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 :مػقػدمػة

إف تأثير التمفزيوف عمى األطفاؿ أسرع و أشد مف تأثيره عمى الكبار، لذا نرى      

األطفاؿ يجتمعوف قبالتو تاركيف مقاعدىـ عند مادة مثيرة و يجمسوف عمى األرض 

قريبا منو، متجاوبيف مع حوادثو ، متقمصيف الشخصيات التي يعرضيا، مقمديف 

مف الحركات التي يشاىدونيا، و ىناؾ أثر واضح لمتمفزيوف في جوانب نمو  الكثير

  التمفزيوف،   شاشة أف الطفؿ الذي يقضي وقتا طويبل أماـ  شخصية األطفاؿ، منيا

  اإلبداع  و عمى التصور و التخيؿ قدراتو  في   التخمؼ   ذلؾ إلى بو   قد يؤدي 

   و ىذا ما يتناقض عادة مع المػطالعة التي تػكسب الطفؿ النػظر    و االبتكار،  

يقرا و يطالع   عندما  إلى الصور و فيػـ مدلوالتو الفردية و الجماعية ، و الطفؿ

       الػصور    استخبلص    في الحر   الػتخيؿ   عمػى  بػقدرة    يتمتع  الكتاب

 و الكممات و التركيب و عمى الرغـ  الحروؼ   خبلؿ    مف و الػمفاىيـ و الػمعانػي 

مما قيؿ عف التمفزيوف فانو يظؿ وسيمة فعالة و مؤثرة السيما عمى األطفاؿ، فيو أوؿ 

وسيمة اتصاؿ جماىيرية يبدأ معيا الطفؿ اتصاؿ مباشر دوف وسػيط،  ذلؾ ألف الفرد 

و في  منذ والدتو يظير كثيرا مف السموؾ نحو العالـ الخارجي، فيو منذ والدتو

األسابيع األولػى يثبت عيونو عمى أي مصدر ضوئي، لكف عبلقتو بالتمفزيوف تبدأ في 

 الػسمع و البػصر المتاف اىػـ السنة الثانية، و تعتمد ىذه العبلقة عمى أىـ حاستيف

تعتبرىما الػقناة الرئيستيف لمحصوؿ عمػى المػعمومات، و عند بموغ الطفؿ السنة الثالثة 

 تعتمد     التي  األطفاؿ  برامج مف مفضؿ   برنامج   اختيار  إلى يكوف قد توصؿ
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و الحركة السريعة، و جاذبية الصور المتحركة، لذلؾ فاف التمفزيوف  الخياؿ عمى 

يشكؿ العالـ السحري لمطفؿ، كما أنو يبقى متصدرا كؿ وسائؿ االتصاؿ األخرى 

. خبلؿ مرحمة الطفولة 

    فالتمفزيوف ببرامجو و أفبلمو يزود الطفؿ بخبرات واقعية و أخرى متحررة

    عف الواقع، و يجد في الخبرات األخيرة ىروبا مف واقعو الذي يبلقي فيو بعض القيود

و تنفيسا عف الدوافع التي ال يجد ليا مخرجا في حياتو، كما أف برامج الخياؿ تشبع 

  األفكار  و بالمعمومات الطفؿ  كثيرا مف رغباتو، أي أف التمفزيوف ليست وسيمة تزود

و القيـ فحسب، بؿ ىو إلى جانب ذلؾ يسيـ في تشكيؿ لوف مف ألواف السموؾ، لذا 

  األـ  األب، ىـ  أباء و   ثبلث و يربيو يقاؿ عف أطفاؿ اليـو أنيـ أوؿ جيؿ ينشئو 

.  و التمفزيوف     

فمقد غير التمفزيوف مف حياة األطفاؿ، كما غير مف عادات األسرة كميا، 

فمغادرتيـ لمبيت قمة  و أخذوا يسيروف أكثر مف ذي قبؿ، و أصبح ىذا الجياز 

      بمثابة وسيمة لمتسمية، أما بالنسبة لتأثير التمفزيوف عمى حياة الطفؿ المدرسية،

     فقد أجريت العديد مف الدراسات حوؿ ىذا الموضوع، فبعض الدراسات أشارات 

 أثناء  أو  الدراسة  أثناء  إلى أف معظـ األطفاؿ يشاىدوف التمفزيوف كؿ يـو سواء 

 الذي يحدده اآلباء، كما أف بعض  اإلجازة، و الوقت الذي يحددونو أكثر مف الوقت
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التبلميذ ينجزوف واجباتيـ المدرسية قبؿ مشاىدة التمفاز و البعض اآلخر يقوموف 

. بانجازىا بيف البرامج المختمفة، و آخروف ينجزونيا أثناء المشاىدة 

و بيذا و ميما يكف فاف التمفزيوف قد استطاع أف يشد إليو األطفاؿ بمختمؼ أعمارىـ 

لساعات طويمة، حيث تزيد في بعض األحياف عف األوقات التي يقضييا في 

 كما أف معدؿ النـو انخفض بشكؿ واضح ، كما أف الوقت الذي يقضيو   المدرسة،

التمميذ في إعداد واجباتو المدرسية و في المعب قد انخفض، و ىذا ما قد يوثر سمبا 

بالتمفزيوف   متعمقوف   ننفي أف ىناؾ أطفاؿ  و مع ذلؾ ال  العممي،  عمى تحصيمو

. و البرامج التمفزيونية التي تبتيا القنوات الخاصة بيـ إال أنيـ متفوقيف في دراستيـ 

وعمى ىذا األساس تمحورت دراستي حوؿ تأثير البرامج التمفزيونية عمى       

 التي أصبحت مف بيف MBC3التحصيؿ العممي لمطفؿ، ووقع اختياري عمى قناة 

أكثر القنوات جذبا لؤلطفاؿ لما تقدمو مف البرامج، أما فيما يخص الفئة المستيدفة 

. فقد تمثمت في أطفاؿ الصؼ الرابع و الخامس مف المرحمة االبتدائية

الفصؿ األوؿ خاص : و لقد اعتمدنا عمى الخطة التالية و التي تمثمت في

 الدراسة    أىداؼ    التساؤالت، اإلشكالية ،    يتضمف المنيجي و الذي بالجانب 

و أىميتيا، أسباب اختيار الموضوع، المنيج المعتمد و األداة المستخدمة، مجتمع 

البحث و عينة الدراسة ، تحديد المفاىيـ، الخمفية النظرية واخبرا الدراسات السابقة، 

أما الفصؿ الثاني فيو خاص بالجانب النظري حيث يحتوي ىذا الفصؿ عمى أربع 
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مباحث و كؿ مبحث يتضمف أربع مطالب، فقد تناولت في المبحث األوؿ التمفزيوف 

 التمفزيوف،  الذي كاف فيو نشأة التمفزيوف و تطوره،  خصائص التمفزيوف، و وظائؼ

                 MBC3و أخيرا مزايا و عيوب التمفزيوف ، و تضمف المبحث الثاني قناة 

، برامج  MBC3، الطاقـ الصحفي لقناة MBC3و قد تضمف نبذة تاريخية عف قناة 

     الموجية لمقناة، و المبحث الثالث خاص بالتحصيؿ العممي االنتقادات، MBC3قناة 

و ىو يحوي عمى مبادئ التحصيؿ العممي، أىمية التحصيؿ العممي،  أسباب تدني 

              وسائؿ قياس التحصيؿ العممي، مستوى التحصيؿ العممي و كيفية معالجتو، 

 فيو جاء حيثأما المبحث الرابع فقد تضمف تأثير التمفزيوف عمى التحصيؿ العممي 

أسباب مشاىدة األطفاؿ لمتمفزيوف،  فوائد استخداـ التمفزيوف في مجاؿ التعميـ، أثر 

. البرامج التمفزيونية التعميمية عمى النتائج الدراسية،  تأثير التمفزيوف عمى األطفاؿ

أما الفصؿ الثالث و األخير فقد خصصناه لمجانب التطبيقي و الذي جاء فيو تحميؿ 

البيانات في شكؿ جداوؿ بسيطة و مركبة، و بعد ذلؾ تطرقنا إلى عرض نتائج 

            الدراسة ثـ وضعنا  الخاتمة و في األخير تـ تبييف قائمة المراجع المعتمد عمييا 

.   في الدراسة و نموذج االستبياف 
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: الػيػةػػاإلشؾ

أعتبر التػمفزيػوف في البدايػات األولػى خػبلؿ الثبلثينػات مجرد تكنولوجيػا لئلعػبلـ 

    أبيػرت الجميػور آنذاؾ، لكف بعد نجػاح اختراعو أصبػح يعد أكػثر الوسائؿ انتشارا لوجػوده 

          في كؿ منزلو، وأصبح يعتبػر أيضا وسيمة إعػبلميػة جمػاىيرية تمارس تأثيرا ال مثيؿ 

لو عمى حياتنػا اليومية، وبالتػالي فيو يعد فػي مقدمة وسػائؿ اإلعبلـ مف حيث قػدرة التأثير 

    عمى، و يمعب التمفػزيػوف دورا ميمػا في حياة األفراد لمػا لػو مف تأثير كبػير عمػى سػمػوكػيـ، 

و تكمف سػر القػدرة اليػائػمة في كػونو الػوسػيمة التػي تجمػع بيػف الصػوت و الصورة و الحركػة 

و األلػواف،  وتخطيػو حػاجػز األميػة  و الزمػاف و المػكاف، و بالتػالي فاف احتماالت التأثير 

عػمى الفػرد مف خػبلؿ مػا تقػدمو ىذه الػوسػيمة تعد كبيرة،  و قػد ازداد تأثيره مػع تػقدمو العػصر 

و خػاصة مػع انتشار األقمػار الصناعيػة و اىتماـ المختػصيػف فػي مجػاؿ اإلعػبلـ  و تػطوره،

       و االتصاؿ بوضع أو إنشػاء قنػوات فضػائية مػتخصصة، و الػذي ييمنػي فػي بػحثي 

 باعتبارىا قنػاة عربيػة MBC3ىػذا ىػو تػمؾ القنػوات الخػاصػة باألطفػاؿ،  و بالتحػديػد قنػاة 

   %40 أف  MBC3 بػعد أدركػت مجمػوعػة2004 ديػسمبػر 08سعػػوديػػة بػدأت بالػبث فػي 

 عػامػا،  و ىػذا مػا يػدؿ عػمى أف األطػفاؿ يػميموف إلػى 15مػف مشػاىػديػيا تػقؿ أعمػارىػـ عػف 

 أكثػر مػف القنػوات األخػرى، باإلضػافػة إلػى كثػرة و تنػوع البػرامػج  التػي ثبتيػا، MBC3قنػاة 

الػخ دوف انقطاع أي تػقـو بالبػث ....فػيي تقػـو بػبث بػرامج ترفيييػة، تػثػقيفيػة، رسػـو كرتػونية

. سػا24/سػا24
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   ، وقػد ارتفعت شيػرة القنػاة و ذلػؾ فػي بػدايػاتػيا األولػى بػعد عػرضيػا لبػعض الػرسػـو

          و أصػبحت المنػافػس األوؿ لمقنػاة الميػيمنػة عػمى مسػمسػبلت الرسـو الػكرتػونيػة

space toonأثيػر الػذي تحدثػوتػػ، و ىػذا مػا دفعػني إلػى اختيار ىػذه القنػاة و التطػرؽ إلػى اؿ      

عمػى الػطفؿ خصػوصػا و أف مػرحمػة الػطفػولة مػف أىػـ الػمػراحػؿ فػي حيػاة اإلنساف،   

باعتبارىا الػفتػرة الػتػي يػكػوف فػييا  الػفرد قػابػبل لمتأثير، و نػظرا ألف األطػفاؿ يػشػكموف شػريػحة 

ىػامػة مػف أبػناء الػمجتػمع سمطػت  الضػوء عػمى أطػفاؿ الطػور االبػتدائػي بػالػجػزائػر و عػبلقػة 

فػي  مشػاىػدة   بػالتػحصيػؿ الػعػممي ألف المبػالغػةmbc3مشاىػدة التمفػزيػوف خػاصػة قػناة 

البػرامج التمفػزيػونيػة يػؤدي إلى إليػػاء األطػفاؿ و صػرفػيـ عػف إنػجاز وظػائػفيػـ الػمدرسيػة،   

     كػمػا أف مشاىدتػيا بػدوف أية عػممػية اختيار و انػتقاء مػف شػانػيا أف تػضعؼ قػدرة الػتمييػز 

    و تػضعؼ تػذوقػو الػجمػالػي و تػؤدي بػو إلػى التػكػاسؿ، و بػالتػالػي فإف التمفػزيػوف يػصبػح 

       فػي الػواقػع قػاتػبل لمػوقػت،  و ىػذا مػا غػفػمت عنػو بػعض الػدراسػات حيػث ركػزت فقػط 

     عػمى جػانػب التػنشئػة االجػتماعػية لمطػفؿ مػف خػبلؿ تػعرضػو لػيذه الػوسيػمة،  و السػموؾ 

الػخ، و ىػذا مػا لػفت انتباىي و حػرؾ لػدي ....الػذي يػنتج عػنيا مػف عػنؼ و عػدوانػية 

 عػمى التػحصيػؿ العػممػي لمطفػؿ و بػالتػالي دفػعػني MBC3 فػي مػعرفػة تأثيػر قنػاة    الػفضػوؿ

         عػمى اإلشػكػاليػة الػتػي تػبػادرت إلػى ذىػنػياإلجػػػػػابةإلػى اختيػار ىػذا الػمػوضػوع محػاولػة 

: و الػمتمثػمػة فػي

 يػؤثػر عػمى تػحصػيمػو الػدراسػي  MBC3ىػؿ مػشػاىػدة الػطفػؿ لمبػرامػج التػمفزيػكنيػة لقنػاة*
 .أـ يػزيػد مػف قػدرتػو الػعمميػة ؟
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 :تساؤالت الدراسة

 ؟ mbc3ما ىي عادات مشاىدة األطفاؿ لقناة -1

 ؟ mbc3ما مدى إقباؿ األطفاؿ عمى مضاميف قناة -2

ما مدى تأثير برامج قناة عمى التحصيؿ العممي لمطفؿ ؟ -3

ىؿ ىناؾ مراقبة عمى األبناء مف طرؼ األولياء ؟ -4
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: تحديد المفاىيـ

 :التػأثيػر

       اصطبلحا يعرؼ التأثير بأنو بعض التغيير الذي يطرأ عمي مستقبؿ الرسالة كفرد، - 

فقد تمفت الرسالة انتباىو و يدركيا،  و قد تضيؼ إلى معموماتو معمومات جديدة، وقد تجعمو 

 مف االىتماـ ابتداءايتصرؼ بطريقة أو يعدؿ سموكو السابؽ،فيناؾ مستويات عديد لمتأثير 

إلى حدوث تدعيـ داخمي لبلتجاىات الى حدوث تغيير عمى تمؾ االتجاىات،  ثـ في النياية 

 ( 1).إقداـ عمى سموؾ عمني 

         التأثير ىو نوع مف اإليحاء أو الجدب الذي يمكف أف يحدث انفعاال في النفس، - 

كأف يحاوؿ مف أوتي  قدرة فكرية أو قدرة تعبيرية أف يحدث الدىشة و اإلعجاب في نفوس 

 (2) .المستمعيف

التأثير ىو إحداث تأثيرات و تغيرات في السموؾ والتفكير،  وتتمثؿ في التأثيرات الحاصمة - 

 (3).نتيجة التعرض لموسائؿ المختمفة

 

 

 

 

                                                           
. 114ص  ،2004: القاىرة ، دار الفجر لمنشر و التوزيع،4، طالمعجـ اإلعالمي. محمد منير حجاب-   1
.  136ص  ،2005: بيروت ، دار النيضة العربية،1، طمعجـ مصطمحات التربية ك التعميـ. جرجس ميشاؿ جرجس-   2
. 65،ص 2006، دار أسامة لمنشر و التوزيع،عماف،1، طالمعجـ اإلعالميمحمد جماؿ الفار،-   3
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: البرنامج التمفزيكني

          عبارة عف فكرة تجسد و تعالج تمفزيونيا باستخداـ التمفزيوف كوسيمة تتوافر 

    ليا إمكانيات الوسائؿ اإلعبلمية،  وتعتمد أساسا عمى الصورة المرئية سواء كانت مباشرة 

 بتكويف وتشكيؿ يتخذ قالبا واضحا ليعالج جميع VTRأو مسجمة عمى أفبلـ أو شرائط 

جوانبيا خبلؿ مدة زمنية معينة، و تتطور برامج التمفزيوف باستمرار حيف نبلحظ ألواف جديدة 

 (1).، وال تقؼ عف حد معيفآخر إلى حيف برمجية متميزة مف أشكاالو 

 :الطػفؿ

. الطفؿ ىو كؿ مولود بعد انقضاء فترة الحمؿ -

 (2).الطفؿ ىو كؿ مولود في المرحمة الواقعة بيف الطفولة األولى و مرحمة المراىؽ-

و الطفولة ىي المرحمة التي يقضييا الكائف الحي في رعاية وتربية اآلخريف حتى ضج -

         ويكتمؿ و يستقؿ بنفسو، و يعتمد عمييا في تدبير شؤونو وتاميف حاجاتو البيولوجية 

 (3).و النفسية واالجتماعية

الطفولة ىي المرحمة المبكرة في حياة اإلنساف العمرية،  تتسـ بسرعة النمو الجسمي،  وبذؿ الجيد لتعمـ -
كيفية أخد أدوار البالغيف وتحمؿ المسؤوليات،  و تبدأ ىذه المرحمة بعد مرحمة الرضاعة و تبقى حتى  سف 

   ( 4).( سنة21-18)أو البموغ المتأخر  ( سنة14-12 شيرا إلى 18-14)البموغ المبكر مف
 

                                                           
. 103ص ،  مرجع سبؽ ذكره:محمد منير حجاب-   1
2
 مركز اإلسكندرية لمكتاب، ب ط، ،(اجتماعية،إعالمية،تربكية،نفسية،طبية  )مصطمحات الطفكلة .إسماعيؿ عبد الفتاح-  

 205ص  ،2005: اإلسكندرية

. 1652ص  ،2003 :القاىرة ، دار الفجر لمنشر و التوزيع،4، مجمدالمكسكعة اإلعالمية. محمد منير حجاب-   3
  و التوزيع، ، دار المناىج لمنشر1، طمعجـ مصطمحات الخدمة االجتماعية ك العمـك االجتماعية. عبد الكريـ عبد اهلل الدخيؿ-   4

. 1426ص  ،2006: عماف
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MBC3: 

ىي قناة عربية سعودية لمناشئيف تابعة لمجموعة مركز تمفزيوف الشرؽ األوسط 

MBC بعد أف أدركت مجموعة 2004 ديسمبر8،بدأت بالبث في MBC مف 40% باف 

 عاما، و ىي تبث مسمسبلت كرتونية شييرة ناطقة بالمغة 15مشاىدييا أعمارىـ ال تقؿ عف 

العربية،  مف بينيا يوغي،  إبطاؿ النينجا،  وتعرض أيضا مسمسبلت مترجمة  مثؿ ىانا 

 (1).موتانا،  كما تنتح القناة بنفسيا بعض البرامج مثؿ عيش سفاري 

: التحصيؿ العممي

         ىو مجموعة مف المعمومات و المعطيات الدراسية و الميارات و الكفاءات 

التي يكتسبيا التمميذ خبلؿ عممية التعمـ،  و ما يحصمو مف مكتسبات عممية عف طريؽ 

       التجارب و الخبرات،  ضمف إطار المنيج  التربوي المعموؿ بو، و تتخذ أىمية ىذا التحصيؿ 

و مقدار الكمية التي حصميا التمميذ مف خبلؿ االمتحانات و االختبارات الخطية و الشفوية 

ليذا  التي يخضع ليا، ومف عبلمات التقييـ المستمر والنيائي التي تؤكد مستوى امتبلكو

 ( 2).التحصيؿ المدرسي

 

 

 

 
                                                           

1   - http// :mbc3forum.mbc.net 17-12-2014 19 31 
. 149ص  مرجع سبؽ ذكره، جرجس ميشاؿ جرجس،-  2
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 :كعػػػػػالػمكضاختيػػار أسبػاب   

        و لذلؾ كانت لدينا دوافع إف دواعي اختيارنا ليذا الموضوع راجع لمدى أىميتو،

          و أسباب مختمفة لدراسة ىذا الموضوع فمنيا ما كاف ذاتي و منيا ما ىو موضعي

: و ىي كالتالي 

: األسباب الذاتية

 .     MBC3التعرؼ عمى التأثير الذي ينجـ عف مشاىدة الطفؿ لقناة  - 

.          و التحصيؿ العمميMBC3التعرؼ عمى العبلقة الموجودة بيف إقباؿ الطفؿ عمى قناة - 

 .التعرؼ عمى ما إذا كاف الطفؿ يشاىد ىذه القناة في فترة االمتحانات- 

 :األسباب المكضكعية 

    ػ باعتباري طالبة في عمـو اإلعبلـ و االتصاؿ،فاف التمفزيوف ىو وسيمة مف وسائؿ اإلعبلـ

 .  و االتصاؿ و بالتالي فيذه الوسيمة في مجاؿ دراستي 

. الرغبة في معرفة تأثير البرامج التمفزيوف عمى التحصيؿ العممي لمطفؿ- 

 . القناة األكثر مشاىدة مف قبؿ األطفاؿMBC3كوف قناة - 
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: أىداؼ الدراسة 

 :أىميا لعؿ األىداؼ مف جممة قيؽػتح إلى الدراسة ىذه خبلؿ مف نصبوا

 ىي قناة ترفييية لمطفؿ في أوقات الفراغ أـ أصبحت MBC3قياس إذا ما كانت قناة - 

 . تشكؿ مشكؿ أو تدىور في الدراسة بالنسبة لمطفؿ

. قياس معدؿ ساعات تعرض الطفؿ ليذه القناة -

.  في الفترة المسائيةMBC3التعرؼ عمى نسبة األطفاؿ الذيف يقبموف عمى مشاىدة - 

.  قياس إذا ما كاف ىناؾ توجيو وتنظيـ أوقات مشاىدة الطفؿ ليذه القناة مف قبؿ األولياء- 

: أىمية الدراسة 

إف لكؿ بحث عممي أىمية وقيمة عممية،  و دراسة تأثير التمفزيوف عمى الطفؿ مف 

بيف الدراسات اليامة في عمـو اإلعبلـ و االتصاؿ فقد يأتي التمفزيوف في مقدمة الوسائؿ 

اإلعبلمية اليامة مف  حيث قدرة تأثيره عمى األفراد،مف خبلؿ ما يتمتع بو مف مزايا تجمع 

بيف الصوت و الصورة و األلواف، و ىو أيضا أداة تسمية يتعرض ليا األطفاؿ مدة أطوؿ،  

 باعتبارىا MBC3مما يزيد احتماالت تأثيره عمييـ، و لقد تناولت في مشروع بحثي ىذا قناة 

    القناة المحببة لدى األطفاؿ، و ذلؾ مف خبلؿ تمبيتيا لحاجاتو ورغباتو، و تكمف أىمية 

       ىذه الدراسة في تسميط الضوء عمى ىذه القناة التي تعتبر في الواقع مجرد قناة مسمية 

    و مرفية عمى نفسية الطفؿ،  مف خبلؿ إدراجيا برامج تتناسب و تتماشى مع سف األطفاؿ

        وظيفة الترفيوMBC3و قدراتيـ و استعداداتيـ العقمية، لكف في الحيف تجاوزت قناة 

در أوقات الطفؿ، أي أصبحت تستيمؾ األوقات المخصصة ػو التسمية و أصبحت تقـو بو
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إلنجاز بعض النشاطات و الواجبات المدرسية، وىنا تكمف مخاوؼ أو مخاطر ىذه القناة 

عمى الطفؿ و بالخصوص الطفؿ الجزائري،  إذ أف الطفؿ بمجرد تعرضو لبرامج ىذه القناة 

يصبح مرتبط بيا تقريبا طواؿ النيار و خصوصا الفترة المسائية دوف شعوره بمرور الوقت، 

     و بالتالي يؤدي ىذا إلى التياوف و الكسؿ في مراجعة الدروس و ينتج عف كؿ ىذا تدني

      MBC3في مستوى التحصيؿ الدراسي، ىذا ما دفعني إلى دراسة تأثير مشاىدة قناة 

.  عمى التحصيؿ العممي لمطفؿ 
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 :المعتمد في الدراسة المنيج 

       لكؿ دراسة منيج خاص بيا تقـو عميو، و أدوات معينة لجمع مختمؼ البيانات 

     و المعمومات، فالمناىج تختمؼ باختبلؼ المواضيع، و لكؿ منيج وظيفتو وخصائصو

التي يستخدميا الباحث في ميداف اختصاصو، والمنيج أيا كاف نوعو ىو الطريؽ الذي يسمكو 

 ( 1). الباحث لموصوؿ إلى نتيجة معمومة

     و ىو أيضا الطريؽ المؤدي إلى الكشؼ عف الحقيقة في العمـو بواسطة طائفة 

مف القواعد العامة التي تييمف عمى سير العقؿ و تحدد عممياتو حتى يصؿ إلى نتيجة 

 (2).معمومة

و نظرا لطبيعة موضوع بحثي و المتمثؿ في معرفة تأثير مشاىدة الطفؿ لقناة 
mbc3 فقد اعتمدت في دراستي عمى المسح االجتماعي باعتبار ،  العممي عمى تحصيمو  

أف المسح يقـو بدراسة مشكمة ما لدى عدد كبير مف الحاالت، قد تشمؿ أحيانا كؿ مجتمع 
الدراسة حيف يكوف باإلمكاف اإلحاطة بو، أو تشمؿ عينة منو حيف ال يمكف تناوؿ مجتمع 
الدراسة بأكممو عمميا، و ىذا ما يناسب دراستي باعتباري سأقـو بدراسة عينة مف مجتمع 

البحث وتعميـ النتائج عمى الكؿ، و ذلؾ مف خبلؿ المسح االجتماعي الذي يعرؼ عمى أنو 
يتناوؿ ظواىر و أحداث اجتماعية مف أجؿ دراستيا ووضع الخطط الكفيمة بإدخاؿ تحسينات 

( 3).عمييا

 

 

 

 

 
                                                           

، انًزكشٚح يُقحح، انًطثٕػاخ اندايؼٛح انساحح2ط ،انبحٕد يُبْش انبحذ ٔ طشق إػذاد.يحًذ يحًٕد انذَثٛاخ. ـ ػًار تٕحٕش  1

 .102،ص 1999 :اندشائز

 .50،ص 1982ٔكانح انًطثٕػاخ، ، 2 ط،أصٕل انبحذ انؼهًٙ ٔ يُبْضّ. ـ أحًذ تذر  2
. 110، ص1999 :ػًاٌ، دار يدذالٔ٘ نهُشز ،2، طفٙ يُبْش انبحذ انؼهًٙ ٔ أصبنٛبّ.  ٔ آخزٌٔجـ سايٙ ػزٚف  3
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 :أداة جمع البيانات 

