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 الملخص بالعربية

قمنا يف ىذه ادلذكرة  بدراسة تأثري اإلشهار التلفزيوين على سلوك األطفال ذو الفئة العمرية من أربع 
ست سنوات، الذين يشاىدون التلفزيون ويتعرضون لإلشهار التلفزيوين، حيث استعملنا ادلنهج  إىل

ادلسحي  معتمدين على تقنية االستمارة، ونضرا لصعوبة تطبيق ىذه األخرية على فئة من قسم 
التحضريي، مت احلصول على معلومات من أولياء األمور ،كوهنم يالحظون سلوك أطفاذلم عند 

ىل االشهارات اليت يعرضها التلفزيون يف مدرسة اإلخوة تركي ببلدية منداس، وتطرقنا إىل تعرضهم إ
،ومن أىم النتائج ادلتحصل عليها 2102افريل22اىل2دراسة ستون عينة "مفردة"، ومتت الدراسة من

 جند:ـ

 بادلئة64.44ائمة حيث بلغت نسبتهم ـــــ ـــ يتعرض األطفال بانتظام بصفة د

يف أمناط وعادات ادلتابع لإلشهار التلفزيوين وذلك حسب جنس الطفل ومستواه  ـ وجود فروق
حبكم مكوثهم يف  %62، أما الذكور فبلغت نسبتهم %22االجتماعي ،حيث بلغت نسبة االناث

البيت أكثر من الذكور،أما ادلستوى االجتماعي فقد أكدت الدراسة أن الذين ينتمون إىل ادلستوى 
 ن غريىم وذلك نتجت لوجود بدائل أخرى.اجليد اقل مشاىدة م

من  %64.44لإلشهار التلفزيوين دور يف اكتساب األطفال مفردات لغوية جديدة ، حيث اجابوا -
 األولياء أن أطفاذلم يكتسبون مفردات جديدة نتجت لتكرار ادلستمر.

أكدت الدراسة أن لإلشهار التلفزيون تأثري على سلوك األطفال من خالل إجابات األولياء،  -
وصرح أن لو تأثري اجيايب وسليب والتأثري االجيايب متثل يف االعتماد على النفس، وكذلك النظافة 
 ،واحملافظة على البيئة والتعلم من خالل تقليد وحماكاة من ىم اكرب منهم وكذلك الشخصيات

اإلعالنية. أما التأثري السليب على سلوكهم فيتمثل يف غرس العنف يف نفوس األطفال من خالل 
أشكال عرض اإلشهار للعنف كالعنف اللفظي واجلسدي وغريىا مم يرتتب عنو الشعور باخلوف 

والقلق ،وكذلك أكدت أهنم تعلمهم سلوك غذائي غري صحية مثل أكل مأكوالت مضرة بالصحة كا 



شروبات الغازية.و أكدت الدراسة أن جل األطفال يصرون على شراء السلعة ادلعلنة مم شيبس وادل
يكسبون سلوك استهالكي من خالل إجبار األىل على اقتنائو بالرغم انو غري ران عنها .ومن خالل 

 النتائج تؤكد صحة الفرضيات.

 ـــــ الكلمات ادلفتاحية

 ـــــــــ سلوك الطفلاإلشهار التلفزيوين ـــــــــــ تأثريا ــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الملخص باللغة الفرنسية

Résume en français 

Dans ce travail nous examinons l'impact de la publicité 
télévisée sur le comportement d'enfants de tranche d'âge de 
quatre à six ans, qui sont exposés à la télévision de la publicité, 
où nous avons utilisé l'approche de balayage, en se fondant sur 
la technologie formulaire. Des informations ont été obtenues 
auprès des parents, parce qu'ils perçoivent le comportement de 
leurs enfants quand ils sont exposés à la publicité offerte par la 
télévision, de l’école fréres turki..de la commune de MENDAS. 
Nous avons étudié l'étude de soixante échantillons "Single", 
l'étude a eu lieu du 2 au 25 avril 2017, et l'un des résultats les 
plus importants obtenus sont: 
Les enfants regardent la télévision régulièrement avec 
pourcentage de 64.44.  
- Il existe des différences dans les modèles et les habitudes de la 
publicité télévisée, selon le sexe de l'enfant et son niveau social, 
où la proportion de filles 55%, tandis que les hommes ont 
atteint 45% en raison de leur séjour à la maison plus que les 
garçons, et le niveau social, l'étude a confirmé que ceux qui 
appartenaient au bon niveau étaient inférieurs à ceux d'autres en 
raison de l'existence d'autres solutions de rechange. 



- La publicité télévisée joue un rôle important l'acquisition des 
enfants d'un nouveau vocabulaire linguistique, où ils ont 
répondu 86,66% des saints que leurs enfants acquièrent un 
nouveau vocabulaire résultant d'une répétition répétée. 
- L'étude a confirmé que la publicité télévisée a un impact sur le 
comportement des enfants à travers les réponses des parents. Il a 
déclaré qu'il avait un effet positif et négatif, influence positive 
représentée dans l'autonomie, l'hygiène, la préservation de 
l'environnement et l'apprentissage par l'imitation et la 
simulation de ceux qui sont plus grands que ceux-ci ainsi que 
des personnalités publicitaires.  L'impact négatif sur leur 
comportement est l'incitation à la violence dans le cœur chez les 
enfants à travers les formes d'affichage violence publicitaires tels 
que la violence verbale et physique et d'autres, ce qui entraînera 
le sentiment de peur et de l'anxiété, et a également confirmé 
qu'ils apprennent le comportement de mauvaise alimentation 
tels que manger des aliments malsains tels que chips, boissons 
gazeuses..etc. 
- L'étude a confirmé que la plupart des enfants insistent sur 
l'achat de l'objet publicitaire, ce qui génère un comportement 
de consommation en obligeant les parents à l'acquérir même s'il 



n'est pas contrôlé par celui-ci. Les résultats confirment la 
validité des hypothèses. 

Mots clés 
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 لذي أعطاين العزمية واإلرادة على إمتام عملنا  ىذا ،حنمدك محدا يليق جباللك وعظمتك.ااحلمد هلل 

بالشكر اخلالص إىل األستاذة احملرتمة، ادلشرفة على ىذا العمل"بن دنيا فاطمة" اليت مل تبخل عليا  أتقدم
 ابنصائحها القيمة، وصربىا معي، حيث واجهتين عند اخلطأ، وشجعتين عند الصواب، فكانت نعم

 األستاذة. اادلشرفة، ونعم

د احلميد بن باديس قسم علوم اإلعالم كما أتقدم جبزيل الشكر والتقدير إىل مجيع أساتذة جامعة عب
 واالتصال .

 مناقشة عملي ىذا. قبول على واشكر األساتذة

 

 

 

 

 



 

إىل ارضي وحاضنة القبل إىل اليت رفعت راية التحدي ،وكانت السند األول واخلًن يل بعد اهلل سبحانو ،إىل 
أطال اهلل يف عمرىا ،متنييت لكي أسطورة ادلاضي واحلاضر إىل زمن شركين مهوم حيايت إىل أمي احلبيبة 

 بالشفاء.

إىل روح من امحل امسو بافتخار إىل أيب الذي علمين معىن الصرب واالجتهاد رامحك اهلل وأسكنك فسيح 
 جنانو.

 إىل الذين عشت ألجلهم وعاش ألجلي: كمال ،إمساعيل ،سعدية،فريدة،مولود،صليحة،جاليل.فايز،ويزه.

 بدون استثناء إىل أحفاد العائلة واحدا واحد

 حنان. عائشة، أمينة، سعاد، إىل اإلخوة الذين مل تلدىم أمي: زوليخة،

بن قسميو حممد"أمنييت لو »ــــ إىل من شاركين الصرب والعطاء، إىل بسمة دائمة، إىل أستاذي يف ىذه احلياة، 
 بالشفاء وأطال اهلل يف عمره.

 .……ـــــ إىل كل من مل يكتبهم قلمي ذكرىم قلب

                                                                                         

 يفايزة بباج                                                                              
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 ــــ مقدمةــــ 

حيث  ويكرب،اإلنسان، منذ والدتو إىل أن ينمو  امن أىم ادلراحل اليت دير هب تعترب مرحلة الطفولة
ل عالقات يشك فهو  فيها ادلعارف ويكتسب السلوكيات. كما أهنا مرحلة النشاط واحليوية ،الطفل  يتعلم

لمية والتكنولوجية، طرحتو التغريات العا ن طفل قرن الواحد والعشرين متميز وفق موطيدة مع ما حييط بو، وإ
  ،شاهنا أن تؤثر يف الطفل خاصة التلفزيوناليت من وىي وسائل اإلعالم، ،اليت  أعطتو مؤسسة تنشئة جديدة

فهو عامل جذب واستمتاع عن طريق خصائصو التقنية اليت أصبح ينافس بواسطتها األسرة يف اكتساب 
ك تنوع السلوكيات، مما أدى إىل تلقيبو "باألب الروحي لألطفال" خاصة بعد ظهور الفضائيات وبذل

ية عن وسيلة ستهويهم،  وجند من بني ىذه الربامج اإلشهار فهو ال يقل أمهالقنوات، وعرضها لربامج ت
 عرضو .

إن سحر الصورة والصوت واحلركة واأللوان واللغة اليت يتمتع هبا اإلشهار زادتو أمهية يف صفوف  
األطفال، وكذلك األشكال والقوالب اليت يظهر من خالذلا، اليت تستحوذ على انتباه ىذه الفئة العمرية 

النقدـ،  فهم يقضون أوقات طويلة يف مشاىدة  تدلكنز ما متالكأقل ا لذات منذ سن مبكرة، خاصة وأهنابا
التكرار ادلستمر يف التلفاز وبرارلو .وىذا ما يؤدي إىل ترسيخ األفكار وادلعلومات والسلوكيات عن طريق 

 وقائع أمامحيث يشعر الطفل انو  ، التأثريلنجاح عملية هبا يعمل  إسرتاذبيةفهي  ،عرض ىذه االشهارات
سلوك التقليد ذلا من ينتج من خالذلا اليت و شها من خالل الشخصيات اليت يربزىا يعاكسة للحياة اليت يع

منهما خيدم  كال نتوافق،أل و يف تناغم ن الطفل واإلشهاروالواقع أ ،ادلختلفة خالل احلركات وسلوكيات
فمن ادلتوقع أن تؤثر  على عالقة قوية  التلفزيوين وعليو فان العالقة اليت ذبمع األطفال واإلشهار، األخر

هبذه الدراسة قمنا  األساس.  وعلى ىذا سلبية أو اجيابيةاكتساب  الطفل مقبل ادلدرسة لسلوكيات خمتلفة 
  اإلشهار التلفزيوين على سلوك الطفل.ريأثتدلعرفة 

وقد قسمنا حبثنا ىذا إىل إطار منهجي وإطار نظري وأخر تطبيقي حيث تضمن اإلطار ادلنهجي على 
لسؤال الرئيسي وعلى التساؤالت الفرعية كما وضعنا الفرضيات اليت مت اختبارىا يف ميدان البحث ،وأسباب ا

اختيار ادلوضوع، وكذلك أمهية وأىداف ىذه الدراسة ، وكذلك حددنا منهج ورلتمع البحث مع ربديد 
 .ساتالدرا دراسات السابقة مع التعقيب على ادلفاىيم  وذكرنا اخللفية النظرية وال



 

ب  

أما اجلانب النظري فتضمن فصلني ،تناولنا يف أولو مدخل لدراسة الطفولة ،حيث تطرقنا يف ادلبحث األول 
،أما ادلبحث الثاين فقد تناولنا سيكولوجية  مراحلها،أمهيتها وحاجاهتا إىل ماىية الطفولة ،وفيو ادلفهوم ،

لوجية التقمص والتقليد واحملاكاة الطفولة وفيو سيكولوجية النمو، وسيكولوجية اإلدراك ، وسيكو 
 ،وسيكولوجية التعلم ،أما ادلبحث الثالث فقد تناولنا فيو العالقة اليت تربط الطفل بالتلفزيون.

ويف الفصل الثاين فقد تطرقنا إىل موضوع اإلشهار التلفزيوين والطفل ،فتناولنا يف ادلبحث األول : ماىية 
و، وتطوره ،وأنواعو وخصائصو،أمهيتو وأىدافو، ومراحل بناء الرسالة اإلشهار التلفزيوين من خالل ذكر مفهوم

عالقة الطفل باإلشهار التلفزيوين من خالل جاذبية الصورة، ا هية.أما ادلبحث الثاين فتناولنا فاالشهار 
، الطفل يف مشاىدة اإلشهار التلفزيوين ةالتلفزيوين وعالقتو حباجات النمو لدي األطفال، ومتع رواإلشها

 الطفل.اإلشهار التلفزيوين على سلوك  وتأثري

وأخريا اإلطار التطبيقي الذي تناولنا فيو عرض وربليل النتائج العامة، مث اخلروج دبجموعة من االستنتاجات 
 والتوصيات، ليختتم موضوع البحث خبامتة لنتائج الدراسة ادلعتمدة عليها ومن مث ادلالحق
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 /اإلشكالية01 

شهد العامل ثورة تقنية مست سلتلف اجملاالت من بينها وسائل االتصاؿ اجلماىَتي، شلا نتج عنها  
و من أمهها مبا يتمتع بيعد التلفزيوف ، و  مهاستحوذت على اىتمام د وادلستمر والدائم من قبل األفرااستخدامها 

أكثر الوسائل قبوال لدى ادلعلنُت،وتأثَتا خصائص وإمكانيات اليت جعلتو يف مقدمة الوسائل اإلعالمية ،وجعلتو 
لقدرتو على جذب الكبار عامة والصغار خاصة حولو من خالؿ ما يتضمنو من معارؼ  يف ادلشاىدين،

من من أىم وسائل التكوين والتثقيف لدى فئة األطفاؿ ومعلومات ومجالية يف الشكل وادلوسيقى، حيث أصبح 
 أف اإلشهار أحد برارلو فهو بدوره ديثل أىم مصادر دتويلو.   اومبخالؿ الربامج اليت يقدمها. 

مبا يعرضو التلفزيوف، فهم يقضوف أوقات  طفاؿ أكثر الفئات العمرية تأثَتيف السياؽ نفسو، يعترب األ
عن طريق ما يقدمو من صوت وصورة وحركة ولوف،  ادلختلفة ومنها االشهاراترارلو طويلة يف مشاىدة ب

ولغة،فهو بذلك يعد إسًتاجتية ىامة للتأثَت من خالؿ عملو على ترسيخ األفكار وادلعلومات والسلوكيات عن 
ادلعاين من اإليقونات و  االشهارية حتتوي على العديد هبدؼ التأثَت واإلقناع خاصة وأف الومضةطريق التكرار 

ف الرسائل االشهارية تستحوذ على إ،ألهنم أقل امتالؾ دليكانزمات النقد ،و  ىذه الشرحيةتأثَت يف  أنتجتاليت 
وتربية قوة اإلبداع لديهم  وكذلك استعمالو يف الرفع من ادلستوى  ،طفل منذ سن مبكرة  بتنمية خياذلمانتباه ال

نو أماـ مشاىدة حية على أذاب  حيث يشعر الطفل ات بأسلوب جاللغوي لديهم من خالؿ إبراز الشخصي
ديثل  فأصبحلو  األب الروحيف التلفزيوف يعد أضهم الدائم ذلذه االشهارات ومبا الواقع،كذلك من خالؿ تعر 

ا وكثَتا م فيعد اإلشهار التلفزيوين ملهمهم يف التعلم واكتساب ادلهارات،الذي يصنع حياتو اليومية رلتمعو 
اغاين والكلمات ادلصاحبة لتلك االشهارات ويقبلوف على شرا  ما يعلن عليو من سلع بدافع صلدىم يرددوف األ

 التقليد وكذلك مشاىد العنف ادلختلفة من عنف لفظي والضرب.

وقع أف تؤثر  على اكتساب  وعليو فاف العالقة اليت جتمع األطفاؿ واإلشهار التلفزيونية عالقة قوية ،فمن ادلت 
                            قبل ادلدرسة لسلوكيات سلتلفة اليت يعكسها اإلشهار.                                       ماالطفل 

 وعلى  ىذا األساس نطرح اإلشكاؿ التايل:  

 ؟سنوات5الى 4من الطفل  ما تأثير مشاهدة اإلشهار التلفزيوني على سلوك 
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  :التساؤالت المتفرعة من اإلشكالية/ 2ػ 

 *ما ىي عادات و أمناط تعرض األطفاؿ لإلشهار  التلفزيوين ؟

 *ىل اإلشهار التلفزيوين يساعدىم على اكتساب عادات معينة؟ وما ىي ىذه العادات؟

 *كيف يساىم اإلشهار يف تشكيل بعض ادلفردات من حصيلتهم اللغوية؟

 * ىل يكسب اإلشهار التلفزيوين سلوكيات العنف يف األطفاؿ؟

 حياوؿ األطفاؿ تقليدا ما يشاىدوف يف اإلشهار التلفزيوين؟*ىل 

 *ىل حيرص األطفاؿ على شرا  السلعة بعد مشاىدهتا يف اإلشهار التلفزيوين؟ 
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 /فرضيات الدراسة:          3    

ىي موضوع الفرض دتثل يف ذىن الباحث أو رلموعة من الباحثُت احتماال وإمكانية حلل ادلشكلة اليت ـ إن    
البحث، وبالتايل فإف ىناؾ إمكانية دراسة مشكلة معينة، وزلاولة حلها عن طريق وضع فرض معُت أو عدة 

 1فروض باعتبارىا حلوؿ زلتملة أو متوقعة للمشكلة قيد البحث.

اإلضافة ػ ويعرفها موريس أصلرس "أهنا بياف مسبق لوجود عالقة بُت متغَتين أو أكثر تستلـز حتققها ميدانيا ب    
     2إىل أهنا إجابة افًتاضية عن سؤاؿ البحث.

 فرضيات و هي: واشتملت هذه الدراسة علىػ 

   ػ يتعرض األطفاؿ بانتظاـ دائم لربامج  للتلفزيوف.

 ػ ختتلف عادات وأمناط ادلتابعة لإلشهار التلفزيوين بُت األطفاؿ حسب متغَتات اجلنس وادلستوى االجتماعي.

 جديدة لألطفاؿ.زيوين يف تشكيل مفردات لغوية التلف ػ مسامهة اإلشهار

 . ؿاطفاألػ لإلشهار التلفزيوين تأثَتات سلتلفة على سلوؾ 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 137،ص 1995، 7ط ،ديواف ادلطبوعاف اجلامعية،اجلزائر، ،البحوث إعدادوطرق  العلميمناهج البحث عمار بوخوش،زلمد زلمود الذنيات،  1
 78،ص2006بوزيد صحراوي وآخروف ،دار القصبة،اجلزائر، :، ترمنهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية:تدريبات علميةموريس أصلرس، ،  2
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 ـ أهداف وأهمية الدراسة:4

 :ـــــ األهداف

تعترب خطوة حتديد أىداؼ البحث من اخلطوات ادلهمة اليت البد للباحث أف دير هبا فهي تكمن يف 
فأكثر وتعيُت زاوية الدراسة ،وذلذا البد من اإلشارة يف سياؽ ىذا البحث إىل أىداؼ ضبط ادلوضوع أكثر 

 إجرا  ىذه الدراسة اليت مت حتديدىا كاأليت:

 ػػػػػػػػػ ادلعاجلة النظرية دلاىية الطفولة وماىية اإلشهار التلفزيوين والعالقة اليت جتمعهم.

،واألسباب اليت جتذهبم دلشاىدهتم ذلا، كذلك التعرؼ  ػ معرفة مدى مشاىدة األطفاؿ االشهارات التلفزيوف
 اإلشهار التلفزيوين على اكتساب عادات وسلوكيات معينة لألطفاؿ من خالؿ تقليد الرسائل َتأثتعلى 

 االشهارية.

وردود أفعاذلم اجتاىها،  ومعرفة  معرفة مدى مشاىدة ىؤال  األطفاؿ لإلشهار الذي يعرض مشاىد العنف -
 طفاؿ على شرا  السلعة ادلعلن عليها يف اإلشهار.أسباب حرص األ

 ــــــ األهمية:

 إف لكل دراسة أو حبث علمي أمهية يكتسبها  وتتمثل أمهية الدراسة فيما يلي:

التلفزيوف   بولدور الذي يقـو   نظراكبَتة أمهية  ذو ػ تعترب دراسة تأثَت اإلشهار التلفزيوين على سلوؾ الطفل 
من خالؿ إكساب  ،حيث أصبح ذلذه الوسيلة منافسة مع األسرة يف عملية التنشئة  كوسيلة لعرض اإلشهار

الطفل سلوكيات سلتلفة، وتكمن أمهية ىذه الدراسة يف زلاولتها للتعرؼ على رلاالت تأثَت اإلشهار التلفزيوين 
وأف األطفاؿ ىم من  على الطفل نظرا حلساسية ىذه ادلرحلة العمرية وبالتحديد طفل ما قبل ادلدرسة. خاصة

بُت الفئات األكثر استهدفا من قبل ادلعلنُت، ومبا أف العديد من مواضيع اإلشهار موجهة ذلم من مأكوالت 
ومشروبات ومن ادلنتجات اليت حيبوهنا ويفضلوهنا. و كذلك من خالؿ استعماؿ اإلشهار للمؤثرات الاليت 
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األخرى وأشكاؿ العرض، فإف معرفة كل ذلك يعد مبثابة جتذب عن طريق احلركة والصوت وادلوسيقى وادلؤثرات 
 ضرورة ملحة يقتضيها البحث العلمي.

 /ـ أسباب اختيار الدراسة:5

ادلعلـو أنو قبل أي حبث أو دراسة ىناؾ أسباب معينة وخاصة تدفع بالبحث لالستطالع واالستفسار  من 
وعليو سأقـو بتحديد أسباب تناوؿ للموضوع واليت كانت ’والتعمق قصد الوصوؿ إىل نتائج موضوعية وعلمية 
 أسباب ذاتية وموضوعية جا ت على النحو التايل:

 ـ األسباب الذاتية :

ة ختصص علـو اإلعالـ واالتصاؿ، الذي يهتم مبا تقدمو وسائل اإلعالـ ادلختلفة من مواد إعالمية، ػػػ طبيع
 خاصة لشرحية األطفاؿ.

