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  "دور التلفزيون يف عملية التنشئة االجت�عية للطفل من وجهة نظر أولياء األمور"
  (دراسة ميدانية)

                         ي الســـريتيأ.مـعــــــز علـ                                              .سفيـان مصطفى قصيبــات                  أ
             اتة كلية الفنون اإلعالم/جامعة مرص                                                                            

m.elsraity@media.misuratau.edu.ly                                                                                       sofian87esteef@gmail.com                   
   :ملخص الدراسة

وجهة نظـر أوليـاء هدفت الدراسة إىل معرفة دور التلفزيون يف التنشئة االجت�عية للطفل من            

األمور، إذ يلعب التلفزيون دوراً مه� يف نقـل املعلومـات ونقـل السـلوكيات الرتبويـة، ويتزايـد اهـت�م 

 امقـ، وقـد املرب� االجت�عي� بدور التلفزيون يف التنشئة االجت�عية، إذ يعترب التلفزيون عنرصاً أساسـيا

 ،مـن أساسـيات أي بيـت ألنـه أصـبح أساسـا،ألرسة الباحثان بإلقاء الضوء عـىل دور التلفزيـون داخـل ا

وتحددت مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن سؤال: ما دور التلفزيون يف عملية التنشئة االجت�عيـة للطفـل 

أبريـل بواقـع عينـة مـن أوليـاء  1ينـاير إىل  15من وجهة نظر أولياء األمور؟ �ت الدراسة يف الفرتة من 

واعتمـد ، ) داخل نطـاق املدينـة200ين وزعت عليهم االست�رة عدد(الذ مصراتةاألمور داخل مدينة 

يستخدم للرتكيز عىل ظاهرة معينة أو موضوع مع� الذي الباحثان يف دراسته� عىل منهج دراسة الحالة 

كافة جوانبه بهدف التعمق يف كل الجزئيات املرتبطة بالتلفزيون وتأث�ه عـىل األطفـال ووقـع اختيـار يف 

بالوصـف فقـط  فيـه ىل منهج دراسة الحالة لغرض التعمق يف موضوع الدراسة ألنه ال يكتفي ع�الباحث

العمـل  يهـ  �نهج املسح بعينة، و�ت الدراسة بطريق�: األوىل�وقد استعان الباحث، التعمق فيهاببل 

خـالل  توزيع است�رات لإلجابة عن عدة تسـاؤالت ،تظهـر مـنب) ويل أمر 200امليدا� من خالل سؤال (

: جمع املعلومات من مؤلفات، ومقاالت منشورة عىل شبكة اإلنرتنت حول املوضوع ةالثاني .عرض البحث

ال يـزال  -1وخرجت هذه الدراسة بجملة من النتائج أبرزهـا .ومقارنته بالنتائج التي توصلت إليها هنفس

 األمـور أن التلفزيـون يقترصـ عـىليـرى أوليـاء  -2 -أولياء األمور يشككون يف دور التلفزيـون يف الرتبيـة

 القـيم يفأن أولياء األمور يعرفون قوة التلفزيون عىل التأث� والتغي� خصوصـاً -3 .الرتفيه أك� من الرتبية

والسلوكيات، لهذا يحددون نوعية الربامج حسب وجهة نظرهم وهناك العديد من اآلبـاء يقـوم بحـذف 

  .قنوات بعينها

  .األمورأولياء  الطفل، التنشئة، التلفزيون، :املفتاحيةالكل�ت       

mailto:m.elsraity@media.misuratau.edu.ly
mailto:m.elsraity@media.misuratau.edu.ly
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Abstract 

"The role of television in the process of socialization of the child from the 
point of view of the parents" (A field study) Preparation of researchers: 

 Sufian Mustafa Qusaybat  

Moez Ali Al-Siriti Study Summary: 

 The study aimed at identifying the role of television in the socialization of 
the child from the point of view of the parents. 

 Television plays an important role in the transmission of information and 
the transfer of educational behavior. 

 The social educators are increasingly interested in the role of television in 
socialization. Television is considered an essential element. 

 The two researchers shed the light over the role of the TV within the 
family being one of the basics essentials of any house. 

 The problem of the study was determined in answering the question:  

What is the role of television in the process of socialization of the child 
from the point of view of parents? 

 The study was conducted from January 15 to April 1, with a sample of 
parents within the city of Misurata, whom the forms (200) were handed to 
them within the city. The two researchers depended on their research on 
the syllable of the case study and used to focus on a particular 
phenomenon or subject in all its aspects in order to deepen in all the 
elements related to television and its impact on children. The two 
researchers chose the syllable of the case study for the purpose of studying 
the subject of the study because only descriptive is not sufficient but 
deepen in it. 

 The researchers used the sample syllable survey.The study was done in 
two ways: First: 
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 The fieldwork through asking the guardian (200) through the distribution 
of the forms to answer several questions, which appear through the 
presentation of the research. Second: 

 Collect information from books, articles published on the Internet on the 
same subject - and compare them with the findings. 

 The study came out with a number of results: 1) Parents still doubt the 
role of television in education. 

 2) Parents believe that television is limited to entertainment rather than 
raising. 

 3) Parents know the power of television to influence and change, 
especially in values and behaviors, so they determine the quality of 
programs according to their point of view and there are many parents that 
deleted specific channels. 

Keywords: TV, upbringing, child, parents.  

  املقدمة

وي د الثقـايف والرتبـابعـمن الوسائل اإلعالمية ذات األهمية القصوى من خالل األ  يعترب التلفزيون         

ئل هذه الوسيلة من ب� أك� الوسا وتصنف ، واملجتمعاتوالرتفيهي يف حياة األفراد  ةوالتثقيفي واإلعالمي

فهو  بصفة منتظمة أغلبيتهم يشاهدونهاإلعالم انتشارا ب� األطفال السي� يف املراحل العمرية األوىل، ألن 

  ه� من أوقاتهم.ميستقطب األطفال و يقتطع جزء  رئييس الذيالمصدر 

بصورة أوسع و�س املجتمع ليست محصورة فقط يف املؤسسـات إن التنشئة االجت�عية التي تتم         

وسائل اإلعالم ( اإلذاعة والتلفزيون،  إ�ا تعدو  ،مثل األرسة و املدرسة ،االجت�عية والرتبوية غ� النظامية

يف  وأخطارهـامن أهم املؤسسات االجت�عية والثقافية فهي  )1(..)جزءاً منهاوالكتب واملجالت والصحافة 

رحلة األوىل من الطفولة، فهذه الوسائل �ا تحملـه مـن املالسي� يف  ،التنشئة االجت�عية لألطفال عملية

و�ا تتضمنه من معلومـات وخـربات وسـلوكيات وقـيم واتجاهـات عـرب   ،مث�ات جذابة ومؤثرات فاعلة

أو من  ،ة (الكارتونية)املضام�  اإلعالمية و الثقافية والرتفيهية التي تسوق لهم من خالل الرسوم املتحرك
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خالل األفالم واملسلسالت و غ�ها من املحتويات التـي تقـدم بطريقـة مغريـة وجذابـة تسـتميل انتبـاه 

املشاهدين ملوضـوعات وسـلوكيات ومواقـف مرغـوب فيهـا، إضـافة إىل تـوف� فـرص الرتفيـه والـرتويج 

  . )2(حد سواءاملراهق� عىل  وأ واالستمتاع بقضاء أوقات الفراغ  سواء األطفال 

  اإلطار املنهجي للدراسة:

  الدراسة:مشكلة 

اهـت�م يلعب التلفزيون دوراً هامـاً يف نقـل املعلومـات ونقـل السـلوكيات الرتبويـة، ويتزايـد             

