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  اإلهداء
  ...الدي  العزيزوو.الدتي الغالية و.. �بع احلياة   إىل أهدى مثرة هذا اجلهد املتواضع 

 الذي كان زوجي العزيزمن كل قليب إىل أهدى هذا  العمل إىل  الذين أحبهم  
 إهلامي لفكرة هذا  كا�تا مصدر اللتني حال وأملفليتّط وأبداً معي وإىل دائماً

  ..البحث 
   . أساتذتي الكرام ..ذين يشرقون وسط ركام الظلمةإيل ال

  .  مشرفة البحثمهناميادة :    املتواضع إىل  األستاذة  أهدى هذا البحث 
  كما وأهدي هذا العمل املتواضع إىل كل طفل فلسطيين وعربي 

  .أمتنى إن أعيش فيه بسالموطين الذي إيل 
  . هذا اجلهد املتواضع أهدي مجيعا إليهم 

  
   رهام                                                                                                                                                      
  
  



 ث 

  تقديرشكر و
  . وأكرمين بإمتام هذا البحث من عليوجل الذي  بداية أتوجه بالشكر واحلمد للخالق عز

 بقسم الصحافة  املدرسائي وشكري لألستاذة ميادة مهنامات تعرب عن ثنكما ال أجد كل

كما  ،إخراج هذا البحث إىل حيز الوجود هلا الفضل األول واألخري يف كان واإلعالم اليت 

 كر وأخص بالذأتوجه خبالص شكري وتقديري إيل أساتذة قسم الصحافة واإلعالم الكرام

 جهداً يف عائليت اليت مل تتأخره إىل  أمحلالشكروان  وعظيم االمتن،األستاذ منري أبو راس

من خالل معنوياً  اليت وقفت جبا�يب ةالعزيزمساعدتي إلمتام البحث وخاصة  والدتي 

 الذي مل يرتدد مبساعدتي أخي عيسىكذلك وأخيت ردينه شكر إيل الوأتقدم ب. توجيهاهتا 

  .يف توزيع االستبا�ة 

  .ضل علي يف إمتام هذا البحثوكل الشكر واإلخالص من كان له ف
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:א

لما يتمتع به من مزايا جعلت      ،  في جميع أنحاء العالم بسرعة فائقة      لقد أنتشر استعمال التلفزيون   

ض ك بع ل انتشار القنوات المتخصصة  فهنا      وخاصة في ظ   ١،جميع الشعوب تتقبله وتقبل عليه    

قناة خاصة باألطفال من ساعات الصباح الباكر الي سـاعات          الفضائيات العربية التى أفردت     

وات التى انتشر استخدامها لدي األطفال وعلي مـستوي         ومن أبرز هذه القن   ، متأخرة من الليل  

 للتلفزيون أن   ي تعرض في اآلونة األخيرة الحظت من خالل      ف .الوطن العربي قناة طيور الجنة      

هناك ما يثير اهتمام األطفال وخاصة قناة طيور الجنة الفضائية حيث وجـدت إقبـاالً جيـداً                 

  .ا وعلي مدار اليوم وشديداً من األطفال منذ اليوم األول النطالقه

اتجاهات األطفال في قطاع غزة نحو مشاهدة قنـاة         لذلك سعت الدراسة للتعرف على      

 الطفل الفلسطيني حيث توجد لدي      ، كما هدفت التعرف على تأثير هذه القناة على         لجنةاطيور  

 أظهرت الدراسة أن    حيث . األحيان ذات نوعيه خاصة به      برامج في كثير من    قناة طيور الجنة  

 النهـار   ةها على غالبي  ولإلى جانب شم  ، نسبة المشاهد لدي األطفال في قطاع غزة كانت عالية        

ولمدة ال تقل عن ثالث ساعات أو أكثر عند بعض األطفال وخاص خالل فترة المـساء مـع                  

متعلمين ، اإلخوة واألخوات لتقارب األفكار فيما بينهم وعرض الفقرات المميزة والمحببة لديهم          

 التمسك بتعاليم الدين اإلسالمي والتعامل مع اآلخرين والحفظ والتقليد وغيرها مـن             منها كيفية 

  . الدوافع التى يفضلونها األطفال

 أن يكون التلفزيون نافذة تطل على آفـاق          والتربويون إلى  تيطمح اآلباء واألمها  لذلك  

ئته للمدرسة والحياة   ، وتساعد في إشباع حاجاته وتهي     د في نمو األطفال نفسياً وعقلياً     رحبة تساع 

، إذ أن التلفزيون سالح ذو حدين قد يؤدي         لجيد له وهذا الطموح بعيد المنال إذا لم يتم اإلعداد ا        

الكية  الخيال ويشجع الـروح االسـته       ويؤدى إلى اإلحاطات، ويعطل ملكة     إلى تزيف الوعي ،   

 روح العنـف    ، ويعـزز  د يؤدي إلى النضج المبكر لألطفال     ، وق ويعزز الصور النمطية للطفل   

 مـساعداً فـي التنـشئة       لديهم ، ولكن في المقابل إذا أحسن استخدامه يمكن أن يكون عـامالً            

ويعزز الشعور باالنتماء ويزود الطفل بالمعلومات والمساهمة        ،االجتماعية، فيعزز قيم ايجابية   

  .في تكوين شخصيته وبناء ثقافاته 

   

  

  

                                                 
 ١ط) دار جرير للنشر والتوزيع ، لوم التربوية آلية اآلداب قسم الع(،وسائل اإلعالم والطفولة ،شاهر ذيب أبو شريغ وآخرون  1

 ٩٩م عمان ص ٢٠٠٦



  
  
  
  

  
    

اإلجراءات املنهجية للدراسة



 ١

א אמ :א

أجريت عدة دراسات علمية تناولت موضوعات وبرامج األطفال فـي الراديـو والتلفزيـون              

بقصد الكشف والتعرف علي ما تقدمـة هـذه الوسـائل ألطفـال العـرب عامـة                 .والصحافة

ولقد أجرت الطالبة مسحاً للبحوث والدراسات المتعلقة بالتلفزيون وتمثلت         ، والفلسطينيين خاصة 

  :راسات التالية في الد

يعتبر هذا البحث من البحوث الوصفية وفي إطاره      )١()١٩٩٧( رابعة الدر يملي    الطالبة ثبح-١

إضـافة إلـي    ،  استخدمت الباحثة منهج الدراسات المسحية من خالل أسلوب تحليل المضمون         

بحث ويهدف هذا ال   ،ر األولية للدراسة وتحليل ونقدها    المنهج التاريخي لجمع األصول والمصاد    

فـي التلفزيـون    " الرسوم المتحركـة    "إلى قياس حجم ونوع المعالجات التلفزيونية لموضوع        

مـصادرها  والتعرف علـى كيفيـة هـذه المعالجـات واتجاهاتهـا و           ، الفلسطيني والمصري 

  .والتأثيرات اإليجابية والسلبية لها ،والشخصيات األساسية فيها

  :وقد أسفرت الدراسة عن نتائج عدة أبرزها 

من إجمالي برامج األطفال بـصفة عامـة فـي          ، %٥٦ بلغت نسبة برامج الرسوم التحركة     -أ

  .تلفزيوني الدراسة

 جاء قالب المسلسل في مقدمة القوالب الفنية في برامج الرسوم المتحركة بصفة عامة علي               -ب

  .مستوي تلفزيوني الدراسة

تلتهـا  ، %٣٥غـت نـسبتها      اهتم تلفزيونا الدراسة بموضوعات الترفيه بصفة عامة إذ بل         - ج

ثم التعليمية بنـسبة    ، %١٦ثم الثقافية بنسبة    ، %١٨الموضوعات االجتماعية ثم العلمية بنسبة      

  %.٢والفنية بنسبة ، %٤

  

  

  

  

                                                 
بحث ،  "برامج الرسوم المتحرآة في التلفزيون فلسطين وتلفزيون مصر ق وعالقتها بالطفل"، رابعة الدر يملي (1)

 .١٤،١٥،١٠٢،١٠٩ص)١٩٩٧،قسم الصحافة واإلعالم ،الجامعة اإلسالمية :غزة (تخرج غير منشور 



 ٢

استخدمت الباحثـة المـنهج التـاريخي ومـنهج         )١()١٩٩٧(إيمان مشتهي الطالبة   بحث   -٢

كما اسـتخدمت المـنهج     ، مون  الدراسات المسحية وفي إطاره استخدمت أسلوب تحليل المض       

لفزيون المقارن وذلك للكشف عن جوانب االتفاق واالختالف في البرامج التي يقدمها كل من الت             

 هذا البحث إلى التعرف علي واقع برامج األطفال والتلفزيونيـة           هوهدف، الفلسطيني والمصري   

ل والتحقق من حجـم      لحاجة األطفا  مطابقتهافي كل من التلفزيون الفلسطيني والمصري ومدي        

  .هذه البرامج في كل من التلفزيونين 

  : وقد خلصت الباحثة إلى مجموعة من النتائج أهمها 

  .  قلة المعلومات التي تقدمها برامج األطفال التلفزيونية إلي جانب عدم اهتمامها بواقع الطفل-أ

اضح فـي بـرامج      االعتماد الكبير علي برامج األطفال المستوردة إلي جانب النقص الو          -ب

  .األطفال في التلفزيون الفلسطيني 

حيـث  ،  عدم االهتمام باللغة العربية السليمة في تقديم برامج األطفال في تلفزيون الدراسة              -ج

مما له األثر البالغ علي تكـوين المـستوي         % ٥٥,٦اعتمدت البرامج علي اللغة العامية بنسبة       

  .اللغوي الجيد للطفل العربي 

  

اسـتخدمت  ،يعد هذا البحث من البحوث الوصفية       )٢()١٩٩٧(عون  هداية شم لبة  الطا بحث   -٣

الباحثة من خالله منهج  الدراسات المسحية وفي إطاره استخدمت أسلوب تحليـل المـضمون               

ويهدف هذا البحث إلي التعرف علي صحافة الطفل في الصحف المحلية من حيـث الـشكل                ،

  .  المادة الصحفية المقدمة للطفل وفائدتهاالذي تقدم به ومن حيث المضمون ومدي تنوع

  :ومن أهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة 

وجود قصور كبير في المادة المقدمة لصفحة الطفل حيث كانت غير محددة الهـدف كمـا                -أ

  .كانت موضوعاتها هامشية 

 .عدم وجود قوالب محددة تقدم فيها المادة الموجه للطفل -ب

استخدمت في إطاره   ،وهو من البحوث الوصفية     )٣()١٩٩٩(ء أبو يوسف  أسماالطالبة  بحث  -٤

المنهج المسحي وأسلوب تحليل المضمون ويهدف هذا البحث إلي معرة مدي اهتمام الـصحف        

                                                 
بحث تخرج غير منشور ،  "التلفزيون المصري والتلفزيون الفلسطيني:برامج األطفال التلفزيونية "،تهي إيمان مش(1)

 .٦،٧،١٠٥،١٠٩ص) ١٩٩٧،قسم الصحافة واألعالم ،الجامعة اإلسالمية :غزة (
عة الجام: غزة (بحث تخرج غير منشور ، "التناول اإلعالمي لصفحة الطفل في الصحف المحلية"،هداية شمعون (2)

 .٢٠،٢١،٥٣ص)١٩٩٧،قسم الصحافة واإلعالم ،اإلسالمية 
الجامعة : غزة(،بحث تخرج غير منشور ، "التغطية الصحفية لشئون الطفل في الصحافة المحلية"،أسماء أبو يوسف (3)

 .٥٣،٥٦،ص ص) ١٩٩٩،قسم الصحافة واإلعالم ،اإلسالمية 



 ٣

وما هو موقعها   ، الفلسطينية بقضايا الطفل وما هي المشكالت والقضايا التي تحظي باهتمامها           

  .منها والفنون الصحفية التي تستخدمها 

  .وقد توصلت الباحثة إلي عدة نتائج منها 

 احتلت صحيفة األيام المرتبة األولي في تخصيص مساحة لقضايا الطفـل تبعتهـا جريـدة                -أ

  .القدس

  . أهملت صحف الدراسة تحقيق التوازن في طرحها للموضوعات المختلفة الخاصة بالطفل-ب

  

ث الوصـفية وفـي إطـاره       وهو يقع ضمن البحـو    )١( )١٩٩٩(ريم العجب الطالبة   بحث   -٥

وذلك للكشف عن جوانب االتفاق     ، استخدمت الباحثة منهج الدراسات المسحية والمنهج المقارن      

واسـتخدمت  ، واالختالف في البرامج التي يقدمها كل من التلفزيون الفلسطيني واإلسـرائيلي            

لتلفزيونيـة  الباحثة استمارة تحليل المضمون واستهدفت هذه الدراسة التعرف على البـرامج ا           

الموجهة لألطفال في التلفزيونين الفلسطيني واإلسرائيلي وتحليل مـضمونها ومعرفـة مـدى             

  .اعتمادها علي العنصر البشري والتقني 

:                                                              الدراسة عن مجموعة من النتائج منها توقد كشف

  . وجود نقص كبير في برامج األطفال المقدمة في التليفزيون الفلسطيني واإلسرائيلي -أ

وااللتزام بـذلك فـي     ، عدم انتظام تلفزيون فلسطين في تقديم برامج األطفال في موعدها            -ب

  .تلفزيون إسرائيل

ـ              -ج ة  عدم وجود مستوي لغوي جيد للبرامج المقدمة األطفال في التليفزيونين حيث طغت اللغ

  .علي معظم البرامج)بين الفصحى والعامية (العربية البسيطة 

  

يعد هذا البحث من البحوث الوصـفية وفـي إطـاره    )٢()١٩٩٩(نضال األغا الطالب   بحث   -٦

إضافة إلي النهج التاريخي    ،استخدم الباحث منهج الدراسات المسحية بأسلوب تحليل المضمون         

ذه الدراسة إلى التعرف علي واقع برامج األطفال        وهدفت ه ، لتتبع التطور التاريخي للموضوع     

اإلذاعية في إذاعة صوت فلسطين والتحقق من سمات هذه البـرامج وموضـوعاتها ومـدتها               

  . ولغتها وقوالبها الفنية ومواعيد إذاعتها

                                                 
: غزة (بحث تخرج غير منشور ، " الفلسطيني واإلسرائيليبرامج األطفال العربية في التلفزيونين"،ريم العجب (1)

 .٩٠،٩٧،ص ، ص)١٩٩٩،قسم الصحافة واإلعالم ،الجامعة اإلسالمية 
سطين        "،نضال األغا (2) و صوت فل شور         ،  "برامج األطفال في رادي ر من ة اإلسالمية     : غزة   (بحث تخرج غي سم  ،الجامع ق

 ٣٣،٣٦،ص ص) ١٩٩٩،الصحافة واإلعالم 



 ٤

  :وقد خلصت الدراسة لعدة نتائج أهمها 

الهتمام  الكافي والـسبب      قلة عدد برامج األطفال في راديو صوت فلسطين وعدم إعطائها ا           -أ