ػػػوكذلك الف التلفزيوف متواجد يف كل بيت تقريبا.ومكانتو ادلهمة يف اجملتمع جعلت العديد من الباحثُت 
 والدارسوف يقبلوف على إخضاعو للدراسة والتحليل.

 ػػػ تعلق  األطفاؿ باإلشهار وتفاعلهم معو من خالؿ حفظ النصوص االشهارية وتكرارىاػػ

 ػػػػػػػ الراغبة يف معرفة مدى مالحظة أوليا  األمور واطالعهم على سلوكيات أطفاذلم أثنا  مشاىدة اإلشهار.

 األسباب الموضوعية :ػ  

 ديدة للبحث. ػػػ التوصل إىل نتائج ختدـ البحث العلمي ػ وتفتح رلاالت ج

 ػػػ قضا  األطفاؿ أوقات طويلة أماـ التلفزيوف ومشاىدة العروض االشهارية

 ػػػػ ازدياد عدد االشهارات وتنوعها من حيث مضموهنا وأشكاذلا.

ػػػ األمهية الكبَتة اليت حتظى هبا مرحلة الطفولة ادلبكرة.باعتبارىا مرحلة منو مستمرة من مجيع النواحي، 
 مرونة وقابلة للتأثَت يف سلوكها.كما أهنا مرحلة 
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ػػػػ دور اإلشهار التلفزيوين الكبَت يف التأثَت على األطفاؿ من خالؿ التقليد والتقمص دلا يشاىده من 
 سلوكيات اجتماعية ومعرفية.

 إىللتمهيد لرب من الدراسات اذلامة كما أهنا تعت األوىل لدراسة ادليدانية، وىي اخلطوة:دراسة استطالعيةالػػػػ 6
البحث، كما أهنا تساعد على بلورة موضوع البحث وحتديد البحث العلمي وتعريفها للظروؼ اليت يتم فيها 

استطالعية جلس النبض عن  ةاألصلية، بدراس ةيف الدراس ة بادلوضوع،وقد اعتمدنا قبل البد ادلفاىيم ذات الصل
 د تطبيقها وأخذىا بعُت االعتبار يف الدراسةموضوع الدراسة ومجع معلومات، وبعض النقاط اذلامة ادلالحظة عن

، استعانا بتقنية ادلقابلة 2017 ديسمرب06اىل01وكانت مدة إجرا  البحث االستطالعي أسبوع من
مفردة من أوليا  أطفاؿ ذو الفئة 10مجع اكرب عدد شلكن من ادلعلومات وكانت عينتها تتمثل يف 

اـ ألتحضري مبدرسة األخوة تركي مبنداس،ومت سوف يف أقسسنوات الذين يدر 6اىل4لعمرية مابُتا
، وكانت أسئلتها بسيطة وسهلة وباللغة العامية ، من اجل توصيل السؤاؿ  وادلعلومة  ااختيارىم قصدين

يف ادلستوى التعليمي ،ودتحورت أسئلة ادلقابلة ،عن  فكما جيب إىل العينة وكذلك ألهنم خيتلفو 
ادلستوى االجتماعي ،ونوع أسرىم ،عادات وأمناط مشاىدة أطفاذلم لإلشهار التلفزيوين، و ما ىو 

تأثَت اإلشهار على سلوؾ أطفاذلم ، وكيف يروف تأثَت اإلشهار التلفزيوين على سلوؾ أطفاذلم ،ومن 
عي استطعنا أف صلـز أف ىذه الفئة العمرية ادلناسبة للموضوع خالؿ حتليل أسئلة البحث االستطال

الدراسة وىي مرحلة الطفولة ادلبكرة ،حيث أف ىذه ادلرحلة وباألخص ىذا السن ىو فًتة اكتساب 
 .من اجل التعلمادلتمثلة يف التقليد السلوكيات ادلختلفة من خالؿ سيكولوجية األطفاؿ 
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     /ـ منهج الدراسة :7
رب الذي يسَت يعترب ادلنهج يف البحث العلمي من األساسيات اليت يعتمد عليها الباحث يف دراستو، فهو الد  

 ومن بينها صلد: رفواتععليو بغية الوصوؿ إىل أىدافو، وتعددت 

ويعرفو كذلك موريس 1ق األقصر واألسلم للوصوؿ إىل اذلدؼ ادلنشود".يػػ تعريف عبد الرمحن بدوي "انو الطر 
 2رس ىو" رلموعة اإلجرا ات واخلطوات الدقيقة ادلتبناة من اجل الوصوؿ إىل نتيجة.أصل

بحث ضمن البحوث الوصفية باعتبار أف اذلدؼ األساسي ذلذه الدراسة ىػػػػػو إبراز تأثَت لاػػػػ وينحصر ىذا 
الدراسة،فهو يتيح لنا مجع االشهارات  التلفزيونية يف سلوؾ األطفاؿ، واف ادلنهج ادلسحي ىو األنسب ذلذه 

ادلعلومات من رلتمع البحث ،ويساعد يف الكشف عن العالقات ادلوجودة بُت ادلتغَتات ويسمح لنا بوصفها  
وحتليلها وتفسَتىا ومن مث استخالص النتائج وتعميمها ،ومت اختيار ىذا ادلنهج وفقا لإلشكالية احملددة يف 

 البحث ونوع الدراسة .

 ة./ـ أدوات الدراس8
 تتتقنيات مساعدة يف مجع البيانات وادلعلوماالبحث جلأنا إىل االعتماد على للوصوؿ إىل ادلعلومات اليت ختدـ 

 يلي: يف ىذه الدراسة ما هبااليت استعنا  األدواتومن بُت 

ادلناسبة دلنهج  األداةعلى مجع ادلعلومات، وألهنا فهي تعد من األدوات ادلساعدة  االستمارة أو االستبيانػػػ  
 الدراسة وموضوعها، فعن طريقها ديكن مجع البيانات اخلاصة بتأثَت اإلشهار التلفزيوين على سلوؾ الطفل.

: كلمة مشتقة من الفعل استباف األمر ، مبعٌت أوضحو وعرفو ،ويف البحث العلمي ىو" تلك القائمة ــ االستبيان
جل أَتىا عن ادلوضوع ادلبحوث يف إطار خطة ادلوضوع من من األسئلة اليت حيضرىا الباحث بعناية يف تعب

                                                           
 .7،ص 1977 ،3ط ،وكالة ادلطبوعات اجلامعية ،القاىرة ،3،ط مناهج البحث العلميعبد الرمحن بدوي ، 1
 282ص ،4،2010ط ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ػاجلزائر ، ، مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصالامحد بن مرسلي ، 2
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احلصوؿ على اجيابيات تتضمن ادلعلومات والبيانات ادلطلوبة لتوضيح الظاىرة ادلدروسة ،وتعريفها من جوانبها 
 1ادلختلفة.

بطريقة كذالك:على أهنا أسلوب مجع البيانات الذي يستهدؼ استثارة األفراد ادلبحوثُت االستمارة ػ وتعرؼ 
منهجية ومقننة لتقدمي حقائق أو آرا  أو أفكار معينة يف إطار البيانات ادلرتبطة مبوضوع الدراسة وأىدافها دوف 

عن تأثَت اإلشهار  ومت تصميم االستمارة 2تدخل من الباحث يف التقرير الذايت للمبحوثُت يف ىذه البيانات.
 ثالث زلاور وىي:  يف اومت بناؤى سؤاؿ26ث تكونت، حيسنوات  6اؿ 4التلفزيوين على سلوؾ األطفاؿ من 

  احملور األوؿ: مدى تعرض األطفاؿ لإلشهار التلفزيوين

 احملور الثاين: االشباعات احملققة لألطفاؿ من خالؿ مشاىدة اإلشهار 

 احملور الثالث:تأثَت مشاىدة اإلشهار التلفزيوين على سلوكيات األطفاؿ

ساتذة قسم علـو اإلعالـ على عدد من احملكمُت ادلتمثلُت يف أ وبعد إعداد االستمارة مت عرضها
،ومت رلاىد حناف،هبدؼ حتكيم االستمارة،األستاذة صفاح أماؿ، واألستاذة كوبييب حفصة، واألستاذة واالتصاؿ

 إجرا  تعديالت لفقرات االستمارة بنا  على ادلالحظات ادلقدمة من طرفهم.

 /ـ مجتمع البحث:9

و عدة خصائص دتيزىا عن اغَتىا أانية ىو رلموعة عناصر ذلا خاصية البحث يف لغة العلـو اإلنسإف رلتمع ـ 
 3من العناصر األخرى واليت جيري عليها البحث أو التقصي.

سنوات الذين يدرسوف يف  6إىل  4ورلتمع حبث ىذه الدراسة  ىم أوليا  األطفاؿ ذوي الفئة العمرية من 
من  التلفزيوف ويتعرضوف. الذين يشاىدوف ببلدية منداس والية اغليزاف كيخوة تر أقساـ ألتحضري يف مدرسة اإل

                                                           

 220ص سبق ذكره رجعم امحد بن مرسلي،  1 
 353، ػص2000 ،1ط ػ، عامل الكتاب، القاىرة، البحث العلمي في الدراسات اإلعالميةزلمد عبد احلميد،  2

 .298،صسبق ذكرهرجع مريس أصلرس،ـ مو 3
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.فلهدؼ ىو زلاولة احلصوؿ على معلومات من أوليا  األطفاؿ كوهنم برارلو ضمنخاللو لإلشهار اليت تعرض 
 يالحظوف سلوؾ أطفاذلم عند تعرضهم لإلشهار التلفزيوين.

 /ـ أفراد العينة:10

الباحث االتصاؿ جبميع ادلبحوثُت لطرح األسئلة عليهم ادلتعلقة مبجاؿ الدراسة ،فإنو يلجأ إىل من الصعب على 
أسلوب أخذ العينة ادلمثلة جملتمع البحث،ألخذ صورة عن اجملتمع األصلي ،فنظاـ العينات يسمح للباحث 

منها يسمى بالعينة .  باستنتاج خصائص لعدد كبَت من ادلفردات خالؿ االتصاؿ ادلباشر مع عدد صغَت سلتار
ويف حبثنا ىذا اخًتنا العينة القصدية واليت تعرؼ حتت أمسا  متعددة مثل العينة العرضية أو العينة العمدية أو 
العينة النمطية وأمسا  تشَت كلها إىل العينة اليت يقـو الباحث باختيار جز  صغَت من وحدات رلتمع البحث 

اؿ فيها إىل الصدفة بل يقـو ىو شخصيا باقتنا  ادلفردات  رلحتكمية ال ينا أي بطريقة قصديو أياختيارا قصد
 1ادلمثلة أكثر من اغَتىا دلا يبحث عنو من معلومات وبيانات.

وتعود أسباب  اختيارنا للعينة القصدية كوهنا تتال ـ مع طبيعة الدراسة وحىت يكوف الباحث مدركا 
مبجتمع حبثو وعناصره وبالتايل ال تكوف ىناؾ صعوبة يف سحب مفرداهتا بطريقة مباشرة . وكذلك  صعوبة 

فهمهم لألسئلة ادلطروحة تطبيق االستبياف على ىذه فئة العمرية لألطفاؿ مباشرة. بسبب صغر سنهم وصعوبة 
يف االستبياف شلا حتم علينا اللجو  إىل أوليا  األمور باعتبارىم أكثر الناس مالحظة ألطفاذلم ودراية بسلوكياهتم 

 وتصرفاهتم ادلختلفة يف ىذه ادلرحلة. 

وإناث، وىي الفئة سنوات( ذكور 6اىل4ػػػػػػػػػػ إف ىذه الدراسة مشلت أوليا  األمور لألطفاؿ ذو الفئة العمرية )من
مفردة على حسب عدد األطفاؿ ادلتواجدوف يف أقساـ 60اليت دتثل ادلرحلة التحضَتية،  وبلغت عينة الدراسة 
وىي أننا مل نركز ، نقطة مهمة جدا ب  ذكريف ىذا السياؽ نو التحضَتي بادلدرسة االبتدائية اإلخوة تركي مبنداس.

وإمنا على اإلشهار التلفزيوين بصفة عامة بغض النظر عن القناة اليت  على دراسة اإلشهار ادلعروض يف قناة معينة
تعرضو، فما هبمنا بالدرجة األوىل ىو التعرؼ على  سلوكيات الطفل اجتاه اإلشهار التلفزيوين ومدى تأثره بذلك 

. 
                                                           

 .197ػػػػ169،ص صسبق ذكرهرجع مموريس أصللس ،  1 
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 .والمكان الزمان/إطار 11

 ـ المجال المكاني:

ىو ادلكاف الذي مت فيو إجرا  ىذه الدراسة وىي ابتدائية اإلخوة تركي مبنداس والية اغليزاف  اليت مت اختيارنا ذلا 
ادلدرسة، لتقسيم حبكم مكاف إقامتنا، وكذلك اختياري لألطفاؿ الذين ىم يف ادلرحلة التحضَتية يف ىذه 

 ة  لإلجابة على األسئلة .أوليا  أمورىم عند رليئهم ألخذىم من ادلدرس على االستمارة

 المجال ألزمي لدراسة:ػ 

. يف ىذه الفًتة مت تقسيم االستمارة على العينة 2017افريل  25إىل  02دامت الدراسة ادليدانية من 
ادلستهدفة .وبعدما دتت عملية تفريغ البيانات،وحساب النسب وحتليل ادلعطيات ادلقدمة لنا من خالؿ أجوبة 

 أوليا  األمور.

مفردة من أوليا  أمور األطفاؿ ذو الفئة 60:اشتمل رلتمع البحث على عينة متكونة من  المجال البشري
 سنوات .6اىل 4العمرية من 

 /تحديد المفاهيم:12

 من بُت ادلفاىيم ادلفتاحية ذلذه الدراسة، نذكر:

 :ـ التأثير 

 :    * لغة  

 1بو، أثره، أثرا، أثاره، وأثره، تبع أمره.أثرا، وأثره:ترؾ فيو عالمة يعرؼ هبا. يتأثر يتطبع 

 *اصطالحا:

                                                           
  .195،ص1997،)د ط(،دار ادلعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية، قاموس علم االجتماع زلمد عاطف اغيث ،  1
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ىو دفع اإلنساف إىل حتقيق راغبة ما وذلك بتسخَت معظم اإلمكانيات العقلية واجلسمية واأليدلوجية وحىت 
لكي يرى أشيا  بنفسو  الفنية ،كذلك و عملية دتارس بطريقة من قبل ادلرسل كما يقـو بدفع ادلتأثر بلطف

و ىو بعض التغَتات اليت تطرأ على مستقبل الرسالة كفرد،تلفت الرسالة انتباىو ويدركها ،وقد  1منظار ادلؤثر.
تضيف إىل معلوماتو معلومات جديدة ،وقد جتعلو يكوف اجتاىات جديدة ،قد يعدؿ سلوكو السابق ،فهماؾ 

حدوث تدعيم داخلي لالجتاىات ،إىل حدوث تغَت على تلك  مستويات عديدا لتأثَت ،بداية من االىتماـ إىل
كما صلد انو عرؼ على انو ظاىرة نفسية لتغَت أرا  وإدراؾ 2االجتاىات ،مث يف النهاية إقداـ على سلوؾ علٍت.

  3شخص أو رلموعة من األشخاص. تأحكاـ أو اجتاىات أو سلوكيا

 *إجرائيا

من خالؿ مشاىدتو االشهارات التلفزيونية ، أي ىو  سنوات 6اىل 4من ىو مدى تغَت أفكار وسلوؾ الطفل
 نتيجة لتعرضو وتأثره باإلشهار التلفزيوين. سنوات6اىل 4طفلسلوكيات اجلديدة اليت يقـو هبا ال

  الطفلـ: 

الرخص الناعم الرقيق والطفل ادلولود ماداـ ناعما رخصا واجلمع طفولة وأطفاؿ ػوولد صغَت  ىو  * لغة:   
 4للمفرد، و للجمع وادلذكر وادلؤنث طفولة وىي حالة الطفل

 *اصطالحا:

يطلق لفظ الطفل يف علم النفس على الذكر واألنثى من هناية سنيت الرضاعة إىل البلوغ أو ادلراىقة، فالطفولة 
 5ىي فًتة مابُت الرضاعة وادلراىقة

                                                           
 .102،ص1999، 1ط ،الكتاب اجلامعي احلديث،اإلسكندرية، ، أبعاد العملية االتصاليةسلوى عثماف لصديقي ،وىنا  حافظ بدوي ، 1
 .114، ص2004، دار الفجر للنشر والتوزيع ػالقاىرة، 4، ـالمعجم اإلعالميزلمد منَت حجاب،  2

3 Guichard. N: «L’influence de la publicité télévisée sur le comportement de L’enfant dans le processus 
d’achat familial, Essai et expérimentation, Université Paris, 1995, P34 
 

 .587ص 4،2005ط، ، مكتبة الشروؽ الدولية، القاىرة معجم الوسيط، ـمعجم اللغة العربية  4
 17،ص،د.س،دار العلم ،الكويت دراسات في سيكولوجية النموحامد عيد العزيز الفقى،  5
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 : *إجرائي

 لإلشهار التلفزيوين. ىي الفئة العمرية من أربع إىل ست سنوات اليت تتعرض

 :السلوك 

: ىو األفعاؿ الظاىرة مباشرة، كالتفكَت والتأمل الذي ديكن االستدالؿ عليو بواسطة مالحظة األفعاؿ *لغة
  1ادلباشرة ادلرتبطة بو.

، بغض النظر عن القصد وادلعٌت الذي ينطوي بو:يشمل كل ما ديارسو األفراد ويفكر فيو ويشعر *اصطالحا
 2عليو

 من خالؿ مشاىدة اإلشهار التلفزيوين.سنوات 5اىل 4من :ىو رد الفعل الذي حيصل عند األطفاؿ *إجرائي

 :ـ اإلشهار 

 :*لغة

 3ػ أعلن ، يعلن ومصدراىا عالنية ،واإلعالف مبعٌت اإلظهار واإلشهار واجلهر بالشي 

 *اصطالحا:

 4الناس أو األفراد وتوجيو سلكهم، بطريقة معينة ىو فن التعريف أو فن اإلاغرا 

 ـ اإلشهار التلفزيوني:ـ 

 *اصطالحا

                                                           
 206،ص 2009 ،1ط دار الكتاب العادلية،لبناف، ، معجم المصطلحات الحديثة في علم النفس واالجتماع ونظرية المعرفةمسَت سعيد حجازي،  1
 291ص،2010،األردف،أسامة،دار معجم علم االجتماعمصلح ، أبوعدناف   2

 130ص ،2001، 1طية، ر للنشر، اإلسكندػدار اجلامعة اجلديدة  التلفزيونية وثقافة الطفل اإلعالنات اغزاؿ،إيناس زلمد  3
  .102ص ،1ط دار رلدالوي، عماف، ،ـالدعاية والعالقات العامةزلمد جودت ناصر  4
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ػ ػػػػ ىو الوقت ادلباع من قبل التلفزيوف إىل ادلعلن هبدؼ استخدامو بالطريقة أو الشكل ادلتفق عليو، وفق 
 1ضوابط احملطة التلفزيونية ويف إطار مواثيق الشرؼ وضوابط القانوف واجملتمع

 يا:*إجرائ

-04ػ ىي  الومضات االشهارية السمعية البصرية اليت تعرضها القنوات اليت يتعرض ذلا األطفاؿ ما بُت سن
سنوات  من اجل التشهَت مبنتج ما وتستخدـ عناصر جذب وتأثَت مثل اللوف واحلركة وادلوسيقى  قصد 06

 إحداث اثر يف سلوكهم.

 ــ المقاربة النظرية:/13

الكثَت من النظريات إىل التأثَت الذي حتدثو وسائل اإلعالـ واالتصاؿ على سلوكيات الفرد بصفة مباشرة  تشَت
 واغَت مباشرة ومن بُت النظريات اليت ديكن أف نستند عليها يف ىذه الدراسة نذكر:

 ـ نظرية التعلم االجتماعي:لروتر 

نظرية التعلم ونظرية الشخصية  وقد استمدت نشأت نظرية التعلم االجتماعي نتجت االنتشار الواسع لكل 
ىذه النظرية مساهتا من منطلق أف سلوؾ يتم تعلمو من ادلواقف االجتماعية وىي دتتاز أهنا تستخدـ مفهـو 

التوقع وىو يعرؼ انو احتماؿ ذايت حلدوث سلوؾ ما وتركز على خواص تعزيز الفعل لديو وكذلك على ادلثَتات 
 2عاـ لكيفية اكتساب األشخاص األشكاؿ جديدة من السلوؾ . وادلنبهات كما تقـو بشرح

وتعترب ىذه النظريات من بُت النظريات ادلناسبة لدراسة أثار  االشهارات التلفزيونية على سلوؾ الطفل ،حيث 
أف التلفزيوف من خالؿ برارلو اليت يعرضها ومن  بينها اإلشهار يقدـ رلموعة من ادلعارؼ واخلربات والسلوكيات 

اليت ديكن أف يعتربىا منوذجا ويقلدىا فهو بذلك يكتسب  أشكاؿ جديدة للسلوؾ بصورة عامة من خالؿ 
 التعلم من بيئتو.

                                                           
 133سبق ذكره، ص اغزاؿ، مرجعإيناس زلمد  1
،الدار العادلية للنشر والتوزيع 1:اثر اإلعالنات التلفزيونية يف إكساب طفل ما قبل ادلدرسة بعض ادلهارات االجتماعيةػط التلفزيون والطفلزلمود أمحد مزيدػ  2

 135ػ131ػ ص ص 2008،اجليزة،  
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 ـ نظرية التعلم االجتماعي  بالمالحظة : 

وىي ترى إف الكثَت من التعلم اإلنساين ىو دالة دلالحظة سلوؾ اآلخرين أي  1961توصل إليها ألربت باندورا
 وينقص بنقصاهنا ، يزيد بازدياده

 وإننا نتعلم باحملاكاة أو بادلالحظة من خالؿ التعزيز الذي يدعم سلوؾ احملاكاة.