        األداة ىي الوسيمة المستخدمة في جمع البيانات أو تصنيفيا أو جدولتيا، و ىناؾ 

 (1).الكثير مف الوسائؿ التي تستخدـ في الحصوؿ عمى البيانات

 فقد اعتمدت في بحثي ىذا عمى تقنية االستمارة باعتبارىا تفيدني في جمع 

      المعمومات عف الييئة المستيدفة و المتمثمة في األطفاؿ،فاالستبياف ىو وسيمة تساعد 

عمى جمع البيانات مف خبلؿ مجموعة مف األسئمة الموجية لمجموعة مف عناصر األفراد 

  (2).حوؿ موضوع الدراسة و التي يتـ تحميميا بعد اإلجابة عنيا مف قبؿ ىؤالء األطفاؿ 

االستبياف ىو أداة جمع البيانات و ىي عبارة عف مجموعة مف األسئمة مرتبة بطريقة 

 (3).معينة في وثيقة مكتوبة توجو إلى أفراد بغية الحصوؿ عمى بيانات معينة

فقد وجدت في اختياري ألدوات جمع البيانات أف االستبياف ىو األداة التي تساعدني 

و تسيؿ عمي كيفية جمع المعمومات حوؿ موضوع دراستي، وعمى ىذا األساس قمت بطرح 

مجموعة مف األسئمة في شكؿ استمارة والتي قدمتيا ألطفاؿ المرحمة االبتدائية و بالتحديد 

الصفيف الرابع و الخامس، و الذيف بدورىـ أجابوني عمى األسئمة المطروحة و بذلؾ وصمت 

المحور األوؿ خاص بعادات :إلى األىداؼ المرجوة و شممت استمارتي عمى أربع محاور

المحور الثاني فتمثؿ في إقباؿ األطفاؿ عمى مضاميف قناة  MBC3مشاىدة األطفاؿ لقناة 

MBC3،قناة و في المحور الثالث كانت األسئمة حوؿ تأثير برامج MBC3  عمى التحصيؿ

                                                           
 .112،ص 1998 :اإلسكُذرٚح، انًكتة انحذٚث ، ب ط،االصخًبػٛتانخطٕاث انًُٓضٛت إلػذاد انبحٕد . يحًذ شفٛق -  1 

 .242،  ص 2007 :انقاْزج، دار انٕفاء نذَٛا انُشز، 1، طيُبْش انبحذ ٔ حطبٛمبحّ فٙ انؼهٕو انضٛبصٛت. يظطفٗ حًٛذ انطائٙ-   2

انًكتة اندايؼٙ انحذٚث ، يشٚذج ٔ يُقحح، 6، طانؼهى ٔ انبحذ انؼهًٙ دساصت فٙ يُبْش انؼهٕو.حسٍٛ ػثذ انحًٛذ أحًذ رشٕاٌ-   3

 .77،ص 1966: اإلسكُذرٚح نهُشز،
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 و كؿ محور  العممي عمى الطفؿ أما المحور األخير فقد كاف حوؿ مراقبة األولياء لؤلوالد

. تضمف أربعة أسئمة

 :الخمفية النظرية 

تعد الخمفية النظرية المحور الرئيسي الذي تبنى عميو أي دراسة،  لذلؾ ركزت دراستي       

 Georgeعمى نظرية الغرس الثقافي،  فقد انطمقت ىذه النظرية مف أبحاث عالـ االتصاؿ 

Gerbiner حيث سمط الضوء عمى الربط ما بيف محتوى االتصاؿ الجماىيري و المؤشرات 

الثقافية عمى األفراد  و المجتمع،فيذه النظرية انطمقت مف منظور وظيفي تمكف مف معالجة 

محتوى و تأثيرات االتصاؿ وخاصة االتصاؿ الجماىيري المتمفز، فأبحاث ىذه النظرية 

لبلتصاؿ،  ولذلؾ انطمقوا مف خبلؿ George Gerbnerانطمقت مف أفكار مدرسة 

االعتماد عمى منيج البرىنة واإلثبات أف لمتمفزيوف تأثير في تكويف الرأي العاـ عمى المدى 

        البعيد،وذلؾ مف خبلؿ زراعة المواقؼ و األذواؽ واختيارات   الجميور، وليذا أطمؽ

      و أتباعو بالمؤشرات الثقافية وتحميؿ اإلنماءأنبرغ جيرنبرعمى إسيامات عميد المدرسة 

 (1).أو الزرع الخاص بثقافة التمفزيوف

    

 

 

                                                           
 .179ص،2011: عماف دار أسامة لمنشر والتوزيع، ،1، طنظريات االتصاؿ. بساـ عبد الرحماف المشافية-  1
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   فيذه النظرية تعمقت بوسيمة التمفزيوف لدراسة العنؼ والجريمة في المضاميف التمفزيونية   

و تطورت ونتج عنيا أف اكتشؼ أف الفرد الذي يتعرض لمتمفزيوف تنغرس فيو قيـ وتصورات 

      تجعمو يتبناىا و يظف أنيا فعبل ما يحدث في الواقع، و بالتالي تنغرس فيو الشعوريا 

فإذا سألناه عف ظاىرة ما يكوف تفسيره و نظرتو حسب ما يبث لو عمى انو تعبير حقيقي 

لمواقع،لكونو غير واع بعممية صنع ىذا الواقع بؿ إف وعيو ال يتعدى الشعور بالتسمية،وذلؾ 

بقضاء الساعات الطويمة أماـ شاشة التمفزيوف، و نظرية الغرس الثقافي ىي نظرية اجتماعية 

    تيدؼ إلى دراسة تأثير التمفزيوف عمى األمريكييف و كاف ىذا في الستينيات و السبعينيات،

و يعتقد صاحب ىذه النظرية أف الناس في المجتمعات الغربية إنما ىـ أسرى الواقع 

       المصنوع،ىذا و أنيـ يتصرفوف و يعشوف عمى واقع غير الواقع الحقيقي بكؿ ما يبت

 (1).مف تعقيدات مف مثؿ ىذا التبايف

واف ىدؼ ىؤالء البحثيف مف القياـ بتحميؿ رسائؿ التمفزيوف التي تعالج ما ىو موجود، 

         و ما ىو ميـ، و ما ىو سميـ وشكؿ تفاعؿ األشياء االنتباه،التركيز،االتجاه والبنية،

ىو الكشؼ عف محددات الحياة العامة و تصوراتيا و مشاكميا مف خبلؿ تحميؿ مضموف 

 (2).التمفزيوف في عطمة نياية األسبوع و خبلؿ ذروة المشاىدة ساعات المشاىدة المرتفعة

 

 

                                                           
 :القاىرة  مزيدة ومنقحة، عالـ الكتب لمنشر و التوزيع،،3ط ،نظريات اإلعالـ ك اتجاىات التأثير. محمد عبد الحميد-  1

. 331،ص1997
 82،ص2010 :، دار اليازوري العممية لمنشر و التوزيع، عماف1، ط"مدخؿ متكامؿ "نظريات االتصاؿ. بشير العبلؽ-  2
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ىذا وقد ذىبت النظرية بالقوؿ أف المشاىدة الطويمة و المستمرة لمتمفزيوف تخمؽ 

       اعتقادا لممشاىد باف العالـ المشاىد يعكس صورة طبؽ األصؿ عف الواقع المعاش،

كما و ذىبت النظرية إلى أف جميور التمفزيوف يصنؼ إلى ثبلثة فئات مف حيث كمية 

: المشاىدة إلى

. كثيؼ المشاىدة- 

. معتدؿ المشاىدة- 

.  قميؿ المشاىدة- 

              و ىذا التفاوت مرده قوة اإلدراؾ لدى المشاىديف لمواقع المعاش بطريقة منسقة 

 (1).مع ما يشاىدوف

      كما تكممت النظرية عف مفيوميف رئيسيف في عممية الغرس و ىما االتجاه السائد

فاالتجاه السائد فيقصد بو التجانس بيف األفراد ذو درجة الكثافة ، و الصدى أو الرنيف

الواحدة، في إكساب الخصائص الثقافية المشتركة لممجتمع التي يقدميا التمفزيوف كقناة ثقافية 

حديثة،و الصور التي يراىا و بالتالي يمكف الكشؼ عف التبايف في إدراؾ العالـ الخارجي بيف 

                   و بيف الذيف يشاىدونو بكثافة كبيرة، الذيف يشاىدوف التمفزيوف بدرجة أقؿ،

ىو عبارة  عف نسيج مف المعتقدات و القيـ  و الممارسات   فاف االتجاه السائد و بالتالي

                               (2)التي يقدميا التمفزيوف في صور مختمفة و يتوحد معيا كثيفو المشاىدة،

                                                           
1
 .180 مػرجػع سبػؽ ذكػره، ص بساـ عبد الرحماف المشافية،-  

 .333 مرجػػع سبػؽ ذكػره، ص محمد عبد الحميد،- -  2
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أو األفكار باختبلط خصائصيـ االجتماعية  وال تظير بينيـ الفروؽ في اكتساب ىذه الصور

      و بالتالي فاف االتجاه السائد يشير إلى السيطرة التمفزيوف في غرس الصور أو السياسية،

و األفكار بشكؿ يجعؿ الفوارؽ أو االختبلفات تقؿ أو تختفي بيف الجماعات ذات الخصائص 

المتباينة،و يشير أيضا إلى االتساؽ بيف االتجاىات و السموؾ الذي يمكف أف يقـو بتأثير 

  .التمفزيوف أكثر مف وسائؿ أو عوامؿ مؤثرة أخرى

أما الصدى أو الرنيف فيقصد بو تمؾ التأثيرات المضافة لممشاىدة بجانب الخبرات األصمية 

الموجودة فعبل لدى المشاىديف،و بذلؾ فاف المشاىدة يمكف أف تؤكد ىذه الخبرات مف خبلؿ 

استدعائيا بواسطة األعماؿ التمفزيونية التي يتعرض ليا األفراد أصحاب ىذه الخبرات بكافة 

في ىذا المجاؿ عمى زيادة إدراؾ العنؼ في األعماؿ جيربنر و ركز  أعمي،

التمفزيونية،ووصؼ العالـ الخارجي بو لدى المشاىديف الذيف يعشوف في ظروؼ عنؼ غير 

عادة يتعرضوف لمتمفزيوف بكثافة أعمى،وىذه النتيجة أكدتيا أيضا الدراسات النفسية حيث 

    انتيت إلى أف التمفزيوف يؤثر في مجاؿ العدوانية عمى مف ليـ الميوؿ المبكر لمعدوانية 

. ولكؿ بطريقة مختمؼ

لقد جاءت نظرية الغرس لتؤكد اف التمفاز يصنع لمشاىديو عمى المدى البعيد واقعا 

       خاصا مختمفا عف الواقع الحقيقي و أف المشاىديف بحكـ التصاقيـ ببرامجو يصدقوف 

      ىذا الواقع و يتعامموف معو،و أثبتت الدراسات أف التمفزيوف لو تأثيرات عمى مجاالت 

 (1) :عدة مف ىذه المجبلت

                                                           

 .334-333نفس المرجع، ص،ص -  1
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: تأثيره عمى الكقت-1

فقد عمؿ الكثير مف أفراد المجتمع و عائمتو عمى إعادة نظاـ حياتيـ اليومية بناءا 

     عمى برامج التمفاز و تكاد تكوف ىذه ظاىرة في كثير مف البمداف و المجتمعات، فقد جاء 

 مف العائبلت األمريكية اعترفت بأنيا غيرت مواعيد النوع %60في بعض الدراسات أف 

 . مف العائبلت غيرت مواعيد تناوؿ الطعاـ%55بسبب برامج التمفاز،كما أف 

                       :     تأثيرات عمى الناشطات التربكية-2

        التمفاز جذب األطفاؿ لمجموس في منازليـ،و بالتالي عدـ المعب خارج المنزؿ

            و اليوايات المعتادة لدييـ،بؿ ساعدت عمى انصراؼ األطفاؿأو ممارسة القراءة أ

 مما يدؿ عمى اثر التمفزيوف عمى جانب ميـ و ىو الجانب 52%عف أصدقائيـ بنسبة 

.                                                                                    التربوي عف طريؽ الممارسة و تبادؿ الخبرات و المعمومات ومعاني األخذ والعطاء

 :التأثير عمى التحصيؿ العممي -3

  تعتبر فترة الطفولة ومرحمة الشباب مف أىـ مراحؿ التحصيؿ العممي،حيث تمثؿ 
ىذه المرحمة طبلب المدارس و معاىد التعميـ،و ىذه الفئة أيضا تقبؿ عمى مشاىدة التمفزيوف 
بصورة واضحة و قد تكوف ىذه المشاىدة في أوقات عمى حساب أوقات المذاكرة واسترجاع 
رشاد تربوي فاف ىذه المشاىدة  الدروس و الوجبات المدرسية، و ما لـ يتوفر رعاية منزلية وا 

                     والشؾ ستكوف عمى حساب ما ينبغي عمى الطالب مف تحصيؿ عممي،
   ولعمو مف المفيد اإلشارة إلي أف مثؿ ىذا النوع مف التأثير قد يكوف ايجابيا فيدفع الطالب 

              (1)إلي الحرص عمى إنياء واجباتو المدرسية قبؿ بداية البث أو البرامج التي يفضميا،
 
 

                                                           
1
 .335-334نفس المرجع، ص،ص -  
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كما قد يكوف سمبيا كاف يحدث لمطالب ارتباكا في  تنظيـ وقتو فبل يستطيع أف يحقؽ 

. التوفيؽ بيف مذاكرتو ورغبتو في المشاىدة

  :نقػد النظرية ك القضايا التي تثيرىا 

 لعؿ مف أبرز صور النقد التي يمكف أف توجو إلى تطبيقات تحميؿ الغرس وجود شؾ 

      دائـ فيما يمكف أف ينتيي إليو نظاـ العينات مف نتائج و االتجاه إلى التعميـ بعد ذلؾ 

      مف خبلؿ ىذه النتائج،باإلضافة إلى ارتباط العبلقات السببية بيف االستخداـ و المشاىدة 

      و تفسيرات الرسائؿ التمفزيونية و ما يترتب عمى ذلؾ مف نتائج خاصة بتشكيؿ األفكار 

 حتى اآلف تعطيؿ العمميات النفسية الخاصة بالمعرفة اإلدراكية      تبثو اآلراء،ذلؾ ألنو لـ ي

       و تأثير العوامؿ الوسطية،اكتفاء بكثافة المشاىدة و حدىا كما أنو ليس ىناؾ دليؿ 

      اآلف أيضا لتوضيح السبب الخاص بكثافة المشاىدة عند بعض الفئات أو غيرىا، حتى

 .و كذلؾ ال توجد إجابة قاطعة حوؿ أسباب عدـ اكتساب المعاني و األفكار و الحقائؽ

التمفزيونية رغـ تشابو كثافة المشاىدة في داخؿ الفئة أو الجماعة الواحدة مثؿ األطفاؿ 

في مرحمة عمرية معينة،باإلضافة إلى عدـ كفاية األدلة الخاصة بالمحتوى ذاتو و حدوث 

. الغرس الناتج عف تراكـ التعرض إلى ىذا المحتوى

حقيقة أننا يمكف أف نممس انتشار لبعض األفكار و الحقائؽ بيف األطفاؿ في مرحمة 

عمرية معينة،حتى أننا نطمؽ عمييـ في كثير مف المواقؼ جيؿ التمفزيوف، إال أننا نممس 

 (1)أيضا تغيرا في ىذه األفكار و الحقائؽ بتطور المرحمة العمرية مما يثير البحث في مصادر

                                                           
1
 .338- 335نفس المرجع، ص،ص-  
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التغير فييا و تأثير التمفزيوف في ىذا المجاؿ،و عديد مف اآلراء النقدية األخرى التي تثير 

العديد مف التساؤالت و القضايا المرتبطة بيذه النظرية و تطبيقاتيا في الثقافات المختمفة 

 N.SIGNORILI ANDنانسي سيجنكريمي ك ميشيؿ مكرجافو لعؿ ما أثرتو 

M.MORGAN   مف قضايا تثير البحث في جوانب عديدة مف ىذه النظرية يمكف تمخيصيا

     في األسئمة التالية التي يمكف أف تقدـ إجاباتيا أفكارا لمدراسة المتعمقة في ىذه النظرية 

 :و تطبيقاتيا 

كيؼ تحدث عممية الغرس ؟و ما ىي العمميات النفسية و آليات المعرفة و اإلدراؾ التي -

يمكف أف تفسر كيفية قياـ المتمقيف كثيفي المشاىدة باستيعاب المحتوى التمفزيوني في إطار 

مفاىيميـ عف الواقع االجتماعي ؟و ما ىي مبادئ التعمـ المناسبة ؟ 

ما ىي الخصائص السكانية لمجماعات ذات العبلقة بعممية الغرس ؟ ذلؾ أف عممية الغرس -

نادرا ما تحدث مع كؿ الجماعات في عينة البحث، فنحف نجد ظروؼ مختمفة و عديدة يسود 

         فييا االتجاه السائد،و نجد فييا كثيفي المشاىدة ال يتبنوف االتجاه السائد و يميموف

.  إلى التعبير عف و جيات نظرىـ المعارضة

كيؼ تتوسط العبلقات األسرية و الشخصية عممية الغرس ؟ فنحف نعمـ أف مشاىدة -

      التمفزيوف غالبا ما تتـ في إطار العائمة، و في ىذه الحالة يمكف أف يؤثر كؿ فرد فييا 

في األخر،و تفسير المحتوى قد يكوف مقصودا و مباشرا أو عكس ذلؾ،و طبيعة التفاعؿ 

                                                          (1)يمكف أف يكوف العائمي المتبادؿ بعيدا عف مشاىدة السياؽ التمفزيوني

                                                           
1
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ليا أيضا تأثير في اكتساب الحصانة ضد عممية الغرس باإلضافة إلى دور العوامؿ 

االجتماعية،  بشكؿ عاـ نحف بحاجة إلى فيـ ديناميكية التفاعؿ الشخصي في عممية 

. الغرس

       ما ىي مستويات الغرس ؟حيث أف دراسة الفرؽ بيف حقائؽ الحياة، و إدراؾ األفراد -

عف الواقع االجتماعي ىو ما يمثؿ ناتج عممية الغرس،و كذلؾ التبايف بيف المعتقدات 

الشخصية  و المعتقدات عمى المستوى الجمعي،  و كذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ربما تكوف 

صور كمية العنؼ في المجتمع ذات عبلقة أو ال يكوف ليا عبلقة بإحساس الفرد بالخوؼ 

وحيدا أو بيف جيرانو، باإلضافة إلى أنو ربما يكوف ىناؾ تبايف في غرس االتجاىات المختمفة 

. و السموؾ المحدد المعبر عف ىذه االتجاىات 

ما ىو دور الخبرة الشخصية في عممية الغرس ؟ فمف المعروؼ أف تأثير وسائؿ اإلعبلـ -

يتزايد في القضايا التي تقؿ فييا خبراتنا الشخصية،  و لكف ذلؾ ال يعني أنيا حالة عامة 

فبعض األفراد يتصوروف أف خبراتيـ الشخصية متطابقة و أف ما يعرضو التمفزيوف يعتبر 

واقعيا،و لكف في جميع األحواؿ ترتبط قضية الخبرة الشخصية بقضية إدراؾ الواقع الذي 

يقدمو محتوى التمفزيوف، و ىذا ما يمكف دراستو بعمؽ بجانب مجاالت العنؼ التي سبؽ 

. دراستيا

ما ىي توجيات المشاىديف في عممية الغرس ؟ و ىو ما نعنيو بالظواىر مثؿ المشاىدة -
  التوحد مع التمفزيوف االشباعات، االيجابية أو السمبية، المشاىدة االنتقائية، االستخدامات و

          (1)كؿ ىذه الظواىر أصبحت محبل لدراسات عديدة التفسير الواعي و إدراؾ الواقع،
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في مجاؿ عممية الغرس،  و بعض ىذه الدراسات تحتاج إلى أعماؿ أخرى في أطر المفاىيـ 
. و اإلجراءات و بصفة خاصة ما يستخدـ كمتغيرات مستقمة مع كثافة المشاىدة

ما ىو دور البرامج المتخصصة في عممية الغرس ؟ و ىذا ما سيتتبع دراسة أنواع محددة -

مف البرامج،  بدال مف التركيز عمى المشاىدة الكمية بغض النظر عف نوع البرامج التي تتـ 

بيا البحوث الغرس،  و لذلؾ نجد الكثير مف البحوث التي تتجو إلى دراسة الغرس المتوقع 

أو الممكف الذي ينتج عف التعرض إلى برامج أو مسمسبلت معينة،  و إف كاف البعض يؤكد 

         عدـ إغفاؿ المشاىدة الكمية كبناء نظري ىاـ و مقياس تجريبي، ذلؾ أف المقياس 

.  حتى اآلف ىو أف كثيفي المشاىدة ىـ الذيف يروف كؿ أنواع البرامج

           ما ىي الوسائؿ اإلعبلمية األخرى التي تقـو بعممية الغرس و كيؼ تقـو بيا ؟ -

.  و ىذا ما يمكف أف يصؿ إلى إنتاج خاصة بدرجات التفاعؿ بيف وسائؿ اإلعبلـ المختمفة

     باإلضافة إلى ما سبؽ فإف ىناؾ قضايا أخرى مثؿ تأثير التكنولوجيا المتطورة في الغرس،

و مدى حدوث عممية الغرس في دوؿ أخرى خصوصا انو تبت أنيا ليست عممية  نمطية 

حتى داخؿ الواليات المتحدة،  نفسيا بيف مختمؼ الجماعات،  و أف صورة المجتمع العنيؼ 

. لـ تظير في بريطانيا أو كندا مف خبلؿ البحوث التي أجريت ىناؾ

و ىذه القضايا التي تثيرىا العديد مف البحوث و الدراسات توضح أف عممية الغرس 

قد تـ   مف خبلؿ التمفزيوف أو وسائؿ اإلعبلـ بصفة عامة لـ تكتمؿ معالميا، و إف كاف

    (1)اختيارىا في مجاالت العنؼ و الجريمة داخؿ أمريكا،  إال أنو ال يمكف تعميـ نتائجيا 
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                      ولـ تحدد ليا أطر نظرية أو منيجية عمى كؿ الجماعات أو الثقافات،

خاصة أكثر مما يمكف أف نسوقو مف فروض مستقاة مف النظرية الكمية لدور وسائؿ اإلعبلـ 

في بناء األفكار و المعاني كأداة مف أدوات التفاعؿ الرمزي داخؿ المجتمعات،  و مازاؿ 

العديد مف الخبراء ينظروف بالشؾ إلى العبلقة السببية بيف متغير كثافة المشاىدة و حدوث 

الغرس،  مما يتطمب التعمؽ في دراسة جوانب عديدة و التوسع في اإلجابة عمى التساؤالت 

       متعددة مثؿ التي سبؽ ذكرىا،  الستكماؿ اإلطار النظري و المنيجي لنظرية الغرس،

و إذا كانت دراسات الغرس قد ركزت في البداية عمى انتشار الجريمة و العنؼ و عبلقتيا 

ببرامج تمفزيونية في أمريكا،  فإف ىناؾ مجاؿ آخر ال يقؿ عنو أىمية في المجتمعات 

   الساعية إلى التقدـ،  و الذي يؤكد مرة أخرى العودة إلى مناقشة قضايا الثقافة الجماىيرية 

و تدني الذوؽ العاـ أو غرس المعاني أو األفكار التي تسييـ بطريقة مباشرة أو غير مباشر 

في تدعيـ الوضع القائـ و سيطرة أصحاب المصالح عمى توجيو الثقافة الجماىيرية بما يتفؽ 

مع دعـ مصالحيا،  وخصوصا في مراحؿ التغيير الفكري أو العقائدي بجانب اختيار 

فروض ىذه النظرية في مجاؿ انتشار األفكار و المعاني الغربية عف المجتمع،  التي تنتشر 

عبر التكنولوجيا المتقدمة في وسائؿ اإلعبلـ و تدعيـ التغيير الثقافي لصالح ثقافات خارجية 

       أخرى،  و التي يمكف الكشؼ عنو في نماذج سموكية عديدة يتصدرىا السموؾ المفظي 

 (1).و بصفة خاصة في المراحؿ العمرية المبكرة 
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 :الدراسة عينة ك البحث مجتمع

 وسبب العينة نوع تحديد قبؿ إتباعيا يجب التي الرئيسية الخطوة البحث مجتمع تحديد يعتبر

            المفردات جميع يشمؿ البحث فمجتمع والعينة، مجتمع البحث بيف فرؽ وجود ذلؾ

        مف المجتمع جزء ىي العينة لدراستيا،بينما الخصائص فييا تتوفر التي الوحدات أو

  (1).بدراستو الباحث يقـو الذي

: العينة

إف اختيار عينة البحث يتطمب وجود شرط التمثيؿ بمعنى أف خصائص العينة يجب 

      أف تعكس خصائص الجميور،و بدوف تمثيؿ العينة ال نستطيع تعميـ نتائج الدراسة 

       عمى وحدة الدراسة الكمية، فالعينة تتطمب جيد أقؿ و وقت أقصر في جمع المعمومات

    و تكوف اقتصادية في النفقات،كما أف صغر حجـ العينة يمكف أف يساعد عمى التدقيؽ 

 ( 2). في عممية جمع المعمومات 

و ىذا   إف البحث عف طريؽ العينة ىو في الحقيقة اختصار لموقت و الجيد و الماؿ

مف شأنو تخفيض تكاليؼ المشروع أو البحث،و إف استخداـ العينة يسيؿ مف عممية النتائج 

       (3) بالسرعة الممكنة، و عمى الرغـ مف أف أسموب العينة يوفر عمى الباحثيف الجيد و الوقت

                                                           
 :اندشائز اندايؼٛح، انًطثٕػاخ دٕٚاٌ ،2،طانبحٕد إػذاد ٔطشق انؼهًٙ انبحذ يُبْش، انذَٛاتاخ يحًٕد يحًذ .تٕحٕش  ػًار-  1

. 64،ص 1999

،             2007: دار المعرفة الجامعية،اإلسكندرية ط،ب  ،"المناىج ك الطرؽ ك األدكات " البحث العممي  .جماؿ محمد أبو شنب-   2
.  169ص 

،  2000: ، مؤسسة  الوراؽ لمنشر و التوزيع،عماف1ط ، أسس البحث العممي إلعداد الرسائؿ الجامعية.مرواف عبد المجيد إبراىيـ-  3
. 157ص 
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                و الماؿ إال أنو مف الناحية النظرية يتطمب أف تكوف العينة ممثمة لممجتمع

الذي تسحب منو و إذا قؿ يصدؽ عمى المجتمع ما صدؽ عمى تمؾ العينة،لذا فاف الحصوؿ 

  (1).عمى عينة ممثمة بصورة مرضية لممجتمع تعد مشكمة رئيسية عند تقنييف االختبار

و عمى ىذا األسػػاس فقػد اعتػمدت في دراستي ىػذه عمى العينة العشوائية لكبػػػػر حجػـ 