  .يعود إلي ضعف اإلمكانيات 

مما %) ٦٦,٦( اعتماد برامج األطفال في راديو صوت فلسطين علي اللغة العامية بنسبة              -ب

  .يؤثر سلبا علي اللغة العربية عند الطفل الفلسطيني 

  ،%)٣٧,٨(اهتم راديو الدراسة بالموضوعات الفنية عامة حيث بلغت نسبتها -ج

بينما أهملت الموضوعات الدينية بنسبة كبيرة مما       %) ٢٢,١(موضوعات العلمية بنسبة    تلتها ال 

  .يؤدي إلي ابتعاد الطفل عن دينه وعدم ربطه بثقافته اإلسالمية 

  

تستهدف األطفال العرب في مختلف األقطار      )١()٢٠٠١(كريمة محمد جروان  الطالبة   بحث   -٧

  .لمسحية وفي إطاره أسلوب تحليل المضمون استخدمت الطالبة منهج الدراسات ا، العربية 

  .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة 

 جاءت الموضوعات الترفيهية في مقدمة الموضوعات التي اهتمت بهـا بـرامج الرسـوم               -أ

، %١٦,٣٣فالموضوعات الرياضية وأخرى بنـسبة  ، %٣٤,٦٩المتحركة عينة الدراسة بنسبة    

فالموضوعات التربوية والفنيـة بنـسبة       ، %١٠,٢٠ت االجتماعية   ثم الموضوعا . لكل منهما   

  %.٦,١٢لكل منهما فالموضوعات اإلنسانية بنسبة ، %٨,١٦

 لم تقدم برامج الرسوم المتحركة عينة الدراسة مجموعة متكاملة من القيم فهي تقدم بعض               -ب

  .القيم وتمهل البعض اآلخر مثل عدم تقدير القيم العقائدية والتعبدية 

ــاة    أمــا-ج ــرامج الرســوم المتحركــة فــي قن عــن اللغــة التــي اســتخدمت فــي ب

SPACETOON     فالدراسة كشفت أن البرامج التي تقدم باللغة العربية البسيطة احتلت المركـز

واللغة ،%٢٨,٥٨في حين اللغة العربية الفصحى المركز الثاني بنسبة         % ٦٦,٦٦األول بنسبة   

  %.٤,٧٦االنجليزية المركز الثالث بنسبة 

  

                                                 
الجامعة : غزة (بحث تخرج غير منشور ، "، "الفضائيةspace-toonبرامج األطفال في قناة "،مد جروان آريمة مح(1)

  .٢،٣،٤،٥ص)٢٠٠١،قسم الصحافة واإلعالم ،اإلسالمية 



 ٥

א א א א :א
 مـن   عدة مؤشراتمن نتائجها التفصيلية إلى طالبة ض الدراسات السابقة تخلص ال  بعد استعرا 

  :أهمها 

تناول البحث األول والثاني والخامس برامج األطفال في قنوات أرضية فلسطينية ومصرية            -١

ـ في حـين    ، اديو صوت فلسطين  في ر فقط   تناولها    السادس امأ، وإسرائيلية  الدراسـة   تتناول

تركزت الدراسة الحالية   بينما  ، األخيرة البرامج  في القناة الفضائية البحرينية  لقناة سبيس تون            

  .اتجاهات األطفال في قطاع غزة نحو مشاهدة قناة طيور الجنة علي دراسة 

 هذه الدراسـة قنـاة      تناولتقة أجريت علي وسائل عامة في حين        هذا يعني أن الدراسات الساب    

فهي قائمة علي اتجاهات األطفال نحو مشاهدة قناة طيور الجنة وخاصـة           .فضائية متخصصة   

  .في قطاع غزة حيث تستهدف شريحة هامة من المجتمع

وسـوف  .  استخدمت الدراسات السابقة منهج المسح وفي إطاره أسلوب تحليل المضمون            -٣

  .لدراسة يتم استخدام المنهج نفسه في هذه ا

:א
األطفال وتؤثر فيهم إلى جانـب      هتمام  ثير ا في الفترة األخيرة كان هناك قنوات عربية كثيرة  ت         

شغل كـل   وت  ما يرغب به الطفلشمل كل  ت  بل  محدد فقط علي أوقات وبرامج   اقتصارها   عدم  

قناة طيـور الجنـة      نحو   األطفال لمعرفة اتجاهات     هذه ساعات اليوم لذلك تطرقت في دراستي     

قامـت  حيـث    . الطفل سواء في فلسطين أو في خارجهـا         علي تأثيراً القنواتالتي تعتبر أول    

 أفراد من أطفـال قطـاع       ١٠الطالبة بإجراء دراسة استطالعية علي عينة عشوائية قوامها         

  :وفيها توصلت الباحثة إلي ما يلي . غزة 

 طيور الجنة مـن ذكـور وإنـاث         يشاهدون قناة أفراد العينة االستطالعية    من  % ٨٠ •

وجاءت دوافع أفـراد    ، وبشكل دائم     سنوات ١٠سنوات إلي   ٧نتتراوح أعمارهم ما بي   

  :العينة لمشاهدة قناة طيور الجنة علي النحو التالي 

 .التمسك بتعاليم الدين اإلسالمي كيفية  •

 .التقليد والتعلم وحفظ ما تعرضه من أناشيد  •

 .روس كيفية تنظيم الوقت ومتابعة الد •

 .كيفية التعامل مع اآلخرين  •

   .األرض وعدم االستسالم بتمسكالكيفية  •

  



 ٦

:א

 في المرحلة العمرية مـا       مشكلة الدراسة في دراسة اتجاهات األطفال      تتعددبناءاً علي ما سبق     

م ودوافع مشاهدته .في قطاع غزة  نحو مشاهدة قناة طيور الجنة           سنوات   ١٠سنوات إلى   ٧بين  

   . والبرامج التى تهمهم والتى يقبلون عليها لها
  

א א א
 األطفال في قطاع غزة نحو مـشاهدة قنـاة          اتجاهاتهدف الدراسة الرئيسي هو التعرف علي       

  . طيور الجنة 

  :ويتفرع من األهداف الرئيسية أهداف فرعية أهمها 
  . تلبي رغبات األطفال أهم البرامج التى •
  . ي ثقافة األطفال بالمعرفة والعلم تثرأهم البرامج التى •

  

א :א
  :تم بلورة مشكلة الدراسة في التساؤالت اآلتية 

  قناة طيور الجنة؟  في الدراسة فضلونها أفراد عينة  ما هي الفقرات التي ي-١

   لمشاهد قناة طيور الجنة ؟أطفال عينة الدراسةما هي دوافع -٢

  طيور الجنة ؟ قناة  بما تقدمه ل عينة الدراسةأطفا ما مدى تأثر واستفادة -٣

   في مشاهدة قناة طيور الجنة؟ضيه أطفال عينة الدراسة الذي يقمعدل وقت المشاهدة  -٤

   لما يعرض من أناشيد وفقرات على قناة طيور الجنة؟أطفال عينة الدراسة  ما رأي -٥

   ما هو اليوم المفضل لمشاهدة قناة طيور الجنة ؟ولماذا؟-٦

  

 

  
  
  
  
  
  



 ٧

א א :א
  
 :نوع الدراسة ) أ

تدخل هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية التي تهتم بدارسة الحقائق المحيطة بالظواهر واألحداث 

وتفسيرها الستخالص دالالتهـا    ، ع البيانات والمعلومات وتحليلها   جمخالل  واألوضاع وذلك من    

  ١هذا المنهج علي قاعدتين أساسيتين هما التجربة والتعميم ويقوم ، وإصدار تعميمات بشأنها
  
  :منهج الدراسة ) ب

 الذي يعتبر جهداً علمياً منظماً للحصول علي البيانـات           اإلعالمي    منهج المسح  استخدمت الطالبة 

والمعلومات عن الظواهر التي يقوم بدراستها والتعرف علي الحقائق األساسية التي يتميـز بهـا               

ففـي  .تفصيالت المشاهدين ومالحظة التغيرات السريعة والمستمرة في مجال اإلعالم          الجمهور و 

  هذا اإلطار تم اختيار مسح الجمهور 
  
  :أداة الدراسة ) ج

جمع البيانات  والتي تعتبر أداة رئيسية في      "األستبانة أو صحيفة االستقصاء     " أداة الدراسة في     تمثلت

والتـى  . إجراءات تصميم االستبانة     ساليب األساسية في  أحدى الطرق واأل  بر  عتوالمعلومات التي ت  

  :تحتوي علي المحاور اآلتية 

 :السمات الشخصية للمبحوثين * 

  .جنة دى متابعة المبحوثين لقناة طيور الم* 

  . لدي المبحوثين المشاهدة وأنماط عادات* 

  .تفضيالت ودوافع المبحوثين لمشاهدة قناة طيور الجنة* 

  

  

                                                 
 )واإلعالمقسم الصحافة ، الجامعة اإلسالمية ، غزة (، "دراسات في مناهج البحث العلمي"،سمير حسين  1



 ٨

١:אא

يعرف الطفل حسب المادة األولى من اتفاقية حقوق الطفل بأنـه كـل              أطفال قطاع غزة حيث   

إنسان لم يتجاوز سن الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبـق                 

في دراسة حديثة أعدها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني قدرت نسبة األفراد الذين            ف. عليه

إنـاث و   % ٤٩,١من بيـنهم    % ٥٣ بـ   ٢٠٠٠ سنة في منتصف عام      ١٨تقل أعمارهم عن    

عـام  % ٥٠,٤ذكور أوضحت الدراسة أن هذه النسبة سوف تتناقص لتـصل إلـى             % ٥٠,٩

، وتشير التقديرات الفلسطينية للخصوبة واتجاهاتها إلى أن المجتمع الفلسطيني سـيبقي            ٢٠١٠

،  %٥٦,٨أما على مستوى قطاع غزة فقد بلغـت النـسبة            ،يافعاً خالل العقود الثالث القادمة    

عام  % ٥٣,٨إناث، وسوف تتناقص هذه النسبة لتصل إلى         % ٤٩,٢ذكور، و  % ٥٠,٨منهم  

 % ٤٩ذكـور، و     % ٥١، منهم    %٥١,٣، بينما قدرت النسبة في الضفة الغربية بـ         ٢٠٠٠

 أيضا إلى أن هـذه      وتشير التقديرات ، ٢٠٠٠عام   % ٤٨,٣إناث، وسوف تتناقص لتصل إلى      

   %.٤٣,١ إلى ٢٠٢٥النسبة سوف تتناقص لتصل عام 

א :א
 علـي   من خالل استبانه تـوزع    أجرتها الطالبة    طفل   ٨٠ينة عشوائية قوامها    تم تطبيق الدراسة علي ع    

 إلـى سنوات  ٧تبلغ أعمارهم ما بين     الطالب ويقوموا بتعبئتها بأنفسهم متضمنة عينة من األطفال         

  . ت سنوا١٠

א א :מ
  :تضمنت خطة البحث تقسيم هذه الدراسة إلى مقدمة وفصلين رئيسيين علي النحو التالي 

  

  .اإلجراءات المنهجية للدراسة :الفصل األول  

  :مبحثينلطفل ويشتمل علي التلفزيون وا:الفصل الثاني 

                                                 

لمرآز الفلسطيني اإلحصائي ا ،دار المستقبل للنشر، عمان،)االحتالل واقع الطفل الفلسطيني تحت ( محمد جهاد الزبن 1
 .٢٠٠٨، مقال

  



 ٩

   علي الطفلزيون المبحث األول تأثير التلف −

 التلفزيونية العربية الخاصة بالطفلالمبحث الثاني القنوات   −

  .اتجاهات األطفال نحو مشاهدة قناة طيور الجنة ، نتائج الدراسة :الفصل الثالث  

  مناقشة النتائج العامة للدراسة :الفصل الرابع  

  توصيات الدراسة  

 مراجع الدراسة  ومصادر 

  مالحق الدراسة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠

  

  

  



 ١١

  لمبحث األولا

אא
:

א • א א א،א
א،א

א אא  .١א

א • )٢(א

 حوله  ر لذا نري األطفال يجتمعون    أن أثر التلفزيون في الطفل اشد وأسرع من تأثيره علي الكبا          

يرة ويجلسون علـي األرض     تاركين مقاعدهم عند عرض مادة مث     ، لمشاهدة برامجهم المفضلة  

تي يعرضها مقلـدين الكثيـر مـن        متقمصين الشخصيات ال  ، متجاوبين مع حوادث  ، قريبا منه 

من الدراسات في مختلف بلدان العـالم أن متوسـط مـا             كثير وتشير ،الحركات التي يشاهدها  

-١٢ سنة أمام الشاشة الصغير نحـو        ١٦ سنوات إلى  ٦يقضيه الطفل الذي يتراوح عمره بين       

  .ساعة أسبوعيا٢٤

  

:א
لحركة وهذا يعطيه فرص إضافية للتأثير في المتلقي        يجمع بين الصورة والصوت واللون وا      )١

.  

