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االبعاد التربوية في برامج االطفال التلفزيونية في ضوء
حقوق الطفل العالمية
م.د.افنان حممد شعبان /جامعة بغداد /مركز حبوث السوق ومحاية املستهلك
الملخص
يهتـ البحث بدراسة االبعاد التربوية في برامج االطفاؿ التلفزيونية في ضوء حقوؽ الطفؿ العالمية ،ويهػدؼ البحػث
الى تحديد نوع االبعاد التربوية التي تذاع في برامج االطفاؿ التلفزيونية ،وتوضػي االكػلاؿ الفنيػة المسػتخدمة فػي
برامج االطفاؿ التلفزيونية ،وتحليؿ االبعاد التربوية التي تقػدمها بػرامج االطفػاؿ التلفزيونيػة ،وا ريػر الدراسػة لػى
ينة مف برامج االطفاؿ (للنا ابطاؿ) وهو برنػامج يػومي لػى ةنػا  mbc3الفضػايية وبرنػامج (تػؿ الزهػور) لػى
القنػػا ال زايريػػة ،وا ػػدر اسػػتمار تحليػػؿ محتػػوج الب ػرامج تضػػمنر فيػػار التحليػػؿ ،واسػػتخدـ البرنػػامج ا ح ػػايي
 spssلتفريغ البيانار واسػتخ ار النتػايج بػالتل اررار والنسػم الميويػة ،وتو ػؿ البحػث ئلػى نتػايج ػد مػف همهػا
ترلز االبعاد التربوية في برامج االطفاؿ لى السلوليار االخالةية والتعليميػة لونهػا اهػـ االي ابيػار التػي ي ػم اف
يتعلمها الطفؿ ،لما اف التعلـ والمعرفة هي الثر االبعاد التربويػة التػي ترلػز ليهػا بػرامج االطفػاؿ ولػذلؾ مسػا د
االخريف واالهتماـ بالنظافة ،واف اغلبية اهداؼ برامج االطفاؿ هي اهداؼ تربوية ولذلؾ اهداؼ تعليمية.

الللمار المفتاحية :االبعاد التربوية ،برامج االطفاؿ ،حقوؽ الطفؿ ،التلفزيونية ،اال الـ.
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The Educational dimensions of children's television programs in the light of the
universal rights of child
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Abstract
The research aims at determining the type of educational dimensions to be
broadcasted in children's television programs, clarifying the technical forms
used in children's TV programs, analyzing the educational dimensions provided
by children's television programs, and studying the educational dimensions of
children's television programs. The researcher used a sample of children's
programs: all of us heroes, which is a daily program on the mbc3 channel as
well as the program of Tel flowers on the Algerian channel. The researcher
designed an analysis content form included categories of analysis. Spss
program was used to process the collected data. The research reached several
results; the concentration of educational dimensions in the children's programs
is on moral and educational behaviors, as they are the most important things
that the child should learn. The learning and knowledge are the most
educational dimensions focused on the children's programs as well as helping
others and caring for cleanliness, and the majority of children's programs focus
on the educational and instructional goals.

Keywords: educational dimensions, children's programs, children's rights,
television Media