 فرص إعطاء أساس عمىو تعرؼ العينة العشوائية عمى أنيا االختيار  المجتمع األصمػي

 (2).األصمي المجتمع أفراد مف فرد لكؿ متكافئة

 استمارة 114 تمميذ مف المرحمة االبتدائية، حيث وزعنا 96في  البحث عينة حصرنا و لقد

.  فقط96وردت إلينا 

:  اإلطار المكاني ك الزماني

             بوالية مستغانـبف داني خطاببالنسبة لممكاف كانت دراستي حوؿ تبلميذ مدرسة 

    و ىي الوالية الواقعة بشماؿ غرب الجزائر،و لقد دامت عممية إجراءات البحث الميداني

 .30/04/2015 إلى غاية 04/04/2015و ذلؾ مف   يوما،27

 

 

 

 

                                                           

 .157 مرجع سبؽ ذكره، ص مرواف عبد المجيد إبراىيـ،-   1
 .64ص مرجع سبؽ ذكره، عمار بوحوش،-  2
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: الدراسات السابقة

 :الدراسة األكلى

        دراسة أجرت كؿ مف الطالبة شنوؼ سمية و حميتي خضرة و ستي حناف تحت عنواف

 أخذت مف مذكرة تخرج لنيؿ شيادة "أثر التمفزيكف عمى التحصيؿ العممي لتالميذ الثانكم"

              ، 2013ة و أجريت عاـ ػػر في عمـو اإلعبلـ و االتصاؿ بجامعة ورقؿػالماست

و تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة تأثر التمميذ بالبرامج التمفزيونية،و تـ فييا دراسة مسحية 

: و كانت النتائج كالتالي  تمميذ لمختمؼ التخصصات و جميع المستويات،50شممت 

. اإلناث يتأثرف بالتمفزيوف أكثر مف الذكور-

. التمفزيوف ينمي بشكؿ كبير المكتسبات العممية- 

    اتضح أف نسبة كبيرة مف أفراد عينة البحث ال يستعينوف بالتمفزيوف في حياتيـ الدراسية،- 

. و يختمؼ ذلؾ باختبلؼ جنسيـ و مستواىـ 

. أكثر تخصص يقـو التمفزيوف بدور إيجابي في حياتيـ ىـ ذوي التخصص األدبي- 

. أغمب المبحوثيف أجابوا بأنيـ يشاىدوف التمفزيوف و لـ ينجزوا واجباتيـ المدرسية- 

. أغمبية أفراد عينة البحث أجابوا بأف مشاىدة التمفزيوف ال يؤثر عمى عبلمتيـ- 

أغمبية المبحوثيف أجمعوا عمى أف البرامج الثقافية و التعميمية تساعدىـ عمى رفع مستواىـ - 

. التعميمي
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: الدراسة الثانية

تأثير مشاىدة التمفزيكف عمى التحصيؿ العممي " دراسة أجراىا محمد صوالحة تحت عنواف 

" لدل األطفاؿ 

العمـو  ،12مجمد أخذت ىذه الدراسة مف مجمة اإلعبلـ و االتصاؿ بجامعة الممؾ سعود،

.  2000التربوية و الدراسات اإلسبلمية و أجريت عاـ 

و لقد ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مستوى مشاىدة أطفاؿ الصفوؼ األولى لممرحمة 

األساسية في األردف لبرامج التمفزيوف و عبلقة ذلؾ بتحصيميـ العممي، و كانت عينة البحث 

 مف الجنسيف و قد استعممت االستبانة و كذا سجبلت العبلمات المدرسية 2257مكونة مف 

: و توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج و نذكر منيا

توصمت الدراسة إلى أف عدد ساعات مشاىدة التمفاز يزداد مع زيادة مستوى الصؼ -

. الدراسي و يرجع السبب إلى أف التمفزيوف وسيمة جذب

     وجدت الدراسة أف ىناؾ عبلقة سمبية و ذات داللة إحصائية بيف معدؿ مشاىدة التمفاز- 

. و التحصيؿ العممي لدى أفرا العينة

       أوصت الدراسة بدعوة اآلباء إلى خطورة برامج التمفاز عمى تشكيؿ شخصية الطفؿ - 

. و دعوتو إلى رصد برامج التمفزيوف و اختيار المفيد منيا 

:   أكجػو الػتشابػو ك االختالؼ بيف دراستنا كالدراسات الػسابػقة

 .أف في السابقة قمنا بيا والدراسات التي دراسةاؿبيف  الشبو أوجو تكمف

 .إعبلمية كوسيمة التمفزيوف بدراسة تقـو الدراسات ىذه كؿ أف -
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 .لمتمفزيوف التأثير عممية تدرس كما أنيا -

  : االختبلؼ في أوجو تكمف

أف ىذه الدراسات قامت بدراسة تأثير التمفزيوف بصفة عامة بينما دراستنا تمحورت حوؿ -

 .  MBC3تأثير التمفزيوف و بالتحديد قناة 

كما أف عينة الدراسة األولى تمثمت في تبلميذ الثانوي بينما عينتنا تمثمت في أطفاؿ المرحمة 

. االبتدائية
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 نشأة التمفزيكف ك تطكره: المطمب األكؿ 

: ػ الكاليات المتحدة األمريكية 1

إذ طور مبدأه في عاـ " تشارؿ جنكز " بدأت األبحاث فييا بواسطة جيود العالـ         

 حيث قدـ اإلثباتات 1925 و لكنو لـ يتمكف مف ترجمة أبحاثو حتى عاـ 1908

 موعد ظيور التمفزيوف في المخابر و تاريخ أوؿ بث تمفزيوني 1927الميكانيكية،و يعد عاـ 

أنبوب الصورة المستقبؿ،و في سنة "  زكا كيف "  اخترع 1931عمى المباشر،و في عاـ 

 ظيرت ستة محطات تمفزيونية 1941 اخترع صماـ تصوير إلكتروني،و في عاـ 1937

.  تـ مميوف جياز تمفزيوني1948تجارية في الواليات المتحدة األمريكية،و في سنة 

: ػ أكركبا 2

 نقؿ صورة 1924إذ استطاع سنة  "جكف بيرد " ارتبط باسـ أحد عممائيا :ػ بريطانيا 

 سبتمبر 30 استطاع تصميـ إرساؿ بث تمفزيوني ميكانيكي،و في 1926الصميب،و في سنة 

.  قدمت ىيئة اإلذاعة البريطانية أوؿ إذاعة تمفزيونية1939

 1884الذي اخترع سنة " بكؿ نبكك " و الدراسات ىي أبحاث العالـ  أىـ األبحاث:ػ ألمانيا 

.  بدأ البث التمفزيوني في بريطانيا و ألمانيا 1939أسطوانة مثقوبة،و في سنة 

البحوث و الدراسات فكاف أوؿ "  ركنيك يجرياف "و" نكرنيو " بدأ كؿ مف العالميف :ػ فرنسا 

 (1).1931إرساؿ تمفزيوني سنة 

                                                           
1
 .25،26، ص،ص 2010: ، دار أسـامـة للنشـر و التوزٌـع، عمـان1، ط  اإلعـالم التلفـزٌونـً. سلٌـم عبـد النبـً 
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 محطة 116 أصبح لديو عدد كبير مف القنوات بمغت 1984في سنة :ػ اإلتحاد السكفياتي 

.  لغة 45 بث تنطؽ

: ػ الكطف العربي 3

 . 1954ػ عرفت المممكة المغربية البث التمفزيوني في سنة 

 . 1956ػ الجزائر و العراؽ سنة 

 . 1959ػ لبناف عاـ 

 . 1960ػ سوريا و مصر عاـ 

 . 1961ػ الكويت عاـ 

  1963ػ السوداف عاـ 

  .1964ػ اليمف عاـ 

 . 1965ػ السعودية عاـ 

 . 1970ػ قطر عاـ 

 . 1973ػ البحريف عاـ 

  (1) .1974ػ عماف و فمسطيف عاـ 
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زيكف ػػػػػػائص التمؼػػػػػػخص: المطمب الثػاني

    ػ يعتمد عمى حاستي السمع و البصر بما يقدمو مف صوت و صورة مما يؤثر عمى الناس،

       و خاصة  و يجذب اىتماميـ بو ألف الصورة و الصوت يثيراف مشاعرىـ و يؤثراف عمييـ،

. أف الحاستيف المتيف يعتمد عمييما ىما مف بيف أىـ الحواس التي يمتمكيا اإلنساف 

ػ يعتبر التمفزيوف وسيمة مف السيؿ الوصوؿ إلييا،حيث تصؿ الصورة و الصوت مف خبللو 

إلى المشاىديف دوف جيد و عناء مف حيث المتابعة في النظر و التحميؿ لممشيد الصامت 

الغير متحرؾ، فالصوت و الصورة تتيحاف لممشاىد الراحة التامة في االستماع و الرؤية دوف 

. إجياد سمعي أو بصري

ػ يعتمد عمى عنصر الحركة المرافؽ لعرض الصورة و المرافقة أيضا لمصوت،و ىذه خاصية 

جذب إعبلمي تمكنو مف تقديـ البرامج و األفبلـ و األغاني و ما يرافؽ ذلؾ مف عناصر 

. الترفيو و التسمية 

      ػ يمتاز جياز التمفزيوف بسيولة وصولو إلى أي مكاف،مما يجعمو متوفر في كؿ البيوت،

و ىذه خاصية إعبلمية تسيؿ عمى الناس جيد االنتقاؿ و الذىاب إلى مكاف أخر،مما ييسر 

ػ إف التمفزيوف وسيمة مناسبة لعرض اإلعبلنات، مما يكسبو .عمييـ الوقت و الجيد و التنقؿ

 (1).خاصية إعبلمية تساعد عمى نجاحو و إقباؿ الناس عمى مشاىدتو

                                                           
، 2006: عماف,، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع1 ،طأثر كسائؿ اإلعالـ عمى تعميـ األطفاؿ ك تثقيفيـ. عبد الفتاح أبو معاؿ -  1
. 78ص
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ػ يممؾ التمفزيوف اإلمكانيات الفنية التي تتيح لو اختصار الزمف بيف حصوؿ الحدث و عرضو 

. عمى الناس

ػ يمتمؾ التمفزيوف اآلالت و األجيزة مف كاميرات التصوير و غيرىا،مما يتيح لو نقؿ أحداث 

و واقع و معمومات عممية دقيقة تعجز األجيزة و الطاقات البشرية المجردة مف الوصوؿ 

. إلييا

فيو يمتمؾ القدرات الفنية التي تعينو عمى  ػ يعتبر وسيمة جذب إعبلمي لمكبار و الصغار،

الخياؿ إلى واقع مرئي،و ىو أيضا يحوؿ القصص و الروايات إلى صور متحركة يممؤىا 

. النشاط و الحيوية

ػ يستطيع أف ينقؿ الصغار و الكبار إلى أماكف ال يمكنيـ الوصوؿ إلييا مثؿ أعماؽ البحار 

 (1).و ذلؾ بما يمتمكو مف إمكانيات فنية دقيقة و الفضاء،

. ػ عدساتو تكبر صورة األشياء التي ال تراىا العيف

   (2).ػ قدرة التمفزيوف عمى االنتشار

 

 

 

 كظائؼ التمفزيكف : المطمب الثالث
                                                           

. 79-78ص،ص   عبد الفتاح أبو معاؿ، مرجع سبؽ ذكره،-  1
   .27ص  سميـ عبد النبي، مرجع سبؽ ذكره، -  2
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 :إف لمتمفزيوف وظائؼ متعددة و ىي تتمثؿ فيما يمي 

  .التثقيفية المعرفية ػ الوظيفة

  . التوجييية االجتماعية ػ الوظيفة

  .السياسية ػ الوظيفة

  .اإلعبلنية و الدعائية ػ الوظيفة

  .الترويجية ػ الوظيفة

 األسس بناء في ويسيـ وكبيرا صغيرا المشاىد مستوى رفع في لكبيرة التمفزيوف مسؤولية إف

 تتجو ،فيي وفئاتو المجتمع قطاعات مختمؼ إلى بسرعة تتحرؾ الصغيرة فالشاشة, الفكرية

 ،وتذىب عيادتو في والطبيب, متجره في ،والتاجر مزرعتو في رع والمزا حقمو في العامؿ إلى

 المعروضة التمفزيونية المادة تنوعات ،ومع المنازؿ إلى ،إضافة والمدارس الجامعات إلى

 يطمب فالمشاىد

 .الفكري مستواه رفع إلمكانية والمعرفة الثقافة في الفائدة

 وتطور المتعمـ، لدى المعمومة ،وتكثيؼ األمي محو في الياـ التعميمي التمفاز دور يبرز وىنا

             (1)والتسمية الترفيو تقديـ جانب إلى المعاصرة العامة الثقافية البرامج وتنوع المعرفة

                                                           
1
دار الميسرة لمنشر و التوزيع والطباعة،  ،1ط ،"دراسة في النشأة ك التطكر" كسائؿ اإلعالـ ك االتصاؿ. محمد صاحب سمطاف -  

 .  33ص ،2012
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 يرونو االجتماع عمماء نعرؼ،فاف كما المتنوعة البرامج مف لمعديد جامع التمفزيوف وبما أف

 (1).االجتماعي السموؾ تغيير في دورا لو أف االجتماعية العوامؿ أىـ مف
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مزايا ك عيكب التمفزيكف   :المطمب الرابع 

 : التمفزيكفػ مزايا

 :يمي فيما مزاياه وتكمف

 .الوقت نفس في المتحركة والصور الصوت يقدـ حيث الجميور في اكبر تأثير لو ػ أف

 خصوصا و التمفزيوف تشاىد التي الجماىير حجـ حيث مف واسعة مساحات ػ يغطي

  .الفضائيات

 عاطفيا يؤثر واأللواف والحوار والسيناريو كاإلخراج الفنية اإلمكانيات مف الكثير استخداـ ػ إف

 .المشاىد في

 مدة عمى بثيا ترسؿ والفضائيات التمفزيوف أصبح حيث المشاىديف انتباه لفت عمى القدرة ػ لو

  .يوميا ساعة 24

 .الواقع  مف حية صور ينقؿ ألنو وثقة بمصداقية التمفزيوف إلى الناس ػ ينظر

  (1).اوغيره والتعميـ والثقافة والجنس العمؿ ناحية مف المجتمع شرائح كافة التمفزيوف ػ يخاطب

 

 

 

 

                                                           
. 147 ص ،2009:عماف والتوزيع، لمنشر أسامة دار ،1  ،التجارم اإلعالف إدارة .سمرة أبو  محمد-  1



                                      مـاهٌـة التلفزٌون                        المبحث األول

 

 

45 

 :التمفزيكف ػ عيكب

 :يمي فيما عيوب وىي تتمثؿ لو مثمما لو مزايا

 حيث اإلذاعة، تغطييا التي كالمساحات كبيرة مساحات يغطي ال المحمي التمفزيوف ػ أف

      حيث المجتمع،  الفئات  كافة يخترؽ ال أف التمفزيوف كما العالـ، إرجاء كافة إلى تصؿ

 .واالشتراكات الفضائيات وخاصة الوسيمة ىده استعماؿ يستطيع ال قد رةػفقي طبقات ىناؾ أف

 المشاىد، اىتماـ عدـ أو ضعؼ إلى يؤدي التجارية اإلعبلنات مف ىائمة إعداد توالي ػ إف

 تقديـ في متنافسة لمنظمات عددىا في اليائمة المتتابعة اإلعبلنات ىذه كانت إذا وخاصة

 .النوع نفس مف منتج أو خدمة أو سمعة

 عدـ إلى يؤدي لمتمفزيوف واإلعبلمية اإلعبلنية والرسائؿ البرامج بث توقيت في الخطأ ػ إف

 يناسب ما ،فربما المستيدؼ الجميور مف كبير عدد إلى اإلعبلمية الرسائؿ ىذه وصوؿ

 طمبة ال يناسب ليبل العماؿ يناسب ،وما مواقعيـ في العماؿ يناسب ال صباحا البيوت ربات

 فرصة يفوت قد التوقيت في التحكـ عمى القدرة عدـ فإف وىكذا س، المدار أو الجامعات

 .المستيدؼ الجميور إلى اإلعبلمية الرسالة وصوؿ

 لذا اإلذاعية، البرامج إنتاج مف اكبر وتكاليؼ طويبل وقتا يتطمب التمفزيونية البرامج إنتاج ػ إف

عبلمي إعبلني اتصاؿ كوسيمة استخداـ التمفزيوف تكمفة تعتبر  باإلذاعية مقارنة تكمفة اكبر وا 

  (1) .اإلعبلمي والبث اإلرساؿ في ىامة كوسيمة

                                                           
1
 .136 ص ،2008 :عماف ،عوالتوزي لمنشر أسامة ،دار1ط ،كاإلعالمي اإلدارم االتصاؿ .سمرة أبو محمد-   
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 MBC3نبذة تاريخية عف قناة :المطمب األكؿ 

MBC3  ىي قناة عربية سعودية لمناشئيف تابعة لمجموعة مركز تمفزيوف الشرؽ

            %40 بعد أف أدركت بأف 2004بر ػػػ ديسـ08بدأت بالبث في  ،MBCاألوسط 

تبث القناة المسمسبلت الكرتونية الشييرة   عاما،15مف مشاىدييا أعمارىـ ال تقؿ عف 

الخ و تعرض ....أبطاؿ النينجا الناطقة بالمغة العربية و مف بيف تمؾ المسمسبلت يوغي،

كما تنتج القناة  الخ،....أيضا مسمسبلت األطفاؿ المترجمة مثؿ داتس سورا يفف ،ىانا موتانا

 .بعض البرامج بنفسيا مثؿ قولوا كيؼ،و عيش سفاري

 في أوؿ أسبوع ليا و في بداية األشير MBC1فقد كانت تعرض لساعتيف في قناة 

        األولى كانت ال تعمؿ في أوقات الميؿ المتأخرة و كانت تستبدؿ المسمسبلت الكرتونية بأغاني 

 و ىي نائـ،و بعد عرضيا لمسمسؿ يوغي و ىذا في بدايتيا ارتفعت MBC3و صور شعار 

      ،space toonشيرتيا و أصبحت المنافس األوؿ لمقناة المييمنة عمى الرسـو المتحركة 

الحديث الواحد تمو اآلخر و عرض الموسـ  و مع عرضيا لممسمسبلت الكرتونية الجديدة و

 كثيرا في الشرؽ األوسط،و أيضا االستماع و قراءة رسائؿ MBC3الثاني ليوغي اشتيرت 

 (1).المشاىديف و اقتراحاتيـ كاف عامؿ في شيرة القناة،كما تمتمؾ القناة موقعا عمى االنترنت

 

 

                                                           
1  - http// :mbc3forum.mbc.net   17-12-2014   19:31. 
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 MBC3الطاقـ الصحفي لقناة :المطمب الثاني 

 عمؿ حسيف عبد اهلل 2005أوؿ مذيعة ليذه القناة ىي دانية الشافعي و في صيؼ 

 سنوات أرادت القناة أف تجعؿ مف ىذه الذكرى 3مذيع آخر لمقناة،و بعد مرور عمى القناة 

الثالثة المميزة جدا ليذا قامت بإدخاؿ فرد ثالث ليا و ىي عزة زعرور  و بعدىا ببداية سنة 

 (1). أصالة كامؿ لطاقـ المذيعيفانضمت 2012
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 MBC3برامج قناة :المطمب الثالث 

 األمريكية مثؿ يوغي لكنو kids4معظـ الرسـو المتحركة لقناة MBC3 تعرض قناة 

 و تعرض رسـو متحركة مف قناة ديزني مثؿ بط يطير، لـ يعد يعرض اآلف،أبطاؿ النينجا

 بومبا و لؤي في الفضاء، كما تعرض بعض برامج كارتوف نتوورؾ مثؿ فتيات القوة، تيموف،

. مراىؽ التياتنز، و تعرض مف قناة نيكػولوديف فيرلي أو ديبػػػػانتس  و المراىقة اآللية

قولوا  عيش سفاري، :كما تعرض بعض البرامج يقـو بتقديميا مذيعي القناة و ىي

فريؽ  كيؼ و التجربة ،مف أفضؿ البرامج الكرتونية التي عرضتيا القناة عبلء الديف،

         قصص مختارة،الفسحة،شيرزاد، القرود،اآللي الخارؽ، جاكي شاف، أبطاؿ ليوكو،

          و خميس دار الفأر،الفتيات الخارقات،طرازاف،و تعرض رسـو متحركة وواقعي كؿ أربعاء

 (1).و جمعة
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 االنتقادات المكجية لمقناة:المطمب الرابع 

      ػ تتمقى القناة انتقادات حوؿ برامجيا و أسموب عرضيا لمبرامج أو المسمسبلت الكرتونية 

. و كذا تعامميا مع اقتراحات المشاىديف

بشكؿ متكرر لعدة مرات، مما يجعؿ  2009ػ تقـو بإعادة برامج الرسـو المتحركة منذ بداية 

            معظـ مشاىدييا ينتقدوف ىذا األسموب باإلضافة إلى عدـ عرض الموسـ الجديد 

إال بعد سنتيف مف عرض الموسـ األوؿ،و في بعض الحاالت ال تعرض المواسيـ الجديدة 

. لبعض البرامج مثؿ الموسـ الخامس ألبطاؿ النينجا 

ففي بعض  سواء في البرامج أو في اإلعبلنات، MBC3ػ ال تذىب األخطاء عف شاشة قناة 

األحياف تحدث أخطاء متكرر في الدبمجة في معظـ برامجيا، كما تقـو بعرض إعبلف 

كما تقـو  المسمسؿ أو برنامج و ىو ال يعرض حاليا و ىذا مف األسباب التي تربؾ المشاىد،

        ،ػربعرض إعبلف الموسـ األوؿ لمكثير مف برامجيا مع أنيا تعرض موسـ جديد و آخ

و االنمى  GXو يبدو أف أخطاء القناة تتركز في الخمط بيف سمسمة الرسـو المتحركة يوغي 

        لكف صور اإلعبلف  GXيوغي في التسمية و المواسيـ فيي تقـو بإعبلف لبرنامج يوغي 

و ىذا ما جعؿ القناة محط  GXتكوف لؤلنمى يوغي و أصوات اإلعبلف ىي مف يوغي 

 (1).لبلنتقادات

 

 
                                                           
1  - http// :ar-wikipedia-org/wiki   20-01-2014   11:46. 
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 ػ تقـو القناة بقطع معظـ البرامج عمى بشكؿ مبالغ سواء كانت حمقات أو لقطات مف برامج،

          ،2009 أوت 22فقد قطعت جميع برامج الرسـو المتحركة و المسمسبلت في تاريخ 

و في بداية شير رمضاف استبدلتيا ببرامج جديدة، كما تقـو بحذؼ حمقات مف المسمسبلت 

. أوبرا مج الرسـو المتحركة

ػ تصؿ يوميا الكثير مف الرسائؿ و يقرأ منيا ثبلثة أو أربعة رسائؿ عمى لساف مذيعي القناة 

و ىذا يسبب ضياع الكثير مف الرسائؿ و عدـ قراءتيا و معرفة  في بداية كؿ فقرة،

. اقتراحاتيـ

ػ نوعية بعض برامجيا غير مناسبة لمفئة السنية التي أنشأت ليا ألنيا تعرض مف قناة كرتوف 

. سكوبر بانتس و غيره نتوورؾ و نيكولوديف مثؿ سبونج بوب،

عمى أنيا  ػ تمقت أيضا انتقادات قوية مف أكبر عمماء الديف مثؿ الشيخ محمد لعريفي و غيره،

أبطاؿ  تدمر األجياؿ و تجعؿ مشاىدة اإلباحات لمطفؿ أشياء عادية مثؿ الجاسوسات،

 (1).سبلحؼ النينجا مارتف ميستري، اليوكو،
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م ػػػػؿ العمـػػػػمالتحص ادئػػػػػمب :المطمب األكؿ

              عميو يمقى لما الطالب استيعاب مدى ىو الدراسي التحصيؿ كوف مف انطبلقا

 المبادئ مف مجموعة عمى تقـو العممية ىذه فاف جزئيا أو كميا كاف سواء دروس مف 

 :يمي ما منيا نذكر الدراسي بالتحصيؿ تتعمؽ التي المبادئ ىذه مف و واألسس،

 : ةمكالعقؿ ةمالنفس ئةمالتو مبدأ .أ

 يمكف ال نفسيا،  بحيث مييئا يكف لـ إذا التعمـ عمى يقبؿ أف لمتمميذ يمكف ال انو إذا

عممي  تحصيبل عمى الحصوؿ وبالتالي معيف درس أو مقررة دراسية مادة استيعاب لمتمميذ

 نفسية حالة في التمميذ يكوف أف يجب بحيث يراـ ما أحسف وعمى نفسيا مييئا يكف لـ ما جيد

 نتائج عمى الحصوؿ مف يمكنو مما الدروس واستيعاب المعارؼ ىذه بتحصيؿ لو تسمح جيدة

  .جيدة

 :ةمالدافع مبدأ .ب

 و لماذا سيتعمموف ؟ ماذا لتبلميذه يوضح أف األستاذ عمى المبدأ ىذا يفترض حيث

 الدراسية المادة توضيح عمى بوسعو ما كؿ يعمؿ أف األستاذ عمى يجب بحيث.يتعممونو ؟،

  وراء مف واليدؼ المادة ىذه لتعمـ يدفعيـ الذي السبب توضيح وكذلؾ لمتبلميذ الدرس أو

 تنمية عمى وكذلؾ لدييـ الدافعية تنمية عمى يعمؿ أف شانو مف ىذا الدروس، كؿ ىذه تعمـ

 (1).ورغباتيـ ميوليـ

                                                           
          ب ط،يزكش انحضارج انؼزتٛح نهُشز  انذساصٙ انخحصٛم فٙ انًذسصٙ انُشبط دٔس. انُظار انؼشٚش ػثذ تٍ طانح -  1

. 4 ، ص2006  :ٔ انتٕسٚغ، األردٌ
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 :ةمالكاقع مبدأ .ج

 حتى االجتماعية بحياتو مرتبطة لمتبلميذ المقدمة الدراسية المادة تكوف أف يفترض  

 .المطموب بشكؿ المعمومات عمى يحصؿ تعمميا وبالتالي عميو يسيؿ

 :كاالسترجاع الحفظ مبدأ .د

 إلى التمميذ قدرة إلى يشير والذي بالحفظ التمميذ تعمـ يرتبط أف يجب انو حيث

 في عمييا حصؿ التي بالدرجة يقاس وانو معينة فترة بعد معارؼ مف تعممو ما استرجاع

 يساعده مما الدراسي والبرنامج لمدروس استيعابو مدى عمى يدؿ و ىذا المدرسية، االختبارات

 (1).و تحصيؿ عممي دراسية نتائج وتحقيؽ الخاصة القدرات وتنمية المعارؼ تحصيؿ عمى
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 أىمية التحصيؿ العممي:المطمب الثاني