ديكن تفسَت احملاكاة آو التعلم بادلالحظة من خالؿ مبادئ التطويع الفعاؿ مع افًتاض صحة القوؿ إف البشر 
كهم ػوكذلك توقع سلوؾ النماذج اليت يتخيلوف بواسطة العمليات العقلية الوسيطة، التعزيز ادلًتتب على سلو 

 حياكوهنا.والتعلم من خالؿ النماذج مبدأ من مبادئ اذلامة يف تعليم األطفاؿ لسلوكيات ادلختلفة .

 لتفسَتىا وتعترب شرطا أساسيا حلدوث التعلمــــ عناصر عملية التعلم:

 ػ عملية االحتفاظ 2ػالعمليات االنتباىية              1 

 1ػ عمليات الدافعة4الستخراج احلركي        ػ عملية ا3 

 *عملية التعلم بادلالحظة وتطبيقها على مشاىدة االشهارات من قبل األطفاؿ وتأثَتىا على سلوكهم.

ػالعمليات االنتباىية :وىي اخلطوة األوىل يف التعلم بادلالحظة وىي االنتباه إىل ادلشهد وىذا حيدث عند 1
تباىو ومالحظتو ذلا وذلك الحتوائها على األحداث وادلشاىد اليت تؤدي إىل مشاىدة أطفل االشهارات وان

 سلوكيات فعلية ،كاستخداـ السلعة أو أدا  سلوكي أخرى

وىي االحتفاظ باألنشطة اليت تصدر عن  ،ػ عملية االحتفاظ، وىي ثاين العمليات يف التعلم بادلالحظة2
طفل ىنا حيفظ ادلشهد الذي شاىده يف ذاكرتو على شكل النموذج يف الذاكرة على شكل رموز وعليو فاف ال

 رموز عن طريق صور أو ألفاظ.

ػ عملية االستخراج احلركي "االسًتجاع"وىذا من خالؿ تذكر ادلواقف وادلشاىد ادلعرفية اليت تعرض ذلا وتقليد 3
 مشاىد ويفكر الطفل ىنا فيما اختزنو من مشاىد ومدركات من اجل قياـ بسلوؾ مشابو.

                                                           
 139ػػػػػػ137ص ػ صالسابق،ادلرجع ،زلمود أمحد مزيدػ  1
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عملية الدافعية :وىي وجود ظروؼ مناسبة من اجل القياـ باالستجابة ادلكتسبة من سلوكية فاف ىنا الطفل  ػ3
تكرار اإلعالف أصبح السلوؾ ما كل  ونإو  بو،ات  لو من قبل البيئة احمليطة يلجا إىل تقليد مشاىده إذا واجد زلفز 

 يرفقو طواؿ حياتو.

  اإلعالمــــ نظرية االعتماد على وسائل : 

تقـو ىذه النظرية على زيادة اعتماد األفراد يف اجملتمعات احلديثة على وسائل اإلعالـ، هبدؼ تكوين ادلعارؼ 
 واالجتاىات إزا  ما حيدث يف رلتمعاهتم األخرى.

وتشَت ىذه النظرية إىل األفراد يزيدوف من اعتمادىم على وسائل اإلعالـ كمصادر للمعلومات يف ضو  أمهية 
علومات لألفراد وزيادات حاالت لتغَت وعدـ االستقرار يف اجملتمع ،كما أف قدرة وسائل اإلعالـ يف حتقيق ادل

 أكرب قدر شلكن من التأثَت على األفراد تزداد عندما تكوف ىذه الوسائل تنقل ادلعلومات بشكل شليز ومكثف.

أف األفراد يعتمدوف على وسائل اإلعالـ ويرى كل من ملفُت ديفلَت وساندرا بوؿ روكيتش وضعا ىذه النظرية ،
لتحقيق عدد األىداؼ اليت يأيت يف مقدمتها الفهم وكذلك من خالؿ التعلم واحلصوؿ على اخلربات ومعرفة 
أشيا  عن البيئة احمليطة وتفسَتاهتا ومن مث التوجيو الذي يساعد األفراد على اختاذ القرارات والسلوؾ وكيفية 

يؤدي اعتماد األفراد على وسائل اإلعالـ كالتلفزيوف من خالؿ برارلو اليت يعرضها من و 1التعامل مع ادلواقف .
 :2بينها اإلشهار إىل عديد من التأثَتات على فئات اجملتمعة بصفة عامة واألطفاؿ بصفة خاصة وادلتمثلة يف

  التأثَتات ادلعرفية:ويتم من خالذلا تشكيل االجتاىات 
 الوجدانية:وتتمثل يف التأثَتات األخالقية وادلعنوية التأثَتات 
 ف يقـو األطفاؿ بسلوكيات معينة ناجتة عن التعرض لإلشهار أتأثَتات السلوكية:اليت من شأهنا ال

 التلفزيونية.

 

                                                           
 .279ص، 1989، الدار العادلية، القاىرة، االتصال ونظريات التأثيرمبادئ علم زلمود إمساعيل،   1
 .240ػػػػػػ 232ص ،ص1997،عامل الكتاب ،القاىرة، نظريات اإلعالم واتجاهات التأثيرزلمد عبد احلميد  2
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 /الدراسات السابقة:14  

 وردية شعباني: ـ دراسة 1 
وصفيػػة للتعػػػػرض واإلدراؾ، رسالة ماجستَت، ) جامعة  استقباؿ األطفاؿ لإلعالنات التلفزيونية التجارية، دراسة

 .2000/2001اجلزائر، معهد علـو اإلعالـ واالتصاؿ(، 
سنة وكانت 13اىل 8طفل من ادلرحلة العمرية 100أجريت ىذه الدراسة على عينة من األطفاؿ تقدر ب  

 واستعملت الباحثة ادلقابلة العينة قصديو مشلت األطفاؿ الذين يشاىدوف اإلشهار التجاري التلفزيوين
واالستمارة كأداتُت جلمع البيانات وادلعلومات .وىدفت الدراسة إىل اكتشاؼ عالقة الطفل بالشهار التلفزيونية 

 سوا  الوطنية أو األجنبية من خالؿ مدخل التعرض كمؤشر لسلوؾ االتصايل وعالقتو باإلدراؾ .

من بُت نتائج ىذه الدراسة: إف األطفاؿ ادلبحوثُت يشاىدوف التلفزيوف بصفة منتظمة كل أياـ األسبوع مع 
ارتفاع نسىب ادلشاىدة يف أوساط الذكور واف األاغلبية ال يشتكوف من السلطة األبوية يف حتديد أوقات 

اطهرت النتائج أف القناة اجلزائرية ىي القناة األكثر ذكرا من حيث ادلشاىدة من طرؼ ادلشاىدة يف حُت 
ادلبحوثُت وإف أاغلبيتهم يشاىدوف االشهارات مع أفراد اآلسرة واف تعلق األطفاؿ بادلضامُت سببو قصر وقت 

بية األطفاؿ االشهارات وجاذبية شكلها،واطهرت كذلك النتائج عالقة الطفل باحملتوى حيث أكدت أف أاغل
يصدقوف أف ادلنتجات اليت تظهر يف اإلشهار ىي األفضل

 :1996* دراسة إيناس محمد غزال

 وثقافة الطفل.دراسة سسيولوجية ،رسالة دكتورة،جبامعة ادلنوفية،بكلية األدب،مت اإلعالف التلفزيوين             
 2001نشرىا يف كتاب سنة 

ىي دراسة حتليلية لتأثَت اإلعالنات التلفزيونية على ثقافة الطفل يف اجملتمع احلضري ،ودتت الدراسة يف زلافظة 
(الذكور واإلناث من مدارس ادلرحلة األوىل من 12ػ 6اإلسكندرية وقد أجريت  على أطفاؿ الفئة العمرية )

ب ادلسح ومت االستعانة بتحليل ادلضموف وذلك التعليم األساسي ، أما ادلنهج ادلستعمل فقد مت استخداـ أسلو 
 اعالف تلفزيوين خالؿ 4857بتحليل عينة من اإلعالنات التلفزيونية اليت تقدمها  القناة األوؿ ،ومت اختيار 
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فًتيت اإلرساؿ الصباحية وادلسائية عن طريق تسجيل ىذه اإلعالنات على شريط فديو كاسيت يف فًتو زمنية 
 يونيو ، يوليو   ،أاغسطس ،. قدرىا ثالثة شهور من

وقد قامت الباحثة بإعداد صحيفة حتليل زلتوى ادلضموف اإلعالنات االشهارية وكذلك اعتمدت على ادلقابلة 
الشخصية من اجل احلصوؿ على ادلعلومات وبيانات حوؿ ادلوضوع مع األطفاؿ يف الفئة العمرية السالفة الذكر 

سة ادلختارة ػولتنظيم عملية ادلقابلة قامت الباحثة بأجرا  دليل عمل من وذلك مبعاونة أسرة التدريس  يف ادلدر 
 خالؿ اإلقامة يف رلتمع الدراسة ومالحظة دقائق احلياة اليومية .

 ومن بُت أىم نتائج الدراسة نذكر:

ى تقـو اإلعالنات على تشجيع االجتاىات ادلادية من خالؿ تأكيدىا على قيم مادية، كما تقـو اإلعالنات عل
تشجيع التبديد.اإلعالنات التلفزيونية تقدـ إىل الطفل عادات على حسب بنا  اإلعالف، عدـ االىتماـ بالنطق 

السليم لبعض احلرؼ أثنا  تقدمي بعض اإلعالنات واستخداـ ألفاظ ركيكة وتعبَتات سوقية شلا يؤثر على 
 احلصيلة اللغوية للطفل.

  تقدمي ادلنتجات واغالبا متكوف مضللة أكثر منها إخبارية. تقدـ اإلعالنات التلفزيونية رؤية زائفة يف

االعتماد بشكل كبَت على تطبيع شخصيات اإلعالنات بالطابع الغريب مع إمهاؿ خصوصية وواقع الطفل 
 ادلصري من حيث فصات الشعر والرقصات وادلالبس هبدؼ تراغيب الطفل يف احلصوؿ على السلعة 

النية طويلة واغَت زلددة يف ادلساحة الزمنية فمن الغريب أف تًتؾ اإلعالنات بدوف وأثبتت الدراسة أف الفقرة اإلع
حتديد مساحة زمنية ذلا شلا يوجد شعور بادللل لدى األطفاؿ ويشعر أف تلك اإلعالنات مفروضة عليو حىت 

ات اخلاصة بعض اإلعالنات يغلب عليها الطابع الطبقي واف ارتفاع األسعار ادلنتج، يشاىد برنارلو ادلفضل
 باألطفاؿ بالقياس بإمكانيات األسرة يف اجملتمع حيث يشكل ىذا النمط االستهالكي عبئا اسريا.
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 :1996*دراسة محمود أحمد مزيد 

،رسالة ػ التلفزيوف والطفل:اثر اإلعالنات يف إكساب طفل ما قبل ادلدرسة بعض ادلهارات االجتماعية.       
 2007مت نشرىا يف كتاب سنة  ،الدراسات العليا للطفولة،معهد ُت مشسعدكنوه،جبامعة 

(سنوات لإلعالنات التلفزيونية ويف اكتسابو 6ػ4إشكالية الدراسة:ما اثر مشاىدة طفل ما قبل ادلدرسة بُت)
 بعض ادلهارات االجتماعية )التقليد، االستقاللية التعاوف(.

التلفزيونية اليت تساعده يف اكتساب ادلهارات  ىدؼ الدراسة التعرؼ على سلوكيات اليت تعكسها اإلعالنات
االجتماعية والتعرؼ على اثر مشاىدة طفل ما قبل ادلدرسة اإلعالنات والتعرؼ على ادلساحات أزمنية اليت 

ختص الطفل واليت توجو للجمهور العاـ ،والتعرؼ على أىم االستعماالت ادلستخدمة يف اإلعالنات التلفزيونية 
 شكاؿ الفنية ادلستخدمة  يف اإلعالنات التلفزيونية .والتعرؼ على أىم أ

أما عن فروض الدارسة فتمحورت يف: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت متوسطات دراجات أفراد اجملموعة 
التجربة ومتوسطات دراجات أفراد اجملموعة الضابطة على مقياس ادلهارات االجتماعية ادلصور قبل إجرا  

 التجربة

وؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات دراجات أفراد اجملموعة التجريبية الضابطة على مقياس ػ توجد فر 
 ادلهارات االجتماعية بعد إجرا  التجربة وذلك لصاحل أفراد اجملموعة التجربة

اقل 5فراد اجملموعة التجربة اكرب من )أوؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط دراجات ػ توجد فر 
سنوات (على مقياس ادلهارات االجتماعية ادلصور لصاحل اجملموعة 5اقل من 4من )سنوات(واألصغر 6من

 األكرب سننا.

دراجات الذكور واإلناث يف اجملموعة التجريبية على مقياس  وؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطتوجد فر  ػ ال
 ادلهارات االجتماعية ادلصور بعد التجربة.



 اإلطار المنهجي
 

 

 

21 

ستخداـ أسلوب حتليل ادلضموف وادلنهج التجرييب حيث سعى إيل ا ؿادلنهج الوصفي من خال وقد استعمل
(سنوات مهارات التقليد ،االستقاللية 6ػ4قياس اثر اإلعالنات التلفزيونية يف إكساب طفل ما قيل ادلدرسة )

 التعاوف(.

  2009*دراسة بوذينة نعيمة:

دراسة وصفية  ،وتفػػػػػاعل الطفػػػػػػػػػل اجلزائػػػػػػػري SPACE TOONإعالنات قناة االطفاؿ سبيس توف 
،ختصص: قياس مجهور  مذكرة خترج لنيل شهادة ادلاجستَت يف علـو اإلعالـ واالتصاؿ، يف التعرض والتفاعل

  السياسية واإلعالـ كلية العلـو،  جامعػػػػة اجلزائػػػػػػػػػػػر وسائل اإلعالـ 

اة سبيس توف، من خالؿ معرفة عادات أمناط لربامج قن األطفاؿكيفية تعرض ة  ودتثلو أىداؼ الدراسة يف معرف
معرفة مدى تفاعل الطفل و كيفية تصرؼ الطفل عندما تبث القناة الومضات اإلعالنية .  و. مشاىدة القناة

ما مدى تفاعل الطفل اجلزائري مع ودتثلو إشكالية الدراسة يف :،.ادلوجهة للطفل  اإلعالنات  اجلزائري مع
 التلفزيونية اليت دترر عرب القنػوات ادلتخصصػػة لألطفاؿ ) قناة سبيس توف منوذجا(؟. اإلعالنات

إبراز العالقػة بُت اإلعالنػػات التلفزيونية التػي تبثها القنػوات  فقد استعملت الباحثة ادلنهج ادلسحي من اجل
ادلقابلة(.  بأداةوقد استعانة الباحثة يف ىذه الدراسة فاعل الطفل اجلزائري، وت -قنػػػاة سبيس توف منوذجا  -

سنة (، مت اختيار عينيػة 13 إىل 8أجريت الدراسة على أطفاؿ الفئة العمرية ) و واالستعانة باالستمارة  ا، 
يشاىػدوف برامػج القنوات ادلتخصصة لألطفاؿ، مػػع مراعاة شلن ذكور وإناث. طفػػل  120قصديػػو تقدر ب 

 :ىذه الدراسة صلد هبالصة االنتائج اليت خ أىمومن  االجتماعي.دتثل ادلتغَتات: السن، اجلنس، ادلستوى 

أفراد اجملتمع ادلدروس يقبلوف على مشاىدة التلفزيوف كوسيلة لقضا  وقت فرااغهم ،  آفأظهرت الدراسة 
جد ، فنسنوات(  10 إىل 8ويف ادلرحلة العمرية األوىل )  اإلناث للمشاىدة يف أوساط مع ارتفاع نسيب

على اختالؼ جنسهم وسنهم ومستوياهتم االجتماعية ، اغَت  فيشاىدوف برامج سبيس تو  األطفاؿاغالبية 
، أهنم  األطفاؿذكر اغالبية و أننا  صلد ارتفاع كبَت يف مشاىدة برامج القناة لدى أطفاؿ الفئة العمرية األوىل ،

يتابعوف برامج القناة مع اإلخوة وذلك بصفة منتظمة ،. األطفاؿ على اختالؼ سنهم وجنسهم ومستواىم 
اليت دترر عرب القنوات ادلتخصصة لألطفاؿ.  اإلعالنات بصفة دائمةاالجتماعي الذي ينتموف إليو ، يتابعوف 
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 الشاشة.شرا  ما يشاىدونو عرب  مىأوليا لبوف من امستوياهتم االجتماعية يط ختالؼاعلى  األطفاؿاف و . 
الذين  األطفاؿالنسب بُت  تقاربو إلعالنات األلعاب بالدرجة األوىل ،  األطفاؿلقد جا ت تفضيل و 

معجبوف بشخصيات  األطفاؿاغالبية إف ، اإلعالناتيثقوف باإلعالنات دائما والذين ال يثقوف إطالقا يف 
هبم ،  إعجاباؤدين لإلعالنات التلفزيونية ، . اغَت أننا صلد أطفاؿ ادلستوى االجتماعي ادلنخفض ىم أكثر ادل

 ما يعيشونو من حرماف وحاجة . إىلقد يرجع ذلك 

 تعقيب

 ،التلفزيوين والطفل اإلشهارىناؾ العديد من الدراسات اليت تناولت  أفالسابقة يتضح لنا  الدراساتمن خالؿ 
على  معظم الدراسات السابقة واعتمدت ػحو العمريةأدواتو وشرائبغض النظر عن اختالؼ يف اجملتمع البحث و 

يف سلوكو االجتماعي وادلعريف  والتأثَتالتلفزيوين والطفل  اإلشهار متغَتات تعتمد عليها كمدخل لدراسة
 والنفسي.

من ديد موقع الدراسة ،مع توضيح حدود البحث ودتيزت ىذه الدراسات بتعدد ادلتغَتات مم ساعدين على حتػ 
وكذلك  ،التلفزيوين وسلوؾ الطفل اإلشهاربُت  التأثَتتغَتات ادلتدخلة يف عملية حدوث خالؿ استخالص ادل

الدراسة وكذلك بنا  على  السلوكيات ادلذكورة يفستفادة من الفئة العمرية و ضبط الفروض واإل اختيار
، كما مت التعرؼ على  من خالؿ نتائج كل دراسة االستمارة أسئلةالنظري وبنا   اإلطار مت تدعيم الدراسات

التساؤالت اخلاصة مبدى إعجاب وتفضيل األطفاؿ لإلشهار التلفزيوين ،بالراغم من اختالؼ الفئة العمرية إىل 
 .التأثر والتأثَتعملية  تبدأىي الفًتة اليت سنوات و 4ل لسلوؾ تتم بداية من سن صلد أف فًتة اكتساب الطفأنن 
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 .تمهيد

ف ىذه اؼبرحلة إف ،وأكثرىا أمهية مرحلة الطفولة إف اغبياة اإلنسانية ؾبموعة من اغبلقات العمرية أوؽبا
وؼبعارؼ العمرية تعد كحد فاصل يف تكوين شخصية الطفل وكذلك يف تشكيل كثَت من اؼبعلومات 

 قىالا مف بقدر إوعليو ف ،عوامل وسيكولوجيات تلعد تاىات واؼببادئ والسلوؾ و ىذا نتجواالذب
 الطفل من رعاية يف تلك اؼبرحلة واىتماـ من قبل القائمُت على تربيتو يقدر ما حيقق منو سليم .

ىية الطفولة من خالؿ إعطاء تناولنا يف ىذا الفصل ما رحلة وما يًتت  علياا من تثيَتونظرا ألمهية ىذه اؼب
 .مفاوماا واىم مراحلاا وسيكولوجية كل مرحلة، وكذلك معرفة العالقة اليت تربط الطفل بالتلفزيوف.
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  الطفولة.المبحث األول:ماىية 

تعترب مرحلة الطفولة من أىم مراحل النمو اإلنساين، ألف الطفل يتعلم يف ىذه اؼبرحلة اؼبعارؼ، 
اليومية مع بيئتو وؾبتمعو، كما  ويكتس  اػبربات اغبياتية اليت تساعده على التوافق مع مواقف اغبياة

وتتنوع مواىبو ومن خالؿ ىذا اؼببحث سوؼ نتعرؼ على  نو خالؿ ىذه اؼبرحلة تنمو قدراتو وتتضح أ
 كل ما خيص الطفولة من تعريف وأمهية وخصائص واحتياجات يسعى لتلبيتاا.

                                                                                    .المطلب األول:مفهوم الطفولة
الطفولة من شخص إىل أخر وقبد  مرحلة ىذه اؼبرحلة فقد تعددت تعريفػ نظرا األمهية اليت تكتسباا ـــ

 أىم التعريف:

من سن اؼبيالد  البشري"مرحلة عمرية متدرجة من عمر الكائن بثهناالطفولة موسوعة مصطلحات عرفتاا 
ال تتجاوز  بثهناؽبا  األوؿيف اؼبادة  األطفاؿالبلوغ،وقد مت ربديد ىذه اؼبرحلة من قبل اتفاقية حقوؽ  إىل
 1،إلنسافامن عمر 18سن 

لطفل بصفة خاصة ،ولقد نو البد من واضع تعريف إراسة هتتم بالطفل بصفة عامة فومادمت ىذه الدــــ 
"مث وقولو تعالى،2"والطفل الذي مل يظاروا على عروت النساء"في القران الكريم لقولو تعالى عرؼ

الصغَت من كل شيء يقاؿ :يسعى  يعرفو بثنو صليبالجميل كما قبد اؼبعجم الفلسفي   3خرجكم طفال"
يعرفو بثنو الطفل ىو  معجم العلوم االجتماعية ويف نفس السياؽ قبد . 4إىل أطفاؿ اعبوائع أي صغارىا

الولد أو البنت حىت  فقد عرؼ بثنوالعلوم التربية الوليد حىت البلوغ، أما يف ما خيص تعريف الطفل يف 

                                                           
 1991 اتفاقية حقوق الطفل واإلعالن العالمي لبقائو ونمائواليونسف ، 1
 13النور اآلية سورة  2
3
 55سورة الحج اآلية  

 369،ص1987،اؽبيئة العامة للكتاب ،مصر، معجم العلوم االجتماعيةإبراىيم مذكور وآخروف، 4
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على الذكر واألنثى من هناية  في علم النفسيطلق لفظ الطفل و  ،اداـ ناعما سن البلوغ، أو اؼبولود م
 1سن الرضاعة إىل البلوغ فاي فًتة مابُت الرضاعة واؼبراىقة 

مرحلة من مراحل النمو :بثهنا تأخر لطفولة حيث عرف قبد تعريف ،تعريف مرحلة طفولة إىلوبالعودة 
الفرد وتشمل الطفولة اؼببكرة والوسطى واؼبتثخرة ودير الطفل من خالؽبا باغباضنة مث االبتدائية  بواليت دير 

اؼبرحلة األوؿ من قبد تعريف حملمد سعيد فرج الذي ورد يف كتابو الطفولة والثقافة واجملتمع ويقوؿ أهنا  و2
مرحلة   نفس اجملاؿ عرفت بثهناويف3مراحل تكوين ومنو الشخصية تبدأ من اؼبيالد حىت بداية طور البلوغ.