قـوم يو ،أساسـاً  عنص�راً التلفزيون  يعترباالجت�عي� بدور التلفزيون يف التنشئة االجت�عية، إذ  املرب�

  من أساسيات أي بيت.  أصبحالباحثان بإلقاء الضوء عىل دور التلفزيون داخل األرسة الذي 

  وتكمن مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن التساؤل الرئيس وهو:

  ما دور التلفزيون يف عملية التنشئة االجت�عية للطفل من وجهة نظر أولياء األمور؟

  الدراسة:أهمية 

تكمــن أهميــة البحــث يف الوقــوف عــىل حقيقــة الــدور الــذي يلعبــه التلفزيــون يف التنشــئة             

االجت�عية عىل األطفال وما مدى قدرته عىل بناء شخصية الطفل املعرفية وتعلم سلوكيات جديدة مـن 

  الطفل.شأنها أن تؤثر عىل 

  الدراسة:أهداف 

 فزيون يف عملية التنشئة االجت�عية للطفل من وجهةتهدف الدراسة إىل التعرف عىل دور التل            

  هداف الفرعية اآلتية:ومن هذا الهدف الرئيس تنبثق مجموعة من األ  ،نظر أولياء األمور

 التعرف عىل مدى وعي أولياء األمور عن مدى أهمية التلفزيون يف التنشئة االجت�عية للطفل. - 1

 ها أطفالهم عرب شاشات التلفاز.نيشاهدو ما مدى تعرف عينة الدراسة عىل املضام� التي  - 2

فهم وتزويدهم باملعلومات ليتم لهم وسيلة التلفزيون بمساعدة أولياء األمور عىل زيادة الوعي  - 3

  وسائل التي يتابعها أطفالهم عن طريق دراسة علمية.ال

  تساؤالت الدراسة:

  اجت�عيا؟ تنشئة الطفل هل التلفزيون له دور يف-1
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  معينة يفضلها الطفل ملشاهدة التلفزيون؟هل توجد أوقات -2

  ل التلفزيون قادر عىل أن يقوم بالتنشئة االجت�عية إيجابياً للطفل؟ه-3

  تأث� سلبي عىل تنشئة الطفل؟ هل للتلفزيون-4

  الدراسة: ـحدود 

  أبريل 1يناير إىل  15الفرتة من  الزمنية: يفالحدود 

  ة االجت�عية لألطفال من وجهة نظر أولياء األمور.التلفزيون يف التنشئ املوضوعية: دورالحدود 

  من أولياء األمور داخل مدينة مرصاتة. الجغرافية: عينةالحدود 

   ، ويبلـغ عـددهميف عينة الدراسة أولياء األمور الـذين وزعـت علـيهم االسـت�رة البرشية: تكمنالحدود 

  )داخل نطاق مدينة مرصاتة.200(

  منهج الدراسة:  

عىل منهج دراسة الحالـة ويسـتخدم للرتكيـز عـىل ظـاهرة معينـة أو  اعتمد الباحثان يف دراسته�        

 ،كافة جوانبه بهدف التعمق يف كل الجزئيات املرتبطة بالتلفزيون وتأث�ه عىل األطفـاليف موضوع مع� 

فيـه  يكتفـي  عىل منهج دراسة الحالة لغرض التعمق يف موضـوع الدراسـة ألنـه ال�ووقع اختيار الباحث

  التعمق فيها.ببالوصف فقط بل 

دراسة متعمقة لجميـع البيانـات املجمعـة عـن وحـدة سـواء دراسة الحالة عىل أنه"  منهجويعرف       

   )3(" أكانت فرداً أو مؤسسة.

نقـوم بهـا بقصـد  اسـتطالعيةدراسة "يعرف بأنه الذي  وقد استعان الباحثان �نهج املسح بالعينة        

  )4( ".الكشف عن مشاكل املجتمع

أمر مـن خـالل توزيـع  ) ويل200العمل امليدا� من خالل سؤال ( يه �ت الدراسة بطريق�: األوىل     

  من خالل عرض البحث. تساؤالت، تظهراست�رات لإلجابة عن عدة 

 ،اإلنرتنـت حـول نفـس املوضـوع: جمع املعلومات من مؤلفـات، ومقـاالت منشـورة عـىل شـبكة ةالثاني

  ومقارنته بالنتائج التي توصلت إليها.
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  مصطلحات البحث:

  املفهوم اإلجرا� للتنشئة االجت�عية:

ه مـع أفـراد املجتـع وفـق القـيم املجتمعيـة ؤ وبنـا ،دماج الطفل مع أنساق املجتمع ومعـاي�هإ           

  وس�ته. وتعليمه لهذه القيم بطرق مختلفة.

  

  الطفولة:مفهوم 

اهـت�م تهـتم بالطفولـة يف بدايـة هـذا القـرن حيـث ازداد  واألبحاث التيلقد تطورت الدراسات         

عرفت الطفولة من وجهة نظر عل�ء الـنفس عـىل أنهـا املـدة التـي بـ� املرحلـة  ومن �ة ،هاب الباحث�

  )5الطفولة عىل املرحلة منذ امليالد إىل النضج النفيس أو املراهقة ( ويطلق لفظ ،والبلوغالجنينية 

  مفهوم الطفل إجرائيا:

أنـه الشـخص بوهو الطفل الذي يعرف   ،)longman)6الطفولة من قاموس  الباحثان مفهومتبنى        

بنـة يف أي صغ� السن منذ وقت والدته حتى بلوغه سن الرابعة عرش أو الخامسة عرش وهو االبن أو اال 

  مرحلة سنية

  أولياء األمور:

كـل شـخص رجـل أو امـرأة  موهـ ،استخدم الباحثان يف هذه الدراسة أولياء األمور عينة للدراسة عليهم

 اً أو عمة أو خالة أو جـد اً أو أم اً يكون هو املرشف األول عىل تربية الطفل وتنشئته ورعايته سواء كان أب

  أو جدة أو مؤسسة رعاية.

  لسابقة:الدراسات ا

  الدراسة األوىل:

العدد  شعبا� مالك، دور التلفزيون يف التنشئة االجت�عية، مجلة العلوم اإلنسانية واالجت�عية،           

 )7(. 2012)، جزائر(البسكرة  -السابع، جامعة محمد خيرض
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املنشورة من جامعة جلة العلمية املحكمة اطلع الباحثان عىل ملخص الدراسة نسخة إلكرتونية من امل   

 كيفية تأث� التلفزيـون معرفةن يف منهجية الدراسة وضبط العينة و اواستفاد منها الباحث ،بسكرة الجزائر

عل العينة يف مجتمع يختلف ثقافيا عن املجتمع الليبي، ونرشت الدراسـة كملخـص فقـط وكانـت أبـرز 

  نتائجها كاآل�:

والتلفزيون عندما يدمج ذلك يف تـدريس الفصـل فيـؤدي زيادة املعلومات عن طريق الراديو  - 1

  إىل تحس� يف التدريس من حيث الكيف.