         كثير شغمت التي الظواىر مف جدا، فيو أىمية كبيرة لمتحصيؿ العممي إف

   أىمية مف لو خاصة، لما بصفة التعميمي النفس بعمـ عامة، والمتخصصيف التربوييف مف

 التحصيؿ فاف باإلضافة إلى ذلؾ.ومعمميف أباء مف يحيطوف بيـ وما الطبلب حياة في

       التربوييف ، مثؿيالتعميـ بالنظاـ الصمة ذوي قبؿ مف المتزايد باالىتماـ يحظى العممي

 .المختمفة التعميمية المستويات في والطبلب التبلميذ، تعمـ تقويـ في الميمة المعايير احد ألنو

      يسعى مف فمنيـ متعددة جوانب مف بدراستو فييتموف التربوي النفس عمماء أما

        المعرفية، ومنيـ والعوامؿ الشخصية ومكونات الدراسي العبلقة تحصيؿ توضيح إلى

 لمتبلميذ العممي التحصيؿ عمى المؤثرة المدرسية وغير المدرسية البيئية عوامؿ عف يبحث مف

 يظيره ما لتحديد الوراثية العوامؿ و البيئية العوامؿ بيف والتداخؿ التفاعؿ يدرس مف ومنيـ

 .العممي تحصيؿ مف    الفرد

 والمعرفي الدراسي والرقي لمتطور مؤشر باعتباره العممي بالتحصيؿ فييتموف اآلباء أما

 باعتباره العممي بالتحصيؿ الطبلب وييتـ .ألخر دراسي صؼ مف تقديميـ أثناء ألبنائيـ

 (1 ).وتقديره الذات تحقيؽ إلى سبيبل

 

 

                                                           
 .4 ص، 2003 :ورقمة ،لمتربية التكنولوجي المعيد ،الدراسي كالتحصيؿ التحضيرم التعميـ .قويرصاف مصطفى-   1



 انزبنذ                    يـبْٛـــت انخحصٛم انؼهًٙانًبحذ 

 

 

56 

كسائؿ قياس التحصيؿ العممي  :لب الثالثػالمط

 المعمومات مف التمميذ اكتسبو الذي القدر لمعرفة وسيمة مف وأخر حيف بيف لنا البد

 الوسيمة األمثؿ لمعرفة ىذا القدر،وأف  االمتحانات التربوية،و تعتبر العممية خبلؿ والميارات

 عمى الوقوؼ بيا يقصد الشيرية امتحاف،  فاالمتحانات كؿ نوع باختبلؼ تختمؼ  أغراضيا

 إلييـ، ثـ بالنسبة الغامضة النقاط وتحديد درسوه استفادتيـ مما ومدى التبلميذ تحصيؿ مقدار

 إمكانية انتقاؿ بيا تقرير يقصد العاـ أخر تعممو، وامتحانات في المعمـ طريقة نجاح مدى

: يميو، و مف بيف ىذه االختيارات نجد  الذي إلى قسـ مف التبلميذ

 :الشفكية االختباراتػ 

 إلى تيدؼ وىي شفييا، اإلجابة  ويتمقىالتمميذ عمى شفويا السؤاؿ المعمـ فييا يطرح

 بالعنصر تتعمؽ معينة عمى سمات والتعرؼ والمفاىيـ، لمحقائؽ التبلميذ فيـ مدى قياس

عطاء األسئمة توجيو في بالجرأة كالتحمي الشخصي  . اإلجابات وا 

 :المقالية االختبارات - 

 كتابي عنيا يجيب كتابية،و بطريقة التبلميذ عمى األسئمة مف مجموعة طرح يتـ فييا

 اكتسابيا تـ التي المعارؼ في كتابيا التبلميذ يختبر حيث القسـ، داخؿ المحروسة كالفروض

 (1 ).الدراسية المواد مف مادة أي في
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     السموكية األفعاؿ ردود مف مجموعة ىو المقاؿ اختبار أف كذلؾ القوؿ يمكف و

   االختبار معالجة طريؽ عف ذلؾ و ليا، يتعرض التي المواقؼ خبلؿ التمميذ يسمكيا التي

 (1).المشكبلت وحؿ المواقؼ وتفسير السؤاؿ فيـ عمى التمميذ لمعرفة قدرة مقاؿ شكؿ في

  :المكضكعية االختبارات ػ

 بنظاـ تتميز وىي الفروؽ الفردية، حيث مف التبلميذ جميع تناسب و ىي اختبارات

    اإلجابة تكوف فقد التمميذ، طرؼ مف عنيا اإلجابة طريقة في أسئمتيا و وضع في معيف

: وىي أشكاؿ أربعة عبارة،و ىذه االختبارات ليا  أو كممة شكؿ عمى

. والخطأ الصواب ػ أسئمة 

.  أسئمة متعدد مف ػ أسئمة االختيار 

( 2).التكميؿ ػ اختبارات
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 قػػػة معالجتػػػؿ العممي ك كيفيػػػػكل التحصيػػػاب تدني مستػأسب :المطمب الرابع

التحصيؿ العممي يعني حصوؿ الطالب عمى العبلمات و الدرجات في المواضيع 

     التعميمية المدرسية، و في ىذا المجاؿ أعطت معظـ المجتمعات أىمية كبيرة ليذا النوع 

مف اإلنجاز و تعتبره بمثابة المقياس األساسي و الحقيقي الذي يدؿ عؿ ما يوجد لدى 

: الطالب مف قدرات عقمية و ذكاء، و مف أسباب تدني مستوى التحصيؿ العممي نذكر منيا

أثر بسبب مرض أصاب الطفؿ و الحؽ بو أثار سمبية، ػػالوضع الصحي الجسدي الذي يت - 

فيناؾ بعض األطفاؿ قد يصابوف بأمراض مزمنة أو أمراض أخرى تأثر عمى حالتيـ 

      تغيبيـ باستمرار عف المدرسة أو صعوبة الفيـ و المتابعةإلىالصحية، و ىذا قد يؤدي 

و عدـ أداء واجباتيـ و عدـ قدرتيـ عمى المراجعة،  و كؿ ىذا قد يؤدي إلى تأخره الدراسي 

. و بالتالي إلى التدني في مستوى تحصيمو العممي

 صعوبات التعمـ التي قد يعاني منيا األطفاؿ في مراحؿ حياتو األولى فنجد ىناؾ إحدى- 

أطفاؿ لدييـ تأخر عقمي و بالتالي تكوف السبب في تدني تحصيمو، و عدـ دخولو المدرسة 

. المناسبة

 تكوف األسرة ىي السبب المباشر في تدني التحصيؿ العممي لبلبف بسبب إلحاحيا قد- 

  (1)و ضغطيا عمى االبف لبذؿ جيده مف أجؿ رفع مستوى اإلنجاز و التحصيؿ المستمر
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،            دوف األخذ باالعتبار قدراتو العقمية و رغباتو و ميوالتو الشخصية المعرفي

و التوتر لبلبف دوف مراعاة ذلؾ مما يؤدي إلى انييار عصبي  فاألسرة ىنا قد تسبب القمؽ

. مف الحاالت في الكثير

الظروؼ االجتماعية و المادية التي تمر بيا األسرة أو تعاني منيا تؤدي إلى تأثير مباشر - 

عمى تحصيؿ الطالب، فاألوضاع االقتصادية التي تسود األسرة تمعب دورا ىاما في حياة 

أفرادىا بحيث تحدد مدى استمرارية األوالد في التعمـ و التقدـ خصوصا أف جميع األسرة 

واضحا،فمثبل إذا تعرضت األسرة إلى أزمة مالية مفاجئة كخسارة لمبالغ مالية بحيث تغييرا 

تؤثر عمى نظاـ حياتيا و عمى مستواىا االقتصادي و االجتماعي،أي أنيا كانت في مستوى 

     مف العيش و أصبحت في مستوى أخر،فاف مثؿ ىذا الوضع يترؾ أثرا نفسيا قويا جدا 

عمى األفراد و يجعميـ يعشوف في وضع مف التوتر و عدـ االستقرار النفسي و التفكير الدائـ 

فيما حدث معيـ مف تغيير اقتصادي و اجتماعي، و مف الطبيعي أف يؤثر ذلؾ عمى 

اىتماميـ بالمدرسة و االنتباه إلييا و لمعممية التعميمية، و ىذا مف شأنو التأثير عمى مستوى 

. تحصيميـ و بالتالي إلى تدني اإلنجاز التعميمي

و أيضا في حاؿ انخفاض دخؿ األسرة أو فقرىا فمثؿ ىذا الوضع مف شأنو أف يؤدي إلى 

تفكيكيا،و بالتالي يؤدي إلى عدـ قدرة أبنائيا عمى اإلنجاز و التحصيؿ العممي األساسي، أي أنيـ 

      توفير متطمبات الحياة، في يضطروف  إلى ترؾ المدرسة في مراحؿ مبكرة لمعمؿ و مساعدة األسرة 

 (1 ).الخ...أو مف الممكف أف يؤدي إلى االنحراؼ و السير في الطرؽ المرفوضة اجتماعيا مثبل المخدرات
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أما فيما يخص المستوى االجتماعي فيو مف الجوانب التي ليا أىمية خاصة في حياة 

          األسرة و األبناء معا،و في الكثير مف الحاالت تحدد ما سيكوف عميو وضع األبناء 

      و مستقبميـ بصورة عامة، و مف الجوانب التي تبلحظ بصورة واضحة في ىذا المجاؿ 

        أف الطبلب الذيف يعيشوف في إطار أسرة كبيرة  و كثيرة األفراد و يوجد ليؤالء إخوة 

      األمر الذي يؤدي ، في مختمؼ المراحؿ التعميمية يكوف اىتماـ األسرة بيـ قميؿ نسبيا

إلى شعورىـ بعدـ االىتماـ، و في معظـ األحياف إلى إىماؿ الدراسة و التعمـ و ىذا بدوره 

           يؤدي إلى انخفاض مستوى التحصيؿ العممي و يؤثر بصورة واضحة و مباشرة 

. ىـػػػػػػمرار تعمـػػػػػعمى مستقبميـ و است

أما الطبلب الذيف يعشوف في أسرة أفرادىا قميؿ فاف ذلؾ يؤثر إيجابيا عمى شخصيتيـ 

   و تطورىـ العاـ في معظـ الحاالت، و في بعض الحاالت يكوف لو تأثير سمبي خصوصا 

إذا كانت المعاممة تميؿ إلى الدالؿ الزائد، ففي بعض األحياف يكوف االىتماـ الزائد عف الحد 

و أحيانا إيجابي،فعندما يجد الطالب ىذا االىتماـ الخاص ، المعقوؿ و المطموب لآلباء سمبي

و المتميز بو و المتابعة لدراستو و المساعدة في حؿ المشاكؿ التي تواجيو في المدرسة فانو 

         (1)في غالب األمر سوؼ يجتيد لكي يحصؿ عمى مستوى مرتفع في التحصيؿ العممي

 البلمباالة     أو عكس ذلؾ تماما،حيث تؤدي العناية الزائدة و االىتماـ الخاص إلى نوع مف 

و ترؾ كؿ شيء و خصوصا المدرسة ألنو يراىا غير مجدية و لف تعطيو أي شيء 

جديد،ألف األسرة توفر لو جميع مطالبو،فمماذا الدراسة و التعب و الحصوؿ عمى تحصيؿ 
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تعميمي مرتفع، أي أف المستوى االجتماعي لؤلسرة سبقا ذا حديف، إذا لـ تنتبو األسرة إلى 

ذلؾ و تعطي كؿ شيء حقو دوف زيادة أو نقصاف حتى تضمف سير االبف في االتجاه 

الصحيح و المطموب و الذي يؤدي إلى النتائج االيجابية، فانو مف المؤكد يؤثر بصورة سمبية 

 (1).عمى شخصية الطالب سموكو و مدى اىتمامو بالتعمـ و التحصيؿ العممي

ػ في الكثير مف الحاالت تكوف المدرسة ىي سبب تدني في التحصيؿ و ذلؾ مف ناحية 

و النظاـ التعميمي و األساليب، أو المعمـ و شخصيتو، و إعداده،قدراتو،و  المناىج المتبعة،

. األسموب التدريسي الذي يستعممو و طريقة تعاممو مع الطبلب

ػ المواد التعميمية التي تدرس في المدرسة مستواىا و صعوبتيا و عدـ التعامؿ معيا بأسموب 

بسيط و سيؿ و جذاب يؤدي إلى عدـ تفاعؿ الطبلب مع المادة و المعمـ 

ػ الظروؼ السياسية و األسباب األمنية تمعب دورا كبيرا في الكثير مف الحاالت في تدني 

التحصيؿ بسبب الخوؼ و القمؽ الذي يمر بو الطالب و عدـ االستقرار النفسي الذي يصؿ 

   إليو نتيجة األوضاع السياسية التي تمر بيا المنطقة و التي تؤدي إلى عدـ الشعور باألمف 

و األماف لدى الطالب، و التي تعتبر مف الحاجات األساسية المطموبة لكؿ فرد حتى يستطيع 

.  أف يقـو بإنجاز ما يطمب منو بأفضؿ مستوى ممكف

اف بو في تأثيرىا عمى الطالب في جميع ػػ وسائؿ اإلعبلـ المختمفة تمعب دورا ال يستو

مجاالت حياتو، و خصوصا إضاعة الوقت و عدـ االىتماـ بالتحصيؿ العممي ألنو يقضي 

الوقت الطويؿ في مشاىدة البرامج التي يتعمـ منيا العنؼ و أساليبو باإلضافة إلى سوء 
                                                           

1
  .40-39 ص،ص نفس المرجع،-   



 انزبنذ                    يـبْٛـــت انخحصٛم انؼهًٙانًبحذ 

 

 

62 

      األخبلؽ و االنحرافات بكؿ أنواعيا، و إىماؿ الجوانب االجتماعية األساسية و اليامة 

. في حياتو

      ػ انتشار ظاىرة العنؼ و العقاب البدني و المفظي داخؿ المدرسة و األسرة و المحيط 

الذي يعيش فيو الطالب،فالعنؼ أصبح شيء عادي سواء ىذا العنؼ و العقاب يتـ مف طرؼ 

     المعمـ أو المدير أو العنؼ الذي يمارس وسط العائمة مف طرؼ األـ أو األب أو يأتي 

مف المحيط الخارجي،و ىذا قد يؤثر سمبا عمى التمميذ في تعامبلتو اليومية مع مف ىـ حولو  

. و بالتالي تؤدي لضعفو التعميمي و ربما تؤدي تركو لممدرسة 

ػ عبلقة الطالب مع الطبلب اآلخريف أو عبلقتو مع المعمميف أو أيضا عبلقة المعمميف فيما 

بينيـ، كؿ ىذه العبلقات إذ لـ تكف جيدة ستؤدي حتما إلى تأثير سمبي عمى التحصيؿ 

 (1).العممي لمطبلب 
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:  كيفية معالجتيا

إف مشكمة التحصيؿ العممي لدى الكثير مف التبلميذ تتطمب منا التفكير الجاد إليجاد 

و يترؾ أثرا كبيرا في مكانة  يكوف عمى المستوى الفردي و الجماعي، حؿ ليا، ألف تأثيرىا

الفرد داخؿ المجتمع و البيئة التي يعيش فييا، و حؿ مثؿ ىذه المشكمة يكمف في وجود 

الحافز عمى العمؿ و وجود الدافعية لو،فعمى جميع المحيطيف بالفرد و الذيف ليـ عبلقة 

       مباشرة معو األمر باالىتماـ و الجدية المناسبة بالتعاوف فيما بينيـ عمى دفع الطالب 

    إلى األماـ و الوقوؼ إلى جانبو خبلؿ ىذه المرحمة التي تعتبر حرجة بالنسبة لو و تحدد 

: ما سيكوف عميو في المستقبؿ، و يتضمف الحافز أربعة عناصر ىامة و أساسية 

و ىي اليدؼ أو الصور الذىنية التي يضعيا أو يكونيا الطالب لنفسو بالنسبة : ػ الفكرة 1

      الئـ مع العالـ الذي يعيش أو يتواجد فيو و يتكيؼ معو،ػلما يتعممو أو يعممو و كيؼ تت

          و عدـ وجود ىدؼ خاص عند الطالب يؤدي إلى التشتت و الفساد و االنحراؼ، 

      بينما يكوف الوضع عمى العكس و ىذا بطبيعتو يمحؽ بو الضرر في حياتو المدرسية،

        مف ذلؾ حيث وجود الصورة الواضحة في ذىنو تساعده عمى اإلفصاح عنيا بكؿ فصاحة 

. و بياف

     بعد وضوح الصورة أماـ الطالب يأتي دور االلتزاـ الذي يجعؿ صاحبو يقؼ  :ػ االلتزاـ2

 (1).في وجو المغريات المادية
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فاف ىذا يعني وجود ،الطالب الذي تتوفر لديو الصورة الواضحة و االلتزاـ نحوىا :ػ التخطيط3

خطة لديو مفصمة و ثابتة لمعمؿ تتصؼ بالواقعية و تتضمف الخطوات العممية التي يجب 

. السير عمييا

في ىذه المرحمة عمينا القوؿ بالعمؿ التنفيذي الذي نسعى إليو مف خبلؿ القياـ  :ػ المتابعة4

. بجميع ىذه الخطوات

ومف ناحية أخرى عمى األىؿ أخذ الموضوع بعيف االعتبار و االىتماـ و السير حسب 

خطوات و أساليب عمؿ مناسبة و صحيحة حتى تكوف باإلمكاف التغمب عمى مشاكؿ تدني 

التحصيؿ ألنيا مف المحتمؿ أف تكوف مؤقتة تزوؿ بزواؿ مسبباتيا،و ىذا يعني أف بإمكانيـ 

: األخذ بيد األبناء و تجاوزىا و ىي

. ػ عمى اآلباء التذكر بأنيـ أباء و ال يوجد لؤلبناء غيرىـ و ىـ ليسوا أطباء أو معالجيف

ػ عمى اآلباء اصطحاب األبناء مع العائمة إلى رحبلت خاصة أياـ العطؿ،و التي تكوف خالية 

. مف عمؿ الواجبات المدرسية أو المحادثات عف المدرسة و واجباتيا

ػ يجب أف يكوف وقت لمراحة و اليدوء خبلؿ األسبوع و خبلؿ النيار حتى يكوف باإلمكاف 

 (1).عمؿ التوازف بيف العمؿ   و الترويح عف النفس
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ػ يجب عمى اآلباء السير مع التيار و ليس ضده،فبل نضيع ما يمكف القياـ بو في طمب عمؿ 

المستحيؿ أو ما ال يستطيع الطالب عممو ألنو ال يممؾ القدرات لذلؾ،و ما يمكف اآلباء عممو 

. ىو تعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه أنفسيـ  و تجاه اآلخريف

ػ يجب عمى األىؿ التحدث عف النجاح الذي توصؿ إليو االبف معيا كاف بسيطا لكي نترؾ 

. أثرا فعاال في نفسو

ػ يجب أف نصغي لبلبف و نعطيو االىتماـ البلـز و الكافي،و نشجعو عمى القياـ باألعماؿ 

. التي مف شأنيا رفع مستوى تحصيمو

        ػ يجب إعطاء االبف الثقة و إشعاره بذلؾ حتى يكوف بمقدوره إبراز كيانو و شخصيتو 

. و الشعور بقيمتو و قدره في مجتمعو

. ػ يجب أف ال نطمب مف االبف الوصوؿ إلى الكماؿ ألننا بشر و ال نستطيع ذلؾ

     ػ يجب أف يكوف حديثنا معو قائما عمى المناقشة و المحاورة بعيدا عف التسمط و القير،

.  ألف ذلؾ ال يؤدي إلى وصوؿ المعمومات و المعرفة و الحكمة إليو

و عميو فاف مشكمة تدني التحصيؿ العممي ىو مف المشاكؿ المعقدة نتيجة تداخؿ و تفاعؿ 

   و لكف باإلمكاف معالجتيا إذا تضافرت جيود العناصر الثبلثة األساسية  عدة أبعاد فييا،

التي ليا عبلقة مباشرة و ىي المدرسة، البيت و الطالب و التي ىي أعمدة التحصيؿ العالي 

          (1)حيث أف المدرسة ىي المؤسسة التعميمية  الرسمية القائمة عمى األنظمة و المتدني،
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      و البيت ىو المؤسسة التعميمية األولى التي تعمـ عمى تعميـ العادات و القيـ و القوانيف،

و االتجاىات و الخطوات التعميمية األولى لمفرد،و مع ذلؾ فيي األساس في اتجاىات الفرد 

و سموكو،و الطالب ىو حمقة الوصؿ بيف ىاتيف المؤسستيف وأف أي خمؿ بأي نتيجة سمبية 

 (1). يكوف ضحيتيا الطالب،حيث ينعكس عميو عف طريؽ تدني في تحصيمو العممي
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أسباب مشاىدة األطفاؿ لمتمفزيكف :األكؿ المطمب

:  الحاجة إلى أف يشاىدكا البرنامج ليتحدثكا عنو في المدرسة في اليـك المكالي -1

يشاىد بعض األطفاؿ البرامج التمفزيونية، وبعضيـ يفعؿ ذلؾ في بيوت أناس آخريف، 

و أف يشاركوا في ألعاب  عوف أف يتحدثوا عف ىذه البرامج في اليـو الموالي،يفقط حتى يستط

. مقتبسة عف ىذه البرامج 

 : الفكاىة- 2

       الثابتيحتاج األطفاؿ إلى أف يضحكوا بعد يـو شاؽ قضوه في المدرسة و مف 

               ينطبؽ و ىو أىـ سبب لدى األطفاؿ لمشاىدة البرامج المفضمة، (الضحؾ)أف الفكاىة 

ىذا عمى مختمؼ األعمار و عمى الجنسيف، و بينما يستمتع األطفاؿ األصغر سنا بالفكاىة 

التي تغطي وجييا أشياء جذابة و محببة، فاف األطفاؿ األكبر سنا يفضموف الفكاىة المتعمقة 

. بالساذجيف 

 :تغيير المزاج عمى نحك إيجابي - 3

يمجأ الكثير مف األطفاؿ إلى التمفزيوف ألنيـ في حالة انفعاؿ عصبي أو يشعروف 

      بروح معنوية منخفضة، و غالبا ما يبحثوف  في ىذه الحاالت عف الفكاىة و الضحؾ، 

    و بعض األطفاؿ يبحثوف عف برامج العنؼ و العدوانية و في ىذه الحالة الرسالة واضحة 

و ىي أنو حتى برامج العنؼ و البرامج الكوميدية يمكف أف يستخدميا األطفاؿ لكي تخرجيـ 

 (1).السيئمف مزاجيـ 
                                                           

.  32ص  ،1992 :المكتبة اإلعبلمية، دمشؽ ،3مترجـ، ط ،التمفزيكف ك األطفاؿ .أذيب خضور-  1
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:  العمـ ك المعرفة- 4

يقدـ التمفزيوف لؤلطفاؿ نماذج و أنواعا مختمفة مف التعميـ و المعرفة فقد وجد 

       أف التعمـ ىو أىـ سبب شائع يدفع األطفاؿ لمشاىدة التمفزيوف فالنوع األوؿ غرينبكرغ 

    مف المعرفة يمكف أف نسميو المعرفة االجتماعية حيث يتشرب األطفاؿ القيـ االجتماعية 

مف خبلؿ البرامج الدرامية مف نوع أنو مف ينتيؾ القانوف سوؼ يقدـ لمعدالة، و أف الدواء 

يشفي معظـ األمراض، و لدى األطفاؿ فضوؿ شديد لمعرفة المجتمع الواسع الذي سوؼ 

يعيشوف فيو، و يستخدـ أطفاؿ آخروف مضموف البرامج التمفزيونية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ 

. تتعمؽ بالتأىؿ االجتماعي مثبل يتعمـ الطفؿ عمى سبيؿ المثاؿ كيؼ يتعامؿ مع والديو

:  العادة ك إضاعة الكقت -

       و جد غرينبورغ أف أسباب أو دوافع العادة و إضاعة و قتؿ الوقت 1974 منذ عاـ 

 (1).مف األطفاؿ% 20ىي دوافع تدفعيـ لمشاىدة التمفزيوف حيث أكد ذلؾ 
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 فكائد استخداـ التمفزيكف في مجاؿ التعميـ  :المطمب الثاني

إف طبلب المدارس بحاجة إلى استخداـ ىذا الوسيط اإلعبلمي، و خاصة طبلب المرحمة -

األساسية التي تشمؿ المرحمتيف االبتدائية و اإلعدادية، حيث يعتبر التمفزيوف وسيمة معينة 

و العممية المختمفة، ووسيطا ناجحا ينقؿ إلييـ  جيدة تقدـ شرحا توضيحيا عف المواد الثقافيػػة

، و يطمعيـ عمى أحدث االختراعات و االكتشافات          ألواف الثقافة و المعارؼ و العمـو

. في مجاالت الحياة بشكؿ عاـ 

     التمفزيوف لـ يعد مجرد وسيمة أو وسيط إعبلمي يقدـ لمطبلب األخبار و المواد الثقافية - 

     و البرامج في أوقات فراغيـ، أي في أوقات خارج دواميـ المدرسي، بؿ تعدى ىذا الدور

إلى االشتراؾ في تعميميـ و تقديـ المواد التعميمية حسب مناىجيـ المقررة في الكتب 

المدرسية، و ىو ما يسمى بالتمفزيوف التربوي أو التعميمي، ألنو يقـو بدور المعمـ في إيصاؿ 

. المعمومات التربوية و التعميمية حسب خطة المناىج الموضوعية لمفصوؿ الدراسية 

لقد أثبتت الدراسات التربوية نجاح التمفزيوف في تحقيؽ أغراضو وفقا لمدوريف المشار إلييـ،  - 

      و ىما مشاىدة الطبلب لو خارج أوقات دواميـ المدرسي بيدؼ اإلطبلع العاـ و التثقيؼ

و التسمية و قضاء وقت الفراغ بما يفيدىـ، ضمف إطار عرض برامج عامة لكنيا متخصصة 

بمراحؿ النمو الخاصة بكؿ فئة عمرية لمطبلب أو مف خبلؿ مشاىدتيـ لمبرامج التعميمية 

الموجية حسب المناىج المقررة داخؿ أوقات الدواـ المدرسي و في اإلعادة لمبث نفسو خارج 

 (1).أوقات الدواـ المدرسي
                                                           

. 98،ص 2008:دار الفكر لمنشر،عماف ،4، طأثر كسائؿ اإلعالـ عمى الطفؿ .صالح أذيب ىندي-  1



 حأرٛش انخهفزٌٕٚ ػهٗ انخحصٛم انؼهًٙ               انًبحذ انشابغ 

 

71 

كما أثبتت الدراسات أيضا أف التمفزيوف يتميز بقدرتو عمى جذب اىتماـ طفؿ المرحمة - 

التعميمية األساسية لمشاىدتو لفترة يومية تساوي في أياـ اإلجازة المدة التي يمضييا الطفؿ 

