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 ق ال هللا تعالى:

 ﴿ بِْسِم اّللِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم ﴾
ي  ذِ الَّ    مْ رَ كْ الَ   كَ ب  رَ وَ   أْ رَ قْ اِ   ق  لَ عَ   نْ مِ   انَ سَ نْ الِ   قَ لَ خَ    قَ لَ ي خَ ذِ الَّ   كَ بهِ رَ   مِ اسْ بِ أ ْ رَ قْ اِ  ﴿

 ﴾   مْ لَ عْ يَ   مْ ا لَ مَ   انَ سَ نْ الِ   مَ لَّ عَ    مِ لَ الق َ بِ   مَ لَّ عَ 

 {(5-1) اآلية  :}سورة العلق

 

 :ق ال الصفهاني

ما كتب أحد في يومه كتابا إال ق ال في غده، لو أني فعلت كذا كان أحسن، »
ولو غير كذا لكان يستحسن، ولو أضفت هذا لكان أجمل، ولو تركت هذا  

 «وهو دليل استيالء النقص على سائر البشرلكان أفضل، وهذا من أعظم العبر، 

 

 ق ال أبو حامد الغزالي:

إن الطف ل أمانة عند والديه، وق لبه الطاهر جوهرة نفسية خالية من كل نقش  »
وصورة، وهو ق ابل لكل ما ينقش عليه ومائل إلى كل ما يحال إليه، ف ان عود الخير  

معلم له ومؤدب، وإن    وتعلمه نشأ عليه في الدنيا وشاركه في ثوابه أبواه وكل
 «عود الشر وأُهمل شقي وهلك وكان الوزر في رقيبة القيم عليه والوالي له



 
 

 

 عز وجل الذي هدانا نور العلم ووفقنا    للمولىالحمد والشكر  

 .ف له كمال الشكر وتمام المنة، وسدد خطانا إلنجاز هذا العمل المتواضع

قدير واالحترام  واعتراف ا بالجميل ال يسعنا اال أن نتقدم بأسمى عبارات الشكر والت
لكل من قدم لنا العون والمشورة إلنجاز هذا العمل، ونخص بالذكر األستاذة  

 .قيمة  وتوجيهات لما قدمته لنا من نصائح علمية "هند عزوز"المشرفة الدكتورة  

كما نتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان لألساتذة المحكمين الذين حكموا أداة  
أعضاء لجنة المناقشة لجهودهم في إثراء هذا العمل  الدراسة، و لألساتذة األف اضل  

العلمي المتواضع وإسهامهم في تقويمه من خالل آرائهم البناءة وتوجيهاتهم  
 السديدة.

  بجامعة واالتصال اإلعالم علوم قسم أساتذة جميع إلى موصول والشكر

 والمعرفة. العلم طريق لنا مهدوا كل الذين وإلى جيجل،

 

 



 
 

 

 ي،إلى من دعائها سر نجاح

 دون انتظار ودفعتني إلى شاطئ األمان،إلى من علمتني العطاء    

إلى من علمتني الصبر ومعنى الحياة، قرة عيني وحبيبة ق لبي "أمي    
 .الغالية "

 إلى رمز العطاء الوافر،

 .إلى من كّلت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة "أبي الغالي"  

 إلى إخوتي وأخواتي.

 إلى أهلي وصديق اتي.

 التي وزمالئي.إلى زمي

 إلى كل من هم في ق لبي ولم يذكرهم ق لمي.

أهدي هذا الجهد المتواضع عسى هللا أن ينفع به ويجعله خالصا لوجهه  
 .الكريم

 



 
 

 

 

 إالهي ال يطيب ق لبي إال بذكرك، وال ينار دربي إال بنورك،

 وال يبارك علمي إال بشكرك، وال يجزى عملي إال بفضلك،

 ف لك الحمد و جزيل الشكر.

ها أزداد افتخارا، إلى من  أهدي هذا العمل المتواضع إلى من دفعتني إلى العلم وب
 سر نجاحي. "أمي الغالية"رافقتني بدعائها ليال نهارا، إلى  

إلى سندي وقوتي، إلى من آثر على نفسه وعلمني كي أرتقي سلم الحياة بحكمة  
 ."أبي الغالي"وصبر، إلى صاحب الجود والعطاء  

 ى إخوتي األعزاء.إلى من تحلوا باإلخاء، إلى من رعوني بكل صدق ووف اء، إلى عائلتي إل

 إلى براعم العائلة، كتاكيت الجنة "زاكي" و"تاج الدين".

 دربي،  تق ايي ورفتاليأجمل اللحظات، زم  نإلى من تذوقت برفقته

 إلى اللذين يذكرهم ق لبي وال يسعهم ق لمي،  

 إلى كل من أحبهم وأحبوني في هللا.  
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 دقمة: امل

تعد دراسة القيم ذات أمهية كبرية يف العصر احلايل، انطالقا من كوهنا تشكل حمددا رئيسا للسلوك 
 القيمي والنسق عام بشكل للمجتمع والثقايف االجتماعي النسيجواألساس يف متاسك اإلنساين، 

اليت  ،ومجاعاته املختلفة، وتعترب القيم نتاج اجملتمع الذي حيميها من خالل تنظيماته خاص بشكل
تعمل على ضبط وتوجيه سلوك األفراد مبا يتوافق مع عادات وتقاليد اجملتمع، فالنسق القيمي السائد 

ن اجملتمع من حتقيق غاايته وأهدافه، فهو يكشف عن موجهات يعد مبثابة اإلطار املرجعي الذي ميك  
 تربواي طاوسي القيم ، ابعتباراألطفالجتماعي لألفراد على اختالف مستوايهتم وخصوصا العقل اال

احل الطفولة، ونظرا لكون قيم األطفال متعلمة مر خمتلف  يفشخصيتهم  تشكيل على همساعدي هاما
، السيما مع ، فإن دراستها تعد مسألة يف غاية األمهيةالسائدة يف اجملتمعومكتسبة من البيئة الثقافية 

تنامي موجات العوملة، وما رافقها من تطورات هائلة يف جمال املعلوماتية، وما أحدثه ذلك من أتثري يف 
اإلعالم واالتصال اليت تعد من أهم املؤسسات االجتماعية والثقافية يف عملية التنشئة  وسائل

تصال املختلفة يف جمتمعاتنا االجتماعية لألطفال، إال أن التلفزيون حيتل الصدارة بني وسائل اال
العربية، نظرا ملا يتميز به من خصائص عديدة تستهدف األطفال وتؤثر يف سلوكياهتم ومهاراهتم 
 وقيمهم وتشك ل وعيهم اجملتمعي والتعليمي، وتعاظم هذا الدور مع االنتشار املتسارع لقنوات األطفال

ال اخلطاب املعين ابلطفولة أبشكال تعبريية خمتلفة برباجمها املتنوعة اليت تستهدف إيص يف العامل العريب
ويسهم مع األوساط ، للطفل، فمنها ما يسعى إىل بناء شخصية متوازنة تستجيب حلاجاته ورغباته

يسعى إىل اإلاثرة الرباجمية الرتبوية األخرى يف تكوينهم العلمي، واالجتماعي، والثقايف، ومنها ما 
من قيم ت شىت من حياة الطفل املعرفية والرتبوية، من خالل ما تبثه يؤدي أدوارا سلبية تطال مستوايو 

دخيلة تطرح عدة تساؤالت حول مدى مالءمتها وانسجامها مع قيم األسرة واجملتمع العريب، وهو 
األمر الذي جيعل أطفالنا أمام أمناط خمتلفة من سلوكيات وقيم ومرجعيات اجتماعية وقيمية متباينة، 

يم القيم السائدة وتطويرها، كما قد تعمل على إضعافها وتنحيتها لصاحل قيم قد تساعد على تدع
 ال تراعي مراحل منو الطفل وخصوصية اجملتمع الذي يعيش فيه. وأمناط سلوكية غريبة
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إن إشكالية الربامج يف قنوات األطفال التلفزيونية العربية ال تكمن يف وصفها برامج مسلية وممتعة، بل 
مبا حتتويه من قيم ومفاهيم موجهة للطفل، خاصة مع انتشار الربامج املستوردة اليت روجت للثقافة 

ابلنسبة للمهتمني  األمر الذي عزز املخاوف بشأن التأثريات السلبية اليت أضحت واضحةالوافدة، 
جيب أن ختضع ملعايري  بشؤون الطفل، يف ظل ضعف التجربة العربية يف إنتاج برامج األطفال اليت

 تتالءم وشخصية الطفل العريب وتكوينه ومرجعيته.

ماهية  على التعرف إىل النظري جانبها يف دفوانطالقا من هذا الطرح جاءت دراستنا هذه اليت هت
 إىل التطبيقي جانبها يف دفهت كما ،والعالقة بينهما ألطفالل املخصصةفزيونية والربامج التل القيم
أداة حتليل احملتوى، وعليه فقد قسمنا  بواسطة MBC3ة يف قناة التلفزيوني الربامج يف الواردة القيم حتليل

: وتضمن إشكالية الدراسة ابإلطار املنهجيدراستنا إىل مقدمة وخامتة و أربع فصول، األول خاص 
ذات الصلة فاهيم ، مث حتديد بعض املأمهية الدراسة وأهدافها، أسباب اختيار املوضوعوتساؤالهتا، 

جمتمع  ،لدراسةاجماالت ، منهج الدراسة وأدواهتاوالتعقيب عليها،  الدراسات السابقة، الدراسةمبوضوع 
 .املعتمدة يف الدراسة املقاربة النظرية، وأخريا وعينة الدراسة

اما أوهلوضم عنصرين:  الدقيم والطفلمتحور حول  فصل فقد اشتمل على فصلني: النظري اإلطارأما 
نظرايت اكتساب ، مكوانت القيم، خصائص القيم، مصادر القيم، أمهية القيم وفيه تطرقنا إىل: الدقيم
مراحل ، أمهية مرحلة الطفولةوضم:  ابلطفل والطفول:، والعنصر الثاين تعلق تصنيف القيم، القيم

اكتساب الطفل  ،التلفزيون وجماالت أتثريه على الطفل ،حقوق الطفولة ،حاجات الطفولة ،الطفولة
 للقيم.

الرباةج التلفزيوني: العربي: أما اجلزء الثاين من اإلطار النظري للدراسة فهو الفصل املعنون بـ: 
وتناولنا ، الرباةج التلفزيوني: املخصص: للطفل حولجزأين األول متحور  وضم، املخصص: للطفل

يف إشباع ها دور ئها، معايري بناها، أنواع ها،أهداف، ج التلفزيونية املوجهة للطفلخصائص الربامفيه 
براةج األطفال يف الدقنوات  إليها، فيما متحور اجلزء الثاين حول  املوجهنقد ، والحاجيات الطفل

أهداف الربامج التلفزيونية العربية  والذي تطرقنا من خالله إىل:، العربي: والدقيم املتضامن: فيها
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التجربة العربية يف إنتاج برامج  ،ربامج يف القنوات التلفزيونية العربيةهذه الواقع  ،املخصصة للطفل
أتمالت يف الربامج التلفزيونية العربية املخصصة ا، التأثريات اإلجيابية والسلبية هل ،األطفال التلفزيونية

 .لديهمقيم البرامج األطفال العربية وتشكيل ، وأخريا ربط العالقة ما بني للطفل

 الذي خيص اجلانب التحليلي فقد تضمن حتليل عينة من الربامج اليت تنتجها قناة الفصل الرابعأما 

MBC3 تفسري اجلداول  ،عينة الدراسةلربامج اباخلاصة بياانت الاشتمل على أربعة أقسام وهي: ، وقد
 .النظرية ربةااملق ضوء يف الدراسة نتائج، التحليلية لدراسةل ةالعام النتائج، وحتليل النتائج

هبا، وضمت اخلامتة تلخيصا ألهم النتائج اليت مت التوصل إليها وبعض التوصيات اليت يرجى األخذ 
 ابإلضافة إىل قائمة املصادر واملراجع، املالحق، الفهارس، وملخص الدراسة

 



 
 

 

للدراسة المنهجي اإلطار: األول الفصل . 

 .وتساؤالتها الدراسة إشكالية: أوال

 .الموضوع اختيار أسباب: ثانيا

 .وأهدافها الدراسة أهمية: ثالثا

 .الدراسة مف اهيم تحديد: رابعا

 .السابقة الدراسات: خامسا

 .وأدواتها الدراسة منهج: سادسا

 .لدراسةا مجاالت: سابعا 

 .الدراسة وعينة مجتمع: ثامنا

 .النظرية المق اربة: تاسعا
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 للدراسة. الفصل األول: اإلطار املنهجي

 متهيد:

، فهو يعترب نقطة البداية وأهم أمهية ابلغة يف حتديد اإلطار العام للدراسة اإلطار املنهجي يكتسي
خطوة يبدأ هبا الباحث من أجل اإلحاطة جبوانب املوضوع، وحتديد املعايري اليت يعتمد عليها، هلذا 

حتديد إشكالية الدراسة من  انطالقافقد تطرقنا يف هذا الفصل إىل أهم اإلجراءات املنهجية، 
وغها، مرورا ابألسباب اليت كانت وراء اختيار وعرض أمهيتها واألهداف اليت تسعى إىل بل ،وتساؤالهتا

املوضوع، إضافة إىل حتديد جمموعة من املفاهيم ذات الصلة املباشرة ابملوضوع، مث عرض الدراسات 
السابقة والتعليق عليها، وتبيان نوع الدراسة ومنهجها وعينتها وأدوات مجع البياانت، ويف األخري 

 اين واملقاربة العلمية املعتمدة فيها.التطرق إىل اجملالني الزماين واملك
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 أوال: إشكالية الدراسة وتساؤالهتا:

احلديثة اليت تسيطر على  االتصال لتعترب وسائل اإلعالم واالتصال السمعية البصرية من أهم وسائ
مميزات ال عصران احلايل، وذلك ملا تتميز به من  األفراد واجلماعات والدول يف غالبية أحناء العامل يف

 التنامي املتسارع للتكنولوجيا احلديثة واالنفتاح اإلعالمي ابلرغم منو  ،تتوفر يف الوسائل األخرى
ال يزال التلفزيون ر وسائل اإلعالم اجلديد املختلفة، ال سيما مع ظهو واالنفجار املعريف املتالحق 

فالتلفزيون أببعاده املختلفة ومميزاته اخلاصة ، اجملتمع شرائحو  لدى خمتلف فئات حيتفظ مبكانته وأمهيته
يف دراساته  "جورج جربنر"حيث أكد الباحث األمريكي  ،ذا وقع يفوق أي وسيلة إعالمية أخرى

التليفزيون أصبح قوة مسيطرة للكثري ومصدرًا رئيسيًا لبناء تصوراهتم عن الواقع " على أن:
للتليفزيون واألفكار املكتسبة، يكشف عن مدى االجتماعي، وابلتايل فإن العالقة بني التعرض 

فالتلفزيون يعد من ، (1)"إبراز أمهية دور التليفزيون يف القيم والتصورات املدركة للواقع االجتماعي
قتصادية والثقافية جتماعية والسياسية واالأهم املصادر للحصول على املعلومات، ومتابعة القضااي اال

يف تغطية األحداث وتقدميها للمشاهد بصورة حتكي وحتاكي الواقع بلغة وله قدرة فائقة  ،حول العامل
وبعض أمناط  ،قيمهو  ،جتاهاتهاو  ،آرائهو  ،وحبركة جتذب انتباه املشاهد وأتثر يف نفسيته ،بصرية مفهومة

وتعرفه على ثقافات  ،السلوك أبساليب إقناعية جديدة ومتطورة، ويف مستوايت ومداخل متعددة
كما ميارس التلفزيون دوره الوظيفي املتعلق ، اجملتمعات البعيدة عنه جغرافيا ودينيا واجتماعيا واقتصاداي

 ،إعادة صياغة املفاهيم الثقافية اليت تساعد على بلورة القالب الثقايف يف اجملتمعو ، جتماعيابلتغيري اال
ون حافزا قواي يف توجيه الرأي حنو ما هو منطقي وواقعي الرسالة اليت يرسلها ويوجهها ميكن أن تكف

 .العكس وحدها أوخيدم القيم وي  

خصوصا القنوات و  به ازداد حجم وكم البث التلفزيوينومع تطور التلفزيون والتقنيات املرتبطة  
تنوعت مضامينها وتباينت املرجعيات القائمة عليها دينيا و  اليت تكاثرت بشكل الفت ئيةالفضا

                                                           
 . 10 (، ص:3102،  -فلسطني -السلوكيات والقيم يف الرسوم املتحركة" )جامعة النجاح الوطنية"دمية عمر خليل احلاج يوسف،  (1)
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 املتخصصة التلفزيونية العديد من القنوات ورظهوفكراي ومذهبيا، وقد أدى هذا التوسع إىل إنشاء و 
جتماعية، االالفئات العمرية و  نوع اجلمهور أو حسب املوضوع، أو الفضاء اجلغرايف، أو ابعتبار

ففي ابدئ األمر كانت القنوات ، القنوات التلفزيونية املوجهة لألطفال يندرج ضمن هذا النوعو 
فرتات تعرض فيها بعض املواد التلفزيونية املوجهة إىل أو  وقاات معينةأختصص العامة التلفزيونية 

واليوم أصبحت ، أبشكال وقوالب حمدودة ويف أوقات تناسب األطفال واليت كانت ت بث ،األطفال
التلفزيونية بشكل متواصل من الزمن يستغرق ألطفال تبث موادها وبراجمها لصصة خمهناك قنوات 

ربع والعشرين، يصل فيها هذا البث إىل شرحية واسعة من اجلمهور جتاوزت حدود ساعات اليوم األ
، وبسبب هذا التحول يف زمن املادة التلفزيونية البلدان ابستخدام تقنية البث عرب األقمار الصناعية

شكل ونوع املادة يف طرق العرض و طرأ حتول  والتكنولوجي وكذا التطور الفين طفالاملقدمة إىل األ
التلفزيونية، فلم املواد والربامج ما يسمى ابلقالب أو الشكل الفين الذي تقدم فيه  أواملقدمة إليهم، 

تعد تقتصر على الرسوم املتحركة وأفالم األطفال وبرامج املسابقات، بل توسعت لتشمل معظم 
وبذلك ازدادت احلاجة إىل إجراء املزيد ملعتمدة يف تقدمي الربامج التلفزيونية، األشكال والقوالب الفنية ا

طفال، من البحوث والدراسات العلمية املتعلقة بطبيعة تلك القنوات التلفزيونية اليت تستهدف األ
 .ومضموهنا ليهماملوجهة إ ربامجومعرفة شكل ال

جلمهور على املشاهدة إقبال هذه الفئة من االتنوع والتوسع يف برامج األطفال زايدة فقد عزز   
هاما من أوقاهتم، ولعل سر اهتمامهم  ا، فهي مصدر رئيسي يستقطب األطفال ويقتطع جزءالتلفزيونية

هبا واجنذاهبم حنوها يعود إىل مجلة من اخلصائص املميزة للوسيلة يف حد ذاهتا نظرا ملا يتمتع به التلفزيون 
، ورة املتحركة واأللوان إىل جانب ما ميلكه من مؤثرات فنية و إخراجيةمن مزااي تتعلق ابلصوت والص

إضافة إىل غىن اللغة التعبريية له وتنوع وتكامل عناصر التجسيد الفين ملادته وبساطة بنيتها ومضموهنا 
وشكلها، وظروف وسهولة التعرض إليها، ومقدرهتا على االستهواء وجلب االنتباه وخلق اإلحساس 

 .للمشاهد الصغري ابملشاركة
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بشكل عام وبرامج األطفال بشكل خاص ركيزة مؤثرة من ركائز الرتبية والثقافة ابلنسبة التلفزيون ميثل  
"إن مشاهدة : فريكونس إيكولرئيسة مجعية  "بولني روبيل"وقد صرحت يف هذ الصدد  ،للطفل

، (1)تتشكل ثقافتهم" ، وهنا ابلذاتاألطفالالتلفزيون تقع على رأس النشاطات الثقافية لدى 
فهناك برامج تعليمية ابختالف مراحل الطفولة وبرامج ثقافية، وأخرى ترفيهية وإعالمية وإخبارية 

فكلها تكسبهم حمصوال لغواي ثراي، وخياال وبرامج للهواة والفنون على اختالف ألواهنا،  ،اجتماعيةو 
كما تسهم يف عملية التنشئة االجتماعية فكراي واسعا، وقدرات معرفية هائلة، ومهارات عقلية كبرية،  

على تعميق العادات  وغرس وتنمية القيم لديهم، وابملقابل من ذلك يرى البعض أن هذه الربامج تعمل
السلبية وتقود األطفال حنو االنعزال عن اجملتمع وانفصام الشخصية وضعف التحصيل الدراسي، كما 

، ابإلضافة إىل أهنا تصبح خطرا واالحنراف واجلرميةتشجيع السلوك العدواين والعنف  تعمل على
 حقيقيا حينما خترج عن سياقها احلضاري الذي نشأت فيه.

وبني هذا وذاك وابلرغم من تباين النتائج اليت توصلت إليها البحوث والدراسات السابقة، فإن احلقيقة 
النفسية  هإشباع حاجاتعلى  عملتاملؤكدة هي أن برامج األطفال تؤدي دورا مهما يف حياة الطفل، و 

وتكوينهم الشخصي كياهنم واجتاهاهتم   علىعلى النمو االجتماعي لألطفال و  تؤثركما   ،واالجتماعية
يف  امن أهم مراحل النمو وأكثرها أثر و  مرحلة حامسة ألن مرحلة الطفولة ،وقيميا معرفيا وتربواي وسلوكيا

وكثرة امليل  خصائص كاملرونة وسرعة التأثر وقلة اخلربةتتسم به من إضافة ملا  ،الفرد تكوين شخصية
فما يتكون يف هذه الفرتة من عادات  حب االستكشاف واالستطالع،الفضول و  يقابلها ،والتقليد

الرئيسية للشخصية تعود يف  واجتاهات ومعتقدات وقيم يصعب تعديله فيما بعد، وهلذا فإن السمات
، وهذا ما جعل علماء النفس والرتبية يعتربوهنا أنسب حياة اإلنسان منأصوهلا إىل هذه املرحلة اهلامة 

ومن هنا ، يتبناها اجملتمع )تشكيل النسق القيمي( اليت جتماعية وغرس القيماملراحل لعملية التنشئة اال
أي -تتأتى أمهية استثمار هذه املرحلة يف تنمية القيم على اختالف أنواعها، مع مراعاة أن تتفق 

                                                           
 .110 (، ص:3102)جوان  23وحيدة بوفدح بديسي، "القيم يف برامج قناة املوجهة لألطفال"، جملة املعيار، العدد  (1)
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خصائص النمو العقلي والنفسي واالجتماعي للطفل وتراعي خصوصية اجملتمع العريب  مع -القيم
 .واإلسالمي

فالقيم ت عد من أهم الركائز اليت ت بىن عليها اجملتمعات وت قام، وترتبط القيم عادة ابألخالق واملبادئ 
ستقرار النفسي اال، واألساس يف له دا رئيسافهي قواعد ومعايري عامة ضابطة للسلوك اإلنساين وحمد

 يت تتباين من جمتمع إىل آخر تبعامن مكوانت ثقافة اجملتمع ال لألفراد، ومكوان مهما واالجتماعي
، لذلك حيظى موضوع القيم أبمهية ابلغة واهتمام كبري الختالف األنظمة والبيئات االجتماعية املختلفة

بطبيعة  واملتخصصني يف العلوم الرتبوية واإلنسانية واإلعالمية، السيما ما تعلق دارسنيمن طرف ال
، ومدى مالءمتها وما حتمله من قيم احملتوايت واملضامني املقدمة من خالل الربامج املخصصة لألطفال

فهذه الربامج ، عمتلمجانسجامها مع قيم األسرة واكذا و  مرجعيتهمع شخصية الطفل وتكوينه و 
زيونية قد تكون هلا وظيفة التسلية كأمر واضح لكن وظيفتها الكامنة هي دمج الكثري من القيم يف التلف

نعكس على شخصية األطفال توهذه القيم قد تكون إجيابية أو سلبية وكلها شخصية الطفل، 
 كانت إجيابيا إذا احملتوى اإلعالمي يكون" :"عزي الرمحن عبد" يقول ويف هذا الصدد ،وسلوكهم
إجيابيا،  التأثري كان أشد الواثئق كانت وكلما ابلقيمة، الصلة وثيقة اإلعالم وسائل حمتوايت
مع  تتناقض أو قيمة أبية تتقيد ال اإلعالم وسائل حمتوايت كانت إذا سلبيا التأثري يكون وابملقابل
دراسات حتليل  وأثبتت، (1)"أكرب السليب التأثري كان أكرب القيمة عن االبتعاد كان وكلما القيمة،

يف منظومة القيم لديهم، فهي تسعى إما إىل ترسيخ  مج املوجهة لألطفال تؤثر تراكميااملضمون أن الربا
لتزام هبا يف السلوك جتاهات السائدة وتنشيطها من خالل التشجيع واحلث على االالقيم واال

جتاهات السائدة وتغيري القيم واال، أو القيام بتحويل جتاهات القائمةجتماعي، أو تعديل القيم واالاال
  .وزراعة قيم جديدة

                                                           
 .222 ، ص: (3102)جوان  22العدد  جملة العلوم اإلنسانية، "،برامج األطفال وسؤال القيمة"خبوش،  فاطمة (1)
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لوقوف على طبيعة لليس فقط  العربية مج األطفال التلفزيونيةرالقيم يف با راسةومن هنا فاهلدف من د
مفادها القول أن هذه القيم قاعدة ضرورية إلنتاج  إمنا لغايةو تلك القيم أو معرفة وجودها من عدمه، 

خاصة وأننا اليوم مهددون أمام مؤسسات اإلنتاج الغربية بفعل  الفئة من اجلمهور، مج احمللية هلذهاالرب 
مج ادها بكل استسالم، إما كرب اابستري  الثقافية اليت يصدروهنا، فيما نقوم حنن الكم اهلائل من املنتجات

 طفلمج نقال عن مضامينهم وقيمهم الدخيلة عنا، فالامث ترمجتها أو من خالل إنتاجنا لرب  جاهزة
حياته دون  حل األوىل من عمره جيعل مما يتعلمه من هذه القنوات خطى ينتهجها يفراخاصة يف امل

تقدم الطفل يف السن   ويصبح أمر التقومي صعب املنال فيما بعد مع ،متحيص ملا قد ينفعه أو يضره
 .اجملتمعه ملا علي واقتناعه أبن ما تبثه هذه احملتوايت هو الواقع السائد واالنعكاس األمني

يف إعداد والقنوات العربية من جانبها كانت هلا جتربتها يف إنتاج برامج األطفال وحماوالهتا اخلاصة 
برامج ومضامني تتناسب و ثقافة الطفل العريب يف إطار حميطه اإلسالمي، هذه التجربة اليت ميكن 

 التقييم بصورة دورية مستمرة إىليف حاجة القول عنها أهنا كانت حمدودة من حيث عددها هي جمهود 
دفعها إىل التطور حنو األفضل، وهذا من خالل املسامهة العلمية يف إثرائها عرب إخضاعها للدراسة ل

 علها مالئمة أكثر للطفل شكال ومضموان من وجهة نظر علمية حبتة.أن جتالتحليلية اليت من شأهنا 

اليت اهتمت ابملوضوع،  واألحباث على قراءة الدراساتمن هذا املنطلق، ومن املالحظة املركزة املبنية 
 العربيةمعرفة القيم اليت تتضمنها الربامج التلفزيونية على من خالل هذه الدراسة  انصب اهتمامنا
لقنوات العربية املخصصة عن ا كعينة "الفضائية MBC3" قناة وأنخذ، واملنتجة حمليا املوجهة للطفل

جمموعة "وهي "تلفزيون الشرق األوسط" أو املسماة للطفل كوهنا تنتمي إىل مؤسسة إعالمية كبرية 
عليه نتائج دلت  هذا مامن أوائل القنوات العربية ظهورا ومتابعة، و وابعتبارها  ،"MBC قنوات

ها والتعرف على أنواع القيم اليت براجم حتليل مضامنيالبحوث والدراسات السابقة، وذلك من أجل 
والبحث يف جوانبها االجتماعية والرتبوية والنفسية والعلمية والسياسية واألخالقية تبثها للطفل 

واألساليب املستخدمة يف ذلك، من أجل والدينية ... وغريها، سواء من الناحية اإلجيابية أو السلبية، 
حلد األدىن من تتميز ابشرحية حساسة  ثلونمي نالذيل اطفاأل القيم لدىيف غرس  االكشف عن دوره
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تتطلب االهتمام ومراقبة كل ما  املؤثرات اخلارجية من البيئة االجتماعية واليتمقاومة املدخالت و 
  .له من خالل وسائل اإلعالم املختلفة ونيتعرض

صر إشكالية نا حبقم ،وهبدف اإلحاطة مبوضوع الدراسة وتغطيته من جوانبه املختلفةيف ضوء ما تقدم 
هي القيم املتضمنة يف الربامج التلفزيونية العربية املخصصة ماالتايل:  التساؤل الرئيسيدراستنا يف 

 ؟MBC3للطفل يف قناة 

 وهي كاآليت: التساؤالت الفرعيةوينبثق عن هذا التساؤل جمموعة من 

 التساؤالت اخلاصة بفئات املضمون ) ماذا قيل؟ (: 

املوضوعات اليت تناولت القيم يف الربامج التلفزيونية العربية املخصصة للطفل يف قناة  ما طبيعة .1
MBC3؟ 

 ؟MBC3ماهي أنواع القيم املتضمنة يف الربامج التلفزيونية العربية املخصصة للطفل يف قناة  .2
اليت مت استخدامها لعرض القيم املتضمنة يف الربامج التلفزيونية  اإلقناعيةستماالت االماهي  .3

 ؟MBC3العربية املخصصة للطفل يف قناة 
ما طبيعة الشخصيات اليت است خدمت لعرض القيم اليت تعتمد عليها الربامج التلفزيونية العربية  .4

 ؟ MBC3املخصصة للطفل يف قناة 

 : بفئات الشكل ) كيف قيل؟ ( لتساؤالت اخلاصةا

 ؟MBC3هي اللغة اليت استخدمت لعرض القيم ومضامني برامج األطفال يف قناة ما .5
ماهي األساليب املستخدمة يف عرض القيم املتضمنة يف الربامج التلفزيونية العربية املخصصة  .6

 ؟MBC3  للطفل يف قناة
القيم املتضمنة يف الربامج التلفزيونية العربية إبراز اليت مت من خالهلا  طبيعة املوسيقىهي ما .7

 ؟MBC3املخصصة للطفل يف قناة 
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 ا: أسباب اختيار املوضوع:نياث

يتوقف اختيار أي موضوع للدراسة والبحث على عدة اعتبارات ودوافع ومربرات، وقد تعددت 
 :أسباب اختياران هلذا املوضوع بني ما هو ذايت وما هو موضوعي

 :األسباب الذاتية .1.2
  جديرة ابلبحث هلا بعد اجتماعي ختيار املوضوع حبكم اقتناعنا أبنه حيمل مشكلة إعالمية امت

 والدراسة، ال سيما أهنا تتعلق مبسألة القيم.
 قابلية ع، نظرا لتوفر القدرات العلمية و هتمام الشخصي والرغبة الذاتية يف دراسة هذا املوضو اال

 ومنهجيا.املوضوع للدراسة والبحث معرفيا 
  اإلحساس الدائم مبشكلة الدراسة، نظرا لتأثري برامج األطفال وما حتمله من مضامني قيمية

 على حياة الطفل وتكوينه على عدة مستوايت.
 .ميلنا اخلاص للمواضيع اليت هتتم ابألطفال، وتشجيع البحوث العلمية اخلاصة هبذه الفئة 
 حملتوى من جهة، وكذا التحكم يف تطبيق امليل والفضول العلمي للبحث يف جمال حتليل ا

 تقنياته وإجراءاته وخطواته املنهجية من جهة أخرى.
 األسباب املوضوعية: .2.2
 تصال، يندرج ضمن اعتبار هذا املوضوع مشكلة قابلة للدراسة والبحث يف علوم اإلعالم واال

الربامج  ختصصنا )السمعي البصري(، مبا أننا سنتناول موضوعا يعد يف صميم التخصص، وهو
 العربية املخصصة للطفل، والقيم اليت تتضمنها. 

  األمهية والقيمة العلمية ملوضوع الدراسة، حيث أنه يتعلق بفئة عمرية جد هامة وميس اجلانب
 احلساس للطفل وهو بناء وتكوين شخصيته. 

 وال تزال تعاجل الدراسة موضوعا ال يزال حمط اهتمام األوساط اإلعالمية والرتبوية واالجتماعية ،
احلاجة إىل مزيد من التعمق يف الدراسة بتناول القيم اليت تقدمها قنوات األطفال التلفزيونية 
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يف حاجة مستمرة إىل التقييم بصورة دورية لدفعها إىل التطور حنو من خالل براجمها، فهي 
  األفضل.

 األهداف،  مسألة القيم يف برامج األطفال غري واضحة املعامل من حيث السياسة املتبعة أو إن
 ومل تنل االهتمام املطلوب والضروري من حيث الدراسة والتحليل والتقييم.

  تناولت العديد من الدراسات القيم يف إعالم الطفل وبرامج األطفال املستوردة ذات اإلنتاج
لدراسات اليت ركزت على مضمون الربامج التلفزيونية املنتجة عربيا أو الغريب، يف حني تندر ا

 حمليا يف القنوات املتخصصة.
  قلة الدراسات التحليلية اليت تناولت الربامج املخصصة للطفل، ومعاجلة موضوع مل يتم التطرق

 إليه يف البحوث اإلعالمية على مستوى جامعة جيجل. 
 مي إضافة علمية ورصيد معريف يف هذا اجملال، من أجل اإلسهام ولو بشكل متواضع يف تقد

ستفادة للطلبة مستقبال، وكذا إثراء مكتبة جامعة جيجل ومكتبة كلية العلوم حتقيق اال
 اإلنسانية واالجتماعية على وجه اخلصوص.
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 :وأهدافها أمهية الدراسةا: لثاث

 :أمهية الدراسة .1.3

مسالة حتديد أمهية الدراسة ضرورة من ضرورات البحث العلمي، كونه نشاط منظم وهادف،  تعد
إىل املعرفة، وتنبثق أمهية هذا البحث من أمهية  الدراسةلوقوف على ما ميكن أن تضيفه هذه ذلك لو 

  :املوضوع الذي يعاجله

 لتعزيز النمو االجتماعي وثقافية وترفيهية تعمل كمصدر ووسيلة تعليمية  فالتلفزيون يعترب أداة
األطفال املختلفة يقدم هلم صور عن القيم  لألطفال، فكل ما يبثه التلفاز من برامج

ومنه ترتكز األمهية يف التأثري الذي حيدثه يف سلوك الطفل ودوره يف  ،واالجتاهات واملعتقدات
  ترسيخ القيم سواء السلبية أو اإلجيابية.

  ل لطفاملخصصة ل العربية لقنوات التلفزيونيةاالهتمام املتزايد ابأتيت هذه الدراسة منسجمة مع
تعد ظاهرة جديدة وجتربة فتية يف الوطن العريب، لذا فإن وتوسع الدراسات العلمية فيها، فهي 

التلفزيونية  واداملإخضاعها للبحث والتحليل يعد أمرا غاية يف األمهية للوقوف على واقع 
 مبا تهاوترقي، الطفل االنتباه إىل املضامني اليت جيب أن يتابعها، من أجل لفت املعروضة فيها

 تناسب مع القيم واملبادئ األساسية للرتبية الصحيحة.ي
  املرحلة التكوينية األوىل للمخزون املعريف للطفلابعتبارها  وخصوصيتهاأمهية مرحلة الطفولة ،

  يتبناها اجملتمع. وغرس القيم اليتجتماعية وابلتايل فهي أنسب املراحل لعملية التنشئة اال
 ألن غالبية الدراسات اإلعالمية تتجه األطفالحمتوى برامج من دراسة أمهية املوضوع  تنبثق ،

إىل دراسة أتثري الربامج التلفزيونية على الطفل مهملة بذلك احملتوى، وهنا تبقى النتيجة واحدة 
فالسبب هنا هو احملتوى، والتأثري هو النتيجة وحتمية فإذا مل تتغري األسباب لن تتغري النتائج، 

 فإن كان احملتوى إجيايب كان التأثري إجيايب والعكس صحيح. 
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 برامج األطفال جتماعي ابملضامني القيمية اليت تعكسها تنامي اإلهتمام األكادميي واال
احملافظة على هوية ، ويف طفل، نظرا ألمهية القيم يف توجيه السلوك، وبناء شخصية الالتلفزيونية

إىل إعداد برامج   قنوات األطفاليف حماولة جادة للدفع ابلقائمني على وذلك  ،متعلمجا
يف ظل التيارات الثقافية  ال سيما، تتناسب مع القيم السائدة وتروج هلا على املستوى اجملتمعي

  األجنبية والوسائل التكنولوجية احلديثة. اتالوافدة من خالل الفضائي
  تتمثل أمهية الدراسة يف تناوهلا للقيم يف الربامج التلفزيونية اليت تنتجها قنوات األطفال كما

 متجاهلةبتأثري أو حمتوى الربامج الغربية املستوردة  تهتماالدراسات  العديد منالعربية، ف
، وهنا تكمن بذلك أمهية الربامج العربية املنتجة لألطفال من حيث الكم، املضمون، والشكل

 حداثة املوضوع.
 تتطرق إىل  ،تتناول برامج األطفال ابلتحليل واملتابعة تعد الدراسة مدخال لدراسات أخرى

.. .القيم مثل: القيم االجتماعية، األخالقية، الدينية، الرتبوية وحدات أخرى، أو نوع حمدد من
ا اجملال، سعيا ابإلسهام ولو ابلقليل يف رفع مستوى املمارسة اإلعالمية يف هذ وغريها،

 الوصول إىل أرقى املستوايت.و 
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 أهداف الدراسة: .2.3

لكل حبث أو دراسة هدف أو جمموعة أهداف تسعى إىل حتقيقها حىت تكون دراسة ذات قيمة 
ملشكلة اليت قام الباحث اعلمية، أو إضافة جديدة وإثراء للمعرفة العلمية، والوصول إىل حل 

يدور حول القيم املتضمنة يف الربامج التلفزيونية العربية املخصصة ومبا أن موضوع البحث بدراستها، 
، فان الدراسة احلالية تسعى إىل حتقيق ماهية هذه القيموحتددت مشكلته يف  MBC3 للطفل يف قناة

 األهداف التالية: 

 ك اليت التعرف على نسبة املواد التلفزيونية اليت تنتجها القناة مقارنة ابلربامج املستوردة، أو بتل
 أخرى. تنتج يف مؤسسات

  قناةالربامج املنتجة على مستوى إبراز ما تتسم به القيم يف  MBC3 من خصائص، سواء من
 الشكل أو املضمون. حيث

  التعرف على خمتلف أنواع القيم اليت تتضمنها الربامج التلفزيونية العربية املخصصة للطفل يف
 .MBC3 قناة
  اليت تناولت القيم يف الربامج التلفزيونية العربية املخصصة الكشف عن طبيعة املوضوعات

 .MBC3 للطفل يف قناة
 اليت مت استخدامها لعرض القيم املتضمنة يف الربامج اإلقناعية ستماالت حتديد األساليب واال

 .MBC3 التلفزيونية العربية املخصصة للطفل يف قناة
  ىل اللغة أو اللغات اليت تستخدمها قناةإالتوصل  MBC3 يف عرضها للقيم ومضامني برامج

  األطفال. 
  اليت توظفها قناةاملوسيقى لى األساليب و عالتعرف  MBC3 يف إبراز القيم املتضمنة يف الربامج

 التلفزيونية العربية املخصصة للطفل.
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 رابعا: حتديد مفاهيم الدراسة:

أمرا البد منه يف  هايعترب حتديدو  العلمي،عملية البحث  أتخذ املفاهيم واملصطلحات أمهية ابلغة يف
ويرجع ذلك إىل أن املفاهيم تتعدد يف البحوث االجتماعية واإلعالمية والنفسية تبعا  ،البحوث العلمية

، ابإلضافة إىل أن الباحثني أنفسهم اختلفوا حول إعطاء مفهوم واحد وخصائصها للمجتمعات
ة املفاتيح اليت نوضح من خالهلا األفكار النظرية ملوضوع مبثابوميكن اعتبار املفاهيم لظاهرة معينة، 

، هيف حبث يواجههألن توضيح بعض املفاهيم جينب الباحث أي لبس  ،حبثنا وحنوهلا إىل واقع ملموس
عرض أهم املفاهيم واملصطلحات اليت حتتويها أو الباحث لذلك كان من الواجب وتيسريا على القارئ 

 هي:هذه املفاهيم و أساسيا لفهم املوضوع، أمرا ا هة واليت اعتربان حتديدالدراسة ومعانيها اإلجرائي

 (:valeur-values)القيم  .1

مفهوم القيمة من املفاهيم اليت اهتم هبا الكثري من الباحثني يف جماالت خمتلفة، كالفلسفة، والرتبية، 
لذا  ،التخصصات اإلنسانيةوغريها من .تصال..، وعلم االواالقتصاد، وعلم االجتماع، وعلم النفس

حت بني التحديد الضيق للقيم على أهنا جمرد اهتمامات أو رغبات غري راو تعددت تعريفات القيم وت
عدم الوضوح يف استخدام املفهوم  دفة للثقافة ككل، مما نتجرام ها معايريراملزمة، إىل حتديد واسع ي

ألمهية القضية القيمية سواء يف بعدها التنظريي أو يف حقيقة واقعها  راونظ، من ختصص آلخر
التحليل والتفسري والبيان، األمر الذي لتعريف و ووجودها العملي، فقد تناوهلا العلماء والدارسون اب

 ، وفيما يلي نعرض عددا منها:متخض عنه وجهات نظر متعددة

  :التعريف اللغوي

الشيء: قدره، وق يم ة  املتاع: مثنه، وأمر  ق  ي  م :  ة  يم  ، ق  م  ي  : مجعها ق  ة  يم  الق  أن  املعجم الوسيط يف ورد
  (1)، وكتاب ق  ي  م : ذو قيمة، واألمة الق ي  م ة : املستقيمة املعتدلة.مستقيم

                                                           
 .207(، ص: 3111)القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ، 2، طالوسيطاملعجم جممع اللغة العربية،  (1)
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ستقامة، واستقام: اعتدل، تستمد معناها من اال القيمة أن القاموس احمليط يفابدي آالفريوز  ويقول
لت ه ، فهو ق و مي  وم ست قيم .  (1)وق  وَّمت ه : عدَّ

يعين  "يقيم"الفعل أن  معجم املصطلحات الرتبوية املعرفة يف املناهج وطرق التدريسوجاء يف 
، أي أين أدرك مدى ما يعود عليا حتديد فائدة شيء ما، فعندما يقول شخص ما أان أقيم صداقتك

ا نشري ابلضرورة إىل تقييم أفكاره نشخص ما... فإن من فوائدها، فنحن عندما نتحدث عن قيم
  (2)اجملردة، واملبادئ واملقاييس اليت يسرتشد هبا يف سلوكه.

 :صطالحيالتعريف اال

أ عام وجمرد للسلوك يشعر أعضاء اجلماعة حنوه مبد أبهنا:جتماع احلديث س علم االقامو  يعرفها
 (3)على األفعال واألهداف اخلاصة.نفعايل والقوة، ويوفر هلم مستوى للحكم رتباط االابال

األفكار العامة اليت يتشارك فيها الناس حول  أبهنا:تصال فاهيم احلديثة لإلعالم واالمعجم امليعرفها 
، وأحياان يراد من فيه ما هو جيد أو غري جيد، أو خطأ أو صواب، أو مرغوب فيه أو غري مرغوب

املقياس ككل، وعلى هذا األساس فما يقع يف جهة اإلثبات تسمى القيم املثبتة، وما يقع يف القيمة 
 (4)جهة النفي تسمى القيم السالبة.

معايري أو أشخاص أو اتصال قوي وحتمي مبوضوعات أو قيم  :فيعرف القيمة أبهنا مالينوفيسكيأما 
  (5)ينظر إليهم ابعتبارهم وسيلة إلرضاء حاجات الكائن.

                                                           
 .0002 (، ص:3112)بريوت: دار الكتب العلمية،  ،القاموس احمليطابدي، آالفريوز  (1)
 (، ص: 3112)القاهرة: عامل الكتب،  ،2، طمعجم املصطلحات الرتبوية املعرفة يف املناهج وطرق التدريسأمحد حسني اللقاين وعلي أمحد اجلمل،  (2)

331. 
 .032 (، ص:3102)اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية،  ،، ترمجة ابراهيم جابرجتماع احلديثقاموس علم االعاطف غيث،  (3)
 (، ص ص:3102دار النهضة العربية، )بريوت:  ،: املشروع العريب لتوحيد املصطلحاتاملعجم يف املفاهيم احلديثة لإلعالم و اإلتصالمي العبد هللا،  (4)

332 ،321. 
-3101، -قسنطينة -جتماع، جامعة منتوري)أطروحة دكتوراه دولة يف علم اال جتماعية"بلقاسم نويصر، "التنمية والتغري يف نسق القيم اال (5)

 .32 (، ص:3100
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أن القيمة تطلق على كل ما هو جدير ابهتمام الفرد العتبارات مادية أو  مسيث وآخرون: يذكر
  اجتماعية أو أخالقية أو دينية أو مجالية.

أن القيم عنصر مشرتك يف تكوين كل من نظام الشخصية والبناء  ابرسونز: اتلكوت يرىو 
 جتماعي.اال

 ما غايةا من السلوك أو معينا وضعأبن  اثبت اعتقادو إميان دائم  :القيم على أهنا فريى روكيتش أما
متثل أن القيم  رىوهو ي ،أخرى غاية أو آخر سلوك مقابلا اجتماعيا أو شخصي ةمفضل الوجود من

 (1). فيه أو غري مرغوب فيهعترب الفعل مرغوابت ةإجباري معتقدات

هي جمموعة األحكام املعيارية املتصلة مبضامني واقعية يتشرهبا الفرد من خالل  :أهنا زاهر ضياء يذكرو 
قبوال اجتماعيا يتجسد يف سياقات الفرد تفاعله مع املواقف واخلربات املختلفة، ويشرتط أن تنال 

 السلوكية أو اللفظية.

أن القيم تصورات ديناميكية، صرحية أو ضمنية، متيز الفرد أو اجلماعة، وحتدد  التابعي:كمال  يذكر
ما هو مرغوب فيه اجتماعيا وتؤثر يف اختيار الطرق واألساليب والوسائل واألهداف اخلاصة، 
وتتجسد مظاهرها يف اجتاه األفراد واجلماعات وأمناط سلوكهم، ومثلهم ومعتقداهتم ومعايريهم 

  (2)جتماعي، تؤثر فيه وتتأثر هبا.تبط ببقية مكوانت البناء اال، وتر جتماعيةاال

جمموعة من املعتقدات اليت تتسم بقدر من االستمرار النسيب،  :انهأ علي عبد الرزاق جليب ويعرفها
واليت متثل موجهات لألشخاص حنو غاايت ووسائل لتحقيقها، أو أمناط سلوكية خيتارها ويفضلها 
هؤالء األشخاص بديال لغريها، وتنشأ هذه املوجهات بني الشخصية والواقع االجتماعي االقتصادي 

                                                           
( 1 ) Samuele Meier, «Les valeurs personnelles de Schwartz: étude des liens avec les traits de 

personnalité et les intérêts professionnels», (thèse de magistère, université de Lausanne, suisse, 2016), 

pp.10 ,11.   
 .002 -001 (، ص ص:3102جتماعية للطفل )عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، مسيح أبو مغلي وعبد احلافظ سالمة، التنشئة اال (2)
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سها يف املواقف واالجتاهات والسلوك اللفظي والسلوك الفعلي والثقايف، وتفصح القيم عن نف
 ا األفراد حنو موضوعات معينة. نهوالعواطف اليت يكو

احلكم الذي يصدره اإلنسان على شيء ما مهتداي مبجموعة : انهعلى أ تنظر إىل القيمة فوزية دايب
املرغوب فيه واملرغوب عنه من متع الذي يعيش فيه، والذي حيدد لمجاملبادئ واملعايري اليت وضعها ا

 (1)السلوك.

هنا: جمموعة من املعايري واملقاييس املعنوية بني الناس، يتفقون عليها فقد عرف القيم أب الشافعيأما 
  (2)فيما بينهم ويتخذون منها ميزاان يز نون به أعماهلم وحيكمون به على تصرفاهتم املادية واملعنوية.

أي ما يسمو يف املعىن، والقيمة املعنوية قد يسعى  ،االرتقاء :ابلقيمة عزي عبد الرمحن ويقصد
اإلنسان إىل جتسيدها عمليا كلم ا ارتفع بفعله وعقله إىل منزلة أعلى، ويف منظوره فإن القيمة ما يعلو 
عن الشيء وي رتبط ابملع اين الكامنة يف الدين، وأحكام القيم ة هي األحكام اليت تفيد االستحسان 

لوك حسن، فهي قيم روحية معنوية تثري يف النفس حب الكمال األخالقي نتيجة خاصية حسنة أو س
  (3)وتسمو ابلنفس حنو عامل احلق واخلي ر واجلمال.

 التعريف اإلجرائي:

وهي  ،ويتمثلوهنا طفالعبارة عن معايري وجدانية فكرية يعتقد هبا األونعرف القيم إجرائيا أبهنا 
من خالل ما ي قدم هلم من  ،تلفزيونيةال طفالتتضمنها برامج األ تصورات ومفاهيم صرحية أو ضمنية

                                                           
 -3112،-ابتنة -جتماع الديين، جامعة احلاج خلضر سامية محريش، "القيم الدينية ودورها يف التماسك األسري" )رسالة ماجيستري يف علم اال (1)

 .21-22( ص: 3101
)فيفري  31علوم الرتبوية واإلنسانية، العدد رغد محيد جميد،" القيم الرتبوية الفنية يف نصوص األوبرييت املدرسي"، جملة كلية الرتبية األساسية لل (2)

 .200 (، ص:3100

، )ديسمرب 30جتماعية، العدد تصال األسري من وجهة نظر احلتمية القيمية"، جملة العلوم اإلنسانية واالزكراي بن الصغري، "البعد القيمي لال (3)
 .213(، ص: 3101
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خربات معرفية ووجدانية تنعكس على سلوكياهتم، ومبوجبها يتعاملون مع األشياء املختلفة، حيث 
 متع وما يرفضه.لمجتعترب مبثابة موجهات بني ما يرغب فيه ا

ا مبا يتناسب مع مضمون برامج نستهناك تصنيفات عديدة للقيم، وقد ارأتينا أن نصنفها يف دراو 
، ولعل التصنيف )*(األطفال التلفزيونية عينة الدراسة، آخذين بعني االعتبار التصنيفات العلمية للقيم

يغطي عدة جوانب من حياة  كونههو األنسب لدراستنا احلالية نظرا ل "سرباجنر"السداسي للعامل 
واجلمالية، إىل جانب اجتهاداتنا اخلاصة إبضافة بعض  السياسية،، املعرفيةالطفل الدينية، االجتماعية، 

، القيم السياسية والوطنية، أو املعرفية العلميةالقيم القيم أو تعديلها، واعتمدان يف حتليلنا على ما يلي: 
  السلبية، حيث قمنا إبضافة والقيم، القيم الدينية، القيم االجتماعية، القيم اجلمالية، القيم الشخصية

الربامج املختارة، واستبعدان القيم  طبيعةلتتناسب مع  السلبية قيمكل من القيم الشخصية وال
 عينة التحليل.يف  ورودهااإلقتصادية لعدم 

 :(Child - L’enfant) الطفل .2

مرحلة الطفولة من أهم مراحل النمو اإلنساين، ألن الطفل يتعلم يف هذه املرحلة املعارف،  تعترب
وجمتمعه، كما  احلياتية اليت تساعده على التوافق مع مواقف احلياة اليومية ومع بيئته ويكتسب اخلربات

 نه خالل هذه املرحلة تنمو قدراته وتتضح وتتنوع مواهبه.أ

 :التعريف اللغوي

  (1)الط  فل : ومجعه أطفال، هو الصغري من كل شيء، أو املولود.أن  القاموس احمليطورد يف 

، وأ ْطف ل ت  املولود مادام انعما رخصاهو الط  فل : أن  الوسيطاملعجم وجاء يف  ، وط ف ل : ن  ع م  ور قَّ
ويف التنزيل ، املرحلة من امليالد إىل البلوغ :الولد حىت البلوغ، والطُّف ول ة   ل  فْ ، والط   األنثى: جاءت بط فل

َب َ ذَ إَ وَ  } العزيز: وقد يستوي فيه  ،(12) اآليةسورة النور:  { وانَ ذَ ئَ تَ سَ يَ لَ ف َ ََمَ لَ الحَ ََمَ كَ نَ مَ ََالَ ف َ طَ الَ ََغَ لَ ا
                                                           

 .21-21 ، ص:الثاينينظر إىل التصنيفات العلمية للقيم اليت أوردانها يف الفصل )*( 

 .0127 ابدي، مرجع سابق، ص:آالفريوز  (1)
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َط ف  لَا}  :املذكر واملؤنث واجلمع، ففي التنزيل العزيز َن خ ر ج ك م  : وفيه (،11سورة احلج: اآلية ) {َث مَّ
َالن  س اء} ع ل ىَع و ر ات  َي ظ ه ر واَ  َل م  َالَّذ ين  َالط  ف  ل    (1).(20سورة النور: اآلية ) {أ و 

هو الوليد  :والطفل ،: ط ف ل ، ط ف ول ة ، وط ف ال ة ، ر خ ص  ون  ع م  مشتقة من ل  فْ ط  أن كلمة البستاين ويذكر 
، وهو الصغري من كل شيء، وقد يكون الطفل واحدا أو مجعا حىت البلوغ ويستوي فيه الذكر واألنثى

  (2)سم جنس.األنه 

 :التعريف االصطالحي

اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم  تفاقية الدولية حلقوق الطفلالااملادة األوىل من يعرف الطفل يف 
أبنه كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشر، ومتتد الطفولة من الوالدة إىل  0272نوفمرب  31املتحدة يف 

  (3)الثامنة عشر.

  .الطفل على أنه اإلنسان حديث الوالدة سواء كان ذكرا أو أنثى قاموس أكسفوردويعرف 

إىل الطفل على أنه الشخص الصغري السن منذ وقت والدته حىت بلوغه  قاموس لوجنمانكما يشري 
سن الرابعة عشر أو اخلامسة عشر، ويعرف الطفولة على أهنا املرحلة الزمنية اليت متر ابلشخص عندما 

  (4) يكون طفال.

على أهنا: تلك الفرتة املبكرة من احلياة اإلنسانية  علماء االجتماعوتعرف الطفولة من وجهة نظر 
، ففيها يتعلم ويتمرن للفرتة اليت تليها، وهي قنطرة واملرحلة األوىل من مراحل تكوين ومنو الشخصية

                                                           
 .101جممع اللغة العربية، مرجع سابق، ص:  (1)
 .222(، ص: )بريوت: دار املشرق ،30، ط منجد الطالبفؤاد افرام البستاين،  (2)
 .22 (، ص:3101مساح حممد الدسوقي، الرتبية اإلعالمية: التعليم األساسي يف عصر العوملة )اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة،  (3)
 ،جيجل -جامعة حممد الصديق بن حيىيجتماع الرتبية، مرمي مرايي، "أساليب املعاملة الوالدية للطفل املتخلف ذهنيا" )رسالة ماجيستري يف علم اال (4)

 .01 (،ص:3103-3102
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واخللقي، والروحي، يعرب عليها الطفل حىت سن النضج الفسيولوجي، والعقلي، والنفسي واالجتماعي، 
   (1)واليت تتشكل خالهلا حياة اإلنسان ككائن اجتماعي.

يف حتديد مفهوم الطفل، فريى علماء االجتماع  علماء النفسو علماء االجتماعوقد اختلفت آراء 
أن مفهوم الطفل يتحدد بسن معني تبدأ مبيالده وحىت بداية طور البلوغ، بينما يرى علماء النفس أهنا 

ملرحلة اجلنينية وتنتهي ابلبلوغ اجلنسي، يف حني يذهب اجتاه اثلث إىل أن الطفولة تبدأ من تبدأ اب
 (2)امليالد وحىت سن الرشد.

مرحلة الطفولة ، من الوالدة إىل سنتني مرحلة املهد:وتنقسم مرحلة الطفولة إىل فرتات وهي: 
مرحلة ، سنوات 2سنوات إىل  0من  الطفولة املتوسطة:مرحلة ، سنوات 0من سنتني إىل  املبكرة:

، سنة 02سنة إىل  03من  ة املبكرة:راهقمرحلة امل، سنة 03سنوات إىل  2من  الطفولة املتأخرة:
  (3)سنة. 07سنة إىل  02من  مرحلة املراهقة املتوسطة:

 التعريف اإلجرائي:

ة متكنه من التعلم نالذي يولد بقدرات وخصائص واستعدادات كام نسان أو الشخصاإل الطفل هو
مرحلة الطفولة من أهم املراحل اليت مير هبا و من الناحية اجلسمية، واملعرفية، واالجتماعية، والتطور 

 كما  وأتخذ املالمح اخلاصة هبا، ألهنا املرحلة اليت تتشكل معها شخصية الطفل اإلنسان يف حياته،
املهارات واالجتاهات األمناط السلوكية و ن تتميز هذه املرحلة بسرعة استيعاب الطفل وتعلمه للكثري م

الربامج التلفزيونية اليت يكتسبها الطفل من خالل التلفزيون وبراجمه املتنوعة خاصة  ،والقيم املختلفة
 .املوجهة لألطفال

 

                                                           
 .01مرمي مرايي، املرجع السابق، ص:  (1)
 .73 (، ص:3101مصطفى يوسف كايف، وسائل اإلعالم والطفل )عمان: دار احلامد للنشر والتوزيع،  (2)
 .00 (، ص:3100. )اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، 3سعيد زاين، تربية الطفل بني النظري والتطبيقي، ط (3)
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 (:Télévision) التلفزيون .3

 التعريف اللغوي:

وتعين الرؤية، وهي يف جمملها " vision" وتعين عن بعد، و"Téléالتلفزيون كلمة مكونة من مقطعني "
 تعين الرؤية عن بعد.

 صطالحي:التعريف اال

أبنه: طريقة إرسال واستقبال الصور املرئية املتحركة  الناحية العمليةميكن تعريف النظام التلفزيوين من 
 والصوت املصاحب هلا عن طريق موجات كهرومغناطيسية.

ارات واستقباهلا فهو وسيلة بث شبه فورية يتتابع فيه أبنه: نظام بث لإلش الناحية التقنيةويعرف من 
عرض الصور، بسرعة عالية يف حركة منتظمة ومتعاقبة، ويتحقق البث التلفزيوين بفضل وجود كامريا 
ونظام بث الصورة على الشاشة )نظام املسح(، ومولد إشارات متزامنة للصوت والصورة، وجهاز بث 

على عملية التقاط الصور )اثبتة ومتحركة(، وحتويلها إىل حمتوى   تقنية التلفزيونواستقبال، وتعتمد 
كهرابئي، ونقلها عرب األثري واستقباهلا بواسطة جهاز استقبال وحتويلها داخله إىل صورة مماثلة للصور 

 (1)امللتقطة.

معية البصرية التلفزيون أبنه: من أهم الوسائل الستصال معجم املفاهيم احلديثة لإلعالم واالويعرف  
تصال ابجلماهري، يتم من خالهلا نقل وبث الربامج واألخبار واملسلسالت واألفالم، وتديره مؤسسة لال

قد تكون حكومية أو خاصة، يتوجه إىل مجهور حمدد جغرافيا أو إىل مجاهري خمتلفة يف العامل، ويعتمد 
وهو وسيلة ختتصر ، ركة املرافقةاحلكذا على السمع والبصر العتماده أساسا على الصوت والصورة، و 

  (2)له القدرة على جذهبم وإاثرة انتباههم واهتمامهم.و ، للناسالزمان بني حصول احلدث وعرضه 

                                                           
 .321 (، ص:3117)مصر: دار املعرفة اجلامعية،  ،عريب-معجم مصطلحات اإلعالم: اجنليزيطارق السيد أمحد اخلليفي،  (1)
 .007،002 مي العبد هللا، مرجع سابق، ص ص: (2)
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 التعريف اإلجرائي:

ابلصوت والصورة  الصغري زود املشاهدينقل و ي ،تصال اجلماهرييهو إحدى وسائط االالتلفزيون 
شر وتقدمي املعلومات واحلقائق قوم بنيعرب أثري البث األرضي أو الفضائي، كما واللون واحلركة 

وهذا  ،على الطفلا أقوى الوسائل اإلعالمية أتثري التلفزيون ويعد  ،تنوعةاملربامج الاملوضوعات، وكذا و 
 ،هازواليت تتضح من خالل طبيعته كج ،قناع والتأثري والسيطرةنظرا ألمهيته وقدرته الفائقة على اإل

 ، واليتوطريقة عرض مادته اليت تعترب من املثريات احلسية والعقلية واالنفعالية لألطفال بدرجة كبرية
 معتقداهتم وقيمهم.و  كياهنم واجتاهاهتم  علىتؤثر 

 (:Specialized tv channels) املتخصصة لتلفزيونيةالقنوات ا .4

 صطالحي:التعريف اال

إلكرتوين لنقل برامج التلفزيون، وعادة يشار إىل القناة برقم معني املتخصصة هي ممر التلفزيونية  اةالقن
 ،على جهاز االستقبال، حىت يتسىن للمشاهد معرفة رقم القناة اليت تذيع الربانمج الذي يود مشاهدته

 :شكلني فهي قنوات تقدم نوعية معينة من الربامج، أو تستهدف مجهورا معينا وهي بذلك تنقسم إىل

  وهي قنوات تقدم نوعية معينة من الربامج يف املضمون الذي تقدمه: قنوات متخصصة
املتخصصة، ولكنها تستهدف مجهورا عاما مثل القنوات املتخصصة يف األخبار والربامج اإلخبارية، 

 .قنوات األفالم والدراما أو القنوات املوسيقية الغنائية، أو
 :تهدف الوصول إىل قطاع معني من وهي قنوات تس قنوات متخصصة يف اجلمهور الذي ختاطبه

 اجلمهور، يتميز خبصائص ومسات مشرتكة، تقدم هذه القنوات مواد منوعة تالءم تلك اخلصائص
  (1).قنوات األطفال، قنوات املرأة، القنوات املخصصة لرجال األعمال...اخل مثل:والسمات 

                                                           
-قسنطينة -أمينة طرابلسي، "القنوات العربية املتخصصة يف برامج األطفال" )شهادة املاجستري يف علوم اإلعالم واالتصال، جامعة منتوري (1)
 .33 (، ص:3112-3101،
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ذلك النمط من وسائل اإلعالم الذي جيعل من  كما ينظر إىل القنوات التلفزيونية املتخصصة أبهنا:
  (1)أحد املوضوعات اإلعالمية اهتماما رئيسيا له.

أو توجه إىل مجهور عام شر الثقافة املتعمقة واملتخصصة، تدف إىل نية هتإعالمقنوات  يقصد هبا أيضاو 
  (2)ت.دف إىل نشر الوعي واملعرفة املستندة إىل اخلصائص واملعلوماة هتموضوعي خاص، فهي

جملال معني من جماالت املعرفة  وسائل اإلعالم املختلفة اليت تعطي جل اهتمامها :وتعرف أيضا أبهنا
خمتلف فنون اإلعالم من كلمات وصور ورسوم وألوان هور عام أو خاص، مستخدمة توجه إىل مجوت

على املعلومات واحلقائق واألفكار املتخصصة اليت يتم عرضها  ةوموسيقى ومؤثرات فنية أخرى، معتمد
كون أكثر جذاب وانتشارا نية وتقنيات اإلتصال املتطورة، لتلإلمكانيات الف ، ومستغلةبطريقة موضوعية

  (3)واقناعا.

هي قنوات تلفزيونية تبث براجمها عرب األقمار الصناعية وفق تقنيات خاصة، وهي متخصصة كذلك 
قنوات الفضائية اجلامعة أو الشمولية، حيث تركز القنوات الفضائية املتخصصة اهتمامها على مقابل ال

اجلمهور، وابلتايل فهي ختتص يف جمال براجمي  هبا نوع من فرع واحد من فروع التخصصات اليت يهتم
  (4)دد.منفرد أو تتوجه إىل مجهور حم

 التعريف اإلجرائي:

األطفال بصفة قطاعا حمددا من اجلمهور وهي فئة هي حمطات فضائية توجه مضموان إعالميا خياطب 
وتفاعلهم مع البيئة  ،والسلوكية ،والقيمية ،والرتبوية ،جتماعيةمن أجل تنمية مداركهم اال ،خاصة

وتستخدم من أجل حتقيق ذلك خمتلف وسائل اإلاثرة البصرية، واإليقاع السريع، واإلهبار  احمليطة هبم،

                                                           
 .27 (، ص:3100 عزام حممد أبو احلمام، اإلعالم واجملتمع )عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع، (1)
 .02 (، ص:3102املشاقبة، نظرايت اإلعالم )عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع، بسام عبد الرمحن   (2)

 .02 (، ص:0222أمحد مصطفى عمر، اإلعالم املتخصص: دراسة وتطبيق )بنغازي: جامعة قاريونس، (3)
 .111،110 وحيدة بوفدح بديسي، مرجع سابق، ص ص: (4)
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وما حتتويه من برامج ابعتبارها من  3MBCقناة ويقصد هبذه القنوات يف إطار الدراسة  البصري،
 .القنوات التلفزيونية العربية املخصصة لألطفال

  (children’s tv programs) :  الربامج التلفزيونية املخصصة للطفل .5
 (:tv programs) التلفزيونية ربامجال .1.5

 اللغوي: تعريفال

م ج : هو النسخة اليت يكتب فيها احملد  ث ، و : مجعه برامج، معرب دخيل، وأصله فارسيج  م  ان  رْ الب    الب  ْران 
م ج : اخلطة املرسومة لعمل ما كربامج الدرس    (1).و اإلذاعةأمساء ر واته وأسانيد كتبه، والب  ْران 

  صطالحي:اال تعريفال

أبنه: فكرة توجد وتعاجل فنيا  "املوسوعة اإلعالمية"الربانمج التلفزيوين يف  حممد منري حجابيعرف 
  هلا إمكاانت الوسائل اإلعالمية. ابستخدام التلفزيون كوسيلة تتوافر

 وصورة وذات املرئية املتتابعة صواتمن املواد و تعرف كذلك الربامج التلفزيونية أبهنا: سيل متدفق 
األنواع التلفزيونية املختلفة، وال توجد أية مادة تلفزيونية خارج هذه األشكال املتدفقة من املواد 

  (2)التلفزيونية.

رسالة من مرسل عرب قناة )جمموعة مشاهد مصورة يصاحبها  أبنه: الربانمج التلفزيوينكما يوصف 
عرب معلومات عقلية ووجدانية تناسب  تريد أن حتقق أهدافا حمددة،صوت، إىل مستقبل )مشاهد(، 

ميول ورغبات املستقبل وقدراته العقلية، ترسل أبساليب وطرق خمتلفة هبدف حتقيق اإلمتاع 
  (3).والرتويح

                                                           
 .13 جممع اللغة العربية، مرجع سابق، ص: (1)
 .111 وحيدة بوفدح بديسي، مرجع سابق، ص: (2)
م واالتصال، جامعة مليكة بن سعدية، "القيم الدينية اإلسالمية املبلغة يف الربامج التلفزيونية لقنوات األطفال العربية" )أطروحة دكتوراه يف علوم اإلعال (3)

 .01 (، ص:3100-3101،-مستغامن -عبد احلميد بن ابديس
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هتدف الربامج التلفزيونية على اختالف مضموهنا وأشكاهلا إىل اإلعالم والتثقيف والتوجيه والتسلية و 
والرتفيه واإلعالن، ويستطيع التلفزيون أن حيقق كل هذه األهداف من خالل براجمه املتنوعة يف إطار 

وخدمة أهداف الدولة واجملتمع من جهة  ،من التوازن بني رغبات املشاهدين واهتماماهتم من جهة
 (1)أخرى.

يف قالب تلفزيوين معني،  كما ينظر إىل الربامج التلفزيونية ابعتبارها فكرة أو جمموعة أفكار تصاغ 
خالل مدة زمنية حمددة، سواء مباشرة أو مسجلة، تعاجل وجتسد موضوعات إجيابية أو سلبية، 

  (2)ابستخدام الصورة والصوت بكامل تفاصيلها الفنية، لتحقيق هدف معني.

 التعريف اإلجرائي:

وهي  نتشارواسعة اال اليت تبث عرب وسيلة إعالمية البصرية يف دراستنا، الربانمج هو املادة السمعية
مجهور  ، ويتوجه إىلوهذا الربانمج له أركان وهدف وقالب فين يصمم على حسب مضمونه التلفزيون،

 األطفال، وتتنوع برامج األطفال بني: أفالم الكرتون، متثيليات، حكاايت، مسابقات، ألعاب...
 وغريها.

  :(children’s tv programs) الربامج التلفزيونية املخصصة للطفل  .2.5

 صطالحي:التعريف اال

أبهنا: الربامج املقدمة واملوجهة لألطفال، تتخذ أشكاال وقوالب فنية عديدة كي  إيناس السيدتعرفها 
  (3)حتقق أهدافها يف الوصول إىل مجاهريها املستهدفة.