من مراحل تطور حياة اإلنساف يتحوؿ من خالؽبا الفرد من كائن عضوي إىل كائن اجتماعي يستطيع 
التكيف مع اغبياة االجتماعية ، ويتم ذلك نتجو سلسلة متدخلة من التغَتات التطورية احدث يف نظاـ 

 4معُت ويف تتابع زمٍت" 

ديكن القوؿ، إف مرحلة الطفل ىي مرحلة بناء شخصية اإلنساف، حيث عليو من التعريف السابقة  و
 يكتس  فياا القواعد األوىل يف اغبياة وتتم من الوالدة حىت سن البلوغ.

 

 

 

 

 

 
                                                           

 139ػػػػػ138،ص ص 1999، اؼبكت  اعبامعي اغبديث،مصر، محاضرات في قضايا السكان واألسرة والطفولةأمَتة منصور يوسف علي،  1
 5،ص2006،جامعة البلقاف،سيكولوجية الطفولة وثقافة الخوفاضبد ؿبمد عقلو الزبوف ،  2
 17،ص1993،منشاة اؼبعارؼ ،مصر ػ والثقافة والمجتمعؿبمد سعيد فرج ،الطفولة  3
  11،ص         1995 ،1ط ،سوريا ،دار الفكر، ،أدب األطفال والقيم التربويةاضبد على كنعاف  4
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 ـ المطلب الثاني:مراحل الطفولة 

أطور منوىم لذلك قسم علم النفس  ختالؼبايشكلوف فئة متجانسة بل خيتلفوف إف األطفاؿ ال      
مرحلة الطفولة إىل عدد من اؼبراحل وتتميز كل مرحلة خبصائص سيكولوجية وسلوكية ومن بُت ىذه اؼبراح 

 قبد:

:سبتد ىذه اؼبرحلة من ميالد الطفل إىل آف يبلغ عامُت من العمر وسبثل ىذه اؼبرحلة ـ مرحلة الرضاعة 3
اؼبشاعر اغبيوانية باللذة واألمل، واعتماد الطفل على الرضاعة  اغبرجة لنمو اعبسم واغبواس وسيطرة

 1الطبيعية من أمو.

سنوات وتعترب ىذه اؼبرحلة من أىم  6سبتد ىذه اؼبرحلة من عامُت إىل ـ مرحلة الطفولة المبكرة:2
مراحل تكوين شخصية الطفل فاي ذات قيمة كبَتة يف حياهتم حيث يبدأ األطفاؿ يف ىذه اؼبرحلة يف 

 واف ىذه اؼبرحلة اليت اعتمدنا علياا يف عينة الدراسة.2التفاعل واالتصاؿ مع البيئة اػبارجية.

سنوات حيث يبدأ الطفل يف ىذه اؼبرحلي 8سنوات إىل 6:وسبتد من  ـ مرحلة الطفولة الوسطى1
تغَتات باالحتكاؾ مع البيئة اػبارجية خاصة بعد ذىابو للمدارسة كما يعرؼ تغَتات فسيولوجية وكذلك 

 يف  قدراتو اغبسية واإلدراكية واللغوية.

سنة وىي أخر مرحلة يف مراحل الطفولة 12سنوات إىل 8:واليت سبتد من ـ مرحلة الطفولة المتأخرة4
 3قبل الدخوؿ إىل اؼبراىقة وتتميز بتغَتات جسمية وعقلية كبَتة.

ة اليت يكوف الطفل فياا مرتبط ػػ إذف إف مرحلة الطفولة تتدرج إىل عدة مراحل، مناا مرحلة الرضاع
بثمو،مث مرحلة الطفولة اؼببكرة اليت يبدآ الطفل بالتفاعل مع من حولو، واف ىذه اؼبرحلة العمري ىي عينة 

                                                           
 41،ص2004،دار الفكر ،عماف ،األردف ػ1،ط علم نفس النمو :دورة حياة اإلنسانسامي ؿبمد ملحم، 1
،رسالة ماجستَت يف علـو اإلعالـ واالتصاؿ ،جامعة اعبزائر  التلفزيون الجزائري ،دراسة في القيم والتأثيراتالمتحركة في راشد بشيش،الرسـو  2
 61،ص1997،
 65اؼبرجع نفسو ص 3
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ىذه الدراسة، الف الطفل بتثير دبن حولو من أسرا و وأىل وتلفزيوف ،وتاليو مرحلة الطفولة اؼبتوسطة وىي 
ء من خالؿ اؼبدرسة،  مث تالياا  مرحلة الطفولة اؼبتثخرة واليت يتميز فًتة االحتكاؾ اػبارجي مع األصدقا

 الطفل بتغَتات من كل النواحي ليدخل مرحلة الشباب آو دبعرؼ بسن اؼبراىقة. بو

 المطلب الثالث:أىمية مرحلة الطفولة.

ة كبَتة إف مرحلة الطفولة ىي األساس الذي تبٌت عليو شخصية الفرد وعليو ىذه اؼبرحلة تكتس  أمهي
 تتمثل يف:

ػ تعترب مرحلة الطفولة الفًتة اغباظبة اليت تتكوف من خالؽبا اؼبفاىيم األساسية لطفل حيث يكوف كل ػػػػ
والذي يستطيع تطويره يف اؼبستقبل دبا يساعده على مسايرة  ،طفل ما يسمى ببنك اؼبعلومات األساسية

يتطور النمو اللغوي لدى األطفاؿ بصفة سريعة  فمن خالؿ ىذه اؼبرحلة،التطور والنجاح، وربقيق اآلماؿ
ومتتالية، حيث يسمح لو من اكتساب مفاىيم جديدة، مم يًتت  تبٍت ووضع األسس والقواعد اللغوية 

وبدوره يتمكن الطفل من الًتكيز على اؼبالمح الرئيسية اؼبميزة لألشياء  1اليت يتبناا خالؿ سنواتو الالحقة.
ولكنو حيتاج لبعض التلميح ؼبساعدتو يف التعرؼ على كل مناا  بويئة احمليطة واألفراد واألماكن يف الب

أف اللحاء بالذكر  اـ بيئتو وفام معلماا الرئيسية ،وجدير،وجي  أف منكنو من ذلك ونساعده على اإلؼب
ل من اج األولياءذه اؼبرحلة يكوف يف ااية اغبساسية، لذا واج  استغالؿ ىذه اؼبرحلة من قبل ؽب اؼبخي
التعزيز  أسالي  باستخداـدة اؼبعلومات وتذكرىا ،م على استعاعلى اغبفظ ،وتدريبا أطفاؽبمتشجيع 

ىذه اؼبرحلة يتصف خياؽبم باػبصوبة  األطفاؿ أفاالجيايب ؼبساعدتو على ذلك،وقبد يف نفس السياؽ 
قدرهتم على التفرقة  ىم اكرب منام سنا وعدـلنقص خربهتم اغبية باؼبقارنة من ا إىلاؼبفرطة ،وبرجع ذلك 
يستطيع الربط بُت األسباب ونتائجاا حبيث يتمكن  وقبد أف الطفل يف ىذه اؼبرحلة بُت اغبقيقة واػبياؿ.

قصَتا جدا ف مدى انتباه الطفل يكوف إو األطفاؿ من ترتي  حادية أو يالية يف تسلسل منطقي سليم.
للغاية خالؿ ىذه الفًتة وؽبذا جي  العمل على استثارتو وتشويقو باستخداـ مثَتات خارجية ظبعية بصرية 

                                                           
 21،ص2001،دار اؼبسَتة ،عماف، مدخل إلى االضطرابات السلوكية واالنفعالية :األسباب ،التشخيص ـالعالجأسامة فاروؽ مصطفى، 1
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وقبد أف سنوات دبا يشد انتباىو وجيذبو للمبايعة والًتكيز ويساعده على الًتكيز اإلرادي كالتلفزيوف.
يتحدد يف إطارىا وتتضح معاؼباا عاما بعد الطفولة ىي الفًتة اليت يتم فياا إرساء معامل شخصية الطفل ل

ذا أمكانو من اغبركة واالستكشاؼ إوذلك   ويظار يف ىذه اؼبرحلة االبتكار واإلبداع لدياماألخر.
تعترب ىذه الفًتة ا األمثل لتعلم واكتساب اؼباارات اؼبختلفة  و  ،وإعطائو اغبرية لتجربة واؼبمارسة والعمل 

، ولذا  بوار أي عمل حىت يتمكن من إتقانو والنجاح فيو وال ديل القياـ وذلك الف الطفل يستمتع بتكر 
كاف على احمليطُت بالطفل تدريبو على اكتساب اؼباارات اغبسية و اغبركية واالجتماعية واؼبعرفية دبا 

يف ىذه اؼبرحلة بالذات يتكوف الضمَت اػبلقي والوازع  ونأوقبد يساعده يف االعتماد على النفس مستقبال.
كما تتحدد االذباىات لطفل من خالؿ يف البيئة . بولإلنساف من خالؿ عالقتو مع احمليطُت الديٍت 

    1والنماذج اليت يستفيد مناا )الكبار الذين يقلدىم. اهبوالتصرفات اليت يقـو  اهباؼبشاعر اليت يشعر 

فاي اؼبرحلة اليت  ،مراحل منو اإلنسافف مرحلة الطفولة سبتاز بثمهية كبَتة فاي اؼبرحلة اغبساسة من إػػ إذف 
تبٌت فياا شخصية الطفل ليكوف راجل اؼبستقبل فاو يتعلم يف ىذه اؼبرحلة كل ما يساعده لتنمو 

شخصيتو. فاو يف ىذه اؼبرحلة يتثير دبن حولو لكي يتعلم ويدرؾ دبن حولو فاو يستعمل خاصية التقليد 
 قا.واحملاكاة والتقمص وىذا مسوؼ نتعرؼ عليو الح
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 المطلب الرابع:حاجات الطفولة

دراسة  ةحوضي دولق واالىتماماتزبتلف حاجات األطفاؿ وتتنوع طبقا لالختالؼ والتباين يف القدرات 
 تعريف للحاجات ومن بيناا:وعليو فقد تعددت  رؼ علماء النفس واالجتماع ،من ط ـباىتمااغباجات 

ػ اغباجة ىي حالة من التوتر تدفع الكائن اغبي إىل أف يسعى غبفظ ىذا التوتر واستعادة حالة الثبات كم 
أهنا توجو سلوؾ الفرد كبو ربقيق ىدؼ معُت ،واؼبقصود منو ربقيق اإلشباع واالتزاف والرضا عن النفس 

بُت بعض اغباجات ،كػاف جيد  واغباجات تتباين يف طبيعتاا وشدهتا تباينا كبَتا قد حيدث أحيانا صراع 
الفرد نفسو يف صراع بُت حاجتُت يف نفس الوقت )يود أف يشارؾ اعبماعة أو مشاىدة التلفزيوف ( و اَت 

وأشار النماذج اؼبعروفة عن اغباجات منوذج "أبراىاـ ماسلو" حيث اعتمدت نظريتو على ػ 1ذلك 
وىو 2لسلوؾ،وترتي  اغباجات حس  أمهيتاا. فراضيتُت ومها: ربفيز اغباجات اَت اؼبشبعة تؤير على ا

 اإلشباع،إىل أف اغباجات والدوافع تًتت  ترتيبا ىرميا على أساس أمهيتاا ودرجة اغباجة يف  فياما يشَت
حيث إف اغباجة أكثر إغباحا وأمهية ينبغي أف تشبع فبل أف تظار حاجة أخرى أكثر إغباحا من السابقة 

حس  منوذج ماسلوا  اليت رتباا يف  الطفولةومن خالؿ نذكر اغباجات ػ 3اإلشباع.واقل أمهية ومطالبة 
 تتمثل فيما يلي: سلم وظباا بسمو واليت 

 ىرم ماسلو للحاجات

                                                           
 .46ص)دس (، دار الفكر اعبامعي، مصر، مشكالت الطفل النفسيةحسُت ؿبمد عبد اؼبؤمن،  1

2 Kotler, Dobois, Marketing Management, Et public union, 9éme édition Paris, 1998, P 105 
 .http//www.alukah.net،شبكة االلوكة ، (3حاجات الطفولة)موسى قبي  موسى معوض، 3 

  حاجات تحقيق الذات 
  الحاجات إلى االحترام والتقدير 
  الحاجات االجتماعية 
  حاجات األمان 

 الحاجات الفزيولوجية
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 1:وتتمثل فيما يلي:حاجات النمو الحسي ػ1

: وىي كل العناصر الغذائية اليت حيتاجاا الطفل لنموه مثل الربوتينات والسكريات الغذاء الصحيػ 
يتحكم  اإلخراج:ػ مواعدىا .يفاجبات اذائية كاملة واألمالح اؼبعدنية واؼباء وكذلك حيتاج إىل يالث و 

الطفل يف التربز يف هناية العاـ األوؿ من ميالده ويتحكم يف التبوؿ يف ما بُت السنتُت إىل يالث سنوات 
 وعلى األـ أف تعود ابناا على ذلك.

 تكوف مناسبة للبيئة اليت يعيش رتدائااال:فاو يف حاجة إىل مالبس  الحاجة إلى المالبس المناسبة ــــ
 .ااف

:جي  توفَت لو مسكن يسًتيح فيو حىت يساعده على النمو بشكل إلى المسكن المناسب الحاجةػ ػػػػ
 إجيايب.

بالوسائل الطبية اؼبعروفة ؼبقاومة كثَت من األمراض والوقاية  ـ الحاجة إلى الوقاية والعالج من األمراضـــ
 مناا.

ة من الظروؼ اؼبؤدية إىل اغبوادث  :فطفل حباجة إىل الرقابة والوقاي ـ الحاجة إلى الوقاية من الحوادثـــ
 كما انو يف أمس اغباجة إىل تعلم السلوؾ الذي يؤمنو من األخطار.

 وتشمل ما يلي:/حاجات النمو العقلي: 2

:يكتس  الطفل معلوماتو وتنمو معارفو عن طريق خرباتو اليت ػ اغباجة إىل البحث وح  االستطالع
طريق حواسو اؼبختلفة كالبصر والسمع الذوؽ الشم  ديارساا بنفسو عن طريق استعماؿ عضالتو وعن

 .اللمس فاغبواس ىي أبواب اؼبعرفة

                                                           

 88ػػػػػػ87ص  ، ص2005طيبة، مصر،  ، مؤسسةوالشخصيةدراسات في السلوك  حسُت، فثيد  1  
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:وذلك من خالؿ اؼبالحظة الدقيقة للحقائق وفبارسة اػبربات إلى تنمية القدرة على التفكير الحاجةـ ــــ
 1اغبسية واغبركية وكس  اؼباارات اللغوية

، واعبسمي بالنمو اللغوي:حيث يرتبط النمو العقلي أيضا الحاجة إلى اكتساب المهارات اللغوية ــــ
 .والتواصلوكتساب ماارات التعبَت 

 :وتتمثل فيما يلي:حاجات النمو االنفعالي واالجتماعي/ 3

:ال يشعر الطفل باألماف إال إذا عاش يف جو أسري متماسك يف كنف والديو ،  ـ الحاجة إلى األمنــ
األكرب على تكوين عالقات اجتماعية سوية مع اَته من الناس يف فتمتلئ نفسو يقة وتكوف اؼبعُت 

 مراحل النمو اؼبختلفة .

حيث جي   ،يو من الوالدين والناسف أف يكوف ؿببوبا مقبوال مراوبا : فاو حباجة إىلـ الحاجة إلى التقبل
 أف يعامل ويقدر كفرد لو قيمتو.

عند قيامو بثعماؿ يف حدود قدراتو يؤدي إىل :إف تشجيع الطفل والثناء عليو  الحاجة إلى النجاحػ 
اؼبزيد من الثقة بالنفس فيبدؿ اؼبزيد من اعباد الذي يشعره باألمل ويدفعو إىل االسًتساؿ يف ؿباولة 

 سلوكو وكس  ـبتلف اػبربات واؼباارات .

ويبدءا عملية : يبدأ شعور الطفل بذاتو كذات مستقلة يف أوائل السنة الثانية  ـ الحاجة إلى تأكيد الذات
اؼبشي والكالـ اليت تشمل انفصالو واعتماده على أمو ،وتزيد يف الوقت نفسو من اعتماده على نفسو 

 ومن اتصالو باآلخرين .

تعترب االستقالؿ واغبرية من أىم اغباجات الفسيولوجية للطفل يف ـ الحاجة إلى االستقالل والحرية :
 ،الكلية على األسرة خاصة األـ إىل االعتمادية على النفسىذه اؼبرحلة ليكوف انتقالو من اإلتكالية 

سلسا وساال ودوف أية عواق  نفسية ،ويعترب أوؿ استقالؿ ظاىر ىو استقاللو عن أمو بالفطاـ ، 
                                                           

 89،ص مرجع سبق ذكره،  دراسات في السلوك والشخصية حسُت، فثيد   1
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ويستقل عن أمو جزئيا ليتصل بباقي أفراد األسرة ويساعده على ذلك اؼبشي والكالـ ويبقى االستقالؿ 
 يتصل بثصدقائو يف اؼبدرسة. جزئيا عن أفراد األسرة حىت

: حيتاج الطفل إىل سلطة ضابطة تشعره بالرقابة واإلرشاد ـ الحاجة إلى السلطة الضابطة والمرشدة
وحيتاج إىل نظاـ يفرض عليو كإطار للحياة اؼبنتظمة يف البيت وىذا يتمثل يف بعض األوامر اؼبعتدلة اليت 

 اير جو البيت واجملتمع الذي يعيش فيو ربد من نزعتو االندفاعية األمر الذي جيعلو يس

 1يتفاعل معام ويشاركام يف ألعاهبمـ الحاجة إلى رفاق في سنو :

 2: وتشمل ما يثيت:/حاجات النمو النفسي3

 من اجل اغبصوؿ على الثواب اؼباد ػػػػػ اغباجة إىل اغب  والرعاية، كذلك اغباجة إىل إرضاء الكبار
 واؼبعنوي

 لم اؼبعاير السلوكية ػػػػػػػ اغباجة إىل تع

 ػػػػػػػػ اغباجة إىل اللع  

جل تكوين شخصيتو واردتو ليكوف شباب أاليت حيتاجو الطفل يف حياتو من  *لقد تعددت اغباجات
اؼبستقبل وكلما ربققت ىذه اغباجات اإلدراكية والعقلية والنفسية واالجتماعية فإهنا ربقق منو سليم 

 ويكوف بذلك شخصية مثالية دوف عقد.وكامل لطفل دوف مشاكل وال عواق  
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 المبحث الثاني: سيكولوجية الطفولة 

تتميز مرحلة الطفولة بعدة فبيزات وخصائص وكذلك ربوالت فيزيوعبية وسيكولوجية على حس  كل 
ن خالؿ كل ما خيص سيكولوجية منتعرؼ عليو يف ىذا اؼببحث  سوؼا مرحلة عمرية وىذا م

 الطفولة.من منو وتعلم وإدراؾ وتقليد و ؿباكاة. 

 المطلب األول:سيكولوجية النمو

ـ الكائن اغبي يف ـبتلف اعبوان ، بداية من نشوئو إىل ااية وفاتو ويتم ذالك على ػ يقصد بالنمو تقدػػػ
 1مستويات ـبتلفة.

ويرى علماء الًتبية وعلم النفس أف معرفة مفاىيم النمو األساسية سبثل عامال ماما من عوامل فام 
قة وييقة بالًتبية ؽبا عالالسلوؾ ،وتعترب اعبوان  اؼبعرفية واللغوية والنفسية من أىم اؼبتغَتات اليت 

مفاـو اؼبرحلة يف واصف بعض جوان   بياجيو و عض علماء النفس كفرو يدب،وقد استخدـ والتعليم
النمو كالنمو اؼبعريف والنفسي و األخالقي واالجتماعي، ونظرا ألمهية كل جان  من اعبوان  البد من 

 و وكيفية تعاملو مع ؿبيطو.يم سلوؾ الطفل والعوامل اؼبؤيرة فاستعراضاا وتفسَتىا لفا

قسماا بياجيو إىل أربع مراحل وكل مرحلة من اؼبراحل ال ديكن الوصوؿ أوال النمو المعرفي  العقلي :
إلياا دوف اؼبرور دبرحلة تسبقاا ويعترب النضج واحده اَت كاؼ وإمنا البد من توفَت اػبربة ألهنا ىي اليت 

 اي:احل فلية االنتقاؿ أما ىذه اؼبر تؤىل الفرد لعم

 المرحلة الحسية الحركية: أ ػ

،أما النمو  2إف النمو اغبسي ىو منو اغبواس اؼبختلفة كالبصر والسمع والشم والذوؽ واإلحساس باألمل
عملية السيطرة على اغبركات اعبسمية من خالؿ النشاطات اؼبنظمة للمراكز العصبية  بواغبركي فيقصد 
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باغبركات اعبسمية العامة اليت تساعد الطفل على القياـ حبركات والعضالت وىذه العملية تبدأ بالتحكم 
ائص وىي األخَتة سبتد من الوالدة وحىت هناية السنة الثانية وابرز خص1أساسية مثل اؼبشي والركض ...
 ،حسن عملية التزاوج اغبسي أغبراكيوتت صوره رئاسية عرب األفعاؿ،بىذه اؼبرحل أف التفكَت حيدث 

ستجابات اغبركية ،ويتطور الواعي بالذات وتتطور فكرة يبات وبقاء األشياء وأخَتا ويتحسن تناسق اال
 .تبدآ عملية اكتساب اللغة 

:وىي تبدأ من هناية السنة الثانية والسنة السابع وىي مرحلة انتقالية عرب  ب ـ مرحلة ما قبل العمليات
اىم خصائصاا ازدياد اؼبستوى اللغوي مفاوميو ألهنا ال تتسم دبستوى يابت من حيث النمو اؼبعريف ،و 

واتساع استخداـ الرموز اللغوية وسيادة حالة التمركز حوؿ الذات والبدء بالتكوين اؼبفاىيم وتصنيف 
 راؾ البصري على التفكَت اؼبنطقي األشياء ،والفشل يف تكوين يف أكثر من بعد و طريقة وأخَتا تقدمي اإلد

سنة وسبتاز ىذه اؼبرحلة باالنتقاؿ من اللغة 11سنوات إىل 7د من :وسبت مرحلة العمليات الماديةجػ ػ 
اللغة ذات الطابع االجتماعي وحدوث التفكَت اؼبنطقي عرب استخداـ األشياء  إىلاؼبتمركزة حوؿ الذات 

فلم يعد األطوؿ قياسا ىو اكرب  ،ووزنا وحجما لةكتكويتطور مفاـو البقاء   ،واؼبوضوعات اؼبادية اؼبلموسة
الف اؼبادة الثابتة رام تغَت أشكاؽبا يتطور مفاوماا أؼبقلويب وتتطور عملية التفكَت يف أكثر من  ،مثالوزنا 
ف يقرر األشكاؿ الدائرية الكبَتة ذات ثف األشياء يف ضوء أبعاد متعددة كفالطفل يستطيع تصني ،طريقة

ت اللونُت األصفر واألضبر عن األشكاؿ الدائرية الصغَتة ذا ،اللوف األبيض واؼبصنوعة من البالستك
اؼبصنوعة من النحاس واػبش  وتتطور عملية التجميع وتكوين اؼبفاىيم واستيعاب العالقات اؼبنطقية 

 وأخَتا فشل يف التفكَت يف االحتماالت اؼبستقبلية دوف خربة مباشرة باؼبوضوعات اؼبادية .

