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يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن ولَدِهِ وَال مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا
إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَال تَغُرنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَال يَغُرنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ
(لقمان) 33:
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْالً سَدِيدًا
( النساء)9 :
صدق هللا العظيم

ب

اإلهـــــــــداء
طالبت نفسي بإهداء..فكرت ملياً ..يف من يستحق اإلهداء ..ترددت كثرياً
..حتاورت مع نفسي  :ثم قلت:
أهدي رساليت ..ألمي  ..و أبي  (..أطال اهلل عمريهما)
و إىل من رحل ومل يرحل إىل روح جدي رمحة اهلل عليه ..
و جمموع أخواني الثمانية  ..أهديهم ..نتيجة تعيب ..و فرحي بالوصول إىل
مرحلة ..عانيت من أجلها ..و لن أكتفي ..إال أن تكون بداييت..
أهديها لزوجي ..و أبنائي..من ..حتولوا ملاصابي مضيئة يف ظالم غزة ..حني تنري
قلوبهم ورقي األبيض ألخط رسالة حب هلم أوالً و ملن ساعدوني يف إجنا هاا
العمل ..عائليت الاصغرية ..عائليت الكبرية ..هلم طاقيت القلبية ..و عمري ..علين
أكون على قدر املسؤولية ..و يف متام اجلهد..ألحقق بعضا مما أريد..و كثريا مما
حيتاجون  ..هلم مجيعا أهدي مثرة الليالي ..و هرة التميز ..واخرياً إىل من
جرحت حناجرهم وهم يطالبون بأن يلعبوا بدماهم ال بدمائهم إىل أطفال غزة
وأرواح شهدائها األبرار ..
الباحثة


ت

شكر وتقدير
احلمد هلل الاي خلق كل شييء وقيدهر ,الياي ليه األمير مجيعيا ,وميدبر  ,احلميد هلل األول ال
شيء قبله ,اآلخر ال شيء بعد احلمد هلل معطياً ومانعاً  ,احلمد هلل الاي ال يلييق بيه إال أع يم
محد وأكمله احلمد هلل الاي أكرمين بوافر كرمه بإمتام ها الرسالة وصيلى اهلل عليى مميد
وآله وسلم تسليما كثريا.
إنه ملن دواعي فرري واعتزا ي وأنا أقدم هياا البحيأ أن أتوجيه إىل اهلل بالكيكر والعرفيان
ع إيلييكمم مَعرًوفًيا
لتيسري وعونه  ,واعرتافا بالفضل ,وامتثاال لقوله صيل اهلل علييه وسيلم ":مَين صَينَ َ
فَكَييافُئًو  ,فَييإين لَييم تَجُييدًوا مَييا تًكَييافُئًوا بُييهُ فَييادعًوا لَييهً حَتاييى تَييرَوا أَناكمييم قَييد كَافَييأتًمًو ً (أبييو
داوود.)821,يكييرفين أن أتقييدم

زيييل الكييكر إىل أسيياتاتي ..ميين دققييوا حييرويف و رتبييوا

أفكاري ..و أحاطوني برعايتهم العارفة..من رمسيوا خطيوا الطيول هليا الرسيالة .لتلتقيي ميع
خطوا موضيوعي.يف نقياا التقياء متعيددة و مرتتبية .أذكيت طبيعية الرسيالة .و هيابتها لتيزي
غكاوة التفكري فتغدو أكثر مساكة و حرفية إىل كل من الدكتور ممد عليان واألسيتاذ اليدكتور
ييياد اجلرجيياوي لتفضييلهما باألشييراه علييى هييا الرسييالة و الييدكتور فييايز األسييود ( املنيياق
الييداخلي) واألسييتاذ ال يدكتور عييامر ايطيييب( املنيياق

ايييارجي) لتفضييلهما باملوافقيية علييى

مناقكة ها الرسالة واليت كان ألفكيارهم وتوجيهياتهم األثير الواضي يف اكتميال هياا العميل
على أكمل وجه .
وأني أتوجه بالككر الكبري واالمتنان لوالديه ( أطال اهلل عمريهما) ألخيوتي األعيزاء لتكيجيعهم
لي منا البداية لاللتحاق بربنامج املاجستري..
وع يم احملبة واالمتنان ..لزوجي الدكتور  :ماصطفى أبو ناصر  ,وأوالدي الياين حتمليوا معيي
أصعب األوقات واللح ات خالل إجنا ي هلا الرسالة أسال اهلل أن ييبلغين فييهم غايية أمليي
ومناي وحيف هم من كل سوء ..وإىل أصحاب العقول النرية الاين أسهموا يف إثراء املكتبات
بالبحوث والدراسات الوفرية واليت وفرت الوقت واجلهد على طالب العلم أسيأل اهلل بأمسائيه
احلسنى  ,وصفاته العلي أن يوفقنا ومجيع املسلمني للعلم النافع  ,والعمل الاصاح
هاا جهدي فإن كنت قد أصبت فهاا توفيق مين اهلل وإن كنيت قيد أخطيأت فهياا ميين ومين
الكيطان
الباحثة


ث

ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور فضائيات األطفال المتخصصة في تدعيم القيم التربوية لديهم

من وجهة نظر معلمات المرحلة األساسية الدنيا في مادارم محافظاات ا  ،ولتحقيا ذلات تام ابجاباة
على التساؤالت اآلتية:

 .8ما درجة ممارسة فضائيات األطفال التلف يونية المتخصصة لدورها في تدعيم القيم
التربوية لديهم من وجهة نظر معلمات المرحلة األساسية الدنيا؟".

 .2هل توجد فرو

ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ( )...0≤αبين متوسطات

تقديرات معلمات المرحلة األساسية الدنيا لدور فضائيات األطفال التلف يونية المتخصصة

في تدعيم القيم التربوية لدى األطفال تع ى لمتغيرات الدراسة (الجهة المشرفة ،المحافظة،

عدد األبناء ،عدد سنوات الخدمة ،ر بة المشاهد للفضائية ) ؟

 .3ما هي أكثر فضائيات األطفال المتخصصة التي يقبل الطفل على مشاهدتها ؟
اس ااتخدمت الباحث ااة الم اانها الوص اافي التحليل ااي  ،وكان اات أدا الد ارس ااة اس ااتبانة قام اات الباحث ااة باع اادادها
لقي ااام دور فض ااائيات األطف ااال المتخصص ااة ف ااي ت اادعيم الق اايم واش ااتملت عل ااى  96فق اار مو ع ااة عل ااى

مجاالت الدراسة السبعة وهي المجال الديني ،األخالقي ،الصحي،الوطني ،االجتماعي،العلمي/النظاري،

الجمالي  .وتكون مجتمع الدراسة من المعلماات العاامالت فاي مادارم مديرياة التربياة والتعلايم األساساية
الدنيا ومدارم وكالة الغوث الدولية االبتدائية .في محاافظتي شامال و ارز ا  ،وتكونات عيناة الد ارساة
األصلية من ( )431معلمة من معلمات المرحلة األساسية الدنيا (األمهات من لديهن أبناء أعماارهم ماا
ب ااين  6 -9س اانوات ) بمح ااافظتي (ش اامال ا ا  ،و اارز ا ا ) للع ااام الد ارسا ا ا ا ا ا ا ااي .2.43-2.42وتااام
استخدام األساليز ابحصائية التالية  :حساز المتوسط الحسابي واالنحراف المعيااري والاو ن النسابي ،

حس اااز قيم ااة اختبا ااار "  " T.testلد ارس ااة الف اارو .ومعااااملي ارتب اااط بيرس ااون وس اابيرمان ومعادل ااة ألفاااا
كرونباخ.

توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 أظهرت نتائا الدراسة أن فضائيات األطفال المتخصصة تعمل على تدعيم القيم الصحية من
فاي أعلاى مساتوى للقايم فقاد حصاالت علاى و ن نسابي قادره ( )85.81يليهاا فاي الترتياز القاايم
الدينية ثم القيم األخالقية وتلتها القيم الجمالية ثم القيم االجتماعية تلتها القيم العلمية /النظرياة

وفااي المرتبااة األخياار القاايم الوطنيااة ،وذلاات ماان خااالل وجهااة نظاار معلمااات المرحلااة األساسااية

الدنيا.


ج

 توجد فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )...0بين متوسطات تقديرات معلمات
المرحل ااة األساس ااية ال اادنيا ل اادور فض ااائيات األطف ااال التلف يوني ااة المتخصص ااة ف ااي ت اادعيم الق اايم

التربوية لدى األطفال تع ى إلى متغير الجهة المشرفة (وكالة ،حكومة) لصالح الوكالة

 عاادم وجااود فاارو ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى داللااة( ).0.0بااين متوسااطات تقااديرات
معلمااات المرحلااة األساسااية الاادنيا لاادور فضااائيات األطفااال التلف يونيااة المتخصصااة فااي تاادعيم
الق اايم التربوي ااة ل اادى األطف ااال والت ااي تعا ا ى إل ااى متغي اار المحافظ ااة (ش اامال اا  ،اارز ا ا ).
ولمتغير عدد األبناء (  4 ،3-8فأكثر ) ولمتغير سنوات الخدمة (  0-8سانوات  6 ،سانوات

فأكثر  ،ولمتغير ر بة مشاهد الفضائية ( الطفل ،التشاور بين أفراد األسر ).

 أظهاارت نتااائا الد ارسااة عاان حصااول فضااائية طيااور الجنااة علااى المرتبااة األولااى فااي متابعااة
األطفال لها من وجهة نظر أفراد العينة.

وقد أسفرت الدراسة عن توصنيات عندم ن أهمهاا :متابعاة أوليااء األماور ألبناائهم أثنااء مشااهد
التلفا  ،العمل على إنتاج فضائية فلسطينية لألطفال تدعم القيم التربوية  ،إعاداد وتادريز الكاادر
الذي يعمل على إعداد براما األطفال  ،إنتاج باراما تعليمياة وعلمياة تسااعد الطفال علاى اكتسااز
مهارات الرياضيات واللغة العربياة وتحاث الطفال علاى التفكيار والبحاث واالكتشااف  ،والعمال علاى
تدعيم القيم الوطنية لألطفال من خالل الفضائيات المتخصصة.
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Abstract
This study aimed to identify the role of satellites children specializing in
strengthening the educational values of his point of view parameters phase
minimum basic schools in the provinces of Gaza and to identify and detect the
difference in this role due to the variables of the study ( Supervising Authority
, the province, the number of children , number of years of service , the desire
watch for satellite )
The researcher used the descriptive analytical approach , and the tool
questionnaire study , the researcher prepared to measure the role of
specialized satellites children in strengthening the values and included 69
items distributed on seven areas of study which is the religious , moral ,
health , national , social , scientific / theoretical , aesthetic .
The population of the study of schools in the Directorate of Education
minimum basic schools and the international relief agency minimum essential
in the provinces north and west of Gaza, study sample consisted of indigenous
(134) parameter of the parameters of the basic stage ( mothers to have
children aged between 6 - 9) governorates (North Gaza, Gaza and West ) for
the second academic year 2012-2013. statistical methods were used following
: Calculate the mean , standard deviation and relative weight , calculate the
value of the test "T" to study the differences
• The results showed that the satellites children specialized working to
strengthen the values of health at the highest level of values has got to weigh
up the relative amount ( 85.81 ) followed in the ranking religious values and
moral values , followed by aesthetic values and the values of scientific /
theoretical and ranked last national values and that of through the point of
view of basic minimum phase parameters.
• that there are statistically significant differences at the level of significance
(0.05) between the mean estimates of the parameters of the minimum
essential phase of the role of children's television satellite channels
specialized in strengthening the educational values in children due to the
variable Supervising Authority ( agency, government ) in favor of the agency
• lack of statistically significant differences at the level of significance (0.05)
between the mean estimates of minimum essential phase parameters of the
role of the satellite channels specialized children's television in strengthening
the educational values in children due to the variable province ( north of
Gaza, west of the Strip) . And a variable number of children (1-3 , 4 + ) and
years of service variable ( 1-5 years, 6 years and older , and a desire to watch
TV variable (child , consultation between the members of the family ) .

خ

The study recommendations of several of the most important :
Follow-up parents for their children while watching TV , working on the
production of satellite Palestinian children to support educational values ,
preparation and training of staff , who works on the preparation of programs
for children, the production of educational programs and scientific help the
child to acquire math skills and the Arabic language and urges the child to
think , research and discovery, and work to strengthen the national values of
the children through satellites
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الفصل األول

اإلطار العام للدراسة
 مقدمة الدراسة
تسهم مرحلة الطفولة في تشكيل وصقل شخصية الفرد لذلك اهتم الدين اإلسالمي بالطفل اهتماما

آمُنوا قُوا أَنفُ َس ُك ْم
كبي ار وح ّمل الوالدين مسؤولية تربية أبنائهم بالدرجة األولى قال تعالى ( َيا أَيُّهَا الذين َ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ
ود َها َّ
ون َما
َهلِي ُك ْم َنا ار َوقُ ُ
َوأ ْ
َم َرُه ْم َوَي ْف َعلُ َ
ص َ
اس َواْلح َج َارةُ َعلَ ْيهَا َم َالئ َكةٌ غ َالظٌ ش َد ٌاد ََل َي ْع ُ
الن ُ
ون اللهَ َما أ َ
ون(سورة التحريم)6 :
ُي ْؤ َم ُر َ
حيث أوضح المفسرون في اآلية :أي أعملوا بطاعة اهلل واتقوا معاصي اهلل  ،ومروا أهليكم بالذكر

ينجيكم اهلل النار ( ابن كثير  ،ج.) 867:1

تعد مرحلة الطفولة المتوسطة ( )9-6سنوات والتي تقابل الصفوف (  )4-1من أكثر مراحل العمر
َ
أهمية حيث ا عتبرها علماء النفس والتربية أنسب المراحل لعملية التنشئة اَلجتماعية وغرس القيم التي
يتبناها المجتمع .لذلك يحظى موضوع القيم بأهمية كبيرة حيث تعتبر األساس الذي تبنى عليه
شخصية الطفل في حياته الفردية واَلجتماعية،وألنها تعد كذلك األساس في اَلستقرار النفسي
واَلجتماعي لألفراد في المجتمع وهذا ما ترتب عليه اهتمام المفكرين والمتخصصين في العلوم

التربوية واإلنسانية لموضوع القيم.وتتعدد المؤسسات التربوية التي تسهم في غرس القيم وتحقيقها في

الناشئة ومن أهما األسرة المدرسة ووسائل اإلعالم.

وعلى الرغم من أهمية دور األسرة فإنه قل تأثيرها عما كان مسبقا نظ ار لوجود مؤسسات ،وجهات

تلعب دو ار في التأثير في أدوار األسرة مثل المدرسة واإلعالم وخاصة مع األطفال وبدخول عصر

الفضائيات .التي تعتبر من أكثر وسائل األعالم تأثي ار في في حياة الطفل.

وفي هذه الدراسة تركز الباحثة على دور الفضائيات التلفزيونية المتخصصة في تدعيم القيم لدى

األطفال ألهميتها الكبيرة والعظيمة في تشكيل شخصية الطفل وتأثيرها في قيمه وسلوكياته .

وزاد من تلك األهمية اَلنفتاح العالمي على ثقافات األمم األخرى والذي كان ثمرة التقدم اإلنساني

المذهل في عالم التكنولوجيا واَلتصاَلت ،وبناء عليه كان من الضروري أن تراعي مختلف األمم في

برامجها التعليمية والتربوية تلك المتغيرات بحيث تتضمن تلك البرامج قيما تؤهل الطفل أن يتكيف مع

عصره مستفيدا من تقنية اَلنفتاح والتواصل السهل مع مختلف أجناس العالم  (.علوان)3:0283،
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لقد أصبحت وسائل اإلعالم الحـديثة تطغى وتسيطر عـلى اهتمامات األطفال ،وأخذت تلقي بشباكها
على الجيل المـعاصر ،وتمأل ساعات فراغه ،بل وساعات نشاطهم بالكثير من األفكار والمعاني،

ألنها تنهال عليهم بكم هائل من الصور المتالحقة ،واألصوات المتعاقبة التي تحيط بهم من كل

جانب فال تدع لهم مجاَل للتأمل والتفكير والمراجعة ،فال يملك الطفل معها القدرة على التمييز
واَلختيار ،يخشى معه أن يسقط الطفل في دوامة تسير به إلى حيث أريد له ،ويعتبر في النهاية أن

كل ما شاهده وسمعه حقيقة َل مجال للشك فيها (.عبد الحليم )82،0221:

وفي هذه الدراسة تتناول الباحثة التلفاز كأحد وسائل اإلعالم التي لها تأثير الكبير على األطفال فقد

أصبح التلفاز المصدر الرئيس َلستقبال مختلف برامج الفضائيات ،حيث أصبح مجال البث

التلفزيوني واسعا بفضل األقمار الصناعية مما يعني استقبال فضائيات تلفزيونية متعددة من عدة
جهات ،وهذا أعطى للمشاهد صغي ار كان أم كبي ار فرصا كثيرة للتنوع والتنقل بين المحطات.

انتشار بين األطفال في المراحل العمرية األولى ،كما أن
ا
وألن التلفزيون من أكثر وسائل اإلعالم

غالبيتهم يشاهدونه بصفة منتظمة ،فهو مصدر رئيس من المصادر التي تعرض على األطفال صورة

المجتمع وذلك ألنه يتميز بقدرته الفائقة على جذب الصغار والكبار حول شاشاته والتي تجمع ما

بين الصوت والصورة والحركة (.الشبول.)37 :0282،

واليوم أصبحت هناك قنوات متخصصة باألطفال تبقى موادها وبرامجها التلفزيونية بشكل متواصل من

الزمن لمدة أربع وعشرين ساعة في اليوم  ،يصل هذا البث إلى شريحة واسعة من الجمهور تجاوزت
حدود البلدان باستخدام تقنية البث عبر األقمار الصناعية ( .نغيمش )77:0282،

ومن أبرز هذه الفضائيات التي انتشر استخدامها لدى األطفال وعلى مستوى الوطن العربي طيور

َّ
الجنة ،طه ،كراميش ،سنا ،براعم MBC3 ،محبوبة هادي ،براعم،سمسم،أجيالCN ،العربية

 Spacetoonوفضائية نون لألطفال  .فضائيات عديدة ومتنوعة تتضمن برامج ورسوم كرتونية

وأناشيد وفقرات غنائية جميعها موجه لعقل للطفل الذي أصبح يقضي وقتا طويال من يومه في متابعتها

والتفاعل معها .

ورغم هذا التنوع في فضائيات األطفال المتخصصة في الوطن العربي ،وطبيعة توجه كل فضائية،كان
َلبد من التعرف على دور فضائيات األطفال في تدعيم القيم التربوية لديهم ،باعتبار أن الطفولة فترة

الغرس لقيم جديدة ،سواء كانت إيجابية أم سلبية  ،وأن ما يكتسبه الطفل من قيم له أثر عظيم في

تكوين شخصيته وبنائها .ولما لموضوع القيم أهمية كبيرة في العملية التربوية ،وأهميتها كذلك في حياة

الفرد والمجتمع ،حيث تعد األساس في اَلستقرار النفسي واَلجتماعي لألفراد والمجتمعات على حد
سواء.
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 مشكلة الدراسة

إن هيمنة وسائل اإلعالم وخاصة التلفاز على عقول األطفال له انعكاسات على القيم الدينية

واألخالقية والقيم اَلجتماعية والصحية والوطنية والجمالية والقيم العلمية/النظرية وهذا ما َلحظته

الباحثة من خالل عملها في مدارس المرحلة اَلبتدائية حيث َلحظت التأثير المباشر وغير المباشر
لفضائيات األطفال على األطفال في هذه المرحلة وباإلضافة لتوصيات العديد من الدراسات واألبحاث
والمؤتمرات التي تناولت تأثير وسائل اإلعالم بشكل عام على األطفال وخاصة الفضائيات المخصصة

لهم.وفي ضوء مما سبق فإن مشكلة الدراسة تتحدد في السؤال الرئيس اآلتي :
ما دور فضائيات األطفال المتخصصة في تدعيم القيم التربوية لديهم من وجهة نظر معلمات

المرحلة األساسية الدنيا في مدارس محافظات غزة.

ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية :
 .1ما درجة ممارسة فضائيات األطفال التلفزيونية المتخصصة لدورها في تدعيم القيم
التربوية لديهم من وجهة نظر معلمات المرحلة األساسية الدنيا؟".

 .2هل توجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوي دَللة ( )...0≤αبين متوسطات
تقديرات معلمات المرحلة األساسية الدنيا لدور فضائيات األطفال التلفزيونية المتخصصة

في تدعيم القيم التربوية لدى األطفال تعزى لمتغيرات الدراسة (الجهة المشرفة ،المحافظة،
عدد األبناء ،عدد سنوات الخدمة ،رغبة المشاهدة للفضائية ) ؟

 .3ما أكثر فضائيات األطفال المتخصصة التي يقبل الطفل على مشاهدتها ؟
 فروض الدراسة
تتحدد فروض الدراسة فيما يلي :
َ 1ل توجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة ( )...0≤αبين متوسطات تقديرات
معلمات المرحلة األساسية الدنيا لدور فضائيات األطفال التلفزيونية المتخصصة في تدعيم القيم
التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغير الجهة المشرفة (وكالة ،حكومة)".

َ 2ل توجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة ( )...0≤αبين متوسطات تقديرات
معلمات المرحلة األساسية الدنيا لدور فضائيات األطفال التلفزيونية المتخصصة في تدعيم القيم

التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغير المحافظة (شمال غزة ،غرب غزة)".

َ 3ل توجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوي دَللة ( )...0≤αبين متوسطات تقديرات
معلمات المرحلة األساسية الدنيا لدور فضائيات األطفال التلفزيونية المتخصصة في تدعيم القيم

التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغير عدد األبناء ( 4 ،3-1فأكثر)".
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َ 4ل توجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة ( )...0≤αبين متوسطات تقديرات
معلمات المرحلة األساسية الدنيا لدور فضائيات األطفال التلفزيونية المتخصصة في تدعيم القيم

التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغير سنوات الخدمة ( 0-1سنوات 6 ،سنوات فأكثر)".

َ 0ل توجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة ( )...0≤αبين متوسطات تقديرات
معلمات المرحلة األساسية الدنيا لدور فضائيات األطفال التلفزيونية المتخصصة في تدعيم القيم

التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغير رغبة مشاهدة الفضائية(التشاور بين أفراد األسرة ،الطفل)".

 أهداف الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة الحالية فيما يلي :

 .1معرفة درجة ممارسة فضائيات األطفال التلفزيونية المتخصصة لدورها في تدعيم القيم
التربوية لديهم من وجهة نظر معلمات المرحلة األساسية الدنيا.

 .2معرفة ما إذا كان هناك فروق بين متوسطات تقديرات معلمات المرحلة األساسية الدنيا
لدور فضائيات األطفال التلفزيونية المتخصصة في تدعيم القيم التربوية لدى األطفال

تعزى لمتغيرات الدراسة (الجهة المشرفة ،المحافظة ،عدد األبناء ،عدد سنوات

الخدمة ،رغبة المشاهدة للفضائية)

 .3الكشف عن أهم فضائيات األطفال المتخصصة التي يقبل الطفل على مشاهدتها.

 أهمية الدراسة:

 .1أهمية مرحلة التعليم األساسية الدنيا والتي تبدأ من (  )9-6سنوات وهي بمثابة األساس في
تكوين شخصية الطفل ،ألن ما يتم غرسه وتعلمه في الصغر يصعب تغييره في الكبر.

 .2تتعرف هذه الدراسة على أراء ووجهات نظر معلمات المرحلة األساسية بدور فضائيات
األطفال المتخصصة في تدعيم القيم التربوية لألطفال .

 .3بيان قدرة الفضائيات التلفزيونية على تدعيم القيم التربوية لألطفال من خالل ما يبث من برامج
على شاشاتها.

 .4تعد هذه الدراسة من الدراسات القالئل التي تناولت دور فضائيات األطفال المتخصصة في
تدعيم القيم التربوية وذلك حسب علم الباحثة واطالعها
 .0قد تساعد هذه الدراسة على معرفة واقع فضائيات األطفال وتأثيرها على القيم التربوية سواء
باإليجاب أو السلب.
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 .6قد تساعد الدراسة القائمين والمسئولين عن فضائيات المتخصصة لألطفال من خالل توعيتهم
بالنتائج المترتبة على برامج تلك الفضائيات

 حدود الدراسة:

يتم تحديد إطار الدراسة بالحدود اآلتية :

 .1حد الموضوع  :اقتصرت الدراسة الحالية على دور فضائيات األطفال التلفزيونية المتخصصة
في تدعيم القيم التربوية لديهم من وجهة نظر معلمات المرحلة األساسية الدنيا.

 .2الحد البشري :اقتصرت الدراسة الحالية على عينة ممثلة من المعلمات األمهات في المرحلة
األساسية الدنيا ممن لديهن أطفال في عمر (  )9 -6سنوات.

 .3الحد المؤسساتي :اقتصرت الدراسة الحالية على مدارس المرحلة األساسية الدنيا التابعة لو ازرة
التربية والتعليم والمدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية .

 .4الحد المكاني  :تم تطبيق هذه الدراسة في المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية و و ازرة التربية
والتعليم في محافظتي غرب غزة و شمال غزة .

 .5الحد الزماني :تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الد ارسي(.)2013،2012

 مصطلحات الدراسة:

استخدمت الدراسة الحالية المصطلحات اآلتية :
 .1الــدور:

َيعرف الدور بأنه السلوك المرافق للمركز والذي يتوقعه اآلخرون ممن يحل في ذلك المركز
(الجرجاوي.)21: 2004 ،
 .2الفضائيات :
ُعرفت الفضائيات بأنها :عرض تلفزيوني مرئي يبث عبر شبكة من األقمار الصناعية تدور حول

األرض في مسارات محددة معروفة ،وتحدد بالزاوية واَلتجاه على البوصلة لتحديد اتجاه التقاط كل

مجموعة منها (المعياري وعبد الكافي)11،2006 :

وعرفها الشبول بأنها وسيلة اتصال فضائية تقوم بعملية البث التلفزيوني مباشرة عبر الفضاء ،حيث
يقوم جهاز اَلستقبال في التلفزيون باستقبال البث عن طريق طبق هوائي مباشرة من القمر

اَلصطناعي دون الحاجة إلى محطة إرسال أرضية (الشبول)39:2011،
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وعرف (سليمان )10،0228:قنوات البث الفضائي بأنها :كافة القنوات التلفزيونية التي يمكن
استقبالها عن طريق أجهزة خاصة ( طبق،هوائي ) من األقمار الصناعية دون الحاجة إلى
محطات إرسال أرضية .

وتعرف الباحثة الفضائيات إجرائيا بأنها :عبارة عن محطات تلفزيونية فضائية( طيور الجنة ،

كراميش  )mbc3 ،تبث برامج موجهة ألطفال المرحلة األساسية الدنيا وعلى مدار أربع وعشرون
ساعة متواصلة ،وتتضمن هذه البرامج األناشيد وأفالم الكرتون وبرامج األلغاز واألحاجي واللقاءات

الحوارية واإلعالنات.

وتعرف الباحثة دور الفضائيات إجرائيا بأنه :جميع المواد اإلعالمية التي تقوم فضائيات األطفال

(طيور الجنة ،كراميش )mbc3 ،ببثها عبر شاشاتها ويتالقها األطفال ويتأثر بها ويكتسبونها.والتي
يمكن فيما بعد التنبؤ بسلوك هذا الطفل في المواقف المختلفة.

وسيتم قياس دور فضائيات األطفال المتخصصة في تدعيم القيم التربوية لألطفال من خالل

استجابات معلمات المرحلة األساسية الدنيا في مدارس وكالة الغوث الدولية وو ازرة التربية والتعليم

في محافظات غزة على فقرات اَلستبانة المعدة خصيصا لذلك
 .3تدعيم:

كل ما يزيد أو يعزز أو ينمي القيم عند األطفال ( الجرجاوي.)6،2006:
وتبنت الباحثة تعريف ( الجرجاوي )0226في تعريفها لمصطلح تدعيم

 .4القيم التربوية :مجموعة من المعايير واألحكام التي يستند إليها أفراد المجتمع في تنظيم
حياتهم وتؤهلهم للحكم على األقوال واألفعال والمواقف اَلجتماعية لألفراد والجماعات المحيطة

بهم ( الزبون . )881،0282،

وتعرف الباحثة القيم التربوية اصطالحا بأنها :مجموعة من المثل العليا الموجهة للسلوك الذاتي
للفرد التي يعتبرها الناس ضوابط ألفعالهم ويتخذونها معيا ار للحكم على سلوكياتهم وسلوك اآلخرين
من حيث حسنها أو سوءها.

وتعرف الباحثة القيم إجرائيا بأنها هي الفضائل السامية المرغوبة التي تتضمنها برامج فضائيات
األطفال المتخصصة ( طيور الجنة ،كراميش  )mbc3 ،والتي يؤمل إكسابها للطفل بعد ما يقدم

لهم من خبرات معرفية ووجدانية تنعكس على سلوكياتهم بحيث يصدر اآلخرون حكما باستحسانها.

وسيتم قياس دور فضائيات األطفال في تدعيم القيم التربوية لديهم من خالل استجابات معلمات

المرحلة األساسية الدنيا في مدارس وكالة الغوث الدولية وو ازرة التربية والتعليم في محافظات غزة

على فقرات اَلستبانة المعدة لذلك.
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 .0المرحلة األساسية الدنيا

هي المرحلة التي يدخلها الطالب عندما يبلغ من العمر حوالي ستة أعوام وتبدأ من الصف األول وحتى

الصف الرابع ( .اإلدارة العامة للتخطيط التربوي غزة)0223 ،

وتعرف الباحثة مرحلة التعليم األساسية الدنيا إجرائيا بأنها :المرحلة التي يلتحق بها التالميذ من

الصف األول األساسي حتى الصف الرابع األساسي ومدتها أربع سنوات.
 .6محافظات غزة

عرفتها و ازرة التخطيط والتعاون الدولي بأنها جزء من السهل الساحلي وتبلغ مساحتها 360كم2

ومع قيام السلطة الفلسطينية تم تقسيمها إداريا إلى خمس محافظات وهي(محافظة شمال غزة-

محافظة غزة  -محافظة الوسطى -محافظة خان يونس -محافظة رفح) ( وزارة التخطيط
والتعاون الدولي الفلسطيني)8:2003،

8

الفصل الثاني
اإلطار النظري

المحور األول  :القيم التربوية.
المحور الثاني :القيم والطفل .
المحور الثالث :حقوق الطفل .

المحور الرابع :فضائيات األطفال المتخصصة.
المحور الخامس :المرحلة األساسية الدنيا( مرحلة الطفولة
المتوسطة) .
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الفصل الثاني

اإلطار النظري
تتناول الباحثة في هذا الفصل مفهوم القيم ومصادرها وخصائصها وتصنيفاتها والوسائط التي تؤثر

في اكتساب القيم وأهمية غرس القيم في مرحلة الطفولة ،وتتناول كذلك الحديث عن فضائيات األطفال
المتخصصة وتتناول فيها نشأة التلفاز والفضائيات التلفزيونية المتخصصة وستستعرض في الحديث

عن حقوق الطفل والذي يتضمن الحديث فيها عن اتفاقية حقوق الطفل وحقوق الطفل اإلعالمية

وستتناول في حديثها كذلك عرضا لنماذج لبعض فضائيات األطفال المتخصصة وبرامجها ودورها في

إكساب الطفل للقيم التربوية والشروط الواجب توافرها في برامج تلك الفضائيات ودور األسرة في اختيار
الفضائيات والبرامج المناسبة ألطفالهم .وأخي ار سوف تتناول الباحثة في حديثها المرحلة األساسية الدنيا
تعريفها وأهميتها واحتياجات الطفل في هذه المرحلة وكذلك التعليم األساسي مفهومه وأهدافه.
المحور األول :

 القيم التربوية

تعد القيم األساس المتين للبناء التربوي السليم ،وذلك لدورها المهم في توجيه سلوك األشخاص
والتي تقودهم إلى إصدار األحكام على الممارسات العملية التي يقومون بها .ومع عصر العولمة الذي

نعيشه وتأثيراته على القيم التي يمتلكها الفرد داخل األسرة المسلمة من زعزعة القيم في نفوس أفرادها
نتيجة لهذا الغزو الفكري والثقافي المتسارع عبر وسائل اَلتصال السمعية والمرئية كان لزاما القيام
بالبحوث والدراسات التي تتناول هذه القضية للتعرف عليها عن قرب ،لهذا جاءت هذه الدراسة للكشف

عن الدور الذي تلعبه فضائيات األطفال التلفزيونية المتخصصة في تدعيم القيم التربوية لدى الطفل
مفهوم القيم .

أوالً .القيم في اللغة:

ورد في لسان العرب معنى القيمة  :واحدة القيم  ،وأصله الواو ألنه يقوم مقام الشيء .والقيمة ثمن

الشيء بالتقويم .تقول  :تقاوموه فيما بينهم  ،ويقال كم قامت ناقتك أي كم بلغت وقد قامت األمة مائة
دينار أي بلغ قيمتها مائة دينار ،وكم قامت أمتك أي بلغت .قال القيم اَلستقامة .وفي الحديث  :قال

آمنت باهلل ثم استقم ؛ فسر على وجهين  :قيل هو اَلستقامة على الطاعة  ،وقيل هو ترك الشرك ،قال
واَلستقامة اعتدال الشيء واستواؤه  .واستقام فالن بفالن أي مدحه وأثنى عليه.
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واَلستقامة  :التقويم ،لقول أهل مكة استقمت المتاع أي قومته.يقال استقام له األمر .وقوله تعالى :
فاستقيموا إليه أي في التوجه إليه دون اآللهة  .وقام الشيء واستقام  :اعتدل واستوى .وقوله تعالى :

ِ
ين قَالُوا ربُّنَا َّ
اللهُ ثَُّم اسْتَقَامُوا ؛ معنى قوله استقاموا عملوا بطاعته ولزموا سنة نبيه  ،صلى اهلل
ِإ َّن َّالذ َ
َ
ِ ِ
ِّم ِة ؛ أي دين األمة القيمة بالحق .
عليه وسلم .وقوله تعالى َ :وَذل َك د ُ
ين اْلقَي َ
( ابن منظور)022 -887، 8882 :
ثانياً  :القيم اصطالحاً

القيم من المفاهيم التي أخذت الكثير من اهتمام علماء التربية والفالسفة وذلك لدورها في بناء

شخصية الفرد وتهذيب أخالقه  ،ولذلك من الصعب أن نجد تعريفا واحدا متفقا عليه من العلماء ألن
كل ينظر إليها من جهة اختصاصه فعالم الرياضيات يختلف تعريفه عن عالم اَلقتصاد وعن

اإلعالمي وعن الفالسفة وهكذا اختلفت التعريفات باختالف التخصصات .

وتعتبر كلمة القيم من الكلمات الشائعة اَلستخدام فنحن نسمعها ونقرؤها كثي ار في اإلعالم المسموع
والمرئي والمقروء،وهي كثيرة التردد على ألسنة التربويين والمفكرين والمثقفين وغيرهم لذلك نجد لها

الكثير المدلوَلت اللغوية والمعنوية (الجالد)88:0227،
ومن هذه التعريفات.

ويعرفها( المحيا " )1:8881،أنها األحكام التي يصدرها المرء على أي شيء مهتديا في ذلك بقواعد
ومبادئ مستمدة من القرآن والسنة وما تفرع عنها من مصادر التشريع اإلسالمي أو تحتويها هذه

المصادر وتكون موجهة إلى الناس عامة ليتخذوها معايير للحكم على أنفسهم قوة وتأثي ار عليهم

ويعرفها ( العاجز ،العمري )6:8888،بقولهما "القيم مقاييس تحكم بها على األفكار واألشخاص
واألشياء والعمال والموضوعات والمواقف الفردية والجماعية،من حيث حسنها وقيمتها والرغبة بها،أو
من حيث سوئها وعدم قيمتها وكراهيتها .
ويرى ( الزيود )00:0226،بأنها مجموعة من المعتقدات والمبادئ الكامنة لدى الفرد التي تعمل على
توجيه سلوكه وضبطه وتنظيم عالقاته في المجتمع وسط الجماعة في جميع نواحي الحياة.
أما ( العاجز )08:0226،فقد عرف القيم بأنها مجموعة من المعايير والتنظيمات النفسية التي تتكون
داخل اإلنسان من خالل الخبرات الناتجة من عمليات التعلم والتفاعل اَلجتماعي التي يخوض غمارها
أثناء عملية التنشئة اَلجتماعية.
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أما ( الجالد )88:0227،فيعرف القيم بأنها مجموعة من المعايير والمقاييس ،المعنوية بين الناس،
يتفقون عليها فيما بينهم ويتخذونها ميزانا يزنون به أعمالهم  ،ويحكمون به على تصرفاتهم المادية

والمعنوية .

ويعرفها (الزبون )808:0282،أن القيم عبارة عن معايير وجدانية وفكرية يعتقد بها األفراد وبموجبها
يتعاملون مع األشياء بالقبول أو الرفض.
أما ( خزعلي )68:0288،فيعرفها بأنها األحكام العقلية الوجدانية التي يرشد إليها الدين
اإلسالمي،وتشير إلى ما يؤمن به مجموعة من الناس ،ويتفقون على أهميتها ،ويعتبرونها ضوابط

ألفعالهم ،ويتخذون منها معيا ار يرجعون إليه في الحكم على سلوكياتهم وسلوكيات اآلخرين.

وتعرفها (مناعي ) 300:0283،بأنها مجموعة من األحكام والقوانين والمقاييس المعبرة عن وجهة
نظر الفرد والمتصلة بواقعه اَلجتماعي والتي يكتسبها الفرد من خال تفاعله مع من حوله في المجتمع،

لتشكل في مجموعها نظاما للقيم يمارس الفرد من خاللها سلوكه لتكون معيا ار للحكم على أفعاله
وتصرفاته.

من خالل ما سبق من تعريفات للقيم ترى الباحثة رغم اختالف الباحثين في تعريفاتهم للقيم إَل أن

هناك اتفاق بينهم على أن القيم عبارة عن أحكام ومعايير تحكم سلوك األفراد داخل المجتمعات والتي

اعتبروها فيما بينهم بأنها ضوابط ألفعالهم لذلك تعرف الباحثة القيم بأنها :مجموعة من المثل العليا
والمبادئ التي يعتبرها الناس ضوابط ألفعالهم ويتخذونها معيا ار للحكم على سلوكياتهم وسلوك اآلخرين

من حيث حسنها أو سوئها.

وتعرف الباحثة القيم إجرائيا بأنها هي الفضائل السامية المرغوبة التي تتضمنها برامج فضائيات
األطفال المتخصصة في فضائية كل من ( طيور الجنة ،كراميش  ) mbc3 ،والتي يؤمل إكسابها
للطفل بعد ما يقدم لهم من خبرات معرفية ووجدانية تنعكس على سلوكياتهم بحيث يصدر اآلخرون

حكما باستحسانها .وسيتم قياس تدعيم فضائيات األطفال للقيم من خالل استجابات المعلمات
على فقرات اَلستبانة المعدة خصيصا لذلك.
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مصادر القيم التربوية .
 .1القران الكريم :هو أول مصدر للقيم اإلسالمية حيث يحتوي على النسق القيمي اإلسالمي
بتفصيالته وتفريعاته المتعددة ،وهو الدستور الذي يجب أن نستند عليه في اشتقاق القيم،
فكل آية ضمت أو نصت على أمر ما تضمنته يعد قيمة ،وكل آية نصت على نهي فإن

ما تضمنته يعد قيمة سالبة تدعو إلى التزام موجبة ( أبو العينين)63:8811،

تعد السنة النبوية الشريفة المصدر الثاني من مصادر اشتقاق
 .2السنة النبوية الشريفة َ :
القيم بالنسبة للدين اإلسالمي ،فهي التجسيد الحي للقرآن الكريم قوَل وعمال ،ولذلك فإنها
ِ َّ
ترتبط في اإلسالم بالقرآن الكريم ارتباط وثيقا بدليل قوله تعالىَ " :و َم ْن ُيط ِع اللهَ َوَر ُسولَهُ
ِ
َٰ ِ
ات تَ ْج ِري ِمن تَ ْحتِها ْاألَْنهار َخالِِد ِ
ي ْد ِخْله جَّن ٍ
يم" ( النساء.)83،
ْ
ُ ُ َ
َ
َُ
َ
ين فيهَا ۚ َوَذل َك اْلفَ ْوُز اْل َعظ ُ
والقيمة الحقيقة للسنة النبوية المطهرة في اإلسالم ،إنها ترجمة كالم اهلل -سبحانه وتعالى–
إلى سلوك حي ومن ثم رسمت أمام المسلمين الطريق العملي للحياة ،فهي تزخر بالقيم

الكثيرة التي جاءت لتريح بني البشر وتنظم حياتهم جنبا إلى جنب مع كتاب اهلل.

( الهندي)82:0228،

 .3اإلجماع :هو المصدر الثالث من مصادر التشريع اإلسالمي  ،والذي يحتاج إليه
المسلمون في بعض الحاَلت .ويشترط في اإلجماع:

* أن يكون المجتمعون على أمر ما من أمة محمد صلى اهلل عليه وسلم
* أن يكون اتفاق المجتهدين في زمن واحد  ،وأن ينقرض عصر المجتمعين ،فما داموا
أحياء فمن المحتمل رجوع بعض المجتهدين عن اجتهادهم.

* أن يكون على مسألة شرعية  ،وأَل يكون قد جرى فيها خالف بين الفقهاء في زمن
الصحابة  ،وأن يكون على حكم شرعي  ،وهذا يخرج ما كان حكما غير شرعي  ،فإن اإلجماع في

ذلك ليس حجة ( األغا )88:0282،

 .4المصلحة المرسلة :عرفها البوطي كما أشير إليها في ( أبو رحمة )38:0282،كل
منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون أن يكون لها أو لجنسها القريب شاهد باَلعتبار أو

اإللغاء .وتكمن األسباب الداعية إلى األخذ بالمصلحة المرسلة

 جلب المنافع وهي األمور التي يحتاج إليها أفراد المجتمع لتوفير حياة للناس تقوم
على أسس قوية
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 درء المفاسد ،وهي األمور التي تفضي إلى إلحاق الضرر بأفراد المجتمع سواء
كان ضررها ماديا أم معنويا.

 تغير الزمان أي اختالف الناس في عاداتهم وأخالقهم وأوضاع حياتهم
المعيشية العامة عما كانت عليه ( صالح)301:0222،

 .0العرف :ويقصد به عند األصوليين والفقهاء " ما أستقر في النفوس من جهة العقول وتلقته
الطباع السليمة بالقبول" فكل ما اعتاده وألفه أهل العقول الرشيدة والطباع السليمة من قول
أو فعل تكرر مرة بعد أخرى حتى تمكن أثره على من نفوسهم واطمأنت إليه طباعتهم فهو

عرف في اإلصالح( .العاجز ،العمري)87:8888،

وترى الباحثة أن هناك وسائط يمكن من خاللها استنباط القيم التربوية ولكن يغلب عليها
طابع الخصوصية والتبدل والتغير فكل مجتمع له قيمه وكل عصر له مطالبه وطبيعته

التي يشتق منها القيم ومن هذه الوسائط

 .1وسائل األعالم الحديثة وما ط أر عليها من تطور متسارع وما تحتويه من قيم
سلبية وايجابية يتأثر بها أفراد المجتمع وخاصة شريحة األطفال لهذا وجب

التصدي لها وغربلتها لإلبقاء على الصالح ودحض الطالح .

 .2المنهاج الدراسية التربوية التي يقوم أهل اَلختصاص والخبرة بوضعها وتطبيقها
على أبنائنا في مؤسسات التعليم المختلفة.

 .3العادات والتقاليد والفنون الشعبية التي يتميز بها شعب عن أخر فهي ممارسات
وأنشطة يقوم بها أفراد المجتمع لتنظيم أمور حياتهم ويتناقلها جيل عن جيل بعد

فيتمسكون بما يخدم حياتهم ويتجنبون التي تسبب لهم األذى والضرر وتتطور

فيما بعد وتصبح قيما
خصائص القيم التربوية :

للقيم – بصورة عامة  -عدة خصائص مختلفة نوجزها فيما يلي :
 .1للقيم معان مجردة ،ولكن يجب أن تتلبس بالواقع والسلوك  ،فالقيم يجب أن يؤمن بها اإلنسان
بحيث تصبح موجهة لسلوكه حتى يمكن اعتبارها قيما .ولذلك جاء في القرآن الكريم كثي ار قوله

تعالى " الذين آمنوا وعملوا الصالحات" وفي الحديث الشريف " :الدين المعاملة".
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 .2المعرفة بالقيم قبلية وَل تأتي فجأة فاإلدراك َلبد من توافره مع القيم  ،وَل بد أن يكون مصحوبا
باَلنفعال الوجداني.

