفكرة عامة حول كل من هذه الحلقات: 

 : وتدور أحداثها حول اختراق العصابة لنظام لعبة رقمية للواقع االفتراضي واستخدامها في خطف األطفال.حوشحلقة مطاردة الو  -1
 : وتدور أحداثها حول إحباط محاولة تهريب قطعة آثار من خالل مطاردة اللص داخل الكهوف.  كهوف الظالل -2
 لمطار، وينتحل صفة أحد المسافرين ليهرب خارج البالد.   : وتدور أحداثها حول حادث يقوم به مجرم يعمل بالغز الطائرة -3 
 : وتدور أحداثها حول حل لغز انتشار حاالت اختناق في مترو المدينة وفي المدرسة نتيجة تسريب غاز سام.مرض نادر -4
 التحكم في أفراد الشرطة لمصلحته.   : وتدور أحداثها حول استغالل أحد األثرياء للتكنولوجيا الرقمية بشكل سيء يتيح لهالمليونير الشرير -5
 : وتدور أحداثها حول لغز عصابة تسرق وتمزق دمى األطفال بحثا عن مجوهرات مسروقة.  سارق الدمى -6
 : وتدور أحداثها حول اصابة النقيب خلفان في مطاردة أحد المجرمين بفقد الذاكرة ليكشف حقيقة مزرعة  للمواد المخدرة.اختفاء خلفان -7
 : وتدور أحداثها حول مطاردة عصابة منظمة رابطة العدل إثر حادث اختطاف د.يونس عالم الكيمياء. التنازلي العد -8
 وتدور أحداثها حول إحباط محاولة منظمة إرهابية دولية لتفجير فندق المدينة.  فندق الخطار: -9

 مة الدفاع بالصواريخ. وتدور أحداثها حول محاولة اختراق أمنية لسرقة شفرة  منظو  لغز الحفل: -10
 : وتدور أحداثها حول حادث قرصنة على شبكات االتصاالت بالمدينة. رنين -11
 : وتدور أحداثها حول عصابة لتجارة المخدرات تستغل الشرطة في تهريب شحنة المواد المخدرة. مغامرة على الطريق -12
 مستشفى استثماري وانتشاره بين المواطنين.: وتدور أحداثها حول حادث سرقة عقار طبي من اقراص الهلوسة -13
 : وتدور أحداثها حول حادث اختطاف د. شفيق خبير الطاقة النووية للسيطرة على مشروع المفاعل. لمفاعلا  -14
 : وتدور أحداثها حول كشف غموض حادث اختطاف الحاجة ثريا وسرقة كرسي أثري من منزلها.  سر االختطاف -15

 في الحلقات عينة الدراسة المحورية نوع ومهنة الشخصيات( يوضح 2 جدول رقم )
 شخصيات محورية

 متغيرة اساسية 
 خرى أ فانتومي المالزم مريم  المساعد فهمان  النقيب خلفان 

https://www.youtube.com/watch?v=COF6o5SZnt0
https://www.youtube.com/watch?v=8hx_9dvoI3M
https://www.youtube.com/watch?v=GmjFl0l7rFU
https://www.youtube.com/watch?v=8eIGwpTTx3k
https://www.youtube.com/watch?v=W2qj9SQH_Cg
https://www.youtube.com/watch?v=urvrT2snX8E
https://www.youtube.com/watch?v=J8jCTCLOlgE
https://www.youtube.com/watch?v=cih9M3CUoAQ
https://www.youtube.com/watch?v=VjUaXsn40YQ
https://www.youtube.com/watch?v=Sr284KXoy8Y
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 % ك % ك % ك % ك % ك
15 100 15 100 13 86.7 3 20.0 9 60.0 

تشير نتائج الجدول إلى نسبة الشخصيات المحورية في الحلقات عينة الدراسة، حيث تمثلت في األبطال األساسيين بالحلقات كل من النقيب 
  – لغز الطائرة  من إجمالي عدد الحلقات، بينما لم تشارك المالزم مريم بشكل أساسي في كل من حلقتي    %100خلفان والمساعد فهمان بنسبة  

  - سارق الدمى  – من إجمالي عدد الحلقات في ثالث حلقات فقط، هي: % 20جاءت مشاركة فانتومي الربوت المساعد لمريم بنسبة  ، و المفاعل
إذ كان له دوٌر بارٌز في تحليل مسرح الجرائم، وكشف هويىة المجرمين من خالل قواعد البيانات المحملة سر االختطاف،    –أقراص الهلوسة  