                                                           
 .01مليكة بن سعدية، املرجع السابق، ص:  (1)
 .17 (، ص:3101، -عمان-تسنيم أمحد خميمر، "القيم يف برامج األطفال التلفزيونية" )رسالة ماجستري يف اإلعالم، جامعة الشرق األوسط  (2)
فل اجلزائري"، جملة احلكمة للدراسات اإلعالمية منال رداوي، "أتثري القنوات التلفزيونية العربية املتخصصة يف برامج األطفال على ثقافة الط (3)

 .302 (، ص:3102)جوان ، 1، اجمللد 01، العدد تصاليةواال
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أبهنا: كل ما يقدم لألطفال عرب شاشة التلفزيون من عروض سواء كانت هذه  صربي هاشميصفها 
 .العروض من اإلنتاج احمللي أو املستورد، مبا حتتويه من قصص وأفالم وأغاين ورقصات

املدرسة واليت حتقق قدرا  أبهنا: الربامج اليت يقدمها التلفزيون للطفل ما قبل عال عبد الرمحنوتعرفها 
 التثقيف. من التسلية أو

الربامج املنتجة واليت حتمل مضامني وقيما إنسانية، اجتماعية، تربوية، سلوكية،  أيضا ويقصد هبا 
دينية، وتتخذ أحد األشكال التالية: أفالم الرسوم املتحركة، نشرات األطفال، الربامج التعليمية، 

  (1)التثقيفية والرتفيهية.مسلسالت األطفال وجمالهتم، أفالم األطفال، ابإلضافة إىل املسلسالت 

الربامج اليت ختتص  أبهنا "مدخل إىل الصحافة واإلعالم"يف كتابه  علي عبد الفتاح كنعانوعرفها 
ألن األطفال هم أكثر فئات اجلمهور حساسية، ويتعني أن يتم إخضاع   ،ابلطفل من متابعة ودراسة

  (2)كافة الربامج املوجهة هلم للبحث والدراسة قبل بثها.

ن املراهقة، وذلك على شكل فقرات أو ساملواد اإلعالمية من برامج وأفالم تعد للصغار حىت أو هي 
 فدا املواد املسموعة املرئية املنتجة هبهباليت يقصد  ،منوعات أو استعراض يتضمن األغاين والتمثيليات

  (3)عرضها على األطفال من خالل التلفزيون.

تساعد على تنمية اجلوانب اجلسدية والنفسية واالجتماعية اليت مج ارب خمتلف ال وتعرف كذلك أبهنا
  (4)هتم.راهتم و مهاراوتفتح أمامهم حماوالت للتفكري واإلبداع وتنمي قد ،لألطفال

 

 
                                                           

-مية نوف بنت كتاب العتييب، "القيم الرتبوية يف برامج قناة اجملد لألطفال" )رسالة ماجستري يف اإلعالم، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسال (1)
 .02 ص:(، 3101-3112، -السعودية

 .02 (،ص:3101علي عبد الفتاح كنعان، مدخل إىل الصحافة واإلعالم )عمان: دار األايم للنشر والتوزيع،  (2)
 .202 (،ص:3107)أفريل  3نوال بومشطة، "القيم الرتبوية يف برامج الطفل التلفزيونية ابلقناة اجلزائرية الثالثة"، جملة الدراسات اإلعالمية، العدد  (3)
 .00 مليكة بن سعدية ، مرجع سابق، ص: (4)
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 التعريف اإلجرائي:

ذه الشرحية واملعدة سلفا هل ،هي كل ما يبثه التلفزيون من برامج لألطفالبرامج األطفال التلفزيونية 
ترفيهية،  سواء كانت ،واحملتوية على موضوعات وأفكار متعددة تتالئم مع مراحل الطفولة املختلفة

االندماج مع احلياة  وهذه الربامج تغرس فيهم القيم والسلوك وتعلم األطفال كيفية ،تربوية وأ ثقيفية،ت
 قناة"ضامني اليت تقوم ونقصد هبا يف دراستنا جمموعة العروض والرسائل وامل ،االجتماعية بكل أشكاهلا

MBC3"  عربيةتلفزيونية إبنتاجها على مستوى القناة، وبثها لألطفال العرب، ابعتبارها قناة 
 ، األلعاب...اخل.تحركة، برامج املسابقات، برامج املواهباملالرسوم  :وتتضمن هذه الربامج متخصصة،
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 .خامسا: الدراسات السابقة

تقتضي الدراسات العلمية يف جمال البحث العلمي وقوف الباحث على الرتاث العلمي، أو ما يسمى 
هبا الرسائل العلمية واألطروحات املقدمة  ويقصديف البحث العلمي، أو املشاهبة ابلدراسات السابقة 

حاجة ملحة  وأمهية هذا املوضوع جعلنا يف والبحوث احملكمة ذات العالقة مبوضوع الدراسة احلايل،
للتطرق لبعض الدراسات ذات العالقة به، خاصة وأن الدراسات السابقة تساعد الباحث يف توجيه 

ية اليت تزيد من مثرة البحث وخصوبته، ألهنا متده ابملسالك تطبيقابعتبارها املوجهات النظرية وال ،حبثه
من معلومات  هالل ما حتتوياهلامة لالستقصاء، وتوفري البياانت لكل ما يدور حوله املوضوع من خ

هناك دراسات عديدة تناولت القيم يف  ناوابلنسبة ملوضوعغنية وقيم علمية، أضيفت اىل حقل املعرفة، 
عرض مجلة من الدراسات السابقة اليت تعد قاعدة ستبرامج األطفال، ومن خالل هذه الدراسة ن

ت يصدد قلة البحوث اجلزائرية اليت عنأساسية ننطلق منها يف دراستنا هذه، وجيدر ابلذكر يف هذا ال
وسنقتصر على الدراسات بدراسة اجلوانب القيمية يف برامج األطفال التلفزيونية )حسب اطالعنا(، 

وفيما يلي ، وسيتم عرضها حسب الرتتيب الزمين من األقدم إىل األحدثاألكثر ارتباطا مبوضوعنا، 
  الدراسات اليت أدرجناها:

القيم واملعلومات اليت تقدمها برامج  »: ب  املوسومة حممد جابر الدقناوي شاديةدراسة . 1
 (1)« -دراسـة حتليلية -األطفال ابإلذاعـة املصريـة 

وهي رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجيستري، أجنزت مبعهد الدراسات العليا للطفولة واإلعالم وثقافة 
مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيسي  ، وتتحدد3112، سنة -مصر -الطفل، جبامعة عني مشس 

ما الكيفية اليت تتشكل هبا منظومة القيم واملعلومات اخلاصة ابلطفل داخل برامج األطفال  :التايل
   ابإلذاعة والعوامل املؤثرة يف ذلك ؟ وينبثق من هذا التساؤل األسئلة الفرعية اآلتية:

                                                           
-مصر -شادية حممد جابر الدقناوي، "القيم واملعلومات اليت تقدمها برامج األطفال ابإلذاع ة املصري ة" )رسالة ماجيستري، جامعة عني مشس  (1)
،3112.) 



اإلطار املنهجي للدراسة                                                      الفصل األول 
 

 
32 

  إلذاعة ؟ما القيم و املعلومات اليت تقدمها برامج األطفال اب (0
 ما أساليب عرض القيم االجيابية والقيم السلبية من خالل الربامج ؟ (3
 من مقدم املعلومة أو القيمة ابلربامج عينة الدراسة ؟ (2
ماهي القوالب واملعاجلات الفنية اليت مت استخدامها يف الربامج لتهيئة الطفل الستيعاب القيمة  (2

 أو املعلومة ؟

يف إطاره مت تصميم استمارة لتحليل مضمون الربامج املوجهة استخدمت الباحثة منهج املسح و 
لألطفال ابإلذاعة، للتعرف على ما تتضمنه من معلومات وقيم، مع دراسة اجلوانب الشكلية اليت تقدم 
هبا املادة اإلعالمية من خالل اإلذاعة، وأجري التطبيق على عينة براجمية هي برامج األطفال املقدمة 

سنة على إذاعيت "الربانمج العام" و"الشرق األوسط"، يف دورة إذاعية   03 -2من للمرحلة العمرية 
وقد خلصت الباحثة إىل  ،3113 -2-21إىل  3113 -2-0كاملة ملدة ثالثة شهور ابتداءا من

 جمموعة من النتائج أبرزها:

  الربانمج العام"  شتمل عينة الدراسة ابإلذاعتني أن برامج األطفال باتبني من التحليل الذي"
بينما شغلت برامج األطفال إبذاعة  ،من إمجايل زمن عينة الدراسة %21.01شغلت نسبة 

 .%32.21الشرق األوسط نسبة 
 يف برامج  %12.10( مرة بنسبة 001قيمة اجيابية إبمجايل تكرار ) 30ناقدمت اإلذاعت

الشرق األوسط، كما إبذاعة  %23.22 "الربانمج العام" بينما جاءت بنسبة األطفال ب
إبذاعة   %12.22 ة( مرة شغلت نسب021قيم سلبية إبمجايل تكرار ) 2قدمت اإلذاعتني 

 إبذاعة الشرق األوسط. %23.22"الربانمج العام"، و
  من إمجايل  %01.21وتبني من التحليل أنه احتلت قيمة االنتماء للوطن املرتبة األوىل بنسبة

، تليها قيمة %7.02ها قيمة استثمار وقت الفراغ بنسبة تلي ،القيم على مستوى اإلذاعتني
، واحتلت قيمة العمل املرتبة اخلامسة بنسبة %0.1 ةب العلم يف املرتبة الرابعة بنسبطل

1.71% . 
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  تليها قيمة %30.11ويف إطار القيم السلبية فقد احتلت قيمة الكسل املرتبة األوىل بنسبة ،
، وجاءت قيمة املكر يف املرتبة الثالثة بنسبة %01.30الغرور يف املرتبة الثانية بنسبة 

02.00%. 
  جاءت أساليب عرض القيم اإلجيابية يف أغلب األحيان لفظيا يف شكل ممارسة، بينما جاءت

 أساليب عرض القيم السلبية بنسبة كبرية لفظيا مع احلث على التخلص منها.

قيم اليت حتتويها الربامج املخصصة للطفل، تشرتك دراستنا مع هذه الدراسة يف اهتمامها مبوضوع ال
وتتشابه مع الدراسة احلالية يف استهدافها للربامج احمللية وأيضا تركيزها على مرحلة عمرية قريبة من 
دراستنا رغم أن الفئة اليت استهدفناها كانت أوسع، وختتلف عنها من انحية الوسيلة املستخدمة يف 

احملطات اإلذاعية بدل القنوات التلفزيونية، وما نعتربه نقطة اختالف عرض برامج األطفال واملتمثلة يف 
أخرى هو جمتمع البحث الذي اقتصر على الربامج اإلذاعية اليت تعتمد على الصوت بصفة كلية 
واملوجهة أساسا إىل لألطفال يف اجملتمع املصري، بينما استعنا يف دراستنا على قناة تلفزيونية موجهة 

 ". MBC3 العامل العريب وهي قناة "لكل األطفال يف

وعلى العموم استفدان من الدراسة من خالل إجراءاهتا املنهجية يف عملية مجع البياانت واألداة املعتمد 
 عليها، وكذا النتائج اليت توصلت إليها واليت سنحاول حتليلها قصد االستفادة منها.

من القيم اليت تعززها أفالم الرسوم  مناذج » :ب  املوسومةعائشة سعيد علي الشهري  دراسة .2
 (1)«-دراسة حتليلية-املتحركة املخصصة لألطفال من وجهة نظر الرتبية اإلسالمية

 -بقسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة يف جامعة أم القرى  3101 -3112مت إجراء الدراسة يف موسم 
ت الباحثة فيها إىل إبراز بعض القيم من أجل نيل شهادة املاجيستري، هدف -اململكة العربية السعودية

اليت حتملها أفالم الرسوم املتحركة املوجهة لألطفال من خالل حتليل عينة منها وإيضاح أضرارها على 
قيم الطفل وتربيته اإلسالمية وارتباط ذلك الضرر خبصائص النمو الديين واملعريف يف مرحلة الطفولة، 

                                                           
صصة لألطفال من وجهة نظر الرتبية اإلسالمية" )رسالة عائشة سعيد علي الشهري، " مناذج من القيم اليت تعززها أفالم الرسوم املتحركة املخ (1)

 (.3101 -3112، -اململكة العربية السعودية -ماجيستري يف الرتبية اإلسالمية واملقارنة، جامعة أم القرى
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اؤالت التالية: ما القيم اليت تعززها الرسوم املتحركة املخصصة وصاغت الباحثة مشكلة الدراسة يف التس
لألطفال من وجهة نظر الرتبية اإلسالمية؟ وما مدى موافقة القيم اليت حتملها الرسوم املتحركة لقيم 

 الرتبية اإلسالمية؟

وتندرج الدراسة ضمن البحوث الوصفية معتمدة على منهج حتليل احملتوى، حيث قامت الباحثة 
-0يف الفرتة ما بني  MBC3بوصف وحتليل عينة من برامج الرسوم املتحركة اليت عرضت على قناة 

، ومن مث إبراز مناذج من القيم الواردة فيها سلبا وإجيااب يف ضوء 3101 -0 -0وحىت  3112 -2
بية اإلسالمية، ومت اختيار عينة عشوائية متثلت يف أربعة أفالم )عالء الدين، اجلاسوسات، يوغي، الرت 

 تيمون وبومبا(، وميكن اجياز نتائج الدراسة يف اآليت:

  22.02شكلت القيم السلبية نسبة%. 
  30.20شكلت القيم اإلجيابية نسبة%. 
 إلجيابية بكثري يف هذه القناة، وهي ليست إال القيم السلبية املخالفة لقيم اإلسالم تفوق القيم ا

 منوذجا ملا يبث يف القنوات العربية املخصصة لألطفال.
  القيم األبرز يف األفالم األربعة عينة الدراسة هي: اجلنس، العنف، الشرك ابهلل، السحر، وهي

ألخالقية يف على التوحيد وتتعارض مع القيم ا ةقيم تتعارض مع جوهر الرتبية اإلسالمية القائم
 الرتبية اإلسالمية وهذا مؤشر خطري ينبغي االنتباه له واختاذ الالزم حياله.

على حتليل قد اعتمدت تحليل املضمون، فلتتفق هذه الدراسة مع دراستنا من حيث استخدامها 
، للخروج بنتائج واقعيه عن مدى حتقيق تلك الربامج يف MBC3حمتوى برامج األطفال يف قناة 

من حيث اهلدف من التحليل املتمثل يف  بية اإلسالمية، وتتفق معها أيضاألهداف الرت  مضموهنا
حصر القيم اليت تتضمنها الربامج املدروسة، مع الفارق أن هذه الدراسة تدرس القيم ومدى اتفاقها 
 وتعارضها مع جوهر الرتبية اإلسالمية، ابإلضافة إىل الفرق يف جمتمع وعينة البحث اليت متثلت يف

 الربامج األجنبية مقابل الربامج احمللية يف دراستنا.
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طالع على هذه الدراسة يف النتائج اليت مت التوصل د جوانب االستفادة احملققة من االوميكن حتدي
واليت أكدت على أن القيم السلبية املخالفة لقيم اإلسالم تفوق القيم اإلجيابية يف الربامج  ،إليها

تطرق للربامج املنتجة يف البيئة العربية اإلسالمية، وهذا ما حناول معرفته من خالل املستوردة، لكنها مل ت
 دراستنا.

السلوكيات والقيم يف الرسوم املتحركة » : ب املوسومة  دمية عمر خليل احلاج يوسفدراسة  .2
 (1)«كعينة دراسية   MBC3 " يف قناة2"ابور رينجرز ساموراي" و"كارل 

، وقد عاجلت الباحثة فيها -فلسطني -أجريت الدراسة بقسم الصحافة يف جامعة النجاح الوطنية 
موضوع القيم والسلوكيات يف الرسوم املتحركة املستوردة، واستهدفت البحث يف مضمون الرسالة 

لعام اإلعالمية اليت يقدمها التلفاز، ومساعدة الطفل على اختيار املفيد منها، ومن خالل اإلطار ا
للدراسة قامت الباحثة بتحديد جمموعة من التساؤالت أبرزها: ما هو الدور الذي تلعبه الرسوم 

يف التأثري اإلجيايب والسليب على سلوك الطفل؟ وما هي السلوكيات  MBC3املتحركة على فضائية 
 والقيم اليت تبث يف الرسوم املتحركة؟

الكيفي واستخدمت كل من أسلوب حتليل املضمون وقد اعتمدت الباحثة يف دراستها على املنهج 
والوصف، وحددت الباحثة عينة الدراسة يف شقها التحليلي بربانجمني "ابور رينجرز ساموراي" 

"، حيث مت اختيار الربانمج األول بطريقة العينة القصدية والثاين أبسلوب العينة العشوائية 3و"كارل 
املضمون ملعرفة القيم والسلوكيات املتضمنة يف برامج الرسوم  البسيطة، واستخدمت الباحثة أداة حتليل
 :املتحركة، ومتثلت نتائج الدراسة يف مايلي

  3إن برامج الرسوم املتحركة املستوردة ومنها عينة الدراسة "ابور رينجرز ساموراي" و"كارل "
 .يقدمون قيم وسلوكيات ال تتناسب مع اجملتمع الفلسطيين العريب

 اعتماد قناة MBC3 على برامج الرسوم املتحركة املستوردة بشكل كبري. 

                                                           
 .10 ص:(، 3102،  -فلسطني -السلوكيات والقيم يف الرسوم املتحركة" )جامعة النجاح الوطنية"، دمية عمر خليل احلاج يوسف (1)
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 استغالل قناة MBC3  برامج الرسوم املتحركة اليت تعرضها، بتقدمي إعالانت جتارية عن
 .الشخصيات الكارتونية وحث األطفال لشرائها

  برامج الرسوم املتحركة املستوردة تعزز قيم وسلوكيات سلبية أضعاف القيم اإلجيابية اليت
 ضمنها.تت

لتقاء بني ، وميكن اعتبار أن نقطة االراسة لتشاهبها الكبري مع دراستنايعود سبب عرض هذه الد
يف االشرتاك يف دراسة املضمون القيمي  ةثلتماملجرهتا الباحثة، أالدراسة اليت قمنا هبا والدراسة اليت 

، وما ميكن أن نعتربه نقطة اختالف هو MBC3املوجه للطفل من خالل  برامج األطفال يف قناة 
تركيز الباحثة على السلوكيات إىل جانب القيم، ابإلضافة إىل حتديدها لشكل واحد من برامج 

ختالف يف جمتمع وعينة هذه الدراسة املركز يف الرسوم املتحركة، كما نلحظ االاألطفال واملتمثل 
املدبلج، يف حني تناولت دراستنا الربامج ذات أساسا يف الربامج ذات اإلنتاج األجنيب املستورد و 

 اإلنتاج العريب احمللي.

دراسة السلوكيات والقيم يف الرسوم املتحركة عملت ومن منطلق االستفادة من هذه الدراسة، ومبا أن 
فوائد وأمهية برامج األطفال يف ترسيخ القيم، وهدفت إىل البحث يف مضمون  التعرف على على

ة اليت يقدمها التلفاز، ومساعدة الطفل على اختيار املفيد منها، فهذا يعد أحد الرسالة اإلعالمي
األهداف اليت انبنت على أساسها الدراسة احلالية، وعليه فقد استفدان من الدراسة يف تدعيم اإلطار 

  النظري، وكذا يف إعداد استمارة حتليل احملتوى، رغم اختالف اجملتمع املدروس.

برامج قناة  -القيم يف برامج األطفال التلفزيونية» : ب املوسومة  خميمر تسنيم أمحددراسة  .2
3MBC (1)« -أمنوذجا 

، وقد 3101سنة  -عمان -وهي رسالة ماجيستري منجزة بكلية اإلعالم جبامعة الشرق األوسط 
جتسدت إشكالية الدراسة يف التساؤالت التالية: ما األساليب الفنية اليت استخدمت لعرض القيم 

                                                           
 .(3101، -عمان-تسنيم أمحد خميمر، "القيم يف برامج األطفال التلفزيونية" )رسالة ماجستري يف اإلعالم، جامعة الشرق األوسط  (1)
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؟ وما القيم اليت تتضمنها برامج األطفال 3MBCومضامني برامج األطفال التلفزيونية يف قناة 
 ؟3MBCالتلفزيونية يف قناة 

قامت الباحثة إبجراء دراسة حتليلية معتمدة على املنهج الوصفي التحليلي، ومت تطبيقها على عينة 
، يف الفرتة  عيني بواقع ساعتني يومياوعني صنااملوجهة لألطفال خالل أسب 3MBCممثلة لربامج قناة 

مبا يعادل ثالثة أشهر ونصف،  3102 -00 -02إىل  3102 -7 -0الزمنية املمتدة من 
مستخدمة أداة املقابلة واستمارة حتليل املضمون كأداة رئيسية مكونة من فئتني فئة الشكل وفئة 

 ىل عدة نتائج نذكر أمهها:املضمون تتناسب مع أغراض الدراسة وأهدافها، وتوصلت الباحثة إ

 برانمج  30حيث متثلت يف  ،الغالبية العظمى من مصادر إنتاج الربامج هي مصادر أجنبية
ويف ذلك إشارة إىل بعد  ،برامج كان مصدر إنتاجها عريب 0برانمج يف حني  23من أصل 

عن الواقع غرتاب حمتوايت هذه الربامج عن بيئة الطفل العريب مما يؤدي اىل توليد مشاعر اال
 ورفضه له.

  الربامج املستوردة هي اليت سامهت يف رفع نسبة استخدام اللغة العربية الفصحى، نظرا ألن
الربامج املدروسة مدبلجة ابلكامل وليست من إنتاج القناة نفسها، ويف ذلك قراءة أخرى يف  

 ة العربية.كون استخدام املوضوعات األجنبية بلغة عربية يتضمن أفكارا خمتلفة عن البيئ
  من  %20.7املوسيقى الصاخبة هي الغالبة على ما يعرض يف برامج القناة واليت تبلغ نسبتها

،  34.4%برامج عينة الدراسة، مقارنة بنسبة املوسيقى واملؤثرات الصوتية اهلادئة واليت بلغت
يت بلغت وترى الباحثة أن هذه النسبة املرتفعة تعد أمرا سلبيا، وترى أن اخللط بينهما وال

هو أمر إجيايب حبيث ترافقه مشاهد وصور تتناسب مع املوسيقى وبكمية  %07.7نسبتها 
 موزعة يتقبلها عقل الطفل. 

 يف نفسية الطفل، حيث لوحظ وجود قيم  ة قيما هادفة وترتك أثرا إجيابياتتضمن برامج القنا
ة مثل قيم الصداقة، دينية أبرزها قيمة الشجاعة وسالمة القلب من األحقاد، وقيم اجتماعي
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التعاون، وكذلك قيمة صون حرية الوطن واستقالله كقيم وطنية، كما لوحظ ان قيمة حب 
 االستطالع واالهتمام ابلقراءة هي القيم األعلى تكرارا ابلنسبة للقيم العلمية.

  مت رصد عدة قيم دالة على سلوكيات سلبية تعرض يف برامج األطفال على رأسها القيم
ابلعنف، تناول املشروابت والتدخني، اإلحياءات اجلنسية، والتحرش، وهي كلها قيم ال املتعلقة 

تتناسب مع املرحلة العمرية من حياة الطفل، ووجودها يف الربامج املوجه له مؤشر على أن قناة 
3MBC حنراف والتشوه األخالقي لدى الطفل العريب مبا يتناىف مع القيم تسعى لرتسيخ اال

 سالمية.العربية واإل
 جتماعية، الوطنية، السياسية، إن القيم اإلجيابية املتكررة يف كل من جداول القيم الدينية، اال

والعلمية يقابلها قيم دالة على سلوكيات سلبية أبرقام ومعدالت أعلى، وهذا يعين أن توجه 
املواد  القناة لرتسيخ القيم السلبية متكرر وملفت لالنتباه، مما يستدعي وجود رقابة على

 اإلعالمية اليت يشاهدها األطفال على تلك القناة بصورة ملحة.

يعود سبب عرض هذه الدراسة لتطابقها الكبري مع املوضوع الذي حنن بصدد البحث فيه من حيث 
تناوهلا ملتغريات الدراسة، أما من حيث جمتمع الدراسة فتطابقت مع دراستنا يف اختيارها لربامج قناة 

"3MBC يتضمنها من قيم أبنواعها املختلفة، واختلفت عنها من حيث استخدامها ألداة " وما
 املقابلة إىل جانب استمارة حتليل احملتوى واليت اعتمدان عليها كأداة وحيدة.

تعترب الدراسة من الدراسات اليت استفدان منها يف غالبية مراحلها، حيث اتفقت مع دراستنا يف تناوهلا 
املخصصة لألطفال، خاصة يف جانبها التطبيقي من خالل تصميم  3MBCقناة  للقيم ودراسة برامج

االستمارة، كما استفدان منها يف موضوع القيم بشكل خاص من أجل حتديد واستخدام تصنيف 
دراستنا، كما أفادتنا توصيات هذه الدراسة ابإلشارة إىل أنه من املفيد إخضاع  يفضح وحمدد للقيم وا

ربية للدراسة من أجل دعم اإلنتاج العريب، وهو متغري أخذانه بعني االعتبار يف برامج األطفال الع
 دراستنا.
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القيم الدينية اإلسالمية املبلغة يف الربامج التلفزيونية »: ب املوسومة  مليكة بن سعديةدراسة  .1
 (1)«-حتليل مضمون برانمج "نون" قناة "تلفزيون ج" منوذجا - لقنوات األطفال العربية

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف علوم اإلعالم واالتصال ختصص اتصال وسائل اإلعالم وهي 
 تهدفوقد است، 3100 -3101للموسم  -مستغامن -واجملتمع، من جامعة عبد احلميد بن ابديس 

القيم الدينية اإلسالمية كقاعدة أساسية من  سة معرفة ما إذا كانت قناة "تلفزيون ج" تركز علىراالد
وهو برانمج حواري موجه مضمون برانمج "نون"  مج اليت تنتجها، وهذا من خالل حتليلاخالل الرب 

سنة وعائالهتم، من انتاج قناة "تلفزيون ج"، وبناءا عليه فقد متثلت  03حىت  2للبنات من سن 
تلفزيون "قناة  إشكالية الدراسة يف اآليت: ما واقع القيم الدينية اإلسالمية يف برانمج "نون" الذي تنتجه

وماهي القيم اليت تريد قناة "تلفزيون ج" غرسها يف نفوس األطفال العرب املسلمني من خالل  ؟"ج
 هذا الربانمج؟

حسب للربانمج املذكور وهبدف اإلجابة على هذه اإلشكالية استخدمت الباحثة منهج حتليل احملتوى 
نوفمرب  02سبتمرب إىل غاية  02خالل دورة براجمية ممتدة من  حلقات( 7) القصديةنظام العينة 

مصفوفة القيم الدينية و  ستمارة حتليل احملتوىأما عن أدوات الدراسة فتمت االستعانة اب، 3102
 ها:أمهوتوصلت الدراسة إيل عدة نتائج ، اإلسالمية

 ركز حيث داد براجمها أن قناة "تلفزيون ج" ال تركز على القيم الدينية اإلسالمية كقاعدة إلع
برانمج "نون" يف حمتواه على موضوع الطبخ والصحة واملواضيع الفنية ابلدرجة األوىل، أما 

ليأيت  ،والتقسيم الزمين للمواضيع املوضوع الديين فقد احتل املرتبة الرابعة من حيث التكرار
  املوضوع الرتبوي يف املرتبة األخرية.

  مع  تتناسبأن غالبية املواضيع الفنية اليت متت معاجلتها حتمل يف طياهتا قيم سلبية غربية ال
تصميم األزايء واليت من شأهنا غرس قيم سلبية فيهن مثل موضوع  ،سن البنات املوجهة إليهم

                                                           
م واالتصال، جامعة مليكة بن سعدية، "القيم الدينية اإلسالمية املبلغة يف الربامج التلفزيونية لقنوات األطفال العربية" )أطروحة دكتوراه يف علوم اإلعال (1)

 .(3100-3101،-مستغامن -عبد احلميد بن ابديس
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صناعة اإلكسسوارات، وهذا ألهنما جيسدان قيما غربية دخيلة تعزز حب املوضة والتربج و 
 .الت، وهذا ما ال يتماشى مع قيم اجملتمع اإلسالميواالنف
  يهتم الربانمج ابلدرجة األوىل بدعم وتطوير وحتفيز املواهب الفنية لدى البنات، حيث مت

الرتكيز على قيم :االفتخار والدعم والتحفيز، اإلبداع والتميز، الطموح وحتدي الصعاب، قيمة 
 م جاءت يف إطار املوضوع الفين.النجاح، الثقة ابلنفس وغريها، كل هذه القي

 متثلت يف  ةاإلسالمي بيئةجسد الربانمج أيضا من خالل الصورة قيما سلبية وغري مقبولة يف ال
  التربج، املوضة واللباس الغريب، الزينة امللفتة للنظر، االستشهاد بثقافة الغرب يف التعامل.

  مل يعطي الربانمج أمهية للقيم التالية: حقوق األقارب وصلة الرحم، حقوق املعلم، آداب
االستئذان، آداب الطعام، آداب التهنئة حيث جاءت بنسب جد ضعيفة مقارنة ابلقيم 
األخرى، يف حني جاءت آداب التحية، حقوق الصداقة، وآداب اجمللس بنسب مرتفعة، هذا 

هذه القيم ال يهدف إىل غرس هذه القيم يف األطفال بل جيعل من ما يشري إىل أن الربانمج 
 هم.نتباهالب جلوسائل 

 القيم الشخصية والقيم على  بقدر تركيزه واألخالقية أن الربانمج ال يركز على القيم العقائدية
، القيم الصحيةالتايل: القيم  القيم حسب الرتتيب أنواعتناول حمتوى الربانمج ، فقد الصحية

مث القيم العقائدية  صية، قيم الرتبية االجتماعية، القيم األخالقية، قيم الرتبية العقلية،الشخ
، وهذا يدل على أن القناة ال جتسد من خالل الربامج اليت القيم اجلمالية والتفاعلية اوأخري 

تنتجها هويتها وانتماءها اإلسالميني بل تريد جلب أكرب عدد من مجهور األطفال املسلمني 
 ريهم.وغ

ال إ ،حمليااملنتجة  تتقاطع هذه الدراسة مع دراستنا احلالية يف أهنا تتناول القيم يف برامج األطفال العربية
اإلطار املكاين للدراسة ويتضح لنا االختالف يف دون سواها،  أهنا ركزت على القيم الدينية اإلسالمية

  .التحليلية وطبيعة الربامج حمل التحليل
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عدة جوانب سواء يف فصوهلا النظرية حول القيم وبرامج األطفال، من ولقد أفادتنا يف دراستنا اجلارية 
تصميم يف منطلقا وموجها لنا  ابإلضافة إىل كوهناجانب نوع املنهج وأدواته، أو فصوهلا املنهجية من 

ما تبثه فية إعادة النظر كما أفادتنا من خالل نتائجها اليت تؤكد على ضرور  ،استمارة حتليل احملتوى
القنوات املوجهة لألطفال من حمتوايت وما تقدمه من برامج، واليت من املفروض أن جتعل من البعد 

قيما و  االقيمي الديين اإلسالمي قاعدة إلنتاج براجمها ومن هذا املنطلق أتيت دراستنا لتضيف أبعاد
 أخرى.

 (1)«املوجهة لألطفال MBC3القيم يف برامج قناة  »: ب املوسومة  وحيدة بوفدح بديسيدراسة  .6

، -قسنطينة -للعلوم اإلسالمية جامعة األمري عبد القادركلية أصول الدين يف وهي دراسة أجنزت ب
السيما جانب القيم اليت تعكسها واجتهت الباحثة إىل دراسة برامج األطفال يف القنوات املتخصصة 

  الية البحث يف اآليت:كعليه فقد متثلت إش وبناءا مضامينها،

  ؟3MBC ما هي القيم الرئيسية اليت تعكسها برامج قناة (0
 ما مصدر القيم املتضمنة يف تلك الربامج؟ (3
 حنو القيم املعروضة يف براجمها؟ 3MBCما هو اجتاه برامج قناة  (2
  ؟3MBC قناةعرض القيم يف برامج يف و القوالب الفنية املعتمدة ساليب األما هي  (2
 ؟3MBCما هي اللغة املستخدمة يف عرض القيم يف برامج قناة  (1

وقد اختارت الباحثة  حتليل املضمون، أداةتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، اليت تعتمد على و 
وفق أسلوب األسبوع الصناعي على  3MBCمن أجل الكشف عن القيم يف برامج قناة  عينة الدراسة
امتدت من شهر جوان إىل شهر أوت من سنة  تلفزيونية كاملة مقدرة بثالثة أشهر،مدار دورة 

ماعدا األفالم واختارت الباحثة عينة عشوائية طبقية من ضمن عينة األسبوع الصناعي،  ،3100
فقد اشتملت  أما استمارة التحليل، أفالم 2الواردة يف العينة وعددها  الطويلة فتم حتليل كل األفالم

                                                           
 .(3102)جوان  23"القيم يف برامج قناة املوجهة لألطفال"، جملة املعيار، العدد  وحيدة بوفدح بديسي، (1)
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وفئات الشكل، واندرجت حتت كل نوع جمموعة من الفئات  عني من الفئات مها فئات احملتوىعلى نو 
 وحتصلت الباحثة على جمموعة من النتائج اليت جتيب على أسئلة البحث نورد أبرزها:، الفرعية

  3تنوعت القيم اليت تعكسها برامج قناةMBC  ما بني قيم إجيابية وقيم سلبية، غري أن هذا
النوع األخري من القيم كان الغالب على مضامني الربامج اليت تعرضها القناة، ويف مقدمتها قيم 

 العنف والعدوان والتخريب والتدمري، واإلميان ابلقوى اخلارقة لبعض املخلوقات.
 ات الشكل وبعدها عن القيم السلبية اتسمت بعض الرسوم املتحركة اليت عرضتها القناة جبمالي

بشكل صريح، غري أن التحليل الكيفي كشف عن قيم سلبية خطرية تقدم بشكل ضمين، 
 وهي القيم اليت متس اجلانب العقدي بشكل خاص.

  3تضمنت الربامج اليت عرضتها قناةMBC  ،خاصة يف الربامج جمموعة من قيم العوملة السلبية
واالختالط والصداقة بني البنات  ،ها ابجلانب الشخصي كاللباساألمريكية وقد ارتبطت أغلب

الشكل واللباس واألكل واألوالد، كما ظهرت بعض القيم املرتبطة بنمط احلياة األمريكية يف 
غابت القيم اإلجيابية املرتبطة ابلعوملة عن أغلب الربامج املقدمة والعالقات املتنوعة، ويف املقابل 

 .رتبطة ابلدميقراطية وحقوق اإلنسانعلى قناة خاصة تلك امل
  3غلبت الربامج املستوردة على قناةMBC  وتفوقت الربامج األمريكية على غريها من الربامج

مما انعكس على نوع القيم اليت تقدمها برامج القناة، وهذا ما جيعل الباحثة تؤكد على ارتباط 
 متعات اليت أنتجته.لمجاإلنتاج املستورد دائما بقيم ا

يف كوهنا تدرس القيم واألساليب الفنية املستخدمة لعرض األفكار تتفق هذه الدراسة مع دراستنا 
وهو اهلدف الذي تسعى ، 3MBCوالقيم واملضامني اليت تبثها برامج األطفال التلفزيونية على قناة 

راسة، ونلمس وجود دراستنا إىل استنتاجه من وراء حتليل مضامني الربامج التلفزيونية العربية موضوع الد
ثل جمتمع الدراسة وميارتباط وتشابه مع الدراسة احلالية يف صياغة األسئلة واألهداف بشكل مباشر، 

  بني الدراستني. ختالفونوع العينة وحجمها أبرز نقاط اال
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مهم هذه الدراسة من بني الدراسات املهمة يف حقل إعالم الطفل، ألهنا عنيت بدراسة جانب  تعترب
واملتعلق أساسا مبوضوع القيم، كما أهنا قدمت  وانب اليت هلا دور كبري يف بناء شخصية الطفلاجلمن 

ستعانة هبا يف وضع ومن هذا املنطلق قمنا ابالمنوذجا ملا يبث يف القنوات العربية املخصصة لألطفال، 
مسألة القيم يف  تصور عام للدراسة، من خالل حتديد أهم األبعاد اليت يتم الرتكيز عليها يف تناول

احملتوى اإلعالمي املوجه للطفل، وأيضا ساعدتنا يف حتديد البناء املنهجي للدراسة سواء يف صياغة 
املشكلة البحثية أويف حتديد أهدافها وتساؤالهتا، خاصة أن الظاهرة املدروسة حتتاج إىل التحديد 

 الدقيق، نظرا لإلشكاليات العديدة اليت حتيط هبا.

القيم اليت تعكسها املسلسالت األجنبية بقنوات » : ب املوسومة  علي دي املتويلهبة جمدراسة  .2
 (1)«األطفال املتخصصة وأثرها على الطفل املصري 

كلية   -وهي رسالة مقدمة للحصول على درجة املاجستري يف اإلعالم من قسم اإلذاعة والتليفزيون 
، استهدفت الدراسة رصد وقياس القيم اليت تعكسها 3107جبامعة القاهرة لسنة  -اإلعالم 

أطفال  ال سيمااملسلسالت األجنبية املقدمة بقنوات األطفال املتخصصة وأثرها على الطفل املصري 
(، هذا ابإلضافة إىل التعرف على ما تبثه MBC 3و  SpaceToonاملرحلة اإلعدادية على قنايت )

هذه النوعية من املسلسالت من سلوكيات سلبية قد ال تتوافق مع جمتمعاتنا وثقافتنا العربية، واعتمدت 
مبوضوع الدراسة،  لغرس الثقايف اليت ترتبط ارتباطا وثيقاالدراسة يف إطارها النظري على نظرية ا

 ولإلحاطة مبوضوع الدراسة مت طرح التساؤالت التالية:

 (؟MBC 3و  SpaceToon)ما مصادر إنتاج املسلسالت املقدمة على قنايت  (0
القيم اليت يعكسها مضمون املسلسالت األجنبية املقدمة على هذه القنوات، وما مدى  ما (3

 وجود اختالفات يف هذه القيم ابختالف مصادر وجهات اإلنتاج؟
 ما السلوكيات السلبية اليت يعكسها مضمون املسلسالت األجنبية املقدمة على هذه القنوات؟ (2

                                                           
يف هبة جمدي املتويل علي، "القيم اليت تعكسها املسلسالت األجنبية بقنوات األطفال املتخصصة وأثرها على الطفل املصري" )رسالة ماجيستري  (1)

 (. 3107،-مصر–اإلعالم، جامعة القاهرة 
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الباحثة املنهج املسحي بشقيه الوصفي والتحليلي، وهبدف اإلجابة على هذه اإلشكالية استخدمت 
ويف إطار ذلك مت انتقاء عينة من مسلسالت األطفال األجنبية املقدمة بقنوات األطفال املتخصصة 

 3MBCاملذكورة مسبقا ملدة ثالثة أشهر متصلة، واملتمثلة يف حلقات مسلسل "سام وكات" من قناة 
، وحلقات من "ابور رينجرز" من قناة 3100 مارس حلقة من جانفي إىل 21واليت بلغ عددها 

Space Toon ابعتماد استمارة حتليل 3100حلقة يف الفرتة من أفريل حىت جوان  31، عددها ،
احملتوى، واعتمدت الدراسة امليدانية على عينة عمدية من األطفال املصريني يف املرحلة اإلعدادية بلغ 

 لصت إليها الدراسة ما يلي:، ومن أهم النتائج اليت خ211قوامها 

 تعرض املسلسالت قيم وعادات ترتبط بثقافة اجملتمع الذى تبث من خالله. 
  يندرج مضمون مسلسل "سام وكات" حتت املضمون الرتفيهي االجتماعي، ولكن بدا اهلدف

الواضح من املسلسل هو التأكيد على قيمة الصداقة، بينما يندرج مضمون مسلسل "ابور 
املضمون الرتفيهي األكشن، ولكن كان اهلدف الواضح من املسلسل هو تعزيز  رينجرز" حتت

 فكرة انتصار اخلري على الشر.
  جاءت قيم مراعاة حقوق الصداقة واحلب واالعرتاف ابخلطأ والتعاطف يف املراتب األوىل

ابلنسبة ملسلسل "سام وكات"، وابلنسبة ملسلسل "ابور رينجرز"، فقد جاءت وفق الرتتيب 
حتاد قوة، مراعاة حقوق الصداقة، الشجاعة، والتفكري العقالين، وهي قيم تايل قيمة االال

 .تعكس اهلدف األساسي من املسلسل
  انطوى املسلسلني حمل الدراسة على العديد من القيم والسلوكيات السلبية كاخلداع، الرغبة يف

 االنتقام، الكذب، السخرية، العنف، والتفاخر والتعايل.
 ة اليت يعرضها السلوكيات السلبية نسب أعلى يف تكرارها عن القيم اإلجيابي احتلت

 .ناملسلسال
  من عينة الدراسة يشاهدون مسلسالت األطفال األجنبية  %70أوضحت النتائج أن

 .املعروضة بقنواهتم املتخصصة



اإلطار املنهجي للدراسة                                                      الفصل األول 
 

 
45 

  من أطفال العينة يفضلون مشاهدة هذه املسلسالت أببطال %11.7أشارت النتائج إىل أن 
وإبنتاج عريب، وجاءت أسباهبم لتقدمي موضوعات تتناسب مع طبيعة اجملتمع املصري  مصريني
االهتمام ابملضمون و يف الرتتيب األول، بينما كان السبب الثاين هو الشعور  %20.7بنسبة 

، وجاء سبب أهنا تكون أسهل يف الفهم ووصول املضمون %34.5الذي يقدم للطفل بنسبة 
 %.30.0ث بنسبة يف الرتتيب الثال

من خالل استعراض هذه الدراسة وما توصلت إليه من نتائج جند أهنا تتقاطع مع دراستنا من حيث 
استخدامها ملنهج حتليل املضمون هبدف التعرف على القيم اليت تعرضها برامج األطفال حمل الدراسة، 

مضامينها، ويوجد اختالف بني ومقارنة نتائج التحليل هبدف الكشف عن القيم االجيابية والسلبية يف 
الدراستني من حيث اختيار جمتمع وعينة الدراسة  الذي ركزت فيه دراستنا على الربامج العربية يف قناة 

3MBC 3، بينما تناولت الباحثة املسلسالت األجنبية يف كل من قناةMBC  وSpace Toon ،
 ابإلضافة إىل اهتمامها بتأثري القيم على الطفل املصري.

أفادت هذه الدراسة يف حتديد البناء املنهجي للبحث سواء يف صياغة املشكلة البحثية أو حتديد 
التساؤالت وأهداف الدراسة، أو املنهج وأسلوب مجع البياانت املناسبة هلا، كما ساعدت يف حتديد 

سة اجلارية، وحدات وفئات حتليل املضمون بدقة، ووضع تصميم أويل الستمارة التحليل املتعلقة ابلدرا
 .نطالق منها للوصول إىل اجلوانب اليت مل تتناوهلا هذه الدراسةواال

القيم الرتبوية يف برامج الطفل التلفزيونية ابلقناة اجلزائرية »: ب املوسومة  نوال بومشطةدراسة  .8
 (1)« -دراسة حتليلية لربانجمي "تل الزهور" و"أستوديو الصغار" -الثالثة 

، وقد قامت -أم البواقي -تصال جبامعة العريب بن مهيديعلوم اإلعالم واالدراسة يف ميدان وهي 
الباحثة بدراسة حتليلية على الربامج التلفزيونية املوجهة للطفل اليت تنتجها وتبثها القناة اجلزائرية الثالثة، 

برانجمي  (، واملتمثلة يف أعداد 3107إىل جانفي  3102خالل الدورة الرباجمية العادية )من سبتمرب 

                                                           
 .(3107)أفريل  3جملة الدراسات اإلعالمية، العدد "القيم الرتبوية يف برامج الطفل التلفزيونية ابلقناة اجلزائرية الثالثة"، نوال بومشطة،  (1)
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تل الزهور" وبرانمج "أستوديو الصغار"، وتسعى الدراسة إىل البحث عن أنواع القيم الرتبوية اليت "
يتضمنها هذان الربانجمان، واألساليب املستخدمة للتأثري يف الطفل، وذلك من خالل اإلجابة عن 

ل يف القناة اجلزائرية الثالثة؟ ما القيم الرتبوية اليت تتضمنها الربامج املوجهة للطف :التساؤالت اآلتية
وماهي أنواعها ومصادرها؟ وما األساليب واللغة اليت يوظفها الربانجمان لرتسيخ القيم الرتبوية لدى 

 الطفل؟

اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، وذلك من أجل وصف الظاهرة ورسم صورة عامة 
الباحثة بتحليل برانجمني لألطفال يف القناة اجلزائرية  عن اإلشكالية املدروسة، ويف هذه الدراسة قامت

أعداد لكل برانمج، ومن أجل مجع  01الثالثة مت اختيارمها أبسلوب العينة العشوائية وقدرت ب 
البياانت الالزمة، استخدمت الدراسة أداة حتليل احملتوى من خالل نظام للفئات، وانقسمت فئات 

ل: وتضم نوع القيم، مصادر القيم، اهلدف، وأيضا فئات كيف قيل: حتليل احملتوى إىل فئات ماذا قي
لغة التقدمي، أساليب التقدمي، واستنادا إىل حتليل البياانت وتفسريها، قامت  وتضم فئة الشخصيات،

 الباحثة بصياغة النتائج العامة للدراسة يف ما أييت:

 تنشئة الطفل وترسيخ القيم الرتبوية لديه يف برامج األطفال التلفزيونية هلا دور.  
  تتضمن برامج الطفل اليت تبثها قناة اجلزائرية الثالثة القيم االجتماعية واألخالقية والسلوكية

بشكل أكرب، وهي بذلك تعمل على غرس السلوكيات اإلجيابية لدى الطفل وتعزيز أخالقه مبا 
 .جمتمعهيسمح له ابلتواصل االجتماعي السوي يف حميطه و 

  تكاد تغيب القيم الدينية والثقافية يف الربامج املدروسة، وهي من القيم الرتبوية اهلامة يف تنشئة
الطفل وتعليمه املبادئ األساسية يف الدين والثقافة وهي من مكوانت هويته الوطنية والثقافية 

 .واإلسالمية
 يمية وتثقيفية، وهي تتناسب مع برامج الطفل يف "اجلزائرية الثالثة" هلا أهداف تربوية وتعل

مرحلة الطفولة اليت يكتسب فيها الطفل القيم الالزمة لتنشئته وفق املبادئ األخالقية 
 .والسلوكية يف اجملتمع
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 وهي من  ،يوظف برانمج "تل الزهور" احليواانت والدمى املتحركة يف إيصال الرسالة للطفل
ب القيم بسهولة، بينما يركز برانمج الشخصيات اليت تساعده على الفهم السريع واكتسا

"أستوديو الصغار" على اإلنسان سواء مقدم أو مهرج وهذا األسلوب تقليدي حيتاج إىل 
 .االبتكار والتنويع

  تستخدم برامج األطفال أسلوب احلوار واأللعاب واألغاين لتقدمي املعلومات األساسية يف
ويساعده على الفهم والتفاعل واالستيعاب الربانمج، مما خيلق لدى الطفل احليوية والنشاط 

 اجليد لألفكار والقيم اليت يطرحها الربانمج. 

من خالل استعراضنا هلذه الدراسة وما خلصت إليه من نتائج، جند أهنا تتشابه مع دراستنا من حيث 
لباحثة متغريي الدراسة، رغم أن فئات القيم اليت استهدفناها كانت أوسع من الفئات اليت تناولتها ا

واليت اقتصرت على القيم الرتبوية، كما تتفق هذه الدراسة مع دراستنا من حيث صياغة األسئلة 
ختالف يف اجملال املكاين حيث قامت الباحثة بتطبيق دراستها واملنهج واألداة املعتمدة، ويتضح لنا اال

" وهي قناة MBC3قناة "با ا يف دراستنعلى قناة "اجلزائرية الثالثة" وهي قناة عامة، يف حني استعن  
 متخصصة موجهة لألطفال.

متت اإلفادة من هذه الدراسة من عدة جوانب خاصة أهنا أجنزت يف فرتة حديثة ابلنسبة لدراستنا 
وهذا ما من شأنه أن ميثل مصدر إثراء هلذا البحث يف اجلانب املتعلق ابإلجراءات املنهجية، وأيضا 

فكار فيها إضافة إىل التعرض للنتائج اليت توصلت إليها استفدان من أسلوب العرض وتسلسل األ
 ستعانة هبا يف عملية التحليل.ومقارنتها واال
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 .سادسا: منهج الدراسة وأدواهتا

 دراسة:. منهج ال1.6

ؤية الواقع وحتليل ظواهره، ومن املعلوم أن لكل دراسة أو ر إن التوجيه املنهجي للبحوث العلمية هو 
منهجية معينة يبين الباحث عليها قاعدته األساسية يف االنطالق يف عملية حبث علمي أسس 

البحث، وتكون هذه األسس مبثابة املرشد الذي يتبناه حىت تتسم دراسته ابلدقة العلمية، وهذا بطبيعة 
احلال يكون من البناء النظري إىل غاية النتائج اليت سوف يتحصل عليها واليت تعترب جتسيدا لكافة 

 .وات اليت صاغها الباحث خالل مشواره العلمياخلط

هو أسلوب من أساليب التنظيم العامة جملموعة من األفكار " :ومن هنا ميكن استخالص أن املنهج
  (1)."املتنوعة، واهلادفة للكشف عن حقيقة هذه الظاهرة أو تلك

العلوم بواسطة  الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف"أبنه:  رجاء وحيد دويدريكما ترى 
طائفة من القواعد العامة اليت هتيمن على سري العقل وحتديد عملياته، حىت يصل إىل نتيجة 

  (2)."معلومة

وطبيعة املشكلة البحثية واإلنسانية،  جتماعيةفاملنهج إذا هو العمود الفقري لتصميم البحوث اال
وملا كان موضوع  ،ج الذي يستعملهاملدروسة واهلدف من دراستها هو الذي حيدد للباحث نوع املنه

، فإنه يندرج حتت القيم املتضمنة يف الربامج التلفزيونية العربية املخصصة للطفلدراستنا هو البحث عن 
للظاهرة موضوع الدراسة  تتسم ابلوصف الدقيقو اليت تسعى  ،التحليلية الوصفيةأو البحوث الدراسات 

 هلا.والتحليل النوعي والكمي 

دراسة وفهم حمتوى االتصال اإلنساين عموما واملضمون اإلعالمي وما دامت الدراسة تنصب على 
هو األنسب  descriptive research الوصفي نهجاملفخصوصا مبختلف جوانبه وأشكاله، 

                                                           
 .21 (، ص:0222 حممد عبيدات وآخرون، منهجية البحث العلمي: القواعد واملراحل والتنظيمات )عمان: دار وائل، (1)
 .032 (، ص:3111رجاء وحيد دويدري، البحث العلمي: أساسياته النظرية وممارسته العلمية )دمشق: دار الفكر،  (2)
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املستخدمة يف جمال الدراسات العلمية يعد من أبرز املناهج  ي، والذهلذه الدراسةواألكثر مالءمة 
على رصد ومتابعة دقيقة لظاهرة أو حدث معني بطريقة كمية أو املنهج الوصفي ويقوم اإلعالمية، 

من حيث احملتوى أو احلدث نوعية يف فرتة زمنية معينة أو عدة فرتات، من أجل التعرف على الظاهرة 
 (1).الواقع وتطويره أو املضمون، والوصول إىل نتائج وتعميمات تساعد على فهم

 . أداة حتليل احملتوى:2.6

 واليت ،رئيسة كأداة احملتوى حتليل أداة ةدراسيف هذه ال نااستخدم الالزمة، البياانت مجع أجل منو 
حينما عرف حتليل berlson  بريلسون بريانردوهو ما أكده  الدراسات، هذه مثل يف األنسب تعد

إىل وصف احملتوى الظاهر أو الواضح للرسالة اإلعالمية وصفا   حبث يرميأسلوب أداة و "احملتوى أبنه: 
 (2)."كميا وموضوعيا منتظما

 على احملتوى حتليل اعرف فقدSerge moscovici   موسكويف سارجو Henry Paul هنري بول أما
 من التقنيات املستخدمة ملعاجلة املواد اللغوية، مثل مقاالت الصحف ومتداخلةجمموعة متباينة " أنه
 (3)".... إخلالقصص والشهادات واخلطب السياسية، األعمال األدبيةو 

أسلوب أو أداة للبحث العلمي ميكن أن يستخدمها الباحثون يف "أبنه:  مسري حممد حسنيكما عرفه 
الصريح للمادة جماالت حبثية متنوعة وعلى األخص يف علم اإلعالم، لوصف احملتوى الظاهر واملضمون 

، وذلك هبدف حثيةحتياجات البمن حيث الشكل واملضمون تلبية لالاإلعالمية املراد حتليلها 
تصال، وذلك والتعرف على مقاصد القائمني ابال استخدام هذه البياانت يف وصف املادة اإلعالمية

  (4)بشرط أن تتم عملية التحليل بصفة منتظمة، ووفق أسس منهجية ومعايري موضوعية".

                                                           
 .27(، ص:  3110رحبي مصطفى عليان، البحث العلمي: أسسه، مناهجه وأساليبه، إجراءاته )عمان: بيت األفكار الدولية،  (1)
 .11 (، ص:3103جتماعية )اجلزائر: دار الفجر للنشر والتوزيع، بلقاسم سالطنية وحسان اجليالين، أسس املناهج اال (2)

(3) Henry Paul et Serge moscovici, « Problèmes de l’Analyse de contenu », Langage, N° 11, (1998), 

P:36. 
 .022 (، ص:3112جتماعية )عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، ابراهيم أبراش، املنهج العلمي وتطبيقاته يف العلوم اال (4)
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ألطفال يف إحدى لاحلصول على معلومات تتعلق ابملواد التلفزيونية املقدمة  دراسةال ههذستهدف تو 
القنوات العربية املوجهة إىل األطفال، ويوثق يف جانبه العملي مدى جتسد القيم أبنواعها يف الربامج 

  البحث.يف مدة إجراء  وخيضعها للتحليل MBC3 التلفزيونية اليت تنتجها قناة

ويعتمد جناح حتليل احملتوى على دقة اختيار وحتديد فئات التحليل الرئيسية والفرعية اليت تتضمنها 
املادة املراد حتليلها، حيث أن التحديد الدقيق لفئات التحليل من الطرق املؤدية إىل نتائج علمية وحبثية 

كأداة حبثية رئيسية هبدف إخضاع  ()*استمارة حتليل احملتوىبتصميم قمنا  وبناءا على هذامثمرة، 
 للتحليل. -حمل الدراسة–املادة اإلعالمية 

 استمارة حتليل احملتوى:. 3.6

توفر استمارة التحليل للباحث إطارا حمددا لتسجيل املعلومات اليت تفي مبتطلبات البحث، حيث يتم 
الباحث بصفة خمتصرة  وهي عبارة عن بطاقة فنية يدوهنا، (1)تصميمها مبا يتفق وأغراض التحليل

ليصب فيها نتائج احلساابت اليت قام هبا على مضمونه، مث جيمعها ليتم تفريغ حمتواها يف جداول 
ساعدتنا على وصف وحتليل مضمون عينة احللقات املختارة، من اليت األداة  يوه ،(2)التحليل الكمي

معتمدين على تساؤالت الدراسة وأهدافها وطبيعة املادة املراد  ،ضموناملشكل و الحتديد فئات خالل 
طالع على البحوث اال وكذااملراجع اليت تطرقت لتحليل احملتوى، و  عتماد على معلوماتناابالحتليلها، و 

توصلنا إىل حتديد فئات الشكل والدراسات السابقة اليت تناولت حتليل مضمون املادة املقدمة للطفل، 
جمموعة "فئات التحليل هي و  ، تتناسب مع أغراض الدراسة وأهدافهااليت رئيسية والفرعيةال واملضمون

، وهدف البحث املادة اإلتصالية من التصنيفات اليت يقوم إبعدادها الباحث وفقا لنوعية وحمتوى
الية الرئيسية واليت صوإطاره النظري، وذلك من خالل إجراء تصنيف حملاور وموضوعات املادة اإلت

                                                           
 (.13( و )10) رقم امللحقني يف االستمارة، لفئات التعريفات دليل مع املضمون حتليل استمارة أنظر )*(

 .02(، ص: 3102تصال: دروس نظرية وتطبيقات )عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع، حممد الفاتح محدي، منهجية البحث يف علوم اإلعالم واال (1)
 .27، 22 (، ص ص:3112ع، كوم للدراسات والنشر والتوزي  -يوسف متار، حتليل احملتوى للباحثني و الطلبة اجلامعيني )اجلزائر: طاكسيج (2)
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على فئتني فئة )ماذا قيل؟( وهتتم يف دراستنا اعتمدان  ، وعليه(1)"بدورها تصنف إىل حماور فرعية
كانت على و  فئة )كيف قيل؟( وهتتم ابلشكل الذي قدم فيه املضمون،و  ،مبضمون املادة ومعانيها

 :النحو التايل

 فئات املضمون )ماذا قيل؟(:

وهي من أكثر الفئات استخداما يف الدراسات التحليلية، إذ يعمد الباحث من . فئة املوضوعات: 1
خالهلا اإلجابة على التساؤل اخلاص ابملواضيع األكثر بروزا يف احملتوى، وتقدير درجة أمهيتها وتركيزها 

املختارة  ، ووفق هذه الفئة يقوم الباحث بتحديد املواضيع الواردة يف عينة الدراسة(2)يف املادة اإلعالمية
واختيار هذه ، (3)وتصنيفها وتقسيمها إىل مواضيع فرعية وصوال إىل مجع املعلومات الكافية للتحليل

الفئة مكننا من معرفة وحتديد طبيعة املواضيع اليت تضمنتها عينة الدراسة وأكثرها بروزا، وعليه مت 
 تقسيمها إىل ما يلي:

املوسيقى والغناء، الرقص، عوب، إحياء الرتاث الشعيب، ثقافات الش :والفنية املواضيع الثقافية.1. 1
 الشعر، التمثيل، الرسم.

 احلساب الذهين، االبتكارات واالخرتاعات، التكنولوجيا. املواضيع العلمية:.2. 1

الرايضات القتالية، ألعاب القوى، اجلمباز، السباحة، سباق السيارات، املواضيع الرايضية: .3. 1
 التزجل على اجلليد.

 جتماعية.: العالقات األسرية، املعامالت واآلداب االجتماعيةاملواضيع اال.4. 1

 احلالقة، الطبخ، التصوير. مواضيع املهن:.5. 1

                                                           
 .12، ص: مرجع سابقحممد الفاتح محدي،  (1) 
 .302، 300(، ص ص: 0222.)القاهرة: عامل الكتب، 2مسري حممد حسني، حبوث اإلعالم، ط (2)
 .21ص: (، 3102: أوراق ثقافية للنشر والتوزيع، جيجلهند عزوز، اإلعالم الديين يف اجلزائر: قراءات يف الصحافة املكتوبة ) (3)
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القيمة هلا مفهوم ذايت ونسيب األمر الذي جيعل منها الفئة األكثر صعوبة يف فئة أنواع القيم: . 2
ومن ثقافة إىل أخرى، والقيمة مرتبطة بعاملني التناول والتحليل، ألهنا ختتلف من فرد إىل آخر 

جتماعي املرتبط ابلقوانني أساسيني مها: العامل النفسي املرتبط برغبات الفرد وميوله، والعامل اال
، وتعد هذه الفئة أهم فئة يف دراستنا وهندف من خالهلا إىل (1)ري والضوابط اليت يفرضها اجملتمعواملعاي

ليت تقدم يف برامج األطفال، وحتتوي بدورها على جمموعة من الفئات التعرف على نوعية القيم ا
مع إضافة بعض التعديالت مبا يتوافق وحدود ما  سرباجنرالفرعية واليت قمنا ابختيارها حسب تصنيف 

 تثريه الدراسة من تساؤالت، وكذا طبيعة املواد اليت مت إخضاعها للتحليل وتتمثل يف:

: ضمتحول مواضيع معينة و  بزايدة املعارف واملدارك وتتعلق :العلميةالقيم املعرفية أو .1. 2
، القدرة على التفكري، الرغبة يف االكتشاف والتعلم، التشجيع على البحث حب االستطالعالفضول و 

والقراءة، اخليال العلمي، تقدمي معلومات معرفية وحقائق، تنمية القدرات العقلية، التشجيع على تعلم 
 .اللغات

خدمة الوطن، احلب واالعتزاز ابلوطن، وقد حتددت فيما يلي: القيم السياسية والوطنية: .2. 2
 ، تقدير الشخصيات السياسية.عتزاز ابلعروبةاال

، قي مبعناها اإلجيايب وهي: الصربوهي القيم ذات الصلة ابجلانب الديين واألخالالقيم الدينية: .3. 2
إماطة األذى عن الطريق، الرفق ابحليوان، بر الوالدين، االبتسامة، ، االستئذان ،الصدقة، الكلمة الطيبة

 .، االستئذانتقدمي النصيحة، فعل اخلري

وهي القيم اليت تكتسب طابعا اجتماعيا يف جانبيها املعريف والسلوكي  جتماعية:القيم اال.4. 2
آداب  ،آداب الطعام ،دعم األهل ألبنائهم، الرأفة والرفق ابألطفالومتثلت يف: التكافل األسري، 

، احرتام ثقافة الشعوب، احملبة، االهتمام ومساعدة اآلخرين، تصحيح العادات ، احرتام الكباراحلوار
 ، حماربة التنمر، تقدير واحرتام املهن.حتاد والعمل اجلماعياال اهلدية، اخلاطئة، الصداقة،

                                                           
 .02، 07يوسف متار، مرجع سابق، ص ص:  (1)
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وهي اليت ترتبط جبمال املظهر والطبيعة وضمت: امليل إىل الفن، اإلبداع  القيم اجلمالية:.5. 2
 والتناسق يف الديكور، املناظر الطبيعية، النظافة، األانقة واالعتناء ابملظهر.

وهي اليت تتعلق بذات الفرد والصفات اليت حيوزها وقد صنفناها يف دراستنا  القيم الشخصية:.6. 2
 ،الدعم والتحفيز، اإلميان ابلقدرات الذاتيةو  الثقة ابلنفس، اإلبداع والتميز، تحديالالطموح و إىل: 

، املكافأة بعد اإلجناز، اإلجناز والتفوق، احملاولة واإلصرار، استغالل وقت الفراغ، ملعالحب النشاط و 
احرتام ، املنافسة الشريفة، تقبل و ن اآلخرين، اإلجيابية يف التفكري، عدم السخرية ماالعرتاف ابخلطأ

 .واجلرأة الشجاعةاالختالف، 

واليت قدمت أبسلوب صريح  واملرفوضة اجتماعيا وهي القيم الغري مرغوب فيها السلبية: القيم.7. 2
، تقليد الكبار، التسرع املوضة واللباس الغريب، الزينةو  التربجأو ضمين يف الربامج حمل الدراسة وضمت: 

الرتويج  ،نظابآلخرين، األاننية وحب الذات، الغرية، اإلحباط، سوء الوالتهور، السخرية واالستهزاء 
 واالستهالك، تقليد الفن الغريب، تشجيع هواايت مرفوضة يف اجملتمع العريب.

تستعمل هذه الفئة للبحث عن خمتلف األهداف اليت يريد املضمون حمل الدراسة  فئة األهداف:. 3
، ونقصد هبا يف دراستنا األهداف اليت (1)إبالغها أو الوصول إليها، فلكل مضمون هدف خاص به

يتوخى القائمون على إنتاج برامج األطفال حتقيقها، وبناءا على حتليل عينة الدراسة فقد حددانها يف 
، التسلية والرتفيه، اكتشاف ة ارشاديةوجيهيت، أهداف تعليمية تثقيفيةالتالية: أهداف  األهداف

 املواهب والقدرات وتنميتها، التشجيع على ممارسة اهلواايت.

: وهي الفئة اليت متكننا من حتديد األساليب اليت يوظفها املرسل اإلقناعيةاالستماالت فئة . 4
 وألجل، (2)ليت يتبناها يف احملتوى اإلعالميوإقناعهم ابألفكار االستثارة أكرب عدد من املشاهدين 

 :ام وهيقسثالث أ إىل تصنيفها الفئة مت هلذه الدقيق التحليل

                                                           
 .21 يوسف متار، مرجع سابق، ص: (1)
 .022، ص: (دسديوان املطبوعات اجلامعية،  :)اجلزائر ،اإلعالم حبوث يف احملتوى حتليلحممد عبد احلميد،  (2)
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 .أسلوب املرح والفكاهة، االستعانة ابملشاهري، اإلهبار يف اإلخراج الفين:العاطفية االستماالت.1. 4

، االستشهاد ابملعلومات رقامواأل إلحصائياتاالستشهاد اب نضمتوت :االستماالت العقلية.2. 4
 .الواقعيةاألحداث و 

  . أضرار صحية، التخويف من لذنبابالشعور التأنيب و  تلمشو  :االستماالت التخويفية.3. 4

هي الفئة اليت يتمكن الباحث مبوجبها حتديد  فئة الشخصيات املستخدمة يف عرض القيم:. 5
الشخصيات الفاعلة يف املادة اإلعالمية، وتستخدم يف دراسة الشخص أو اجملموعة اليت يتم تقدميها 

، ونقصد هبا طبيعة الشخصيات اليت استخدمت يف عرض القيم وتقدميها لألطفال (1)والرتكيز عليها
 ، ضيوف الربانمج.األطفال املشاركونالربانمج )املذيع(،  مقدم، شخصيات كرتونية واليت تنوعت بني:

 فئات الشكل )كيف قيل؟(: 

 لكوهناتعترب من أهم الفئات يف عملية التحليل نظرا  :يف عرض القيم . فئة اللغة املستخدمة6
مرتبطة مبدى فهم الرسالة اإلعالمية واستيعاهبا من طرف اجلمهور، ويستهدف حتليل اللغة املستخدمة 
يف الربامج للتعرف على النمط اللغوي السائد يف تقدمي معلومات معينة، ومدى استخدام املستوايت 

ستنا التعرف على نوع ، وهندف يف درا(2)اللغوية املناسبة لنوع اجلمهور املستهدف من املادة اإلعالمية
اللغة املستخدمة يف عرض املضمون القيمي يف برامج األطفال سواء كانت لغة منطوقة أو مكتوبة، 

 وتضمنت أربع فئات فرعية هي: لغة عربية فصحى، هلجة عامية، لغة أجنبية، مزيج من اللغات.

تقدمي القيم يف برامج وهي الفئة اليت تعرب عن األسلوب املتبع يف  . فئة أساليب عرض القيم:7
 األطفال ابلشكل الذي يسمح إبرساهلا وتلقيها من طرف مجهور األطفال وقد قسمت إىل:

 .أسلوب ضمين غري مباشر ،أسلوب مباشر :عرض القيم أسلوب.1. 7

                                                           
 .302مسري حممد حسني، مرجع سابق، ص:  (1)

 .020، ص: (3101األسس واملبادئ )عمان: دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع،  منال هالل املزاهرة، حبوث اإلعالم: (2)
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 عرض القيمة دون دعمها بسلوك.، عرض القيمة مدعمة بسلوك عرض القيم: نوع.2. 7

ربامج املخصصة للتحليل، وقد الترتبط هذه الفئة ابجلوانب الفنية املوظفة يف  املوسيقى:نوع . فئة 8
اعتمدان على هذه الفئة نظرا ألمهيتها وقدرهتا على جذب مجهور األطفال وإضفاء احليوية على 
املضمون اإلعالمي املقدم، ويقصد هبا النغمات املوسيقية واملؤثرات الصوتية املرافقة للكالم والصور 

 شاهد والقيم اليت يتضمنها الربانجمني حمل الدراسة، وقد تضمنت يف دراستنا فئتني فرعيتني ومها: وامل

 .، مؤثرات صوتيةموسيقى هادئة، موسيقى صاخبة :واملؤثرات الصوتية املوسيقى.1. 8

 أجنبية. نيةأغ، عربية نيةأغ: األصوات البشرية.2. 8

 وضمان التحليل استمارة على الصدق إلضفاء امن سعياو  إجرائيا، وتعريفها التحليل فئات حتديدوبعد 
 من جمموعة على وتعريفاهتا فئاهتا اكتمال بعد االستمارة بعرض ناقم فقد ،للقياس األداة صالحية
 بعض إىلان وجهو  الذين جيجل جبامعة اإلعالم واالتصال علوم قسم أساتذة من )*(احملكمني

 .لالستمارة النهائي التصميم وضع مت املقرتحة التعديالت ضوء وعلى ،املالحظات

  وحدات التحليل:. 4.6

على جرد أهم الوحدات اليت يشتمل  يعتمد حتليل احملتوى أساسا على جتزأة املضمون وحتليله بناءا
عليها، مث تفسريها يف سياقها لتحديد مفهومها واجتاهها ودرجة ارتباطها ابلسياق الكلي للموضوع، 
ووحدة التحليل "هي مقطع حمدد من رسالة أو جمموعة من الرسائل ممثلة لنفس خصائص وطبيعة 

حكم فيه طبيعة اإلشكالية اليت ينطلق منها الفئة، وهي الشيء الذي نقوم حبسابه فعال، واختيارها تت
  (1)الباحث وطبيعة الفئات املختارة واملضمون املراد حتليله".

                                                           
/ مسري لعرج )جامعة جيجل(، د/ حورية بولعويدات )جامعة جيجل(، د/ سهام بن حيىي )جامعة جيجل(، أ/ نبيل خريي )جامعة جيجل(،       د)*( 

 أ/ فريوز بوزيدة )جامعة جيجل(،.