  .يذود األطفال بالثقافة والمعرفة والتعليم والوعي االجتماعي والسياسي  )٣

  .حل العمرية مناسبة برامجه لجميع المرا )٤

  .يوفر لألطفال  التسلية  )٥

  .يثير أفكار األطفال بأفكار جديدة وإبداعات متميزة )٦

  .سرة في مواقع محددة من البيت يجمع أفراد األ )٧

  .قابلته للتطور التكنولوجي واإلضافات التقنية الحديثة )٨

                                                 
   .)١٩٨٩ ،عمان دائرة المكتبات والوثائق الوطنية (، أثر وسائل اإلعالم علي الطفل ،نعبد اهللا عودة وآخرو1
ارون،       ٢ يد الق ة      أحمد رش ة           . وسائل اإلعالم والطفول وم التربوي سم العل وم ق ة العل يم      (، آلي ة والتعل ر   ،وزارة التربي دار جري

   ٧.ص، )٢٠٠٦ ١ ط،للنشر والتوزيع 
 



 ١٢

يوفر محطات فضائية مختلفة الثقافات واالتجاهات مما ييسر حرية االختيار والمشاهدة من             )٩

  .البرامج الكثيرة المتنوعة

١:א
والتي تتعارض مع العقيدة واألخـالق والقـيم        ،نشره لبعض المفاهيم والمصطلحات العديدة      )١

  .والعادات 

  . دون حركة مما يكسبه عادة الخمول والكسل  جالساًهليمكوث األطفال  لساعات طو) ٢

يؤثر علي حاسة البصر مما يصدر عنه من إشعاعات تضعف البصر أو يسبب انحرافـات               ) ٣

  .لدي بعض األطفال 

  .طواء والوحدة الذي قد يقود إلى العزلة يعتاد المشاهد من خالله علي االن) ٤

  .قد يعرض برامج تدعو إلى العنف والقسوة ) ٥

  . وانفعاالته  األطفال فيتالعب بعواط )٦

يضعف مهارة القراءة لدي األطفال العتمادهم فقط علي تلقي المعرفة علي البصر والسمع             ) ٧

  .وبصمت 

  .انخداع األطفال بمشاهدة وهمية وخدع تصويرية  )٩

  .تصديق األطفال لكل ما يشاهد ويسمع  )١٠

  .سرعة تقليد األطفال لما يشاهده مما قد يسبب لهم األذى والضرر الجسدي أو النفسي ) ١١

  .ال يظهر تمايزاً بين قدرات المشاهدين المختلفة )١٢
  
  

א*  −:٢א
البد من التعرف إلى نشوء     "التلفزيون"قبل الشروع في تحليل خصائص هذه الظاهرة اإلعالمية         

نقل الصورة بواسـطة    :فقد بدأت الفكرة من خالل القاعدة العلمية       .فكرة التلفزيون عبر التاريخ   

،حيـث  ) جوزيـف مـاى  (تيار كهربائي معين، وظهرت الفكرة في بداياتها األولى عند العالم           

 ١٨٨٤ ،وفـي عـام      اكتشف عنصراً يختص في نقل وتحويل القوة الكهربائية إلـى صـورة           

  .التي توزع الجسم إلي عناصر تتكون منها الصورة) تيبكوف(اخترعت اسطوانة 

م تمكن العالم جون بيرد ، من نقل الفكرة إلى الواقع العلمي الملموس، بحيث              ١٩٢٦وفى عام   

توصل إلى وضع أول تصميم عملي للتلفزيون الميكانيكي، ولكن الصورة لم تكـن واضـحة               

                                                 
   .مرجع سابق، أحمد رشيد القارون 1
رون ،   د 2 ريغ وآخ و ش ب أب الماي ةإلع ان (١ط. والطفول ع   :عم شر والتوزي ر للن يم  )م٢٠٠٦دار جري ة والتعل وزارة التربي

 ١١٧ص،٨٩،٨٧ص.ص
 



 ١٣

كانت البداية الرئيسية الستخدام التلفزيون بـشكل واسـع ،عنـدما أخـذت              ١٩٣٠،وفي عام   

التجارب في تأسيس محطات خاصة به في انجلترا وأمريكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واالتحـاد              

وفي أمريكا وفـي االتحـاد      ، بدأ البث في بعض الدول األوربية        ١٩٣٦وفى عام     . السوفيتي

  .السوفيتي

يون تزداد تطوراً، وبخاصة بعد اختراع التلفزيون الملون، واسـتخدام          ثم أخذت صناعة التلفز   

   .البث بواسطة األقمار الصناعية

  

  - :ونأما الخصائص اإلعالمية للتلفزي

يعتمد التلفزيون على حاستي السمع والبصر ،بما يقدمه من صورة ، مما يؤثر علـى                .١

خاصـة أن الحاسـتين     وبم به، ألن الصورة والصوت يؤثران       الناس، ويجذب اهتمامه  

 .اللتين يعتمد عليهما هما من أهم الحواس التي يمتلكها اإلنسان

حيث تصل الصورة والصوت من خاللـه       . يعتبر التلفزيون وسيلة سهل الوصول إليها      .٢

إلى األطفال  من دون جهد وعناء من حيث المتابعة في النظر للمشهد الصامت غيـر                

اهد الراحة التامة في االستماع والرؤية من       المتحرك ،فالصوت والصورة تتيحان للمش    

 .إجهاد سمعي أو صري

يعتمد التلفزيون على عنصر الحركة المرافق لعـرض الـصورة والمرافقـة أيـضاً               .٣

للصوت، وهذه خاصية جذب إعالمي تمكنه من تقديم البرامج واألفالم واألغاني ومـا             

 .يرافق  ذلك من عناصر الترفيه والتسلية

إذ يمكن أن تفيد المدرس ،ازج أو أنماطاً ناجحا في طرق التدريس يقدم للمدرس نم.٤

  .أو كعامل تدريب علي استخدام طرق وأساليب جيدة في التدريس 

فهو يمتلك القدرات الفنية التـي تعينـه        .فالتلفزيون يعتبر وسيلة جذب إعالمي للكبار والصغار      

يات إلـى صـور متحركـة       على تحويل الخيال إلي واقع مرئي، وهو يحول القصص والروا         

 إلي أماكن ال يمكنهم الوصـول       ا يستطيع أن ينقل األطفال    كم.مشاهدة ،يملؤها النشاط والحيوية   

وكونـه وسـيلة    .إليها مثل أعماق البحار والفضاء، وذلك بما يمتلكه من إمكانيات فنية دقيقـة            

لضيق مـساحة   ونظراً  .إعالمية حضارية تهم الكبار والصغار فيجب استخدامه بطريقة فاعلة          

شاشة التلفزيون في جهاز االستقبال فإن التصوير يركز على المشهد المطلـوب ممـا يـؤدي                

  -:إلي

يتيح هذا التركيز للمشاهدين رؤية أوضح للتفاصيل الدقيقة ،وعلى التلفزيون أن يـوفر              .١

اإلمكانات للبرامج التي تعرض معلومات عن البيئة الجغرافية والعـصور التاريخيـة            

 .رامج الخيالية واألسطورية وبرامج الحيوان والطيروكذلك الب



 ١٤

أن تتيح أداء برامجها بواسطة ممثلين كبـار        " التلفزيون"ويمكن لهذه الوسيلة اإلعالمية    .٢

من المحترفين أو األطفال الموهبين، مما يساعد على نجاحها إعالمياً حيـث يمتلـك              

 .عناصر الجذب والتشويق

 الصوت والصورة أن يقدم لقطات من حفالت أنديه األطفال          ويمكن للتلفزيون بامتالكه إمكانات   

   .والمدارس والمعارض والنشاطات والجوالت مع رسوم متحركة باأللوان

 
 −:א •

  -:يتميز التلفزيون بأهميته الخاصة في مجال التثقيف وهذا يرجع إلى العوامل التالية

هذا يزيد من قوة تأثيره     بين الكلمة المسموعة والصورة المرئية،و    إن جهاز التلفزيون يجمع     .١

 .فال ويزيد من فائدته في التثقيفاألطعلى  

فضل ما يعرضه من صورة صوتية تعبر بوضوح تام عن محتوي الموضوع        بلذلك فالتلفزيون   

ر  تكوينها فـي إطـا     عروض ،يتفوق على كثير من الوسائل المكتوبة التي تحتاج إلى إعادة          مال

التي قد ال تعكس الحقيقة أو تعجز في التعبير التدقيق عن الخبرة المباشـرة               ،الصورة الذهنية 

  . من دون أن يكلفه ذلك عناء ةمشاهداليستطيع الطفل ذلك بسبب و.التي تصفها الصورة

فاألطفـال   ،ويق مثل األلوان في عالم الطفولـة      الترغيب والتش من  إن ما يعرضه التلفزيون     .٢

يتمكنوا من مشاهدة  الفضاء أو موقع من مواقع العالم بـسبب عـدم قـدرتهم علـى                  الذين لم   

المشاهدة الموضعية ،يستطيعوا بواسطة التلفزيون أن يحصلوا على خبرات بديلة لهذا الموضع            

  .من خالل ما توفره كاميرات التصوير من نقل مباشر أو غير مباشر.

غار لفترة طويلة من عناصر      جذب مشاهديه الص   تعتبر الخاصية التي يمتلكها التلفزيون في      .٣

العام الدراسي مما يجعلـه يـشكل        وبخاصة في أيام العطل الصيفية واإلجازات خالل         ،أهميته

يفاً تربوياً للمدرسة يعين الطالب في اكتساب المهارات والمعارف والعلوم والـسلوك مـن              ر

  .خالل ما يشاهدون من برامج ومواد التلفزيون المعروضة

فمن خـالل   . التلفزيون له تأثير إيجابي في نضج الشخصية وتنوع ميول األطفال ورغباتهم          .٤

 ل  األطفا  نضج شخصية   في   ساعدت التى  تجارب  الخبرات و التى تركز على ال   مشاهدة برامجه   

،وذلك بما يضيفه إلي شخصياتهم من مكتسبات فنية وثقافية وعلميـة ،تـساعد علـى النمـو                  

 . عاطفيالعقلي والالشخصي االنفعالي و

وتقنيات علميـة متطـورة      ،من طاقات فنية وجهود بشرية وآلية     إن قدرة التلفزيون بما لديه      .٥

 .على تحويل المجردات إلي محسوسات تجعله في سلم الوسائل اإلعالمية الهامة
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 من أخبار ومعلومـات ،وبخاصـة       طفاللفهم و االستيعاب لما يقدمه لأل     ألنه قادر على تيسير ا    

طفال الذين ال يمتلكون القدرة الكاملة على فهم المعاني المجردة ،بسبب ما يعوزهم من نمو               األ

وخصوصاً أن   ،واستيعابها عقلي وجسمي و انفعالي وخبرات وقدرات تجعلهم مستعدين لفهمها        

  . األطفال يقبلون على مشاهدة التلفزيون باختيارهم الشخصي

تساعد على مواجهة المشكالت التعليمة والتربوية  فهو        يعتبر التلفزيون وسيلة تقنية متطورة      .٦

ووسيط جيد في مساعدة الطالب على اكتساب مهارات عملية وإبداعيـة       .وسيلة تربوي ناجحة    

فالرغبة الموجودة   ، التربوية التي يقدمها التلفزيون    فاألطفال بشكل خاص يستفيدون من البرامج     

  .ون ما يرونه فهماً ونمطاً سلوكاً، وأفكاراً علميةعند األطفال في مشاهدة برامجه تجعلهم يقلد
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فـي   ،األطفال إلي جانـب إسـهامات األسـرة       ال شك في أن دور الحضانة لتساهم في تربية          

وتتـولي دور    . المرحلة الممتدة من سن الثالثة إلى نهاية السنة الخامسة مـن حيـاة الطفـل              

  .المجتمعفي الحضانة واألسرة مهمة تأهيل األطفال اجتماعياً وتربوياً طبقاً للثقافة التي تسود 

ـ            رك الـذي يقـع حـسه      إن الطفل ومنذ األيام األولى لوالدته ينشغل بالنظر إلى الشيء المتح

 مناسـبة   أوقتـاً ،وهذا مما يؤكد أن األسرة يمكنها أن تبرمج للطفـل           عليه  السمعي والبصري   

يرافقهم خاللها في النظر إلى التلفزيون ليألف الرؤية ،ويعتاد النظر إليه ضمن إطار مبـرمج               

  .  يعنيه في المستقبل من  إفادة النظر إلي التلفزيون

وقد أثبتت الدراسات التربوية أن التلفزيون يقدم للطفل في دار الحضانة زيادة فـي الفـرض                

وهذا يتوقف بالطبع علـى نوعيـة       . رجة ذكائه بشكل واضح     التعليمية ،مما يؤدي إلى رفع د     

البرامج المعروضة وما تحويه من فرص تعليمية ،وما فيها من خبرات ووسائل تثقيف مناسبة              

لهذه المرحلة ،خصوصاً إذا ما عرفنا أن دور الحضانة هي بدائل األسرة في التحول الصناعي               

 فـي   لعـب يالت العمل ،مما جعل هذه الدور       جاالذي تزايدت فيه مشاركة المرأة للرجل في م       

التعويض عن الطفل قلة فرص احتكاكه بالكبار ،والحصول على ما يحتاج إليه من زاد معرفي               

في مختلف مجاالت الحياة النشغال األهل في هذا التحول الصناعي الذي يتطلب معظم جهدهم              

 دار الحـضانة     الطفل في  عينفإن التلفزيون ي   ففي ظل غياب األم واألب في العمل         ،ملفي الع 

  .عرض هذه المعرفة والمعلومات البديلة عن دور األم واألب على حد سواء على 

                                                 
ص )٢٠٠١األردن:  دار الشروق للنشر والتوزيـع عمـان       ( ١ط ،أثر وسائل اإلعالم على الطفل    ،عبد الفتاح أبو معال    1

١٠٢. 
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ج التي تتـضمن سـرداً      وعليه يمكن استخدام التلفزيون في هذه المرحلة بالتركيز على البرام         

  التي تروي على ألسنة الحيوانات والطيور      يلهم الطبيعي إلي حب سماع القصص     مل للقصص ، 

  .المألوفة عندهم والموجودة في بيئتهم

فبواسطة القصة يمكن لطفل دار الحضانة أن يكسب بطريقة غير مباشرة بعـض المعـارف               

 ، شريطة أن تراعى هذه القصص لتسلسل النمو اللغوي عند األطفال            ةوالقيم و العادات الحسن   

ياغة ، واالبتعاد ما أمكن     ، وذلك بالتركيز على الجمل االسمية التي تهتم بأسماء الذوات والص          

عن األسماء المجردة واألفعال ذات المدلول غير الحسي ، ولعل من المفيد عـرض القـصة                

 ولعـل األفـضل   . بواسطة األفالم الكرتونية بما يحتويه من عناصر جذب نفـسية لألطفـال           

فزيون الستخدام التلفزيون في دور الحضانة في مشاركة المشرفات األطفال مشاهدة برامج التل           

  .، وما يصاحب هذه المشاركة من تعليق وتركيز بهدف الشرح والتوضيح

  

 .رياض األطفال •

إن مرحلة رياض األطفال تعتبر مرحلة مكملة لدور الحضانة ،وهي مرحلة تربوية تهتم بإعداد              

  .الطفل وتهيئته لدخول المدرسة وتستهدف تنمية شخصية الطفل في جميع الجوانب

وعليه فإنه يقلد البرامج الرياضية الخفيفة التي تناسـب نمـوه           . هما يشاهد  مولع بتقليد    الطفلف

الجسدي في هذه السن مما يساعد علي نمو جسده بشكل طبيعي وهذه البرامج يعـدها خبـراء                 

  .مختصون في تنمية االستعداد الجسدي للنمو بشكل سليم

تخدام التلفزيـون ، حيـث      عاتق اس على   ادات الصحية السليمة  وتنميتها    أن تكوين الع  وال شك   

 طفال حتى يتعلموا ويكتسبوا ما فـي       كوسيلة بها توجيه وإرشاد غير مباشر لأل       هيمكن استخدام 

هذه البرامج والمواد التعليمية المعروضة من عادات صحية وسليمة ،مثـل المحافظـة علـى               

  ضاء الجسم النظافة الشخصية والعامة والمحافظة على األسنان وباقي أع

 المهـارات المعرفيـة     كتـساب بالرغبة الطبيعية لدى األطفال     تنمية ا  استخدامه في    كما يمكن 

عرض مواداً ومعارف عن ألوان الثقافة التي تهم األطفال في          ب،بهمواكتشاف خواص ما يحيط     

مثـل المـاء والهـواء      الـصحيحة   وطريقة التعامل   .لمحيط بهم  ،وتعريفهم بالواقع ا   ة  السنهذه  

  .وغير ذلك من الضروريات التي يحتاجون إليها في حياتهم شعة الشمساألشجار والنباتات وأو

مما يربط األطفال ببيئتهم المحيطة ربطاً إيجابياً يتيح لهم التعايش معها والتعرف إلي الجوانب              