416

2069

اجمللد ()61

العدد ( )16

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

المقدمة
ا ب التلفزيوف مف الثػر الوسػايؿ اال الميػة اهميػة فػي حيػا النػاس لمػا يمتللػا مػف مميػزار علتػا يكػ ؿ حيػ از
لبي ار مف اوةاتنا وبكلؿ خاص ال ػ ار ،ومػف الثػر الم ػادر التػي يح ػؿ منهػا الطفػؿ لػى المعلومػار المختلفػة
حيث نعيش اليوـ في الـ الفضاء المفتوح الذي يقدـ مختلؼ الثقافار.
ويعػد التلفزيػػوف احػدج الوسػػايؿ التربويػة ووسػػيلة مهمػة مػػف وسػايؿ التنكػػية اال تما يػة لمػػا يمتللػا مػػف مميػزار
ت علػػا وسػػيلة ا الميػػة مػػشثر فػػي ك ػراي الم تمػػا لافػػة وبكػػلؿ خػػاص فػػي االطفػػاؿ ،فقػػد اثبتػػر الدراسػػار اف
للتلفزيوف تاثي ار لبي ار لى االطفاؿ الذيف يكاهدوف برامج االطفػاؿ لسػا ار طويلػة ،لػذا فػاف الدراسػة تهػتـ بدراسػة
االبعاد التربوية التي تقدمها برامج االطفاؿ مف خالؿ التلفزيوف.
ويعػػد االطفػػاؿ هػػـ الكػػريحة االهػػـ فػػي هػػرـ بنػػاء الم تمػػا وهػػـ االلثػػر تػػاث ار بمػػا تعرضػػا وسػػايؿ اال ػػالـ خ و ػػا
المريية منها فيتاثروف بالبرامج واالفالـ وال ور التي يكاهدونها ،ويلوف لػديهـ القػدر لػى التسػام المعرفػة مػف
خاللهػػا اسػػرع مػػف غيػػرهـ الف اال ػػالـ يعػػد احػػدج وسػػايؿ التنكػػية اال تما يػػة التػػي يتربػػى ليهػػا الطفػػؿ وبكػػلؿ
خػػاص للمحتػػوج الػػذي تقدمػػا ب ػرامج االطفػػاؿ التلفزيونيػػة حيػػث تقػػدـ الرسػػوـ المتحرلػػة واالل ػواف ال ذابػػة والػػدمى
وتستخدـ وسايؿ رض مكوةة وتتنوع في استخداـ الل ار العامية والعربية الف حى واال نبية.
ويقػػدـ اال ػػالـ تػػاثيرار اي ابيػػة وسػػلبية وهػػو يعػػد سػػالحا ذا حػػديف ويفضػػؿ الترليػػز لػػى ال وانػػم االي ابيػػة فيمػػا
يتعلؽ بتاثيرار اال الـ في سلوؾ وكخ ية الطفؿ واالبتعاد ف ال وانم السػلبية التػي تػشدي الػى انعلاسػار سػية
لى حيا الطفؿ لونها المرحلة العمرية التي تسهـ في بناء كخ ية االنساف المستقبلية .
ويػػرج لمػػاء الػػنفس اف سػػلوؾ الطفػػؿ هػػي النتي ػػة الحتميػػة والمح ػػلة الساسػػيار تلػػويف والتنكػػية اال تما يػػة
للطفؿ التي تربى ليهػا بػر المشسسػار اال تما يػة المختلفػة منهػا اال ػالـ وهػي ايضػا نتي ػة لتفا لػا مػا هػذ
الملونار ويلتسم ت رفاتا وسلولياتها مف خاللها.
لذا فاف البحث يهتـ بدراسة االبعػاد التربويػة التػي ترلػز ليهػا بػرامج االطفػاؿ التلفزيونيػة ومػا تقدمػا لل ػ ار مػف
افلار ومعلومار وما تترلا مف تاثيرار وةيـ تربوية

حيحة تسهـ في بناء الطفؿ.
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الف ؿ األوؿ

مكللة البحث و هميتا:

 .1مكللة البحث Research problem
يشثر التلفزيوف في كخ ية الطفؿ بكلؿ لبير اذ يعد احدج وسايؿ التنكية اال تما ية والتربويػة فقػد ا تػاد مكػاهد بػرامج االطفػاؿ

منذ

ر والتػي بػدورها تقػدـ ةيمػا وموضػو ار مختلفػة تسػهـ فػي تلػويف وتػد يـ القػيـ ال ػحيحة للطفػؿ ،ومػف هنػا تتحػدد مكػللة

البحث في محاولة اال ابة ف التساشوؿ االتي :ما هي االبعاد التربوية التي تقدمها برامج االطفاؿ التلفزيونية؟.

 .2همية البحث Research importance

يعد االطفاؿ الكريحة المهمة في الم تما واف تلػوينهـ وتػربيتهـ تقػا لػى ػاتؽ االسػر والمشسسػار التربويػة منهػا وسػايؿ اال ػالـ
لونا يقدـ برامج متنو ة تحتوي لى افلار ومباديء وةيـ مختلفة تشثر بكلؿ اي ابي وسلبي لى كخ ية وبناء الطفؿ ،واف بػرامج

االطفاؿ هي الرلف الذي ي د فيا الطفؿ متعتا وسلوتا لما تمتللا مػف نا ػر ال ػذم مػف

ػور متحرلػة والػواف زاهيػة ودمػى ناطقػة

واغاني وموسيقى متنو ة و ميعها توظؼ ل ايار معينة منها تعليـ الطفؿ السلوليار السليمة واالدام والقيـ التربوية ال ػحيحة ،لػذا

فاف اهمية البحث تنطلؽ مف انا يناةش ويطرح اكلالية هامة تتعلؽ بتربية الطفؿ وتنميتا مف خالؿ برامج االطفاؿ التلفزيونية.