 .72، 72متار، مرجع سابق، ص ص:  يوسف (1)
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 أن تبنيالتحليل انطالقا من معاينة ومشاهدة حلقات الربانجمني املدروسني، وهبذا  اتوقد حددان وحد
وحدة ه، هي دافهأ عم تتالءم نتائج تعطي أن ميكن اليتو  البحث ملوضوع مالئمة الوحدات أكثر

اليت تعد من أهم وحدات حتليل املضمون ومن الدعامات األساسية يف حتليل املواد اإلعالمية  الفكرة
والقيم واملعتقدات واالجتاهات، وهذه الوحدة متثل مجلة أو عبارة تتضمن الفكرة اليت يدور حوهلا 

 وسياقها، املعروضة املشاهد خالل من تظهر واليت املتضمنة القيمة عن تعرب حبيث ،(1)موضوع التحليل
 ترمي اليت الفكرة خالهلا من يفهم معينة حركات أي أو اخلاصة التلميحات أو اإلشارة ضمنها ويدخل

 للمعىن مشوال وأكثرها احملتوى حتليل وحدات أدق من وألهنا سة،راالد لطبيعة ملناسبتها مت اختيارهاو  هلا،
واليت تستخدم غالبا يف حتليل املسلسالت وحدة الشخصية ، وكذلك اعتمدان فائدة وأكثرها

التلفزيونية وغريها اليت تركز على الشخصيات، ويقصد هبا احلصر الكمي خلصائص السمات اليت 
حتدد مالمح شخصية أو شخصيات معينة من خالل أعماهلم والسمات والقيم واألفكار اليت ترتبط 

وهي من أصغر وحدات حتليل املضمون للتعبري عن وحدة الكلمة ، كما وقع االختيار على (2)هبم
أو عند حساب معىن معني، حيث مت تسجيل  القيم اليت نتناوهلا يف الدراسة لىالكلمات الدالة ع

 تكرار للقيمة يف كل مرة كانت ترد بشكل صريح خالل عرض الربانجمني.

 

 

 

 

 

                                                           
 .000منال هالل املزاهرة، مرجع سابق، ص:  (1)

 .002، ص: نفسهرجع امل (2)
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 لدراسة.اسابعا: جماالت 

 اجملال املكاين للدراسة:. 1.7

ينصب حول حتليل برامج القنوات ويقصد به املكان الذي متت فيه الدراسة، ومبا أن اهتمام دراستنا 
، وهناك عدة MBC3العربية املتخصصة يف برامج األطفال، فإننا قد قمنا بتطبيق الدراسة على قناة 

 :مسوغات الختيار هذه القناة نوجزها يف ما يلي

 ناة أن قMBC3 مفتوحة )غري مشفرة( وإبمكان اجلميع مشاهدهتا يف أي وقت.  
 قناة تنضوي حتت جمموعة قنوات تعد األوىل من حيث النشأة والظهور عربيا.ا أهن 
 القناة انطقة ابللغة العربية بشكل عام، وهي موجهة للطفل العريب. 
 املشاهدة، حسب ما أشارت إليه اإلحصائيات  قناة حتتل املراتب األوىل يف نسبأن ال

 )*(والدراسات السابقة.
  هناك تنوع يف الربامج اليت تبثها قناةMBC3 مما أاتح لنا التعمق يف دراسة القيم املتضمنة يف ،

 براجمها واألساليب الفنية اليت استخدمت لعرضها.
 سهولة احلصول على املواد اإلعالمية لتحليلها. 

 (:MBC3)التعريف بقناة 

سنة(، اتبعة جملموعة مركز تلفزيون الشرق  00إىل  2سعودية موجهة لألطفال )من  عربية هي قناة
 ،مفتوح غري مشفر على األقمار الصناعية عرب سات وانيل ساترقمي واليت تبث بشكل األوسط، 

، وتقدم الربامج واألفالم لألطفال لتنمية مهاراهتم التعليمية 2004ديسمرب 7 بدأت إرساهلا يفوقد 
، وتبث القناة املسلسالت الكرتونية (1)املتعة والرتفيه من انحية أخرى موالثقافية من انحية، ومنحه

                                                           
   ب املعنونة يوسف احلاج خليل دمية عمر دراسة ،"التلفزيونية األطفال برامج يف القيم"   ب املعنونة خميمر أمحد تسنيم دراسةومن ذلك على سبيل املثال:  (*)
 علي سعيد عائشةدراسة  ،"لألطفال املوجهة قناة برامج يف القيم"   ب املعنونة بديسي وحيدة بوفدح دراسة ،"املتحركة الرسوم يف والقيم السلوكيات"

 ."اإلسالمية الرتبية نظر وجهة من لألطفال املخصصة املتحركة الرسوم أفالم تعززها اليت القيم من مناذج"    ب املعنونة  الشهري
 .022 (، ص:3112هنى عاطف العبد، صناعة األخبار التلفزيونية يف عصر البث الفضائي )القاهرة: دار الفكر العريب،  (1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
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مغامرات جاكي  ،ابطال النينجايو،  يوغيالشهرية الناطقة ابللغة العربية ومن بني تلك املسلسالت: 
، زابور رينجر و  ،هاان مونتاان ،الليث األبيضوتعرض أيضا مسلسالت األطفال املرتمجة ومنها:  ،شان

أول برانمج تلفزيون واقع وهو مثل: برانمج عيش سفاري، كما تنتج القناة بنفسها بعض الربامج 
موجه لألطفال يف العامل العريب، هبدف تنمية روح املنافسة والتحدي واالعتماد على النفس والعمل 
بروح الفريق الواحد، إضافة إىل ذلك، جاء إنتاج برانمج بنات وبس، رحلة حول العامل، املخترب، خترج 

وهذه الربامج هي حمور لويل كيف؟... وغريها، يف يوم، التجربة، إيش طاخبني اي دانية، تليسكوب، قو 
 .اهتمام دراستنا

وتستعني القناة مبواد تلفزيونية منتجة يف مؤسسات أخرى مثل عرضها للرسوم املتحركة املنتجة يف قناة 
(kids4) ( األمريكية، وقناةcartoon network)  األمريكية أيضا، فضال عن أفالم دزين.(Disney 

movie) 

 إبداء رأيهم وتلقي اإلهداءات فقرات التفاعلية من األستوديو إلشراك املشاهدين يفويتم بث ال
، عزة شافعيالدانية  املشاركة يف املسابقات، ويعمل يف تقدمي برامج القناة طاقم من املذيعني وهم:و 

 (1).، مروة، نبيلعمر زعرور، أصالة كامل، مهند خبيت، حسن عبد هللا

من الربامج اهلادفة اليت حتقق املتعة والفائدة  جمموعة متميزة -حسب موقعها اإللكرتوين -وتقدم القناة 
والتعلم والتثقيف، وتعطي األطفال فرصة حقيقية للرتفيه والتسلية، وتساعدهم على اكتشاف مهاراهتم، 
وتطوير قدراهتم، وتنمية إبداعاهتم، من خالل ما تقدمه من مضمون إعالمي متميز يعرب عن واقع 

 أحالمه، ويساعد يف تنمية شخصيته وزايدة وعيه.الطفل العريب يف كل مكان، وخياطب 

                                                           
 (.12:32، سا3102فيفري  28)  ،/https://ar.wikipedia.org/wikiاملوقع اإللكرتوين:  (1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%BA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%BA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%D9%83%D9%8A_%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%D9%83%D9%8A_%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%D9%83%D9%8A_%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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كما تتوفر القناة على موقع إلكرتوين يتيح مشاهدة الربامج التليفزيونية املختلفة، ويعمل على تقدمي 
صور وأخبار شخصيات الربامج املفضلة، ويسعى املوقع إىل إاثرة خيال األطفال، وكشف مواهبهم، 

 :جتارب جديدة، وذلك من خاللوتعريفهم بعامل جديد يضيف إليهم 

 منتدايت MBC3  اليت تفسح اجملال للتعبري عن آرائهم وأفكارهم، وتتيح هلم التواصل مع
 .م ميول واهتمامات مشرتكةهأطفال من نفس عمرهم، جتمع

 ستماع إليها، حبيث تساعدهم يف التعرف أمتع القصص املصو رة، واليت يستمتعون بقراءهتا واال
  .به من قدرات إبداعية أدبيةعلى ما يتمتعون 

 ابة اليت حتقق هل   م التسلية والرتفيه اهلادف.األلعاب اإللكرتونية اجلذ 
 هم، وكذلك األمثال اليت تقدم هلم القيم واملعاين اجلميلةئاأللغاز اليت ختترب ذكا. 
 التواصل مع شاشة MBC3 من خالل دليل الربامج، وصفحات الربامج واألفالم العائلية. 
 ات مذيعي صفحMBC3 واليت يستمتعون من خالهلا بقراءة الرسائل اليت يكتبها هلم مذيعي ،

 القناة، ويتعرفون على بياانهتم الشخصية، وقصص طفولتهم، وهواايهتم.
 .خدمات اجلو ال واحلاسوب مثل حتميل النغمات واأللعاب، وخلفيات أجهزة الكمبيوتر 

خالل "ركن الوالدين"، فرصة التعرف على ما يقدمه  لآلابء واألمهات من MBC3 وأيضا يوفر موقع
املوقع ألطفاهلم من مواد إعالمية متخصصة ومدروسة، هتدف إىل تنمية مهاراهتم وقدراهتم اإلبداعية، 

  (1).وتنشئتهم على القيم والتعاليم اليت ترتقي هبم، وتطو ر شخصياهتم

 : اجملال الزمين للدراسة. 2.7

املدة  تعينإن حتديد اجملال الزمين للدراسة من اخلطوات املنهجية اليت جيب حتديدها بدقة، حيث 
أشهر،  12قرابة  تنادراس، وقد استغرقت النهايةوحىت  من البداية الزمنية املستغرقة يف إجناز الدراسة

ال وما تعكسه من وذلك منذ إحساسنا ابلرغبة يف إجناز هذا املوضوع املتعلق مبضمون برامج األطف
                                                           

 (.12:31، سا3102فيفري  37)  ،http://mbc3.mbc.net/about_mbc3.htmlاإللكرتوين:  املوقع (1)

http://mbc3.mbc.net/about_mbc3.html
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قيم، وبعد التأكد من توافق العنوان مع قدراتنا وإمكانياتنا واملدة املسطرة إلعداد املذكرة، مت ضبط 
 إىل مرحلتني: هاميكن تقسيمالعنوان النهائي لتنطلق بعدها مرحلة الدراسة الفعلية، واليت 

، 3107ديسمرب  31كان يوم والذي  حيث بدأت هذه الدراسة منذ قبول املوضوع،  املرحلة األوىل:
أين انطلقنا يف مجع املادة العلمية واالطالع على الدراسات السابقة واملصادر واملراجع ذات الصلة 
ابملوضوع، مث قمنا بقراءات أولية حول املوضوع من أجل بناء تصور عام حول الدراسة وكيفية 

عناصر اإلطار املنهجي األخرى واستمر إجرائها، وبعدها مباشرة انطلقنا يف بناء إشكالية الدراسة و 
(، 3102إىل غاية شهر فيفري  3107البحث فيها طيلة الفرتة املمتدة من )هناية شهر ديسمرب 

 وفيما خيص اإلطار النظري فقد تكون من فصلني واستغرقنا يف ضبطه مدة شهر)شهر مارس(. 
وهي املرحلة اليت خصصناها لإلطار التطبيقي والدراسة التحليلية وقد دامت شهران  املرحلة الثانية:

 اإلمكان، قدر التحليل يف والسالمة والدقة املوضوعية تتحقق وحىت من الزمن )شهري أفريل وماي(،
 قمنا ابخلطوات التالية:

 عام والقيم املشاهدة املبدئية للربامج عينة الدراسة، وذلك هبدف التعرف على الشكل ال
 املوجودة يف هذين الربانجمني.

 .حتديد وحدات وفئات التحليل، ووضع تصميم الستمارة حتليل احملتوى 
 .املشاهدة املتعمقة للربانجمني حمل الدراسة وتطبيق استمارة حتليل احملتوى 
 البياانت من الربامج عينة الدراسة وتبويبها وحتليلها، حيث قمنا إبعداد جداول تكرارية  مجع

لتفريغ استمارات التحليل يدواي، مث حتليلها وتفسريها واستخراج النسب اخلاصة بكل فئة من 
 إىل جمموعة من النتائج. النهايةفئات التحليل، لنتوصل يف 

ن أجل مراجعة املذكرة وتصحيح األخطاء وضبطها يف ويف األخري قمنا بتخصيص مدة أسبوع م
 شكلها النهائي.
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  .عينة الدراسةجمتمع و ا: مناث

 :الدراسةجمتمع  .1.8

يعترب حتديد جمتمع البحث ضرورة من ضرورات البحث العلمي اليت جيب إتباعها قبل حتديد نوع 
الذين يكونون موضوع األشخاص أو األشياء  أو مجيع األفراد": العينة، ويقصد مبجتمع البحث

 (1)."مشكلة البحث

أو هو: "جمموع املفردات أو وحدات املعاينة اليت جتمع عنها املعلومات والبياانت ونقوم بدراستها،  
  (2)وجيب حتديده حتديدا واضحا ودقيقا لتعميم النتائج".

املراد دراسته خالل واجملتمع يف حبوث التحليل هو: "جمموع املصادر اليت نشر أو أذيع فيها احملتوى 
  (3)اإلطار الزمين للبحث".

ويف الدراسة احلالية يتمثل جمتمع البحث يف جمموع الربامج التلفزيونية العربية املوجهة للطفل اليت 
جمموعة متنوعة من املواد والربامج التلفزيونية  MBC3 قدمت قناة، وقد MBC3تنتجها وتبثها قناة 

عرضت من على شاشة أنتجت و  البحث، ورصدان املواد والربامج اليت منذ انطالقتها إىل ساعة إعداد
  القناة خالل املدة اليت مت حتديدها فكانت كما أييت:

  برانمج دانية علىMBC3: 

، وهو "دانية الشافعي"تدور فكرته حول الشخصية الكرتونية "دانية" املستوحاة من شخصية اإلعالمية 
بتوقيت غرينيتش ويضم مخس مواسم، ويعاجل  01:11الساعة برانمج أسبوعي يعرض كل مجعة عل 

يناقش العديد من املسائل يف احلياة اليومية كاايت مشوقة، و حمواضيع قيمة و  املسلسل الكرتوين

                                                           
 .312 ص: (،3101حممد فتحي الكوداين، البحث العلمي: نظرايته وتطبيقاته )اإلسكندرية: مؤسسة عامل الرايضة للنشر،  (1)
 .22 (، ص:3101ديوان املطبوعات اجلامعية، :جتماعية واإلنسانية )اجلزائررحايل، الوجيز يف املنهجية للعلوم اال حجيلة (2)
 .20 ص: ، مرجع سابق،حممد عبد احلميد، حتليل احملتوى يف حبوث اإلعالم (3)
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يصال مجلة مع توجيه العديد من النصائح والتوجيهات، إل واملتجددة اليت تقدمها دانية وأخوها عزوز
 .والرتبوية والعلمية والثقافية إىل املشاهدين األطفالمن الرسائل األخالقية 

 تسايل أحلى عامل برانمج:  

، يتيح للمتصلني األطفال الفرصة 3102هو برانمج مسابقات تفاعلي يومي بدأ عرضه يف جانفي 
من خالل جو ميلؤه املرح واملتعة، يف الختبار ذكائهم ومهاراهتم، ابإلضافة إىل إثراء معلوماهتم، 

، لربح العديد من اجلوائز القيمة وذلك أثناء عرض الربانمج على اهلواء تواصلهم مع مذيعي القناة
بتوقيت غرينيتش يوميا، وقواعد املسابقة تكون بتدوير دائرة على  02:11مباشرة، ويبث على الساعة 

ضيات، نعم كرة، الشاشة، الرايالشاشة تضم جماالت وألعاب عدة للمسابقة كلعبة الكمبيوتر، الذا 
 .... وغريها، ويف حالة فوز الطفل املتصل يدخل السحب األسبوعي للفوز ابجلائزة الكربىوال

 Beau tips  :مع عزة 

دقائق  12بتوقيت غرينيتش، مدته  02:11هو برانمج أسبوعي يبث يوم األربعاء على الساعة 
زعرور نصائح وطرق متعددة  عزةتقدم من خالله تقريبا وهو برانمج موجه للفتيات بصفة خاصة، 

حلياة البنات اليومية خاصة فيما يتعلق بنصائح املوضة واجلمال، املاكياج، تسرحيات الشعر، 
 (1) كسسوارات وغريها من املواضيع.واإل 

 :برانمج تواصل 

بتوقيت  02:11 -02:11 -00:11هو برانمج تفاعلي يبث ثالث مرات يوميا )على الساعة 
دقائق(، تضم عدة فقرات مشوقة منها  11يقدم هذا الربانمج يف مدة قصرية ال تتجاوز ) ،غرينيتش(

مسابقة حدائق ديب الرتفيهية، معلومات الثقافة العامة، يف مثل هذا اليوم، حتدي الذاكرة، كما تتضمن 
  .، وغريهمءزمالال، ءصدقااأل، ةقناالقارب، األ، ةسر األتحيات ألفراد الو  تهاينالل ارسإ

                                                           
 (.12:31، سا3102فيفري  37)  ،http://mbc3.mbc.net/about_mbc3.htmlاملوقع اإللكرتوين:  (1)
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  برانمج جنوم صغارLittle big stars: 

 نسب ققوح ة"مريكياأل  Nbc" على قناة 3100اطب األطفال، أبصر الربانمج النور عام خي برانمج
 3107يف نوفمرب  ق النسخة العربية من املشروع طالإبالشبكة السعودية وقامت  عالية، متابعة
املشروع اجلديد  الفنان أمحد حلمي، وهذايبث مساء يوم السبت، ويقدمه ، "جنوم صغار" بعنوان

على استعراض مواهبهم يف عدة جماالت  ز يركو  العربية، طفال من خمتلف الدولجيمع مواهب األ
 .كالرايضة، الرقص، املوسيقى، الشعر ... وغريها من املواهب هبدف تشجيعها وتنميتها

  شبل القصيدبرانمج:  

يهدف إىل إحياء  بتوقيت غرينيتش، 02:21على الساعة يتم بثه كل مجعة هو برانمج تلفزيوين 
طفال الذين ترتاوح ربانمج عن األاليبحث ، و اصة بفئة الشعر النبطياخلطفال الشعر بني جيل األ

ربانمج من اليتكون ، هئلقاإسنة وخاصة الذين ميلكون مواهب شعرية وحيبون  02و 7أعمارهم بني 
، ويف كل حلقة يتم اختبار املشرتكني من طرف جلنة خاصة ،حلقات رئيسية يقوم مهند بتقدميها 12

لقاء ختبارات فردية إلظهار أدائهم ومدى قوة بالغتهم الشعرية يف اإلال 01خيضع املتسابقون ال هذا و 
، والطفل لتصفيات النهائية، والوصول إىل اوحماولتهم إقناع اللجنة من أجل اإلنتقال إىل املراحل املقبلة

بفرصة التواجد   سيحظى، كما "على لقب برانمج "شبل القصيدسيحصل ول املركز األالذي حيتل 
.MBC1 كضيف شرف يف إحدى حلقات برانمج "فرسان القصيد" على قناة

(1) 

تعد من اإلنتاج األصلي للقناة ومنها: عيش سفاري، بنات واليت أخرى  تلفزيونية برامجتوجد و هذا 
، وقد اكتفينا يش طاخبني اي دانية و...غريهاإوبس، تليسكوب، التجربة، فوازير رمضان، فكرها صح، 

)وهي اليت  الفرتة املخصصة إلجراء دراستناخالل  قناةال على عرضت اليت والربامج املواد ضابستعرا
 تدخل ضمن جمتمع الدراسة(.

                                                           
 (.12:31، سا3102فيفري  37)  ،http://mbc3.mbc.net/about_mbc3.htmlاملوقع اإللكرتوين:  (1)
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  :سةراعينة الد .2.8

اعتماد طريقة العينة يف البحث له دواعي علمية حبتة ألن دراسة مجيع مفردات اجملتمع يف حاالت إن 
معينة يؤدي إىل الوقوع يف اخلطأ، وإضعاف قدرة الباحث يف التحكم اجليد يف عمله، لذا فإن أسلوب 

، البحوث، يعد أمرا البد منه من أجل ضمان الدقة املطلوبة لنتائج البحثجناز بعض إالعينة يف 
اختيار جزء صغري من وحدات البحث " وتعرف أبهنا:وتعترب العينة جزءا ممثال للمجتمع األصلي، 

ث املادة أبسلوب العدد العشوائي، أو حتكميا قصداي، ليشكل هذا اجلزء من وحدات جمتمع البح
ر الباحث هذا اجلزء وفق طرق حمددة، ليمثل جمتمع البحث متثيال علميا خيتااألساسية للدراسة، و 

  (1)."سليما

أيضا أبهنا: "عبارة عن جمموعة جزئية من جمتمع الدراسة، حتمل خصائص وصفات العينة كما تعرف 
إلجراء الدراسة عليها، ومن مث استخدام  معينة هذا اجملتمع، ومتثله متثيال دقيقا، يتم اختيارها بطريقة

  (2)جمتمع الدراسة األصلي".ه العينة وتعميمها على كامل ذنتائج ه

 (:طريقة اختيار العينةحجم العينة )

 الصنف األول: نوعان العينات أن على واإلحصاء، املنهجية يف املختصني بني اتفاق شبه يكون يكاد
-non) حتماليةاال غري العيناتهو  الثاين والصنف ،(Probabiliste) االحتمالية العيناتهو 

Probabiliste)،  أبقل النتائج أدق إىل التوصل إىل تؤدي ، فكالمهاالعينة نوعية عن النظر بغضو 
  (3).ممكن معياري خطأ

 موضوعطبيعة و ، والفرتة املخصصة إلجرائها جمال الدراسة ،ابلنظر إىل عدة عوامل منها منهج البحثو 
ارأتينا اختيار ، MBC3دراستنا الذي يقتصر على الربامج العربية املنتجة حمليا على مستوى قناة 

                                                           
 .021،020 (، ص ص:3101ديوان املطبوعات اجلامعية،  :. )اجلزائر2تصال، طأمحد بن مرسلي، مناهج البحث العلمي يف علوم اإلعالم واال (1)
 .307 ، ص:مرجع سابقمنال هالل املزاهرة،  (2)

 .37، 32 ، ص ص:مرجع سابقيوسف متار،  (3)
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فاألسلوب  على مرحلتني على أساس االختيار العمدي والعشوائي، -حمل الدراسة-أعداد العينة 
ب هذه العشوائي )االحتمايل( يقوم على عامل الصدفة يف اختيار مفردات العينة، حيث يتم سح

األخرية بكيفية غري خاضعة ألي حساب مسبق، يف حني أن األسلوب القصدي )العمدي( يقوم 
، فإذا قمنا ابختيار موضوع (1)على التقدير الشخصي للباحث يف اختيار مفردات جمتمع البحث

مج إعالمي معني خالل فرتة زمنية حمددة فإن الدراسة اجليدة جملتمع البحث، تبني لنا أن بعض الربا
  (2).جتعل اجلوانب املستهدفة ابلبحث أكثر متثيال من املفردات الصادرة خالل الفرتة نفسها

 ،بطريقة قصدية " little big stars"جنوم صغارو ""دانيةوعلى هذا األساس قمنا ابختيار برانجمي 
مما يتطلب  ،ركز على دراسة القيميي ذال البحث فاهدأ ختدم اليت السمات واخلصائص لتوافر نظرا

، أيضا يعود سبب تعزيزهانشرها و القيم اليت حتاول القناة  وأنواع تنوعا يف اختيار الربامج ملعرفة طبيعة
ذين الربانجمني إىل أن وقت عرضهما يتزامن مع عطلة هناية األسبوع أين ترتفع نسبة املشاهدة اختيار ه

يعتربان من أكثر الربامج يف  وأيضا)برانمج دانية يعرض يوم اجلمعة، وجنوم صغار يعرض يوم السبت(، 
وقد جلأان إىل  ،اسةالدر  إجراء مع مدةتوافق ت فرتة عرضهماكما أن  ،جمتمع البحث ابرازا للقيم أبنواعها

  يلي: اختيار هذين الربانجمني نظرا العتبارات أخرى متثلت يف ما

  يعود اختيار برانمج "دانية" ابعتبار أن الرسوم املتحركة تعد أحد املضامني اهلامة املقدمة
بقنوات األطفال املتخصصة، وهو يعرض بشكل دائم يف مجيع الدورات الرباجمية للقناة  

حلقة، ويتم إعادة 01)مخس مواسم كل موسم حيتوي على 3102كربانمج اثبت منذ 
ضافة إىل أن القناة تفردت إبنتاجه وعرضه، ومت االعتماد يف عرضها بصفة مستمرة(، ابإل

تقدمي مضمونه على املواقف احلياتية املختلفة والفكاهة واخليال العلمي أحياان، وقد وقع 
اختياران على املوسم اخلامس ابعتباره آخر موسم مت عرضه على القناة وتزامنت فرتة بثه وإجراء 

 دراستنا. 

                                                           
 .071، 027أمحد بن مرسلي، مرجع سابق، ص ص:  (1)
 .027، ص: نفسهاملرجع  (2)



اإلطار املنهجي للدراسة                                                      الفصل األول 
 

 
66 

  املواهب "جنوم صغار" ألنه يتيح للطفل فرصة املشاركة واستعراض مواهبه ومت اختيار برانمج
هذا فضال عن ضخامة اإلنتاج الذي يظهر يف  وآرائه وأفكاره وجيعله طرفا يف عملية اإلتصال،

التصوير املبهر واحلركة واأللوان ومجال الصورة، وعدم وجود مثل هذه النوعية من برامج 
 ما جيعلها أكثر إهبارا وجذاب لألطفال. األطفال يف اإلنتاج العريب

 احلجم حتديد على اتفاق هناك ليسف لدراسة،اب اخلاصةأما ابلنسبة حلجم العينة وعدد احللقات 
"دليل الباحث يف املنهجية أشار يف كتابه  عمار بوحوشأن  إذ املضمون، ساتراد يف للعينة األمثل

 اجملتمع ها وبنيبين املوجود التقارب نسبة على متوقفحجم العينة  أن وكتابة الرسائل اجلامعية"
، فإذا كان هناك تقارب بينهما ميكن أخذ عدد صغري ومعرب عن الواقع، وإذا كان هناك تباين  األصلي

كبري بني مفردات اجملتمع األصلي فالبد من أخذ عينة كبرية للحصول على معلومات كافية عن 
حسب ما  النتائج يف ملموسا تفاوات يقدم ال وحدة، 03 على العينة حجم زايدة أنكما  ،(1)املوضوع

هبا  يسرتشد منوذجا الدراسات هذه أصبحت حيث جاك كيزرأثبتته الدراسات اليت قام هبا الباحث 
فقد حددان  بناءا على هاته املعطياتو  ،(2)املضمون حتليل أحباث يف صغرية عينات الباحثون لدراسة

حلقة )كل  21حلقات لكل برانمج من إمجايل  0حلقة مبعدل  03بدراستنا حجم العينة اخلاصة 
ميكن  طريقةأفضل  حلقة(، والختيار احللقات اخلاصة ابلتحليل توصلنا إىل أن 01برانمج يتكون من 
العينة " :لتكون ممثلة للمجتمع األصلي، وتعرف أبهنا العينة العشوائية البسيطة هياختيارها وتطبيقها 

اختيارها بطريقة تعطي لكل فرد من أفراد جمتمع البحث احتماال للظهور يف العينة، ويتم  اليت يتم
، (3)"االختيار العشوائي للمفردات وفقا لقواعد علمية تعطي مجيع الوحدات فرصا متكافئة للظهور

 واعتمدان يف سحب مفردات العينة على األسلوب العشوائي القائم يف تطبيقه على عامل الصدفة عن
طريق القرعة، وقد قمنا بتسجيل وكتابة أرقام احللقات اخلمس عشر لكل برانمج على حدى يف 
قصاصات ورقية صغرية ومتماثلة، مث طي هذه القصاصات ووضعها داخل علبة وخلطها جيدا، مث 

                                                           
 .20 . )اجلزائر: املؤسسة الوطنية للكتاب، دس(، ص:3ط عمار بوحوش، دليل الباحث يف املنهجية وكتابة الرسائل اجلامعية، (1)
 .23 يوسف متار، مرجع سابق، ص: (2)

 .300 (، ص:3112للنشر والتوزيع، جتماعي )عمان: دار صفاء انجح رشيد القادري وحممد عبد السالم البواليز، مناهج البحث اال (3)
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سحب عدد املفردات املكونة لعينة الدراسة هبدف توفري فرص متساوية لظهور مجيع حلقات الربانجمني 
مفردات أو حلقات لكال الربانجمني مع ضمان عدم تكرار  0 الوصول إىل العدد املطلوب وهو حىت

موضح  اتريخ عرضها كما هوحسب مرتبة جاءت مفردات العينة وعليه  املفردة اليت أخذت من قبل،
 يف اجلدول التايل:

 برانمج جنوم صغار برانمج دانية

 رقم
 العينة

رقم 
 احللقة

اتريخ عرض 
 احللقة

مدة 
 احللقة

 رقم
 العينة

رقم 
 احللقة

اتريخ عرض 
 احللقة

مدة 
 احللقة

11 
احللقة 
 األوىل

 د12:27 12/12/3107
 17 

احللقة 
 األوىل

 د12 02/00/3107

12 
احللقة 
 الثالثة

 د12:27 02/12/3107
 18 

احللقة 
 الثانية

32/00/3107 
سا 10

 د13و

13 
احللقة 
 اخلامسة

 د12:22 30/12/3107
 10 

 احللقة
 الرابعة

 د12 17/03/3107

14 
احللقة 
 التاسعة

 د12:13 11/01/3107
 11 

احللقة 
 الثامنة

11/10/3102 
سا 10

 د12و

15 
احللقة 

 الثانية عشر
 د01:12 03/01/3107

 
11 

احللقة 
احلادية 

 عشر
 د12 30/10/3102

16 
احللقة 

اخلامسة 
 عشر

 12 د12:23 30/01/3107
احللقة 
الثالثة 
 عشر

12/13/3102 
سا 10

 د12و
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 ا: املقاربة النظرية للدراسة.اتسع

 منظور الدراسة املوجه األساسي هلا وللباحث، حيث يتم يف إطاره حتديداخللفية النظرية أو ثل مت
وتعين النظرية يف الدراسات اإلنسانية ، بحث ومفاهيمه وأدواته التحليليةكوانت املشكلة للامل خمتلف

"التصورات أو الفروض اليت توضح الظواهر االجتماعية واإلعالمية واليت أتثرت ابلتجارب واألحداث 
واملذاهب الفكرية والبحوث العلمية التطبيقية، كما أهنا عبارة عن جمموعة من املفاهيم واالفرتاضات 

، هباريق حتديد العالقات املختلفة بني املتغريات اخلاصة اليت تعطينا نظرة منظمة لظاهرة ما عن ط
 الربامجالقيم املتضمنة يف "ونظرا لطبيعة املوضوع املبحوث  ،(1)والتنبؤ هبا مستقبال" هاهبدف تفسري 
ذات صلة و هلا أمهيتها يف جمال الدراسات اإلعالمية،  نظريةتبين  ينا، ارأت"للطفلخصصة التلفزيونية امل

ا عليهميكن االعتماد وتعد واحدة من الروافد النظرية يف دراسات االتصال، واليت  الدراسة،مبوضوع 
 ."cultivation theory الغرس الثقايف"نظرية  يخالل خطوات هذا البحث العلمي وه

الفروض  ،لذلك سنحاول يف هذا اجلزء التطرق إىل نظرية الغرس الثقايف من حيث مفهومها، نشأهتا
  اليت قدمتها، واالنتقادات اليت وجهت هلا، كما سندرس عالقتها مبوضوع دراستنا احلالية.

 نشأة وتطور نظرية الغرس الثقايف: .1.0

( بدايتها Melvin Defleur)ملفني ديفلور خبصوص بداية وجذور نظرية الغرس الثقايف فقد أرجع 
صورة الذهنية اليت تتشكل يف أذهان اجلماهري ( للWalter Lippman)ولرت ليبمان األوىل إىل مفهوم 

أن هذه الصورة أحياان   ليبمان من خالل وسائل اإلعالم سواء عن أنفسهم أو عن اآلخرين، إذ رأى
مما يؤدي إىل  ،تكون بعيدة عن الواقع نتيجة عدم وجود رقابة على املواد املعروضة يف وسائل اإلعالم

   (2).وسوء فهم الواقعغموض يف احلقائق وتشويه املعلومات 

                                                           
 .17 (، ص:3100عبد الرزاق حممد الدليمي، نظرايت االتصال يف القرن احلادي والعشرين )عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،   (1)
هات( حال قاسم الزعيب،" أتثري مشاهد العنف يف برامج األطفال التلفزيونية )الرسوم املتحركة( على األطفال من وجهة نظر أولياء األمور)األم (2)

 .00 ( ص:3100، -عمان-واملدرسات")رسالة ماجيستري يف اإلعالم، جامعة الشرق األوسط 



اإلطار املنهجي للدراسة                                                      الفصل األول 
 

 
69 

يعترب من وضع هذه النظرية يف أواخر  (Gerbner.G) جورج جربنرإال أن الباحث األمريكي 
الستينات من القرن املاضي كمنظور جديد لدراسة أثر وسائل اإلعالم، وقد نشأت هذه النظرية يف 
مواجهة ظروف اجتماعية خاصة يف الوالايت املتحدة األمريكية، متثلت يف ظهور موجات من العنف 

ة الستينات، وربط الناس بني ظهور هذه املوجات غتياالت يف اجملتمع األمريكي يف هنايواجلرائم واال
واالنتشار الواسع للتلفزيون، مما حدا ابلباحثني وابملؤسسات البحثية يف أمريكا إجراء العديد من 

 البحوث حول عالقة مشاهدة التلفزيون وارتفاع معدالت اجلرمية والسلوك العدواين. 

على البيئة الثقافية يف إطار مشروعه اخلاص أتثري وسائل االتصال اجلماهريية  جربنركما حبث 
أتثري وسائل اإلعالم على البيئة  ىمربيقي علابملؤشرات الثقافية، الذي يهدف إىل إقامة الدليل اإل

  :(1)الثقافية، وقد ركزت حبوث املؤشرات الثقافية على ثالث قضااي متداخلة هي

  إنتاج الرسائل اإلعالميةدراسة اهلياكل والضغوط والعمليات اليت تؤثر على. 
 دراسة الرسائل والقيم والصور الذهنية اليت تعكسها وسائل اإلعالم. 
 جتماعي. دراسة اإلسهام واملشاركة املستقلة للرسائل اجلماهريية على إدراك اجلمهور للواقع اال 

  :الغرس الثقايفنظرية  مفهوم .2.0

 :إىل مفاهيمها األساسيةيف البداية نشري ككل النظرية   مفهومقبل التطرق إىل 

 :الغرس أو اإلمناء أبنه ما تفعله الثقافة يف جمتمع ما، وهي عبارة عن تنظيم  جربنرعرف  الغرس
ملا هو  رمزي ينمي لدينا مفاهيم للخربات واألولوايت والقيم، ونستنبط من خالهلا املعايري السائدة

اإلمناء أبهنا نوع من التعلم العرضي الذي ، وميكن وصف عملية الغرس أو مهم وما هو قليل األمهية
   (2)ينتج عن تراكم التعرض للتلفزيون.

                                                           
 .331: (، ص3101ل )عمان: دار احلامد للنشر والتوزيع، مصطفى يوسف كايف، الرأي العام ونظرايت اإلتصا (1)

 .213-322(، ص ص: 3110حسن عماد مكاوي وليلى حسني السيد، اإلتصال ونظرايته املعاصرة )القاهرة: الدار املصرية اللبنانية،  (2)
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الغرس عبارة عن عملية ثقافية تؤدي إىل خلق مفاهيم عامة توحد االستجابة ألسئلة ومواقف معينة، و 
ون وليس وال ترتبط ابحلقائق واملعتقدات املنعزلة، وأتيت هذه املفاهيم من التعرض الكلي لربامج التلفزي

  مج املنتقاة.امن خالل بعض الرب 

 :كل معتقد من القيم والعادات والتقاليد واألخالقيات  إدوارد اتيلوروهي حسب تعريف  الثقافة"
ويتفق العديد من الدارسني على أن الثقافة هي األفكار واملعتقدات وأنواع املعرفة  ،وأمناط السلوك"

الثقافة ليست ظاهرة مادية وليست سلوكيات وإمنا هي ن أو  ،بصفة عامة عن شعب من الشعوب
  (1).تنظيم هلذه املكوانت

ن الطريقة اليت أوابلتايل فمصطلح الغرس الثقايف ارتبط بدراسة أتثري التلفزيون الرتاكمي والشامل بش
  (2).يرى اجلمهور هبا العامل الذي يعيش فيه وليس لدراسة اآلاثر املستهدفة لوسائل اإلعالم

وترتكز أفكار النظرية على دراسة دور التلفزيون يف غرس الثقافة عند اجلمهور بشكل عام، والفئات 
اليت تقضي وقتا طويال بشكل خاص السيما األطفال واملراهقني، فالغرس يعين كثافة التعرض 

ي يشاهده أبن العامل الذ االعتقادللتلفزيون والتعلم من خالل مالحظة الصور اليت تقود املشاهد إىل 
  (3)على الشاشة هو صورة من العامل الواقعي الذي يعيش فيه.

وتقوم النظرية على فكرة مؤداها أن األشخاص الذين يتعرضون ملشاهدة كميات ضخمة من الربامج 
(، خيتلفون يف إدراكهم للواقع Heavy viewersالتلفزيونية ويشار إليهم بكثيفي املشاهدة )

 Light) ن يشاهدون كميات قليلة ويشار إليهم بقليلي املشاهدةاالجتماعي عن أولئك الذي
viewers ،)بطريقة متسقة مع الصور هلم قدرة أكرب على إدراك الواقع كثيفي املشاهدة سيكونف ،

  (4)واألفكار اليت ينقلها التلفزيون عن الواقع الفعلي للمجتمع أكثر من ذوي املشاهدة املنخفضة.

                                                           
 .32،32تسنيم أمحد خميمر، مرجع سابق، ص ص:  (1)
 .00 حال قاسم الزعيب، مرجع سابق، ص: (2)
 .032 (، ص:3101تصال ابجلماهري )اإلسكندرية: دار التعليم اجلامعي، حممد خري املغريب، اإلعالم واال (3)
 .211 حسن عماد مكاوي وليلى حسني السيد، مرجع سابق، ص: (4)
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يوين، ميكن وصف عملية الغرس أبهنا نوع من التعلم العرضي الذي ينتج عن تراكم التعرض التلفز  وهبذا
، وتكون هذه احلقائق جتماعيعلى حقائق الواقع اال -بدون وعي -حيث يتعرف مشاهد التلفزيون

فالتعرض بصفة تدرجيية أساسا للصورة الذهنية والقيم اليت يكتسبها املشاهد عن العامل احلقيقي، 
للتلفزيون وفق هذه النظرية يتيح معلومات ابرزة عن احلقائق والقيم والصور الذهنية، ويؤدي كثرة 
التعرض لتلك املعلومات إىل سهولة اسرتجاعها من الذاكرة ذلك أن الناس يبنون أحكامهم وفقا 

ف واألفكار والصور املعار واكتساب  بط هذه النظرية بني كثافة التعرضللمعلومات املتاحة، ولذلك تر 
التلفزيون ف ،(1)الرمزية حول العامل الذي تقدمه وسائل اإلعالم بعيدا عن العامل الواقعي أو احلقيقي

ال فهو  قدم معلومات غري صادقة أو صور منطية مشوهة أو صور إجيابية مضللة،ي نظريةحسب ال
يقدم عاملا مصطنعا يركز على قضااي معينة  وإمنا ،عكس ما حيدث يف العامل اخلارجييال و يعكس الواقع 

إذا مل يكن لدى املتلقي أي وسيلة ملقارنة ما يتم تقدميه له من  لذلك ،دينشاهيصبح أكثر واقعية للمو 
 (2)ا ومنحازا.لومات، يصبح تصوره مشوها ومنطيخالل الوسائط مبصادر أخرى للمع

وابلتايل فإن نظرية الغرس الثقايف يف أبسط أشكاهلا تشري إىل أن التعرض للتلفزيون يزرع مبهارة مع 
مرور الوقت مفاهيم للمشاهدين عن الواقع، بل ويؤثر على ثقافتهم كلها ألن عملية الغرس كما يرى 

زيون ولفرتات نوع من التعلم العرضي، كما أن مداومة التعرض لوسائل اإلعالم خاصة التلف جربنر
ن العامل الذي يراه يف التلفزيون ما هو إال صور مماثلة للعامل الواقعي طويلة تنمي لدى املشاهد اعتقادا أب

  (3)الذي يعيش فيه.

 

 

                                                           
 .70 طارق سيد أمحد اخلليفي، مرجع سابق، ص: (1)

(2) Eman Mosharafa, « All You Need To Know About: The Cultivation », Global Journal Of Human-

Social Science, Nº08 (2015): P24. 

 .02 حال قاسم الزعيب، مرجع سابق، ص: (3)
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 فروض النظرية: .3.0

 قامت نظرية الغرس الثقايف على مجلة من الفرضيات نوجزها كما يلي:

إن التلفزيون  مقارنة ابلوسائل اإلعالمية األخرى:يعد التلفزيون وسيلة فريدة للغرس الثقايف ( 1
وسيلة متميزة عن كل وسائل اإلعالم األخرى فهو الوسيلة الوحيدة اليت تدخل البيوت ملدة تزيد عن 

املوزع األساسي للصورة الذهنية وله القدرة على جذب الكبار والصغار حول  هوساعات يوميا، ف 2
ة، وبني اللون واحلركة، هذا كله جيعله بيئة من البيئات األكثر شاشته، كما جيمع بني الصوت والصور 

حيث جيد الطفل نفسه مستغرقا يف بيئة التلفزيون منذ  وخاصة ابلنسبة لفئة األطفال ،(1)ثباات وشيوعا
 آاثرامن أهم وسائل اإلعالم اليت ترتك  لهجيعو وهلذا يساهم التلفزيون يف عملية تنشئة األطفال  ،الصغر

  (2).على أفكار وقيم وشرائح وسلوكيات أفراد اجملتمع

إذ أن  يقدم التلفزيون عاملا متماثال من الرسائل والصور الذهنية اليت تعرب عن االجتاه السائد:( 2
فهو يقدم عادات يومية  ،(ةآالتلفزيون يقوم يف حياة األفراد بعكس االجتاه السائد لثقافة اجملتمع )مر 

وصورة ذهنية يشرتك فيها األفراد من كل الطبقات والفئات املختلفة للجمهور )الصفوة واجلمهور 
ختيارات اليت تعكسها الربامج وتنوع غري حمدود من العام(، كما يتيح قائمة حمدودة من اال

يساعد وهذا  ،ها بصفة تراكميةهتمامات وجمموعة القيم اليت يتبناها كثيفو املشاهدة ويتوحدون معاال
  (3)على تضييق الفروق يف السلوك.

أن أسئلة املسح  حيث :حتليل مضمون الرسائل اإلعالمية يقدم عالمات لعملية الغرس( 3
املستخدمة يف حتليل الغرس تعكس ما يقدمه التلفزيون يف الرسائل التلفزيونية جلماعات كبرية من 

                                                           
تصال والعالقات اإلعالم واالودورها يف التوعية الدينية للشباب" )رسالة ماجيستري يف علوم  MBC3المية صابر، "احلمالت اإلعالنية يف ابقة  (1)

 .21 ص: (،3101 -3112، -ابتنة -العامة، جامعة احلاج خلضر 
 .37 ص: حال قاسم الزعيب، مرجع سابق، (2)
 .211 حسن عماد مكاوي وليلى حسني السيد، مرجع سابق، ص: (3)
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بدال من األسئلة اخلاصة لرتكيز على قياس املشاهدة الكلية امع  ،طويلةاملشاهدين على فرتات زمنية 
 :ابلتفضيل اليت قد تؤدي إىل نتائج مضللة، وهناك مطلبان أساسيان يف عملية التحليل

 صياغة األسئلة اليت تكشف إجابتها عن العامل احلقيقي أو الواقعي. املطلب األول:

تكشف عن العامل الرمزي الذي يقدمه التلفزيون، وابلتايل ميكن أن  األسئلة املقارنة اليت املطلب الثاين:
  (1)جتاه السائد الذي يرمسه التلفزيون يف جماالت خمتلفة وغرسها يف أذهان املشاهدين.نصل إىل اال

حتدث البعيد:  على مسامهة التليفزيون يف نقل الصور الذهنية على املدىيؤكد حتليل الغرس  (4
، فنظرية الغرس الثقايف ال من خالل نقل الرموز الشائعة على املدى البعيد عملية الغرس ببطء

تستخدم النموذج اخلطي البسيط الذي يعتمد على مثري واستجابة يف دراسة العالقة بني حمتوى 
وسائل اإلعالم واجلمهور، وإمنا تستخدم بدال من ذلك نتائج تراكم التعرض على املدى البعيد لنظام 

يتسم ابلثبات والتكرار، وال يعتمد على اإلستجابة الفورية قصرية املدى، مبعىن حتليل من الرسائل 
  الغرس أو اإلمناء يعتمد على قياس األثر التدرجيي بدال من التغيري الفجائي.

ون بناء تعكس أمناط التعرض للتلفزي :اجملتمع وجتانسه استقراريركز حتليل الغرس على تدعيم ( 5
، هلذا فإن العامل الرمزي الذي يقدمه التلفزيون يساعد على تدعيم ةاستقراره النسبي اجملتمع وهياكل

جتماعي، وقد تكون هذه املفاهيم الرمزية أكثر صالبة ملفاهيم اخلاصة ابلواقع االا أو ثبات االستقرار
فقط،  جتماعي احلقيقي، وال تقتصر نتائج حتليل الغرس على تعزيز التجانس والتكاملمن الواقع اال

ة، فالتأثري األساسي يف جوانب أخرى من احلياة والثقاف وإمنا تعكس أيضا مقاومة التغيري الذي يقع
  (2)لوسائل اإلعالم مييل إىل احلفاظ على املعايري السائدة بدال من تغيريها.

  :الثقايفاملفاهيم اليت أضيفت إىل نظرية الغرس  .4.0

 يف دراساته على مفهومني رئيسيني يف عملية الغرس ومها: رنجورج جربأكد 
                                                           

 .307: (، ص3111. )عامل الكتب: 3حممد عبد احلميد، نظرايت اإلعالم واجتاهات التأثري، ط (1)

 .217، 212 حسن عماد مكاوي وليلى حسني السيد، مرجع سابق، ص ص: (2)
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 جتاه السائداال (main stream):  يف ذو درجة الكثافة الواحدة التجانس بني األفراد يقصد بهو ،
جتاه السائد اإلإن ف وابلتايل املشرتكة للمجتمع اليت يقدمها التلفزيون، اكتساب اخلصائص الثقافية

يتوحد  املعتقدات والقيم واملمارسات اليت يقدمها التلفزيون يف صور خمتلفةعن نسيج من  هو عبارة
 الصورغرس  املشاهدة، وابلتايل فإن االجتاه السائد يشري إىل سيطرة التلفزيون يف افو يا كثمعه

 .واألفكار بشكل جيعل الفوارق تقل أو ختتفي بني اجلماعات
 الصدى أو الرنني (résonance): املوجودة  التأثريات املضافة للمشاهدة جبانب اخلربات األصلية

خالل استدعائها  وبذلك فإن املشاهدة ميكن أن تؤكد هذه اخلربات من ،فعال لدى املشاهدين
  (1)اخلربات بكثافة أعلى. بواسطة األعمال التلفزيونية اليت يتعرض هلا األفراد أصحاب هذه

 :خطوات قياس الغرس .5.0

 وتعتمد الدراسات اخلاصة ابلغرس الثقايف يف إجرائها على خطوات مخس وهي:

 اليت يتم تناوهلاواألحداث فكار األ، داءمعايري األ عالمية من خاللحتليل نظم الرسائل اإل (1
 .عالميةإكمضامني 

تعرض   إذا كان منط التعرضويتم ذلك من خالل : قياس تعرض اجلماهري للربامج التلفزيونية (2
 املالحظةو ، أو التقارير الذاتيةأ ،القياس يتم بسؤال املتلقي، و و معدومأ ،قليل ،متوسط، كثيف
 .العلمية

بعض  اهلدف من ذلك هو معرفة: و سئلة عن الواقع االجتماعي ومعتقدات املبحوثنيأتكوين  (3
معرفة ماذا غرست وسائل  علىهنا تساعد يف أمهية ذلك أتكمن ، و مدركاهتم ومعارفهم وسلوكهم

 (2).وهو ما يعرف بفروق الغرس بعد وقبل املشاهدة، عالم يف اجلمهور فيما بعداإل

 
                                                           

 .301 مرجع سابق، ص:، حممد عبد احلميد، نظرايت اإلعالم واجتاهات التأثري (1)

 .333 مرجع سابق، ص: الرأي العام ونظرايت االتصال، مصطفى يوسف كايف، (2)
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  .ىثريها ومعرفة القضااي السائدة يف التناول واحملتو أتوحتليل املواد االعالمية املزمع قياس دراسة  (4

عالم، ومدى إدراكه الواقع االجتماعي احلقيقي مع الواقع اخليايل الذي قدمته وسائل اإل مقارنة (5
 عالم املتنوعة. م من صنع وسائل اإلأللواقعني، وهل الراسخ يف ذهن املتلقي حقيقي 

 :االنتقادات املوجهة لنظرية الغرس الثقايف .6.0

الباحثني، إال أهنا واجهت العديد من على الرغم من أن نظرية الغرس حظيت بتأييد كثري من 
االنتقادات منذ هناية السبعينات من القرن العشرين وحىت هناية التسعينات من نفس القرن، وميكن أن 

 نتقادات فيما أييت:ندرج أهم اال

 يف عملية التأثري التلفزيوين غري كثافة املشاهدة متغريات أخرىمل أتخذ النظرية يف اعتبارها أن هناك  (1
 .من أمهها العوامل الدميوغرافية ولعل ،على املشاهدين

الثقايف ميكن أن ترجع إىل  أن العالقة بني مشاهدة التلفزيون والغرس يبنجر و هاوكنزيرى كل من  (2
ن تلك العالقة مبعىن أ ،تنطبق على البعض اآلخر من الربامج بعض حمتوى مواد أو برامج التلفزيون وال

حمتوى مجيع مواد أو برامج التلفزيون يف عمومها ولكنها قد حتدث نتيجة  ال تنطبق على مشاهدة
 .برامج حمددة مشاهدة

واملشاهدين، حيث  كما وجه البعض أيضا انتقادا للعالقة بني التعرض للتلفزيون والغرس الثقايف (3
قبل املشاهدين،  القلب والتزييف من  نه من املمكن أن تتعرض املادة املقدمة من خالل التلفزيون، إىلأ

األسس اليت تبىن عليها مفاهيم أبعاد العالقة بني  كما أن استجاابهتم قد تكون متحيزة وابلتايل تصبح
  (1).غري دقيقة وأبعاد مفاهيمالثقايف  املشاهدة والتأثري طبقا ملنظور الغرس

توضح أن عملية الغرس من خالل التلفزيون مل القضااي اليت تثريها العديد من البحوث والدراسات  (4
تكتمل معاملها، وإن كان قد مت اختبارها يف جماالت العنف واجلرمية يف أمريكا فال ميكن تعميم نتائجها 

                                                           
 .333مصطفى يوسف كايف، املرجع السابق، ص:  (1)
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على كل اجلماعات والثقافات، ومل حتدد هلا أطر منهجية أو نظرية خاصة وأن فروضها مستقاة من 
يف بناء األفكار واملعاين كأداة من أدوات التفاعل الرمزي داخل النظرة الكلية لدور وسائل اإلعالم 

 اجملتمعات.

دراسات الغرس الثقايف ركزت يف بداايهتا على انتشار العنف واجلرمية، وهذا يؤكد مرة أخرى  (5
وغرس املعاين واألفكار اليت تدعم الوضع القائم مناقشة قضااي الثقافة اجلماهريية، وتدين الذوق العام 

  (1)يطرة أصحاب املصاحل على توجيه الثقافة مبا يتفق مع مصاحلها.وس

 عالقة الدراسة بنظرية الغرس الثقايف: .7.0

 ،إىل التعرف على القيم املتضمنة يف الربامج التلفزيونية العربية املخصصة للطفلهتدف الدراسة احلالية 
وما تتضمنه من أفكار وموضوعات ة إليهم وجهواقع املواد والربامج امل على وذلك من خالل الوقوف

جتماعية ا يف عملية التنشئة االيأساسعامال التلفزيون والربامج املقدمة من خالله تعد أن  ابعتبار، وقيم
 ووسائل اإلعالم طفلملا يتيحه التعرض من تفاعل بني ال ،واملقصود العرضيعن طريق التعلم 

جمتمعه والتوافق معه وكيات متكنه من مسايرة اجتاهات وسل هكوهنا تكسب ،)التلفزيون بصفة خاصة(
وهو ما تفرضه نظرية الغرس الثقايف اليت ترى أبن التلفزيون يعد وسيلة هامة ، ندماج فيهوتيسر له اال

مداد األطفال ابملعلومات وتكرار الصور إبلتمتعه خبصائص عدة منها قيامه  ،للغرس لدى األطفال
جتماعي لألطفال خاصة ارتباطية بني مضامني التلفزيون والسلوك االالذهنية، وابلتايل هناك عالقة 

ارية يف متابعة ما يبث بشكل مكثف، كما ستمر الذين يكثرون من مشاهدته، ويتأتى ذلك نتيجة اال
أن حتليل مضمون الرسائل اإلعالمية يقدم عالمات لعملية الغرس، حيث أن أسئلة املسح املستخدمة 

ا يقدمه التلفزيون يف الرسائل التلفزيونية جلماعات كبرية من املشاهدين على يف حتليل الغرس تعكس م
 فرتات زمنية طويلة.
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لذا فقد اختذان نظرية الغرس الثقايف كمدخل هلذه الدراسة حبكم مالئمتها ومالمستها جلوانب عديدة 
يف التعرض الرتاكمي  فقد مت استخدام نظرية الغرس الثقايف يف هذه الدراسة كوهنا تبحثهلذه الدراسة، 

عتقادا أبن ما اللتلفزيون ملا يعرض من برامج، إذ أن مداومة التعرض للتلفزيون تولد لدى املشاهد 
التلفزيون  يكون أكرب أتثريا على  يشاهده على شاشة التلفزيون مطابق ملا يراه يف واقع حياته، كما أن

كذلك األطفال الذين يقل احلقيقة واخليال، و  الصغار الذين مل تتكون لديهم القدرة على التمييز بني
 حتكاك مع العامل اخلارجي.، ويتسمون بعدم االنتماء إىل األسرة أو اجلماعةلديهم اال

ا ونظرية الغرس الثقايف أبهنا تقوم بقياس التأثري نإىل العالقة اليت تربط حمور دراست ناخلص لكلذ
القيم عرب املشاهدة الكثيفة واملمتدة والتأثري طويل األجل، كمي حملتوى الربامج اليت تعمل على بناء ا الرت 

إضافة إىل أن تعرض الطفل لقنوات األطفال بتنوع حمتواها ومعاملها الفنية ومتابعتها بشكل كثيف 
والتفاعل معها، يؤثر على الواقع االجتماعي للطفل، ويسيطر على عامله ووجدانه وسلوكه وتفكريه 

 جيايب والسليب.على الصعيدين اإلوقيمه 
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 .والطفل القيم: الثاين الفصل

 :متهيد

 ابإلنسان واملرتبط اإلنسانية العلوم إطار يف للجدل املثرية املوضوعات من واحد هو القيم موضوع إن
 وذلك احلايل، العصر يف القيم بدراسة االهتمام تزايد وقد السواء، على واجلمعي الفردي حضوره يف

 تشكل كوهنا من انطالقا الفضائية، والقنوات املعلومات تفجر وعصر التكنولوجي التطور مع متاشيا
 إىل جمتمع من تتباين اليت اجملتمع ثقافة مكوانت من مهما ومكوان اإلنساين، للسلوك رئيسا حمددا
 العليا املثاليات وتعترب االجتماعي، التفاعل عمليات عليها تقوم أساسية مرتكزات تعد فالقيم آخر،
 هبم، احمليط للعامل وتصورهم حوهلم من لألمور إدراكهم يف كبري بدور تقوم أهنا كما اجملتمع، ألفراد

 .حياهتم من األوىل املراحل يف والسيما

 تشكيل على تساعد هامة تربوية كوسيلة حياته يف ابرزا مكاان الطفل لدى القيم أتخذ حيث
 أمهية أتيت هنا ومن واالجتماعي، النفسي استقراره يف واألساس والعقلي، اجلسمي وتكوينه شخصيته

 الطفل استجابة وسهولة ابملرونة تتسم مرحلة ابعتبارها الطفولة، مرحلة يف للسلوك كموجهات القيم
 مراحل من وهامة أساسية مرحلة الطفولة وتعترب واملهارات، واملعارف القيم واكتسابه السلوك لتعديل
 وهي والبيئية، الوراثية وتكويناته الفرد مسات جلميع والتشكل الشخصية ومنو تكوين بداية وهي النمو،

فمن الضروري عند دراستنا للقيم املوجودة يف برامج األطفال إعطاء  الرئيسية، منوه أبعاد حتدد اليت
املختلفة فيها وخصائص كل مرحلة من خالل هذا صورة مبسطة عن الطفولة ومراحلها ومظاهر النمو 

 الفصل.
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 .القيم: أوال

 :أمهية القيم  .1.1

 متثل فهي تصرفاهتم، وحتدد سلوكهم توجه اليت فهي واجملتمعات درااألف حياة يف كبرية أمهية للقيم
 وال ،(1)وجوده تعرتض اليت األزمات مواجهة من متكنه بذلك وهي للسلوك املوجهو  الضابط املعيار
 نبني أن وميكن ،يةاإلنسان العالقات كل ومتس اجملتمع إىل تتعداه بل الفرد نطاق يف القيم أمهية تقف
 :ينيتاآل احملورين خالل من القيم أمهية

 أمهية القيم على املستوى الفردي:. 1.1.1

 والعصب اإلنساين، السلوك يف املعنوي اجلانب ألهنا تشكل وذلك ،الفرد حياة يف اابرز  دورا القيم متثل
 مضمون تشكل القيم أن القول وميكن اإلنسان، عند جتماعيواال والثقايف الوجداين للسلوك الرئيسي
 يف هاما عامالكما أن القيم تعترب يف حياة الفرد ،  احلي عن القيم التعبري هي والثقافة وحمتواها، الثقافة
 إمكانية وابلتايل الفرد، تفضيالت يظهر القيم وترتيب ،إنساين نشاط كل وراء ووقوفها ،هسلوك حتديد
 ذلك فإن وسلوكه اإلنسان شخصية فهم أردان إذا هأن إىل Murphy موريف أشار وقد بسلوكه، التنبؤ

 (2).لديه القيم منظومة ندرس أن يتطلب

 :اليةتال النقاط يف الفرد حياة يف أمهيتها تلخيص وميكن

 ويتأثرون مبا لديهم من قيم يف سلوكياهتم  أمناط حياة األفرادبرية، فهي تتغلغل يف للقيم أمهية ك
جتماعي ابعتبارها جتماعية، كما أهنا تساعد على حتقيق تكيف الفرد مع حميطه االاال

 (3) جتماعية يف اجملتمع.جتماعية للعالقات والتفاعالت االامنظمات 
                                                           

النفس،  حورية شرقي، "النسق القيمي وعالقته ابلتوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة املراحل املتوسطة والثانوية" )أطروحة دكتوراه علوم يف علم (1)
 .94(، ص: 2102-2102، 2جامعة وهران 

ة نظر معلمي الرتبية اإلسالمية" )رسالة ماجيستري يف علي بن مسعود بن أمحد العيسي، "تنمية القيم األخالقية لدى طالب املرحلة املتوسطة من وجه (2)
 .22(، ص: 2114 -2112، -اململكة العربية السعودية -الرتبية اإلسالمية، جامعة أم القرى 

 .200(، ص: 2102. )عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، 2عمر أمحد مهشري: التنشئة االجتماعية للطفل، ط (3)
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  للسلوك ومنظمة له وأهنا تقوم للقيم دور يف توجيه سلوك األفراد، إذ ينظر للقيم كقوة حمركة
 بتحديد ما يعتقده الفرد صحيحا وأخالقيا وتتخذ أساسا للحكم على السلوك.

  هلا دور يف تشكيل الكيان النفسي للفرد ألهنا توجهه للوصول إىل اهلدف ملا يقوم به من
على  سلوك، كما متكنه من معرفة ما يتوقعه من اآلخرين وردود أفعاهلم، فالقيم تساعد الفرد

 (1)ما يؤدي إىل زايدة إحساسه ابلرضا.حتمل مسؤولياته ومعرفة الصواب واخلطأ 
 كما صحيح معياري إطار يف أهدافها وحتديد الفردية الشخصية تشكيل يف دورا هاما تلعب ،

 .ذاته وأتكيد نفسه عن للتعبري فرصة للفرد تعطي
 من العامل فهم على تساعده وابلتايل أمامه الرؤاي لتتضح ومعتقداته إدراكه لتحسني الفرد تدفع 

 تواجهه. اليت التحدايت ، ومواجهةوعالقاته حياته فهم يف املرجعي إطاره وتوسع حوله
 والواجب واخلري اإلحسان حنو وتوجهه وخلقيا نفسيا لفردا تعمل على إصالح. 
 (2).ووجدانه عقله على تتغلب ال كي شهواته ضبط على الفرد تساعد 

 جتماعي:القيم على املستوى االأمهية . 1.1.1

 يف التشابه على جتماعياال بنائه تكامل يف اجملتمع يعتمدحيث  ،اجملتمع كيان يف أمهية القيم متثل
 فيما متاسكا، اجملتمع وحدة ازدادت بينهم، التشابه مدى اتسع فكلما أفراده، بني القيمية املنظومة

 الذي األمر اجملتمع أفراد بني وصراع القيم يف ختالفا إىل بينهم القيمية املنظومات تلك تباين يؤدي
 البشري، اجملتمع ظواهر تعقيد زدايدا بسبب جمتمع أي يف القيم أمهية تزداد كما ،تفككه إىل يؤدي

  (3).بغريه عالقته وتنظيم وفطرته وأصالته نتمائهاو  هبويته اإلحساس إىل املعاصر اإلنسان وحاجة

 :التالية النقاط يف اجملتمع مستوى على القيم أمهية تلخيص وميكن

 الثابتة ومبادئه العليا ومثله حياته أهداف له فتحدد اجملتمع، متاسك على حتافظ. 
                                                           

 .200عمر أمحد مهشري، املرجع السابق، ص:  (1)
 .22، 22علي بن مسعود بن أمحد العيسي، مرجع سابق، ص ص: ( 2)

 .22املرجع نفسه، ص: ( 3)
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 وذلك ،الصحيحة ختياراتاال بتحديدها فيه حتدث اليت التغريات مواجهة على اجملتمع تساعد 
 .موحد إطار يف وكيانه ستقرارها للمجتمع وحيفظ حياهتم الناس على يسهل

 ببعضها اجملتمع ثقافة أجزاء تربطوالتفكري، و  الثقافة من مشرتك بقدر اجملتمع أفراد القيم تزود 
 عقيدة يصبح عقليا ساساأ يةجتماعاال النظم إعطاء على تعمل أهنا كما ،متناسقة تبدو حىت

 .الثقافة هذه إىل املنتمني اجملتمع أعضاء ذهن يف
 مجاعة أي يف واملبادئفالقيم  الطائشة، والشهوات والنزعات املفرطة األاننية من اجملتمع تقي 

  (1).إليه للوصول أعضائها مجيع يسعى الذي اهلدف هي
 إىل اجملتمع أبناء توجيه على وتعمل لتحقيقها، اجملتمع أفراد يسعى غاايت عن القيم تعرب 

 .األزمات مواجهة على اجملتمع تساعد كما العمل اجلماعي
 األخرى اجملتمعات من غريه عن املتميزة اجملتمع شخصية مالمح حتديد علىالقيم  تساعد، 

 على تساعد وابلتايل ،والتفكري الثقافة من مشرتك بقدر اجملتمع أفراد تزود ألن القيم وذلك
شخصيات  بني التباين من قدر وجود من ابلرغم اجملتمع أفراد جلميع املشرتكة العامة الشخصية

 أفراده.
 حكيمة  بدائل إلعطاء وذلك عليه تطرأ قد اليت السلبية التغريات مواجهة على اجملتمع تساعد

 بينهم. فيما املختلفة املواقف يف هبا التعامل اجملتمع أفراد على يسهل
 تسود بينه أن جيب اليت العالقات وبطبيعة العامل، مع هبا يتعامل اليت ابلصيغ اجملتمع أفراد تزود 

 ضوئها يف يسلك وابلتايل لوجوده، ومربرات أهدافا له وحتدد األخرى، اجملتمعات وبني
  (2).القومي السلوك

 

                                                           
، 20دد فهد بن علي الطيار، "شبكات التواصل االجتماعي وأثرها على القيم لدى طالب اجلامعة"، اجمللة العربية للدراسات األمنية والتدريب، الع (1)

 .212(، ص: 2109، )20اجمللد 
وحقوق اإلنسان للصف الرابع األساسي  مسية سلمان عثمان العجرمي، "دراسة حتليلية للقيم املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية واالجتماعية (2)

 .22، 20(، ص ص: 2102، -غزة -بفلسطني" )رسالة ماجيستري يف املناهج وطرق التدريس، جامعة األزهر 
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 مصادر القيم: .1.1

أاثرت قضية أصل القيم جدال ونقاشا بني الفالسفة والعلماء على حد  املصادر العامة:. 1.1.1
 سواء، وهو ما جعلهم يذهبون إىل أربعة آراء وهي:

وهو رأي اإلجتاه الفردي الذي يربط القيم ابإلنسان، وينسب أصلها إىل الطبيعة الرأي األول: 
البشرية، وابلذات إىل التكوين النفسي للفرد، فالفرد هو الذي يعطي القيم لألشياء واألفعال، والتقومي 

ا يعين أن هذه الفلسفة للقيم تعتمد على ذعملية نفسية ابطنية، وهلدى أصحاب هذا اإلجتاه 
االختيار احلر والرغبة الذاتية، وهنا ينتفي معىن اإللزام وتفقد املسؤولية معناها وحيتجب املثل األعلى 

 وراء الرغبات وامليول، وهو ما يؤدي إىل التدافع والنزاع.

أبن مصدر القيم هو اجملتمع، ويرد وهو رأي أصحاب اإلجتاه اجلماعي الذي يقول الثاين: الرأي 
العقل اجلمعي واإلرادة اجلمعية، فاجملتمع يف نظرهم هو أصل القيم ومصدر اإللزام، أصحابه القيم إىل 

فالتقومي عند أصحاب هذا الرأي عملية اجتماعية خارجة عن ذوات األفراد، وهذه الفلسفة للقيم 
 الذي جيعلها جتماعية أو احلتمية اإلقتصادية، ويعطيها املربرتفرتض أن القيمة انشئة عن احلتمية اال

 متعالية عن األفراد.

مصادر القيم إىل األشياء واألفعال يف حد ذاهتا، فالقيم عند  وهو رأي من يرد  الرأي الثالث: 
أصحاب هذا الرأي تستغين عن التقومي اإلنساين ألن هلا الوجود بدونه، فأصل القيم عند أصحاب 

واإلنسان يكتشف هذه القيم ويهتدي إليها بعقله نظرا  ،هذا الرأي يعود إىل طبيعة األشياء واألفعال
يفرتض أن القيمة هلا وجود مستقل جلاذبيتها وقدرهتا على التأثري يف رغباته، وهذا يعين أن هذا الرأي 

 (1)عن أي شيء خارج عنها.

                                                           
عي، ااحلسني عزي، "األسرة ودورها يف تنمية القيم االجتماعية لدى الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة" )رسالة ماجيستري يف علم النفس االجتم (1)

 .010-44(، ص ص: 2109-2102، -تيزي وزو -جامعة مولود معمري 
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يرجع أصحابه مصدر القيم إىل قوة خارجية عن اإلنسان واجملتمع، فهي تعلو فوق الرأي الرابع: 
، فهو الذي إلنسان وقدراته، وأن األشياء ال تقوم بذاهتا وال ختلق نفسها بل هللا خالقها ومقومهاا

يعطي القيمة لألشياء واألفعال والقيم البد أن تكون عامة واثبتة ومطلقة وكلية، حبيث تنطبق على 
تايل فالقيم تتميز مجيع الناس دون استثناء وال ختضع ألهوائهم الفردية واجلماعية على السواء، وابل

لتزام األخالقي وتوفر امليزان الثابت والعادل للحكم على األشياء واألفعال، كما يصبح لالابلقداسة 
  (1)واملسؤولية معىن.

 جتماعية كما يلي:تتوزع مصادر القيم اال جتماعية:املصادر اال. 1.1.1

الذي يستند عليه الناس يف تقييمهم يعد الدين أهم مصادر القيم فهي يف الغالب األساس : الدين
عموما عبارة عن جمموعة من القيم اليت حتدد سلوك الفرد للسلوك من انحية القبول والرفض، واألداين 

جتماعية يف ديننا وتتمثل مصادر القيم اال، وتوجهه مبجموعة من األوامر والنواهي تضبط هبا سلوكه
ويعد املسجد من املؤسسات اإلمجاع، واملصاحل املرسلة،  اإلسالمي يف القرآن الكرمي، السنة النبوية،

 هذه السلوكيات إىل الفرد واجملتمع. جتماعية اليت تتوىل إيصالاال

جتماعية، إذ تعلم الفرد أتثريا يف عملية التنشئة االهي البيئة األوىل اليت حتتضن الفرد وأكثرها  األسرة:
واآلداب العامة والقيام ابلواجبات واملسؤوليات الفردية  جتماعيجتماعية والسلوك االمبادئ الرتبية اال

 جتماعية املختلفة.واال

يف األسرة غناء القيم اليت يتلقاها الفرد إتلعب دورا مهما يف وهي مؤسسة اجتماعية تربوية املدرسة: 
قوم بتدعيم العديد من املعتقدات توتضيف عليها قيما أخرى، فدورها مكمل لألسرة حيث 

  (2)جتاهات والقيم.واال

                                                           
 .010املرجع السابق، ص: ، احلسني عزي (1)
 (، ص ص:2109)سبتمرب  2اجتماعية"، جملة الدراسات والبحوث االجتماعية، العدد  -اجلموعي مومن بكوش، "القيم االجتماعية: مقاربة نفسية (2)

24 ،21. 
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تساهم مجاعة الرفاق بشكل أساسي يف صياغة شخصية الطفل وقيمه واجتاهاته، فعن  مجاعة الرفاق:
طريق التأثر بسلوك الرفاق يتبىن الكثري من أشكال السلوك شعوراي أو ال شعوراي، وتؤدي عملية 

ء، وابلتايل يكون أتثريها بشكل جتاهات واآلراالنمذجة واملالحظة دورا كبريا يف تعلم هذه القيم واال
 تلقائي وغري رمسي.