من إجمالي عدد الحلقات، وهم أبطال األحداث كل في حلقة منفصلة   %60وجاءت نسبة الشخصيات المحورية المتغيرة    في ذاكرته اإللكترونية.
 -اإلرهابي-ناصر رضوان عامل بمصنع لعب األطفال -د.كالوس  -رجل األعمال شهاب عزيز-عامل المطار  على حدة، والذين تمثلوا في:  

 الحاجة ثريا.  –تاجر مخدرات  -المهندس طارق -أنطوان ليسترمستر 
 توزيع أدوار البطولة 

 اإلناث  الذكور
11 73.3 2 13.0 

البطولة    73.3م م ا يتضح معه أن  األبطال الذكور اقتنصوا المركز األول كانت بنسبة    % في أدوار البطولة بالمسلسل، واقتصرت أدوار 
( يوضح نوع 3  جدول رقم )م.2017تركية بن نادة  دراسة  ، بما يتفق مع نتيجة  %13.0النسائية على كل من المالزم مريم والحاجة ثريا بنسبة  

 في الحلقات عينة الدراسة  الثانوية ومهنة الشخصيات
 شخصيات ثانوية

 متغيرة ساسية أ

  رجال مواطنين  خرى أ نقيب فهد  لواء راشد
 عصابة 

زعيم   من أ رجال
 عصابة 

 خرىأ طفال أ

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
12 80.0 5 33.3 3 20.0 9 60.0 9 60.0 12 80.0 3 20.0 4 26.6 17 

ل  وألن  بناء العمل الدرامي يعتمد على األدوار الثانوية التي تتكامل مع أدوار البطولة في نسيج  األحداث بالمسلسل، تشير نتائج الجدو      
من    %80إلى نسبة الشخصيات الثانوية حيث منها من تساهم بشكل مستمر في كل أحداث حلقات المسلسل وعلى رأسهم اللواء راشد بنسبة  

عدد الحلقات، وهو الذي يعمل على رأس فريق النقيب خلفان، أم ا فئة أخرى فتمثلت في مشاركة كل من عميد قسم الشرطة ، المساعد    إجمالي
عامر، الخبير التكنولوجي د.فهيم " في بعض حلقات عينة الدراسة. وفيما يخص الشخصيات الثانوية المتغيرة وفق كل حلقة فنالحظ ارتفاع 

من إجمالي عدد الحلقات وفق طبيعة العمل الدرامي الذي يقدم نماذج من المواجهات ما بين رجال األمن   % 80ال األمن  نسبة مشاركة رج
أقراص    –، لوجود الكثير من الحلقات التي لم تعتمد وجودهم مثل حلقات:"رنين%60والخارجين على القانون، والذين تمثلت نسبة مشاركتهم  

رت فئة أخرى لتوضح األدوار الثانوية المتغيرة التي ارتبط كل منها بحلقة من عينة الدراسة وهم د. نظير مهرب  لغز الطائرة"، وظه –الهلوسة 
الطيران    -آثار   المطار-مضيفة  أستاذ   -الحاج والد هزاع-االبن هزاع  -الشيخ عبدالجبار    -المواطن هاني عصام    -رجل أمن  د.يونس 

خلف مساعد مدير    -د.شلبي مدير مستشفى األمراض العصبية  -رجل أمن الفندق  -عمدة المدينة  -عامل المطبخ    -زوجة د.يونس  -الكيمياء
 دكتور بالجامعة.  -د.شفيق خبير طاقة نووية - بعبع الجبار مريض عقلي  -المستشفى

 : نجد ما يأتي بطال المسلسلقراءة المظاهر الشكلية ل وعند
النقيب - النقيب خلفان    مثل:  ،بمالمح هادئة ومالبس مرتبة ونظيفة وبنية جسدية قوية وطول القامة"من  من رجال األالمسلسل  بطال  أيتسم    -1