ويبحث  2يستطع الفرد أف يفكر  سنة وفياا14سنة وبُت 11:وىي بُت د ـ مرحلة العمليات المجردة
دبعزؿ عن األشياء آو اؼبوضوعات اؼبادية اؼبلموسة فاألشياء مل تعد موجودة فقط يف العامل اػبارجي بل 
ىي موجودة أيضا يف عقلو فإف تفكَته يتسم بالتجريد.ويكوف الطفل قادرا على حل مشكالت عرب 
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يصبح ل ،لضماف البدائل اؼبتوفرة بكلمات أخرى واضع افًتاضات معينة واقًتاح اغبلوؿ اؼبمكنة لنفسو
 1.اهببإمكاف الطفل التفكَت باإلمكانيات اؼبستقبلية والتنبؤ 

 :اللغويثانيا ـ النمو 

،ويتفاعل مع ىذا العامل  بويستخدـ الطفل خالؿ أشاره األوىل طرؽ اؼبعرفة اَت اللفظية مع العامل احمليط 
ويثيت النظاـ الرمزي اللغوي تدرجييا ؿبل طرؽ اؼبعرفة السابقة ويصيح  ،عرب البصر والسمع والشم الذوؽ

قادرا على التميز وفام كالـ اآلخرين ،كما يبدأ باكتساب اللغة من هناية السنة األوىل من حياتو وتعترب 
ر الفًتة اليت تسبق انتظاـ الطفل يف التعليم اؼبدرسي من سن الثالثة وحىت اػبامسة وتتميز بثهنا العص

وىي بدورىا تنمو مع النمو العقلي فاو مظار من مظاىره ولكناا يف نفس  الذىيب للغة يف حياة الفرد.
الوقت عاملاا يف النمو العقلي، إذا أف اكتساب اإلنساف للكالـ يعد اكتساب ألداة شبينة من أدوات 

 2التفكَت ومن مث تزايد إمكانياتو العقلية زيادة كربى

 ـ الطفولة المبكرة:

من العوامل اليت تزكي النمو اللغوي عند الطفل تشجيع الكبار وارتفاع اؼبستوى الثقايف يف ؿبيط األسرة  و
وارتفاع نس  الذكاء ويقسم العلماء مراحل النمو اللغوي عند الطفل يف مرحلة الطفولة اؼببكرة إىل عدة 

 مراحل وذلك اعتمادا على عدد الكلمات اليت بنطقاا الطفل:

كلمة تتعلق   50تبدأ من السنة الثانية، وتبلغ اغبصيلة اللغوية فياا حوايل الكلمة الواحدة:أ ـ مرحلة 
 أكثرىا بثشياء واقعية موجودة يف بيئة الطفل.

:تكوف بُت منتصف السنة الثانية وهنايتاا ويستطع الطفل أف يوصل كلمتُت مع ب ـ مرحلة الكلمتين
 .كثف يقوؿ )بابا سيارة(بعضاما ليعرب عن صيغة النسبة أو اؼبلكية،  
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:وتبدأ فياا قدرة الطفل باستخداـ صبل من يالث كلمات أو أكثر للتعبَت جـ  ـ مرحلة أكثر من كلمتين
عن فكرة ما،ػ ويزداد بعد ذلك إكساب الطفل اللغة وقدرتو على استخداماا يف العاـ الثالث لتصبح 

طلوب وظائفيا بالرام من أهنا ال تكوف كلمات وىي نؤدي اؼبعٌت اؼب4اىل 3اعبمل بسيطة ومكونة من 
 صحيحة كًتكي  لغوي .

 كلمات فتكوف يف العاـ الرابع 6اىل 4: من  مرحلة الجملة الكاملةد ػ 

 * الطفولة المتوسطة:

ػ يعترب النمو اللغوي يف ىذه اؼبرحلة بالغ األمهية بالنسبة لنمو العقلي واالجتماعي واالنفعايل،وتعترب مرحلة 
اؼبركبة والطويلة، كما ديلك فياا الطفل القدرة على التعبَت الكتايب وذلك نتجو دخولو اؼبدرسي اعبمل 

والتعبَت الشفوي، كما أف األطفاؿ الذين يعيشوف يف بيئة اجتماعية ويقافية أعلى يكوف منوىم اللغوي 
 أفضل من أولئك الذين يعيشوف يف بيئة الفقر واغباجة.

 * الطفولة المتأخرة:

ذه اؼبرحلة تزداد اؼبفردات ويزداد فاما وتزداد اؼباارات اللغوية، كما ديكن لطفل إدراؾ معاين اجملردات  يف ى
 1كالصدؽ والكذب واألمانة واغبرية واؼبوت واَت ذلك.

 ثالثا ـ النمو النفسي لطفل :

  نظرية ػ إف النمو النفسي لطفل ليس عملية شرطية داخلية ربدث بطرقة تلقائية وقبد أريكسوف صاح
النمو النفسي حيث ينظر إىل النمو النفسي يف سياؽ اجتماعي وضمن إطار من الًتاث الثقايف لألسرة، 
 ويرى أف الفرد ال ديلك شخصية معينة ويابة بل انو يقـو بتطويرىا على كبو مستمر، وىناؾ عدة مراحل:
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الشك، ويكوف ذلك بتشكيل  :اكتساب حاسة الثقة األساسية مع التغل  على حاسةأ ـ المرحلة األولى
ف إوبالبيئة االجتماعية من حولو، و  الشخصية الصحيحة من خالؿ إحساس الطفل الوليد بثقة بالنفس

لة تتحقق من خالؿ افياا مثل ىذا اإلحساس ،وىذه اؼبسالسنة األوؿ من عمر الطفل ىي اليت يطور 
، أما إذا مل بوة منسقة وديكن التنبؤ اعتماد على اآلخرين يف تامُت احتياجاتو من مثكل ومشرب وبطرق

 1تكن على ىذه الصورة فإنو سيبدأ يفقد الثقة.

يبدأ حيث اكتساب حاسة االستقالؿ الذايت ومكافحة حاسة الشك واػبجل. :ب ـ المرحلة الثانية
سنوات برابتو يف القياـ ببعض األعماؿ دبفرده ػويواجو الطفل يف ىذه 3اىل 18الطفل فياا بُت الشار 

اؼبرحلة صراعا بُت رابتو يف تثكيد استقاللو الذايت واعتماده على نفسو وبُت إحساسو بعدـ قدراتو 
الكامل على ربقيق ذلك، وىنا يثيت دور الكبار يف إتباع أسالي  ربافظ على التوازف، وينبغي على الطفل 

وقدراتو حىت ال يقع يف  أف يتحرؾ يف ىذه اؼبرحلة ضمن معايَت مقبولة ليستطع من خالؽبا اختبار قوتو
 حالة من الشك ىي الذات .

:اكتساب حاسة اؼببادأة مقابل التغل  على اإلحساس بالذن .ػ وىي من سن  جـ ـ المرحلة الثالثة
سنوات وىي مرحلة التعبَت الفعلي عن اإلحساس باالستقالؿ الذايت من خالؿ سلوؾ 6سنوات إىل 3

بداية عملية اقتناع الطفل دبسؤوليتو االجتماعية وامتالكو قدرا  اؼببادأة كما يسميو أريكسوف ،وىذا يعٍت
معينا من القوة ديكنو من التثيَت يف األشياء واغبوادث من حولو كما يدرؾ باف للحياة ىدفا بالنسبة لو، 

ه اؼبرحلة يرى بوضوح ذفثيف ى ويبدأ الطفل يف ىذه اؼبرحلة بتطوير الضمَت أو اإلحساس بثصح أو اػبطث.
ف يالحظ باىتماـ ما يعملو الراشدوف وحياوؿ أف يقلد أأف يعمل أنوع معينة من األشياء قادر على نو أ

 سلوكام.

 12اىل 6اكتساب حاسة االجتااد مقابل ذبن  اإلحساس بالنقص.سبتد من مرحلة د ـ المرحلة الرابعة:
سنة يف ىذه اؼبرحلة يسخر الطفل قوة من اجل ربسُت قدراتو الذاتية وماارتو ؼبواجاة الصعوبات اليت 
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تواجاو ،ويعمل الطفل على تطوير إحساسو بالعمل واؼبثابرة ليكوف إنساف منتجا وفاعال وقادرا على 
وقد يتولد  ،ذاتو نحلة يعمل لتكوين وجاة نظر صحية عف الطفل يف ىذه اؼبر إاز والتحصيل ،لذا فاالقب

لديو اإلحساس بكفاءاتو اؼبتزايدة وردبا اإلحساس بالنقص وعدـ الكفاية وىذا مرتبط باألجواء اليت يعشاا 
 1الطفل وبدور اإلباء.

 ثالثا: النمو الخلقي 

 ند الطفل تتطور يف مرحلتُت :يرى بياجيو أف األخالؽ عػػػػػػ 

 ػ تكوف األخالؽ بطريق اإلكراه والغض 1

 ػ تطور األخالؽ الذاتية النابعة من الطفل نفسو.2

يف اؼبرحلة األوىل يقـو الوالدين واآلخروف بسلوؾ بتوجيو السلوؾ األطفاؿ واإلشراؼ عليو، بينما تنبع 
يالث مستويات لتطور اػبلقي عند   بُتث ميز األخالؽ يف اؼبرحلة الثانية ذاتيا يف داخل الطفل.حي

 األطفاؿ.

  وسبتد من سن الوالدة حىت السابعة من العمر ويكوف الًتكيز يف ىذه مرحلة ما قبل األخالقػ :
اؼبرحلة على الذات ،وال تظار عند الطفل يف أوؿ سنتُت أي قدرة على إصدار اإلحكاـ اػبلقية 

تطور بعد السنة حيث يبدأ بالًتكيز على الشخص الذي أو القياـ بثي سلوؾ خلقي، مث حيدث 
يتمتع بالسلطة وىو األب ت من يقـو مقامو يف العادة ويقل الًتكيز على الذات تدرجييا 

،ويستمر ىذا الًتكيز على مصدر السلطة حىت يبلغ الطفل سن السابعة، ولكن تبق األخالؽ يف 
فالطفل ديكن إف يقتنع أف الكذب على احد  ىذه اؼبرحلة اَت قابلة لتعميم على مواقف جديدة،
 2الوالدين ال جيوز ولكنو  يكوف جائز على اؼبعلم .

  ـ مرحلة العالقات الخلقية القائمة على األساس على االحترام المتبادل: 
                                                           

 129ػػػػػ128ؿبمد ملحم ، مرجع سبق ذكره،،ص صسامي  1
 307ص ،1،2004ط،دار اؼبسَتة ،عماف، ، التطور اإلنساني من الطفولة إلى الرشدسيكولوجية شفيق فالح عالونة،   2
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 يف ىذه اؼبرحلة تبدأ طاعة السلطة اليت كانت سبيز اؼبرحلة ،وسبتد ىذه اؼبرحلة من الثامنة إىل اغبادية عشرا
ير السابقة بتالشي فسحة اجملاؿ أماـ االستقالؿ اؼببٍت على االحًتاـ اؼبتبادؿ، ويساعد الطفل على تطو 

ري ومادي حيث في ىذه اؼبرحلة يركز على كل ما ىو واقعي وحقيقي وفو ذلك قدرتو اؼبعرفية اعبديد.ف
اؼبايل أمامو، فالعُت عنده حكامو اػبلقية فاو مزاؿ يعتمد على ما يدركو من الواقع أجيعلو اَت مرنا يف 

بصرؼ النظر عن النوايا أو األسباب والدوافع اليت وجدت يف اؼبوقف، و ال ، بالعُت والسن بالسن 
 يستطيع الطفل أف يثخذ االعتبار تلك اؼبواقف والعوامل والنوايا إال بعد أف يصل سن اؼبرىقة و الرشد.

 في ىذه اؼبرحلية يتم ف ،فًتة اؼبراىقةشر بداية :وسبتد بعد سن اغبادية عـ مرحلة األخالق النسبية
 1التنقل من الًتكيز على الواقع واؼبادة إىل الًتكيز على التطبيق الواقعي واؼبثل اػبلقية.

حيث تتميز بتحوالت فزيولوجية وسيكولوجية  ،مرحلة عمرية لدياا خصائصااومنو نستخلص أف كل   
  .كل مرحلة سبيزىا بنضج عمن سبقتاا  وإف.من مرحلة إىل أخرىتتحوؿ النمو  فعملية

 حدوثو.المطلب الثاني:سيكولوجية اإلدراك وكيفية 

إف كل ما نعيشو يف ذبربتنا ىو نتاج للجااز العصيب، فاو الذي يقودنا إىل اإلدراؾ وقد واضع 
"ويف ىذا "و.ىاين"تعريف لإلدراؾ فاو يرى انو"عبارة استخراج اؼبعٍت من التجربة أي إضافة معٌت لتجربة

 ينظم اؼبتجمع لديو من ، حىتالفرد عندما حيس بوالسياؽ عرؼ أيضا على انو العمليات اليت يقـو 
 2ؽبا معناه اػباص وؽبا صلتاا بغَتىا. ،وصبغة كليةإحساس 

وقبد أف لإلدراؾ دورا ىاما يف عملية السلوؾ واالختيار، فعندما يوجو الفرد سلوكو كبو ىدؼ معُت، فإنو 
بكل أنواع السلوؾ اؼبمكنة كما ال يستجي  عبميع اؼبثَتات اؼبمكنة ومن اؼبعروؼ أف ىناؾ ال يقـو 

 نوعاف من االختيار يف السلوؾ ويتمثالف فما يلي:

                                                           
 308ػػػػػػػػ 307ص صمرجع سبق ذكره،ػ  شفيق فالح 1

 35، ص1996(، مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر، سيكولوجية الطفولة)علم النفس الطفولةالفت حقي،   2
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والكتابة.....واإلنساف فيو خيتار اؼبواقف القائمة دبا  شي: ىو الذي يتم مالحظتو كاؼبالنوع األولػ 
يتمثل  والنوع الثانيالرأس يف مشاركة بإحدى اؼبنسبات اغبزينة ،  يناسبو ،كثف يلتـز مشية الوقار وخفض

 فإذا، د من سلوؾ أي شخص أخر ما يتناس  مع مالحظتو اػباصة كثف خيتار الفر ،يف السلوؾ اؼبدرؾ
داـ وإذا ق فاو يف نظر األخر تاجر أو شاطر داخل احد األفراد معو يف نقاش حوؿ شبن السلعة مثال

 ي  القل مساعدة خالصة فاو ط

*وعملية االختيار اليت يقـو هبا اإلدراؾ تتضمن يالث عمليات سيكولوجية وىي:اغبذؼ واإلضافة 
 والتنظيم.

 ويكوف الفرد ال يستطيع رؤية كل دقائق اؼبوقف القائم أو اؼبؤيرات اؼبوجودة، لذلك يتم ـ الحذف:
تركيز على بعض اؼبظاىر اؽبامة فيو دوف اَتىا.وتشَت الدراسة العلمية إىل أف العُت ديكناا إف 

نية جزئية بالثا500لكن طاقة الدماغ التحليلية ىي حوايل و  ُت جزئية بالثانية.مالي5تعاجل حوايل 
فإف االنتقاء ىو أمر حتمي ال ديكن ذبنبو.فإهنا تنتقي من خالؿ تفاعل حالة الفرد وعليو 

الداخلية مع بيئتو عند بداية الفًتة الزمنية. إف القسم اغبيوي غبالة الفرد الداخلية يسمى 
ي يلع  االستعداد الفطري، الذي تتم إيارتو من قبل البيئة تاركا اعبزء الذي مل تتم إيارتو، والذ

دورا ذا معٌت يف التثيَت على السلوؾ يف ذلك الوقت وبطريقة مشاهبة فإف اعبزء اغبيوي الفاعل من 
ىو مل ال تتم  البيئة يتم انتقاؤه من قبل اغبالة الداخلية ويسمى :اؼبثَت أو اؼبنبو وما تبقى

 .مالحظتو
 رة لدينا.فنحن كبذؼ من ف منال التفاصيل الناقصة للموقف حىت تكتمل الصو ث:تكوف بـ اإلضافة

اؼبوقف ما ال يتفق مع الصورة اليت يف ذىننا، ونظيف من الدقائق ما يكملاا، وبذلك ربدث 
 العمليات معا. لذلك فنحن نرى األشياء ليست كما ىي، ولكن كما نكن كبن.

 فتدخل فياا عوامل موضوعية وأخرى ذاتية غبدوث اإلدراؾ وىي: ـ التنظيم: 
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:فاي اليت توجد يف اؼبوقف و اليت تؤدي إىل نفس التنظيم اإلدراكي عند صبيع  *العوامل الموضعية
 1اإلفراد .

:فاي اليت ترتبط بالظروؼ السيكولوجية للفرد وتتغَت بتغَتىا .وتلع  ىذه العوامل يف  العوامل الذاتية*
حقيقة األمر بالعوامل اؼبوضوعية لتشكل عملية إخاء، خاصة تؤدي بالفرد لًتكيز على بعض العوامل 

ويف بيئتو ،ة اؼبوضوعية دوف العوامل األخرى .فعلى أساس ما يتلقو الطفل يف بيئتو األسرية مت بيئتو اؼبدرس
اؼبختلفة اليت تكوف اؼبوقف اإلدراكي ،  ملحيذؼ ويضيف وينظم بالعوا ،الكربى وىي اجملتمع بصفة عامة

من الصفات ،فإنو عندما  ةيلرذره الزنوج مثال وتضيف عليام كل فإذا كاف الطفل قد نشث من عائلة تك
،ولكنو  ذا اؼبوقف كما ىي يف الواقعيرى زقبيا يف موقف إدراكي فإنو ال يرى العوامل اؼبوضوعية يف ى

و اإلضافة إلياا واغبذؼ مناا ،حىت خيرج بنتيجة تتفق مع مدركاتو السابقة ومع  ،يعود ترتيباا ، وتنظيماا
ولقد اوجد أف  2تكوينو النفسي أي حبيث تكوف النتيجة مضفية على ىذا الزقبي كل سلوؾ قبيح .

قل من السابعة لديام طريقة أألطفاؿ الصغار الذين ىم راشدين،فاألطفاؿ يفكروف بشكل ـبتلف عن ال
 3ؿبددة يف اإلدراؾ والتفكَت والتفاعل مع اآلخرين وذلك حيثما يتم تقيمام دبعيار الراشدين

كوف على حس  طبيعة الشخص وكذلك من خالؿ اجملتمع الذي تنستخلص أف عملية إدراؾ األشياء 
 .وكذلك من خالؿ منوه العقلي حييط باألطفاؿ

 المطلب الثالث: سيكولوجية التقمص والتقليد والمحاكاة لدى األطفال

بداية من األىل مث  بوتعد مرحلة الطفولة مرحلة حساسة جدا نتجت تثير األطفاؿ بكل ما حييطوف 
األصدقاء مث اؼبدرسة والتلفزيوف ويتبع خطاىم من خالؿ التقليد والتقمص واحملاكاة وىذا ما سنتعرؼ 

 اؼبطل .عليو يف ىذا 

                                                           
1
 193 ػػػػػػػ192،مرجع سبق ذكره، ص صالتربوية واالجتماعية لألطفالرامج التلفزيون والتنشئة بسامة ظافر كبارة،  

 .195،ػػػػػػػ19ػ ص نفس اؼبرجع، ص 2
3 Cloutier R, Renaud A: «Psychologie de l’enfant», Gaétan Morin, Paris, 1990, P 78. 
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 أ ـ التقمص:

الفرد ظبات وخصائص  بوإف التقمص مفاـو يثيت من التحليل النفسي وىو مدرج الشعوري يثخذ 
ويف 1طوؿ اغبياة ويعترب عامل مام يف تكوين الذات عند األطفاؿ. بووىو يعمل ، وسلوؾ من فرد أخر 

العاطفية، أو لسمة ما، أو  السياؽ نفسو قبد بثنو التمثل السيكولوجي لفرد  من خالؿ بعض اؼبواقف
لفكرة ما، لشخصية أخرى، وابسط أشكاؿ ىذا التقمص ىو التقليد، ونالحظ ىذا السلوؾ يف ؿبكاه 

    والسريعة الزواؿ لإلعماؿ ، األطفاؿ لتصرفات البالغُت وعادهتم الشعورية ، ولكن ىذه اإلعارة الداعية
للتقمص وإنو من األفضل أف نفكر هبذا التقليد  اآلخروف ، ىي مواد بسيطة جدا وعابرة بويقـو اليت 

تكوف أف بذكر أف التقمص ليس ؾبرد  رجيد على انو الوسيلة الداعية لتفريغ الفوري بواسطة اللع  .و
مثل شخص أخر، بل لتصبح مثلو بشكل ما، إنو عملية معقدة أساسية يف منو الشخصية وليس حاديا 

 2عابرا.