اإلذاعة (الراديو والتلفزيون) تقلل من حدة النقص يف النظام التعليمي، بأن تقوم مـثال مقـام  - 2

املدرس غ� املؤهل أو ترفعه فوق مستوى الدارس� الحالي�، مـ� يـؤدي إىل تحسـ� كبـ� يف 

  م التعليمي من حيث الكم.النظا

  .ج�عاتيف  أو ،بيوتهمد يف االفرص التعليمية لألفر  لتصلمد رقعة اإلذاعة  - 3

 ألفراد يف هذه الحالة صلة سابقة بيشء من التعليم.لاألفارد املكونة لغرض تعليمي، وعند  - 4

نهايـة سـنتي الرضـاعة إىل البلـوغ أو املراهقـة،  املرحلة مـنتلك الطفولة  يرى أن وهناك من -5

أهميـة كبـ�ة يف تكـوين شخصـيته.  وهي ذات�ر بها اإلنسان منذ والدته  التي فهذه املرحلة

 الدراسة الثانية:

       حارث صاحب محسن، دور التلفزيون يف سلوك األطفال، املعهد التقني، وحدة العالقات                    

  )8( .2012العامة، الكوفة (العراق)، 

  وخلصت هذه الدراسة إىل جملة من النتائج أبرزها:                   

٪ من حجـم  75أن جلوس األطفال امام الشاشة لساعات طويلة وبنسبة تركيز قد تصل إىل  -1

 �تلكها تؤدي إىل حدوث نوع من التعلم االجت�عي. التي الفكرية والعقليةالطاقة 

الخاصـة بالطفـل مـن  وأ�اط السلوكتغ� وتعديل القيم االجت�عية  يعمل التلفزيون عىل -2

 القد�ة. املعروضة والقيمخالل الربامج 

تعمل شاشة التلفاز كنافذة للعديد من األلعاب اإللكرتونية. التي تستخدم األقراص الليزرية  -3

 أداة بها، وتصور تلك األقراص من خالل الشاشة.
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حصول الطفل عىل قدر هائل من املعلومات وامليزات واملهارات ألن مشـاهدته يف األعـم ال  -4

يه للطفل وإ�ا �تد إىل الربامج املوجهة للكبار وما تحو واألفالم املوجهةتقترص عىل الربامج 

 من أفكار ومعلومات عديدة وكث�ة.

زيادة املسـتوى املعـريف  عىل أداة اتصال فعالة مع املحيط الخارجيبعّدة يعمل التلفزيون  -5

يؤدي م� لدى الطفل من خالل إجراء املسابقات (الفوازير) مثال، وعرضها يف أوقات معينة 

 إىل ترسيخ العوامل اإليجابية يف شخصية الطفل وتقويم السلوك بالنتيجة.

والطفـل تلفزيون حث� من الدراست� السابقيت� اللت� ركزتا عىل جوانب أخرى من دراسة الاواستفاد الب

  تبعة إذ أننا أضفنا له� دراسة األطفال من خالل أولياء أمورهم. العينات امل واختالف

  التلفزيون يف سلوك الطفل. لدراسة دورك� أن دراسة التنشئة االجت�عية تعترب مكملة 

  اإلطار املعريف للدراسة:

  واصطالحا:تعريف التلفزيون لغة  -1

عـن بعـد) باليونانيـة () و معناهـا Téléمركبة من مقطع� هـ� :(  كلمة لغة:)Télévisionالتلفزيون (

ه يف  )  و معناها بالالتينية  (الرؤية ) ، فالرتجمة الحرفية بالعربية : الرؤية عن بعد و شاع اسمVisionو(

  اللغة العربية بالشاشة الصغ�ة، أي مقابل الشاشة الكب�ة التي نطلق عليها السين�.

وقـت واحـد  والصوت يفوسيلة نقل الصورة  :بأنه يةعرفه معجم املصطلحات اإلعالم اصطالحا:           

  )9( اإلعالمية.عن طريق الدفع الكهربا�، وهي أهم الوسائل السمعية 

  وأهدافها: أهميتهاالتنشئة االجت�عية،  -2

جاء يف لسان العرب البن منظور كلمة التنشئة من الفعل نشأ ، ينشأ، نشـوءا  التنشئة االجت�عية لغة: 

” كن العل�ء من تحديد مصطلح عر� مقابل لها و املتمثل يف مصطلح �ك�  )10(و نشأ �عنى ربا وشب.

ولكنه قليل االستع�ل و التداول، والتنشئة االجت�عية لفظ غـ� معتمـد يف قـواميس اللغـة ”ة ياملجتمع

لفظ كلمة تنشأ و نشأ و تنشئة و هـي معـا�  نجد�كن أن  بين�العربية و معاجمها و � ترد مجتمعة 

تتضمن النمو و الحياة و م�رسة بعض الحركات و العمليـات الرتبويـة التـي تعمـل يف مجموعهـا عـىل 
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من اإلدراك و و نشأ الطفل معناها شب و قرب ” أقام” جعل الصغ� ينمو و يكرب ، فكلمة تنشئة تعني 

  )11(يقال نشأ يف بني فالن أي ر� فيهم و شب.

ت الحديثة التي ظهرت يف السنوات األخ�ة ملصطلحامن ا والتنشئة االجت�عية �فهومها االصطالحي   

م سـتخديُ . وكـان ینرالعش� مرتبطة بحركة التجديد الرتبوي يف البالد العربية يف الربع الثا� مـن القـرن

 )التهـذيب (و )التأديـب(و ) الـتعلم(والرتبيـة) (االجت�عية للداللة عىل كلـ�ت مثـل التنشئة  مصطلح

، إال أن املرتادفـات الواسـعة االنتشـار ومرادفاتهـاوهـذا مـ� أضـفى خصـوبة عـىل معناهـا  )التطبيع(و

  )12(والقريبة من مفهوم التنشئة االجت�عية هي مفهوم التطبيع االجت�عي والتعلم االجت�عي.

  

  مفهوم التنشئة االجت�عية:

ــات            ــف أ�ــاط الج�ع ــع، يف مختل ــرد يف املجتم ــدماج الف ــة ان ــة هــي عملي التنشــئة االجت�عي

 عن طريق استيعابه لعنارص الثقافة و املعاي� وذلك االجت�عية، واشرتاكه يف مختلف فعاليات املجتمع، 

  )13( االجت�عية.و القيم االجت�عية التي تتكون عىل أساسها س�ت الفرد ذات األهمية 

و�كن تعريف التنشئة االجت�عية بأنها العملية التي بواسطتها يتعلم اإلنسان طرق وسبل العيش يف     

وعمليـة  )14(عديـدة مـن الرتبيـة و التعلـيم ، اذه العملية أنواعتشمل هو املجتمع أو الج�عة البرشية،  

 التنشئة االجت�عية عملية تعلم باملعنى العام، تهدف إىل إعداد الطفل ثم الصبي، فالراشد لالنـدماج يف

نا هأنساق البناء و التوافق مع املعاي� االجت�عية املقبولة ومطالب األدوار واكتساب قيم املجتمع و من 

التنشئة االجت�عية عىل العملية الكلية التي ينمي بها الفرد  الذي يولـد و لديـه إمكانيـات هائلـة  تدل

  )15(ومتنوعة سلوكا فعليا مقبوال لديه، و معتادا وفق معاي� الج�عة التي ينتمي إليها.