اإليجابية والسلبية فيها ، حتى تمكن الطفل من االستفادة من المعطيات اإليجابية ،والحذر مـن               

  .ن سلبيةالمعطيات التي تكو
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 ،وعن أشياء   وال يتم ذلك إال إذا عرض التلفزيون صوراً ومعلومات عن أشياء يعرفها األطفال            

ويمكن أيضاً عرض معلومات بواسطة القصص المصورة ،وعـرض         ، أخري قد ال يعرفونها   

  ..نية و العلمية والوطنيةياألخبار العامة واالجتماعية والد

في التلفزيون التركيز على المعاني والمفاهيم المتداولة و        كما يمكن للمواد التعليمة المعروضة      

 ،والعمـل  والغير واضـحة لأللفاظ والكلمات التي يرددها الطفل ، مع تفسير المعاني الغامضة     

ويستطيع أيضاً أن يـساعد  . على تشجيع الطفل على التعبير الذاتي عن طريق المحاكاة والتقليد 

تطويرها وذلك بتوفير فرص االستماع والمـشاهدة إلـى         األطفال على التعبير عن خياالتهم و     

كذلك مساعدة الطفل في حل الصعوبات النفسية واالنفعالية واالجتماعية التي           .القصص الخيالية 

تقديم التعليمـات التوجيهـات محاطـة       ب.يتعرض لها والتعاون مع المربيات في إبعادهم عنها         

 فهمها وتقبلها والعمـل علـى التقيـد بهـا           بعناصر الترغيب والتشويق ستساعد األطفال على     

  .وتنفيذها بشكل صحيح

  

 -:المدارس* 

إن طالب المدارس بحاجة إلى استخدام هذا الوسيط اإلعالمي، وبخاصة الطالب في المرحلـة              

األساسية التي تشمل المرحلتين االبتدائية واإلعدادية ، حيث يعتبر التلفزيون وسيلة معينه جيده             

ياً عن المواد الثقافية والعلمية المختلفة ووسيطاً ناجحاً ينتقل إلـيهم ألـوان             يقدم شرحاً توضيح  

الثقافية والمعارف والعلوم ويطلعهم على أحدث االختراعات واالكتشافات في مجاالت الحيـاة            

  .بشكل عام

والتلفزيون لم يعد مجرد وسيلة أو وسيط إعالمي تقدم للطـالب األخبـار والمـواد الثقافيـة                 

 في أوقات فراغهم ، أي وقت خارج دوامهم المدرسي ، بل تعدي هذا الـدور إلـى                  والبرامج

وهو . االشتراك في تعليمهم وتقديم المواد التعليمية حسب مناهجهم المقررة في الكتب المدرسية           

ما يسمي بالتلفزيون التربوي أو التعليمي ، ألنه يقوم بدور المعلم فـي إيـصال المعلومـات                 

  .ية حسب خطة المناهج الموضوعة للفصول الدراسيةالتربوية والتعليم

  

 -:أثر التلفزيون على الطفل ونموه المتكامل •

 فينقل إليهم   األطفالحاضر ،دوراً فاعالً في حياة      من المعروف أن التلفزيون يلعب في الوقت ال       

 ئل العلم والمعروفة والخبرة والتسلية والترفيه ، كما يعتبر من أكثـر الوسـا             م  وهم في بيوته  

فالطفل يستطيع أن يشاهد عرضاً واقعياً ألحداث تمر        م   وتوجيه رهم  اإلعالمية فعالية في تطوي   

في الحياة ينقلها التلفزيون بتفصيالتها كما هي على األرض الواقع ويتأكد من واقعية وحقيقة ما               

  .يشاهد
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لطفـل مـن    ومن خالل سرد الوقائع واألحداث في إطار متكامل مع الكلمة والصورة ، يتأكد ا             

  .مشاهدته للحدث ومكانه وزمانه ،وكأنه يعايشه واقعياً

وهناك أثر واضح للتلفزيون ،قد يؤدي به ذلك إلى تخلف في قدراته على التـصور والتخيـل                 

واإلبداع واالبتكار وهذا ما يتناقض عادة والمطالعة التي تكسب األطفال النظر على الـصور              

استيعابها وفهم مدلوالتها الفردية الجماعية والطفل عندما       المقروءة التي  تمثلها مما يؤدي إلي        

يقرأ ويطالع الكتاب ليتمتع بقدرة على التخيل الحر في استخالص الصور والمعاني والمفـاهيم              

  .من خالل الحروف والكلمات والتراكيب

أما على مستوي لعب األطفال فإن التلفزيون يحد من انطالقة الطفل غير المقيدة فـي اللعـب                 

والحركة المرافقة لكنه قد يبرمج له ألعاباً تربوية وثقافية ونشاطات يدوية وفنية وموسيقية ذات              

ومن الناحية اللغوية فالتلفزيون له أثر على تكونها ونموها عند الطفل وبخاصة إذا مـا                .فائدة

لية من  عرفنا أن النمو اللغوي عند الطفل مرتبط باستماعه إلى كالم اآلخرين في المرحلة األو             

تعلمه اللغة وقد أثبتت الدراسات التربوية أن من أبسط شروط اكتساب الطفل اللغة هي إقامتـه                

في سنوات حياته األولي عالقات ثابتة بينه وبين المحيطين به مباشرة، لذلك فـالتلفزيون قـد                

ل فـي   يكون واحداً من العوامل التي تؤثر في تأخر تعلم اللغة ، وعدم انتظام نموها عند الطف               

المرحلة األولي من حياته فالبرامج التلفزيونية ال تزال غير مؤهلة لتأمين إيصال الكالم إلـى               

مسمع الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة ،وذلك بسبب تعدد األشخاص المتحاورين في المشهد             

المعروض ،والسرعة النسبية التي يجري فيها الحوار ،كما أن التلفزيون غير مؤهل في تثبيت              

وهذا الجانب السلبي يتحول إلي سلبية مؤثرة مـع أسـباب أخـري             .اللغة في نموها وتطورها   

  .فسيولوجية تؤثر على انطالق النطق السليم والمبكر عند الطفل 

وقد أشارت هذه الدراسات والتجارب التربوية إلي أنه من الخطأ اعتبار اإلكثار من مـشاهدة               

لي لفاعلية الدماغ بل البد من تأثير نسبي ومحدود وهذا          كج التلفزيون يؤدي إلي التعطيل ال     برام

يعني أن بعض نواحي النمو الدماغي قد ال تصاب بالخلل نتيجة أسباب قد تحدث في مراكـز                 

معينة في المخ ،قد تؤدي إلى تأخير في النطق أو فقدانه أحياناً ،ولذلك فالمشاهدة المكثفة مـن                 

  -:ن سلبيين هماقبل الطفل للتلفزيون قد تؤدي إلى عاملي

وهذا يؤدي إلى أن الطفل لن يفهم منـه         ،االكتفاء باالستماع إلي الكالم من جهة واحدة         .١

 .إال نسبة ضئيلة ولن يحتفظ في ذاكرته إال نسبة ضئيلة جداً منه

إن االنشغال عند تحريك جهاز النطق والحوار الكالمي والمنطقـي أثنـاء المـشاهدة               .٢

ضعف في مركز استقبال الكالم ،وهذا يعنـي حـدوث          التلفزيونية المكثفة يؤدي إلى     

 .اضطراب في عملية النطق 

  



 ١٩

מ  א אמ א )١(:א
يترتب دور األسرة في استخدام هذا الجهاز الخطير ،حيث يجب على الوالـدين أن يوضـحا                

المعلومات من مصادر   البناءهما أهداف ومعاني مشاهداتهم بدالً من تركهم يحصلون على تلك           

أخري ،كما ينبغي أن تضع األسرة برنامج دقيق ومنظم لألوالد فيما يتعلق بأوقات وسـاعات               

مشاهدة التلفاز ،بحيث ال يؤثر على ساعات نومهم كي يأخذوا قسطاً من الراحة لالستعداد لليوم               

ـ                ن لـألوالد   المدرسي في اليوم التالي ويجب على األسرة أن حدد نوعية البـرامج التـي يمك

مشاهدتها ،والبرامج التي ال يجوز للوالدين واألبناء مشاهدتها خصوصاً تلـك البـرامج التـي               

تعتمد اإلثارة الجنسية واستشارة دوافع العدوان والعنف لدى اإلنسان أو البرامج التي تحـوى              

  .قصصاً تافهة ال تعمل على تعزيز القيم اإليجابية عند األطفال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ل         وآخرون ،   الزبادياحمد محمد   (1) ى الطف ر وسائل اإلعالم عل ان   (،اث ة      ،/١٩٨٩عم ائق الوطني ات والوث رة المكتب ص )دائ
٥٠. 
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  المبحث الثاني
  القنوات التلفزيونية العربية الخاصة بالطفل

  

א א א )١(:אמ

 حيث يتم عرض برامج خاصـة       زيوناتهاتلفتخصص الدول العربية مساحة زمنية لألطفال في        

ية إضافة إلـى    بأطفال بالغة االنجليزية والعربية أو مترجمة أو مدبلجة ضمن هذه الفترة الزمن           

وهنـاك  ،علم  لإعداد برامج خاصة لألطفال متنوعة تشمل األغاني واألناشيد والتعليم والرسم وا          

 طفال تبث برامج خاصة باألطفال مـن      بعض الفضائيات العربية التي خصصت قناة خاصة لأل       

  :ساعات الصباح الباكر إلى ساعات متأخرة من الليل ومن هذه القنوات العاملة حالياً

  :MBC3ناة ق)١
وهي متخصصة بعرض البـرامج األطفـال       ، وهي قناة تابعة لمركز تلفزيون الشرق األوسط        

وتقديم ، وتمتاز هذه القناة بالتواصل المباشر مع األطفال من خالل فقرات النشاطات واألسئلة             

جوائز األطفال وتعرض القناة مجموعة من المسلسالت الكرتونية منهـا يـوغي والحجـارة              

  .وكونغ وعالء الدين  ، العجيبة

  SPACETOON:قناة )٢

 كـأول  ٢٠٠٠الفضائية العربية بثها التجريبي في األول من مارس عام          spacetoonبداية قناة   

حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة إذاعة وتلفزيـون البحـرين            ،قناة بحرينية للطفل العربي     

                                                 
قسم العلوم التربوية دار جرير لنشر ،آلية اآلداب  )عالم علي الطفلأثر وسائل اإل(،باسم علي حوا مدة وآخرون (1)

  .٨٨،٨٩،١١٦،١١٧،ص)عمان . م ٢٠٠٦ ١ط،والتوزيع 
  .١١٨مرجع سابقباسم علي حوا مدة وآخرون (2)

 



 ٢١

عـالن لبـث قنـاة    للدعاية واإل"وسيلة "YOUNG FUTURE NETWORK"وشركتي 

spacetoon              علي القناة الفضائية البحرينية وتستمر مدة التعاقد ثالث سنوات قابلـة للتجديـد ،

وتعد هذه المرة األولي التي يتم فيها اقتطاع ساعات بث من إرسال قناة فضائية لبـث بـرامج               

   .١عليها 

ـ         spacetoon تبث قناة  دءاً مـن الـساعة     بواقع تسع ساعات إرسال من السبت إلى األربعاء ب

  . ش ظهراً بتوقيت جرينت١٤:٠٠ صباحا حتى الساعة ٠٦:٠٠

ومغامرات وفـضاء   ،ضاحكة  (وهي قناة متخصصة باألطفال تبث مسلسالت كرتونية متنوعة         

وتضم مسلسالت  ،ويالحظ أن هذه القناة يستمر بثها إلى ساعات متأخرة من الليل            ...)وأغاني  

وسـابق  ، وأبطال الـديجتال   ، المقنع  ، والرجل الوطواط   ،كرتونية شهيرة مثل المحقق كونان      

  .والحق

ويالحظ أن هذه المحطة تشمل علي حمالت دعاية وإعالن لأللعاب والمجالت والغذاء الخاص             

وتحاول المحطة أن تمزج بين التعلـيم       ، وهناك مجلة أطفال تحمل عنوان المحطة       ، باألطفال  

: هـا    ويعرض مسلسالت كرتونية متعددة من     .وعة  والمعرفة والضحك من خالل برامجها المتن     

وتخلل هذه المسلسالت رسائل تحمل قـيم ومعـان علميـة أو             ، أبطال الديجتل ، داي الشجاع 

    .٢تاريخية أو رسائل سلوكية

 3 براعم*   

قناة أطفال ما قبل المدرسة، وهي أول قناة عربية مصمّمة وموجهة لهـذه الـشريحة               " براعم"

قناة مرافقة يومية لألطفال دون      .ها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع      العمرية، وتملك 

وقد تم تصميم مختلف برامجها المنتجة في القناة أو المنتقاة من شركات          . سن السادسة وأمهاتهم  

اإلنتاج العالمية بعناية كبيرة كي تساهم مشاهدة القناة في تقوية مدارك األطفال وتعزيز قـدرة               

كما تقدم براعم مضموناً تلفزيونيـاً تربويـاً لـتعلّم الكتابـة            . بهم لألشياء المحيطة بهم   استيعا

  ...والحساب والتآلف مع البيئة وتمييز األشكال واأللوان 

، وهي قناة مفتوحة على الهواء، العالم العربي وأوروبا على ثالثـة أقمـارٍ              "براعم"يغطي بث   

  . ساعة يوميا١٧ًعلى مدى  دوهو تبرسات  صناعية هي عربسات ونايل

                                                 
  
الجامعة اإلسالمية قسم الصحافة (  منشوربحث غير ،طفال في قناة سبي تون الفضائية برامج األ،آريمة جروان 2

  .٣٩ص . )٢٠٠١واإلعالم 
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 ٢٢

 :1كراميش

الدائم   وتميزت كراميش بتجددهاوأناشيد في االطقال قصص متخصصة قناة كراميش لألطفال 

 بعض المنشدين المشهورين مثل موسى مصطفى وعمرالـصعيدي         قناةال وضمت   األناشيدفي  

دة وتعليمية فهنا  جديبأناشيد  رائعينأطفال يوجد منشدين ها فيأيضاوبعض المنشدين المميزين 

، ومما يبدو عليها ستنحو نحو      ائماًقناة  د  ال ما تبحث عنه حول      ل وك بوضعهسنضع كل ما تقوم     

 كما يبدو أن تمويلها سيكون عن طريق اإلعالنات التي بدأت القناة، الجنة الفضائية قناة طيور

   .و األردن ورقم الهاتف يدل أن مقر القناة تقدم عرض اإلعالن عليها

   "كراميش "باسمهاأغاني لألطفال للفرقة التي سميت القناة  رضتع
 االجتماعيةكرتون وبعض األعمال اليدوية والمعلومات الثقافية والنصائح  باإلضافة لعدة رسوم

كما تنوي القناة عرض ، النظافة وغيرها باإلضافة للدروس الدينية كآداب الطعام كالحفاظ على

 .مقاطع و مرسلة من المشاهدين

  

٢:א

وليدة اللحظة، بل مـرت   "قناة طيور الجنة"لم تكن فكرة والدة قناة خاصة لألطفال تحمل اسم 