 . اللواء راشد -فهد
 . ولديها لياقة بدنية مرتبة المظهر والشعر ،تتسم المالزم مريم بكونها سيدة شرطية بمالمح هادئة ومالبس مرتبة ونظيفة -2
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السيدة العربية   ن  أنطباع السائد بعن اإل  الهتمامهن برشاقة الوزن بعيداً   ا يعطي انطباعاً م  شكل مهندم م  تظهر السيدات داخل عينة الدراسة ب  -3
و الحاجة  أ   ،سأسالمي وغطاء للر ملتزمات بالزي المحتشم سواء شخصية زوجة د.يونس التي ترتدي الزي اإل  نهن  أكما  ،  و لديها وزن زائدأبدينة  

 و المطار.  أو حتى المواطنات من المارة في الشوارع أة مسنة غير محجبة أ مر اثريا وهي 
خر من الرجال والشباب ظهروا  آلا  همبيض وعقال على الرأس. وبعضأجلباب    ،ات من الذكور بالزي العربي الوطنييبعض الشخص  تظهر   -4

 و التي تحمل رسومات غريبة منفرة. أنتشرة من المالبس الممزقة بالزي العصري بشكل مهندم بعيدا عن الموضة السيئة الم
  و أفمنهم مفتول العضالت لديه وشم على الذراع    ، شرار" المجرمين الخارجين على القانون ببنية جسدية قويةظهر رجال العصابات "األ  -5

 لدراسة ( يوضح االهداف االمنية من حلقات المسلسل عينة ا 4جدول ) .الوجه ومعظمهم ملثمين
رقم 
 الحلقة 

 الهدف االمني من حلقات المسلسل عنوان الحلقة

ألعاب الواقع اإلفتراضي على األطفال خاصة في ظل عدم رقابة   خطورة  • مطاردة الوحوش 1
 الوالدين. 

ستغاثة طفال وخاصة البنات ضرورة االبتعاد عن الغرباء وطلب اإلتعليم األ •
مني  وعي الطفل بالحس األي من الغرباء معهم "أفور الشك في تصرفات 

 ". للحفاظ على حياته

 .في البالد منالثقة في كفاءة الشرطة على ضبط األ •
 الحفاظ على آثار البالد من السرقة والتهريب.  • كهوف الظالل 2

 أهمية التعاون مع الشرطة لضبط المجرمين.  •
 . منية في المطارهمية اتباع التعليمات األأ  • لغز الطائرة 3

 أهمية التعاون مع الشرطة لضبط المجرمين. •
ستغاثة طفال وخاصة البنات ضرورة االبتعاد عن الغرباء وطلب اإلتعليم األ •

مني الطفل بالحس األي من الغرباء معهم " وعي أفور الشك في تصرفات 
 ". للحفاظ على حياته

 حرص الشرطة على حياة المواطنين.  • مرض نادر 4
 رواح المواطنين.أدعم الدولة لالبحاث العلمية لحماية  •

 .ليست كل التكنولوجيا مفيدةفللكنولوجيا  الحذر من االستخدام السيء • المليونير الشرير   5
 لخارجين على القانون.ا الحرص من الوقوع تحت سيطرة   •

 بالغ الشرطة عند حدوث أي جريمة مهما كانت بسيطة.أهمية إ • سارق الدمى   6
 من.األالثقة في كفاءة الشرطة على ضبط  •
 ستغاثةب اإلطفال وخاصة البنات ضرورة االبتعاد عن الغرباء وطلتعليم األ •

مني ي من الغرباء معهم " وعي الطفل بالحس األأفور الشك في تصرفات 
 ". للحفاظ على حياته

 عصاب وعدم التسرع في اتخاذ القرارات المصيرية. ضبط األ • اختفاء خلفان  7
 ها من المخاطر. أبنائحرص الشرطة على سالمة  •
 . حقوقهم الحصول علىمساعدة الضعفاء على  •

 .اهتمام الدولة بحياة وأمن العلماء • العد التنازلي   8
 من.على ضبط األ الثقة في كفاءة رجال الشرطة •
  .همية القراءة كمصدر جيد للثقافةأ  •
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  .ال تعاقب دون محاكمةالعادلة الشرطة  •
 .فضل النتائجالعمل الجماعي ضمن فريق لتحقيق أ همية التكامل فيأ  • فندق األخطار  9

   .خطارالشجاعة في مواجهة األ •
 حرص الشرطة على حياة المواطنين.  •
 .  حفظ أمن ممتلكات الدولةحرص الشرطة على  •