 ب ـــ التقليد 

عبارة عن إتباع للغَت دوف النظر ما إذا أف ىذا التقليد يعود على الفرد بالفائدة أـ ال أو * التقليد ىو 
وىناؾ من يرى أف التقليد ىو برؾبة  فيو.فاو معتقدا اغبقيقة  بوإتباع اإلنساف فيما يقوؿ أو يفعل معجبا 

يف ىذا السياؽ يبدأ الطفل يف تقليد ، و  3اإلنساف لعدـ استخداـ عقلو واالقتصار على ؿباكاة اآلخرين.
     أفعاؿ اآلخرين يف هناية السنة األوىل.ويعتمد ىذا التقليد باألساس على اؼبالحظة اؼبباشرة للطفل .

واالحتفاظ ويف سن السنة والنصف أو السنتُت يكوف دبقدور الطفل تكوين صورة ذىنية ؼبا يقع حولو 
فل كل ما يقع أماـ عينيو وذبري مالحظتو. لذا  ففي ىذا وبذلك يقلد الط، بتلك الصور وأسًتجعاا

ألطفاؿ يف ىذه العملية يعتمدوف على التقليد الكتساب او ،  ة تزداد رقعة السلوؾ اؼبقلد عندهرحلاؼب
اؼباارات،  ولكن استخدمام لتلك اؼباارات سرعاف ما زبضع ألرد هتم وليس إلرادة النموذج احملتذي ، 

                                                           
 65،ص2010،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،سيكولوجية النمو في الطفولة والمراىقةبدرية معتصم ميموين، مصطفى ميموين،   1
 161،ص1989، 1ط ، دار طالس،سوريا، ، ،دراسة تحليلية نقدية فرويداعند  األخالق، ألعجليؿبمد علي    2

 9،ص2011، كلية االقتصاد وعلـو السياسية ،القاىرة،التقليد في أنماط الحياةأية صبحي ؼبعة وآخروف،   3
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 أهنم يرابوف يف القياـ يف كل شيء ، حىت تلك األفعاؿ اليت تتعد حدود بالرام من اإلشارة إىل
إمكانيتام ، ىذه الظاىرة السلوكية ال ديكن درستاا بشكل عفوي أو سطحي بنظر لواقعاا اؼبؤير والذي  
 بوكثَتا ما اير انتباه واىتماـ العاملُت يف اغبقل النفسي واإلعالمي ، فبادئ  كل ذي  بدأ ، البد من التن

إىل الفرؽ بُت االستعداد لتقليد عمليات التقليد .فاالستعداد لتقليد ىو أمر طبيعي يف اإلنساف أما عملية 
التقليد أو ما يقلده اإلنساف بالفعل ، فانو يتوقف على توفر شروط معينة ، بعضاا كائن يف اؼبوقف 

ؾ البد من توافر أمراف فيو:الرابة يف فإف التقليد نوع من أنواع السلو  وبعضاا كائن يف اإلنساف ،وبالتايل
 1التقليد، والقدرة على تقليد السلوؾ اؼبراد تقليده.

 2 ج ـــ التوحد.

عندما نقلد سلوؾ شخص أو قيمة فمن اؼبمكن أف يتم ذلك بدرجات متفاوتة من احتواء االذباه وقد 
اقًتح عامل النفس الجتماعي ىربت كلماف درجات متعددة من ىذا االحتواء حيث ديثل اإلذعاف اضعف 

ري لقيم درجات االحتواء واإلستدخاؿ  أقواىا .وقد ربدث فرويدا عن التوحد ؼبعٌت التقبل الالشعو 
الوالدين اليت تصبح جزءا راسخا يف نظاـ القيم للشخص ذاتو ، وىو ليس اكتساب طفيف ولكنو تقبل 
ؽبذا السلوؾ ، بالرام من حدويو أحيانا دوف معرفة الفرد بذلك.ويعترب التوحد اعلي دراجات التقلد 

 ويشَت مفاومو إىل عاملُت ومهما:

 ا أخر.:تتضمن مالحظة الطفل انو يشبو شخصاألولى

خر بالنسبة للطفل ىو :تتضمن مشاركة الطفل ؽبذا الشخص اآلخر يف انفعاالتو ىذا الشخص األالثاني
 حد الولدين.أيف الغال  

وعليو فإف التوحد عملية تتعدى التعليم البسيط ألهنا تعٍت :إف الطفل يتبٌت منطا كليا للسمات والدوافع 
اؼبتواجد معو لذلك فاف السلوؾ اؼبكتس  عن طريق واالذباىات والقيم ، اليت توجد لدى الشخص 

                                                           
  198سبق ذكره ، مرجعلألطفالرامج التلفزيون والتنشئة التربوية واالجتماعية ب ،أسامة ظافر كبارة 1
 .198ػػػػػػ 197صص  ،نفس اؼبرجع   2
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التوحد ال ديكن تعديلو بساولة ، وىو يابت نسبيا كما إف التوحد مع احد الوالدين يشعر الطفل انو قد 
ادمج يف ذاتو قوة وكفاءة ىذا الوالد  فالتوحد يشعر الطفل باف الوالد معو ولو كاف بعيدا عنو ..وىذا ما 

ت، واؼبواقف اليت يشعر فياا الطفل باألماف.وبالتايل فلتوحد مع احد الوالدين يتيح يزيد من اتساع اجملال
لطفل شعورا متزيدا باالستقالؿ عناما ، فعندما يعرؼ الطفل عن طريق التوحد كيف يتصرؼ اإلباء يف 

 1موقف معُت فانو ال يعود يف حاجة إىل وجودىم جسميا لكي يوجو سلوكو وجاة أو أخرى.

ذلك تعترب سيكولوجية التقليد والتقمص واحملاكاة  كل األشخاص الذين حييطوف بطفل ومن خالؿ 
خاصة التلفزيوف عناصر ىاـ يف حياتو من اجل التعلم فاي متعلقة جبانبو النفسي  فاو يتثير يبام ويؤير 

 فيام.

 المطلب الرابع: سيكولوجية التعلم لدى الطفل

يسعى إىل إشباع اريزة ، مكتس  .فالطفل يف بادئ األمرػ يتميز سلوؾ اإلنساف بثنو سلوؾ فطري و 
يف البحث عن الطعاـ بطرؽ عشوائية ؿبضة ال توصلو مباشرة إىل ىدفو ولكن مع زيادة خربات الطفل 

ضبط وموفرة للجاد والوقت .وبذلك يكوف التعلم ىو العملية اليت أىذا اجملاؿ تصبح ىذه العملية 
ة يف التعديل نو عبارة عن عمليأ الفطري .من ىنا جاء تعريف التعلمسلوكو يف مكنت الطفل من تعديل 

نو عملية اكتساب اأيضا  يف نشاطو اؼبقبل ،وقد عرؼنو نشاط من قبل الفرد يؤير إسلوؾ واػبربة، و اليف 
الوسائل اؼبساعدة على إشباع اغباجات والدوافع وربقيق األىداؼ وىو االبا ما يثخذ أسلوب حاؿ 

  أىم ىذه الطرؽ قبد:ُتىذا السياؽ تعددت طرؽ التعليم لدى األفراد ومن ب اؼبشكالت .ويف

:وىذا ما فسرتو ذبارب بافلوؼ على الكالب وذبارب واطسوف  التعلم بالفعل المنعكس الشرطيػػػػػػ 
 على األطفاؿ .

 من اػبطث نتعلم الصواب وىي:التعلم بالمحاولة والخطاءػػػػػػػ 

                                                           
 199، صسبق ذكره رجعم، أسامة ظافر كبارة 1
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:اكتشاؼ العالقات بُت الوسائل والغاية واالستفادة من ىذه الوسائل  بولمقصود التعلم بالتبصر واػػػػػػػ 
 يف ربقيق الغاية . 

وإف عنصر اػبربة اؼباضية لإلنساف يكوف  ،:وىي ترابط بُت فكرة وفكرة أخرىـ التعلم بطريقة الترابط
:النضج سواء كاف وتقتضي عملية التعلم ضرورة وجود شروط البد مناا وأمهاا  بارزا إىل حد بعيد.

  1عضويا أو عقليا والدفعية واؼبمارسة.

حيث أف كل مرحلة من مراحل الطفولة لدياا  ،أف منو الطفل مرتبطة بسيكولوجياتومنو نستنتج 
، يبدأ الطفل يتعلم فيو كل السلوؾ اليت تنمي شخصياتو واف  سيكولوجيتاا اػباصة لكن على العمـو

 .ده اؼبرحلة بالذاتمالمح شخصية األفراد تعتمد على ى

  

                                                           
 50ػػػػػ49ص ص ،، مرجع سبق ذكرهفلسيكولوجية الطالفت حقي ػ   1
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 أىمية التلفزيون بالنسبة لطفل:األولالمطلب   

 مشاىدة الطفل لتلفزيونالمطلب الثاني:

 عادات وأنماط مشاىدة لطفل لتلفزيونالمطلب الثالث:             
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  المبحث الثالث:عالقة الطفل بالتلفزيون
يعد التلفزيوف من أىم الوسائل االتصالية اغبديثة حيث بإمكانو أف ينقل الصورة والصوت من صبيع - 

ويعطي رؤية ، أرجاء العامل إىل مالين الناس يف منازؽبم ويف أي مكاف أخر بفضل األقمار الصناعية 
قبده يلع  دور  شاملة عن العامل عن بعد وىذا يتم من خالؿ اؼبوجات الكارومغناطيسية ، وىو بدوره 
ؼبا حيملو من ظبات  ،كبَت ولو أمهية اكرب يف عملية التثيَت على شرائح اجملتمع ولعل أبرازىا شرحية األطفاؿ

أمهية التلفزيوف وعليو يف ىذا اؼببحث سوؼ نتناوؿ  ،التشويق واإليارة والتنوع يف براؾبو خاصة االشاارات
 فزيوف .العالقة اليت تربط الطفل بالتلبالنسبة لطفل و 

 :ـــ أىمية التلفزيون بالنسبة لطفلالمطلب األول 

بالرام من  ،بيوت المن خالؿ تواجده يف شىت  ،قو التلفزيوفالواسع الذي حق نتشاراال نتجت
اؼبستويات االجتماعية ،حىت أصحاب اؼبستوى اؼبنخفض ديلكونو فثصبح ذو أمهية كبَتة ال االختالؼ يف 

 خاصة عند فئة األطفاؿ وىذا نتجت لعدة أسباب من بيناا نذكر:يستطع الفرد االستغناء عنو 

 إذاإف ما يعرضو التلفزيوف من برامج سبثل بديال للخربات والتجارب الفردية واعبماعية، وخاصة ػ 
الذين مل  ، فاألطفاؿاؼبواد اؼبعروضة بعناصر الًتاي  والتشويق مثل: األلواف يف عامل الطفولة  امتازت

اىدة سفن الفضاء بسب  عدـ قدرهتم على اؼبشاىدة اؼبوضعية، يستطيعوف بواسطة يتمكنوا من مش
ة اليت ديتلكاا يتعترب اػباصؽبذا اؼبوضػع، ويف نفس السياؽ التلفزيوف أف حيصلوا على خربات بديل 

فالتلفزيوف لو تثيَت اجيايب يف نضج الشخصية  ،ىي جذب اؼبشاىدين الصغار لفًتة طويلة، التلفزيوف
 .ع ميوؿ األطفاؿ وراباهتموتنو 

التلفزيوف وسيلة تساعد على مواجاة اؼبشكالت التعليمية،فاألطفاؿ يستفيدوف من  كما قبد أف.ػ 
ما ومنطا ما يرونو مااليت يقدماا  فرابتام يف مشاىدة التلفزيونية ذبعلام يقلدوف   الًتبوية الربامج
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اليومية ومن مث إىل الضطراب النفسي والعقلي سلوكيا وأفكار علمية،فبا يؤدي إىل تناقض يف حياتو 
  1والعاطفي والًتبوي عند األطفاؿ

من قوة  أمهية تربوية خاصة،فاو جيمع بُت كل من الكلمة اؼبسموعة والصورة اؼبرئية فبا يزيدفاو ذو 
اليـو على  العتماده على وسيلتُت من وسائل الًتبية يف وقت واحد،كما أنو أصبح يسيطر تثيَته
، كما أف اؼبادة اؼبعروضة  بالتلفزيوف سبثل أقرب االتصاؿ اعبماىَتي ف ميدا بشكل يتزايد يوما بعد يـو

بديل للخربة اغبقيقية، وىو يتميز بقدرة خاصة على جذب اؼبشاىدين، فبا جعلام يتعلموف عن 
 .2قدرا كبَتا من اغبقائق واالذباىات ،طريقة

مثيل ؽبا بُت صفوؼ األطفاؿ، فاو مرآة عاكسة للوقع، من خالؿ ػػػ وعليو فاف التلفزيوف يتمتع بثمهية ال 
 ا.هبالتقنيات اليت ديتاز 

 .لتلفزيونمشاىدة الطفل ـ المطلب الثاني 

، فيشاىد األطفاؿ سلوكام، واليت تؤير يف األطفاؿيعترب التلفزيوف من اؼبصادر الرئيسية اليت يتعرض ؽبا  ػ
حيث قبد أف عالقة الطفل عجاب شديد، وبشكل شديد االنتظاـ، التلفزيػػوف يف سنواهتم اؼببكرة بإ

بالتلفزيوف أصبحت متعلقة باؼبشاىد، وإف من اؼبسلمات اؼبتعارؼ علياا أف التلفزيوف ىو األب الثالث 
بعد إالـ واألب  واف يقافة جيل اليـو تتشكل بعد األسرة من التلفزيوف ويرجع تعلق األطفاؿ دبشاىدة 

 ف إىل:بربامج التلفزيو 

األصوات اؼبنبعثة مػن اعبااز الصغَت  فػ وجود عالقة وطيدة بُت الطفل والتلفزيوف يف ـبتلف مراحل منوه ، 
تستحوذ على اىتماـ الطفػػل يف سنتو الثانية، وإذا تكرر مرور الطفػل أماـ التلفزيوف وجػػد فيػو شيئػػػػا 

تماـ بالصوت والصورة بشكل عاـ، مث يتحوؿ ىػػػذا شااال وجذابا، ويف السنة الثالثة يبدأ الطفل يف االى
برامج معينة دوف أخرى، كربامج األطفاؿ اليت تستقي موضوعاهتا مػػن اػبيػاؿ وبرامج  إىلاالىتماـ تدرجييا 

                                                           
،                2008ط، ،،،دار اعبامعة اعبديدة ،اإلسكندريةاالجتماع التربوي:المجاالت والقضاياعلم علي السيد الشخييب، ؿبمد حسن العجمي،  1
 344،ص

 100،ص 1،2004ط ،،دار اؼبعرفة اعبامعية ،اإلسكندرية،االتصال الجماىيري في المجتمع الغربي الحديثالعاطي قبم، عبد 2
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اؼبغامرات، وفػػي سػن السادسة يظار اذباه خػاص يف مشاىػدة الطفػل للربامػػج التلفزيونيػػة، ويتثير ىذا 
فاو يف ىذه اؼبرحلة شغوؼ باؼبعرفة  التلفزيوفللربامج  ص إىل حد كبَت بنوعية اختيار الوالديناػبااالذباه 

 1واالستطالع فيجد التلفزيوف وسيلة لتحقيق ذالك

 عادات وأنماط مشاىدة الطفل لتلفزيون:المطلب الثالث:
العالقة اليت ذبمع الطفل بالتلفزيوف تكمن يف معرفة عادات وأمناط مشاىدة الطفل لو حيث ديكن لنا  إف

استخالص مدى التثيَت يف ساعات اؼبشاىدة وكذلك الربامج اؼبفضلة لو وىذا مسوؼ نتعرؼ عليو يف 
 ىذا اعبزء:

 *ــــ ساعات مشاىدة الطفل لتلفزيون
من وقت األطفاؿ أكثر من أي نشاط آخر، باستثناء  أف مشاىدة التلفزيوف أصبحت تستالك

، وال عج  أف يطلق عليو بعضام اسم جليس األطفاؿ، وال نعدو اغبقيقة إذا قلنا أف أطفاالً  النـو
 عديدين يف ؾبتمعاتنا اليـو جيلسوف مع التلفزيوف أكثر فبا جيلسوف مع والديام. 

توسط يوجد يف البيت األمريكي جااز تلفزيوف ويف إحصائية أمريكية وجد بعض الباحثُت أنو يف اؼب
سنة ما  65يعمل طبس ساعات ونصف، ويشاىد اؼبرء يف اؼبتوسط منذ الثانية من عمره حىت 

يعادؿ تسع سنوات طيلة حياتو. وقبل زبرج العديد من تالميذ الثانوية فإهنم يكونوف قد شاىدوا ما 
ف قد قضوا طبس عشرة ألف ساعة يف اؼبدرسة. يزيد عن عشرين ألف ساعة، وباؼبقابل فإهنم يكونو 

وبالتايل فإف التكنيكات اليت طورىا التلفزيوف التجاري واإلشاار لدياا اؼبقدرة اؽبائلة على إاواء 
األطفاؿ ؼبشاىدة صبيع الربامج، حىت تلك اليت ال يريدوف مشاىدهتا، ومن مث فإهنا تقـو بسل  

نا كثسر ؼبشاىدة التلفزيوف دوف أف نعلم أطفالنا كيف أوقاهتم من حيث ال يشعروف، وإذا استسلم
 يشاىدوف ومىت يشاىدوف، فإف اؼبشاىدة ستكوف ذات جوان  سلبية. فعلى الوالدين أف يعمال على
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ف اؼبدة اليت يقضياا الطفل أماـ شاشة التلفزيوف تتعلق إو 1تدري  أطفاؽبما على اؼبشاىدة النقدية. 
 بعدة عوامل ومن بيناا نذكر:

 "عمر الطفل ــ
اؼبواد التلفزيونية اؼبتنوعة، ويكوف لنفسو ذوقا خاصا  كلما تقدـ عمر الطفل سرعاف ما يبدأ يف استطالع

 وخاصة الربامج اليت تعرض على القنوات اؼبتخصصة يف برامج األطفاؿ. اؼبواد،ذباه تلك 
 ــ جنس الطفل

أنو توجد فروؽ كثَتة بُت الذكور واإلناث بالنسبة ألذواقام يف اختيار الربامج لكن حجم  يالحظ
 اؼبشاىدة ؽبذه الربامج ال خيتلف كثَتا

 :ـ األسرة
تزداد استجابة الطفل ؼبشاىدة القنوات التلفزيونية برباؾباا اؼبتعددة وفقا الذباىات الوالدين اذباه تلك 

مستوى يقافة األسرة يؤير يف ربديد ساعات مشاىدة الطفل للتلفزيوف الربامج، وتوضع الدراسات أف 
حيث تتناس  نسبة مشاىدة األطفاؿ عكسيا مع اؼبستوى االجتماعي والثقايف لألسرة، فكلما ارتفع 

تتنوع اىتمامات أطفاؿ األسر  اؼبستوى االجتماعي والثقايف لألسرة كلما قلت مشاىدة األطفاؿ حيث
كما جيد الطفل ميوال كبو  كقراءة الكت  والقصص واجملالت ى للثقافة والتسليةاؼبثقفة بوسائل أخر 

 2.النشاط االجتماعي والرياضي مع األسرة، بينما تكثر اؼبشاىدة عند أطفاؿ األسرة اؼبتوسطة
 *البرامج التلفزيونية المفضلة

األساس فنجد جل األطفاؿ إف الربامج التلفزيوين اليت بشاىدىا األطفاؿ تعكس واقعو اؼبعاش وعلى ىذا 
ؽبم الدور الرئيسي يف اختيار الربامج اليت جيتمع حولو أعضاء األسرة ؼبشاىدتو، ، فبا يشَت إىل الدور 
 3البالغ الذي يلعبو األطفاؿ يف توجيو استخداـ التلفزيوف،ومدى االستفادة من ىذه الوسيلة اإلعالمية.