بأناشيد األطفـال منـذ العـام     بمرحلة مخاض طويلة كانت بدايتها فرقة طيور الجنة الخاصة

صصة بفنون وتعد فرقة طيور الجنة من أكثر الفرق الفنية المتخ. خالد مقداد. بتأسيس أ١٩٩٤

 انتشاراً في الوطن العربي، بعد أن وصل إنتاجها من األلبومات الفنية لألطفال إلـى  األطفال

 مـن بترحيب  قوبلت"بعد أن فالعديد من الدول العربية والعالمية مثل كندا وبريطانيا وغيرها، 

أعمـارهم  تتناسـب و  األهالي الذين يبحثون عما يلبي رغبات الطفل الفنية والتثقيفية بطريقـة 

يرنو الى ترغيب األطفال وتحبيبهم بالسير   شعارا ليكونطيور الجنة" اسم اختيارو.وتفكيرهم 

  "الطفولة بالجنة والسكينة ربطالجنة وعلى طريق 

   :فالتعريف واألهدا

 Nile sat 10873 قناة فضائية متخصصة في برامج األطفال تبث عبـر قمـر النايلـسات   

مـشاهدي قنـاة    لمختلفة الطفل العربي والمسلم ، ويتجاوز عددوتستهدف من خالل برامجها ا

برامجها وتنوعها الذي  طيور الجنة الماليين من األطفال واألمهات وأولياء أمورهم بسبب تميز

 موجهة لألطفال وهي تحت إدارة قناة فضائيةكما هي  .يجذب الصغير والكبير على حد سواء

 أناشـيد تقدم القناة   .  وتبث ارسالها من البحرين    األردن،  عمانوإشراف خالد مقداد، مقرها في      

  . ميالدي٢٠٠٨ لألطفال، تم تأسيسها في يناير وأغاني

                                                 
  . )٢٠١١\٥\١٦يوم الخميس بتاريخ (karameech.comمعلومات عبر الموقع الخاص بالقناة هذه ال1
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 ٢٣

  : الخصائص العامة

 . 2008.  يناير٢٥تم انطالق قناة طيور الجنة الفضائية لألطفال بتاريخ  •
 .المسلم المختلفة جنة إلى تلبية احتياجات الطفل العربي والطفلتهدف قناة طيور ال •
واألناشيد التي تالئم األطفـال وجميـع    تقدم القناة أفضل البرامج التربوية والعلمية والترفيه •

 . أفراد األسرة
المتنوعة التي تلبـي   جدول برامج مدروس بعناية ويشتمل على مجموعة من أرقى البرامج •

 .المختلفة حاجات الطفل المتعددة بفئاتهم العمرية
ـ  ، تبث قناةتجهيزات البث التلفزيوني الفضائيباستخدامها ألحدث  • اً طيور الجنة إرسالها وفق

 والبـرامج  يونالتطورات التقنية للتلفز  لمواكبة األفضل في مجال دائماًألرقى المعايير سعياً

 .المتنوعة

 :ناة طاقم الق  •

، محمد بشار، عمر الصعيدي، خالد مقداد:  يتكون طاقم القناة من عدد من األفراد نذكر منهم      

ف، الوليد خالد مقداد، المعتصم باهللا خالد       ، إبراهيم السيالوي، أشرف يوس    مصطفى العزاوي 

من أهم برامج   . مقداد، رغد الوزان، ديمة بشار، لجين محمد، لين الصعيدي، أسامة النسعة          

 أفـراد نشرة أخبار الدار، وقالتلي العصفورة، وعلى الهوا سوا الذي يقدمه           : قناة طيور الجنة  

طيـور  (  للقناه والتي تـسمى      التابعة الثانية وتم افتتاح القناة  . الفرقة القناة، منبر أحباب اهللا    

 .)٢الجنه

  :أعضاء فرقة طيور الجنة •

   ١خالد مقداد

 7 باهللا والمعتصم سنوات 8 الوليد لثالثة أطفال هم رجل أردني الجنسية، فلسطيني األصل،أب

 يشاركون كلهم في العمل بالقناة الى جانب زوجتــه ،سنة جنا  أشهر والصغيرة١٠سنوات و

 على القمر نايل  الجنةطيور  قناة.القناة ةية فرق فردا بمع٢٠طاقم القناة مكون من . حمادمروة 

 المميزة والتي تنتشر في عـدد  وتملك المؤسسة عددا كبيرا من اإلصدارات السمعية والمرئية

                                                 
  )٢٠١١\٥\٢١ الجمعة يوم( toyor-aljanah.comمات عبر موقع القناة الخاص هذه المعلو 1
  



 ٢٤

   .كبير من دول العالم

  

  الوليد مقداد
لفرقة طيور الجنـة لفـصاحة       األول لخالد مقداد تم ضمه       نوهو االب  ١٩٩٩-١٢-٣٠ولد في   

  . العربيةاللغة في مادة وتفوقه لسانه

  

  

  

  

  المعتصم باهللا مقداد

 المميز وفصاحة لسانه مما     إلقائهبرز من خالل    . هو االبن الثاني خالد مقداد    . م٢٠٠١ولد عام   

 مما   المصورة األناشيد والده فأدخله في فرقته الفنية، وقد قام بالتمثيل في الكثير من             أنظارلفت  

  .اكسبه شهرة كبيرة على مستوى الوطن 

  

   :عمر الصعيدي

،من أصل فلسطيني، درس علـوم      ٠٣/٠٦/١٩٨٠هو نائب مدير قناة طيور الجنة من مواليد         

العمل الفني بأناشـيد    في الجامعة وتخرج منها، وبدأ      ) البرمجة و الهندسة الصوتية   (الكمبيوتر  

، وفيما بعـد    حقيقة:قالب. باللغة االنكليزية مصورة مع كثير من الفضائيات، كما أن له أناشيد          

له الكثير من األناشـيد، ومـن       .. و قد صار مخرجا   .مهندسا للصوت والتوزيع اإليقاعي أيضاً    

لبك وآخر بعنوان ما أحالكي وأيضا البوم بعنوان طق طق ولـه كـذلك              ألبوماته بعنوان افتح ق   

  ...جدو تيته وثلجه  وغيرها من األناشيد المتنوعة 

  

  لين الصعيدي

 وكان عمرها ال يتجاوز السنة ثم مثلت فـي  I have my love:أول أنشودة شاركت بها هي

 العيد، ما أحالك، طيور     أجا طق طق، مدرسة لين، مين بتحبوا أكتر،      : أناشيد عديدة نذكر منها   

و ..إبداعيةكما كان لها أداء بالصوت والتمثيل في أنشودة مش لين التي كانت             ..الجنة، الكويت 

و قد اشتهرت كثيرا في الوطن العربي وخارجه و كانت تقدم برنامج قالتلي             ..رغم صغر سنها  

و اآلن تقـدم   ..  زوجها  ومبدعة مثل  جالبرامالمشهورة بتقديم   )ميس الحسن (العصفورة مع أمها    

 رغم صغر سـنها إال      الفنية الساحةالكثير من اإلبداعات بصوتها و ال تزال تتقدم خطوه نحو           

  . لهاربيالعاشقة و المحبةتزال تبدع و تبدع و تحصد الكثير من الجماهير  انها ال



 ٢٥

  

  محمد بشار

 كان يعمـل    األردن في   ١٣/٨/١٩٨٨ولد قي ، من نابلس    األصل وهو فلسطيني    األردنيسكن  

 مش مصدق وقد    وأنافالبداية مع فرقة اليرموك ثم انتقل لطيور الجنة ومن اناشيدة عيش حلمك             

 يادكتور وفتش في قلبك ووردتنا يـاغزة        اويسلمو تشتاقلو   وعيونيا راحلين إلى منى      وي كفاني

 وأطفـال  أيضاً ويا رتنى طيارة      أناشيدهمعاكى اهللا ولما نستشهد واشترك في البوم وياك ومن          

  . ذكر اهللاأبدا من كده وال تنس أجمل وأيةوكل شيء 

  

  

  ديما بشار

وهي ، لها عـدة صـديقات محبوبـات لهـا جـداً           هي فتاة محبوبة لجميع األطفال وقد أصبح      

مــــن اكتر البنات جماالً وأناقة ويحبها الجميع ولها جمهور شديد قمر ما شاء اهللا عليهـا                

الكل يحبها خطفت عقول الكبار قبل الصغار وتحب الجميع وتمتاز بطيبة القلب وحبها لألطفال              

  ٢٠٠٠/١٠/١٠:والذي يفديها الجميع بعمره وهي من مواليد

  :ولها عدة أناشيد ومنها

، حلـوة البـسمة    ،. شاغل بالك ،الجنة  ،عيوني تشتاقلوا   ،لما نستشهد   ،كنت قاعدة   ،ديما األولى   

مع أخاها الكبيـر    ،ديمة والعديد العديد    &رغودة  ،وردتنا  ،اهللا يا موالنا    ،بالدي يا عيني     ،نشكر

  .محمد بشار

  

   رغد الوزان
سحرية التي تميزت بها قناة طيور الجنـة عـن بـاقي            فاالمورة رغد تعد الخلطة السرية وال     

..  في الفريق لم تنشد رغد الوزان بجمال صوتها العـذب          األجملالقنوات، والمبدعة رغد تعد     

ستنشد قريبا أنشودة رغودة بصوتها وتمثيلها لها أخ وحيد هو أسامة وهي صف رابع جميلـة                

أبـدعت  " ليش بتكذب "ا ألبوم جديد هو     جدا وخلوقة وظريفة أعز صديقاتها دانا وديمة بشار له        

ـ       السيالوي في    مإبراهيفيه األمورة وهي تقدم مع األستاذ         االًعلهوا سوا وهي الطفلة األكثر جم

   المبــدعة المحببة لدى األطفالاتها بحركاةي القناة وقد أبهرت جمهور القنوشعبية ف
  

  مصطفى العزاوي



 ٢٦

ة أطفال وهم عبـد اهللا و ريمـاس و قـد رزق             وله ثالث .. وهو مبدع ومتألق في طيور الجنة       

 مـن   أردنـي وهو صاحب الحنجرة الذهبية في قناة طيور الجنة و هو           ..  ماريا   بابنتهمؤخراً  

   .عراقيأصل 

  

  أما الرحالت

  العربيةبين مدة وأخرى تسافر القناة إلى إحدى البلدان 

  :فمنها

الـضفة الغربيـة    ،سـوريا   ،األردن  ، عمـان   ، اليمن  ، المملكة العربية السعودية    ،مصر •

 .قطر ، لبنان ، البحرين ، اإلمارات ، الكويت ، ليبيا ، الجزائر ،

  

  

  

  فرنسا: بلدان األجنبيةوال

  :أغاني عن البلدان

  : القناةأنتجتهاحينما تسافر القناة فإنها تنتج أغنية عن البلد المعنى إليه فمن األغاني التي 

، هـوي الـيمن     ، ما أحالها   ، يا أردنا   ، عن مصر متسألنيش    ، ياقطر   ، ياالسعودية •

هيال يا كويت   ، إمارتي  ، يا السلطنة   ، يا جزائر   ، يا بلدي يا عينيي     ، سيري يا دجلة    

  . يال حفلة ،سعودي حيها ، غزة هينا جينا ،يا لبنان ، 



 ٢٧



 ٢٨

  ور اجلنة اجتاهات األطفال يف قطاع غزة حنو مشاهدة قناة طي

  

  

  :تمهيد
يتناول الفصل الحالي نتائج الدراسة المتعلقة باتجاهات األطفال في قطاع غزة نحو مشاهدة قناة 

  . طيور الجنة

اتجاهات األطفال في قطاع غزة نحو مشاهدة قنـاة طيـور            "التعرف على إلى  هدفت الدراسة   

 العينة تم اختيارهـا نظـراً        سنوات فهذه  ١٠سنوات إلى   ٧في المرحلة العمرية ما بين      "الجنة  

سنوات ولكبر عمره إذا    ٧لصغر الطفل ولصعوبة تطبيق االستبانة عليه إذا تم اختياره اقل من            

حيث تم توزيـع االسـتبانة      ،  سنوات الن طيور الجنة ال تستهدف هذه الفئة        ١٠كان أكبر من    

لسمات الشخـصية   ا:" هي عليهم مستخدمه منهج المسح اإلعالمي وأهم  محاور هذه االستبانة         

تفـضيالت  ، عادات وأنماط المـشاهدة   ، مدي متابعة المبحوثين  لقناة طيور الجنة      ، للمبحوثين

لذا ستتناول الطالبة في هذا الفصل نتـائج الدراسـة الميدانيـة            ." المبحوثين ودوافع المشاهدة  

  .وهذا تفصيل بذلك ،ومناقشتها 

  



 ٢٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  : لما يلي تم تقسيم نتائج الدراسة وفقًا
  

  :السمات الشخصية للمبحوثين خصائص :أوًال
  

  : حسب متغير النوع االجتماعيتوزيع المبحوثين .١

   حسب النوعن والنسب المئوية للمبحوثياألعداد  

  )١(جدول 

  %النسبة   التكرار  النوع

 47.5 38  ذكور

 52.5 42  إناث

  %١٠٠ ٨٠  المجموع

 نسبة أفراد المبحـوثين مـن الـذكور كانـت           يتبين أن ) ١(ات الجدول رقم    من خالل بيان  

  .%٥٢,٥ونسبة أفراد المبحوثين من اإلناث  ،%٤٧,٥



 ٣٠

  

   حسب متغير العمرتوزيع المبحوثين .٢
  )  ٢(جدول 

   ع حسب النوللمبحوثيناألعداد والنسب المئوية 

  %النسبة   التكرار  العمر

 13.8 11  سنوات   ٧

 31.٢ 25  سنوات ٨

 45 36  سنوات ٩

 10 8 وات عشرة سن

  %١٠٠ ٨٠  المجموع

 x2 
 
 

  :بتحليل بيانات الجدول السابق نجد أن 

 نسبة الذين تتراوح أعمـارهم      ت حيث بلغ  العمر متغيرردت حول   و ى الت  المبحوثين بلغت نسبة 

 سـنوات   ٩ و ،%٣١,٢ إلى    سنوات ٨أما نسبة الذين تبلغ أعمارهم         ،%١٣,٨  إلى  سنوات ٧

   .المبحوثينذلك من مجموع ردود  ،%١٠غت نسبتهم إلى  أما عشر سنوات فبل،%٤٥بلغوا 

  

  

 مكان السكن حسب متغير توزيع المبحوثين .٣
  )  ٣(جدول 

אللمبحوثيناألعداد والنسب المئوية 
  %النسبة     التكرار  

 40 32    الشجاعية

 50 40 تل الهوا   

 10 8 الرمال

  %١٠٠ ٨٠  المجموع

  

  : السابق نجد أن بتحليل بيانات الجدول



 ٣١

 وفي  ،%٤٠في الشجاعية بلغت بسبتهم     ردت حول مكان السكن     و التي أعداد المبحوثين بلغت  