 التحذير من العبث بممتلكات الدولة.  • لغز الحفل   10
 من.على ضبط األ الثقة في كفاءة رجال الشرطة •
قطاعات  لكتروني في العنصر البشري سيظل هو األهم أمام سطوة التحكم اإل •

    المختلفة. عملال
 دمان الهواتف المحمولة وتطبيقاتها الرقمية.تحذير من إال • رنين 11

 .سرةالتواصل االجتماعي بين أفراد األ هميةأ  •
 ضمن فريق لتحقيق أفضل النتائج.العمل الجماعي التكامل في همية أ  • مغامرة على الطريق   12

 حرص الشرطة على حفظ البالد من خطر المواد المخدرة. •
 المجرمين فال توجد جريمة كاملة. التعامل بحذر مع  •

 .بالغ الشرطة عند حدوث أي جريمةأهمية إ • اقراص الهلوسة  13
 حرص الشرطة على أرواح المواطنين. •
 همية عالج المرضى النفسيين.أ  •

   التحذير من العبث بممتلكات الدولة. • المفاعل   14
  .اهتمام الدولة بحياة وأمن العلماء •
 . رواح والممتلكاتاألمهمة الشرطة الحفاظ على   •

 . الحفاظ على الممتلكات الشخصية النادرة بعيدا عن طمع المجرمين  • سر االختطاف 15
 .همية التعاون مع الشرطة لضبط المجرمينأ   •

بالدولة،    األمنية  األجهزة  المواطنين عن  لدى  إيجابية  صورة  تحقق مضامين هذه الحلقات بعضا من وظائف اإلعالم األمني مثل: خلق     
اإللكترونية،    الجرائم  خاصة  الجريمة  نطاق  في  جديد  هو  ما  بكل  المجتمع، التوعية  وأبناء  األمنية  األجهزة  بين  واالرتباط  المشاركة  روح  تنمية
 الجمهور   األمن، توجيه  أجهزة  وبين  بينهم  التعاون   أوجه   يدعم   بما  الجريمة   براثن  في   الوقوع   من  وتحصينهم  المواطنين  لدى  األمنية  المفاهيم  غرس

 ( يوضح فئة الماكن التي دارت فيها أحداث الحلقات عينة الدراسة 5جدول ).(12)الجرائم الخطر أو لمواجهة اتخاذها  يجب التي لإلجراءات
 الماكن الكثر بروزا في حلقات المسلسل

محطة مترو  حديقة عامة  شوارع المدينة   قسم الشرطة
 نفاق ال 

 خرى أ مقر العصابة  طرق صحراوية المدينة فندفق 

 ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
15 100 5 30.0 3 20.0 3 20.0 2 13.0 6 40.0 4 26.0 16 

"بنسبة        الشرطة  المخفر"قسم  المسلسل هو  أحداث حلقات  في  األكثر بروزا  المكان  أن   إلى  الجدول  نتائج  عدد    %100تشير  إجمالي  من 
  شرطة. الحلقات، نظرًا ألن ه مكان أداء العمل وتلقي البالغات وإجراء التحقيقات وفق طبيعة المسلسل الذي تدور أحداثه حول مهام عمل رجال ال

بنسبة  يليه ظهر  الصحراوية  الطرق  القانون من مهربي  %40ت  الخارجين على  من مطاردة  المغامرة  المسلسل حيث  ، وهي متوافقة مع طابع 
ل المخدرات واآلثار واإلرهابين التي كانت على أطراف المدينة.أم ا فئة أخرى فشملت أماكن تميزت بها كل حلقة على حدة وفق أحداث المسلس

م المالزم  منزل  شركةمثل:  عزيز،  شهاب  منزل  الجبار،  عبد  مزرعة  د.فهيم،  مكتب  أطفال،  مدرسة  كورب،  بنتا  معمل  الظالل،  كهف   ريم، 
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المفاعل  االتصاالت، منزل المستشفى،  )ثريا.  الحاجة   الجامعة، منزل  النووي، مبنى  النقيب خلفان،  االجتماعية   6  جدول رقم  القيم  ( يوضح 
 الدراسة االيجابية المقدمة في الحلقات عينة 

 اإليجابيةالقيم االجتماعية 
الحفاظ على   الشجاعة 

ارواح  
 المواطنين 

  الثقة 
 بالنفس 

  العمل 
 الجماعي 

دقة  
 المالحظة 

عدم التسرع  
في القرارات  
 " التروي" 