 .3هداؼ البحث Search objectives
يسعى البحث ئلى تحقيؽ األهداؼ اآلتية:

 -تحديد نوع االبعاد التربوية التي تذاع في برامج االطفاؿ التلفزيونية.

 توضي االكلاؿ الفنية المستخدمة في برامج االطفاؿ التلفزيونية. -تحليؿ االبعاد التربوية التي تقدمها برامج االطفاؿ التلفزيونية.

حدود البحث search limits

تتمثؿ حدود البحث في ما يأتي:
-

الحػػػدود الزمنيػػػة :تمتػػػد الحػػػدود الزمنيػػػة للبحػػػث فػػػي تحليػػػؿ برنػػػامج للنػػػا ابطػػػاؿ وبرنػػػامج تػػػؿ الزهػػػور للمػػػد - 2118/3/1

-

الحدود الملانية :تتمثؿ الحدود الملانية للبحث في ةنا  mbc3الفضايية .

.2118/6/31

الم طلحار اال رايية للبحث Terms of Procedure for Research

 -االبعاد التربوية :تعرؼ بانها المدج الواسا الذي تتحرؾ فيا العملية التربوية التي تقوـ بها بػرامج االطفػاؿ المتخ

مف مضاميف ومفاهيـ تنمي قؿ الطفؿ.

ػة بمػا تقدمػا

 حقوؽ الطفؿ :هي االحلاـ والقوانيف المتفؽ ليها الميا التي تحفػظ حقػوؽ الطفػؿ وتػنظـ حياتػا وتػوفر لػا العػيش بلرامػة وامػافوحرية وحمايتا والدفاع نا مف خالؿ االتفاةيار الدولية ضد االنتهالار التي ةد تمارس ضد  ،وتضمف لا حؽ الحيا والتعليـ بعيدا
ف ال ار ار والحروم في الم تمعار.

 الطفػؿ :تتحػدد مرحلػة الطفولػػة منػذ مػيالد الطفػػؿ ،ولػـ يت ػاوز سػػف  18امػا  ،وهنػاؾ مػػف يحػدد هػذ المرحلػػة الػى سػف البلػػوغ.(.)Fahmi,2012,p19
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الف ؿ الثاني

ػػف حقػػوؽ الطفػػؿ العالميػػة :لقػػد اةػػرر المواثيػػؽ الدوليػػة واال النػػار حقػػوؽ الطفػػؿ فػػي مختلػػؼ الميػػاديف

واالت اهػػار وابرزهػػا اال ػػالف العػػالمي لحقػػوؽ االنسػػاف لسػػنة  ، 1948اذ احتػػوج اال ػػالف لػػى ( )31مػػاد تقػػر
الحقوؽ المدنية والسياسية واالةت ادية واال تما يػة لالنسػاف بضػمنها حقػوؽ الطفػؿ فمػف حقػة الحيػا والسػالمة
الكخ ية وم انية التعليـ والعػيش بحريػة ولرامػة والمسػاوا فػي الحقػوؽ وحمايتػا مػف االسػترةاؽ وت ػار الرةيػؽ
وحقا في الر اية ال حية والحماية اال تما ية (.)Merzouq,2010,p16
وةد الد العهد الدولي للحقوؽ المدنية والسياسػية للطفػؿ لعػاـ  1966تاليػدا لاللتػزاـ بمبػادي حقػوؽ االنسػاف فػي
اال ػػالف العػػالمي لعػػاـ  48وتعزيػػز لحػػؽ الطفػػؿ ،وتشلػػد ديبا ػػة العهػػد الػػدوؿ لعػػاـ  66لػػى الحقػػوؽ المتسػػاوية
للطفػػؿ اينمػػا لػػانوا وفقػػا لميثػػاؽ االمػػـ المتحػػد  ،وةػػد لػػاف للطفػػؿ ملانػػة مهمػػة ضػػمف بنػػود العهػػد الػػدولي للحقػػوؽ
المدنية والسياسية مػف منطلػؽ اف الطفػؿ يسػتحؽ العنايػة والر ايػة فػي مختلػؼ الم ػاالر النػا لػايف ضػعيؼ وةػد
المذلؾ الدوؿ التي