 وجمالت وصحف نرتنيتأو  وسينما وتلفزيون إذاعة من املختلفة اإلعالم وسائل تؤثروسائل اإلعالم: 
 دالعدي أثبتت قدو  ،وآراء ارفكوأ ائعقحقائق وأخبار وو و ت امعلوم نم وتقدمه رهتنش مبا ،وكتب...

جتماعي لألطفال واملراهقني يتأثر إىل درجة كبرية مبا واال واالنفعايل العقلي النمو أن تاراسالد من
دور هام بلتلفزيون ا يقوميتلقونه من املواد اليت تقدمها وسائل اإلعالم املختلفة، ويف الوقت احلايل 

وأساسي بني وسائل اإلعالم األخرى، حيث صار ينافس األسرة يف عملية تنشئة األطفال وتطبيعهم 
 نظرا النتشاره الواسع وما يقدمه من برامج مسلية وجذابة تستحوذ على اهتمامهم.معينة ات يبسلوك

أبهنا "ذلك الكل  إدوارد اتيلوراليت عرفها تعترب القيم إحدى املكوانت األساسية للثقافة الثقافة: 
املركب الذي يشتمل على املعرفة والعقائد والفن واألخالق والعادات اليت يكتسبها اإلنسان بوصفه 

 فة إذن مصدر مهم للقيم املختلفة.عضوا يف اجملتمع"، فالثقا

قتصادية من املصادر املهمة للقيم أيضا املعطيات والظروف اال: جتماعيةقتصادية واالالظروف اال
املادية اليت ورثها جتماعية اليت تصاحب املراحل احلضارية اليت مير هبا اجملتمع، فاجلمع بني الرواسب واال

جتماعية اجلديدة اليت عاصرها يؤدي إىل ظهور قيم جديدة تعد قتصادية واالاجملتمع وبني األوضاع اال
 (1).مرشدا وموجها لسلوك األفراد اليومي

 

 

                                                           
 .20، 21املرجع السابق، ص ص:  اجلموعي مومن بكوش،  (1)
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 خصائص القيم:. 1.1

 املعتقد أو الدافع أو كاحلاجة األخرى املفاهيم من غريها عن متيزها اخلصائص من مبجموعة القيم متتاز
 :يلي فيما أمهها إبراز ميكن و السلوك، أو االجتاه أو

 البشر ختص اليت احلاجات عن مييزها ما وهذا غريهم، دون ابلبشر ختتص أهنا مبعىن :إنسانية أهنا 
 .وغريهم

 عن تبتعد املعىن هبذا وهي واملستقبل واحلاضر ابملاضي يرتبط إدراك فالقيم :معني بزمان مرتبطة أهنا 
 .فقط ابحلاضر ترتبط اليت امليول أو الرغبات معىن
 االجيايب والقطب سلبيا وقطبا اجيابيا قطبا هلا جيعل مما ضدها، قيمة فلكل :الضدية صفة متتلك 

أو " القيمة ضد" نسميه أن ميكن ما السالب القطب ميثل حني يف القيمة يشكل الذي وحده هو
 .القيم" "عكس

 خالهلا من عللنو  فسرنو  قيمنو  قيسن األحكام إلصدار معيار مبثابة القيم أن مبعىن :املعيارية 
 .اإلنساين السلوك

 يعترب ال ،ما عصر يف مقبوال يعترب فما واملكان، الزمان حيث من :نسبية أبهنا القيم تتصف 
 .آخر مكان يف كذلك يكون ال ما مكان يف مناسبا يعترب وما آخر، عصر يف كذلك

 األمهية وحبسب األمهية، يف متدرجا ترتيبا شيء كل عند ترتب أهنا إذ: ابهلرمية القيم تتسم 
 تكوينه من جزءا ميثل للقيم نظاما فرد كل لدى أن القول ميكننا هذا وعلى فرد، لكل والتفضيل

 .لسلوكه املوجه النفسي
 بتغري للتغيري قابلة أهنا إال النسيب، ابلثبات تتصف القيم أن من ابلرغم: للتغيري ابلقابلية تتصف 

 .هلا ونتاج االجتماعية العالقات لطبيعة انعكاس ألهنا االجتماعية الظروف
 (1).شر أو خري ابطل، أو حق أهنا ،ذاك أو الوجود هذا إما فهي :اجلملة يف قطبني ذات القيمة 

                                                           
(، 2114-2112، -قسنطينة -سهام صوكو، "واقع القيم لدى املراهقني يف املؤسسة الرتبوية" )رسالة ماجيستري يف علم االجتماع، جامعة منتوري  (1)

 .94، 99ص ص: 



القيم والطفل                                                                         الثاين الفصل 
 

 
87 

 اإلنسانية واالهتمامات يالتضللتف وفقا الفرد لدى االهتمام حمور بتغري تتغري فالقيم :الدينامية. 
 امليول قياس يف تستخدم للقياس، عامة أساليب خالل من دراستها حيث تتم :قياسها إمكانية 

 منو  التجريبية، حبياتنا مرتبطة فالقيم(، املقننة واالستبياانت واملوقفية امليدانية املالحظة) واالجتاهات
 .نفسها األشياء طبيعة أساس وعلى لألشياء تقديرا ابعتبارها ودراستها قياسها املمكن

 على حنو وتتداخل، معا تتفاعل ما غالبا وأهنا منفصلة وحدات ليست فهي البعض بعضها تساعد 
 (1).قوة يزيدها

 مكوانت القيم: .1.1

أطره املرجعية للسلوك، وتتكون من عناصر تعترب القيم نتاج اجملتمع يكتسبها الفرد ويشخصها يف 
ن نظاما من القيم داخل اجملتمع تسهم يف استقراره موجودة يف اجملتمع وتتآلف فيما بينها لتكو  

جتماع مكوانت القيم إىل عناصر يصعب فصلها بعضها عن بعض، م علماء االويقس  ، (2)ومتاسكه
  تتكون من عناصر ثالثة هي:الذي رأى أن القيمة PARSONZ ابرسونز ومن بينهم 

واملعارف النظرية واألهداف، وعن طريقه ويتضمن املعلومات  املكون املعريف )العقلي(:. 1.1.1
 يلي: ميكن تعلم القيم، ويتصل هذا املكون ابلقيمة املراد تعلمها، ويشمل ما

 .التعرف واستكشاف البدائل املمكنة 
 .النظر يف عواقب كل بديل 
 .االختيار احلر 

ختيار احلر، والشعور ابلسعادة الختيار القيمة، ويشمل اال )النفسي(: املكون الوجداين. 1.1.1
 (3)وعن طريقه مييل الفرد إىل قيمة معينة.

                                                           
 .94املرجع السابق، ص: سهام صوكو،  (1)
 .024مسيح أبو مغلي وعبد احلافظ سالمة، مرجع سابق، ص:  (2)
 .012، 012احلسني عزي، مرجع سابق، ص ص:  (3)
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وهو اجلانب الذي تظهر فيه القيمة على شكل املكون السلوكي )اإلرشادي اخللقي(: . 1.1.1
فاعل من العمليات اليت تساعد الشخص الويتض سلوك ظاهري أو فعل يستخدم يف احلياة اليومية،

 يلي: ويشمل ما ، وهو األساس يف تكوين نظام القيم،على ختصيص طاقاته وتوجيهها

 .إعالن التمسك ابلقيمة 
 .ترمجة القيمة إىل ممارسة 
 .بناء نظام قيمي 

املعاصرة  جتماعيةالقيمة ووظيفتها ومعناها، وتؤكد املدرسة االه العناصر الثالثة يف حتديد ذوتسهم ه
جتماعي، وتعكس ثقافته وتعرب عن أهنا عناصر متداخلة ومتفاعلة فيما بينها بتأثري اجملتمع والتفاعل اال

  (1)جتماعية السائدة فيه.طبيعة العالقة اال

 نظرايت اكتساب القيم:. 1.1

 عليها يقف اليت الفكرية األرضية وفق ها،وتغري   انهوتكو   القيم تفسريب اهتمت اليت النظرايت تعددت
 .القيم موضوع حول تصوراهتم وضعوا الذين العلماء من رمنظ   كل

 والقيم األخالق اكتساب عملية أن مدرسة التحليل النفسي رىت :النفسي التحليل نظرية. 1.1.1
 التوحد خالل من فرويدحسب  األعلى أانه الطفل يكتسب حيث املبكرة، الطفولة مرحلة منذ تبدأ
 الطفل فيه يرتىب الذي للمجتمع العليا واملثل والقيم األخالقية القواعد الطفل يعلمان إذ الوالدين، مع

 االنزعاج وإبداء يفعله، أن عليه جيب ما يفعل عندما واستحسانه الطفل تشجيع طريق عن ذلك ويتم
 املتمثلة األخالقية والقواعد القيم من نظام الطفل لدى يتكون هنا ومن خيطئ، عندما الرضا وعدم

 (2).الضمري يقابل ما وهو األعلى ابألان فرويد أمساه ما فيكون واملرغوابت ابحملتوايت

                                                           
 .012املرجع سابق، ص: احلسني عزي،  (1)
 .202(، ص: 2104. )عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع، 00صاحل حممد أبو جادو، سيكولوجية التنشئة االجتماعية، ط (2)
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 القيم اكتساب عملية أن هوفالندو سكزو ُهل ومنهم السلوكيون يقرر :السلوكية النظرية. 1.1.1
 كما ،سلبية أو إجيابية إما انهأ على القيم مع ويتعاملون السليب والتعزيز اإلجيايب التعزيز طريق عن تتم

 أن األخالقي النمو غاية أن أيضا ويرون، للفرد الظاهر السلوك من استنتاجات من أكثر ليست انهأ
 فهي النظرية هذه أمهية تتضح هنا ومن األخالقي، السلوك مع واملعتقدات األخالقية املفاهيم تتفق

 أخالقية بطريقة يتصرفوا أن إىل األفراد يصل كيف ومعرفة األخالقية القضااي لدراسة الصحيحة البداية
 مع املتعلم تفاعل عملية نتيجة اكتسابه يتم كسلوك القيم إىل السلوكيون ينظركما  ،أخالقية غري أو

 غري والسلوك فيه املرغوب السلوك الفرد يتعلم أن املمكن فمن هلا، استجاابته وتعزيز البيئية املثريات
 والسلوك وتعزيزها، االستجاابت تدعيم على القائمة اتهذا التعلم مبادئ على اعتمادا فيه، املرغوب

 .آخر سلوك أي اهب يكتسب اليت نفسها ابلطريقة ويكتسب يتعلم األخالقي

 أحكام إصدار عملية انهأ على القيم اكتساب إىل املعرفية املدرسة تنظر :املعرفية النظرية. 1.1.1
 حماكاة ليست املدرسة هذه نظر يف القيم واكتساب الطفل، عند التفكري وبنم وثيقا ارتباطا ترتبط

 وإمنا معينة، لقواعد اإلذعان أو البيئية املثريات مبقتضى األخالقي للسلوك تكيف أو اجتماعي لنموذج
 أبدى فقد العقلية، وقدراته االجتماعية عالقاته يف التوازن حتقيق الفرد حماولة من تنشأ القيمة أن تؤكد

 األخالقي الطفل حكم بنمو دراساته بعض يف اهتماماته (املدرسة هذه رواد أوائل من) بياجيه
   (1).االجتماعية للقوانني وفهمه واخلطأ ابلصواب تتعلق اليت األسئلة حول التفكري يف وطريقته

 اخللقية األحكام لنمو ارتقائيا تسلسال وضع حيث بياجيه إليه توصل ما إىل كولربج أضاف وقد
 االجتماعية، التنشئة كأساليب العوامل من ابلعديد تتأثر القيم أن إىلتوصال  وبذلك الطفل، لدى

 (2).اخللقية والرتبية الثقافية والتغريات املعرفية والقدرات

                                                           
 .202، 202املرجع السابق، ص ص: صاحل حممد أبو جادو،  (1)
-2112، -ابتنة -سامية محريش، "القيم الدينية ودورها يف التماسك األسري" )رسالة ماجيستري يف علم االجتماع الديين، جامعة احلاج خلضر  (2)

 . 22(، ص: 2101
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 خالل من يتم وتعلمها القيم اكتساب أن وولثرزو ابندورا يؤكد :االجتماعي التعلم نظرية. 1.1.1
 فيها املرغوب غري أو السلبية القيم فإن وعليه التقليد، أو احملاكاة خالل من اجتماعية مناذج مالحظة

 أن على  ابندورا أكد كما ،سلبية مناذج إىل الفرد لتعرض نتيجة أو املباشرة للخربة نتيجة تعلمها يتم
 ما، بسلوك( النموذج) لقيامه نتيجة عوقب أو ثيبأ   أو كوفئ النموذج( املالحظ) الفرد مشاهدة
 ما إذا مماثلة نتائج له سيجلب النموذج لسلوك مشابه بسلوك قيامه أبن توقعا املالحظ لدى سيخلق

 سلوك تعزيز يرتكه الذي الثانوي األثر وهو "ابإلانبة ابلتعزيز" التعزيز هذا ابندورا ويسمي ،بتقليده قام
  (1).املالحظ سلوك على النموذج

 تصنيف القيم:. 1.1

 اليت حيددها األسس من أساس أو لبعد وفقا جمموعات أو فئات يف توزيعها القيم بتصنيف يقصد
 عملية وتتضح أمهية مشرتكة، ومسات خصائص اربطهت جمموعة وكل فئة كل أن ابعتبار الباحث،
 لتنوع املشكالت نظرا من كثريا القيم تصنيف أاثر وقد الظاهرة، فهم يف تساعد أهنا يف التصنيف
 معني ابلذات تصنيف على اتفاق مثة وليس الباحثون، يتبناها اليت املداخل تنوع أو النظر، وجهات

املفهوم  تشعب بسبب التصنيف إطار إليها يستند أن ميكن اليت املبادئ حول االتفاق لعدم نظرا
 التصنيفات إىل وموجزة سريعة حملة يف نشري أن ونود خمتلفة، معرفية وحبقول شىت بتخصصات وارتباطه
  (2):يلي القيم، ونورد أمهها فيما ميدان الباحثون يف أوردها اليت املختلفة

 يفSpranger  جنراسرب  األملاين الفيلسوف التصنيف هبذا جاء وقد :سرباجنر تصنيف. 1.1.1
 له مقياس بوضع Alpport et Vernon  ولندزي فرنونو البورت قام كما،  "الرجال أمناط" كتابه
 السداسي التصنيف هو االجتماعية النفسية احلياة يف يفيدان تصنيف أهم ولعل، القيم ابختبار مسي

 جنراسرب  نظر يف يعين ال هذا ولكن ،العلمي سلوكها يف العامة اإلنسانية احلياة جوانب نلمس حيث

                                                           
 .22املرجع السابق، ص:  سامية محريش، (1) 
 .092بلقاسم نويصر، مرجع سابق، ص:  (2)
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 هذه أن إىل اإلشارة ينبغي بل مفردا توزيعا القيم من الستة األنواع هلذه تبعا يتوزعون اجملتمع دراأف أن
 واجملتمعات درالألف ابلنسبة وتغريه الفعل جمرى توجه أن ميكن واليت نظره، يف أساسية مبادئ تعد القيم
 ،احلياة ادينيوم األنشطة خمتلف يف ممارستهم وحتدد درااألف عالقات يف تتحكم القيم من األنواع وهذه

 قوهتا، حبسب آخر إىل فرد من تدرجها يف تتباين أهنا غري فرد، كل يف جمتمعة تتواجد فإهنا وابلتايل
 ، ويفرتض هذا التصنيف ست قيم أساسية وهي:الفرد نفسية داخل وضعفها

 أنه ذلك يعين وال واملعرفة، احلقائق ابكتشاف اإلنسان اهتمام عن تعرب :رية أو املعرفيةظالن القيم
 .وتنظيمها املعرفة عن البحث هو اهتمامه ولكن عالية، أكادميية تبرام إىل وصل

 واخلسارة والربح ءوالشرا والبيع والتجارة االقتصادية ابلنواحي الفرد اهتمام وهي :االقتصاديةالقيم 
 .دخالا  ويدر انفع هو ما كل ىلإو 

 يتعلق ما وكل درااألف وحقوق الرمسية واألجهزة الدولة بنظام متعلقة اهتمامات وهي :السياسية القيم
 .السياسي ابلنظام

 واألخالقي واإلمياين الروحي ابجلانب تموهت والعبادة، الدينية املعتقدات يف تتمثل: الدينية القيم
 .الدينية واملسائل

 يف وجيد عليهم ويعطف يساعدهم فهو الناس، من غريه إىل وميله الفرد اهتمام هي :االجتماعية القيم
 .واإليثار ابلعطف القيم هذه عندهم تسود الذين األشخاص ويتميز له، إشباعا ذلك

 التماثل حيث من خربة كل على وحيكم والتناسق ابلشكل الفرد اهتمام وهي :اجلمالية القيم
  (1).احلياة يف الفين اجلانب على ينصب الرئيسي اهتمامه ولكن فنان أنه ابلضرورة يعين وال والتناسب،

 البعد: أساس علىتصنيف  .1.1.1

                                                           
 .42، 42حورية شرقي، مرجع سابق، ص ص:  (1)
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 إىل صنفت :املقصد بعد: 

 ائلوس تعد تلك القيم اليت ينظر إليها األفراد واجلماعات على أهنا وهي )الوسيلية(: وسائلية قيم
 .أبعد لغاايت

 تعترب أيهي األهداف أو الفضائل اليت يضعها األفراد واجلماعات ألنفسهم،  :)هنائية( غائية قيم
 .البقاء حب مثل ذاهتا حد يف غاية

 اآلمرة) امللزمة القيم إىل صنفتتقدر شدة القيم بدرجة اإللزام اليت تفرضها، وقد  :الشدة بعد 
  :(1)املثالية والقيم التفضيلية والقيم (الناهية

 من هبا وجزاء االلتزام وجيب يكون، أن ينبغي فيما تتعلق اليت وهى(: انهية أو آمرة) امللزمة القيم
 وااللتزاماآلخرين،  على االعتداء وعدم ابملعتقدات، املتعلقة القيم مثل شديد، عقاب خيالفها

 .للمجتمع العامة ابألخالق

 بصورة على متثلها الفرد ويشجع اجملتمع، يف سائدة تكون أن يفضل اليت القيم وهي: التفضيلية القيم
 .اجلار إىل واإلحسان الضيف إكرام: مثل ملزمة غري

 يتمثلها ومن عليا، كمثل إليها وينظرون سلوكهم يف متثلها إىل الناس يتطلع اليت وهي: املثالية القيم
 اآلخرين. أجل من والتضحية اإليثار مثل احلسنة للقدوة منوذجا يكون

 قسمني مها: إىل وتنقسم وانتشارها، القيمة شيوع مدى هبا ويقصد :العمومية بعد  

 القيمي اإلطار متثلو  وبيئاته، وطبقاته فئاته عن النظر بغض اجملتمع يف الشائعة القيم وهي: عامة قيم
  (2).واألسرة والزواج، املعتقدات الدينية،: مثل وأحكامهم سلوكياهتم يف فراداأل إليه حيتكم الذي العام

                                                           
 .020مسيح أبو مغلي وعبد احلافظ سالمة، مرجع سابق، ص:  (1)
 .22مسية سلمان عثمان العجرمي، مرجع سابق، ص:  (2)
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الزكاة يف  إخراج: مثل معينني ومكان بزمان وتتحدد خاصة بفئة ترتبط اليت القيم وهي: خاصة قيم
 (1).الدينية ابملناسبات االحتفال أو رمضان، شهر

 إىل صنفت :الوضوح بعد: 

 االجتماعية ابخلدمة املتعلقة القيم مثل ابلكالم، عنها ويعرب هبا يصرح أي :(صرحية) ظاهرة قيم
 .العامة واملصلحة

 والسلوك واالجتاهات امليول مالحظة من وجودها على ويستدل تستخلص اليت أي :ضمنية قيم
 .اجلنسي ابلسلوك املرتبطة القيم مثل عامة، بصفة جتماعياال

  إىل هاحسب دوامها واستمرار القيم  تنقسم :الدوامبعد: 

 يتداوهلا جيل عن جيل اجملتمع، حياة يف طويلة ملدة بقاؤها يستمر اليت القيم وهي :(نسبيا) دائمة قيم
 .املتعارف عليها داخل اجملتمع والتقاليدوالعادات  ابلعرف املرتبطة القيم مثل

 عند املوضة قيم مثال والتذبذب الزوال والسريعة الدوام القصرية العارضة الوقتية القيم وهي :عابرة قيم
  (2).الشباب فئات

وذلك من خالل تعلقها أببعاد الشخصية املسلمة وجوانبها حسب تصنيف أيب العينني: . 1.1.1
 الرتتيب اآليت:

 وهي تلك القيم املنظمة لعالقة اإلنسان بربه كاليت تتعلق أبركان اإلميان. ية:قيم روحية وعقد

 الكرم، وهي اليت تتصل بشعور اإلنسان ابملسؤولية واجلزاء وااللتزام، الصدق، التسامح، قيم خلقية:
 والتعاون.

                                                           
 .22رجع سابق، ص: املمسية سلمان عثمان العجرمي،  (1)
 .022، 022مسيح أبو مغلي وعبد احلافظ سالمة، مرجع سابق، ص ص:  (2)
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 وهي تلك القيم اليت تتصل ابملعرفة وطرق الوصول إليها. قيم عقلية:

وهي اليت تتصل بوجود اإلنسان يف اجملتمع وتنظيم العالقات فيه، كرب الوالدين،  قيم اجتماعية:
 ومساعدة احملتاجني، واإلحسان.

 وهي املتصلة ابجلوانب االنفعالية يف حياة اإلنسان كاحلب، الكره، اخلوف. قيم وجدانية وانفعالية:

 فاق، واالقتصاد.ناإل وهي اليت ترتبط ابلعناصر املادية كاالعتناء ابجلسم، قيم مادية:

 وهي اليت تعىن ابلتذوق اجلمايل وإدراك االتساق يف حياة اإلنسان كالنظافة والنظام.  قيم مجالية:

إىل سعى فيها أصحاهبا  ( اخلاص بنظرية احلتمية القيمية لإلعالم:ع.س.نتصنيف ).1.1.1
دون احندار حنو الغرائزية،  تصنيف القيم حسب أبعاد تتناغم مع فطرة اإلنسان وتسعى إىل السمو هبا

جتماعي وفعالية القيم يف وسائل اإلعالم أو لدى املتلقي ويسعى هذا التصنيف إىل قياس السلوك اال
 وهذه األبعاد هي: ،أثناء تطبيقهمع األخذ بعني االعتبار خصوصية كل جمتمع 

الصاحل، واإلخالص يف العمل  ويتمثل يف اإلميان ابهلل وأداء العبادات، والعمل البعد اإلمياين للقيمة:
 والتفقه يف الدين.

 ويظهر يف حسن التواصل مع اآلخر، واتباع أسلوب احلوار، توظيف فن التفاوض. البعد التواصلي:

 احرتام الوقت، أداء العبادات والقيام ابلعمل يف وقته. البعد الزمين:

 العناية ابملكان الداخلي واحمليط اخلارجي، حب املكان والوعي أبمهية البيئة. البعد املكاين:

 (1) استخدام الكلمات اإلجيابية، القيمية يف احلديث، حفظ اللسان. البعد اللساين:

 
                                                           

، -ابتنة-ضر سعيدة عباس، "الدراما الرتكية وانعكاساهتا على قيم الشباب اجلزائري اجلامعي" )أطروحة دكتوراه يف العلوم اإلسالمية، جامعة احلاج خل (1)
 .022(، ص: 2102-2102
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 الرضا، احللم والقناعة، ضبط النفس والوقار، االعتدال، الكرم، الوفاء، الثقة ابلنفس. البعد النفسي:

 حب العمل وإتقانه، االستثمار احلالل، االدخار، اإلنفاق يف سبيل هللا. االقتصادي:البعد 

حسن اجلوار، التعاون، الصداقة، العمل التطوعي، التكافل االجتماعي، احرتام  البعد االجتماعي:
 اآلخرين، بر الوالدين، صلة الرحم.

 طلب العلم، تقدير العلماء، األمانة العلمية. البعد الرتبوي:

 العدل والشورى واحلرية، األمر ابملعروف والنهي عن املنكر. البعد السياسي:

 الذوق واجلمال. البعد اجلمايل:

 والسياسي، احرتام األداين. احرتام اإلنسان، احرتام التنوع الثقايف البعد اإلنساين:

 كما تصنف القيم إىل: 

ثالية فهناك القواعد املبنية على القيم الفردية هناك نوعان من القيم اإلنسانية امل من حيث نوعية القيم:
جتماعية وهي قواعد القانون، وإذا كان وهذه هي قواعد األخالق، وهناك قواعد مبنية على القيم اال

حبتة فإن لبعض األفعال واألشياء ية اجتماع حبتة واألخرى قيمة لبعض األفعال واألشياء قيمة فردية
 وهلذا اتفقت قواعد القانون واألخالق يف بعض األحيان.معا، قيمة فردية واجتماعية 

: حيث يتحدد كالمها على أساس إطار املرجع الذي يكونه الفرد، كما القيم السلبية والقيم اإلجيابية
أن الرتبية هي اليت تؤدي إىل تكوين إطار مرجعي معني، فإذا نشأ الفرد يف بيئة حمافظة، كان له إطار 

ار املرجعي للفرد الذي ينشأ يف بيئة متحررة، بل إن هذا اإلطار خيتلف من مرجعي خيتلف عن اإلط
 ( 1) ومن طبقة إىل أخرى، لذا ختتلف أسس ومقاييس التقومي لدى الناس.جمتمع إىل آخر 

 
                                                           

 .024 -022ص: سعيدة عباس، املرجع السابق، ص  (1) 
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 .والطفولة اثنيا: الطفل

 أمهية مرحلة الطفولة: .1.1

 األوىل توضع البذور الطفولة مرحلة يف ألنه ذلك الفرد حياة يف خاصة أمهية الطفولة مرحلةحتتل 
 خصائص من به حييط ملا التأثري واالمتصاص عملية فيها ،ويتم الطفل لشخصية العام اإلطار ويتكون
 وتظل الطفولة حياة تنطبع حيث حياته، طوال شخصيته يف بصمات ترتك، فهذه املرحلة ومسات

ابجملتمع بكامل  مرتبط الطفل منو أن إذ ،اوشيخ وكهال ورجال اوايفع وشااب امراهق الفرد تصاحب
 طفولة نأل وتنميتها، السلوكيات ممارسة أجل من الفعلية لتجاربتوفره على ا ومدىمكوانته وأجزائه 

 جتارب ألن ذلك ،الشخصية تكوين يف احلاسم العامل وهي البناء يف األساس مبثابة هي اإلنسان
 اإلنسان يعيشها اليت والنشاطات الفاعلة القوى ملختلف اخلام املواد هي طفولته يف وخرباته اإلنسان

 واالجتماعية، والنفسية اجلسدية النواحي من اإلنسان منو فسالمة، الطفولة تلي اليت العمرية املراحل يف
  (1).وتوافقها وتوازهنا طفولته على مجيعها تعتمد وسعادته وجناحه

 يف فراغا جيد فيها الطفل فتوجيه الفكر، وخلو صفاء مرحلةيف كوهنا  الطفولة مرحلةكما تتجسد أمهية 
 قد تكون قليال، مراحل متأخرة يف التوجيه بدأ لو عقله، خبالف من وقبوال فكره، يف قلبه، ومكاان

 تتوقد مرحلة الطفولة مرحلة، هذا وتعترب ثقافة اجملتمع متليه ملا تقبله دون حتول رأفكا لديه تشكلت
وابلتايل  ،املعرفة واكتساب حب االستطالع إىل األطفالفيها مييل  ، كماوالذكاء احلفظ ملكات فيها

  (2).الوجهة الصحيحة وتوجيهها امللكات هذه استغالل وجب

إن أسس الصحة النفسية واجلسمية والعقلية تبىن يف مرحلة الطفولة السيما الطفولة املبكرة، وحدوث 
أي خلل أو قصور يف تلبية احتياجات النمو يف هذه املرحلة يرتتب عنه احنراف معني يف مسار ذلك 

                                                           
االجتماع العائلي،  سامية بن عمر،" أتثري الربامج التلفزيونية املوجهة لألطفال على التنشئة األسرية يف اجملتمع اجلزائري" )أطروحة دكتوراه علوم يف علم (1)

 .094، 099(، ص ص: 2102 -2102، -بسكرة  -جامعة حممد خيضر
األساسية جناة عزات شعبان أبو انصر، "دور فضائيات األطفال التلفزيونية املتخصصة يف تدعيم القيم الرتبوية لديهم من وجهة نظر معلمات املرحلة  (2)

 .20، 21(، ص ص: 2102، -غزة -الدنيا يف مدارس حمافظات غزة" )رسالة ماجستري يف أصول الرتبية، جامعة األزهر
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لتوجيه، كان ابلرعاية واإلشراف وا، فكلما تدعم بناء الطفولة النمو سواء قل ذلك القصور أو كثر
   (1)أثبت وأرسخ أمام اهلزات املستقبلية اليت ستعرتض الطفل يف حياته داخل أسرته وجمتمعه.

 طفالناأب االهتمام ضرورة تؤكد فيها، والتأثري احلياة مراحل بكافة وارتباطها الطفولة مرحلة أمهية إن
 تنشئة تنشئتهمو  تنميتهمو  رعايتهم يف تساهم نقية نظيفة بيئة يف وتنشئتهم تربوي مبناخ وإحاطتهم

ولذا نرى املؤسسات الرمسية والشعبية يف خمتلف أحناء العامل، وكذلك املنظمات الدولية ، (2)ةجيد أسرية
الذين يولون الطفولة ابلغ عنايتهم، فسنوا الدساتري ووضعوا  ،واحمللية، وأيضا األفراد واجلماعات
ونفسيا وتربواي، إلدراكهم أمهية املرحلة اليت ينطلق منها اإلنسان إىل القوانني، واهتموا ابألطفال صحيا 

يتسلم دوره بفاعلية يف احلياة، فتتشكل شخصيته، وتتحدد مفاهيمه، وترتسخ معتقداته، وي  َؤهل ل
 (3)املستقبل.

 ةمرحل لكل السن حتديد يف اختالف فيها مراحل عدة ىلإ ةلو الطف مرحلة تقسيم مت املنطلق هذا ومن
 العموم وعلى والباحثني، الرتبويني صنيختوامل والنفس االجتماع علماء من كل رأي حسب وذلك

  (4).املتأخرة مث واملتوسطة املبكرة والطفولة املهد طفولة مراحل إىل يقسموها فهم

 مراحل الطفولة: .1.1

 وأمناط نشاط وأوجه وميول وتقاليد وعادات خبصائص الطفل هبا يتصف منو مرحلة هي الطفولة
 تتأثر بعدها، ملا وامتداد قبلها ملا ررااستم هي الطفل عند النمو حلرام من مرحلة وكل متميزة، سلوك

 األطفال قسم مجهور لذا األخرى، حلراامل عن أمهية مرحلة أي تقل ال لذا يليها، مبا وتؤثر يسبقها مبا
 (5):يلي كما وهيمشرتكة  صفات مرحلة كل جتمع حيث معينة عمرية مراحل أو فئات إىل

                                                           
 .44، 49الشهري، مرجع سابق، ص ص: عائشة سعيد علي ( 1)
 .094سامية بن عمر، مرجع سابق، ص:  (2)
 .29(، ص:0444طارق أمحد البكري، "جمالت األطفال ودورها يف بناء الشخصية اإلسالمية" )أطروحة دكتوراه، جامعة اإلمام األوازعي،  (3)
 .094سامية بن عمر، مرجع سابق، ص:  (4)
 .21ابق، ص ص: مليكة بن سعدية، مرجع س (5)
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  :سنوات( 1إىل  0)عمر الطفل من  املهد مرحلةاملرحلة األوىل: 

 الشخصية، منو أساس هيو  الطفولة حلرام أهم من تعترب ة،لثالثا سن عند وتنتهي الوالدة منذ وتبدأ
 السوية االجتماعية التنشئة تتطلب حيث ،سليما الشخصية منو كان سليمة النمو عوامل كانت فإذا
 وعدم اآلخرين، مع إجيابية عالقات إقامة على وتعويده للطفل، حةراوال التغذية توفري املرحلة هذه يف

 اللغوي احملصول لزايدة االجتماعي االتصال زايدة املرحلة هذه أيضا وتتطلب، االنفعاالت كبح
 (1)ديه.ووال الرضيع بني متبادلة حب عالقة وتكوين السليم، جتماعياال التفاعل على الطفل وتشجيع

 سنوات(: 1إىل  1بني  )عمر الطفل مامرحلة الطفولة املبكرة املرحلة الثانية: 

الطفل، وتتميز ابلنمو السريع واملبكر يف كثري  شخصيةنوات دورا مهما وكبريا يف بناء تلعب هذه الس
من نواحي منو الطفل واستعداداته، مما يؤكد أمهية توجيه الطفل وتثقيفه وإشباع حاجاته، وحتقيق 

 مطالب منوه، وميتاز الطفل يف هذه املرحلة مبميزات ميكن إمجاهلا فيما يلي:

  على الفهم ته انتباهه، حيث تزداد قدر يتعرف الطفل على البيئة احمليطة به، وعلى كل ما يثري
 .جتماعي لديهدائرة التفاعل اال عتسكما ت ،والتعلم، ويبدأ يف التوافق اجتماعيا

  يف هذه تعترب هذه السنوات من عمر الطفل أمهها على اإلطالق، فما يتعرض له الطفل
 املرحلة من خربات ترسم املالمح الرئيسية مستقبال بشكل يصعب تغيريه.

 هذه املرحلة حبب االستطالع، وظهور بوادر التفكري املنطقي، ومنو القوى العقلية. متتاز 
  ،خصوبة اخليال مع اخللط بينه وبني الواقع، فيطغى اخليال على احلقيقة يف بعض األحيان

 حىت اخلامسة من العمر تقريبا.ولكنه يتدرج حنو الواقعية 
  جتماعيةعايري والقيم خالل التنشئة االيكتسب الطفل بعض املالنمو األخالقي حيث يتعلم و  

 (2)كما ينمو لديه الضمري الداخلي الذي يوجه السلوك ليكون مقبوال سواي.

                                                           
 .20، 21رجع سابق، ص ص: اململيكة بن سعدية،  (1)
 .21، 44عائشة سعيد علي الشهري، مرجع سابق، ص ص:  (2)
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  (:سنوات 9و 1 )عمر الطفل بني مرحلة الطفولة املتوسطة: ةلثالثا املرحلة

 املرحلة هذه على ويطلق والبدنية، والعقلية اللغوية النواحي من منى قد الطفل يكون املرحلة هذه يف
 ويف املرحلة، هذه على تسيطر اليت الصفة هو االستطالع حب ألن والتعرف، االكتشاف مرحلة اسم
 فيعرف أخرى، معرفية بقيم مرتبطة سابقة مراحل يف تلقاها اليت ابلقيم متسكه الطفل يعلن املرحلة هذه

 مظاهر النمو يف هذه املرحلة:ومن  ،(1)وغريها...  والشجاعة والتعاون والعدل، واألمانة، الصدق،

 نتباه ومالحظة األشياء، وإدراك خمتلف ازدايد مقدرة الطفل على الرتكيز واإلدراك والتفكري واال
العالقات القائمة إما يف املكان أو احلركة أو املواقع، كما تزداد نسبة الذكاء بفعل العوامل 

تنميتها، إىل جانب ما تقدمه وسائل تساعد على تطور هذه املقدرة عند الطفل و اليت البيئية 
 اإلعالم من مواد ووسائل تساهم بشكل أو آبخر يف بلورة ثقافة الطفل وشخصيته.

  ،إن دخول الطفل للمدرسة كفضاء جديد وخمالطته لألطفال من خمتلف الطبقات واملستوايت
تسابه وتعرفه على وسط جديد متارس فيه مجيع اخلربات واهلواايت، يساعد الطفل على اك

 جلملة من اخلربات اهلامة كتكوين عالقات وصداقات اجتماعية.
  يشهد الطفل يف هذه املرحلة منوا لغواي، حيث يتعلم الكتابة وتزداد املفردات واملصطلحات

  (2)اليت يستخدمها.

  سنة(: 11و 9مرحلة الطفولة املتأخرة )عمر الطفل بني املرحلة الرابعة: 

 من املرحلة هذه يف الطفل ينتقل حيث ،املراهقة قبل ما مبرحلة وتعرف البطولة أو مرحلة املغامرة هي
الواقعية،  لألمور إدراكه وزايدة السن يف تقدمه مع يتفق وهذا الواقع من قريبة إىل مرحلة املنطلق اخليال
النمو،  معدل ءوبط اجلنسني، بني التمايز بزايدة وتتسم ابحلقائق، ويهتم قليال اخليال عن فيبتعد

                                                           
(، ص ص: 2101) 22،، اجمللد 2فاتن سليم بركات، "مدى توافر القيم يف عينة من قصص األطفال يف سورية"، جملة جامعة دمشق، العدد  (1)

200 ،202. 
(، 2104-2109، 2ليلى أمال حريش بغداد، "الطفل والتلفاز: اآلاثر اإلجيابية والسلبية" )أطروحة دكتوراه علوم يف علم االجتماع، جامعة وهران  (2)

 .22، 24ص ص: 
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 وعمل املهارات االجتماعي التطبيع عملية وبداية املسؤولية، لتحمل واالستعداد االنفعاالت وضبط
 وتتميز هذه املرحلة بعدة مظاهر أبرزها:، (1)األخالقية القيم وتعلم احلياة لشؤون الالزمة

 أهنمجتماعي لدى األطفال، حيث التأثري الواضح لوسائل اإلعالم يف بناء السلوك اال يالحظ 
 وقراءة املذايع، إىل ستماعاملسرحية واال والعروض التلفزيونية األفالم مبشاهدة يستمتعون
  .واجملالت الصحف

 واملهارات اهلواايت وتعلم واحلياة والكون العامل معرفة يف األطفال رغبة ابزدايد املرحلة هذه متتاز 
  (2).اليدوية

  الطفل وكذا النشاط الذهين والعقلي يشهد هو اآلخر منوا وتطورا، فتنمو ينمو فيها جسم
ذاكرة الطفل وذكائه، ويصبح قادرا على حل خمتلف املشكالت اليت تعرتضه، ويكتسب 

نتباه ومدته وحدته، املهارات األساسية يف القراءة والكتابة واحلساب، كما يزداد مدى اال
 ام.ظابنتوتزداد القدرة على الرتكيز 

 خمتلفة، فمع  وترافق هذا النمو أحاسيس ر ثباات واستقرارا،ثنفعايل للطفل أكيصبح النمو اال
 ستجاابت اجلسمية.لية اللفظية لتحل تدرجييا حمل االستجاابت اإلنفعامنو الطفل تزداد اال

 تكوين صداقات تكون من انتقائهم، ومييلون أيضا إىل استعمال  إىل املرحلة هذه أطفال يلمي
 يف بعض األحيان، وحياولون اكتساب قيم الكبار. صائص السيطرة والزعامةخ
  يسعى الطفل يف هذه املرحلة إىل القيام ببعض العبادات وحماولة التمسك ابلشعور الديين

جتماعية لتفادي العقاب واحلساب يف اآلخرة حسب ما يتلقاه كمبدأ من مبادئ التنشئة اال
 (3).ظافرهأاليت حتاول األسرة غرسها يف نفسية الطفل منذ نعومة 

 

                                                           
 .22مليكة بن سعدية، مرجع سابق، ص:  (1)
 .092سامية بن عمر، مرجع سابق، ص:  (2)
 .22، 22، ص ص: ليلى أمال حريش بغداد ، مرجع سابق (3)
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  سنة(: 11و 11 بني )عمر الطفل: هقةراامل مرحلة املرحة اخلامسة:

 علماء ويطلق الرشد، وسن الطفولة بني حتدث اليت واالجتماعية النفسية و اجلسمية تاالتغري  وتشمل
 للجنس تبعا هقةراامل مظاهر وتتفاوت البلوغ، سن األطباء يعتربها حني يف هقةراامل اسم عليها النفس

 يقصد هقةرافامل والبلوغ، هقةراامل بني العلماء ومييز، النفسية واألمزجة األجسام وبنية املختلفة والبيئات
 من جانب أبنه البلوغ يعرف حني يف والنفسي، واجلنسي واجلسمي العقلي النضج حنو التدرج هبا

 هذه وتعترب ،واألنثى الذكر عند وظائفها واكتمال نسيةاجل األعضاء نضج البلوغ نوأ هقة،راامل جوانب
 :منها خمتلفة أشكاال أتخذ ألهنا الفرد حياة يف اخلطرية حلراامل من املرحلة

 صعوابت أي خالهلا هقراامل يواجه وال فيها مشاكل ال سوية هقةرام. 
 الغري على أو النفس على ابالعتداء سواء عدوانية هقةرام. 
 والرفاق األسرة حميط عن لزانعاال هقراامل تفضيل أي نسحابيةا هقةرام. 

 هذه يف االجتماعية التنشئة تتطلب ابت،راواضط نفسية عاتراص مرحلة أبهنا املرحلة هذه تتميز
 األسرة مع التعاون وتشجيع واجملتمع، واملدرسة األسرة يف االجتماعية ابلرتبية االهتمام املرحلة

 تهاخرب  وتوسيع أصدقائه واختيار االستقالل يف املراهق رغبات ماواحرت  االجتماعية، واملؤسسات
 (1).القيادة على وتدريبه الزعامة إىل وامليل املسؤولية وتقبل املفتوح، احلوار وتشجيع

 سلوك يتأثر كما حياته، حلامر  شىت يف الطفل شخصية على تنعكس الطفولة تاخرب  أن والشك 
 وتطور منو أساس يشكل السن أن عام بشكل القول وميكن بسنه، التلفزيون يشاهد وهو الطفل

  (2).املختلفة التلفزيونية مجاللرب  والفهم واالستيعاب كراابإلد يتعلق فيما هام أمر وهذا الطفل،

 

 
                                                           

 .29مليكة بن سعدية، مرجع سابق، ص:  (1)
 .20، ص: نفسهاملرجع  (2)
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 حاجات الطفولة:. 1.1

 األطفال، حياة يف الطبيعي جمراها أتخذ السلوكية املظاهر بعض تبدأ والتواصل: احلب إىل احلاجة
 تتزود اليت الشخصية ونضج االتصال، خالل عملية من اآلخرين وبني بينهم املتبادل احلب ينمو حبيث

عليهم،  يعرض ما كل تقبل وعدم ومتييز وأتثر أتثري حالة يف جتعل األطفال املعلومات من مبجموعة
 أهنم حيسون داخل جمتمعهم فاعلني أعضاء أصبحوا أهنم املرحلة هذه يف األطفال يشعر فعندما

 ويف االجتماعي التغيري إحداث يف األمهية عالقة ابلغة هلا التلفزيونية الربامج جند لذا فيهم، مرغوب
 وسيلة إىل تتحول وصادقا، حىت ومقصودا هادفا استخداما تستخدم أن يستحسن لذا الثقافة، تنمية
 والفكري، واالنفعايل، اللغوي، للمدرسة دور رئيس يف منو األطفال فعال، كما أثر ذات انجحة تربوية

واحلصول على العديد من الفرص من أجل  ومهاراهتم، معارفهم منووأيضا  واجلسدي واالجتماعي،
العمل  يف مشاركتهم أبنائه من ينتظر جمتمع يف مقبلة حلياة إنشاء عالقات اجتماعية واالستعداد

 فالقيم واإلنسانية، وجمتمعهم وطنهم حب إىل األطفال يتطلعون ملظاهر جتعلهذه ا مثل واإلنتاج، إن
 .اإلنسانية املميزات هذه على وديننا حتث تراثنا يف االجتماعية

 أعضاء من األطفال جتعل اليتهي االجتماعية  العالقاتو  اخلرباتإن  طمئنان:واال األمن إىل احلاجة
 غري واألساليب واالضطراب فالعزلة اآلخرين، وحياة حياهتم على خوف دون اجملتمع حياة إىل ونؤ يلج

 الربامجو  ،بيئتهم يف طبيعية بصورة يعيشون ال جتعلهم سلوكية مظاهر غرس إىل تؤدي والرتبوية العلمية
 واالطمئنان األمن يف املتمثلة األطفال حاجات حتقيق يف فعال بدور تقوم أن تستطيع التلفزيونية

 الذي اجملتمع وأعراف وتقاليد وعادات قيم فيها ىراعت سليمة أسس على مبنية كانت إذا وخاصة
 الرتبوية، مؤسساهتم يف يتلقوه ما كل تدعم برامج إىل حمتاجون املرحلة هذه يف فاألطفال فيه، يعيشون

 (1).احليايت الواقع من املستمد االجتماعي البناء خصائص تراعي اليت

                                                           
 .021(، ص: 2112-2114انجي متار، "أتثري برامج األطفال يف التلفزيون اجلزائري" )أطروحة دكتوراه دولة يف علوم الرتبية، جامعة اجلزائر،  (1)
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 يستطيعون السلوك من أمناطا املرحلة هذه يف األطفال يتبع :الذات وأتكيد االستقالل إىل احلاجة
 ينمي ما فيه جيدون الذي الوسط يف االندماج حقيقة ويدركوا معينة، رغبات حيققوا أن بواسطتها
 الدعم تتطلب الذات يدكأت إىل تؤدي اليت فاملفاهيم ،ويتأثرون يؤثرون وجعلهم ذاهتم وتوكيد استقالهلم

 بصفة اإلعالم وسائل طريق عن أو املباشرة التعليمية املؤسسة داخل الدراسي جا املنه طريق عن سواء
 إىل بصاحبه ينزل ال الذي اخليال يف يعيشالطفل  جيعل ال حىت خاصة، بصفة التلفزيون وجهاز عامة
 ألن ابلكبار، أم ابلصغار األمر تعلق سواء الرغبات عامل عن املعرب هو العادة يف فاخليال املعاش، الواقع

 من واجلماعات واألفراد فاملؤسسات ،أخرى فرتة يف واقعا يصبح أن ميكن ما، فرتة يف خياال كان ما
  .واستقالها الذات وتوكيد التوازن األطفال يف تغرس والرتبوية العلمية براجمها خالل

 نتيح ما خالل من جمتمعهم، يف فعاال كائنا األطفال من جنعل أن الطبيعي من: النجاح إىل احلاجة
 مقبولني أعضاء ليكونوا إليها، والوصول حتقيقها إىل يطمحون فاقآ من هلم نسطر وما فرص، من هلم
 البيت يف العناية كل هبم اعتنينا إذا ألننا، واملدرسة البيتال سيما  االجتماعية مؤسساهتم يف

 وأكرم ،صحة وأجود ،جسما ىوأقو  ،حياة وأسعد عقوال، وأذكى سلوكا، أحسن نواكا  واملدرسة،
 ،وكفاءهتم قدراهتمو  مواهبهم تسمح ما بقدر احلياة يف وساروا وطنية، وأشد إخالصا، وأكثرهم خلقا،

 التعليمية حياهتم يف والفعالة الشريفة املنافسة طريق عن النجاح قيم من فيهم نغرس ما خالل من
  (1).والرتبوية

 إنسان عن عبارة تكون أن أتىب اإلنسان طبيعة إن والرتبوية: العلمية ابملعلومات التزود إىل احلاجة
 العلمية فاملعلومات، فيها للعقل دخل ال أحكام وفق ويتصرف للظروف، خيضع مبدع غري مقلد

 ويتغلب املشكالت، به جيابه عقلي منط ىعل املبين واالستقصاء والبحث التنظيم صبغة هلا والرتبوية
 تتصل اليت املعلومات كسب خالل من ،به حييط ما كل على يتعرف أن وحياول العوائق، على

 اجلسمي منوهم خالل من فاألطفال، والتقدير ابلكفاءة الشعور هلم حتقق اليت ونفسيتهم بعلمهم

                                                           
 .022 -020املرجع السابق، ص ص:  انجي متار، (1)
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 احلياة يف تساعدهم اليت كانةامل على احلصول من متكنهم اليت املعلومات جبمع يقومون واالجتماعي،
 وفق تنمو اليت الشخصية جبوانب وثيقا ارتباطا مرتبطة املعلومات إىل فاحلاجة، والتعليمية االجتماعية

، ولإلعالم إسهام كبري املعيشي واقعهم مع األطفال تكيف على حتافظ ،متزنة وتربوية اجتماعية معايري
 ابجلانب يتعلق ما سواء قضااي، عدة يعاجل جندهحيث  األخرية، اآلونة يف خاصةيف هذا اجلانب 

 ،والرتبوي والثقايف واالقتصادي االجتماعي اجلانب يف أو تكنولوجية، قفزة من حققه وما العلمي
 اليت العلمية املعارف تدفق مسايرة على قادرة غري أصبحت ووسائلها، وبراجمها مبناهجها فاملدرسة

 املعلومات وتيسري تقدمي يف اإلعالم وسائل أمهية أتيت هنا من ،اجملاالت شىت يف يوم كل تظهر
 اإلحباط يعانون فإهنم احلاجات هذه شبعواي   مل إن فاألطفال لذا األطفال، مدركات من وتقريبها
 النفسي االستقرار إىل يؤدي - والبحث املعلومات - احلاجات هذه فإشباع التكيف، وسوء والتوتر

 (1).لألطفال واالجتماعي

 الطفولة: حقوق .1.1

 حقوق الطفل العامة:. 1.1.1

 مةرابك العيش هلم وتوفر حياهتم تنظم وأحكام قواعد دوما هلم ويؤسس ابألطفال اإلنساين اجملتمع يهتم
 خالل من عنه والدفاع الطفل محاية إىل كذلك يسعى كما ،اجملتمعات داخل أسرهم مع وأمان

 اليت نتهاكاتاال يدزات بعد احلماية له وتوفر اإلنسانية حقوقه تدعم اليت الدولية واملعاهدات فاقياتتالا
 ،لرعايته البدائل ووجود للطفل كمريب بدورها القيام عن األسرة انشغال منها األطفال ضد متارس

 علىأبنواعها  اإلعالم وسائل أتثري ننسى ، والالطفل هلا يتعرض اليت عاتراوالص احلروب كلكذ
 اىل أدت العوامل هذه كل ،نتهاكاتاال من ذلك وغري، اإلجياب أو ابلسلب كان سواء أطفالنا
 (2).الطفل حقوق اتفاقيةها: ومن مقهحقو  لألطفال تضمن ومواثيق اتفاقيات وجود ضرورة

                                                           
 .022 -029 املرجع السابق، ص ص: انجي متار، (1) 
 .24جناة عزات شعبان أبو انصر، مرجع سابق، ص: ( 2)
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 من جمموعة لت شك متنوعة، ثقافية وتقاليد قانونية أنظمة إىل تستند اليت الطفل، حقوق اتفاقية إن
 العامل زعماء أقر 0424 عام يف، و للتفاوض اخلاضعة وغري عامليا عليها املتفق تلتزاماواال املعايري
 رعاية إىل عشرة الثامنة دون األشخاص حيتاج ما غالبا ألنه هبم، خاصة اتفاقية إىل العامل أطفال حباجة

 19 تفاقيةاال وتتضمن، األطفال حبقوق العامل فااعرت  ضمان أيضا الزعماء دراأ كما ،خاصةومحاية 
 جيب اليت األساسية اإلنسان حقوق لبس فيها ليس بطريقة توض ح وهي ،نياختياري نيلَ وبروتوكو  ،مواد

 والتطور البقاء يف الطفل حق: هي احلقوق وهذه متييز، ودون مكان أي يف األطفال هبا يتمتع أن
 يف الكاملة واملشاركة ستغالل،االو  املعاملة وسوء املضرة، تاالتأثري  من واحلماية حد، أقصى إىل والنمو

 .جتماعيةواال الثقافية احلياة ويف األسرة،

 لطفل،ا مصلحة أجل من اجلهود افرظت التمييز، عدم: يف األربعة األساسية تفاقيةاال مبادئ وتتلخص
 اليت احلقوق من حق وكل ،الطفل أير  مااحرت  حق النماء، يف احلق البقاء، يف احلق احلياة، يف احلق
 املنسجمة وتنميته وتطويره للطفل اإلنسانية مةراالك مع بطبيعته يتالزم بوضوح، تفاقيةاال عليه تنص
 والتعليم الصحية ابلرعاية اخلاصة املعايري وضع طريق عن األطفال حقوق تفاقيةاال وحتمي، معها

 .ابلطفل املتعلقة والقانونية واملدنية جتماعيةاال واخلدمات

 حبماية نفسها ألزمت قد الوطنية احلكومات تكون ،اإليه ضمامناال أو تفاقيةاال هذه على هاتدقاصمب و
 ت لزمأيضا و  ،الدويل اجملتمع أمام ملتزااال هذا مسؤولية حتمل على ووافقت األطفال، حقوق وضمان

 الف ضلى املصاحل ضوء على وسياساهتا ءاهتاراإج مجيع وتنفيذ بتطوير فرااألط الدول تفاقيةاال
  (1)للطفل.

 ة:عالمياإلحقوق الطفل . 1.1.1

 :على الصعيد الدويل 

                                                           
 .22، 24املرجع سابق، ص ص:  بان أبو انصر،جناة عزات شع (1)
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إعالم الطفل شيئا من العناية الدولية، وورد التأكيد عليه يف كثري من املواثيق الدولية خصوصا انل 
 ،0424 عام يف، ابإلمجاع املتحدة لألمم العامة اجلمعية أقرهتا اليت "اتفاقية حقوق الطفل العاملية"

 على وأكدت التعبري حرية الطفل إعطاء ضرورة: بينها من توصيات بعدة االتفاقية هذه خرجت وقد
 الدول أن على االتفاقية من 02 املادة نصت قدو  ،الطفل شخصية على وأثرها اإلعالم وسائل دور

 تلك عن التعبري حق اخلاصة، أرائه تكوين ىلع القادر للطفل تكفل االتفاقية هلذه املصادقة األطراف
 الطفل لسن وفقا الواجب االعتبار الطفل آراء وتويل الطفل، متس اليت املسائل مجيع يف حبرية اآلراء

 (1).ونضجه

أكدت يف العديد من فقراهتا على أن: "للطفل احلق يف حرية التعبري، ويشمل هذا احلق حرية  كما
طلب مجيع أنواع املعلومات واألفكار وتلقيها وإذاعتها دون أي اعتبار للحدود، سواء ابلقول أو 

 الطفل". الكتابة )...( أو أبي وسيلة خيتارها

وتنص املادة الثالثة منه: "تعرتف الدول األعضاء ابلوظيفة اهلامة اليت تؤديها وسائط اإلعالم وتضمن   
إمكانية حصول الطفل على املعلومات واملواد يف شىت املصادر الوطنية والدولية وخاصة تلك اليت 

 (2)تستهدف تعزيز رفاهيته االجتماعية واملعنوية وصحته اجلسدية والعقلية )...(".

 :يلي مبا فرااألط الدول تقوم الغاية هلذه وحتقيقا

 للطفل والثقافية جتماعيةاال املنفعة ذات واملواد املعلومات نشر على اإلعالم وسائط تشجيع 
 .24 املادة لروح وفقا
 الثقافية املصادر شىت من واملواد املعلومات هذه ونشر وتبادل إنتاج يف الدويل التعاون تشجيع 

 (3).والدولية والوطنية

                                                           
(، ص ص: 2102)مارس  22مراد ميلود، "اللوائح التشريعية حلقوق الطفل اإلعالمية"، جملة الباحث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد  (1)

424 ،422. 
 .02: (، ص2102جليل وادي محود، األبوة التلفزيونية: دور اإلعالم يف تشكيل ثقافة األطفال )عمان: دار البداية انشرون وموزعون،  (2)
 .22جناة عزات شعبان أبو انصر، مرجع سابق، ص:  (3)
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 ونشرها األطفال كتب إنتاج تشجيع. 
 إىل ينتمي الذي للطفل اللغوية لالحتياجات خاصة عناية يالءإ على اإلعالم وسائط تشجيع 

 .األصليني السكان إىل أو األقليات جمموعات من جمموعة
 مع بصاحله تضر اليت واملواد املعلومات من الطفل لوقاية مالئمة توجيهية مبادئ وضع تشجيع 

  (1).عتباراال يف 02و 02 املادتني أحكام وضع
 على الصعيد العريب:  

اجمللس العريب "قر يف أدبيات ا أ  صدرت الكثري من الواثئق حول إعالم الطفل منها ميف الوطن العريب 
حني أشار إىل موضوع اإلعالم والطفل خاصة فيما يتعلق مبسؤولية اإلعالم يف  "،للطفولة والتنمية

والتوازن  ،إىل جانب الدور النفسي الذي يسهم يف النضج االنفعايل ،تشكيل وتكوين شخصية الطفل
عن طريق تثبيت القيم االجتماعية اإلجيابية لديه، وأكدت على أن  ،النفسي واالجتماعي للطفل

ت رقابية تقوم بعملية تقييم دوري لنوعية الربامج اليت توجه للطفل ومدى تناسبها مع تكون هناك جها
       (2)الفئات العمرية ومستوى ذكاء األطفال.

كما أقر مؤمتر وزراء الشؤون االجتماعية العرب "ميثاق حقوق الطفل العريب" الذي أصدرته جامعة 
تحدة، والذي أكد على ضرورة تنقية واختيار ما تقدمه الدول العربية متثال ملا تضمنه ميثاق األمم امل

 :ا يليأجهزة اإلعالم من الربامج املستوردة املنافية للقيم العربية، وقد أقرت مب

 .محاية األطفال من املواد اإلعالمية اليت قد حترك الدوافع العدوانية لدى األطفال 
 .تنمية القيم املوجبة اليت تتفق مع قيم اجملتمع 
 زام جبودة كل ما يقدم من خالل وسائل اإلعالم مع عدم استغالل األطفال.االلت 
 (3)التنويع يف حمتواها وجتنب إاثرة العنف واجلرمية.و  ،ضرورة إنتاج برامج أطفال عالية اجلودة 

                                                           
 .22جناة عزات شعبان أبو انصر، املرجع سابق، ص:  (1)
 .02، 02جليل وادي محود، مرجع سابق، ص ص:  (2)
 .22، 22مرجع سابق، ص ص: وسائل اإلعالم والطفل، مصطفى يوسف كايف،  (3)
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 .عرض الربامج يف األوقات املناسبة للطفل 
  املتعلقة بسالمتهم خالل املؤسسات اإلعالمية حبقوق األطفال وابملوضوعات إعدم

 وخصوصيتهم وأمنهم االجتماعي.
  (1)طفال ذوي االحتياجات اخلاصة وعدم التفريق بينهم.ألهتتم اباليت وضع اخلطط اإلعالمية  

 :وجماالت أتثريه على الطفل التلفزيون. 1.1

 ،ابلبالغة اإللكرتونية استطاعت أن تشكل الصور الذهنية اخلاصة لألطفال حجازيإن ما أمساه 
وإمنا يتعداه إىل أثره كوسيلة مبا ميلكه من قدرات  ،فالتلفزيون ال يتوقف أتثريه على املضمون فقط

تعبريية للصورة املتحركة وجيسده جتسيدا فنيا ختلق عامل خيايل مثري يتناسب مع طبيعة األطفال العقلية 
فمسألة أتثر الطفل  ،ونعرض من برامج عرب التلفزيوهذا ما يشكل دافعا لتقبل ما ي   ،واالنفعالية

جتماعية وخصائص ابلتلفزيون وما يعرضه من مضامني عدة حتكمها متغريات انبعة من البيئة اال
تصايل وخصائص التلفزيون الطفل النفسية وإطاره املعريف والداليل وكذا حتكمها ظروف املوقف اال

 :           (2)حنددها فيما يليعلى الطفل سلبا أو إجيااب يف جماالت عدة  ويكون التأثري ،وبراجمه

 الطفل:على تلفزيون لجيابية لاإلتأثريات ال. 1.1.1

 من أساس على تقوم وهي وتعليم وتربية، تعلم عملية االجتماعية التنشئة تعد :االجتماعية التنشئة 
 بني حتكم العالقات اليت والقيم القواعد من الكثري يتضمن فالتلفزيون وهلذا التفاعل االجتماعي،

ميكنه  مبا االجتماعية، األدوارمع  تتناسب سلوكيات واجتاهات الطفل إكساب اجملتمع هبدف أفراد
 (3)جتماعية.اال احلياة يف االندماج له ويسهل االجتماعي معها، التوافق حيققو  مجاعته، مسايرة من

                                                           
 .22املرجع سابق، ص:  مصطفى يوسف كايف، (1)
 .02(، ص: 2102وديع العزعزي، دراسات إعالمية )األردن: دار املناهج للنشر والتوزيع،  (2)
 22ماعية، العدد السعيد دراحي، "التلفزيون واألطفال: اإلجيابيات املأمولة واالنعكاسات السلبية احملذورة"، جملة التواصل يف العلوم اإلنسانية واالجت (3)

 .2(، ص: 2102)ديسمرب 
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 من الكثري التلفزيون يقدم اجملال، فإن هذا يف املدرسة تؤديه ملا ابإلضافة :املعرفية القدرات تنمية 
 مما يضيف شىت فروعها، يف واملعرفة العلم ألوان من العديد تقدم للناشئة اليت واجلذابة احلية الربامج

 بثمن. تقدر ال املعرفة من ثروات معارفهم إىل
 إطار يف لألطفال والسرور تقدم البهجة انجحة، ترفيهية وسيلة التلفزيون يعترب :الرتفيهي اجلانب 

 تقدمي طريق عن وذلك لديهم، الفراغ تنظيم أوقات ميكنه فالتلفزيون واملفيدة، التسلية املمتعة من
  (1)بينهم. الفروق الفردية وتراعي وقدراهتم، وميوهلم رغباهتم، تراعي اليت املختلفة مجرباال
 إذ يعطي للطفل إحساسا ابللون والشكل واإليقاع الصويت  :تنمية احلس اجلمايل لدى األطفال

 وتناسق احلركة بني أجزاء الصورة.
 كاخليال القصصي والدرامي واخلروج عن الواقع الذي حيوله إىل شخصيات   :تنمية اخليال أبنواعه

أال ال جتدها يف عاملنا، فاخليال حاجة أساسية للطفل ويعطيه رؤية بعيدة املدى عن األشياء بشرط 
  يكون مغرقا سلبيا ال حيمل أي قيمة.

  (2).والوجدانياتتعزيز الشعور الديين وتنمية املشاعر 
 فال من خالل متابعتهم وتعزيز استخدام اللغة العربية الفصحى عند األط اللغوي لو صاحمل تنمية

 بلجة ابلفصحى وكذا الربامج التعليمية.دللرسوم امل
  أمناط ومناذج من السلوك والتجارب اليت ميكن أن تكون منوذجا فتح آفاق جديدة للتعرف وتعلم

 ى به.ذحيت
 جتماعي والقيم احلميدة عرب الربامج املختلفة ويوسع خربات الطفل.نقل الرتاث اال 
  ينمي التلفزيون للطفل امللكات العقلية والفكرية ويشبع لديه حب االستطالع من خالل براجمه

 (3).الثقافية

 
                                                           

 .00-2املرجع السابق، ص ص:  السعيد دراحي، (1)
 .42(، ص: 2102عبد الرزاق حممد الدليمي، وسائل اإلعالم والطفل )عمان: دار امليسرة للنشر والتوزيع،  (2)
 .22(، ص: 2104عزام حممد علي اجلويل ومجيل خليل حممد، اإلعالم والطفل )عمان: دار املقر للنشر والتوزيع،  (3)
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 الطفل:على لتلفزيون لالتأثريات السلبية . 1.1.1

 على جوانب عدة يف حياة الطفل نذكر منها:التلفزيون يؤثر  

 :يؤكد األطباء وعلماء النفس أن جلوس األطفال أمام التلفزيون  اجلانب اجلسمي والعقلي
 م.لساعات طويلة قد يهدد صحتهم البدنية ويؤثر على حواسهم البصرية والسمعية وحيد من حركته

 عرضه ال ويبعدهم عن ممارسة هواايهتم فيقتل التلفزيون وقت األطف جتماعي:اجلانب اال
شأنه أن يؤدي إىل من للحكاايت والتمثيليات اهلابطة يؤدي ابلطفل إىل احملاكاة والتقليد وهذا 

يؤثر حتلل يف قيمه، فالتلفزيون يقدم ركام هائل من الرسائل بدون مغزى أو هوية أو قيم وهذا ما 
 على تنشئة األطفال القيمية املوروثة من األسرة واملدرسة واجملتمع ككل.

 :من بعض برامج التلفزيون ويشعر ابخلوف من الوحدة واملواقف  الطفليفزع  اجلانب النفسي
ومثل هذه املشاهد تؤثر على نفسية  ،الرهيبة نظرا ملا تبث هذه الربامج من مشاهد العنف واجلرمية

 لون إىل حماكاة سلوكهم يف العنف والعدوانية حماابة ملا يروج له يف هذه الربامج.األطفال وميي
 :الذهن وترقية  شحذأن: "وظيفة الرتبية تقوم أساسا على  هاايكويؤكد الباحث  اجلانب الرتبوي

العقل ولكن التلفزيون يطمس ذلك كله، وينحو ابلطفل حنو االنفعال واختاذ القرارات غري العقالنية 
وإسراف يف املظاهر االستهالكية  ،وهبوط يف الذوق ،على حنو ما يرد يف الربامج من احنراف خلقي

 (1)على حساب اجلوهر والقيم اخللقية".
 :فقد صار ما يعرض يف التلفاز جتاري هبدف كسب الربح الوفري، فيجعل من  اجلانب اإلقتصادي

الطفل شخصية استهالكية ابلدرجة األوىل، فما إن يتلقى الربانمج حىت يشرتي أدوات وألعاب 
 (2)عليها صور األبطال.

                                                           
 .22، 20(، ص ص: 2112. )عمان: دار الفكر انشرون وموزعون، 9هندي، أثر وسائل اإلعالم على الطفل، ط صاحل دايب( 1)
 .00(، ص: 2112) 24حممد حسن أديب، "بناء ثقافة الطفل بني منهج اإلسالم والوسائل املعاصرة"، جملة العلوم اإلسالمية، العدد ( 2)
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 :بفعل تعرض األطفال للتلفزيون الوافد يتيح جماال  توحد األطفال مع مناذج خارج ثقافتهم
طفال ابلتشبه ابلشخصيات وتقليدهم يف أمناط سلوكهم، وهبذا جيد األطفال القدوة أو املثل لأل

 األعلى أو النموذج خارج ثقافتهم.
 :فرص واسعة ها لديها تطلعات حنو املستقبل، ولكن أغلب إذ يثري التلفزيون إاثرة آمال بعيدة املنال

قد أكدت بعض الدراسات أن األطفال يتخذون من ف ،الواجبات أداءللتسلية والتهرب من 
 (1).مما يعانونه من ضغوطاتهلروب والبحث عن الرتفيه والتسلية لالتلفزيون وسيلة 

 أربع أمناط من التأثريات السلبية للتلفزيون وبراجمه على األطفال هي:  ألدريتشكما حدد 

 تعرض الطفل للواقع احملرف جيعله يتقبل كل ما يتلقاه عرب التلفزيون،  :األفكار احملرفة عن الواقع
ويشب على اجتاهات وقيم غري حقيقية، ويتمثل دور التلفزيون يف تشويه الواقع بتبسيطه أو 
تضخيمه، وجتاهل القضااي املثرية حول التغيري االجتماعي، وتزويد األطفال بعامل خيايل حياكي 

 كأهنا حقيقية.الواقع فتصبح أحالمهم  
 ومن أسوء  ،وتستند فكرة هذا التأثري على حل املشاكل مبدة بسيطة وبسرعة :مرض الثالثني دقيقة

 وهذا من شأنه أن ،التأثريات الرتاكمية ملرض الثالثني دقيقة تعزيز فكرة النجاح الفوري لدى الطفل
 كما يصورها التلفزيون.يف حل املشكالت املعقدة ألهنا ليست سهلة التحقيق  يفشل الطفل  جيعل
 مما ميكن أن أكثر  النضج بشكل أبكر عن سنهم ملمبعىن دفع الصغار إىل عا :أتثري البيت الساخن

 فيلجون عامل الكبار وهذا ما يشكل خطرا على شخصيتهم. ،يتحمل منوهم العاطفي
 ة ترفيهية وحتمل فربامج التلفزيون تقوم بوظائف تعليمي :توقع الرتفيه احملرتف ابستمرار يف احلياة

الطفل إىل عامل من الرتفيه احملرتف، فيتوقع دائما وجود هذا الواقع يف حياته ويف كل ظروفه، مما 
   (2)ترفيهي وال أيخذ األمور جبدية. سطحيجيعله يتعامل مع مواقف احلياة بشكل 

                                                           
 .022، 022(، ص ص: 2100)عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع، هادي نعمان اهلييت، اإلعالم والطفل  (1)
 .22، 22عزام حممد علي اجلويل ومجيل خليل حممد، مرجع سابق، ص ص:  (2)
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 وميكن إرجاع أتثري التلفزيون على الطفل وأتثر الطفل به إىل عوامل عدة منها:   

  أن األطفال يستمدون كثريا من خرباهتم عن احلياة من برامج التلفزيون وأن خرباهتم الواقعية الواعية
 حمدودة، لذلك يقبلون ما يعرضه التلفزيون دون مناقشة بصرية أو تفكري انقد.