 .3القيم تقتضي اَلختيار واَلنتقاء ،وهذا يقتضي أن تكون لنا حرية.

 .4التدرج القيمي ليس جامداُ بل متحرك متفاعل ،والسلم القيمي قد يهتز سلبا أو إيجابا.

 .0للقيم عالمات فارقة" مميزة" أي أنها لها مؤشرات من خاللها نفرق بينها وبين العادات
 .6القيم متداخلة مترابطة ومتضمنة ،حيث أنها تتضمن الجوانب المعرفية والوجدانية والسلوكية
كما أنها مضمنة من حيث التطبيق ،فالعدل مثال قيمة سياسية وقيمة أخالقية أيضا.

( العاجز ،العمري)1:8887،

يحدد ( الجالد )30:0227،خصائص القيم بما يلي :
 .1القيم ذاتية وشخصية تظهر على صور مختلفة من تفضيالت الفرد وتؤثر وتتأثر بذاتية
الفرد ،ويتفاوت األفراد في الحكم على األشياء حسب المعتقدات الشخصية لهم نحوها ،

ولذلك يجب ترسيخ بنائها على أساس عقدي يتغلغل في أعماق النفس

 .2القيم نسبية فتختلف باختالف الزمان والمكان واإلنسان  ،فالقيم عند المجتمع العربي
تختلف عن المجتمع الغربي  ،وما يراه جيل من قيم ايجابية قد ينظر إليها جيل آخر بأنها

سلبية.

 .3القيم تجريدية تتسم بالموضوعية واَلستقاللية تتضح في سلوك الفرد كما يعيشه ،فالعدل
قيمة تحمل معنى ذهنيا مجردا غير محسوس ،ولكن يأخذ قيمته من السلوك الذي يمارسه

الفرد في تعامالته.

 .4القيم متدرجة فتنتظم في سلم قيمي متغير ومتفاعل تترتب عند الفرد ترتيبا هرميا فالقيم
التي تكون لها درجة كبيرة من األهمية عند الفرد تكون في قمة الهرم ثم األقل أهمية،

ويظهر السلم القيمي واضحا في المواقف العملية للفرد.

تصنيف و أنواع القيم التربوية.
تعددت تصنيفات القيم كما هو الحال في تعدد تعريفها وتفسيرها وذلك َلختالف فلسفة أصحابها
ونظرتهم إلى القيم كمفهوم ونظرية ومنظومة ،فنالحظ تصنيفات خاصة بالفالسفة وأخرى لعلماء النفس

والتربية وكل تصنيف منه يعتمد معيا ار محددا محاوَل أن يضم تحته منظومة القيم الخاصة بالعلم

الذي يعالجه .وستقوم الباحثة بعرض بعض من هذه التصنيفات للوصول إلى التصنيف الذي ستتبناه
الباحثة فيما بعد .ومن هذه التصنيفات
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أوالً  :تصنيف طهطاوي ،قام بتصنيفها بحسب األشخاص إلى:
 .1قيم نظرية

 .2قيم اقتصادية
 .3قيم جمالية

 .4قيم اجتماعية
 .0قيم دينية

 .6قيم سياسية

 .7قيم فنية  ( .طهطاوي)03:8886،

ثانياً  :تصنيف سبرانجر

وقد جاء تصنيفه في كتاب أنماط الناس هذا بناء على دراسته ومالحظته لسلوك الناس في حياتهم

اليومية وهذا التصنيف هو :

 .1القيم النظرية :وهي التي تتضمن اهتمام الفرد العميق باكتشاف الحقائق وهي قيمة تجسد نمط
العالم أو الفيلسوف.

 .2القيم اَلقتصادية :وتبحث في اهتمام الفرد بالنافع والمفيد وتجسد نمط رجل األعمال

 .3القيم الجمالية :ويقصد بها اهتمام الفرد بما هو متناسق ومتوافق وجميل من ناحية الشكل
والتجانس.

 .4القيم اَلجتماعية :وتتجلى في محبة الناس والشفقة عليهم واحترامهم وهي تسم الشخص
اَلجتماعي

 .0القيم السياسية :وتعني اهتمام الفرد بالحصول على القوة والسيطرة على األشياء

 .6القيم الدينية :وتبحث في فهم الكون وأصل اإلنسان (.األغا)81:0282،

ثالثاً :صنف عبد الحميد الهاشمي القيم إلى :

حيث انطلق من وجود قيمة أساسية في اإلسالم وهي قيمة اإليمان باهلل  ،وتندرج تحتها مجموعة من

القيم تصنف في ستة أبعاد هي:

 .1البعد الروحي :ويضم قيم ( الصالة والتوحيد والخشية ،والرجاء والحلم والكرم واألمانة والصدق)

 .2البعد اَلجتماعي  :ويشمل قيم ( األخوة والمعاملة الحسنة والدعوة إلى الخير ،والتعاون ،
والمسئولية اَلجتماعية والتواضع)

 .3البعد البيولوجي :و يضم( قيم رعاية وقوة الجسم والسعي لكسب الرزق)
 .4البعد المعرفي :ويضم( قيم التعليم والتعلم والتفكير والتدبر)

 .0البعد اَلنفعالي  :ويشمل ( قيم المحبة واألمل واَلعتدال والرضا)

 .6البعد السلوكي  ( :ويشمل قيم اإلحسان والحلم والكرم والصدق واألمانة) ( حمودة)82:0222،
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رابعاً  :أما أبو العينين فقد صنف القيم إلى :

 .1قيم روحية وعقدية كحب اهلل واإليمان باهلل والجهاد في سبيل اهلل

 .2قيم خلقية كالعدل واألمانة والصدق واكرام الضيف والعدل والتعاون .
 .3قيم عقلية تتصل بالمعرفة وطرق الوصول إليها كاستخدام التجربة والتفكير الناقد.
 .4قيم وجدانية وانفعالية كالحب والكره وضبط النفس عند الغضب

 .0قيم اجتماعية مثل بر الوالدين والتكافل اَلجتماعي واإلحسان للجيران .
 .6قيم مادية تتصل بالعناصر المادية كاَلعتناء بالجسم واَلقتصاد في اَلنفاق

 .7قيم جمالية تتصل بالتذوق الجمالي وادراك اَلتساق في األشياء واَلعتناء بالمظهر
والنظافة والنظام (أبو العينين)028:8811 ،

وبعد قيام الباحثة بحصر بعض من هذه التصنيفات وعرضها فإنها تتبنى التصنيف الذي يعتمد على
محتوى القيمة ومضمونها وتستدل الباحثة على وجودها وأهميتها من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية

الشريفة ويتضمن هذا التصنيف على القيم التالية

 .1القيم الدينية :عرفها الحياري على أنها مجموعة من األنظمة والقوانين والتشريعات والمقاييس
التي يبينها الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وسنة رسوله الكريم  ،أما األمور التي لم يرد

فيها نص شرعي فأن قيمتها تكمن فيما تحققه من خير للناس والمجتمع بجانب اَلنسجام التام

مع الدين اإلسالمي وتعاليمه المؤثرة ( قشالن)00:0282،

قد عرفها (الجرجاوي )6:0226،بأنها مجموعة من الموجهات اإلسالمية يكتسبها الطفل من
خالل مشاهدته للبرامج المتلفزة وتؤثر في سلوكه وشخصيته).
ويتميز األشخاص الذين تسود عندهم هذه القيمة باتباع تعاليم الدين في كل نواحي الحياة

ومن هذه القيم اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله والقضاء والقدر وكذلك اَللتزام بأداء
الفرائض الدينية من صالة وصيام وايتاء الزكاة والحج وكذلك إتباع تعاليم الدين والطاعة

والطهر واألخالق ومن أمثلة على القيم الدينية من القران
ِ
َص َاب َك
قوله تعالى َ ﴿ :يا ُب َن َّي أ َِقِم َّ
ْم ْر ِبا ْل َم ْع ُروف َوا ْن َه َع ِن ا ْل ُمن َك ِر َو ْ
اص ِب ْر َعلَى َما أ َ
الصالةَ َوأ ُ
ِ ِ ِ
ِ
ُمور ﴾( لقمان)87 :
إ َّن َذل َك م ْن َع ْزم األ ُ
ِ
يم ٍ
اه ْم ِم ْن
ان أَْل َح ْق َنا ِب ِه ْم ُذريَّتَ ُه ْم َو َما أَلَتْ َن ُ
ويقول اهلل تعالىَ ﴿ :والَِّذ َ
آمنُوا َواتََّب َعتْ ُه ْم ُذريَّتُ ُه ْم ِبإ َ
ين َ
عملِ ِهم ِم ْن َ ٍ
ام ِر ٍ
ين ﴾ (الطور)08:
ب َرِه ٌ
سَ
ئ ِب َما َك َ
ش ْيء ُك ُّل ْ
ََ ْ
ين ِم ْن قَبِْل ِهمْ ۚ َك ََٰذلِ َك
قال تعالى"( َواِ َذا بَلَغَ ْاألَ ْطفَا ُل ِم ْن ُك ُم ا ْل ُحلُ َم َفلْيَسْتَأِْذنُوا كَمَا اسْتَأْ َذ َن َّالِذ َ

اللهُ لَ ُكم آيَ ِات ِه ۚ َو َّ
يُبَي ُن َّ
ح ِكيمٌ {(النور اآلية )08
اللهُ عَِليمٌ َ
ْ
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أما من السنة النبوية الشريفة فقد
وه ْم
اض ِرُب ُ
ين َو ْ
س ْب ِع ِس ِن َ
اء َ
َو ُه ْم أ َْب َن ُ
داود ،ج)880: 8

الص ِ
الة
الد ُك ْم ِب َّ
أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال « ُم ُروا أ َْو َ
ض ِ
اج ِع "( أبو
اء َع ْ
ش ٍر َوفَرقُوا َب ْي َن ُه ْم ِفي ا ْل َم َ
َعلَ ْي َها َو ُه ْم أ َْب َن ُ

 .2القيم االجتماعية:هي مجموعة من القيم التي تحدد طبيعة عالقة الطفل بأفراد المجتمع
اإلنساني ،وسلوكهم تجاههم ،ومن خاللها يلبي حاجاته ككائن اجتماعي بما يتناسب والعادات
والتقاليد الجيدة وتتمثل في قيم التعاطف(مشاركة اآلخرين) وبر الوالدين ومساعدة اآلخرين
وتحمل المسئولية واحترام اآلخرين والصداقة والتعاون والترابط األسري وصلة الرحم والصداقة

واحترام الوقت وحسن الجوار (الحبشي)83:0228،

آم ُنوا قُوا
ُّها الَِّذ َ
ومن األدلة القرآنية التي تدل على أهمية القيم اَلجتماعية قوله تعالى َ
﴿يا أَي َ
ين َ
الناس وا ْل ِحجارةُ علَ ْيها م ِ
ود َها َّ
ون اللَّ َه َما
س ُك ْم َوأ ْ
الئ َك ٌة ِغالظٌ ِش َد ٌ
َهلِي ُك ْم َنا ارً َوقُ ُ
ص َ
اد ال َي ْع ُ
أَ ْنفُ َ
ُ َ ََ َ َ َ

ون﴾) (التحريم)6:
ون َما ُي ْؤ َم ُر َ
َم َرُه ْم َوَي ْف َعلُ َ
أَ
اع َو ُكلُّ ُك ْم َم ْسُئو ٌل َع ْن َرِعيَّتِ ِه
ومن السنة النبوية الشريفة قوله صلى اهلل عليه وسلم "أ َََل ُكلُّ ُك ْم َر ٍ
الن ِ
فَ ْاأل َِم ُير الَِّذي َعلَى َّ
َه ِل َب ْيتِ ِه َو ُه َو َم ْسئُو ٌل
الرُج ُل َر ٍ
اع َو ُه َو َم ْسئُو ٌل َع ْن َرِعيَّتِ ِه َو َّ
اس َر ٍ
اع َعلَى أ ْ
ع ْنهم واْلم أرَةُ ر ِ
اع َعلَى م ِ
ال َسيِِّد ِه َو ُه َو
اع َيةٌ َعلَى َب ْي ِت َب ْعلِهَا َوَولَِد ِه َوِه َي َم ْسُئولَةٌ َع ْنهُ ْم َواْل َع ْب ُد َر ٍ
َ ُْ َ َ ْ َ
َ
اع َو ُكلُّ ُك ْم َم ْسُئو ٌل َع ْن َرِعيَّتِ ِه" " (مسلم ،ج )81083: 3
َم ْسُئو ٌل َع ْنهُ أ َََل فَ ُكلُّ ُك ْم َر ٍ
 .3القيم السياسية :هي مجموعة من الموجهات الوطنية التي تعبر عن اَلنتماء والوَلء وحب
الوطن وقياداته بحيث يؤثر هذا على شخصيته وسلوكه ( الجرجاوي .)7:0226،

ويتميز األشخاص الذين تسود عندهم هذه القيمة بالقيادة في نواحي الحياة المختلفة .ومن

األدلة على تلك القيم من القران الكريم والسنة النبوية الشريفة
ِ ِ
قوله تعالى و ْ ِ
اء
يعا َوالَ تَفََّرقُوا َوا ْذ ُك ُروا ِن ْع َم َة اللَّ ِه َعلَ ْي ُك ْم إِ ْذ ُك ْنتُ ْم أ ْ
َع َد ً
اعتَص ُموا ِب َح ْب ِل اللَّه َجم ً
َ
شفَا ُح ْفرٍة ِم ْن َّ
الن ِ
ار فَأَ ْنقَ َذ ُك ْم ِم ْن َها َك َذلِ َك
َص َب ْحتُ ْم ِب ِن ْع َم ِت ِه إِ ْخ َوا ًنا َو ُك ْنتُ ْم َعلَى َ
فَأَلَّ َ
ف َب ْي َن ُقلُوِب ُك ْم فَأ ْ
َ
ون ِبا ْلمعر ِ
ُم ٌة َي ْد ُع َ ِ
وف
،وْلتَ ُك ْن ِم ْن ُك ْم أ َّ
آي ِات ِه لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْهتَ ُد َ
ُي َبي ُن اللَّ ُه لَ ُك ْم َ
ون َ
ْم ُر َ َ ْ ُ
ون إلَى ا ْل َخ ْي ِر َوَيأ ُ
ون) " (آل عمران)828:
َوَي ْن َه ْو َن َع ْن ا ْل ُم ْن َك ِر َوأُْولَ ِئ َك ُه ْم ا ْل ُم ْفلِ ُح َ
ومن السنة النبوية الشريفة ما روي عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال رسول اهلل صلى اهلل
َن رس َ َّ ِ
ال:
صلَّى اللَّهُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
ول الله َ
عليه وسلم َ " :ع ْن أَبِي ُه َرْي َرةَ أ َّ َ ُ
الشر ُ ِ َّ ِ
اجتَنِبوا الس َّْبع اْلموبِقَ ِ
ِّح ُر وقَ ْت ُل النَّ ْف ِ
س الَّتِي
ول اللَّ ِه َو َما ُه َّن قَ َ
يل َيا َر ُس َ
ات ِق َ
ْ ُ
ال ِّ ْ
َ ُ
ك بالله َوالس ْ َ
ف اْلم ْحص َن ِ
ال اْليتِ ِيم والتَّولِّي يوم َّ ِ
الرَبا وأَ ْك ُل م ِ
َح َّرَم اللَّهُ إِ ََّل بِاْل َح ِّ
ات اْل َغ ِاف َال ِت
الز ْحف َوقَ ْذ ُ ُ َ
َ
َ َ َ َْ َ
ق َوأَ ْك ُل ِّ َ
اْلمؤ ِم َن ِ
ات ( .البخاري( 2766:1987،
ُْ
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 .4القيم النظرية/العلمية :تعني اَلهتمام بالمعرفة واكتشاف الحقيقة،والسعي إلى التعرف على
القوانين وحقائق األشياء وتمثل نمط العالم والفيلسوف(.الجالد)0227:88،

أما في مجال الطفل واألعالم فقد عرفها (زهران ) بانها مجموعة من القوانين والسنن التي

يكتسبها الطفل من خالل مشاهدته للبرامج المتلفزة بها يستطيع أن ينقد بموضوعية ما يدور

حوله ( .الجرجاوي)6:0226،

ومن هذه المجموعة اَلهتمام بالتكنولوجيا واإلبداع واَلبتكار واحترام العلم وضرورة تعلم اللغات

األخرى .

ق ِْ
ان ِم ْن َعلَ ٍ
ومن األدلة القرآنية قوله تعالى اق َأْ
ق{}0
ق{َ }8خلَ َ
اسِم َرب َك الَِّذي َخلَ َ
نس َ
ْر ِب ْ
اإل َ
ُّك ْاألَ ْك َرم{ }3الَِّذي َعلَّم ِبا ْل َقلَِم{َ }8علَّم ِْ
اق َأْ
ان َما لَ ْم َي ْعلَ ْم{( )0سورة العلق )0-8 :
ْر َو َرب َ
نس َ
اإل َ
َ
َ
ُ
صار
ش ْي ًئا َو َج َع َل لَ ُك ْم َّ
َخ َر َج ُك ْم ِم ْن ُبطُون أ َّ
وقوله تعالى َواَللَّه أ ْ
ون َ
ُم َهات ُك ْم َال تَ ْعلَ ُم َ
الس ْمع َو ْاأل َْب َ
ون ( سورة النحل)71:
َو ْاألَف ِْئ َدة لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْ
ش ُك ُر َ
أما من السنة النبوية الشريفة قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :من تعلم علما مما يبتغي
به وجه اهلل تعالىَ ،ل يتعلمه إَل ليصيب به عرضا من الدنيا ،لم يجد عرف الجنة يوم القيامة
(أبو داوود :ج )3664، 7
 .0القيم الجمالية :هي التي تعبر عن اهتمام الفرد وميله إلى ما هو جميل من ناحية الشكل أو
التوافق  ،والنظر إلى العالم المحيط به نظرة تقدير بتكوينه وتنسيقه وانسجامه وتوافقه الشكلي .

( الزبون )881:0282،

ومن هذه القيم الحث على نظافة البدن وحسن المظهر
الجمالي ومن أدلة القرآن الكريم قال تعالى ﴿ :واق ِ
ْص ْد
َ
أَن َكر األَ ِ
ت ا ْل َح ِمير ﴾ ( لقمان )88:
ص ْو ُ
ْ
ص َوات لَ َ
َ

واَلهتمام بالبيئة وحب النظام والتذوق
ض ْ ِ
ص ْوِت َك إِ َّن
ِفي َم ْ
ش ِي َك َوا ْغ ُ
ض من َ

 .6القيم االقتصادية :وتتضمن اَلهتمام بالمنفعة اَلقتصادية والمادية،والسعي إلى المال والثروة
وزيادتها عن طريق اإلنتاج واستثمار األموال وهي تمثل نمط رجال األعمال واَلقتصاد .ويعبر
عنها اهتمام الفرد وميله إلى ما هو نافع اقتصاديا ويتميز األشخاص الذين تسود عندهم هذه

القيمة بنظرة عملية( ،الجالد) 88: 0227،

وعرفها األغا بأنها مجموعة القيم التي تحث اإلنسان على تحمل المسؤولية على النفس  ،والمال
والوقت واتقان العمل  ،فإذا ما آمن بها انعكست على تصرفاته  ،وهي تعمل على إسعاده في

الحياة الدنيا وتعده بالفوز باآلخرة ( األغا)03:0282،

ومن هذه القيم احترام العمل  ،اَلدخار  ،عدم سيطرة الملكيات  ،وحماية الملكيات الخاصة.
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ومن األدلة القرآنية على ذلك قوله تعالى في سورة اإلسراء ( َوَال تَ ْج َع ْل َي َد َك َم ْغلُولَ ًة إِلَ َٰى ُع ُن ِق َك
وَال تَ ْبس ْطها ُك َّل ا ْلب ِ
اء َوَي ْق ِد ُر
س ًا
ق لِ َم ْن َي َ
ور (  ) 08إِ َّن َرب َ
سطُ الرْز َ
َْ
ُ َ
ش ُ
َّك َي ْب ُ
وما َم ْح ُ
َ
سط فَتَ ْق ُع َد َملُ ً
ير ب ِ
إِ َّن ُه َك َ ِ ِ ِ
ش َي َة إِ ْم َال ٍ
ق َن ْح ُن َن ْرُزقُ ُه ْم َوِايَّا ُك ْم إِ َّن
ص ًا
ير (َ )32وَال تَ ْقتُلُوا أ َْوَال َد ُك ْم َخ ْ
ان ِبع َباده َخ ِب ًا َ
ير ( اإلسراء)38-08:
ان ِخ ْط ًئا َك ِب ًا
قَ ْتلَ ُه ْم َك َ
المحور الثاني :

 القيم والطفل

 :8أهمية غرس القيم في مرحلة الطفولة.

ط َرةَ اللَّ ِه الَّتِي فَطَ َر َّ
اس عليهَا ََل
إن األطفال في هذه المرحلة لوحة بيضاء سهل النقش عليهاِ ..( ،ف ْ
الن َ
الن ِ
يل لِ َخْل ِ
ق اللَّ ِه َذلِ َك ِّ
ِّم َولَ ِك َّن أَ ْكثََر َّ
ون) (الروم )32 :وقال رسولنا الكريم ) َما
تَْبِد َ
اس ََل َي ْعلَ ُم َ
الد ُ
ين اْلقَي ُ
ِم ْن مولُ ٍ
ص َرانِ ِه أ َْو ُي َم ِّج َسانِ ِه" (البخاري)8310:8817،
ط َ ِرة فَأ ََب َواهُ ُيهَ ِّوَدانِ ِه أ َْو ُي َن ِّ
ود إِ ََّل ُيولَ ُد َعلَى اْل ِف ْ
َْ
في مرحلة الطفولة تتشكل شخصية الطفل المستقبلية ففيها يميز بين الخير والشر والقيام بفعل األوامر
واجتناب النواهي لذلك وجب اَلهتمام بالقيم التربوية والعمل على غرسها في نفوس األطفال وذلك لعدة

أسباب ومنها

 .1التطور التكنولوجي اَلنفجار المعرفي والتطور التقني وكل منهم يالحق الثاني

 .2تساهم المجتمعات والشعوب العربية واإلسالمية باهتزاز القيم واضطراب المعايير اَلجتماعية
واألخالقية

 .3انشغال الناس بهموم العيش والرزق .حيث لم تعد الدخول كافية لمواجهة احتياجات المعيشة.

 .4تفضيل الكثير من األمهات في المدن وغيرها الخروج إلى الشارع وميادين العمل مما أسهم في
اَلنصراف عن اَلهتمام بالصغار وتفضيل دفعهم إلى دور الحضانة وبيوت الجيران وأصبح

البيت على هامش التربية

 .0ضعف دور المدرسة والمؤسسات التعليمية عامة في غرس القيم لدى التالميذ وصار اهتمام
المعلمين منصبا على تلقين المعارف وعلى الخالص من المقررات في أٌقرب وقت

( العاجز ،العمري)88:8887،

 :0أهمية مرحلة الطفولة لعدة أسباب ومنها :
 مرحلة الطفولة مرحلة صفاء وخلو فكر ،فتوجيه الطفل للناحية الدينية يجد فراغا في قلبه،
ومكانا في فكره ،وقبوَل من عقله
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 مرحلة الطفولة مرحلة تتوقد فيها ملكات الحفظ والذكاء  ،ولعل ذلك بسب قلة الهموم والشغال

التي تشغل القلب في المراحل األخرى ،فوجب استغالل هذه الملكات وتوجيهها الوجهة

الصحيحة.

 مرحلة الطفولة مرحلة طهر وبراءة لم يتلبس الطفل فيها بأفكار هدامة،ولم تلوث عقله الميول

الفكرية الفاسدة،التي تصده عن اَلهتمام بالناحية الدينية بخالف لو بدأ التوجيه في مراحل

متأخرة قليال،تكون قد تشكلت لديه أفكا ار تحول دون تقبله لما تمليه الثقافة الدينية.

 أصبح العالم في ظل العولمة الحديثة كالقرية الصغيرة ،والفرد المسلم تناوشه األفكار المتضادة
والمختلفة من كل ناحية ،والتي قد تصده عن دينيه ،أو تشوش عليه عقيدته،فوجب تسليح

المسلمين بالثقافة الدينية ،ليكونون على بصيرة من أمرهم ،ويواجهون هذه األفكار بعقول

واعية.

 غرس الثقافة الدينية في هذه المرحلة يؤثر تأثي ار بالغا في تقويم سلوكه وحسن استقامته في
المستقبل،فينشأ نشأة سليمة،با ار بوالديه،وعضوا فعاَل في المجتمع ( أبو رموز)81:0220،

 :3الوسائط التي تؤثر في اكتساب القيم عند الطفل .
مما َلشك فيه أن هناك مصادر ووسائط عدة تؤثر في حياة الطفل وتسهم في رسم معالم تربيه وتكوينه

الخلقي ومن هذه الوسائط التي لها أكبر األثر في تكوين القيم وتوجيهه السلوك

األسرة ،المدرسة ،جماعة الرفاق  ،وسائل األعالم .
 األسرة :

تعد األسرة أول عامل مؤثر في السلوك الخلقي ،فهي المصدر األول واألخطر في تكوين القيم،وتوجيه
السلوك وتنمية القدرة على ضبط الذات ،والتحكم في النوازع ،وتعديل مطالب األفراد ،وهي التي تتعهد

بالطفل جسميا ونفسا  ،علما وعمال ،فهي ترعاه وتسهر عليه جسديا ،وتحميه وتصونه نفسيا وتعلمه

طرائقها في الحياة ،وتنقل إليه خبرتها ومعارفها ومهارتها ،فاألسرة تؤدي دو ار كبي ار جدا في تكوين
أخالق سنواته األولى ،وهو أول مجتمع يتصل به الطفل ويتعلم قيمه اَلجتماعية ومثله األخالقية من

المحبة والتعاون والخير والحق( .السعدون)8800:0280،

إذن طبيعة التربية األسرية لها دور عظيم في اكتساب الطفل القيم،فقد أثبتت اإلحصاءات واألبحاث

العلمية أن طفل األسرة المستقرة المتوافقة يختلف في نموه العقلي والجسمي واَلجتماعي عن طفل

األسرة المتفككة ،فأطفال األسرة المتفككة يعانون من الجنوح والتشرد واَلنحراف والحرمان والسخط

اَلجتماعي (الهندي)30:0228،
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واإلسالم يهتم بطهارة ونقاء األسرة منذ اللحظة األولى لتكوينها عندما يفكر الرجل في بناء األسرة

َن
ُّه إِ ْن طَلَّقَ ُك َّن أ ْ
س َٰى َرب ُ
حيث يحدد له أسس اختيار الزوجة الصالحة ويدل على ذلك قوله تعالى َع َ
ات ثَيب ٍ
ات س ِائح ٍ
ات عا ِب َد ٍ
ٍ ِ ٍ ِ ٍ
ي ْب ِدلَ ُه أ َْزواجا َخ ْي ار ِم ْن ُك َّن م ِ ٍ
ار(التحريم)0:
ات َوأ َْب َك ًا
َ
َ َ
سل َمات ُم ْؤ ِم َنات قَانتَات تَائ َب َ
ُ
ُْ
َ ً ً
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :ما استفاد المؤمن بعد تقوى اهلل عز وجل خي ار له من زوجة
صالحة إن أمرها أطاعته ،وأن نظر إليها سرته،وان أقسم عليها أبرته ،وأن غاب عنها حفظته في
نفسها وماله(.الحنبلي ) 300،8886:

وأولى الدين اإلسالمي أهمية لمرحلة الطفولة ،وذلك ألنها أهم مرحلة بل أخطرها في مجال تربية
األبناء ،فهي مرحلة تأسيس العادات الحسنة وتكوينها وترسيخ العقيدة السليمة في أعماق الفكر والقلب

وتثبيتها والتوجيه إلى األخالق الفاضلة وتثبيتها في جميع تصرفاتهم (أبو رموز)86:0220،

وحتى تؤدي األسرة دورها بصورة صحيحة فإنه ينبغي أن تراعي القضايا اآلتية في تنشئة أفرادها.

 .1إرساء قواعد العقيدة اإلسالمية الصحيحة القائمة على األدلة النقلية والبراهين العقلية
والبعيدة عن التقليد األعمى واَلنحرافات الفكرية.

 .2تأصيل قواعد السلوك اإلسالمي القويم الذي يربط اإلنسان بربه،ويشعره بقربه منه،
وأولى قواعده المدعمة لهذا السلوك المحافظة على الصالة

 .3توفير األجواء التي تساعد على اكتساب القيم اإلسالمية،عن طريق القدوة الحسنة من
الوالدين

 .4استعمال النصح واإلرشاد والموعظة المدعمة باإلقناع ،عند مناقشة موضوعات القيم
تنشئة األفراد على األخالق واآلداب اإلسالمية العملية(.الجالد)06،0227:

 المدرسة:

هي مؤسسة اجتماعية لها دور كبير في عملية التكوين والتنشئة اَلجتماعية،وتمتاز المدرسة عن غيرها

من المؤسسات اَلجتماعية بأنها توفر بيئة تربوية منظمة يقوم فيها المدرسون المؤهلون علميا وتربويا
بعملية تعليم الطلبة.وقد تميزت المدرسة باتساع البيئة اَلجتماعية المدرسية حيث تشكل نقطة التقاء

لعدد كبير من العالقات اَلجتماعية المتداخلة والمعقدة.والعالقات اَلجتماعية المركزة في المدرسة تقوم

أساسا على عملية التفاعل بين المدرسين والطلبة وما تمتلكه هاتان المجموعتان من اتجاهات خلقية
وقيم ( .قشالن)71:0282،

لذلك َل بد من متابعة اآلباء ألبنائهم داخل المدرسة بالسؤال عنهم ومراجعة المدرسين والمشرفين

التربويين ،وحضور اَلحتفاَلت التي تقيمها المدرسة أو مجالس اَلباء والتعرف على مجريات الحياة
الدراسية لهم أول بأول ،ولكن األهم وقبل كل شيء يجب تحصين األبناء عن طريق إكسابهم

المعتقدات والمبادئ السليمة الصحيحة عن المدرسة والمعلم والعملية التعليمية بشكل عام ،وعن أهميتها

بالنسبة لهم وَل نقدمهم للمدرسة كوعاء فارغ ونطلب من المدرسة القيام بكل شيء (بركات)6:0220،
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ومن أهم وظائف المدرسة ما يلي
.1

اَلهتمام بالناشئة والمقصود بها اَلهتمام بمشاعرهم واتجاهاتهم وميولهم واستغالل

.2

مساعدة الطلبة على اكتشاف المواهب وتوجيهها التوجه السليم إلبراز الموهبة للمشاركة

.3

ممارسة األنشطة المدرسية المتنوعة ألنها تعتبر من عوامل تكوين القيم ومن هذه

طاقاتهم في تنمية القيم اإلسالمية لديهم.
فيها في المجتمع وخارج المجتمع.

األنشطة الرحالت واإلذاعة المدرسية والصحافة والتمثيل والخطابة والرياضيات بأنواعها
والمطالعة لذلك وجب على المدرسة توفير األماكن المناسبة للممارسة هذه األنشطة من

ملعب رياضي ومكتبة مدرسية تختار محتوياتها بعناية وذلك ألنه يمكن للطالب ممارسة

.8

الكثير من القيم ومنها التعاون والدعوة إلى الخير والشجاعة إثناء ممارسته لهذه األنشطة

إكساب النشء العادات الصحية السليمة في المحافظة على نظافة األبدان واَلهتمام

بالتغذية وممارسة الرياضة واَلبتعاد عن التدخين وكذلك توفير قدر مناسب من الثقافة

الجنسية وتقديمها للطالب قبل مرحلة البلوغ (أبو دف)870:0220،

 .0مساعدة المتعلمين على اكتساب المهارات األساسية الالزمة لهم للتعامل مع بيئتهم
الطبيعية واَلجتماعية ( الهندي)88:0228 ،

 المسجد:
ِ
ِ
ِ
س ِ
اس ُم ُه ( البقرة)888:
يها ْ
اج َد اللّه أَن ُي ْذ َك َر ف َ
َو َم ْن أَ ْظلَ ُم م َّمن َّم َن َع َم َ

تعتبر المؤسسة الدينية المتمثلة بالمسجد والكنية والمعبد إطار شامل وعام يضم البشرية أجمع،

ويقدم منهج متكامل لكل إنسان في أي مكان وأي زمان ولكل األقوام والشعوب ،فالمسجد في

التربية اإلسالمية له دور مهم وفعال في تكوين الروابط بين األفراد داخل وخارج األسرة على أساس

منظومة القيم والفضائل السائدة في المجتمع والتقاليد الصحيحة التي يدعو إليها الدين اإلسالمي.

( بركات)6:0220،

ويرى أبو العينين أن المسجد لكي يقوم بدوره في غرس القيم األخالقية وتنميتها يجب مراعاة مجموعة
من األمور:

 .1أن يكون المسجد مرك از للنشاط اَلجتماعي والثقافي والعلمي ،ويضم مكتبة جيدة،
ويكون مرك از للمعلومات يفيد الناس ويجيب عن تساؤَلتهم.

 .2أن يحبب الصغار في الذهاب إلى المسجد وهذه مسئولية ولي األمر في اصطحاب
أبنائه إلى المسجد وتبيان مكانته في اإلسالم وثواب المصلين القادمين إليه.

 .3أن يعتني فيه بتحفيظ القرآن الكريم وتفسيره والعناية بمجالس العلم فيه.
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 .4اإلرشاد والتوجيه المستمرين تحت رعاية أئمة المساجد الداعين خاصة لاللتزام بالقيم
اإلسالمية( .أبو العينين ) 870 -861 :8811 ،

 وسائل األعالم.
اإلعالم في اللغة :معناه اَلطالع على الشيء ،فيقال أعلمه بالخبر أي أطلعه عليه .ومعناه اصطالحا
هو اطالع الجمهور بإيصال المعلومات إليه عن طريق وسائل متخصصة بذلك فينتقل كل ما يتصل
بهم من أخبار ومعلومات تهمهم ،وذلك بهدف توعية الناس وتعريفهم بأمور الحياة

(قشالن) 61:0282،

يعد اإلعالم بوسائله المختلفة أداة هامة في تشكيل سلوك األفراد وتنمية قيمهم.فأصبح األعالم اليوم

يتدخل

في

محددات

(الجرجاوي)08:0227 ،

السلوك

ويوجه

القيم،

ويتدخل

في

تصريف

الميول

والرغبات

ويعتبر اإلعالم كذلك الوسيط الذي يساهم في تنشئة األفراد بمختلف أعمارهم فهو بمثابة قوى

اجتماعية تربوية يقع تأثيرها على جميع األفراد والجماعات المكونة لهذا المجتمع لهذا ينبغي أن يكون

اإلعالم في الحس التربوي اإلسالمي مثاليا واقعيا ليمثل بيئة تربوية صالحة لتنشئة األفراد تنشئة سوية

َل اختالل فيها وَل تتناقض ( نجم)61:0220،

وَل يقل دور المؤسسة اإلعالمية عن دور المؤسسة التربوية في التنشئة اَلجتماعية للفرد ،إلى جانب

المؤسسة العائلية .كما أن الوقت الذي يقضيه الطفل أو الشاب في تعامله مع وسائل اإلعالم َل يق ّل
أهمية عن الوقت الذي يقضيه في المدرسة.
إن لثورة التكنولوجيا وانتشارها السريع في العالم هذا القرن والمتمثلة في تطوير وسائل اَلتصاَلت

وشبكة اَلنترنيت والقنوات الفضائية تأثي ار في التواصل بين شعوب دول العالم والى تحول العالم إلى

قرية كونية صغيرة تربطها شبكة اَلتصاَلت واحدة عبر األقمار الصناعية(.المبرز)08:0288،

وحتى تكون وسائل اإلعالم أداة تربوية ايجابية تسهم في بناء القيم السالمية وتأصيلها فإنه ينبغي أن

تتصف بالصفات اآلتية.

 .1يهدف إلى بناء الشخصية المتكاملة للطفل.
 .2اإلسالم مرجعية كاملة في كل األعمال .

 .3معالجة قضايا الغيب بطريقة مناسبة لعقل الطفل دون إهمال أو إيغال .
 .4غرس مفهوم الخير والشر وآثارهما على اإلنسان بأسلوب سهل .
 .0تبسيط المفاهيم اإلسالمية واَلهتمام بطرق عرضها .
 .6اَلقتصار على األساسيات في العلم الشرعي .
 .7مخاطبة العاطفة و احترام العقل .
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 .8التدرج في المفاهيم والمعارف .
 .9استخدام القصص .
.1.
.11
.12
.13

عرض الشخصيات اإلسالمية وسير األنبياء والصالحين .
إثراء الخيال باألشياء اإليجابية .

مسؤولية كاملة على من يصدر أو ينشئ وسائل إعالم للطفل .

( األحمد)08:0288،

المحافظة على اللغة العربية .

 جماعة الرفاق.
الرفاق من األوساط المؤثرة في خلق الطفل وتكوين طباعه وتوجيه سلوكه واكتسابه للعادات

المختلفة.ونظ ار لما لهذا الوسط من تأثير في التكوين الخلقي والسلوكي للطفل فقد أكدت السنة النبوية
على حسن اختيار األصدقاء ونفرت من مخالطة قرناء السوء فقد ورد في صحيح البخاري أن رسول

اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ":مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير بذكر  ...تَ ِجدَ
خ الِْك ِ
يحا َخِبيثَ ًة "
يحا طَي َب ًة َونَ ِاف ُ
ير إما أن يُ ْح ِرقَ ِث َي َاب َك واما أن تَ ِجدَ ِر ً
ِمنْهُ ِر ً

(البخاري)0828 :8817،

لذلك من الواجب على المربيين أن يأخذوا بعين اَلعتبار اختيارات أبنائهم ألصدقائهم لصيانتهم من

مخالطة أصدقاء السوء وحمايتهم من اآلثار السلبية المترتبة على هذا األمر
المحور الثالث :

 حقوق الطفل
يهتم المجتمع اإلنساني باألطفال ويحث على إنجابهم ويؤسس لهم دوما قواعد وأحكام تنظم حياتهم

وتوفر لهم العيش بكرامة وأمان مع أسرهم داخل المجتمعات  .كما يسعى كذلك إلى حماية الطفل
والدفاع عنه من خالل اَلتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تدعم حقوقه اإلنسانية وتوفر له الحماية بعد

تزايد اَلنتهاكات التي تمارس ضد األطفال منها انشغال األسرة عن القيام بدورها كمربي للطفل ووجود

البدائل لرعايته كذاك الحروب والصراعات التي يتعرض لها الطفل وتتسبب بالقتل والتشريد له وألسرته

وَل ننسى تأثير وسائل اإلعالم المرئية والمكتوبة والمسموعة على أطفالنا سواء كان بالسلب أو اإليجاب

وغير ذلك من اَلنتهاكات التي يتعرض لها األطفال كل هذه العوامل أدت الى الحاجة لوجود اتفاقيات
ومواثيق تضمن لألطفال حقوهم ومن هذه اَلتفاقيات
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 اتفاقية حقوق الطفل
إن اتفاقية حقوق الطفل ،التي تستند إلى أنظمة قانونية وتقاليد ثقافية متنوعة ،تُش ّكل مجموعة من

المعايير واَللتزامات المتفق عليها عالميا وغير الخاضعة للتفاوض.

أقر زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم ،ألنه غالبا ما يحتاج
في عام ّ ،1989
األشخاص دون الثامنة عشرة إلى رعاية خاصة وحماية َل يحتاجها الكبار .كما أراد الزعماء أيضا
ضمان اعتراف العالم بحقوق األطفال.
توضح بطريقة َل لَ ْب َس فيها حقوق اإلنسان
وتتضمن اَلتفاقية  04مادة ،وبروتوكوَلن اختياريان .وهي
ّ
األساسية التي يجب أن يتمتع بها األطفال في أي مكان  -ودون تمييز ،وهذه الحقوق هي :حق الطفل
في البقاء ،والتطور والنمو إلى أقصى حد ،والحماية من التأثيرات المضرة ،وسوء المعاملة واَلستغالل،
والمشاركة الكاملة في األسرة ،وفي الحياة الثقافية واَلجتماعية.

وتتلخص مبادئ اَلتفاقية األساسية األربعة في :عدم التمييز ،تضافر الجهود من أجل المصلحة

الفضلى للطفل ،والحق في الحياة ،والحق في البقاء ،والحق في النماء،وحق احترام رأى الطفل .وكل
حق من الحقوق التي تنص عليه اَلتفاقية بوضوح ،يتالزم بطبيعته مع الكرامة اإلنسانية للطفل

وتطويره وتنميته المنسجمة معها .وتحمي اَلتفاقية حقوق األطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة
بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات اَلجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل.
وبموافقتها على اَللتزام (بتصديقها على هذا الصك أو اَلنضمام إليه) ،تكون الحكومات الوطنية قد

ألزمت نفسها بحماية وضمان حقوق األطفال ،ووافقت على تحمل مسؤولية هذا اَللتزام أمام المجتمع

الدولي .وتُلزم اَلتفاقية الدول األطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء المصالح
http://www.unicef.org
الفُضلى للطفل
 حقوق الطفل اإلعالمية :
أما عن حقوق الطفل اإلعالمية فقد أوصت اتفاقية الطفل التي صدرت في عام  1989بضرورة

إعطاء الطفل حرية التعبير وأكدت على دور وسائل اإلعالم وأثرها على شخصية الطفل فجاءت المادة

( )12من اَلتفاقية تنص على ( تكفل الدول األطراف في هذه اَلتفاقية للطفل القادر على تكوين أرائه
الخاصة وحق التعبير عن تلك اآلراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل وتولي آراء الطفل

اَلعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه .كما نصت المادة رقم ( )13في أن يكون للطفل الحق في
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حرية التعبير ويشمل هذا الحق في حرية طلب جميع أنواع المعلومات ،واألفكار وتلقيها واذاعتها دون
أي اعتبار للحدود سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل .

( باشطح )7: 0227،

كما أن المادة رقم ( )17تنص على أن تعترف الدول األطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط
اإلعالم وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية
والدولية ،وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته اَلجتماعية والروحية والمعنوية وصحته

الجسدية والعقلية وتحقيقا لهذه الغاية :تقوم الدول األطراف بما يلي:

 .1تشجيع وسائط اإلعالم على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة اَلجتماعية والثقافية
للطفل وفقا لروح المادة .29

 .2تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر
الثقافية والوطنية والدولية.

 .3تشجيع إنتاج كتب األطفال ونشرها
 .4تشجيع وسائط اإلعالم على ايالء عناية خاصة لالحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى
مجموعة من مجموعات األقليات أو إلى السكان األصليين

 .0تشجيع وضع مبادئ توجيهية مالئمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه
مع وضع أحكام المادتين  13و 18في اَلعتبار.

http://www.unicef.org

المحور الرابع :

 فضائيات األطفال المتخصصة

تعريفها إجرائيا .فضائيات تبث برامج موجهة لألطفال فقط وعلى مدار أربع وعشرين

ساعة متواصلة وتتضمن هذه البرامج األناشيد وأفالم الكرتون وبرامج األلغاز واألحاجي

واللقاءات الحوارية واإلعالنات.

أوالً  :نشأة التلفاز والفضائيات التلفزيونية المتخصصة.