ادةر ليا بتطبيقا واحتراـ القانوف(.)Zarzoor,2012,p181

اال الـ التربػوي :يعػد اال ػالـ التربػوي احػدج المرتلػزار التربويػة فػي الم تمػا ،حيػث تقػوـ وسػايؿ اال ػالـ بتقػديـ
الوظيفػػة التربويػػة مػػف خػػالؿ الرسػػايؿ التػػي تبثهػػا بػػر برام هػػا التػػي تقػػدمها للطفػػؿ فيػػدرؾ المفػػاهيـ والسػػلوليار
االي ابية والمعرفية والتعليمية واالخالةية ،ويقوـ اال الـ التربوي بػدور الػى انػم المشسسػار التربويػة التػي تعلػـ
الطفؿ (.)Amer,2013,p142
فقد ساهـ التطور التقني والتلنولو ي في وسايؿ االت ػاؿ وانتكػارها فػي العػالـ فػي تطػوير القنػوار الفضػايية بمػا
يتاليـ ما التحوؿ في العالـ وتأثيرها فػي التوا ػؿ بػيف الكػعوم واسػاليم تقػديـ بػرامج االطفػاؿ والرسػوـ المتحرلػة
بافلار ديد تنمي مفاهيـ و قؿ الطفؿ(.)Abu Nasser,2013,p37
اف لال ػػالـ التربػػوي اساسػػيار ومبػػاديء تتمثػػؿ فػػي بنػػاء الكخ ػػية المتلاملػػة للطفػػؿ ،وااللتػزاـ بالمفػػاهيـ الدينيػػة
والمحافظػػػػػػػػة لػػػػػػػػى العقيػػػػػػػػد والل ػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة وترسػػػػػػػػي االنتمػػػػػػػػاء للػػػػػػػػوطف والمبػػػػػػػػاديء واالخالةيػػػػػػػػار
السامية(.)Ismail,2011,p99
ويقوـ اال الـ بدور في التربية اذ تهدؼ التربيػة اال الميػة الػى تعلػيـ االطفػاؿ و علهػـ يتعػاملوف بانتقاييػة وادراؾ
مػػا المحتػػوج اال المػػي والتسػػام االثػػار االي ابيػػة وت نػػم االثػػار السػػلبية ويلونػػوف الثػػر و يػػا ومسػػشولية ت ػػا
سلولياتهـ في الم تما (.)Abdel Hamid,1995,17
ولال الـ وظيفة اساسية نحو الطفػؿ مػف خػالؿ تو ػيؿ مػا ال تسػتطيا المدرسػة او المنػزؿ تو ػيلا اليػا باسػلوم
منفرد يختلؼ ف المشسسار التربوية والمنزؿ فيقدـ المعلومار بطريقة مكوةة و ذابة للطفؿ.
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ػػػة المو هػػة لالطفػػػاؿ ،وهػػي تحمػػػؿ ةػػيـ ومضػػػاميف انسػػػانية

وسلولية وا تما ية وتربوية ودينية وتتخذ كلؿ الرسػوـ المتحرلػة مسلسػالر االطفػاؿ وافػالـ االطفػاؿ ومسلسػالر
االطفاؿ (.)Amal,2004,p2
وتعد برامج االطفاؿ رسالة ا المية مو هة لالطفاؿ ذار اهداؼ تربوية تقدـ بطريقػة تتسػـ بالمتعػة والتكػويؽ مػف
خػػال ؿ الرسػػوـ المتحرلػػة وااللعػػام وال ػػور واالل ػواف ،بحيػػث تلبػػي احتيا ػػار الطفػػؿ مػػف خػػالؿ التسػػلية والترفيػػا
وتػػػػػوفير البػػػػػر ةػػػػػدر مػػػػػف المعلومػػػػػار المفيػػػػػد تسػػػػػهـ فػػػػػي العمليػػػػػة التربويػػػػػة وتعػػػػػدهـ لالفضػػػػػؿ مسػػػػػتقبال
(.)Al-Sadid,2006,p52
وةد ا ب التلفزيوف زءا مهما مف الـ وحيا الطفؿ اذ انا يتأثر بما يكػاهد ويػ ار مػف
للمار و بارار تبقى القة في ذهنا فعاد ما يقلد ال