  كلما صغر سن الفرد وقلت خربته صعب عليه الفصل بني الواقع احلقيقي والواقع اخليايل الذي
 ليه الربامج لذلك غالبا ما يعتقد األطفال أن ما يعرضه التلفزيون حقيقة واقعية.تقوم ع

  األبطال يف الغالب تكون من الشخصيات اجلذابة وهذا يسهم يف أتثر األطفال مبا تتأتى به هذه
 الشخصيات من أفعال وتصرفات سلوكية.

  يؤدي إىل التأثري الرتاكمي هلذه كثرة عرض الرسوم املتحركة واألفالم األجنبية بصورة متكررة هذا
الربامج على الطفل جتعل من السهولة التفاعل مع خمتلف املؤثرات اليت حتملها هذه الرسوم وهذه 

 (1)الربامج.

 :لقيملالطفل اكتساب . 1.1

يولد تتلقفه ثقافة مليئة ابلقيم واليت تؤثر بدورها يف سلوكه اجتاه املواقف املختلفة،  مايولد الطفل وحين
وهنا ينبغي التأكيد عند احلديث عن العوامل املؤثرة يف تشكيل القيم لدى الطفل، أن عملية نقلها 
وعرضها على من يتلقاها عملية ليست بسيطة خاصة إذا كان الطفل هو املتلقي، ويتم اكتساب 

 (2).جتماعيةلطفل للقيم عن طريق التنشئة االا

هتدف إىل تلقني الطفل وتعليمه ما هو موجود من عادات جتماعية إىل أهنا وترجع أمهية التنشئة اال
، وإدماج نسق للقيم يف ذاته، أي إكساب الطفل تسهم يف بناء ذاته وشخصيته وتقاليد وقيم خمتلفة

ثقافة اجملتمع، واليت من أهم مكوانهتا القيم، كما يتم اكتساب القيم عن طريق التفاعل مع اآلخرين، 
، كما اعتناق هذه القيمو أو نتيجة للخربات السابقة وخاصة خربات الطفولة األوىل اليت تدفعهم لتقبل 

                                                           
 .021، 004وديع العزعزي، مرجع سابق، ص ص:  (1)
 .22عائشة سعيد علي الشهري، مرجع سابق، ص:  (2)
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ملؤسسات الرتبوية داخل اجملتمع الذي يعيش فيه، وتشمل هذه يكتسب الطفل القيم أيضا من ا
املؤسسات األسرة، مجاعة الرفاق، املدرسة، املسجد، ووسائل اإلعالم )وهي مصادر القيم السالفة 

 ابملنظومة يسمى ما تشكيل يف األساس هي ميةاكالرت  بصورهتا العوامل هذهف، (1)الذكر(
 بل ،للطفل القيم تلقني بذلك نعين وال ،طفالاأل عند (الفرد سلوك تنظم اليت القيم جمموعة( القيمية

 يف املالئم الرتبوي املناخ له هنيئ وأن القيم لغة خالل من ليفكر الطفل نوجه أن إىل فقط حنتاج أننا
 .اآلخرين الناس وقيم خاص بشكل وقيمه عام، بشكل للقيم فهم لديه يكون كي اجملتمع

 تركها فإن لذا، البعض يتصور قد كما بسيطة وال سهلة ليست تهاوتنمي القيم تكوين عملية نإ
 ختطيط لعملية ختضع أن جيب بل ،الطفل لدى تنميتها صاحل يف ليس العشوائية أو الصدفة لعوامل
(2).سلبية أو إجيابية آاثر من عليها يرتتب ما سةراود دقيقة،

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 space toonومة القيم السياسية واالجتماعية ونقيضها اليت تضمنتها برامج األطفال يف قناة حممد عوض الرتتوري وأمحد حسن القوامسة، "منظ (1)
 .22، ص: 24( سنوات"، جملة الطفولة العربية، العدد 4-2الفضائية لدي عينة من األطفال األردنيني )

 .22تسنيم أمحد خميمر، مرجع سابق، ص:  (2)
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 الفصل: الصةخ

كوهنا الركيزة  كبرية أبمهية تتمتع أن القيم نستخلص الفصل، هذا يف إليه تطرقنا ما خالل من
 الفرد، يف وترسيخها الرتكيز عليها وجب لذا اجملتمعات، داخل واحلضارة الثقافة األساسية لتثبيت

 على احلكم يف مرجعا اوهنويتخذ العمل، أو السلوك موجهات هي صاشخاأل يعتنقها اليت والقيم
 يضم اجملتمعات من جملتمع القيمي اإلطار كان وكلما عنه، مرغوب أو فيه مرغوب أبنه مسلوكه
 وملا ،وينهض يرقى اجملتمع ذلك يف احلياة مسار فإن ،واعتبارها وزهنا هلا اليت اخللقية القيم من جمموعة
 حيتاج جمتمعنا فإن أهدافه، حنو حتركه معيار مقياس هي اجملتمعات من جمتمع يف السائدة القيم كانت

 الذي الصاحل املواطن منه وختلق العصر، حتدايت مواجهة أجل من بيده أتخذ اليت العربية القيم إىل
 هذه زرع إىل نتطلع فإننا ولذلك ويعايشه، وحيميه، برتاثه يتمسكو  ،أمته إىل تربطه اليت ابلقيم يؤمن
 الطفل، لدى القيم لغرس األوىل البداية تعترب الطفولة خاصة أن مرحلة نفسه، العريب الطفل يف القيم

 أصبحفقد  ،والنفسية واالجتماعية البدنية الناحية من صاحلا مواطناا  يشب كي إلعداده متهيدا تعد إذ
 االهتمام ألن ،وتطوره اجملتمع تقدم هبا يقاس اليت املعايري أهم من احلاضر الوقت يف ةلو ابلطف االهتمام
 األمة وارتقائها، هذه مبستقبل اهتمام الواقع يف هو أمة أي يف ومحايته ورعايته وحاجاته ابلطفل
 ألن اجلهل اجملتمعات، يف واإلصالح التغيري خطط يف الرئيسي املدخل هو يكون أن جيب فالطفل

، ويتجلى هذا االهتمام يف الربامج واجملتمع األفراد يف الوجدان أزمة جوهر هو وإمهاهلا ابلطفولة
 الفصل يفه تعرضسسنهو ما و  تبثه من أفكار واجتاهات وقيم،التلفزيونية املوجهة هلذه الشرحية وما 

 من هذه الدراسة. الثالث
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 .للطفل املخصصة العربية التلفزيونية الربامج: الثالث الفصل

 متهيد:

 أن كما األوىل، العمرية حلراامل يف األطفال بني راانتشا اإلعالم وسائل أكثر من التلفزيون يعد
 صورة األطفال على تعرض اليت املصادر من رئيس مصدر فهو منتظمة، بصفة يشاهدونه غالبيتهم
 تساعد رحبة آفاق على تطل انفذةتعد  األطفال إىل ويوجهها التلفزيون ينتجها اليت والربامج اجملتمع،

 إشباع على وتساعد ،مثقافته وبناءشخصيتهم  تكوين يف وتسهم ،والعقلي النفسي األطفال منو على
 مكوانت ىإحد احلديث العصر يف التلفزيونية مجاالرب  تعترب، و واحلياة للمدرسة موهتيئته محاجاهت
 لألطفال املوجهة التلفزيونية الربامجف ا،أتثي  أو توجيها أكثرها تكون قدبل  ،للطفل االجتماعية التنشئة
 عن وتعرب املعريف العقلي منوهم تناسب أهنا ابعتبار اجملاالت، شىت يف الصغي املشاهد مشكالت تعاجل
 ،السليب وكذا االجيايب السلوك حتوي يتال النماذج من العديد هلم وتقدم ،يعيشوهنا اليت العمرية املرحلة

 أمامهم وتفتح لألطفال واالجتماعية والنفسية اجلسدية اجلوانب تنمية على تساعدكما أهنا أيضا 
 وخّصصت املتقّدمة البلدان معظم به اهتمت هلذا ،مومهاراهت مقدراهت نميتو  واإلبداع للتفكي حماوالت

 وطاقات معتربة نياتميزا لكذ أجل من ووّفرت ،متميزا حيزا جميةاالرب  شبكاهتا وضمن تلفزيوانهتا يف له
، وحذت حذوها البلدان العربية يف حماولة لتقدمي علميا ومدروسة خمّططة مجبرا إلنتاج خمتصة بشربة

 قيم من ذلك يتبع وما وسلوك وأخالق عقيدة من مكوانهتا مبختلف احمللية الثقافة خيدم حمتوى وإنتاج
للربامج التلفزيونية املخصصة  تعرضنا خالل من يف هذا الفصل وضحهنس ما وهذاوضوابط،  وعادات

 لألطفال عموما، وواقع برامج األطفال العربية وما تتضمنه من حمتوايت وقيم خصوصا.
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 .للطفل املخصصة التلفزيونية الربامج: أوال

 :للطفل املخصصة التلفزيونية الربامج خصائص. 1.1

 التلفزيونية مجاالرب  سائر عن هبا تتعدد اليت اخلصائص من جمموعة التلفزيونية األطفال مجراب متتلك
 التلفزيونية األطفال مجراب تعد حيث بنجاح، رسالتها تؤدي لكي مجاالرب هذه  هتيئ واليت األخرى،
 من العديد هلا التلفزيونية األطفال مجراب أن دوجن للمعرفة، ومصدرا هائلة ثقافية وقوة تربواي وسيطا

 :نذكر اخلصائص هذه ومن ،غيها عن هبا تنفرد اليت ايزاامل

 :ى عل تستحوذ أن األطفال مجهور على تعرض اليت التلفزيونية الربامج استطاعت لقد االستحواذ
 تسيطراليت و  ،واحلركة والصوت الصورة بني جتمع فهي ،هبا تتميز خصائص من هلا ملا اهتمامهم

 نقل على القدرة الصغي املشاهد ذهن يف حتققفهي  ،موانتباهه موإدراكه األطفال مسع على
 إىل التصويرية للدالالت الواسع استخدامه على ذلكيف  معتمدا اثبت واقعي إطار يف املوضوعات

  (1).اللفظية والرموز الدالالت جانب
 دون وحبرية التلفزيونية مجاالرب  مشاهدته عند الطفل لدى املفاضلة بعملية تتعلق وهي :االختيارية 

 أكده ما وهذا ،االصطناعية واألقمار االتصال تكنولوجيا بفضل املفتوحة واتامالس ظل يف هراإك
 .صغية قربة يصبح سوف العامل أن من ماكلوهان مارشال الكندي العامل
 يفضله مكان وأي زمان أي يف الوجود على مجاالرب  هذه بقدرة عنها يعرب اليت وهي :الفورية 

 .الطفل
 بكل منها واالستفادة مجاالرب  هذه استخدام للطفل كنمي أنه بذلك ونعين :االستخدام سهولة 

 اليت الصحافة حنو األخرى اجلماهيي االتصال وسائل ببعض مقارنتها متت ما إذا ويسر سهولة
 (2).والكتابة ءةراابلق اإلملام من راقد تتطلب

                                                           
 .33 انجي متار، مرجع سابق، ص: (1)
الطفل" )رسالة ماجيستي يف اإلذاعة والتلفزيون، جامعة السودان للعلوم  حرم شيخ الدين هاشم، "برامج األطفال التلفزيونية ودورها يف تربية وتثقيف (2)

 .33 (، ص:3102-3103والتكنولوجيا، 
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 نقل يف تستخدم الربامج التلفزيونية هذه التقنية للمساعدة املعلومات: وتكرار عرض إعادة 
 إدراكه ويزداد معارفه تنمو حىت الطفل، إىل وتقدميها وتبسيطها املتعددة واملتنوعة املفاهيم وتوضيح

 ذهن الطفل يف ترتسخ التكرار جيعلها واحد، ألن آن يف والكثية احلديثة ابملعلومات للحياة الزاخرة
لذلك غالبا ما  النظر، توجيه على تساعد يكّون صورة بل االهتمام، وعدم ابمللل اإلحساس وجينبه

  (1)آلخر. حني من بثها وتكرار الربامج تلجأ القنوات إىل إعادة
 واجتاهات ترامها وإكسابه وترفيه تثقيف من للطفل وظائف عدة حتقيق على مجاالرب  هذه قدرة 

 .متنوعة مفاهيم وتكوين إجيابية
 وقريبهم وغنيهم لفقيهم توجه أهنا حيث األطفال بني واحلواجز الفوارق لةزاإ على مجاالرب  هذه قدرة 

 .وبعيدهم
 رسالة حتقيق على تعمل ئعةرا فنية بطريقة تنظم اليت والصوتية املرئية املتغيات من لسلسلة تقدميها 

 .األهداف وحمددة معينة

 عرب املقدمة مجاالرب  من غيها دون األطفال مجراب به تنفرد الذي الدور جمتمعة اخلصائص هذه وتؤكد
 مثل على األطفال إقبال يدزات وهو ما يؤدي إىل األخرى، اإلعالمية الوسائل عرب وكذلك التلفزيون

 حول األطفال قبل من مجاالرب  هذه مشاهدة نسبة أن إىل ساتراالد إحدى تشي حيث مج،االرب  هذه
   (2).ومضموان شكال هبا االهتمام إىل يدفع ما وهو % 42 يقارب ما إىل وصلت العامل

 :للطفل املخصصة التلفزيونية الربامج أهداف. 1.1

 واالجتماعية العلمية املعارف من حتقيق جمموعة إىل التلفزيون شاشة على املعروضة الربامج هتدف
القيم  انحية من متنوعة جيعلها ما وهذا األطفال، حياة يف والسياسية واالقتصادية والرتبوية والثقافية

                                                           
 .33، 33 ص:ص انجي متار، مرجع سابق،  (1)
 .23-20: صص حرم شيخ الدين هاشم، مرجع سابق،  (2)
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تطرح  نراها اليت األهداف من جمموعة ميكن حتديد املنطلق هذا ومن مضامينها، حتمل اليت واملفاهيم
  (1):ومنها لشرحية األطفال املوجة التلفزيونية الربامج يف
 :تنمية املهارات والثروة اللغوية وإثراء خيال الطفل ومعرفة األجناس واألشكال  أهداف لغوية

 األدبية وإمناء القدرة التعبيية والطالقة والسالسة.
 :تسععى إىل تنميعة املععارف واملعلومعات والقعدرات العقليعة املختلفعة معن إدراك  أهداف معرفيةة علليةة

للعالقععات ونقععد وحتليععل وربععط األسععباب ابملسععببات، وتوسععيع الوعععاء الثقععايف للطفععل  ععا جيعلععه قععادرا 
فات واالخرتاععععات العلميعععة اكتشعععحعععول اال  هتوسعععيع مداركععع ، وكعععذاعلعععى احلعععوار واجملادلعععة معععع اآلخعععرين

 .نوأسرار الكو 
  إذ تسعى إلمداد الطفل ابلقيم النافعة وغرس الفضائل يف نفوسهم  اجتماعية: خلليةأهداف

وهتذيب السلوك إىل جانب تنمية الوعي االجتماعي للطفل، وتوجيهه إىل تبين االجتاهات املختلفة 
 حنراف.اليت يقبلها اجملتمع ويرضى هبا كإطار ديين، سياسي، ثقايف، ومحاية الفطرة السليمة من اال

  متكني الطفل من التعبي عن نفسه وختفيف على هذه الربامج  عملإذ ت :نفسية وجدانيةأهداف
التوترات النفسية واكتشاف املواهب األدبية وتنميتها، هذا إىل جانب توجيه األطفال إىل 

 (2)طالع و ارسة اهلواايت.االستثمار األمثل لوقت الفراغ يف القراءة واال
 :تقدم أفكار ومعلومات تربوية تعليمية وحتاول أن تلتقط ما يناسب أفكاره  أهداف تعليمية

وموضوعاته الدراسية، وتقدم معلومات حول حوادث التاريخ وأبطاله دون إغفال علوم العصر 
 (3)ومفاهيمه التعليمية.

 :مبا  فإعالم الطفل وبراجمه حتقق للطفل اجلمال مبعناه الواسع، مجال املشاعر األهداف اجلمالية
فيها من حب وطالقة ومجال القيم واألفكار واملبادئ، فالرتبية اجلمالية تسي يف اجتاهني: مجال 
الظاهر يف شخص الفرد وكالمه وتصرفه مع اآلخرين، ومجال الباطن يف صفاء الروح والعقل وطهارة 

                                                           
 .24 انجي متار، مرجع سابق، ص: (1)

 .303، 302 ص:ص  ،جمالت األطفال ودورها يف بناء شخصية الطفل العريب )د م ن: دار العلم واإلميان للنشر والتوزيع، دس(  طارق البكري، (2)
 .26 :ص صاحل دايب هندي، مرجع سابق، (3)
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جلمايل لدى القلب والقيم واملثل واألخالق، فمثل هذه الربامج تساهم يف تنمية الذوق الفين ا
األطفال القادرين على التمييز بني اجليد والرديء ورعاية املوهبة واستثمارها وتعميق مسة احلس 

 اجلمايل الصحيح بعيدا عن شوائب العصر.
 :أبسععباب الصععحة العامععة وطععرق احملافظععة عليهععا فهععذه الععربامج هتععدف إىل التعريععف أهةةداف يةةحية ،

التوعيعععة بعععدور العلعععم وجهعععود ، وأيضعععا وأسعععاليب الوقايعععة منهعععاالتعريعععف ابألمعععراض واآلفعععات الصعععحية 
االجتاهات والعادات الصحية مثل: النظافعة بعض تنمية ، و العلماء يف مقاومة األمراض والتصدي هلا

    (1)وغيها.يف األكل والشرب...
 :إذ حتقق برامج األطفال حاجيات الطفل يف قالب ترفيهي خفيف، حيتوي  أهداف ترفيهية

سامة والتسلية بعيدا عن فكرة حشو ذهن الطفل وحقنه ابملعلومات اجلافة، لذا ال بد أن االبت
تستثمر التسلية والصورة واحلركة والصوت واألسلوب وكل عناصر املادة اإلعالمية حىت ال ينفر 
الطفل منها، إذ يقول أحد الباحثني: "الطفل حمتاج إىل أن يبتسم، فالبسمة ترحيه وتدخل على 

السرور والطمأنينة، شريطة أن يكون مهذب، وأتيت االبتسامة حيث يتطلبها املوقف وال نفسه 
  (2)."تتضمن فحشا يف القول

 :للطفل املخصصة التلفزيونية ربامجال أنواع. 1.1

 يربره ما له اهتمام العامل وهو بالد كل يف خاص ابهتمام والتلفزيون الراديو يف األطفال برامج حتظى
 من العديد واملرئية املسموعة ختصص اإلذاعات األساس هذا وعلى املستقبل، هي الطفولة أن ابعتبار
 تزخرو  ،وفنية ونفسية تربوية أسس على هلا والتنفيذ التخطيط يتم واليت لألطفال املوجهة اليومية الربامج
تنقسم إىل  الربامج هذه أن جند وعموما للنشئ، املوجهة األنواع من ابلعديد التلفزيونية األطفال برامج

  (3)قسمني:

                                                           
 .22، 26 :رجع سابق، ص صاملصاحل دايب هندي،  (1)
 .333، 330 مرجع السابق، ص ص: الطفل،جمالت األطفال ودورها يف بناء شخصية  طارق أمحد البكري، (2)
 .21 مرجع سابق، ص: ،هاشمحرم شيخ الدين  (3)
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 صممت اليت التعليمية األهداف ذات املعلومات برامج هبا نعين :التعلمية التلفزيونية الربامج 
 الرتبوي اإلعالم إدارات أنتجتها اليت التعليمية العربية الربامج من العديد فهناك لألطفال، خصيصا

 جند كما ،...سالمتك مسسم، اي افتح: مثال العربية األقطار يف للطفل والتعليم الرتبية وزارات يف
 .التعليمية املصرية الفضائية والقنوات إقرأ، كمحطة التعليمية ابلربامج خاصة حمطات أيضا
 تربوي هدف هلا يكون ال واليت ألطفالاب اخلاصة الربامج تلك هي :الرتفيهية التلفزيونية الربامج 

 التسلية إىل هتدف اليت الربامج هي أو ،(1)...املتحركة الرسوم األلعاب،: مثل واضح تعليمي أو
 يف حتدثها اليت اإلاثرة على يتوقف وجناحها ،واأللغاز املسابقات، املوسيقى، على وحتتوي والرتفيه
   (2).الذروة أوقات يف الربامج هذه تداع ما وعادة وترويح، تسلية من ققهحت ما ومدى الطفل نفسية

 :على النحو التايل األطفال مجراب تلسيم إىل الباحثنی من البعض يذهبو 

 مسرح فكرة وترتكز ،خياله وتطلق الطفل جتذب اليت الرتفيهية الوسائل أحد هو العرائس: مسرح 
 إىل الربانمج فكرة تطورت مث ،القدمي الشعيب ابلقصص ذاخرة حركية ثحوادي على ئسراالع
 ابلنسبة سرحهذا امل أمهيةوتكمن  ،أخرى شخصيات ايشاركه يد دمية عن عبارة وهو( جوزرااأل)

 القابليةو  اخليال بطالقة يتميز أبن هل ، كما يسمحجتسيدا أكثر بشكل القدوة هللطفل يف أنه يعطي
 االستجابةوأيضا  ،اجلمايل اإلحساسو  ،احملاكاة القدرة علىوكذا  لالندماج، االستعدادو  ،للتشكيل
  (3).ملا يشاهده واإلبداعية النفسية

 الساكنة ذات التتابع  الصور من جمموعة نوع من الربامج اليت تستخدم هي :املتحركة لرسوما
وتستخدم  ،(4)ينتج عنها اإليهام ابحلركةف للعرض وسيط على معينة بسرعة ابعةمت تعرضاحلركي 

األسلوب الدرامي لتقدم مشاهد متكاملة بصورة مرسومة وحركة مقرتنة من أجل إيصال رسالة 
وفق أهداف حمددة، وتتميز بكوهنا سهلة التأثي على الطفل وذلك للمزااي اليت تتمتع هبا معينة 

                                                           
 .63، 60عزام حممد علي اجلويل ومجيل خليل حممد، مرجع سابق، ص ص:  (1)
 .21: (، ص3100نسيمة طبشوش، القنوات الفضائية وأثرها على القيم األسرية لدى لشباب )اجلزائر: مؤسسة كنوز احلكمة للنشر والتوزيع،  (2)
 .31، 24 ص:ص حرم شيخ الدين هاشم، مرجع سابق،  (3)
 .34 ، مرجع سابق، ص:عائشة سعيد علي الشهري (4)
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ناسب مع طبيعة مثل: الصور املعربة واأللوان اجلذابة والقصص املشوقة والبطوالت اخلارقة، واليت تت
  (1)نفعالية عند الطفل.العمليات العقلية واال

 رشادواإل الوعظ لربامج القالب هذا يصلح ما وكثيا :الشخصية برانمج أو احلديث برانمج 
إىل  الشكل هذا وحيتاج واحدة، شخصية على تقدميها يف تعتمد اليت األحاديثمن  وغيه الديين،

 عرض على املتحدث وقدرته شخصية على الربانمج جناح ويتوقف مبسط، وديكور صغي، ستديوأ
 األطفال املشاهدين.  انتباه جيذب وشيق بسيط بشكل أفكاره

  الربانمج  مقدم بني يدور الذي احلوار على الربامج من النوع هذا يعتمد :امللابالت مجانبر
 :يلي ما على الربانمج جناح ويتوقف( الطفل) معه املتحاور والضيف
 الكاميا أمام احلديث على القادر املناسب الضيف اختيار. 
 جيد حنو على وترتيبها ،املوضوع جوانب كل تغطي اليت األسئلة حتديد. 
 الطفل للحديث. وجذب املقابلة، إدارة على وقدرته( احملاور) الربانمج مقدم براعة 
 وجمموعة من (احلكم مبثابة وهو) قدمامل على الربامج من النوع هذا ويعتمد :املسابلات برامج 

 يكون قد الربانمج من حلقة كل للفائزين، وموضوع اجلوائز فيهوتقدم ( أفراد أو جماميع) املتسابقني
 ويتلخص ،الفنية أو الصوتية أو احلركية القدرات اختبار أو العامة يف املعلومات أسئلة شكل يف

  (2).األسئلة وحتضي املوضوع اريواخت الربانمج سي خط حتديد يف الربانمج دور معد

 يف كبيا قصورا هناك أن إىل "التلفزيونية برامج األطفال" حول دراسته يف املشمش ممدوح وبذهب
 عملية يف واملباشر التقليدي الشكل الربامج تعتمد حيث املقدمة لألطفال، املادة ومضمون شكل
 املوضوعات الدينية وتليها جتماعيةاال املوضوعات مقدمة يف الرتوجيية حتل املوضوعاتو  ،التقدمي

 (3)الفنون. مث ميةلوالع

                                                           
 .33 السابق، ص: املرجع، عائشة سعيد علي الشهري (1)
 .30-34 حرم شيخ الدين هاشم، مرجع سابق، ص: (2)
 .21 املرجع نفسه، ص: (3)
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 :للطفل املخصصة التلفزيونية الربامج بناء معايري. 4.1

 يف ينبغي اليت املعايي بني ومن، رئيسية معايي أو أسس وفق للصغار املقدمة الربامج وبناء اختيار يتم
 : يلي ما لألطفال نذكر املوجهة الربامج وضع ضوئها

  جتماعية والوجدانية وقدراهتم اال ة األطفالثقاف تنميةأن تكون الربامج هادفة تسهم يف
  وتنمي لديهم متثل القيم الدينية واالجتماعية وغيها. اإلبداعي، على التفكي وحتفزهمواألخالقية، 

 الربامج عامال مساعدا يف تنمية خيال الطفل مع احلرص على جتنب اخليال املدمر  كونأن ت
 اهتم يف احلياة.يالذي يرتك آاثر سلبية على سلوك اخلطي والعنف

  أن تراعي الربامج طبيعة مجهور األطفال وخصائصهم العمرية واللغوية والثقافية واملعرفية، وأن تراعي
  .البيئية واملتغيات ما بينهم من فروق يف الذكاء والقدرات

  الربامج مع العناية ابلكوميداي والفكاهة واملوسيقى التأكيد على الثقافة العالية ملعدي ومقدمي هذه
 .احلرص على الدقة التامة يف العرض وجتنب التهويل واملبالغة، و التعبيية املعربة

  أفضل وسيلة لتقدمي ما نريده للطفل من معلومات  يعدالتأكيد على األسلوب القصصي الذي
  (1)وقيم، من خالل معاجلة تتناسب مع خيال الطفل.

 جمرد تكون ال الطفل وأن ببيئة مرتبطة تكون وأن منطقي تسلسل يف وجعلها الربامج هذه تبسيط 
 .اخليال من منطلق واقع
 إىل الغرائز مرحلة النتقال منل جماال الطفل تعطي اليت الرتبوية األهداف الربامج هذه تراعي أن 

  (2)االجتماعي. التكيف مرحلة
 األطفال على فهم الفروق بني الواقع واخليال الذي تعرضه هذه الربامج. مساعدة 
 (3)جتماعي أكثر.السيطرة على ساعات املشاهدة جتنبا إلدمان الطفل ودفعه لالندماج اال 

                                                           
 .22: صاحل ذايب هندي، املرجع السابق، ص (1)
 .26، 22 مرجع سابق، ص ص: م،هاش حرم شيخ الدين (2)
 .43عزام حممد علي اجلويل ومجيل خليل حممد، مرجع سابق، ص:  (3)
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 أو ،العام احلياء ختدش تعليقات أو حوارات أو مشاهد علىالتلفزيونية  الربامج احتواء عدم 
 .بذلك توحي أو حمتشمة غي أو مهذبة غي تتضمن عبارات

 يدعو ما ربامجال تضمني واألخالقي، وعدم االجتماعي الفساد على التشجيع عن الربامج تبتعد 
  (1)السليم. العلمي ابملنطق املظاهر هذه والسحر وجماهبة والشعوذة اخلرافات تصديق إىل
 ببيئتهم يظلوا مرتبطني حىت حاجاهتمو  ممتطلباهت وختدم األطفال حياة واقع الربامج تعكس أن 

 . إليها واالنتماء خدمتها واجب نفوسهم يف اوحيملو 
 أو احمللية عن استخدام اللهجات بعيدا اللغوية األطفال لقدرة املناسبة اللغة الربامج تستخدم أن 

 الضرورة. وعند الالزمة املواقف يف إال العامية
 جلنة متخصصة تكوين طريق عن وذلك تربيته، وأساليب الطفل حتياجاتا مراعاة على التأكيد 

 الرتبية وعلماء الطفل أدب يف دابءأ معها ويشرتك ،همخيص مبا وهتتم تتناقش األطفال شؤون يف
 عن وافية معلومات لديهم يكون حبيث املتخصصني، اإلذاعينيو  الدين ورجال واالجتماع والنفس

 . األطفال حتياجاتا
 حتفزو  البهجة األطفالنفوس  يف تبعث فاألغنية األطفال برامج يف املقدمة الفقرات تنوع أمهية 

 خماطبة يف واجلرأة أنفسهم عن والتعبي التقليد يف األطفال ميول تشبع التمثيلية أن كما نشاطهم،
 .أفاقهم وتوسيع قدراهتم عن والكشف اجلماعات

 حىت وذلك ،بنائها مرحلةعند  اعتباره يف املعايي هذه ةالتلفزيوني مجالربا معد يضع أن الضروري ومن
 وقدراهتم منوهم ومتطلبات األطفال حلاجة مناسب شكل ومضمون ذو برانجما يقدم أن له ميكن
 (2).العقلية

 

                                                           
مرحلة رايض األطفال يف دولة  أثر خمتارات من الرسوم املتحركة على القدرات اإلبداعية لدى األطفال املوهوبني يف"خدجية مسيح ابراهيم القالف،  (1)

 .024 ، ص:(3106ماي  30-04)اإلمارات العربية املتحدة، ، الدويل للموهوبني واملتفوقني ؤمتراملورقة مقدمة إىل ، "الكويت
 .031، 004 سامية بن عمر، مرجع سابق، ص ص: (2)
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 :الطفل حاجيات إشباع يف التلفزيونية الربامج دور. 1.1

حيتععاج الطفععل إىل الشعععور ابحلععب والطمأنينععة واالسععتقرار يف جععو  احلاجةةة إىل احلةةب واألمةةن:. 1.1.1
آمن من كل العوامل اخلارجية املهددة له، فالطفل يريد أن يشعر أنه حمب وحمبوب ومرغوب فيعه داخعل 
أسعععرته وجمتمععععه، لعععذا جيعععب مراععععاة الوسعععائل العععيت تشعععبع لعععه هعععذه احلاجعععة حعععىت ال يشععععر بتهديعععد كيانعععه 

يعؤدي إىل أسعاليب سعلوكية عدوانيعة ويصعبح سعيء التوافعق ومضعطرب نفسعيا، وابلنقص الععاطفي العذي 
فععربامج األطفععال ميكنهععا ترمجععة هععذه احلاجععة مععن خععالل مععا تقدمععه مععن بععرامج الععدراما واألحاديععث، الععيت 

 تؤكد على ضرورة تبادل احلب بني أفراد األسرة وأبناءهم داخل حميط آمن خال من التهديدات.

إن الرعايعة الوالديعة والتوجيعه وخاصعة معن جانعب األم  رعاية الوالدية والتوجيه:احلاجة إىل ال. 1.1.1
هي اليت تكفل حتقيق مطالب النمو السليم اجلسمي والنفسعي للطفعل، فبإمكعان بعرامج األطفعال إشعباع 

وذلععك  ،هعذه احلاجعة مععن خعالل توضعيح للطفععل أن والديعه يسعرمها وجععوده وأهنمعا حريصعان علععى رعايتعه
مععن خععالل الععربامج الععيت تقععدم إهععداءات للصععغار مععن قبععل أوليععائهم أو مععن خععالل حتععدث الوالععدين عععن 
مهععارات أوالدهععم، هعععذا إضععافة إىل تعععوفي بععرامج الثقافععة الوالديعععة مبععا يسعععاعد األب واألم ابلتعععرف علعععى 

 أساليب التنشئة السليمة للطفل.

شعر أنه موضع تقدير وقبعول تسيحيتاج الطفل أن  :احلاجة إىل التلدير واللبول االجتماعي. 1.1.1
من طرف اآلخرين، فبإشباع هذه احلاجة يتمكن الطفل من القيام بدوره االجتمعاعي السعليم مبعا يتوافعق 
مععع بيئتععه، إذ تسععتطيع بععرامج األطفععال املسععامهة يف إشععباع حاجععة الطفععل مععن خععالل بععرامج املسععابقات 

فرصة تفاعله اجتماعيا ومشاركة اللعب واألنشطة معع أقرانعه وقبعول  واأللعاب اجلماعية اليت تتيح للطفل
 (1) املكسب واخلسارة.

يصبو الطفل يف منوه إىل االستقالل واالعتماد على العنفس،  احلاجة إىل احلرية واالستلالل:. 4.1.1
فهععععو حيتععععاج إىل حتمععععل بعععععض املسععععؤوليات ابلتععععدريج وتسععععيي أمععععوره بنفسععععه دون سععععيطرة أو معونععععة مععععن 

                                                           
 .316، 312 :ص (، ص3112)القاهرة: الدار املصرية اللبنانية،  سلوى إمام علي، اإلعالم واجملتمعمىن سعيد احلديدي و  (1)
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اآلخععرين  ععا يزيععد مععن ثقتععه بنفسععه، فبإمكععان الععربامج التلفزيونيععة املخصصععة للطفععل العمععل علععى تشععجيع 
 له شخصيته املستقلة ووجهة نظر خاصة به.    الطفل ومعاملته على أنستقل لدى التفكي الذايت امل

حيعععث تقعععوم مؤسسععات التنشعععئة االجتماعيعععة املختلفعععة  احلاجةةة إىل تعلةةةم املعةةةايري السةةةلوكية:. 1.1.1
فالطفععل حيتععاج إىل املسععاعدة يف  ،بتعلععيم الطفععل املعععايي السععلوكية مبععا يسععاعده علععى التوافععق االجتمععاعي

تعلععم حقوقععه وواجباتععه، فكلمععا التععزم هبععذه املعععايي زاد توافقععه مععع اجملتمععع، فتسععتطيع بععرامج األطفععال مععن 
خعععالل فقراهتعععا املختلفعععة أن توضعععح للطفعععل أنعععه حيتعععاج إىل املسعععاعدة لعععتعلم هعععذه املععععايي السعععلوكية حنعععو 

 حىت يستطيع أن يضبط ويعرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات. ،األشخاص واألشياء

إذ يععععدرك الطفععععل أن حتقيععععق ذاتععععه وأتكيععععد وجععععوده يتحقععععق  احلاجةةةةة إىل ا وةةةةاح والن ةةةةاح:. 1.1.1
لععذا فهععو حيتععاج إىل تشععجيع  ،ابلتحصععيل والنجععاح يف الدراسععة وحععىت علععى مسععتوى اهلععواايت واألنشععطة

لشععجاعة والتجربععة فيععه ليمععارس اإلنتععاج واملنافسععة اإلجيابيععة فتععزداد ثقتععه ا حالكبععار واألسععرة لععه وغععرس رو 
بنفسعععه، ولعععربامج األطفعععال دور يف إشعععباع هعععذه احلاجعععة معععن خعععالل تقعععدمي فقعععرات حتعععث الطفعععل علعععى 
استطالع عامله اخلعارجي وتدفععه إىل البحعث واملمارسعة وكعذا العمعل علعى تنميعة التفكعي وروح االبتكعار 

 .تنمية مستوى السلوك اإلبداعي له، حىت يتسىن يهلد

لعععذا فإنعععه معععن  ،للععععب أمهيتعععه النفسعععية يف التعلعععيم والتشعععخيص والععععالج احلاجةةةة إىل اللعةةةب:. 1.1.1
الضععروري إشععباع هععذه احلاجععة مععن خععالل الععربامج التلفزيونيععة وذلععك ابختيععار األلعععاب املناسععبة ملراحلععه 

حبيعث تكعون نشعاطا إجيابيعا تنمعي  ،العمرية وتقدمي األلعاب واملسابقات ضعمن فقراهتعا مبشعاركة األطفعال
ى  ارسععة اللعععب مععع زمالئهععم إمكانيععات الطفععل وطاقاتععه، كمععا تسععتطيع بععرامج األطفععال أن حتععثهم علعع

      (1).مؤكدة يف ذلك على قيمة املنافسة الشريفة وقبول اآلخر

 

   
                                                           

 .312 :املرجع السابق، ص سلوى إمام علي،مىن سعيد احلديدي و  (1)
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 ة للطفل:خصصنلد الربامج التلفزيونية امل. 1.1

 على من املالحظات مجلة التلفزيون يف طفالاأل برامج تناولت اليت والبحوث الدراسات أفرزت لقد
 الربامج لتلك موجه نقد هي وهذه املالحظات الطفل، حنو املوجهة والعاملية احمللية التلفزيون برامج
 (1)األطفال التلفزيونية: برامج إىل توجيهها ميكن اليت النقد نقاط أبرز يلي وفيما مستوايهتا، رفع هبدف

  قلة الربامج التلفزيونية املخصصة للطفل،  ا قد يضطره أحياان إىل مشاهدة برامج معدة للكبار ويف
يف مقاله بعنوان "أجهزة اإلعالم وإمهال الطفل"  حممد خزبكهذا خماطر على األطفال، إذ يقول 

لكبار أن األطفال ال حيصلون إال على بضع ساعات من برامج التلفزيون أسبوعيا بينما حيصل ا
  على أغلبها ويف هذا ظلم كبي لألطفال.

 األمر الذي جيعل الطفل  ،ارتفاع موضوعات اخليال يف برامج األطفال مقارنة مبوضوعات الواقع
كما أن وجمتمعه   وأسرته حياته هتم اليت االجتماعية الواقعية اخلربات عن ابعيداألوهام  عامل يفيعيش 

 عن اجملتمع.حشو التلفزيون بربامج مثية تشكل خطورة على النظرة اليت يكوهنا اجليل الناشئ 
 شاشة تبثها اليت الربامج لوخت ال حيث ،شيوع جانب اخليال املدمر والعنف يف برامج األطفال 

 يف خاصة اخليال، تفوق أصبحت اليت القتالية الفنون وأشكال أنواع العنف من لألطفال التلفزيون
 جزء وتصبح يقلدها الذي للطفل وموجهة أنواعها بشىت عدائية رسائل حتمل املتحركة اليت الرسوم

على حساب القيم والفضائل اليت حيرص اجملتمع على تنميتها يف الطفل، ويف هذا  سلوكياته من
للمراهقني الشأن يقول بعض املختصني إزاء موقفهم من التلفزيون وبراجمه "إذا كان السجن ابلنسبة 

هو الكلية اليت يتعلمون فيها اجلرمية، فالتلفاز هو املدرسة املتوسطة لالحنراف"، فعادة ما نالحظ 
عامل اخليال الذي ترمسه  األطفال يتشبهون ابلشخصيات اليت تقوم أبعمال إجرامية أو عنيفة يف

 (2) التنفيذ اإلجرامي.إىل  ارسة العنف واتباع أساليبهم وطرقهم يف همدفعي األمر الذي ،الربامج

 
                                                           

 .034 سامية بن عمر، مرجع سابق، ص: (1)
 .23، 20صاحل دايب هندي، مرجع سابق، ص ص:  (2)
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 .فيها املتضمنة والليم العربية اللنوات يف األطفال برامج: اثنيا

 العربية املخصصة للطفل: أهداف الربامج التلفزيونية .1.1

  الطفل العريبإبراز الدور احلضاري لألمة العربية وحتسني الصورة العربية يف ذهن. 
  الختالف توضيح القضااي العربية واالهتمام الواسع ابحلوار مع الغرب على أساس االحرتام املتبادل

 الثقافات واألداين والقيم.
  صناعة برامج يف مواجهة تكنولوجيا البث الفضائي وآفاقه املستقبلية وتوليد املعرفة واالبتكار على

 مع العامل.أساس مقومات وهوية األمة العربية كقاعدة للتعامل 
  الرتكيز على منظومة القيم، فاإلشكالية املركزية هي كيف ميكن أن يتعاطى العامل العريب مع منظومة

قلب نالقيم، فاألزمة هي أزمة قيم استحكمت العامل وقادت إىل حتول رافقه انتقال مفاجئ ا
   (1)مبقتضاه "سوق العامل" إىل "عامل السوق".

 األطفال وتزويدهم أبمور دينهم وتثقيفهم الثقافة اإلسالمية اليت تعصمهم من الوقوع يف  تدريب
 اخلطأ.

 .( 2)التعريف ابلبيئة العربية وظروفها اجلغرافية والسياسية واالقتصادية والتحدايت اليت تواجهها 
 ختدم الربامج اللغة العربية الفصحى بشكل يتناسب وقدرة األطفال اللغوية بعيدا عن استخدام  أن

  (3)اللهجة العامية أو احمللية.

  :العربية التلفزيونية اللنوات يف األطفال برامج واقع. 1.1

 وأزمة والتنسيق التوجيه ومشكلة والشكل املضمون مشكلة تعاين العريب التلفزيون برامج مضامني نإ
 ،والتوصيات النظرايت اقرتاح تتعدى ال وعالجها وفهمها تصورها أن كيفيات يف املتمثلة التحليل

                                                           
 .323 (، ص:3103بشرى مجيل إمساعيل، اإلبداع اإلعالمي يف الفضائيات العربية )عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع،  (1)
 .22، 26 صاحل دايب هندي، مرجع سابق، ص ص: (2)
 .22 املرجع نفسه، ص: (3)
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، وميكن أن نورد بعضا من املالمح يف الربامج عناصرها حتديد ينبغي املشكلة هذه طبيعة عند وللوقوف
  (1):املوجهة للطفل العريب يف قنواته املتخصصة كما يلي

  قلة وضعف اإلنتاج اإلعالمي العريب املخصص للطفلل وهذا نظرا ،ةووافد ةمستورد ربامجالغالبية ،
 املتحركة املدبلجة، الرسوم على تبثها اليت املادة يف األوىل ابلدرجة األطفال قنوات حيث تعتمد

 القنوات من وجود العديد مع ،املضمون وأجنبية الشكل عربية هي القنوات هذه فإن وابلتايل
 من عريب براجمي رصيد ال يوجدإذ  طويلة، زمنية فرتات متدادا على تبث اليت للطفل املوجهة

 لألطفال عمل إلنتاج أبمواله العريب املنتج يظاهر ما فنادرا القنوات، حاجات تغطية يضمن نتاجاإل
 الطفل إعالم مع تتعامل غربية شركات اإلنتاج شركات معظم أن حني يف العائد، مضمون غي

 سياسات إطار يف نشأ كونهه أيضا  خطر  ويكمن ،ابلقيم اإلهتمام دون والربح السوق مبنطق
 (2)الغريب. اجملتمع أخالقيات وتلقينه وغرائزه الطفل ميول يف التحكم أجلتعمل من  حضارية

  الكثي من برامج األطفال التلفزيونية تنطوي وتؤكد على مفاهيم وقيم استهالكية، نظرا للشكل
 اإلخراجي لإلعالانت اليت تكون أبشكال مشوقة وجذابة تدفع األطفال إىل السلوك االستهالكي.

 فقد تعطي  ،الشعارات والتعبيات الفضفاضة واللفظية فيها تتواتر ذو نزعة لفظية األطفال برامج
ينشأ واليت هلا أتثياهتا يف السلوك حيث  ،معاين ضبابية وختفي املعلومات بدال من إيضاحها

  اد إىل التفكي والربط املوضوعي.ستناألطفال ميالني إىل احللول اللغوية بدل اال
 ما ميكن تسميته "الثبات على املبدأ" أو "الصمود" وغيها  وصلبة أتاملنزعة ال تغلب عليها برامج

من املقوالت اليت تدفع إىل التصلب والذي تربزه برامج األطفال يف الوقت الذي يرتتب عليها تربية 
األطفال على املرونة، فالتصلب طريقة يف التفكي تقود إىل التنازع االجتماعي لدى الطفل داخل 

 (3)جمتمعه.

                                                           
 .031ص:  ،(3106)جانفي  3نورة بن بوزيد، "واقع ثقافة الطفل العريب من خالل الربامج التلفزيونية"، جملة اإلتصال والصحافة، العدد  (1)
ة والنفسية، بويحسينة أقراد، "القنوات التلفزيونية املتخصصة يف برامج األطفال و مسألة بناء القيم لدى املتلقي الصغي"، جملة احلكمة للدراسات الرت  (2)

 .6، 2 (، ص ص:3102)ديسمرب  3العدد 
 .30، 31 هادي نعمان اهلييت، مرجع سابق، ص ص: (3)
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 أي املبالغة يف اإلعجاب ابآلخر مع الشعور بعجز الذات  ،يدفع إىل االنبهار ابآلخر االكثي منه
توازيه إبعطاء صورة أن إزاء اآلخر، فكثي من الربامج تعطي صورة عن اآلخر مغاىل يف قدرهتا دون 

  (1)موضوعية عن عوامل القصور يف أداء الذات.
 ئم على معرفة طبيعة مجهور األطفال، األمر الذي افتقار برامج األطفال العربية إىل التخطيط القا

 إىل أيضا كما نشي  ،ع اهلدف من هذه الربامجيضيتل املردود، و يقلتيؤدي إىل تشتت اجلهد و 
 واليت تربز ابألطفال، اخلاصة العربية املسلسالت و األفالم العربية وغياب الدول بني انعدام التنسيق

 .الثقافية وتعزيز اهلوية العربية الشخصية حتقيق يف وتسهم والوطنيةالرتاثية  الشخصيات خالهلا من
  تناقض القيم اليت تقدمها الربامج العربية مع القيم العربية اإلسالمية، هذا ما ينجم عنه صراع نفسي

يف شخصية الطفل، إذ يقول حسن إبراهيم: "ليس من املعقول أن أييت التلفزيون بربامج غربية أو 
 تتعارض مع املفاهيم الرتبوية واإلسالمية اليت تعلمها الطفل فيشب مزدوج الشخصية".شرقية 

  قلة اهتمام الربامج التلفزيونية العربية بربط الطفل ببيئته وتراثه اإلسالمي، واندرا ما نلمس برامج
بها عن واقعه وتراثه العريب اإلسالمي، فأغل ا ال تعربتعمل على ربط الطفل مبحيطه، فيشعر أهن

 تدور حول وقائع أجنبية تدفعه ألن يعرف عنها أكثر  ا يعرفه عن عامله العريب.
  لقصص األجنبية البعيدة عن اتقدمي و ، منوهندرة املادة الكرتونية اهلادفة املناسبة للطفل ومراحل

   (2).بهاملتضمنة مناذج من العنف والقيم واألخالق اهلابطة اليت تضر و إدراك الطفل العريب وثقافته 
 األحداث مواكبة على الطفل قدرة بتنمية التلفزيونية األطفال برامج هتتم ال السياق نفس ويف 

 مرتمجة فهي وجدت وإن ،منعدمة تكون العلمية األطفال برامج تكادو ، اجملتمعي الوعي تعميقو 
 .الكبار برامج من ومستعارة ومعقدة

 قيمة من االستفادة فرص يقلل  ا ،األحيان معظم يف التلفزيونية الربامج يف األطفال مشاركة تغيب 
  (3).االجيابية االجتاهات وتنمية ابملسؤولية اإلحساس كتعميق املشاركة

                                                           
 .30 املرجع السابق، ص: هادي نعمان اهلييت، (1)
 .   22، 23 صاحل دايب هندي، مرجع سابق، ص ص: (2)
 .031 نورة بن بوزيد، مرجع سابق، ص: (3)
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أغلبية  أنيكمن يف الرئيسي املشكل  أن يف فإن جلها تتفق ،جتاهاتوابلرغم من تعدد الرؤى واال
 خيفف الذي بديلال هو احمللي اإلنتاجابلتايل فو  مستوردة وأجنبية، الربامج يف قنوات األطفال العربية

 الفرصة يتيحه قيام يف التأخر أن إال الوافدة، الثقافة حملتوايت اخلطي االنتشار دون وحيول التأثي هذا
 وقيم أفكار احمللي املنتج يتبىن عندما هذا األخطر منو  دخيلة، أسس على ورفض قبول مقاييس لبناء
 أن أو املشاهد، نظر يف ضعيفا عطياتامل هذه ضوء يف احمللي اإلنتاج جيعل ماوهو  األجنيب، املنتج

 احمللية احملطات حقيقة وتصبح هلا امتدادا جيعله  ا الوافدة مجاللرب  والتبعية التقليد يف يبدأ احمللي اإلنتاج
  (1)ة.التبعي تلك اختالف مع الفكرية الناحية من األجنبية للمحطات اتبعة فروع

 :إنتاج برامج األطفال التلفزيونيةالت ربة العربية يف  .1.1

 اليت الربامج يف واضح بشكل يؤثر مل لألطفال املوجهة العربية التلفزيونية القنوات عدد تزايد أن يبدو
 مل العربية الفضائيات عدد يف الكمي االزدايدف ،لألطفال اجلامعة العربية التلفزيونية القنوات توجهها
 من واألكثر، ساعة وعشرين األربع مدى على املتواصل البث ساعات ليغطي اإلنتاج يف زايدة يواكبه
كما  ،واإلعالمية الثقافية بيئته تطور ومع العريب، الطفل منو مع لتتناغم كثيا تتغي مل هلا النظرة أن هذا
 والكورية الياابنية املتحركة الرسوم على تعتمد بقيتو  اجملال، هذا يف حتتاجه ما تليب أن تستطع ملأهنا 

 الياابن مثل دولة مع العرب إنتاج نقارن عندماف ،(2)حملية متحركة رسوم من أنتج ما وبعض ،واألمريكية
 للياابن السنوي والرقم ،أسبوعيا ساعة 33 الكرتون أفالم من إنتاجها كان م3111 عام يف أنه جند

 من أكثر تقدم مل األحوال أحسن ففي جمتمعة، العربية الدول أما سنواي، تقريبا ساعة 0022 مبفردها
 بني املميزة والتقنية واجلودة النوعية يف الباذخ الفرق عن انهيك ،أسبوعيا وليس سنواي ساعة 31

 واجلودة احلرفية إىل تفتقر بدائية أهنا عنها يقال ما أقل اليت احمللية الكرتون وأفالم الياابنيني أعمال
  (3).العالية
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 القنوات حاولت، و األربعينيات منذ املتحركة الرسوم جتربة خاضت العربية الدول بعض نذلك فإ رغمو 
 «الغابة ابن» أبرزها ولعل ،ةاألمريكيو  الياابنية الكرتون أفالم لنموذج البديل تقدم أن العربية التلفزيونية

 تلخيص ميكن لكن ،وغيها ،«الشرق من حكاية اجلرة،» ،«يقظان بن حي» ،«سندابد مغامرات»و
  :ومها أساسيني، عاملني يف العربية املتحركة الرسوم إنتاج تعرتض اليت املشاكل

 يف نية، حسن عن تسقط تربوي بدور للقيام تطمح اليت الكرتون أفالم بعض العامل األول:
 ساذج امتداد عن عبارة لألطفال املوجهة التلفزيونية الربامج من جتعل هناأ حبيث املدرسية، األساليب

 انتهجه الذي األسلوب عن تبتعد ال وهبذا ،(جافة لغة الصنع، مسبقة معلومات)الدراسي للقسم
 التلفزيوانت يف األطفال برامج منافسة يف فرصتها من يقلل  ا اخلمسينيات، يف الرتبوي التلفزيون
 .واألسلوب الشكل من قوهتا تستمد اليت األجنبية

 ،تسويقها صعوبة من يزيد ما وهذا العربية املنطقة يف الكرتون أفالم إنتاج كلفة ارتفاع العامل الثاين:
 هذه لعل ،زهيد بسعر األجنبية الكرتون أفالم شراء تفضل ،حتديدا والتجارية التلفزيونية فالقنوات
 الرسوم بدبلجة االكتفاء على اخلاصة التلفزيوين اإلنتاج مؤسسات من الكثي أجربت اليت هي احلقيقة
 كان عما املتحركة للرسوم العريب اإلنتاج يف تراجعا املختصون يعتربه ما لنا وتفسر ،املستوردة املتحركة

 (1).املاضي القرن من الثمانينيات يف عليه

 يف األطفال مجراب إنتاج إن": قائال" space toon" قناة مدير الصباغ فايز يصرح اجلانب هذا يف
 حلقة تكلفة تصل فقد ا،كثي  ليس مجاالرب  هذه على الطلب ألن وذلك سهال راأم ليس العربية الدول
 دوالر االف ستة بنحو احللقة هذه بيع يعاد قد حني يف دوالر، الف مئة الواحدة املتحركة الرسوم
 من الكرتون مجراب خاصة رخيصة، أبسعار أطفال مجراب داالستي  املسؤولني يدفع األمر وهذا. فقط
 وثقافته العريب الطفل خلصائص مالءمتها مدى أو الفين مستواها عن النظر بغض ،والياابن كوراي

 و ا ومعتقداتنا، قيمنا مع تتماشى ال قد اجملتمع عن غريبة قيم من تتضمنه وما وقيمه، ومعتقداته
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 اعتمدت وقد ،ونسيجه اجملتمع كيان هتدد وأمنية ونفسية اجتماعية آاثر من ذلك على يرتتب
 مواد منها، األمريكية خصوصا لألطفال، املوجهة ميةراالد األعمال على العربية التلفزيونية القنوات
  (1)."العريب االنتاج ضعف لتغطية بثها، ساعات يف رئيسة

 ثرية جتارب وخاضوا غامروا الذي واملخرجني املنتجني بعض العربية الدول منكما جند يف العديد 
 جيدوا فلم ،ابلسوق املطاف آخر يف اصطدموا لكنهم للطفل املوجهة التلفزيونية املادة إنتاج يف ومبدعة

 شراءه ترفض التلفزيونية فالقنوات. املالية قروضهم أو مدخراهتم كل استنفد الذي إنتاجهم يشرتي من
 حاوال اللذين إخراجه، وشكل تعبيه، منط ألن أو املستوردة الكرتون أفالم من أغلى سعره ألن

 واالنبهار احلركة، على القائمة السوق منطية مع يتعارضان اخليال، وحترير واحلكي السرد جمد استعادة
 .غاية إىل حتولت أهنا درجة إىل هبا

 : التالية األسباب إىل ذلك ويعود العربية األقطاب بني األطفال برامج تبادل حمدودية إىل إضافة

 يكون قد ال واليت واملضامني واألشخاص احمللية اللهجات للربامج، واستخدام احمللية الدالالت 
 .األخرى األقطار مع متوافقة

 احمللية. الصيغة ذات ابملناسبات اخلاصة الربامج شيوع 
 املختلفة. التلفزيون حمطات بني الفنية املستوايت اختالفو احملورية  احلكاية غياب 
 (2).الربامج لبعض السياسية التوجهات  

 مسؤوليتها تتحمل أن العربية الدول فعلى وتسويقية، جتارية دائرة يف العريب الطفل يكون أال أردان ذاوإ
 أن عليها كما ،اجلوهرية حقوقه من وسليم نزيه مبضمون وتسليته وتعليمه تثقيفه واعتبار حلمايته،
 (3).األطفال إىل املوجه املستورد غي التلفزيوين اإلنتاج من قدر بث املتخصصة، القنوات على تفرض
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  العربية: التلفزيونية األطفال برامج يف والسلبية ا جيابية التأثريات. 4.1

  العربية: التلفزيونية األطفال برامج يف ا جيابية تالتأثريا. 1.4.1

 وتنشئته  الطفل تربية روافد من أساسيا رافدا وغيها الكرتون وأفالم املتحركة الرسوم تعترب: ا عالم
 أهنا الذهنية، كما مهاراته وتنمية املستهدفة القيم وغرس وهتذيبها، ملكاته ريوتطو  وتقنيا اجتماعيا

 .بطفولته االستمتاع للطفل فرصة تعطي
 أفالم،  مسرحيات، مسلسالت، روائية، متثيليات من يعرض ما خالل من: اهلوية وتعزيز التثليف

 املدخرة الشحنات وتفريغ الطفل خليال منشط مبثابة هو املتحركة الرسوم فيلم فمثال...وموسيقى
  .لديه
 يف مجل،  استخدامها وكيفية واألرقام األجبدية احلروف األطفال تعليم ميكن خالهلا فمن: التعليم

 معارف يكسبه الذي ثقافية، األمر مبعلومات اللغة، وتزويده تعلم على الطفل تساعد وبذلك
 مبكرة. يف مرحلة متقدمة

 الكرمي القرآن يف احليوان قصص مبسطة، وتقدمي دينية مفاهيم بتقدمي :الدينية املفاهيم تعزيز 
عقيدة اإلسالمية ال يف ما أهم وتعليمه الطفل يف نيةيالد القيمة غرس ميكننا وهبذا ابلرسوم املتحركة،

  .الطفل نساهاي ال بصورة
 وتقومي النطق يسيسمح بتي  ا ،فصيحة عربية لغة للطفل تقدم يثح: اخليال وإاثرة اللغة تنمية 

 .قدراته وتغذي الطفل خيال يتنم كما أهنا اللغة، ديوجتو  اللسان
 أجل من عيشي وكيف الوطين البطل فيربز حمببة بصورة األفالم تقدمحيث : الوطنية الليم ترسيخ 

 (1)احلرية والتطور. أجل ومن بلده
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 :العربية التلفزيونية األطفال برامج يف السلبية التأثريات. 1.4.1

 فيها املشاركة ال األحداث صناعة ضليف الطفل جتعل حيث: املشاركة ال التللي. 
 ي الطفلفيكتف حركة، وال اختيار دون املعرفة تقدم نالتلفزيو  فربامج: الطبيعي املعريف النمو إعاقة 

 .وترقيتها احلواس هذه شحذ على عمل فال، ةيوالرؤ  ابلسمع
 على ؤثريو  والعقلية البدنية صحته هددي لةيطو  لساعات ونالتلفزي أمام لوساجلف: ابلصحة ا ضرار 

 .حركته من وحيد والسمعية ةيالبصر  حواسه
 واللعب القراءة يف مهتايهوا  ارسة عن تبعدهم حيث: األسرة أفراد بنی التفاعل درجة تلليص 

 .واألصدقاء األهل مع والتسامر
 فرمبا أفكارهم، بث يف ستخدموهناي الباطل فدعاة: لإلسالم خمالفة وفكرية علدية مفاهيم تلدمي 

 كبي.   املشاهد على أتثيها لكن متحركة رسوم جمرد أهنا البعض قولي
 عليها عتادوني أهنم الإ تروعهم، بل األطفال تشد ال ميةاجلر و  العنف فمشاهدة: واجلرمية العنف 

 العنف بني ارتباطا هناك أن دةيعد دراسات أكدت ولقد بتقليدها، قوموني مث ومن تدرجييا
  (1).للطفل العدواين والسلوك وينالتلفزي

 أتمالت يف برامج األطفال يف الفضائيات العربية:. 1.1

 غي التلفزيوين اإلنتاج من قدر بث التلفزيونية القنوات على تفرض أن العمومية السلطات على 
 لالتصال، الفيدرالية اللجنة فيها ابدرت األمريكية املتحدة الوالايت ففي لألطفال، املوجه املستورد

 ذات الربامج من أسبوعيا ساعات ثالث بث لفرض التلفزيونية األنشطة على املشرفة اهليئة وهي
 (2).األمريكي التلفزيون شبكات على لألطفال واملوجهة الرتبوي الطابع
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 منح: السبل مبختلف للطفل املوجه التلفزيوين اإلنتاج لتدعيم تتدخل أن الدول العربية على جيب 
 خيضع اليت للدول ابلنسبة الرسوم من اإلعفاء مالية، إعاانت تقدمي اإلنتاج، هلذا فائدة بدون قروض
 وليس لألطفال، تلفزيونية برامج تنتج اليت املؤسسات بنفقات التكفل رسوم، إىل التلفزيوين إنتاجها
 طرف من ملنتجاهتا املسبق والشراء والكهرابء، واالتصاالت، الربيد تكاليف من اإلعفاء: دبلجتها

 مراحل تطور وفق تدرجييا فيها التسديد يكون عقود وفق العام للقطاع التابعة التلفزيوانت
  (1).اإلنتاج

 تنشئة سليمة نفسيا  ة الطفلعلى تنشئ وضع فلسفة واضحة فيما يتعلق بربامج األطفال واحلرص
 وفكراي ولغواي.

  ممستوايهتم العمرية وخصائصهمتخصصة لألطفال مراعية التنويع والتشويق و عربية إنتاج برامج  
 وذلك ابالستعانة خبرباء يف علم النفس والرتبية واالجتماع. م،وحاجاهت

  أن تكون لغة الربامج هي اللغة العربية الفصحى مع مراعاة املعجم اللغوي املالئم لكل فئة عمرية
 للطفل.

 أي تنمية ملكة وروح النقد ألطفال على املشاهدة الناقدة مبرافقة الكبار وبتشجيع منهمتعويد ا ،
 اإلعالمي لديهم.

  حلمايته من التلوث  العريب تمعاجملوضع تصنيفات ومعايي لربامج األطفال متناسبة مع قيم
 اإلعالمي يف الربامج اإلعالمية.