.  في المدرسة

       لعؿ استخداـ التمفزيوف في المرحمة األساسية ضرورة البد منيا، فيو وسيط متميز - 

            في قدرتو عمى تحويؿ المعمومات المجردة إلى معمومات تقع تحت حس الطبلب، 

و ىذا يساعد عمى سيولة إستعابيـ و فيميـ لممادة المفروضة، و خصوصا طبلب المرحمة 

. الكمية االبتدائية لعدـ اكتماؿ قدرتيـ عمى فيـ المعاني المجردة و المدركات

كما أف مشاىدة الطفؿ في ىذه المرحمة لمتمفزيوف تعتبر وسيمة ثقافية ناجحة، خصوصا أنيا -

مما جعؿ بعض  تمتاز بعناصر التشويؽ و الجذب، ولذلؾ يكوف انتباىو إلى دروس المدرسة،

الباحثيف يؤكدوف أف طفؿ المرحمة االبتدائية عمى وجو الخصوص قد يتعمـ عف طريؽ 

التمفزيوف قدرا مف الحقائؽ، و يكتسب عددا مف االتجاىات و السموكيات أكثر مما قد يتعممو 

. أو يكتسبو مف المدرسة 

كذلؾ فاف االستخداـ األمثؿ لمتمفزيوف كوسيمة تقنية تساعد عمى مواجية مشكبلت التعميـ - 

. في عصر ازدحمت فيو أعداد الدارسيف في الفصوؿ و قمت فيو أعداد المعمميف 

و قد أثبتت الدراسات التربوية في ىذا المجاؿ أف استخداـ التمفزيوف في التعميـ يعطي نتائج - 

   تعميمية أفضؿ لعدد كبير مف الطبلب في وقت واحد، و ىذا ما يجعؿ تكمفة نفقة الطالب الواحد 

 (1 ).في التعميـ أقؿ مما ىي عمى طالب آخر يتعمـ بالطرؽ التقميدية
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و قد أشارت ىذه الدراسات أف غالبية األسر و المدارس أكدت مدى االستفادة مف البرامج - 

التعميمية التي تقدـ ألطفاليـ عبر برامج التمفزيوف التعميمي و السبب في رأييـ أف األطفاؿ 

. يقمدوف ما يروف

كما أظيرت الدراسات ذاتيا أف نسبة كبيرة مف األطفاؿ الذيف يشاىدوف البرامج التعميمية - 

. يستفيدوف منيا في مجاؿ الحساب و العمـو و المغة العربية 

كما أف استخداـ التمفزيوف يعتبر وسيمة تعميمية جيدة ليا جاذبية متميزة ترجع إلى قدرتو - 

عمى عرض كؿ ما ىو جديد و حديث، و ىذا يثير الطالب المشاىد لما فيو مف عنصر 

. الحداثة مف جذب الىتمامو، و أكثر مف االعتماد عمى القديـ الذي ممو الطالب 

              ىذا باإلضافة إلى أف البرامج التمفزيونية التعميمية يشرؼ عمى إعدادىا خبراء - 

    و متخصصوف تربوييف ممف تتوفر ليـ الفرص الكافية ألخذ وقت مناسب لئلعداد الجيد 

مف حيث الشواىد و األمثمة و وسائؿ اإليضاح، و استخداـ أجيزة معينة قد ال تكوف متوافرة 

. في المدرسة

        ويمثؿ استخداـ التمفزيوف التعميمي وسيمة تربوية ناجحة في تقديـ المناىج الدراسية، - 

     و ذلؾ لقدرتو عمى عرض التجارب العممية، و تعميـ المغة بالطريقة التي يحبيا األطفاؿ 

. (1)و ىي الجمع بيف الصوت و الصورة
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و يشكؿ التمفزيوف أيضا وسيمة تعميمية ممتعة و حيوية في مجاؿ تدريس المواد اإلنسانية - 

مثؿ مادتي التاريخ و الجغرافيا لقدرتو عمى توضيح األحداث التاريخية، و تقديـ نماذج ناطقة 

. لممناطؽ و البيئات الجغرافية و ما يطرأ عمييا مف تغيير و تطوير

        و عمى الرغـ مف أف البرامج التمفزيونية التي يقدميا التمفزيوف كوسيط تربوي ناجح - 

في تدريب المعمميف عمى إحداث طرؽ التدريس و وسائمو و رفع مستوى أدائو،و مياراتيـ 

التعميمية، إال أف استخداـ التمفزيوف بشكؿ جيد داخؿ المدارس يتطمب بإعداد موسع لممعمميف 

    سواء كاف أثناء الدورات التدريبية داخؿ الخدمة أو إيجاد مناىج تعميمية تدريبية و تطبيقية 

    في كميات المجتمع و المعاىد التي تشرؼ عمى إعداد المعمميف التربوييف و مف المعروؼ 

     أف استخداـ التمفزيوف التعميمي في المدارس يتطمب مف المعمـ دورا جيدا ال يقبؿ أىمية 

 (1).عف دوره كمعمـ مف دوف ىذه الوسيمة 

            و سيأخذ ىذا الدور الجديد طابعا و لونا جديديف،و ذلؾ لما سيستممو ىذا المعمـ 

مف مسؤوليات جديدة عند استخدامو ليذا الوسيط التربوي التعميمي  كأف يسند إليو دور تزويد 

الطبلب بالخمفية األزمة قبؿ عرض البرامج التعميمية،و التأكد مف أف طبلبو فيموا المادة 

     المقدمة و معرفة قدرتيـ عمى التطبيؽ العممي لما شاىدوه و فيموه،و ىذا كمو باإلضافة 

إلى مراعاتو لمفروؽ الفردية الموجودة عند الطبلب في قدرتيـ عمى التحصيؿ العممي، و لكي 

يكوف استخداـ التمفزيوف ناجحا في تقديـ دوره كوسيط إعبلمي تربوي تعميمي في المدارس 
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البد مف مراعاة تعدد البرامج المقدمة و تنوعيا عمى أساس المرحمة العقمية و السنية و البيئية 

 (1).و خصائص كؿ مرحمة 
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أثر البرامج التمفزيكنية التعميمية عمى النتائج الدراسية :المطمب الثالث

 صفا مف صفوؼ المرحمة االبتدائية التي يشاىدىا 26إف الدراسة التي أجريت عمى 

    طبلب البرامج التعميمية و يتبعوف التوجيات التي يقدميا التمفزيوف أسفرت عف الوصوؿ 

: إلى النتائج التالية

األطفاؿ الذيف يشاىدوف البرامج التعميمية التمفزيونية في البيت يحصموف عمى عبلمات -

. أفضؿ في المدرسة

تبيف أف أفضؿ النتائج الدراسية ترتبط بمشاىدة البرامج التمفزيونية المتعمقة بالمادة أو المواد -

. التي حققت فييا ىذه النتائج

. لوحظ أف ىناؾ ازدياد اإلقباؿ عمى قراءة الكتب بعد فترة المشاىدة التمفزيونية المكثفة - 

تعاني البرامج المدرسية مف عدد مف أوجو النقص و القصور التي تعقد و تعيؽ االستخداـ  -

. السميـ ليذه البرامج

. لوحظ ازدياد استخداـ البرامج التعميمية التمفزيونية في المدارس التقنية - 

         إف مشاىدة البرامج التمفزيونية المسائية أيضا في أياـ عطؿ نياية األسبوع تؤدي - 

 ة،ػلفزيونيػالت إلى اإلصابة بأمراض عصبية بفعؿ اإلفراط في اإلثارة و التييج بفعؿ المشاىدة 

و تضعؼ المقدرة عمى التركيز، كما أف التعرض المستمر لمتمفزيوف يؤذي خياؿ الطفؿ      

كما أف أثاره تؤدي إلى اإلعاقة الكاممة لمتطور العقمي لمطفؿ، و تمنعو مف ممارسة 

 (1).و اليوايات الضرورية لنموه و لتطوره النشاطات
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تأثير التمفزيكف عمى األطفاؿ  :المطمب الرابع 

    ػ يوسع التمفزيوف مدى معرفة و إدراؾ العالـ، كما أنو وسيمة لمتدريب عمى التذوؽ الجمالي،

و ىو يساعد عمى التعميـ وىو مصدر لميو والمتعة، و منظـ لمحمبلت االجتماعية المفيدة، 

يشجع و يقوي في األطفاؿ الرغبة في النشاط المبدع الفردي و الجماعي، كما أنو يقـو بدور 

. المرشد األخبلقي و اإليديولوجي 

ػ التمفزيوف مف جية ىو نعمة و لكف مف جية أخرى فانو يخفى في داخمو خطر تشجيع 

. العادات الغير مستحبة في شخصية الطفؿ

     ػ مف شأنو أف يبعد الطفؿ عف المعب في الشوارع و عف إضاعة وقتو، ومف شأنو أيضا 

          أف يعمـ وأف يقوي الدوافع و الرغبات و االىتمامات و أف يقدـ بالتالي لمطفؿ أكثر 

. مما يستطيع اآلباء تقدمو 

ػ يؤثر عمى الصحة أي أف تركيز النظر عمى الشاشة المضاءة لفترة طويمة مف الزمف يمحؽ 

. ضررا بالغا بمجمؿ الجياز العصبي لمطفؿ، كما أنو يضعؼ بصره 

ػ لقد فرض التمفزيوف نفسو في المنزؿ و ىذا الموقؼ طرح ضرورة و ضع عادات و طرؽ 

المشاىدة  جديدة غير المألوؼ عمييا حيث كاف الطفؿ يعود مف المدرسة يتناوؿ طعاـ الغداء 

ثـ يخرج لمعب، ثـ يعود ليكتب وظائفو المدرسية،لقد اعتاد الطفؿ و تربى عمى ىذا التسمسؿ 

     و أخذ يقـو بو يوميا و بمنتيى الراحة و السيولة، أما اآلف فقد أصبح تمت إغراء قوي 

 (1)عند العودة إلى المنزؿ مف المدرسة، ىناؾ برامج الرياضة التي يقدميا التمفزيوف،
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      فالمعب و المشوار في اليواء الطمؽ تمت تنحيتيا جانبا، بعد برنامج الرياضة يقدـ فيمما 

    أو أية مادة  أخرى و الوظائؼ المدرسية تـ تأجيميا، و يعتقد الطفؿ و يفكر بيذه الطريقة 

         إف جميع ىذه األشياء يمكف القياـ بيا فيما بعد أما البرنامج فقد ال يعاد تقديمو إطبلقا

.  و بالتالي يجب أف يشاىده

ػ إف مشاىدة البرنامج التمفزيوني تؤدي إلى  إلياء الطفؿ، و صرفو عف كتابة وظائفو 

. المدرسية

ػ تكوف مشاىدة البرنامج التمفزيوني سببا إلبعاد الطفؿ عف األلعاب المفيدة و عف النشاطات 

و الفعاليات  و التسمية  كالقراءة عمى سبيؿ المثاؿ،   

. ػ يقع الطفؿ تحت تأثير برامج الكبار الغير مناسبة لسنو

 (1).ػ يؤدي إلى زيادة العنؼ و انتشار الجريمة  و يحد مف اإلبداع و التعمـ 
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: عرض ك تحميؿ البيانات

: تفريغ الجداكؿ البسيطة ك المركبة

 : 01الجدكؿ رقـ 

 انُضبت انًئٕٚت انخكشاس انضُش

 %56.25 54 ركش

 %43.75 42 أَزٗ

 %100 96 انًضًٕع

 

    يتضح مف خبلؿ الجدوؿ المذكور أعبله أف معظـ تبلميذ المرحمة االبتدائية ذكور 

           ، وىذه النسبة تدؿ %43.75، أما اإلناث فكانت نسبتيف %56.25و نسبتيـ 

عمى أف التعميـ أصبح مف ضروريات الحياة بالنسبة لمذكور عمى العكس في الماضي الذي 

.  كاف فيو الذكر ال يبالي بالتعميـ، و ىذا ما يدؿ عمى تفطنو و وعيو
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: 02الجدكؿ رقـ 

 انُضبت انًئٕٚت انخكشاس انضٍ

08-09 33 34.35 % 

10-12 60 62.5% 

 %3.12 03 12أكزش يٍ 

 %100 96 انًضًٕع

 

  بيف  ـػأعماره  تتراوح    المبحوثيف   أغمب  أف 02نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ رقـ 

، ثـ تمييا نسبة األطفاؿ الذيف تتراوح أعمارىـ بيف  62.5 سنة و نسبتيـ 12 و 10       

الذيف يفوؽ  ، و آخر نسبة تمثؿ األطفاؿ % 34.38 سنوات حيث قدرت نسبتيـ بػػ9 و 8

.  سنة12سنيـ 
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: 03الجدكؿ رقـ 

 انُضبت انًئٕٚت انخكشاس  انًضخٕٖ انخؼهًٛٙ

 %59.38 57 انصف انشابغ

 %40.62 39 انصف انخبيش

 %100 96 انًضًٕع

 

        أف أكبر نسبة تمثؿ تبلميذ الصؼ الرابع و التي تمثمت 03يبيف الجدوؿ رقـ 

    ، و ىذه النسبة % 40.62، أما تبلميذ الصؼ الخامس فكانت نسبتيـ % 59.38في 

.  باعتبارىا مرحمة ميمة و حساسة تدؿ عمى عدـ اكتظاظ أقساـ السنة الخامسة

: 04الجدكؿ رقـ 

 انُضبت انًئٕٚت انخكشاس  انًضخٕٖ انًؼٛشٙ

 %28.13 27 صٛذ

 %63.4 61 يخٕصظ

 %8.33 08 يخذَٙ

 %100 96 انًضًٕع

 

 الخاص بالمستوى المعيشي نبلحظ أف نسبة المستوى المتوسط 04في الجدوؿ رقـ 

 ،% 28.13، المستوى الجيد بنسبة % 63.4عند المبحوثيف ىي أكبر نسبة و قد قدرت بػػ

وىذا ما يدؿ عمى أف  ،% 8.33في حيف لـ تبمغ نسبة المستوى المعيشي المتدني إال 

المستوى المعيشي لؤلسر الجزائرية عامة و المستغانمية بصفة خاصة ىو المستوى المعيشي 

 .المتوسط، و ىذا نظرا لمدخؿ الفردي المتوسط 



انخطبٛمـٙ اســــــاإلط                انزبنذ نفصما

  

 
88 

 MBC3عادات مشاىدة األطفاؿ لقناة :المحكر األكؿ

  :05الجدكؿ رقـ 

 انُضبت انًئٕٚت انخكشاس  MBC3أٔلبث يشبْذة لُبة 

 %08.33 08 انفخشة انصببحٛت

 %79.17 76 انفخشة انًضبئٛت

 %12.5 12 انفخشة يخأخشة يٍ انهٛم

 %100 96 انًضًٕع

 

نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ المذكور أعبله أف معظـ األطفاؿ يفضموف مشاىدة القناة 

مشاىدة القناة في فترة :، ثـ تمييا عمى التوالي%79.17في الفترة المسائية و قدرت نسبتيـ 

       ، و ىذا ما يدؿ% 8.33، و الفترة الصباحية بنسبة %12.5متأخرة مف الميؿ بنسبة 

أف مشاىدة التمفزيوف يكوف في الفترة المسائية و ىو الوقت الذي يستريح فيو الطفؿ مف  عمى

. الدراسة
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 :06الجدكؿ رقـ 

 انُضبت انًئٕٚت انخكشاس  دسصت انًشبْذة

 %22.92 22 دائًب

 %53.12 51 أحٛبَب

 %23.96 23 َبدسا

 %100 96 انًضًٕع

 

        و التي كانت أحياناMBC 3 يمثؿ درجة مشاىدة األطفاؿ لقناة07الجدوؿ رقـ 

         ، في حيف تقاربت النسبة بيف نادرا و دائما%53.12و ىي أكبر نسبة حيث قدرت بػػ

، و ىذا ما يدؿ عمى أف ىناؾ قنوات أخرى %22.92 و %23.96و ىي عمى التوالي 

 . MBC3منافسة لقناة 

: 07الجدكؿ رقـ 

 انُضبت انًئٕٚت انخكشاس  يذة انًشبْذة

 %69.79 67 صبػت

 %16.67 16 صبػخٍٛ

 %13.54 13 أكزش يٍ صبػخٍٛ

 %100 96 انًضًٕع

 

نبلحظ مف خبلؿ ىذا الجدوؿ أف مدة المشاىدة عند األطفاؿ ساعة حيث قدرت 

 بالنسبة لممشاىدة لمدة ساعتيف، أما أكثر مف ساعتيف فكانت % 16.67، و %69.79بػػ

. % 13.54نسبة مدة المشاىدة 
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: 08الجدكؿ رقـ 

 انُضبت انًئٕٚت انخكشاس  األٚبو انًفضهت

 %16.67 16 أٚبو األصبٕع

 %50 48 أٚبو انؼطم األصبٕػٛت

 %19.79 19 أٚبو انؼطم انًذسصٛت

 %13.5 13 كم انؼطم

 %100 96 انًضًٕع

 

 األياـ المفضمة لممشاىدة عند األطفاؿ، حيث أف األطفاؿ 08         يمثؿ الجدوؿ رقـ 

      ،  %50 في أياـ العطؿ األسبوعية و التي قدرت بػنسبة MBC3يفضموف مشاىدة قناة 

 ىي النسبة الخاصة بأياـ العطؿ المدرسية، أما مشاىدة القناة في باقي أياـ % 19.79و 

 الذيف    و ىي تمثؿ األطفاؿ%13.54، و آخر نسبة ىي %16.67األسبوع فكانت بنسبة 

يفضموف مشاىدة القناة في كؿ العطؿ، و ىذا ما يدؿ عمى أف األطفاؿ في العطؿ األسبوعية 

. و ىذا النشغاليـ بالدراسة في األياـ األخرى، يكوف لدييـ الوقت الكافي لممشاىدة
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  :استنتاج المحكر األكؿ

 في الفترة المسائية باعتبارىا الوقت MBC3نستنتج مف عادات األطفاؿ مشاىدة قناة 

   كما أنيـ يشاىدوف القناة أحيانا و لمدة ساعة،    المناسب ليـ و ذلؾ النتيائيـ مف الدراسة،

  ألف ىناؾ قنوات أخرى خاصة باألطفاؿ و ىذا ما يجعؿ المشاىدة قميمة، و مف ىنا نستنتج 

.    أف عادات المشاىدة عند األطفاؿ تتحكـ فييا أوقات التمدرس و القنوات المنافسة
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 MBC3اإلقباؿ عمى مضاميف قناة :المحكر الثاني

:  09الجدكؿ رقـ 

 انُضبت انًئٕٚت انخكشاس  انبشايش انًفضهت

 %32.29 31 انشصٕو انكشحَٕٛت

 %14.58 14 انًضهضالث انًذبهضت

 %53.13 51 األنؼبة انخشفٛٓٛت ٔ انخزمٛفٛت

 %100 96 انًضًٕع

 

ىذا      البرامج المفضمة لدى األطفاؿ، و نبلحظ مف خبلؿ 09يبيف لنا الجدوؿ رقـ 

، %53.13الجدوؿ أف األطفاؿ يفضموف مشاىدة األلعاب الترفييية و التثقيفية و ذلؾ بنسبة 

أما مشاىدة   ، % 32.29و البعض اآلخر يفضموف مشاىدة الرسـو الكرتونية و نسبتيـ 

و مف ىنا                ، %14.58المسمسبلت المدبمجة فكانت بنسبة ضئيمة قدرت بػ

.   نبلحظ أف التبلميذ يفضموف مشاىدة األلعاب الترفييي  و التثقيفية عمى البرامج األخرى 
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: 10الجدكؿ رقـ 

 انُضبت انًئٕٚت انخكشاس  انٓذف يٍ انًشبْذة

 %42.71 41 انخضهٛت ٔ انخشفّٛ ػٍ انُفش

 %12.5 12 يأل انفشاؽ

 %44.79 43 انخزمٛف

 %100 96 انًضًٕع

 

،   MBC3 فيو يوضح ىدؼ مشاىدة األطفاؿ لبرامج قناة 10بالنسبة لمجدوؿ رقـ 

، و اليدؼ الثاني تمثؿ %44.79فيـ يشاىدوف القناة مف أجؿ التثقيؼ حيث كانت نسبتيـ 

، و آخر نسبة %42.71في مشاىدة القناة مف أجؿ التسمية و الترفيو عف النفس بنسبة 

 و ىي تمثؿ المشاىدة مف أجؿ مؤل الفراغ، و مف ىنا نستنتج أف األطفاؿ % 12.5كانت 

 .يشاىدوف القناة مف أجؿ التثقيؼ  و التسمية والترفيو عف النفس بحكـ أف النسبتيف متقاربتيف

  :11الجدكؿ رقـ 

 انُضبت انًئٕٚت انخكشاس  يالئًت ٔلج ػشض انبشايش

 %78.13 75 َؼى

 %21.87 21 ال

 %100 96 انًضًٕع

 

يتضح مف خبلؿ ىذا الجدوؿ أف معظـ األطفاؿ يناسبيـ وقت عرض البرامج و ذلؾ 

، في حيف أجاب البعض أف وقت العرض ال يبلئميـ و قد قدرت نسبتيـ %78.13بنسبة 
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إال أنيا تراعي   ليست قناة جزائريةMBC3، و ىذا يبيف أنو بالرغـ مف أف قناة %21.87بػػ

.  تقريبا التوقيت العالـ العربي ككؿ

: 12الجدكؿ رقـ 

 انُضبت انًئٕٚت انخكشاس  انحصٕل ػهٗ يؼهٕيبث صذٚذة

 %83.33 80 َؼى

 %16.67 16 ال

 %100 96 انًضًٕع

 

 الخاص بحصوؿ األطفاؿ عمى معمومات جديدة كانت معظـ 12في الجدوؿ رقـ 

، أما البعض اآلخر فقد %83.33اإلجابات حوؿ حصوليـ عمى معمومات جديدة و نسبتيـ 

           ، و مف خبلؿ%16.67أجابوا بعدـ حصوليـ عمى معمومات جديدة و نسبتيـ 

. ىذه النسب يتضح لنا أف األطفاؿ أصبحوا يستخدموف التمفزيوف في الجانب اإليجابي
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: استنتاج المحكر الثػانػي

نػستنتج مف خبلؿ النتائج التي توصػمنا إلييا أف األطػفاؿ يفػضموف مشاىدة األلعػاب الترفيػػػيية 

و ذلؾ بيدؼ التثقيؼ و التسػمية و التػرفيو عف النفػس،  و مف خػبلؿ ىذا نػػبلحظ  و التثػػقيفية،

.  و ذلؾ بحصوليػـ عمى معمومػات جػديدةMBC3أف األطػفاؿ يسػتفيدوف مف مػشاىدة قناة 
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 عمى التحصيؿ العممي لمطفؿ MBC 3تأثير برامج قناة :المحكر الػثالػث

:  13الجدكؿ رقـ 

 انُضبت انًئٕٚت انخكشاس  انخٕفٛك بٍٛ انًشبْذة ٔ انًشاصؼت

 %69.79 67 َؼى

 %30.21 29 ال

 %100 96 انًضًٕع

 

يبيف الجدوؿ المذكور أعبله إذا كاف األطفاؿ يستطيعوف التوفيؽ بيف مشاىدة قناة 

MBC 3،بنعـ   و مف خبلؿ ىذه النتائج وجدنا أف معظـ األطفاؿ أجابوا  و القياـ بالمراجعة 

         ، و السبب%30.21أما الذيف أجابوا ببل فكانت نسبتيـ  ،%69.79و ذلؾ بنسبة 

. في ىذا االختبلؼ ىو تنظيـ الوقت بالنسبة لكؿ طفؿ

: 14الجدكؿ رقـ 

 انُضبت انًئٕٚت انخكشاس  انًشبْذة فٙ فخشة االيخحبٌ

 %06.25 06 َؼى 

 %93.75 90 ال

 %100 96 انًضًٕع

 

 الخاص بمشاىدة القناة في فترة االمتحانات وجدنا أف 14مف خبلؿ الجدوؿ رقـ 

 فيـ % 6.25، أما %93.75 و نسبتيـ MBC3معظـ األطفاؿ ال يستطيعوف مشاىدة قناة 
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 أف األطفاؿ  األطفاؿ الذيف يستطيعوف مشاىدة القناة في فترة االمتحاف، و مف ىنا نبلحظ

. يعطوف األولوية لمدراسة

: 15الجدكؿ رقـ 

حأرٛش كزشة انًشبْذة ػهٗ انخحصٛم 

 انؼهًٙ
 انُضبت انًئٕٚت انخكشاس 

 %48.96 47 َؼى

 %51.04 49 ال

 %100 96 انًضًٕع

 

    يؤثر MBC3 أف كثرة مشاىدة األطفاؿ لقناة 15يتضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ 

، في حيف تؤثر كثرة المشاىدة عمى البعض %51.04عمى التحصيؿ العممي و نسبتيـ 

أف مشاىدة  ، و مف خبلؿ النتائج المتوصؿ إلييا نرى%48.96اآلخر و قدرت نسبتيـ بػػ

 . القناة ال تؤثر سمبا عمى بعض األطفاؿ بينما تؤثر سمبا عمى البعض اآلخر
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   :16انضذٔل سلى

 انُضبت انًئٕٚت انخكشاس  .....يشبْذة انمُبة حؤد٘ إنٗ

 %30.21 29 إًْبل انذساصت

 %36.46 35 انكضم ٔ انخٓبٌٔ

 %18.75 18 انحصٕل ػهٗ دساصبث ضؼٛفت

 %14.58 14 ال حؤد٘ إنٗ أ٘ شٙء يٍ ْزا

 %100 96 انًضًٕع

 

 تإد٘ تٓى ئنٗ انكسم    MBC3 ٔخذَا أٌ يشاْذج األطفال نقُاج 16فٙ اندذٔل رقى 

 %30.21،   ٔ َسثح % 36.46ٔ انتٓأٌ فٙ ئَداس انٕاخثاخ انًُشنٛح ٔ انًزاخؼح تُسثح 

      مشاىدتيـ لمقناة إلى إىماليـ لدراستيـ، و البعض اآلخر تًثم األطفال انذٍٚ تإد٘ 

   %14.58، أما % 18.75كانت تؤدي إلى حصوليـ عمى درجات ضعيفة و نسبتيـ 

. فيي نسبة األطفاؿ الذيف ال تؤدي مشاىدتيـ لمقناة إلى أي شيء

   :استنتاج المحكر الػثالػث

تبيف لنا نتائج المحور الػثالػث أف أغمب األطفاؿ يستطيعوف التوفيؽ بيف مشاىدة القناة 

و القياـ بالمراجعة، و أنيـ ال يشاىدوف القناة في فترة االمتحانات، و ىذا ما يجعؿ مشاىدة 

 ال يؤثر عمى تحصيميـ العممي، في حيف نرى أف مشاىدة القناة تؤدي بيـ إلى MBC3قناة 

 MBC3و منيا تستنتج أف قناة  الكسؿ و التياوف في إنجاز الواجبات المنزلية و المراجعة،