عمل  اهمية 
 المراة 

 

 اخرى  الصداقة 

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
5 33.3 7 46.6   5 33.3 10 66.6   6 40.0 6 40.0 6 40.0 3 20.0 8 

على رأسها ارتفاع قيمة العمل الجماعي    ،ثناء تحليل عينة الدراسة في أيجابية التي برزت  من القيم اإل  كثيرتشير نتائج الجدول الى ال     
هميتها في الحياة العامة.  أ طفال مدى  ويزرع لدى األ  ،هميتهاأ ا يؤكد على  م  م  من إجمالي عدد الحلقات،    %66.6ول بنسبة  لتحتل المركز األ

مني الذي يقدم رسائله لتوعية المواطن للحفاظ على حياته  عالم األهمية اإلأ ا يؤكد على  م  م    % 46.6  من المواطنين بنسبةأيليها االهتمام بحياة و 
.  مان للدولةمن واألمن الجرائم في سبيل حفظ األ  كثيرحداث المسلسل حيث واجه فريق النقيب خلفان الأكما نرى من خالل    ،وعلى ممتلكاته

طفال على تنمية مهارة قوة  طفال وتنمية شخصيتهم حيث تدريب األيجابية تعمل على تنمية مهارات األإكما تالحظ دور المسلسل في زرع قيم  
وتحليلها للوصول لحل للمشكالت التي يتعرض لها   ،ي موقف للربط بينها وبين بعضهاأالمالحظة والقدرة على تحليل المعطيات المتاحة في 

حرص النقيب   وفضاًل عنقل الخسائر.  ألحلها وب  فكاره بشكل منطقي ليصل سريعاً أفالفرد يحتاج لترتيب    ،هما كانت المشكلة بسيطةالفرد م
من المواقف التي قام فيها بأعمال بطولية مثل حلقات: لغز الحفل حيث   كثيرفكان له ال  ، خلفان على زرع الثقة بالنفس لدى المساعد فهمان

اقتحم المشفى النفسي وحده وكشف لغز السرقة، حلقة لغز الطائرة حيث تولى   حيث  قراص الهلوسة أ حلقة    رهابي في الفندق،هاجم بمفرده اإل
  كما لكترونية.ير الشرير حيث اقتحم مكتب شهاب وحرر خلفان وزمالءه من براثن سيطرة القبعة اإلنرواح الركاب، حلقة المليو أقيادة الطائرة وانقذ  

قبض  ركز المسلسل على إبراز أهمية عمل المرأة من خالل دور المالزم مريم، التي قامت بقيادة طائرة الشرطة إلنقاذ النقيب خلفان، وإلقاء ال
على مهرب اآلثار في حلقة كهف الظالل، والقبض على اإلرهابي في حلقة المفاعل، وقامت بإبطال مفعول القنبلة في حلقة فندق األخطار، 

 عن مهاراتها في استخدام التكنولوجيا الرقمية على مدار الحلقات، وكذلك دور مضيفة الطيران كدور ثانوي.  ومن القيم اإليجابية التي  وفضال
احترام هيبة   –حماية الضعفاء    – احترام الطفل لألم    –احترام رؤساء العمل    –احترام األكبر سنا    -ظهرت في فئة أخرى: الرفق بالحيوان

 أهمية التقدم التكنولوجي.   -تقدير العلماء -ممتلكاتهاالدولة و 

السلبية في  ارتبط       القيم  القانون إظهور  الخارجة على  الشخصيات  القائم  ،طار  المسلسل    ون فقد حرص  القبض على  إن يتم  أعلى  لقاء 
فعل   ن  أللطفل ب  ذلك نموذجا تربوياً من خالل  حتى يقدم    ،في ارتكاب الجريمة  بدا مهما كان المجرم ذكياً أبحيث ال ينتصر الشر    ،المجرمين

م م ا يعطي مساحة للطفل باختيار نماذج القدوة اإليجابية   ينال تقدير اآلخرين.   اً محترم  اً شخص  همني يجعل مننضباط األالخير وااللتزام باإل
دها  من رجال األمن في المسلسل، وعدهم أبطااًل مفضلين ألن هم أقوياء وأذكياء ومحبوبون من الناس، ليصبحوا نماذج القدوة التي يسعى لتقلي