 حـول مكـان   المبحوثين وذلك من مجموع ردود     ،%١٠ وفي الرمال بلغت   ،%٥٠ الهوىتل  

  السكن 

 

  للوالدالمؤهل العلمي حسب متغير توزيع المبحوثين .٤
  )  ٤(جدول 

 المؤهل العلمي للوالد حسب للمبحوثينة األعداد والنسب المئوي

  %النسبة   التكرار  النوع

 72.5 58 ثانوية عامة  

 21.2 ١٧ سبكالوريو 

 6.3 ٥ دراسات عليا 

  %١٠٠ ٨٠  المجموع

 
 

  :بتحليل الجدول السابق نجد أن 

 ، %٧٢,٥ لعلمي للوالد فـي الثانويـة عامـة إلـى            حول المؤهل ا   بلغت نسبة المبحوثين  

ذلك مـن مجمـوع     % ٦,٣ أما الدراسات العليا فبلغت نسبتهم       ،%٢١,٢ إلى   وسوبكالوري

  . حول المؤهل العلمي للوالد ردود المبحوثين

  

  

  

  

 المؤهل العلمي للوالدة حسب متغير توزيع المبحوثين .٥
  )  ٥(جدول 

 المؤهل العلمي للوالدة حسب المبحوثيناألعداد والنسب المئوية ألفراد 

   %النسبة  التكرار  النوع

 51 ٤٢ اقل من ثانوية عامة  

 ٢٢ ١٧   دبلوم

 ٢٧ ٢١ بكالوريوس 

  %١٠٠ ٨٠  المجموع

  



 ٣٢

  :بتحليل بيانات الجدول السابق نجد أن 

، %٥١ ردت حول المؤهل العلمي للوالدة اقل من ثانوية عامة        و التى   بلغت نسبة المبحوثين  

ك مـن مجمـوع ردود       وذل ،%٢٧ أما البكالوريوس فكانت     ،%٢٢والدبلوم كانت بسبتهم    

  . حول المؤهل العلمي للوالدة المبحوثين
 

  

  قناة طيور الجنةل  المبحوثينمدى متابعة: ثانيا
  

  )  ٦(جدول 
  يوضح متابعة المبحوثين  لقناة طيور الجنة

  %النسبة   التكرار  النوع

 ٦٢,٥ 50 نعم

 ٣٧,٥ ٣٠ أحيانا

  %١٠٠ ٨٠  المجموع

  
 

  : أن بتحليل بيانات الجدول السابق نجد

كانـت   أحيانـاً والذين يتابعونها    ،%٦٢ قناة طيور الجنة     المبحوثين الذين يتابعون  بلغت نسبة   

  . قناة طيور الجنة ابعة حول متالمبحوثين وذلك من مجموع ردود ،%٣٧نسبتهم 

 بـسبب تنـوع     من قبل المبحوثين  لجنة  ر   انه يوجد هناك متابعة كبيرة لقناة طيو       طالبةترى ال و

  .جذب اكبر عدد من المشاهدين تيدة التى برامجها المف

  
  )٧(جدول 

   لقناة طيور الجنةلوقت التى تشاهد فيه المبحوثينيوضح متوسط ا
  %النسبة   التكرار  النوع

 62.5 ٥٠ أقل من ساعتين    
من ثالث ساعات إلى أربع 

 26.2 21 ساعات 

 11.3     9 أآثر من أربع ساعات

  %١٠٠ ٨٠  المجموع

 

   :أننات الجدول السابق نجد بتحليل بيا



 ٣٣

 ومـن   ، %٦٢,٥الى من ساعتين    قلألالجنة  المبحوثين الذين يشاهدون قناة طيور      ة  بلغت نسب 

 وذلـك مـن     ، %١١,٣ إلى  من أربع ساعات   وأكثر ،%٢٦,٢ بع ساعات  أر إلىثالث ساعات   

  . تقضيه العينة لمشاهدة قناة طيور الجنة إلى حول متوسط الوقت المبحوثينمجموع 

 إال   ليـست   لدي المبحوثين لقناة طيور الجنـة         عدد ساعات المشاهدة   أن الطالبةترى  ث  حي

 ، يرجع ذلك إلى   قد تشمل ساعات النهار لدي المبحوثين و       التيساعات قليلة بنسبة للمشاهدة     

 . على القنوات المستمر والتشويش ، المستمر للكهرباءاالنقطاع
  

  ن لقناة طيور الجنة المبحوثيمشاهدة وأنماط  عادات-:ثالثا 

  
  .هذا الجدول يوضح الفترة التى يفضلون فيها المبحوثين مشاهدة قناة طيور الجنة-١      

  )  ٨(جدول 
   لقناة طيور الجنةالمبحوثين تشاهد فيه التي األوقاتيوضح 

  %النسبة   التكرار  النوع

 28.8     23                  فترة الصباحية

 23.8 19  ةظهيرالفترة ال

 36.2 29 مساءفترة ال

 11.٢ 9 فترة السهرة

  %١٠٠ ٨٠  المجموع

  
  :بتحليل بيانات الجدول السابق نجد أن 

 بينما بلغت   ، %٢٨ المبحوثين الذين يشاهدون قناة طيور الجنة في الفترة الصباحية           بلغت نسبة 

ا  أم ، %٣٦ت نسبتهم    وفترة المساء حيث بلغ    ، %٢٣نسبة الذين يشاهدونها في فترة الظهيرة       

 حول األوقات التي يـتم فيهـا        المبحوثينوذلك من نسبة     ،%١١في فترة السهرة فلت تتجاوز      

  .مشاهدة قناة طيور الجنة 

 الفتـرة   هـي قناة طيور الجنة    المبحوثين ل مشاهدة  تركزت فيها    فترة   أفضل أن طالبةترى ال 

 مع بعضها البعض لالستمتاع فـي        الوقت المناسب الجتماع األسرة      يعود إلى  ذلكوالمسائية  

  . تعرض فيها القناة البرامج المميزة والمفضلة لدي المبحوثين التيو الفترة ، المشاهدة 

 

   .يوضح سبب تفضيل المبحوثين المشاهدة في هذه األوقات-٢  

  )  ٩(جدول 



 ٣٤

  األوقات لهذه المبحوثين يوضح سبب تفضيل 

  %النسبة   التكرار  النوع

 56 45 مح بها والدي رة التى يسالفت

 26 21   الملل على والقضاء الفراغ وقت مضيةلت

 التى تعرض فيها البرامج المميزة والمفضلة الفترة

 لي 
14 18 

  %١٠٠ ٨٠  المجموع

  
  :بتحليل بيانات الجدول السابق نجد أن 

يسمح بها   التي تفضل مشاهدة قناة طيور الجنة للسبب المتعلق ب الفترة            التي المبحوثين نسبة  

بينمـا بلغـت    ، %٢٦ الملل فبلغت    سبة تمضية وقت الفراغ والقضاء على      أما ن  ،%٥٦الوالد  

ذلـك   ،%١٨نسبة البرامج التى تعرض فيها  القناة برامجها المميزة والمفضلة لدي المبحوثين             

 .نسبة المبحوثين التى وضحت سبب تفضيل مشاهدة القناة في هذا الوقت من 

 للمبحوثين يرجع إلى قوة برامج القنـاة وفائـدتها          ل البرامج المميزة  يتفضأن   طالبةترى ال 

لفئات عمرية مختلف ولتنوع برامجها بين اجتماعي وديني وثقافي مما يجعل قنـاة طيـور               

   .الجنة أكثر تميزاً عن غيرها من القنوات 

  

  

  

  

  

  

  

  . قناة طيور الجنة ة الوقت الذي يخصصه المبحوثين في مشاهد-٣

    )١٠(جدول 
  األناشيد لمشاهده  المبحوثينخصصهي ذيضح الوقت اليو

  %النسبة   التكرار  النوع

 15 12 أقل من نصف ساعة 

 13 32  من نصف ساعة إلى ساعة 

 32 10 من ساعة إلى أقل من ساعتين 



 ٣٥

 40 26  من ثالث ساعات فأكثر 

  %١٠٠ ٨٠  المجموع

 

  :بتحليل بيانات الجدول السابق نجد أن 

 والتـى   ،%١٥  لمشاهدة قناة طيور الجنة    أقل من نصف ساعة    التي تخصص    بحوثينالم نسبة  

 بينما التى تخصص ساعة إلـى أقـل مـن           ،  %٤٠تخصص نصف ساعة من وقتها فبلغت       

 وذلـك   ،%٣٢ والتى تتابع القناة أكثر من ثالث ساعات فبلغت          ، %١٣ساعتين بلغت نسبتهم    

  .لمشاهدة األناشيد على قناة طيور الجنة  للوقت التي تخصصه المبحوثينمن مجموع ردود 

  

  .يوضح مع من يشاهدون المبحوثون قناة طيور الجنة -٤

  )  ١١(جدول 
  ن قناة طيور الجنةيوضح مع من تشاهد المبحوثو

  
  %النسبة   التكرار  النوع

 9 6  وحيداً

 20 17   العائلة كل

 71 57  تأواألخوا/ اإلخوة و

  %١٠٠ ٨٠  المجموع

 

  : نات الجدول السابق نجد أن بتحليل بيا

 ومـع كـل     ،%٧١ التي تشاهد فيها قناة طيور الجنة مع اإلخوة واألخـوات            المبحوثين نسبة  

 وذلك مـن مجمـوع      ،%9 وحيداًبينما بلغت نسبة مشاهدة القناة       ،%٢١بلغت نسبتهم   العائلة  

  .حول مع من يتم مشاهدة قناة طيور الجنة المبحوثين ردود 

جـاءت   واألخـوات  األخوةمع  المبحوثين لقناة طيور الجنة     مشاهدة   نسبة    انه طالبةترى ال 

عالية نظراً لما يشعرون به من متعه مع بعضهم البعض لتقارب أعمارهم وبالتـالي تقـارب                

  .فكري فيما بينهم 

  

  .عادات المبحوثين أثناء مشاهدة قناة طيور الجنة -٥
   

  )  ١٢(جدول 

  دة قناة طيور الجنةيوضح عادات المبحوثين أثناء مشاه
  



 ٣٦

  %النسبة   التكرار  النوع

 19 15 استلقى للنوم 

 7 6                          أتناول الطعام

 11 9  أدرس وأتابع برامجي المفضلة 

 50 40           أتفرغ للمشاهدة 

                 الحديث مع اآلخرين 

         
1٠ 13 

  %١٠٠ ٨٠  المجموع

  
  :يانات الجدول السابق نجد أن بتحليل ب

بلغـت  والتي تستلقي للنوم     ،%٥٠ لمشاهدة قناة طيور الجنة      غ التي تتفر  المبحوثينبلغت نسبة   

والدراسة مـع متابعـة     ، %١٣ بينما الذين يتحدثون مع اآلخرين بلغت نسبتهم       ،%9١ نسبتهم

ام وهي تشاهد القنـاة     والتى تتناول الطع  ، %١١برامج قناة طيور الجنة المفضلة بلغت بسبتهم        

وذلك من مجموع ردود عينة الدراسة حول العادات التي تتبعها خالل مشاهدة قناة             ، %٧بلغت  

  .طيور الجنة 

كامـل نظـراً     مشاهدة قناة طيور الجنة بتفرغ       طالبة أن المبحوثين فضلوا بشكل أكبر     ترى ال 

   .بعض تها مع بعضها ال تتم تشتللحصول علي المعلومات وترسيخها بحيث ال

  

  

  

  

  

  تفضيالت ودوافع المبحوثين لمشاهدة قناة طيور الجنة: رابعا
  )  ١٣(جدول 

  مشاهدتها المبحوثين فضل يوضح األناشيد التى ي
  %النسبة   التكرار  النوع

 11.7   18        أغنية الفواكه 

 12 20  األرنب 

 12 20 طيبة 

 10 17  بغسل وجهي 



 ٣٧

 15 17  البندورة الحمرا

 16 27  يا عينيي يابالدي

 11.3 19 جدو وتيتا

 18 30 بابا بحبك 

  %١٠٠  ♦168  المجموع

  
 

  :بتحليل بيانات الجدول السابق نجد أن

وأغنية ، %١٢ وطيبة   واألرنب، %١١,٧الفواكه   أنشودة    الذين يفضلون  المبحوثينبلغت نسبة   

 ،%١٦ بنسبة يعيني  بالدي وأنشودة يا ، %١٥أما البندورة الحمرا فكانت     ، %١٠بغسل وجهي   

  %.١٨في حين أن أنشودة بابا بحبك وهي األعلى بينهما بنسبة   ،%١١,٣بنسبة  ه،وجدو وتيت

تـأثير كبيـر علـى      مـن    لما لهـا     األناشيدبين   فضلاأل  بابا بحبك  أنشودة أن الطالبةترى  

  . بوالدهم ومحبتهم لهم األطفال ويعكس بالطبع مدى ارتباط المبحوثين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ب تفضيل المبحوثين لمشاهدة قناة طيور الجنة أسبا-٦
  

  )  ١٤(جدول 

  قناة طيور الجنةالمبحوثين لمشاهدة  تفضيل أسبابيوضح 
  

  %النسبة   التكرار  النوع

 ٤٩ 39  أناشيدها الجميلة

 ٣٢ 26 ترديد األناشيد المعروضة وحفظها

                                                 
  مجموع عدد التكرارات أآبر من مجموع أفراد العينة نظرًا الختيار المبحوثين أآثر من بديل  ♦



 ٣٨

 ١٩ 15 تلبي رغباتي

  %١٠٠ ٨٠  المجموع

 

  :ابق نجد أن بتحليل بيانات الجدول الس
ترديـد  و ،%٤٩ جميلـة ال التي تفضل قناة طيور الجنة لسبب أناشيدها         المبحوثين بلغت نسبة   

  وذلـك مـن مجمـوع ردود         ،%١٩بلغـت  وتلبية رغباتهم  ، %٣٢بنسبة  األناشيد وحفظها   

  . حول السبب في تفضيل قناة طيور الجنة المبحوثين

 لـديها   ة قناة طيور الجنة جاء نظـراً ألن        أسباب تفضيل المبحوثين لمشاهد    أن طالبةترى ال 

  .إسالمية وتربيتهم تربية األطفالدينية ترسخ الدين لدى علمية و ،ومتنوعة هادفة أناشيد

  

  .أهداف المبحوثين من مشاهدة قناة طيور الجنة -٧
  )  ١٥(جدول 

   من مشاهدة قناة طيور الجنةالمبحوثينيوضح أهداف 
  

  %النسبة   التكرار  النوع

  48  61  ية والترفية التسل

 40 51  وترديد األناشيدوالمشاركة التفاعل

 12 15 تنمي لدى حاسة الحفظ

  %١٠٠ ♦١٢٧  المجموع

 

  :بتحليل بيانات الجدول السابق نجد أن 

حفظ األناشـيد التـي     في   من مشاهدة قناة طيور الجنة       تمثل هدفها  التي   نسبة المبحوثين  بلغت  

بينمـا  % ٤٠فحظي بنـسبة     والمشاركة وترديد األناشيد     لتفاع ال أما ، %٤٨  األطفال فضلهاي