ػور ومػا يسػمعا مػف

ار الحرلار التي يكاهدونها في برامج االطفػاؿ ويتػاثروف

بالكخ ػػيار التػػي تظهػػر ويػػرددوف الللمػػار والعبػػارار التػػي يسػػػمعونها وبػػنفس الل ػػة التػػي تقػػدـ بهػػا لػػذا فػػػاف
للتلفزيوف تاثير لبير ودور في تربية الطفؿ وتنكيتا ،لذا ي م اف يلوف لالسر دور في تو ية ابنػايهـ وتػو يههـ
(.)Lucy,1998,p125
وللتلفزيوف تاثير لى الطفؿ منذ نكاتا االولى لما يمتللا مػف نا ػر ػذم مػف الػواف و ػور ولػا اثػار اي ابيػة
تتمثػػؿ فػػي توسػػيا مػػدارؾ ومعػػارؼ الطفػػؿ لونػػا م ػػد ار للمعرفػػة وترسػػي القػػيـ والسػػلوليار ،ويعمػػؿ ايضػػا لػػى
التلييػػػؼ اال تمػػػا ي مػػػف خػػػالؿ تفا لػػػا وحديثػػػا مػػػا االخػػػريف ،ويثيػػػر خيالػػػا وينمػػػي مللتػػػا الفلريػػػة واالبدا يػػػة
(.)bumishta,2018,p419
ويهتـ التلفزيوف بانتػا البػرامج التػي تعنػى بهػذ الفيػة مػف الم تمػا فتقػدـ مػواد ا الميػة فػي كػلؿ افػالـ وبػرامج
معػػػػػػػد لل ػػػػػػػ ار تلػػػػػػػوف لػػػػػػػى كػػػػػػػلؿ فقػػػػػػػرار ومنو ػػػػػػػار واسػػػػػػػتعراض وموسػػػػػػػيقية واغػػػػػػػاني وتمثيليػػػػػػػار
(.)Tamar,2006,p20
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الف ؿ الثالث

ئ راءار البحث

نوع البحث Research Methodology
يعػػد هػػذا البحػػث مػػف البحػػوث الو ػػفية التػػي ترلػػز لػػى و ػػؼ خ ػػايص م تمػػا البحػػث ،و موةػػؼ معػػيف ،و
ما ة ،و فرد معيف ،وتل اررار حدوث الظواهر المختلفة وسماتها ،واستخدـ في البحث منهج المس لونػا هػدا
لميػػػػػػػػػا منظمػػػػػػػػػا للح ػػػػػػػػػوؿ لػػػػػػػػػى البيانػػػػػػػػػار والمعلومػػػػػػػػػار وخ ػػػػػػػػػايص الظػػػػػػػػػاهر موضػػػػػػػػػوع البحػػػػػػػػػث
(.)Hussein,1983,p132

ينة البحث وو فهاResearch sample and description

تػـ اختيػار ينػة البحػث للمػػد  2118/6/31- 2118/3/1لبرنػامج للنػا ابطػاؿ وهػػو برنػامج يػومي لػى ةنػػا
 mbc3الفضايية ،وبطريقة العينة العكوايية المنتظمة باسلوم "االسبوع ال ػنا ي" وذلػؾ باختيػار الحلقػة االولػى
مف االسبوع االوؿ ،ثـ الحلقة الثانية مف االسبوع الثػاني وهلػذا الػى نهايػة ينػة الدراسػة ،امػا برنػامج تػؿ الزهػور
لى القنا ال زايرية وهو برنامج اسبو ي تـ اختيار العينة بطريقة الح ر الكامؿ .
دوؿ رةـ ( )1يبيف الزمف المخ ص لحلقار ينة الدراسة مف برنامج للنا ابطاؿ
دد الحلقار