يشكل التلفزيون الظاهرة العالمية األهم في نهاية هذا القرن بمئات الماليين من مشاهديه الذين

يخصصون له معظم أوقاتهم ،وبتأثيره الكبير في تصرفاتهم الفردية أو الجماعية ويعتبر التلفزيون وسيلة
ترفيهية تثقيفية مريحة ،يقوم بتغطية إعالمية كونية مما يجعله وسيلة تقارب وتفاهم بين الشعوب،
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يساهم في ترسيخ القيم والمعايير السائدة في المجتمع أو تغييرها تدريجيا حسب إرادة وايديولوجيا الجهة

المرسلة .لذلك فهو أحد أدوات التغيير اَلجتماعي( .فتوح :7 ،ب ت )

يرجع الفضل للعالم اَلسكتلندي ( جون بيرد)  john Bardعام 1926م من صناعة أول كامي ار
تلفزيونية تمكن من خاللها إرسال أول إشارة تلفزيونية ناجحة  ،وفي عام 1928م أرسلت أول رسالة

تلفزيونية مصورة من بريطانيا على الوَليات المتحدة األمريكية  ،وبعد الحرب العالمية الثانية عام
1940م بدأ البث التلفزيوني ينتشر باللون األبيض واألسود فقط  ،وفي عام 1966م ظهر تطور
ملحوظ في البث بالصورة الملونة  ،وفي بداية الثمانينات بدأ اَلهتمام بتوفير الوقاية والسالمة للمشاهد

من خالل اَلهتمام باإلضاءة الكاملة والشاشات التي َل تصدر اإلشعاعات الضارة بالجسم.

(الجرجاوي)7:0226،

وتشكل األقمار الصناعية الثورة الخامسة في عالم اَلتصال اإلنساني بعد الثورة األولى التي تمثلت في
اكتشاف الكلمة المنطوقة ،والثانية التي بدأت باختراع الكتابة ،والثالثة التي تلت اختراع الطـباعة،
والرابعة التي نتجت عن اكتشاف وتطور اإللكترونات التي ولدت معها الهاتف والبرق والراديو ،ثم
أعقبها نقل الصور بخطوط المواصالت السلكية ،وبعد ذلك تحركت الصورة على شاشة السينما ثم
ٍ
بعدئذ وعرض صو ار متحركة ناطقة لألحداث وقت وقوعها.
صاحبها الصوت ،وجاء التليفزيون
(شيخاني)32:0282،
ثانياً  :البث التلفازي الفضائي.
البث التلفازي الفضائي هو بث برامج تلفازية من بلد آلخر دون الحاجة لمحطات تلفازيه أرضية .وقد
خلق البث الفضائي كما التكنولوجيا المستخدمة في الفضائيات صعوبات شتى للحكومات والدول ،فقد

قلصت تلك التكنولوجيا من قدرة تلك الحكومات من السيطرة على تدفق المعلومات وحرية البث ،فما

لبث بث الفضائيات التلفازية إَل أن اخترق الحدود الجغرافية للدول( عبد الحي.)88،0280،
وقد ساهمت األقمار الصناعية في تحقيق التطور الذي نراه اليوم في تكنولوجيا اإلعالم والمعلومات
ولقد كان للتطور الكبير في تكنولوجيا األقــمار الـ ــصناعية أثره الك ـبـير فــي تطـور وتع ــدد أنواع الب ــث

اإلذاعــي والتليفزيوني ما بين البث م ــن جه ــة إلى أخ ــرى ،إلـ ــى ال ــبث من األقــمار الـصناعية مباشرة

إلى مشاهدي التليفزيون في منازلهم وهو ما يشكل خـطورة كبيرة على أطفال المسلمين نظ ار لالختالف
الثقافي بين مصدري هذه الخدمات في العالم الغربي ومستهلكيها في العالم اإلسالمي الذين يعتزون

بقيمهم وتقاليدهم( .عبد الحليم.)08:0228،
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يمثل التحول إلى القنوات التلفزيونية الفضائية المتخصصة نقلة نوعية في اإلعالم المرئي تهم شرائح
كبيرة من المجتمع ،كشريحة أصحاب المال واألعمال وما تقدمه لهم القنوات اَلقتصادية المتخصصة

من معلومات وتحليالت ،وشريحة التربويين والطالب وكذا األطباء وأصحاب المهن المتخصصة

التخصصية األخرى .وتتضح أهمية القنوات المتخصصة بالنظر إلى أهمية الشريحة المستهدفة ويظهر
هذا جليا في شريحة األطفال وحاجاتهم للعديد من القنوات المتخصصة( .لزهراني)07:0228،

ثالثاً  :الشروط التي ينبغي أن تتوافر عند اختيار البرامج الموجهة للطفل .
تنقل الفضائيات التلفزيونية للطفل قيما وعادات وتقاليد َل تستطيع األسرة التحكم بها فضال على أن

التلفزيون سهل اَلستعمال بحيث يستطيع الطفل استعماله ومشاهدته دون مساعدة أفراد األسرة وقد
أوضحت البحوث أن األطفال يبدؤون مشاهدة الهادفة للتلفزيون منذ سن مبكرة جدا والتلفزيون له تأثير

على األطفال كونهم يمضون حوالي  16ساعة أسبوعيا أمام التلفزيون مما يشير إلى مدى تأثير هذه

الوسيلة اإلعالمية في األطفال( عطوان)83،0221:

لذلك ترى الباحثة أنه لكي يكون التلفاز أداة تربوية صالحة في مجتمعنا فال بد أن تتوافر بعض
الشروط عند إعداد برامجها ومنها :
 .1أن تكون البرامج مبنية على أسس دينية سليمة مع التركيز على العادات والتقاليد العربية
األصيلة

 .2أن ينمي البرنامج القيم والعادات اَلجتماعية السليمة وأن تساهم في بناء الشخصية السوية
لألطفال

 .3يجب أن تكون البرامج من الواقع المعيش للطفل ليضل الطفل مرتبط بواقعه ومشاكله .
رابعاً  :نماذج من فضائيات األطفال المتخصصة:
 فضائية الجزيرة لألطفال
هي فضائية عربية تربوية ترفيهية موجهة إلى األطفال والى األسرة عموما .تخاطب الجزيرة لألطفال

جمهو ار واسعا من المشاهدين في العالم العربي وأوروبا وفي كل أنحار العالم عبر الشاشة التلفزيونية
متميزة ،وتنتقي برامج أخرى بعناية فائقة من أجود ما
وعلى اإلنترنت .تنتج قناة الجزيرة لألطفال برامج ّ
يتوفر في السوق العالمية ،وتبثّها على مدى  2.ساعة يوميًّا .الجزيرة لألطفال فضاء رحب للتخاطب
والتحاور واكتشاف اآلخر ،عبر برامج تعليمية ترفيهية تعمل على ترسيخ الهوية العربية واإلسالمية لدى
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األطفال العرب أينما كانوا .تقدم القناة برامج متنوعة فيها المجالت التربوية واأللعاب الترفيهية والرسوم
المتحركة العالمية ،كما أنها تقدم برامج حوارية مع األطفال فريدة من نوعها في العالم العربي.تعمل

الجزيرة لألطفال بكل طموح كي تصبح قناة المرجعية لألطفال العرب ولألسرة العربية سواء من خالل

ما تقدمه على الشاشة ،أو عبر التفاعل مع موقعها اإللكتروني jcctv.netوهو موقع تربوي ترفيهي
متعدد الوسائط ويمكن الدخول إليه واكتشافه بسهولة .بدأت قناة الجزيرة لألطفال بثها يوم  9سبتمبر

 2005مفتوحة على الهواء على األقمار الصناعية ،عربسات ونايلسات وهوتبرد ويغطي بثها

توزعها في أوروبا.
التلفزيوني العالم العربي وأوروبا كما أن العديد من شركات الكيبل ّ
http://ar.wikipedia.org/wiki
 فضائية بــراعـــــم .

هي فضائية أطفال متخصصة تختص بأطفال ما قبل المدرسة  .وهي أول فضائية عربية مصممة
وموجهة لهذه الشريحة العمرية،وتملكها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وتعتبر فضائية

البراعم من انتاجات فضائية الجزيرة لألطفال حيث سعت الجزيرة لألطفال بتخصيص تجربة تلفزيونية
تتخصص لألطفال دون سن السادسة أي سن ما قبل المدرسة وتم إطالق هذه الفضائية في يناير من

العام  2..9حيث أصبحت في وقت قياسي من القنوات الرائدة في مجال البرامج الموجهة لألطفال في
هذه السن حيث تقدم أكثر من  2..ساعة من األفالم والبرامج التعليمية والترفيهية الموجهة لهذه

الشريحة من األطفال .وقد تم تصميم مختلف برامجها المنتجة في القناة أو المنتقاة من شركات اإلنتاج
العالمية بعناية كبيرة كي تساهم مشاهدة القناة في تقوية مدارك األطفال وتعزيز قدرة استيعابهم لألشياء

المحيطة بهم.كما تقد براعم مضمونا تلفزيونيا تربويا للتعلم الكتابة والحساب والتآلف مع البيئة وتمييز
األشكال واأللوان ويغطي بث براعم وهي قناة مفتوحة على الهواء العالم العربي وأوربا على ثالثة أقمار

صناعية وهي عربسات ونايلسات وهوتبيرد على مدار  17ساعة يومياwww.baraem.com .
 فضائية MBC3

هي قناة تابعة لمركز تلفزيون الشرق األوسط ،وهي متخصصة بعرض البرامج لألطفال وتمتاز هذه

القناة بالتواصل المباشر مع األطفال من خالل فقرات النشاطات واألسئلة ،وتقديم جوائز لألطفال .وقد
أطلقت هذه الفضائية عام .2..4بعد ما أدركت مجموعة  MBCبأن  %4.من مشاهديها أعمارهم

تقل عن  10عاما .فجاءت المحطة لتستهدف الجيل الجديد من المشاهدين صغار السن ،وذلك عن
طريق بث المسلسالت الكرتونية والبرامج الجديدة لألطفال والفقرات المباشرة بين الحين واألخر.

www.mbc3.com
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 فضائية SPACETOON
بدأت بثها التجريبي في األول من مارس عام  2...كأول قناة بحرينية للطفل العربي حيث تم توقيع
اتفاق تعاون بين هيئة إذاعة وتلفزيون البحرين وشركتي ""YOUNG FUTURE NETWORK

وسيلة للدعاية واإلعالن لبث قناة  SPACETOONعلى القناة الفضائية البحرينية وتسامر مدة التعاقد
ثالث سنوات قابلة للتجديد ،وتعد هذه المرة األولى التي يتم فيها اقتطاع ساعات بث من إرسال قناة

فضائية لبث برامج عليها .وهي قناة متخصصة باألطفال تبث على مدار  24ساعة مسلسالت كرتونية
متنوعة ضاحكة ومغامرات وفضاء وأغاني.ويالحظ أن هذه القناة يستمر بثها إلى ساعات متأخرة من
الليل وتضم مسلسالت كرتونية شهيرة مثل المحقق كونان والرجل الوطواط ،المقنع ،وأبطال الديجتال

وتشمل كذلك حمالت دعاية واعالن لأللعاب والمجالت والغذاء الخاص باألطفال.وتحاول القناة أن
تمزج بين التعليم والمعرفة والضحك من خالل برامجها المتنوعة وتبث برامجها من دولة اإلمارات

ومملكة البحرين بالنسختين العربية واإلنجليزية.
 فضائية كراميش

فضائية كراميش هي فضائية متخصصة لألطفال بدأت بثها في شهر يناير عام  .2..9وتبث على

قمر النايلسات .وتبث برامجها على مدار  24ساعة متواصلة وتختص هذه الفضائية بأناشيد وبرامج
موجهة لألطفال .ويعتبر الجزء األكبر من معدي برامجها من األطفال .وقد صادفت الباحثة صعوبة

شديدة في الحصول على معلومات تخص هذه الفضائية ونظ ار لندرة توفرها سواء في دراسات أو
بحوث سابقة أو على موقعها اإللكتروني على الشبكة العنكبوتية.
 فضائية طيور الجنة ( الفضائية األولى والثانية)
قناة فضائية متخصصة في برامج األطفال تبث عبر مدار النايلسات  11315عمودي  ،حيث انها

تستهدف من خالل برامجها المختلفة الطفل العربي والمسلم  ،ويتجاوز عدد مشاهدي قناة طيور الجنة

الماليين من األطفال واألمهات وأولياء أمورهم بسبب تميز برامجها وتنوعها الذي يجذب الصغير

والكبير على حد سواء .وجاء اختيار اسم "طيور الجنة" شعا ار يرنو الى ترغيب األطفال وتحبيبهم
بالسير على طريق الجنة التي هي غاية كل إنسان على وجه األرض وبكل الديانات السماوية  ،فالجنة

محفز لكل عمل خير في الدنيا "ربط الطفولة بالجنة والسكينة

http://www.youtube.com/user/toyoraljanahtv

وقد عرفتها (غانم )00:0280،وقالت هي محطة فضائية توجه بثها لألطفال وتعرض األناشيد
والبرامج التربوية والعلمية والترفيهية المناسبة لخصائص نموهم ومستوياتهم العمرية مراعية الفروق

الفردية بينهم.
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وهي منبر تعددي ينشد القيم ويلتزم المبادئ اإلسالمية في إطار مؤسسي واذ تسعى قناة طيور الجنة

لنشر المعرفة للطفولة بالقضايا اليومية التي تهم فإنها تطمح إلى أن تكون جس ار بين الشعوب يعزز

حق اإلنسان في المعرفة وقيم التسامح والديمقراطية واحترام الحريات وحقوق اإلنسان

( عبد اللطيف )82:0220،وتبث برامجها على مدار أربع وعشرين ساعة .
 أهداف وسائل األعالم
قام ( أبو معال) بتحديد أهداف وسائل األعالم في الجوانب اآلتية :
 اإلرشاد والتوجيه وبيان المواقف واَلتجاهات .
 التثقيف .

 تنمية العالقات اَلجتماعية .
 اإلعالنات والدعيات .
 التسلية والترفيه .

 التربية والتعليم  ( .أبو معال)07-80 :0222،
 أنواع برامج األطفال في فضائيات األطفال المتخصصة.
من خالل متابعة الباحثة لمجموعة من فضائيات األطفال ( طيور الجنة األولى والثانية،
كراميش ) mpc3،الحظت تنوع البرامج واختالف مضمونها وأهدافها ومن هذه البرامج في الفترة ما
بين ( 2.13/7/1إلى )2.13/11/1

 .1البرامج الدينية مثل برامج قصص األنبياء وسيرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم.

 .2برامج فكاهية مثل الرسوم المتحركة سالحف النينجا على  mbc3وبرنامج حتى تثبت
إدانته على فضائية كراميش وبرنامج الووو طوووط على فضائية طيور الجنة

 .3برامج المسابقات الثقافية مثل صوتك كنز وعلى خطى السيالوي يبثان على فضائية
طيور الجنة وعلى الطريق التي تبث على فضائية كراميش وعيش سفاري على

فضائية mbc3

 .4برامج رياضية مثل برنامج ساعة رياضة ورياضة هوب هوب.على فضائية طيور
الجنة

 .0برامج موسيقية مثل األناشيد التي تبث على مدار الساعة على جميع الفضائيات .

 .6برامج اجتماعية مثل برنامج طيور الخير على فضائية طيور الجنة وبرنامج خطوات
ناعمة على mbc3
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 دور األسرة في االستخدام السليم للتلفاز .
تعد األسرة هي الوحدة األساسية للمجتمع وهي اللبنة األولى في تكوينه فإذا صلحت األسرة
َ
صلح المجتمع .والخطوة األولى في إصالح المجتمع هي إصالح وتحسين أحوال األسرة لمكانتها
المتميزة في تربية النشء بالرغم من وجود عوامل أخرى مؤثرة في تربيتهم كوجود المدارس ووسائل

األعالم والرفاق والمؤسسات الثقافية والتربوية األخرى أَل انه كما أسلفت لها الدور األول واألساسي في

بناء المجتمع .ولما لوسائل اإلعالم من تأثير على األطفال حيث أصبح التلفاز هو المربي الثالث مع
األبوين في المجتمعات العربية على وجه أخص .فقد أصبح التلفاز جليسا لألطفال يوفر لآلباء قسطا

من الراحة وحال من مشاكل األطفال تاركين وراءهم مربي يبث لألطفال مفاهيم خاطئة َل تناسب
أعمارهم كأطفال وَل يناسب ثقافتنا العربية باإلضافة على غياب الرقيب أثناء انشغالهم خارج المنزل أو

بأعمال المنزل بعيدا عن األطفال وهم يتنقلون ما بين قنوات التلفزيون المختلفة التي قد تعرض العنف

والجنس والعادات السيئة التي قد َل تناسب الكبار أنفسهم.لذلك على األسرة إتباع بعض النصائح

واإلرشادات لالستخدام السليم للتلفاز ومشاهدة الفضائيات المتخصصة ومن هذه النصائح
 التقليل من استخدام لتلفزيون لمدة(  )2-1ساعة يوميا مع اَلهتمام بالنوعية.

 اجعل أجهزة التلفزيون وألعاب الفيديو خارج حجرات األطفال وَل تضعه في أكثر األماكن
ظهو ار في المنزل ،بل في مكان بعيد حتى َل يكون ضيفا دائما على األسرة.

 تعرف على محتوى البرامج التي يشاهدها األطفال ،حتى لو كانت مخصصة لهم.

 أجب عن أسئلة األطفال التي تدور في أذهانهم حول ما يستجد عليهم من مفاهيم شاهدوها،
وصحح معتقداتهم الخاطئة.

 عدم استخدام التلفزيون أو ألعاب الفيديو قبل الذهاب إلى المدرسة أو قبل أداء الواجبات،
وتحديد مواعيدها.

 افتح التلفزيون فقط عندما تريد مشاهدة برنامج له قيمة ،وَل تفتحه لمجرد اَلطالع على ما فيه
من برامج.

 تعويد الطفل على التفريق فيما يشاهده بين الواقع والخيال ،وعدم تقليد كل شيء يراه الطفل.
 احترس من متابعة المشاهد اَلنفعالية التي تبقى عالقة في أذهان األطفال حتى النوم.

 كن مشاهدا ايجابيا ،وعود أبناءك على انتقاد ما يشاهدونه ،وأخذ رأيهم فيما يتم عرضه وكن
واضحا مع أطفالك في إرشادهم نحو البرامج النافعة.

 كن مثال جيدا وقدوة حسنة في اإلقالل من متابعة التلفاز.

 أعط نشاطا بديال للطفل عن مشاهدة التلفاز كممارسة األنشطة والهوايات.

http://www.hayatnafs.com
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المحور الخامس :

 المرحلة األساسية الدنيا ( الطفولة المتوسطة) .

تعد مرحلة التعليم اَلبتدائي مرحلة ( التفتح) في حياة الطفل وبداية خروجه من ضيق ذاته إلى
َ
أفق الجماعة األوسع خارج هذه الذات ( المقيد)37:0228،
وتعد المرحلة اَلبتدائية ركيزة للمراحل التعليمية التالية ألن الطفل يتعلم فيها المهارات األساسية
من الكتابة والقراءة وينجذب لما يدور حوله من تغيرات سواء على الصعيد الشخصي أو الصعيد

العام.

تعريفها .هي المرحلة التي يدخلها الطالب عندما يبلغ من العمر حوالي ستة أعوام وتبدأ من
الصف األول وحتى الصف الرابع ( .اإلدارة العامة للتخطيط التربوي غزة )0223،وتطلق و ازرة

التربية والتعليم الفلسطيني على المرحلة األولى من التعليم األساسي ،والتي تمتد ألربع سنوات

مرحلة التهيئة ( .دار اإلحصاء المركزية  ،وزارة التربية والتعليم).

وتندرج المرحلة األساسية الدنيا ضمن مرحلة الطفولة الوسطى والتي تتحدد بالصفوف الثالث

األولى للمرحلة اَلبتدائية من سن ( )8 -6سنوات وتبدأ بعدها الطفولة المتأخرة من ( )12 -9

سنة ( .زهران)032:8882 ،

أما حسب تصنيف و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية فأن المرحلة األساسية الدنيا تتمثل من التالميذ

الذين ينتمون إلى الفئة العمرية من(  )9 -6سنوات ،وهم تالميذ الصفوف األربعة األولى ( )4-1

( المغربي ،أبو عمرو)038:0283،

تعرف الباحثة المرحلة األساسية الدنيا :بأنها المرحلة التي يلتحق بها التالميذ في الصف األول
األساسي في سن السادسة حتى عمر التاسعة في الصف الرابع األساسي ومدتها أربع سنوات .

ترى الباحثة أن مرحلة الطفولة بشكل عام من أهم مراحل حياة اإلنسان وهي التي تساهم في بناء
شخصية الطفل وتعد مرحلة الطفولة الوسطى (  )9 -6سنوات والتي تقابل الصفوف (  )4-1أنسب

المراحل لتشكيل شخصيته اجتماعيا وغرس القيم الصحيحة والسليمة فيها .لهذا يجب التعرف على هذه
المرحلة للوقوف على خصائصها ومتطلباتها واحتياجاتها وكذلك التعرف على المرحلة اَلبتدائية.
تتميز هذه المرحلة بما يلي :
 .1اتساع اآلفاق العقلية والمعرفية وتعلم المهارات األكاديمية في القراءة والكتابة والحساب.
 .2تعلم المهارات الجسمية الالزمة لأللعاب وألوان النشاط العادية.
 .3اطراد وضوح فردية الطفل ،واكتساب اتجاه سليم نحو الذات.
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 .4اتساع البيئة اَلجتماعية والخروج الفعلي إلى المدرسة والمجتمع واَلنضمام لجماعات
جديدة واطراد عملية التنشئة اَلجتماعية .

 .0توحد الطفل مع دورة الجنسي.

 .6زيادة اَلستقالل عن الوالدين( .زهران)036:8882،
 أهداف المرحلة االبتدائية.
 )8تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته بتربية إسالمية متكاملة في خلقه وجسمه
وعقله ولغته وانتمائه على أمة اإلسالم.

 )2تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
 )3تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية والمهارة العددية والمهارات الحركية.
 )4تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات

 )0تعريفه بنعم اهلل عليه في نفسه وفي بيئته اَلجتماعية والجغرافية ،ليحسن استخدام النعم وينفع نفسه
وبيئته.

 )6تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه أَلبتكاري ،وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
 )7تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق ،في حدود سنه وخصائص المرحلة
التي يمر بها ،وغرس حب وطنه ،واإلخالص لوَلة أمره.

 )8توليد الرغبة لديه في اَلزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبه على اإلستفاده من أوقات
فراغه.

 )9إعداد الطالب لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته (.الزامل)808:0221،
 حاجات النمو األساسية لمرحلة الطفولة الوسطى.
الحاجة افتقار إلى شيء ما  ،إذا وجد حقق اإلشباع والرضا واَلرتياح للكائن الحي .والحاجة شيء

ضروري إما َلستقرار الحياة نفسها ( حاجة فسيولوجية) أو للحياة بأسلوب أفضل ( حاجة نفسية )

( زهران)70:8882،

 الحاجات البيولوجية ومنها .
 .1الحاجة إلى الطعام المتوازن الذي يهتم بالتنوع ويشمل المواد الضرورية لبناء الجسم لتجنب
إصابة الطفل بسوء التغذية والتي تؤثر بالتالي على صحته وجوانب حياته

 .2الحاجة إلى النوم فالطفل يحتاج في هذه المرحلة إلى فترات نوم طويلة نسبيا من -1.
 12ساعة ألنه في حالة نمو مستمرة.
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 .3الحاجة إلى الرعاية الصحية والوقاية من الحوادث:هناك أمراض تنتشر بين األطفال في
هذه المرحلة خاصة األمراض المعدية ونشاط األطفال يزيد كذلك والذي يؤدي بذلك إلى

زيادة اإلصابة مما يحمل الوالدين مسئولية متابعة األبناء في هذه المرحلة.

 .4الحاجة إلى اإلخراج .هذه أيضا حاجة مستمرة مدى الحياة،لكن مرحلة الطفولة الوسطى
تحتاج إلى رعاية وعدم استعجال من قبل الوالدين لضبط اإلخراج.
 الحاجات النفسية واالجتماعية:
 .1حاجات النمو اَلنفعالي وتتمثل في الحاجة على الحرية واَلستقالل فالطفل ينزع إلى
القيام بأفعال تثبت استقالليته وحريته وتؤكد وجوده

 .2الحاجة إلى المحبة والحنان :حيث ينزع الطفل إلى أن يكون محبا ومحبوبا مع والديه
وأخوته وأقرانه.

 .3الحاجة إلى األمن النفسي :يحتاج الطفل إلى الشعور باألمن والطمأنينة باَلنتماء إلى

جماعة في األسرة والمدرسة والرفاق في المجتمع،وكذلك يحتاج إلى الرعاية في جو
آمن يشعر فيه بالحماية من كل العوامل الخارجية المهددة ويشعره باألمن في حاضره

ومستقبله لذلك يجب مراعاة الوسائل التي تشبع هذه الحاجة

 .4الحاجة إلى اَلنتماء والوَلء :في الطفولة المتوسطة يحتاج الطفل بعد اَلنتماء إلى
الوالدين واألسرة في اَلنتماء إلى جماعات غير نظامية يكونها الطفل كالفرق الرياضية
والشلل وغيرها ،ويتعين أن يشارك المربون في إشباع هذه الحاجة باألساليب والخبرات

التدريسية المساعدة على تنمية روح الجماعة والتعاون.

 .0الحاجة إلى تعليم النماذج السلوكية :وهي حاجة خلقية تدفعه إلى معرفة القيم
واَلتجاهات والممارسة السلوكية المرغوبة.

 .6الحاجة إلى اَلنجاز والنجاح وهذه حاجة مهمة في النمو اَلجتماعي السليم للطفل
ووسيلته في ذلك اَلستطالع واَلستكشاف والبحث وراء المعرفة الجديدة.

 .7الحاجة إلى تقبل السلطة :فعلى الرغم من وجود ثقافات تتيح للطفل قبل سن السادسة
ممارسة أي سلوك يختاره إَل انه ومع دخول الطفل إلى المدرسة يحتاج الطفل فيها

إلى تقبل السلطة ألنه يحتاج إليها.
.8

الحاجة إلى اللعب :للعب أهمية نفسية واجتماعية حيث يتعلم فيه في هذه المرحلة

العادات اَلجتماعية مثل أصول اللعب ومراعاة العادات اَلجتماعية وتظهر روح التعاون
ويقل لعبه مع نفسه وتبدأ لعب الذكور تختلف عن لعب اإلناث ( ألغامدي،ب ت )4-1:
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لهذا ترى الباحثة أن مرحلة التعليم األساسية الدنيا هي من أهم المراحل التعليمية .لذلك وجب
إعداد الطفل له ا اإلعداد السليم والكامل واألخذ بعين اَلعتبار التطورات المتسارعة التي
يشهدها هذا العصر من غزو ثقافي وتبعاته ومن انفجار معرفي ناتج عن اَلنتشار الواسع

وغير المقيد للفضائيات المفتوحة والمجانية والتي تشكل كلها تحديا وتهديد لعقيدة الطفل وتهدد

كذلك ثقافته وهويته الوطنية لذلك أصبح من الضروري إعادة النظر في مناهج التعليم بحيث
يتم من خالله ربط الطفل بالتطورات الحادثة في هذا العصر وتطويعها لخدمته واَلستفادة من

مخرجات التقنية الحديثة بما ينفع الطفل ويعود بذلك على المجتمع.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة

 المحور األول  :الدراسات المتعلقة بتأثير التلفاز على الطفل.
 تعقيب على دراسات المحور األول.
 المحور الثاني  :الدراسات المتعلقة بالقيم التربوية المتضمنة في
برامج األطفال في التلفاز.
 تعقيب على دراسات المحور الثاني.
 موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
تتناول الباحثة في هذا الفصل الدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة حيث ستستعرض هذه الدراسات من
األقدم إلى األحدث ودون الفصل بين الدراسات العربية والدراسات األجنبية وسيتم تناول هذه الدراسات

من خالل محورين اثنين وهما -:

أوَل :الدراسات التي تناولت تأثير مشاهدة برامج التلفاز على األطفال.
ثانيا :الدراسات التي تناولت القيم التربوية المتضمنة في برامج األطفال في التلفاز.

المحور األول  :الدراسات التي تناولت تأثير مشاهدة التلفاز على األطفال .
 .1دراسة ()Reglin 1993
هدفتالدراسةإلىبحثالعالقةبينالقنوات الفضائيةوالسلوكالعدوانيداخلالفصل الدراسي،
وتمتطبيقهاعلى١٤معلمامنمدارسريفيةومدنيةفيبريطانيا،وأوضحتالنتائجمايلي.:

 .1موافقة% ٩٨منالمعلمينعلىأنالعنفبالقنوات الفضائيةيسهمبطريقةملحوظة
فيالسلوك العدوانيلدىالنشء.

 .2يرى % ٨٩ من أفراد العينة أن هذا اإلسهام يتمثل في تقليد النشء للشخصيات 
العنيفةفي القنوات الفضائيةداخلالمدرسة.

.3

أن الوالدينيمكنأن يكون لهم دور ايجابي في
يرى% ١٤ من أفراد العينة 

من تأثير العنف.
التقليل 

 .8أيد% ٨٩منأفرادالعينةأنسياسةالتدخل األبويلحجببرامجالعنففيالقنوات
الفضائيةيمكن أنيكونلهادورفعالفيمنعالعنفداخلالفصلالدراسي.

 .0دراسة ( )Hilda Meet8881
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن السمات التي ينميها التلفاز في المشاهدين ،وقد أجريت

الدراسة على عينة (  )64طفال من تالميذ الصف الثالث اَلبتدائي في وَلية تكساس ،بالوَليات

المتحدة األمريكية واستخدمت الباحثة المالحظة بالمشاركة أداة لجمع المعلومات ،وقد استخدمت
المنهج الوصفي التحليلي .وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها.
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 .1أن التلفاز يساعد على الدفء واَلستسالم السلبي
 .2كما أنه يشجع على التلقين والدهشة ،واَلستغراب ،واَلستغراق واَلنغماس فيما يشاهده.
 .3يزيد في طموح الطفل نحو الوظائف العليا ذات الفكر المستقل ويزودهم بالمعلومات عن حياة
أبناء الطبقات اَلجتماعية المختلفة.

 .3دراسة()Stephen,K and Stewart, K 2000
استهدفت هذه الدراسة التعرف على تأثير البرامج التي تعرضها القنوات التلفزيونية الفضائية التي
تتضمن العدوانية والعنف على األطفال  ،من خالل دراسة كيفية على عينة قوامها  27مبحوثة

من األمهات الكنديات الالتي لديهن أطفال ما بين  6-3سنوات  .وتوصلت نتائج الدراسة الكيفية
إلى
 .1غالبية العينة من األمهات لديهن تحفظات على البرامج العنيفة التي يتعرض لها أطفالهن.
 .2أكدن على أن أطفالهن تزداد العدوانية لديهن كلما تعرضوا للمواد اإلعالمية العنيفة.
 .3أكدن غالبية العينة من األمهات أن أطفالهن يميلون إلى محاكاة النماذج السلبية والعدوانية بعد
مشاهدتهم لتلك النوعية من البرامج.
 .4إنهن يتدخلن لمنع أطفالهن من التعرض لهذه الب ارمج العنيفة المليئة بالقيم السلبية.

 .8دراسة ( )Grimes & others, 2004
قام جريمز وآخرين بدراسة تهدف إلى بحث تأثير مشاهدة األطفال ( 307طفال وطفلة بأرليندا )
لبرامج العنف التلفزيونية على تفاقم األمراض النفسية لديهم ،لما لهذه البرامج من تأثيرات سلبية حيث

تعمل على تغيير معدَلت ضربات القلب وغيرها من األعراض التي تؤدي إلى العديد من األمراض

النفسية ،وأكدت نتائج الدراسة عدم التعرض لمثل هذه البرامج يؤدي إلى تقليل األعراض المرتبطة
باألمراض النفسية .
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 .0دراسة احمد ( )0220بعنوان "تأثير التعرض لبرامج التليفزيون المقدمة لطفل ما قبل المدرسة
على إكسابه المهارات اللغوية "

هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير التعرض لبرامج التلفزيون المقدمة لطفل ما قبل المدرسة على
إكسابه المهارات اللغوية وقد أجرت الباحثة دراسة ميدانية مستخدما المنهج التجريبي على عينة

عشوائية منتظمة قوامها  3.طفل .وقامت كذلك الباحثة بتحليل المضمون لبرنامج األطفال عالم سمسم

للتعرف على األهداف التعليمية التي يقدمها  .وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية

 .1احتل الهدف التعليمي الخاص بإكساب الطفل المهارات اللغوية المركز األول من بين األهداف

التعليمية التي يقدمها برنامج عالم سمسم يليه الهدف التعليمي الخاص بتعليم الطفل المهارات

الرياضية.
 .2أكدت هذه الدراسة إن األهداف التعليمية التي تم التركيز على عرضها بنسبة كبيرة خالل
فقرات البرنامج كما هي باستثناءات قليلة. .
 .3استخدمت اللهجة العامية المصرية في جميع الحلقات وفقرات البرنامج.
 .4احتل الشكل الفني الخاص بالتحريك بعناصره المختلفة المركز األول بين مجموعة األشكال
الفنية التي استخدمت في إنتاج فقرات برنامج عالم سمسم واحتل الشكل الفني العرائس فقط

المركز الثاني

 .6دراسة حماد( )0220بعنوان " تأثيرات الفضائيات العربية على شخصية الطفل الفلسطيني من
وجهة نظر أولياء األمور "

هدفت هذه الدراسة إلى البحث عن أهم جوانب تأثير البرامج المختلفة التي تقدمها الفضائيات العربية
على شخصية الطفل الفلسطيني.وذلك من خالل التعرف أهم تلك التأثيرات سواء أكانت إيجابية أم

سلبية  ،وصوَل إلى مقترحات تعمل على توجيه الطفل الفلسطيني و أولياء األمور وجميع الجهات

المعنية بقضايا الطفل الوجهة السليمة إزاء ما تعرضه تلك الفضائيات .وقد أعتمد الباحث على المنهج

الوصفي التحليلي ومنهج المسح حيث تم القياس من خالل عينة مكونة من  36.من أولياء األمور

حيث تم اختيارهم بالطريقة العشوائية وأعد الباحث استبانه تكونت من ( )7.فقرة للتعرف على تأثير

الفضائيات العربية على شخصية الطفل الفلسطيني ولقد أظهرت نتائج الدراسة :
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 .1أن قناة سبيس تون هي أكثر القنوات مشاهدة لدى األطفال وكشفت الدراسة الميدانية

 .2أكثر من  %60من األطفال في قطاع غزة يميلون إلى مشاهدة التلفاز مدة تتراوح من  3إلى
 0ساعات

 .3بينت الدراسة أن  %68من األسر الفلسطينية تراقب بصورة دائمة نوع البرامج التي يشاهدها
األطفال .

 .4رأى  %63من أفراد عينة الدراسة أن الفضائيات تسهم في رفع درجة الذكاء عند الطفل .
 .0رأى أكثر من  %02أن للفضائيات دو ار هاما في التوجيه واإلرشاد.

 .6بينما أعرب حوالي  %0.من أفراد عينة الدراسة عن اعتقادهم بأن الفضائيات تساعد على
النمو الشخصي اَلنفعالي والعقلي والعاطفي للطفل الفلسطيني.

 .7رأى  %0.أن تعدد الفضائيات إلى تنوع المواد المقدمة لألطفال مما ساهم في إثراء ثقافتهم
 .8أسهمت الفضائيات في مواجهة المشكالت التعليمية التربوية التي تواجه األطفال في فلسطين.

 .9تترك البرامج التي تقدمها الفضائيات آثار سلبية على األطفال حيث تساهم في رفع درجة
العنف بين األطفال.

 .1.تبتعد الفضائيات عن معالجة القضايا التي تهم الطفل فضال عن برامجها تغرق في الخيال
المطلق بعيدة عن قدرة الطفل ومستواه العقلي.

 .7دراسة مزيد ( )0226بعنوان "عالقة البرامج الدينية في القنوات الفضائية العربية بتثقيف

األطفال دينياً -دراسة تطبيقية على عينة من األطفال الليبيين "

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور البرامج الدينية في القنوات الفضائية العربية في تثقيف

األطفال دينيا ،من خالل دراسة عمديه طبقت على  822مبحوث من األطفال الليبيين ممن تتراوح
أعمارهم ما بين  10-12سنة .وتوصلت نتائج الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها

 .1أن القنوات الفضائية جاءت في المرتبة األولى من بين المصادر التي يعتمد عليها األطفال.
 .2تمثلت أهم القنوات الدينية المفضلة لدى األطفال عينة الدراسة في قناة أقرأ ،ثم قناة المجد.

 .3أهم اإلشباعات المتحققة من تعرض األطفال للبرامج الدينية فتمثلت في معرفة أحكام الشريعة
اإلسالمية ،واكتساب القيم ،وتعلم سلوكيات مفيدة.

 .1دراسة دشتي(  ) 2007بعنوان " أثر مشاهدة البرامج الفضائية على المهارات االجتماعية لدى

عينة من األطفال بدولة الكويت"

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين نوعية البرامج الفضائية التي يشاهدها األطفال وبين

المهارات اَلجتماعية لهؤَلء األطفال ،كما تحاول الدراسة التعرف على العالقة بين عدد ساعات
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مشاهدة هذه البرامج الفضائية وبين المهارات اَلجتماعية لهؤَلء األطفال .واستخدمت الدراسة المنهج

الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من ( 200طفل وطفلة) ممن تتراوح أعمارهم بين 5_12

سنة.وخلصت الرسالة إلى النتائج التالية:

) %10( .1من عينة الدراسة يشاهدون البرامج الفضائية أقل من ساعة في اليوم ،و()%40

يشاهدون البرامج الفضائية من ساعة إلى أقل من ثالث ساعات في اليوم ( )%35يشاهدون
البرامج الفضائية من ثالث ساعات إلى أقل من خمس ساعات في اليوم  ،بينما ( )%15من

عينة الدراسة يشاهدون البرامج الفضائية أكثر من خمس ساعات في اليوم .وهذا يعني مدى

تشويق وجذب هذه البرامج الفضائية لألطفال في هذه المرحلة العمرية.

 .2عدم اختالف المهارات اَلجتماعية بالنسبة لألبعاد :التعبير اَلنفعالي والحساسية اَلنفعالية
والتعبير اَلجتماعي والحساسية اَلجتماعية والدرجة الكلية للمهارات اَلجتماعية ،بينما اختلف

الضبط اَلنفعالي والضبط اَلجتماعي باختالف عدد ساعات مشاهدة القنوات الفضائية،
لصالح األطفال الذين يشاهدون القنوات الفضائية بصورة أقل

 .3عدم اختالف المهارات اَلجتماعية بالنسبة لألبعاد :التعبير اَلنفعالي والحساسية اَلنفعالية
والضبط اَلنفعالي والتعبير اَلجتماعي والحساسية اَلجتماعية والضبط اَلجتماعي والدرجة

الكلية للمهارات اَلجتماعية باختالف نوع البرامج الفضائية التي يشاهده األطفال

 .8دراسة سعد(  )0227بعنوان " دور بعض قنوات األطفال الفضائية المتخصصة في إكساب

األطفال المعلومات الدينية  :دراسة تطبيقية"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور القنوات الفضائية المتخصصة الموجهة لألطفال في إكسابهم

للمعلومات الدينية  ،وطبقت الدراسة التحليلية على عينة من البرامج الدينية المقدمة لألطفال على

قناتي ARTو  SpaceToonباإلضافة إلى دراسة أخرى ميدانية أجريت على عينة قوامها 432
مبحوثا من األطفال .وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن:

 .1القيم الدينية اإليجابية المقدمة في البرامج الدينية موضع التحليل تمثلت في الحرص على
العمل ،الجهاد في سبيل اهلل .

 .2تمثلت القيم األخالقية في الصداقة ،واحترام حقوق اآلخرين  ،والمثابرة.
 .3أوضحت النتائج أن القنوات الدينية جاءت في مقدمة القنوات التي يفضلها األطفال ،يليها
قنوات األطفال ثم القنوات التعليمية ،يليها القنوات الرياضية ثم القنوات الدرامية والترفيهية.
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 .82دراسة الجعفر ( )0221بعنوان " البرامج الفضائية المفضلة لدى عينة من األطفال بدولة

الكويت وعالقتها بالتفكير الخلقي "

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن العالقة بين نوعية البرامج الفضائية التي يشاهدها األطفال وبين
التفكير الخلقي لهؤَلء األطفال ،كما تحاول الدراسة التعرف على العالقة بين عدد ساعات مشاهدة هذه
البرامج الفضائية وبين نمط التفكير الخلقي لهؤَلء األطفال .واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي كما

تكونت عينة الدراسة من  20.طفال وطفلة ممن تتراوح أعمارهم بين  12-6سنة بدولة الكويت

واستخدم الباحث استبانه قنوات البرامج الفضائية التي يشاهدها األطفال،وهي من إعداد الباحث

واختبار التفكير الخلقي .أسفرت نتائج الدراسة عن اختالف التفكير الخلقي باختالف نوع البرامج

الفضائية التي يشاهدها األطفال وعدد ساعات مشاهدة هذه البرامج
 .88دراسة مغاري ( )0228بعنوان "تصور لبرامج رسوم متحركة بالتليفزيون الفلسطيني لدعم
الهوية الوطنية لدى الطفل.

هدفت هذه الدراسة إلى محاولة وضع تصور لبرامج رسوم متحركة بالتليفزيون الفلسطيني لدعم الهوية
الوطنية لدى الطفل الفلسطيني ،يشمل التخطيط لهذه البرامج ،وشكلها ،ومضمونها ،وذلك من خالل

دراسة وصفية استخدم فيها الباحث منهج المسح بالعينة ،للتعرف على أراء عينة من أعضاء هيئة
التدريس بكليات ،أقسام التربية ،أقسام اإلعالم ،القائمين باَلتصال بالتليفزيون الفلسطيني .أما عن

نتائج الدراسة

 .1أن التخطيط والتقويم لهذه البرامج يجب أن يخضع للجنتين منفصلتين ،معظمهم من
متخصصين في علوم الطفولة ،إعالم الطفل ،التليفزيون الفلسطيني.

 .2كما إن أهم الخلفيات المكانية التي يجب أن تعكسها هذه البرامج ،هي :المدرسة ،البحر،
الشارع.

 .3أما أهم األدوار التي يجب أن تؤديها شخصيات البرامج ،هي :أفراد األسرة ،األصدقاء،
المدرس.

 .4من أهم القيم التي يجب أن تعكسها هذه البرامج ،هي :طاعة اهلل ،التعاون ،حب الوطن،
المحافظة على المرافق العامة ،العمل ،القراءة واَلطالع ،الصدق ،النظافة.

44

 .80دراسة العنزي ( )0282بعنوان " دور برامج األطفال في القنوات الفضائية العربية ودورها في
تقديم المعلومات لدى الطفل الكويتي ( دراسة تحليلية)

هدفت هذه الدراسة إلى رصد دور برامج األطفال في القنوات الفضائية العربية في تشكيل المعلومات

لدى الطفل الكويتي وتندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية والتي استخدم فيها الباحث المنهج
التحليلي القائم على المسح اإلعالمي.أما عن عينة الدراسة فقد طبقت الدراسة على ( )4..مبحوث

من األطفا ل الكويتيين من طالب المدارس اَلبتدائية والمتوسطة من الذكور واإلناث بالتساوي .وقام

الباحث بتحليل المضمون لثالث برامج موجهة لألطفال تذاع على قناة الرأي الكويتية،قناة الجزيرة
لألطفال والقناة الفضائية الكويتية.ومن النتائج التي أسفرت عنها الدراسة
 .1تفوقت القنوات العامة على قنوات األطفال المتخصصة.
 .2قناة الجزيرة لألطفال احتلت المرتبة األولى المفضلة لدى األطفال.

 .3إن البرامج الترويحية احتلت المرتبة األولى تلتها المعلومات الدراسية ثم الدينية في أهميتها
لدى األطفال.

 .4األطفال يفضلون مشاهدة التلفاز مع أسرهم نظ ار للجو األسري .

 .0األسباب الخاصة بالترفيه والتسلية تتفوق على األسباب الخاصة بالتعليم والتثقيف واإلمداد
بالمعلومات.