                                                           
على الساعة  1/04/2017،جامعة عماف،األردف، مت االطالع عليو يف في حياة األطفال وثقافتهم وتأثيرهالتلفزيون صاحل خليل أبو أصبع،   1

10.55                      http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/TIFL/p11.htm 

 109، ص2006، دار الشروؽ، عماف، اإلعالم على تعليم والطفل وتثقيفهماثر وسائل عبد الفتاح أبو اؼبعاؿ،  2
 110اؼبرجع نفسو،ص 3
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يساىم يف ، حيث ف عالقة الطفل بالتلفزيوف عالقة وطيدة فيعترب رفيقو يف ـبتلف مراحل منوه أػػ نستنتج 
لربامج يف مشاىدة ا من خالؿ األوقات اليت يقضاا أمامو ،تكوف شخصيتو وحيتل مكانة كبَتة يف حياتو

التلفزيوف  بو ديتاز باإلبداع الفٍت وكذلك من خالؿ اػبصائص لذي ديتزالذي اؼبقدمة لو خاصة اإلشاار 
، مم يولد تثيَت على نفسيتام من نقل صورة، وصوت، وكذلك اؼبوسيقى، الذين جيذبونو ويلفتوف انتباىو

 وسلوكام .
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 خالصة:

الطفل للقيم  سابتتعد مرحلة الطفولة أىم مراحل اليت يتم فياا التنشئة االجتماعية من خالؿ إك
واالذباىات لكي سبكنو من االندماج مع ؾبتمعو، وإف ىذه العملية تتم انطالقا من األسرة مث 

ف ؽبذه اؼبرحلة حاجيات إيتكوف اإلطار العاـ لشخصية، و  اهباؼبدرسة.حيث تتم ارس البذور األوىل و 
طفولة ؽبا خصائصاا ومتطلبات حيتاج لتلبيتاا ليكتمل منوه ،حيث قبد أف كل مرحلة من مراحل ال

الطفل ىي التقليد واحملاكاة حيث قبد انو يتعلم من  بووفبيزاهتا، وأكثر اػبصائص واؼبيزات اليت ديتاز 
م .لكن بعد التطور التكنولوجي الذي شاىده العامل هب ثيريتتقليده وتقمصو أشخاص يف بيئتو خالؽبم ب

 يف عنو ، وأصبح كذلك ينافس األسر تستغٍتخلف يف كل بيت تلفاز ،وأصبحت العائالت ال ديكن أف 
من خالؿ اكتساب السلوكيات اؼبختلفة اليت  بوعملية التنشئة ،وقبد أف األطفاؿ ىم األكثر تثيَت 

 يقدماا يف براؾبو من خالؿ تقليد وؿباكاة وتقمص ما يشاىده .
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 تمهيد:

يبارس اإلشهار دورا ىاما يف حياة شرائح اؼبختلفة يف اجملتمع،خاصة فئة األطفاؿ نتجت عدـ امتبلكهم     
ؼبكنز مات النقد وىي الفئة األكثر تأثَت ، فهو يبدنا دبجموعة من اؼبعلومات التجارية واػبدمات اليت يسَت 

يعترب مسانبا أساسيا يف اإلسراع بعمليات  لنا سبل التعامل مع احتياجاتنا ومتطلبات اغبياة اليومية وكذلك
التنمية االقتصادية ،وكونو مصدر سبويل حيوي لوسائل اإلعبلـ، فهو ىبص اإلشهار التلفزيوين باؼبكانة البارزة 

بُت أنواع االشهارات األخرى، وتواجده يف أغلب القنوات والشابكات التلفزيونية، ؼبا وبتويو التلفزيوف من 
على الصور والصوت واغبركة واأللواف  حتوائوازه عن سائر الوسائل األخرى، وىي يخصائص وميزات سب

واؼبوسيقى اليت جعلتو قريب إىل الواقع اؼبعاش وأصبح وسيلة فعالة لتأثَت على سلوؾ األفراد من بينهم 
األطفاؿ، دبا أف الدراسة متعلقة يبهم من خبلؿ اؼبشاىدة اليومية واقبذاهبم إليو لقصر مدهتا الزمنية وكذلك 

معية البصرية ،وقبد أيضا أنبية بناء الرسالة االشهارية يف ربقيق التأثَت،  ، وعليو احتوائها على اؼبؤثرات الس
فاف من خبلؿ ىذا الفصل سوؼ نتعرؼ يف اؼببحث األوؿ على ماىية اإلشهار التلفزيوين من خبلؿ  تعريفو 

أما اؼببحث الثاين وذكر أنواعو و خصائصو وفبيزتو وأىدافو وأنبيتو وكيف تتم عملية بناء الرسالة االشهارية،
فسوؼ نتناوؿ فيو العبلقة اليت تربط الطفل باإلشهار التلفزيوين من خبلؿ ذكر أسباب اقبذاب األطفاؿ 
ؽبذه االشهارات ومعرفة اؼبتعة اليت يلقها من خبللو وأيضا معرفة اغباجات واإلشباع الذي وبققو اإلشهار 

 التلفزيوين يف سلوؾ ىؤالء األطفاؿ.  .الذي وبدثو اإلشهار  التأثَتوأخَت معرفة لؤلطفاؿ، 
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 األول:ماىية اإلشهار التلفزيوني المبحث

يعترب اإلشهار التلفزيوين من أىم أنواع االشهارات األخرى كونو هبمع بُت خصائص صبيع وسائل اإلشهار  
الستعمالو الصورة والصوت واؼبوسيقى واغبركات ، اليت ذبعلو قريب إىل الواقع اؼبعاش وحيث أصبحي بدوريو 

 وسيلة فعالة إلحداث تأثَت على اؼبستهلك ؽبذه االشهارات .

 ول:مفهوم و تطور اإلشهار التلفزيونيالمطلب األ

 /تعريف اإلشهار:1

لقد تعددت واختبلفو واجهت نظر الباحثُت حوؿ واضع تعريف موحد وشامل لئلشهار وذلك للمدخل 
 الذي ينظر إليو كل طرؼ ومن بُت التعريف قبد:

  اإلشهار لغة :ػ 

لبطرس البستاين وىو أوؿ عريب يعرفو ، لغة لئلشهار أخركما قبد تعريف 1عرفو الشَتازي "انو اجملاىرة "
كما عرفو بأنو إغراء الناس أو األفراد وتوجيو سلوكهم بطريقة   2"بأنو اإلظهار و النشر والتشهَت"حيث قاؿ 

ما ىو مشهور ومعروؼ من طرؼ عدد كبَت من "كما قبد يف قاموس اؼبعجم الكبَت عرفو بأنو كل 3معينة.
 4."الناس

 : اإلشهار اصطالحا 

ػػػػػػ ىو النشاط الذي يقدـ الرسائل االشهارية اؼبرئية أو اؼبسموعة إىل صبهور إلغرائو على شراء سلعة أو 
فن إغراء وتعريف الناس واألفراد وتوجيو بأنو  لئلشهار أخرقبد تعريف  كما  5خدمة مقابل أجر مدفوع 

                                                           

  1  زىَت عبد اللطيف عابد،مبادئ اإلعالف ،دار اليازوري، ،الطبعة العربية ،2014 ص26 
  2   مٌت سعيد اغبديدي، اإلعالن، الدار اؼبصرية اللبنانية، القاىرة، 1999، ص17 

  3  صفوت العامل، عملية االتصال اإلعالني ػ، مكتبة النهضة، مصر، ط4، 1999، ص17 
4 Grand Dictionnaire Encyclopédique: tom10/1997, Art «Publicité «Paris, P862 

  4 ؿبمد منَت حجاب، المعجم اإلعالمي، ـ4، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاىرة، 2004، ص65
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يعرفو على انو اتصاؿ صباىَتي وبصل  ومايرز أيكرـ عند وقبد التعريف الغريب لنفس اؼبفهو 1سلوكهم بطريق ما.
لتحقيق فوائد معروفة متعلقة دبعلن يدفع أمواال لوسيلة إعبلمية من أجل بث رسائلو واليت ىي على العمـو موضوعة من 

 2طرؼ وكالة اشهارية

من البائع إىل الباحث اوكسيفلد الذي عرفو بأنو : عبارة عن عملية اتصاؿ هتدؼ إىل التأثَت أيضا كما قبد ػػػ  
اؼبشًتي على أساس عَت شخصي حيث يفصح اؼبعلن عن نفسو ويتم االتصاؿ من خبلؿ وسائل االتصاؿ 

 3العامة.

وعرفتو عبنة التعريف التابعة عبمعية التسويق األمريكية على انو اعبهود غَت الشخصية اليت يدفع عنها ػػػ 
دائرة المعارف ػػ وقبدػ   4واسطة شخص معُتمقابل لعرض األفكار أو السلع أو اػبدمات وتروهبها ب

:"بأنو ؾبموع الوسائل اؼبستخدمة لتعريف اعبمهور منشاة ذبارية أو صناعية وإقناعو بامتياز  الفرنسية عرفتو
غَت شخصي ال تصاؿلبلباره انو شكل مدفوع كما يبكن اعت  5منتجاهتا، واإليعاز إليو بطريقة ما وبتاجو إليو.

وىناؾ  6.اؼبختلفة اإلعبلـل إىل اعبمهور عرب وسائ إرساؽبا أوبثها  أويتم نقلها منتجات،  أوعن مؤسسة 
رد فعل  بأخذاؼبتلقي  إقناععملية مدفوعة الثمن من مصدر معروؼ مصمم من اجل  بأنو أيضامن يعرفو 

جمعية الذي أوردتو  ويبكن القوؿ أف التعريف األكثر اتفاقا بُت احملتوى يف ىذا اجملاؿ،ىو يف اؼبستقبل، أين
،حيث عرفتو:"انو عبارة عن وسيلة غَت شخصية لتقدمي األفكار والسلع واػبدمات  التسويق األمريكية

على انو وسيلة اتصاؿ غَت :أإلشهاريوعرف النشاط ، 7بواسطة جهة معلومة ومقابل أجر مدفوع.
شخصي مدفوعة األجر واليت تتبعها شركات األعماؿ واؼبؤسسات اليت هتدؼ إىل الربح وكذلك األفراد 

 8.بوبغرض تقدمي السلع واػبدمات واألفكار جملموعة من اؼبستهلكُت أو اؼبشًتين وإقناعهم 

                                                           

  1 اضبد عادؿ راشد، األسس العامة للتسويق :مدخل تطبيقي ، ،دار النهضة،بَتوت، الطبعة العربية ،1988،ص64
2 - J.lendrevie, B.brouchand, le nouveau publicitor, Dalloz édition 5eme paris, 2001, p: .03. 

  3 فداء حسُت أبو دسبة،خلود بدر عييت،تصميم اإلعالن،والًتويج،االلكًتوين ،مكتبة اجملتمع العريب ،األردف،ط2009،1،ص17.
  4 صباؿ ؿبمد أبو شنب،اشرؼ ؿبمد خواجة،الدعاية واإلعالن،دار اؼبعرفة اعبامعية،اإلسكندرية،2005،ص13.

  5    مٌت سعيد اغبديدي، اإلعالن، مرجع سبق ذكره، ص16 
6 AnJa Janoschka , Web Advertising , John Benjamins Publishing Company2004,. P227 

  7 قبم عبد شهب ، نور الدين النادي ،الدعاية واإلعالن في السينما والتلفزيون ، مكتبة اجملتمع العريب ،2007،ص23 
  8 على فبلح ألزغيب، اإلعالن الفعاؿ، دار اليازوري العلمية،عماف،2009،ص30
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 1كن تلخيصها فيما يلي:ـــ ومن خالل التعريفات السابقة لإلشهار تظهر مالمحو التي يم  

 ػػػػ اتساعا نطاؽ اإلشهار وتوجيهو للجمهور مم يعطيو صبغة اعبماىَتية.

 ػػػػ تنوع عروض وأساليب  صياغة وإخراج اإلشهار .

 ػػػػ اعتماد اإلشهار على االتصاؿ عَت اؼبباشر بُت اؼبعلن واعبمهور عن طريق عرض اؼبنتج.

 انب اؼبعريف إىل اعبانب النفسي .ػػػ احتواء الرسالة االشهارية على اعب

من خبلؿ ما سبق ذكره يبكننا القوؿ إف اإلشهار ىو عملية اتصاؿ بُت اؼبعلُت أو الشركة من خبلؿ اؼبنتج 
 إليصاؿ ميزات وخصائص اؼبنتج للجمهور.  

 /اإلشهار التلفزيوني:2

 يلي:من بُت التعريفات ما  جدلقد تنوعت تعريف اإلشهار التلفزيوين بتنوع تعريف اإلشهار يف حد ذاتو فن

بأنو فن جذب انتباه اعبمهور بالًتكيز على اعبوانب االهبابية للسلعة هبدؼ ربفيز اعبمهور ػػػ عرؼ 
اؼبستهدؼ للشراء وازباذ رد الفعل يكوف متوقعا من طرؼ اؼبعلن وذلك مب اجل بناء صورة ذىنية جيدة عنو 

 2وعن سلعتو يف آف واحد .

كذلك"روبرت ليدس" انو"عملية بث رسالة ظبعية بصرية تعرض غبث اعبمهور على اقتناء سلعة أو ػ وعرفو  
أما "كوىن " فعرفو:"بأنو  3خدمة معينة واالستمرار يف شرائها وتفضيلها على السلع واػبدمات اؼبشاهبة لو".

ُت فعرفو:"بأنو رسالة ظبعية بصرية هتدؼ إىل توزيع معلومات خاصة دبنتج آو سلعة قصد تسويقها ب
قبد تعريف أخر لئلشهار حيث يرى بأنو الشكل الفٍت اؼبقدـ عن طريق التلفزيوف يف نفس السياؽ و 4الناس"

                                                           

   مٌت اغبديدي، عديل سيد رضا، اإلعالن اإلذاعي والتلفزيوني، مركز جامعة التعليم اؼبفتوح، القاىرة، 2002، ص16/15
  2 حناف شعباف ،تلقي اإلشهار التلفزيوني ، ،مؤسسة كنوز اغبكمة،االبيار اعبزائر ،ط201،1ص ص7ػػػػػػ8

  3 ظبَتة سطو طاح،اإلشهار والطفل:دراسة تحليلية،جامعة بأجي ـبتار،2010،ص24
  4 ظبَت عبد الرزاؽ، قحطاف بدر العبد يل،الدعاية واإلعالن ،دار العلـو العربية ، بَتوت، 1993،ص166.
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للًتويج عن السلعة أو اػبدمة، ويستخدـ عنصر اعبذب واإلثارة واستخداـ األلواف واغبراؾ والصوت 
 1إلحداث التأثَت يف اؼبشاىدين سواء كانوا صغار آو كبار.

ىو الوقت اؼبباع من قبل التلفزيوف من اجل إيصاؿ رسالة عن منتج ما  التلفزيوين إلشهارا أفومنو نستنتج 
 قصد تسويقو فلهدؼ منو ىو الربح من خبلؿ التأثَت يف اؼبستهلكُت من خلل الوسيلة حبد ذاهتا.

 /تطور اإلشهار التلفزيوني3

يث نسبيا شانو شاف أي ظاىرة من ػػ يبكن القوؿ أف تاريخ اإلشهار التلفزيوين عرب شاشة التلفزيوف حد
الظواىر األخرى ، سبر دبراح ـبتلفة من التطور حىت تصل إىل مستواىا األمثل ، حيث سبتلك اليـو 

، وىي تعتمد غلى نتائج ـبتلفة للعلـو وخاصة السيكولوجية بواالشهارات قوانينها وأساليبها اػباصة 
، وكذا يف تقسي السلوؾ اإلنساين وكيفية التأثَت عليو .وفبا  والفسيولوجية يف تفسَت الغرائز واؼبيوؿ الفطرية

ينبغي تأكيده أف اإلشهار التلفزيوين يف الستينات ىبتلف اختبلؼ ملحوظا عن ذلك الذي تشاىده اليـو 
من حيث اإلجادة الفنية يف أسلوب التحرير واإلخراج وتنوع األفكار، ويف الزمن واؼبساحة، كما تطور 

ولغة و وسائل، لذلك اختلف يف الشكل واؼبضموف ، وأصبح عامل مؤثر بشكل فعاؿ ليس منهجا وأسلوبا 
فقط يف آليات االقتصاد الوطٍت فحسب بل يف تكوين تصرفات وسلوكيات األفراد خاصة األطفاؿ وكذلك 

 2يف أمباط حياهتم اليومية 

 فيما يلي: ملتطور والتقدـ عدة عوامل نستخلصهىذا ا نتجتف إو 

تقدـ العلم وكثرة االكتشافات العلمية و حجم الطاقة اإلنتاجية ػ  اوارتفاعػ ازدياد معدؿ التصنيع للسلع ػػػ
مم ترتب عنها ظهور األسواؽ الكبَتة،وانتشار التعليم وارتفاع واستمرار تراكم التطور الفٍت والتكنولوجي.

 بذلك مستواه بُت اعبماىَت

                                                           

.10ص ،1980على السلمي، اإلعبلف، مرجع سبق ذكره   1  
139ػػػػػػػ  138ص إيناس ؿبمد غزاؿ مرجع سابق ذكره ػ ص  2
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ويف نفس اجملاؿ  اء، وبالتايل زيادة الدخل القومي،نساف إىل الشر يدفع اإل قبد أف بازدياد دخل الفردحيث 
 1، حيث مل يبق ؿبتكر على الدوؿ اؼبصنعة فقط وإمبا على الدوؿ األخرى.نرى االنفتاح االقتصادي

 المطلب الثاني:أنواع اإلشهار التلفزيون وخصائصو

اعبمهور القتنائها، وىو وبمل يف طياتو أنواع جل التأثَت يف أالتلفزيوين ىو الًتويج لسلعة من إف اإلشهار 
 وخصائص، وىذا مسوؼ نتعرؼ عليو يف ىذا اؼبطلب.

 /أنواع اإلشهار التلفزيوني:1

 تتعدد أنواعو بتنوع نوع اؽبدؼ الذي يسعى إىل ربقيقو ومن بُت األنواع قبد 

 :يليوىو أنواع وتتمثل فيما  :التسويقيةاإلشهار التلفزيوني حسب الوظيفة أ ػػ 

  و خصائص استخداـ اؼبنتج.أإىل تعريف اؼبستهلك دبنتج جديد  :يهدؼاإلشهار التعليميػػػػ 
 الذي يعمل على إخبار اؼبستهلك باؼبعلومات اليت تيسر لو اغبصوؿ على  ــ اإلشهار اإلرشادي:

 كيفية إشباع حاجاتو.  إىلالشيء اؼبعلن عنو، بأقل جهد وبأقصر وقت بأقل نفقات وإرشاد اؼبستهلك 
  ويعمل على تذكَت الناس دبوضوعات يعرفوهنا والتغلب على عادة النسياف اإلشهار ألتذكيريػػ:

 األصلية حولو.
  إشهار. نو شكل إخبار دوف أف وبس الشخص اوىذا يأيت يف:اإلخباريــ اإلشهار 
 عن غَتىا وحث  بورد :ويعمل على إبراز خصائص وفبيزات السلعة دبا تتف ـــ اإلشهار التنفسي

 الزبوف على تفضيلها عن سواىا من السلع واؼبنتجات األخرى.
  صناعة ما وذلك من خبلؿ تقدمي بيانات  أو:ويهدؼ إىل تقوية سلعة ما  اإلشهار اإلعالميػػػػ

 للناس يؤدي إىل نشرىا بينهم .

 1: اإلشهار التلفزيوني حسب الهدف منوػ  ب

                                                           

  1 زىَت عبد اللطيف ،مبادئ اإلعالن ،مرجع سيق ذكره ،ص ص20ػػػػػػ21.
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 زيادة الطالب على اؼبنح مثل اؼبشروبات الغازية مثل كوؾ كوال:يهدؼ إىل اإلشهار األولي.  
 يهدؼ استمالة الطالب على حسب العبلمات التجارية للمنتجاإلشهار االنتقائي:.  
  الذي يهدؼ إىل تذكَت الناس أف اؼبنتج ال يزاؿ موجود يف السوؽ  ولتدعيمياإلشهار ألتذكيري :

 قراره الزبوف اؼبوجودة اليت وبتاجها يف منزلو .وانو وبتوي على خصائص فريدة مع تدعيم 
  تستهدؼ إبراز أفضل اؼباركات التجارية على ماركة أخرى أي التأثَت على  االشهارات اإلخباريةػ :

الطالب االختياري ؼباركة ذبارية معينة  داخل ؾبموعة معينة من السلع وقد يكوف اختياري تذكري تنافسي 
 تعليمي

 2: الجمهور المستهدف جـ ــ اإلشهار حسب 

  ىي تلك االشهارات اليت تواجو إىل األشخاص الستخدامها ألسباب  اإلشهار االستهالكيػػػػػػػػ:
ف ىذه االشهارات مقصورا على طبقة دوف أخرى على حسب اغبالة إية ومن بينها السلع الغذائية ، و شخص

 .االجتماعية 
  ىباطب األشخاص الذين يتوقع أف يستخدموا لسلعة ألسباب عملية وليست  :األعمالـــــ إشهار

 شخصية.وىو أصناؼ:
 :اؼبقصودين ىنا ىم ذبار اعبملة وغَتىمـــــ إشهار تجاري 
  صبهوره الصناعيُتإشهار صناعيػػػػ: 
  صبهوره أصحاب اؼبهن كاألطباء إشهار المهنيػػػػ : 

ليس صبهور اؼبستهلكُت للسلعة فقط وإمبا اؼبستخدمُت الصناعيُت ػػػػػ  أي أف صبهور اؼبستهدؼ من اإلشهار 
 الذين يستخدموهنا يف تصنيع منتجاهتم واىل الوكبلء واؼبوزعُت ...اخل. ػ

 د ـــــ اإلشهار من حيث شراء الوقت:

                                                                                                                                                                                                 

 على فبلح ألزغيب، اإلعالن الفعال،مرجع سبق ذكره ص ص  39 ػػػػػػػػ40 
1  

  2  حساـ فتحي أبو طعمو، اإلعالن وسلوك المستهلك:بين النظري والتطبيقي، دار الفروؽ، عماف، ط1، 2007،ص ص27ػػػػػ28 
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يعمل على أساس اؼبساحة الزمنية اليت يتم شراؤىا لتمرير اإلشهار ضمنها وىي تكوف بعدة طرؽ نذكرىا  
 أليت:كا

 وىذا ما يتضح من خبلؿ ما تلجأ إليو بعض  ـــــ قيام المعلن بتمويل برامج تلفزيونية كاملة
  1الشركات الكبَتة باالتفاؽ مع التلفزيوف برعاية برنامج معُت مدفوع التكلفة

  ويكوف مشاركة اؼبعلن مع بعض اؼبعلنُت اآلخرين يف شراء وقت التلفاز  الشراء الجماعي للوقتػػػ:
 ا يؤدي إىل توزيع التكاليف على عدد أكثر من اؼبشاركُت فيو.فب
  حيث يقـو اؼبعلن بشراء وقت اإلشهار، ويتم توزيع اإلشهار على عدة فًتات الشراء الفرديػػػػ:

 2خبلؿ ىذا اإلرساؿ على حسب تكلفة كل وقت من البث

 د ــــ اإلشهار حسب المنطقة الجغرافية :

  يستهدؼ توزيع السلعة على مستوى الدولة بكاملو من خبلؿ وكبلء  اإلشهار المحلي القوميػػػ :
 عددين على مستوى الدولة بالكامل دومبا زبصيص ؿبدد للعمبلء مرتقبُت.

  الذي يراد منو ىو التعريف بالسلعة داخل دولة ما لعمبلء مقيمُت خارج حدود اإلشهار الدوليػػػ:
سعيا ػبلق مركز متميز وصورة الئقة للسلع اؼبراد تسويقها ونطاؽ ىذه الدولة ، أي يف دولة من دوؿ أخرى 

 3ومن مث ربقيق عائدات مالية مستهدفة على مستوى النطاؽ اعبغرايف.

 4:وىناؾ نوعُت:ىـ ـ اإلشهار وفق األثر واالستجابة

  هتدؼ إىل إحداث تأثَت سريع ومباشر وبث فيو اؼبستهلك على التعريف السريع استجابة مباشرةػػػ :
 وشراء السلعة مثل التخفيضات وىي عادة متكوف أنشطة خاصة لتنشيط اؼببيعات.