ضاء الطفل أ�اط التفك� والسلوك بواسطة أعفيها عملية التي يتلقى الوتعني التنشئة االجت�عية          

الطفـل يتلقـى خـربات  وتعنـي أنوتعديلـه  وصـهر سـلوكهالج�عة الذين تقع عليهم مسؤولية صياغة 

 .وج�عة األصدقاءوج�عة املدرسة وج�عة اللعب ، يومية من خالل عالقته بج�عة األرسة
)16(  
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ائج طع أن تخرج بنتتعية يف جانبها التنظ�ي البحثي � تسن أن عملية التنشئة االجت�اويرى الباحث       

صعب عليها وضع برامج إعالمية تت�ىش مـع مرحلـة بحث  ،حقيقية ب� السلوكيات املكتسبة والفطرية

  )17( الطفولة.من مراحل 

  التنشئة االجت�عية خالل مرحلة الطفولة: -3

  مفهوم الطفولة:  -1

اهـت�م حيـث ازداد  ،تهتم بالطفولة يف بداية هذا القرن واألبحاث التيلقد تطورت الدراسات             

عرفت الطفولة من وجهة نظر علـ�ء الـنفس عـىل أنهـا املـدة التـي بـ� املرحلـة  ومن �ةلها  الباحث�

 )81، (املراهقـةأو  النفس�يالطفولة عـىل املرحلـة منـذ املـيالد إىل النضـج  والبلوغ ويطلق لفظالجنينية 

ا نهاية سنتي الرضاعة إىل البلوغ أو املراهقة، فهذه املرحلة �ـر بهـ املرحلة منمن يرى أنها تلك  وهناك

   .)19( أهمية كب�ة يف تكوين شخصيته وهي ذاتاإلنسان منذ والدته 

  دور األرسة يف التنشئة االجت�عية للطفل:-2

فيها الطفل، فهي محيطه األول منـذ إطاللتـه األرسة هي الوحدة االجت�عية األوىل التي ينشأ              

و قـد أثبتـت “األرسة هـي مصـدر كـل تربيـة صـحيحة يتـأثر بهـا الطفـل”أن  األوىل ،ويرى بسـتالوزي

من النمو املعريف يتشكل عند الطفل خالل السنوات األربعة األوىل مـن حياتـه يف  50الدراسات أن نحو 

تتفاوت وفق و  ،األرسة نفسهاذات عالقة بالوالدين و األبناء و مل و تتأثر التنشئة األرسية بعدة عوا ،املنزل

سـنوات األوىل) تعتـرب أهـم مرحلـة يف الخمس ال،فمرحلة الطفولة املبكرة ()20(ظروف أرسية و اجت�عية

حياة اإلنسان إذ هي األساس الذي يعتمد عليه �و الطفل يف جميع مناحي شخصيته يف املراحـل التاليـة 

  �تاز به هذه املرحلة من املرونة و قابلية الطفل للتأثر بكل ما يحيط به و التشكل به أيضا.و ذلك ملا 

                                                 
 استعمل تعلیمیا ومصلحا سویسریا تربویا) 1827 فبرایر 17-1746 ینایر 12( بستالوتزي ھاینریش یوھان 

  .نھجھ في الرومانسیة
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أهـم  األربعة األوىل التي تعتـرب مـن وأ ثة ال ن عىل أهمية الرتكيز عىل السنوات الثاويؤكد الباحث           

ل الـوعي املجتمعـي لهـذه تجاهـعىل الرغم أنه يتم بق امراحل الحياة ك� ذكرنا من خالل االقتباس الس

  السنوات والتقليل من أهميتها عىل أساس أنها مرحلة طفولة مبكرة والطفل يجهل ما يدور حوله.

ويكاد يجمع عل�ء النفس بأن املكونات األساسية للشخصية تتشكل ببلوغ الطفل الخامسة من عمـره،  

  )21( األولية.جانب بعض املهارات  وبدنية وعاطفية إىلفيتعلم استجابات عقلية 

  للطفل:تــأث� التلفزيون عىل التنشئة االجت�عية  -3

  التأث�:مفهوم  :1

 واالتجاهات والعادات واألفكـار واآلراء عنـدهو ذلك التغي� الذي يحدث عىل مستوى السلوكيات        

هـذا التغيـ� مـن زاويـة العالقـة  وينبغـي قيـاس اإلعـالم،األفراد الذين يتعرضون إىل محتويات وسـائل 

اغ ألن وسائل اإلعالم ال تعمـل يف فـر  األخرى، والعمليات االجت�عيةب� وسائل اإلعالم  الجدلية املوجودة

  )22( املجتمع.يف  واقتصادية واجت�عية وثقافية سائدةبنيات سياسية  وإ�ا ضمن

فسية التعرض للرسائل اإلعالمية عىل الحالة الن جراءيحدثه ويعني التأث� أيضا التغي� الذي �كن أن      

االعتقـاد منـذ ثالثينـات القـرن املـايض خاصـة يف أوسـاط  وقد سـادوالذهنية أو الثقافية أو االجت�عية 

، أي أن الرسالة تصدر مـن ئطان هذا التغي� يحدث يف اتجاه خإ مدرسة التأث� السحري لوسائل اإلعالم، 

  )23( باالتصال.) لتغي� سلوكه يف االتجاه الذي يرغب فيه القائم (الجمهورملتلقي القائم باالتصال إىل ا

يستطيع التلفاز أن يبثها يف عقـول الصـغار خـالل  واالتجاهات وأ�اط السلوكإن العديد من القيم       

فإن ما تقـوم بـه األرسة أو املدرسـة يف شـهور يقـوم بـه  ومن هنانصف ساعة ملسلسل أو فيلم كروتون 

  التلفاز يف لحظة أو نصف ساعة فقط.

  )24(وتتوقف تأث� وسائل اإلعالم يف عملية التنشئة االجت�عية عىل ما ييل:

  لفرد.نوع وسيلة اإلعالم املتاحة ل-1

  ا يتعرض له من وسائل اإلعالم حسب سنهملفعل الردود ال-2

  يحقق من إشباع الحاجة. ومدى ماخصائص الفرد الشخصية -3

  رجة تأث� الفرد �ا يتعرض له من وسائل اإلعالم.د-4
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  الذي ينتمي إليه الفرد. واالقتصادي واملستوى الثقايفتقا� حسب املستوى االجت�عي اإلدراك االن-5

  سائل اإلعالم.دود الفعل املتوقعة من اآلخرين إذا سلك الفرد وفق ما تقدمه و ر -6

دى توفر املجال االجت�عي الذي يجرب فيه الفرد ما تعلمه من معاي� ومواقف وعالقات اجت�عية م -7

  من شخصيات. وما تقمصه

ــرى جــورج              ــاهت�م خــاص، وي ــة ب ــ� وســائل اإلعــالم املختلف ــون مــن ب ــد حظــي التلفزي وق

يف تنشئة الطفل االجت�عية، يتنافس يف ذلك مع أن التلفزيون يعلب دورا رئيسا Comstok( كومستك(

  األرسة و املدرس� و كافة املؤسسات الرتبوية األخرى و يؤثر عىل قيم و معتقدات و توقعات األطفال.

  :ما ييل تستنتج  )25() في� يتعلق باالتجاهات العامة نحو جهاز التلفاز w.Scharmmبحوث ولب� رشام (

ن أك� من التلفاز قبل أن يتعلموا القراءة بطريقة حسنة، �عنى أ  نفال يتعلمو من املحتمل أن األط      

  عام.التلفاز ر�ا يساعدهم عىل التعلم بشكل 

 يبدو أن كال من األطفال األذكياء جدا أو األغبياء جدا قد استفادوا فائدة كربى من الـتعلم عـن األطفـال

  متوسطي الذكاء

  .األخرى برامج الرتفيه أك� من تلك الربامج اإلعالميةالتعلم عن طريق التلفاز من     

ىل البداية يف التعليم أك� من املدرسة، يف التعلـيم، عـ الألطفال منذوجود التلفويون يبدو ومساعد       

  .خالفه لو يكن التلفاز متاحا

حتـل يوهو  ،ة االجت�عيةعملية التنشئ وأسايس يفأيا كان األمر، فإن لجهاز التلفاز دور رئييس              

ذلك فإنـه مـن لـالرفـاق و  ،مـن األرسة واملدرسـة وج�عـة وأهميـة كـلمكانة وأهمية ر�ا تفوق مكانة 

  كل من هذه املجاالت األربعة السي� األرسة واملدرسة. والتنسيق ب�الرضوري وجود عملية للتنظيم 