 .6جاء اَلنترنيت والتلفاز في مقدمة وسائل اإلعالم كمصدر لمعلومات األطفال .
 .83دراسة معوض(  ) 2010بعنوان " دور برامج األطفال التي تعرضها قناة نيكولودين في تشكيل

الجانب المعرفي واالجتماعي ألطفال ما قبل المدرسة"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور برامج األطفال التي تعرضها قناة نيكولودين في تشكيل

الجانب المعرفي واَلجتماعي ألطفال ما قبل المدرسة.وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية

وتعتمد على المنهج الوصفي القائم على المسح اإلعالمي .ويتمثل مجتمع الدراسة التحليلية في برامج
األطفال التي تعرضها قناة نيكولودين والموجهة ألطفال ما قبل المدرسة وتحددت عينة الدراسة في

برنامج ( مغامرات دو ار) .وقد استخدمت الباحثة استمارة تحليل مضمون الصوت والصورة في البرامج
التلفزيونية الموجهة ألطفال ما قبل المدرسة.وتشير نتائج الدراسة أن

 .1الجانب المعرفي قد شكل المرتبة األولى من مضمون الحلقات البرامجية ( عينة
البحث) ويليه الجانب اَلجتماعي

 .2شكلت القيم اَليجابية  %2,6من كم القيم المتضمنة عند تحليل البرنامج.
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 .88دراسة الجندي ( )0288بعنوان " الرسوم المتحركة بقنوات األطفال العربية المتخصصة وما
تعكسه من مها ارت اجتماعية لطفل ما قبل المدرسة – دراسة تحليلية "

هدفت هذه الدراسة على التعرف على المساحة الزمنية التي تشغلها المهارات اَلجتماعية في برامج

األطفال المقدمة بقناتي  mbc3و spacetoonوتعد الدراسة من الدراسات الوصفية واعتمدت على
منهج المسح اإلعالمي لعينة من برامج الرسوم المتحركة المقدمة على بقناتي  mbc3وspacetoon

لمدة ثالث شهور باستخدام أسلوب األسبوع الصناعي.ومن أدوات الدراسة استخدمت الباحثة استمارة

للتحليل مضمون عينة من برامج الرسوم المتحركة بقناتي  mbc3و. spacetoonومن النتائج التي

توصلت إليها الدراسة

 .1تفوقت قناة  spacetoonفي عرض المهارات اَلجتماعية من حيث المدة الزمنية على قناة
MBC3

 .2تفوقت قناة  mbc3على قناة  spacetoonمن حيث عدد التك اررات لعرض المهارات
اَلجتماعية.

 .3تستخدم قناة spacetoonاللغة العربية الفصحى المبسطة بنسبة أكبر عنها في قناة mbc3
 كلتا القناتين تستخدم األسلوب الضمني بنسبة أكبر من استخدام األسلوب الصريح.

 كلتا القناتين تستخدم اإلنسان بأكبر نسبة لتقديم المهارات اَلجتماعية ضمن برامج الرسوم
المتحركة المعروضة بهما.

تعتمد القناتان بصورة كبيرة على إنتاج مستورد لبرامج الرسوم المتحركة المعروضة بهما واإلنتاج

العربي نادر جدا بالنسبة لبرامج الرسوم المتحركة.

 .80دراسة قمره ،العبدلي ( )0288بعنوان "دراسة القنوات الفضائية المخصصة لألطفال وتأثيرها

على طفل ما قبل المدرسة "

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر متابعة طفل ما قبل المدرسة لقنوات األطفال التخصصية،
والكشف عن اآلثار اإليجابية والسلبية المترتبة على ذلك ،باإلضافة إلى إيجاد الفروق في تأثير تلك

القنوات على النمو العقلي والحركي واللغوي والنفسي لطفل ما قبل المدرسة وفقا لبعض متغيرات

الدراسة كذلك إيجاد العالقة بين تأثير متابعة الطفل لتلك القنوات وبعض المتغيرات الديموغرافية
والكشف عن أكثر خصائص النمو لطفل ما قبل المدرسة ( النمو العقلي،النمو اللغوي ،النمو الحركي

النمو النفسي الحسي) تأثي ار بقنوات األطفال .ولتحقيق أهداف البحث صممت استبيان تتضمن:
استمارة البيانات العامة لألسرة ،استمارة خاصة بالقنوات الفضائية إلعطاء معلومات عن القنوات التي
يتابعها أطفال ما قبل المدرسة ،وأثارها اَليجابية والسلبية،ودور األسرة في متابعة أطفالها أثناء

المشاهدة  ،استبيان أثر قنوات األطفال التخصصية على طفل ما قبل المدرسة .ولقد تم تطبيق على
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عينة من األسر بلغ قوامها ( )190أسرة من مختلف المستويات اَلقتصادية واَلجتماعية والثقافية
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي.ومن النتائج التي ترتبت على الدراسة -:

 .1احتلت البرامج الترفيهية المرتبة األولى في البرامج التي تفضل األسرة أن يشاهدها الطفل

ويليها البرامج الغنائية وفي المرتبة الثالثة البرامج التعليمية وتأتي البرامج التربوية والثقافية

واإلنشادية على التوالي .

 .2من اآلثار السلبية المترتبة على متابعة الطفل للقنوات الفضائية هي إضاعة الوقت وتقمص

الشخصيات والعزلة وتقطع العالقات وفي المرتبة األخيرة جاءت اَلنفصال عن الواقع وادخال

القيم واألخالق السيئة.

 .3أكثر تأثير لقنوات األطفال المتخصصة على نمو الطفل ما قبل المدرسة كان التأثير على
النمو العقلي.
 .86دراسة حافظ ( )0280بعنوان " دور قناة طيور الجنة الفضائية في تنمية الجوانب المعرفية

لطفل ما قبل المدرسة "

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تقوم قناة طيور الجنة في تنمية الجوانب المعرفية

لطفل ما قبل المدرسة وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية وكانت عينة الدراسة مكونة من

 2..مفردة من أمهات األطفال بمحافظتي (  6أكتوبر والقليوبية ) واستخدمت الباحثة استمارة

االستبيان في جمع المعلومات .ومن نتائج الدراسة

 .1اتضح أن  %96،9من األمهات يهتم ويحرص أطفالهن على مشاهدة قناة طيور الجنة
الفضائية.

 .2كانت في مقدمة األسباب التي تجذب األطفال لمتابعة قناة طيور الجنة أنها تعرض أغاني
وأناشيد ويليها أنها تعرض كارتون مع األغاني واألناشيد.
 تعليق عام على الدراسات :
وللتعقيب على الدراسات التي تناولت محاور الدراسة الحالية ،ستتطرق الباحثة لعرض عدة أمور ومنها
( هدف الدراسات ،عينة الدراسات  ،أدوات الدراسات  ،النتائج التي توصلت إليها الدراسات)  ،والتعرف
على مدى اتفاقها واختالفها مع الدراسة الحالية .
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أوالً  :الدراسات التي تناولت تأثير مشاهدة التلفاز على األطفال :
ـوجز للد ارســات الســابقة للمحــور األول والتــي تناولــت تــأثير ب ـرامج
قــدمت الباحثــة فيمــا ســبق عرض ـا مـ ا
األطفــال فــي الفضــائيات التلفزيونيــة .ويمكــن إجمــال النقــاط التــي توصــلت إليهــا الد ارســات الســابقة مــن

حيث :

 موضوع الدراسة وأهدافها :من المالحظ أن غالبية الدراسات في هذا المجال اختلفت مع
الدراسة الحالية في التعرف على دور الفضائيات في تدعيم القيم التربوية فمنها ما جاء
للتعرف على تأثير البرامج المختلفة على الفضائيات العربية على شخصية الطفل الفلسطيني

كدراسة (حماد ،)0220،دراسة (مغاري )0228بهدف دعم الهوية الوطنية لدى الطفل
الفلسطيني من خالل وضع تصور لبرامج الرسوم المتحركة بالتلفزيون الفلسطيني ،ودراسة

(احمد )0220والتي تهدف على التعرف على تأثير برامج التلفزيون المقدمة للطفل ما قبل
المدرسة على إكسابه المهارات اللغوية  ،ودراسة (دشتي  )0227والتي تهدف على أثر

مشاهدة البرامج الفضائية على المهارات اَلجتماعية على عينة من أطفال الكويت ودراسة (

 )Hilda Meet8881تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن السمات التي ينميها التلفاز في

المشاهدين.و دراسة ) ) Stephen,K and Stewart, K 2000التي تهدف إلى دراسة
تأثير البرامج التي تعرضها القنوات التلفزيونية والتي تتضمن العنف والعدوانية على األطفال.

ودراسة ( حافظ  )0280التي هدفت إلى التعرف على الدور التي تقوم به فضائية طيور
الجنة على تنمية الجوانب المعرفية لطفل ما قبل المدرسة  ،ودراسة (الجندي )0288والتي
كان هدفها إلى التعرف على المساحة الزمنية التي تشغلها المهارات اَلجتماعية في برامج

األطفال المقدمة في فضائية  mbc3وفضائية  ، spacetoonودراسة ( العنزي)0282
التي جاءت للتعرف على دور برامج األطفال في الفضائيات العربية في تقديم المعلومات

لدى الطفل الكويتي  ،ودراسة ( سعد )0227ودراسة (مزيد )0226اللتين كانتا تهدفان
للتعرف على دور القنوات الفضائية المتخصصة الموجهة لألطفال في إكسابهم المعلومات

الدينية ،ودراسة (الجعفر )0221وكان هدفها الكشف عن العالقة بين نوعية البرامج
الفضائية التي يشاهدها األطفال وبين التفكير الخلقي لهؤَلء األطفال.ودراسة (معوض

 )0282هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور برامج األطفال التي تعرضها قناة

نيكولودين في تشكيل الجانب المعرفي ألطفال ما قبل المدرسة ،دراسة ( & Grimes

 )others, 2004وسعت هذه الدراسة لبحث تأثير مشاهدة األطفال ( 327طفال وطفلة
بأرليندا ) لبرامج العنف التلفزيونية على تفاقم األم ارض النفسية لديهم،ودراسة (قمره،العبدلي

 )0288وكان هدفها التعرف على الكشف عن اآلثار اَليجابية والسلبية المترتبة على
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متابعة الطفل لقنوات األطفال المتخصصة ،ودراسة(الشبول  )0228وهدفت التعرف على
أثر ال دراما الفضائية في ظاهرة العنف عند أطفال المرحلة األساسية العليا.ودراسة(Reglin

 )8883هدفت الدراسة إلى بحث العالقة بين القنوات الفضائية والسلوك العدواني داخل 

الفصل الدراسي
 المنهج المستخدم في الدراسة :من المالحظ أن غالبية الدراسات التي تدور في هذا المحور
استخدمت المنهج التحليلي الوصفي القائم على منهج المسح اإلعالمي مثل دراسة

(حماد )0220دراسة (مغاري ،)0228دراسة(دشتي ،)0226دراسة (حافظ ، )0280دراسة

( الجندي  ، )0288دراسة (إبراهيم ،)0288دراسة (العنزي ،)0282دراسة (
سعد )0227دراسة ( الجعفر ،)0221دراسة (معوض  ،)0282دراسة (مزيد  ،)0226في

حين هناك دراسة اعتمدت المنهج التجريبي وهي دراسة (احمد .)0220أما

دراسة( )8883Reglinودراسة( )Grimes&other2004ودراسة (Hilda 8881

 )Meetو دراسة ) ) Stephen,K and Stewart, K 2000فقد اُستخدم المنهج
الوصفي التحليلي ،وفي هذه الدراسة الحالية استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي
وذلك للتعرف على دور فضائيات األطفال المتخصصة في تدعيم القيم التربوية لديهم من

وجهة نظر معلمات المرحلة األساسية الدنيا.
 مجتمع وعينـة الدراسـة  :تميـزت الد ارسـة الحاليـة فـي عينتهـا عـن الد ارسـات السـابقة فـي أنهـا
اقتصرت العينـة علـى معلمـات المرحلـة األساسـية الـدنيا ممـن لـديهن أبنـاء تتـراوح أعمـارهم مـا

بــين ( 9 -6ســنوات) .حيــث لــم تتنــاول أي مــن الد ارســات وجهــة نظــر هــذه الفئــة س ـواء علــى
الصــعيد العربــي أو األجنبــي علــى حــد علــم الباحثــة .وتهــدف الباحثــة مــن ذلــك المحاولــة فــي

تحقيــق هــدفين معــا أ ولههمــا التعــرف علــى أراء فئــة معلمــات المرحلــة األساســية الــدنيا والتــي
تعتبــر الدعامــة األساســية فــي بنــاء نظــام تعليمــي جيــد يضــمن اإلفــادة لألطفــال فــي المرحلــة

التأسيســية والهــدف الثــاني هــو التعــرف علــى المعلمــة األم كــون األم األكثــر قربــا مــن أبنائهــا

وت ارقــب ســلوكهم اليــومي وتتعــرف عمــا يبــدر مــنهم مــن ســلوكيات إ يجابيــة تــدعهما أو ســلبية
تعدلها واألخذ بوجهة نظرهم حول المشكلة مما يفيد ذلك الدراسة .أما عن الد ارسـات السـابقة
اتفقت معظم الدراسات من حيث العينة المختارة حين تناولت أطفال ما قبـل المدرسـة كد ارسـة

(احمــــــــــــد )2..0ود ارس ـ ـ ـ ـ ــة( الجنــــــــــــدي )2.11ود ارس ـ ـ ـ ـ ــة( معــــــــــــوض  )2.1.ود ارس ـ ـ ـ ـ ــة
( )Grimes&other2004ود ارســات تكونــت عينتهــا مــن أطفــال تت ـراوح أعمــارهم مــن -6

 10سنة كدراسة (الجعفر )2..8ودراسة (العنزي)2.1.ودراسة (دشتي )2..7ود ارسـة (

مزيد  )2..6ودراسة (الشبول )0228ودراسة ( .)8881 Hilda Meetودراسات تكونت
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عينتهــا مــن أوليــاء األمــور كد ارســة (حمــاد )0220ود ارســة (حــافظ  )0280ود ارســة (إب ـراهيم

 )0288ود ارســة (قمره،العبــدلي  )0288ود ارســة ( Stephen,K and Stewart, K

 .) 2000ودراسات تناولت في عينتها أراء أعضاء هيئة تدريس كدراسة ( مغاري )2..9و

ودراسة ()8883 Reglin

والقســم األخيــر كانــت العينــة تتركــز فــي ب رنــامج أو مجموعــة ب ـرامج تبــث مــن خــالل فضــائية أو أكثــر
وكانت تستخدم منهج المسح اإلعالمي عن طريق تحليل المضمون كدراسة (الجندي )0288ودراسة

(احمــد )0220ود ارســة (العنــزي )0282ود ارســة (ســعد  )0227ود ارســة (معــوض )0282ود ارســة
(قمره ،العبدلي. )0288

 أداة الدراســـــــة :ترك ـ ـ ــزت أدوات ال بح ـ ـ ــث ف ـ ـ ــي الد ارس ـ ـ ــات الس ـ ـ ــابقة ف ـ ـ ــي األس ـ ـ ــتبانة كد ارس ـ ـ ــة
(حمــاد )0220ود ارســة (مغــاري )0228ود ارســة (دشــتي  )0227التــي اســتخدمت اَلســتبانة
باإلض ــافة إل ــى مقي ــاس المه ــارات اَلجتماعي ــة إع ــداد الس ــمادوني ،ود ارس ــة ( حـــافظ )0280

ود ارسـ ــة ( )1993 Reglinود ارسـ ــة ( مزيــــد )0226ودراســــة (

and

Stephen,K

 ) Stewart, K 2000ود ارســة (قمــره و العبــدلي  )0288ود ارســة (الغفــيص)0221

ودراسة ( الجعفر )0221و التي استخدمت اَلستبانة باإلضافة إلى اختبـار التفكيـر الخلقـي.

وجميــع اَلســتبيانات الســابقة كانــت مــن إعــداد البــاحثين  .وهنــاك د ارســات اســتخدمت بطاقــة

تحلي ـ ـ ــل المض ـ ـ ــمون كد ارسـ ـ ـ ـة ( احمــــــــد )0220ودراســــــــة ( الجنــــــــدي ، )0288د ارسـ ـ ـ ـة (

العنــزي )0282ود ارســة (ســعد  )0227ود ارســة (معــوض  )0282تــرى الباحثــة أن األدوات
المســتخدمة فــي الد ارســات الســابقة تختلــف مــن د ارســة ألخــرى بمــا يخــدم الهــدف مــن الد ارســة
وتركزت في استخدام اَلسـتبيان باإلضـافة إلـى بطاقـة تحليـل المضـمون باإلضـافة الـى أدوات

أخ ــرى كمقي ــاس المه ــارات اَلجتماعي ــة واختب ــارات ال ــذكاء واختب ــار التفكي ــر الخلق ــي وبطاق ــة

المالحظــة كــأداة جمــع المعلومــات كد ارســة (. )Hilda Meet8881وتتفــق الد ارســة الحاليــة
م ــع الد ارس ــات الس ــابقة ف ــي اس ــتخدامها لالس ــتبيان بع ــد اَلط ــالع عل ــى ع ــدد م ــن الد ارس ــات

والبح ــوث المتعلق ــة بال ــدور الت ــي تق ــوم ب ــه فض ــائيات األطف ــال المتخصص ــة ف ــي ت ــدعيم الق ــيم
التربوية لدى األطفال من وجهة نظر معلمات المرحلة األساسية الدنيا.
 نتائج الدراسات السابقة  :لقد تبين مـن خـالل اسـتطالع تلـك الد ارسـات التـي تتعلـق بـالمحور
األول تـأثير مشـاهدة التلفـاز علـى األطفـال كد ارسـة ( Stephen,K and) Stewart, K

 )) 2000ودراسة (صالح )0220ودراسة (الشبول )0228ودراسة(حماد )0220و ودراسة

( )8883Reglinالتــي أك ــدت أن هن ــاك عالق ــة ب ــين مش ــاهدة الرس ــوم المتحرك ــة وك ــل م ــن
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العدوان الجسمي والغضب ،كما أكدت دراسة(حماد ) )0220على وجود عالقة ارتباطيه بين
مشــاهد ة التلفــاز واكتســاب المهــارات العقليــة عنــد األطفــال  ،وكــذلك المهــارات اَلجتماعيــة كمــا
جــاء فــي د ارســة ( دشــتي )0227ود ارســة (الجنــدي )0288والمهــارات المعرفيــة فــي د ارســة (

معوض ،)0282وأكدت دراسة (الجعفر )0221على اختالف التفكير الخلقي بـاختالف نـوع
الب ـرامج الفضــائية التــي يشــاهدها األطفــال وعــدد ســاعات مشــاهدة هــذه الب ـرامج.أمــا المهــارات
اللغوية فقد جاءت في المركـز األول مـن بـين األهـداف التعليميـة التـي تقـدمها بـرامج األطفـال

وهذا ما أكدته دراسة (أحمد .)0220واتضح أن التلفاز يزيد في طموح الطفل نحو الوظائف
العليـا ويعـرف الطفـل بأبنـاء الطبقـات اَلجتماعيـة المختلفـة كد ارسـة ()Hilda Meet8881

وفــي د ارســة (العنـــزي )0282ح ــازت المعلومــات الترويحيــة علــى المرتب ــة األولــى فــي أنـ ـواع
المعلومــات المقدمــة بب ـرامج األطفــال عينــة الد ارســة ،وأكــدت د ارســة (Grimes & other

 )0228على التأثيرات السلبية الناجمة عن مشاهدة األطفـال لبـرامج العنـف التلفزيونيـة علـى
صحة الطفل الجسمية والنفسية .أمـا بالنسـبة للفضـائيات المفضـلة لـدى األطفـال فجـاءت قنـاة

 spacetoonف ـ ــي مقدم ـ ــة الفض ـ ــائيات الت ـ ــي يفض ـ ــلها األطف ـ ــال والت ـ ــي ج ـ ــاءت به ـ ــا د ارس ـ ــة

(الجندي.)2.11دراسة ( حافظ )0280فقد جـاءت فضـائية طيـور الجنـة فـي المرتبـة األولـى
من حيـث حـرص األ طفـال علـى مشـاهدتها بينمـا قنـاة الجزيـرة لألطفـال احتلـت المرتبـة األولـى
ف ـ ــي تفض ـ ــيل األطف ـ ــال مش ـ ــاهدتها ف ـ ــي د ارس ـ ــة (العنـــــزي )0282وأم ـ ــا ع ـ ــن د ارس ـ ــة (ســـــعد

 )0227أوضحت النتائج أن القنوات الدينية جاءت في مقدمة القنوات التي يفضلها األطفال.

ود ارســة ( مزيــد)0226أكــدت أن فضــائية أقـ أر أك ثــر الفضــائيات المفضــلة لــدى األطفــال مــن
مجموعــة الفضــائيات الدينيــة .وتفســر الباحثــة حــدوث التبــاين بــين نتــائج الد ارســات فــي تحديــد
الفضائية المفضلة لدى األطفال لعصر التطـور واَلنفتـاح اإلعالمـي والـذي يظهـر بكـل جديـد

في عصر الفضائيات والتكنولوجيا بما فيها من فضائيات جديدة.
ثانياً :دراسات تناولت القيم التربوية المتضمنة في برامج األطفال في التلفاز
 .8الســيد ( ) 0223بعن ـوان " القــيم التربويــة المتضــمن ة فــي كــارتون األطفــال بكــار ومــدى تقبــل
األطفال لشخصيته(دراسة تحليلية)

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهـم القـيم التربويـة الـواردة فـى عـدد مـن حلقـات كـارتون األطفـال

بكار في ثالث أعوام متتالية هي ( )2..1 ،2... ،1999مـن خـالل تحليـل المضـمون.اسـتخدمت

الباحثة المنهج الوصفي القائم علـى تحليـل المضـمون.واشـتملت كـذلك علـى عينـة عمديـة مـن أطفـال
مدرسة اإلمام علي اَلبتدائية من المرحلـة العمريـة  9 -0سـنوات .واسـتخدمت الباحثـة اسـتمارة تحليـل
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المحتوى والتي يتم في ضوئها تفريغ وتحليل المحتوى للحصول على القيم الواردة فـي حلقـات كـارتون

األطفــال بكــار .واســتخدمت كــذلك اســتمارة التقبــل للشخصــية الكارتونيــة .وقــد أظهــرت الد ارســة النتــائج
التالية.
 .1إقبــال األطفــال وحــبهم واعجــابهم بالشخصــية الكارتونيــة ب كــار وتقــبلهم الفيزيقــي واَلجتمــاعي
والنفسي لها.

 .2أوضحت النتائج أن هذا التقبل والحـب يرجـع إلـى (شـكل الشخصـية  -صـفاتها  -أخالقهـا -
مغامراتها  -تعامالتها مع اآلخرين)..

 .3أوضحت عينة األطفال أن الجوانب التي لم تعجـبهم فـي كـارتون بكـار هـي ( -:عـدم طاعتـه
ألوامر الكبار  -قصر زمن عـرض الحلقـات) ،وأكـدت نسـبة  %48اإلعجـاب التـام بالحلقـات
ولم تبدى أية تحفظات عليها.

 .4أظهــرت اســتمارة تحليــل المضــمون أن كــارتون بكــار محمــل بالعديــد مــن القــيم التربويــة وهــى
بترتيب تكرار ظهورها في الحلقات ( -:القـيم الدينيـة  -القـيم اَلجتماعيـة  -القـيم المعرفيـة -

قيم تكامل الشخصية  -القيم الترويحية  -القيم الثقافية  -القيم الجمالية  -القيم اإلنسانية -
القيم الوطنية  -القيم اَلقتصادية  -القيم العلمية  -القيم الرياضية  -القيم القومية).

 .0أظهرت النتائج أن الكـارتون فـي معظمـه يحـوى قيمـا عربيـة إسـالمية وان ظهـرت بعـض القـيم
الجديدة كالعولمة واستخدام التكنولوجيا.

 .6أوضحت الدراسة أن اللغة العامية قد غلبت على الخطاب الثقافي للكارتون .
 .0دراسة الحولي ( )0228بعنوان " القيم المتضمنة في أفالم الرسوم المتحركة دراسة تحليلية "
هــدفت هــذه الد ارســة إلــى التعــرف علــى القــيم المتضــمنة فــي أفــالم الرســوم المتحركـة مــن خــالل تحليــل

محتوى( )4.فلما واستطالع رأي عينة عشوائية شملت( )1..أم من محافظة غزة ،مستخدما المنهج
الوصفي القائم على تحليل المضمون.

وكانت أهم النتائج بالنسبة لرأي األمهات -:
 .1أهم ايجابيات الرسوم المتحركـة فـي المرتبـة األولـى وجـود قـيم مثـل التعـاون والصـدق واألمانـة
وفــي المرتبــة األخيــر قيمــة مســاعدة اآلخ ـرين) كانــت أهــم الســلبيات هــي العنــف والجريمــة فــي
المرتبة األولى أما والعدوان فاحتلت المرتبة األخيرة

أما بالنسبة لتحليل األفالم فقد بينت النتائج أن -:

 .1أهــم القــيم اَليجابيــة هــي التعــاون ثــم الصــبر واَلحتمــال ثــم المفــردات اللغويــة يليهــا
أنماط سلوكية ايجابية كانت أهم القيم السلبية العنف والعدوان
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 .2ثم األنماط السلبية السلوكية يليها القيم السلبية يليها الطقوس المختلفة ولوحظ اتفاق
كبير بين النتائج (رأي األمهات وتحليل األفالم)

 .3دراســــة عســــران ( )0228بعنــــوان " القــــيم التــــي تعكســــها أفــــالم ومسلســــالت الكــــارتون فــــي
قناة  Spacetoonوعالقتها بالهوية العربية اإلسالمية"

ســعت هــذه الد ارسـة للتعــرف علــى القــيم الـواردة فــي مضـمون أفــالم ومسلســالت الرســوم المتحركــة التــي
تعرضها قناة  Space Toonوذلك مـن خـالل تحليـل مضـمون عينـة مـن أفـالم ومسلسـالت الرسـوم

المتحركة ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن-:

 القيم األخالقية جاءت في مقدمة القيم المقدمة في مضـمون األفـالم والمسلسـالت ،يليهـا القـيم
العلمية،ثم القيم اَلقتصادية،ثم القيم السياسية

 وجاءت قيمة التعاون على البـر والخيـر فـي مقدمـة القـيم اَلجتماعيـة اَليجابيـة فـي حـين جـاء
العدوان في مقدمة القي م اَلجتماعية السلبية الواردة في مسلسالت وأفالم الرسوم المتحركة

 .8دراســـة الجرجـــاوي ( )0226بعنـــوان " دور بـــرامج األطفـــال المتلفـــزة فـــي تـــدعيم قـــيم الطفـــل
الفلسطيني من وجهة نظر بعض العامالت في رياض األطفال "

تهــدف هــذه الد ارســة إلــى الكشــف عــن إســهامات بعــض علمــاء المســلمين ف ـي تربيــة الطفــل ،هــذا وقــد
استخدم الباحث المنهج الوصـفي فـي د ارسـته لإلجابـة علـى تسـاؤَلت الد ارسـة ويتكـون مجتمـع الد ارسـة
من أمهات األطفال الفلسطينيين في محافظة غزة للعام 2..6م أما عينـة الد ارسـة فقـد اشـتملت علـى

 90من أمهات األطفال الفلسطينيين العامالت في مجال رياض األطفال للعام  ، 2..6ومـن نتـائج
الدراسة اتضح أن -:

 .1هنـ ــاك إسـ ــهامات لعلمـ ــاء المسـ ــلمين فـ ــي التنشـ ــئة اَلجتماعيـ ــة للطفـ ــل ،وهنـ ــاك أسـ ــس عقديـ ــة
واجتماعية ونفسية وجسمية وعقلية تقوم على التربية.

 .2كما أسفرت الدراسة عن وجود مؤسسـات تربويـة واجتماعيـة كانـت تبـث العلـم والمعرفـة للطفـل
المسلم وتربي في أحضانها على هدى اإلسالم.

 .3جاء بعد القيم العلمية على المرتبة األولى بوزن نسبي ( ) 74.27فـي تـدعيم بـرامج األطفـال
المتلف ـزة لهــا تلــي ذلــك ُبعــد القــيم الجماليــة بــوزن نســبي قــدره ( )68.01ثــم بعــد القــيم الوطنيــة
احتل المرتبة الثالثة بوزن نسبي قـدره ( )63.16وفـي المرتبـ ة األخيـرة احتـل بعـد القـيم الدينيـة
بوزن نبسي قدره (.)62.82
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 .6دراســة الحريــري( )0227بعن ـوان" القــيم المتضــمنة فــي ب ـرامج األطفــال فــي قنــاة النيــل لألســرة
والطفل( دراسة تحليلية) .

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على القيم المتضمنة في برامج األطفال في قناة النيل واألسرة والطفل

وتنـدرج هـذه الد ارسـة ضـمن الد ارسـات الوصـفية وقـد اسـتخدمت الباحثـة مـنهج المسـح اإلعالمـي الـذي
استهدف الحصول على معلومات وبيانات وأوصاف عن القيم التي تعكسها برامج األطفال ( دراما _

بـرامج) فــي قنــاة النيــل لألسـرة والطفــل وشــملت عينــة الد ارســة بـرامج األطفــال والــدراما الموجهــة للطفــل
متمثلة في الرسوم المتحركة والتمثيليات التـي تقـدمها قنـاة النيـل لألسـرة والطفـل والتـي تناسـب المرحلـة

العمرية ( )12-9سنة باستخدام أسلوب األسبوع الصناعي وقد اعتمدت الدراسة على استمارة تحليـل
الدرســة.وقــد توصــلت نتــائج
المضــمون فــي د ارســة وتحليــل القــيم المتضــمنة فــي ب ـرامج األطفــال عينــة ا

الدراسة إلى -:

 .1أن القيم اَلجتماعية والسلبية جاءت في مقدمة القيم وتمثلت في القسوة فـي التعامـل ،العنـف،
الغرور.

 .2أوضحت الدراسة أن السمات اَليجابية للشخصيات المحورية في أفالم الكارتون تفوقت علـى
السمات السلبية.

 .3جاءت اللغة العامية في المرتبـة ا ألولـى مـن حيـث اللغـة المسـتخدمة فـي بـرامج األطفـال علـى
القناة.

 .4جــاءت الرســوم المتحركــة المرتبــة األولــى مــن حيــث األشــكال والقوالــب التــي تــأتي بهــا ب ـرامج
األطفال للقناة .

 .7دراسة عبد العزيز( .)0227بعنوان" المضمون الذي تقدمه قناة "" spacetoonوأثره على
الطفل المصري " .

أجرت ا لباحثة دراسة تحليليه استخدمت فيها أسلوب الحصـر الشـامل لعينـه مـن المـواد التـي تبثهـا
قنـ ــاة  spacetoonواسـ ــتخدمت هنـ ــا أداة تحليـ ــل المضـ ــمون حيـ ــث قامـ ــت بـ ــإجراء مسـ ــح شـ ــامل
للمضــمون الــذي تقدمــه قنــاة  spacetoonمنــذ بدايــة اإلرســال فــي الســاعة الرابعــة صــباحا حتــى
نهايـ ــة اإلرسـ ــال فـ ــي العاش ـ ـرة مسـ ــاء فـ ــي الفت ـ ـرة مـ ــابين  2..0/1/1حتـ ــى  2..0/2/18وذلـ ــك
باستخدام أسلوب األسبوع الصناعي ،وأجرت أيضا د ارسـة ميدانيـه اسـتخدمت فيهـا أسـلوب المسـح

بالعينــة واعتمــدت علــى عينـــه عمديــه مــن األطفــال الــذين يشــاهدون قنــاة  spacetoonوتت ـراوح
أعمــارهم مــن 9و 12ســنه وقـوام العينــة  4..مفــرده مق ســمين بالتســاوي بــين الــذكور واإلنــاث ،أمــا
بالنســبة للد ارســة الخاصــة بأوليــاء األمــور فــتم اَلعتمــاد علــى عينــه عش ـوائية بســيطة مــن أوليــاء
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األمور الـذين خضـع أبنـائهم للد ارسـة الميدانيـة وقوامهـا  0.مفـرده ( 46إنـاث و 4ذكـور) أمـا عـن

نتائج الدراسة-:

 .1جميع أفراد العينة يشاهدون التليف زيون سواء بصفه دائمة أو غير دائمة.
 .2حازت قناة  spacetoonعلى إعجاب معظم أطفال عينة الدراسة

 .3ارتف ـ ــاع نس ـ ــبة اإلنت ـ ــاج األجنب ـ ــي ف ـ ــي المسلس ـ ــالت الكارتوني ـ ــة والبـ ـ ـرامج المقدم ـ ــة عل ـ ــى قن ـ ــاة
 spacetoonبينما انخفضت هذه النسبة في اإلعالنات واألغاني وفواصل الفقرات.

 .4ترى نسبه كبيره من أولياء األمور أن قناة  spacetoonتقدم كما كبي ار من العنف في المواد
التي تعرضها على شاشتها.

 .0دراسة وادي النيل ( )0227بعنوان " القيم التي تعكسها المضامين اللفظيـة والمصـورة ألغـاني
األطفال بالفضائيات العربية -دراسة تحليلية "

هــدفت هــذه الد ارسـة إلــى وصــف أغــاني األطفــال المقدمــة بـبعض القنـوات الفضــائية العربيــة مــن حيــث
القيم التي تعكسها كل من الكلمات والصور بهذه األغاني ومعرفة اللغة التي تقدم بها ومدى مالئمتها

لألطفال،اعتمــد الباحــث علــى المــنهج التحليلــي القــائم علــى المســح اإلعالمــي وفــي إطــاره تــم مســح
األغــاني المقدمــة بالفضــائيات العربيــة عينــة الد ارســة فــي الفتـرة مــن  2..6/7/1إلــى .2..6/8/10
وتعد هذه الدراسة مـن الد ارسـات الوصـفية التحليليـة ،التـي اعتمـد الباحـث فيهـا علـى تحليـل المضـمون

كــأداة لجميــع البيانــات الرئيســية للد ارســة ،وتــم تحليــل مضــمون أغــاني األطفــال بكــل مــن "قنــاة دريــم،1

"قناة المجد ،الناس  ،وقناة النجاح ،وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج -:

 %82.9 .1م ــن أغ ــاني األطف ــال عين ــة الد ارس ــة تحم ــل كلماته ــا قيم ــا إيجابي ــة فق ــط ،ف ــي مقاب ــل
 %3.7تحمل قيما سلبية فقط %13.4 ،تحمل قيما إيجابية وسلبية معا.

 .2أوضــحت الد ارســة أن  %74.1مــن أغــاني األطفــال تحمــل الصــورة فيهــا قيمــا إيجابيــة ،فــي
مقابــل  %6.2تحمــل الصــورة فيهــا قيمــا ســلبية %19.8 ،تحمــل الصــورة فيهــا قيمــا إيجابيــة
وسلبية معا.

 .3هناك اتساق بين مضمون القيم التي تعكسها كالٌ من الصورة والكلمات بأغاني األطفال .

 . .4تشير جملة نتائج الدراسة إلى وجود نـوعين مـن أغـاني األطفـال ،أحـدهما يركـز علـى تقـديم
القيم اإليجابية التي تبنى وتربى النشء تربية صحيحة،في مقابل نوع آخـر مـن األغـاني يقـدم

بعضها لألطفال العديد من السلبيات مقارنة بما يقدم من إيجابيات وخاصة بالصورة .
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 .1دراسة الغفيص )2008( ،بعنوان" أثر الرسوم المتحركة على القيم العقدية لألطفال "
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الرسوم المتحركة علـى القـيم العقديـة لألطفـال ،وذلـك مـن خـالل
تحليل المضمون لعدد من أفالم الرسوم المتحركة في عدد مـن قنـوات األطفـال المتخصصـة ،والقنـاة

األولـى فـي التلفزيـون السـعودي ،وعينـة منتقـاة مـن أفـالم الفيـديو وتوصـلت الد ارسـة إلـى جملـة مـن
النتائج ،من أبرزها -:

 .1أن القيم العقدية في عينة الدراسة لها إيجابيات في جانب اإليمان باهلل ،واإليمان بالمالئكـة،
والكتب؛ وسلبيات واردة في العبارات التي تضمنتها القيم العقدية

 .2تعلق األطفال بوسائل اإلعالم بلغ  %70لـدى اإلنـاث عنـد عمـر ثـالث سـنوات و %7.لـدى
الــذ كور عنــد عمــر خمــس ســنوات  .مســمى الوســيلة التــي يقبــل األطفــال علــى مشــاهدتها دلــت
نتائج الدراسة أنه في بالمرتبة األولى األطفال يقبلـون علـى مشـاهدة الفضـائيات فـي حـين فـي

المرتبة الثانية يقبلون على مشاهدة الفيديو واألخيـرة يقبلـون علـى مشـاهدة التلفـاز أثـر محتـوى

الرسوم المتحركة على نفسية الطفل

 .3أعلــى تــأثير نفســي علــى اإلنــاث كــان عنــد تخيــل الجــن والشــياطين بينمــا أعلــى نســبة لــدى
الذكور كانت عند تخيل وجود شرور في الفضاء.

.8دراسة() Spencer,N. 0228

سعت هذه الدراسة للتعرف على تأثير البرامج التي تعرضها القنوات التلفزيونية الفضائية على الروابط
األسـ ـرية لألطف ــال ،وك ــذلك معرف ــة دور القنـ ـوات الفض ــائية ف ــي تغيي ــر الق ــيم ل ــدى األطف ــال  ،وطبقـــت

الد ارســة عل ــى  21طف ــال وتوصــلت نت ــائج الد ارس ــة أن تع ــرض األطفــال لموض ــوعات إعالمي ــة تتلع ــق
ب ــالعنف والعدواني ــة وتع ــاطي المخ ــدرات وممارس ــة الج ــنس ،ف ــإن ذل ــك المحت ــوى س ــيعمل عل ــى تأكي ــد

الســلوكيات الســلبية وقبولهــا وتمريرهــا لــدى األطفــال ،فــي حــين أوضــحت النتـــائج أن هنــاك تــأثيرات
إيجابية نتيجة لتعرض األطفال للقنوات الفضائية تتمثل ف ي المشاركة والتعاون وتعلم اللغات .
.82دراســة الحبشــي ( " )0228القــيم االجتماعيــة والسياســية فــي ب ـرامح قنــاة
وتأثيرها على أط فال المرحلة االبتدائية  .دراسة تحليلة .

spacetoon

هدفت هـذه الد ارسـة إلـى التعـرف علـى القـيم اَلجتماعيـة والسياسـية التـي تتضـمنها البـرامج المقدمـة علـى
قن ــاة  Space-Toonالفض ــائية وتأثيراته ــا عل ــى أطف ــال المرحل ــة اَلبتدائي ــة ،ولتحقي ــق ه ــذا اله ــدف ت ــم
اســتخدام مــنهج البحــث الوصــفي التحليلــي  ،مــن خــال تحليــل بعــض القــيم اَلجتماعيــة والسياســية التــي
تض ــمنتها بـ ـرامج األطف ــال ف ــي قن ــاة  Space-Toonالفض ــائية ،وم ــن خ ــالل اس ــتخدام مـــنهج المســـح
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بالعينــة  ،كمــا اســتخدم اســتبيان مقــدم إلــى معلمــي أطفــال المرحلــة اَلبتدائيــة بمحافظــة بورســعيد  .وقــد

أظهرت النتائج

 .1أن عــدد القــيم اَلجتماعي ـة والسياســية كمــا جــاءت مــن خــالل تحليــل مضــمون ب ـرامج األطفــال (
 )021قيمة فرعية ناتجة من تحليل (  )24.حلقة من برامج األطفال.

 .2القيم الوطنية والسياسية ( )1.2قيمة بنسبة ( )%19,077من المنظومة القيمية ،وكانت
قيمة التسلط واَلستعباد أعالها بنسبة (  ،)%21،068أما قيمة المساواة والتمييز والتفريق ،
والتولي والخوف من مواجهة األعداء فكانت أدناها بنسبة ( .)%.،98.

 .3وبلغ عدد القيم اَلجتماعية (  )419وتشكل نسبة (  )%8.،423وكانت قيمة محبة

اآلخرين ومساعدتهم هي أعالها بنسبة (  ، )%39،379وأدناها قيمة حب اإليثار بنسبة (

.)%.،477

 .88دراسة الصبحي ( )0282بعنوان " دراسة تقويمية لبعض برامج قناة المجد لألطفال في ضوء
قيم تربية الطفولة في اإلسالم.

هدفت هـذه الد ارسـة إلـى إجـراء د ارسـة تربويـة علميـة لتقـويم بعـض بـرامج قنـاة المجـد لألطفـال للوقـوف
على نقاط الضعف والقوة فيما تقدمه من برامج وما تضطلع به من أهداف وما تغرسه من قيم تربوية

في نفوس األطفال

واتبعــت الباحثــة المــنهج التحليلــي القــائم علــى المســح اإلعالمــي مــن خــالل تحليــل المضــمون لعينــة
الد ارســة والتــي تتمثــل فــي ثالث ـة ب ـرامج تبــث علــى قنــاة المجــد لألطفــال  .ومــن النتــائج المترتبــة علــى

الدراسة اتضح ما يلي -:

 .1ثراء برامج قناة المجد لألطفال بالقيم اَلجتماعية والذاتية.

 .2بل ــغ ع ــدد الق ــيم اَلجتماعي ــة الت ــي ذك ــرت ف ــي (عين ــة الد ارس ــة) 27قيم ــة ج ــاءت قيم ــة احتـ ـرام
الوالــدين فــي المركــز األول وقيمــة احت ـرام الكبيــر فــي المركــز الثــاني وقيمــة التبســم فــي وجــه

اآلخرين في المركز الثالث.

 .3بلــغ عــدد القــيم التــي ذكــرت فــي ال منظومــة القيميــة الواجــب توافرهــا فــي ب ـرامج أطفــال مــا قبــل
المدرســة ولــم تــذكر فــي ب ـرامج قنــاة المجــد لألطفــال ح ـوالي  10قيمــة وهــي عش ـرة قــيم ذاتيــة

وخمس قيم اجتماعية.

 .4تفوقــت القــيم الذاتيــة مــن حيــث عــدد م ـرات ورودهــا فــي ب ـرامج ( عينــة الد ارســة )علــى القــيم
اَلجتماعية ،حيث حصلت القيم الذاتيـة علـى نسـبة  %00,9بينمـا حصـلت القـيم اَلجتماعيـة

المشاهدة على نسبة .%44,1

 .0اعتمدت قناة المجد في عرضها ألغلب القيم على شكل الممارسة مـع الحـث عليهـا أكثـر مـن
األسلوب اللفظي بما يالئم طفل ما قبل المدرسة .
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 .80دراســة ســليم( )0288بعنـوان " دور القنـوات الفضــائية العربيــة فــي نشــر القــيم لــدى األطفــال
دراسة تطبيقية على عينة من اآلباء واألمهات في محافظة أسيوط "

اهتمت الدراسة الحالية بالتعرف على دور القنوات الفضائية العربيـة فـي نشـر القـيم لـدى األطفـال مـن
خــالل د ارســة ميدانيــة علــى عينـــة مــن اآلبــاء واألمهــات .وقــد اعتمــدت الد ارســة علــى مـــنهج المســح

اإلعالمي .وتم استخدام صحيفة االستقصاء .وتمثلـت عينـة الد ارسـة فـي  2..مبحـوث مـن محافظـة
أســيوط  ،وتــم ســحب العينــة بأســلوب عمــدي شــملت اآلبــاء واألمهــات فــي محافظــة أســيوط ممــن لــديهم

أطفال تتراوح أعمارهم بين  12_9سنة .نتائج الدراسة

 .1أن القنوات التلفزيونية الفضائية جاءت ف ي مقدمـة وسـائل اإلعـالم التـي يتعـرض لهـا األطفـال
يليها اَلنترنيت ،ثم التلفزيون ،يليه الصحف والمجالت ثم الراديو.

 .2جاءت القنوات الدرامية في مقدمة القنوات التلفزيونية الفضائية التي يفضل األطفال التعـرض
لها .يليها قنوات األطفال ،ثم القنـوات الترفيهيـة والغنائيـة،يليها القنـوات الرياضـية ،ثـم القنـوات
اإلعالنية ،ثم القنوات التعليمية ،يليها القنوات الثقافية في الترتيب األخير.

 .3أمــا فيمــا يتعلــق بــالقيم اَلجتماعيــة اإليجابيــة التــي يكتســبها األطفــال ،أوضــحت النتــائج أن

تحمل المسئولية ،وبر الوالدين ،وحب الخير لآلخرين ،فـي مقدمـة القـيم اَلجتماعيـة اإليجابيـة
التي يكتسبها األطفال من التعرض للقنوات التلفزيونية الفضائية وأن القيم اَلجتماعية السلبية

التي تمثلت في الحقد على اآلخرين والتعاون على العدوان تفوقت على القيم اَليجابية.