الزمف

الحلقة االولى

 11.45د

الحلقة الثانية

 12د

الحلقة الثالثة

 11.56د

الحلقة الرابعة

 14د

الحلقة الخامسة

 11.55د

الحلقة السادسة

 .9.58د

الحلقة السابعة

 11د

الحلقة الثامنة

 11.35د

الحلقة التاسعة

 11د

الحلقة العاكر

 11د

الحلقة الحادية كر

 11د

الحلقة الثانية كر

 11د
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دوؿ رةـ ( ) 2يبيف الزمف المخ ص لحلقار ينة الدراسة مف برنامج تؿ الزهور
دد الحلقار

الزمف

الحلقة االولى

 15د

الحلقة الثانية

 15.45د

الحلقة الثالثة

 16د

الحلقة الرابعة

 14د

الحلقة الخامسة

 15.52د

الحلقة السادسة

 14.41د

الحلقة السابعة

 15د

الحلقة الثامنة

 16د

الحلقة التاسعة

 15د

الحلقة العاكر

 15د

الحلقة الحادية كر

 15د

الحلقة الثانية كر

 15د

ادا البحث Search Tool
اسػػتخدـ فػػي البحػػث اسػػلوم تحليػػؿ المضػػموف لونػػا نسػػم األسػػاليم التػػي يملػػف اسػػتخدامها فػػي مػػا وتحليػػؿ
البيانػػار الخا ػػة بالبحػػث واالبعػػاد التربويػػة فػػي ب ػرامج االطقػػاؿ ،ويعػػرؼ بيرنػػارد بيرلسػػوف تحليػػؿ المحتػػوج بانػػا
اسػػػػػػػلوم البحػػػػػػػث الػػػػػػػذي يهػػػػػػػدؼ الػػػػػػػى الو ػػػػػػػؼ اللمػػػػػػػي والموضػػػػػػػو ي والمنه ػػػػػػػي الظػػػػػػػاهر لالت ػػػػػػػاؿ
( ،)Abdel Hamid,1983,p17وةد ا در استمار تحليؿ المضموف بالفيار الخا ة لهذا ال رض.

وحدار التحليؿ  :استخدـ في البحث الوحدار االتية:

 وحد الموضوع :وهي تكػمؿ تحديػد الموضػو ار او االبعػاد التربويػة المو ػود فػي بػرامج االطفػاؿ التلفزيونيػة،وهي مف الثر الوحدار المستخدمة في تحليؿ المضموف .
وحد الللمة :وهي مف الوحدار المستخدمة في تحليؿ المضموف.
 -وحد الزمف :استخدمر وحد الزمف مف ا ؿ تحديد الزمف المست رؽ لحلقار البرنامج وهي تقاس بالدةيقة.

دؽ األدا Believe the tool

تـ استخداـ ال دؽ الظاهري لالدا بعرضها لى الخبراء (ملحؽ  )1الذيف ابد وا مالحظاتهـ وتـ ا راء التعديالر
والمقترحار المطلوبة بما يحقؽ اغراض البحث ويقيـ االستمار بتعديؿ فيار التحليؿ الرييسة والفر ية بكلؿ
افضؿ .
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الثبار
يكير الثبار الى تحليؿ ينة مف برامج الدراسة بعد مد مف الزمف بيف التحليؿ االوؿ والثاني ويكير معامؿ
الثبار الى نسبة ( )1.82وهي نسبة مقبولة.

االساليم االح ايية

استخدـ البرنامج االح ايي spss

راء العمليار االح ايية التي وضعر في داوؿ تبيف التل اررار والنسم

الميوية والمراتم .

ال انم العملي للبحث Practical side to search
اوال :نوع االبعاد التربوية:

دوؿ رةـ ( )3يبيف نوع االبعاد التربوية
النسبة الميوية

نوع االبعاد التربوية

التل اررار

التعليمية

16

%25.3

اال تما ية

12

%19

الدينية

6

%9.5

الثقافية

9

%14.2

االخالةية

21

%31.7

الم موع

63

111

توظؼ برامج االطفاؿ التلفزيونية انماط وانواع تربوية مختلفة في برام ها منها التعليمية واال تما ية والدينية
والثقافية وهنالؾ ايضا االخالةية ،ويتض مف نتايج ال دوؿ رةـ ( )3اف نوع االبعاد التربوية االخالةية ح لر
لى ا لى نسبة ( )%31.7بم موع تل اررار ( ،) 21واف االبعاد التعليمية ح لر لى الترتيم الثاني بنسبة
( )%25.3وبم موع تل اررار (.)16
ثانيا :االكلاؿ الفنية المستخدمة في تقديـ برامج االطفاؿ:

دوؿ رةـ ( )4يبيف االكلاؿ الفنية المستخدمة في تقديـ برامج االطفاؿ
التل اررار

النسبة الميوية

االكلاؿ الفنية المستخدمة في تقديـ برامج االطفاؿ
الموسيقى

32

%24.6

االغاني

48

%36.9

الحديث

14

%11.7

الحوار

24

%18.4

المسابقار

12

%9.2

الم موع

131

%111
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يتض مف نتايج ال دوؿ ( ) 4اختالؼ االكلاؿ الفنية المستخدمة في برامج االطفاؿ فقد استخدـ في برنامج للنا
ابطاؿ الرسوـ المتحرلة اما في برنامج تؿ الزهور فقد استخدـ االطفاؿ والدمى المتللمة واالغاني والموسيقى
ودمى الحيوانار ،واالغاني مختلفة للؿ حلقة مف الحلقار ذار مضموف تربوي وتعليمي وديني لؿ حلقة مف
الحلقار تحتوي لى الموسيقى وااللواف وال ور االغاني الدينية ،التعليمية ،االنسانية ،التربوية ،اال تما ية،
لما تضمنر ايضا التمثيؿ والحديث والحوار ،والمسابقار التي تتضمف االسيلة واال ابار لم مو ة مف االطفاؿ.
حيث اف االغان ي لانر مف الثر االكلاؿ الفنية المستخدمة في برامج االطفاؿ با لى نسبة ( )%36.9بم موع
تل اررار ( )48تليها الحوار بنسبة ( )%18.4بم موع تل اررار (.)24

ثالثا :االبعاد التربوية في برامج االطفاؿ التلفزيونية:

دوؿ رةـ ( )5يبيف االبعاد التربوية في برامج االطفاؿ التلفزيونية
االبعاد التربوية في برامج االطفاؿ التلفزيونية

التل اررار

النسبة الميوية

ال دؽ

2

%3.1

التعاوف

3

%4.7

مسا د االخريف

6

%9.5

اال تماد لى النفس

2

%3.1

ال داةة

5

%7.9

الحفاظ لى البيية

4

%6.3

التعلـ والمعرفة

8

%12.6

القيـ الدينية

5

%7.9

الحم والعطاء

4

%6.3

احتراـ االخريف

3

%4.7

االهتماـ بالنظافة

6

%9.5

حقوؽ الطفؿ

3

%4.7

ةبوؿ االختالؼ ما االخريف

3

%4.7

الحذر واالنتبا والسالمة

3

%4.7

التسام

4

%6.3

ادام الطعاـ

2

%3.1

الم موع

63

%111

424

2069

اجمللد ()61

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )16

يتض مف نتايج ال دوؿ ( )5اف برامج االطفاؿ تتنوع في الم االر التربوية التي تقدمها الهدؼ منها تقديـ
موضو ار تتناوؿ

وانم تربوية تسهـ في تعليـ وتنكية الطفؿ منها ال دؽ والتعاوف ومسا د االخريف

واالهتماـ بالنظافة وتعلـ ادام الطعاـ واالنتبا والحذر والحم والعطاء والتسام وةبوؿ االخريف رغـ االختالؼ
بينهـ ،اال اف النتايج تكير اف التعلـ والمعرفة هي الثر االبعاد التربوية التي ترلز ليها برامج االطفاؿ بنسبة
( )%12.6بم موع تل اررار ( ،)8وتليها بالترتيم مسا د االخريف و االهتماـ بالنظافة بنسبة ()%9.5
بم موع تل اررار ( ،)6ثـ اءر ال داةة والقيـ الدينية بنسبة ( )%7.9بم موع تل اررار (.)5

رابعا :اهداؼ االبعاد التربوية لبرامج االطفاؿ التلفزيونية:

دوؿ رةـ ( )6يبيف اهداؼ االبعاد التربوية لبرامج االطفاؿ التلفزيونية
التل اررار

النسبة الميوية

اهداؼ االبعاد التربوية لبرامج االطفاؿ التلفزيونية
تعليمي

16

%27.5

تربوي

22

%37.9

تو ية واركاد

15

%23.8

الم موع

63

%111

تتبايف االهداؼ التي تسعى الى تحقيها برامج االطفاؿ التلفزيونية ضمنالعينة منها ما هو تربوي ومنها تعليمي
ومنها ما يقدـ التو ية واالركاد ،ويتبيف مف ال دوؿ ( )6اف اغلبية اهداؼ برامج االطفاؿ هي اهداؼ تربوية
بنسبة ( )%37.9بم موع تل اررار ( )22تليها االهداؼ التعليمية بنسبة ( )%27.5بم موع تل اررار ()16
واهداؼ التو ية واالركاد بنسبة ( )%23.8بم موع تل اررار (.)15

خامسا :الل ة المستخدمة في البرامج:

دوؿ ( )7يبيف الل ة المستخدمة في برنام ي للنا ابطاؿ وتؿ الزهور
الل ة المستخدمة في البرامج

التل اررار

النسبة الميوية

العربية

24

%111

المحلية

1

-

اال نبية

1

-

الم موع

24

%111

تقدـ برامج االطفاؿ مضامينها باستخداـ ل ار متعدد منهػا العاميػة والل ػة العربيػة الف ػحة وهنػاؾ ايضػا الل ػار اال نبيػة،
وذلؾ يعتمد لى سياسة المشسسة اال المية وات اهار البرامج والبلد المنتج للماد اال المية ،ويتبيف مف ال دوؿ ( )7اف

الل ة المستخدمة في برنامج للنا ابطاؿ هي الل ة العربيػة ولػذلؾ الل ػة العربيػة هػي المسػتخدمة فػي برنػامج تػؿ الزهػور اذ

لاف م موع التل اررار ( )24بنسبة ( )%111للال البرنام يف ،وهذا االمر مشكر لى اهمية التلفزيوف فػي السػام الطفػؿ
وتعليما الل ة العربية الف حى ،اذ يثر بكلؿ واض في الطفؿ وينمي المهارار الل وية لديا.
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االستنتا ار
 -1ترتبط االبعاد التربوية التي تقدمها برامج االطفاؿ التلفزيونية بحقوؽ الطفؿ العالمية حيث تشلد ميعها لى
حؽ الطفؿ التربوية واالنسانية.
 -2ترلز االبعاد التربوية في برامج االطفاؿ لى السلوليار االخالةية والتعليمية لونها اهـ االي ابيار التي ي م
اف يتعلمها الطفؿ.
 -3تستخدـ برامج االطفاؿ م اميا مف االطفاؿ والدمى المتللمة واالغاني والموسيقى ودمى الحيوانار ،واالغاني
مختلفة ذار مضموف تربوي وتعليمي وديني لؿ حلقة مف الحلقار تحتوي لى الموسيقى وااللواف وال ور
االغاني الدينية ،التعليمي ة ،االنسانية ،التربوية ،اال تما ية ،لما تضمنر ايضا التمثيؿ والحديث والحوار،
والمسابقار التي تتضمف االسيلة واال ابار لم مو ة مف االطفاؿ.
 -4اف التعلـ والمعرفة هي الثر االبعاد التربوية التي ترلز

ليها برامج االطفاؿ ولذلؾ مسا د االخريف

واالهتماـ بالنظافة.
 -5اف اغلبية اهداؼ برامج االطفاؿ هي اهداؼ تربوية ولذلؾ اهداؼ تعليمية.
 -6تستخدـ برامج االطفاؿ الل ة العربية الف حى في تقديـ موضو اتها مما يسهـ في تعليـ االطفاؿ الل ة
العربية وي علها سهلة ليتحدثوا بها.
Recommendations
1. The children's programs in the satellite channels should focus on the
dimensions, values, education and support and consolidation in children.
2. Increasing the number of children's educational programs that include
positive behaviors and away from negative behaviors.
3. Educational institutions and the family should have a role in the education
and education of the child and his guidance as well as the media and
children's programs.
4. Organizing seminars, conferences, workshops and participation of children
with children to train and educate them on educational methods in child
development.
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