  اإلطار التحلييل للدراسة:

  

  

                                                 
 ومربیا أمریكیًا فلكیًا )1934 مایو 11 - 1855 فبرایر 12( كومستوك كاري جورج العالم األمریكي. 
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 عرض تحليل النتائج: -7

ركزت الدراسة عـىل دور التلفزيـون يف التنشـئة االجت�عيـة، مـن وجهـة نظـر أوليـاء األمـور، 

ومــن خــالل التحليــل اإلحصــا� والبيانــات  ،مرصــاتهووزعــت االســتبانات عــىل فــروع البلديــة �دينــة 

  الد�غرافية تب� اآل�:

ويرجع ذلك إىل  ،وهي نسبة عالية ،%50، أي اأم )102( األمإن نسبة أولياء األمور األعىل هي 

 % وشارك فيها عدد27أب بنسبة  55مدارس األطفال، واحتل األب املركز الثا� يف نسبة املعل�ت العالية 

  ألنها ليست من العينة املستهدفة. ة،من أولياء األمور، وتم استبعاد واحد 204

  ؟هل يشاهد أطفالك التلفزيون) 1جدول رقم(

 الفقرات
 النسبة التكرار

Valid 

  2.5 5 ال

 55.4  113 حياناأ 

 41.7 85 دا�ا

Total 203 99.5 

  

، 113% بعـدد 55.4) أن نسـبة األطفـال الـذي يشـاهدون التلفزيـون أحيانـاً 1اتضح من خالل رقـم (  

  %.2.5بنسبة  5%، والذين ال يشاهدون عدد  41.7بنسبة  85والذين أجابوا دا�اً عددهم 

إىل االعـت�د عـىل  ذلـك يرجعو ،جعل نسبة األوقات املتفرقة للمشاهدة أك� من األوقات الدا�ة هذاو  

  تطور األلعاب الرقمية فيها.مع خصوصاً  ،الهواتف الذكية واستع�لها
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  ؟ما الربامج التي يشاهدها األطفال يف التلفزيون) 2جدول رقم(

 النسبة التكرار الفقرات

 9.8 20  فالم الكرتونأ 

 53.9 110 رسوم متحركة

 4.9 10 طفالأ افالم 

 3.4 7 طفالأ مسلسالت 

 5. 1 ال يشاهد

 12.3 25 كل ما ذكر

 5.4 11 فالم كرتون ، ورسوم متحركةأ 

 1.0 2 رسوم متحركة، مشاهدة املباريات

 1.0 2 فالم كرتونأ طفال و أ مسلسالت 

 5. 1 ةفالم كرتون ، رسوم متحركة، برامج تعليميأ 

 5. 1 فالم متحركة، مسلسالت اطفالأ 

 2.9 6 أغا� طيور الجنة

Total 196 96.1 

System 8 3.9 

Total 204 100.0 

  
يشـاهدها هـي  الـربامج التـي) يتضح أن اعت�د األطفال يف توعيـة 2من خالل الجدول رقم (

ة واالعت�د التام عىل أفالم الكرتون والرسوم املتحرك 53.9بنسبة  110بلغ عددها  حيث ،الرسوم املتحركة

  %12.3وبنسبة  25ومسلسالت األطفال معاً بعدد 

 عـىل تعتمـدالـربامج التـي  ونويرجع هذا إىل أن األطفال يف املراحل املبكرة من الفصول يتابع            

؛ يقول طفيل ال يشاهد الرسوم املتحركـةن الرسوم املتحركة، ويف أحيان كث�ة يشعر ويل األمر بالحرج يف أ 

 الحواس خصوصاً األلوان التي يعتمد عليهـا ما يدركعىل األطفال يف املراحل العمرية املبكرة تعتمد ألن 

لتي ا البصریةالحركة واأللوان واملؤثرات إضافة إىل وسيلة التلفزيون التي يعتمد عىل  ،الرسوم املتحركة

  تناسب األطفال.
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  ؟ما هي القنوات األك� مشاهدة لدى طفلك) 3جدول رقم(

 النسبة التكرار الفقرات

 13.2 27 م � يس ثريإ

 23.5 48 سبيس تون

 10.3 21 طيور الجنة

 3.4 7 براعم

 5.9 12 كراميش

 9.8 20 كارتون نت بالعربية

 7.8 16 ماجد ،طيور الجنة ، كراميش 

 2.5 5 كرتون نت بالعربية ،طيور الجنة 

 3.4 7 كارميش،سبيس تون

 3.4 7 م � يس ثريإ ،سبيس تون 

 3.9 8 طيور الجنة ،سبيس تون 

 2.5 5 كرتون نت بالعربية ،سبيس تون 

 5. 1 القنوات الرياضية ،بيس تون 

 1.0 2 كراميش ،طيور الجنة  ،سبيس تون 

 5.4 11 .ما ذكركل 

 5. 1 م � يس ثريإالقنوات الرياضية، 

 5. 1 ناشنال كينز

Total 199 97.5 

System 5 2.5 

 204 100.0 

  

ووصـلت نسـبتها  48) أن أك� قناة مشـاهدة هـي قنـاة سـبيس تـون بعـدد 3اتضح من الجدول رقم (

ــدد 23.5 ــاهدة بع ــب املش ــا� يف نس ــب الث ــري الرتتي ــاة أم � يس ث ــت قن ــة  27%واحتل ــبة مئوي ونس
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وقنـاة كـارتون نـت بالعربيـة  %10.3ونسـبة مئويـة  21والنسبة الثالثة قناة طيور الجنة بعـدد 12.2%

% وجاءت قناة ناشونال كيـدز يف املركـز األخـ� �فـردة واحـدة مـن 9.8ونسبة  20ب الرابع بعدد الرتتي

  وترجع هذه النسبة إىل اآل�:        العينة.

املحافظة عىل جمهورها من خـالل تطـوير برامجهـا �ـا يـت�ىش مـع  عىل قدرة قناة سبيس تون ) 1

 التطورات التقنية والتغ�ات النفسية واالجت�عية.

األعـ�ر  عىلتنوع برامج قناة سبيس تون وبثها أفالم الكرتون والرسوم املتحركة واألغا� وتنوعها  ) 2

 املتفاوتة يف مرحلة الطفولة.

 م � يس ثـري تركـز يفإتحتل يف املرتبة الثانية أم � يس ثري وثالثاً طيور الجنـة وذلـك ألن قنـاة  ) 3

الطفولـة وطيـور الجنـة تركـز عـىل األغـا� وفئـة فئة املراهق� مرحلة متقدمة من عىل برامجها 

 مبكرة ومتوسطة من مراحل الطفولة فقط وهذا ما يفرس الفرق بينها وب� قناة سبيس تون.

  ؟األطفالهل للتلفزيون وبرامجه املختلفة دور يف تربية ) 4جدول قم(

 النسبة التكرار الفقرات

  8.3 17 ال
 78.4 160 احيانا
 11.8 24 دا�ا

Total 201 98.5 
System 3 1.5 

 204 100.0 

  

 ،دور التلفزيون يف تربية األطفال من وجهة نظر أولياء أمـورهم ن) نسبة اإلجابة ع4يوضح جدول رقم (

مفـردة وهـي نسـبة عاليـة والـذين  160% بواقـع 78.4وجاءت نسبة الذين أجابوا بأحياناً األك� بنسبة 

% للـذين ال يـرون 8.3ونسـبة % 11.8مفردة ونسبة مئوية  24أجابوا بدا�اً احتلت املرتبة الثانية بواقع 

  أي دور للتلفزيون يف تربية أطفالهم.