  (2)املوجهة للطفل.الربامج العربية ق عرض طر و االهتمام مبستوى  

 :لديه ليمال تشكيلالعربية املخصصة للطفل و  ربامجال. 1.1

 وعن الطفل، حياة يف الربامج التلفزيونية أمهية حول العلمية والدراسات األحباث من الكثي نتائج تتفق
 يزال ال اجلدل لكن األطفال، وسلوك وقيم ثقافة على مشاهدته عن الناجتة التأثيات بعض وجود

                                                           
 .006 رجع سابق، ص:امل لعياضي،نصر الدين  (1)
 .43 عزام حممد علي اجلويل ومجيل خليل حممد، مرجع سابق، ص: (2)



صة للطفلاملخصالربامج التلفزيونية العربية                                          الثالث الفصل 

 

 
137 

 هذا ويف اإلجيايب، االجتاه أم السليب االجتاه هو هل التأثيات تلك على الغالب االجتاه حول قائما
 جتارب إبجراء والباحثون االجتماع علماء ويقوم" ... :وين ماري األمريكية الباحثة تتساءل اإلطار
 األطفال سلوك جتعل العنف برامج مشاهدة كانت إذا ما لتقرير ،ومهارهتا تعقدها يف الصعوبة ابلغة
 اإلجيايب االجتماعي السلوك تشجع العكس على النموذجية الربامج مشاهدة أن أم عدوانية أكثر

ني طماع يكونوا ألن األطفال هتيئ التليفزيون إعالانت كانت إذا ما عرفةمل دراسات وجترى ،لألطفال
  (1). ..."نييوروحان كرماء أم نيومادي

 يف االجيابية القيم تدعيم إىل الغالب يف دفهت األطفال مجراب أن ،حروق بن مجال يشي جهة منف
 الرتكيز كان ذاإف اجملتمع، وجتاه مهأنفس جتاه مهوحقوق مبواجباهت مريفهتع خالل من األطفال، نفوس

 والسياسية االجيابية واملعتقدات تراوالتصو  القيم سيكتسب فالطفل اإلجيابية، وكياتوالسل املثل ىلع
 النضج، ةلمرح يف واالجتماعي السياسي لوكهس ىلع تؤثر أن اشأهن من واليت اجملتمع، يف السائدة
 هومواقفه اتواجتاه هومعارف هويته جزئيا تشكل ا،هل يتعرض اليت التنشئة تاخرب فإن  وبذلك

  (2).السياسية

 ومدى التلفزيون، برامج تعرضه الذي العنف موضوع حول قائما اجلدل يزال ال ،ومن جهة أخرى
 اليتربامج ذه الهل االنتقاداتتوجه  ومازالت ،األطفال لدى يومي سلوك إىل سلبية كقيمة العنف حتول
 ،الربجمة عن ولنيؤ واملس التلفزيونية اتالصناع على لقائمنيل القيم وتشويه العام الذوق إفساد على تركز
 مضامينها تكرس تكاد اليت االتصالية والعوملة التكنولوجية، الثورة مع حدته ازدادت اجلدل ذلك كل
 يرونه ما وسط والتيه احلية من نوعا األطفال معه يستشعر  ا والسلوك، واألفكار القيم من معينا منطا
 وبني واألجداد، اآلابء وقيم الدينية العقيدةو  متعلمجا أعراف عن النابعة التقليدية املظاهر من

  (3)العوملة اليت منبعها الغرب. وقيم احلداثة مظاهر من متعلمجا على أضيفت اليت اجلديدة املدخالت
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 هجومها حيث من جنبيةاأل القنوات من خطرا أشد أصبحت العربية الفضائيات أن البعض يرى
 الغريب اخللقي حنرافاال صراعات وتنقل تعرض ألهنا ،واإلسالمية العربية والعادات القيم على الصارخ

 ابستخدام العربية اللغة هدم يف القنوات هذه بعض أيضا وتساهم عريب، بلسان العريب العامل ىلإ
 أجنبية ستهالكيةا وأمناط وقيم عادات طياهتا بني حتمل كما ،جمتمعاتنا يف السائدة احمللية اللهجات
  (1).الثقايف الغزو بدور العربية الفضائيات بعض همتس وبذلك العربية، اتدوالعا القيم عن ختتلف

فقد اتسمت الصورة السائدة يف برامج األطفال العربية بغياب وفقدان القيم السامية واستهالك 
وتقمص صورة اآلخر، وأوجدت ثقافة ترفيهية على حساب القيم الدافعة لالرتقاء وبعبارة الدكتور 

رة :" تقلصت املسافة بني ما هو سالب وموجب يف غياب القيمة وتغييب العقل وإاثعزي عبدالرمحن
الغرائز، وجتاوز هذا يتوقف على إعادة القيمة إىل مكانتها كقوى مرجعية يف اجملتمع ومدخل أساسي 

        (2).لوسائل االتصال اجلماهيي"

إذن فسوق برامج الطفل يف األقطار العربية غي واضحة املعامل شأهنا يف ذلك شأن سوق السلع 
غمرهتا تيارات ثقافية قيمية من دول أجنبية هيمنت على حمتواها بصورة جعلتها تسهم يف  ،األخرى

تغريب الطفل العريب عن جمتمعه  ا جيعله مندفعا للثورة على قيمه وطرق معيشته، وهذا ما أكده عامل 
ء العقل عندما حتدث عما أمساه "بناء العقل" يقول: "إن عملية بنا بيار بورديواالجتماع الفرنسي 

ستند إىل جمموعة من القيم يتم اختيارها وترتيبها وفق النسق القيمي املراد جتذيره يف العقل وابلتايل يف ت
ر أزمة املضمون يف برامج األطفال العربية من خالل اآلاثر املرتتبة عن ذالقاعدة السلوكية" وهكذا تتج

احمللية، وهذا ما يؤكد عجزا قيميا يف براجمها  ترمجة قيم وثقافات أخرى ال ختدم القيم والثقافة العربية
 مالكويف هذا الصدد يقول  ،راجع إىل اكتفاءها بدور املستهلك ملنتجات اآلخر يف الثقافة واملادايت

 (3).: "إن احلضارة ال تقوم بتكديس منتجات اآلخرين بل إبنتاج احتياجاهتا يف شىت اجملاالت"بن نيب

                                                           
 .02 حسينة أقراد، مرجع سابق، ص: (1)
 .30 بشرى مجيل إمساعيل، مرجع سابق، ص: (2)
  .36 املرجع نفسه، ص: (3)
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يتحرك بدون هدف قيمي و  ،الفضائيات العربية يعكس زمن اجملتمعات الغربيةفالزمن اإلعالمي يف 
ويعيش حالة تقليد الزمن اإلعالمي املستورد خاصة مع قلة الفضائيات العربية املخصصة للطفل 

آاثرا سلبية نتيجة ملا تقدمه  العريب، اليت تعاملت مع قضااي الطفولة بشكل سطحي  ا أكسب الطفل
يف أفكاره   ا جعل الطفل جيسدها ،مستوردة جتمع بني ثناايها اخليال والعنف من برامج هزيلة

"من العوامل اليت تؤدي إىل احنراف الطفل  :يف قوهلا سارة اخلثالن، وهذا ما أكدته الباحثة (1)وسلوكه
ومتيع  ،وتضعف عقيدته ،... اليت قد تبلد ذكاء الطفله من خالل شاشة التلفزيونهو ما يشاهد

ما يكون ابملادة اللينة، سرعان ما يتشكل ملا يشاهده فيأخذ أحط العادات  ألن الطفل أشبه ،خلقه
وأقبح األخالق" وتضيف أيضا: "... فالرسوم املتحركة تلعب دورا كبيا يف شد انتباه الطفل ويقظته 

ال تعتمد على  الفكرية والعقلية...وعلى الرغم من أن الرسوم املتحركة اليت تعرضها الفضائيات العربية
ال ميكن االعتماد عليها يف تنشئة أطفالنا وهي يف األصل  ،فات وأساطيراحقائق اثبتة وإمنا على خ

  (2).قادمة من دول بعيدة عنا كل البعد يف الدين"

املسلم يف : زج الطفل العريب و الطفل العريب على قيم السلبية للربامج املستوردة ومن املظاهر   
إضافة إىل املغالطات الرتبوية واخلرافات واألفكار اليت تتسم ، عالقة هلا بواقعه وثقافتهات ال تناقض

كما تتضمن قدرا من العنف والعدوانية يف حتقيق أغراضها   ،ابلتزييف وال تتضمن نسق قيمي متماسك
كما توسع قاعدة االغرتاب يف   ،تعمل على إضعاف االنتماء للوطن والشعور القوميو  ،الذاتية

إىل جانب احتواءها على الكثي من األخطاء العقائدية اليت  ،ملستقبل القريب وعدم الرضا عن واقعها
هنا تقدم إفهي ال تسعى لتعميق اإلرث الثقايف والقيمي للطفل العريب بل  ،تزعزع عقيدة الطفل ابهلل

 (3).األخالقي حنرافمن اال هبلجة وتعزز رصيددمن األعمال الفنية ألفالم ورسوم م هائال اركام

                                                           
 . 301 سابق، ص:الرجع امل، بشرى مجيل إمساعيل (1)
  .332 ص: (،3106جتماعية )عمان: دار األايم للنشر والتوزيع، اإلعالم والتنشئة اال علي عبد الفتاح علي، (2)
الفضائية على اجملتمع وفئاته )عمان: دار النفائس للنشر يسري خالد إبراهيم، دراسات يف أتثي القنوات و حسني عليوي الطائي، و طه أمحد الزيدي،  (3)

 . 036 :(، ص3103والتوزيع، 
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ومنه فإن برامج األطفال يف القنوات العربية شهدت منوا وليس تنمية فاإلشكالية الكربى قائمة على 
فالربامج التلفزيونية  ،طبيعة الدور املفقود لربامج هذه الفضائيات السيما على مستوى الثقافة والقيم
 اأتثي ن وهو ما يكوّ اجليدة أشبه بقطرات من املاء النقية الضائعة يف حميط من النفاايت اإلعالمية 

 (1).على نفوس األطفال مبا ينعكس على قيمهم اسلبي

طفال لذا البد من الوعي أبمهية املواد اليت تنتج للطفل العريب، فالرسالة الثقافية اليت تقدمها برامج األ
تعد مدرسة البد أن تقام على مناهج وأسس تربوية قيمية، لكي تظل العملية اإلعالمية منسجمة مع 

فالطفل العريب يف  ،الوسط االجتماعي للطفل خبصائص متيزه عن ابقي األوساط الثقافية األخرى
نبع من تراثه حاجة إىل إنتاج يشده إىل جذوره ويعمق لديه اإلحساس ابالنتماء ألمته وإىل إنتاج ي

ويعاجل واقعه ويكسبه شخصية متوازنة متغذية بقيم أصيلة مسحة قوامها اإلميان والتفاؤل والتسامح 
 (2).والطموح ونبذ التطرف والعنف

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .060 :مرجع سابق، صوسائل اإلعالم والطفل، مصطفى يوسف كايف،  (1)
 .66 :نسيمة طبشوش، مرجع سابق، ص (2)
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 الفصل: اليةخ

 انحية فمن سليب، وآخر إجيايب جانب فلها حدين، ذو سالح الطفل التلفزيونية برامج أن نستخلص
 الطفل، وأداة بذوق رتقاءواال النفس عن والرتويح للرتفيه جتماعي ووسيلةاال التغيي أدوات أحد فهي

انحية  ومن الصاحل، الفرد وتشكيل املختلفة هتماماتهاو  جتاهاتهاو  وأفكاره وتطور قدراته منو يف انجعة
 تضمنوت الطفل نفسية مع تتوافق ال برامج بث أو حملتوى الربامج اجليد اإلعداد إمهال وعند أخرى
 على تساعد هدم أداة صبحت قد فيه، يعيش الذي واالجتماعي األسري للواقع منافية ومبادئ قيما
األطفال، أما  نفوس يف احملتملة وأتثياهتا فيه تربز والعدوان اليت العنف مظاهر مع خاصة حنرافاال

ندرة املادة  ،مصدرها أجنيب الربامج معظم أن هو به تتسم ما أغلب للطفل فإن الربامج العربية املوجهة
دون  األطفال لدى الفراغ وقت قضاء حماولةأي ، منوه للطفل ومراحل املناسب اهلادف واملضمون
 القيم ترسيخ املرجوة يف االستفادة وحتقيق الفراغ وقت قضاء بني الربط لكيفية كافية ودراسة ختطيط
 أن القول وميكن اجلهة املرسلة، ةوايديولوجي إرادة حسب تدرجييا تغييها أو اجملتمع يف السائدة واملعايي
 غي املفكرين أاثرت اهتمام األمهية ابلغة تربوية إشكالية والربامج التلفزيونية واألطفال بني القيم العالقة

 ما يف ستغالل هذه الربامجال األولياء لتوعية الوقوف من البد لذا ،البحث من املزيد حتتاج نتائجها أن
 واملبادئ القيم أجل ترسيخ من هذا كل تفريط، وال إفراط دون املصاحل لتحقيق ،اءوبنّ  هادف هو

 مث ومن القيم واستيعاب فهم ومساعدهتم يف صحيحة، جتماعيةا تنشئة وتنشئتهم األطفال لدى
 .يشاهدونه  ا ستفادةاال
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 متهيد:

تعترب مرحلة معاجلة البياانت وحتليلها واستخالص النتائج مرحلة أساسية يف البحث العلمي وخطوة 
 للربامج حتليلية بدراسة الفصل هذا يف قومنوسضرورية لإلجابة على تساؤالت الدراسة املطروحة، 

 ،واليت حددانها يف برانجمي "دانية" و"جنوم صغار" ،MBC3املخصصة للطفل يف قناة  التلفزيونية
، لللطف املقدمة يةماإلعال الرسالة حوهلا تدور اليت األساسية املالمح على التعرف حاولسن حيث
 لحل نيالربانجمني التلفزيوني مضمون حتليل خالل من وذلكحتتويه،  يذال يالقيماملضمون  وخاصة
 .الدراسة إليها توصلت اليتالنهائية  النتائج وعرض وحتليلها البياانت مناقشة مث ،الدراسة
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 .عينة الدراسةالربامج بطاقة فنية حول : أوال

 برانمج دانية:

مقدمة برامج األطفال دانية الشافعي إىل شخصية كرتونية، عرب  فيه تتحولهو برانمج رسوم متحركة 
"دانية على  حيمل اسم الشخصية الرئيسيةبصرية ثنائية األبعاد، ضمن مسلسل كرتوين –لحاكاة مسعية

MBC3،حول طفلة تتمتع  هتدور أحداثو  "، وهي من تقوم ابألداء الصويت للشخصية الكرتونية
شاف يدفعها على الدوام لالكت اإجيابي بتكار إىل جان  امتالكها فضوالابلذكاء احلاد والقدرة على اال
ا غري تقليدية، كاايت مشوقة وجذابة، وتطرح أفكار تقدم من خالله حو والتحري وطرح األسئلة، 

 ة،عن خوض املغامرات الطفولية الشقي فضال ،تشجع على التفكري والتأمل وتنمية روح االبتكار
إىل املدرسة،  من خالل ذهاهبا يومياف ،مة قيمةربة وفائدة ومعلو لتحصل يف هناية كل مغامرة على ع

وعالقتها بصديقاهتا ومدّرستها وأفراد عائلتها، واجنرارها إىل املغامرات برفقة أخيها الشقي "عزوز"، 
يصال لملة من الرسائل وتقدمي العديد من النصائح والتوجيهات، إلتقوم "دانية" بزرع بذور املعرفة، 

مع شخصية  ن األطفال، الذين يتفاعلون عفواياألخالقية والرتبوية والعلمية والثقافية إىل املشاهدي
 اعتادوا على متابعتها يومياطفويل للمذيعة اليت  مبا متثّله يف أذهاهنم من انعكاس"دانية" الكرتونية، 

  .على الشاشة

كل موسم مكون   يضم مخس مواسم MBC3من إنتاج قناة " برانمج أسبوعي املسلسل الكرتوين "دانية
يعرض كل يوم لمعة يف متام الساعة ، و 4152، حيث بدأ بث أول موسم له عام حلقة 51من 

 (1).بتوقيت غرينتش 51:11

 :Littel big starsبرانمج جنوم صغار  

  Little" الربانمج األمريكي العاملي " هو النسخة العربية من Little Big Stars"جنوم صغار برانمج

Big Shots"  3 الذي يقدمه الفنان املصري "أمحد حلمي"، يعرض علىMBC  علىمساء السبت 

                                                           
 (.12:41، سا4152فيفري  28)، http://mbc3.mbc.net/about_mbc3.htmlاملوقع اإللكرتوين:  (1)
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 ،4152فيفري  46إىل  4152نوفمرب  52بتوقيت غرينتش يف الفرتة املمتدة من 13:61الساعة 
 يف ذوق مكايل )مشايل بريوت(. MBC وقد مت تصويره يف استديوهات

سنة يستعرضون  56إىل  2تقوم فكرته على استضافة جمموعة من األطفال ترتاوح أعمارهم بني 
هبيكلية ال تعتمد على مبدأ الربح مواهبهم يف جماالت متعددة يف جلسة ال ختلو من الكوميداي، 

واخلسارة، أو املنافسة والتصفيات أو التحدايت من أي نوع، حيث يطل الربانمج على املشاهدين 
من خمتلف أبوابه على مواه  طفولية مبدعة  عراضاته اليت أتسر القلوب، فاحتالوحاته الراقصة واستب

يف الغناء والشعر والرسم والتقدمي وتصميم األزايء والعروض البهلوانية واالستعراضات  الدول العربية
وغريه الكثري يقدمه املبهرة، إضافة إىل الرقص والعزف والرايضات والفنون على أنواعها... كل ذلك 

أطفال متألقون ميتلكون مواه  وقدرات استثنائية، أبرزها خفة الدم والذكاء احلاد والشخصية القوية 
 .والثقة العالية ابلنفس، مع سرعة بديهة، إىل جان  كاريزما وحضور الفتني

ة تتألف ويف كل حلقة، حياور النجم أمحد حلمي جمموعة من األطفال ضمن لقاءات قصرية ومنفصل
، وتتضمن أحاديث متنوعة امها العفوية والبساطة وخفة الظلمن شقني، األول عبارة عن لحادثة قو 

مضحكة  مقال ما حيمل احلوار كحبس  موهبة كل طفل وعمره ومدى جتاوبه وقدرته على التواصل،  
ق الثاين من  ستوديو واملشاهدين، ويف الشومواقف وتعليقات طريفة تلقى تفاعال من اجلمهور يف األ

كل مقابلة، يقوم الطفل نفسه ابستعراض موهبته أو قدرته املميزة، أمام اجلمهور على املسرح اجملهز 
 (1).أبحدث الوسائل السمعية والبصرية والديكورات املناسبة لكل موهبة أو قدرة إبداعية

 

 

 

 

 
                                                           

 (.12:41، سا4152فيفري  42، )http://mbc3.mbc.net/about_mbc3.htmlاملوقع اإللكرتوين:  (1)
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 تفسري اجلداول وحتليل النتائج. اثنيا:

 .حمل الدراسة نيابلربانجم اخلاصة البياانت .2.1

 ".دانية(: ميثل البياانت اخلاصة بربانمج "12اجلدول رقم )

 رقم احللقة نوع الربانمج اسم الربانمج اسم القناة
 اتريخ عرض

 احللقة
 احللقة مدة

 رسوم متحركة دانية MBC3 قناة

 د 12:22 12/12/4152 احللقة األوىل
 د 12:22 52/12/4152 احللقة الثالثة
 احللقة
 د 12:22 45/12/4152 اخلامسة

احللقة 
 د 12:14 11/51/4152 التاسعة

احللقة الثانية 
 د 51:16 54/51/4152 عشر

احللقة 
اخلامسة 
 عشر

 د 12:24 43/51/4152

 

اخلاصة ابلتحليل واملتعلقة بربانمج "دانية"، وقد ذكران يف  لقاتبياانت واحلالميثل اجلدول أعاله 
اجلدول اسم القناة وهو اثبت ال يتغري يف لميع عينة الدراسة، وأضفنا يف اخلانة الثانية والثالثة اسم 
الربانمج )برانمج دانية(، ونوعه )رسوم متحركة(، وتتضمن اخلانة الرابعة رقم احللقات اليت مت االعتماد 

يف عينة الدراسة اليت مت اختيارها بطريقة العينة العشوائية البسيطة، يف حني ضمت اخلانة عليها 
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إىل  12/12/4152اخلامسة والسادسة اتريخ عرض احللقات اليت بثت من اتريخ 
 د.51:16د إىل 12:24حيث تراوحت مدة احللقة الواحدة بني  ،ومدهتا 43/51/4152

 البياانت اخلاصة بربانمج "جنوم صغار". (: ميثل11اجلدول رقم )

 رقم احللقة نوع الربانمج اسم الربانمج اسم القناة
 اتريخ عرض

 احللقة
 احللقة مدة

 MBC3 قناة
 جنوم برانمج
 صغار

 برانمج
 منوع ترفيهي

 د 16 52/55/4152 احللقة األوىل
 د 14سا و15 42/55/4152 احللقة الثانية
 د 13 12/54/4152 احللقة الرابعة
 د16سا و15 11/15/4152 احللقة الثامنة
احللقة احلادية 
 د 12 43/15/4152 عشر

احللقة الثالثة 
 د16سا و15 12/14/4152 عشر

 

( البياانت اخلاصة ابلربانمج لحل التحليل وهو برانمج "جنوم صغار"، وقد 14يوضح اجلدول رقم )
وضحنا يف اجلدول اسم الربانمج واسم القناة اليت تبثه وهي القناة اليت خصصناها ابلدراسة )قناة 

MBC3 كما تشري اخلانة الثالثة إىل نوع الربانمج الذي ينتمي إىل الربامج الرتفيهية املنوعة ويتكون ،)
حلقة، وتستمر مدة عرض احللقة الواحدة ساعة ونصف من الزمن تتخللها جمموعة من  51من 

د )دون إشهارات(، كما 16سا و15د و16وترتاوح مدة احللقات لحل التحليل ما بني  اإلشهارات،
 ختصيص خانتني لتوضيح رقم احللقات اليت مت اختيارها أبسلوب العينة العشوائية البسيطة، واتريخ مت

 .12/14/4152و 52/55/4152عرضها احملصور بني
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 (:قيل؟ ماذا)  املضمون فئات . 1.1

 .القيم تناولت اليت املوضوعات فئة .2.1.1

 " و"جنوم صغار".دانيةبرانجمي "يوضح نسبة املواضيع الرئيسية الواردة يف  (:03اجلدول رقم )

 الربانمج          
 يعضااملو 

 جنوم صغار دانية
 النسبة التكرار النسبة التكرار

املواضيع الثقافية 
 %36.53 42 %44.44 12 والفنية

 %2.22 16 %44.44 12 املواضيع العلمية
 %45.11 12 / / املواضيع الرايضية
املواضيع 

 جتماعيةاال
51 11.13% / / 

 %2.22 16 / / مواضيع املهن
 %511 62 %511 52 اجملموع

 

يف قراءة هلذا اجلدول الذي يشري إىل املواضيع الرئيسية الواردة يف كل من برانجمي "دانية" و"جنوم 
جتماعية اليت حصلت على صغار"، جند أن أعلى املواضيع نسبة يف برانمج "دانية" هي املواضيع اال

 يف خاصة الطفل برامج وأساس إلعداد االهتمام مركز تكون وهو أمر إجيايب أن %55.56نسبة 
احلقيقية،  معانيها وإدراك األشياء الطفل بفهم فيها يبدأ اليت املرحلة ألهنا العمرية، املرحلة هذه مثل

ابعتبار  %44.44العلمية يف املرتبة الثانية بنسبة وجاءت كل من املواضيع الثقافية والفنية، واملواضيع 
، ومل ترد املواضيع للمعرفة ومصدرا هائلة ثقافية وقوة تربواي وسيطا تعد التلفزيونية األطفال مجرابأن 

 ،الرايضية وال مواضيع املهن ضمن املوضوعات الرئيسية لربانمج "دانية" لعدم حصوهلما على أي تكرار
 وهذا يعود إىل خصوصية الربانمج واألهداف اليت يسعى إىل حتقيقها.
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أما برانمج "جنوم صغار" فقد ركز على املواضيع الثقافية والفنية، اليت وردت أبكرب تكرار مما جعلها  
، يف حني %45.11من جممل املواضيع، تليها املواضيع الرايضية بنسبة  %36.53حتوز على نسبة 

، بينما مل ترد %2.22العلمية واملواضيع املهنية على النسبة نفسها وهي حصلت املواضيع 
الربانمج  توجه يتضح املعطيات هذه خالل من، و جتماعية يف عينة الربانمج املختارةاملوضوعات اال
يعمل وهواايت األطفال املشاركني و  مواه  يربز الذي الفين احملتوى الثقايف على يركز فهو واهتماماته،

ال سيما ما تعلق مبواضيع املوسيقى والغناء والرقص وبدرجة أقل املواضيع  ،ألقراهنم جعلهم قدوةعلى 
جتماعية والعلمية، فتخصيص هذه املساحة الرايضية، وجاء هذا على حساب كل من املواضيع اال

سبيل جتماعي على اال كاملوضوع الطفولة لفئة األمهية مقابل مواضيع ابلغة الفين والوقت للموضوع
 املواضيع عكس على املواضيع أمهية هذه من يقلل وجيعله سلبا املسلم الطفل على ينعكس ،املثال
 ، وللمزيد من التوضيح نورد املواضيع ونس  ظهورها يف الشكل البياين اآليت:الفنية

  
 وملزيد من التفصيل حول املواضيع الفرعية املندرجة ضمن كل نوع، نستعرض اجلداول املوالية.
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" و"جنوم دانيةبرانجمي " يف والفنية يوضح نسب ورود املواضيع الثقافية(: 04اجلدول رقم )
 صغار".

 الربانمج          
 املواضيع
 والفنية الثقافية

 جنوم صغار دانية

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 / / %21 16 ثقافات الشعوب
إحياء الرتاث 
 / / %41 15  الشعيب

 %11 54 / / والغناء املوسيقى
 %42.52 12 / / الرقص
 %2.66 14 / / الشعر
 %2.66 14 / / التمثيل
 %2.52 15 / / الرسم
 %511 42 %511 12 اجملموع

 

 إىل طبيعة املوضوعات الثقافية والفنية يف كل من برانمج "دانية" (04)تشري بياانت اجلدول رقم 
املوضوعات الثقافية والفنية اليت يتناوهلا برانمج "دانية" هي  و"جنوم صغار"، ويتبني من خالله أن أكثر

يف احللقة  أكثر وقد برز هذا املوضوع ،%21موضوع ثقافة الشعوب الذي جاء أبعلى نسبة وهي 
حيث مت عرض بعض املظاهر واملمارسات اليت  ،األوىل اليت محلت نفس العنوان )ثقافات الشعوب(

وسائل و ، األكل واألزايءأنواع ومشلت  واهلند اسكتالنداالياابن و تشتهر هبا بعض دول العامل مثل 
ضرورة مع الدعوة إىل التعرف عليها و اليت تربز التنوع الثقايف بني خمتلف شعوب العامل و  ،... اخلالنقل

، يليه موضوع إحياء الرتاث الشعيب بنسبة ومنط املعيشة احرتامها وتقبل االختالف بني العادات
األزايء التقليدية  أين مت استعراضيف احللقة األوىل وقد ورد مرة واحدة يف عينة التحليل  41%
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املوسيقى  يعضاالنسبة يف كل من مو  تنعدماو ، بلدان العامل بعضوتعريف األطفال ابملوروث الشعيب ل
 للربانمج.جتماعي والرتبوي وهذا راجع إىل الطابع اال الرسمو والغناء، الرقص، الشعر، التمثيل، 

وهو ما خيالف ما جاء يف برانمج "جنوم صغار" أين نالحظ أن موضوع املوسيقى والغناء جاء يف  
وهي املواضيع الرئيسية اليت ركز عليها  ،من جممل املواضيع الثقافية والفنية %11املرتبة األوىل بنسبة 

جة تتفق مع ما توصلت إليه وهي نتي ،ابلدرجة األوىلال سيما موضوع املوسيقى والغناء  الربانمج
برانمج "نون" يف قناة "تلفزيون ج" ركز يف لحتواه "اليت خلصت إىل أن  (1)مليكة بن سعديةدراسة 

 املواضيع تعمل على هذه وابلرغم أن، ابلدرجة األوىل" على موضوع الطبخ والصحة واملواضيع الفنية
حتمل يف طياهتا قيم سلبية غريبة ال تتناس  مع أهنا إال  ،اجملال هبذا املهتمني األطفال مواه  تنمية

برز هذا املوضوع يف لميع وقد هذا ، يربز ذلك (53)واجلدول رقم  عادات وقيم اجملتمع العريب
واليت كانت بعضها ) العربيةاألجنبية و لألغاين  يف أداء األطفال احللقات اخلاصة ابلتحليل وجتسدت
العزف على اآلالت املختلفة كالكمان، القيثار، وكذا ، (احلديثةمن أغاين الطرب وأخرى من األغاين 

قد ظهر يف ف %42.52يليه موضوع الرقص بنسبة  ،لها آالت غربية املنشأجالبيانو... وغريها و 
، رقصة (salsa dance) الرقص اهلندي، رقصة السالسا اإلسبانية :مثلالربانمج عدة أنواع من الرقص 

مع الدعوة والتشجيع  ...وغريها، (step dance) رقص اخلطوات، (fortnite dance) الفورت انيت
 ،اإلسالمي انتماءها جتسد ال القناة أبن يوحي ما هذاو  الغريب، لى ممارسة هذه األنواع من الرقصع
 وإدراكهمهم مسع على اليت تسيطر واحلركة والصوت لصورةالذين ينبهرون اب األطفال اهتمام جتسد بل

وهو ما يؤكده النقد املوجه لنظرية " ،العرب األطفال لمهور من عدد أكرب جل  يف وترغ  وانتباههم
تتفق مع توجهات  للرتويج لقضااي الثقافة اجلماهريية وغرس معاين وأفكار الغرس الثقايف حول سعيها
ليحل ، %2.66الشعر والتمثيل بنسبة متساوية وهي  امث جاء موضوع ،(2)"اجلهة املرسلة وأهدافها

 من نواعاأل ورغم ورود هذه املواضيع بنس  ضئيلة إال أن هذه %2.52موضوع الرسم أخريا بنسبة 

                                                           
 .562مرجع سابق، ص:  ،"القيم الدينية اإلسالمية املبلغة يف الربامج التلفزيونية لقنوات األطفال العربية" مليكة بن سعدية، (1)
 .424مرجع سابق، ص:  ،نظرايت اإلعالم واجتاهات التأثريلحمد عبد احلميد،  (2)
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 اليت من الفنون اأهن كما ،خاصة الشعر والرسم األطفال سو نف يف إجيابية قيم غرس اشأهن من الفنون
لتنعدم النسبة يف كل  يف منوه ومستوى التعبري الفين لديه، وتؤثر املرحلة هذه يف الطفل سن مع تناس ت

 من موضوع ثقافات الشعوب وإحياء الرتاث الشعيب لعدم ورودها يف عينة احللقات اليت مت حتليلها.

 وللمزيد من التوضيح حول املواضيع الثقافية والفنية ونس  ورودها نورد الشكل البياين التايل:

 
 " و"جنوم صغار" ونسب ورودها.دانية(: يشري إىل املواضيع العلمية يف برانجمي "05اجلدول رقم )

 الربانمج         
 املواضيع

 العلمية    

 صغار جنوم دانية

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %33.32 14 / / احلساب الذهين
االبتكارات 
 %66.66 15 %41 15 واالخرتاعات

 / / %21 16 التكنولوجيا
 %511 16 %511 12 اجملموع
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اجلدول الذي يوضح املوضوعات العلمية يف برانجمي "دانية" و"جنوم صغار" أن يتبني من خالل 
اليت  54وبرز أكثر يف احللقة ، %21موضوع التكنولوجيا يف برانمج "دانية" احتل املرتبة األوىل بنسبة 

 تدور جمرايهتا حول األنرتنيت وتطبيقاته وما حيمله من إجيابيات وسلبيات، مع تقدمي بعض املعلومات
ورد موضوع االبتكارات و ، واملعارف حول هذا العامل االفرتاضي كقيمة معرفية برزت يف الربانمج

حيث ظهر يف احللقة اخلامسة املوسومة بـ )جيل  ،%41واالخرتاعات مرة واحدة يف الربانمج بنسبة 
العلمي ل واليت تشجع اجلهود العلمية يف الوطن العريب وتثمن قدرهتا على التطور يف اجملا( 4161

أن هذا حني مل حيصل موضوع احلساب الذهين على أي تكرار، يف  بينما، والتفوق فيهوالتكنولوجي 
( ايرا مسعدفقد أبدع الطفالن ) %33.32األخري جاء بنسبة عالية يف برانمج "جنوم صغار" بنسبة 

 ال العرب،طفاألبعض كموهبة ميتاز هبا   ( يف جمال احلساب الذهين والرايضياتأمحد الشحيميو)
، وحصل موضوع االبتكارات على التخيل والتفكري ة قدرات املشاهد الصغريتنمياليت تساعد على و 

وهو موضوع متميز انفردت به الطفلة )أرجوان آل  %66.66واالخرتاعات على نسبة أقل متثلت يف 
العامل ل اطفبعض أالشيخ( اليت توصلت إىل اخرتاع آلة ذكية أكدت من خالهلا على الرؤية العلمية ل

 ، فيما انعدم موضوع التكنولوجيا يف الربانمج.اإلبداعية يف هذا اجملال مالعريب وقدراهت

ن ظهور املواضيع العلمية يف برانجمي الدراسة تساهم يف توسيع إف إذن ومن خالل ما مت التوصل إليه
ال العلمي لديه وتدفعه إىل مدارك الطفل العلمية واملعرفية، وتنمي قدرته على التفكري وتنشط اخلي

 وتعلم ما ينطوي عليه هذا اجملال. اكتشاف

  وميكن أن نفصل يف املواضيع العلمية ونس  ورودها يف الشكل البياين التايل:  
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 " و"جنوم صغار".دانية(: يبني املواضيع الرايضية يف برانجمي "06اجلدول رقم )

 الربانمج          
 املواضيع

 الرايضية                  

 صغار جنوم دانية

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %62.11 16 / / الرايضات القتالية
 %54.11 15 / / ألعاب القوى
 %54.11 15 / / اجلمباز
 %54.11 15 / / السباحة

 %54.11 15 / / سباق السيارات
 %54.11 15 / / التزجل على اجلليد

 %511 12 / / اجملموع
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ويالحظ من خالل  ،يربز اجلدول أعاله املواضيع الرايضية الواردة يف برانجمي "دانية" و"جنوم صغار"
 الربانمجوذلك يرجع إىل طبيعة  بياانت اجلدول انعدام اتم للمواضيع الرايضية يف برانمج "دانية"

د وائوف عرب بتقدمي (دانية)تقوم من خالله بطلة الربانمج عبارة عن رسوم متحركة فهو  وأهدافه،
جتماعي والعديد من النصائح والتوجيهات اليت تص  جلها يف اجلان  اال قيمة اتمومعلو 

، بينما احتلت مواضيع الرايضات القتالية النسبة األكرب يف برانمج "جنوم صغار" بنسبة واألخالقي
يف حني تساوت النسبة لكل من ألعاب القوى،  ومشلت املبارزة ابلسيف، واملالكمة، 62.11%

وعليه فإن تركيز  ،%54.11وقدرت بــــ باق السيارات، التزجل على اجلليداجلمباز، السباحة، س
 تقتصر ال الرايضةففوائد  ،يعد أمرا إجيابياوتشجيعه على ممارستها الربانمج على املواضيع الرايضية 

 لدى تزرعكما  ،بنفسه ثقته ورفع ة الطفلشخصي تقوية إىل اتتعداه بل فقط اجلسدية الفائدة على
 والعملوالتعاون،  املشاركة روحلديه  تنّميو  ،الطموح واملثابرة احملبة، كالصرب، القيم من العديد الطفل
 .اجلماعي

 من التوضيح نورد املواضيع ونس  ظهورها يف الشكل البياين اآليت:زيد ومل
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" و"جنوم صغار" ونسب دانيةيف برانجمي "جتماعية اال(: يوضح املواضيع 07اجلدول رقم )
 ورودها.

 الربانمج          
  املواضيع 

 جتماعيةاال

 جنوم صغار دانية

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 / / %21 12 العالقات األسرية
املعامالت 
واآلداب 

 جتماعية.اال
13 31% / / 

 / / %511 51 اجملموع
 

جتماعية يف برانمج "دانية" وبرانمج "جنوم ( الذي يربز املوضوعات اال07يتضح من اجلدول رقم )
جتماعية يف برانمج "دانية" وردت أبكرب نسبة وبلغت صغار" أن مواضيع املعامالت واآلداب اال

فقد سعى برانمج  %21، وجاءت موضوعات العالقات األسرية يف املرتبة الثانية بنسبة 31%
جسدهتا خمتلف املستمدة من الواقع جتماعية "دانية" إىل مترير لملة من القيم من خالل املواضيع اال

، لحبة األصدقاء الشخصيات الكرتونية يف لحيط العائلة واملدرسة واألصدقاء كالتضامن داخل األسرة
تتضمن لملة من القيم وغريها من املسائل والقضااي اليت  ومساعدهتم، فعل اخلري وتقدمي العون لآلخرين

جتماعية يف الرسوم املتحركة ومنه فإن مناقشة القضااي اال، (56)جتماعية املبينة يف اجلدول رقم اال
 ،جتماعية اإلجيابية حيمل رسالة تربوية تستهدف األطفالعرب مضمون يعاجل ويركز على القيم اال

الطرق الناجعة مبا يوجه سلوكهم والسلوكيات، وتعرض وتساهم يف تثقيفهم وتصحيح بعض املفاهيم 
، وهو ما جتماعية العامةوجتن  كل ما يُلحق الضرر ابلقيم واملبادئ اال ،جتماعيحنو التوافق اال

أشارت إليه نظرية الغرس الثقايف من خالل الفرض القائل أبن "التلفزيون يقدم عاملا متماثال من 
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من خالل ما حتمله الربامج من قيم واجتاهات  ،الرسائل والصور الذهنية اليت تعكس ثقافة اجملتمع
ودفعهم إىل  (خاصة كثيفي املشاهدة)وأفكار تسعى إىل ترسيخها بصورة تراكمية يف سلوك األفراد 

وهذا  جتماعية يف كل حلقات التحليلغابت املواضيع االفقد  أما يف برانمج "جنوم صغار"، (1)"تبنيها
 فين يف إطار منيعود إىل طبيعة الربانمج كونه برانمج ترفيهي منوعايت تنحصر مواضيعه يف اجملال ال

 جتماعية يف الشكل البياين التايل:املواضيع االوللتوضيح أكثر نربز ، التسلية والرتفيهو  املتعة

 
 و"جنوم صغار"." دانية(: يوضح نسب ورود مواضيع املهن يف برانجمي "08اجلدول رقم )

 الربانمج          
 مواضيع املهن

 جنوم صغار دانية
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %66.66 15 / / احلالقة
 %66.66 15 / / الطبخ
 %66.66 15 / / التصوير
 %511 16 / / اجملموع

 
                                                           

 .611حسن عماد مكاوي وليلى حسني السيد، مرجع سابق، ص:  (1)

0

2

4

6

8

10

ةالمواضيع اإلجتماعي
العالقات األسرية

المعامالت واآلداب 
.اإلجتماعية المجموع

.يوضح املواضيع االجتماعية يف الربانجمني حمل الدراسة(: 05)الشكل البياين رقم 

دانية

نجوم صغار



ةاإلطار التطبيقي للدراس                                                             الفصل الرابع 

 

 
158 

وهي موضوع بياانت اجلدول أن مواضيع املهن احنصرت يف ثالث أنواع رئيسية خالل نالحظ من 
 %66.66احلالقة، الطبخ، التصوير، وهي املواضيع اليت حازت على النسبة نفسها واليت بلغت 

فمواضيع احلالقة، الطبخ، والتصوير وردت يف الربانمج من خالل  ابلنسبة لربانمج "جنوم صغار"
املواه  اليت ميتلكها األطفال املشاركون يف هذه امليادين، ويتعلق األمر بكل من األطفال )متع  

مهن  الذين استثمروا أوقات فراغهم يف تعلم وممارسة احلضيف(، )سابني نيكوال(، )أسيد الصويص(
لذا فمثل هذه  ،، مما يعزز نظرة التقدير واالحرتام للمهنة لدى الطفلدراهتممفيدة تؤكد جهودهم وق

املهن اليت تتناس  وميوالته الربامج تساهم يف تطوير قدرات الطفل الوظيفية وتساعده على اختيار 
يف  وجمال دراسته مستقبال، كما أهنا تعمل على حتسني الصورة الدونية لبعض املهن لدى األطفال،

وهذا يعود إىل الطابع  أن املواضيع املهنية أبنواعها غابت عن برانمج "دانية" بصفة كلية حني جند
الذي يطرح مسائل وقضااي اجتماعية دون التطرق إىل املواضيع ذات الصلة  ،جتماعي للربانمجاال

فقد متحورت نظرة الربانمج حول تصحيح بعض  ،(12)ابملهن واحلرف وهو ما يؤكده اجلدول رقم 
العادات واملواقف اخلاطئة اليت قد يقع فيها الطفل وتعليمه القيم واألمور اإلجيابية املتفق عليها 

 اجتماعيا وتقوميها وتصويبها.

 وملزيد من التوضيح نورد املواضيع املهنية ونس  ظهورها يف الشكل البياين اآليت:
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 أنواع القيم:فئة . 1.1.1

 على ركزت اليت الدراسات، من العديد لحل اهتمام كان وأتثريها التلفزيونية القيم عن احلديث إن
 حيث األطفال، فيها برامج مبا التلفازية احملتوايت متررها اليت املعيشة وأمناط القيم حول التصورات
 حنو الطفل أتثرياهتا على يف البحث من اجتهتو  ونشرها، القيم تعزيز يف ربامجهذه ال دور على أكدت
 دراسات عدة ظهرت الصدد هذا ويف وترتيبه، اخلارجي العامل إدراك يف هكأداة تساعد دوره يف البحث
 همن يكتسبون األطفال وأن ،االجتماعي السلوك من متعددة أنواع تعليم يستطيع أن التلفزيون تؤكد
  (1).والسلوكيات القيم من متباينة أمناط

 يف ناحرص وقد، الطفل يف تغرس اليت القيم من لملة "MBC3" لقناة التلفزيونية الربامج تتضمنو 
 التعبري مت سواء ،املختلفة األبعاد ذات القيم من جمموعة معاجلة ،الربامج لحل الدراسة ملضمون انحتليل
 ، واليت نربزها يف اآليت:والرموز واإلشارات السلوكياتمن خالل  أو عليها الدال ابللفظها عن

ونسب  " و"جنوم صغار"دانيةاألكثر بروزا يف برانجمي "يشري إىل القيم (: 09اجلدول رقم )
 ورودها.

 الربانمج          
 أنواع القيم

 جنوم صغار دانية
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %2.21 46 %51.14 41 القيم املعرفية
القيم السياسية 
 والوطنية

16 4.44% 12 6.23% 

 %2.35 54 %53.61 44 القيم الدينية
 %51.22 25 %41.24 61 جتماعيةاال القيم

 %51.22 25 %1.26 12 القيم اجلمالية
 %66.23 22 %52.14 41 القيم الشخصية

                                                           
 .622فاطمة خبوش، مرجع سابق، ص:  (1)



ةاإلطار التطبيقي للدراس                                                             الفصل الرابع 

 

 
160 

 %52.12 22 %54.12 52 السلبية القيم
 %511 431 %511 561 اجملموع

 

جتماعية هي القيم األكثر بروزا بنسبة تظهر نتائج اجلدول أعاله يف برانمج "دانية" أن القيم اال
، مث القيم %52.14تكرارا من جمموع القيم، تليها القيم الشخصية بنسبة  61مبعدل  41.24%

، مث القيم السلبية بنسبة %51.14، وبنسبة متقاربة وردت القيم املعرفية بـــ %53.61الدينية بنسبة 
والوطنية أخريا  ، يف حني جاءت القيم السياسية%1.26، ووردت القيم اجلمالية بنسبة 54.12%
 يتضمنها اليت القيم أكثر من هي والشخصية والدينية االجتماعية القيم أن جند ومنه، %4.44بنسبة 
 القيم وتعليمه هتتنشئ يف الربامج التلفزيونية ووظيفة الطفل وخصوصية يتوافق مبا وهذا ،الربانمج اهذ

 اجلسدية اجلوان  تنمية على تساعد أيضا أهنا كما،  سوية شخصية لتكوين األساسية واملبادئ
 .ومهاراهتم قدراهتم وتنمي واإلبداع للتفكري لحاوالت أمامهم وتفتح ،لألطفال واالجتماعية والنفسية

 %66.23أما فيما خيص برانمج "جنوم صغار" فقد تصدرت القيم الشخصية أنواع القيم بنسبة 
 لها،ويفعّ  طاقاته فيحرر الطفل منها ينطلق اليت األساسية القاعدة متثل حيث ،جدا مهمة القيم وهذه
 هطموحو  عزميته ويزيد أهدافه يسطره جتعل كما عنده، ما أفضل حتقيق يف راراالستم إىل يدفعه مما

وهي نسبة مرتفعة  %52.12، وحلت القيم السلبية يف املرتبة الثانية بنسبة حتقيقها على ويعمل
 تغيري يف كبري بشكل يسهمما  ووه ،تشكل خطرا وغزوا ثقافيا وفكراي يسعى إىل تذوي  الثقافة احمللية

وقد تساوت  ،واإلسالمية العربية قيمنا إليه تدعو وما احلقيقي الواقع عن للطفل الذهنية الصورة
، وحصلت القيم املعرفية على نسبة %51.22جتماعية والقيم اجلمالية بـــ النس  يف كل من القيم اال

 وبناء ة األطفالشخصي تكوين يف تسهم اليت املصادر من يرئيس مصدروكلها قيم إجيابية و  2.21%
 أن جند حني يف ،واحلياة للمدرسة موهتيئته اجتماعيا تهمتنشئو  محاجاهت إشباع على وتساعد ،مثقافته
 الطفل تربية يف األساسية القيم من أهنا ابلرغم %2.35قدرت بــ ضعيفة بنس  جاءت الدينية القيم
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 الدينية القيم" أنإىل اليت توصلت  (1)نوال بومشطةوهي نتيجة تتوافق مع دراسة  ،الدينية وتنشئته
 وتعليمه الطفل تنشئة يف اهلامة الرتبوية القيم من وهي املدروسة، الربامج يف تغي  تكاد والثقافية
، يف حني  "واإلسالمية والثقافية الوطنية هويته مكوانت من وهي والثقافة الدين يف األساسية املبادئ

 .%6.23كانت أقل نسبة للقيم السياسية والوطنية اليت جاءت بنسبة 

 وملزيد من التوضيح نورد أنواع القيم يف الربانجمني لحل الدراسة ونس  ظهورها يف الشكل البياين اآليت:

 
 من التفصيل حول القيم الفرعية املندرجة ضمن كل نوع، نستعرض اجلداول املوالية. وملزيد

 " و"جنوم صغار".دانية(: يوضح نسب ورود القيم املعرفية يف برانجمي "10اجلدول رقم )

 الربانمج          
 القيم

 املعرفية   

 جنوم صغار دانية

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 ح الفضول و 
 االستطالع

12 53% / / 

                                                           
 .242مرجع سابق، ص: ، اجلزائرية الثالثة""القيم الرتبوية يف برامج الطفل التلفزيونية ابلقناة نوال بومشطة،  (1)
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القدرة على 
 %52.62 12 %41 11 التفكري

الرغبة يف 
 %45.22 11 %54 16 االكتشاف والتعلم

التشجيع على 
 %2.61 15 %12 15 البحث والقراءة

 %2.61 15 %54 16 اخليال العلمي
تقدمي معلومات 
 %61.26 12 %63 12 معرفية وحقائق

تنمية القدرات 
 %56.12 16 / / العقلية

التشجيع على 
 %2.32 14 / / تعلم اللغات

 %511 46 %511 41 اجملموع
 

 له وينقل والسلوكية املعرفية ابلقيم ميدهو  للمعرفة صدرام بوصفه الطفل خرباتوبراجمه  التلفزيون يوسع
 لدى والفكرية العقلية امللكاتو  اخليال ينمي ، كماهبا يقوم اليت الوظائف خالل من واملعرفة الثقافة
  (1).الثقافية براجمه خالل من االستطالع ح  لديه ويشبع الطفل

تدل بياانت اجلدول الذي يربز نس  ورود القيم املعرفية يف برانجمي "دانية" و"جنوم صغار" أن قيمة 
وبرانمج  %63تقدمي معلومات معرفية وحقائق احتلت املرتبة األوىل يف كل من برانمج "دانية" بنسبة 

من جممل القيم املعرفية، وقد مشلت تقدمي بعض املعلومات أو  %61.26"جنوم صغار" بنسبة 
 لدى التفكري أفق توسيعوهو ما من شأنه  ني،الربانجم يف املطروحة املواضيع حول اتاالستفسار 

                                                           
 .535(، ص:4152)سبتمرب  61جتماعية، العدد نعيمة لدرع، "الفضائيات و التنشئة القيمية لألطفال"، جملة العلوم اإلنسانية واال (1)
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 والثقايف،تساعدهم على التكوين العلمي  اليت واملعلومات واملهارات ابخلربات همديزو ، وتطفالاأل
 تقدم للناشئة اليت واجلذابة احلية الربامج من الكثري التلفزيون يقدم ن"أ الدراسات أظهرت حيث
 تقدر ال املعرفة من ثروات معارفهم إىل مما يضيف شىت فروعها، يف واملعرفة العلم ألوان من العديد
 (1)."بثمن

يف برانمج "دانية"، مث الفضول وح  االستطالع بنسبة  %41مث تلتها القدرة على التفكري بنسبة 
الرغبة يف االكتشاف والتعلم وقيمة اخليال العلمي بنسبتني متساويتني وهي  ، ووردت قيمتا53%
 منوه أيخذ املرحلة هذه مثل يف فالطفل ،%12مث التشجيع على البحث والقراءة بنسبة  ،54%
 البيئة اكتشافالرغبة يف االستطالع و  ح  إىل أيضا مييل كما واالزدايد السرعة يف واملعريف العقلي
، تفكريه وخصوبة الطفل لةيخم عيسو ت يف أمهيته كما أن اخليال له ه،في فطرية طبيعة كوهنا به احمليطة
، يف حني مل حتصل تنمية القدرات العقلية االبتكار على والقدرة املعرفة تنميةما يعمل على  وهو

 اللغات على أي تكرار، وهذا يرجع إىل طبيعة املوضوعات اليت عاجلها الربانمج. والتشجيع على تعلم

أما ابلنسبة لربانمج "جنوم صغار" فقد جاءت الرغبة يف االكتشاف والتعلم يف املرتبة الثانية بنسبة 
، مث تنمية القدرات %52.62، وقريبا من هذا حصلت القدرة على التفكري على نسبة 45.22%
وقد وردت أغلبها يف املواضيع العلمية كاحلساب الذهين واالبتكارات  %56.12نسبة العقلية ب

وظهرت هذه القيمة  %2.32التشجيع على تعلم اللغات على نسبة  قيمة ، وحصلتواالخرتاعات
، بينما جاءت قيميت التشجيع على البحث والقراءة عند استضافة أطفال يتحدثون لغات أجنبية

، ومل حتصل قيمة الفضول وح  االستطالع على %2.61املرتبة األخرية بنسبة واخليال العلمي يف 
املالحظ أن الربانمج ركز على قيم الرغبة يف االكتشاف والتعلم، والقدرة و أي تكرار يف العينة املختارة، 

 الطفل و لدىنمال حاجات مع تتناس  التشجيع على تعلم اللغات وهي قيم إجيابية على التفكري، و
 وتنمي قدراته اإلبداعية. املختلفة العمرية حلهرام يف

                                                           
 .24ص: وسائل اإلعالم والطفل، مرجع سابق، عبد الرزاق لحمد الدليمي،  (1)
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 وملزيد من التوضيح نورد القيم املعرفية ونس  ظهورها يف الشكل البياين اآليت:

 
 " و"جنوم صغار".دانيةالواردة يف برانجمي " والوطنية (: يبني القيم السياسية11اجلدول رقم )

 الربانمج          
 القيم

 السياسية 
 الوطنيةو     

 جنوم صغار دانية

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %55.55 15 %66.66 15 خدمة الوطن
احل  واالعتزاز 
 %44.44 14 %66.66 15 ابلوطن

 %66.66 16 %66.66 15 عتزاز ابلعروبةاال
تقدير 

الشخصيات 
 السياسية

/ / 16 66.66% 

 %511 12 %511 16 اجملموع
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هذا اجلدول القيم السياسية والوطنية الواردة يف برانجمي "دانية" و"جنوم صغار"، وقد سجلت  يوضح
نتائج هذا اجلدول يف برانمج "دانية" أن كل من القيم التالية: خدمة الوطن، احل  واالعتزاز ابلوطن، 

النتائج  هذه ومن خالل، مبعدل تكرار واحد %66.66االعتزاز ابلعروبة وردت ابلنسبة نفسها وهي 
السالفة  من القيم حيث ظهرت كل، يركز على القيم السياسية والوطنيةنالحظ أن برانمج "دانية" مل 

"، واليت دارت 4161بعنوان "جيل الربانمج وذلك يف احللقة اخلامسة  عينة مرة واحدة يفالذكر 
 من فمثل هذه القيمبه،  واستثمارها خدمة للوطن واالرتقاء فكرهتا حول تثمني قدرات الطفل العريب

 برامج تقدم أن يفرتض لذا ،لديه اجلماعة إىل االنتماء شعور من وتزيد هوية الطفل تعزز أن اشأهن
واليت جتعل منه فردا فعاال يف جمتمعه ومواطنا صاحلا  الطفل، يتمثلها اليت اإلجيابية املواطنة قيم األطفال

 على عكس ،تكرارمل حتصل تقدير الشخصيات السياسية على أي يف حني  ،به حي  وطنه ويعتز
اهتمام الربانمج هبذه وقد محل  ،%66.66على نسبة  هذه األخريةحازت أين  "برانمج "جنوم صغار

وتعلق األمر ، ستحقاقالوا دارةمتجد هذه الشخصيات وتصفها ابجليف طياته أبعادا سياسية القيمة 
امللك سلمان بن عبد العزيز )السعودية(، الشيخ لحمد بن راشد آل مكتوم )اإلمارات(،  :بكل من

 احلاكم والوالء تقديس إىل واالحرتام اإلعجابوقابوس بن سعيد )سلطنة عمان( وهي إشادة تتجاوز 
 االعتزاز كما حصلت قيمة ،املستقبل مسارات هلم ويرسم احلياة، قواعد هلم يضع الذي الرمز للقائد

خدمة مث ، %44.44جاءت قيمة احل  واالعتزاز ابلوطن بنسبة مث على نفس النسبة، ابلعروبة 
يسهم يف تنمية الشعور الوطين من خالل حث الطفل على  ايبجيأمر إوهو ، %55.55الوطن بنسبة 

 يعمل الطفل لدى ةيوطنال القيم "فغرس االعتزاز بعروبته وح  الوطن واالفتخار به واملسامهة يف ترقيته
 وترسيخ جمتمعه، ومشاركة وهويته، خصوصياته حلماية مستقبال تؤهله اليت وطاقاته قدراته تنمية على
  (1)".لحيطه مع الفعال والعمل اإلجيايب للتواصل يتأهل حىت العامة قيمه

 الوطنية ونس  ظهورها يف الشكل البياين اآليت:السياسية و وملزيد من التوضيح نورد القيم 

                                                           
رايضية كما صاحل عبدي، "القيم العامة للمواطنة لدى التالميذ يف املؤسسة التعليمية وعالقتها بتحقيق أهداف املنهاج الدراسي للرتبية البدنية وال (1)

 .523ص: (،4152)جوان  42جتماعية، العدد يدركها األساتذة"، جملة العلوم اإلنسانية واال
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 " و"جنوم صغار".دانية(: يشري إىل نسب ورود القيم الدينية يف برانجمي "12رقم ) اجلدول

 الربانمج          
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 جنوم صغار دانية
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 / / %2.52 15 الصرب
 / / %2.52 15 الصدقة

 %25.32 11 %2.66 14 الكلمة الطيبة
إماطة األذى عن 

 / / %2.52 15 الطريق

 %2.66 15 %2.52 15 الرفق ابحليوان
 %2.66 15 %2.66 14 بر الوالدين
 %41 16 %2.66 14 االبتسامة
 %53.32 14 %62.11 12 تقدمي النصيحة
 / / %54.11 16 فعل اخلري
 / / %2.66 14 االستئذان
 %511 54 %511 42 اجملموع
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برانمج  من حلقات %62.11تائج املوضحة يف اجلدول السابق أن ما نسبته نتبني من خالل ال
، وقد وردت هذه القيمة يف كل حلقات "دانية" اخلاصة بعينة الدراسة ترجع إىل قيمة تقدمي النصيحة

التحليل من قبل الشخصية الرئيسية يف الربانمج )دانية( وغالبا ما كانت تقدمها يف آخر احللقة  
مهمة يف حياتنا قيمة  تعتربو  %54.11، تليها قيمة فعل اخلري بنسبة استعراضه كخالصة ملا مت

اليت جاءت بعنوان التاسعة احللقة يف  اليومية وقد مت حث األطفال على التحلي هبا وبرزت أكثر
ت ابقي القيم الدينية نسبة أقل ذ، وأخسواء يف عالقة الطفل مع عائلته أو مع اآلخرين )أحلى خري(

، وقيم %2.66ويتعلق األمر بكل من قيم الكلمة الطيبة، بر الوالدين، واالبتسامة بنسبة  51من 
غرس لقيم تسعى وهي ، %2.52الصرب، الصدقة، إماطة األذى عن الطريق، الرفق ابحليوان بنسبة 

دينهم وتثقفهم الثقافة اإلسالمية اليت وتزودهم أبمور  همب سلوكوهتذ األطفال الفضائل يف نفوس
اليت خلصت فيها إىل  (1)تسنيم أمحد خميمر، وهو ما يتفق مع دراسة تعصمهم من الوقوع يف اخلطأ

تتضمن قيما هادفة وترتك أثرا إجيابيا يف نفسية الطفل منها القيم الدينية،  MBC3"أن قناة 
 جيدا رقما تعتربيف برانمج "دانية"  دينية قيمة 42 وجود أن رىلى العموم نوع ،الوطنية"و جتماعية، اال

 ."الطفل على إجيايب أبثر ويعود

وقد  %25.32أما فيما يتعلق بنتائج "جنوم صغار" فقد جاءت الكلمة الطيبة يف املرتبة األوىل بنسبة 
يف احلوار واحلديث بني مقدم الربانمج واألطفال الكالم الطي  والقول احلسن  جتلت من خالل

، وتقدمي 55احللقة رقم  وقد برزت أكثر يف %41االبتسامة يف املرتبة الثانية بنسبة حلت ، و املشاركني
، وكل من الرفق ابحليوان وبر الوالدين يف املرتبة الرابعة %53.32النصيحة يف املرتبة الثالثة بنسبة 

، طريق، فعل اخلري، وانعدمت النسبة لكل من الصرب، الصدقة، إماطة األذى عن ال%2.66بنسبة 
غرس القيمة الدينية يف الطفل وتعليمه  هتدف إىل ةرفيع بادهي آف ،القيم هذه أمهيةرغم  االستئذانو 

 .نساها الطفلييف العقيدة اإلسالمية بصورة ال  أهم ما

                                                           
 .563مرجع سابق، ص:  ،األطفال التلفزيونية" "القيم يف برامج تسنيم أمحد خميمر، (1)
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 54بلغ  "جنوم صغار" جند أن عدد القيم الدينية يف برانمجومعطيات اجلدول النتائج هذه من خالل 
الربانمج  تركيزنستخلص عدم قيمة وهو عدد ضئيل إذا ما قورن بعددها يف برانمج "دانية"، وعليه 

اليت توصلت إىل أن  (1)مليكة بن سعديةوتتفق هذه النتيجة مع دراسة  عرض وإبراز القيم الدينيةعلى 
قلة وهذا ما يؤكد "تلفزيون ج" ال تركز على القيم الدينية اإلسالمية كقاعدة يف إنتاج براجمها، "قناة 

اهتمام الربامج التلفزيونية العربية بربط الطفل ببيئته وتراثه اإلسالمي، واندرا ما نلمس برامج تعمل على 
مي، فأغلبها تدور حول وقائع عن واقعه وتراثه العريب اإلسال ا ال تعربربط الطفل مبحيطه، فيشعر أهن

(2)."أجنبية تدفعه ألن يعرف عنها أكثر مما يعرفه عن عامله العريب
   

 وملزيد من التوضيح نورد القيم الدينية يف الربانجمني لحل الدراسة يف الشكل البياين اآليت:

 
 و"جنوم صغار"." دانيةجتماعية ونسب ورودها يف برانجمي "(: ميثل القيم اال13اجلدول رقم )

 الربانمج          
 القيم 

 جنوم صغار دانية
 النسبة التكرار النسبة التكرار

                                                           
 .562مرجع سابق، ص: ، فزيونية لقنوات األطفال العربية""القيم الدينية اإلسالمية املبلغة يف الربامج التلسعدية،  نمليكة ب (1)
 .22، 26صاحل دايب هندي، مرجع سابق، ص ص:  (2)
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 جتماعيةاال

 %12 14 %3.13 14 التكافل األسري
دعم األهل 
 %52 12 / / ألبنائهم

الرأفة والرفق 
 %52 12 / / ابألطفال

 / / %2.12 16 آداب الطعام
 %52 12 %3.13 14 آداب احلوار
 / / %3.13 14 احرتام الكبار
احرتام ثقافة 
 / / %3.13 14 الشعوب

 %12 12 %3.13 14 احملبة
االهتمام 

 %12 14 %51.51 11 ومساعدة اآلخرين

تصحيح العادات 
 / / %61.61 51 اخلاطئة

 %12 14 %2.12 16 الصداقة
 %51 11 / / اهلدية

حتاد والعمل اال
 %13 16 %3.13 14 اجلماعي

 %14 15 / / التنمر لحاربة
تقدير واحرتام 
 %54 13 / / املهن

 %511 11 %511 66 اجملموع
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أن  وتفصيال ملا جاء فيه نالحظجتماعية الواردة يف برانجمي الدراسة، ميثل اجلدول أعاله القيم اال
 51مبعدل  %61.61برانمج "دانية" قد ركز بصفة رئيسية على تصحيح العادات اخلاطئة بنسبة 

وجتسدت يف قيام  ،وهي قيمة أساسية ركز عليها الربانمج وظهرت يف كل احللقات تقريبا ،تكرارات
السلوكيات والتصرفات الغري إببراز بعض األخطاء يف وأمها الشخصية الرئيسية يف الربانمج )دانية( 

يحها وتوجيههم إىل التصرف اليت يقع فيها أخ )دانية( وصديقاهتا، والقيام بتصحالئقة والغري مقبولة 
، (46)دول رقم ووردت غالبيتها أبسلوب مباشر ومدعم بسلوك وهذا ما يتضح يف اجل، السليم إزائها

ونذكر منها على سبيل وظهرت أكثر يف احللقة الثالثة اليت جاءت بعنوان )تصحيح العادات اخلاطئة( 
، جتماعية ...وغريهاااللتزام ابآلداب االتصحيح عادات األكل، العناية ابلنظافة الشخصية،  :املثال

التشارك وهي قيمة مهمة ترتكز على مبدأ  %51.51ويليها االهتمام ومساعدة اآلخرين بنسبة 
شخصيته  تنميةو  اجليدة نسانيةاإل الصفات الطفل سابكإ على تساعدو  ،والتعاون بني أفراد اجملتمع

وقد مت إبرازها يف كل من لحيط األسرة واحمليط  ،فيه املرغوب السلوك مناذجإىل  وجيههبت اجتماعيا
 وجتلت قيمة الصداقة %2.12قيميت الصداقة وآداب الطعام بنفس النسبة أتيت مث جتماعي، اال

وهي أمر  ،)أخ دانية( وصديقه يف العالقة بني دانية وصديقاهتا وبني عزوز والدفاع عن األصدقاء
، كما أن آداب الطعام من اآلداب األساسية اليت ينبغي ضروري يف مثل هذه املرحلة من عمر الطفل

آداب احلوار، احرتام الكبار، احرتام ثقافة  ،، وحازت قيم التكافل األسريأن يتحلى هبا للطفل
ويالحظ أن هذه القيم هي جزء من  ،%3.13على نسبة  الشعوب، احملبة، االحتاد والعمل اجلماعي

يتعرض له الطفل يف هذه  ال سيما أن ما ،غرسها لدى الطفلجتماعي اليت ميكن قواعد السلوك اال
إليه وهذا ما أشارت "، بشكل يصع  تغيريه للشخصية رئيسيةاملرحلة من خربات ترسم املالمح ال

دراسات حتليل الغرس الثقايف اليت تؤكد أن العامل الرمزي الذي يقدمه التلفزيون يساعد على تدعيم 
ابلواقع االجتماعي، وقد تكون هذه املفاهيم الرمزية أكثر صالبة من الواقع وثبات املفاهيم اخلاصة 
الرأفة والرفق ومل تتحصل ابقي القيم على أي تكرار ويتعلق األمر بكل من:  ،(1)"االجتماعي احلقيقي

                                                           
 .612حسني السيد، مرجع سابق، ص:  حسن عماد مكاوي وليلى (1)
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، ارةيف عينة احللقات املخت دعم األهل ألبنائهم، اهلدية، لحاربة التنمر، تقدير واحرتام املهنابألطفال، 
وضح أن برانمج "دانية" برانمج ذو طابع اجتماعي تربوي يقيمة اجتماعية  66وميكن القول أن ورود 

 ،جتماعي السويالسلوكيات اإلجيابية لدى الطفل مبا يسمح له ابلتواصل االيعمل على غرس  هادف
 برامج" إىل أناليت خلصت فيها  (1)نوال بومشطةوهو ما يتفق مع النتائج اليت توصلت إليها دراسة 

 وهي أكرب بشكل والسلوكية واألخالقية االجتماعية القيم تتضمن الثالثة اجلزائرية قناة تبثها اليت الطفل
 ابلتواصل له يسمح مبا أخالقه وتعزيز الطفل لدى اإلجيابية السلوكيات غرس على تعمل بذلك
 ."وجمتمعه لحيطه يف السوي جتماعياال

 على أكرب نسبة حازات والرأفة والرفق ابألطفال ويالحظ يف برانمج "جنوم صغار" أن قيمة آداب احلوار 
الكالم وحسن  أسلوبوقد جتسد آداب احلوار يف  ،جتماعيةمن جمموع القيم اال %52 وهي
مهارات ستماع واإلنصات بني املقدم واألطفال املشاركني وهو ما يساعد األطفال على تعلم وتنمية اال

يت يبديها ل الرأي أبسلوب راقي، أما الرأفة والرفق ابألطفال فظهرت يف املعاملة احلسنة الباداحلوار وت
وهذا من  %52، مث جاءت قيمة دعم األهل ألبنائهم اثنيا بنسبة مقدم الربانمج واألولياء اجتاه أبنائهم

فخصوبة املناخ خالل مرافقتهم هلم يف الربانمج وتشجيعهم على ممارسة اهلواايت وصقل مواهبهم 
، وحلت اثلثا قيمة تقدير استعداداهتم للتفكري اإلبداعي والتعبري الفيناألسري له مردود إجيايب على 

ها والتشجيع نل تثميمن خال وبرزت يف مواضيع املهن على وجه اخلصوص %54واحرتام املهن بنسبة 
األطفال يف بعض  قومحيث ي %51، وقريبا من هذا حتصلت اهلدية على نسبة على ممارستها
 %12، تليها احملبة بنسبة واالحرتام والتقديرهدااي ملقدم الربانمج للتعبري عن احملبة بتقدمي األحيان 

 املختلفة االجتماعية برباجمه فالتلفاز" ،بني أفراد األسرة وبني املقدم واألطفالحيث جتسدت يف احملبة 
، (2)"بينهم املختلفة جتماعيةاال الفوارق بعض وإزالة األطفال بني واحملبة األلفة قواعد إرساء على قادر
 على الطفل تعويدالربانمج  امن خالهل هدفيواليت  %13االحتاد والعمل اجلماعي بنسبة  قيمة مث

                                                           
 .242مرجع سابق، ص: ، "القيم الرتبوية يف برامج الطفل التلفزيونية ابلقناة اجلزائرية الثالثة"نوال بومشطة،  (1)
ماع فاطمة زهرة جامع، "دور برامج األطفال التلفزيونية يف التنشئة االجتماعية للطفل من وجهة نظر األمهات" )رسالة ماجيستري يف علم االجت (2)

 .22(، ص: 4152-4156، -جيجل–الرتبية، جامعة لحمد الصديق بن حيىي 
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، وتساوى التكرار يف كل من جتماعي لديهع دائرة التفاعل االيسو تو  اآلخرين مع إجيابية عالقات إقامة
ويرجع ظهورها بنسبة ضئيلة  %12التكافل األسري، االهتمام ومساعدة اآلخرين، الصداقة بنسبة 

لدى األطفال املشاركني وهو ما  برازهايهتم إبو  إىل طبيعة الربانمج الذي يركز على القيم الشخصية
من والذي ظهر يف احللقة الرابعة  %14، وحل أخريا لحاربة التنمر بنسبة (51)يتضح يف اجلدول رقم 

، يف حني ال توجد قيم آداب الطعام، احرتام (نور قدومي)خالل احلوار بني أمحد حلمي والطفلة 
وهذا راجع إىل طبيعة  ،الكبار، احرتام ثقافة الشعوب، تصحيح العادات اخلاطئة يف عينة الدراسة

فنيا تبيان شخصية الطفل وإبرازها الذي يهدف إىل  "جنوم صغار" املوضوعات اليت عاجلها برانمج
 .جتماعية اليت تربز فيها هذه القيم أكثرعكس برانمج "دانية" الذي يركز على املواضيع اال

 :ي الدراسةجتماعية ونس  ظهورها يف برانجمالقيم االوالشكل البياين اآليت يوضح 

 
 " و"جنوم صغار".دانية(: يشري إىل القيم اجلمالية الواردة يف برانجمي "14اجلدول رقم )

 الربانمج          
 القيم اجلمالية

 جنوم صغار دانية
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %65.25 56 / / امليل إىل الفن
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اإلبداع والتناسق 
 %43.26 55 / / يف الديكور

 / / %11 12 املناظر الطبيعية
 / / %41 14 النظافة

األانقة واالعتناء 
 %25.23 52 %41 14 ابملظهر

 %511 25 %511 12 اجملموع
 

اليت تضبط الذوق وهي القيم  وضح اجلدول أعاله القيم اجلمالية يف برانجمي الدراسة ونس  ورودهاي
 ،%11املرتبة األوىل بنسبة احتلت املناظر الطبيعية يف برانمج "دانية"  ونالحظ أن، للطفل وحتسنه

وجتسدت يف لمال الطبيعة ومناظرها اخلالبة، فالطفل يف هذه املرحلة من حياته يتعرف على البيئة 
التفاعل وتثري خياله، وقد برزت هذه القيمة أكثر احمليطة وأمور عدة تثري انتباهه وختلق لديه مشاعر 

، تليها قيمة النظافة، واألانقة واالعتناء ابملظهر يف املرتبة لقتني األوىل واخلامسة من عينة التحليليف احل
وهذا من شأنه أن يوجه سلوك الطفل حنو التذوق اجلمايل وينمي  %41الثانية بنس  متساوية ممثلة بـــ

إىل الفن وأيضا اإلبداع ت النسبة يف كل من قيمة امليل م، وانعدملكة احلس الفين واجلمايل لديه
 .والتناسق يف الديكور

يف حني جاءت قيمة األانقة واالعتناء ابملظهر أبعلى نسبة يف برانمج "جنوم صغار" بلغت  
أنيق لباس بإذ جند أن كل الشخصيات الفاعلة يف الربانمج حسنة املظهر والشكل و  ،25.23%

وعصري "فإعالم الطفل وبراجمه حيقق للطفل اجلمال مبعناه الواسع، فالرتبية اجلمالية تسري يف اجتاهني: 
القيم و اجلمال الظاهر يف شخص الفرد وكالمه وتصرفه مع اآلخرين، ولمال الباطن يف صفاء الروح 

طفل بعيدا عن شوائ  واألخالق، فمثل هذه الربامج تساهم يف تنمية احلس اجلمايل الصحيح لدى ال
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وبرزت هذه القيمة يف املواضيع الفنية  %65.25، تلتها قيمة امليل إىل الفن بنسبة (1)العصر"
والثقافية خصوصا ما تعلق ابملوسيقى والرقص والغناء، حيث الحظنا أن نسبة كبرية من األطفال يف 

وهواايت ميتلكوهنا يف هذا الربانمج لديهم ميول واضحة لكل ما يتعلق ابلفن واملوسيقى كمواه  
من الربامج حديثة فربانمج "جنوم صغار"  %43.26، مث اإلبداع والتناسق يف الديكور بنسبة اجملال

اإلنتاج اليت صممت أبحدث التقنيات من ألوان وديكور وغريها لتشد انتباه الطفل وتعطيه إحساسا 
 اظر الطبيعية عن عينة الربانمج.، بينما غابت قيميت النظافة واملنابلشكل واللون واإليقاع

"دانية" و"جنوم  يوعموما جند أنه يوجد اختالف كبري يف نسبة ورود القيم اجلمالية يف كل من برانجم
جمموعة من تتكون من صغار"، وهذا يعود لطبيعة كل منهما فالربانمج األول عبارة عن رسوم متحركة 

ومبدأ صنعها خيتلف عن برانمج "جنوم الرسوم أو األجسام مصممة من طرف رسامني متخصصني، 
تناسق  تسهم يفصغار" الذي يعد من برامج الواقع اليت تعتمد على الديكور وخمتلف التقنيات اليت 

 الشكل العام واإلخراج الفين للربانمج.