من مسلسل النقيب خلفان محاولة لتغيير السلوكيات السلبية التي تبناها األطفال من تكرار مشاهدة معظم أعمال الرسوم المتحركة م م ا يجعل  
مانة المهنية في دور د. نظير تمثلت عدم األم.  2017جالل شايب الذقن، شافية مكي    المعربة والمترجمة وجاء ذلك متفقا مع نتائج دراسة

لى القيم السلبية  إطباء كالوس وشلبي في استخدام الطب ضد مصلحة المواطنين.تشير نتائج الجدول  ثار واألفي تهريب اآل خبير الجيولوجيا  
% من إجمالي عدد الحلقات الذي مارسه رجال العصابات   73.3وكان أبرزها العنف الجسدي بنسبة  ن على القانون:  و التي اتصف بها الخارج

 القيم السلبية في الحلقات عينة الدراسة 
الحاق    مانة المهنية  عدم ال

االيذاء  
 بالغير 

التعدي على   الخطف  السرقة  
 الممتلكات 

 العنف الجسدي   الكذب  اتنحال صفة الغير 

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
3 20.0 5 33.3  4 26.6  5 33.3  4 26.6  3 20.0 3 20.0 11 73.3  
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ناء اإلعتداء على المواطنين والعلماء واألطفال، وفي إرهاب المواطنين واإلعتداء على ممتلكات الدولة وما مارسوه والخارجين على القانون في أث
دوية  أ  ثري، بصمة عين لواء راشد،أكرسي    حيث تمثلت حوادث السرقة  في: من مقاومة رجال األمن في أثناء مطاردتهم وإلقاء القبض عليهم.  

   .لفانخود. شفيق والنقيب  ،ود.يونس ،خطف الحاجة ثريا مثلت حاالت خطف المواطنين في: وت .طفالمن المشفى، لعب األ
 تحليل املضمون :العامة لنتائج ال
  بدر أكرم  مصطفى دراسة نتائج مع يتفق بما الفصحى العربية  اللغة هي المستخدمة  اللغة  أن   المسلسل  حلقات تحليل من يتبين -1

 م. 2018
جاءت لغة الحوار واضحة اللكنة بدون استخدام أي لغات اجنبية أو عبارات أجنبية بإستثناء ذكر مصطلحات أجنبية السم مرض سارنز  -2

SARNZ –  اسم المركب الدوائيXV300 .   
   العربي. العمل  هوية على  للتأكيد" الشرطة قسم مقر" الشرطة  مخفر داخل واضح  بشكل دولة اإلمارات علم ظهور -3
يقدم مسلسل النقيب خلفان صورة إيجابية عن دولة اإلمارات العربية المتحدة وهي إحدى الدول العربية لتظهر بأن ها دولة متقدمة تهتم  -4

 بشئون العلم الحديث وبدعم العلماء. 
 يقدم المسلسل صورة ايجابية لشعب اإلمارات المتحضر الذي يحافظ على نظافة شوارع الدولة.   -5
 المسلسل صورة ايجابية لشعب اإلمارات المنضبط الذي يتعاون مع الشرطة لتسهيل الحفاظ على النواحي األمنية. يقدم -6
 يتمتع رجال الشرطة بقدر من الثقافة في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة لتسهيل وضبط العمل األمني.   -7
 األطفال ويظهر كبطل وقدوة وينال إحترامهم.   يقدم المسلسل صورة إيجابية لرجل الشرطة الذي يحسن التعامل مع -8
استخدام وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في المجال  يقدم المسلسل صورة إيجابية لنجاح المرأة العربية في األعمال الشرطية ومهارتها في   -9

 مني. األ
و المساعد فهمان ال أسرة النقيب خلفان  أاد  فر أكما لم يظهر    ،لى زوج مريمإشارة  دون اإلمن  ظهرت المالزم مريم وابنتها الطفلة سارة   -10

وربما لم يتطلب نسيج العمل الدرامي   من.فراد األأسرة احد  سر التي يكون فيها رب األلى صعوبة استقرار األإا قد يشير  م  م    ،بناءأو  أزوجة  
 دوار لهم.   ألوجود 