 عمى        تؤثر عمى التحصيؿ العممي لبعض األطفاؿ بينما البعض اآلخر ال تؤثر

. تحصيميـ
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 يشالبت األٔنٛبء نألبُبء:انًحٕس انشابغ

 :17انضذٔل سلى 

 انُضبت انًئٕٚت انخكشاس  انًشبْذة يغ

 %02.08 02 األة

 %04.17 04 األو

 %64.58 62 اإلخٕة

 %21.88 21 بفشدِ

 %07.29 07 انؼبئهت

 %100 96 انًضًٕع

 

    مع اإلخوة MBC3يبيف الجدوؿ المذكور أعبله أف أغمب األطفاؿ يشاىدوف قناة 

          ىـ األطفاؿ الذيف يشاىدوف القناة بمفردىـ، % 21.88و  ،% 64.58و نسبتيـ 

 ىـ األطفاؿ الذيف % 2.08 و % 4.17 يشاىدوف القناة مع العائمة، في حيف %7.29و 

يشاىدوف القناة عمى التوالي مع األـ و األب، و ىذه النسب تدؿ عمى عدـ قدرة األولياء عمى 

.  مع أبنائيـ وىذا نظرا النشغاليـ داخؿ البيت و خارج البيت MBC3مشاىدة قناة 
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: 18الجدكؿ رقـ 
انضًبط بًشبْذة انمُبة فٙ فخشة 

 االيخحبٌ
 انُضبت انًئٕٚت انخكشاس

 %04.17 04 َؼى

 %95.83 92 ال

 %100 96 انًضًٕع

 

 نبلحظ أف معظـ األولياء ال يسمحوف ألبنائيـ بمشاىدة 18مف خبلؿ الجدوؿ رقـ 

 يسمح  %4.17، في حيف نجد %95.8 في فترة االمتحاف و قدرت نسبتيـ بػػMBC3قناة 

 .ليـ األولياء بالمشاىدة 

: 19الجدكؿ رقـ 
انًُغ يٍ يشبْذة  انمُبة فٙ حبنت 

 انحصٕل ػهٗ ػاليبث ضؼٛفت
 انُضبت انًئٕٚت انخكشاس 

 %68.75 66 َؼى

 %31.25 30 ال

 %100 96 انًضًٕع

 

 أف األولياء يمنعوف أوالدىـ مف مشاىدة قناة 19يتضح لنا مف خبلؿ الجدوؿ رقـ 

MBC3 31.25، أما %68.75 في حالة حصوليـ عمى عبلمات ضعيفة و ذلؾ بنسبة% 

ىي تمثؿ األطفاؿ الذيف ال يمنعيـ أبائيـ مف مشاىدة القناة في حالة حصوليـ عمى عبلمات 

.   منخفضة، و ىذا يدؿ عمى أف األولياء يتبعوف سياسة العقاب مف أجؿ رفع مستوى أبنائيـ
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:  20الجدكؿ رقـ 
 انُضبت انًئٕٚت انخكشاس  حخصٛص انٕلج

 %81.25 78 َؼى

 %18.75 18 ال

 %100 96 انًضًٕع

 

      أف األولياء يخصصوف ألبنائيـ وقت لمدراسة 20نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ رقـ 

 %18.75 مف األطفاؿ، أما %81.25و وقت لمشاىدة القناة حيث قدرت اإلجابات بنعـ 

. مف المبحوثيف  ال يخصص ليـ األولياء ال وقت لمدراسة و ال وقت لممشاىدة

: استنتاج المحكر الرابع

 MBC3نستنتج مف خبلؿ النتائج المتوصؿ إلييا أف معظـ األطفاؿ يشاىدوف قناة 

برفقة اإلخوة، و أف معظـ اآلباء ال يسمحوف ألبنائيـ بمشاىدة القناة في فترة االمتحانات،   

إال أنيـ و بالرغـ مف ذلؾ يستعمموف أسموب العقاب معيـ في حالة حصوليـ عمى عبلمات 

.  منخفضة
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 :21جدكؿ رقـ

 

 

 

 

 ؟  MBC3ماهً أوقات مشاهدتك لقناة  السؤال

 المجموع
النسب 
 المئوٌة

المجموع 
 العام

 فترة متأخرة من اللٌل الفترة المسائٌة الفترة الصباحٌة اإلجابة

 المتغٌر
 

التكرا
 ر

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

 الجنس

 56,25% 54 6,25% 06 43,75% 42 6,25% 60 ذكر

100 

 43,75% 42 6,25% 06 35,42% 34 2,08% 02 أنثى

 السن
 

08-09 04 %4,17 24 %25 05 %5,21 33 %34,38 

100 10-12 04 %4,17 50 %52,08 06 %6,25 60 %62,5 

 3,12% 03 1,04% 01 2,08% 02 00 00 12أكثر من 

المستوى 
 التعلٌمً

 59,38% 57 5,21% 05 50% 48 4,17% 04 4الصف 

100 

 40,62% 39 10,41% 10 28,13% 27 2,08% 02 5الصف 

المستوى 
 المعٌشً

 28,13% 27 4,17% 04 22,92% 22 1,04% 01 جٌد

 متوسط 100
08 

 
%8,33 47 %48,96 06 %6,25 61 %63,54 

 متدنً
01 

 
%1,04 06 %6,25 01 %1,04 08 %8,33 
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، فالذكور يشاىدوف قناة mbc3 أوقات مشاىدة الطفؿ لقناة 21يوضح الجدوؿ رقـ 

MBC3 و بالنسبة لممشاىدة في الصباح و في فترة متأخرة %43.75 في المساء بنسبة ،

، أما اإلناث المواتي يشاىدف القناة في %6.25مف الميؿ كانت النسب متشابية و قدرت بػػ

، %6.25، و المواتي يشاىدنيا في فترة متأخرة مف الميؿ نسبتيف %2.08الصباح نسبتيف 

. يشاىدف القناة في المساء% 35.42في حيف 

منيـ % 25 سنوات 9و  8بالنسبة لمتغير السف فاألطفاؿ الذيف تتراوح أعمارىـ بيف 

يشاىدوف القناة في المساء، و تقاربت نسبة المشاىدة في الفترة الصباحية و في فترة متأخرة 

، أما األطفاؿ الذيف تتراوح أعمارىـ %5.21و % 4.17:مف الميؿ حيث كانت عمى التوالي

         يشاىدونيا% 4.17منيـ يشاىدوف القناة في المساء، و %50 سنة 12 و 10بيف 

            يشاىدونيا في فترة متأخرة مف الميؿ، في حيف لـ نجد % 6.25في الصباح،   و 

 يشاىد  القناة في الصباح،   12و ال شخص مف بيف األطفاؿ الذيف يفوؽ سنيـ سف 

مف األطفاؿ % 2.08ووجدنا شخص واحد فقط يشاىدىا في فترة متأخرة مف الميؿ، و 

. يشاىدوف القناة في المساء

مف األطفاؿ الذيف يدرسوف في الصؼ الرابع % 50أما بالنسبة لممستوى التعميمي 

منيـ يشيدونيا في فترة متأخرة مف الميؿ،   % 5.21يشاىدوف القناة في المساء، و

مف أطفاؿ الصؼ الخامس % 28.32يشاىدونيا في الصباح، في حيف نجد أف % 4.17و
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في  يشاىدونيا% 2.08يشاىدونيا في الميؿ، و% 10.41يشاىدوف القناة في المساء، و

. الصباح

% 22.92و فيما يخص المستوى المعيشي فاألطفاؿ الذيف مستواىـ المعيشي جيد

           يشاىدونيا في فترة متأخرة مف الميؿ، % 4.17منيـ يشاىدوف القناة في المساء، و

و شخص واحد فقط يشاىدىا في الصباح، أما األطفاؿ الذيف مستواىـ المعيشي متوسط 

% 6.25يشاىدوف في الصباح، و% 8.33يشاىدوف القناة في المساء، و% 48.96

الذيف مستواىـ  يشاىدوف في فترة متأخرة مف الميؿ، في حيف نجد شخص واحد مف األطفاؿ

المعيشي متدني يشاىد القناة في الصباح و أيضا شخص واحد يشاىد القناة في فترة متأخرة 

 .    يشاىدوف القناة في المساء% 6.25و  مف الميؿ، 
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 22: الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 ؟  MBC3ماهً درجة مشاهدتك لبرامج قناة  السؤال

المجمو
 ع

النسب 
 المئوٌة

المجموع 
 العام

 نادرا أحٌانا دائما اإلجابة

 المتغٌر
 

 النسبة التكرار
التكرا

 ر
 النسبة التكرار النسبة

 الجنس

 56,25% 54 %15.63 15 26,04% 25 14,58% 14 ذكر

100 

 43,75% 42 %8.33 08 27,09% 26 8,33% 08 أنثى

 السن
 

08-09 07 %7,29 21 %21,88 50 %5,21 33 %34,38 

100 10-12 15 %15,62 30 %31,25 15 15.62% 60 %62,5 

 3,12% 03 %3.12 03 00 00 00 00 12أكثر من 

المستوى 
 التعلٌمً

 59,38% 57 %11.46 11 34,38% 33 13,54% 13 4الصف 

100 

 40,62% 39 %12.5 12 18,75% 18 9,37% 09 5الصف 

المستوى 
 المعٌشً

 28,13% 27 %6.25 06 12,5% 12 9,37% 09 جٌد

 63,54% 61 %17.71 17 %34.37 33 11,46% 11 متوسط 100

 8,33% 08 00 00 6,25% 06 2,08% 02 متدنً
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، فالذكور MBC3 درجة مشاىدة األطفاؿ لبرامج قناة 22يوضح لنا الجدوؿ رقـ 

و أما نادرا ، %14.58، ويشاىدونيا دائما بنسبة 26.04يشاىدوف برامج القناة أحيانا بنسبة 

 MBC3في حيف كانت مشاىدة اإلناث لبرامج قناة ، %15.36فقدرت نسبة المشاىدة بػ

%. 8.33، أما نادرا و دائما فتشابية النسب و قد قدرت بػ %27.09أحيانا بنسبة 

فيـ يشاىدوف   سنوات9و8و حسب متغير السف فاألطفاؿ الذيف تتراوح أعمارىـ بيف 

   نادرا،% 5.12  و %21.88 بنسبة  ، و أحيانا %7.29 بنسبة mbc3دائما برامج قناة 

 سنة يشاىدوف برامج القناة أحيانا 12سنوات و 10و األطفاؿ الذيف تتراوح أعمارىـ بيف  

أما األطفاؿ الذيف يفوؽ  ،%15.62و يشاىدونيا دائما و نادرا بنسبة % 31.25بنسبة 

 %.3.12 فيـ ال يشاىدوف برامج القناة إال نادرا بنسبة  12سنيـ سف 

  أما فيما يخص المستوى التعميمي فتبلميذ الصؼ الرابع يشاىدوف برامج قناة

MBC3 دائما، أما نادرا فكانت نسبة مشاىدتيـ  % 13.54، و%34.38أحيانا بنسبة

 بنسبة MBC3، و بالنسبة لتبلميذ الصؼ الخامس فيشاىدوف أحيانا برامج قناة 11.46%

، أما الباقي فيـ يشاىدوف برامج القناة دائما و قدرت %12.5و نادرا بنسبة % 18.78

%  . 9.37نسبتيـ بػػ

مف األطفاؿ الذيف مستواىـ المعيشي % 9.37 المستوى المعيشي أف و تبيف خانة

يشاىدونيا % 6.25يشاىدونيا أحيانا و % 12.5 دائما، وMBC3جيد يشاىدوف برامج قناة 

نادرا، أما بالنسبة لممستوى المعيشي المتوسط فكانت مشاىدة األطفاؿ أحيانا بنسبة 
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و ىو  ، أما آخر مستوى%11.46و دائما بنسبة % 17.71و نادرا بنسبة % 34.37

المستوى المعيشي المتدني فينا األطفاؿ يشاىدوف برامج القناة دائما و أحيانا، أحيانا قدرت 

 %.2.08و نادرا بػػ% 6.25بػػ
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: 23الجدكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 ؟  MBC3ماهً المدة التً تقضٌها فً متابعة أو مشاهدة قناة  السؤال

 المجموع
النسب 
 المئوٌة

المجموع 
 العام

 أكثر من ساعتٌن ساعتٌن ساعة اإلجابة

 المتغٌر
 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 الجنس

 56,25% 54 9,38% 09 10,42% 10 36,45% 35 ذكر

100 

 43,75% 42 4,16% 04 6,25% 06 33,33% 32 أنثى

 السن
 

08-09 26 %27,08 05 %5,21 02 %2,08 33 %34,38 

100 10-12 38 %39,58 11 %11,46 11 %11,46 60 %62,5 

 3,12% 03 00 00 00 00 3,12% 03 12أكثر من 

المستوى 
 التعلٌمً

 59,38% 57 4,17% 04 7,29% 07 47,92% 46 4الصف 

100 

 40,62% 39 9,38% 09 9,38% 09 21,86% 21 5الصف 

المستوى 
 المعٌشً

 28,13% 27 6,25% 06 7,29% 07 14,58% 14 جٌد

 63,54% 61 7,29% 07 7,29% 07 48,96% 47 متوسط 100

 8,33% 08 00 00 2,08% 02 6,25% 06 متدنً



انخطبٛمـٙ اســــــاإلط                انزبنذ نفصما

  

 
109 

نبلحظ مف خبلؿ ىذا الجدوؿ أف الذكور يقضوف ساعة في مشاىدة القناة و كانت 

، أما اإلناث %9.38، و أكثر مف ساعتيف %10.42، و لمدة ساعتيف %36.45نسبتيـ 

يقضيف % 6.25، و %33.33فمعظميف يقضيف ساعة في مشاىدة القناة و ذلؾ بنسبة 

. يقضيف أكثر مف ساعتيف  % 4.16ساعتيف في المشاىدة،   و 

% 27.08سنوات9 إلى 8بالنسبة لمتغير السف فاألطفاؿ الذيف تتراوح أعمارىـ مف 

منيـ يقضوف ساعة في متابعة القناة، و الذيف يقضوف ساعتيف في مشاىدة القناة نسبتيـ 

 سنة 12 و 10بيف  يقضوف أكثر مف ساعتيف، أما الذيف يتراوح سنيـ% 2.08، و 5.21%

أما  ،%39.58فالمدة التي يقضونيا بكثرة في مشاىدة القناة ىي ساعة و قدرت نسبتيـ بػػ

 في حيف األطفاؿ الذيف يفوؽ   ،%11.46لمدة ساعتيف و أكثر مف ساعتيف فكانت النسبة 

%. 3.12 يقضوف فقط ساعة في مشاىدة القناة  و كانت نسبتيـ 12سنيـ سف 

في  مف أطفاؿ الصؼ الرابع يقضوف ساعة % 47.92و فيما يخص المستوى التعميمي 

يقضوف  % 4.17يقضوف ساعتيف في المشاىدة، و  % 7.29، وMBC3مشاىدة قناة 

مف أطفاؿ الصؼ الخامس يقضوف ساعة  % 21.86أكثر مف ساعتيف، في حيف نجد أف 

 و الباقيف يقضوف ساعة و أكثر مف ساعتيف في مشاىدة القناة              MBC3في متابعة قناة 

% .  9.38و التي كانت نسبتيـ متساوية حيث قدرت بػػ

        أما المستوى المعيشي فاألطفاؿ الذيف مستواىـ المعيشي جيد يقضوف ساعة 

           ، و الذيف يقضوف ساعتيف نسبتيـ %14.58 و نسبتيـ MBC3في مشاىدة قناة 
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في حيف نجد  ،%6.25، و الذيف يقضوف أكثر مف ساعتيف في المشاىدة نسبتيـ 7.29%

مف الذيف مستواىـ المعيشي متوسط يقضوف ساعة في مشاىدة القناة،         % 48.96أف ىناؾ 

     بالنسبة لكؿ مف الذيف يقضوف ساعتيف و الذيف يقضوف أكثر مف ساعتيف% 7.29و 

      في متابعة القناة، أما المستوى المتدني فانعدمت فيو مشاىدة القناة ألكثر مف ساعتيف،

%.   2.08 ، و لمدة ساعتيف%6.25في حيف كانت المشاىدة لمدة ساعة بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



انخطبٛمـٙ اســــــاإلط                انزبنذ نفصما

  

 
111 

 : 24الجدكؿ رقـ 

 

 

 

 ؟  MBC3 ماهً األٌام المفضلة لمشاهدتك لقناة  السؤال

 المجموع
النسب 
 المئوٌة

المج
موع 
 العام

 اإلجابة
 

 كل العطل أٌام العطل المدرسٌة  أٌام العطل األسبوعٌة أٌام األسبوع

 المتغٌر
 

التكرا
 ر

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

 الجنس

 56,25% 54 %5.21 50 %11.45 11 %30.21 29 %9.38 90 ذكر

100 

 43,75% 42 %8.33 8 %8.33 80 %19.79 19 %7.29 70 أنثى

 السن
 

08-09 60 6.25% 17 17.71% 80 8.33% 20 2.08% 33 %34,38 

100 10-12 10 10.4%2 31 32.29% 80 8.33% 11 
11.46

% 
60 %62,5 

أكثر من 

12 
00 00 00 00 03 3.12% 00 00 03 %3,12 

المستوى 
 التعلٌمً

الصف 

4 
10 10.42% 37 38.54% 70 7.29% 30 3.13% 57 %59,38 

100 
الصف 

5 
60 6.25% 11 11.45% 11 11.46% 11 

11.46
% 

39 %40,62 

المستوى 
 المعٌشً

 28,13% 27 %5.21 50 %5.21 50 %10.42 10 %7.29 70 جٌد

 63,54% 61 %8.33 80 %13.54 13 %33.33 32 %8.33 80 متوسط 100

 8,33% 08 00 00 %1.04 10 %6.25 6 %1.04 10 متدنً
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 نبلحظ أف الذكور الذيف يفضموف مشاىدة القناة في أياـ 24مف خبلؿ الجدوؿ رقـ 

، و الذيف يفضموف المشاىدة في أياـ العطؿ األسبوعية نسبتيـ %9.38األسبوع نسبتيـ 

،    %11.45، أما الذيف يفضموف مشاىدة القناة في العطؿ المدرسية فنسبتيـ 30.21%

، أما اإلناث فمعظميف يفضمف  %5.21والذيف يفضموف المشاىدة في كؿ العطؿ نسبتيـ 

و المواتي يفضمف ، %19.79في العطؿ األسبوعية و قدرت نسبتيف  MBC3مشاىدة قناة 

في حيف تعادلت النسب بيف المواتي ، %7.29المشاىدة في أياـ األسبوع كانت نسبتيف 

يفضمف المشاىدة في العطؿ المدرسية و المواتي يفضمف المشاىدة في كؿ العطؿ بمعنى 

  % .8.33العطؿ األسبوعية و العطؿ المدرسية و قدرت بػػ

 سنوات يفضموف مشاىدة 9 و8أما بالنسبة لسف فاألطفاؿ الذيف يتراوح سنيـ ما بيف 

يفضموف المشاىدة في أياـ % 6.25و ، %17.71القناة في العطؿ األسبوعية بنسبة 

يفضموف % 2.08يفضموف المشاىدة في العطؿ المدرسية، و %  8.33األسبوع، و 

 سنة فمعظميـ يفضموف 12 و 10المشاىدة في كؿ العطؿ، أما الذيف تتراوح أعمارىـ بيف 

 يفضموف %10.42في حيف % 32.29المشاىدة في أياـ العطؿ األسبوعية و نسبتيـ 

         يفضموف المشاىدة في أياـ العطؿ المدرسية،   % 8.33المشاىدة في أياـ األسبوع، و 

      يفضموف المشاىدة في كؿ العطؿ، و انعدمت المشاىدة في أياـ األسبوع %11.46و 

 سنة حيث 12و أياـ العطؿ األسبوعية و في كؿ العطؿ عند األطفاؿ الذيف يفوؽ سنيـ سف 

 %3.12كانوا يفضموف المشاىدة فقط في أياـ العطؿ المدرسية و ذلؾ بنسبة 
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أما بالنسبة لمخانة الخاصة بالمستوى التعميمي فاألطفاؿ الذيف يدرسوف في السنة 

 38.54 في العطؿ األسبوعية و نسبتيـ MBC3الرابعة كاف معظميـ يفضموف مشاىدة قناة 

في  يفضموف المشاىدة% 7.29 في أياـ  األسبوع، و  يفضموف المشاىدة% 10.42و، %

أما بالنسبة لؤلطفاؿ   يفضموف المشاىدة في كؿ العطؿ،%3.13أياـ العطؿ المدرسية، و 

 %6.25الذيف يدرسوف في السنة الخامسة فيـ يفضموف المشاىدة في أياـ األسبوع بنسبة 

و في كؿ  بينما تعادلت نسبة المشاىدة في أياـ العطؿ األسبوعية و أياـ العطؿ المدرسية

  % .11.46العطؿ حيث قدرت بػػ

أما آخر متغير فيو المستوى المعيشي فاألطفاؿ الذيف مستواىـ المعيشي جيد 

يفضموف % 7.29 و ،%10.42يفضموف مشاىدة القناة في أياـ العطؿ األسبوعية و نسبتيـ 

المشاىدة في أياـ األسبوع، أما الذيف يفضموف المشاىدة في العطؿ المدرسية و في كؿ 

 و بالنسبة لؤلطفاؿ الذيف مستواىـ ،%5.21العطؿ فكانت نسبتيـ متشابية حيث قدرت بػػ

و في كؿ العطؿ نسبتيـ  المعيشي متوسط فالذيف يفضموف المشاىدة في أياـ األسبوع 

، أما الذيف %33.33و الذيف يفضموف المشاىدة في العطؿ األسبوعية نسبتيـ ، 8.33%

أما المستوى المعيشي  ،%13.54يفضموف المشاىدة في العطؿ المدرسية فكانت نسبتيـ 

المتدني فوجدنا أحدىما يفضؿ المشاىدة في أياـ األسبوع و اآلخر يفضؿ المشاىدة في 

 يفضموف المشاىدة في أياـ العطؿ األسبوعية في حيف انعدمت %6.25العطؿ المدرسية، و 

.      المشاىدة في كؿ العطؿ 
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 :اصخُخبس انًحٕس األٔل

سنة ىـ األكثر مشاىدة لقناة 12 و 10نستنتج أف الذكور الذيف تتراوح أعمارىـ بيف 

MBC3 و أغمبيـ يدرسوف في السنة الرابعة و مستواىـ المعيشي متوسط، و ىـ يفضموف ،

مشاىدتيا في أياـ العطؿ األسبوعية في المساء و لمدة ساعة، باعتباره الوقت الذي يستطيع 

 تقـو MBC3 فيو الطفؿ االستراحة مف الدراسة، و أيضا ىناؾ قناة أخرى أكثر منافسة لقناة

.     بإشباع رغباتو و تأخذ كؿ وقتو، ىذا ما جعمو يقمص مدة المشاىدة إلى ساعة 
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: 25الجدكؿ رقـ   

 

 

 

 

 

 ما هً البرامج التلفزٌونٌة المفضلة لدٌك ؟ السؤال

 المجموع
النسب 
 المئوٌة

المجمو
 ع العام

 المسلسالت المدبلجة الرسوم الكرتونٌة  اإلجابة
األلعاب الترفٌهٌة      

 و التثقٌفٌة

 المتغٌر
 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 الجنس

 56,25% 54 %30.21 29 %9.37 90 %16.67 16 ذكر

100 

 43,75% 42 %22.92 22 %5.21 50 %15.62 15 أنثى

 السن
 

08-09 11 11.46% 00 00 22 22.92% 33 %34,38 

100 10-12 20 20.83% 12 12.5% 28 29.17% 60 %62,5 

 3,12% 03 %1.04 10 %2.08 20 00 00 12أكثر من 

المستوى 
 التعلٌمً

 59,38% 57 %40.63 39 %2.08 02 %16.67 16 4الصف 

100 

 40,62% 39 %12.5 12 %12.5 12 %15.62 15 5الصف 

المستوى 
 المعٌشً

 28,13% 27 %12.5 12 %6.25 60 %9.38 90 جٌد

 63,54% 61 %34.38 33 %8.33 80 %20.83 20 متوسط 100

 8,33% 08 %6.25 60 00 00 %2.08 20 متدنً
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 خاص بالبرامج التمفزيونية المفضمة لدى األطفاؿ، و قد تبيف لنا مف 25الجدوؿ رقـ 

و كانت  خبلؿ ىذا الجدوؿ أف معظـ الذكور يفضموف مشاىدة األلعاب الترفييية و التثقيفية

يفضموف % 9.37يفضموف مشاىدة الرسـو الكرتونية، و % 16.67، و %30.21نسبتيـ 

مشاىدة المسمسبلت المدبمجة، أما اإلناث فيف األخريات معظميف يفضمف مشاىدة األلعاب 

، و المواتي يفضمف مشاىدة الرسـو الكرتونية %22.92الترفييية و التثقيفية و كانت نسبتيف 

. يفضمف مشاىدة المسمسبلت المدبمجة% 5.21، و %15.62نسبتيف 

 سنوات 9 و 8أما بالنسبة لمتغير السف فمعظـ األطفاؿ الذيف تتراوح أعمارىـ بيف 

، و الذيف يفضموف %22.92يفضموف مشاىدة األلعاب الترفييية و التثقيفية وقدرت نسبتيـ 

، و عدـ وجود أي شخص يفضؿ %11.46مشاىدة الرسـو الكرتونية قدرت نسبتيـ بػػ

مف األطفاؿ الذيف تتراوح % 29.17مشاىدة المسمسبلت المدبمجة في حيف أف ىناؾ 

          سنة يفضموف مشاىدة األلعاب الترفييية و التثقيفية،   12 سنوات و 10أعمارىـ بيف 

يفضموف مشاىدة المسمسبلت % 12.5يفضموف مشاىدة الرسـو الكرتونية، و % 20.83و 

 يفضموف 12سف  المدبمجة،و قد وجدنا شخص واحد فقط مف بيف األطفاؿ الذيف يفوؽ سنيـ

   يفضموف مشاىدة المسمسبلت المدبمجة،    % 2.08مشاىدة األلعاب الترفييية و التثقيفية، و 

. في حيف انعدمت نسبة المشاىدة في الرسـو الكرتونية 

مف أطفاؿ الصؼ الرابع يفضموف مشاىدة  %40.83و فيما يخص المستوى التعميمي 

% 2.08و  يفضموف مشاىدة الرسـو الكرتونية،% 16.67األلعاب الترفييية و التثقيفية، و 
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في الصؼ الخامس  يفضموف مشاىدة المسمسبلت المدبمجة، في حيف تعادلت نسبة المشاىدة 