 .4القيم األخالقية السلبية كالكذب تفوقت على القيم األخالقية كالصدق والتسامح والتواضع.
 .83دراســـة(صـــالح ،صـــبيح  )0280بعنـــوان " دور الفضـــائيات فـــي تـــدعيم القـــيم لـــدى األطفـــال
بمحافظة غزة من وجهة نظر أولياء األمور "

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور وسائل اإلعالم في تدعيم القيم لدى األطفـال بمحافظـة غـزة مـن
وجهة نظر أولياء األمور .وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهـدافها ،كمـا

أعــدت الباحثتــان اســتبياناً يتكــون مــن ســتة مجــاَلت تمثــل القــيم األساســية التــي مــن المتوقــع أن تقــوم
وسائل اإلعالم بتدعيمها لدى األطفال بمحافظـة غـزة وتـم تطبيـق االسـتبيان علـى عينـة عشـوائية مـن

أولياء أمور األطفال في محافظة غزة مكونة من ( )2..أم .وكان من نتائج الد ارسة:

 .1أن مــن أكثــر القن ـوات الفضــائية التــي يقبــل علــى مشــاهدتها األطفــال قنــاة طيــور الجنــة حيــث
حصلت على المرتبة األولى

 .2أن الغالبيــة العظمــى مــن األطفــال الفلســطينيين فــي محافظــة غـزة يميلــون إلــى مشــاهدة التلفــاز
مــدة تت ـراوح مــن  2 -3ســا عات فــي المتوســط  ،وأكثــر الب ـرامج التــي يقبــل الطفــل الفلســطيني
على مشاهدتها هي الرسوم المتحركة حيث حصلت على المرتبة األولى
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 .3كما وأظهرت نتائج الدراسة أن الفضائيات تعمل على تدعيم القيم الصحية فـي أعلـى مسـتوى
للقيم.

 .88دراسة حمدونة ( )0283بعنوان " تصور مقترح لتطوير أولويات الطفل الفلسطيني من
خالل برامج األطفال من المنظور القيمي في ضوء المستجدات والتغيرات التربوية "

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كيفية تطوير أولويات الطفل الفلسطيني من خالل برامج
األطفال من المنظور القيمي في ضوء المستجدات والتغيرات التربوية والتعرف كذلك على الدعائم

واألدوار التي يقوم بها األطفال لتعزيز القيم لدى الطفل .استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج

الوصفي التحليلي وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية واقتصرت على بعض األسر من محافظات

غزة.أما عن نتائج الدراسة فقد أظهرت أنه

َ .1ل توجد فروق ذات دَللة إ حصائية للتصور المقترح لتطوير أولويات الطفل الفلسطيني تعزى
لمتغيرات نوع الطفل،المنطقة ،الدخل ،جنس الوالدين،عمر األطفال ،المؤهل العلمي

للوالدين،الحالة اَلجتماعية للوالدين.

 .2أن برامج األطفال تنمي مشاعر المسئولية واَليجابية والفاعلية والمشاركة اَلجتماعية
لألطفال.

 .3أن برامج األطفال َل تعزز قيمة األطفال ودورهم الفعال في تنمية المجتمع المحلي.
ثانياً  :التعقيب على الدراسات التي تناولت القيم التربوية المتضمنة في برامج األطفال في التلفاز.

ـوجز للد ارسـات السـابقة للمحـور الثـاني والتـي تناولـت القـيم التربويـة
قدمت الباحثـة فيمـا سـبق عرضـا م ا
المتضمنة في برامج فضائيات األطفال المتخصصة .سيتم توضيحها من خالل النقاط التالية

 موضـــوع الدراســـة وأهـــدافها :مــن المالحــظ أن جميــع الد ارســات فــي هــذا المجــال تهــدف فــي
دراستها إلى التعـرف علـى دور الفضـائيات التلفزيونيـة فـي تـدعيم القـيم التربويـة ولكـن تختلـف

فيمــا بينهــا ف ــي العينــة الت ــي طبقــت عليه ــا الد ارســة وأداة الد ارســة كد ارس ــة (الحـــولي)0220،
ودراسة ( الجرجاوي  )0226ود ارسـة ( عبد العزيـز )0227ود ارسـة( )Spenser 0228

د ارس ــة (وادي النيـــل  )0227ود ارس ــة (الحريـــري ، )0227ود ارس ــة (الجرجـــاوي ، )0226

ود ارســة ( صالح،صــبيح  )0280ود ارســة (الســيد )0223ود ارســة(عس ـران ،)0228ود ارســة

(سليم )0288واختلف دراسة ( الحبشي )0228مع الدراسات السابقة في تناولهـا فقـط القـيم
اَلجتماعية والسياسية المتضمنة في برامج قناة  spacetoonالفضائية وتأثيرها على أطفـال

المرحلة اَلبتدائية-د ارسـة تحليليـة" أمـا عـن د ارسـة (حمدونـة )0283هـدفت هـذه الد ارسـة إلـى
التعرف على كيفية تطوير أولويات الطفل الفلسطيني من خالل برامج األطفـال مـن المنظـور

القيمــي فــي ضــوء المســتجدات والتغي ـرات التربويــة ،ود ارســة ( الصــبحي  )0282هــدفت هــذه
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الدراسة إلى إجراء دراسة تربوية علمية لتقويم بعض برامج قنـاة المجـد لألطفـال للوقـوف علـى

نقــاط الضــعف والقــوة فيمــا تقدمــه مــن بـرامج ومــا تضــطلع بــه مــن أهــداف ومــا تغرســه مــن قــيم
تربوية في نفوس األطفال.

 المنهج المستخدم في الدراسة:
مــن المالحــظ أن غالبيــة الد ارســات فــي هــذا المحــور اســتخدمت المــنهج الوصــفي التحليلــي القــائم

على منهج المسح اإلعالمي مثل دراسة (الحولي )0228دراسة (وادي النيل )0227دراسة(عبد

العزيز ،)0227د ارسـة ( السيد،)0223ودراسة ( الصـبحي )0280ودراسـة ( عسـران )0228

ود ارســة ( الحريــري )0227ود ارســة ((2009 Spenserود ارســة ( الغفــيص)0221أمــا عــن

د ارســة ( الجرجــاوي )2..6ود ارســة ( ســليم  )0288ود ارســة ( صــالح ،صــبيح )0280ودراســة

(الحبشي ) 0228ودراسة (حمدونة )0283فقد استخدمت منهج الوصفي التحليلي دون الحاجة
إلى منهج المسح اإلعالمي.
 عينة الدراسة :
بعــد اَل طــالع علــى الد ارســات الســابقة وجــدت الباحثــة أن معظــم الد ارســات الســابقة اعتمــدت فــي عينــة
دراستها على نماذج من فضائيات تلفزيونيـة معينـة أو بـرام ج أطفـال تبـث علـى الفضـائيات التلفزيونيـة

كدراسة (الحبشي )0228ودراسة كل مـن ( عبـد العزيـز  )0227و (عسـران  )0228التـي طبقـت
الد ارسـة علـى البـرامج التـي تبــث علـى فضــائية  ،spacetoonباإلضـافة الــى عينـة مــن األطفـال الــذين

يشاهدون قنا spacetoonودراسة (السيد )0223التي اشتملت عي نة البحث على عدد من الحلقات
الكارتونية بكـار فـي ثـالث أعـوام متتاليـة .وكـذلك اشـتملت هـذه الد ارسـة علـى عينـة عمديـة مـن أطفـال

تبلغ أعمارهم ما بـين  9-0سنوات،ود ارسـة ( (2009Spenserالتـي تكونـت عينـة الد ارسـة مـن 21

طفــال .ود ارســة ( ســـليم  )0288تمثلــت عينــة الد ارســة فــي  2..مبحوث ـا مــن اآلبــاء واألمهــات مــن

محافظــة أســيوط ممــن لــديهم أطفــال تت ـراوح أعمــارهم بــين  12-9ســنة .ود ارســة(الجرجــاوي )0226

اشــتملت عينــة الد ارســة علــى  90مــن أمهــات األطفــال العــامالت فــي مجــال ريــاض األطفــال وكــذلك

دراسة ( صالح،صبيح )0280ودراسة ( حمدونة )0283تكونت عينة الدراسة من أولياء أمور

األطفــال فــي محافظــة غ ـزة .أمــا عــن د ارســة ( وادي النيــل )0227قــام الباحــث بعمــل مســح األغــاني
المقدمــة بالفضــائيات العربيــة عينــة الد ارســة فــي الفت ـرة مــن  2..6/6/1إلــى .2..6/8/10واشــتملت

د ارســة ( الحريــري )0227فــي التعــرف علــى ب ـرامج األطفــال ( د ارمــا -ب ـرامج) فــي قنــاة النيــل لألس ـرة
والطفل ،أما عن دراسة ( الغفيص )0221فتكونت عينة الدراسة من عدد من أفالم الرسوم المتحركة
فــي عــدد مــن الفضــائيات المتخصصــة لألطفــال ،وتناولــت د ارســة (الصــبحي )0282عينــة مــن بعــض

برامج قناة المجد لألطفال.
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 أداة الدراسة :

اس ـ ــتخدمت غالبي ـ ــة الد ارس ـ ــات ف ـ ــي ه ـ ــذا المح ـ ــور اس ـ ــتخدمت أداة تحلي ـ ــل المحت ـ ــوى كد ارس ـ ــة (وادي

النيــــل0227ود ارسـ ــة( الحبشــــي )0228د ارسـ ــة(عبــــد العزيــــز ،)0227د ارسـ ــة (الحريــــري )0227

د ارسـ ـ ــة ( الســـــــيد،)0223ودراســـــــة ( الصـــــــبحي )0280ودراســـــــة ( عســـــــران  )0228ود ارس ـ ـ ــة

( الغفــيص)0221أمــا عــن د ارســة ( الجرجــاوي )2..6ود ارس ـة ( ســليم  )0288ود ارســة ( صــالح،
صبيح )0280ودراسة (الحبشـي ) 0228ود ارسـة (حمدونـة )0283فقـد اسـتخدمت اَلسـتبانة كـأداة
لجمع المعلومات أما عن دراسة(الحولي )0228فقـد اسـتخدم الباحـث أداة تحليـل المحتـوى باإلضـافة
إلى استخدامه اَلستبانة في جمع المعلومات.
 نتائج الدراسات السابقة:

تش ـ ـ ـ ــابهت العدي ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــن نت ـ ـ ـ ــائج الد ارس ـ ـ ـ ــات فيم ـ ـ ـ ــا بينه ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــأظهرت د ارس ـ ـ ـ ــة (الحـــــــــولي )0228

ود ارس ـ ــة(الغفـــــيص )0221ود ارس ـ ــة (عبـــــد العزيـــــز  )0227ود ارس ـ ــة ( ســـــليم  )0288ود ارس ـ ــة (

الحبشــي )0228ودارســة ( الحريــري) علــى وجــود نتــائج ســلبية تترتــب علــى األطفــال مــن مشــاهدتهم
لبرامج فضائيات األطفال تتمثل في القيم السـلبية كـالعنف والعـدوان التـي تعرضـها فضـائيات األطفـال
علــى شاشــاتها .احتلــت القــيم اَلجتماعيــة المرتبــة األولــى فــي ترتيــب القــيم التــي يكتســبها األطفــال مــن
متابعــة فضــائيات األطفــال فــي د ارســة كــل مــن ( ســليم )0288ود ارســة( الصــبحي )0282ود ارســة (

الحبشي  )2..9و دراسة ( الحريـري )0227فـي المقابـل أظهـرت د ارسـة ( حمدونـة )0283اهتمـام
ب ـرامج األطفــال بــالقيم اَلجتماعيــة وتضــمينها فــي ب ـرامج األطفــال المقدمــة ،أمــا عــن القــيم الدينيــة فقــد

احتلـ ـ ــت المرتبـ ـ ــة األولـ ـ ــى فـ ـ ــي د ارسـ ـ ــة ( الســــــيد  )0223ود ارسـ ـ ــة ( الحــــــولي  )0228ود ارسـ ـ ــة (

الغفــيص )0221ولكــن فــي د ارســة ( الجرجــاوي  )0226حصــلت القــي م الدينيــة علــى المرتبــة األخيـرة
واحتلت القيم العلمية علـى المرتبـة األولـى ،أمـا فـي د ارسـة ( صالح،صـبيح )0280ود ارسـة ( عسـران

 )0228فقــد حصــلت القــيم األخالقيــة علــى المرتبــة األولــى فــي منظومــة القــيم المتضــمنة فــي ب ـرامج
الدرســات الســابقة فقــد حــازت فضــائية
األطفــال ،وعــن فضــائيات األطفــال المفضــلة لــدى األطفــال فــي ا

 spacetoonعلـ ــى إعجـ ــاب األطفـ ــال ومتـ ــابعتهم المسـ ــتمرة لهـ ــا وهـ ــذا مـ ــا أظهرتـ ــه د ارسـ ــة ( عبـــــد

العزيز )0227أما دراسة ( صالح وصبيح  )0280فكانت فضائية طيور الجنـة مـن أكثـر فضـائيات
التي يقبل على مشاهدتها األطفال
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ثالثاً :موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

َلحظ ــت الباحث ــة م ــن خ ــالل اس ــتعراض ألدبي ــات الد ارس ــة مم ــا تحتوي ــه م ــن بح ــوث ورس ــائل علمي ــة
واألطروحــات الســابقة أنهــا فــي غالبهــا تناولــت تحليــل مضــمون لب ـرامج األطفــال بمــا تحتويــه مــن قــيم

ومهارات تؤثر في بناء شخصية الطفـل وكـذلك دوافـع اسـتخدامها واألهـداف واَلشـباعات التـي تحققهـا
سواء التي تبث برامجها عن طريق الفضـائيات بشـكل عـام أو فضـائيات األطفـال المتخصصـة بشـكل

خاص.كما وَلحظت الباحثـة نـدرة البحـوث التـي تناولـت فضـائيات المتخصصـة لألطفـال تحديـدا.ومـن
مالحظات الباحثة وجدت أن هناك نقـاط تتشابه وتتفق بها الدراسة الحالية مـع الدراسـات السـابقة

في عدة جوانب وهي كالتالي-:

 .1تناولها التلفاز كوسيلة إعالمية تهتم بها شريحة األطفال.
 .2تناولها فضائيات األطفال المتخصصة وما تبثه من برامج بكافة أشكالها وقوالبها الفنيـة التـي
قُدمت فيها المادة التلفزيونية
 .3اَل هتمام بشريحة األطفال والتي تندرج تحت فئة من سن ( 6سنوات إلى 9سنوات ) لما لهـذه
المرحلة الحرجة دور في بناء وتشكيل شخصية الطفل.

 .4اتبعت معظم الدراسات السابقة منهج التحليل الوصفي مما حفز الباحثة إلتباعه في دراستها.
 .0ساعدت الدراسات السابقة في تحديد أداة الدراسة فق د تم تطبيق اَلستبانة على العينة .

رابعاً  :وتتميز الدراسة الحالي ة عن الدراسات السابقة بما يلي -:

 .1تتناول بالدراسة مجموعة من فضائيات األطفال المتخصصة وَل تقتصر على فضائية معينة.

 .2العينــة التــي طبقــت عليهــا الد ارســة هــي عينــة مــن معلمــات المرحلــة األساســية الــدنيا األمه ـات
ممــن لــديهن أطفــال تت ـراوح أعمــارهم بــين  9 – 6ســنة ،وذلــك ألن األمهــات يتعــاملن بطريقــة
مباش ـ ـرة مـ ــع أبنـ ــائهن ويتـ ــابعن سـ ــلوكيات أبنـ ــائهم وكـ ــذلك متابعـ ــة طـ ــالب وطالبـ ــات المرحلـ ــة
األساسية الدنيا في المدرسة أثناء عملهن ،مما يساعد في ذلـك علـى تقيـيم الـدور الـذي يمكـن

أن تقوم به فضائي ات األطفال في نشر القيم التربوية .

 .3استفادة طرفان من نتائج هذه الدراسة والتوصيات التي ستخرج وهما
 فض ــائيات األطف ــال وذل ــك م ــن خ ــالل التغذي ــة الراجع ــة م ــن أراء معلم ــات المرحل ــة
األساسية الدنيا في تقييم برامجها وتطويرها.

 العملي ـ ــة التربوي ـ ــة التعليمي ـ ــة  :اتض ـ ــح م ـ ــن خ ـ ــالل نت ـ ــائج الد ارس ـ ــة ارتب ـ ــاط األطف ـ ــال
بالفضــائيات المخصص ــة له ــم مم ــا يمك ــن اَلســتفادة من ــه ف ــي المس ــاهمة ف ــي العملي ــة

التربوية التعليمية عن طريق الشراكة بين المؤسستين.

 .4لــم تتنــاول أي مــن الد ارســات الســابقة اإلجابــة علــى فرضــيات الد ارســة الحاليــة ممــا يــدل علــى
أهمية هذه الدراسة.
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الفصل الرابع
الدراسة الميدانية
الطريقة واإلجراءات

 .1منهج الدراسة
 .2مجتمع الدراسة
 .3عينة الدراسة
 .4أدوات الدراسة
 .5صدق االستبانة
 .6ثبات االستبانة
 .7المعالجة اإلحصائية
 .8خطوات تطبيق المقياس
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الفصل الرابع
إجراءات الدراسة
يتناول هذا الفصل وصفا مفصال لإلجراءات التي اتبعتها الباحثة في تنفيذ الدراسة ،ومن ذلك

تعريف منهج الدراسة ،ووصف مجتمع الدراسة ،وتحديد عينة الدراسة ،واعداد أداة الدراسة
(اَلستبانة) ،والتأكد من صدقها وثباتها ،وبيان إجراءات الدراسة ،واألساليب اإلحصائية التي
استخدمت في معالجة النتائج ،وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات.
 منهج الدراسة
اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي للتعرف إلى دور فضائيات األطفال التلفزيونية

المتخصصة في تدعيم القيم التربوية لديهم من وجهة نظر معلمات المرحلة األساسية الدنيا" .وهذا
المنهج يدرس ظاهرة أو حدث أو قضية موجودة يمكن الحصول عليها من المعلومات المعطاة التي

تجيب على أسئلة البحث دون تدخل الباحث فيها " ( .األغا  ،واألستاذ)13:8888 ،
 مجتمع الدراسة :

المعلمات األمهات العامالت في مدارس وكالة الغوث الدولية ومديرية التربية والتعليم في
محافظتي شمال وغرب غزة .

 عينة الدراسة :

أ -العينة االستطالعية للدراسة:

وتكونت من( )4.معلمة من معلمات المرحلة األساسية الدنيا للعام الدراسي  2.13-2.12تم

اختيارهم بطريقة قصديه وتنتمي هذه العينة لمجتمع الدراسة األصلي ليتم التأكد من صالحية استخدام
أداة الدراسة من خالل حساب معامل الصدق والثبات.
ب -العينة الميدانية للدراسة :

تكونت عينة الدراسة الميدانية من ( )134معلمة من معلمات المرحلة األساسية بمحافظتي (شمال

غزة ،وغرب غزة) للعام الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــي الثاني  . 2.13-2.12ممن لديهن أبناء أعمارهم ما بين ( -6
9سنوات) وهي عينة تم اختيارها بطريقة قصدية.
والجداول التالية توضح عينة الدراسة:
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جدول رقم ()1

يوضح عينة الدراسة حسب الجهة المشرفة
الجهة المشرفة

العدد

النسبة المئوية

وكالة

76

56.7

حكومة

58

43.3

المجموع

134

%822

جدول رقم ()2

يوضح عينة الدراسة حسبة المحافظة
الكلية

العدد

النسبة المئوية

شمال غزة

79

59%

غرب غزة

55

41%

المجموع

838

%822

جدول رقم ()3
يوضح عينة الدراسة حسب عدد األبناء
المستوى

العدد

النسبة المئوية

من 3-8

58

43.3

 8فأكثر

76

56.7

المجموع

134

%822

جدول رقم ()4
يوضح عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة
المستوى

العدد

النسبة المئوية

 0-8سنوات

72

53.7

 6فأكثر

62

46.3

المجموع

134

%822

جدول رقم ()0

يوضح عينة الدراسة حسب رغبة المشاهدة للفضائية
رغبة

العدد

النسبة المئوية

الطفل

89

66.4

التشاور بين أفراد األسرة

80

33.6

المجموع

134

%822
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 أداة الدراسة :

استبانة لقياس دور فضائيات األطفال التلفزيونية المتخصصة في تدعيم القيم التربوية من إعداد

الباحثة

قامت الباحثة باستخدام استبانة دور فضائيات األطفال التلفزيونية المتخصصة في تدعيم القيم التربوية
لديهم من وجهة نظر معلمات المرحلة األساسية الدنيا في مدارس محافظات غزة ،ولقد تم بناء

اَلستبانة ضمن الخطوات التالية:

 .1بعد اَلطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة واستطالع رأي
عينة من المتخصصين قامت الباحثة ببناء اَلستبانة وفق الخطوات اآلتية:

 .2تحديد سبعة مجاَلت رئيسية شملتها اَلستبانة.
 .3صياغة الفقرات التي تقع تحت كل مجال.

 .4إعداد اَلستبانة في صورتها األولية بشكل مناسب ،وقد بلغ عدد فقرات اَلستبانة بعد صياغتها
األولية ( )72فقرة موزعة على سبعة أبعاد هي " :البعد األخالقي ،البعد الديني ،البعد

الصحي ،البعد العلمي/النظري ،البعد الجمالي ،البعد الوطني ،البعد اَلجتماعي " حيث أعطي

لكل فقرة وزن مدرج وفق سلم متدرج خماسي (كبيرة جدا ،كبيرة ،متوسطة ،قليلة ،قليلة جدا)
أعطيت األوزان التالية ( )1 ،2 ،3 ،4 ،0والملحق رقم ( )8يبين االستبانة في صورتها

األولية التي تتكون من ( )72فقرة موزعة على سبعةأبعاد كما يوضحها الجدول التالي:
جدول رقم ()6

عدد الفقرات في كل مجال من مجاَلت اَلستبانة
م

البعد

عدد الفقرات

8

األخالقي

8

0

الديني

9

3

الصحي

11

4

العلمي/النظري

10

5

الجمالي

5

6

الوطني

10

7

االجتماعي

19

االستبانة ككل
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 صدق االستبانة:
ويقصد بصدق اَلستبانة :أن تقيس فقرات اَلستبانة ما وضعت لقياسه ،وقامت الباحثة بالتأكد
من صدق اَلستبانة ب ــثالث طرق:
أ : -صدق المحكمين-:
ثم عرض اَلستبانة ملحق رقم ( )1على مجموعة من األساتذة العاملين في مجال أصول التربية

الموضحة أسماؤهم في الملحق رقم ( )3للتأكد من مدى مالءمة مفردات اَلستبانة للغرض الذي

وضعت من أجله وهو معرفة دور فضائيات األطفال التلفزيونية المتخصصة في تدعيم القيم التربوية
لديهم من وجهة نظر معلمات المرحلة األساسية الدنيا في مدارس محافظات غزة ،،لألخذ برأيهم في

مدى مناسبة فقرات اَلستبانة  ،ومدى انتماء الفقرات إلى كل بعد من أبعاد اَلستبانة  ،وكذلك وضوح
صياغاتها اللغوية ،وفي ضوء تلك اآلراء تم تعديل وحذف بعض الفقرات حتى وصلت اَلستبانة في

صورتها األولية قبل الصدق اإلحصائي إلى (  )72فقرة موزعة على سبعة أبعاد.
ب  -صدق االتساق الداخلي-:
وللتحقق من صدق اَلتساق الداخلي تم اتباع الخطوات التالية:

 -1لقد قامت الباحثة بحساب معامل اَلرتباط بين كل فقرة من فقرات اَلستبانة مع الدرجة الكلية
لالستبانة:

جدول رقم ()7
معامل اَلرتباط بين كل فقرة من فقرات اَلستبانة والدرجة الكلية لالستبانه دور فضائيات األطفال
التلفزيونية المتخصصة في تدعيم القيم التربوية لديهم من وجهة نظر المعلمات

الرقم

معامل االرتباط

مستوى
الداللة

الرقم

معامل االرتباط

مستوى الداللة

البعد االخالقي
8

0.62

0.01

5

0.54

0.01

3

0.57

0.01

7

0.53

0.01

2
4

0.67
0.44

0.01
0.01
67

6
8

0.63
0.59

0.01
0.01

البعد الديني
8
0
3
8
0

0.48
0.45
0.64
0.62
0.69

1
2
3
4
5

0.48
0.41
0.52
0.54
0.55

6

0.53

6
7
8
9

0.60
0.75
0.65
0.40

0.01
0.01
0.01
0.01

7
8
9
10
11

0.61
0.58
0.44
0.52
0.76

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
البعد الصحي
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

البعد العلمي  /النظري
1

0.44

0.01

6

0.56

0.01

2

0.49

0.01

7

0.69

0.01

3

0.52

0.01

8

0.69

0.01

4

0.22

غ

9

0.69

0.01

5

0.44

0.01

10

0.68

0.01

البعد الجمالي
1

0.67

0.01

4

0.56

0.01

2

0.67

0.01

5

0.58

0.01

3

0.70

0.01
البعد الوطني

1

0.78

0.01

6

0.68

0.01

2

0.69

0.01

7

0.78

0.01

3

0.75

0.01

8

0.67

0.01

4

0.63

0.01

9

0.69

0.01

5

0.59

0.01

10

0.61

0.01

68

البعد االجتماعي
1

0.67

0.01

11

0.79

0.01

2

0.42

0.01

12

0.72

0.01

3

0.65

0.01

13

0.69

0.01

4

0.24

غ

14

0.78

0.01

5

0.57

0.01

15

0.75

0.01

6

0.69

0.01

16

0.58

0.01

7

0.70

0.01

17

0.59

0.01

8

0.52

0.01

18

0.7

0.01

9

0.58

0.01

19

0.77

0.01

10

0.66

0.01

ر الجدولية عند درجة حرية ( )39وعند مستوى دَللة (....32 = )...0
ر الجدولية عند درجة حرية ( )39وعند مستوى دَللة (..42= )...1

يتضح من الجدول رقم ( )7أن جميع فقرات اَلستبانة مرتبطة ارتباطا ذا دَللة إحصائية مع
الدرجة الكلية لالستبانة عدا الفقرتين (  4في البعد العلمي /النظري 4 ،في البعد اَلجتماعي )،
وبهذا تم حذف الفقرتين .

 -2لقد قامت الباحثة بحساب قيمة معامل اَلرتباط بين كل فقرة من فقرات اَلستبانة مع الدرجة الكلية
لمجالها وهي كما يوضحها الجدول رقم ()8

جدول رقم ()8

معامل اَلرتباط بين كل فقرة من فقرات اَلستبانة والدرجة الكلية لمجالها  -دور فضائيات األطفال
التلفزيونية المتخصصة في تدعيم القيم التربوية لديهم من وجهة نظر المعلمات

الرقم

معامل اَلرتباط

مستوى
الدَللة

الرقم

معامل اَلرتباط

مستوى الدَللة

البعد االخالقي
8

0.69

0.01

5

0.81

0.01

3

0.73

0.01

7

0.75

0.01

2
4

0.88
0.62

0.01
0.01
69

6
8

0.81
0.81

0.01
0.01

البعد الديني
8
0
3
8
0

0.81
0.84
0.91
0.91
0.45

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
البعد الصحي

6
7
8
9

0.89
0.86
0.74
0.63

0.01
0.01
0.01
0.01

1
2
3
4
5
6

0.74
0.68
0.73
0.80
0.79

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

7
8
9
10
11

0.75
0.66
0.78
0.62
0.75

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

0.66

0.01
البعد العلمي  /النظري

1

0.64

0.01

6

0.74

0.01

2

0.74

0.01

7

0.7

0.01

3

0.81

0.01

8

0.66

0.01

4

0.14

غ

9

0.78

0.01

5

0.55

0.01

10

0.67

0.01

البعد الجمالي
1

0.78

0.01

4

0.76

0.01

2

0.79

0.01

5

0.84

0.01

3

0.92

0.01
البعد الوطني

1

0.91

0.01

6

0.81

0.01

2

0.86

0.01

7

0.91

0.01

3

0.83

0.01

8

0.83

0.01

4

0.63

0.01

9

0.84

0.01

5

0.78

0.01

10

0.73

0.01

71

البعد االجتماعي
1

0.8

0.01

11

0.83

0.01

2

0.57

0.01

12

0.73

0.01

3

0.79

0.01

13

0.79

0.01

4

0.30

غ

14

0.81

0.01

5

0.7

0.01

15

0.85

0.01

6

0.84

0.01

16

0.7

0.01

7

0.73

0.01

17

0.73

0.01

8

0.56

0.01

18

0.82

0.01

9

0.73

0.01

19

0.74

0.01

10

0.73

0.01

ر الجدولية عند درجة حرية ( )39وعند مستوى دَللة (....32 = )...0
ر الجدولية عند درجة حرية ( )39وعند مستوى دَللة (..42= )...1

يتضح من الجدول رقم ( )8أن جميع فقرات اَلستبانة مرتبطة ارتباطا ذا دَللة إحصائية مع

الدرجة الكلية لمجاَلت اَلستبانة عدا الفقرتين (  4في البعد العلمي /النظري 4 ،في البعد
اَلجتماعي ) ،وبهذا تم حذف الفقرتين .

 -3معامل اَلرتباط بين كل مجال مع الدرجة الكلية لالستبانة :لقد قامت الباحثة بحساب معامل
اَلرتباط بين كل مجال من مجاَلت اَلستبانة مع الدرجة الكلية وهي كما يوضحها الجدول رقم

()9

جدول رقم ()9

يوضح معامل اَلرتباط بين كل مجال من مجاَلت اَلستبانة والدرجة الكلية لالستبانة
م

المجاالت

عدد الفقرات

معامل االرتباط

مستوى الداللة

8

األخالقي

8

0.75

2.28

0

الديني

9

0.74

2.28

3

الصحي

11

0.77

2.28

4

العلمي/النظري

10

0.85

0.01

5

الجمالي

5

0.78

0.01

6

الوطني

10

0.84

0.01

7

االجتماعي

19

0.87

0.01

71

ر الجدولية عند درجة حرية ( )39وعند مستوى دَللة (....32 = )...0
ر الجدولية عند درجة حرية ( )39وعند مستوى دَللة (..42= )...1

يتضح من الجدول رقم ( )9أن جميع مجاَلت اَلستبانة مرتبطة ارتباطا ذا دَللة إحصائية مع الدرجة

الكلية لالستبانة.

ثالثا  :صدق المقارنة الطرفية لالستبانة:
قامت الباحثة بإجراء الصدق التمييزي ( صدق المقارنة الطرفية ) على عينة الدراسة ،وذلك عـن طريـق
الترتيب التنازلي للدرجات ،وحيث شكل كل من المجموعتين العليا والدنيا ( )11معلمـة بنسـبة ( )%27

مــن العينــة موضــع الد ارســة ،وتــم حس ـاب متوســط الرتــب ومجمــوع الرتــب وقيمــة  Uوقيمــة  Zومســتوى
الدَللة ،كما يوضحها الجدول رقم ( .) 1.

الجدول رقم ( ) 82

نتائج استخدام " "Zللكشف عن الفرق بين متوسطي استجابات أفراد العينة في الفئتين على
االستبانة

المجموعة العليا
رقم الفقرة

العدد

1

11

المجموعة الدنيا

متوسط

مجموع

متوسط

مجموع قيمة U

الرتب

الرتب

الرتب

الرتب

قيمة Z

مستوى
الدَللة

البعد األخالقي
7.23

79.5

13.5

-3.37

0.01

173.5 15.77

2

11

16.18

178

6.82

75

9

-3.69

0.01

3

11

15.27

168

7.73

85

19

-2.99

0.01

4

11

14.91

164

8.09

89

23

-2.68

0.01

5

11

174.5 15.86

7.14

78.5

12.5

-3.4

0.01

6

11

15.27

7.73

85

19

-2.99

0.01

7

11

167.5 15.23

7.77

85.5

19.5

-2.91

0.01

8

11

15.27

7.73

85

19

-2.99

0.01

168
168

البعد الديني
1

11

160.5 14.59

8.41

92.5

26.5

-2.63

0.01

2

11

14.5

159.5

8.5

93.5

27.5

-2.77

0.01

3

11

15

165

8

88

22

-3.07

0.01

4

11

16

176

7

77

11

-3.72

0.01

72

5

11

15.36

169

7.64

84

18

-3.42

0.01

6

11

16

176

7

77

11

-3.72

0.01

7

11

17

187

6

66

0

-4.3

0.01

8

11

7.86

86.5

20.5

-2.98

0.01

7.55

83

17

-2.97

0.01

166.5 15.14

9

11

15.45

170

البعد الصحي
1

11

14

154

9

99

33

-2.24

0.05

2

11

14.36

158

8.64

95

29

-2.26

0.05

3

11

14.5

159.5

8.5

93.5

27.5

-2.51

0.05

4

11

15

165

8

88

22

-2.97

0.01

5

11

8.41

92.5

26.5

-2.55

0.01

6

11

15.55

7.45

82

16

-3.15

0.01

7

11

171.5 15.59

7.41

81.5

15.5

-3.32

0.01

8

11

172.5 15.68

7.32

80.5

14.5

-3.27

0.01

9

11

165.5 15.05

7.95

87.5

21.5

-2.96

0.01

10

11

15.18

167

7.82

86

20

-2.86

0.01

11

11

16.64

183

6.36

70

4

-3.9

0.01

1

11

143.5 13.05

160.5 14.59
171

البعد العلمي/النظري
-1.24

غ

2

11

14.55

160

8.45

93

27

-2.4

0.01

3

11

14.91

164

8.09

89

23

-2.62

0.01

4

11

52.5 118.5 10.77 134.5 12.23

-0.59

غ

5

11

36.5 102.5

-1.82

...0

6

11

14.55

160

8.45

93

27

-2.27

0.05

7

11

15.18

167

7.82

86

20

-2.85

0.01

8

11

16.45

181

6.55

72

6

-3.75

0.01

9

11

16.09

177

6.91

76

10

-3.46

0.01

10

11

16.27

179

6.73

74

8

-3.58

0.01

150.5 13.68

9.95

9.32

73

43.5 109.5

البعد الجمالي
7.32

80.5

14.5

-3.35

0.01

172.5 15.68

1

11

181

6.55

72

6

-3.38

0.01

2

11

16.45

6.36

70

4

-4.05

0.01

3

11

16.64

183

75

9

-3.76

0.01

4

11

16.18

178

6.82

86

20

-2.96

0.01

5

11

15.18

167

7.82

1

11

185.5 16.86

البعد الوطني
6.14

67.5

1.5

-4.09

0.01

2

11

17

187

6

66

0

-4.29

0.01

3

11

16.82

185

6.18

68

2

-4.04

0.01

4

11

169.5 15.41

7.59

83.5

17.5

-3.08

0.01

5

11

16.09

177

6.91

76

10

-3.5

0.01

6

11

15.73

173

7.27

80

14

-3.2

0.01

7

11

16.64

183

6.36

70

4

-3.83

0.01

8

11

177.5 16.14

6.86

75.5

9.5

-3.46

0.01

9

11

16.09

6.91

76

10

-3.44

0.01

10

11

177.5 16.14

6.86

75.5

9.5

-3.43

0.01

1

11

2

11

3

11

16.09

177

البعد االجتماعي
8

88

22

-3.1

0.01

15

165

8.68

95.5

29.5

-2.27

0.01

6.91

76

10

-3.69

0.01

4

11

45.5 111.5 10.14 141.5 12.86

-1.06

غ

5

11

8.14

89.5

23.5

-2.59

0.01

6

11

16.18

6.82

75

9

-3.67

0.01

7

11

169.5 15.41

7.59

83.5

17.5

-3.01

0.01

8

11

150.5 13.68

9.32

36.5 102.5

-1.85

0.05

9

11

15.64

172

7.36

81

15

-3.33

0.01

10

11

15.18

167

7.82

86

20

-2.85

0.01

157.5 14.32
177

163.5 14.86
178

74

11

11

15.91

175

7.09

78

12

-3.5

0.01

12

11

15.27

168

7.73

85

19

-2.89

0.01

13

11

16.27

179

6.73

74

8

-3.77

0.01

14

11

16.5

181.5

6.5

71.5

5.5

-3.98

0.01

15

11

16

176

7

77

11

-3.76

0.01

16

11

14.09

155

8.91

98

32

-2.28

0.01

17

11

14.91

164

8.09

89

23

-2.69

0.01

18

11

173.5 15.77

7.23

79.5

13.5

-3.39

0.01

19

11

6.55

72

6

-3.83

0.01

16.45

181

يتضح من خالل الجدول السابق أن معظم الفقرات حققت دَللة إحصائية عند مستوى دَللة ( ، ...1
 ،) ...0والفقـ ـرات التـ ــي تحمـــل األرقـ ــام (  )4 ،1فـ ــي البعـــد العلمـــي /النظـ ــري والفق ـ ـرة ( )4فـــي البعـــد
اَلجتماعي لم تحقق الدَللة اإلحصائية عند ....0

وبذلك تكون الباحثة قد تحققت من صدق اَلتساق الداخلي لالستبانة ،وصـدق المقارنـة الطرفيـة ،وتبقـى

اَلستبانة في صورتها تتكون من ( )69فقرة.
 ثبات االستبانة
يقصد بثبات اَلستبانة" الحصول على نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفس األداة وفي نفس

الظروف"(األغا )802:0222،ولقد أجرت الباحثة خطوات التأكد من ثبات اَلستبانة وذلك بعد

تطبيقها على أفراد العينة اَلستطالعية بطريقتين هما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.
أ  :طريقة التجزئة النصفية:
تم حساب معامل اَلرتباط بيرسون بين نصفي فقرات اَلستبانة وأبعادها ،حيث تم استخدام طريقة

جتمان للفقرات الفردية ،والتجزئة النصفية للفقرات الزوجية ،والجدول التالي يوضح ذلك.

75

جدول رقم ()11

قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية لالستبانة وأبعادها
م

المجاالت

عدد الفقرات

معامل الثبات

8

األخالقي

8

2.10

0

الديني

9

0.91

3

الصحي

11

0.86

4

العلمي/النظري

10

0.67

5

الجمالي

5

0.84

6

الوطني

10

0.92

7

االجتماعي

19

0.91

الدرجة الكلية

72

0.90

قــد بلغــت قيمــة معامــل الثبــات لمقيــاس اَلنتمــاء ككــل ( ، )..9.وتراوحــت قيمــة معامــل الثبــات لألبعــاد

السبعة (  ،) ..92 – ..67وهي قيم مقبولة علميا ،األمر الذي يدلل على درجة جيدة من الثبات تفي
بمتطلبات تطبيق المقياس على أفراد العينة.

ب -طريقة ألفا كرونباخ:
تـم اســتخدام طريقــة ألفـا كرونبــاخ لحســاب ثبـات اَلســتبانة وأبعادهــا ،وقـد بلغــت قيمــة ألفـا ،كمــا يوضــحها
الجدول:

جدول رقم ()12

قيمة معامل ألفا كرونباخ للدرجة الكلية لالستبانة وأبعادها
م

المجاالت

عدد الفقرات

معامل الثبات

8

األخالقي

8

2.18

0

الديني

9

0.91

3

الصحي

11

0.89

4

العلمي/النظري

10

0.85

5

الجمالي

5

0.87

6

الوطني

10

0.94

7

االجتماعي

19

0.95

الدرجة الكلية

72

0.97
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يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي( )..97وهذا يدل على أن اَلستبانة تتمتع بدرجة
عالية من الثبات تطمئن الباحثة إلى تطبيقها على عينة الدراسة.

قد بلغت قيمة معامل الثبات لالستبانة ككل (  ، )..97وتراوحت قيمة معامل الثبات لألبعاد السبعة (
 ،) ..90 – ..80وه ــي ق ــيم مقبول ــة علمي ــا ،األم ــر ال ــذي ي ــدلل عل ــى درج ــة جي ــدة م ــن الثب ــات تف ــي
بمتطلبات تطبيق المقياس على أفراد العينة .وبذلك يتضـح أن اَلسـتبانة تتسـم بدرجـة جيـدة مـن الصـدق

والثبات تفي بمتطلبات التطبيق على أفراد العينة الكلية.
 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
تمت معالجة البيانات باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم اَلجتماعية  SPSSباستخدام

الحاسوب وذلك بهدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة وفرضياتها وذلك عن طريق الطرق اإلحصائية

التالية.

أ :األساليب اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عن أسئلة الدراسة :
 المتوسط الحسابي واَلنحراف المعياري والوزن النسبي  :لإلجابة عن التساؤل األول.
 اختبار "ت"  :T- Testللكشف عن دَللة الفروق بين متوسطات درجات عينتين
مستقلتين لإلجابة عن التساؤل الثاني للدراسة واختبار صحة فرضيات الدراسة

الخمس.

 حساب التكرار والنسب المئوية لإلجابة عن التساؤل الثالث للدراسة.

ب  :للتحقق من الصدق والثبات تم استخدام :

 معامل اَلرتباط بيرسون لحساب صدق اَلتساق الداخلي لالستبانة.

 حساب متوسط الرتب ومجموع الرتب وقيمة  Uوقيمة  Zومستوى الدَللة
للتحقق من صدق المقارنة الطرفية لالستبانة.

 طريقة التجزئة النصفية عن طريق حساب معامل ارتباط بيرسون وطريقة جتمان
لحساب ثبات اَلستبانة

 طريقة ألفا كرونباخ لحساب ثبات اَلستبانة وأبعادها
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 خطوات الدراسة .
اتبعت الباحثة الخطوات التالية في الدراسة الحالية :
 اَلطالع على األدب التربوي والنفسي وعلى الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع ومتغيرات
الدراسة.

 تصميم استبانة دور فضائيات األطفال في تدعيم القيم لدى األطفال بما يتناسب مع مجتمع
الدراسة.

 التأكد من صالحية المقياس وذلك بعرضه على مجموعة من األساتذة الجامعيين لتحكميها
وبعدها تطبيقه على العينة اَلستطالعية وقوامها ( )4.معلمة .

 تطبيق المقياس على عينة الدراسة األصلي والتي تبلغ ( )134وذلك من خالل زيارة المدارس

األساسية الدنيا التابعة لوكالة الغوث الدولية ومديرية التربية والتعليم في محافظة شمال وغرب

غزة.

 جمع البيانات وتفريغها بواسطة برنامج المعالجة اإلحصائي Spss
 تحليل البيانات وتحليل النتائج وتفسيرها في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة .

 وضع توصيات الدراسة والبحوث المقترحة في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة.
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الفصل الخامس
عرض نتائج الدراسة وتفسيرها
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الفصل الخامس

عرض النتائج وتفسيرها
يتن ــاول ه ــذا الفص ــل عرض ــا مفص ــال لنت ــائج الد ارس ــة الت ــي توص ــلت إليه ــا الباحث ــة ومناقش ــتها

وتفس ــيرها ف ــي ض ــوء اإلط ــار النظ ــري والد ارس ــات الس ــابقة ،والت ــي ك ــان اله ــدف منه ــا التع ــرف إل ــى دور
فضــائيات األطفــال التلفزيونيــة المتخصصــة فــي تــدعيم القــيم التربويــة لــديهم مــن وجهــة نظــر معلمــات

المرحلـة األساسـية الــدنيا فـي مـدارس محافظــات غـزة ،حيـث تــم اسـتخدام البرنـامج اإلحصــائي ()SPSS
فـي معالجــة بيانــات الد ارســة وســيتم عــرض النتــائج التـي توصــلت إليهــا الباحثــة ومناقشــتها وتفســيرها لكــل

سؤال على حدة.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج التي تتعلق بالسؤال األول ومناقشتها:

نص السؤال األول على ما يلي " :ما درجة ممارسة فضائيات األطفال التلفزيونية المتخصصة لدورها
في تدعيم القيم التربوية لديهم من وجهة نظر معلمات المرحلة األساسية الدنيا؟".
ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بدراسة أي المجاَلت تحصل على أعلى درجة من وجهة نظر
أفراد العينة ،حيث تم إيجاد قيمة المتوسط الحسابي واَلنحراف المعياري والوزن النسبي كما يوضحها

الجدول رقم (.)13

الجدول رقم ()83

قيمة الوسط الحسابي واَلنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمجاَلت استبانه دور فضائيات
األطفال التلفزيونية المتخصصة في تدعيم القيم التربوية لديهم من وجهة نظر معلمات المرحلة
األساسية الدنيا
م

المجاالت

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

الترتيب

1

األخالقي

4.18

.62

83.69

3

4
0
6

العلمي/النظري
الجمالي
الوطني

3.79
4.15
3.74

.78
.67
.85

75.82
82.96
74.76

6
4
7

الدرجة الكلية

4.08

2
3

7

الديني
الصحي

اَلجتماعي

.71
.60

4.29
4.29

.66

4.09

.60

81

85.74
85.81

81.77

81.53

2
1

0

**

ويتضح من الجدول رقم ( )14أن متوسط درجة الموافقة على الفقرات المقترحة في المجاَلت ككل من

وجهة نظر العينة بلغ ( )4.08وبلغ الوزن النسبي للمجاَلت ككل ( ،)%81.53و بدراسة أي
المجاَلت أكثر تأثي ار لـ " ممارسة فضائيات األطفال التلفزيونية المتخصصة لدورها في تدعيم القيم
التربوية لديهم من وجهة نظر معلمات المرحلة األساسية الدنيا " تم ترتيبها تنازليا على النحو اآلتي:

-1البعد الصحي-2 ،البعد الديني-3 ،البعد األخالقي-4 ،البعد الجمالي-0 ،البعد اَلجتماعي،
-6البعد العلمي/النظري-7،البعد الوطني.