  الربانجمني يف الشكل البياين اآليت:وملزيد من التوضيح نربز القيم اجلمالية يف

 
                                                           

 .33صاحل ذايب هندي، مرجع سابق، ص:  (1)
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 " و"جنوم صغار".دانيةيف برانجمي " القيم الشخصية(: يوضح نسب ورود 15اجلدول رقم )

 الربانمج          
 القيم 

 الشخصية  

 جنوم صغار دانية

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %2.41 12 %54 16 الطموح والتحدي
 %44.22 41 / / اإلبداع والتميز
الثقة ابلنفس 

 اإلميان ابلقدراتو 
  الذاتية

14 12% 56 52.22% 

 %2.41 12 %54 16 الدعم والتحفيز
النشاط وح  
 %4.61 14 %12 15 العمل

استغالل وقت 
 %5.51 15 %12 15 الفراغ

 %4.61 14 / / احملاولة واإلصرار
 %56.22 54 %12 15 اإلجناز والتفوق
املكافأة بعد 
 %1.22 11 %12 15 اإلجناز

 / / %12 14 االعرتاف ابخلطأ
عدم السخرية من 

 %5.51 15 %12 14 اآلخرين

يف  اإلجيابية
 %5.51 15 %53 12 التفكري

 %6.21 16 %12 14 املنافسة الشريفة
 %5.51 15 %12 14تقبل واحرتام 
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 االختالف
 %55.22 51 %12 15 واجلرأة الشجاعة

 %511 22 %511 41 اجملموع
 

يف قراءة هلذا اجلدول الذي يتضمن القيم الشخصية يف برانجمي "دانية" و"جنوم صغار"، جند أن 
وبرزت هذه القيمة أكثر  %53اإلجيابية يف التفكري جاءت يف املرتبة األوىل يف برانمج "دانية" بنسبة 

دانية( وصديقاهتا للغد ـ)يف احللقة اخلامسة من عينة التحليل واليت جتلت يف التفكري اإلجيايب والواعي ل
املشرق واملستقبل الواعد ألطفال الوطن العريب بنظرة تفاؤلية ملا ميتلكونه من آفاق يرتقي هبا الوطن 
العريب حنو األفضل، وميكن للطفل أن يستفيد من هذه الربامج اليت تنمي لديه عمليات التفكري 

وما يعرتض حياته من مشكالت بعيدا عن  اإلجيايب مبا يساعده على التحليل املنطقي ملا يدور حوله
وهي  %54، تلتها قيمة الطموح والتحدي وقيمة الدعم والتحفيز بنفس النسبة أمناط التفكري اخلرافية

قيم إجيابية تدفع الطفل خلوض جتارب تتماشى مع مراحله العمرية وجتعله يقدم األفضل يف كل جتربة 
لقدرات ميان ابرتبة الثالثة قيم الثقة ابلنفس واإل، وحلت يف امليعايشها وهي من خصائص طفولته

عزز لدى الطفل إميانه ابلقدرات يمج انرب الف ،%2بنس  متساوية بلغت  الذاتية، االعرتاف ابخلطأ
يف بعض األمور اليت تتوافق وسنه،  شجعه على فكرة االعتماد على نفسهيواإلمكانيات اليت ميتلكها و 

وحتمله مسؤولية بعض األخطاء اليت يقع فيها واعرتافه بذلك من أجل تصحيحها وتصويبها، ونفس 
النسبة السابقة جندها يف قيمة عدم السخرية من اآلخرين، املنافسة الشريفة، وتقبل واحرتام االختالف 

، بينما كانت أقل جتماعيفل هبا حيقق لديه التوافق االومثل هذه القيم هلا دور يف التنشئة السوية للط
نسبة لقيم النشاط وح  العمل، استغالل وقت الفراغ، اإلجناز والتفوق، املكافأة بعد اإلجناز، 

فلم تربز هذه القيم كثريا  حلقات 13مبا يعادل تكرار واحد من أصل  %2والشجاعة واجلرأة بنسبة 
، وانعدمت النسبة يف قيمة قيم األساسية يف بناء شخصية الطفل العريبيف عينة التحليل إال أهنا من ال

 .عينة اليت مل تربز فيها مثل هذه القيمال، واحملاولة واإلصرار وهذا يعود إىل طبيعة اإلبداع والتميز
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حازت على  والتميز اإلبداعأما ابلنسبة إىل برانمج "جنوم صغار" فقد أظهرت نتائج اجلدول أن قيمة  
هبا األطفال وهي القيمة اليت انفرد  ،%44.22املرتبة األوىل حلصوهلا على أعلى نسبة قدرت بـــ 

املشاركون يف الربانمج مبواهبهم وهواايهتم اليت أبدعوا يف عرضها ومتيزوا يف عدة جماالت كاحلساب 
ة يف شخصية الطفل تعزز فظهور هذه القيم ،الذهين، االبتكارات واالخرتاعات وغريها من املواه 

اليت  الذاتية ابلقدرات واإلميان ابلنفس الثقة قيمةالل خوقد برزت من  ،مكانياتهإبلديه الثقة بنفسه و
لألسرة والوسط الذي نشأ به الطفل دور كبري يف تنمية و  ،%52.22جاءت يف املرتبة الثانية بنسبة 

ظهرت لدى األطفال سواء يف طريقة حديثهم أو يف أسلوب عرضهم قد و هذه القيمة ودعمها، 
ومتثلت هذه القيمة فيما  %56.22نسبة على  والتفوق اإلجنازحاز ويف املرتبة الثالثة للمواه ، 

وتفوقهم فيها على املستوى  مواهبهم من خالل ،حققه األطفال املشاركون يف الربانمج من إجنازات
، فاإلجناز والتفوق يساهم يف خلق جيل متميز لحافظ على قدرات أمته ولحقق لتقدمها احمللي والعريب

، وجاءت يف املرتبة الرابعة وهو ما يؤكد وجود مواه  وقدرات عربية تستحق االهتمام والتقدير
وتولد الشجاعة  على د الطفلتعوّ و انبعة من الثقة ابلنفس هي و  %55.22بنسبة  واجلرأة الشجاعة
 والتحفيز الدعمو  والتحدي الطموح، مث قيم اإلرادة وح  االكتشاف يف خمتلف مواقف احلياةلديه 
فدعمه وحتفيزه يشجعه  ،فمثل هذه القيم ختلق لدى الطفل روح املغامرة واالندفاع ،%2.41بنسبة 

مليكة بن على تقدمي األفضل وإبراز قدراته وكل ما ميلك من مواه ، وهو ما اتفق مع دراسة 
كز على قيم ر اليت توصلت إىل أن "برامج األطفال هتتم بدعم وحتفيز املواه  الفنية كما ت (1)سعدية

الدعم والتحفيز، اإلبداع والتميز، وأيضا الثقة ابلنفس ... وغريها، وكل هذه القيم جاءت يف إطار 
إذ حصل بعض األطفال  %1.22فقد كانت نسبتها  اإلجناز بعد املكافأةأما قيمة ، املوضوع الفين"

املبارزة املشاركني على جوائز ومكافآت على املستويني الوطين والعريب أمثال )لحمد الدخيل( يف 
ها يف الربانمج جتسيدو)أرجوان آل الشيخ( يف االخرتاعات واالبتكارات وغريهم، وقد مت  ابلسيف

، وحصلت قيمة املنافسة حنو األفضل للتأكيد على قدرة الطفل العريب يف إبراز مواهبه وقدراته ودفعها

                                                           
 .562مرجع سابق، ص: ، فزيونية لقنوات األطفال العربية"الدينية اإلسالمية املبلغة يف الربامج التل "القيممليكة بن سعدية،  (1)
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فاملنافسة هي أن يطمح الطفل أبن يكون هو األفضل واألجنح يف اجملال  %6.21الشريفة على نسبة 
الذي هو فيه لكن مع احرتام اخلصم والتعامل معه بطريقة إجيابية، وقد ظهرت يف اجلان  الرايضي 

، يف تعزيز هذه القيمة يف شخصية الطفل وابلتايل فالربانمج لع  دورا مهما على وجه اخلصوص،
وهذا من شأنه أن  %4.61بنسبة  واإلصرار احملاولة، العمل وح  النشاطوتساوت النس  لكل من 

، وأن يكون فعاال يف اإلنتاج وح  والعمل ابجلد مفعمة حياة تكمن يف إلنسانا قيمةأن يعلم الطفل 
 وقت استغالل، وحصلت قيم واالجتهاد واإلصرار وهذا ال يتأتى إال ابملثابرة جمتمعه ومستعدا خلدمته،

على تكرار واحد يف  االختالف واحرتام تقبل ،التفكري يف اإلجيابية، اآلخرين من السخرية عدم ،الفراغ
وابلرغم من نسبتها الضئيلة إال أهنا من القيم الضرورية اليت تسهم يف  ،%5.51عينة الدراسة بنسبة 

معدومة لعدم حصوهلا على أي  ابخلطأ االعرتاف، بينما نسبة تنشئة الطفل وتربيته تربية صحيحة
يف عينة التحليل، ألنه مل يربز أي سلوك من قبل الشخصيات يف الربانمج يستدعي ظهور هذه  تكرار
 .القيمة

وجود اختالف يف نس  وجمموع ورود القيم الشخصية يف الربانجمـني، إال أن بـروز هـذا النـوع مـن  رغمو 
للطفــل، فقــيم اإلبــداع والتميــز، اإلجنــاز والتفــوق، اإلجيابيــة يف  القــيم أمــر إجيــايب يف بنــاء شخصــية مثاليــة

ق النجـاح يـتحقون بيكـالطفل يدرك أن حتقيق ذاتـه وأتكيـد وجـوده  جتعلالتفكري... وغريها من القيم "
مثــل هــذه الــربامج لــذا ف ،أو يف أمــور احليــاة األخــرى علــى مســتوى اهلــواايت واألنشــطة ســواء والتفــوق،

ابلشكل الذي واملنافسة اإلجيابية فتزداد ثقته بنفسه،  اجاإلنتغرس روح الشجاعة والتجربة فيه ليمارس ت
  (1).يه"وروح االبتكار لد مستوى السلوك اإلبداعيو لتفكري تنمية ا ميكنه من

 وملزيد من التوضيح نورد القيم الشخصية ونس  ظهورها يف الشكل البياين اآليت:

                                                           
 .413مىن سعيد احلديدي وسلوى إمام علي، مرجع سابق، ص:  (1)
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 " و"جنوم صغار" ونسب ورودها.دانيةالسلبية يف برانجمي " القيم(: يبني 16اجلدول رقم )

 الربانمج          
 القيم 
 السلبية   

 جنوم صغار دانية

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %52.51 12 / / الزينةو  التربج
املوضة واللباس 
 %45.42 51 / / الغريب

 %52.22 12 / / تقليد الكبار
 %2.41 14 %55.23 14 التسرع والتهور
السخرية 
واالستهزاء 
 ابآلخرين

14 55.23% 15 4.56% 

األاننية وح  
 / / %1.22 15 الذات

 / / %55.23 14 الغرية
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 / / %55.23 14 اإلحباط
 / / %1.22 15 نظسوء ال

الرتويج 
 / / %25.52 12 واالستهالك

 %45.42 51 / / تقليد الفن الغريب
تشجيع هواايت 
مرفوضة يف اجملتمع 

 العريب
/ / 12 52.14% 

 %511 22 %511 52 اجملموع
 

 عن طريق يتم وتعلمها القيم اكتساب أن االجتماعي التعلم نظرية من خالل وولثرزو ابندورا يؤكد
 فيها املرغوب غري أو السلبية القيم فإن وعليه التقليد، أو احملاكاة خالل من اجتماعية مناذج مالحظة
  (1).سلبية مناذج إىل الفرد لتعرض نتيجة أو املباشرة للخربة نتيجة تعلمها يتم

السلبية يف برانجمي الدراسة، وطبقا لنتائج اجلدول جند أن الرتويج  القيمتشري بياانت اجلدول إىل 
أن  تؤكد علىهي نسبة عالية و  ،%25.52واالستهالك احتل أعلى نسبة يف برانمج "دانية" بنسبة 

حرص الربانمج على إظهارها يف كل احللقات من خالل  مفاهيم وقيم استهالكيةعلى نطوي ي الربانمج
موجود فعال على أرض هو تشرب العصري أو احللي  اخلاص هبا )و ( دانيةيت تصور )املشاهد املتكررة ال

هي قدرته ميزته و ( مستهدفا دول اخلليجمن قبل شركة ندى الواقع والذي قام الربانمج ابلرتويج له 
وتستعني به )دانية( كلما واجهت مشكلة القدرة على الرتكيز تنمية الذهن و تنشيط العجيبة على 

لكل ما يواجهه الطفل من  الفعالاحلل السحري و تتطل  احلل، أي أنه مت تصوير املنتج على أنه 
- حس  ما أشارت إليه الطفل على سليب أتثري له مشكالت يف حياته اليومية، وهو أسلوب ضمين

 يرفض جيعله مما تطلعاته، زايدة عن فضال االستهالكي، السلوك إىل "ويدفعه ،-احلديدي سعيد مىن
                                                           

 .34، ص: مرجع سابقسامية محريش،  (1) 
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 إىل يلجأ جيعله مما ذاته، الطفل داخل بل األسرة، داخل عرا الص من نوعا خيلق وهذا األسري، واقعه
،وهي (1)"ومنتجات سلع من عنه ويسمع يشاهده ما واحلصول على رغباته، قيحقلت سوي غري سلوك

تستغل برامج  MBC3قناة "اليت خلصت إىل أن  (2)دمية عمر خليل احلاجنتيجة اتفقت مع دراسة 
الرسوم املتحركة اليت تعرضها لتقدمي إعالانت جتارية عن الشخصيات الكرتونية وحث األطفال على 

، وهو ما أكدته بعض دراسات الغرس الثقايف اليت ترى أن التلفزيون وبراجمه أضحى اجلهاز "شرائها
واملثل والقيم، وتكرارها بصورة تراكمية إىل أن تصبح لوك اإلعالمي األول الذي جيسد أمناطا من الس

 واالستهزاء السخرية ،والتهور التسرع، وحصلت السلوكيات التالية: جزء ال يتجزأ من شخصية الطفل
بنسبة  الظن سوء، و الذات وح  األاننية، وجاءت %55.23على نسبة  اإلحباط، الغرية ،ابآلخرين
وقد مت إدراجها  ،وقد ارتبطت هذه الصفات يف أغل  األحيان أبخ دانية وبعض صديقاهتا 1.22%

، وانعدمت النسبة يف السلوكيات ضمن القيم السلبية لورودها يف الربانمج وعدم الدعوة إىل جتنبها
 الفن تقليد ،الكبار تقليد، الغريب واللباس املوضة ،والزينة التربجاألخرى الواردة ويتعلق ذلك بـــ: 

وهذا راجع إىل طبيعة الربانمج واملوضوعات اليت  ،العريب اجملتمع يف مرفوضة هواايت تشجيع، الغريب
 عاجلها.

أعلى  الغريب الفن تقليد، و الغريب واللباس املوضةوهو ما جاء خمالفا لربانمج "جنوم صغار" أين أخذت 
وهي نس  كبرية ظهرت يف لميع  %52.51بنسبة  والزينة التربج، يليها %45.42تكرار بنسبة 

احللقات املتعلقة ابلتحليل تقريبا، فهذه السلوكيات جتسد قيما غريبة ودخيلة ال تتناس  مع سن 
وتعزز ح  وال تتماشى مع قيم اجملتمع العريب واإلسالمي،  األطفال املوجهة إليهم وخاصة اإلانث
عند بعض العائالت واألمهات الغريب  اللباسو  والزينة جالترب املوضة والتربج واالنفالت، كما ظهر 

االنفتاح والتحرر واالمتزاج بني و العوملة ثقافة بالتشبع  وهو ما يربز بشكل ضمين ،املرافقة لألطفال
كما أن ندرة ظهور املرأة احملجبة يف  ،(الدايانت يف اجملتمع العريب )اإلسالمية واملسيحيةو  الثقافات

                                                           
 .41، 52السعيد دراحي، مرجع سابق، ص ص:  (1)
 .25مرجع سابق، ص:  ،السلوكيات والقيم يف الرسوم املتحركة""دمية عمر خليل احلاج،  (2)
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ابرتباط اللباس اإلسالمي ابلطبقات العادية وابلعائالت ذات الثقافة املنغلقة اليت ال الربانمج يوحي 
  .هتتم بتنمية وتطوير مواه  وهواايت أبنائها وتشجيعها

بعدما   ،إن انتشار ثقافة املوضة واألزايء والتربج هو تقليد للعامل الغريب وترسيخ لثقافة اللباس الغريب 
عرف منطا واحدا من اللباس حيرتم املبادئ واألهداف العامة واألعراف كانت اجملتمعات العربية ت

اي وجيعل هذه الصور د األطفال على مثل هذه املظاهر والسلوكيات جيعلها أمرا اعتياداجملتمعية، فتعوّ 
  (1)، األمر الذي يؤثر عليهم قيميا وسلوكيا.ترتسخ يف ذهنهم

مثلتها الشخصيات الفاعلة واحملورية يف الربانمج وهم كما أخذ تقليد الفن الغريب أيضا أعلى نسبة 
اضيع املوسيقية والغنائية األطفال املشاركون، ويرجع ذلك إىل أن الربانمج ركز بصفة رئيسية على املو 

موهبة العزف على اآلالت الغربية مثل البيانو، الكمان، القرع و  مثل عزف املوسيقى الغربيةوالرقص، 
إىل طابع الغناء ابللغة األجنبية الذي تكرر عدة مرات يف الربانمج، وهو ما  على الطبول، ابإلضافة

يدفع إىل االنبهار وهو ما  د األجنبية منبع الفنون ومصدرهايرسخ الثقافة واهلوية الغربية واعتبار البال
وهو  ،عريبكرس ثقافة التقليد واالستهالك لكل ما هو غري يكما ،  به املبالغة يف اإلعجاب و ابآلخر

واليت جاءت بنسبة ما جيعل الربانمج يعمل على تشجيع هواايت مرفوضة يف اجملتمع العريب 
فهي هبذا تعمل على حىت بعض الرايضات  وأسواء تعلق األمر ابملوسيقى أو ابلرقص ، 52.14%

رس قيم ال تتناس  مع جمتمعه صياغة شخصية الطفل وفقا لثقافة أخرى غري ثقافته العربية وغ
بعض األطفال الذين مت استجالهبم اإلسالمي وتقبلها على أهنا أمر اعتيادي، ونذكر على سبيل املثال 

جتماعي على للربانمج بسب  الشهرة وحتقيقهم نس  مشاهدة عالية وتفاعل عرب مواقع التواصل اال
ن طريق حتريك شعرها وتدويره وهي ممارسة أو غرار الطفلة )عائشة العبسي( اليت متيزت برقصة غريبة ع

كذلك ما أصبح يعرف على مستوى املواه  وال على مستوى اهلواايت،  ال سلوك ال ميكن إدراجه 
سم واليت برقصة "الفورت انيت" )وهي رقصة مستمدة من شخصيات لعبة فيديو حتمل نفس اال

 56فلة )ليليا الزيود( من األردن يف احللقة رقم ( اليت جسدهتا الطوذيوعا كبريا عرب العاملعرفت انتشارا 
                                                           

 .452سعيدة عباس، مرجع سابق، ص:  (1)
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وأيضا الطفلة )رمي دقة( اليت أدت يف احللقة الرابعة رقصا عشوائيا يكرس ثقافة مبشاركة مقدم الربانمج، 
 الفن الغريب القائم على املوسيقى الصاخبة واحلركات البهلوانية السريعة.

 الكبار ثقافة بني الفاصلة احلدود زوالبني سلبياته  ومن %52.22فقد ورد بنسبة  الكبار تقليدأما 
 تتوافر أن ودون األوان، قبل الكبار عامل هؤالء يقتحم أن معه خيشى مما ابألطفال، اخلاصة وتلك
 السخريةمث جاءت ، %2.41نسبة  والتهور التسرع، واحتل (1)واحلصانة احلماية أسباب لديهم

( عبد هللايف املشهد اخلاص ابلطفل ) مرة واحدة فقد وردت %4.56أبقل نسبة  ابآلخرين واالستهزاء
، الذات وح  األاننية: ويتعلق األمر بـــالسلبية األخرى يف الربانمج  القيم، وغابت الثانية يف احللقة
 .وهذا يرجع إىل طبيعة وخصائص الربانمج ،واالستهالك الرتويج، الظن سوء، اإلحباط، الغرية

 يتبىن عندما أمر خطري عريب أبفكار وتوجهات غربية وهومن إنتاج إن برانمج "جنوم صغار" هو برانمج 
 يف ضعيفا املعطيات ضوء هذه يف احمللي اإلنتاج جيعل املنتج األجنيب، وهو ما وقيم أفكار احمللي املنتج
 وتصبح هلا امتدادا جيعله مما الوافدةللربامج  والتبعية التقليد يف يبدأ احمللي اإلنتاج أن أو املشاهد، نظر
 ،التبعية تلك اختالف مع الفكرية الناحية األجنبية من للمحطات اتبعة فروع احمللية احملطات حقيقة

حملتوايت  اخلطري االنتشار دون وحيول التأثري هذا خيفف البديل الذي هو احمللي اإلنتاجهلذا فإن 
  ( 2).الوافدة الثقافة

 القيم السلبية يف الربانجمني لحل الدراسة ونس  ظهورها: أكثر يبني الشكل البياين التايل وللتوضيح

                                                           
 .51السعيد دراحي، مرجع سابق، ص:  (1)
 .22، 22مليكة بن سعدية، مرجع سابق، ص ص:  (2)
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(: يشري إىل نسب ورود القيم اإلجيابية والسلبية يف برانجمي "دانية" و"جنوم 17اجلدول رقم )

 صغار".

 الربانمج       
 نوع القيم

 جنوم صغار دانية
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %25.24 456 %22.25 552 القيم اإلجيابية
 %52.12 22 %54.12 52 القيم السلبية

 %511 431 %511 561 اجملموع
 

نالحظ من خالل معطيات اجلدول الذي يبني نس  ورود القيم اإلجيابية والسلبية يف برانجمي "دانية" 
تنوعت ما بني قيم إجيابية وقيم سلبية، غري  3MBCأن القيم اليت تعكسها برامج قناة  و"جنوم صغار"
حيث بلغت  ،كال الربانجمنيمضامني  لقيم اإلجيابية على القيم السلبية يف واضح وكبري لتفوق أن هناك 

اتسم  فقدللقيم السلبية،  %54.12مقابل  %22.25نسبة القيم اإلجيابية يف برانمج "دانية" 
مسلسل الرسوم املتحركة "دانية" ببعده عن القيم السلبية بشكل صريح، رغم أن التحليل كشف عن 
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.يبني القيم السلبية يف الربانجمني حمل الدراسة(: 14)الشكل البياين رقم 
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بعض القيم السلبية اليت تقدم بشكل ضمين، إال أن نسبتها منخفضة وغري مؤثرة بشكل كبري على 
إكسابه عدة وظائف للطفل من تثقيف وترفيه و  حتقيقالذي يسعى إىل  ،احملتوى اإلجيايب للربانمج

فهو بذلك يعرض على األطفال صورة اجملتمع،  ،مهارات واجتاهات إجيابية وتكوين مفاهيم متنوعة
ويقدم هلم العديد من النماذج اليت حتوي السلوك االجيايب، وهو من ضمن احملاوالت العربية القليلة يف 

ة مبختلف مكوانهتا من عقيدة لتقدمي لحتوى وإنتاج خيدم الثقافة احمللي جتربةإنتاج برامج األطفال يف 
 وأخالق وسلوك وما يتبع ذلك من قيم وعادات وضوابط.

للقيم السلبية،  %52.12مقابل  %25.24القيم اإلجيابية يف برانمج "جنوم صغار" نسبة  وبلغت
فرغم أن أغل  احللقات لحل التحليل كانت تركز على القيم اإلجيابية، إال أهنا أتيت لحاطة مبجموعة من 

نة، املوضة القيم السلبية اليت ارتبطت معظمها ابجلان  الشخصي والذي أتيت يف مقدمتها التربج والزي
واللباس الغريب، تقليد الفن الغريب... وغريها، وهي القيم اليت متس اجلان  الديين واألخالقي بشكل 

تكرارا  22خاص، مما يشكل تناقض مع القيم اإلسالمية، وابلتايل فمعدالت القيم السلبية اليت بلغت 
 ،اس  مع املرحلة العمرية للطفلمرتفعة نوعا ما إذا ما قورنت ابلقيم اإلجيابية وكلها قيم ال تتن

ثقافة دخيلة لدى الطفل وترسيخ تسعى لغرس  3MBCووجودها يف الربانمج له مؤشر على أن قناة 
، وميكن إرجاع سب  هذا إىل أن برانمج "جنوم صغار" هو العريب مبا يتناىف مع القيم العربية واإلسالمية
ومن املعروف عن هذه النوعية من الربامج  "little big shotsالنسخة العربية من الربانمج األمريكي "

هبة  وهو ما توصلت إليه ،أهنا حتمل أفكار ومعتقدات وقيم اجملتمع والثقافة اليت أُنتجت يف رمحها
تعرض قيم وعادات ترتبط  برامج األطفال يف دراستها حيث خلصت إىل أن:" (1)علي جمدي املتويل

 ."تبث من خالله يبثقافة اجملتمع الذ

كما يالحظ من خالل اجلدول أن عدد القيم يف برانمج "جنوم صغار" يفوق عددها يف برانمج 
مدة احللقة الواحدة من كل برانمج وهذا ما أشران إليه يف إىل ختالف ويرجع سب  هذا اال ،"دانية"

                                                           
 .14مرجع سابق، ص: ، "القيم اليت تعكسها املسلسالت األجنبية بقنوات األطفال املتخصصة وأثرها على الطفل املصري" هبة جمدي املتويل علي، (1)
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د 22سا و11مقابل  "دانية"يف برانمج  اث42و د12(، حيث مت حتليل 14( و)15اجلدولني رقم )
 يف برانمج "جنوم صغار"

 حيث نستنتج أن هناك تفوق واضح للقيم اإلجيابية يف عينة الدراسة لجداولل استناداوطبقا ملا سبق و 
 تلك خيرست يسهم يف أعلى بصورة االجيابية القيم ظهورف ،السلبية القيم من أعلى رراتك على تحصل
حممد  شاديةوهي النتيجة اليت توافقت مع ما توصلت إليه ، وأسرع أكرب صورةب الطفل عقل يف القيم

وحيدة بوفدح ، (2)تسنيم أمحد خميمرجاءت خمالفة لدراسة كل من ، بينما (1)جابر الدقناوي
 هبة جمدي املتويلو ،(5)دمية عمر خليل احلاج يوسف ،(4)عائشة سعيد علي الشهري، (3)بديسي

برامج األطفال اعتمدت يف حتليلها على وهذا راجع إىل أن الدراسات السالفة الذكر  ،(6)علي
وهو مؤشر إجيايب على جعل هذه  ،دراستنا على حتليل الربامج املنتجة عربيابينما ارتكزت  املستوردة

  .سليب ما هو كل عن كبديل هلا والدعوة البناءة االجيابية القيم األخرية كبديل نتبناه من أجل نشر

 لحل الدراسة: يف الربانجمني يبني الشكل البياين اآليت نس  ظهور القيم اإلجيابية والسلبيةو 

                                                           
 .12مرجع سابق، ص: ، امج األطفال ابإلذاعـة املصريـة""القيم واملعلومات اليت تقدمها بر شادية لحمد جابر الدقناوي،  (1)
 .562مرجع سابق، ص: ، برامج األطفال التلفزيونية"م يف "القييم أمحد خميمر، نتس (2)
 .165مرجع سابق، ص: ، "القيم يف برامج قناة املوجهة لألطفال"وحيدة بوفدح بديسي،  (3)
مرجع سابق،  ،من وجهة نظر الرتبية اإلسالمية" "مناذج من القيم اليت تعززها أفالم الرسوم املتحركة املخصصة لألطفالعائشة سعيد علي الشهري، (4)

 .552ص: 
 .25مرجع سابق، ص: ، كيات والقيم يف الرسوم املتحركة"السلو "دمية عمر خليل احلاج يوسف،  (5)
 .14مرجع سابق، ص: ، "القيم اليت تعكسها املسلسالت األجنبية بقنوات األطفال املتخصصة وأثرها على الطفل املصري" هبة جمدي املتويل علي، (6)
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 . فئة األهداف:3.1.1

 " و"جنوم صغار".دانية(: يشري إىل أهداف برانجمي "18اجلدول رقم )

 الربانمج          
 األهداف

 جنوم صغار دانية
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 / / %66.66 16 تعليمية تثقيفية
 / / %11.13 11 ة ارشاديةوجيهيت

 %52.23 55 / / التسلية والرتفيه
اكتشاف املواه  
 %16.21 65 %55.55 15 والقدرات وتنميتها

التشجيع على 
 %42.12 53 / / ممارسة اهلواايت

 %511 12 %511 12 اجملموع
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هذا اجلدول األهداف اليت يسعى برانجمي "دانية" و"جنوم صغار" إىل حتقيقها، وطبقا لنتائج  يبني
 اجلدول يتضح لنا أن برانمج "دانية" يركز على ثالث أهداف رئيسية وهي على التوايل: أهداف

، وبنسبة أقل %66.66بنسبة  تثقيفية تعليمية، أهداف %11.13بنسبة  رشاديةإ توجيهية
، والرتفيه التسلية، ومل حيصل كل من هديف %55.55بـــ وتنميتها والقدرات املواه  اكتشاف

 .على أي تكرار اهلواايت ممارسة على التشجيعو 

يف برانمج  هي األهداف األكثر حتققا يف عينة الدراسة التحليلية رشاديةاإل توجيهيةال فاألهداف
حبكم طبيعة الربانمج الذي يسعى إىل ضبط بعض السلوكيات واألخطاء وتصويبها، وغالبا ما   "دانية"

، فمن خصائص مرحلة الطفولة القيام ببعض كانت ترفق بنصيحة تؤكد أمهية وضرورة االلتزام هبا
قد  إىل إبراز ذاته والتعبري عن حاجياته، واليت الطفل التصرفات واألقوال واألفعال يسعى من خالهلا

يصي  فيها أو خيطأ، وابلتايل فالربامج املخصصة للطفل هلا دور كبري يف إمداده ابلقيم النافعة وغرسها 
كسابه قيما واجتاهات جديدة أو تعديلها أو تثبيت القدمي منها، وتوجيه إيف مراحل طفولته املبكرة، و 

لنسبة للهدف التعليمي التثقيفي ، أما ابالطفل لتبين سلوكيات مقبولة اجتماعيا ومحايته من االحنراف
فقد ظهر يف عينة الدراسة من خالل املعلومات واملعارف واحلقائق اليت تقدمها الشخصيات يف 
الربانمج حول خمتلف املواضيع، فالربامج ذات األهداف التعليمة التثقيفية "تسعى إىل تنمية املعارف 

 للطفل ملا يلتقطه من أفكار وموضوعات مما والقدرات العقلية، وتوسيع الوعاء الثقايف واملعلومات
، فمعظم برامج األطفال هلا أهداف )1(لعلم واملعرفة بفروعها املختلفة"يضيف إىل معارفهم ألوان شىت ل
فيها الطفل القيم واملبادئ األخالقية  يتعلماليت املختلفة حل الطفولة اتعليمية تثقيفية تتناس  مع مر 
 برامجاليت استنتجت فيها أن " (2)نوال بومشطة تتوافق مع دراسةوالسلوكية الالزمة، وهي نتيجة 

 اليت الطفولة مرحلة مع تتناس  وهي وتثقيفية وتعليمية تربوية أهداف هلا الثالثة اجلزائرية قناة يف الطفل
 وفيما خيص، "اجملتمع يف والسلوكية األخالقية املبادئ وفق لتنشئته الالزمة القيم الطفل فيها يكتس 

                                                           
 .453مرجع سابق، ص:  جمالت األطفال ودورها يف بناء شخصية الطفل العريب، أمحد البكري، طارق )1(
 .242مرجع سابق، ص: ، "القيم الرتبوية يف برامج الطفل التلفزيونية ابلقناة اجلزائرية الثالثة"نوال بومشطة،  (2)
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جاء مبعدل تكرار واحد يف حلقة واحدة من عينة  كهدف اثلث  وتنميتها والقدرات املواه  اكتشاف
يسعى  MBC3"، وعليه فإن برانمج "دانية" بقناة 4161الدراسة وهي احللقة اخلامسة بعنوان "جيل 

من خالل تقدمي معلومات وتوسيع مداركه  ،للطفل من تثقيف وتعليم وتوجيهإىل حتقيق أهداف عدة 
وج  استثمار تعلق وإكسابه مهارات واجتاهات إجيابية تدفعه للتعرف على العامل احمليط به، وهلذا 

 هو هادف وتربوي مبا يتوافق مع عقيدتنا وانتمائنا.ا األطفال ابلرسوم املتحركة النتقاء م

يف برانمج  وتنميتها والقدرات املواه  اكتشافاحتل هدف  ملا ورد يف برانمج "دانية" فقد خالفاو  
وهذا ما سعى الربانمج إليه بصفة أساسية عن طريق  ،%16.21املرتبة األوىل بنسبة "جنوم صغار" 

فهذا  والرايضات...اخل، إبراز قدرات ومواه  الطفل العريب وتنوعها يف ميادين عدة كالفنون والعلوم
الربانمج منح األطفال فرصة للتعبري عن إمكانياهتم وممارسة هواايهتم وإبراز مواهبهم وصقلها 

 %42.12على املرتبة الثانية بنسبة  اهلواايت ممارسة على التشجيع، وحصل هدف ومشاركتها
لى تطويرها وحثهم ع فالربانمج ركز على دعم وحتفيز األطفال على ممارسة بعض اهلواايت اليت يتقنوهنا

يف املستقبل، وابلتايل فإن الربانمج يهدف إىل اكتشاف مواه  األطفال وهواايهتم وتشجيعها 
 وتنميتها وهو ما يساعدهم على تكوين ذواهتم وقدراهتم اإلبداعية، ودفعهم الستغالل وقت الفراغ

، %52.23املرتبة الثالثة بنسبة  والرتفيه التسليةهدف احتل ، مث وصرفهم عن السلوكيات الضارة
 عن العينة اخلاصة ابلتحليل رشاديةاإل توجيهيةواألهداف ال تثقيفيةال تعليميةبينما غابت األهداف ال

ومدى ما دثها يف نفسية الطفل حيعلى اإلاثرة اليت جناحه يتوقف وهذا يرجع إىل طبيعة الربانمج الذي 
 التمثيليات طابع الفكاهة واملرح الذي طغى على خمتلف لوبرز هذا من خال ،حيققه من تسلية وترفيه

إذ حتقق برامج األطفال حاجيات الطفل " ،واحلوارات بني املقدم واألطفال والضيوف واالستعراضات
يف قال  ترفيهي خفيف، حيتوي االبتسامة والتسلية بعيدا عن فكرة حشو ذهن الطفل وحقنه 
ابملعلومات اجلافة، لذا ال بد أن تستثمر التسلية والصورة واحلركة والصوت واألسلوب وكل عناصر 

يت االبتسامة حيث يتطلبها املوقف وال تتضمن الطفل، شريطة أن أتمنها املادة اإلعالمية حىت ال ينفر 
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الطفل، إال أن عنصر  علىوأتثريا  تابعةمثل هذه الربامج األكثر رواجا ومو تعترب  ،(1)"فحشا يف القول
الرتفيه يف برامج األطفال ابلقنوات العربية يفتقر إىل األسس املهنية اليت هتتم بشخصية الطفل وحاجاته 
النفسية، بل قد تعلمه سلوكيات وأفكار قد تضره أكثر مما تنفعه "خصوصا ما ختلقه الصورة التلفزيونية 

مع واقعهم  ونتعاملي جيعلهمل سطحي طريف، مما صور هلم احلياة والواقع بشكمن فضاءات متويهية ت
  (2)وفق ما ميليه عاملهم الرتفيهي".

 اليت سعى الربانجمني إىل حتقيقها يف الشكل البياين اآليت:وملزيد من التوضيح نورد األهداف 

 
 . فئة االستماالت اإلقناعية:4.1.1

 " و"جنوم صغار".دانية(: يوضح االستماالت الواردة يف برانجمي "19اجلدول رقم )

 الربانمج                     
 االستماالت

 جنوم صغار دانية
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %22.62 52 %511 11أسلوب املرح االستماالت 
                                                           

 .444، 445مرجع السابق، ص ص: جمالت األطفال ودورها يف بناء شخصية الطفل العريب، طارق أمحد البكري،  (1)
 .53السعيد دراحي، مرجع سابق، ص:  )2(
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  والفكاهة العاطفية
االستعانة 
 %46.32 12 / / ابملشاهري

اإلهبار يف 
 %42.21 55 / / اإلخراج الفين

 %511 62 %511 11 اجملموع

االستماالت 
 العقلية

االستشهاد 
 إلحصائياتاب

 رقامواأل
/ / 12 11% 

االستشهاد 
 ابملعلومات

األحداث و 
 الواقعية

16 511% 12 11% 

 %511 12 %511 16 اجملموع

االستماالت 
 التخويفية

التأني  
الشعور و 
 لذن اب

14 21% / / 

التخويف من 
 / / %31 16 أضرار صحية

 / / %511 11 اجملموع
 

يتبني من خالل اجلدول الذي يوضح أنواع االستماالت املوظفة يف برانجمي "دانية" و"جنوم صغار"، 
أن برانمج "دانية" ركز على االستماالت التخويفية حيث ورد التخويف من أضرار صحية بنسبة 

 ،يف احللقة الثالثة بصفة خاصة واملتعلقة بتصحيح العادات اخلاطئة هذه االستمالة برزتوقد  31%
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على بعض  كيزوالرت ، أبسباب الصحة العامة وطرق احملافظة عليها دف التعريفهب مت استخدامها حيث
االجتاهات بعض تنمية ، وأيضا وأسالي  الوقاية منهاواحلث على جتنبها العادات واألضرار الصحية 

وهو ما  ،وغريهااألكل والشرب...العادات الصحية يف  الشخصية، مثل: النظافةوالعادات الصحية 
وجاء التأني  والشعور ابلذن  بنسبة  ،األطفال لدى النظافة وتدعيم الصحي الوعي من شأنه تنمية

 مسؤولة مواقف واختاذ األفراد عند النضج شعور حتريك من قوهتا الذن  استماالت وتستمد" 21%
ومت استخدامها من أجل حتذير األطفال من بعض السلوكيات ، (1)"ابلذن  الشعور من للتقليل
ية استشهد الربانمج فقط ابملعلومات عقل، وفيما خيص االستماالت الواألخطار النالمة عنها اخلاطئة

الصغري بعض  للمشاهد ميتقدحيث مت  ،تكرارات 6مبعدل  %511واألحداث الواقعية بنسبة 
 هو ساسياأل هدفهاو  اليت متت معاجلتها يف عينة الدراسة،املوضوعات  عن قائقاحلو  علوماتامل

حصائيات وأرقام، يف حني مل ترد إأبي الربانمج ، بينما مل يستشهد واإلرشاد والتعليم اإلعالم
املرح والفكاهة كأسلوب  استمالةاهتم ابستخدام حيث يف الربانمج االستماالت العاطفية بشكل كبري 
كاايت مشوقة قدم حفربانمج "دانية" ي، تكرارات 1مبعدل  %511إقناعي رئيسي وذلك بنسبة 

ىل إصل يف هناية كل مغامرة يل أبسلوب من الفكاهة والضحك ة،مغامرات الطفولة الشقيو وجذابة، 
 يف دورا الفكاهة تلع  حيثاألطفال  انتباه جلذب وهو أسلوب فعال ،مة قيمةربة وفائدة ومعلو ع

، يف حني جند أن للقيم الواردة فيها وأكثر تقبال هلا تذكرا أكثر هلوجع املشاهد الطفل إمتاعتسلية و 
املرح والفكاهة على  حصلت استمالةبرانمج "جنوم صغار" اهتم أكثر ابالستماالت العاطفية حيث 

 يعد حيث مرغوبة، فعل لردود مواتية أجواء خيلق الفكاهة استخدام"ف %22.62أعلى نسبة بلغت 
 القائمني على الربانمج جان  من هاماستخدوقد مت ا ،يف أي برانمج االنتباه جلذب فعالة وسيلة املرح
، وجتسدت أجواء (2)"الربانمج من اهلدف مع يتوافق بشكلوقيمهم  األطفالات اجتاه على للتأثري

املرح والفكاهة يف القال  الرتفيهي واملسلي الذي يضفيه املقدم على الربانمج )وهو املمثل الكوميدي 
، بينما جاء أسلوب اإلهبار يف اإلخراج الفين من خالل حواراته مع األطفالاملصري أمحد حلمي( 

                                                           
 .24أمينة طرابلسي، مرجع سابق، ص:  (1)
 .21، ص: نفسهاملرجع  (2)
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اإلخراج ف ،%46.32، و%42.21واالستعانة ابملشاهري بنسبتني متقاربتني بلغتا على الرتتي : 
جعية للتسويق الثقايف هو وسيلة تعبريية يف إنتاج املعىن يسعى فيها املخرج إىل إجياد حالة مر  الفين
 داخليف خمتلف الديكورات اليت مت تصميمها  ت هذه االستمالة، وقد جتسد(1)قتصاديواال

طبيعة كل موهبة وهذا بغرض جذب مذهلة  تتناس  مع  بطريقة فنية  مت تنسيقهااألستوديو واليت 
، فمثل هذه الربامج تسعى من خالل هذا انتباه املشاهدين وإاثرة اهتمامهم حنو ما يعرض من مواه 

األسلوب إىل الربح املادي عن طريق استقطاب املؤسسات الدعائية ورعاة الربانمج من جهة، وإىل  
أما ابلنسبة  عالية من جهة أخرى، كس  أكرب عدد من املشاهدين األطفال وحتقيق نس  مشاهدة

 من التوحد يف والرغبة اإلعجاب استخدام على تعتمدفهي استمالة  الشهرية الشخصيات توظيفل
 والرايضة واملوهبة والشجاعة اجلمال عناصر من تتضمنه مبا الشهرية، الشخصيات مع اجلمهور جان 
 إعجااب الربانمج يفضلون املشاهدين جيعل قد الشهرية والشخصيةالربانمج  بني االرتباط وهذا ،والقوة

ملمثل الكوميدي املصري وهو شخصية االستعانة يف تقدمي الربانمج اب مت وقد ،(2)وأبدائها ابلشخصية
وله خربة يف تقدمي برامج املواه  وبرامج األطفال،  ذائعة الصيت يف الوطن العريب شهرية وانجحة و 
املشاركني بسب  الشهرة وحتقيقهم نس  مشاهدة عالية عرب مواقع ببعض األطفال كما مت االستعانة 

( الذي اشتهر لحمد أمني) التونسي جتماعي على غرار الطفلة )عائشة العبسي(، والطفلالتواصل اال
، والطفل )عبد هللا ايسر( وغريهم، وهو األمر الذي يسهم يف يف العامل العريب أبغنية "اي ليلي واي ليال"

الرسالة  أتثري فاعلية من يزيد االستمالة هذه مااستخدف ،مج وإكسابه نس  مشاهدة عاليةإجناح الربان
 يستحوذون على الذين املشاهري شخصيات استخدامإىل  القائمون على الربامجوهلذا يلجأ  ،اإلعالمية
استشهد وقد ، والتقليد احملاكاة إىل مييل العمرية املرحلة هذه يف الطفل أن ، خاصةاجلمهور لحبة

واألرقام بنسبة متساوية قدرت بـ  حصائياتالواقعية واإل واألحداث الربانمج بكل من املعلومات
 دعم إىل على إعداد الربامج القائمني معظم يسعىحيث  ،من جمموع االستماالت العقلية 11%

 أو لفكرة وإخضاعههبدف التأثري على املتلقي  واقعية معلوماتإحصائيات أو  أو أدلة بتقدمي رسائلهم
                                                           

 .443سعيدة عباس، مرجع سابق، ص:  (1)
 .25، 21أمينة طرابلسي، مرجع سابق، ص ص:  (2)
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وقد جتسدت يف تقدمي بعض املعلومات واإلحصائيات املتعلقة ابألطفال املشاركني  مستهدف رأي
، بينما مل ترد االستماالت جتماعيعرب مواقع التواصل اال هاو ونس  املشاهدة اليت حققومواهبهم 

  .تبعا لطبيعته وأهدافه التخويفية يف عينة الربانمج

 وملزيد من التوضيح نورد االستماالت اإلقناعية ونس  ظهورها يف الشكل البياين اآليت:

 
 . فئة الشخصيات اليت استخدمت يف عرض القيم:5.1.1

" و"جنوم دانية(: يشري إىل الشخصيات املستخدمة يف عرض القيم يف برانجمي "20اجلدول رقم )
 صغار".

 الربانمج          
 الشخصيات

 جنوم صغار دانية
 النسبة التكرار النسبة التكرار

شخصيات  
مستوحاة كرتونية 

 من الواقع
12 511% / / 

 %41.21 55 / / الربانمج مقدم
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.يوضح االستماالت الواردة يف الربانجمني جمل الدراسة(: 17)الشكل البياين رقم 
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األطفال 
 %32.24 63 / / املشاركون

 %55.64 13 / / ضيوف الربانمج
 %511 16 %511 12 اجملموع

 

يبني اجلدول الشخصيات الفاعلة يف عرض القيم يف الربانجمني لحل الدراسة، ويتضح من خالله أن 
بنسبة  "دانية"الشخصيات الكرتونية هي الشخصيات الوحيدة الفاعلة يف عرض القيم يف برانمج 

، وما مييز هذه الشخصيات الكرتونية أهنا مستوحاة كون الربانمج عبارة عن رسوم متحركة  511%
( الشخصية الرئيسية يف كل حلقات الربانمج كوهنا احملرك الرئيسي جملرايت دانيةوتعد ) ،من الواقع

والشخصية الفاعلة يف عرض القيم، فتقمص مذيعة الربامج يف نفس القناة )دانية  األحداث فيه
جعل األطفال يتفاعلون مع شخصيتها من شأنه الشافعي( لدور البطلة الرئيسية يف السلسلة الكرتونية 

لـ ملا متثله يف أذهاهنم من انعكاس طفويل للمذيعة اليت اعتادوا متابعتها يوميا على الشاشة، فقد كان 
 ،)دانية( وأخوها )عزوز( وصديقاهتا الدور البارز يف تقدمي القيم لألطفال وتوجيههم الكتساهبا

ة واملشوقة لدى األطفال العتمادها على اخليال الذي يثري فالشخصيات الكرتونية تعد من األمور احملبب
مشاعرهم وأحاسيسهم يف تصور عامل افرتاضي حياكي جتارب احلياة الواقعية، لذا البد من استثمار 

 أبطال الشخصيات الكرتونية لتمرير لملة من القيم عرب رسائل تربوية هادفة.

عرض القيم يف برانمج "جنوم صغار" حاز فيها  كما نالحظ يف اجلدول تنوع الشخصيات الفاعلة يف
لكون  ،تكرارا 63مبجموع  %32.24أعلى نسبة يف عرض القيم بلغت األطفال املشاركون على 

ل يف التقدمي من خالل إبراز املواه  والقدرات اليت اطفالربانمج يعتمد بصفة رئيسية على إشراك األ
وما  ،امليادين على غرار الرايضة، الشعر، والتكنولوجياميتلكوهنا يف جمال التمثيل، والفن، وخمتلف 

تعد منوذج وقدوة للناشئة تعلمهم طريقة حتقيق الذات  من قيم إجيابيةهذه الشخصيات حتمله 
، "فهذه الربامج تقوم على تعليم األطفال واستثارة ما عندهم من خصائص ومسات لكي وتطويرها
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م من نواحي خمتلفة من األنشطة االبتكارية اليت تشجعهم ما يعرض عليهمن خالل  ،يبتكروا ويبدعوا
، واجلدير (1)الواقعية وتقمص شخصيات أصحاهبا" على االهتمام هبا والرغبة يف جتربتها يف حياهتم

ابلذكر أن ظهور بعض الشخصيات حيمل بني طياته قيما سلبية تقدم مناذج وقدوة سيئة للطفل 
، وابلرغم من هذا فإن الربامج اليت تعتمد على مشاركة األطفال نالعريب، السيما املتعلقة مبجال الف

تعد من أهم االسرتاتيجيات املتبعة جلذب انتباه األطفال الصغار يف مثل سنهم ألهنا حتاكي مراحلهم 
مقدم جاء مث ، من قيم وتغرسه يف شخصيتهم سواء ابلسل  أو ابإلجيابالعمرية بكل ما حتمله 

فمقدم الربانمج )أمحد حلمي( من مصادر القيم وفاعل رئيسي يف  %41.21الربانمج بنسبة 
عرضها، حيث اعتمد أسلوب تقدمي يتناس  واملراحل العمرية لألطفال املشاركني ومساعدهتم 

إىل جان  ذلك جند أن ضيوف الربانمج  ،ودعمهم يف عرض ما لديهم من مواه  وقدرات إبداعية
الذين كان هلم دور كبري يف ص ابلذكر عائالت األطفال وخن، %55.64أخذوا نسبة أقل قدرت بـــ

 تشجيع أبنائهم على ممارسة اهلواايت وتطويرها وتنمية استعداداهتم للتفكري اإلبداعي والتعبري الفين.

إن هذه الشخصيات سواء الكرتونية أو مقدم الربانمج، أو األطفال، أو الضيوف تسمح للطفل 
املختلفة اليت تعرضها هذه الشخصيات وتسمح إبيصال املعلومة ابلتفاعل مع املشاهد واملواقف 

 اليت مجاللرب  التعرض األطفال جنن  أن املؤكد من لذا البدبطريقة سهلة وأبسلوب واضح وسلس، "
 هلذه ملا وذلك احلياة، واقع عن البعيدة تلك أو األبعاد، سطحية أو سلبية لشخصيات بطوالت تقدم

 مناذج تعرض اليت اهلادفة، مجاالرب  ملشاهدة وتوجيههم األطفال، على ابلغة تاأتثري  من الشخصيات
 األخالق من وأخالقها سلوكها وتستمدوالديين، اليت تلتزم ابإلطار اجملتمعي  الشخصيات من
  (2)."املقررة

 وملزيد من التوضيح نورد الشخصيات الفاعلة يف عرض القيم ونس  ظهورها يف الشكل البياين اآليت:

                                                           
 .12السعيد دراحي، مرجع سابق، ص:  (1)
 .51، ص: رجع نفسهامل (2)
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 (:قيل؟ كيف) الشكل فئات .3.1

 فئة اللغة املستخدمة:. 2.3.1

 " و"جنوم صغار".دانية(: يبني لغة تقدمي برانجمي "21اجلدول رقم )

 الربانمج         
 اللغة 

 صغار جنوم دانية
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %6.21 16 %56.66 14 لغة عربية فصحى
 %22.25 32 %21 54 هلجة عامية
 %1.13 12 / / لغة أجنبية

 %3.66 11 %3.32 15 مزيج من اللغات
 %511 22 %511 51 اجملموع

 

 

0

10

20

30

40

50

60

جمني حمل يشري إىل الشخصيات املستخدمة يف عرض القيم يف الربان(: 18)الشكل البياين رقم 
.الدراسة

دانية

نجوم صغار



ةاإلطار التطبيقي للدراس                                                             الفصل الرابع 

 

 
198 

تبني نتائج اجلدول الذي يربز لغة تقدمي برانجمي "دانية" و"جنوم صغار"، أن اللغة األكثر استخداما يف 
، تليها اللغة العربية الفصحى بنسبة %21مسلسل الرسوم املتحركة "دانية" هي اللهجة العامية بنسبة 

يف حني مل تظهر اللغة األجنبية  ،%3.32مث مزيج من اللغات بنسبة  ،%56.66ضئيلة قدرت بـــ 
 يف الربانمج.

 املعىن بناء االتصالية اللغة وظائف أهم من أن اإلنساين االتصال جمال يف املتخصصني من كثري يؤكدو 
 املعرب وهو اخلارجي العامل ابب به يلج مفتاح للطفل ابلنسبة واللغة واجلمهور، ابالتصال القائم بني
 بنية تتضمن كانت إذا للطفل املوجهة اللغوية فالرسالة معه، ويتفاعل الوجود مع بفضله يتحاور الذي
 توليد يف فعالية أكثر تصبح وسلسة طبيعية تعابري على وتشتمل ،البناء وسليمة صحيحة لغوية

  (1).لديه االستجابة

وقد مت استخدام اللهجة العامية يف برانمج "دانية" بصفة كلية تقريبا ماعدا مرتني استخدمت اللغة 
 وعلى النمو األطفال لغة على سلبيا ثرالعربية الفصحى يف عرض بعض املعلومات املعرفية، وهو ما يؤ 

، فبالرغم من إجيابية يحةالفص ةالعربي ةابللغ رضتع اليت الربامج يضنق ىعل ديهمل السليماللغوي 
 غري طريقةلحتوى برانمج الرسوم املتحركة "دانية" إال أن طغيان استخدام اللهجة احمللية فيه هي 

 ،العريب العامل خمتلف أقطار يف األطفال شرائح ستهدفخصوصا أن القناة ت ةوغري تربوي ةمدروس
 العامل يف األطفال من العديد يفهمها ال قد معينة لحلية لغة استخدمت إذا اخلطأ من سيكون لذلك
 لغةابعتبارها  جتمعهم اليت الفصحىعكس اللغة العربية  احمللية، اتهجالل من العديد متيزه الذي العريب
فهذا  ايصال رسالة تربوية هادفة على ونحيرص لقائمني على الربانمجا دامما و ، اجلميع يفهمها حدةمو 

 هذه يف األنس  هو الفصحى العربية اللغة خيار نإف وابلتايل ،حوضو الو  الفهم عنصراألمر حيتاج إىل 
  .احلالة

                                                           
 .561مليكة بن سعدية، مرجع سابق، ص:  (1)
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، %22.25هذا وأخذت اللهجة العامية أيضا أعلى تكرار يف برانمج "جنوم صغار" واحتلت نسبة 
، مث حلت اللغة العربية %1.13، مث اللغة األجنبية بنسبة %3.66تليها مزيج من اللغات بنسبة 

كل ( يوضح اللغة املستخدمة لدى  44واجلدول اآليت )اجلدول رقم  ،%6.21الفصحى أخريا بنسبة 
 "جنوم صغار".الشخصيات الفاعلة يف عرض القيم يف برانمج 

 وملزيد من التوضيح نبني لغة تقدمي برانجمي "دانية" وجنوم صغار" يف الشكل البياين اآليت:

 
الفاعلة يف عرض القيم يف برانمج اللغة املستخدمة لدى الشخصيات (: يوضح 11اجلدول رقم )
 "جنوم صغار".

 اللغة املستخدمة الفئة
 اللغة     

 الشخصيات
 مزيج من اللغات اللغة األجنبية اللهجة العامية العربية الفصحى

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
مقدم 
 %41 15 %41 15 %23.42 65 %66.66 15 الربانمج

 %21 12 %41 15 %21.42 42 %33.32 14األطفال 
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 املشاركون
ضيوف 
 / / %11 14 %56.26 12 / / الربانمج

 %511 11 %511 12 %511 32 %511 16 اجملموع
 

يتبني من اجلدول أن مقدم الربانمج يف برانمج "جنوم صغار" أخد أكرب النس  يف عرض القيم 
تكرارا، وجاء بعده بنسبة متقاربة األطفال  65مبعدل  %23.42ابللهجة العامية متثلت يف 

، %56.26تكرار، مث ضيوف برانمج "جنوم صغار" بنسبة  42مبعدل  %21.42املشاركون بــ
 اللهجة استخداما يف برانمج "جنوم صغار"، هي األكثر اللغة األرقام أن خالل هذه من ويتضح

مج واليت تتمثل يف مقدم الربانمج واألطفال العامية، خاصة من قبل الشخصيات الفاعلة يف الربان
ابإلضافة إىل بعض  املصرية، اخلليجية، اللبنانية، اللهجة: بني املشاركني، وتعددت هذه اللهجات

الربانمج، أما  وبعض ضيوف اللهجات األخرى اليت اختلفت ابختالف جنسية األطفال املشاركني
، %66.67 جاءت يف املرتبة األوىل بـــنياألطفال املشاركفيما خيص العربية الفصحى جند أن نسبة 

يف  ، ومل حيصل ضيوف الربانمج على أي تكرار، وقد جتسدت%33.33يليها مقدم الربانمج بنسبة 
 وسلسة بسيطة املستخدمة العربية اللغة أن علما الربانمج مع طفلني من املغرب العريب، مقدم حوار
 بدعم القناة عدم اهتمام على تؤكد ضئيلة جدا نس  وهي الربانمج، من املقصودة العمرية الفئة تراعي

تسنيم  توافق مع دراسةوهذه النتيجة ت األطفال، لدى وتطوير تداوهلا الفصحى العربية اللغة استخدام
اليت توصلت فيها إىل أن: "الربامج املستوردة هي اليت تساهم يف رفع نسبة استخدام  (1)أمحد خميمر

وابلنسبة إىل مزيج من اللغات فقد  العربية الفصحى، وليست الربامج من إنتاج القناة نفسها"،اللغة 
، فيما حصل مقدم الربانمج على تكرار واحد %21حاز األطفال املشاركون على أعلى نسبة بلغت 

بني  اجلمع يف ، ومل حيصل ضيوف الربانمج على أي نسبة، وقد متثل هذا املزيج%41بنسبة 

                                                           
 .546مرجع سابق، ص: ، "القيم يف برامج األطفال التلفزيونية"تسنيم أمحد خميمر،  (1)
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 بعض ختللت العربية وبعض املصطلحات األجنبية حيث وكل من اللغة الذكر السالفة تاللهجا
أين مت  %11أما اللغة األجنبية فقد حظي فيها ضيوف الربانمج بنسبة بلغت  األطفال، حوارات

االستعانة يف بعض األحيان أبطفال مرتلمني يتقنون اللغات األجنبية على غرار اللغة اإلجنليزية 
وذلك  %41واإلسبانية، بينما حتصل مقدم الربانمج واألطفال املشاركون على النسبة ذاهتا وهي 

 .56 رقم خالل احلوار الذي دار بني أمحد حلمي والطفلة متارة يف احللقة

 تكون قد ال اليت واملضامني واألشخاص احمللية اللهجات للربامج واستخدام احمللية الالتإن الد
 لحدوديةهو من أهم األسباب اليت أدت إىل  اللغة العربية ناألخرى، والتخلي ع األقطار مع متوافقة
 (1) عامة العربية، وهو ما ينتج عنه ضعف يف اإلنتاج العريب بصفة األقطاب بني األطفال برامج تبادل

يف برانمج "جنوم  ى الشخصيات الفاعلة يف عرض القيموملزيد من التوضيح نبني اللغة املستخدمة لد
 صغار" ونس  ظهورها يف الشكل البياين اآليت:

 
 فئة أساليب عرض القيم:. 1.3.1

 " و"جنوم صغار".دانيةالقيم يف برانجمي " عرض (: يوضح أساليب13اجلدول رقم )

                                                           
 .521، 532نورة بن بوزيد، مرجع سابق، ص ص:  (1)
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 الربانمج           
 أساليب عرض القيم

 جنوم صغار دانية
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 أسلوب
 العرض

 %21 61 %25.26 41 أسلوب مباشر
أسلوب ضمين 
 %61 51 %42.12 51 غري مباشر

 %511 11 %511 61 اجملموع

 نوع
 العرض

عرض القيمة 
 %24 63 %31 45 مدعمة بسلوك

عرض القيمة دون 
 %42 52 %21 52 بسلوك دعمها

 %511 11 %511 61 اجملموع
 

"دانية" و"جنوم صغار"   يجمانبر  يف الواردة الرئيسية القيم عرضأن  إىل( 46) رقم اجلدول بياانت تشري
نوع و  ويتضمن األسلوب املباشر واألسلوب الضمين، عرض القيمة أسلوب :مها كان وفق منطني
، واملالحظ أن ويتضمن عرض القيمة مدعمة بسلوك وعرض القيمة دون دعمها بسلوك عرض القيمة
، %25.26ر استخداما يف برانمج "دانية" هو األسلوب املباشر فقد حاز على نسبة األسلوب األكث

أمثلة ذلك تقدمي القيم املعرفية كتقدمي معلومات معرفية وحقائق، والقيم الدينية كتقدمي النصيحة،  ومن
يف حني حاز ، وهذا ما جيعل الطفل أكثر متثال هلذه القيم ألن إدراكها ال يتطل  منه جهدا كبريا

لرتويج وبرز هذا األسلوب أكثر يف قيمة ا %42.12نسبة على  مباشر الغري الضمين األسلوب
واملتمثلة يف الرتويج ملنتوج  مرفقة ومدعمة بسلوكواالستهالك اليت ظهرت يف كل حلقات التحليل 

ه كلما واجهتها مشكلة حتتاج احلل، تناولعصري وحلي  )دانية( عن طريق بطلة الربانمج اليت تقوم ب
، وابلرغم من هذا فإن لألسلوب وهو ما يؤكد سعي الربانمج خللق قيمة استهالكية لدى الطفل

وتنمية القدرات العقلية الضمين الغري مباشر آاثرا إجيابية على الطفل ال سيما على مستوى التفكري 
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يف حني حضي عرض القيمة مدعمة بسلوك على ، والقدرة عل استنباط ما حيمله املضمون من قيم
ثر يف احللقة الثالثة اليت متحورت حول وبرز هذا األسلوب أك %31املرتبة األوىل بنسبة قدرت بـــ

تصحيح بعض العادات اخلاطئة والضارة وإرفاقها بسلوك يوضح التصرفات واملمارسات السليمة 
وطريقة التعامل الصحيحة، فهذا األسلوب لحب  لدى األطفال ويساعدهم على التفاعل واالستيعاب 

ها عرض القيمة دون دعمها بسلوك بنسبة مث تالاجليد لألفكار والقيم اليت حتملها هذه الربامج، 
مرفقة ومدعمة  مباشرة ، واستنادا إىل هذه النتائج نرى أن أكثر القيم يف هذا الربانمج جاءت21%

بسلوك ما يؤكد سعي الربانمج للرتكيز على القيم أبنواعها ودعمها ببعض السلوكيات اليت تشد انتباه 
الطفل إليها وترسخها يف شخصيته، وهو من األسالي  األكثر استعماال وجناعة يف عرض القيم 

  .لقيم ضمنيةللطفل ألنه قد ال ينتبه لداللتها وما حتمله من معاين خصوصا إذا كانت ا

، تكرارا 61مبجموع  %21وابلنسبة لربانمج "جنوم صغار" فكانت أعلى نسبة لألسلوب املباشر بـــ
يف الربانمج هي حيث جند أن القيم األكثر بروزا ، %24وجاءت أغل  القيم مدعمة بسلوك بنسبة 

ابستعراض مواهبهم  القيم الشخصية، وأن أغل  هذه القيم مرتبطة ابألطفال املشاركني الذين قاموا
وهذا األسلوب من العرض له  ،وهواايهتم أبسلوب مباشر عرب سلوكيات وحوارات ترتجم تلك القيم

دور كبري يف تعليم الطفل القيم ودفعه إىل تبين بعض املواقف والسلوكيات، وهذا يعد أمرا إجيابيا إذا  
لقيم املعروضة ذات لحتوى سليب، إذا كانت اكانت القيم املعروضة إجيابية، وينعكس عليه ابلسل  

ثلها يف شخصيته ومييل إىل تقليدها وجتسيدها يف كثري من مفالطفل يتبىن هذه القيم رغم سلبيتها ويت
وقد كانت أغلبها قيم  %61، بينما حصل األسلوب الضمين غري املباشر على نسبة مواقف حياته

على سعي الربانمج  إىل مترير بعض ، ويف هذا أتكيد (53)سلبية حس  ما يوضحه اجلدول رقم 
القيم بطريقة غري مباشرة وترسيخها يف شخصية الطفل العريب ابلشكل الذي يضر بثقافته وهويته 

عرض  وحصل، صول إىل بعض األهداف اليت يسعى إىل حتقيقهاالعربية، كما يعتمد هذا األسلوب للو 
 بها بطريقة لفظية ال حتتاج إىل سلوكوقد وردت أغل %42ما نسبته القيمة دون دعمها بسلوك على 

  .يرتلمتها
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 ونس  ظهورها: والشكل البياين اآليت يوضح األسالي  املستخدمة يف عرض القيم

 
  :املوسيقىنوع . فئة 3.3.1

 " و"جنوم صغار".دانية(: يبني نوع املوسيقى املستخدمة يف برانجمي "14اجلدول رقم )
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.يوضح أساليب عرض القيم يف الربانجمني حمل الدراسة(: 21)الشكل البياين رقم 

دانية

نجوم صغار

 الربانمج                        
 نوع املوسيقى

 جنوم صغار دانية
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 املوسيقى
واملؤثرات 
 الصوتية

موسيقى 
 %52.11 12 / / صاخبة

موسيقى 
 هادئة

12 22.22% 55 41% 

املؤثرات 
 %31.21 63 %11.13 51 الصوتية

 %511 11 %511 52 اجملموع
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يشري اجلدول السابق إىل أن توظيف املوسيقى يف برانجمي "دانية" و"جنوم صغار" كان وفق نوعني 
 املوسيقى واملؤثرات الصوتية واألصوات البشرية واملوسيقية:

  املوسيقى واملؤثرات الصوتية:

 الشعور تكثيف أمهها من متعددة ألسباب يف الربامج التلفزيونيةواملؤثرات الصوتية  املوسيقى تستخدم
 أو مالئمة خلفية لتوفري أو، معينة جزئية يف صويت كمؤثر أو املعلق، لصوت مقدمة ابتكار أو ابحملتوى
  (1).اإلعالمية للرسالة لالستجابة قابلية أكثر املتلقي جتعل إجيابية نفسية حالة أو مشاعر خلق

 %11.13بنسبة " دانية"برانمج كل من يف  األوىل رتبة املاملالحظ أن املؤثرات الصوتية احتلت 
 برانمج "دانية" يف ووردت هذه املؤثرات يف الربانجمني ومتثلت يف ،%31.21و"جنوم صغار" بنسبة 

وخمتلف املؤثرات املعربة عن احلاالت اإلنفعالية للشخصيات،  ،والتصفيق والتشجيع أصوات الطبيعة
الدالة على الدعم  هتافات وتصفيقات اجلمهور أساسا يف أما يف برانمج "جنوم صغار" فتجسدت

 جتاه معينة مبشاعر اإلحساس تعميق يف خاصا دورا تلع  الصوتية املؤثراتف"والتشجيع لألطفال، 
 املؤثرات وتنوع تداخل أن الباحثون وجد فقد، نفسها املرئيات عن أمهية يقل ال دور وهو املرئيات
  (2)."هبا إحساسه يف يؤثر أن ميكن ما لوحة إىل املشاهد فيها ينظر اليت اللحظة صاحبة معامل الصوتية

 %41يف برانمج "دانية" وبنسبة  %22.22املوسيقى اهلادئة يف املرتبة الثانية بنسبة  حلتيف حني  
وجتسدت أحياان يف موسيقى كوميدية ني ربانجمالجل حلقات  يف برزتحيث  ،يف "جنوم صغار"

                                                           
 .24أمينة طرابلسي ، مرجع سابق، ص:  (1)
 .24املرجع نفسه، ص:  (2)

األصوات 
 البشرية 

 %14.22 12 %511 15 أغاين عربية
 %22.13 12 / / أغاين أجنبية

 %511 52 %511 15 اجملموع
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مللء أو تتناس  مع أجواء الفكاهة واملرح اليت كانت تصنعها الشخصيات املختلفة يف الربانجمني 
إىل أن استخدامها بدرجة كبرية ويرجع سب  يف أحيان أخرى،  فرتات الصمت املصاحبة للصورة

كقيمة   أو املوسيقى اهلادئة تكون لحسوسة أكثر منها مسموعة فتستخدم كخلفية مرافقة للحوار
، كما أهنا متنح الطفل الراحة واهلدوء وال إيقاعية ولمالية أو ألغراض حسية أو للتعبري عن حالة نفسية

يف  هافلم يتم توظيفلموسيقى الصاخبة ابلنسبة ل أما ،لربانمجا املراد تقدميه عرب ضموناملتؤثر سلبا على 
 %52.11أخريا بنسبة  يف برانمج "جنوم صغار" ، يف حني جاءت املوسيقى الصاخبة"دانية" برانمج

املوسيقى يف دراستها اليت خلصت إىل أن " (1)تسنيم أمحد خميمروهي نتيجة خمالفة ملا توصلت إليه 
من برامج عينة  %23.2القناة واليت تبلغ نسبتها الصاخبة هي الغالبة على ما يعرض يف برامج 

هذا النوع من و ،" 34.4%الدراسة، مقارنة بنسبة املوسيقى واملؤثرات الصوتية اهلادئة واليت بلغت
براز إعند لحاولة  مفيد واستخدامها أحياان ،عمل على جذب انتباه الطفل واستثارة مشاعرهياملوسيقى 

واملواقف واملشاهد اليت  عليها، إال أن استخدامها يف الكثري من األحيانبعض املواقف والقيم والرتكيز 
، لذا ينبغي ويبعده عن فحوى الصورة الطفليفقد املشهد روحه ويشتت انتباه  ،ال تستدعي ذلك

  احلرص على توظيف املوسيقى بطريقة متوازنة يتقبلها عقل الطفل.

 األصوات البشرية:

حيث تفوقت األغنية العربية على األغنية  ، أغنية عربية وأغنية أجنبيةإىل األصوات البشرية وانقسمت 
، %14.22األجنبية يف برانمج "جنوم صغار" بفارق تكرار واحد وجاءت النس  على الرتتي : 

وردت وابلنظر إىل هذه النس  نستخلص تركيز الربانمج على األغاين األجنبية اليت  %22.13و
على أغاين الربانمج اليواننية ... وغريها، ويف كثري من األحيان اعتمد جنليزية، بعدة لغات منها اإل

وهو ما يرسخ لدى الطفل ثقافة  موجهة للكبار بعيدة عن إدراك األطفال وال تتناس  مع سنهم،
، بينما وردت األغنية العربية يف برانمج "دانية" مرة واحدة أجنبية غريبة عن انتمائه العريب اإلسالمي

واليت تدعو إىل  ،وذلك يف احللقة اخلامسة ومحلت األغنية عنوان "جيل الغد" %511بنسبة 
                                                           

 .542مرجع سابق، ص: ، "القيم يف برامج األطفال التلفزيونية"تسنيم أمحد خميمر،  (1)
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مل حتصل األغنية األجنبية يف حني ، االجتهاد واملثابرة والتحلي ابألمل والتفاؤل من أجل غد أفضل
 على أي تكرار.

احلركة  من نوعتفاعلية و أجواء  إلضفاء منها البد ضرورة الصوتية واملؤثرات املوسيقية اخللفية إن
 الربامج املختلفة استخدام أن إىل ابإلضافة والنبض وتساهم إىل حد كبري يف جاذبية الربانمج وجناحه،

من  للطفل املعلومات من الكثري إبعطاء يسمح ،هاعناصر  من أساسي كعنصر واملوسيقى صواتألل
ة وزايد الطفل هانتبا ةاثر إو  أكثر ةالصور  فهم تعميق على تساعد اليت الصوتية تراثؤ وامل اللغة خالل
  .املتابعة يف بتهغر 

 وملزيد من التوضيح نورد نوع املوسيقى واملؤثرات الصوتية ونس  ظهورها يف الشكل البياين اآليت:
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 :لدراسة التحليليةالعامة ل نتائجالاثلثا: 

 ميكن ،الدراسة أسئلة على جتي  اليت النتائج من جمموعة إىل الدراسة لعينة انحتليل خالل منتوصلنا 
 :اآلتية النقاط يف أمهها تلخيص

 النتائج اخلاصة بفئات املضمون )ماذا قيل؟(:

جتماعية، تليها كل من املواضيع "دانية" هي املواضيع اال ن أعلى املواضيع نسبة يف برانمجإ .2
 الطفل برامج إلعداد اوأساس االهتمام مركز تكون وهو أمر إجيايب أن ،، واملواضيع العلميةالثقافية

أما برانمج ، العمرية املرحلة هذه مثل يف خاصة للمعرفة ومصدرا ثقافية وقوة تربواي وسيطاابعتبارها 
 فهو الربانمج واهتماماته، توجه ضحعلى املواضيع الثقافية والفنية، وهو ما يو  "جنوم صغار" فقد ركز

 ،ألقراهنم وهواايت األطفال املشاركني وجعلهم قدوة مواه  يربز الذي الفين احملتوى الثقايف على يركز
 على ينعكسمما ال سيما ما تعلق مبواضيع املوسيقى والغناء والرقص وبدرجة أقل املواضيع الرايضية، 

 الفنية. املواضيع عكساألخرى  أمهية املواضيع من يقلل وجيعله سلبا املسلم الطفل

 من هيو  والشخصية والدينية جتماعيةاال القيم الرسوم املتحركة "دانية" دور مهم يف غرس لربانمج .1
 يف الربامج التلفزيونية ووظيفة الطفل وخصوصية يتوافق مبا وهذا ،الربانمج اهذ يتضمنها اليت القيم أكثر
 . سوية شخصية لتكوين األساسية واملبادئ القيم وتعليمه هتتنشئ

 الرتتي  حس  عليها الرتكيز متاليت  الرئيسية القيم من جمموعة "جنوم صغار" برانمج لحتوى تناول .3
 الربانمج لحتوى أن يعين ما جتماعية، القيم اجلمالية، القيم املعرفية،الشخصية، القيم اال القيم: التايل

 اجلسدية اجلوان  تنمية على تهساعدوم إىل بناء شخصية الطفل وإبرازها، األوىل ابلدرجةيهدف 
 مهاراته.و  قدراته تشجيع ودعمو  واإلبداع للتفكري لحاوالت وفتح جتماعيةواال والنفسية

، وحقائق معرفية معلومات تقدميتضمن الربانجمان لحل الدراسة العديد من القيم املعرفية أبرزها  .4
القدرة على التفكري، الرغبة يف االكتشاف والتعلم، إضافة إىل قيم تشجع على البحث والتعلم وح  
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وهو ما من شأنه توسيع أفق التفكري لدى األطفال، وتزويدهم ابخلربات واملهارات  االستطالع،
 .واملعلومات اليت تساعدهم على التكوين العلمي والثقايف

االعتزاز  لدراسة على القيم الوطنية والسياسية، إال فيما خيص قيميتمل يركز الربانجمان لحل ا .5
ابلرغم  يف برانمج "جنوم صغار" واليت وردت بنس  ضئيلة، تقدير الشخصيات السياسيةو  ،ابلعروبة

 من أن هذه القيم تلع  دورا كبريا يف ربط الطفل بوطنه وتعليمه الضوابط والقوانني اليت حتمي انتسابه.