  ارات:ويرجع أسباب هذه النسبة إىل عدة اعتب

 ال يزال أولياء األمور يشككون يف دور التلفزيون يف الرتبية. ) 1
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يرى أولياء األمور أن التلفزيون يقترص عىل الرتفيـه أكـ� مـن الرتبيـة وهـذا مـا يفرسـ الـرتدد يف  ) 2

 اإلجابة بأحياناً إذ احتلت النسبة األعىل.

يـرون أي دور  الفهـم ، مـن أفـراد العينـة 17% بواقـع 8.3ال تزال صورة التلفزيون �طيـة عنـد  ) 3

 للتلفزيون يف تربية أطفالهم.

  ؟لتنشئةعىل ايكتسب األطفال قي� جديدة من مشاهدة التلفزيون تساعدهم  هل )5(جدول رقم 

 النسبة التكرار الفقرات

 12.7 26  ال
 77.0 157 أحيانا
 9.8 20 دا�ا

Total 203 99.5 
System 1 .5 

Total 204 100.0 

  

دور التلفزيـون يف الرتبيـة مـع القـيم يف ) 4) توافق يف النسب مع جدول رقم (5يوضح جدول رقم (    

يكتسـبون قـي�ً جيـدة يرون أنهـم % 9.8نسبة حيث إن الجديدة التي يكتسبها األطفال من التلفزيون 

  تساعد أطفالهم عىل التنشئة االجت�عية.

% بواقـع 12.7يكتسبها الطفل من التلفزيون أعىل بنسـبة وهنا يظهر عدد الذين ال يرون أي قيم جيدة 

 ،وخوف أولياء األمور مـن دور التلفزيـون ،من أفراد العينة وهذا يرجع إىل صورة التلفزيون النمطية 26

  وحفاظ أولياء األمور عىل االتصال الشخيص يف بناء القيم لدى أطفالهم.

  ؟لألطفالالحاجات التي يلبيها التلفزيون  ما )6(رقم جدول 

 النسبة التكرار الفقرات

 7.8 16 .تعليمية

 61.3 125 .ترفيهية

 2.9 6 .تثقفية

 16.7 34 .ترفيهية، تثقفية، تعليمية

 6.4 13 ةترفيهي ،تعليميه 
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 1.5 3 ةرياض ،ترفيهية 

 5. 1 حسب الربامج

 2.0 4 ذكرا كل م

Total 202 99.0 

System 2 1.0 

Total 204 100.0 

  

 ،) االحتياجات التـي يلبيهـا التلفزيـون مـن وجهـة نظـر أوليـاء األمـور6الجدول رقم (يوضح 

من أفراد العينة وجاء هذا متوافقـاً  125% بواقع 61.3لحاجات الرتفيهية بنسبة لوجاءت النسبة األعىل 

أكـ�  وهي اقتصار التلفزيون عـىل الرتفيـه ،مع ما تم تفس�ه سابقاً من خالل الجداول والنسب السابقة

                 من الرتبية وزرع القيم.

                                                  
  ؟ما األوقات التي يشاهد فيها األطفال التلفزيون) 7جدول رقم(

 النسبة التكرار الفقرات

 4.9 10 صباحا
 3.9 8 ظهرا
 7.8 16 عرصا
 18.1 37 مساء

 58.8 120 غ� محدد
 4.4 9 مساء ،عرصا 
Total 200 98.0 

System 4 2.0 
 204 100.0 

  
واحتلـت النسـبة األوىل  ،) األوقات التي يشاهد فيها األطفال التلفزيـون7يوضح جدول رقم (

نسبة بمن أفراد العينة  12بلغت حيث  التي تقول أن األوقات غ� محددة ومتوزعة ب� الصباح واملساء

  توضح عدم اهت�م أولياء األمور يف تنظيم أوقات املشاهدة ألطفالهم. وهي نسبة عالية% 58.8مئوية 
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وهذا يرجع  ،من أفراد العينة 37% بواقع 18.1والنسبة الثانية هي املشاهدة يف املساء بنسبة 

  إىل أن فرتة الصباح هي اشتغال أفراد العينة بالذهاب إىل املدرسة.

  ؟األطفال وتساعد عىل تنشئتهم االجت�عيةما أك� الربامج التي تؤثر عىل ) 8جدول رقم(

 النسبة التكرار الفقرات

 2.5  5 غا� طيور الجنة وكراميشأ 
 3.4 7 ال توجد برامج محددة

 2.5 5 برامج قناة ماجد
 9.8 20 أفالم كرتون

 14.7 30 ثقافية ،ترفيهية  ،تربوية 
 3.9 8 ةبرامج ثقافي

 14.2 29 برامج الحيوانات والبيئة ،برامج الطبيعة ،برامج تعليميه 
 2.5 5 طيور الجنة، املسلسالت الدينية الخاصة باألطفال

 7.8 16 الربامج الدينية ،الربامج العلمية ،الربامج الثقافية
 1.5 3 قناه جغرايف

 2.5 5 الربامج التعليمية، اغا� االطفال الهادفة
 2.5 5 ثقافية ،ترفيهية 

 1.0 2 برنامج افتح يا سمسم
 1.5 3 برنامج املناهل ، مسلسل فلونة

 1.5 3 يف جعبتي حكاية ،غامبول 
 5. 1 برامج االشغال اليدوية وبرامج املطبخ

 2.0 4 وبرامج الرياضة ،وقصص كرتونية  ،برامج تعليمية 
 1.0 2 هيابنا نخرتع واخترب العلوم بنفسك واختبارات علمية خارقة

 4.4 9 برامج التعليمية
 5. 1 الربامج الثقافية

 5. 1 قنوات العلميةال
 1.0 2 رسوم متحركة، الربامج التعليمية

 1.0  2 الربامج الرتفهية، الربامج التثقيفية، أفالم كرتون
Total 168 82.4 

System 36 17.6 
Total 204 100.0 

   

) أن النسبة األعىل يف الربامج املؤثرة والتي تسـاعد عـىل تنشـئهم االجت�عيـة 8يظهر يف الجدول رقم (  

وجـاءت ثانيـاً الـربامج التعليميـة وبـرامج  14.7% وبواقع 30تربوية ترفيهة ثقافية بنسبة مئوية لربامج 

الربامج الدينية ثالثاً و  اد العينة) من أفر 29وبواقع (% 14.2الطبيعة وبرامج حيوانات البيئة بنسبة مئوية 
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  %.7.8مفردة ونسبة مئوية  16بواقع 

وهـذا يرجـع إىل أن  ،% وهـي قليلـة جـداً 1.5ول وافتح يا سمسم بنسب بامغوجاءت برامج 

ئته بـأن الـربامج الثقافيـة تـؤثر عـىل تنشـ األمـر ويليجيب مثالً أن  ،أولياء األمور اختاروا اإلجابة العامة

   من أن يذكر برنامجاً بعينه.االجت�عية بدالً

  هل التلفزيون بربامجه يساعد الطفل عىل التنشئة واكتساب الثقافة) 9(جدول رقم 

 النسبة التكرار الفقرات

 8.3 17 ال
 80.9 165 احيانا
 8.3 17  دا�ا

Total 199 97.5 
System 5 2.5 

Total 204 100.0 

  ).5،  4كان متطابقاً مع الجدول� ( حيثو  ،املبحوث) اختبار صدق 9يظهر من خالل الجدول رقم (

  ؟الدور الذي لعبه التلفزيون يف التأث� عىل ثقافة األطفال ما )10(رقم جدول 

 النسبة التكرار الفقرات

  8.8 18 دورا سلبيا

 28.4 58  اً دورا محايد

 35.8 73 ا� دور عادي

 23.0 47 يجابياإ  ادور 

Total 196 96.1 

System 8 3.9 

Total  204 100.0 

  

) يظهـر لنـا الـدور الـذي يلعبـه التلفزيـون يف التـأث� عـىل ثقافـة 10من خالل الجدول رقم (

 58يـرون أن دوره عـادي وثانيـاً بواقـع  ؛ حيـثمفـردة 35% بواقـع 35.8وظهرت أعىل نسـبة  ،األطفال

مفـردة  47 بواقـع وثالثاً يرون أن دوره إيجـا� حيث يرون إن دوره محايد،%28.4مفردة ونسبة مئوية 

  ويرجع ذلك إىل اآل�: %8.8مفردة  18والدور السلبي رابعاً بواقع  ،23.0%

  ال يزال أولياء األمور ال يلتمسون الدور الحقيقي يف التأث� من خالل التلفزيون.
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% ألن أولياء األمور يؤمنون أك� بدور االتصال الشخيص 35.8عالية  بنسبة عاديالفقرة تظهر 

  املعتمد عىل التلق� يف غ� سن القيم الثقافية.