وفي هذه الدراسة تتفق مع دراسة ( صالح ،صبيح )0280حيث حصل البعد الصحي في المرتبة

األولى .واختلفت نتائج الدراسة مع دراسة كل من ( الجرجاوي )0226فقد حصل البعد العلمي النظري
على المرتبة األولى وحصول البعد الديني على المرتبة األخيرة .واختلفت كذلك مع د ارسة ( الحولي

 )0228والتي حصلت القيم الدينية على المرتبة األولى في ترتيب القيم التي تدعمها برامج األطفال
في التلفاز .وتفسر الباحثة ذلك بأن فضائيات األطفال تركز على القيم الصحية من خالل تقديم
األناشيد والبرامج بطريقة مشوقة ومثيرة لألطفال والتي تدعوهم لالهتمام بصحتهم عن طريق العناية

بأجسامهم ونظافتها.وكذلك القيم األخرى التي تقدمها فضائيات األطفال من خالل تقديمها بالقوالب

المختلفة من أناشيد وبرامج حوارية وألغاز وأحاجي والتي تدعم عند األطفال القيم األخالقية والجمالية

والسياسية واَلجتماعية والنظرية والوطنية.
وبدراسة أي الفقرات أكثر تأث ار بمجالها تم تناول كل مجال على حدة مع بيان قيمة المتوسط الحسابي
واَلنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من الفقرات بكل مجال على حدة كما يلي:

أوالً :البعد األخالقي :تم حساب المتوسط الحسابي واَلنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب كما
يوضحها الجدول رقم (.)14

جدول رقم ()14

قيمة الوسط الحسابي واَلنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات البعد األخالقي
المتوسط

الفقرات

الحسابي

االنحراف الوزن

المعياري النسبي

الترتيب

 1تحث الطفل على الشجاعة في قول الحق

4.37

.74

2 87.46

 2تدعو الطفل للتصرف بأمانة مع كافة الناس

4.38

.66

1 87.61

 3تشجع الطفل على التواضع واحترام اآلخرين

4.32

.77

3 86.42

 4تعزز في الطفل مقابلة اإلساءة باإلحسان

3.93

.90

8 78.51

81

 5تحث الطفل على الوفاء بالعهد مع جميع الناس

4.06

.90

6 81.19

 6تشجع الطفل على العدل مع اآلخرين

4.19

.82

0 83.73

 7تحث الطفل على العفو عن اآلخرين عند المقدرة

4.04

.78

7 80.75

4.19

.83

83.88

4.18

.62

*** 83.69

 8تشجع الطفل على التواصل مع األشخاص الذين
يتصفون باألمانة

الدرجة الكلية

4

ويتضح من الجدول ( )14أن متوسط درجة اَلستجابة لدى عينة الدراسة على اَلستبانة بلغ ()4.18
وبلغ الوزن النسبي لهذا المجال ( )%83.69في حين تراوحت نسب فقرات المجال ما بين ( 8..70

–  ،)% 87.61ولقد تم عرض الفقرات كما يلي:

أعلى فقرتين في المجال كانتا:

-الفقرة ( )2والتي نصت على " تدعو الطفل للتصرف بأمانة مع كافة الناس " احتلت المرتبة األولى

بوزن نسبي قدره (.)%87.61

-الفقرة ( )1والتي نصت على " تحث الطفل على الشجاعة في قول الحق " احتلت المرتبة الثانية

بوزن نسبي قدره (.)%87.46

أدنى فقرتين في المجال كانتا:
-الفقرة ( )4والتي نصت على " تعزز في الطفل مقابلة اإلساءة باإلحسان " احتلت األخيرة بوزن نسبي

قدره (.)%78.51

-الفقرة ( )7والتي نصت على " تحث الطفل على العفو عن اآلخرين عند المقدرة " احتلت المرتبة قبل

األخيرة بوزن نسبي قدره (.)%8..70

وترجع الباحثة ذلك إلى:

فضائيات األطفال المتخصصة تمكنت من جذب انتباه األطفال لمشاهدة البرامج التي تحتوي وتحث
على التحلي باألخالق السامية والنبيلة كالعدل مع اآلخرين والشجاعة في قول الحق والتعامل مع

الناس بكل أمانه والتواضع وتعمل على غرسها في نفوس األطفال للمساهمة في تنشئة جيل من

األطفال المسلم الملتزم باألخالق الحميدة ولكن وجدت بعض القصور في تدعيم مقابلة اَلساءة
باإلحسان أو العفو عند المقدرة ألنها قيم يتم غرسها واكتمال مفهومها في مرحلة عمرية أكبر.

وتتفق هذه الدراسة إلى حد ما مع دراسة كل من ( الحولي )0228،التي أوضحت نتائج استطالع رأي
األمهات فيها أن أهم إيجابيات الرسوم المتحركة وجود قيم مثل " التعاون والصدق واألمانة " بنسبة (

 ) %13.3ومساعدة اآلخرين بنسبة ( .)%1.وبالنسبة لتحليل الدراسة لألفالم فقد بينت النتائج أن أهم
القيم اَليجابية هي التعاون بنسبة (  ، )%14.7ثم الصبر واَلحتمال بنسبة (  . )%11.7واتفقت

كذلك مع دراسة ( عسران  )0228التي أظهرت نتائج الدراسة أن القيم األخالقية جاءت في مقدمة
82

القيم المقدمة في مضمون أفالم ومسلسالت الكارتون في قناة  spacetoonواتفقت كذلك مع دراسة (

صالح وصبيح )0280،أن الفضائيات تعمل على تدعيم القيم األخالقية في أعلى مستوى للقيم
خاصة قيم الصدق والشجاعة واألمانة والتواضع واحترام اآلخرين والتي تعمل فضائيات األطفال على
غرسها في نفوس األطفال .واتفقت كذلك إلى حد ما مع دراسة (سليم )0288التي أظهرت أن

الفضائيات العربية تعمل على إكساب الطفل القيم األخالقية اإليجابية مثل الشجاعة والكفاح والكرامة
والتسامح واَلعتزاز بالنفس والتواضع والوفاء والصدق وأخي ار األمانة.
ثانياً :البعد الديني :تم حساب المتوسط الحسابي واَلنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب كما
يوضحها الجدول رقم (.)10

جدول رقم ()10

قيمة الوسط الحسابي واَلنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات البعد الديني
المتوسط

الفقرات
 1تنمي في الطفل حب اهلل ورسوله صلى اهلل عليه
وسلم

 2تعرف الطفل بأركان اإلسالم وأركان اإليمان
 3تدعو الطفل بأن تكون أعماله خالصة هلل
 4تحث الطفل على صوم شهر رمضان
 5تنمي في الطفل اَلعتماد على الذات بدَل من
اَلتكالية والتواكل
 6تحث الطفل على قول بسم اهلل عند تناول الطعام
والحمد هلل بعد اَلنتهاء منه
 7تحث الطفل على األخذ باألسباب ثم التوكل على
اهلل
 8تكسب الطفل األخالق اإلسالمية
مثل(الصدق،األمانة،الوفاء،الوضوء،الحجاب)
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االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب

4.50

.88

90.00

2

4.43

.91

88.51

3

4.30

.90

85.97

6

4.37

.81

87.31

4

4.16

.82

83.28

7

4.56

.79

91.19

1

4.16

.88

83.28

8

4.32

.88

86.42

0

 9تعرف الطفل على الشخصيات اإلسالمية المشهورة
الدرجة الكلية

3.78

1.06

75.67

9

4.29

.71

85.74

***

الدرسـة علـى اَلسـتبانة بلـغ ()4.29
ويتضح من الجدول ( )10أن متوسط درجة اَلسـتجابة لـدى عينـة ا

وبلغ الوزن النسبي لهذا المجال ( )%80.74في حين تراوحت نسب فقرات المجال ما بين (– 70.67

 ،)% 91.19ولقد تم عرض الفقرات كما يلي:

أعلى فقرتين في المجال كانتا:

الفقرة ( )6والتي نصت على " تحث الطفل على قول بسم اهلل عند تناول الطعام والحمد هلل بعداَلنتهاء منه " احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره (.)%91.19

-الفقرة ( )1والتي نصت على " تنمي في الطفل حب اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم " احتلت

المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره ( .)% 9.

أدنى فقرتين في المجال كانتا:

-الفقرة ( )9والتي نصت على " تعرف الطفل على الشخصيات اإلسالمية المشهورة " احتلت األخيرة

بوزن نسبي قدره (.)%70.67

-الفقرة ( )7والتي نصت على " تحث الطفل على األخذ باألسباب ثم التوكل على اهلل " احتلت المرتبة

قبل األخيرة بوزن نسبي قدره (.)%83.28
وترجع الباحثة ذلك إلى:

تدعيم فضائيات األطفال المتخصصة من خالل برامجها للقيم الدينية وغرسها في نفوس األطفال
للمساهمة في إعداد جيل مسلم تربى على العقيدة اإلسالمية وتسهم كذلك في تدعيم القيم الدينية
كالحفاظ على أداء الصالة في أوقاتها وصوم شهر رمضان وحب اهلل ورسوله والمحافظة على طهارة

الملبس والجسم والمكان.واقتربت إلى حد ما هذه الدراسة مع كل من دراسة ( السيد  )0223ودراسة (

الحولي  )0228والتي حصلت القيم الدينية على المرتبة األولى في ترتيب القيم التي تدعمها برامج
األطفال في التلفاز .واتفقت مع دراسة ( مزيد )0226،التي أظهرت نتائجها أن أهم اإلشباعات

المتحقق ة من تعرض األطفال للبرامج الدينية تمثلت في معرفة أحكام الشريعة اإلسالمية واكتساب القيم
وتعلم السلوكيات المفيدة واتفقت كذلك مع دراسة ( سعد )0227،التي أظهرت نتائجها أن القيم الدينية
اإليجابية المقدمة في البرامج الدينية موضع التحليل تمثلت في الحرص على العمل والجهاد في سبيل
اهلل  ،وأوضحت النتائج أن القنوات الدينية جاءت في مقدمة القنوات التي يفضلها األطفال واتفقت

نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة ( صالح،صبيح  )0280والتي أوضحت تدعيم برامج األطفال
للقيم الدينية وغرسها في نفوس األطفال خاصة القيم التي تعزز الحفاظ على أداء الصالة في أوقاتها
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وطهارة الملبس والجسم والمسكن وصوم شهر رمضان وقيمة التوكل على اهلل.واتفقت مع دراسة (

الغفيص )0221التي أكدت أن القيم العقدية في عينة الدراسة لها ايجابيات في جانب اإليمان باهلل

والمالئكة والكتب  .وتتفق كذلك إلى حد ما مع دراسة ( الجرجاوي )0226والتي أظهرت النتائج أن

برامج األطفال المتلفزة تعلم األطفال ترتيل القرآن وتحثه على صلة األرحام وزيارة المريض وتعلمه

كذلك الصالة والزكاة .وأظهرت النتائج كذلك أن برامج األطفال المتلفزة تؤثر على عقيدة األطفال.
واتضح من خالل إجابات عينة الدراسة أن فضائيات األطفال َل تركز في برامجها على تعريف
األطفال بالشخصيات اإلسالمية المشهورة كونها تعتمد في برامجها على األناشيد والتي يصعب من
خاللها تقديم مادة غنائية تتناول هذه الجزئية وكذلك قيمة التوكل على اهلل يتم تدعيمها في مرحلة

عمرية اكبر من مرحلة الطفولة.
ثالثاً :البعد الصحي :تم حساب المتوسط الحسابي واَلنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب كما
يوضحها الجدول رقم (.)16

جدول رقم ()16

قيمة الوسط الحسابي واَلنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات البعد الصحي
المتوسط االنحراف الوزن

الفقرات

الحسابي المعياري النسبي

الترتيب

1

تحث الطفل على غسل األيدي قبل األكل وبعده

4.61

.65

1 92.24

2

تشجع الطفل على تنظيف األسنان قبل النوم

4.40

.71

4 88.06

3

تنمي في الطفل الكثير من العادات الصحية السلمية

4.40

.67

0 87.91

4

تدفع الطفل إلى المحافظة على نظافة الجسم

4.49

.69

2 89.70

5

تحث الطفل على المحافظة على نظافة الملبس

4.42

.75

3 88.36

6

تحذر الطفل من شراء المأكوَلت المكشوفة

4.11

.96

9 82.24

7

تشجع الطفل على المحافظة على سالمة الحواس

4.29

.78

7 85.82

8

تغرس في الطفل حب مزاولة األلعاب الرياضية

4.12

.81

8 82.39

9

تحث الطفل على اَللتزام بآداب الطعام

4.36

.75

6 87.16

4.05

.85

1. 81.04

1.

تنهي الطفل عن اإلسراف في الشراب والطعام

 11تعزز في الطفل مفهوم الوقاية من األمراض
الدرجة الكلية
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3.95

.92

78.96

11

4.29

.60

85.81

***

ويتضح من الجدول ( )16أن متوسط درجة اَلسـتجابة لـدى عينـة الد ارسـة علـى اَلسـتبانة بلـغ ()4.29
وبلغ الوزن النسبي لهذا المجال ( )% 80.81في حـين تراوحـت نسـب فقـرات المجـال مـا بـين (78.96
–  ،)% 92.24ولقد تم عرض الفقرات كما يلي:

أعلى فقرتين في المجال كانتا:

-الفق ـرة ( )1والتــي نصــت علــى " تحــث الطفــل علــى غســل األيــدي قبــل األكــل وبعــده " احتلــت المرتبــة

األولى بوزن نسبي قدره (.)%92.24

-الفقرة ( )4والتي نصت على " تدفع الطفـل إلـى المحافظـة علـى نظافـة الجسـم " احتلـت المرتبـة الثانيـة

بوزن نسبي قدره (.)%89.7

أدنى فقرتين في المجال كانتا:
-الفقرة ( )11والتي نصت على " تعزز فـي الطفـل مفهـوم الوقايـة مـن األمـراض " احتلـت األخيـرة بـوزن

نسبي قدره (.)%78.96

-الفقرة ( )1.والتي نصت على " تنهي الطفل عن اإلسـراف فـي الشـراب والطعـام " احتلـت المرتبـة قبـل

األخيرة بوزن نسبي قدره (.)%8...4
وترجع الباحثة ذلك إلى:

تدعيم البرامج التي تعرضها فضائيات األطفال للقيم الصحية وغرسها في نفوس األطفال منذ نعومة
أظافرهم وخاصة القيم التي تتحدث عن المحافظة على نظافة الجسم والعادات السليمة قبل تناول

الطعام وبعده أما القيم التي حصلت على نسبة أقل والتي تتحدث عن مفهوم الوقاية من األمراض ربما

كان من الصعب عرضها في إطار غنائي يناسب المرحلة العمرية .وكما هو متعارف عليه فإن
المردود المادي لهذه الفضائيات هو من اإلعالنات التجارية والتي تروج في ألطعمه تعتبر من

الكماليات الغذائية للطفل كأنواع من البطاطس المقرمشة والسكاكر والحلويات التي يسرف األطفال في

شراؤها وتناولها لذلك يعتبر هذا األمر من األمور التي تتبع السياسية التمويلية للفضائية .وتتفق هذه

الدراسة مع كل من دراسة ( صالح ،صبيح )0280والتي أظهرت النتائج حصول القيم الصحية على
مجموع إجابات عالية جدا بوزن نسبي قدره (  )%82،97ومن تلك القيم التي تحث الطفل على غسل
األيدي قبل األكل وبعده وتنظيف األسنان والمحافظة على الجسم واَللتزام بآداب الطعام والتي تحذر

األطفال من شراء المأكوَلت المكشوفة .
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رابعاً :البعد العلمي/النظري :تم حساب المتوسط الحسابي واَلنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب

كما يوضحها الجدول رقم (.)17

جدول رقم ()17

قيمة الوسط الحسابي واَلنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات البعد العلمي/النظري
المتوسط االنحراف الوزن

الفقرات

الحسابي المعياري النسبي

الترتيب

 1تنمي التفكير العقلي لدى الطفل

4.14

.85

2 82.84

 2تنمي اإلبداع واَلبتكار لدى الطفل

3.99

.97

4 79.85

 3تكسب الطفل معارف ومعلومات جديدة

4.29

.74

1 85.82

 4تتضمن المواد المعروضة كافة المواد الدراسية

3.33

1.19

7 66.57

 0تحث الطفل على تقدير العلم والمعرفة

4.01

.83

3 80.30

 6تنمي في الطفل حب المطالعة والقراءة

3.80

1.03

0 75.97

 7تزيد من قدرتهم في مقررات الرياضيات

3.44

1.10

6 68.81

 8تنمي في الطفل ضرورة تعلم اللغة اَلنجليزية

3.32

1.23

8 66.42

الدرجة الكلية

3.79

.78

*** 75.82

ويتضح من الجدول ( )17أن متوسط درجة اَلسـتجابة لـدى عينـة الد ارسـة علـى اَلسـتبانة بلـغ ()3.79

وبلـ ــغ الـ ــوزن النسـ ــبي لهـ ــذا المجـ ــال ( )%70.82فـ ــي حـ ــين تراوحـ ــت نسـ ــب فق ـ ـرات المجـ ــال مـ ــا بـ ــين (
 ،)% 80.82 -66.42ولقد تم عرض الفقرات كما يلي:

أعلى فقرتين في المجال كانتا:

الفقرة ( )3والتي نصـت علـى " تكسـب الطفـل معـارف ومعلومـات جديـدة" احتلـت المرتبـة األولـى بـوزننسبي قدره (.)%85.82

-الفقرة ( )1والتـي نصـت علـى " تنمـي التفكيـر العقلـي لـدى الطفـل " احتلـت المرتبـة الثانيـة بـوزن نسـبي

قدره (.)%82.84

أدنى فقرتين في المجال كانتا:
-الفقرة ( )8والتي نصـت علـى " تنمـي فـي الطفـل ضـرورة تعلـم اللغـة اَلنجليزيـة " احتلـت األخيـرة بـوزن

نسبي قدره (.)%66.42

الدرســية " احتلــت المرتبــة قبــل
-الفقـرة ( )4والتــي نصــت علــى " تتضــمن المـواد المعروضــة كافــة المـواد ا

األخيرة بوزن نسبي قدره ( .)% 66.07
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وترجع الباحثة ذلك إلى:
مصدر من
ا
اهتمام فضائيات األطفال بتقديم المعلومات والمعارف الجديدة للطفل .ألن التلفزيون أصبح

مصادر المعلومات في هذا العصر ولكن هذه الفضائيات لديها بعض من جوانب القصور في تقديم

برامج تعليمية للغة اإلنجليزية لألطفال ألنها فضائيات عربية تعمل على تدعيم اللغة العربية لدى

الطفل باإلضافة إلى أن الفضائيات َل تختص بمنطقة جغرافية واحدة لكي تتضمن المواد المعروضة
على شاشاتها للمواد الدراسية بل هي مفتوحة للجميع وتبث لجميع المناطق دون تحديد .وتقترب هذه

الدراسة إلى حد ما مع دراسة كل من ( العنزي ( ،)0282معوض )0282،التي أظهرت أن الجانب

المعرفي قد شكل المرتبة األولى من مضمون الحلقات البرامجية ويليها الجانب اَلجتماعي ،ودراسة

(السيد  )0223التي حصلت فيها القيم المعرفية على المرتبة الثالثة في ترتيب القيم التي تتضمن في
كارتون بكار واتفقت مع دراسة ( احمد  )0220التي احتل فيها الهدف التعليمي الخاص باكساب
الطفل المهارات اللغوية المركز األول من بين األهداف التعليمية التي يقدمها برنامج عالم سمم.ومع

دراسة ( الجرجاوي  )0226والتي أكدت على أن برامج األطفال المتلفزة تزيد من المحصول اللغوي

لدى األطفال وتزيد قدرتهم في مقررات الرياضيات وتنمي ثقافتهم العامة وتربط بين الماضي والحاضر

والمستقبل .
خامساً :البعد الجمالي :تم حساب المتوسط الحسابي واَلنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب كما
يوضحها الجدول رقم (.)18

جدول رقم ()18

قيمة الوسط الحسابي واَلنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات البعد الجمالي
المتوسط االنحراف الوزن

الفقرات

الحسابي المعياري النسبي

الترتيب

 1تسهم في اعتناء الطفل بجسمه وشكله

4.33

.73

1 86.57

 2تنمي في الطفل قيمة اإلحساس بالجمال

4.07

.78

4 81.49

4.21

.88

84.18

4.01

.88

0 80.15

4.12

.80

82.39

4.15

.67

*** 82.96

 3تشجع الطفل على ترتيب أدواته المدرسية والمحافظة
عليها
 4تحث الطفل على اَلهتمام بتزيين األماكن الخاصة
 5تنمي في الطفل ضرورة المحافظة على نظافة األماكن
العامة

الدرجة الكلية
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2

3

ويتضح من الجدول ( )18أن متوسط درجة اَلسـتجابة لـدى عينـة الد ارسـة علـى اَلسـتبانة بلـغ ()4.10
وبلغ الوزن النسبي لهذا المجال (  )%82.96في حين تراوحت نسب فقرات المجال مـا بـين ( 8..10
–  ،)% 86.07ولقد تم عرض الفقرات كما يلي:
أعلى فقرتين في المجال كانتا:
-الفقرة ( )1والتي نصت علـى " تسـهم فـي اعتنـاء الطفـل بجسـمه وشـكله " احتلـت المرتبـة األولـى بـوزن

نسبي قدره (.)%86.57

-الفقرة ( )3والتي نصـت علـى " تشـجع الطفـل علـى ترتيـب أدواتـه المدرسـية والمحافظـة عليهـا " احتلـت

المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره (.)%84.18

أدنى فقرتين في المجال كانتا:

-الفقرة ( )4والتي نصـت علـى " تحـث الطفـل علـى اَلهتمـام بتـزيين األمـاكن الخاصـة " احتلـت األخيـرة

بوزن نسبي قدره (.)%80.15

-الفقرة ( )2والتي نصت على " تنمي في الطفل قيمة اإلحسـاس بالجمـال " احتلـت المرتبـة قبـل األخيـرة

بوزن نسبي قدره (.)%81.49
وترجع الباحثة ذلك إلى:
أ ن برامج األطفال في فضائيات األطفال تهدف الى غرس القيم الجمالية لدى األطفال من خالل
األناشيد المقدمة لهم والتي تحثهم على ترتيب أدواتهم المدرسية والمحافظة عليها وتساهم كذلك في

اعتناء الطفل بجسمه وشكله وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ( الجرجاوي )0226والتي أكدت على
اهتمام البرامج المتلفزة على تدعيم القيم الجمالية لدى األطفال .واتفقت مع دراسة ( سليم )0288والتي

أكدت على أن الطفل يكتسب من مشاهدته للفضائيات العربية القيم الجمالية اَليجابية ممثلة في حسن
المظهر الخارجي والنظافة والحفاظ على البيئة .ونجد هناك بعض جوانب القصور في تدعيم قيمة
اإلحساس بالجمال وتزيين األماكن الخاصة كون األطفال لم تنمو لديهم بعد القيم الجمالية واعتمادهم

الكبير على األهل في ترتيب أماكنهم الخاصة.
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سادساً :البعد الوطني :تم حساب المتوسط الحسابي واَلنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب كما
يوضحها الجدول رقم (.)19

جدول رقم ()19

قيمة الوسط الحسابي واَلنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات البعد الوطني
المتوسط

الفقرات

الحسابي

االنحراف الوزن

المعياري النسبي

الترتيب

1

ترسخ في الطفل اَلنتماء للوطن العربي الكبير.

3.94

.93

2 78.81

2

تغرس في الطفل حب الوطن

4.13

.90

1 82.69

3

تحث على وحدة المسلمين وتسعى من أجل

3.82

1.03

76.42

3.93

.94

78.66

3.81

1.05

76.27

1.06

7 72.24
6 75.52
9 70.60

تحقيقها

4

4

تنمي حرية التفكير وابداء الرأي.

5

تعزز التضامن العربي واإلسالمي مع الشعب

6

تنمي اإلحساس بهموم األمة اإلسالمية

3.61

7

تدعم اَلعتزاز بمقدسات الوطن وتراثه

3.78

1.07

8

تدفع إلى التكافل مع أهالي األسرى والمعتقلين.

3.53

1.12

9

تحث على تقدير ذوي الشهداء وأبنائهم.

3.69

1.13

73.88

3.13

1.15

62.54

3.74

.85

*** 74.76

الفلسطيني في مواجهة الحصار

 1.تشجع على المشاركة السياسية.
الدرجة الكلية

3
0

8
1.

ويتضح من الجدول ( )2.أن متوسط درجة اَلسـتجابة لـدى عينـة الد ارسـة علـى اَلسـتبانة بلـغ ()3.74
وبلغ الوزن النسبي لهذا المجال ( )%74.76في حين تراوحت نسب فقرات المجال ما بين (– 74.76

 ،)% 82.69ولقد تم عرض الفقرات كما يلي:

أعلى فقرتين في المجال كانتا:

-الفقـرة ( )2والتــي نصــت علــى " تغــرس فــي الطفــل حــب الــوطن " احتلــت المرتبــة األولــى بــوزن نســبي

قدره (.)%82.69
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-الفقرة ( )1والتي نصت على " ترسخ في الطفل اَلنتماء للوطن العربي الكبير " احتلت المرتبـة الثانيـة

بوزن نسبي قدره ( .)% 78.81

أدنى فقرتين في المجال كانتا:

-الفقـرة ( )1.والتــي نصــت علــى " تشــجع علــى المشــاركة السياســية " احتلــت األخي ـرة بــوزن نســبي قــدره

(.)%62.54

-الفقـرة ( )8والتـي نصــت علـى " تــدفع إلـى التكافــل مـع أهـالي األســرى والمعتقلـين " احتلــت المرتبـة قبــل

األخيرة بوزن نسبي قدره (.)%7..6.

وترجع الباحثة ذلك إلى:

تحاول فضائيات األطفال تعزيز القيم الوطنية عبر برامجها ولكن تلك المحاوَلت تكون مقيدة ومحدودة
جدا تخوفا من التدخالت الخارجية ببرامجها باإلضافة أن فئة األطفال لم تكتمل لديهم المفهوم الوطنية
لذلك كانت نتيجة الدراسة حصول القيم الوطنية على المرتبة األخيرة في ترتيب مجاَلت الدراسة .

وتتفق هذه الدراسة مع دراسة كل من ( الجرجاوي  )0226التي أكدت أن برامج األطفال المتلفزة تزيد
من انتماء األطفال لدولتهم وكذلك تزيد من انتمائهم لجيرانهم لوطنهم وألصدقائهم وألسرهم  .واتفقت مع

دراسة ( صالح  ،صبيح  )0280التي أكدت على الفضائيات تدعم القيم الوطنية/السياسية وتعمل

على غرس في نفوس الطفل اَلنتماء للوطن العربي الكبير واعطاء فرص متساوية للجميع والتي تحث
على وحدة المسلمين وتعزز التضامن العربي اإلسالمي مع الشعب الفلسطيني وتنمي حرية التفكير

واَلعتزاز بمقدسات الوطن وثرواته ولكن نجد بعض جوانب القصور في قيام فضائيات األطفال

المتخصصة في تدعيم قيمة التضامن مع أهالي الشهداء والجرحى كون تلك الفضائيات َل تقتصر

على وطن وشعب واحد خاض الحروب والذي أدى بذلك لوجود أسرى وجرحى لديه بل هي لجميع

الشعوب العربية واَلسالمية.
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سابعاً :البعد االجتماعي :تم حساب المتوسط الحسابي واَلنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب
كما يوضحها الجدول رقم (.)2.

جدول رقم ()2.

قيمة الوسط الحسابي واَلنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات البعد اَلجتماعي
المتوسط االنحراف الوزن

الفقرات

الحسابي المعياري النسبي

الترتيب

1

تحث الطفل على التعامل مع الناس بإيجابية.

4.34

2 86.72 .82

2

تنمي في الطفل الحرص على ممتلكات اآلخرين.

4.13

0 82.69 .89

3

تعزز في الطفل تحمل المسئولية نحو أفراد أسرته.

4.09

1. 81.79 .82

5

تحث الطفل على احترام القانون.

3.80

18 75.97 .97

6

تنمي في الطفل القدرة على الحوار والمناقشة.

4.04

13 80.75 .87

7

تحث الطفل على صلة األرحام واألقارب.

4.05

12 81.04 .86

8

تعزز في الطفل ضرورة بر الوالدين وطاعتهما.

4.37

1 87.31 .86

9

تنمي في الطفل الوعي بحقوقه عند اآلخرين وواجباته

4.06

11 81.19 .83

 1.تحث الطفل على القيام باألعمال التطوعية والخيرية

3.89

16 77.76 .95

 11تشجع الطفل على مساعدة األقرباء واألصدقاء.

4.11

8 82.24 .80

 12تحث الطفل على اإلصالح بين المتخاصمين.

3.87

17 77.46 .91

 13تدفع الطفل إلى العطف على الفقراء والمساكين.

4.13

6 82.69 .78

 14تحث الطفل على احترام الرأي األخر.

4.13

7 82.54 .80

 10تحث على مساعدة أهل بيته في أعمالهم.

4.31

3 86.12 .77

 16تعزز في الطفل الرغبة في العمل التعاوني.

4.22

4 84.48 .81

 17تنمي في الطفل مفهوم التكافل اَلجتماعي بين أبناء

3.95

10 78.96 .87

 18تحث في الطفل تقدير قيمة الوقت.

4.01

14 80.15 .98

تجاههم.

لخدمة اآلخرين.

المجتمع.

 19تدفع الطفل على العطف على األيتام .
الدرجة الكلية
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4.10

.88

9 81.94

4.09

.66

*** 81.77

ويتضح من الجدول ( )2.أن متوسط درجة اَلسـتجابة لـدى عينـة الد ارسـة علـى اَلسـتبانة بلـغ ()4..9

وبلغ الوزن النسبي لهذا المجال ( )% 81.77في حين تراوحت نسب فقرات المجال ما بين (-75.97
 ،)% 87.31ولقد تم عرض الفقرات كما يلي:

أعلى فقرتين في المجال كانتا:

-الفق ـرة ( )8والتــي نصــت علــى " تعــزز فــي الطفــل ضــرورة بــر الوالــدين وطاعتهمــا " احتلــت المرتبــة

األولى بوزن نسبي قدره (.)%87.31

-الفقرة ( )1والتي نصت على " تحث الطفـل علـى التعامـل مـع النـاس بإيجابيـة " احتلـت المرتبـة الثانيـة

بوزن نسبي قدره (.)%86.72

أدنى فقرتين في المجال كانتا:
-الفقرة ( )0والتي نصت علـى " تحـث الطفـل علـى احتـرام القـانون " احتلـت األخيـرة بـوزن نسـبي قـدره (

.)% 70.97

-الفقرة ( )12والتي نصت على " تحـث الطفـل علـى اإلصـالح بـين المتخاصـمين " احتلـت المرتبـة قبـل

األخيرة بوزن نسبي قدره (.)% 77.46
وترجع الباحثة ذلك إلى:
اهتمام فضائيات األطفال بتقديم برامج تحتوي على قيم اجتماعية تساعد في التنشئة اَلجتماعية لدي

األطفال كقيمة بر الوالدين وطاعتهما والتعامل مع الناس بإيجابية واحترام القانون ومساعدة األقرباء
واألصدقاء وتتفق هذه الدراسة مع دراسة ( صالح،صبيح )0280،التي حصلت فيها القيم اَلجتماعية
على نسبة متقدمة في ترتيب القيم التي تغرسها برامج الفضائيات خاصة القيم التي تشجع الطفل على

العطف على الفقراء ومساعدة المساكين واألصدقاء وبر الوالدين ودراسة ( )0228 Spencer,N,
التي أوضحت النتائج أن هناك تأثيرات ايجابية نتيجة لتعرض األطفال للقنوات الفضائية تتمثل في
المشاركة والتعاون

ودراسة ( الحولي  )0228أظهرت نتائج دراستها أن أهم إيجابيات الرسوم

ال متحركة في المرتبة األولى وجود قيم مثل التعاون والصدق واألمانة وفي المرتبة األخيرة قيمة مساعدة
اآلخرين .ودراسة ( الجندي )0288،ودراسة ( دشتي )0226،ودراسة ( السيد )0223،و دراسة

( الحريري )0227،التي جاءت نتائج الدراسة أن القيم اَلجتماعية والسلبية جاءت في مقدمة القيم

وتمثلت في القسوة في التعامل  ،العنف والغرور ودراسة ( الصبحي  )0282التي أكدت على ثراء

فضائية المجد لألطفال على القيم اَلجتماعية حيث ذكرت  27قيمة اجتماعية في برامج الفضائية ومن
هذه القيم احترام الوالدين واحترام الكبير وقيمة التبسم في وجه اآلخرين .وكذلك اتفقت مع دراسة

( سليم  )0288حيث أوضحت النتائج أن قيمة تحمل المسؤولية وبر الوالدين وحب الخير لآلخرين

كانت في مقدمة القيم اَلجتماعية اإليجابية  .وجاءت نتائج دراسة ( وادي النيل  )0227تتوافق مع
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نتائج الدراسة الحالية في أن  %82,9من أغاني األطفال عينة الدراسة تحمل قيما إيجابية فقط في

المقابل  %3,7تحمل قيما سلبية فقط ،و  %13,4تحمل قيما ايجابية وسلبية معا.وتفسر الباحثة
جوانب القصور في تدعيم فضائيات األطفال للقيم التي تدعو إلى احترام القانون واإلصالح بين

ينم لديهم بعد مفهوم القانون واحترام القانون وبطبيعة الحال مرحلة
المتخاصمين كون األطفال لم ُ
الطفولة تسيطر عليها البراءة والنقاء بعيدة كل البعد عن المشاكل والخصام والحقد والكراهية.
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النتائج التي تتعلق بالسؤال الثاني ومناقشتها

نص السؤال الثاني على ما يلي :هل توجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوي دَللة ()...0≤α
بين متوسطات تقديرات معلمات المرحلة األساسية الدنيا لدور فضائيات األطفال التلفزيونية

المتخصصة في تدعيم القيم التربوية لدى األطفال تعزى لمتغيرات الدراسة (الجهة المشرفة ،المحافظة،
عدد األبناء ،عدد سنوات الخدمة ،رغبة المشاهدة للفضائية ) ؟ ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة

بصياغة خمس فرضيات ،وبدراسة كل فرضية على حدة.

الفرضية األولى :وتنص على أنه َ " :ل توجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوي دَللة
( )...0≤αبين متوسطات تقديرات معلمات المرحلة األساسية الدنيا لدور فضائيات األطفال
التلفزيونية المتخصصة في تدعيم القيم التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغير الجهة المشرفة (وكالة،
حكومة)".

وللتحقق من صحة هذه الفرضـية تـم اسـتخدام اختبـار "ت" لعينتـين مسـتقلتين للكشـف عـن دَللـة الفـروق
بين الطرفين ،والجدول رقم ( )22يوضح ذلك.
الجدول رقم ( )08
حساب المتوسط الحسابي واَلنحراف المعياري وقيمة اختبار " ت " للكشف عن الفرق بين متوسط
استجابات تقدير معلمات المرحلة األساسية الدنيا لدور فضائيات األطفال التلفزيونية المتخصصة في
تدعيم القيم التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغير الجهة المشرفة (وكالة ،حكومة)".

البعد
األخالقي
الديني

الصحي
العلمي/النظري

المتوسط

االنحراف

البيان

العدد

وكالة

76

4.27

حكومة

58

4.07

.66

وكالة

76

4.44

.60

حكومة

58

4.08

.80

وكالة

76

4.43

.49

حكومة

58

4.10

.68

وكالة

76

3.98

.66

حكومة

58

3.55

.87

الحسابي

المعياري
.58
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قيمة "ت"
1.9.1
2.966

مستوى الداللة
غير دالة عند
...0
دالة عند ...1

3.266

دالة عند ...1

3.267

دالة عند ...1

الجمالي
الوطني
اَلجتماعي
الدرجة الكلية

وكالة

76

4.32

.59

حكومة

58

3.92

.71

وكالة

76

3.84

.80

حكومة

58

3.60

.89

وكالة

76

4.21

.56

حكومة

58

3.93

.75

وكالة

76

4.21

.50

3.087

دالة عند ...1
غير دالة عند

1.674

...0

2.426

دالة عند ...0

3..00

دالة عند ...1

.67
3.90
58
حكومة
قيمة ت الجدولية عند درجة حرية ( )830وعند مستوى داللة (0.076 = )2.28
قيمة ت الجدولية عند درجة حرية ( )830وعند مستوى داللة (8.86= )2.20

أوالً :البعد األخالقي:

تبــين مــن الجــدول رقــم ( )21أن المتوســط الحســابي إلجابــات معلمــات المرحلــة األساســية فــي وكالــة

الغوث يساوي ( )4.27والمتوسط الحسابي إلجابات معلمات المرحلة األساسية في و ازرة التربية والتعليم
يساوي ( )4.07فـي البعـد األخالقـي وأن قيمـة " ت " المحسـوبة تسـاوي ( )1.9.1وهـي غيـر دالـة عنـد

مس ــتوى دَلل ــة  ،...0أي أنن ــا نقب ــل الف ــرض الص ــفري  ،وه ــذا يعن ــي أن ــه َل توج ــد ف ــروق ذات دَلل ــة
إحصائية عند مستوي دَللة ( )...0≤αبين متوسطات تقديرات معلمات المرحلة األساسية الـدنيا لـدور

فضــائيات األطفــال التلفزيونيــة المتخصصــة فــي تــدعيم القــيم األخالقيــة لــدى األطفــال تعــزى إلــى متغيــر

الجهة المشرفة (وكالة ،حكومة)
ثانياً :البعد الديني:

كـ ــان المتوسـ ــط الحسـ ــابي إلجابـ ــات معلمـ ــات المرحلـ ــة األساسـ ــية فـ ــي وكالـ ــة الغـ ــوث يسـ ــاوي ()4.44

والمتوسط الحسابي إلجابات معلمات المرحلة األساسية في و ازرة التربية والتعليم يساوي ( )4..8وكانت

قيمــة " ت " المحســوبة تســاوي ( )2.966وهــي دالــة عنــد مســتوى دَللــة  ،...1أي أننــا نـرفض الفــرض
الصــفري ونقبــل الفــرض البــديل ،وهــذا يعنــي أنــه توجــد فــروق بــين متوســطات تقــديرات معلمــات المرحلــة
األساسية الدنيا لدور فضـائيات األطفـال التلفزيونيـة المتخصصـة فـي تـدعيم القـيم التربويـة لـدى األطفـال

تعزى إلى متغير الجهة المشرفة (وكالة ،حكومة) لصالح الوكالة.

ثالثاً :البعد الصحي:

تبين من الجدول رقم( )21أن المتوسط الحسابي إلجابات معلمات المرحلة األساسية في وكالة الغوث

يساوي ( )4.43والمتوسط الحسابي إلجابات معلمات المرحلة األساسية في و ازرة التربية والتعليم يساوي
( )4.1.في البعـد الصـحي وأن قيمـة " ت " المحسـوبة تسـاوي ( )3.266وهـي دالـة عنـد مسـتوى دَللـة
 ،...1أي أنن ــا نـ ـرفض الف ــرض الص ــفري ونقب ــل الف ــرض الب ــديل ،وه ــذا يعن ــي أن ــه توج ــد ف ــروق ب ــين
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متوسطات تقديرات معلمات المرحلة األساسية الدنيا لدور فضائيات األطفال التلفزيونية المتخصصة في
تدعيم القيم التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغير الجهة المشرفة (وكالة ،حكومة) لصالح الوكالة.

رابعاً :البعد العلمي/النظري:

تبــين مــن الجــدول رقــم ( )21أن المتوســط الحســابي إلجابــات معلمــات المرحلــة األساســية فــي وكالــة

الغوث يساوي ( )3.98والمتوسط الحسابي إلجابات معلمات المرحلة األساسية في و ازرة التربية والتعليم
يساوي ( )3.00في البعد العلمي /النظري وأن قيمة " ت " المحسوبة تساوي ( )3.267وهـي دالـة عنـد

مستوى دَللة  ،...1أي أننا نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل ،وهذا يعني أنه توجـد فـروق
ب ـ ــين متوس ـ ــطات تق ـ ــديرات معلم ـ ــات المرحل ـ ــة األساس ـ ــية ال ـ ــدنيا ل ـ ــدور فض ـ ــائيات األطف ـ ــال التلفزيوني ـ ــة
المتخصصــة فــي تــدعيم القــيم التربويــة لــدى األطفــال تعــزى إلــى متغيــر الجهــة المشـرفة (وكالــة ،حكومــة)

لصالح الوكالة.

خامساً :البعد الجمالي:

تبــين مــن الجــدول رقــم ( )21أن المتوســط الحســابي إلجابــات معلمــات المرحلــة األساســية فــي وكالــة

الغوث يساوي ( )4.32والمتوسط الحسابي إلجابات معلمات المرحلة األساسية في و ازرة التربية والتعليم
يساوي ( )3.92في البعد الجمالي وأن قيمة " ت " المحسوبة تساوي ( )3.087وهي دالـة عنـد مسـتوى

دَللــة  ،...1أي أننــا نـرفض الفــرض الصــفري ونقبـل الفــرض البــديل ،وهــذا يعنــي أنــه توجــد فــروق بــين
متوسطات تقديرات معلمات المرحلة األساسية الدنيا لدور فضائيات األطفال التلفزيونية المتخصصة في

تدعيم القيم التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغير الجهة المشرفة (وكالة ،حكومة) لصالح الوكالة.

سادساً :البعد الوطني:

تبين من الجدول رقم ()21أن المتوسط الحسابي إلجابات معلمات المرحلة األساسية في وكالة الغوث

يساوي ( )3.84والمتوسط الحسابي إلجابات معلمات المرحلة األساسية في و ازرة التربية والتعليم يساوي
( )3.6.فــي البعــد الــوطني وأن قيمــة " ت " المحســوبة تســاوي ( )1.674وهــي غيــر دالــة عنــد مســتوى
دَللة  ،...0أي أننا نقبل الفرض الصـفري  ،وهـذا يعنـي أنـه َل توجـد فـروق ذات دَللـة إحصـائية عنـد

مســتوي دَللــة ( )...0≤αبــين متوســطات تقــديرات معلمــات المرحلــة األساســية الــدنيا لــدور فضــائيات
األطفال التلفزيونية المتخصصة في تدعيم القيم التربوية لدى األطفال تعـزى إلـى متغيـر الجهـة المشـرفة

(وكالة ،حكومة).

سابعاً :البعد االجتماعي:

تبــين مــن الجــدول رقــم ( )21أن المتوســط الحســابي إلجابــات معلمــات المرحلــة األساســية فــي وكالــة

الغوث يساوي ( )4.21والمتوسط الحسابي إلجابات معلمات المرحلة األساسية في و ازرة التربية والتعليم
يساوي ( )3.93في البعد اَلجتماعي وأن قيمة " ت " المحسوبة تساوي ( )2.426وهي غير دالـة عنـد

مس ــتوى دَلل ــة  ،...0أي أنن ــا نقب ــل الف ــرض الص ــفري  ،وه ــذا يعن ــي أن ــه َل توج ــد ف ــروق ذات دَلل ــة
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إحصائية عند مستوي دَللة ( )...0≤αبين متوسطات تقديرات معلمات المرحلة األساسية الـدنيا لـدور

فضائيات األطفال التلفزيونية المتخصصة في تدعيم القيم التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغير الجهة
المشرفة (وكالة ،حكومة).