              ، %12.5بيف المسمسبلت المدبمجة و األلعاب الترفييية و التثقيفية حيث قدرت بػػ

. بالنسبة لؤلطفاؿ الذيف يفضموف مشاىدة الرسـو الكرتونية% 15.62و 

منيـ يفضموف مشاىدة األلعاب % 12.5أما األطفاؿ الذيف مستواىـ المعيشي جيد 

يفضموف % 6.25يفضموف مشاىدة الرسـو الكرتونية، و % 9.38الترفييية  و التثقيفية، و 

         % 34.38مشاىدة المسمسبلت المدبمجة، و بالنسبة لممستوى المعيشي المتوسط  

يفضموف المسمسبلت % 20.83مف األطفاؿ يفضموف األلعاب الترفييية  و التثقيفية، و 

مف األطفاؿ الذيف مستواىـ المعيشي متدني يفضموف مشاىدة % 6.25المدبمجة، و ىناؾ 

ال يوجد  يفضموف مشاىدة الرسـو الكرتونية، في حيف% 2.08األلعاب الترفييية والتثقيفية، و 

.     و ال شخص يفضؿ المسمسبلت المدبمجة
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 :26الجدكؿ رقـ 

 

       

 

 

  ؟ MBC 3ألي هدف تشاهد قناة  السؤال

 المجموع
النسب 
 المئوٌة

المجمو
 ع العام

 اإلجابة
للتسلٌة و الترفٌه 

 عن النفس
 للتثقٌف لمأل الفراغ

 المتغٌر
 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 الجنس

  18 ذكر
18.75

%  
80 8.33% 28 29.17% 54 %56,25 

100 

 43,75% 42 %15.62 15 %4.17 40 %23.96  23 أنثى

 السن
 

08-09 14 14.58% 06 6.25% 13 13.54% 33 %34,38 

100 10-12 27 28.13% 50 5.21%  28 29.17% 60 %62,5 

 3,12% 03 %2.08 20 %1.04 10 00 00 12أكثر من 

المستوى 
 التعلٌمً

 59,38% 57 %30.21 29 %11.46 11 %17.71 17 4الصف 

100 

 40,62% 39 %14.58 14 %1.04 10 %25 24 5الصف 

المستوى 
 المعٌشً

 28,13% 27 %8.33 80 %3.13 30 %16.67 16 جٌد

 63,54% 61 %31.25 30 %9.37 90 %22.92 22 متوسط 100

 8,33% 08 %5.21 50 00 00 %3.12 30 متدنً
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مف % 29.17 فػػMBC3 اليدؼ مف وراء مشاىدة برامج قناة 26يوضح الجدوؿ رقـ 

 مف  MBC3يشاىدوف برامج قناة% 8.33و  الذكور يشاىدوف برامج القناة بيدؼ التثقيؼ،

يشاىدوف برامج القناة مف أجؿ التسمية و الترفيو عف النفس، % 18.75أجؿ مؤل الفراغ، و 

               منيف يشاىدف برامج القناة مف أجؿ التسمية و الترفيو عف النفس، % 23.96أما اإلناث 

. يشاىدنيا بيدؼ التثقيؼ% 15.62  و  يشاىدف برامج القناة ألجؿ مؤل الفراغ،% 4.17و 

 سنوات 9 و 8و فيما يخص متغير السف فاألطفاؿ الذيف تتراوح أعمارىـ بيف 

  ،   %14.58يشاىدوف برامج القناة مف أجؿ التسمية و الترفيو عف النفس و نسبتيـ 

في حيف  يشاىدونيا بيدؼ التثقيؼ،% 13.54يشاىدونيا مف أجؿ مؤل الفراغ، و % 6.25و

 سنة يشاىدوف القناة بيدؼ 12 و 10مف األطفاؿ الذيف تتراوح أعمارىـ بيف % 29.17أف 

              عف النفس، يشاىدوف برامج القناة مف أجؿ التسمية و الترفيو% 28.13التثقيؼ، و 

 سنة وجدنا 12سنيـ  يشاىدونيا مف أجؿ مؤل الفراغ، أما األطفاؿ الذيف يفوؽ% 5.21و 

يشاىدونيا بيدؼ  %2.08شخص واحد فقط يشاىد برامج القناة مف أجؿ مؤل الفراغ، و

. التثقيؼ بينما انعدمت نسب المشاىدة بيدؼ التسمية و الترفيو عف النفس

مف األطفاؿ الذيف يدرسوف في السنة الرابعة %30.21أما بالنسبة لممستوى التعميمي 

                     يشاىدوف برامج القناة بيدؼ التسمية%17.71و  يشاىدوف برامج القناة بيدؼ التثقيؼ،

                  أما الذيف يدرسوف يشاىدونيا مف أجؿ مؤل الفراغ،% 11.46و الترفيو عف النفس، و 

                   في الصؼ الخامس فيناؾ شخص واحد يشاىد برامج القناة مف أجؿ مؤل الفراغ،
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% 14.58يشاىدوف برامج القناة مف أجؿ التسمية و الترفيو عف النفس، و %25و 

. يشاىدونيا بيدؼ التثقيؼ

أما بالنسبة لممستوى المعيشي فاألطفاؿ الذيف مستواىـ المعيشي جيد يشاىدوف برامج 

  يشاىدوف برامج%3.13، و %16.67 القناة مف أجؿ التسمية و الترفيو عف النفس بنسبة

يشاىدونيا بيدؼ التثقيؼ، أما المستوى  %8.33 مف أجؿ مؤل الفراغ، وMBC3قناة 

و الترفيو عف   مف أجؿ التسميةMBC3 يشاىدوف برامج قناة  المعيشي المتوسط فالذيف

       الفراغ،  أجؿ مؤل مف  القناة يشاىدوف برامج %9.37و  ،%22.92  النفس نسبتيـ

أما فيما يخص المستوى المعيشي المتدني فيناؾ  يشاىدونيا بيدؼ التثقيؼ،%31.25و 

  يشاىدوف برامج القناة مف أجؿ التسمية و الترفيو عف النفس،%3.12: فقط

. يشاىدوف برامج القناة مف أجؿ التثقيؼ%5.21و
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: 27جدكؿ رقـ 

 

 

 هل ٌساعدك توقٌت بث البرامج التً تفضلها ؟ السؤال

 المجموع
النسب 

 المئوٌة

المجمو

 ع العام
 ال نعم اإلجابة

 المتغٌر
 

 النسبة التكرار
 

 التكرار
 

 النسبة

 الجنس

 56,25% 54 %12.5 12 %43.75 42 ذكر

100 

 43,75% 42 %9.37 90 %34.38 33 أنثى

 السن
 

08-09 25 26.04% 80 8.33% 33 %34,38 

100 10-12 47 48.96% 13 13.54% 60 %62,5 

أكثر من 

12 
30 3.12% 00 00 03 %3,12 

المستوى 
 التعلٌمً

 59,38% 57 %10.42 10 %48.96 47 4الصف 

100 

 40,62% 39 %11.45 11 %29.17 28 5الصف 

المستوى 
 المعٌشً

 28,13% 27 %7.29 70 %20.83 20 جٌد

 63,54% 61 %12.5 12 %51.04 49 متوسط 100

 8,33% 08 %2.08 20 %6.25 60 متدنً
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      أف معظـ الذكور يساعدىـ توقيت بث البرامج التي يفضمونيا27يبيف جدوؿ رقـ 

   ، %12.5أما الذيف ال يناسبيـ توقيت بث البرامج فنسبتيـ  ،%43.75و قدرت نسبتيـ بػػ

مف اإلناث يساعدىف توقيت بث البرامج، و المواتي ال يساعدىف توقيت بث %34.38و 

. %9.37البرامج نسبتيف 

    سنوات 9 و 8أما بالنسبة لمتغير السف فاألطفاؿ الذيف تتراوح أعمارىـ بيف 

 ال يساعدىـ توقيت بث البرامج،%8.33منيـ يساعدىـ توقيت بث البرامج، بينما 26.04%

           منيـ يساعدىـ توقيت بث البرامج،%48.96 سنة 12 و 10و الذيف يتراوح سنيـ بيف 

ال يساعدىـ توقيت بث البرامج، في حيف جميع األطفاؿ الذيف يفوؽ سنيـ سف  %13.54و 

. %3.12الثاني عشر يساعدىـ توقيت بث البرامج و قدرت نسبتيـ بػػ

مف األطفاؿ الذيف يدرسوف في السنة الرابعة  %48.96و بالنسبة لممستوى التعميمي 

ال يساعدىـ التوقيت، أما الصؼ %10.42يساعدىـ توقيت بث البرامج التي يفضمونيا، و 

                 مف األطفاؿ يساعدىـ توقيت بث البرامج التي يفضمونيا،%29.17الخامس فػ

. ال يساعدىـ توقيت بث البرامج%11.45و 

و في آخر خانة و ىي الخانة الخاصة بالمستوى المعيشي وجدنا أف معظـ األطفاؿ 

، و الذيف أجابوا ببل نسبتيـ % 20.83الذيف مستواىـ المعيشي جيد أجابوا بنعـ و نسبتيـ 

يساعدىـ توقيت بث البرامج التي %51.04، و الذيف مستواىـ المعيشي متوسط 7.29%

            %6.25ال يساعدىـ توقيت بث البرامج التي يفضمونيا، أما  %12.5يفضمونيا، و 
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        %2.08و  مف األطفاؿ الذيف مستواىـ المعيشي متدني يساعدىـ توقيت بث البرامج،

. ال يساعدىـ توقيت بث البرامج
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: 28الجدكؿ رقـ 

 

 

 

 السؤال
هل تحصلت على معلومات جدٌدة من خالل مشاهدتك لبرامج 

  ؟ MBC3قناة 

 المجموع
النسب 
 المئوٌة

المجمو
 ع العام

 ال نعم اإلجابة

 المتغٌر
 

 النسبة التكرار
 

 التكرار
 

 النسبة

 الجنس

 56,25% 54 %8.33 08 %47.92 46 ذكر

100 

 43,75% 42 %8.33 08 %35.42 34 أنثى

 السن
 

08-09 26 27.09% 70 7.29% 33 %34,38 

100 10-12 51 53.12% 90 9.38% 60 %62,5 

أكثر من 

12 
30 3.12% 00 00 03 %3,12 

المستوى 
 التعلٌمً

 59,38% 57 %11.46 11 %47.92 46 4الصف 

100 

 40,62% 39 %5.20 50 %35.42 34 5الصف 

المستوى 
 المعٌشً

 28,13% 27 %5.21 50 %22.92 22 جٌد

 63,54% 61 %9.38 90 %54.16 52 متوسط 100

 8,33% 08 %2.08 20 %6.25 60 متدنً
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مف الذكور أجابوا بأنيـ تحصموا عمى %47.92 نبلحظ أف 28مف خبلؿ الجدوؿ رقـ 

لـ  أجابوا بأنيـ%8.33و  ،MBC3معمومات جديدة مف خبلؿ مشاىدتيـ لبرامج قناة 

           يتحصموا عمى معمومات جديدة مف خبلؿ مشاىدتيـ لبرامج القناة، أما اإلناث

        ،   MBC3تحصمف عمى معمومات جديدة مف خبلؿ مشاىدتيف لبرامج قناة 35.42%

. لـ يتحصمف عمى معمومات جديدة%8.33و 

           مف األطفاؿ الذيف تتراوح أعمارىـ%27.09و فيما يخص متغير السف 

        منيـ لـ يتحصموا % 7.29 سنوات تحصموا عمى معمومات جديدة، و 9 و 8بيف 

 سنة 12 و 10مف األطفاؿ الذيف يتراوح سنيـ بيف %53.12و عمى معمومات جديدة،

         %9.38و  ،MBC3تحصموا عمى معمومات جديدة مف خبلؿ مشاىدتيـ لبرامج قناة 

 فجميعيـ تحصموا عمى 12لـ يتحصموا عمى معمومات جديدة، بينما الذيف يفوؽ سنيـ سف 

 .%3.12معمومات جديدة و قدرت نسبتيـ بػػ

       مف أطفاؿ الصؼ الرابع تحصموا  %47.92أما بالنسبة لممستوى التعميمي 

 لـ يتحصموا عمى معمومات جديدة، في حيف نجد %11.46عمى معمومات جديدة، و 

              %5.21 مف أطفاؿ الصؼ الخامس تحصموا عمى معمومات جديدة، و 35.42%

. لـ يتحصموا عمى معمومات جديدة

منيـ  %22.92أما بالنسبة لممستوى المعيشي فاألطفاؿ الذيف مستواىـ المعيشي جيد 

          أجابوا ببل، أما الذيف مستواىـ المعيشي متوسط %5.21أجابوا بنعـ، و 
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لـ يتحصموا عمى معمومات جديدة،    %9.38تحصموا عمى معمومات جديدة، و54.16%

         بالجدوؿ أما بالنسبة لممستوى المعيشي المتدني فيي نفس النسب السابقة الخاصة 

.  أجابوا ببل%2.08، أجابوا بنعـ  %6.25 و التي قدرت  بػػ27رقـ 

: استنتاج المحكر الثاني

       إف الذكور ىـ األكثر إقباال عمى برامج األلعاب التثقيفية و الترفييية التي تبثيا القناة،   

و ىـ يشاىدونيا مف أجؿ التثقيؼ، حيث أنو مف خبلؿ مشاىدتيـ لمثؿ ىذه البرامج 

استطاعوا أف يتحصموا عمى معمومات جديدة تفيدىـ في حياتيـ، كما أف توقيت بث البرامج 

 ىي قناة خاصة باألطفاؿ و بالتالي فيي تراعي MBC3التي يفضمونيا يساعدىـ، ألف 

. أوقات دراسة الطفؿ
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: 29الجدكؿ رقـ 

 

 هل تستطٌع التوفٌق بٌن مشاهدة القناة و القٌام بالمراجعة ؟ السؤال

 المجموع
النسب 
 المئوٌة

المجمو
 ع العام

 ال نعم اإلجابة

 المتغٌر
 

 النسبة التكرار
 

 التكرار
 

 النسبة

 الجنس

 56,25% 54 %16.67 16               % 39.58 38 ذكر

100 

 43,75% 42 %13.54 13 %30.21 29 أنثى

 السن
 

08-09 23 23.96% 10 10.42% 33 %34,38 

100 10-12 43 44.79% 17 17.71% 60 %62,5 

أكثر من 

12 
10 1.04% 20 2.08% 03 %3,12 

المستوى 
 التعلٌمً

 59,38% 57 %14.59 14 %44.79 43 4الصف 

100 

 40,62% 39 %15.62 15 %25 24 5الصف 

المستوى 
 المعٌشً

 28,13% 27 %5.21 50 %22.92 22 جٌد

 63,54% 61 %19.79 19 %43.75 42 متوسط 100

 50 %3.12 30 متدنً
5.21% 

 
08 %8,33 
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     يوضح لنا إذا كاف األطفاؿ يستطيعوف التوفيؽ بيف مشاىدة القناة 29الجدوؿ رقـ 

و القياـ بالمراجعة، فمف خبلؿ ىذا الجدوؿ وجدنا أف معظـ الذكور يستطيعوف التوفيؽ بيف 

 لـ يستطيعوا التوفيؽ %16.67، و %39.58المشاىدة و القياـ بالمراجعة و قدرت نسبتيـ بػػ

بيف المشاىدة و القياـ بالمراجعة، و نفس األمر بالنسبة لئلناث إال أف النسب مختمفة فمعظـ 

. %13.54و المواتي أجبف ببل نسبتيف  ،%30.21اإلناث أجبف بنعـ بنسبة 

 سنوات 9 و 8مف األطفاؿ الذيف يتراوح سنيـ بيف % 23.96بالنسبة لمتغير السف

ال يستطيعوف التوفيؽ،   % 10.42يستطيعوف التوفيؽ بيف المشاىدة و القياـ بالمراجعة، و 

 سنة حيث قدرت نسبتيـ 12 و 10أما أعمى نسبة فقد كانت لؤلطفاؿ الذيف يتراوح سنيـ بيف 

            أجابوا بأنيـ يستطيعوف التوفيؽ بيف المشاىدة و القياـ بالمراجعة،    % 44.79بػػ

منيـ لـ يستطيعوا التوفيؽ بيف المشاىدة و القياـ بالمراجعة، و شخص واحد % 17.71و 

         أجابوا % 2.08 سنة، و 12فقط أجاب بنعـ بالنسبة لؤلطفاؿ الذيف يفوؽ سنيـ 

. بأنيـ ال يستطيعوا التوفيؽ بيف المشاىدة و القياـ بالمراجعة

مف أطفاؿ الصؼ الرابع يستطيعوف % 44.79أما فيما يخص المستوى التعميمي 

ال يستطيعوا التوفيؽ، أما أطفاؿ % 14.59التوفيؽ بيف المشاىدة و القياـ بالمراجعة، و 

            منيـ يستطيعوف التوفيؽ بيف المشاىدة و القياـ بالمراجعة،   %25الصؼ الخامس

.  ال يستطيعوا التوفيؽ بيف المشاىدة و القياـ بالمراجعة%15.62و 
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و بالنسبة آلخر متغير و ىو المستوى المعيشي فالذيف مستواىـ المعيشي جيد 

 مف األطفاؿ الذيف %43.75 أجابوا ببل  في حيف %5.21أجابوا بنعـ، و % 22.92

    و القياـ بالمراجعة،    MBC3مستواىـ المعيشي متوسط يستطيعوف التوفيؽ بيف مشاىدة قناة

     يستطيعوف التوفيؽ،   % 3.12ال يستطيعوا التوفيؽ، أما المستوى المتدني % 19.79و 

.  ال يستطيعوا التوفيؽ% 5.21و 
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: 30الجدكؿ رقـ 

 

 

 هل تشاهد القناة فً فترة االمتحان ؟ السؤال

 المجموع
النسب 
 المئوٌة

المجمو
 ع العام

 ال نعم اإلجابة

 المتغٌر
 

 النسبة التكرار
 

 التكرار
 

 النسبة

 الجنس

 56,25% 54 %52.08 50 %4.17 40 ذكر

100 

 43,75% 42 %41.67 40 %2.08 20 أنثى

 السن
 

08-09 20 2.08% 31 32.29% 33 %34,38 

100 10-12 04 4.17% 56 58.33% 60 %62,5 

أكثر من 

12 
00 00 30 3.12% 03 %3,12 

المستوى 
 التعلٌمً

 59,38% 57 %53.13 51 %6.25 06 4الصف 

100 

 40,62% 39 %40.62 39 00 00 5الصف 

المستوى 
 المعٌشً

 28,13% 27 %27.08 26 %1.04 01 جٌد

 63,54% 61 %58.33 56 %5.21 05 متوسط 100

 8,33% 08 %8.33 08 00 00 متدنً
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     مف الذكور ال يشاىدوف القناة% 52.08 نبلحظ أف 30مف خبلؿ الجدوؿ رقـ 

      % 41.67يشاىدوف القناة في فترة االمتحاف، أما اإلناث % 4.17في فترة االمتحانات، و 

. يشاىدف القناة في فترة االمتحاف% 2.0ال يشاىدنيا، و 

               مف األطفاؿ الذيف يتراوح سنيـ% 32.29أما بالنسبة لمتغير السف 

يشاىدونيا في فترة % 2.08 سنوات ال يشاىدوف القناة في فترة االمتحاف، و 9 و 8بيف 

            سنة12 و 10مف األطفاؿ الذيف يتراوح سنيـ بيف  %58.33االمتحاف، في حيف

يشاىدونيا في فترة االمتحاف، أما األطفاؿ الذيف يفوؽ سنيـ % 4.17ال يشاىدوف القناة، و 

      ، %3.12 سنة أجابوا بأنيـ ال يشاىدوف القناة في فترة االمتحاف و نسبتيـ قدرت بػػ12

. و انعدمت النسبة بالنسبة لئلجابة بنعـ

منيـ ال يشاىدوف القناة % 53.13و بالنسبة لممستوى التعميمي فأطفاؿ الصؼ الرابع 

يشاىدوف القناة في فترة االمتحاف، في حيف لـ نسجؿ أي % 6.25في فترة االمتحانات، و 

أما الذيف أجابوا بأنيـ  شخص يشاىد القناة في فترة االمتحانات في صفوؼ السنة الخامسة،

%. 40.62ال يشاىدوف القناة فكانت نسبتيـ 

و فيما يخص المستوى المعيشي فالذيف مستواىـ المعيشي جيد شخص واحد فقط 

مف األطفاؿ الذيف مستواىـ % 58.33أجابوا ببل، و % 27.08منيـ أجاب بنعـ، و 

أجابوا ببل، أما المستوى المعيشي المتدني انعدمت % 5.21المعيشي متوسط أجابوا بنعـ، و 
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مف المبحوثيف الذيف ال يستطيعوف مشاىدة % 8.33المشاىدة في فترة االمتحاف و سجمنا 

. القناة في فترة االمتحانات
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: 31الجدكؿ رقـ 

 

 

 ٌؤثر على تحصٌلك العلمً ؟ MBC3 هل كثرة مشاهدتك لقناة السؤال

 المجموع
النسب 
 المئوٌة

المجمو
 ع العام

 ال نعم اإلجابة

 المتغٌر
 

 النسبة التكرار
 

 التكرار
 

 النسبة

 الجنس

 56,25% 54 %30.21 29 %26.04 25 ذكر

100 

 43,75% 42 %20.83 20 %22.92 22 أنثى

 السن
 

08-09 15 15.63% 18 18.75% 33 %34,38 

100 10-12 31 32.29% 29 30.21% 60 %62,5 

أكثر من 

12 
10 1.04% 20 2.08% 03 %3,12 

المستوى 
 التعلٌمً

 59,38% 57 %30.21 29 %29.17 28 4الصف 

100 

 40,62% 39 %20.83 20 %19.79 19 5الصف 

المستوى 
 المعٌشً

 28,13% 27 %18.75 18 %9.38 90 جٌد

 63,54% 61 %29.17 28 %34.37 33 متوسط 100

 8,33% 08 %3.12 30 %5.21 50 متدنً
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 عمى التحصيؿ العممي MBC3 تأثير كثرة مشاىدة قناة 31يوضح لنا الجدوؿ رقـ 

مف الذكور ال تؤثر كثرة مشاىدتيـ لمقناة عمى التحصيؿ % 30.21لمطفؿ، فوجدنا أف 

مف اإلناث كثرة مشاىدتيف لمقناة % 22.92في حيف أف  يتأثروف،% 26.04العممي، بينما 

. عمى تحصيميف  ال تؤثر فييف كثرة المشاىدة % 20.83يؤثر عمى تحصيميف العممي، و

                 مف األطفاؿ الذيف يتراوح سنيـ% 15.63و بالنسبة لمتغير السف 

تؤثر فييـ % 18.75 سنوات ال تؤثر فييف كثرة المشاىدة عمى تحصيميـ، و 9 و 8بيف 

    سنة 12 و 10كثرة المشاىدة عمى التحصيؿ العممي، أما الذيف تتراوح أعمارىـ بيف 

  ال تؤثر فييـ كثرة المشاىدة،   % 30.21تؤثر كثرة مشاىدتيـ عمى تحصيميـ، و 32.29%

           وجدنا شخص واحد فقط أجاب بنعـ،   12و بالنسبة لؤلطفاؿ الذيف يفوؽ سنيـ سف 

. و شخصيف أجابوا ببل

مف األطفاؿ الذيف يدرسوف في السنة % 30.21أما فيما يخص المستوى التعميمي 

% 20.83تؤثر عمييـ كثرة المشاىدة، و % 29.17الرابعة ال تؤثر عمييـ كثرة المشاىدة، و 

          مف أطفاؿ الصؼ الخامس ال تؤثر فييـ كثرة مشاىدتيـ لمقناة عمى تحصيميـ العممي،

. تؤثر عمييـ كثرة المشاىدة % 19.79و 

مف األطفاؿ الذيف مستواىـ المعيشي جيد أجابوا بأف % 9.38أما بالنسبة لممستوى المعيشي 

نفوا ذلؾ، بينما في المستوى  %18.75كثرة مشاىدتيـ لمقناة يؤثر عمى تحصيميـ العممي، و 

ال تؤثر % 29.17 و  تؤثر كثرة مشاىدتيـ عمى تحصيميـ،% 34.37المعيشي المتوسط 
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    أجابوا بنعـ، % 5.21عمييـ كثرة المشاىدة، أما األطفاؿ الذيف مستواىـ المعيشي متدني 

 .  أجابوا ببل% 3.12و 
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 :32الجدكؿ رقـ

 

 

         مف الذكور تؤدي مشاىدتيـ لمقناة% 20.83 أف 32يبيف لنا الجدوؿ رقـ 

تؤدي بيـ إلى % 17.71إلى الكسؿ و التياوف في إنجاز الواجبات المنزلية و المراجعة، و 

 ؟ .....هل مشاهدتك للقناة ٌؤدي إلى السؤال

 المجموع
النسب 

 المئوٌة

المج

موع 

 العام

  إهمالك لدراستك اإلجابة

الكسل و التهاون فً 

إنجاز الواجبات 

 المنزلٌة و المراجعة

حصولك على 

 دراجات ضعٌفة

ال ٌؤدي إلى أي 

 شًء من هذا

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار المتغٌر

 الجنس

 56,25% 54 %8.33 80 %9.38 90 %20.83 20 % 17.71 17 ذكر
100 

 43,75% 42 %6.25 60 %9.38 90 %15.62 15 %12.5 12 أنثى

 السن

08-09 10 10.42% 16 16.67% 50 5.21% 20 2.08% 33 %34,38 

100 10-12  19 19.79% 19 19.79% 11 
11.46

% 
11 11.46% 60 %62,50 

أكثر من 

12 
00 00 00 00 20 2.08% 10 1.04% 3 3,12 % 

المست

وى 

التعلٌم

 ي

الصف 

4 
22 22.92% 20 20.83% 13 

13.54

% 
20 2.08% 57 59,38 %  

100 
الصف 

5 
70 7.29% 15 15.62% 50 5.21% 12 12.5% 39 40,62 %  

المست

وى 

المعً

 شً

  % 28,13 27 %9.38 90 %1.04 01 %10.42 10 %7.29 70 جٌد

 15 %23.96 23 % 18.75 18 متوسط 100
15.62

% 
50 5.21% 61 63,54 % 

 %  8,33 8 00 00 %2.08 20 %2.08  20 %4.17  40 متدنً
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تؤدي مشاىدتيـ لمقناة إلى حصوليـ عمى درجات ضعيفة، % 9.38إىماليـ لدراستيـ، و

منيف  % 15.62ال تؤدي مشاىدتيـ إلى التأثير عمى دراستيـ، أما اإلناث % 8.33بينما 

                و المراجعة، تؤدي كثرة مشاىدتيف لمقناة إلى الكسؿ و التياوف في إنجاز الواجبات المنزلية

           تؤدي مشاىدتيف % 9.38و  تؤدي بيف المشاىدة إلى إىماليف لدراستيف،% 12.5و 

. ال تؤدي إلى أي تأثير عمى دراستيف% 6.25إلى حصوليف عمى درجات ضعيفة، أما  

% 16.67 سنوات9و8بيف أما بالنسبة لمتغير السف فاألطفاؿ الذيف تتراوح أعمارىـ

            تؤدي بيـ المشاىدة إلى الكسؿ و التياوف في إنجاز الواجبات المنزلية و المراجعة

   تؤدي بيـ المشاىدة% 5.21تؤدي بيـ المشاىدة إلى إىماليـ لمدراسة، و % 10.42و 

      ال تؤدي بيـ المشاىدة إلى أي تأثير% 2.08إلى الحصوؿ عمى درجات ضعيفة، و 

    سنة فقد تعادلت النسب 12و 10عمى دراستيـ، أما األطفاؿ الذيف تتراوح أعمارىـ بيف 

، كما تعادلت النسبة %19.79بيف اإلىماؿ لمدراسة و الكسؿ و التياوف و قدرت النسبة بػػ