 حول الهدف مـن وراء      المبحوثين وذلك من مجموع ردود      ، %١٢تنمية حاسة الحفظ فبلغت     

  .مشاهدة قناة طيور الجنة 

طالبة أن الهدف األكبر لدي المبحوثين لمشاهدة قناة طيور الجنة يكمـن فـي حفـظ                ترى ال 

مما يدلل علي نجاح القناة في تقديم برامج مميزة وهادفة في الوقت            األناشيد التى يفضلونها      

  .نفسه

  

  .دوافع مشاهدة المبحوثين لقناة طيور الجنة -٨

                                                 
  ن مجموع أفراد العينة نظرًا الختيار المبحوثين أآثر من بديل مجموع عدد التكرارات أآبر م ♦



 ٣٩

  )  ١٦(جدول 

   لقناة طيور الجنةالمبحوثينيوضح دوافع مشاهدة 

  %النسبة   التكرار  النوع

 13.7 11 تعلمني اآلداب اإلسالمية 

 27.5 22 رينتعلمني كيفية التعامل مع اآلخ

تشجعني علي متابعة دروسي بعد االنتهاء من 

  المشاهدة 
10 12.5 

 16.3 13  تعودني على تنظيم وقتي 

 30 24 تعلمني احترام اآلخرين 

  %١٠٠ ٨٠  المجموع

 
  :بتحليل بيانات الجدول السابق نجد أن 

 الدين ب آدا علمهمأنها ت ب من مشاهدة قناة طيور الجنة       جاءت دوافعها    المبحوثينبلغت نسبة   

وتشجيعهم ، %٢٧,٥وتعلمهم كيفية التعامل مع اآلخرين بنسبة       ، %١٣,٧اإلسالمي بنسبة   

بينما تنظيم الوقت   ، %١٢,٥ من المشاهدة فكانت نسبتهم      ء متابعة دروسهم بعد االنتها    على

 حول   المبحوثين دود وذلك من مجموع ر    ،% ٣٠  فكان  اآلخرين مأما احترا ، %١٦,٣فبلغ  

  .ع من مشاهدة قناة طيور الجنة الدواف

 قناة هادفة من خالل البرامج التـى    هي  وفقاً للمبحوثين   قناة طيور الجنة   أن الطالبةترى  

 أن حد ذاتـه  في جيد شيء وهذا   اآلخرين والمشاهدين على احترام     األطفالتقدمها وتعلم   

 سامية يعجز شياءأنفسه  الوقت في والمشاهدين األطفالتكون هذه القناة قناة هادفة تعلم       

   .األيام هذه في ألطفالهم تعليمه  عناألهل

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٠

  

  

  

  

  

  

  

    

  

                               

  مناقشة النتائج العامة للدراسة 

  
  :تمهيد

نة اتجاهات األطفال في قطاع غزة نحو مشاهدة قناة طيور الج          "للتعرف على   عت الدراسة   س

ـ  اختيارتم ،  سنوات١٠سنوات إلى ٧في المرحلة العمرية ما بين   "  ل العينة نظراً لـصغر الطف



 ٤١

 ولكبر عمره إذا كان أكبر من       ،سنوات٧ولصعوبة تطبيق االستبانة عليه إذا تم اختياره اقل من          

حيث تم توزيع االستبانة عليهم مـستخدمه       ،  سنوات الن طيور الجنة ال تستهدف هذه الفئة        ١٠

ومـدى  ، السمات الشخصية للمبحوثين  " :ج المسح اإلعالمي وأهم  محاور هذه االستبانةهي       منه

تفضيالت المبحوثين ودوافع   و، عادات وأنماط المشاهدة  و، متابعة المبحوثين  لقناة طيور الجنة     

 لدي األطفال في القطاع من ذكور وإنـاث         ةأن نسبة المشاهد  حيث أظهرت الدراسة    " لمشاهدةا

 النهار ولمدة ال تقل عـن       ةإلى جانب تشملها على غالبي    ، بنسبة للذين ال يشاهدونها   كانت عالية   

ثالث ساعات أو أكثر عند بعض األطفال وخاصة خالل فترة المساء مع اإلخـوة واألخـوات                

  .عندما تعرض الفقرات المميزة والمحببة أكثر عندهم

  

  :وفيما يلي نتائج الدراسة بالتفصيل 

  :لدراسةخصائص عينة ا: أوالً

 قناة طيور الجنة وصلت     من المبحوثين الذين يشاهدون   كشفت الدراسة أن نسبة الذكور      -١

 نسبة الذين يبلغـون     إلى جانب تنوع أعمارهم حيث بلغت     ، %٥٢,٥واإلناث  % ٤٧,٥الى  

 ،%١٠سـنوات   ١٠و، %٤٥سنوات فكانت   ٩أما، %٣١,٢سنوات  ٨و، %١٣,٨سنوات  ٧

   . المبحوثينوذلك من مجموع ردود

وفي تـل   ، %٤٠كما أظهرت الدراسة أن نسبة المشاهدة لدي المبحوثين في الشجاعية           -٢

وذلك من   ،%١٠أما في الرمال فلم تحظي بنسبة عالية سوي         ، %٥٠ حظيت بنسبة    الهوى

 . حول مكان السكنالمبحوثينمجموع ردود 

، %٧٢,٥ة  أما بنسبة للمؤهل العلمـي للوالـد فـي الثانويـة العامـة حظـي بنـسب                -٣

وذلك من مجمـوع ردود     ، %٦,٣الدراسات العليا فكانت نسبتها     و،%١٢,٢البكالوريوس  و

الدة اقل من ثانوية عامـة      حول المؤهل العلمي للو   ن حول المؤهل العلمي للوالد،و    المبحوثي

وذلك من مجمـوع ردود المبحـوثين       ، %٢٧والبكالوريوس  ، %٢٢الدبلوم  و ،%٥١بلغ  

 .حول المؤهل العلمي للوالدة 

  :قناة طيور الجنةل  المبحوثينمدى متابعة: اثاني

 بينمـا   ،%٦٢ المبحوثين الذين يتابعون قناة طيور الجنـة         نسبة   بأنأظهرت الدراسة   -٤

طيور لقناة   متابعتهم  حول المبحوثين وذلك من مجموع ردود      ،%٣٧أحياناًكانت المشاهدة   

والـذين  ، %١٠ طيور الجنة   كما بلغت نسبة المبحوثين الذين ال يفضلون متابعة قناة         ،الجنة

ري فبلغـت نـسبتهم     أما الذين يفضلون قنوات آخ    ، %٢٠ال يملكون جهاز الرسيفر بنسبة      

ذلك مـن مجمـوع     ، %٤٠ نسبة الذين يفضلون متابعة دروسهم       في حين حظيت  ، %٣٠

  .ردود المبحوثين حول عدم مشاهدة قناة طيور الجنة 



 ٤٢

 تين سـاع  قل مـن  فأ قناة طيور الجنة     ين المبحوث  فيه ونشاهدلذي ي ط الوقت ا  متوس أما-٥

بلغـت   أربع سـاعات     ن م روأكث ،%٢٦,٢ث ساعات الى أربع ساعات     ومن ثال  ،%٦٢,٥

 يقـضونه  الـذي  حول متوسط الوقت     المبحوثين  من مجموع ردود     وذلك   ،%١١ نسبتهم

  .لمشاهدة قناة طيور الجنة 

 :لدي المبحوثين المشاهدة وأنماط  عادات-:ثالثا        

ـ  ل ة لدي المبحوثين  شاهدالم وقاتأ فت الدراسة أن  كش -١ الفتـرة    هـي  ور الجنـة  قناة طي

  ،%٣٦,٢ بنـسبة    الفترة المـسائية  و ،%٢٣,٨ وفترة الظهيرة بنسبة     ،%٢٨,٨الصباحية  

،   نائمين وال يفضلون المـشاهدة     ا يكونو ة في هذه الفتر   لألن األطفا ،%١١,٢وفترة السهرة   

هذه الفترة تتنوع بين برامج تقدم ألطفال المدرسة وقبل          التي قدمت في     فنالحظ أن الفقرات  

وهذا يوضح العشوائية في تقديم البرامج وتنوع الفئات التي تتعرض لهـا            ، سن المدرسة   

حيث كان من األفضل تحديد المرحلة التي تتوجه إليها البرامج مع األخـذ             ، هذه البرامج   

مـع إعطـاء    ، ة البرامج المقدمة لهم     بعين االعتبار المستوي اإلدراكي لكل مرحلة ونوعي      

  .١المزيد من العناية بطفل ما قبل المدرسة نظراً لكثرة تعرضه للتلفزيون

وهي الفترة التي يسمح بها الوالـد       ، %١٨أما تفضيل المبحوثين للمشاهدة فكانت بنسبة       -٢

تـرة  بينما تفضيل الف  ، %٢٦تمضية وقت الفراغ والقضاء على الملل بنسبة        و ،بالمشاهدة  

ذلـك مـن مجمـوع ردود       ، %٥٦التى تعرض فيها البرامج المميزة والمفضلة بنـسبة         

 .وضحت سبب تفضيل القناة في هذه األوقات أ التي المبحوثين

بينت الدراسة أن الوقت الذي يخصصه المبحوثين في المشاهدة أقل من نصف سـاعة              -٣

تين فلم يحظي إال    أما من ساعة إلي ساع    ، %١٣ومن نصف ساعة إلى ساعة      ، %١٥كان  

نجد أن المـساحة الزمنيـة      ، %٤٠ساعات فأكثر فكانت نسبتهم     ومن ثالث   ، %٣٢بنسبة  

كما أنه يمل من الجلوس     ، للبرامج مناسبة ألن الطفل ال يستطيع االستيعاب أكثر من ذلك           

ن يتابعون القناة فكانت علـى      أما نسبة المشاهدة التي يفضلون مع م       ٢.أمام شاشة التلفزيون  

ومع اإلخـوة واألخـوات كانـت       ، %٢٠ومع كل العائلة    ، %٩وحيداً بنسبة   نحو التالي   ال

  . حول مع من يتم مشاهدة قناة طيور الجنة  المبحوثينذلك من مجموع ردود، %٧١

 

قناة طيور    أثناء مشاهدة  الذين يفضلون االستلقاء للنوم    أظهرت الدراسة أن المبحوثين    -٤

أما الذين يحبون الدراسة والمتابعة فكانـت       ، %٧ام بنسبة   وتناول الطع ، %١٩بنسبة  الجنة  

                                                 
  .٢٠٧ص ١٩٨٩)دار الفكر العربي : القاهرة (، عالم المرئي الموجه للطفل العربياإل، عاطف العبد  1
الجامعة ، غزة ( ، بحث غير منشور، لتلفزيون الفلسطيني واإلسرائيلي برامج األطفال العربية في ا،ريم العجب  2
 .٩٠ص ،)١٩٩٩،قسم الصحافة واإلعالم ، سالمية اإل



 ٤٣

في حين أن الحديث مع اآلخرين لـم يحظـي          ، %٥٠بينما التفرغ للمشاهدة بنسبة     ، %١١

 لمـشاهدة   غونتفري من عادات وأنماط المشاهدة لدي المبحوثين الذين      ، %١٣سوي بنسبة   

   .قناة طيور الجنة

 

  :ناة طيور الجنة المبحوثين لمشاهدة قتفضيالت: رابعا

، %١١,٧أغنية الفواكه كانت بنـسبة        تفضيل المبحوثين لمشاهدة   أنبأظهرت الدراسة   -١

والبنـدور  ، %١٠أمـا بغـسل وجهـي       ، %١٢بينما األرنب وطيبة بنفس النسبة وهـي        

 لـم تحظـي     هفي حين أنا أغنية جدو وتيت     ، %١٦ ياعينيي كانت    يويا بالد ، %١٥الحمرا

تفضل أن   %١٨ وبابا بحبك كانت أعلي نسبة من بينهم وهي          ،%١١,٣بنسبة عالية سوي    

 ،%٣٢ترديد األناشـيد وحفظهـا      و  ،%٤٩  بنسبة قناة طيور الجنة لسبب أناشيدها جميلة     

 حول السبب في تفضيل قناة طيور       المبحوثين ذلك من مجموع ردود      ،%١٩ همرغبات يةتلب

  .الجنة 

ألهداف من مشاهدة قناة طيور الجنـة        التي توضح ا   المبحوثين نسبة   أنكشفت الدراسة   -٢

 يـة  وتنم ،%٤٠  بنسبة  والتفاعل والمشاركة وترديد األناشيد    ،%٤٨ التسلية والترفية   هي  

 حول الهدف من وراء مشاهدة قناة       دود المبحوثين  وذلك من مجموع ر    ،%١٢حاسة الحفظ   

 .طيور الجنة 

   

  : دوافع المبحوثين لمشاهدة قناة طيور الجنة : خامساً  

كيفيـة  نسبة المبحوثين الذين كان دافعهم من مشاهدة قناة طيور الجنة أنهـا تعلمهـم               -١

، %٢٧,٥والتعلم كيفية التعامل مع اآلخـرين       ، %١٣,٧ اإلسالمية بنسبة    بالتعامل باآلدا 

 االنتهـاء مـن المـشاهدة       دمتابعة دروسهم بع  علي  وتشجيعهم  ، %٣٠واحترام اآلخرين   

من نسبة دوافع المشاهدة لدي المبحوثين لقنـاة        ، %١٦,٣ أما تنظيم الوقت فكان   ، %١٢,٥

 وهذا يقودنا إلي نوعية الفقرات واألناشيد التي تقدمها القناة وسـعيها إلـي              .طيور الجنة   

تحقيق أهدفها االيجابية وإيصالها إلي األطفال واالقتداء بالدين اإلسالمي في كافة مجـاالت    

هداف السلبية التي يمكن أن تثير حاجـات الطفـل          واالبتعاد قدر اإلمكان من األ    ، الحياة    

االنفعالية وتدفعه إلي التقليد والمحاكاة وما ال شك فيه أن مثل هذا التعرض المـستمر قـد                 

والتي تلجأ إليـة بعـض      ، ١ تكوين شخصيات منحرفة ذات قيم معادية للمجتمع         إلييؤدي  
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 ٤٤

األجنبية فـي تقـديمها لفقـرات     القنوات   التي تحذو حذو     القنوات العربية مثل قناة سيبتون    

 .التي تؤثر بدورها علي الطفل العربي وتحتوي علي العنف والقتال 

  

  خالصة
الطالبة أن نـسبة مـشاهدة قنـاة        إليها   النهاية توصلت    يالدراسة ف  تناول الفصل السابق نتائج   

ما يدلل  م، ناآلخري مع القنوات    ةبالمقارنطيور الجنة لدي األطفال في قطاع غزة كانت عالية          

 وأهدافها السامية التي من خاللها تم افتتاح مثل         ةااليجابي نجاح القناة في توصيل رسالتها       على

األناشـيد  كذلك نجاحها في توصيل المعلومات بأسلوب سلس وجميلة مـن خـالل             ، هذه القناة 

ـ     بعض القنوات العربية إال بعد ظهور طيور ا        والفقرات الشيقة والذي تفتقد    ن لجنة أنتـشر ولك

ـ  في   لاألطفا يقضيه إلي الوقت الذي     كما توصلت ، ليس بنفس األسلوب    فوجـدت أن    ةالمتابع

 الطفـل مـن متابعـة       فيهغالبية النهار يقضونه في المتابعة وخاصة فترة المساء الذي ينتهي           

 مع إخوانه مستفيد من هذه الفقرات في كيفية التعلم والحفظ والتقليـد             ةدروسه ويتفرغ للمشاهد  

 من حيث الصالة والصوم وغيرها من تعاليم الدين و كذلك           اإلسالميلتعامل مع الدين    وكيفية ا 

 من قناة   اكتسابها كل هذه القيم وغيرها تم       أوقاتهمخرين واحترامهم وتنظيم    كيفية التعامل مع اآل   

  . تنوع فقراتها وأناشيدها وتعلق األطفال بها مما يدل على،  الجنة وغيرها من القيم رطيو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توصيات الدراسة

موضـوع البحـث      العمل على  من خالل    استنتاجهتم  راسة الميدانية وما     علي نتائج الد   بناء  .