الدرجة الكلية لالستبانة:
كـ ــان المتوسـ ــط الحسـ ــابي إلجابـ ــات معلمـ ــات المرحلـ ــة األساسـ ــية فـ ــي وكالـ ــة الغـ ــوث يسـ ــاوي ()4.21
والمتوسط الحسابي إلجابات معلمات المرحلة األساسية في و ازرة التربية والتعليم يساوي ( )3.9.وكانت

قيمــة " ت " المحســوبة تســاوي ( )3..00وهــي دالــة عنــد مســتوى دَللــة  ،...1أي أننــا نـرفض الفــرض
الصــفري ونقبــل الفــرض البــديل ،وهــذا يعنــي أنــه توجــد فــروق بــين متوســطات تقــديرات معلمــات المرحلــة
األساسية الدنيا لدور فضـائيات األطفـال التلفزيونيـة المتخصصـة فـي تـدعيم القـيم التربويـة لـدى األطفـال

تعزى إلى متغير الجهة المشرفة (وكالة ،حكومة) لصالح الوكالة.
وترجع الباحثة ذلك إلى:

أن معلمات مدارس الوكالة يدركن مدى أهمية وتأثير فضائيات األطفال في إكساب أطفالهن الخبرات
والمهارات التي تركز على تنمية القيم والتي تساعدهم في حياتهم لذلك يشجعن أبناؤهن على متابعتها
وَل نغفل سياسية التعليم في وكالة الغوث تنتهج وتتبنى طريقة التعليم التفاعلي المرن والذي يعتمد على

الوسائط السمعية والبصرية المرافقة للمنهاج أكثر من التعليم التقليدي لدى طالبها وخاصة في تدعيم
القيم الدينية والصحية والعلمية/النظرية وأخي ار في القيم الجمالية .لم تتفق ولم تختلف هذه النتيجة مع
الدراسات السابقة ألنه َل توجد دراسة تناولت هذا المتغير.

الفرضية الثانية :وتنص على أنه َ " :ل توجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوي دَللة
( )...0≤αبين متوسطات تقديرات معلمات المرحلة األساسية الدنيا لدور فضائيات األطفال

التلفزيونية المتخصصة في تدعيم القيم التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغير المحافظة (شمال غزة،

غرب غزة)".

وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم اسـتخدام اختبـار "ت" لعينتـين مسـتقلتين للكشـف عـن دَللـة
الفروق بين الطرفين ،والجدول رقم ( )22يوضح ذلك.
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الجدول رقم () 00
حساب المتوسط الحسابي واَلنحراف المعياري وقيمة اختبار " ت " للكشف عن الفرق بين متوسط
استجابات تقدير معلمات المرحلة األساسية الدنيا لدور فضائيات األطفال التلفزيونية المتخصصة في
تدعيم القيم التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغير المحافظة (شمال غزة ،غرب غزة)".

البعد
األخالقي
الديني
الصحي
العلمي/النظري
الجمالي
الوطني
اَلجتماعي

المتوسط

االنحراف

البيان

العدد

شمال

79

4.16

غرب
شمال

55
79

4.22
4.25

.60
.76

شمال

79

4.23

.64

غرب

55

الحسابي

المعياري
.64

4.33

.64

غرب

55

4.37

.54

شمال

79

3.76

.76

غرب

55

3.83

.82

شمال

79

4.12

.68

غرب

55

4.19

.65

شمال

79

3.68

.86

غرب

55

3.82

.84

شمال

79

4.04

.69

غرب

55

4.16

.62

شمال

79

4.03

.62

قيمة "ت"

مستوى الداللة

..004
..63.
1.3.6
..031
..096
..901
1..38

الدرجة الكلية
.56
4.14
55
غرب
قيمة ت الجدولية عند درجة حرية ( )830وعند مستوى داللة (0.076 = )2.28
..998

غير دالة عند
...0

غير دالة عند
...0
غير دالة عند
...0

غير دالة عند
...0
غير دالة عند
...0
غير دالة عند
...0
غير دالة عند
...0

غير دالة عند
...0

قيمة ت الجدولية عند درجة حرية ( )830وعند مستوى داللة (8.86= )2.20

أوالً :البعد األخالقي:

تبــين مــن الجــدول رقــم ( )22أن المتوســط الحســابي إلجابــات معلمــات المرحلــة األساســية فــي محافظــة

شمال غزة يساوي ( )4.16والمتوسط الحسابي إلجابـات معلمـات المرحلـة األساسـية فـي محافظـة غـرب
غزة يساوي (  )4.22في البعد األخالقي وأن قيمة " ت " المحسوبة تساوي ( ) ..004وهي غير دالـة
عند مستوى دَللة  ،...0أي أننا نقبل الفرض الصفري  ،وهذا يعني أنه َل توجد فروق بين متوسطات
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تقــديرات معلمــات المرحلــة األساســية الــدنيا لــدور فضــائيات األطفــال التلفزيونيــة المتخصصــة فــي تــدعيم

القيم التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغير المحافظة (شمال غزة ،غرب غزة).

ثانياً :البعد الديني:

تبــين مــن الجــدول رقــم ( )22أن المتوســط الحســابي إلجابــات معلمــات المرحلــة األساســية فــي محافظــة

شمال غزة يساوي ( )4.20والمتوسط الحسابي إلجابـات معلمـات المرحلـة األساسـية فـي محافظـة غـرب
غـزة يســاوي ( ) 4.33فــي البعــد الــديني وأن قيمــة " ت " المحســوبة تســاوي ( ) ..63.وهــي غيــر دالــة
عند مستوى دَللة  ،...0أي أننا نقبل الفرض الصفري  ،وهذا يعني أنه َل توجد فروق بين متوسطات
تقــديرات معلمــات المرحلــة األساســية الــدنيا لــدور فضــائيات األطفــال التلفزيونيــة المتخصصــة فــي تــدعيم

القيم التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغير المحافظة (شمال غزة ،غرب غزة).

ثالثاً :البعد الصحي:

تبــين مــن الجــدول رقــم ( )22أن المتوســط الحســابي إلجابــات معلمــات المرحلــة األساســية فــي محافظــة

شمال غزة يساوي ( )4.23والمتوسط الحسابي إلجابـات معلمـات المرحلـة األساسـية فـي محافظـة غـرب
غـزة يسـاوي ( ) 4.37فــي البعـد الصــحي وأن قيمـة " ت " المحســوبة تسـاوي ( )1.3.6وهــي غيـر دالــة
عند مستوى دَللة  ،...0أي أننا نقبل الفرض الصفري  ،وهذا يعني أنه َل توجد فروق بين متوسطات
تقــديرات معلمــات المرحلــة األساســية الــدنيا لــدور فضــائيات األطفــال التلفزيونيــة المتخصصــة فــي تــدعيم

القيم التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغير المحافظة (شمال غزة ،غرب غزة).

رابعاً :البعد العلمي/النظري:

تبــين مــن الجــدول رقــم ( )22أن المتوســط الحســابي إلجابــات معلمــات المرحلــة األساســية فــي محافظــة

شمال غزة يساوي ( )3.76والمتوسط الحسابي إلجابـات معلمـات المرحلـة األساسـية فـي محافظـة غـرب
غ ـزة يســاوي (  )3.83فــي البعــد العلمــي /النظــري وأن قيمــة " ت " المحســوبة تســاوي ( )..031وهــي
غير دالة عند مستوى دَللة  ،...0أي أننا نقبل الفرض الصفري  ،وهذا يعني أنـه َل توجـد فـروق بـين

متوسطات تقدي ارت معلمات المرحلة األساسية الدنيا لدور فضائيات األطفال التلفزيونية المتخصصة في
تدعيم القيم التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغير المحافظة (شمال غزة ،غرب غزة).

خامساً :البعد الجمالي:

تبــين مــن الجــدول رقــم ( )22أن المتوســط الحســابي إلجابــات معلمــات المرحلــة األساســية فـي محافظــة

شمال غزة يساوي ( )4.12والمتوسط الحسابي إلجابـات معلمـات المرحلـة األساسـية فـي محافظـة غـرب
غـزة يســاوي (  )4.19فـي البعــد الجمــالي وأن قيمـة " ت " المحســوبة تســاوي ( )..096وهـي غيــر دالــة

عند مستوى دَللة  ،...0أي أننا نقبل الفرض الصفري  ،وهذا يعني أنه َل توجد فروق بين متوسطات
تقــديرات معلمــات المرحلــة األساســية الــدنيا لــدور فضــائيات األطفــال التلفزيونيــة المتخصصــة فــي تــدعيم

القيم التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغير المحافظة (شمال غزة ،غرب غزة).
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سادساً :البعد الوطني:

تبــين مــن الجــدول رقــم ( )22أن المتوســط الحســابي إلجابــات معلمــات المرحلــة األساســية فــي محافظــة

شمال غزة يساوي ( )3.68والمتوسط الحسابي إلجابـات معلمـات المرحلـة األساسـية فـي محافظـة غـرب
غـزة يســاوي ( ) 3.82فــي البعــد الــوطني وأن قيمــة " ت " المحســوبة تســاوي ( )..901وهــي غيــر دالــة
عند مستوى دَللة  ،...0أي أننا نقبل الفرض الصفري  ،وهذا يعني أنه َل توجد فروق بين متوسطات
تقــديرات معلمــات المرحلــة األساســية الــدنيا لــدور فضــائيات األطفــال التلفزيونيــة المتخصصــة فــي تــدعيم

القيم التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغير المحافظة (شمال غزة ،غرب غزة).

سابعاً :البعد االجتماعي:

تبــين مــن الجــدول رقــم ( )22أن المتوســط الحســابي إلجابــات معلمــات المرحلــة األساســية فــي محافظــة

شمال غزة يساوي ( )4..4والمتوسط الحسابي إلجابـات معلمـات المرحلـة األساسـية فـي محافظـة غـرب
غزة يساوي ( ) 4.16في البعد اَلجتماعي وأن قيمة " ت " المحسوبة تساوي ( )1..38وهي غير دالة
عند مستوى دَللة  ،...0أي أننا نقبل الفرض الصفري  ،وهذا يعني أنه َل توجد فروق بين متوسطات
تقــديرات معلمــات المرحلــة األساســية الــدنيا لــدور فضــائيات األطفــال التلفزيونيــة المتخصصــة فــي تــدعيم

القيم التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغير المحافظة (شمال غزة ،غرب غزة).

الدرجة الكلية لالستبانة:

تبــين مــن الجــدول رقــم ( )22أن المتوســط الحســابي إلجابــات معلمــات المرحلــة األساســية فــي محافظــة

شمال غزة يساوي ( )..998وأن والمتوسط الحسـابي إلجابـات معلمـات المرحلـة األساسـية فـي محافظـة
غ ــرب غـ ـزة يس ــاوي ( )4.14وكان ــت قيم ــة " ت " المحس ــوبة تس ــاوي ( ) ..998وه ــي غي ــر دال ــة عن ــد

مســتوى دَللــة  ،...0أي أننــا نقبــل الفــرض الصــفري  ،وهــذا يعنــي أنــه َل توجــد فــروق بــين متوســطات
تقــديرات معلمــات المرحلــة األساســية الــدنيا لــدور فضــائيات األطفــال التلفزيونيــة المتخصصــة فــي تــدعيم

القيم التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغير المحافظة (شمال غزة ،غرب غزة).
وترجع الباحثة ذلك إلى:

سيطرة التلفاز عبر الفضائيات المتخصصة والتي أصبحت في متناول الجميع ألنها مجانية ومفتوحة

على مدار الساعة باإلضافة إلى أن تكوين األطفال َل يختلف في طبيعتهم من مكان إلى أخر فالطفل

الذي يسكن المدينة مثل الذي يسكن في الحي والقرية والمخيم فالطبيعية الجغرافية في محافظات غزة
هي واحدة َل تختلف فيما بينها فالبيئة واحدة واألعمار متقاربة وكذلك المستوى اَلقتصادي لسكان

محافظات غزة متقارب .لم تتفق ولم تختلف هذه النتيجة مع الدراسات السابقة ألنه َل توجد دراسة
تناولت هذا المتغير.
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الفرضية الثالثة :وتنص على أنه َ " :ل توجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوي دَللة
( )...0≤αبين متوسطات تقديرات معلمات المرحلة األساسية الدنيا لدور فضائيات األطفال

التلفزيونية المتخصصة في تدعيم القيم التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغير عدد األبناء (4 ،3-1

فأكثر)".

وللتحقق من صحة هذه الفرضـية تـم اسـتخدام اختبـار "ت" لعينتـين مسـتقلتين للكشـف عـن دَللـة الفـروق
بين الطرفين ،والجدول رقم ( )24يوضح ذلك.
الجدول رقم ( )03
حساب المتوسط الحسابي واَلنحراف المعياري وقيمة اختبار " ت " للكشف عن الفرق بين متوسط
استجابات تقدير معلمات المرحلة األساسية الدنيا لدور فضائيات األطفال التلفزيونية المتخصصة في
تدعيم القيم التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغير عدد األبناء ( 4 ،3-1فأكثر)".

البعد
األخالقي
الديني
الصحي
العلمي/النظري
الجمالي
الوطني
اَلجتماعي

المتوسط

البيان

العدد

3-1

58

4.25

-4فاكثر

76

4.14

3-1

58

االنحراف

الحسابي

المعياري
.56
.66

4.39

.52

-4فاكثر

76

4.21

.82

-4فأكثر

76

4.18

.63

3-1

58

3.86

.72

-4فأكثر

76

3.74

.83

3-1

58

4.31

.60

-4فأكثر

76

4.03

.69

3-1

58

3.84

.74

-4فأكثر

76

3.66

.92

3-1

58

4.16

.53

-4فاكثر

76

4.03

.75

3-1

58

4.17

.48

3-1

58

4.44

.54

قيمة "ت"
..992
1.43.

غير دالة عند
...0

غير دالة عند
...0

 2.030دالة عند ...0
..863

غير دالة عند
...0

 2.404دالة عند ...0
1.202
1.167

الدرجة الكلية
.67
4.00
76
-4فاكثر
قيمة ت الجدولية عند درجة حرية ( )830وعند مستوى داللة (0.076 = )2.28
1.668

قيمة ت الجدولية عند درجة حرية ( )830وعند مستوى داللة (8.86= )2.20
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مستوى الداللة

غير دالة عند
...0
غير دالة عند
...0

غير دالة عند
...0

أوالً :البعد األخالقي:

تبين من الجدول رقم ( )23أن المتوسط الحسابي إلجابات معلمات المرحلة األساسـية اللـواتي عنـدهن

أطفال  3فأقل يساوي ( )4.20والمتوسط الحسابي إلجابات معلمـات المرحلـة األساسـية اللـواتي عنـدهن
أطفال  4فأكثر يساوي ( )4.14في البعد األخالقي وأن قيمة " ت " المحسـوبة تسـاوي ( )..992وهـي
غير دالة عند مستوى دَللة  ،...0أي أننا نقبل الفرض الصفري  ،وهذا يعني أنـه َل توجـد فـروق بـين
متوسطات تقديرات معلمات المرحلة األساسية الدنيا لدور فضائيات األطفال التلفزيونية المتخصصة في
تدعيم القيم التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغير عدد األبناء ( 4 ،3-1فأكثر).

ثانياً :البعد الديني:

تبين من الجدول رقم ( )23أن المتوسط الحسابي إلجابات معلمات المرحلة األساسـية اللـواتي عنـدهن

أطف ــال  3فأق ــل يس ــاوي ( )4.39ف ــي البع ــد ال ــديني وأن المتوس ــط الحس ــابي إلجاب ــات معلم ــات المرحل ــة

األساسـ ــية الل ـ ـواتي عنـ ــدهن أطفـ ــال  4فـ ــأكثر يسـ ــاوي ( )4.21فـ ــي البعـ ــد الـ ــديني وكانـ ــت قيمـ ــة " ت "

المحسوبة تساوي ( )1.43.وهي غير دالة عند مستوى دَللة  ،...0أي أننا نقبـل الفـرض الصـفري ،
وهذا يعني أنه َل توجد فروق بين متوسطات تقـديرات معلمـات المرحلـة األساسـية الـدنيا لـدور فضـائيات

األطفــال التلفزيونيــة المتخصصــة فــي تــدعيم القــيم التربويــة لــدى األطفــال تعــزى إلــى متغيــر عــدد األبنــاء
( 4 ،3-1فأكثر).

ثالثاً :البعد الصحي:

تبين من الجدول رقم ( )23أن المتوسط الحسابي إلجابات معلمات المرحلة األساسـية اللـواتي عنـدهن

أطفال  3فأقل يساوي ( )4.44والمتوسط الحسابي إلجابات معلمـات المرحلـة األساسـية اللـواتي عنـدهن
أطفال  4فأكثر يسـاوي ( )4.18فـي البعـد الصـحي وأن قيمـة " ت " المحسـوبة تسـاوي ( )2.030وهـي

دالة عند مستوى دَللة  ،...0أي أننا نقبل الفرض البديل ،وهذا يعني أنـه توجـد فـروق بـين متوسـطات
تقــديرات معلمــات المرحلــة األساســية الــدنيا لــدور فضــائيات األطفــال التلفزيونيــة المتخصصــة فــي تــدعيم

القــيم التربويــة لــدى األطفــال تعــزى إلــى متغيــر عــدد األبنــاء ( 4 ،3-1فــأكثر) لصــالح الل ـواتي عنــدهن

أطفال  3فأقل.

رابعاً :البعد العلمي/النظري:

تبين من الجدول رقم ( )23أن المتوسط الحسابي إلجابات معلمات المرحلة األساسـية اللـواتي عنـدهن

أطفال  3فأقل يساوي ( )3.86والمتوسط الحسابي إلجابات معلمـات المرحلـة اَلساسـية اللـواتي عنـدهن
أطفال  4فأكثر يساوي ( )3.74في البعد العلمي /النظري وأن قيمة " ت " المحسـوبة تسـاوي (..863

) وهــي غيــر دالــة عنــد مســتوى دَللــة  ،...0أي أننــا نقبــل الفــرض الصــفري  ،وهــذا يعنــي أنــه َل توجــد
فــروق بــين متوســطات تقــديرات معلمــات المرحلــة األساســية الــدنيا لــدور فضــائيات األطفــال التلفزيونيــة

المتخصصة في تدعيم القيم التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغير عدد األبناء ( 4 ،3-1فأكثر).
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خامساً :البعد الجمالي:

تبين من الجدول رقم ( )23أن المتوسط الحسابي إلجابات معلمات المرحلة اَلساسـية اللـواتي عنـدهن

أطفال  3فأقل يساوي ( )4.31والمتوسط الحسابي إلجابات معلمـات المرحلـة اَلساسـية اللـواتي عنـدهن
أطفال  4فـأكثر يسـاوي ( )4..3فـي البعـد الجمـالي وأن قيمـة " ت " المحسـوبة تسـاوي ( )2.404وهـي

دالة عند مستوى دَللة  ،...0أي أننا نقبل الفرض البديل ،وهذا يعني أنـه توجـد فـروق بـين متوسـطات
تقــديرات معلمــات المرحلــة األساســية الــدنيا لــدور فضــائيات األطفــال التلفزيونيــة المتخصصــة فــي تــدعيم

القــيم التربويــة لــدى األطفــال تعــزى إلــى متغيــر عــدد األبنــاء ( 4 ،3-1فــأكثر) لصــالح الل ـواتي عنــدهن

أطفال  3فأقل.

سادساً :البعد الوطني:

تبين من الجدول رقـم ( )23أن المتوسـط الحسـابي إلجابـات معلمـات المرحلـة األساسـية اللـواتي عنـدهن

 3أطفال فأقل يساوي ( )3.84والمتوسط الحسابي إلجابات معلمات المرحلة األساسية اللواتي عندهن
 4أطفــال فــأكثر يســاوي ( )3.66فــي البعــد الــوطني وأن قيمــة " ت " المحســوبة تســاوي ( )1.202وهــي
غير دالة عند مستوى دَللة  ،...0أي أننا نقبل الفرض الصفري  ،وهذا يعني أنـه َل توجـد فـروق بـين

متوسطات تقديرات معلمات المرحلة األساسية الدنيا لدور فضائيات األطفال التلفزيونية المتخصصة في
تدعيم القيم التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغير عدد األبناء ( 4 ،3-1فأكثر)

سابعاً :البعد االجتماعي:

تبين من الجدول رقـم ( )23أن المتوسـط الحسـابي إلجابـات معلمـات المرحلـة األساسـية اللـواتي عنـدهن

 3أطفال فأقل يساوي ( )4.16والمتوسط الحسابي إلجابات معلمـات المرحلـة األساسـية اللـواتي عنـدهن
 4أطفــال فــأكثر يســاوي ( )4..3فــي البعــد اَلجتمــاعي وأن قيمــة " ت " المحســوبة تســاوي ( )1.167
وهي غير دالة عند مستوى دَللة  ،...0أي أننا نقبل الفرض الصفري  ،وهذا يعني أنه َل توجد فروق
ب ـ ــين متوس ـ ــطات تق ـ ــديرات معلم ـ ــات المرحل ـ ــة األساس ـ ــية ال ـ ــدنيا ل ـ ــدور فض ـ ــائيات األطف ـ ــال التلفزيوني ـ ــة
المتخصصة في تدعيم القيم التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغير عدد األبناء ( 4 ،3-1فأكثر)
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الدرجة الكلية لالستبانة:
تبين من الجدول رقم ( )23أن المتوسط الحسابي إلجابات معلمـات المرحلـة اَلساسـية اللـواتي عنـدهن

 3أطفال فأقل يساوي ( )4.17والمتوسط الحسابي إلجابات معلمـات المرحلـة اَلساسـية اللـواتي عنـدهن
 4أطفــال فــأكثر يســاوي ( ) 4...وأن قيمــة " ت " المحســوبة تســاوي ( ) 1.668وهــي غيــر دالــة عنــد

مســتوى دَللــة  ،...0أي أننــا نقبــل الفــرض الصــفري  ،وهــذا يعنــي أنــه َل توجــد فــروق بــين متوســطات
تقــديرات معلمــات المرحلــة األساســية الــدنيا لــدور فضــائيات األطفــال التلفزيونيــة المتخصصــة فــي تــدعيم

القيم التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغير عدد األبناء ( 4 ،3-1فأكثر).
وترجع الباحثة ذلك إلى:

أن األسرة يقع على عاتقها مسؤولية تربية األبناء سواء كان عددها قليال أو كبي ار وكذلك الظروف

اَلقتصادية لدى األسر في محافظات غزة تحدد امتالك األسر لجهاز تلفاز واحد يشاهده جميع األخوة

ويجمعون على متابعة فضائية معينة  .لم تتفق ولم تختلف هذه النتيجة مع الدراسات السابقة ألنه َل
توجد دراسة تناولت هذا المتغير.
الفرضية الرابعة :وتنص على أنه َ " :ل توجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوي دَللة
( )...0≤αبين متوسطات تقديرات معلمات المرحلة األساسية الدنيا لدور فضائيات األطفال

التلفزيونية المتخصصة في تدعيم القيم التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغير سنوات الخدمة (0-1

سنوات 6 ،سنوات فأكثر)".

وللتحقق من صحة هذه الفرضـية تـم اسـتخدام اختبـار "ت" لعينتـين مسـتقلتين للكشـف عـن دَللـة الفـروق
بين الطرفين ،والجدول رقم ( )24يوضح ذلك.
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الجدول رقم () 08
حساب المتوسط الحسابي واَلنح ارف المعياري وقيمة اختبار " ت " للكشف عن الفرق بين متوسط

استجابات تقدير معلمات المرحلة األساسية الدنيا لدور فضائيات األطفال التلفزيونية المتخصصة في
تدعيم القيم التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغير سنوات الخدمة ( 0-1سنوات 6 ،سنوات فأكثر)".
البعد
األخالقي
الديني
الصحي
العلمي/النظري
الجمالي
الوطني
اَلجتماعي

البيان

العدد

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

0-1

72

4.21

.58

 6فأكثر
0-1

62
72

4.16
4.39

.67
.69

0-1

72
62

4.33
4.24

.65
.54

 6فأكثر
 6فأكثر

62

4.17

.72

0-1

72

3.85

.70

 6فأكثر

62

3.72

.87

0-1

72

4.19

.69

 6فأكثر

62

4.10

.65

0-1

72

3.79

.82

 6فأكثر

62

3.68

.89

0-1

72

4.15

.63

 6فأكثر

62

4.01

.69

0-1

72

4.13

.57

قيمة "ت"

مستوى الداللة

..473
1.777
..886
..902
..819
..724
1.2.

الدرجة الكلية
.63
4.01
 6فأكثر 62
قيمة ت الجدولية عند درجة حرية ( )830وعند مستوى داللة (0.076 = )2.28
1.18

قيمة ت الجدولية عند درجة حرية ( )830وعند مستوى دال لة (8.86= )2.20
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غير دالة عند
...0

غير دالة عند
...0
غير دالة عند
...0

غير دالة عند
...0

غير دالة عند
...0

غير دالة عند
...0

غير دالة عند
...0

غير دالة عند
...0

أوالً :البعد األخالقي:

تبــين مــن الجــدول رقــم ( )24أن المتوســط الحســابي إلجابــات معلمــات المرحلــة األساســية الل ـواتي كانــت

س ــنوات الخدم ــة ل ــديهن تتـ ـراوح ب ــين "  "0-1س ــنوات يس ــاوي ( )4.21ف ــي البع ــد األخالق ــي والمتوس ــط
الحس ــابي إلجاب ــات معلم ــات المرحل ــة األساس ــية اللـ ـواتي كان ــت س ــنوات الخدم ــة ل ــديهن تتـ ـراوح ب ــين " 6

سنوات فأكثر " يساوي ( )4.16في البعد األخالقـي وأن قيمـة " ت " المحسـوبة تسـاوي ( )..473وهـي
غير دالة عند مستوى دَللة  ،...0أي أننا نقبل الفـرض الصـفري ،وهـذا يعنـي أنـه َل توجـد فـروق بـين

متوسطات تقديرات معلمات المرحلة األساسية الدنيا لدور فضائيات األطفال التلفزيونية المتخصصة في
تدعيم القيم التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغير سنوات الخدمة ( 0-1سنوات 6 ،سنوات فأكثر).

ثانياً :البعد الديني:

تبــين مــن الجــدول رقــم ( )24أن المتوســط الحســابي إلجابــات معلمــات المرحلــة األساســية الل ـواتي كانــت
سنوات الخدمة لديهن تتراوح بين "  "0-1سنوات يساوي ( )4.39في البعد الديني والمتوسـط الحسـابي

إلجابات معلمات المرحلة األساسية اللواتي كانت سنوات الخدمة لديهن تتراوح بـين "  6سـنوات فـأكثر "

يســاوي ( )4.17فــي البعــد الــديني وأن قيمــة " ت " المحســوبة تســاوي ( )1.777وه ـي غيــر دالــة عنــد

مســتوى دَللــة  ،...0أي أننــا نقبــل الفــرض الصــفري ،وهــذا يعنــي أنــه َل توجــد فــروق بــين متوســطات
تقــديرات معلمــات المرحلــة األساســية الــدنيا لــدور فضــائيات األطفــال التلفزيونيــة المتخصصــة فــي تــدعيم

القيم التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغير سنوات الخدمة ( 0-1سنوات 6 ،سنوات فأكثر).

ثالثاً :البعد الصحي:

تبــين مــن الجــدول رقــم ( )24أن المتوســط الحســابي إلجابــات معلمــات المرحلــة األساســية الل ـواتي كانــت
سنوات الخدمة لديهن تتراوح بين "  "0-1سنوات يساوي ( )4.33والمتوسط الحسابي إلجابات معلمات

المرحلة األساسية اللواتي كانـت سـنوات الخدمـة لـديهن تتـراوح بـين "  6سـنوات فـأكثر " يسـاوي ()4.24
فــي البعــد الصــحي وأن قيمــة " ت " المحســوبة تس ــاوي ( )..886وهــي غيــر دالــة عنــد مســتوى دَلل ــة
 ،...0أي أننا نقبل الفرض الصفري ،وهـذا يعنـي أنـه َل توجـد فـروق بـين متوسـطات تقـديرات معلمـات
المرحلة األساسـية الـدنيا لـدور فضـائيات األطفـال التلفزيونيـة المتخصصـة فـي تـدعيم القـيم التربويـة لـدى

األطفال تعزى إلى متغير سنوات الخدمة ( 0-1سنوات 6 ،سنوات فأكثر).

رابعاً :البعد العلمي/النظري:

تبــين مــن الجــدول رقــم ( )24أن المتوســط الحســابي إلجابــات معلمــات المرحلــة األساســية الل ـواتي كانــت

سنوات الخدمة لديهن تتراوح بين "  "0-1سنوات يساوي ( )3.80والمتوسط الحسابي إلجابات معلمات

المرحلة األساسية اللواتي كانـت سـنوات الخدمـة لـديهن تتـراوح بـين "  6سـنوات فـأكثر " يسـاوي ()3.72

فــي البعــد العلمــي  /النظــري وأن قيمــة " ت " المحســوبة تســاوي ( )..902وهــي غيــر دالــة عنــد مســتوى
دَللــة  ،...0أي أننــا نقبــل الفــرض الصــفري ،وهــذا يعنــي أنــه َل توجــد فــروق بــين متوســطات تقــديرات
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معلم ــات المرحل ــة األساس ــية ال ــدنيا ل ــدور فض ــائيات األطف ــال التلفزيوني ــة المتخصص ــة ف ــي ت ــدعيم الق ــيم

التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغير سنوات الخدمة ( 0-1سنوات 6 ،سنوات فأكثر).

خامساً :البعد الجمالي:

تبــين مــن الجــدول رقــم ( )24أن المتوســط الحســابي إلجابــات معلمــات المرحلــة األساســية الل ـواتي كانــت
سنوات الخدمة لديهن تتراوح بين "  "0-1سنوات يساوي ( )4.19والمتوسط الحسابي إلجابات معلمات

المرحلة اَلساسية اللواتي كانت سنوات الخدمة لديهن تتراوح بـين "  6سـنوات فـأكثر " يسـاوي () 4.1.

فــي البعــد الجمــالي وأن قيمــة " ت " المحســوبة تســاوي ( ) ..819وهــي غيــر دالــة عنــد مســتوى دَللــة
 ،...0أي أننا نقبل الفرض الصفري ،وهـذا يعنـي أنـه َل توجـد فـروق بـين متوسـطات تقـديرات معلمـات
المرحلة األساسـية الـدنيا لـدور فضـائيات األطفـال التلفزيونيـة المتخصصـة فـي تـدعيم القـيم التربويـة لـدى

األطفال تعزى إلى متغير سنوات الخدمة ( 0-1سنوات 6 ،سنوات فأكثر).

سادساً :البعد الوطني:

تبــين مــن الجــدول رقــم ( )24أن المتوســط الحســابي إلجابــات معلمــات المرحلــة األساســية الل ـواتي كانــت
سنوات الخدمة لديهن تتراوح بين "  "0-1سنوات يساوي ( )3.79والمتوسط الحسابي إلجابات معلمات
المرحلة األساسية اللواتي كانـت سـنوات الخدمـة لـديهن تتـراوح بـين "  "0-1سـنوات يسـاوي ( )3.68فـي

البعد الوطني وأن قيمة " ت " المحسوبة تساوي ( ) ..724وهـي غيـر دالـة عنـد مسـتوى دَللـة ،...0
أي أننا نقبل الفرض الصفري ،وهذا يعنـي أنـه َل توجـد فـروق بـين متوسـطات تقـديرات معلمـات المرحلـة
األساسية الدنيا لدور فضـائيات األطفـال التلفزيونيـة المتخصصـة فـي تـدعيم القـيم التربويـة لـدى األطفـال

تعزى إلى متغير سنوات الخدمة ( 0-1سنوات 6 ،سنوات فأكثر).

سابعاً :البعد االجتماعي:

تبــين مــن الجــدول رقــم ( )24أن المتوســط الحســابي إلجابــات معلمــات المرحلــة األساســية الل ـواتي كانــت
سنوات الخدمة لديهن تتراوح بين "  "0-1سنوات يساوي ( )4.10والمتوسط الحسابي إلجابات معلمات

المرحلة األساسية اللواتي كانـت سـنوات الخدمـة لـديهن تتـراوح بـين "  6سـنوات فـأكثر " يسـاوي ()4..1

فــي البعــد اَلجتمــاعي وأن قيمــة " ت " المحســوبة تســاوي ( )1.2.وهــي غيــر دالــة عنــد مســتوى دَللــة
 ،...0أي أننا نقبل الفرض الصفري ،وهـذا يعنـي أنـه َل توجـد فـروق بـين متوسـطات تقـديرات معلمـات
المرحلة األساسـية الـدنيا لـدور فضـائيات األطفـال التلفزيونيـة المتخصصـة فـي تـدعيم القـيم التربويـة لـدى

األطفال تعزى إلى متغير سنوات الخدمة ( 0-1سنوات 6 ،سنوات فأكثر).

118

الدرجة الكلية لالستبانة:
تبــين مــن الجــدول رقــم ( )24أن المتوســط الحســابي إلجابــات معلمــات المرحلــة األساســية الل ـواتي كانــت
سنوات الخدمة لديهن تتراوح بين "  "0-1سنوات يساوي ( )4.13والمتوسط الحسابي إلجابات معلمات

المرحلة األساسية اللواتي كانـت سـنوات الخدمـة لـديهن تتـراوح بـين "  6سـنوات فـأكثر " يسـاوي ()4..1
وأن قيمــة " ت " المحســوبة تســاوي ( )1.18وهــي غيــر دالــة عنــد مســتوى دَللــة  ،...0أي أننــا نقبــل
الفــرض الصــفري ،وهــذا يعنــي أنــه َل توجــد فــروق بــين متوســطات تقــديرات معلمــات المرحلــة األساســية
الدنيا لدور فضائيات األطفال التلفزيونية المتخصصة فـي تـدعيم القـيم التربويـة لـدى األطفـال تعـزى إلـى

متغير سنوات الخدمة ( 0-1سنوات 6 ،سنوات فأكثر).
وترجع الباحثة ذلك إلى:

تقارب وجهات النظر بين المعلمات مع اختالف سنوات الخدمة فيما بينهم ويعود ذلك لسطوة اإلعالم

والفضائيات المفتوحة التي َل يحكمها عمر زمني وَل خبرة مهنية تتحكم بها باإلضافة إلى أننا نعيش
في مجتمع واحد وديننا واحد وهو الدين اإلسالمي وظروف اجتماعية وسياسية واحدة وأعمار المعلمات

متقاربة فيما بينهمن.

الفرضية الخامسة :وتنص على أنه َ " :ل توجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوي دَللة
( )...0≤αبين متوسطات تقديرات معلمات المرحلة األساسية الدنيا لدور فضائيات األطفال
التلفزيونية المتخصصة في تدعيم القيم التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغير رغبة مشاهدة الفضائية

(األسرة ،الطفل)".

وللتحقق من صحة هذه الفرضـية تـم اسـتخدام اختبـار "ت" لعينتـين مسـتقلتين للكشـف عـن دَللـة الفـروق
بين الطرفين ،والجدول رقم ( )20يوضح ذلك.
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الجدول رقم () 00
حساب المتوسط الحسابي واَلنحراف المعياري وقيمة اختبار " ت " للكشف عن الفرق بين متوسط

استجابات تقدير معلمات المرحلة األساسية الدنيا لدور فضائيات األطفال التلفزيونية المتخصصة في
تدعيم القيم التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغير رغبة مشاهدة الفضائية (األسرة ،الطفل)".
البعد
األخالقي
الديني
الصحي
العلمي/النظري
الجمالي
الوطني
اَلجتماعي

البيان

العدد

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

اَلسرة

45

4.36

.58

الطفل

89

4.10

.63

اَلسرة

45

4.28

.69

اَلسرة

45

4.25

.59

الطفل

89

4.29

.73

الطفل

89

4.31

.62

األسرة

45

3.71

.87

الطفل

89

3.83

.73

األسرة

45

4.13

.74

الطفل

89

4.16

.64

األسرة

45

3.79

.88

الطفل

89

3.71

.84

األسرة

45

4.18

.58

الطفل

89

4.04

.70

األسرة

45

4.11

.58

قيمة "ت"

مستوى الداللة

2.376

دالة عند ...0

...63
..014
..9..
..177
..469
1.11

غير دالة عند

...0
غير دالة عند

...0

غير دالة عند

...0

غير دالة عند
...0
غير دالة عند
...0
غير دالة عند
...0
غير دالة عند

الدرجة الكلية
.61
4.06
الطفل 89
...0
قيمة ت الجدولية عند درجة حرية ( )830وعند مستوى داللة (0.076 = )2.28
..404

قيمة ت الجدولية عند درجة حرية ( )830وعند مستوى داللة (8.86= )2.20
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أوالً :البعد األخالقي:

تبين من الجدول رقم ( )20أن المتوسط الحسابي إلجابات معلمات المرحلة األساسـية َلختيـار مشـاهدة

الفضائية حسب رغبة األسرة يساوي ( )4.36والمتوسط الحسـابي إلجابـات معلمـات المرحلـة األساسـية
َلختيــار مشــاهدة الفضــائية حســب رغبــة الطفــل يســاوي ( )4.1.فــي البعــد األخالقــي وأن قيمــة " ت "

المحســوبة تســاوي ( )2.376وهــي دالــة عنــد مســتوى دَللــة  ،...0أي أننــا نقبــل الفــرض البــديل ،وهــذا
يعني أنه توجد فروق بين متوسطات تقديرات معلمات المرحلة األساسـية الـدنيا لـدور فضـائيات األطفـال

التلفزيوني ــة المتخصص ــة ف ــي ت ــدعيم الق ــيم األخالقي ــة ل ــدى األطف ــال تع ــزى إل ــى متغي ــر رغب ــة مش ــاهدة

الفضائية(األسرة ،الطفل) لصالح مشاهدة الفضائية حسب رغبة األسرة.
ثانياً :البعد الديني:

تبين من الجدول رقم ( )20أن المتوسط الحسابي إلجابات معلمات المرحلة األساسـية َلختيـار مشـاهدة

الفضائية حسب رغبة األسرة يساوي ( )4.28والمتوسط الحسـابي إلجابـات معلمـات المرحلـة األساسـية

َلختيــار مشــاهدة الفضــائية حســب رغبــة الطفــل يســاوي ( )4.29وكانــت قيمــة " ت " المحســوبة تســاوي
( )...63وهي غير دالة عند مستوى دَللة  ،...0أي أننا نقبل الفرض الصفري  ،وهـذا يعنـي أنـه َل
توجد فروق بين متوسطات تقديرات معلمات المرحلة األساسية الدنيا لدور فضائيات األطفال التلفزيونية

المتخصصة في تدعيم القيم التربوية لـدى األطفـال تعـزى إلـى متغيـر رغبـة مشـاهدة الفضـائية (األسـرة،

الطفل).

ثالثاً :البعد الصحي:

تبين من الجدول رقم ( )20أن المتوسط الحسابي إلجابات معلمات المرحلة األساسـية َلختيـار مشـاهدة

الفضائية حسب رغبة األسرة يساوي ( )4.20والمتوسط الحسـابي إلجابـات معلمـات المرحلـة األساسـية

َلختي ــار مش ــاهدة الفض ــائية حس ــب رغب ــة الطف ــل يس ــاوي ( )4.31ف ــي البع ــد الص ــحي وأن قيم ــة " ت "

المحسوبة تساوي ( ) ..014وهي غير دالة عند مستوى دَللة  ،...0أي أننا نقبل الفرض الصفري ،
وهذا يعني أنه َل توجد فروق بين متوسطات تقـديرات معلمـات المرحلـة األساسـية الـدنيا لـدور فضـائيات

األطفال التلفزيونية المتخصصة فـي تـدعيم القـيم التربويـة لـدى األطفـال تعـزى إلـى متغيـر رغبـة مشـاهدة
الفضائية (األسرة ،الطفل).
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رابعاً :البعد العلمي/النظري:

تبين من الجدول رقم ( )20أن المتوسط الحسابي إلجابات معلمات المرحلة األساسـية َلختيـار مشـاهدة

الفضائية حسب رغبة األسرة يساوي ( )3.71والمتوسط الحسـابي إلجابـات معلمـات المرحلـة األساسـية
َلختيار مشاهدة الفضائية حسب رغبة الطفل يساوي ( )3.83في البعد العلمي /النظري وأن قيمـة " ت

" المحسوبة تساوي ( )..9..وهي غير دالة عند مستوى دَللـة  ،...0أي أننـا نقبـل الفـرض الصـفري
 ،وهذا يعني أنه َل توجد فروق بين متوسطات تقديرات معلمات المرحلة األساسية الدنيا لدور فضائيات
األطفال التلفزيونية المتخصصة فـي تـدعيم القـيم التربويـة لـدى األطفـال تعـزى إلـى متغيـر رغبـة مشـاهدة

الفضائية (األسرة ،الطفل).

خامساً :البعد الجمالي:

تبين من الجدول رقم ( )20أن المتوسط الحسابي إلجابات معلمات المرحلة األساسـية َلختيـار مشـاهدة

الفضائية حسب رغبة األسرة يساوي ( )4.13والمتوسط الحسـابي إلجابـات معلمـات المرحلـة األساسـية

َلختي ــار مش ــاهدة الفض ــائية حس ــب رغب ــة الطف ــل يس ــاوي ( )4.16ف ــي البع ــد الجم ــالي وأن قيمـ ـة " ت "

المحسوبة تساوي ( )..177وهي غير دالة عند مستوى دَللة  ،...0أي أننا نقبـل الفـرض الصـفري ،
وهذا يعني أنه َل توجد فروق

سادساً :البعد الوطني:

تبين من الجدول رقم ( )20أن المتوسط الحسابي إلجابات معلمات المرحلة األساسـية َلختيـار مشـاهدة

الفضائية حسب رغبة األسرة يساوي ( )3.79والمتوسط الحسـابي إلجابـات معلمـات المرحلـة األساسـية

َلختيــار مشــاهدة الفض ــائية حســب رغب ــة الطفــل يس ــاوي ( ) 3.71فــي البع ــد الــوطني وأن قيم ــة " ت "

المحسوبة تساوي ( )..469وهي غير دالة عند مستوى دَللة  ،...0أي أننا نقبـل الفـرض الصـفري ،
وهذا يعني أنه َل توجد فروق بين متوسطات تقـديرات معلمـات المرحلـة األساسـية الـدنيا لـدور فضـائيات
األطفال التلفزيونية المتخصصة فـي تـدعيم القـيم التربويـة لـدى األطفـال تعـزى إلـى متغيـر رغبـة مشـاهدة

الفضائية (األسرة ،الطفل).

سابعاً :البعد االجتماعي:

تبين من الجدول رقم ( )20أن المتوسط الحسابي إلجابات معلمات المرحلة األساسـية َلختيـار مشـاهدة

الفضائية حسب رغبة األسرة يساوي ( )4.18والمتوسط الحسـابي إلجابـات معلمـات المرحلـة األساسـية

َلختيــار مشــاهدة الفضــائية حســب رغبــة الطفــل يســاوي ( )4..4فــي البعــد اَلجتمــاعي وأن قيمــة " ت "

المحسوبة تسـاوي ( )1.11وهـي غيـر دالـة عنـد مسـتوى دَللـة  ،...0أي أننـا نقبـل الفـرض الصـفري ،
وهذا يعني أنه َل توجد فروق بين متوسطات تقـديرات معلمـات المرحلـة األساسـية الـدنيا لـدور فضـائيات

األطفال التلفزيونية المتخصصة فـي تـدعيم القـيم التربويـة لـدى األطفـال تعـزى إلـى متغيـر رغبـة مشـاهدة

الفضائية (األسرة ،الطفل)
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الدرجة الكلية لالستبانة:
تبين من الجدول رقم ( )20أن المتوسط الحسابي إلجابات معلمات المرحلة األساسـية َلختيـار مشـاهدة

الفضائية حسب رغبة األسرة يساوي ( )4.11والمتوسط الحسـابي إلجابـات معلمـات المرحلـة األساسـية
َلختيــار مشــاهدة الفضــائية حســب رغبــة الطفــل يســاوي ( )4..6وكانــت قيمــة " ت " المحســوبة تســاوي

( )..404وهي غير دالة عند مستوى دَللة  ،...0أي أننا نقبل الفرض الصفري  ،وهـذا يعنـي أنـه َل
توجد فروق بين متوسطات تقديرات معلمات المرحلة األساسية الدنيا لدور فضائيات األطفال التلفزيونية

المتخصصة في تدعيم القيم التربوية لـدى األطفـال تعـزى إلـى متغيـر رغبـة مشـاهدة الفضـائية (األسـرة،

الطفل).