ال تؤدي  و الذيف أيضا بيف الذيف تحصموا عمى درجات ضعيفة مف خبلؿ مشاىدتيـ لمقناة

، أما الذيف يفوؽ  %11.46 مشاىدتيـ لمقناة إلى أي تأثير عمى دراستيـ و قد كانت النسبة

 سنة فوجدنا شخص واحد فقط لـ تؤدي مشاىدتو لمقناة إلى أي تأثير عمى دراستو، 12سنيـ 

و اثناف أدت بيـ المشاىدة إلى حصوليـ عمى درجات ضعيفة، في حيف انعدمت النسبة 

. بالنسبة لئلجابات األخرى
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مف أطفاؿ الصؼ الرابع أدت مشاىدتيـ % 22.92و فيما يخص المستوى التعميمي 

            الكسؿ و التياوف إلىأدت بيـ المشاىدة % 20.83لمقناة إلى إىماليـ لدراستيـ، و 

إلى حصوليـ   تؤدي مشاىدتيـ لمقناة% 13.54في إنجاز الواجبات المنزلية و المراجعة، و 

    ال تؤدي بيـ المشاىدة إلى أي تأثير عمى دراستيـ،% 2.08عمى درجات ضعيفة، بينما 

 إلى الكسؿ و التياوف   أجابوا بأف المشاىدة تؤدي بيـ% 15.62أما أطفاؿ الصؼ الخامس

أجابوا بأنيا تؤدي إلى إىماليـ  % 7.29في إنجاز الواجبات المنزلية و المراجعة، و

  ال تؤدي% 12.5و  أجابوا بأنيـ يحصموف عمى درجات ضعيفة، % 5.21لدراستيـ، و 

. بيـ المشاىدة إلى أي تأثير عمى دراستيـ

مف األطفاؿ الذيف مستواىـ المعيشي جيد تؤدي % 10.42و بالنسبة لممستوى المعيشي 

% 9.38 و  مشاىدتيـ لمقناة إلى الكسؿ و التياوف في إنجاز الواجبات المنزلية و المراجعة،

 تؤدي مشاىدتيـ لمقناة % 7.29ال تؤدي مشاىدتيـ لمقناة إلى أي تأثير عمى دراستيـ، و 

          إلى إىماليـ لدراستيـ، و شخص واحد فقط أجاب بأنو يحصؿ عمى درجات ضعيفة 

         مف خبلؿ مشاىدتو لمقناة، أما المستوى المعيشي المتوسط فقد كانت نسبة اإلجابة 

           ، و الكسؿ و التياوف في إنجاز الواجبات المنزلية %18.75عمى اإلىماؿ لمدراسة 

بأنيا  ، و اإلجابة  %15.62، و الحصوؿ عمى درجات ضعيفة  %23.96   و المراجعة 

، بينما األطفاؿ الذيف مستواىـ المعيشي متدني %5.21ال تؤدي إلى أي تأثير عمى الدراسة 

          بالنسبة لكؿ % 2.08بالنسبة لئلىماؿ لمدراسة، و% 4.17:كانت إجابتيـ كالتالي
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عمى الكسؿ و التياوف و الحصوؿ عمى درجات ضعيفة، و لـ نجد أي شخص  مف اإلجابة

.  أجاب بأف مشاىدتو لمقناة ال تؤدي إلى أي تأثير عمى دراستو

  :استنتاج المحكر الػثالػث

     مف خبلؿ نتائج المحور الثالث نستنتج أف كثرة مشاىدة بعض المبحوثيف لمقناة يؤثر

عمى تحصيميـ العممي في حيف أف البعض اآلخر ال تؤثر عمى تحصيميـ، إال أف معظـ 

المبحوثيف كثرة مشاىدتيـ لمقناة يؤدي بيـ إلى الكسؿ و التياوف في إنجاز الواجبات المنزلية،   

بالرغـ مف أنيـ ال يشاىدونيا في فترة  كما أنيا تؤدي أيضا إلى إىماليـ لدراستيـ،

.   االمتحانات و ذلؾ مف أجؿ تفادي إضاعة الوقت
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 :33 رقـ الجدكؿ

  ؟ MBC3مع من تشاهد قناة  السؤال

 المجموع
النسب 
 المئوٌة

المج
موع 
 العام

  العائلة   بمفردك  اإلخوة  األم  األب  اإلجابة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار المتغٌر

 الجنس

 %56,25 54 %5.21 05 %13.54 13 %35.42 34 %1.04 10 %1.04 1 ذكر

100 

 %43,75 42 %4.17 04 %8.33 80 %29.17 28 %2.08 20 00 00 أنثى

 السن

08-09 0 00 10 1.04% 23 23.96% 60 6.25% 03 3.13% 33 34,38% 

100 10-12  10 1.04% 20 2.08% 39 40.63% 13 13.54% 05 5.21% 60 62,50% 

أكثر من 
12 

00 00 00 00 00 0 0 20 2.08% 01 1.04% 30 3,12% 

المستوى 
 التعلٌمً

الصف 
4 

00 00 10 1.04% 36 37.5% 14 14.58% 06 6.25% 57 59,38% 

100 
الصف 

5 
10 1.04% 20 2.08% 26 27.08%  70 7.29% 03 3.13% 39 40,62% 

المستوى 
 المعٌشً

 %28,13 27 %1.04 01 %6.25 60  %18.75 18 %1.04 10 %1.04 10 جٌد

 %63,54 61 %8.33 08 %14.58 14 %38.54 37 %2.08 20 00 00 متوسط 100

 %8,33 80 00 00 %1.04 01 % 7.29 70 00 00 00 00 متدنً
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    مع األب،   MBC3 وجدنا أف ذكر واحد فقط يشاىد قناة 33مف خبلؿ الجدوؿ رقـ 

و ذكر واحد يشاىدىا مع األـ، أما نسبة الذكور الذيف يشاىدوف القناة مع اإلخوة فنسبتيـ 

  يشاىدونيا مع العائمة،   % 5.21يشاىدوف القناة بمفردىـ، و % 13.54، و 35.42%

يشاىدف  % 8.33، و %29.17أما اإلناث فمعظميف يشاىدف القناة مع اإلخوة و نسبتيف 

     يشاىدنيا مع العائمة، و بنتاف فقط تشاىداف القناة مع األـ،% 4.17القناة بمفردىف، و 

. و ال توجد أي تشاىد القناة مع األب

 سنوات 9 و8بالنسبة لمتغير السف فمعظـ المبحوثيف الذيف سنيـ يتراوح بيف 

     يشاىدونيا بمفردىـ،   % 6.25، و %23.96 مع اإلخوة و نسبتيـ MBC3يشاىدوف قناة 

       يشاىدونيا مع العائمة، و شخص واحد فقط يشاىدىا مع األـ، و ال يوجد% 3.13و 

% 40.63 سنة 12 و 10أي شخص يشاىد القناة مع األب، و الذيف يتراوح سنيـ بيف 

% 5.21يشاىدوف القناة بمفردىـ، و % 13.54منيـ يشاىدوف القناة مع اإلخوة، و 

       يشاىدونيا مع األـ، و شخص واحد فقط يشاىدىا % 2.08يشاىدونيا مع العائمة، و 

        فيوجد فقط شخصيف يشاىداف القناة بمفردىما12مع األب، أما الذيف يفوؽ سنيـ سف 

. و شخص واحد يشاىدىا مع العائمة 

مف األطفاؿ الذيف يدرسوف في السنة % 37.5 أما فيما يخص المستوى التعميمي 

 يشاىدونيا  %6.25يشاىدونيا بمفردىـ، و % 14.58الرابعة يشاىدوف القناة مع اإلخوة، و 

و ال شخص يشاىد  مع العائمة، و شخص واحد فقط يشاىد القناة مع األـ، في حيف ال يوجد 
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القناة مع األب، أما أطفاؿ الصؼ الخامس فشخص يشاىد القناة مع األب و شخصيف 

  يشاىدونيا بمفردىما،% 7.29يشاىدونيا مع اإلخوة، و % 27.08يشاىدانيا مع األـ، و 

. يشاىدونيا مع العائمة % 3.13و 

أما بالنسبة لممستوى المعيشي فاألطفاؿ الذيف مستواىـ المعيشي جيد فكانت إجاباتيـ 

،   %18.75مع األب شخص واحد، مع األـ أيضا شخص واحد، مع اإلخوة :كاآلتي

 ، و شخص واحد يشاىدىا مع العائمة، أما الذيف مستواىـ المعيشي متوسط%6.25بمفردىـ 

يشاىدونيا % 8.33يشاىدونيا بمفردىـ، و % 14.58يشاىدونيا مع اإلخوة، و% 38.54

 مع العائمة، و شخصيف يشاىدانيا مع األـ، و ال يوجد أي شخص يشاىد القناة مع األب،

            مف المبحوثيف يشاىدوف القناة مع اإلخوة،% 7.29أما الذيف مستواىـ المعيشي متدني 

.    و شخص واحد يشاىدىا  بمفرده، بينما  انعدمت النسب في اإلجابات األخرى
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: 34الجدكؿ رقـ 

 

 

 

  فً فترة االمتحانات ؟MBC3هل ٌسمح لك األولٌاء بمشاهدة قناة  السؤال

 المجموع
النسب 
 المئوٌة

المجموع 
 العام

 ال نعم اإلجابة

 المتغٌر
 

 النسبة التكرار
 

 التكرار
 

 النسبة

 الجنس

 56,25% 54 %53.12 51 %3.13 30 ذكر

100 

 43,75% 42 %42.71 41 %1.04 10 أنثى

 السن
 

08-09 30 3.13% 30 31.25% 33 %34,38 

100 10-12 10 1.04% 59 61.46% 60 %62,5 

أكثر من 

12 
00 00 03 3.12% 03 %3,12 

المستوى 
 التعلٌمً

 59,38% 57 %56.25 54 %3.13 30 4الصف 

100 

 40,62% 39 %39.58 38 %1.04 10 5الصف 

المستوى 
 المعٌشً

 28,13% 27 %28.13 27 00 00 جٌد

 63,54% 61 %60.41 58 %3.13 30 متوسط 100

 8,33% 08 %7.29 07 %1.04 10 متدنً
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 نبلحظ أف أغمب األولياء ال يسمحوف ألبنائيـ بمشاىدة 34مف خبلؿ الجدوؿ رقـ 

، و الذيف %53.12 في فترة االمتحانات فالذكور الذيف أجابوا ببل نسبتيـ MBC3قناة 

و بنت  ،%42.71، أما اإلناث فالمواتي أجابنا ببل نسبتيف %3.13 أأجابوا بنعـ نسبتيـ 

. واحدة فقط أجابت بنعـ

            مف األطفاؿ الذيف تتراوح أعمارىـ% 31.25أما بالنسبة لممتغير السف 

% 3.13 سنوات ال يسمح ليـ األولياء  بمشاىدة القناة في فترة االمتحانات، و 9 و 8بيف 

           يسمح ليـ اآلباء بالمشاىدة في فترة االمتحانات، أما األطفاؿ الذيف يتراوح سنيـ 

% 61.46  سنة فشخص واحد منيـ فقط يسمح لو اآلباء بمشاىدة القناة، و12 و 10بيف 

ال يسمح ليـ األولياء بمشاىدة القناة في فترة االمتحانات، في حيف أف جميع األطفاؿ الذيف 

يفوؽ سنيـ سف الثاني عشر ال يسمح ليـ اآلباء بمشاىدة القناة في فترة االمتحاف و نسبتيـ 

3.12 . %

مف أطفاؿ الصؼ الرابع ال يسمح ليـ % 56.25و فيما يخص المستوى التعميمي 

يسمحوف ليـ بالمشاىدة في فترة % 3.13األولياء بمشاىدة القناة في فترة االمتحاف، و 

االمتحانات، أما أطفاؿ الصؼ الخامس فشخص واحد يسمح لو أولياءه بمشاىدة قناة 

MBC3ال يسمح بيـ األولياء بمشاىدة القناة في فترة % 39.58 في فترة االمتحانات، و

. االمتحانات
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      أما المستوى المعيشي فجميع األطفاؿ الذيف مستواىـ المعيشي جيد ال يسمح 

، أما الذيف %38.13 في فترة االمتحانات و نسبتيـ MBC3ليـ األولياء بمشاىدة قناة 

                   أجابوا بنعـ، و شخص% 3.13أجابوا ببل، % 60.41مستواىـ المعيشي متوسط 

واحد فقط مف الذيف مستواىـ المعيشي متدني يسمح لو األولياء بمشاىدة القناة في فترة 

. ال يسمح ليـ األولياء بالمشاىدة في فترة االمتحانات%  7.29االمتحانات،  و 
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: 35 رقـ الجدكؿ 

 

 

 

 السؤال
 فً حالة حصولك MBC3هل ٌمنعك أولٌاءك من مشاهدة قناة 

 على عالمات منخفضة ؟

 المجموع
النسب 
 المئوٌة

المجموع 
 العام

 ال نعم    اإلجابة

 المتغٌر
 

 النسبة التكرار
 

 التكرار
 

 النسبة

 الجنس

 56,25% 54 %17.71 17 %38.54 37 ذكر

100 

 43,75% 42 %13.54 13 %30.21 29 أنثى

 السن
 

08-09 25 26.04% 08 8.33% 33 %34,38 

100 10-12 39 40.63% 21 21.87% 60 %62,5 

أكثر من 

12 
02 2.08% 01 1.04% 03 %3,12 

المستوى 
 التعلٌمً

 59,38% 57 %14.58 14 %44.79 43 4الصف 

100 

 40,62% 39 %16.66 16 %23.96 23 5الصف 

المستوى 
 المعٌشً

 28,13% 27 %10.42 10 %17.71 17 جٌد

 63,54% 61 %17.71 17 %45.83 44 متوسط 100

 8,33% 08 %3.12 03 %5.21 05 متدنً
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 MBC3 أف معظـ الذكور يمنعيـ األولياء مف مشاىدة قناة 35يبيف لنا الجدوؿ رقـ 

ال يمنعيـ  ، أما الذيف%38.54في حالة حصوليـ عمى عبلمات منخفضة و قدرت نسبتيـ بػ

مف اإلناث يمنعيف اآلباء مف %  30.21، و %17.71أولياءىـ مف مشاىدة القناة فنسبتيـ 

           %13.54مشاىدة القناة في حالة حصوليف عمى عبلمات منخفضة، في حيف أف 

. ال يمنعيف األولياء مف مشاىدة القناة

     %26.04 سنوات 9 و 8و بالنسبة لمتغير السف فالذيف تتراوح أعمارىـ بيف 

   في حالة حصوليـ عمى عبلمات منخفضة،   MBC3منيـ يمنعيـ األولياء مف مشاىدة قناة 

 12 و 10بيف   ال يمنعيـ األولياء مف مشاىدة القناة، أما الذيف يتراوح سنيـ % 8.33و 

 عمى عبلمات منخفضة، يمنعيـ اآلباء مف مشاىدة القناة في حالة حصوليـ% 40.63سنة 

 12ال يمنعيـ األولياء مف مشاىدة القناة، في حيف الذيف يفوؽ سنيـ سف % 21.87و 

وجدنا شخص واحد فقط ال يمنعو أولياءه مف مشاىدة القناة في حالة حصولو عمى عبلمات 

منخفضة، و شخصيف يمنعيما األولياء مف مشاىدة القناة في حالة حصوليما عمى عبلمات 

. ضعيفة

      مف أطفاؿ الصؼ الرابع أجابوا بنعـ،   % 44.79أما بالنسبة لممستوى التعميمي 

% 16.66أجابوا بنعـ، % 23.96أجابوا ببل، أما أطفاؿ الصؼ الخامس % 14.58و 

. أجابوا ببل
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يمنعيـ % 17.71أما المستوى المعيشي فاألطفاؿ الذيف مستواىـ المعيشي جيد 

% 10.42 في حالة حصوليـ عمى عبلمات منخفضة، و MBC3األولياء مف مشاىدة قناة 

ال يمنعيـ األولياء مف مشاىدة القناة في حالة حصوليـ عمى عبلمات ضعيفة، أما المستوى 

          ال يمنعيـ األولياء،   % 17.71يمنعيـ األولياء، و % 45.83المعيشي المتوسط 

مف أطفاؿ ىذا المستوى يمنعيـ أولياءىـ % 5.21أما فيما يخص المستوى المعيشي المتدني 

ال يمنعيـ % 3.12 في حالة حصوليـ عمى عبلمات منخفضة، و MBC3مف مشاىدة قناة 

. األولياء
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: 36 رقـ الجدكؿ

 

 

 

 هل ٌخصص لك األولٌاء وقت للدراسة و وقت للمشاهدة ؟ السؤال

 المجموع
النسب 
 المئوٌة

المجموع 
 العام

 ال نعم  اإلجابة

 المتغٌر
 

 النسبة التكرار
 

 التكرار
 

 النسبة

 الجنس

 56,25% 54 %12.5 12 %43.75 42 ذكر

100 

 43,75% 42 %6.25  06 %37.5 36 أنثى

 السن
 

08-09 28 29.17% 05 5.21% 33 %34,38 

100 10-12 48 50% 12 12.5% 60 %62,5 

أكثر من 

12 
02 2.08% 01 1.04% 03 %3,12 

المستوى 
 التعلٌمً

 59,38% 57 %13.54 13 %45.84 44 4الصف 

100 

 40,62% 39 %5.21 05 %35.41 34 5الصف 

المستوى 
 المعٌشً

 28,13% 27 %5.21 5 %22.92 22 جٌد

 63,54% 61 %13.54 13 %50 48 متوسط 100

 8,33% 08 00 00 %8.33 08 متدنً
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مف الذكور يخصص ليـ اآلباء وقت % 43.75 وجدنا أف 36مف خبلؿ جدوؿ رقـ 

             ال يخصص ليـ األولياء ال وقت لمدراسة % 12.5لمدراسة ووقت لمشاىدة القناة، و 

أما اإلناث المواتي يخصص ليف األولياء وقت لمدراسة ووقت لممشاىدة  وال وقت لممشاىدة،

%. 6.5، و المواتي ال يخصص ليف اآلباء الوقت فقد كانت نسبتيف %37.5نسبتيف 

 سنوات 9 و8مف األطفاؿ الذيف يتراوح سنيـ بيف % 29.17و بالنسبة لمتغير السف 

ال يخصص ليـ األولياء % 5.21يخصص ليـ األولياء وقت لمدراسة و وقت لممشاىدة، و 

    مف ىؤالء األطفاؿ يخصص % 50 سنة 12 و 10الوقت،    أما الذيف يتراوح سنيـ بيف 

        لـ يخصص ليـ األولياء% 12.5ليـ األولياء وقت لمدراسة و وقت لمشاىدة القناة، و 

% 2.08 فوجدنا 12ال وقت لمدراسة و ال وقت لممشاىدة، أما الذيف يفوؽ سنيـ سف 

      يخصص ليـ األولياء وقت لمدراسة و وقت لممشاىدة، و شخص واحد فقط ال يخصص

. لو اآلباء الوقت

مف مبحوثي الصؼ الرابع أجابوا % 45.84أما فيما يخص المستوى التعميمي فوجدنا 

          مف مبحوثي الصؼ الخامس أجابوا بنعـ،% 31.41أجابوا ببل، و % 13.54بنعـ، و 

. أجابوا ببل% 5.21و 

أجابوا بنعـ،    % 22.92و بالنسبة لممستوى المعيشي فاألطفاؿ الذيف مستواىـ المعيشي جيد

مف المبحوثيف الذيف مستواىـ % 50مف المبحوثيف أجابوا ببل، في حيف أف % 5.21و 

أما المستوى  ،%13.54المعيشي متوسط أجابوا بنعـ، و الذيف أجابوا ببل كانت نسبتيـ 
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المعيشي المتدني فوجدنا أف كؿ المبحوثيف يخصص ليـ األولياء وقت لمدراسة و وقت 

%. 8.33لممشاىدة و كانت نسبتيـ 
 

: استنتاج المحكر الرابع

       MBC3مف خبلؿ النتائج التي توصمنا إلييا نرى أف معظـ المبحوثيف يشاىدوف قناة 

  مع اإلخوة و خاصة فئة الذكور، بحكـ أف اإلخوة ىـ األكثر تقاربا إلى بعضيـ  البعض،   

     كما أف أغمب أولياء ىؤالء األطفاؿ ال يسمحوف ليـ بمشاىدة القناة في فترة االمتحانات،   

و أيضا يخصصوف ليـ وقت لمدراسة ووقت لممشاىدة، و ىـ يقوموف بكؿ ىذه االحتياطات 

مف أجؿ الحفاظ عمى دراستيـ، إال أنو و بالرغـ مف كؿ ىذا فيـ في حالة حصوؿ أبنائيـ 

ليـ بمشاىدة  عمى عبلمات ضعيفة يقوموف بمعاقبتيـ و تمثمت ىذه العقوبة في عدـ السماح

         القناة، و ذلؾ مف أجؿ رفع مستواىـ في المرة المقبمة، و ىـ يعتبروف أف ىذه الطريقة 

ىي التي تؤثر في أبنائيـ ألف التمفاز أصبح اليـو مف ضرورياتيـ و ال يستطيعوف االستغناء 

    .عنو
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: االسػتنتػاج الػعػاـ

مف خبلؿ النتائج السابقة نستنتج أنو بالرغـ مف وجود العديد مف القنوات المنافسة لقناة 

MBC3 و التي أخذت جؿ وقت الطفؿ إال أنو ما زاؿ متمسكا بيا ولو أف معظميـ ،

        يشاىدونيا أحيانا في أياـ العطؿ األسبوعية وفي المساء، ألنيا تعتبر مف األوائؿ 

التي اىتمت بو وخصصت لو قناة، لذا يرى الطفؿ أنيا األـ األولى بالنسبة لمقنوات األخرى 

. فبلبد مف مشاىدتيا ولو لساعة فقط

      واتضح لنا أف ما يفضمو األطفاؿ مف البرامج ىي البرامج الترفييية و التثقيفية مع العمـ

 أف معظميـ ذكور و يدرسوف في السنة الرابعة،   كما أف توقيت بث ىذه البرامج يساعدىـ،

 فيو يود   و ىـ يشاىدونيا مف أجؿ التثقيؼ ألف الطفؿ اليـو أصبح أكثر وعيا مف قبؿ

              مشاىدة البرامج التي يراىا بأنيا تزيد مف معموماتو حتى يتسنى لو تبادؿ المعمومات 

                  مع الغير، و في بعض األحياف حتى المناقشة مع الكبار حتى يبيف ليـ أنو ليس صغيرا

و إنما لديو معمومات قد ال يعرفيا حتى ىـ الكبار، و ىذا ال يعني أف التمفزيوف و بالتحديد 

 ليس لدييا سمبيات فيي ككؿ القنوات مثمما لدييا جانب إيجابي لدييا أيضا MBC3قناة  

بعد مشاىدتيـ  جانب سمبي، فيذه القناة جعمت األطفاؿ يقضوف وقتا إضافيا لمشاىدتيا

لمقنوات األخرى، فيـ بذلؾ أصبحوا يقضوف وقتا أطوؿ أماـ التمفزيوف أكثر مما يقضونو في 

مراجعة دروسيـ، و بالتالي فاف كثرة مشاىدتيـ لمقناة أدى إلى إىماليـ لدراستيـ و إلى 

عمى تحصيميـ  و كؿ ىذا يؤثر الكسؿ و التياوف في إنجاز الواجبات المنزلية و المراجعة،
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العممي، إال أف ىناؾ أطفاؿ متفطنيف ال يتبلعبوف بدراستيـ فيـ يستطيعوف التوفيؽ بيف 

           و أغمبيـ  الدراسة و القياـ بالمراجعة، و مف أجؿ التقميؿ مف ىذا التأثير يقـو األولياء

ذو مستوى معيشي متوسط  بتخصيص ألبنائيـ وقت لمشاىدة القناة و وقت لمدراسة أي أف 

 ليـ بمشاىدتيا في فترة االمتحاف   األباء يقوموف بتنظيـ أوقات أبنائيـ، كما أنيـ ال يسمحوف

                خوفا مف أف تميييـ عف دراستيـ و اىتماميـ بيا، ألف ىذه الفترة أي فترة االمتحانات 

فيـ يقوموف بتسميط  مف كؿ ىذه االحتياطات ىي الفترة الحاسمة بعد عناء طويؿ، و بالرغـ 

    العقوبة عمييـ و ذلؾ بمنعيـ مف مشاىدة القناة في حالة حصوليـ عمى عبلمات ضعيفة، 

و ذلؾ مف أجؿ رفع مستواىـ في المرة المقبمة، إال أنو ما عمينا قولو يجب عدـ ترؾ األوالد 

 . يشاىدوف القنوات بمفردىـ ألف معظـ النتائج أتثبت أف األطفاؿ يشاىدوف القناة مع اإلخوة
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: اتػمةػػػػػػػػخ

و ألف التػمفػزيوف  أصبح التمفزيوف يكتسي أىمية كبيرة نظرا لممكانة التي يحتميا في وقتنا ىذا،

أداة اتصاؿ سمعي بصري يتـ مف خبلليا نقؿ األخبار و التطرؽ إلى كافة البرامج 

والمواضيع، و أف التمميذ أصبح أشبو بالشرنقة التي أحاطت بو وسائؿ اإلعبلـ مف كؿ ناحية 

ليذا ىناؾ خطر يجب تفاديو، فالبرامج التمفزيونية أشد تأثيرا عمى التمميذ و عمى تحصيمو 

العممي، و عمى كؿ النواحي الدراسية مف حياتو، خاصة عندما يتعمؽ األمر بالقنوات 

.  فيي تقـو ببث برامج خاصة بيـ بدوف انقطاعMBC3الخاصة بيـ و مف بينيـ قناة 

          MBC3ومف خبلؿ النتائج المتوصؿ الحظنا وجود عبلقة سمبية بيف مشاىدة قناة 

    و التحصيؿ العممي ألف الوقت الذي يقضيو الطفؿ في مشاىدة القناة  يمكف أف يستغمو 

في إنجاز واجباتو المنزلية وتحسيف مياراتو العممية،   كما أف ىذه العبلقة ىي عبلقة إيجابية 

. لما تحصموا عميو مف معمومات جديدة

          و في األخير ما يسعني إال أف أقوؿ  أنو بالرغـ مف التأثير اإليجابي و السمبي

               عمى التحصيؿ العممي لمتمميذMBC3عمى حد سواء لمبرامج التمفزيونية لقناة 

إال أنو لـ نبلحظ التأثير اإليجابي المرجو مف ىذه البرامج و ال التأثير السمبي الذي يجعمنا 

 .في حالة مف الرعب الكبير
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