 في خدمـة     ل طيور الجنة وغيرها من القنوات الخاصة باألطفا       ة قنا دوريادة تفعيل   وبهدف ز 

 هذه القنوات هداف   أمام تحقيق أ   ئقاًن الجوانب السلبية التي تشكل عا     والتقليل م ، الطفل العربي   

لمجتمع العربي وعادتـه    المتعلقة بتقديم برامج ومواد خاصة باألطفال العرب تتالءم وطبيعة ا         

  :توصي الطالبة بما يلي .وتقاليده 
  



 ٤٥

  :أهم توصيات الدراسة فيما يلي تتمثل *
طفال تذاع بصفة دورية علي قناة  ضرورة وجود برامج حوارية باتصال مباشر مع األ-١

  .تنمي قدرات األطفال وتشجعهم علي التحدث وسرعة البديهة والنطق السليم ل نة طيور الج

ـ        تقديم برامج المسابقات والفوازير بمختلف األنو     -٢ ى اع واألشكال بهدف حـث األطفـال عل

   .اً سلبياًيكون الطفل مجرد متلقالمشاركة اإليجابية بحيث ال ي

  .مج التعليمية لعرض البرالطيور الجنة تخصيص القناة الثانية -٣

ـ       تقديم نشرات إخبارية بسيطة تربط الطفل بالعالم الخ       -٤  ىارجي وبما حوله تقدم من الطفل إل

  .الطفل 

نـشرة أسـبوعية    لهـم   تخـصص    ذوي االحتياجات الخاصة حيث       االهتمام بالطفل   زيادة -٥

  .مصورة تستخدم فيها رموز االتصال المناسبة وتخصص ركناً لهم في أسفل الشاشة

من  آراء األطفال واآلباء واألمهات فيما تقدمه قناة طيور الجنة           ىكل دوري عل  تعرف بش ال-٦ 

  .أناشيد وفقرات لألطفال في الوطن العربي 

  .هعميق وعي الطفل بحقوقه وواجباتت -٧
  
  . برامج تعليمية شاملة للطفل بين ما تعرضه من أناشيد حتى تتجنب الملل تخصيص -٨

 عربية وإنجليزية حتى تشمل األطفـال خـارج الـوطن العربـي             إمكانية تنوع اللغة بين   -٩

  واالستفادة من برامجها المتنوعة مع المحافظة على اللغة العربية الفصحى بالدرجة األولى 

 مراعاة زيادة نسبة الموضوعات والفقرات التي تلبي احتياجات ورغبات الطفل العربي            -١٠.

 تطوير أناشـيد الترفيـه والتـسلية        اإلضافة إلى قومية ب في تنمية قدراته العقلية وتأكيد هويته ال      

  .لترقى إلى مستوي الترفيه البنًاء والمفيد للطفل 



 ٤٦

بهدف تعميق لغتنا العربيـة      لغوي جيد في تقديم البرامج واألناشيد        ىضرورة توافر مستو  -١١

  . في عقول ووجدان الطفل العربي  صيلةاأل

  .وتقديمها في قوالب شيقة ط العلوم والتكنولوجيا الحديثة ي تبس-١٢

االهتمام بالبحوث والدراسات التي تتناول برامج  األطفال واالستفادة من بحوث الجهـات             -١٣

 تتناول الطفل بـصفة عامـة ووسـائل       ىجامعات ومراكز البحوث وغيرها الت    المتخصصة كال 

  .تثقيفه بصفة خاصة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٨

  :المراجع

  

  الكتب: أوًال
بحث تخـرج   ، المحلية   التغطية الصحفية لشئون الطفل في الصحافة     ،أسماء أبو يوسف     .١

 .١٩٩٩،قسم الصحافة واإلعالم ،ية  الجامعة اإلسالمغزة،غير منشور 
لفلسطيني التلفزيون المصري والتلفزيون ا   ، برامج األطفال التلفزيونية    ،إيمان مشتهي    .٢

 ١٩٩٧،قسم الصحافة واألعالم    ،مية  الجامعة اإلسال ، ر غزة   بحث تخرج غير منشو   ، 

. 
اس  .٣ ه دب ي   ،خول ون األردن شاهدة التلفزي ادات م اط وع ستير ،أنم الة ماج ة ،  رس الجامع

 .١٩٨٠األردنية 
برامج الرسوم المتحركة في التلفزيون فلسطين وتلفزيون مـصر ق          ،رابعة الدر يملي     .٤

قسم الـصحافة   ،مية  الجامعة اإلسال غزة  ،ر  بحث تخرج غير منشو   ، ا بالطفل   وعالقته

  .١٩٩٧،واإلعالم 

بحـث  ،إلسـرائيلي   برامج األطفال العربية في التلفزيونين الفلسطيني وا      ،ريم العجب    .٥

 .١٩٩٩،قسم الصحافة واإلعالم ، الجامعة اإلسالمية  غزة ،تخرج غير منشور

الت الكرتونيـة   اتجاهات األطفال نحو مشاهدة المسلس    ، شيرين عوض وراوية أبو ندي     .٦

قـسم  ،مية  الجامعة اإلسال ، غزة ،بحث تخرج غير منشور    ،MBCعلى القناة الفضائية    

    .٢٠٠٣الصحافة واإلعالم

بحث تخـرج   ،  فضائيةالspace-toonبرامج األطفال في قناة     ،كريمة محمد جروان     .٧

 .٢٠٠١،قسم الصحافة واإلعالم ،مية  الجامعة اإلسال،غزة ، غير منشور

 ،وربحث تخرج غيـر منـش  ، مج األطفال في راديو صوت فلسطين   برا ،نضال األغا  .٨

 .١٩٩٩،قسم الصحافة واإلعالم ،مية الجامعة اإلسال غزة

بحث تخـرج    ،ف المحلية   التناول اإلعالمي لصفحة الطفل في الصح      ،هداية شمعون    .٩

  .١٩٩٧،قسم الصحافة واإلعالم ،مية  الجامعة اإلسال،غير منشور غزة 

  

 :اث والدراسات غير المنشورةاألبح :ثانياً
دائـرة المكتبـات     ،اثر وسائل اإلعالم على الطفـل     ،  وآخرون   الزبادياحمد محمد    .١

 .١٩٨٩عمان  والوثائق الوطنية



 ٤٩

قـسم  ،يـة اآلداب    كل،   أثر وسائل اإلعالم على الطفـل      ،باسم علي حوا مدة وآخرون     .٢

  .عمان . م ٢٠٠٦ ١ط،لنشر والتوزيع دار جرير ، العلوم التربوية 

وزارة ع  رير للنشر والتوزي  دار ج ،عمان  ١ط،  والطفولة إلعالمايب أبو شريغ وآخرون ،    د .٣
  .٢٠٠٦التربية والتعليم 

                .١٩٨٩دار الفكر العربي ،القاهرة  ، اإلعالم المرئي الموجه للطفل العربي، عاطف العبد  .٤

 اإلصدار الثالث   ،الطبعة األولي  ،عالم على الطفل  أثر وسائل اإل   ،عبد الفتاح أبو معال    .٥

 .٢٠٠١،  األردن، الشروق للنشر والتوزيع عماندار
 دار العلمية للنشر والتوزيع ودار ،الم علي الطفل وسائل اإلعأثر ،إبراهيم الخطيب  .٦

       الثقافة 
  . ٢٠٠١،عمان .٧

  
   :مواقع اإلنترنت: ثالثاً

  .toyor-aljanah.comא  قناة موقع-١

  karameech.com .         كراميشقناةموقع -٢

   .baraem.comقناة براعم  موقع -٣

 .الجهاز اإلحصائي الفلسطيني ع  موق-٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٥٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

                                                                                            
  



 ٥١

  
  

  مبسم ا الرمحن الرحي                                                                                            
  

  اجلامعة اإلسالمية
  كلية اآلداب 

  قسم الصحافة واإلعالم 
  

  االستقصاءصحيفة 
 درجة البكالوريوس  من ىيف إطار دراسة الستكمال متطلبات احلصول عل هذا االستقصاء يأتي

  : وحتمل هذه الدراسة عنوان  واإلعالم   قسم الصحافةاآلداب  كلية  -اجلامعة اإلسالمية  
  

 يف قطاع غزة حنو مشاهدة قناة طيور اجتاهات األطفال
  اجلنة

 ة حترى الدق فقط  ،  لذا �رجو منكمعلما بأن هذه الدراسة ستستخدم ألغراض البحث العلمي
א.واملوضوعية يف اإلجابة على األسئلة  א א א א א מ   א

،،،، מ א

א
מ



 ٥٢

א :א
א :א

 : ن للمبحوثيالشخصيةالسمات 

:אא .١
  (    )              أنثى  (    )   ذكر          

  

א .٢
   ) (   عشرة سنوات  ) (   سنوات ٩     ) (   سنوات ٨ (    )      سنوات   ٧         

א .٣
(   )       الرمـال     (   )   اليرمـوك        )  ( تـل الهـوا         )           (         الشجاعية

  (   )النصر

  

  للوالدالمؤهل العلمي  .٤

  )        (دراسات عليا)        (  سبكالوريو)        (      دبلوم)        (ثانوية عامة  

  المؤهل العلمي للوالدة  .٥

بكالوريوس    )    (     دبلوم    (   )      ثانوية عامة        )(  أقل من ثانوية عامة     

  (   ) عليا ت دراسا(   )   
-:الوحدة الثانية

  
  جنة قناة طيور االمبحوثين لمدى متابعة 

  
  :هل تشاهد قناة طيور الجنة .٦

  إذا كانت اإلجابة بـ نعم أو أحياناً ، بإمكانك اإلجابة على االستبيان بالكامل

  . ال السابع ثم توقفانتقل للسؤإذا كانت إجابتك بـ ال ، 
  (  ) نعم

  (  ) أحيانًا
  (  ) ال
  مشاهدتك لقناة طيور الجنة ؟عدم ما هو سبب  .٧

(  )                                                                                                             لهذه القناة   عدم تفضيلك
                 (  )عدم وجود تلفاز في البيت أو جهاز الدش                        

                  (  ) نة                       قناة طيور الجرتفضيل قنوات أخري غي
  (  )    انشغالك في الدراسة                                                  



 ٥٣

  
  

           
   قناة طيور الجنة؟ تشاهد فيهاما هو متوسط الوقت الذي.٨

  (  ) أقل من ساعتين    
  (  ) من ثالث ساعات إلى أربع ساعات 

  (  ) أربع ساعات أآثر من 
  ..............................................غير ذلك، حدد

  
  

   ةهدالمشا وأنماط عادات -:الوحدة الثالثة 
  
   ؟قناة طيور الجنةما هي األوقات الذي تفضل فيها مشاهدة  .٨

  (  )  الفترة الصباحية
  (  )  فترة الظهيرة

  (  ) فترة المساء                       
  (  )  فترة السهرة

 

 الفترة؟ هذه في هدةالمشا تفضل لماذا .٩
  (  ) الفترة التي يسمح بها والدي 

  (  )   الملل على والقضاء الفراغ وقت لتمضية
  (  ) األسرة اجتماع
  (  ) لي والمفضلة المميزة البرامج فيها تعرض التي الفترة

  ..............................غير ذلك، حدد
  

   ؟األناشيدم من الوقت تخصص لمشاهدة هذه آ .١٠
  (  ) أقل من نصف ساعة 

  (  ) من نصف ساعة  إلى أقل من ساعة 
  (  ) من ساعة إلي أقل من ساعتين 

  (  ) من ثالث ساعات فأآثر
  

 :مع تكون باألغلب ة الجنطيورقناة هدة مشا .١١
  (  ) وحيدا

  (  ) األصدقاء
  (  )  العائلة آل
   )(   الوالدين 

  (  )  األخوات أو/و األخوة

 :فإنني ،لمشاهدةا أثناء .١٢
   إجابة من أآثر اختيار يمكن 

  (  )  أستلقي للنوم 
  (  ) أتناول الطعام 

  (  )  أدرس وأتابع برامجي المفضلة 



 ٥٤

  (  ) للمشاهدة أتفرغ
  (  )  اآلخرين مع الحديث

  (  )  .............................................غير ذلك، حدد
  :هدة قناة طيور الجنة اتفضيالت ودوافع المبحوثين لمش :الوحدة الرابعة

  
  )يمكن اختيار أآثر من بديل(التي تفضل مشاهدتها في القناة ؟ ألناشيد ما هي ا .١٣

  (  ) أغنية الفواآه
  (  ) األرنب
  (  ) طيبة

  (  ) بغسل وجهي من بكير
  (  ) البندورة الحمرا
  (  )  يابالدي ياعنيي

  (  )  جدو وتيته
  (  )  بابا بحبك

  
    ؟لقناة طيور الجنةما هي أسباب تفضيلك  .١٤

  (  ) ترديد األناشيد المعروضة وحفظها
  (  ) المشارآة في الرقص وتقليد األطفال
  (  ) اشعر باالرتياح عند استماع األناشيد

  (  )  تلبي رغباتي 
  (  )  تثري الثقافة العامة لدي 

  (  )  جميلة أناشيدها ال
  ............................................غير ذلك 

 إجابة من أآثر اختيار يمكن : هدفي من المشاهدة هو .١٥
  (  ) التسلية والترفية 

  (  )              والمشارآة التفاعل
  (  ) تنمي لدى حاسة الحفظ

  .............................................غير ذلك، حدد
  

  ما هي دوافع مشاهدتك قناة طيور الجنة ؟ .١٦
  (  )  تعلمني اآلداب اإلسالمية

  (  ) تعلمني آيفية التعامل مع اآلخرين
  (  ) تعلمني احترام اآلخرين

  (  ) تشجعني على متابعة دروسي بعد االنتهاء من المشاهدة 
  (  )  تعودني على تنظيم وقتي

  .............................................غير ذلك، حدد
  

،،،، מ  א