ها قيمة فعل تتلو  قيمة تصدرهتا قيمة تقدمي النصيحة، 42بلغ عدد القيم الدينية يف برانمج "دانية"  .6
الكلمة الطيبة، بر الوالدين، مثل  غرس الفضائل يف نفوس األطفالإىل  إضافة إىل قيم تدعو ،اخلري

فهم الثقافة يوتثقدهم أبمور دينهم ي  سلوكهم وتزو يهتذهذا سعيا من الربانمج إىل و  ،واالبتسامة
قيمة وهو عدد ضئيل  54م صغار" و "جنعدد القيم الدينية يف برانمج ، بينما مل يتجاوز اإلسالمية
رتاثه العريب بربط الطفل اليت ت ربانمج على عرض وإبراز القيم الدينيةالعدم تركيز من خالله نستخلص 
 ة.اإلسالميوهويته 

 ،تصحيح العادات اخلاطئة وأمهها قيمةجتماعية اال القيم من برانمج "دانية" العديد تضمن .7
تصحيح  قيم لكن ...اخل،قيم التكافل األسري ،الصداقة وآداب الطعام ،االهتمام ومساعدة اآلخرين

 تضمن فقد ذلك إىل ابإلضافة بوضوح، مهيمنة بدت االهتمام ومساعدة اآلخرين ،العادات اخلاطئة
الرأفة والرفق  ،آداب احلوار قيم يف عموما تتمثل االجتماعية القيم جمموعة من برانمج "جنوم صغار"

 ...اخل،االحتاد والعمل اجلماعي ،احملبة ،اهلدية ،تقدير واحرتام املهن ،دعم األهل ألبنائهم ،ابألطفال
جتماعي لدى الطفل مبا يسمح له ابلتواصل اال هاغرسيسعى الربانجمان إىل مهمة إجيابية  وهي قيم
 .السوي

برزت القيم اجلمالية يف برانمج "جنم صغار" بدرجة كبرية وجتسدت أكثر يف قيم األانقة واالعتناء  .8
ابملظهر، امليل إىل الفن، واإلبداع والتناسق يف الديكور، وبرزت بدرجة أقل كل من املناظر الطبيعية، 
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الشكلية املهمة يف جناح أي النظافة، واألانقة واالعتناء ابملظهر يف برانمج "دانية"، وهي من العناصر 
 برانمج موجه للطفل، حيث تكون لديه معايري اجلمال وتصقل إحساسه الفين واجلمايل.

وردت القيم الشخصية بنس  عالية يف كل من برانمج "دانية" و"جنوم صغار"، فوجود قيم مثل  .9
 ،اإلجناز والتفوق ،الذاتيةالثقة ابلنفس واإلميان ابلقدرات ، الدعم والتحفيز ،اإلجيابية يف التفكري
وغريها من القيم يعد أمرا إجيابيا وفعاال يف بناء شخصية مثالية  الشجاعة واجلرأة ،الطموح والتحدي

 تكون منوذج وقدوة للناشئة، وتعلمهم طريقة حتقيق الذات وتطويرها.

ما بني قيم إجيابية وقيم سلبية، غري أن هناك  3MBCتنوعت القيم اليت تعكسها برامج قناة  .21
فرغم أن  ،القيم السلبية يف مضامني كال الربانجمنيحساب تفوق واضح وكبري للقيم اإلجيابية على 

أغل  احللقات لحل التحليل كانت تركز على القيم اإلجيابية، إال أهنا أتيت لحاطة مبجموعة من القيم 
 أتيت التربج يتارتبطت معظمها ابجلان  الشخصي والو  -ار"خصوصا برانمج "جنوم صغ- السلبية

يف مقدمتها، وهي القيم اليت متس اجلان  الديين  والزينة، املوضة واللباس الغريب، تقليد الفن الغريب
تسعى لغرس وترسيخ  3MBCواألخالقي بشكل خاص، ووجودها يف الربانمج له مؤشر على أن قناة 

  .ناقض مع القيم العربية واإلسالميةويتثقافة دخيلة لدى الطفل العريب مبا يتناىف 

حيقق برانمج "دانية" من خالل املواضيع املطروحة األهداف التوجيهية اإلرشادية، واألهداف  .22
جتماعي والرتبوي للربانمج، وهو ما من شأنه أن يسهم يف التعليمية التثقيفية، وهذا يعود إىل الطابع اال

توسيع ثقافة الطفل وتنويع مداركه وتنشئته تنشئة اجتماعية سليمة، يف إطار السعي خللق جيل واع 
من األطفال، وهذا خالفا لألهداف احملققة يف برانمج "جنوم صغار" واليت احنصرت يف اكتشاف 

جيع على ممارسة اهلواايت، والتسلية والرتفيه، فهو بذلك يهدف إىل املواه  والقدرات وتنميتها، التش
حيتوي تنمية مواه  األطفال وإبراز مهاراهتم وقدراهتم وتعزيز ميوهلم، يف قال  ترفيهي خفيف 

 .االبتسامة والتسلية بعيدا عن فكرة حشو ذهن الطفل وحقنه ابملعلومات اجلافة
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 بني ماMBC3 قناة  يف الربانجمان لحل الدراسة يوظفها اليت اإلقناعية االستماالت تتنوع .21
هلذا األخري يف برانمج  أفضلية مع التخويف،واستماالت  ة،العقلية، االستماالت العاطفي االستماالت

"دانية" حيث ورد التخويف من أضرار صحية، والتأني  والشعور ابلذن  بنس  متقاربة، وقد مت 
والرتكيز على بعض العادات ، الصحة العامة وطرق احملافظة عليهاأبسباب  دف التعريفهباستخدامها 

، يف وأسالي  الوقاية منهاواحلث على جتنبها  من األخطار النالمة عنهاوالتحذير واألضرار الصحية 
استمالة املرح  ركز برانمج "جنوم صغار" بصفة رئيسية على االستماالت العاطفية واليت متثلت يفحني 

 فعالة ، حيث تعد هذه األسالي  وسائلواالستعانة ابملشاهري ،اإلهبار يف اإلخراج الفين، والفكاهة
ويسهم  الربانمج، أتثري فاعلية من يزيدوهو األمر الذي  وإاثرة االهتمام يف أي برانمج، االنتباه جلذب

 يف إجناحه وإكسابه نس  مشاهدة عالية.

اعتمد برانمج "دانية" يف عرضه للقيم على الشخصيات الكرتونية اليت تعد من األمور احملببة  .23
لدى الطفل العتمادها على الواقع االفرتاضي الذي يثري خياله وأحاسيسه، وذلك من أجل مترير لملة 
جنوم من القيم عرب رسائل تربوية هادفة، يف حني تنوعت الشخصيات اليت اعتمد عليها برانمج "

صغار" يف عرض القيم بني مقدم الربانمج، الضيوف، واألطفال املشاركون الذين حصلوا على أعلى 
تكرار، وهذا ما جيعل الطفل يتفاعل مع هذه الشخصيات ويتمثل للقيم اليت تعرضها، ويسمح 

 إبيصال املعلومة وتعلمها بطريقة صحيحة وأبسلوب واضح. 

 اخلاصة بفئات الشكل ) كيف قيل؟(:  النتائج

 يف استخداما األكثر اللغة أن ،"صغار جنوم"و" دانية" برانجمي تقدمي لغة ربزت يتال نتائجال تبين .24
 ثروهو ما يؤ ، %22.25، و%21واليت جاءت نسبها على الرتتي :  العامية اللهجة هي الربانجمني
 ةالعربي ةابللغ رضتع اليت الربامج يضنق ىعل ديهمل السليماللغوي  وعلى النمو األطفال لغة على سلبيا
، فاعتماد اللهجة العامية بديال عنها وإقحام مفردات غري عربية بشكل مبالغ فيه هي إشارة يحةالفص

 ضمنية أبن اللغة العربية غري مواكبة وغري قادرة على استيعاب لغة العصر.
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 جيعل ما وهذاني هو األسلوب املباشر، ربانجمال يف استخداما األكثرعرض القيم  أسلوب نإ .25
ويساعده على التفاعل  ،كبريا جهدا منه يتطل  ال إدراكها ألن القيم هلذه متثال أكثر الطفل

 التحليل عينة يف القيم أغل  جاءت كماواالستيعاب اجليد لألفكار والقيم اليت حتملها هذه الربامج،  
الربانمج للرتكيز على القيم أبنواعها ودعمها ببعض السلوكيات يؤكد سعي  ما وهو بسلوك، مدعمة

اليت تشد انتباه الطفل إليها وترسخها يف شخصيته، وهو من األسالي  األكثر استعماال وجناعة يف 
 عرض القيم للطفل ألنه قد ال ينتبه لداللتها وما حتمله من معاين خصوصا إذا كانت القيم ضمنية.

واملوسيقى اهلادئة بدرجة   الصوتية املؤثراتعلى " صغار جنوم"و" دانية" يبرانجم من كلاعتمد   .26
هم إحساس تعميق يف خاصا دورا تلع كبرية وهذا ملا هلا من أمهية يف برامج األطفال، فهي جتذهبم و 

كقيمة إيقاعية ولمالية أو ألغراض حسية أو للتعبري عن كما تستخدم   ما يشاهدونه، جتاه هممشاعر و 
، فاستخدامها يف الربانجمني أمر إجيايب وال يؤثر سلبا على املضمون املراد تقدميه عربمها،  حالة نفسية

كما اعتمد برانمج "جنوم صغار" على كل من األغنية العربية واألغنية األجنبية مع تركيز الربانمج على 
 ائه العريب اإلسالمي.األغاين األجنبية وهو ما يرسخ لدى الطفل ثقافة أجنبية غريبة عن انتم
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 ربة النظرية:انتائج الدراسة يف ضوء املقرابعا: 

تفرتض نظرية الغرس الثقايف أن التلفزيون وبراجمه تنشئ لدى الطفل مواقف ومشاهد مألوفة لديه، 
العتماده على الصورة واحلركة واأللوان والعناصر اإلخراجية األخرى، ما جيعله يتبناها وحياكيها يف 

ملواقف كلما الواقع من خالل تقليد ما يشاهده من تصرفات وسلوكيات معينة، ويستدعي مثل هاته ا
صادف ما مياثلها يف الواقع، وبناءا على هذا فإن الربامج لحل الدراسة سعت إىل غرس األفكار والقيم 
واملفاهيم الرمزية لدى الطفل، واستعملت يف ذلك عدة أسالي  للغرس يف الشكل واملضمون، حيث 

ماالت اإلقناعية املختلفة، مت عرض القيم أبنواعها بطريقة مباشرة وضمنية، وتوظيف األسالي  واالست
واليت تعمل على إقناع األطفال بكل ما حتتويه هذه الربامج من مثل وقيم، وهتدف إىل إعطائهم صور 

جتماعي ابلشكل الذي يصع  تغيريها فيما بعد، وابلتايل فإن الربانجمني لحل رمزية عن الواقع اال
وعلى سلوكياهتم وخمتلف األفكار والتوجهات  الدراسة يؤثران تراكميا على منظومة القيم لدى األطفال

على الصعيدين اإلجيايب والسليب، تبعا للوقت الذي يقضيه الطفل يف مشاهدة التلفزيون ولحتوى هذه 
الربامج، ويكون ذلك من خالل تدعيم القيم السائدة وترسيخها واحلث على االلتزام هبا يف السلوك 

اعية، القيم الدينية، القيم الشخصية...وغريها، أو تغيري جتمجتماعي ومن أمثلة ذلك القيم االاال
التأثري األساسي لوسائل اإلعالم مييل إىل احلفاظ على وزراعة قيم جديدة كالقيم السلبية، إال أن 

ا، كما تنوعت أسالي  عرض القيم وغرسها لدى الطفل بني السائدة بدال من تغيريهوالقيم املعايري 
، ومنها املدعم بسلوك والغري مدعم، وهو ما يؤكد سعي الربامج اخلاصة األسلوب املباشر والضمين

ابلتحليل إىل غرس واستزراع القيم واملفاهيم على املدى البعيد، وهو ما يربر أن عملية الغرس ال تعتمد 
 على االستجابة الفورية قصرية املدى وإمنا على ما خيلفه التلفزيون من آاثر مستقبلية.

 



 
 

 

 الخاتمة
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 اخلامتة:

بـ" القيم املتضمنة يف الربامج التلفزيونية العربية املخصصة  وسومةلقد حاولنا من خالل هذه الدراسة امل
للطفل" سواء يف جانبها النظري أو التطبيقي تبيان واقع القيم يف برامج األطفال التلفزيونية وحماولة 

، ويف ضوء النتائج التطبيقية، ومن خالل حتليلنا نيحمتوايت ومضاممن  هبا استنباط ما يرتبط
حتتوي العديد من  MBC3 قناة اليت تنتجهاالتلفزيونية  األطفال برامج للمعطيات، خلصنا إىل أن

معرفية، ، شخصيةاجتماعية،  قيمفهي حتتوي على  العريب، رتسيخها لدى الطفلالقيم اليت تسعى ل
 قدراته وأفكاره وتطوير ،ومنوه بذوقه االرتقاء على تساعده وهي قيم إجيابية ...وغريها،دينية، مجالية

وهذا ال ينفي ، كسابه أمناطا سلوكية تتوافق مع بيئته االجتماعيةإاملختلفة، و  واهتماماته واجتاهاته
الطفل العريب مبا  عنثقافة دخيلة و  اأفكار وجود بعض القيم السلبية يف برامج الدراسة حتمل يف طياهتا 

 تنتقل من جمرد صورة ذهنية يف كوهنا وداللتها وتتجلى أمهيتها، يتناىف مع القيم العربية واإلسالمية
، وقد إىل قيم جمسدة واقعيا من خالل عمليات التطبيع االجتماعي يشاهدها الطفل عرب الشاشة

االجتماعية، الثقافية والفنية، وردت هذه القيم ضمن عدة مواضيع مت التطرق إليها منها املواضيع 
 توظف مضامني خالل من الطفل تستقطب ذه الربامجفهجهة أخرى  ومناملواضيع العلمية...اخل، 

 فطبيعة الربامج ،وغري مباشرةمباشرة  أساليب ابستخدام القيم وتقدم لإلقناع، خمتلفةاستماالت 
 األطفال لنفوس واالنفعالية والعقلية احلسية املثريات من تعترب عرضها وطريقة ومواضيعهاالتلفزيونية 

وهو اهلدف الذي تسعى  ،جتعلهم يقبلون عليها ويتبنوهناو  واجتاهاهتم كياهنم يف تؤثرو  ،كبرية بدرجة
 .القناة الوصول إليه

 املعمقة والدراسات البحوث من للمزيد وحتتاج جزئية دراسة تعتربويف األخري ميكن القول أن دراستنا 
للطفل وطبيعة مضامينها  املوجهة التلفزيونية الربامج نوعية خيص فيما ،نتائجها صحة من للتحقق
االجتماعية، وبناءا على هذا نقدم مجلة من التوصيات واملقرتحات لكل  تنشئتهم على أتثريها وكيفية

 :ونذكر منها املعنيني واملهتمني بشؤون الطفل
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 نسبة املوضوعات اليت تليب احتياجات ورغبات الطفل العريب، وتسهم يف تنمية قدراته  زايدة
لريتقي إىل مستوى  هيف براجموأتكيد هويته القومية، ابإلضافة إىل تطوير جمال التسلية والرتفيه 

 الرتفيه البناء.
  إنشاء جلان ضرورة االهتمام بعملية التقييم ومتابعة برامج األطفال بصفة مستمرة من خالل

 رقابية لكل ما يعرض من مواد إعالمية للطفل.
  تظافر جهود خمتلف مؤسسات التنشئة االجتماعية خاصة منها االعالمية يف تقدمي رعاية

من خالل إعداد برامج مدروسة تراعي فيها القيم العربية  ،متكاملة ومتوازنة للطفل العريب
 سالمية اليت حتافظ على هويته وانتمائه.اإل
 راقبة األسرة لنوعية الربامج اليت يشاهدها أبناؤهم، وضبط أوقات املشاهدة، مع العمل على م

مقامستهم بعض الربامج من أجل إكساهبم احلس الناقد، وتدريبهم على إدراك القيم اليت ينبغي 
 االحتذاء هبا.

  اهلادف وإثرائه مبواد خصبة ومشوقة، والعمل على اجتذاهبم بشىت األلوان توسيع اإلنتاج العريب
 مستوايت منوهم.و الفنية اليت تتناسب 
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 .4000 عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع،. اإلعالم واجملتمع. عزام حممد ،أبو احلمام .9
. عمان: دار املسرية للنشر 00أبو جادو، صاحل حممد. سيكولوجية التنشئة االجتماعية. ط .11

 .4002والتوزيع، 
عمان: دار اليازوري . جتماعية للطفلالتنشئة اال .عبد احلافظ سالمة، و مسيح ،و مغليأب .11

 .4003العلمية للنشر والتوزيع، 
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 بنغازي: جامعة قاريونس، .اإلعالم املتخصص: دراسة وتطبيق .مصطفى عمر ،أمحد .12
0221. 

عمان: دار أسامة للنشر . اإلبداع اإلعالمي يف الفضائيات العربية .بشرى مجيل ،إمساعيل .13
 .4004والتوزيع، 

 دار: ن م د العريب. الطفل شخصية بناء يف ودورها األطفال جمالت .أمحد البكري، طارق .14
 دس. والتوزيع، للنشر واإلميان العلم

ديوان  :. اجلزائر2ط .تصالمناهج البحث العلمي يف علوم اإلعالم واال .أمحد ،بن مرسلي .15
 .4000املطبوعات اجلامعية، 

. اجلزائر: املؤسسة 4ط. دليل الباحث يف املنهجية وكتابة الرسائل اجلامعية .عمار ،بوحوش .16
 .الوطنية للكتاب، دس

كوم للدراسات   -اجلزائر: طاكسيج .حتليل احملتوى للباحثني والطلبة اجلامعيني .يوسف ،متار .17
 .4001والنشر والتوزيع، 

دار املقر للنشر  :عمان. اإلعالم والطفل .ومجيل خليل حممد ،عزام حممد علي ،اجلويل .18
 .4002والتوزيع، 

القاهرة: الدار املصرية اللبنانية،  .اإلعالم واجملتمع .وإمام سلوى علي ،مىن سعيد ،احلديدي .19
4002. 

 .تصال: دروس نظرية وتطبيقاتمنهجية البحث يف علوم اإلعالم واال .حممد الفاتح ،محدي .21
 .4001والتوزيع، عمان: دار أسامة للنشر 

اإلسكندرية: دار . الرتبية اإلعالمية: التعليم األساسي يف عصر العوملة .مساح حممد ،الدسوقي .21
 .4000اجلامعة اجلديدة، 

عمان: دار . نظرايت االتصال يف القرن احلادي والعشرين .عبد الرزاق حممد ،الدليمي .22
 .4002اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 
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 والتوزيع، للنشر امليسرة دار عمان: والطفل. اإلعالم وسائل .لرزاق حممدعبد ا ،الدليمي .23
4004. 

دمشق: دار  .البحث العلمي: أساسياته النظرية وممارسته العلمية .رجاء وحيد ،دويدري .24
 .4000الفكر، 

املطبوعات  ديوان :اجلزائر. جتماعية واإلنسانيةالوجيز يف املنهجية للعلوم اال .حجيلة ،رحايل .25
 .4002 اجلامعية،

. اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، 4ط .تربية الطفل بني النظري والتطبيقي .سعيد ،زاين .26
4000. 

دراسات يف أتثري القنوات  .ويسري خالد إبراهيم، الطائي عليوي حسني، طه أمحد ،الزيدي .27
 .4003زيع، عمان: دار النفائس للنشر والتو  .الفضائية على اجملتمع وفئاته

اجلزائر: دار الفجر للنشر . جتماعيةأسس املناهج اال .اجليالين حسانو  ،بلقاسم ،سالطنية .28
 .4004والتوزيع، 

 .0222. القاهرة: عامل الكتب، 3ط .حبوث اإلعالم .حممد حسني ،مسري .29
اجلزائر: مؤسسة  . القنوات الفضائية وأثرها على القيم األسرية لدى لشباب .نسيمة ،طبشوش .31

 .4000كنوز احلكمة للنشر والتوزيع، 
ديوان املطبوعات اجلامعية،  :اجلزائر. حتليل احملتوى يف حبوث اإلعالم. حممد، عبد احلميد .31

 دس.
 .4000. عامل الكتب: 4ط .نظرايت اإلعالم واجتاهات التأثري .حممد ،عبد احلميد .32
القاهرة: دار الفكر  .عصر البث الفضائيصناعة األخبار التلفزيونية يف  .هنى عاطف ،العبد .33

 .4001العريب، 
عمان: دار  .منهجية البحث العلمي: القواعد واملراحل والتنظيمات .حممد وآخرون ،عبيدات .34

 .0222 وائل،
 .4002األردن: دار املناهج للنشر والتوزيع، . دراسات إعالمية .وديع ،العزعزي .35
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: أوراق ثقافية جيجل .راءات يف الصحافة املكتوبةاإلعالم الديين يف اجلزائر: ق .هند ،عزوز .36
 .4003للنشر والتوزيع، 

عمان: دار األايم للنشر والتوزيع، . جتماعيةاإلعالم والتنشئة اال .عبد الفتاح علي ،علي .37
4002. 

عمان: بيت . أساليبه، وإجراءاته ،البحث العلمي: أسسه، مناهجه. مصطفى رحبي ،عليان .38
 .4000األفكار الدولية، 

عمان: دار  .جتماعيمناهج البحث اال .البواليز حممد عبد السالمو  ،انجح رشيد ،القادري .39
 .4002صفاء للنشر والتوزيع، 

عمان: دار احلامد للنشر والتوزيع،  .الرأي العام ونظرايت اإلتصال .مصطفى يوسف ،كايف .41
4002. 

والتوزيع،  عمان: دار احلامد للنشر. وسائل اإلعالم والطفل .مصطفى يوسف ،كايف .41
4002. 

عمان: دار األايم للنشر والتوزيع،  .مدخل إىل الصحافة واإلعالم .علي عبد الفتاح ،كنعان .42
4002. 

اإلسكندرية: مؤسسة عامل الرايضة  .البحث العلمي: نظرايته وتطبيقاته .حممد فتحي ،الكوداين .43
 .4002للنشر، 

عمان: دار كنوز املعرفة العلمية للنشر . حبوث اإلعالم: األسس واملبادئ .منال هالل ،املزاهرة .44
 .4000والتوزيع، 

 .4002عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع،  .نظرايت اإلعالم .بسام عبد الرمحن ،املشاقبة .45
 .4002اإلسكندرية: دار التعليم اجلامعي،  .تصال ابجلماهرياإلعالم واال .حممد خري ،املغريب .46
القاهرة: الدار  .إلتصال ونظرايته املعاصرةا .السيد ليلى حسنيو  ،حسن عماد ،مكاوي .47

 .4000املصرية اللبنانية، 
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. عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، 4ط .جتماعية للطفلالتنشئة اال .عمر أمحد ،مهشري .48
4003. 

عمان: دار الفكر انشرون  .2ط .أثر وسائل اإلعالم على الطفل .صاحل دايب ،هندي .49
 .4002وموزعون، 

 .4000عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع،  .اإلعالم والطفل. هادي نعمان ،اهلييت .51
عمان: دار . األبوة التلفزيونية: دور اإلعالم يف تشكيل ثقافة األطفال .جليل ،وادي محود .51

 .4003البداية انشرون وموزعون، 
الكويت: منشورات  .ترمجة عبد الفتاح الصبحي .األطفال واإلدمان التلفزيوين .ماري ،وين .52

 .0222عامل املعرفة، 

 .الرسائل اجلامعيةاثلثا: 

، "جمالت األطفال ودورها يف بناء الشخصية اإلسالمية" أطروحة دكتوراه، أمحد البكري طارق .53
 .0222جامعة اإلمام األوازعي، 

األطفال بن سعدية مليكة، "القيم الدينية اإلسالمية املبلغة يف الربامج التلفزيونية لقنوات  .54
-مستغامن -أطروحة دكتوراه يف علوم اإلعالم واالتصال، جامعة عبد احلميد بن ابديس العربية"

،4002-4002. 
"أتثري الربامج التلفزيونية املوجهة لألطفال على التنشئة األسرية يف اجملتمع  بن عمر سامية، .55

، -بسكرة-مد خيضرجتماع العائلي، جامعة حماجلزائري" أطروحة دكتوراه علوم يف علم اال
4004- 4003. 

متار انجي، "أتثري برامج األطفال يف التلفزيون اجلزائري" أطروحة دكتوراه دولة يف علوم الرتبية،  .56
 .4002-4002جامعة اجلزائر، 
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 وجهة من للطفل االجتماعية التنشئة يف التلفزيونية األطفال برامج دور" زهرة، جامع فاطمة .57
– حيىي بن الصديق حممد جامعة الرتبية، االجتماع علم يف ماجيستري رسالة" األمهات نظر

 .4002-4003 ،-جيجل
جتماع محريش سامية، "القيم الدينية ودورها يف التماسك األسري" رسالة ماجيستري يف علم اال .58

 .4000 -4002،-ابتنة -الديين، جامعة احلاج خلضر 
بغداد ليلى أمال، "الطفل والتلفاز: اآلاثر اإلجيابية والسلبية" أطروحة دكتوراه علوم يف  حريش .59

 .4002-4002، 4جتماع، جامعة وهران علم اال
الدقناوي حممد جابر شادية، "القيم واملعلومات اليت تقدمها برامج األطفال ابإلذاعـة املصريـة"  .61

 .4002،-مصر -رسالة ماجيستري، جامعة عني مشس 
الزعيب قاسم حال،" أتثري مشاهد العنف يف برامج األطفال التلفزيونية )الرسوم املتحركة( على  .61

رسالة ماجيستري يف اإلعالم، جامعة " األطفال من وجهة نظر أولياء األمور)األمهات( واملدرسات
 .4002، -عمان-الشرق األوسط 

جتماعي لدى طلبة املراحل شرقي حورية، "النسق القيمي وعالقته ابلتوافق النفسي واال .62
 .4001-4002، 4املتوسطة والثانوية" أطروحة دكتوراه علوم يف علم النفس، جامعة وهران 

الشهري سعيد علي عائشة، " مناذج من القيم اليت تعززها أفالم الرسوم املتحركة املخصصة  .63
اإلسالمية واملقارنة، جامعة أم لألطفال من وجهة نظر الرتبية اإلسالمية" رسالة ماجيستري يف الرتبية 

 .4000 -4002، -اململكة العربية السعودية- القرى
شيخ الدين هاشم حرم، "برامج األطفال التلفزيونية ودورها يف تربية وتثقيف الطفل" رسالة  .64

 .4002-4003ماجيستري يف اإلذاعة والتلفزيون، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 
ودورها يف التوعية الدينية للشباب" رسالة MBC3 صابر المية، "احلمالت اإلعالنية يف ابقة  .65

 -4002، -ابتنة- تصال والعالقات العامة، جامعة احلاج خلضرماجيستري يف علوم اإلعالم واال
4000. 
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رسالة ماجيستري يف علم  صوكو سهام، "واقع القيم لدى املراهقني يف املؤسسة الرتبوية" .66
 .4002-4002، -قسنطينة -جتماع، جامعة منتوري اال

املاجستري يف علوم  رسالةطرابلسي أمينة، "القنوات العربية املتخصصة يف برامج األطفال"  .67
 .4000-4002،-قسنطينة -اإلعالم و االتصال، جامعة منتوري

روحة أط" عباس سعيدة، "الدراما الرتكية وانعكاساهتا على قيم الشباب اجلزائري اجلامعي .68
 .4002-4001، -ابتنة-دكتوراه يف العلوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر 

العتييب بنت كتاب نوف، " القيم الرتبوية يف برامج قناة اجملد لألطفال" رسالة ماجستري يف  .69
 .4000-4002، -السعودية-اإلعالم، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

حتليلية للقيم املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية  العجرمي سلمان عثمان مسية، "دراسة .71
جتماعية وحقوق اإلنسان للصف الرابع األساسي بفلسطني" رسالة ماجيستري يف املناهج واال

 .4004، -غزة -وطرق التدريس، جامعة األزهر 
عزات شعبان أبو انصر جناة، "دور فضائيات األطفال التلفزيونية املتخصصة يف تدعيم القيم  .71

رتبوية لديهم من وجهة نظر معلمات املرحلة األساسية الدنيا يف مدارس حمافظات غزة" رسالة ال
 .4003، -غزة -ماجستري يف أصول الرتبية، جامعة األزهر

جتماعية لدى الطفل يف مرحلة الطفولة عزي احلسني، "األسرة ودورها يف تنمية القيم اال .72
، -تيزي وزو -جتماعي، جامعة مولود معمري املتأخرة" رسالة ماجيستري يف علم النفس اال

4003-4002. 
السلوكيات والقيم يف الرسوم املتحركة" جامعة النجاح "عمر خليل احلاج يوسف دمية،  .73

  .4003،  -فلسطني -الوطنية
العيسي علي بن مسعود بن أمحد، "تنمية القيم األخالقية لدى طالب املرحلة املتوسطة من  .74

 -اإلسالمية" رسالة ماجيستري يف الرتبية اإلسالمية، جامعة أم القرى  وجهة نظر معلمي الرتبية
 .4002 -4002، -اململكة العربية السعودية
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جمدي املتويل علي هبة، "القيم اليت تعكسها املسلسالت األجنبية بقنوات األطفال املتخصصة  .75
 .4002،-مصر-وأثرها على الطفل املصري" رسالة ماجيستري يف اإلعالم، جامعة القاهرة 

خميمر أمحد تسنيم، "القيم يف برامج األطفال التلفزيونية" رسالة ماجستري يف اإلعالم، جامعة  .76
 .4002، -عمان-الشرق األوسط 

مرايي مرمي، "أساليب املعاملة الوالدية للطفل املتخلف ذهنيا" رسالة ماجيستري يف علم  .77
 .4003-4004،-جيجل -جتماع الرتبية، جامعة حممد الصديق بن حيىياال

أطروحة دكتوراه دولة يف علم  جتماعية"نويصر بلقاسم، "التنمية والتغري يف نسق القيم اال .78
 .4000-4000، -قسنطينة -جتماع، جامعة منتورياال

 .ت العلميةؤمترااملرابعا: 

أثر خمتارات من الرسوم املتحركة على القدرات اإلبداعية لدى "، خدجيةمسيح ابراهيم القالف  .79
الدويل  ؤمتراملورقة مقدمة إىل ، "األطفال املوهوبني يف مرحلة رايض األطفال يف دولة الكويت

 .4002ماي  40-02اإلمارات العربية املتحدة، ، للموهوبني واملتفوقني

  .العلميةواجملالت الدورايت : خامسا

جملة العلوم  .بناء ثقافة الطفل بني منهج اإلسالم والوسائل املعاصرة"" .حممد حسن ،أديب .81
 .22-00: (4001) 42اإلسالمية، العدد 

"القنوات التلفزيونية املتخصصة يف برامج األطفال و مسألة بناء القيم لدى  .حسينة ،أقراد .81
-401: (4002)ديسمرب  2جملة احلكمة للدراسات الرتبوية والنفسية، العدد  .املتلقي الصغري"

432 . 
)جوان  21العدد  جملة العلوم اإلنسانية، ".القيمة برامج األطفال وسؤال" .فاطمة ،خبوش .82

4001 :)323-323. 
جملة الدراسات  .اجتماعية" -جتماعية: مقاربة نفسية"القيم اال .مومن اجلموعي ،بكوش .83

 .21-14: (4002)سبتمرب  2جتماعية، العدد والبحوث اال
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جملة  .ية القيمية"تصال األسري من وجهة نظر احلتم"البعد القيمي لال .كراي، ز بن الصغري .84
 .321-320: (4002)ديسمرب  40العدد  ،جتماعيةالعلوم اإلنسانية واال

تصال جملة اال ."واقع ثقافة الطفل العريب من خالل الربامج التلفزيونية" .نورة ،بن بوزيد .85
 .014-022: (4002)جانفي  4والصحافة، العدد 

 24جملة املعيار، العدد  ."القيم يف برامج قناة املوجهة لألطفال" .وحيدة ،بوفدح بديسي .86
 .231-200 :(4001)جوان 

جملة  ."القيم الرتبوية يف برامج الطفل التلفزيونية ابلقناة اجلزائرية الثالثة" .نوال ،بومشطة .87
 .230-202: (4002)أفريل  4العدد  ،الدراسات اإلعالمية

جتماعية ونقيضها "منظومة القيم السياسية واال .أمحد حسنالقوامسة و  ،حممد عوض ،الرتتوري .88
-2الفضائية لدي عينة من األطفال األردنيني ) space toonاليت تضمنتها برامج األطفال يف قناة 

 .004-22: 32جملة الطفولة العربية، العدد  .( سنوات"2
جملة كلية الرتبية  .املدرسي" " القيم الرتبوية الفنية يف نصوص األوبرييت.رغد ،محيد جميد .89

 .342-302 (:4002)فيفري  42العدد  ،األساسية للعلوم الرتبوية واإلنسانية
 .التلفزيون واألطفال: اإلجيابيات املأمولة واالنعكاسات السلبية احملذورة"" .السعيد ،دراحي .91

 .42-01: (4003)ديسمرب  32جتماعية، العدد ل يف العلوم اإلنسانية واالصجملة التوا
"أتثري القنوات التلفزيونية العربية املتخصصة يف برامج األطفال على ثقافة الطفل  .منال ،رداوي .91

: (4001)جوان ، 2، اجمللد 00العدد  ،تصاليةجملة احلكمة للدراسات اإلعالمية واال .اجلزائري"
404-432. 

جملة جامعة  .ية""مدى توافر القيم يف عينة من قصص األطفال يف سور  .فاتن ،سليم بركات .92
 .432-023: (4000) ،42، اجمللد 3دمشق، العدد 

"شبكات التواصل االجتماعي وأثرها على القيم لدى طالب اجلامعة"،  .فهد بن علي ،الطيار .93
 .442-023:(4002، )30، اجمللد 20اجمللة العربية للدراسات األمنية والتدريب، العدد 
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"القيم العامة للمواطنة لدى التالميذ يف املؤسسة التعليمية وعالقتها بتحقيق  .صاحل ،عبدي .94
جملة العلوم اإلنسانية  .أهداف املنهاج الدراسي للرتبية البدنية والرايضية كما يدركها األساتذة"
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 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 -جيجل -ى جامعة محمد الصديق بن يحي

 جتماعيةاالو اإلنسانية كلية العلوم

 تصالعمام واالم اإلوقسم عل

 

 مذكرة بعنوان:

 

 

 

 

 

 

هذه االستمارة في إطار إنجاز مذكرة الماستر في علوم اإلعالم واالتصال، تخصص نقدم 

 سمعي بصري، باستخدام أداة تحليل المحتوى، ونطلب من سيادتكم:

 التمعن في االستمارة واالطالع على دليلها. -

 ، وشكرا.كتابة المالحظات التي ترونها مناسبةهذه االستمارة و تحكيم -

  

 :إشراف                                                                       :ناالبتإعداد الط

 .د/ عزوز هند.                                                                     مرياي نورة 

 خديجة. بن عواطة                                                               

 

 

 

 العربية المخصصة للطف ل  القيم المتضمنة في البرامج التلفزيونية

 - MBC3دراسة تحليلية لعينة من برامج قناة   -

 .م2018/2019 :السنة الجامعية
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 .اخلاصة ابلربانمجالبياانت احملور األول: 

 10           :اسم القناة. 1

 

 10                  10    :اسم الربانمج. 2

 

 15  14    . نوع الربانمج:3

 

      16         :مدة الربانمج .4

 

         19         18      17        :الربانمج اتريخ بث. 5

 

 01 رقم احللقة:. 6

 

 .احملور الثاين: حتليل البياانت

  فئات املضمون ) ماذا قيل؟ (:: أوال

  فئة املوضوعات اليت تناولت القيم.. 7

 07     06      05      04     00      00      00   :والفنية ثقافيةال اضيعو . امل1. 7

 

   01      09      08      علمية:الع يضاو . امل2. 7

 

  06      05     04      00      00     00     الرايضية:  ع يض. املوا3. 7
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 08      07     جتماعية: . املواضيع اال4. 7

 

  00      01     09         :مواضيع املهن. 5. 7

 

 :فئة أنواع القيم. 8

  :العلميةأو  املعرفيةالقيم . 1. 8

 00       00       04       05      06       07  08 09  

  

 40      40       40       41      والوطنية: القيم السياسية. 2. 8

 

 القيم الدينية:. 3. 8

  44      45     46      47 48 49 51 50 50 50 

 

 :القيم االجتماعية. 4. 8

  54     55      56     57      58      59     61 60 60 60 64      65 

 

  66     67 68       

 

 70 70 70  71      69     القيم اجلمالية:. 5. 8
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   القيم الشخصية:. 6. 8

 74      75   76    77    78     79      81      80       80     80       84      85 

 

 86      87     88    

 

 السلبية: القيم. 7. 8

 89       91    90     90       90     94     95      96     97       98     99     011     

 

       015    014   010    010   010     فئة األهداف:. 9

 

 018    017    016   :اإلقناعية ستماالتاال فئة. 11

 

 0/016  0/016   0/016     ستماالت العاطفية:اال .1. 11

 

   0/017  0/017       ستماالت العقلية:اال. 2. 11

 

  0/018  0/018        ستماالت التخويفية:اال. 3. 11

 

  000    000   001    019    :فئة الشخصيات اليت اسُتخدمت لعرض القيم. 11
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 : فئات الشكل )كيف قيل؟(:اثنيا

  006    005     004      000    :يف عرض القيم املستخدمةفئة اللغة . 12

  

         008     007    فئة أساليب عرض القيم:. 13

 

      0/007   0/007  . أسلوب عرض القيمة:1. 13

 

 0/008     0/008   . نوع عرض القيمة:2. 13

 

 001     009    ى:املوسيقنوع فئة . 14

 

  0/009   0/009  0/009   :واملؤثرات الصوتية . املوسيقى1. 14

 

       0/001    0/001   :بشريةالصوات األ.2. 14

 

 :اثلثا: مالحظات عامة
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 دليل االستمارة:

 .احملور األول: البياانت اخلاصة ابلربانمج

 (.MBC3إىل اسم القناة )قناة ( 10)يشري املربع رقم  .1

برانمج جنوم  -10برانمج دانية  -10: م الربانمجإىل اس انيشري  (10و) (10)رقم  اناملربع .2
 صغار

 الربامج الرتفيهية -15 رسوم متحركة -14الربانمج:  ( إىل نوع15( و )14يشري املربعني رقم ) .3
 املنوعة.

 مدة الربانمج.( 16)ميثل املربع رقم  .4

ميثل اليوم،  17حيث أن املربع رقم  :( إىل اتريخ بث الربانمج19( إىل )17تشري املربعات رقم ) .5
 السنة. 19ميثل الشهر، وميثل الرقم  18والرقم 

 رقم احللقة.ميثل  (01)املربع رقم  .6

 احملور الثاين: حتليل البياانت

  : فئات املضمون ) ماذا قيل؟(:أوال

ثقافات  -00وهي كاآليت:  والفنية ( املواضيع الثقافية07) إىل( 00رقم ) متثل املربعات .1. 7
 -06الشعر  -05الرقص  -04املوسيقى والغناء  -00 إحياء الرتاث الشعيب -00الشعوب 

 الرسم. -07التمثيل 

 -09احلساب الذهين  -08( إىل املواضيع العلمية: 01( إىل )08تشري املربعات رقم ) .2. 7
 التكنولوجيا. -01االبتكارات واالخرتاعات 
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 -00الرايضات القتالية  -00( متثل املواضيع الرايضية وهي: 06( إىل )00املربعات رقم ) .3. 7
 التزجل على اجلليد.  -06سباق السيارات  -05السباحة  -04اجلمباز  -00ألعاب القوى 

 -07جتماعية وهي على الرتتيب: ( إىل املواضيع اال08( و )07يشري املربعان رقم ) .4. 7
 جتماعية.املعامالت واآلداب اال -08العالقات األسرية 

 -00الطبخ  -01احلالقة  -09( مواضيع املهن: 00( إىل )09متثل املربعات رقم ) .5. 7
 التصوير.

 -00وهي على الرتتيب:  لعلمية( القيم املعرفية أو ا09( إىل )00متثل املربعات رقم ) .1. 8
 -05الرغبة يف االكتشاف والتعلم  -04القدرة على التفكري  -00 حب االستطالعالفضول و 

 -08تقدمي معلومات معرفية وحقائق  -07اخليال العلمي  -06التشجيع على البحث والقراءة 
 .التشجيع على تعلم اللغات -09تنمية القدرات العقلية 

خدمة الوطن  -41( إىل القيم السياسية والوطنية وهي: 40( إىل )41تشري املربعات رقم ) .2. 8
 الشخصيات السياسية. قديرت -40 عتزاز ابلعروبةاال -40احلب واالعتزاز ابلوطن  -40

الصدقة  -45الصرب  -44( متثل القيم الدينية وهي كالتايل: 50( إىل )44املربعات رقم ) .3. 8
 -51بر الوالدين  -49الرفق ابحليوان  -48إماطة األذى عن الطريق  -47الكلمة الطيبة  -46

 االستئذان. -50فعل اخلري  -50تقدمي النصيحة  -50االبتسامة 

التكافل  -54جتماعية وهي على الرتتيب: ( القيم اال68( إىل )54متثل املربعات رقم ) .4. 8
آداب  -58 آداب الطعام -57 الرأفة والرفق ابألطفال -56دعم األهل ألبنائهم  -55األسري 
االهتمام ومساعدة  -60احملبة  -60احرتام ثقافة الشعوب  -61احرتام الكبار  -59احلوار 

 حتاد والعمل اجلماعياال -66 اهلدية -65الصداقة  -64تصحيح العادات اخلاطئة  -60اآلخرين 
 املهن. تقدير واحرتام -68حماربة التنمر  -67
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اإلبداع  -71امليل إىل الفن  -69( إىل القيم اجلمالية: 70( إىل )69تشري املربعات رقم ) .5. 8
 األانقة واالعتناء ابملظهر. -70النظافة  -70املناظر الطبيعية  -70والتناسق يف الديكور 

 -75تحدي الالطموح و  -74( القيم الشخصية وهي: 88) إىل( 74) ات رقماملربعثل مت .6. 8
النشاط  -78 الدعم والتحفيز -77واإلميان ابلقدرات الذاتية  الثقة ابلنفس -76 اإلبداع و التميز

 -80اإلجناز والتفوق  -80 احملاولة واإلصرار -81 استغالل وقت الفراغ -79 ملعالحب و 
اإلجيابية يف  -85عدم السخرية من اآلخرين  -84 االعرتاف ابخلطأ -80 اإلجنازاملكافأة بعد 

 اجلرأة.و  الشجاعة -88تقبل واحرتام االختالف  -87املنافسة الشريفة  -86التفكري 

 -91 الزينةو  التربج -89السلبية وهي:  القيم( إىل 99( إىل )89تشري املربعات من الرقم ). 7. 8
السخرية واالستهزاء ابآلخرين  -90التسرع والتهور  -90تقليد الكبار  -90 الغريباملوضة واللباس 

الرتويج  -98  نظسوء ال -97اإلحباط  -96الغرية  -95األاننية وحب الذات  -94
 تشجيع هواايت مرفوضة يف اجملتمع العريب. -011 تقليد الفن الغريب -99 واالستهالك

 -010 تعليمية تثقيفية -010( متثل فئة األهداف: 015( إىل )010املربعات من الرقم ) .9
 -015اكتشاف املواهب والقدرات وتنميتها  -014التسلية والرتفيه  -010 ة ارشاديةوجيهيت

 التشجيع على ممارسة اهلواايت.

 -016املوظفة يف عرض القيم: اإلقناعية ( االستماالت 018( إىل )016متثل املربعات رقم ). 11
 االستماالت التخويفية. -018االستماالت العقلية  -017العاطفية  االستماالت

( إىل االستماالت العاطفية وتتمثل يف: 0/016( إىل )0/016تشري املربعات رقم ) .1. 11
اإلهبار يف اإلخراج  -0/016االستعانة ابملشاهري  -0/016أسلوب املرح والفكاهة  -0/016

 الفين.

 -0/017( إىل االستماالت العقلية وتتمثل يف:0/017) و( 0/017رقم ) نيشري املربعي.2. 11
  واألحداث الواقعية.االستشهاد ابملعلومات  -0/017 رقامواأل إلحصائياتاالستشهاد اب
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 -0/018( يشريان إىل االستماالت التخويفية وهي: 0/018( و )0/018. املربعان رقم )3. 11
 . أضرار صحيةالتخويف من  -0/018 لذنبابالشعور التأنيب و 

 -019( الشخصيات اليت استخدمت لعرض القيم: 000( إىل )019متثل املربعات رقم ) .11
 األطفال املشاركون -000الربانمج )املذيع(  مقدم -001مستوحاة من الواقع شخصيات كرتونية 

 .ضيوف الربانمج -000

 فئات الشكل )كيف قيل؟(: اثنيا:

لغة عربية  -000: يف عرض القيم ( اللغة املستخدمة006( إىل )000متثل املربعات رقم ) .12
 مزيج من اللغات. -006لغة أجنبية  -005 هلجة عامية -004فصحى

أسلوب عرض  -007( إىل أساليب عرض القيم وهي:008)و( 007رقم ) نيشري املربعي .13
 نوع عرض القيمة. -008القيمة 

أسلوب  -0/007وهي:  عرض القيم( أسلوب 0/007)و( 0/007املربعني )ثل مي .1. 13
 ر.أسلوب ضمين غري مباش -0/007 مباشر

عرض القيمة  -0/008 وهي: ( نوع عرض القيم0/008( و)0/008ميثل املربعني ). 0. 00
 عرض القيمة دون دعمها بسلوك. -0/008 مدعمة بسلوك

 -009 نوع املوسيقى املستخدمة يف عرض القيم:( إىل 001)و( 009رقم ) نيشري املربعي .14
 األصوات البشرية. -001املوسيقى واملؤثرات الصوتية 

 -0/009 ( املوسيقى واملؤثرات الصوتية وهي:0/009)إىل ( 0/009)رقم  اتثل املربعمت .1. 14
 املؤثرات الصوتية. -0/009 موسيقى هادئة -0/009 موسيقى صاخبة

 عربية ةنيأغ -0/001( إىل األصوات البشرية: 0/001) و( 0/001رقم ) نيشري املربعي .2. 14
 أجنبية. ةأغني -0/001
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 التعريف اإلجرائي للفئات:

 فئات املضمون )ماذا قيل؟(:

ها عينة تحتديد طبيعة املواضيع اليت تضمنمعرفة و  اليت متكننا منالفئة هي . فئة املوضوعات: 1
 وأكثرها بروزا، وعليه مت تقسيمها إىل ما يلي:الدراسة 

املوسيقى والغناء، الرقص،  ،الشعيبثقافات الشعوب، إحياء الرتاث  :الفنيةو  املواضيع الثقافية.1. 1
 الشعر، التمثيل، الرسم.

 احلساب الذهين، االبتكارات واالخرتاعات، التكنولوجيا. املواضيع العلمية:.2. 1

الرايضات القتالية، ألعاب القوى، اجلمباز، السباحة، سباق السيارات،  املواضيع الرايضية:.3. 1
 التزجل على اجلليد.

 جتماعية.املعامالت واآلداب اال ،العالقات األسرية :جتماعيةاملواضيع اال.4. 1

 التصوير. ،الطبخ ،احلالقة مواضيع املهن:.5. 1

وهندف من خالهلا إىل التعرف على نوعية تعد هذه الفئة أهم فئة يف دراستنا  فئة أنواع القيم:. 2
قمنا  واليت على جمموعة من الفئات الفرعية بدورها، وحتتوي القيم اليت تقدم يف برامج األطفال

مع إضافة بعض التعديالت مبا يتوافق وحدود ما تثريه الدراسة من  سرباجنرابختيارها حسب تصنيف 
 :وتتمثل يف تساؤالت، وكذا طبيعة املواد اليت مت إخضاعها للتحليل

ول مواضيع معينة واشتملت ح واملدركاتعارف املوتتعلق بزايدة  :العلميةالقيم املعرفية أو .1. 2
، القدرة على التفكري، الرغبة يف االكتشاف والتعلم، التشجيع على حب االستطالعالفضول و على: 

البحث والقراءة، اخليال العلمي، تقدمي معلومات معرفية وحقائق، تنمية القدرات العقلية، التشجيع 
 .على تعلم اللغات
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خدمة الوطن، احلب واالعتزاز ابلوطن،  حتددت فيما يلي:وقد  القيم السياسية والوطنية:.2. 2
 ، تقدير الشخصيات السياسية.عتزاز ابلعروبةاال

، الصربوهي القيم ذات الصلة ابجلانب الديين واألخالقي مبعناها اإلجيايب وهي: القيم الدينية: .3. 2
الوالدين، االبتسامة، تقدمي الصدقة، الكلمة الطيبة، إماطة األذى عن الطريق، الرفق ابحليوان، بر 

 .، االستئذانالنصيحة، فعل اخلري

وهي القيم اليت تكتسب طابعا اجتماعيا يف جانبيها املعريف والسلوكي  جتماعية:القيم اال.4. 2
آداب  ،آداب الطعامالرأفة والرفق ابألطفال، ، دعم األهل ألبنائهمالتكافل األسري، ومتثلت يف: 

تصحيح العادات  ،االهتمام ومساعدة اآلخرين ،احملبة ،احرتام ثقافة الشعوب ،احرتام الكبار ،احلوار
 تقدير واحرتام املهن. ،حماربة التنمر ،حتاد والعمل اجلماعياال اهلدية، ،الصداقة ،اخلاطئة

اإلبداع  ،امليل إىل الفنوهي اليت ترتبط جبمال املظهر والطبيعة وضمت:  القيم اجلمالية:.5. 2
 األانقة واالعتناء ابملظهر. ،النظافة ،املناظر الطبيعية ،والتناسق يف الديكور

وهي اليت تتعلق بذات الفرد والصفات اليت حيوزها وقد صنفناها يف دراستنا  القيم الشخصية:.6. 2
 ،الدعم والتحفيز، اإلميان ابلقدرات الذاتيةو  الثقة ابلنفس ،اإلبداع و التميز ،تحديالالطموح و إىل: 

 ،املكافأة بعد اإلجناز ،اإلجناز والتفوق ،احملاولة واإلصرار ،استغالل وقت الفراغ ،ملعالحب النشاط و 
تقبل واحرتام  ،املنافسة الشريفة ،اإلجيابية يف التفكري ،عدم السخرية من اآلخرين ،االعرتاف ابخلطأ

 .واجلرأة الشجاعة ،االختالف

القيم الغري مرغوب فيها واملرفوضة اجتماعيا واليت قدمت أبسلوب صريح  وهي :السلبية .القيم7. 2
التسرع  ،تقليد الكبار ،املوضة واللباس الغريب ،الزينةو  التربج أو ضمين يف الربامج حمل الدراسة وضمت:

الرتويج  ،نظسوء ال ،اإلحباط ،الغرية ،األاننية وحب الذات ،السخرية واالستهزاء ابآلخرين ،والتهور
 تشجيع هواايت مرفوضة يف اجملتمع العريب. ،تقليد الفن الغريب ،واالستهالك
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ونقصد هبا يف دراستنا األهداف اليت يتوخى القائمون على إنتاج برامج األطفال  اف:دفئة األه. 3
، تثقيفيةتعليمية حتليل عينة الدراسة فقد حددانها يف األهداف التالية: أهداف ، وبناءا على حتقيقها

، التسلية والرتفيه، اكتشاف املواهب والقدرات وتنميتها، التشجيع على ة ارشاديةوجيهيتأهداف 
 ممارسة اهلواايت.

 الفئة مت هلذه الدقيق التحليل أجلمن : املوظفة يف عرض القيم اإلقناعية فئة االستماالت. 4
 وكل قسم منها تضمن ما يلي:رئيسية،  ماقسأ ثالث إىل تصنيفها

أسلوب املرح والفكاهة، االستعانة ابملشاهري، اإلهبار يف وتتضمن  :االستماالت العاطفية.1. 4
 .اإلخراج الفين

 االستشهاد ابملعلومات ،رقامواأل إلحصائياتاالستشهاد اب وتضم :االستماالت العقلية.2. 4
 .األحداث الواقعيةو 

أضرار التخويف من  ،لذنبابالشعور التأنيب و وتشتمل على  :االستماالت التخويفية.3. 4
 . صحية

ونقصد هبا طبيعة الشخصيات الرئيسية اليت  عرض القيم:املستخدمة يف الشخصيات فئة . 5
مستوحاة من شخصيات كرتونية  استخدمت يف عرض القيم وتقدميها لألطفال واليت تنوعت بني:

 ضيوف الربانمج. ،األطفال املشاركون ،الربانمج )املذيع( مقدم ،الواقع

 فئات الشكل )كيف قيل؟(:

التعرف على نوع اللغة  من خالهلاهندف هي الفئة اليت و  :يف عرض القيم . فئة اللغة املستخدمة6
املستخدمة يف عرض املضمون القيمي يف برامج األطفال سواء كانت لغة منطوقة أو مكتوبة، 

 وتضمنت أربع فئات فرعية هي: لغة عربية فصحى، هلجة عامية، لغة أجنبية، مزيج من اللغات.
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 القيم يف برامج وهي الفئة اليت تعرب عن األسلوب املتبع يف تقدمي . فئة أساليب عرض القيم:7
 األطفال ابلشكل الذي يسمح إبرساهلا وتلقيها من طرف مجهور األطفال وقد قسمت إىل:

 .أسلوب ضمين غري مباشر ،أسلوب مباشر :القيم أسلوب عرض.1. 7

 عرض القيمة دون دعمها بسلوك.، عرض القيمة مدعمة بسلوك :القيم نوع عرض.2. 7

ترتبط هذه الفئة ابجلوانب الفنية املوظفة يف برامج األطفال املخصصة  املوسيقى:نوع . فئة 8
للتحليل، وقد اعتمدان على هذه الفئة نظرا ألمهيتها وقدرهتا على جذب مجهور األطفال وإضفاء 
احليوية على املضمون اإلعالمي املقدم، ويقصد هبا النغمات املوسيقية واملؤثرات الصوتية املرافقة 

ر واملشاهد والقيم اليت يتضمنها الربانجمني حمل الدراسة، وقد تضمنت يف دراستنا فئتني للكالم والصو 
 فرعيتني ومها: 

 ، مؤثرات صوتية.موسيقى هادئة، موسيقى صاخبة املوسيقى واملؤثرات الصوتية:.1. 8

 أجنبية. نيةأغ، عربية نيةأغ األصوات البشرية:.2. 8
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 .MBC3صورة توضح شعار قناة 

 
 .MBC3إعالن برانمج "جنوم صغار" عرب قناة  صورة توضح

 
 اخلاص ابلربانمج. وأستوديو التصوير"جنوم صغار" صورة توضح مقدم برانمج 
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 .صور توضح بعض املواهب اليت مت استعراضها يف برانمج "جنوم صغار"



 
 

 

   4حق رقم  ملال
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 صورة توضح مسلسل الرسوم املتحركة "دانية" اجلزء اخلامس.

   
 صور توضح الشخصيات الرئيسية يف برانمج "دانية".

 احللقات املختارة يف برانمج "دانية".  عناوين صور توضح



 
 

 

 الفهارس



 
 

 

 الجداولفهرس  
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 فهرس اجلداول:

رقم 
 اجلدول

 الصفحة عنوان اجلدول

 641 ".دانيةميثل البياانت اخلاصة بربانمج " 10
 641 ميثل البياانت اخلاصة بربانمج "جنوم صغار". 10
 641 " و"جنوم صغار".دانيةبرانجمي "يوضح نسبة املواضيع الرئيسية الواردة يف  10

" و"جنوم دانيةورود املواضيع الثقافية والفنية يف برانجمي " يوضح نسب 10
 651 صغار".

" و"جنوم صغار" ونسب دانيةيشري إىل املواضيع العلمية يف برانجمي " 10
 651 ورودها.

 654 " و"جنوم صغار".دانيةيبني املواضيع الرايضية يف برانجمي " 10

" و"جنوم صغار" ونسب دانيةيوضح املواضيع االجتماعية يف برانجمي " 10
 651 ورودها.

 651 " و"جنوم صغار".دانيةيوضح نسب ورود مواضيع املهن يف برانجمي " 10

" و"جنوم صغار" ونسب دانيةيشري إىل القيم األكثر بروزا يف برانجمي " 10
 651 ورودها.

 616 " و"جنوم صغار".دانيةيوضح نسب ورود القيم املعرفية يف برانجمي " 01
 614 " و"جنوم صغار".دانيةيبني القيم السياسية والوطنية الواردة يف برانجمي " 00
 611 " و"جنوم صغار".دانيةيشري إىل نسب ورود القيم الدينية يف برانجمي " 00
 611 " و"جنوم صغار".دانيةميثل القيم االجتماعية ونسب ورودها يف برانجمي " 00
 611 " و"جنوم صغار".دانيةإىل القيم اجلمالية الواردة يف برانجمي " يشري 00
 615 " و"جنوم صغار".دانيةيوضح نسب ورود القيم الشخصية يف برانجمي " 00
 611 " و"جنوم صغار" ونسب ورودها.دانيةيبني القيم السلبية يف برانجمي " 00

نسب ورود القيم اإلجيابية والسلبية يف برانجمي "دانية" و"جنوم  يشري إىل 00
 614 صغار".
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 611 " و"جنوم صغار".دانيةيشري إىل أهداف برانجمي " 00
 611 " و"جنوم صغار".دانيةيوضح االستماالت اإلقناعية الواردة يف برانجمي " 00

" و"جنوم دانيةعرض القيم يف برانجمي " يشري إىل الشخصيات املستخدمة يف 01
 614 صغار".

 611 " و"جنوم صغار".دانيةيبني لغة تقدمي برانجمي " 00

يوضح اللغة املستخدمة لدى الشخصيات الفاعلة يف عرض القيم يف برانمج  00
 "جنوم صغار".

611 

 116 " و"جنوم صغار".دانيةالقيم يف برانجمي " عرض يوضح أساليب 00
 114 " و"جنوم صغار".دانيةيبني نوع املوسيقى املستخدمة يف برانجمي " 00

 



 
 

 

 فهرس األشكال
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 : فهرس األشكال

رقم 
الشكل 
 البياين

 الصفحة الشكل البياينعنوان 

 941 ربانجمني حمل الدراسة.يوضح نسبة املواضيع الرئيسية الواردة يف ال 10
 951 ربانجمني حمل الدراسة.اليوضح نسب ورود املواضيع الثقافية والفنية يف  10
 954 الدراسة ونسب ورودها. ربانجمني حملاليشري إىل املواضيع العلمية يف  10
 955 ربانجمني حمل الدراسة.اليبني املواضيع الرايضية يف  10
 951 ونسب ورودها. ربانجمني حمل الدراسةاليوضح املواضيع االجتماعية يف  10
 951 ربانجمني حمل الدراسة.اليوضح نسب ورود مواضيع املهن يف  10
 969 ونسب ورودها.ربانجمني حمل الدراسة اليشري إىل القيم األكثر بروزا يف  10
 964 ربانجمني حمل الدراسة.اليوضح نسب ورود القيم املعرفية يف  10
 966 ربانجمني حمل الدراسة.اليبني القيم السياسية والوطنية الواردة يف  10
 961 ربانجمني حمل الدراسة.اليشري إىل نسب ورود القيم الدينية يف  01
 911 ربانجمني حمل الدراسة.الميثل القيم االجتماعية ونسب ورودها يف  00
 914 ربانجمني حمل الدراسة.اليشري إىل القيم اجلمالية الواردة يف  00
 911 ربانجمني حمل الدراسة.اليوضح نسب ورود القيم الشخصية يف  00
 914 ونسب ورودها.ربانجمني حمل الدراسة اليبني القيم السلبية يف  00
 916 ربانجمني حمل الدراسة.اليشري إىل نسب ورود القيم اإلجيابية والسلبية يف  00
 911 ربانجمني حمل الدراسة.اليشري إىل أهداف  00
 914 ربانجمني حمل الدراسة.اليوضح االستماالت اإلقناعية الواردة يف  00

ربانجمني حمل اليشري إىل الشخصيات املستخدمة يف عرض القيم يف  00
 911 الدراسة.

 911 ربانجمني حمل الدراسة.اليبني لغة تقدمي  00
 119يوضح اللغة املستخدمة لدى الشخصيات الفاعلة يف عرض القيم يف برانمج  01
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 "جنوم صغار".
 114 ربانجمني حمل الدراسة.الالقيم يف  عرض يوضح أساليب 00
 111 ربانجمني حمل الدراسة.اليبني نوع املوسيقى املستخدمة يف  00

 

 



 
 

 

 فهرس  

 الموضوعات
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 فهرس املوضوعات:

 ج-أ دقمة. امل
 الفصل األول: اإلطار املنهجي للمراس. 

 50 .متهيد
 50 إشكالية الدراسة وتساؤالهتا. أوال:
 21 أسباب اختيار املوضوع. اثنيا:
 21 أمهية الدراسة وأهدافها. اثلثا:
 21 أمهية الدراسة.  1 3
 20 أهداف الدراسة.  1 3
 21 مفاهيم الدراسة. حتديد رابعا:

 12 الدراسات السابقة. خاةسا:
 14 منهج الدراسة وأدواهتا. سادسا:

 14 منهج الدراسة.  1 3
 14 أداة حتليل احملتوى.  1 3
 05 استمارة حتليل احملتوى.  1 1
 00 وحدات التحليل.  1 6

 01 لدراسة.اجماالت سابعا: 
 01 .اجملال املكاين للدراسة  1 3
 04 .اجملال الزمين للدراسة  1 3

 02 جمتمع وعينة الدراسة.اثةنا: 
 02 جمتمع الدراسة.  1 3
 01 عينة الدراسة.  1 3

 01 املقاربة النظرية.اتسعا: 
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 الفصل الثاين: الدقيم والطفل 
 14 متهيد.

 45 أوال: الدقيم 
 45 أمهية القيم.  3 3
 41 مصادر القيم.  3 3
 40 القيم. خصائص  3 1
 41 مكوانت القيم.  3 6
 44 نظرايت اكتساب القيم.  3 1
 45 تصنيف القيم.  3 1

 40 اثنيا: الطفل والطفول. 
 40 أمهية مرحلة الطفولة.  3 3
 41 مراحل الطفولة.  3 3
 251 حاجات الطفولة.  3 1
 251 حقوق الطفولة.  3 6
 254 التلفزيون وجماالت أتثريه على الطفل.  3 1
 221 اكتساب الطفل للقيم.  3 1

 221 خالصة الفصل.
 الفصل الثالث: الرباةج التلفزيوني. العربي. املخصص. للطفل 

 220 متهيد.
 221 أوال: الرباةج التلفزيوني. املخصص. للطفل 

 221 خصائص الربامج التلفزيونية املوجهة للطفل.  3 3
 224 أهداف الربامج التلفزيونية املوجهة للطفل.  3 3
 215 أنواع الربامج التلفزيونية املخصصة للطفل.  3 1
 211 معايري بناء الربامج التلفزيونية املوجهة للطفل.  3 6
 210 دور الربامج التلفزيونية يف إشباع حاجيات الطفل.  3 1
 211 نقد الربامج التلفزيونية املوجهة للطفل.   3 1
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 214 اثنيا: براةج األطفال يف الدقنوات العربي. والدقيم املتضمن. فيها 
 214 أهداف الربامج التلفزيونية العربية املخصصة للطفل.  3 3
 214 واقع برامج األطفال يف القنوات التلفزيونية العربية.   3 3
 212  .التجربة العربية يف إنتاج برامج األطفال التلفزيونية  3 1
 211 التأثريات اإلجيابية والسلبية لربامج األطفال التلفزيونية العربية.  3 6
 210 أتمالت يف الربامج التلفزيونية العربية املخصصة للطفل.  3 1
 210 برامج األطفال العربية وتشكيل قيم الطفل.  3 1

 212 الفصل. خالصة
 الفصل الرابع: اإلطار التطبيدقي للمراس. 

 211 متهيد.
 211 الربامج عينة الدراسة. حول بطاقة فنية :أوال

 210 تفسري اجلداول وحتليل النتائج. اثنيا:
 210 .ابلربانجمني حمل الدراسة اخلاصة البياانت  3 3
 214 قيل؟(. ماذا)  املضمون فئات  3 3
 241 .(قيل؟ كيف) الشكل فئات  3 1
 154 النتائج العامة للدراسة التحليلية. اثلثا:
 121 النظرية. املقاربة ضوء يف الدراسة نتائج رابعا:

 120 اةم. اخل
 124 قائم. املصادر واملراجع 

 املالحق 
 115 .52امللحق رقم 
 115 .51امللحق رقم 
 110 .51امللحق رقم 
 114 .51امللحق رقم 

 الفهارس 
 102 فهرس اجلداول.
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 101 فهرس األشكال.
 101 فهرس املوضوعات.

 ةلخص المراس. 
 



 
 

 

 الملخص



 
 

 خلص: امل

القيم املتضمنة يف الربامج التلفزيونية العربية املخصصة  على التعرف هبدف أساسا الدراسة هذه قامت
ماهي القيم املتضمنة يف الربامج التخلفزيونية : مؤداه رئيسي تساؤل طرح من انطالقا وذلك ،للطفل

  ؟MBC3العربية املصصصة لخلطفل يف قناة 

 إجراء مت وقد ،معتمدة على أداة حتليل احملتوى تحليليةال وصفيةضمن البحوث ال الدراسة وتندرج
وقد قمنا  ،MBC3على الربامج التلفزيونية املوجهة للطفل اليت تنتجها وتبثها قناة  التحليلية الدراسة
فاخرتان برانجمي "دانية"  االختيار العشوائي والعمدي،  أساس وفق مرحلتني علىالعينة  أعداد ابختيار

واليت بلغت يف جنوم صغار" بطريقة قصدية، واخرتان عدد احللقات بطريقة العينة العشوائية البسيطة "و
 أمهها  النتائج جمموعة من إىلصنا خخلقد و هذا  ،حلقات لكل برانمج 60مبعدل  ةحلق21 جمملها

 املواضيع جتماعية، تليها كل من إن أعلى املواضيع نسبة يف برانمج "دانية" هي املواضيع اال
العمرية، أما برانمج "جنوم صغار"  املرحلة هذه مثل الثقافية، واملواضيع العلمية، وهو أمر إجيايب يف

 الربانمج واهتماماته. توجه فقد ركز على املواضيع الثقافية والفنية، وهو ما يوضح
  القيم اليت أكثر من وهي والشخصية والدينية جتماعيةاال القيم "دانية" دور مهم يف غرسلربانمج 

جتماعية، الشخصية، القيم اال القيم على برانمج "جنوم صغار" يف حني ركز الربانمج، هذا يتضمنها
 األساسية واملبادئ القيم وتعليمه القيم اجلمالية، والقيم املعرفية، وهذا مبا يساعد على تنشئة الطفل

ما بني قيم إجيابية  3MBCتنوعت القيم اليت تعكسها برامج قناة  ، يف حنيسوية شخصية لتكوين
وقيم سلبية، غري أن هناك تفوق واضح للقيم اإلجيابية على القيم السلبية يف مضامني كال 

  .الربانجمني
 بسلوك، وهي من األساليب  الربانجمني حمل الدراسة أبسلوب مباشر ومدعم عرض القيم يف مت

 األكثر اللغة، كما تبني أن هلا استيعااب ومتثال أكثر جيعله القيم للطفل، ممااألكثر جناعة يف عرض 
 األطفال لغة على وهو ما يؤثر سلبيا ،العامية اللهجة هي الربانجمني يف عرض القيم يف استخداما

 .حىالفص العربية ابللغة تعرض اليت على نقيض الربامج لديهم اللغوي السليم وعلى النمو



 
 

ABSTRACT: 

This study is basically for the sake of finding out the values of television 

programs of children, so the principal question was: what are the values of 

Arabic TV programs for children?  

The study is included in analytical descriptive research based on the content 

analysis tool, it is finding out for analyzing the Arabic television programs of 

children showing by MBC3, we chose to prepare the sample of two stages based 

on the random and international selection, and we chose the number of episodes 

in the sample random sampling method wish reached a total of 12 episodes with 

a rate of 06 episodes per for program, and we have come to these conclusions: 

 The most important topics in “dania” program were social topics followed 

by cultural and scientific, which consider as a positive matter in this age but 

the program of “the little big stars” based on cultural and art topics, Which 

illustrates the direction and interests of the program. 

 The program of “dania” is basically creating for social, personnel, and 

religion values, whereas the program of “the little big stars” based on 

personnel, social, knowledge values, which could help children to form a 

high personality full of the positive values, While the values reflected in the 

MBC3 channel programs varied between positive values and negative values, 

but there is a clear superiority of positive values over negative values in the 

content of both programs. 

 The values in the two programs studied were presented in a direct and 

behavior-supported manner, which is one of the most effective methods in 

presenting values to the child, making them more comprehensible and 

representative, It was also found that the language most commonly used in 

the presentation of the values in the two programs is the colloquial language, 

which negatively affects the language of children and their proper linguistic 

development.  

 