عن حرص فريق عمل المسلسل    اا يعطي انطباعم  م    ،بحلقات المسلسلو تناول المخدرات  أو لعب القمار  أي مشاهد للتدخين  ألم تظهر   -11
 طار من المغامرات الشيقة.إه مسلسل تربوي في ن  أطار الحفاظ على إحتى ال تؤذي الطفل في  ،براز السلوكيات السلبية السيئةإعلى عدم  
 :والنتائج اخلامتة

  عدد   أكبر  ثقة  كسب  على  جميعها  تتنافس  أوالعربية    أوالموجهة  منها  األجنبية  سواء  األطفال  قنوات  من  بالكثير  اإلعالمية  الساحة   تزخر      
  اإلبهار عناصر في  الجديدة التقنيات من  مزيدا اإلعالم  صناعة   مجال في  المستمر التكنولوجي  التطور أتاح حيث األطفال، جمهور من ممكن

  ويتأثر   فيها  ليستغرق   العربي  الطفل  اهتمام  جذب  على   تعمل  التي  والبصرية   السمعية  والمؤثرات  واأللوان   الصوت  ونقاء  الصورة  جودة   في  المتمثلة
  النقاذ  محاولة  وفي  . األطفال  تفضيل  من  قدر   أكبر  على  تستحوذ  التي  المتحركة  الرسوم  خالل  من  خاصة   له   المقدمة  المضامين  ويتبنى  بها

 تقدم  التي  األجنبية  تلك  محل  تحل  عربية  كرتونية  شخصيات  وجود  ضرورة  ماجد   قناة  أيقنت  األجنبية  المتحركة  الرسوم  براثن  من  العربي  الطفل
  وأفالم لمسلسالت عرب أبطال إلى بحاجة فنحن. االسالمية والتقاليد العادات تهدم غربية وعادات سلبية قيم من تحمله بما مدبلجة او مترجمة

  الشرقية  التقاليد   وتراعي  به  المحيطة  البيئة  عن  تعبر  وتعليمية  تربوية  قيماً   العربي  للطفل  وتقدم  العربية  الثقافة  عن  تعبر  عربية  متحركة  رسوم
 توظيف   أحسن  الذي  الجنائي  البحث  وفريق  خلفان  النقيب  مغامرات  مسلسل  بتحليل   الدراسة  تلك  خالل   من  النموذج  هذا   لنجد .  الدينية  والتعاليم
  ليحقق   واالثارة  التشويق  من  اطار  في  وتربوية  إيجابية  قيماً   المسلسل  قدم  حيث  األطفال،  نظر  في  والقدوة  البطل  ليصبح  األمن  رجل  شخصية
 . الصعبة المعادلة

 جنبية:اهلوامش واملصادر واملراجع العربية واأل
 اواًل: المصادر:

بعض حلقات من مسلسل "النقيب خلفان وفريق البحث الجنائي" المسلسل من تأليف محمود الفار و وائل شلبي ،موسيقى محمد نزيه ،اخراج    1
 2019سنة  full moon studiosوائل شلبي وأحمد عادل فؤاد، انتاج قناة ماجد إحدى قنوات أبوظبي لإلعالم، تنفيذ شركة  
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     https://www.youtube.com/watch?v=D0KH1LToxsc مطاردة الوحوش
  M-https://www.youtube.com/watch?v=dGc05yTgg كهوف الظالل

   https://www.youtube.com/watch?v=EB8sYANwtnw لغز الطائرة
  https://www.youtube.com/watch?v=k2JFsdj82QI مرض نادر

    https://www.youtube.com/watch?v=BgbM6x1EXr4 المليونير الشرير  
   https://www.youtube.com/watch?v=COF6o5SZnt0 سارق الدمى  
    https://www.youtube.com/watch?v=8hx_9dvoI3M اختفاء خلفان 
  https://www.youtube.com/watch?v=GmjFl0l7rFU العد التنازلي  

  https://www.youtube.com/watch?v=8eIGwpTTx3k فندق االخطار 
  https://www.youtube.com/watch?v=W2qj9SQH_Cg لغز الحفل  

  https://www.youtube.com/watch?v=urvrT2snX8E رنين
  https://www.youtube.com/watch?v=J8jCTCLOlgE مغامرة على الطريق  

  https://www.youtube.com/watch?v=cih9M3CUoAQ اقراص الهلوسة 
  https://www.youtube.com/watch?v=VjUaXsn40YQ المفاعل  

  https://www.youtube.com/watch?v=Sr284KXoy8Y سر االختطاف
 ثانيا: اهلوامش واملراجع العربية:

 
جامعة   –سنوات، مجلة دراسات الطفولة    9- 6صورة األميرات في الرسوم المتحركة وعالقتها بالقدوة لدى األطفال من    إسراء محمد أحمد:  (1) 

 م. 2019، 84عدد   22كلية الدراسات العليا للطفولة مجلد   –عين شمس 
ية، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع ، القيم في برامج الرسوم المتحركة ، مجلة الحكمة للدراسات االعالمية واالتصال  رزيقة حيزير:  (2)

 2019،  15عدد
المجلة العربية للعلوم ونشر   : دور برامج قنوات األطفال التلفزيونية في هدم القيم األخالقية بقناة كارتون نتوروك نموذجا،مصطفى اكرم بدر (3)

 م.2018،   4، مجلد 3غزة، عدد  األبحاث، المركز القومي للبحوث،
دراسة تحليلية لعينة من حلقات سبونج بوب، رسالة ماجستير،    –القيم والسلوكيات اإلجتماعية في الرسوم المتحركة المعربة    نادة:تركية بن   (4)

 م. 2017جامعة  قاصدي مرباح، كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، الجزائر، 
في تشكيل القيم لدى الطفل الجزائري، ماجستير، جامعة محمد    mbc3: دور الرسوم المتحركة في قناة  جالل شايب الذقن، شافية مكي  (5)

 م. 2017 بوضياف بالمسيلة، كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، قسم علوم اإلعالم واالتصال،
اجستير، جامعة قاصدي مرباح، كلية العلوم اإلنسانية  : العنف في برامج األطفال الكرتونية في قناة سبيس تون، رسالة مكريمة ابن حمودة (6)

 م.  2017واإلجتماعية، ورقلة،  
أم البواقي، كلية العلوم    –: تأثير الرسوم المتحركة على شخصية الطفل الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة العربي بن مهيدي  بلحفص وفاء  (7)

 م.  2016اإلنسانية واإلجتماعية، الجزائر 
الرسوم المتحركة والسلوك العدواني لدى األطفال دراسة ميدانية لعينة من األطفال ، مجلة جيل العلوم اإلنسانية واإلجتماعية،  برجم سمية: (8)

 م. 2015، 6مركز جيل البحث العلمي، عدد  
أطفال السعودية والسودان، مجلة الثقافة    : أثر أفالم الكارتون على القيم األخالقية  للطفل دراسة على عينة منعبد الحليم موسى يعقوب  (9)

 م. 2013، 69والتنمية، جامعة الملك فيصل، عدد 
 .  163م،  ص 2017مناهج البحث اإلعالمي، اإلمارات، دار الكتاب الجامعي،  سعد سلمان المشداني: (10)
 المتحدة  العربية  سعد الدغمان: اإلعالم األمني التعريف، اإلشكاليات، مركز اإلعالم األمني باإلمارات (11)

https://www.youtube.com/watch?v=D0KH1LToxsc
https://www.youtube.com/watch?v=dGc05yTgg-M
https://www.youtube.com/watch?v=EB8sYANwtnw
https://www.youtube.com/watch?v=k2JFsdj82QI
https://www.youtube.com/watch?v=BgbM6x1EXr4
https://www.youtube.com/watch?v=COF6o5SZnt0
https://www.youtube.com/watch?v=8hx_9dvoI3M
https://www.youtube.com/watch?v=GmjFl0l7rFU
https://www.youtube.com/watch?v=8eIGwpTTx3k
https://www.youtube.com/watch?v=W2qj9SQH_Cg
https://www.youtube.com/watch?v=urvrT2snX8E
https://www.youtube.com/watch?v=J8jCTCLOlgE
https://www.youtube.com/watch?v=cih9M3CUoAQ
https://www.youtube.com/watch?v=VjUaXsn40YQ
https://www.youtube.com/watch?v=Sr284KXoy8Y
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م(، بتصرف من ص  2003،  4) القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، طاالتصال و نظرياته المعاصرة  حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد: (12)

300-312 . 
 السياسيةالموسوعة (13)

https://politicalencyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9
8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%85%20%D8%A7%D9%84%D   
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