وهـذا يؤكـد  ،يءبطـيرجع إىل زيادة الوعي بشكل  %، وذلك28.4 بنسبة محايدلفقرة ا تظهر

  لهم يف تربية أطفالهم. للتلفاز رؤية أولياء األمور للدور املوازي

  أطفالك؟ ؤثر برامج األخبار ومشاهدة القتل والعنف عىل نفسياتتهل ) 11(رقم جدول 

 النسبة التكرار الفقرات

  4.9 10 ال

 14.2 29 حياناأ 

 80.4 164 نعم

Total 203 99.5 

System 1 .5 

Total 
 

100.0 

  

) أن أولياء األمور يرون أن مشاهدة القتل والعنف يؤثر عىل 11يظهر من خالل الجدول رقم (

مفردة وهذا يتناىف مع نظرية التطهـ� عنـد أرسـطو  164% بواقع 80.4النسبة كب�ة  نفسياتهم، وجاءت

  والتي يطبقها كث� من البحاث عىل التلفزيون.

  

  ؟تأث� عىل ثقافتهمالمشاهدة األطفال لتلفزيون و هل هناك عالقة ب� عادات ) 12(جدول رقم 

 النسبة التكرار الفقرات

 8.8 18 ال
 40.2  82 احيانا

 48.0  98 نعم
Total 198 97.1 

System 6  2.9 
Total 204 100.0 

مفردة يرون أن التلفزيون له عالقة كب�ة  98% بواقع 48سبة ن) أن 12يظهر يف الجدول رقم (

خـوف أوليـاء ت سریفيف التأث� عىل سلوكياتهم اليومية وعاداتهم من خالل مشاهدتهم للتلفزيون وهذا 

  ).8( ) ورقم9لتلفزيون ك� ظهر يف جدول رقم (ل أطفالهم األمور من مشاهدة
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  ونشاطاتهم األخرى بسبب وجود التلفزيون الطفل تاهل تتأثر مهار ) 13(جدول رقم 

 النسبة التكرار الفقرات

 15.7  32 ال

 41.2  84 احيانا

 43.1 88 نعم

Total 204 100.0 

  

ون أن التلفزيـون يـؤثر عـىل مهـارات ونشـاطات يـر ) أن أوليـاء األمـور 13يظهر جدول رقم (

يعـزز إجابـات سـابقة  حيـث، صـدق املبحـوثل% وهـي جـاءت كسـؤال 43.1أطفالهم بنسـبة مئويـة 

  للمبحوث� عىل تأث� التلفزيون عىل سلوكياتهم ونشاطات أطفالهم.

  ؟تعتقدون أن جميع الربامج التلفزيون تؤثر عىل أخالق طفلك وسلوكياته هل )14(رقم جدول 

 النسبة التكرار الفقرات

 22.5 46 ال

 43.1 88 احيانا

 34.3 70 نعم

Total 204 100.0 

  

يؤثر التلفزيون عـىل يتأث�مفردة يقولون  88% بواقع 43.1) أن نسبة 14يوضح الجدول رقم (

وأخالقهم  ، أحياناأخالق وسلوكيات أطفالهم والذين يرون أنه يؤثر بشكل مبارش عىل سلوكيات أطفالهم

  %.22.5مفردة بنسبة  46مفردة والذين ال يرون أنه يؤثر عىل سلوكياتهم وأخالقهم  70% بواقع 34.3

  وترجع هذه النسب إىل اآل�:

ونسب كبـ�ة  ،يف التأث� عىل تنشئة األطفال امن خالل بيانات الجدول السابق يتضح أن للتلفزيون دور  

به التلفزيون مع أولياء األمور يف إدخال قيم جديدة وسـلوكيات إىل وساطة الدور الذي يقوم ك ترجع ذل

  جديدة.
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  ؟كم عدد الساعات التي يقضيها طفلك ملشاهدة التلفزيون) 15(جدول رقم 

 النسبة التكرار الفقرات

 9.8 20 أقل من ساعة

 19.1 39 ساعة

 19.1 39 ساعتان

 17.6 36 ثالث ساعات

 15.2 31 اربع ساعات

 4.9 10 خمس ساعات

 2.5 5 ست ساعات

 6.4 13 اك� من ست ساعات

 5. 1 غ� محدود

Total 194 95.1 

System 10 4.9 

Total 204 100.0 

  

شـاهدة التلفزيـون مـن يف م) عدد السـاعات التـي يقضـيها األطفـال 15يوضح الجدول رقم (

مفـردة ونسـبة  36ثالث سـاعات بواقـع  وأ  ،%19.1مفردة ونسبة مئوية  39الساعة إىل الساعت� بواقع 

مفردة ونسبة مئوية  31أربع ساعات  وأ % 9.8مفردة ونسبة مئوية  20أقل من ساعة  وأ % 17.6مئوية 

 ،% وترجع هـذه النسـب إىل السـاعات التـي يقضـيها األطفـال بـ� مشـاهدة التلفزيـون واللعـب15.2

  هم أو أمهاتهم.ئمن خالل هواتف آباشاهدة عىل الهواتف الذكية التي أصبحت رشيكاً لهم حتى مو 

  

  

  
  ؟يقوم طفلك بتقليد ما يشاهده عىل التلفزيونهل )16جدول رقم(

 النسبة التكرار الفقرات
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 النسبة التكرار الفقرات

 6.4 13 ال
 63.2 129 احيانا

 27.0 55 نعم
 5. 1 نعم ، احيانا

Total 198 97.1 
System 6 2.9 

Total 204 100.0 

األطفال الذين يقلدون مـا يشـاهدونه عـىل التلفزيـون ) أن 16يتضح من خالل الجدول رقم (

% بواقـع 63.2نسـبتهم األعـىل  أحيانـا والذين أحياناً يقومون بالتقليـد ،%27مفردة بنسبة  55عددهم 

  يقومون بتقليد ما يشاهدونه. الأنهم يرون  مفردة 13% و6.4مفردة، و 129

ويبقـى معهـم  ،عـرب التلفزيـون ومن خالل ما سبق يتضح أن األطفال يتأثرون �ا يشـاهدونه

وسيلة جذابة تناسب حواس وتفك� األطفال من بعده وهذا راجع لقوة التلفزيون  ،حتى بعد املشاهدة

  واملحاكاة. ،والحركة ،والصوتية ،واملؤثرات البرصية ،حيث األلوان والشخصيات

  ؟هل تحددون نوعية الربامج التي يشاهدها طفلكم عىل التلفزيون)17جدول رقم(

 النسبة التكرار الفقرات

 10.3 21  ال
 32.4 66 احيانا

 54.4 111 نعم
Total 198 97.1 

System 6 2.9 
Total 204 100.0 

  

) تستطيع أن تعرف أن أولياء األمور يقومـون بتحديـد نوعيـة مـا 17من خالل الجدول رقم (

 ،%32.49مفـردة  111% بواقـع 54.4) النسـبة األعـىل 17وقـد ظهـرت يف الجـدول ( ،يشاهده أطفالهم

  .أحيانا نهم يحددون نوعية الربامج ألطفالهمإ قالوا  66وعدد

ويتضح من خالل هذا معرفة أولياء األمور لقوة التلفزيـون عـىل التـأث� والتغيـ� خصوصـاً يف 

وهنـاك العديـد مـن اآلبـاء مـن  ،وجهة نظـرهم القيم والسلوكيات، لهذا يحددون نوعية الربامج حسب

  يقوم بحذف قنوات بعينها.



 مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة مرصاتة - 2019يونيو  –العدد السابع  -السنة الرابعة  -مجلة كلية الفنون واإلعالم 

120 
 

 

  ؟برأيك هل الربامج التي تعرض عىل التلفزيون تراعي أخالق وسلوكيات طفلك)18جدول رقم (

 النسبة التكرار الفقرات

 18.1 37 ال

 16.2 33 نعم

 31.9 65 هناك برامج تراعي االخالق وهناك العكس

 25.0 51 احيانا

 5. 1 عىل حسب الربامج التي تعرض

Total 187 91.7 

System 17 8.3 

Total 204 100.0 

  

ن التلفزيون يراعـي يف بعـض إ ضح أن أولياء األمور الذين قالوا ت) ي18من خالل الجدول رقم (

مفـردة ونسـبة مئويـة  65نسبتهم األعىل بواقع بلغت برامجه األخالق والسلوكيات وبعض منها العكس 

مفـردة بنسـبة مئويـة  37ن التلفزيون ال يراعي األخالقيات والسلوكيات عددهم إ الذين قالوا ، و 31.9%

  % ويرجع ذلك إىل اآل�:8.1

  أولياء األمور ال يثقون بكل ما يقدم من محتوى عىل التلفزيون. ) 1

أن أولياء األمور يثقـون يف قنـوات معينـة وذلـك بحسـب مـرجعيتهم الفكريـة ووجهـة نظـرهم  ) 2

 ومستوى تعليمهم.

  

  

ما هي الرؤية املستقبلية ملا �كن أن يقدمه التلفزيون لبناء إيجا� لشخصية ) 19جدول رقم (
  ؟األطفال

 النسبة التكرار الفقرات

 1.5 3 رتبية السليمةالنشاء قناة محلية تهتم بإ 
 4.9 10 رقابة عىل محتوى القنواتال
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 النسبة التكرار الفقرات

تنمـي روح العاطفـة التـي  ةوالتعليميـ ةاالهت�م بـالربامج الثقفيـ
 والحب والحنان بعيدا عن العنف والقتل

14 6.9 

 8.8 18 ةنييالرتكيز عىل املسلسالت والربامج الد
 9.3 19 برامج تت�ىش مع عاداتنا و تقاليدنا

 اإليجابيــةمــن الــربامج  ةاالســتفادة، و ربامج التاريخيــالاالهــت�م بــ
 لبعض الدول املتقدمة

3 1.5 

 1.5 3 ةو ديني ةو رياضي تفافيهن تعرض برامج أ تود 
 21.6 44 طفالبرامج هادفة تسهم يف بناء األ 

 5. 1 سمسم الربامج القد�ة مثل املناهل وافتح يا
 5. 1 عىل حسب ما يشاهده

 6.9 14 ةربامج التعليميال
 5. 1 ةتثقيفيبرامج 

 2.9 6 ةو ترفيهي ةتقديم برامج تعليمي
 5. 1 ةتنويعيتقديم برامج 

 5. 1 الهادفة التثقيفيةربامج ال
 5. 1 فيها ةوالرتفيهي ةعرض الربامج التعليمي

Total 140 68.6 
System 64 31.4 

Total 204 100.0 

  

) الرؤية املستقبلية التي �كن أن يقدمها التلفزيـون وجـاءت النسـبة 19يوضح الجدول رقم (

مفـردة ونسـبة  44هادفة تسهم يف بناء األطفال بعـدد ض املعرو برامج املعروض يجب أن يكون لاألعىل 

ت�ىش مـع الربامج تركزوا عىل أن حيث % 9.3مفردة بنسبة  19%، واملرتبة الثانية وعددهم 21.6مئوية 

 ،%8.8باإلضــافة إىل الرتكيــز عــىل املسلســالت والــربامج الدينيــة بنســبة  ،العــادات والتقاليــد املجتمعــة

ويرجع هذا إىل الحذر الشديد من كل مـا يقـدم التلفزيـون خصوصـاً يف الجوانـب  ،مفردة 18وعددهم 

  املتعلقة بالعادات والتقاليد والربامج الدينية.

  

 االستنتاجات: -8

؛ حيـث � محددة ومتوزعة بـ� الصـباح واملسـاءغاألطفال التلفزيون ها يشاهداألوقات التي  ) 1

  املشاهدة ألطفالهم.تنظيم أوقات بتوضح عدم اهت�م أولياء األمور ي
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كبـ�ة مـن خـالل  انسـبتحتـل هـذه الفقـرة للتلفزيون دور يف التأث� عـىل تنشـئة األطفـال و  ) 2

إحصائيات الدراسة، ترجع إىل وساطة الدور الـذي يقـوم بـه التلفزيـون مـع أوليـاء األمـور يف 

  إدخال قيم جديدة وسلوكيات جديدة.

  ترفيهية.أغلب الحاجات التي يلبيها التلفزيون للطفل هي  ) 3

  أولياء األمور ال يثقون بكل ما يقدم من محتوى عىل التلفزيون. ) 4

 ن األطفال يتأثرون �ا يشاهدونه عرب التلفزيون ويبقى معهم حتى بعد املشاهدة.إ  ) 5

  ال يزال أولياء األمور يشككون يف دور التلفزيون يف الرتبية. ) 6

 ن الرتبية.يرى أولياء األمور أن التلفزيون يقترص عىل الرتفيه أك� م ) 7

ن أولياء األمور يعرفون قوة التلفزيون عىل التأث� والتغيـ� خصوصـاً يف القـيم والسـلوكيات، إ  ) 8

لهذا يحددون نوعية الربامج حسب وجهة نظـرهم وهنـاك العديـد مـن اآلبـاء يقـوم بحـذف 

 قنوات بعينها.

 التوصيات: -9
  وهي: جملة من التوصيات يويص بها الباحثان

التلفزيـون يكتسـب ثقـة مـ� جعـل  ،ية الهادفة مثل� كانت قد�اتعزيز الربامج الرتبو ) 1

  املرب�.

مراعاة الجوانب النفسية يف �و األطفال من خـالل الـربامج املوجهـة لكـل مرحلـة مـن  ) 2

  مراحل الطفولة.

الساعة إىل من تتجاوز ساعات املشاهدة اليومية لألطفال  وأالتحديد ساعات املشاهدة  ) 3

  السنت�.الساعت� بعد عمر 

  حتى ال يكونوا وعاًء للتلقي واالنفعال. لألطفالتنمية الحس النقدي  ) 4

واالمتنـاع عـن تخصـيص تلفزيـون خـاص  ،جعل فرتة مشاهدة التلفزيـون فـرتة خاصـة ) 5

 للطفل يف غرفته.
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