وترجع الباحثة ذلك إلى:

اختيار الفضائيات من قبل األسرة ألطفالهم واطمئنانهم لهـا فـي سـن مبكـرة يـؤدي إلـى اتجـاه وانجـذاب

األطفال لتلك الفضائيات مع تقدمهم في السن وذلك نتيجة تعودهم على مشاهدتها في صغرهم.
النتائج التي تتعلق بالسؤال الثالث ومناقشتها:

نص السؤال األول على ما يلي " :ما هي أكثر فضائيات األطفال المتخصصة مشاهدة ؟
لإلجابة عن هذا التساؤل تم حساب النسب المئوية َلستجابة أفراد عينة الدراسة حول أكثر فضائيات

األطفال مشاهدة من قبل األطفال .وجدول رقم ( )26

جدول رقم () 26

يوضح عينة الدراسة حسب متابعة الفضائية المفضلة
التكرار
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الفضائية
طيور الجنة
Mbc3
أخرى

النسبة المئوية
72.4

20
13

14.9
9.7

كراميش

4

3

المجموع
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يتضح من الجدول السابق حصول فضائية طيور الجنة على المرتبة األولى وقد حصلت على نسبة
عالية من استجابات أفراد عينة الدراسة والتي بلغت (  )72.4وبالرغم من حداثة هذه الفضائية فإنها
تفوقت على فضائيات األطفال األخرى من حيث تفضيل متابعتها بالدرجة األولى عن الفضائيات

األخرى.
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وترجع الباحثة أسباب ذلك إلى اعتماد فضائية طيور الجنة على اإليقاع واألناشيد السهلة التي نجد لها
اإلقبال الكبير من ِقبل األطفال الذين يستمتعون بترديدها في حياتهم اليومية ،وكذلك كون فضائية
طيور الجنة ذات توجه إسالمي يطمئن األهالي لجلوس ومتابعة أبنائهم لها دون رقيب و التجديد في

البرامج المقدمة لألطفال من األسباب التي تزيد من متابعة األطفال لها وخاصة بعد افتتاح فضائية

طيور الجنة ( بيبي) والتي تبث برامجها ألطفال ما قبل المدرسة .وتضم فضائية طيور الجنة مجموعة
من األطفال من معدي ومقدمي برامجها مما يشجع ذلك على متابعة األطفال لهم كونهم يتحدثون

بلغتهم العمرية.مما زاد كذلك في متابعة فضائية طيور الجنة اَلنتشار الواسع الذي حققته بعد قيامها
بجوَلت وحفالت في جميع أنحاء الوطن العربي ومنها فلسطين وتحديدا داخل محافظات غزة كافة.

وقد حصلت فضائية  mbc3على المرتبة الثانية حيث حصلت على نسبة استجابة من قبل أفراد

العينة ( )14.9وتفسر الباحثة ذلك كون جمهور فضائية  mbc3من المرحلة العمرية التي تقع في
عمر ثماني سنوات وما فوق وتوصلت الباحثة إلى ذلك من خالل سؤال بعض من أفراد العينة التي

كان اختيارها لهذه الفضائية عن العمر الزمني ألبنائهم تحديدا وفعال اتضح ذلك كون برامج هذه
الفضائية يعتمد على الرسوم المتحركة والبرامج الحوارية والتي تعتمد على الخيال العلمي والتي تناسب

األطفال في تلك المرحلة.

أما عن فضائية كراميش فقد حصلت على أدنى نسبة مشاهدة من قبل األطفال فقد حصلت على نسبة

استجابة بلغت (. )%3

وترجع الباحثة األسباب كون البرامج واألناشيد التي تبث على هذه الفضائية َل تحمل مضمونا ذا
معنى وَل تدعو إلى قيم ايجابية بل كل اَلعتماد الكبير لبرامجها على أناشيد تحاكي قصص ومقالب

فكاهية تحدث بين األشخاص دون مضمون قيمي.

أما الفضائيات األخرى التي تشمل كل من فضائية  ، spacetoonفضائية نون  ،محبوبة CN ،

بالعربية  ،والجزيرة لألطفال  .فحصلت على نسبة بلغت (  )9.7من استجابة أفراد العينة،ألن بعضا
من تلك الفضائيات كفضائية نون ومحبوبة و  cnبالعربية هي فضائيات تم انطالقها حديثة مقارنة مع

الفضائيات األخرى عينة الدراسة .وبالتالي لم تصل بعد إلى الشهرة داخل البيوت وبين األسر .وكذلك

اعت مادها الكبير في برامجها التي تبثها لألطفال على أفالم الرسوم المتحركة القديمة والمكررة والتي
تشعر الطفل بالملل والضجر.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من ( صالح ،صبيح )0280والتي حصلت فضائية طيور الجنة
على المرتبة األولى في نتائج الدراسة .واتفقت كذلك مع دراسة ( حافظ  )0280التي احتلت فيها

فضائية طيور الجنة على المرتبة األولى في نتائج الدراسة.وتختلف مع دراسة (العنزي  )0282ودراسة

(عبد العزيز )0227التي حصلت فيها فضائية  spacetoonعلى المرتبة األولى في نتائج الدراسة.
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توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 أظهــرت نتــائج الد ارســة الخاصــة بدرجــة ممارســة فضــائيات األطفــال التلفزيونيــة المتخصصــة

لدورها في تدعيم القيم التربوية لـدى األطفـال عـن حصـول القـيم الصـحية علـى المرتبـة األولـى

بوزن نسبي قـدره ( )85.81فـي تـدعيم فضـائيات األطفـال لهـا ،تلتهـا القـيم الدينيـة بـوزن نسـبي

قــدره ( )85.74ثــم القــيم األخالقيــة بــوزن نســبي قــدره ( )83.69ثــم القــيم الجماليــة بــوزن نســبي
قدره ( )82.96ثم القيم اَلجتماعية بوزن نسبي قدره( )81.77ثـم القـيم العلميـة/النظريـة بـوززن
نسبي قدره ( )75.82وحصول القيم الوطنية على المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره ()74.76

 أنــه توجــد فــروق بــين متوســطات تقــديرات معلمــات المرحلــة األساســية الــدنيا لــدور فضــائيات
األطفال التلفزيونية المتخصصة في تدعيم القيم التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغير الجهة

المشرفة (وكالة ،حكومة) لصالح الوكالة

َ ل توج ــد ف ــروق ب ــين متوس ــطات تق ــديرات معلم ــات المرحل ــة األساس ــية ال ــدنيا ل ــدور فض ــائيات
األطفــال التلفزيوني ــة المتخصص ــة ف ــي ت ــدعيم الق ــيم التربوي ــة ل ــدى األطف ــال تع ــزى إل ــى متغي ــر

المحافظة (شمال غزة ،غرب غزة).

َ ل توج ــد ف ــروق ب ــين متوس ــطات تق ــديرات معلم ــات المرحل ــة األساس ــية ال ــدنيا ل ــدور فض ــائيات
األطفال التلفزيونية المتخصصة في تدعيم القيم التربويـة لـدى األطفـال تعـزى إلـى متغيـر عـدد

األبناء ( 4 ،3-1فأكثر).

َ ل توج ــد ف ــروق ب ــين متوس ــطات تق ــديرات معلم ــات المرحل ــة األساس ــية ال ــدنيا ل ــدور فض ــائيات
األطفال التلفزيونية المتخصصة في تدعيم القيم التربوية لدى األطفال تعزى إلى متغيـر سـنوات

الخدمة ( 0-1سنوات 6 ،سنوات فأكثر).

َ ل توج ــد ف ــروق ب ــين متوس ــطات تق ــديرات معلم ــات المرحل ــة األساس ــية ال ــدنيا ل ــدور فض ــائيات
األطفال التلفزيونية المتخصصـة فـي تـدعيم القـيم التربويـة لـدى األطفـال تعـزى إلـى متغيـر رغبـة

مشاهدة الفضائية (الطفل  ،التشاور بين أفراد األسرة ).

 أظه ــرت نت ــائج الد ارس ــة عل ــى حص ــول فض ــائية طي ــور الجن ــة عل ــى المرتب ــة األول ــى ف ــي ترتي ــب
الفضائيات األكثر مشاهدة من ِقبل األطفال من وجهة نظر أفراد العينة.
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التوصيات :
 يج ــب عل ــى األه ــل أن يلعبـ ـوا دور الوس ــيط ب ــين أطف ــالهم والتلفـ ـاز وذل ــك م ــن خ ــالل اختي ــار
الفضائية المناسبة لديننا اإلسالمي وثقافتنا مع المراقبة المستمرة في أثناء المشاهدة.

 تنظيم وقت الطفل وتحديد الموعد المناسب له لمشاهدة التلفاز.

 قيــام خب ـراء التربيــة وأصــحاب اَلختصــاص بشــكل دوري ومســتمر بــالمؤتمرات والنــدوات التــي
تناقش تأثير فضائيات األطفال عليهم ومشاركة األهل فيها كذلك.

 ضرورة أن تقوم فضائيات األطفال على إعـداد البـرامج التـي تعمـل علـى ترسـيخ القـيم التربويـة
لدى األطفال .

 ضـرورة أن تتضــمن البـرامج فــي فضـائيات األطفــال محتــوى يـدعم القــيم الوطنيـة لــدى األطفــال
وذلك من خالل بث برامج تعـرف الطفـل بوطنـه وتاريخـه وجغرافيتـه وتتضـمن كـذلك األناشـيد

الوطنية واألمثال الشعبية والعادات والتقاليد األصيلة.

 إنتاج برامج تعليمية وعلمية تبث على فضائيات األطفال تساعد الطفل على اكتسـاب مهـارات
الرياضيات واللغة العربية وتحث الطفل على التفكير والبحث واَلكتشاف.

 حث الهيئـة التدريسـية علـى إكسـاب المهـارات الحياتيـة للطـالب مـن خـالل ربـط أناشـيد وبـرامج
تبث على فضائيات األطفال بتلك المهارات .

 ضــرورة اَلبتعــاد عــن الب ـرامج والمشــاهد التــي تتضــمن مشــاهد العنــف لتأثيرهــا الســلبي والكبيــر
على األطفال.

 العمــل علــى إنتــاج فضــائية فلســطينية متخصصــة لألطفــال تقــوم علــى مبــادئ الــدين اإلســالمي
والثقافة العربية األصيلة وتدعم القيم الوطنية من خالل تعريف األطفال بالقضية الفلسطينية.


زيـادة عـدد البـرامج التـي يقــوم بتنفيـذها مجموعــة مـن األطفـال كعمــل مشـترك بيــنهم ممـا يــدعم

فيهم قيم التعاون والمشاركة وتنمى لديهم القيادة وتحمل المسؤولية.

 عن ـ ــد إع ـ ــداد بـ ـ ـرامج األطف ـ ــال م ـ ــن الض ـ ــروري األخ ـ ــذ بع ـ ــين اَلعتب ـ ــار احتياج ـ ــات األطف ـ ــال
والخصائص العمرية لكل مرحلة.

 األخــذ بعــين اَلعتبــار أراء أصــحاب اَلختصــاص مــن اإلعالميــين وخب ـراء الطفولــة والتربــويين
عند إعداد برامج األطفال .

 إعداد الكوادر المهنية المدربة التي تعمل على صناعة اإلعالم الهادف الموجه للطفل .
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البحوث المقترحة :
 إج ـراء د ارســة مشــابهة للتعــرف علــى دور فضــائيات األطفــال مــن وجهــة نظ ـر معلمــي المرحلــة
األساسية الدنيا .

 إجراء دراسات مشابهة للتعرف على دور الفضائيات األطفال تشمل القيم اَلقتصادية
 إجراء دراسات إلعداد برامج مقترحة لتنمية القيم لدى األطفال .

 إجـراء د ارســات للتعــرف علــى دور فضــائيات األطفــال فــي تــدعيم القــيم مــن وجهــة نظــر أوليــاء
األمور.

 عمــل د ارســات مقارنــة لــدور فضــائيات األطفــال مــن وجهــة نظــر المعلمــين ووجهــة نظــر أوليــاء
األمور.

 عمل دراسات تحليلية لمضمون برامج عينة من فضائيات األطفال المتخصصة التـي تسـتحوذ
على عدد كبير من المشاهدة .

 القيام بإجراء دراسات مقارنة بين الذكور واإلناث من فئة الطالب للتعرف على دور فضائيات
األطفال في تدعيم القيم لديهم.
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قائمة المراجع
أوالً  .المراجع العربية
القران الكريم

 .1ابــن كثيــر (  " ، )1999تفســير الق ـرآن العظــيم "  ،تحقيــق  :ســامي بــن محمــد الســالمة  ،دار
طيبة للنشر والتوزيع ،الرياض
 .2أبو العينين  ،علـي (  " )1988القيم اإلسالمية والتربية  ،دراسة في طبيعـة القـيم ومصـادرها
ودور التربية اإلسالمية في تكوينها وتنميتها ،ط  ،1مكتبة إبراهيم الحلبي  ،المدينة المنورة .
 .3أبــو داود  ،ســليمان األشــعث ( ب .ت) :ســـنن أبـــي داوود  ،تحقيــق محمــد محيــي الــدين عبــد
الحميد  ،دار الفكر ن بيروت.
 .4أبن منظور " ، )199.(،لسان العرب "  ،دار المعارف ،القاهرة .
 .0أبــو دف  ،محمــود ( " . )2..2مقدمــة فــي التربيــة اإلســالمية "  ،غـزة :مكتبــة آفــاق للطباعــة
والنشر.
 .6أبـو رحمـه  ،عبـد اإللـه (  " ، )2.1.المصـلحة المرسـلة فـي أحكـام السياسـة الشـرعية فـي عهـد
النبي صلى اهلل عليه وسلم " ،رسالة ماجستير  ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة  ،فلسطين
 .7أبــو معــال  ،عبــد الفتــاح (  : )1997أثــر وســائل اإلعــالم علــى الطفــل  ،دار الشــروق للنشــر
والتوزيع  .عمان.
 .8أحمــد  ،ريهــام (  " ، )2..0تــأثير التعــرض لب ـرامج التلفزيــون المقدمــة لطفــل مــا قبــل المدرســة
علــى اكتســابه المهــارات اللغويــة "  ،رســالة ماجســتير  ،كليــة اإلعــالم  ،قســم اإلذاعــة  ،جامعــة
القاهرة  ،مصر.
 .9األحمـد  ،مالــك إبـراهيم (  " )2..8دور اإلعــالم فــي تربيــة األطفــال  ،ملتقــى جمعيــة الرحمــة
الطبية الخيرية  ،الرياض
األغا  ،أحسان واألستاذ  ،محمـود(" : )2..3مقدمة في تصميم البحـث التربـوي" .ط
.1.
 .3مطبعة الرنتيسي  ،غزة .
األغــا  ،إحســان واألســتاذ  ،محمــود " :)1999 ( ،تصــميم البحــث التربــوي ( النظريــة
.11
والتطبيق) "  .مطبعة الرنتيسي  ،غزة .
األغــا  ،إيهــاب ( " ، )2.1.القــيم المتضــمنة فــي منهــاج المطالعــة والنصــوص للصــف
.12
التاسع في محافظات غزة – دراسة تحليلية " رسالة ماجستير ،قسـم المنـاهج وطـرق التـدريس ،
كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة .
باش ــطح  ،ناه ــد (ب ت ) " الطفـــل ومســـئولية وســـائل اإلعـــالم" ..مج ــاَلت الت ــأثير،
.13
وتأهيل اإلعالميين " http://alrafedein.com/news.php?action=view&id=4651
البخ ــاري  ،محم ــد إس ــماعيل (  :)1987صـــحيح البخـــاري  ،ط  ،3تحقي ــق مص ــطفى
.14
البغا ،دار ابن كثير  ،اليمامة ،بيروت .
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بركات  ،زياد ( " )2..0من المسؤل بشـكل رئيسـي عـن تعلـم القـيم للشـباب؟ البيـت أم
.10
المدرسة" ،المجلة اإللكترونية للشبكة  ،ع ( .2..0 ، )8
الجرجاوي  ،زيـاد (  " ، )2..7إشـكاليات تطبيـق قـيم التربيـة اإلسـالمية فـي المجتمـع
.86
العربي "  ،مجلة كلية التربية بجامعة أسيوط ،م  ، 24ع  1الجزء الثاني  ،يناير .2..8،
الجرجـ ــاوي ،زيـ ــاد (" ،)2..6دور ب ـ ـرامج األطفـ ــال المتلف ـ ـزة فـ ــي تـ ــدعيم قـ ــيم األطفـ ــال
.17
الفلســطينيين مــن وجهــة نظــر بعــض المعــامالت فــي ريــاض األطفــال" ،مجلــة جمعيــة البحــوث
والدراسات التربوية الفلسطينية ( بيرسا) العدد التاسع2..6 ،م.
الجعفــر ،علــي ( " :)2..8الب ـرامج الفضــائية لــدى عينــة مــن األطفــال بدولــة الكويــت
.18
وعالقتهــا بــالتفكير الخلقــي" المجلــة التربويــة  ،مجلــد  ،22ع  ،88ســبتمبر ،2..8،ص -49
.79
الجــالد ،ماجــد زكــي( ".)2..7تعلــم القــيم وتعليمــه ،تصــور نظــري وتطبيقــي لطرائــق
.19
واستراتيجيات تدريس القيم"  ،ط ، 2عمان :دار المسيرة.
الجن ــدي  ،رح ــاب (  " .)2.11الرس ــوم المتحرك ــة بقنـ ـوات األطف ــال المتخصص ــة وم ــا
.2.
تعكسه من مهارات اجتماعية لطفل ما قبل المدرسة  .دراسة تحليلية"  ،رسالة ماجستير ،معهد
الدراسات العليا للطفولة  ،جامعة عين شمس ،القاهرة .
الحبشــي ،مجــدي ( ". )2..9القــيم السياســية واَلجتماعيــة المتضــمنة فــي ب ـرامج قنــاة
.21
Space-Toonالفضــائية وتأثيرهــا علــى أطفــال المرحلــة اَلبتدائيــة – د ارســة تحليليــة" ،مجلــة
كلية التربية باإلسماعيلية  ،ع (  ، )14مايو 2..9 ،م.
حافظ  ،سمر ( ".)2.12دور قنـاة طيـور الجنـة فـي تنميـة الجوانـب المعرفيـة لطفـل مـا
.22
قبــل المدرســة "  ،رســالة ماجســتير  ،كليــة اإلعــالم  ،معهــد الد ارســات العليــا للطفولــة  ،جامعــة
عين شمس  ،مصر.
الحريــري  ،ماج ــدة (  " ، )2..7القــيم المتض ــمنة ف ــي ب ـرامج األطف ــال فــي قن ــاة الني ــل
.23
لألسرة والطفل ( دراسة تحليلية ) "  ،رسـالة ماجسـتير  ،كليـة اإلعـالم  ،جامعـة عـين شـمس ،
مصر.
حم ــاد ،عب ــد الق ــادر إبـ ـراهيم( " : )2..0ت ــأثيرات الفض ــائيات العربي ــة عل ــى شخص ــية
.24
الطفـ ــل الفلسـ ــطيني مـ ــن وجهـ ــة نظـ ــر أوليـ ــاء األمـ ــور""  ،المــــؤتمر التربــــوي الثــــاني " الطفــــل
الفلســــطيني بــــين تحــــديات الواقــــع وطموحــــات المســــتقبل – المنعقـ ــد فـ ــي الفت ـ ـرة مـ ــن -22
 ،2..0/11/23كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية،غزة.
حمادن ــة أدي ــب  ،والمغ ــيض عم ــر (" )2.11الق ــيم اإلس ــالمية ف ــي كت ــب اللغ ــة العربي ــة
.20
للصـفين األول والثــاني مــن مرحلــة التعلــيم األساســي فـي األردن"  ،مجلــة الجامعــة اإلســالمية (
سلسلة الدراسات اإلنسانية ) م  ، 19العدد األول ص  -487ص  017يناير .2.11
حمدونه ،حسام الدين( " )2.13تصور مقتـرح لتطـوير أولويـات الطفـل الفلسـطيني مـن
.26
خــالل بـ ـرامج األطف ــال م ــن المنظ ــور القيم ــي ف ــي ض ــوء المس ــتجدات والمتغيــرات التربوي ــة " " ،
مؤتمر الطفل الفلسـطيني وتحـديات القـرن الحـادي والعشـرون"  ،المنعقـد فـي الفتـرة مـن -29
 ،2.13/1/3.جامعة القدس المفتوحة ،غزة.
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حمودة  ،محمود ( " ، )2..9القيم التربوية المتضمنة في قصص المنهاج الفلسطيني
.27
فــي المرحلــة األساســية العليــا فــي ضــوء الفكــر التربــوي اإلســالمي "  ،رســالة ماجســتير  ،قســم
أصول تربية /التربية اإلسالمية ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين
الحولي ،عليان عبدا هلل ( " :)2..4القيم المتضمنة في أفالم الرسـوم المتحركـة د ارسـة
.28
تحليليــة "  ،المــؤتمر التربــوي األول" التربيــة فــي فلســطين وتغيـرات العصــر"  ،المنعقــد فــي الفتـرة
من  ،2..0/11/24-23كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية.
خزعلــي ،قاســم ( " :)2.11القــيم التربويــة فــي ضــوء الرؤيــة القرآنيــة والحــديث النبــوي
.29
الشـريف" ،مجلة جامعـة القـدس المفتوحـة لألبحـاث والدراسـات ،ع ، )1(20أيلـول ،ص -00
1.3
دشــتي ،عبــد الصــمد فاطمــة( " :)2..7أثــر مشــاهدة الب ـرامج الفضــائية علــى المهــارات
.3.
اَلجتماعية لدى عينـة مـن األطفـال بدولـة الكويـت"  ،مجلـة رسـالة الخلـيج العربـي ،ع ، 1.3
.2..7
ال ازم ـ ــل  ،محم ـ ــد (  " )2..8تص ـ ــور مقت ـ ــرح لمواجه ـ ــة بع ـ ــض مش ـ ــكالت الم ـ ــرحلتين
.31
اَلبتدائيــة والمتوســطة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي ضــوء صــيغة التعلــيم األساســي د ارســة
مســتقبلية " رســالة دكتــوراة ،قســم التربيــة ،كليــة التربيــة ،جامعــة الملــك ســعود ،المملكــة العربيــة
السعودية
الزبــون ،أحمــد ( " :)2.1.منظومــة القــيم التــي تعكســها الب ـرامج الدينيــة فــي التلفزيــون
.32
األردني لدى عينة من الطلبة المراهقين في محافظة عجلـون"  ،مجلـة جامعـة أم القـرى للعلـوم
االجتماعية ،م ،2ع ، 2يوليو ،2.1. ،ص 163-113
زهـ ـران  ،حام ــد ( )2..3علـــم الـــنفس االجتمـــاعي،الطبع ــة السادس ــة ،ع ــالم الكت ــب :
.33
القاهرة
زهران ،حامد ( " )199.علم نفس النمو الطفولة والمراهقة " ط  ، 0القـاهرة  :عـالم
.34
الكتاب
الزه ارن ــي  ،محم ــد (  " )2..9دواف ــع تع ــرض الجمه ــور للقنـ ـوات التلفزيوني ــة الفض ــائية
.30
المتخصصــة د ارســة ميدانيــة علــى عينــة مــن أف ـراد المجتمــع الســعودي" رســالة ماجســتير ،كليــة
الـدعوة واإلعــالم  ،قسـم اإلعــالم  ،جامعـة اإلمــام محمــد بـن ســعود اإلسـالمية  ،المملكــة العربيــة
السعودية .
زيــن العابــدين  ،نــرمين (  " ، )2..4القــيم التــي تعكســها الرســوم المتحركــة فــي ب ـرامج
.36
األطفــال بــالتلفزيون المصــري"  ،رســالة ماجســتير  ،معهــد الد ارســات العليــا والطفولــة  ،جامعــة
عين شمس  ،مصر.
الزيود ،ماجد ( " )2..6الشباب والقيم في عالم متغير ،دار الشروق للنشر والتوزيع،
.37
عمان ،األردن.
الســعدون ،عادلــة ( " : )2.12مباحــث فــي ط ارئــق تــدريس التربيــة اَلســالمية وأســاليب
.38
تقويمها" ،مجلة االستاذ ،ع( ، )2.3ص ـ ـ ـ  1196ـ ـ
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سليم  ،حنان ( " : )2.11دور القنوات الفضائية العربية في نشر القيم لدى األطفال-
.39
دراسة تطبيقية -على عينة من اآلباء واألمهات في محافظة أسيوط"  ،مجلة دراسـات الطفولـة
،يوليو ،2.11،ص 1.7 -87
ســليمان  ،شــالل (  " )2..9قنـوات البــث الفضــائي وتأثيراتهــا المحتلمــة علــى منظومــة
.4.
الفكــر اَلجتم ـاعي د ارســة ميدانيــة علــى طلبــة جامعــة الموصــل " دراســـات موصـــلية  ،ع ،23
 ، 2..9ص 116 -81
الش ــبول ،ن ــايف( ": )2.1.أث ــر ال ــدراما الفض ــائية ف ــي ظ ــاهرة العن ــف عن ــد األطف ــال"،
.41
المجلة االردنية للفنون ،مجلد ،3ع،2.1.، 1ص . 48-37
شــيخاني  ،ســميرة (  " )2.1.اإلعــالم الجديــد فــي عصــر العولم ـة "  ،مجلــة جامعــة
.42
دمشق  ،مج  ،26ع (  )1و (2.1.، )2
صالح ،عايدة ( " :)2..0الرسوم المتحركة بالتلفاز وعالقتها بالمشاكل السـلوكية لـدى
.43
أطفــال الريــاض بمحافظــة غ ـزة"  ،المــؤتمر التربــوي الثــاني " الطفــل الفلســطيني بــين تحــديات
الواقــــع وطموحــــات المســــتقبل -المنعق ــد ف ــي الفتـ ـرة م ــن  ،2..0/11/23-22كلي ــة التربي ــة،
الجامعة اإلسالمية  ،غزة  ،فلسطين.
صــالح ،عبــداهلل ( " )2...المصــلحة المرســلة وتطبيقاتهــا المعاص ـرة"  ،مجلــة جامعــة
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العي ـ ـ ــاري  ،منص ـ ـ ــف،عبد الك ـ ـ ــافي  ،محم ـ ـ ــد (" )2..6القنـ ـ ـ ـوات التلفزيوني ـ ـ ــة العربي ـ ـ ــة
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مالحق الدراسة
 االستبانة في صورتها األولية .
 االستبانة في صورتها النهائية .
 قائمة بأسماء المحكمين
 نماذج تسهيل المهمة .
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جامعة األزهر
الدراسات العليا
كلية التربية
قسم أصول تربية
تحكيم استبانه في صورتها األولية
األستاذ  /الدكتور......................................:المحترم
تحية طيبة وبعد:
أنا الباحثة  /نجاة عزات أبو ناصر  .أفيدكم أنني أكمل دراستي في مرحلة الماجستير في أصول

ونظر لخبرتكم الواسعة وعلمكم الوافر يشرفني أن أضع بين أيديكم استبانه دراستي المعنونة
ا
التربية،

"دور فضائيات األطفال المتخصصة في تدعيم القيم التربوية لديهم من وجهة نظر معلمات المرحلة
األساسية الدنيا في مدارس محافظات غزة "
وعليه أرجو التكرم باإلطالع على فقراتها وتحكيمها من حيث دقة الفقرات ومالئمتها لكل بعد أو مجال
واقتراح ما ترونه مناسبا..مع العلم أن اَلستبانة تتكون من ثمانية أبعاد وهي ( البعد األخالقي  ،البعد

الديني  ،البعد الصحي ،البعد الوطني  ،البعد اَلجتماعي ،البعد اَلقتصادي  ،البعد العلمي  /النظري ،

البعد الجمالي.
وتقصد الباحثة بالقيم التربوية بأنها :مجوعة من المثل العليا والمبادئ التي يعتبرها الناس ضوابط
ألفعالهم ويتخذونها معيا ار للحكم على سلوكياتهم وسلوك اآلخرين من حيث ايجابيتها أو سلبيتها .
وسوف تلتزم الباحثة بتعديالتكم التي سوف تسطرونها على صفحات اَلستبانة .
وشك ار لحسن تعاونكم وتقبلوا خالص التحية
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الباحثة

استبانة
أختي المعلمة  ...................المحترمة
تحية طيبة وبعد

يشـ ـرفني أن أض ــع ب ــين أي ــديكم ه ــذا اَلس ــتبيان ك ــأداة رئيس ــة لجم ــع البيان ــات المتعلق ــة بد ارس ــة ميداني ــة

للحصول على درجة الماجستير في أصول التربية وهي بعنوان

" دور فضــائيات األطفــال التلفزيونيــة المتخصصــة فــي تــدعيم القــيم التربويــة لــديهم مــن
وجهة نظر معلمات المرحلة األساسية الدنيا في مدارس محافظات غزة "

لذا أرجو التكرم بقراءة كل بند من بنود اَلستبانة وتحديد درجة موافقتـك عليهـا أو تأييـدك لكـل بنـد وذلـك

بوضــع إشــارة(×) فــي العمــود المناســب أمامــه.كلــي أمــل فــي إجــابتكم عــن جميــع بنــود اَلســتبانة بدقــة
وموضوعية.علما بأن هذه البيانات التي ستدلين بها ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.ولكـم جزيـل

الشكر

 .1الجهة المشرفة:
 .2المحافظة:

حكومة

وكالة

شمال غزة

 .3عدد األبناء :من ()3(-)1

غرب غزة

(  )4فأكثر

 .4عدد سنوات الخدمة :من()0( –)1

(

( )6فأكثر

 .0اختيار الفضائية التي يشاهدها طفلك يتم من خالل
رغبة الطفل

التشاور بين أفراد األسرة

 .6الفض ـ ـ ــائية المفض ـ ـ ــلة ل ـ ـ ــدى طفل ـ ـ ــك :طي ـ ـ ــور الجن ـ ـ ــة
غير ذلك

اذكريها................

كـ ـ ـ ـراميش

mbc3
الباحثة

نجاة عزات أبوناصر
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أوَل :البعد األخالقي
م

منتمية

الفقرة

غير
منتمية

8

تحث الطفل على الشجاعة في قول الحق

0

تدعو الطفل للتصرف بأمانة مع كافة الناس

3

تشجع الطفل على التواضع واحترام اآلخرين.

8

تعزز في الطفل مقابلة اإلساءة باإلحسان.

0

تحث الطفل على الوفاء بالعهد مع جميع الناس.

6

تشجع الطفل على العدل مع اآلخرين.

7

تحث الطفل على العفو عن اآلخرين عند المقدرة

1

تشجع الطفل على التواصل مع األشخاص الذين
يتصفون باألمانة.

ثانيا  :البعد الديني
1

تنمي في الطفل حب اهلل ورسوله صلى اهلل

2

تعرف الطفل بأركان اإلسالم وأركان اإليمان

3

تدعو الطفل بأن تكون أعماله خالصة هلل.

4

تحث الطفل على صوم شهر رمضان.

0

تنمي في الطفل اَلعتماد على الذات بدَل من

عليه وسلم.

اَلتكالية والتواكل.
6

تحث الطفل على قول بسم اهلل عند تناول
الطعام والحمد هلل بعد اَلنتهاء منه.

7

تنمي في الطفل المحافظة على طهارة ملبسه
وجسمه ومسكنه

8

تحث الطفل على األخذ باألسباب ثم التوكل
على اهلل.

9

تكسب الطفل األخالق اإلسالمية

مثل(الصدق،األمانة،الوفاء،الوضوء،الحجاب)
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دقيقة

غير
دقيقة

 82تعرف الطفل على الشخصيات اإلسالمية
المشهورة.

ثالثا  :البعد الصحي
1

تحث الطفل على غسل األيدي قبل األكل وبعده.

2

تشجع الطفل على تنظيف األسنان قبل النوم.

3

تنمي في الطفل الكثير من العادات الصحية

4

تدفع الطفل إلى المحافظة على نظافة الجسم.

0

تحث الطفل على المحافظة على نظافة الملبس.

6

تحذر الطفل من شراء المأكوَلت المكشوفة.

7

تشجع الطفل على المحافظة على سالمة الحواس.

8

تغرس في الطفل حب مزاولة األلعاب الرياضية.

9

تحث الطفل على اَللتزام بآداب الطعام.

1.

السلمية.

تنهي الطفل عن اإلسراف في الشراب والطعام.

 11تعزز في الطفل مفهوم الوقاية من األمراض.
رابعا :البعد الوطني
1

ترسخ في الطفل اَلنتماء للوطن العربي الكبير.

2

تغرس في الطفل حب الوطن

3

تحث على وحدة المسلمين وتسعى من أجل تحقيقها

4

تنمي حرية التفكير وابداء الرأي.

0

تعزز التضامن العربي واإلسالمي مع الشعب

6

تنمي اإلحساس بهموم األمة اإلسالمية

7

تدعم اَلعتزاز بمقدسات الوطن وتراثه

8

تنمي التضامن مع أهالي الشهداء

9

تشجع على العدالة في إصدار األحكام

1.

تعزز احترام رأي األغلبية.

الفلسطيني في مواجهة الحصار
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11

تدفع إلى التكافل مع أهالي األسرى والمعتقلين.

12

تحث على تقدير ذوي الشهداء وأبنائهم.

13

تشجع على المشاركة السياسية.

خامسا :البعد اَلجتماعي
1

تحث الطفل على التعامل مع الناس بإيجابية

2

تنمي في الطفل الحرص على ممتلكات اآلخرين

3

تعزز في الطفل تحمل المسئولية نحو أفراد أسرته

4

تطلع الطفل على ثقافات المجتمعات األخرى

0

تحث الطفل على احترام القانون

6

تنمي في الطفل القدرة على الحوار والمناقشة

7

تحث الطفل على صلة األرحام واألقارب

8

تعزز في الطفل ضرورة بر الوالدين وطاعتهما

9

تنمي في الطفل الوعي بحقوقه عند اآلخرين
وواجباته تجاههم

 1.تحث الطفل على القيام باألعمال التطوعية والخيرية
لخدمة اآلخرين
 11تشجع الطفل على مساعدة األقرباء واألصدقاء
 12تحث الطفل على اإلصالح بين المتخاصمين
 13تنمي في الطفل روح المشاركة الوجدانية لآلخرين
 14تدفع الطفل إلى العطف على الفقراء والمساكين
 10تحث الطفل على احترام الرأي األخر
 16تشجع الطفل على المساهمة في إقامة المشروعات
األنشطة الجماعية

 17تحث على مساعدة أهل بيته في أعمالهم
 18تعزز في الطفل الرغبة في العمل التعاوني
 19تحث الطفل على تقبل أفكار اآلخرين
 2.تنمي في الطفل مفهوم التكافل اَلجتماعي بين أبناء
المجتمع
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 08تحث في الطفل احترام وتقدير الوقت
 00تدفع الطفل على العطف على األيتام
سادسا  :البعد العلمي /النظري
1

تزيد من القاموس اللغوي لدى الطفل

2

تنمي التفكير العقلي لدى الطفل

3

تنمي اإلبداع واَلبتكار لدى الطفل

4

تشجع الطفل على حفظ وتكرار المادة المعروضة

0

تكسب الطفل معارف ومعلومات جديدة

6

تتضمن المواد المعروضة كافة المواد الدراسية

7

تحث الطفل على تقدير العلم والمعرفة

8

تنمي في الطفل حب المطالعة والقراءة

9

تزيد من قدرتهم في مقررات الرياضيات

82

تنمي في الطفل ضرورة تعلم اللغة اَلنجليزية

كاألناشيد

سابعا :البعد الجمالي
1

يعتني طفلي بجسمه ويرجع ذلك لما يشاهده على
فضائيات األطفال

2

تنمي فضائيات األطفال لدى طفلي قيمة اإلحساس
بالجمال

3

يتأثر طفلي بما يشاهده على فضائيات األطفال من

4

يرتب طفلي أدواته المدرسية كيفما يراها على فضائيات

0

يعتني طفلي بشخصيته كثي اَر متأث ار بما يشهده على

6

يهتم طفلي بتزيين األماكن الخاصة كما يشاهدها على

مناظر جميلة
األطفال

فضائيات األطفال
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فضائيات األطفال
7

يهتم طفلي بالمحافظة على نظافة األماكن العامة كما
يشاهدها على فضائيات األطفال
الملحق الثاني  :االستبانة في صورتها النهائية

استبانة
أختي المعلمة  ...................المحترمة
تحية طيبة وبعد

يشـ ـرفني أن أض ــع ب ــين أي ــديكم ه ــذا اَلس ــتبيان ك ــأداة رئيس ــة لجم ــع البيان ــات المتعلق ــة بد ارس ــة ميداني ــة

للحصول على درجة الماجستير في أصول التربية وهي بعنوان

" دور فضــائيات األطفــال التلفزيونيــة المتخصصــة فــي تــدعيم القــيم التربويــة لــديهم مــن
وجهة نظر معلمات المرحلة األساسية الدنيا في مدارس محافظات غزة "

لذا أرجو التكرم بقراءة كل بند من بنود اَلستبانة وتحديد درجة موافقتـك عليهـا أو تأييـدك لكـل بنـد وذلـك

بوضــع إشــارة(×) فــي العمــود المناســب أمامــه.كلــي أمــل فــي إجــابتكم عــن جميــع بنــود اَلســتبانة بدقــة
وموضوعية.علما بأن هذه البيانات التي ستدلين بها ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.ولكـم جزيـل

الشكر
 الجهة المشرفة:
 المحافظة:

 عدد األبناء:

وكالة
شمال غزة

من ()3(-)1

 عدد سنوات الخدمة :من()0( –)1

حكومة
غرب غزة

(  )4فأكثر

من ( )6فأكثر

 اختيــار الفضــائية التــي يشــاهدها طفلــك يــتم مــن خــالل :رغبــة الطفــل
األسرة
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التشــاور بــين أف ـراد

 الفضائية المفضلة لدى طفلك :طيور الجنة

غير ذلك

كراميش

اذكريها................

الباحثة :نجاة عزات أبوناصر

أوَل :البعد األخالقي
م

mbc3

موافق موافق محايد غير

الفقرة

بشدة

غير

موافق موافق
بشدة

8

تحث الطفل على الشجاعة في قول الحق

0

تدعو الطفل للتصرف بأمانة مع كافة الناس

3

تشجع الطفل على التواضع واحترام اآلخرين

8

تعزز في الطفل مقابلة اإلساءة باإلحسان

0

تحث الطفل على الوفاء بالعهد مع جميع الناس

6

تشجع الطفل على العدل مع اآلخرين

7

تحث الطفل على العفو عن اآلخرين عند المقدرة

1

تشجع الطفل على التواصل مع األشخاص الذين
يتصفون باألمانة

ثانيا  :البعد الديني
1

تنمي في الطفل حب اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم

2

تعرف الطفل بأركان اإلسالم وأركان اإليمان

3

تدعو الطفل بأن تكون أعماله خالصة هلل

4

تحث الطفل على صوم شهر رمضان

0

تنمي في الطفل اَلعتماد على الذات بدَل من

6

تحث الطفل على قول بسم اهلل عند تناول الطعام

7

تنمي في الطفل المحافظة على طهارة ملبسه وجسمه

اَلتكالية والتواكل

والحمد هلل بعد اَلنتهاء منه
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ومسكنه
8

تحث الطفل على األخذ باألسباب ثم التوكل على اهلل

9

تكسب الطفل األخالق اإلسالمية
مثل(الصدق،األمانة،الوفاء،الوضوء،الحجاب)

 82تعرف الطفل على الشخصيات اإلسالمية المشهورة

ثالثا  :البعد الصحي
1

تحث الطفل على غسل األيدي قبل األكل وبعده

2

تشجع الطفل على تنظيف األسنان قبل النوم

3

تنمي في الطفل الكثير من العادات الصحية السلمية

4

تدفع الطفل إلى المحافظة على نظافة الجسم

0

تحث الطفل على المحافظة على نظافة الملبس

6

تحذر الطفل من شراء المأكوَلت المكشوفة

7

تشجع الطفل على المحافظة على سالمة الحواس

8

تغرس في الطفل حب مزاولة األلعاب الرياضية

9

تحث الطفل على اَللتزام بآداب الطعام

1.

تنهي الطفل عن اإلسراف في الشراب والطعام

 11تعزز في الطفل مفهوم الوقاية من األمراض

رابعا  :البعد العلمي /النظري
1

تنمي التفكير العقلي لدى الطفل
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2

تنمي اإلبداع واَلبتكار لدى الطفل

3

تكسب الطفل معارف ومعلومات جديدة

4

تتضمن المواد المعروضة كافة المواد الدراسية

0

تحث الطفل على تقدير العلم والمعرفة

6

تنمي في الطفل حب المطالعة والقراءة

7

تزيد من قدرتهم في مقررات الرياضيات

1

تنمي في الطفل ضرورة تعلم اللغة اَلنجليزية

خامسا :البعد الوطني
1

ترسخ في الطفل اَلنتماء للوطن العربي الكبير.

2

تغرس في الطفل حب الوطن

3

تحث على وحدة المسلمين وتسعى من أجل تحقيقها

4

تنمي حرية التفكير وابداء الرأي.

0

تعزز التضامن العربي واإلسالمي مع الشعب
الفلسطيني في مواجهة الحصار

6

تنمي اإلحساس بهموم األمة اإلسالمية

7

تدعم اَلعتزاز بمقدسات الوطن وتراثه

8

تدفع إلى التكافل مع أهالي األسرى والمعتقلين.

9

تحث على تقدير ذوي الشهداء وأبنائهم.

1.

تشجع على المشاركة السياسية.

سادسا  :البعد الجمالي
1

تسهم في اعتناء الطفل بجسمه وشكله

2

تنمي في الطفل قيمة اإلحساس بالجمال

3

تشجع الطفل على ترتيب أدواته المدرسية والمحافظة

4

تحث الطفل على اَلهتمام بتزيين األماكن الخاصة

0

تنمي في الطفل ضرورة المحافظة على نظافة

عليها
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األماكن العامة
سابعا :البعد اَلجتماعي
1

تحث الطفل على التعامل مع الناس بإيجابية

2

تنمي في الطفل الحرص على ممتلكات اآلخرين

3

تعزز في الطفل تحمل المسئولية نحو أفراد أسرته

4

تحث الطفل على احترام القانون

0

تنمي في الطفل القدرة على الحوار والمناقشة

6

تحث الطفل على صلة األرحام واألقارب

7

تعزز في الطفل ضرورة بر الوالدين وطاعتهما

8

تنمي في الطفل الوعي بحقوقه عند اآلخرين

9

تحث الطفل على القيام باألعمال التطوعية والخيرية

وواجباته تجاههم
لخدمة اآلخرين

 1.تشجع الطفل على مساعدة األقرباء واألصدقاء
 11تحث الطفل على اإلصالح بين المتخاصمين
 12تدفع الطفل إلى العطف على الفقراء والمساكين
 13تحث الطفل على احترام الرأي األخر
 14تحث على مساعدة أهل بيته في أعمالهم
 10تعزز في الطفل الرغبة في العمل التعاوني
 16تنمي في الطفل مفهوم التكافل اَلجتماعي بين أبناء
المجتمع

 87تحث في الطفل احترام وتقدير الوقت
 81تدفع الطفل على العطف على األيتام
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الر

اسم المحكم

قم

الدرجة العلمية

الجامعة التي يعمل بها

8

أ  .د عامر الخطيب

أستاذ أصول التربية

محاضر غير متفرع

0

أ .د فؤاد العاجز

أستاذ أصول التربية

الجامعة اإلسالمية-

3

أ  .د محمود أبو دف

أستاذ أصول التربية

جامعة األزهر  -غزة
غزة

الجامعة اإلسالمية -
غزة

8

د  .فايز األسود

أستاذ أصول التربية

جامعة األزهر  -غزة

0

د .محمد هاشم األغا

أستاذ أصول التربية

جامعة األزهر  -غزة

0

د .أحمد أبو الخير

أستاذ أصول التربية

المشارك

المساعد

الملحق رقم ( )3
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جامعة القدس
المفتوحة

الملحق رقم ( )8
تسهيل مهمة الباحثة
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