                                                           
 82، ص2005واؼببادئ، دار الكتاب اعبامعي، العُت، ف، األسس اإلعالالنور دفع اهلل، اضبد،  1
 25،ص2004، دراسة مقارنة،الدار اعبامعية،بَتوت،اإلعالن والعالقات العامةفضل الشعروي عابد،  2

  3 28، صنفسواؼبرجع    
4 41على فبلح زغيب مرجع سبق ذكره،ص   
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  أي التأثَت يف اؼبستهلك بطريقة تدرهبية وعن طريق بناء صورة ذىنية اهبابية   استجابة غير مباشرةػػػػ :
 لديو عن السلعة أو اؼبؤسسة وذلك من خبلؿ خلق ترابط اهبايب يليب احتياجاتو وخصائص السلعة .

 / خصائص ومميزات إلشهار التلفزيوني 2

 الخصائص:أ ـ  

يبثل اإلشهار التلفزيوين ؾبموعة من اؼبعلومات والبيانات اؼبرتبطة بالسلعة اؼبعلن عنها ضمن برامج التلفزيوف 
 اؼبختلفة بغرض تروهبها وتسويقها ويتميز ىذا األخَت دبجموعة من اػبصائص وتتمثل يف:

لفزيوف دبثابة عملية اتصالية صباىَتية يتميز بضماف انتشاره ووصولو إىل أعداد كبَتة من يعترب اإلشهار الت ػػػػػػػ
اتساع مدتو الزمنية وىذا ما يوضحو انتشار اإلشهار يف ـبتلف من خبلؿ  ،اعبمهور يف نفس الوقت 

 1الفًتات الصباحية واؼبسائية فبا يؤدي إىل جعلو رسالة اتصالية صباىَتية

فهو رسالة اتصالية  ، اإلشهار التلفزيوين عملية اتصاؿ غَت شخصي للمعلومات اػباصة بالسلعيعتربكما  ػػػػػػػ
غَت مباشرة دبعٌت اكتساب اؼبعلومات من اؼبرسل إىل اعبمهور ، وتنمو دوف مواجهة مباشرة  إال أف اؼبسالة 

ف ىدؼ اؼبعلن ال ال تتوقف ىنا واالىم من ذلك ىو اقتناع اعبمهور وإقبالو على استعماؿ السلعة ال
 ينحصر يف ؾبرد إخبار اعبمهور عن السلعة فقط بل اغبصوؿ على اؼبوارد اؼبالية أيضا .

ػ كما نعلم أف التلفزيوف يتطلب توظيف ؾبموعة من اغبواس تتمثل خاصة يف حاسة السمع والبصر فعن ػػػػػ
تدعيم وتثبيت الفكرة االشهارية يف ىاتُت ألذ خَتتُت تتطلباف من اؼبشاىد الًتكيز انتباىو الكامل من اجل 

الًتكيز على التفاصيل البصرية للسلع واؼبونتاجات )استخداـ الديكور واؼببلبس عن طريق ذىنو.
 والشخصيات( يساعد على جذب انتباه اؼبستهلك وتأثَت فيو بشراء السلعة.

يضمن لو االنتقاؿ حيث وف األسرة من خبلؿ التلفزي فهو ىباطب ،ا كل شرائح اجملتمعهبىو رسالة ىباطب ػ 
 2إىل أفراد العائلة كمشاىدين لو لكافة األعمار ومستويات التعليم.

                                                           

104/105إيناس ؿبمد غزاؿ ،مرجع سابق ذكره، ص   1   
   2  مٌت اغبديدي، اإلعالن،  مرجع سابق ذكره ص100
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 1ــ  مخطط يعرض دور الرسالة االشهارية المقدمة عبر التلفزيون    

 معاين ؿبددة                   اؼبعلومات           ا                 

 

 

 2:ـ مميزات اإلشهار التلفزيوني

 ػ لئلشهار التلفزيوين فبيزات جعلتو ينفرد عن ـبتلف أنواع وسائل االشهارية األخرى وىي:

  اعبمع بُت الصوت والصور اؼبتحركة ما  اشهارية: من أىم مزايا التلفزيوف كوسيلة اإلبداع والتأثيرػػػ
جعل منو وسيلة مقدمة مؤثرة الفتة لنظر والسمع أكثر من غَته من الوسائل اليت تتعامل مع حاسة واحد 

يسمح بوجود فرص إبداعية ىائلة ومرونة يف التنمية الرسائل  فتفاعل الصورة اؼبتحركة والصوت ،فقط
 اإلعبلنية.

 يستطع الوصوؿ إىل عدد من اعبماىَت يف نفس الوقت بسرعة من خبلؿ ر ـــ التغطية وفعالية التأثي :
الوسيلة عرضو حيث يعترب التلفزيوف اكرب الوسائل إقباال من اعبماىَت على اختبلؼ خصائصهم وعادهتم فبا 

هبعل اؼبواد اؼبعروضة من خبللو أكثر عرضة للمشاىدة، فالشركات ذات التوزيع اؼبتسع تستخدـ التلفزيوف 
 يصاؿ رسائلهم.إل
 ينتج التلفزيوف منرب انتقاء اؼبشاىدين يف طرؽ ـبتلفة كاليـو الذي يذاع يف  ــــ االنتقائية والمرونة:

اإلشهار ووقت عرضو ، حيث يوفر مرونة نسبية يف اختيار وقت الرسالة االشهارية وطوؿ اإلشهار وذلك 
 واؼبتمركزين يف ىذه األوقات .إلهباد اؼبشاىدين الذين يبثلوف القطاع السوقي اؼبستهدؼ 

                                                           

  1 180إيناس ؿبمد غزاؿ، مرجع سابق، ص  
.181اؼبرجع نفسو،ص   2  

زيوف كوسيلة التلف    اعبمهور اؼبستهدؼ اؼبعلن
 لعرض اإلشهار
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 اليت من خبلؽبا يتم تقدمي اإلشهار بُت أشكاؿ بسيطة سريعة اإلعداد والتقنية ــــ القوالب الفنية :
وأشكاؿ مركبة فبا يتيح اؼبعلن حسب اؼبيزانية األغلبية وىدفو من اإلشهار والوقت اؼبتاح إلعداد اإلشهار ، 

 كنو االختيار األمثل وفق لطبيعة  السلعة أو اػبدمة اؼبعلن عنها وحرية االختيار بُت أكثر من قالب ويب
  يتعرض اؼبشاىد يف كثَت من األحياف إىل االشهارات التلفزيونية رغم عن إرادتو من  فرض الرسالةػػػػػ:

 1خبلؿ عرضها أثناء عرض برناؾبو اؼبفضل .

 المطلب الثالث:أىمية وأىداف اإلشهار التلفزيوني

 اإلشهار التلفزيوني: أوال: أىمية

 نستخلصها كاأليت:التلفزيوين أعطي لو أنبية كبَتة اإلشهار  بومن خبلؿ اػبصائص اليت يتمتع 

  أىميتو بالنسبة للمنتج :ػ  

ىناؾ ارتباط وثيق بُت اإلشهار  واؼبنتج الف اإلشهار التلفزيوين ىو الوسيلة اليت تعرؼ اؼبستهلك مهما كاف 
اؼبنتج الذي يقدـ إنتاجو ألوؿ مرة وبتاج إىل تقدمي جيد وتعريف سليم  أفحيث نوعو أو موقعو بالسلعة 

اؼبنتجُت اعبدد يكوف ؽبم اىتماـ بالغ  فأوؽبذا قبد  ،ؼبنتجاتو من اجل ربقيق األثر اؼبطلوب على اؼبستهلك
باألىداؼ الرئيسية ف اإلشهار يرتبط أساسا أئل عباعت للتعريف باؼبنتج ، كما باإلشهار باعتباره أكثر الوسا

للمنشاة خاصة تلك األىداؼ بعيدة اؼبدى اليت تتحقق بعد عدة سنوات من إنتاج ، واليت يستغرؽ ربقيقها 
ف اؼبستهلكُت إاؼبنتج من اؼبعروفُت يف السوؽ و  عدة سنوات ، وقد ىبالف األمر وتتباين األنبية عندما يكوف

ويف ىذه اغبالة تكوف مهمة اإلشهار اقل عناء ، لهم معو و ىذا اؼبنتج نتجو لسياؽ تعمعلى علم دبا يقـو ب
إضافة إىل تفاوت أنبية حسب عدد اؼبنافسُت يف السوؽ كذلك عدد اؼبوزعُت للسع اؼبستوردة الف اإلشهار 

 2عادي يشتد كلما اشتد اؼبنافس. غَتيبثل جهدا 

 

                                                           

181، صالسابق غزاؿ، اؼبرجعإيناس ؿبمد   1  
   2  مٌت اغبديدي، اإلعالن ، مرجع سابق ذكره، ص139 
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  ـ أىمية اإلشهار بالنسبة للموزع: 

ر صبلة أو تاجر ذبزئة أو الوكيل التجاري أو الوحيد أو اؼبوزع التابع إف للموزع عدة صفات فقد يكوف تاج 
للمنشاة يف حالة إذا كانت اؼبنشاة تتوىل توزيع منتجاهتا بنفسها ، فاإلشهار يعمل يف ىذه اغبالة على زيادة 

أي دعوهتم لشراء السلعة أو االستفادة من السلعة ، مع  ،ترويج لسلعة وتعريف العمبلء واؼبستهلكُت هبا
تعرفهم بأماكن تواجدىا ، واألسعار اليت تباع هبا ، كذلك اؼبزايا اليت سبنحها اؼبؤسسة ؽبم ، مثل اػبصم ومن 

اؼبعروؼ يف ؾباؿ التسويق إف منافذ التوزيع زبتلف من سلعة إىل أخرى واإلقباؿ على السلعة يتوقف على 
متها للمستهلك ومدى إشباعها غبجاتو ورغباتو ، فقد هبد اؼبوزعُت جهد ومعاناة يف تصريف مدى مبلا 

من خبلؿ الوسائل اؼبخصصة لذلك ، ومن ىنا تظهر وتربز أنبية  اشهاريةالسلعة ما مل تكن ىناؾ جهود 
 1اإلشهار بالنسبة ؽبؤالء اؼبوزعُت.

 : ـ أىمية اإلشهار التلفزيوني بالنسبة للمستهلك 

وؿ نفل للمستهلك اؼبعلومات اليت وبتاجها إىل حيث يتواجد وأينما يذىب ،  فهو الوسيلة الفعالة وبا
يوفر لو التعرؼ  ،كماواؼبثلى ؼبساعدة اؼبستهلك لتلبية احتياجاتو من سلع وخدمات بطريقة أفضل وأسرع 

هد ويسهل على خصائص وطرؽ استخداـ ما وبتاجو من سلع وخدمات وكيفية اغبصوؿ عليها بدوف ج
يساعده على حل مشكل االختيار بُت منتو جُت ويف نفس السياؽ عليو معرفة ماذا يتواجد يف السوؽ.

يرفع من ذوؽ اؼبستهلك وزيادة وأعيو وربسُت سبل و  بصفات متقربة من خبلؿ عرض مزايا اؼبنتج.
اجل توفَتا ىذه من  العمل،يعمل على رفع مستوى الدخل من خبلؿ زيادة و اعبديدة، استخدامو للسلع 

 2اؼبتطلبات اعبديدة واالرتقاء دبستوى اؼبعيشي.

 أىداف اإلشهار التلفزيوني.ثانيا:

يتمثل اؽبدؼ الرئيسي لئلشهار يف الًتويج لسلعة معينة من خبلؿ التأثر يف اؼبستهلك من اجل شراء ىذه 
 يلي:السلعة باإلضافة إىل العديد من األىداؼ نذكر منها ما 

                                                           

139ص  ،مرجع سبق ذكرهمٌت اغبديدي،    1  
  2  اضبد ؿبمدا اؼبصري، اإلعالن، مؤسسة شباب اعبامعة، اإلسكندرية، 2001، ص ص 13ػػػػػػ16ػ 
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خلق وعي واىتماـ اهبايب عن منتج كما قبده يهدؼ إىل قيق الزيادة اؼبستمرة يف اؼببيعات.ػػػ يعمل على رب
 ،فبا ينتج استخداـ لسلعة وكذلك اغبث على استخدامها.الشركة لتحقيق لرغبة يف الشراء 

ه وقبدتعريف اعبمهور دبنتج جديد أو بغض خصائص واؼبزايا ؼبنتج موجود ومعروؼ.كما انو يعمل على ػػػػػ  
وكذلك العمل على 1العمبلء اغبالُت على األقل والتقليل منة تقلبات اؼببيعات.يتسابق يف احملافظة على 

، فهو دائما يف سباؽ من اجل  جذب اؼبزيد من اؼبستهلكُت إىل السوؽ من اجل اقتناء اؼبنتجات اؼبعروضة
وإثارة االىتماـ واستخدـ األساليب جذب االنتباه ،من خبلؿ  السلع ومستهلكهاُتواالنتماء بخلق الوالء 

اؼبختلفة لتبعث الرغبة لدى اؼبستهلك يف ؿباولة ترجى إىل إقناعهم بالسبع اؼبسوقة لضماف استجابتهم 
 2اؼبرضية ، وحثهم على اقتناع ىذه السلع.

لفكرة أو ػػػػ ويذىب فريق من الباحثُت إىل أف أىداؼ اإلشهار بالنسبة للجمهور ىو تغَت حياة العقل اذباه ا
 3السلعة اؼبعلن عنها كما قاـ ىذا الفريق يتقسم أىداؼ اإلشهار التلفزيوين إىل أربع أىداؼ تتمثل يف:

 ػ نتجو االستجابة.    4ػ اإلقناع            3ػ الفهم          2ػ اإلدراؾ   1

دمي اؼبعلومات األساسي لئلشهار التلفزيوين يتمثل يف تق أف اؽبدؼانطبلؽ من ىذه األىداؼ نستخلص 
 اػباصة بالسلعة للمستهلك ؼبعرفات اؼبنتجات اؼبتوحدة يف السوؽ من اجل الربح اؼبادي ال غَت.

 المطلب الرابع:مراحل بناء الرسالة اإلشهار التلفزيوني.

إف التطور التكنولوجي يف وسائل اإلعبلـ ظبح لتلفزيوف يف اكتساب إمكانيات ىائلة خولت لو أف يكوف  
  .ة يف يد مصممُت االشهارات يف صياغة الرسالة االشهاريةأداة فعال

ىي ؾبموعة األفكار اليت  : ذكر مراحل بناء الرسالة االشهارية نعطي مفهـو للرسالة االشهاريةوقبل البدا يف
يريد اؼبرسل أو اؼبعد لئلشهار نقلها بواسطة منتج أو سلعة معلن عنها إىل اؼبستقبل والتأثَت عليها طبقا ؽبا 

                                                           

  1 زىَت عبد اللطيف ،مبادئ اإلعالن ، مرجع سبق ذكره ، ص .38
10مرجع سبق ذكره ،ص تلقي اإلشهار التلفزيوين،حناف شعباف ،  2  
.183ػػػػػػػ182إيناس ؿبمد غزاؿ، مرجع سيق ذكره، ص   3  
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ويف نفس السياؽ  وهبب أف تتوفر على: إثارة االنتباه، اعباذبية، البساطة يف أسلوب، اتساؽ بنياف اغبجج.
ومنتشرة  ،، خدمة، شركةمنتج:" رسالة ؿبمولة بواسطة بأهنامعجم اإلعبلـ واالتصاؿ عرفت يف  أهناقبد 

 1 (منتجمطبق أيضا بشكل جيد يف االتصاؿ أإلشهاري )اتصاؿ  االشهاريةبواسطة إعبلف، ومفهـو الرسالة 

 وعليو سوؼ نتطرؽ يف ىذا اؼبطلب إىل معرفة كيفية بناء الرسالة االشهارية واىم مراحل تصميمها.

 .نيالبنيات األساسية لتصميم اإلشهار التلفزيو /1

تصميم  بوقبل البدء يف بناء الرسالة االشهارية  هبب على اؼبصممُت اختيار البنية األساسية اليت سوؼ يتم 
اإلشهار التلفزيوين وقبد غالبا أف اؼبصمموف يوظفوف ثبلثا بنيات أساسية يف تصميم اإلشهار التلفزيوين 

 وىي:

ىل قيمكن مشاىدة اػبصائص العامة لو يف يكوف اؼبنتج معروضا منذ البداية األو  فيلم البنية الخطية:*
اؼبشاىد األوىل مث تأيت اؼبزايا وتلحقها نتائج االستعماؿ وأخَتا مشاىد من اغبياة اليت ربققها االشباعات 

الناصبة عن استخداـ اؼبنتج لكن ىذا النوع من العرض يستوجب توخي اغبذر لكي ال يضيع الوقت القصَت 
 2يف عرض أفكار ـبتلفة

:يعرض اؼبنتج عن طريق قصة معينة من خبلؿ تتابع اؼبشاىد فهنا يستطع فهم العرض منذ سيناريوفيلم *
 الوىلة األوىل. وفيو نوعاف ونبا:

  وىنا يدخل اؼبنتج يف اؼبشاىد األخَتة كاحل للعقدة مشكل القصة.سيناريو التنازليػػ: 
  البطولة حيث ىو الذي يقود العقدة :وىنا يظهر اؼبنتج منذ البداية بأخذ  سيناريو المنتج البطلػػ

 واغبل من خبلؿ عرض مزاياه من خبلؿ استخدامو ويكوف اؼبنتج ؿبرؾ السيناريو .

                                                           
1
 Bernerd larrizzet, Ahmed silem, dictionnaire encéclopédique de l'information et de la 

communication, édition marketing  p: .192 
2
 251ص، مرجع سبق ذكره، اإلشهار والطفلظبَتة سطوطح،   
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:يظهر اؼبنتج يف وضعية ـبتلفة داخل إطار التعليب ؿبموؿ من قبل شخص يكوف مشهور أو فيلم الكليب*
عروضها من خبلؿ طريقة  شخصية ما وتكوف اؼبشاىدة مصاحبة لئليقاع واؼبوسيقى ـبتلفة وزبتلف

 االستخداـ و عرض مباذج من اؼبستهلكُت مث الًتكيب بُت ىذه اؼبشاىد على حسب أىداؼ اؼبعلن.

:)الومضة االشهارية( تعد ضرورة أساسية  يف تصميم اإلشهار عبعل اؼبشاىد يتذكره  *النهاية اإلستنتاجية
 ووبفظو ، ويعتمد اؼبصمم على نوعُت من النهايات وىيا:

  يلخص ؿبتواه يف صبلة واحدة سبثل شعار اعبملة االشهارية ككل. مشهد استنتاجيـ : 
  1على اؼبنتج يتضمن تذكَت بالعبلمة وما يسمى باإلمضاء. :ةثابتتكون لقطة ػ 

 /مراحل تصميم اإلشهار التلفزيوني2

مصمم اإلشهار التلفزيوين يقـو بعدة مراحل من اجل ضبط التصميم األخَت لئلشهار على حسب  إف
 طالب اؼبعلن ومن بُت ىذه اؼبراح قبد:

:تعترب من أىم مراحل التصميم حيث تتضمن واضع تصور ذىٍت ؼبضموف النص والقالب أوالــ خلق الفكرة
 2الفٍت اإلخراجي الذي يوضع فيو.

 ىي: صوؿ اؼبصمم على ؾبموعة من اؼبعلومات ووىذا يعتمد على ح

صبع اؼبعلومات عن السلعة وكل اؼبعلومات اليت زبص اؼبستهلك من حجات ودوافع يراىا ىي إشباعا يف  ػػػػػػػ
والقياـ بدراسة ىذه اؼبعلومات والتفكَت  اؼبنتج وكذلك صبع اؼبعلومات عن السوؽ واؼبنافسُت بنفس اؼبنتج.

 ويتم تسجل كل األفكار على الورؽ، والقياـ بتهذيب يف ذىن اؼبصممظهور الفكرة  فيها، مم يًتتب عليو
 3ؽبا.الفكرة وتوضيحها وإضافة اعبديد 

                                                           
  254ػ ػػػػػػػػػػػػػػ253ظبَتة سطوطاح،مرجع سبق ذكره،ص ص  1
 28، ص1ط ،، عمافلنشر والتوزيع آيلةدار ، التلفزيوني اإلعالنتصميم ، رانيا فبدوح صادؽ  2
،دراسة سيميولوجية لومضات اشهارية بالتلفزيوف اعبزائري،مذكرة لنيل شهادة اؼباسًت يف علـو األساليب البالغية في االشتهار التلفزيونيسليمة شيقر،   3

 36،ص2015اإلعبلـ واالتصاؿ جامعة خيضر بسكرة،
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يعٍت الطريقة اإلبداعية اليت توضع فيها الكلمات مع اغبركة اؼبرئية اليت تظهر  ثانيا/ كتابة النص أإلشهاري:
أإلشهاري البد احتوائو على طبسة عناصر ضرورية  على الشاشة لكي تشرح وتفسر ومن اجل كتابة النص

 تتمثل يف :

 ػ جذب االىتماـ   / إثارة االىتماـ   / خلق الرغبة والتفضيل / اإلقناع  / اغبث على العمل

: لقد تعدت أساليب كتابة اإلشهار التلفزيوين نتجو التطور يف التقنيات *أسلوب كتابة النصوص االشهارية
 يب قبد:ومن بُت ىذه األسال

 وىد األسلوب يهدؼ إىل إخبار اؼبستهلك باؼبنتج وذلك من خبلؿ خلق األسلوب اإلخباري:
 صورة متميزة للمنتج لدى اعبمهور اؼبتابعُت لو.

 وىذا األسلوب يأيت على شكل قصة مصورة إلظهار اؼبنتج والذي يتم من األسلوب الدرامي:
 خبلؿ عناصر وىي:

 اؼبواقف واألدوار اليت يبٌت عليها العرض الدرامي.:وىنا يتضمن ـــ العرض       

 :وىو اؼبشكلة اليت يدور فيو العمل الدرامي.الصراع ػػػػ      

 :يزداد تصاعد اؼبشكل بينا أبطاؿ الدراما تصاعد األحداثػػػػػ       

 شكلوىنا األحداث تتطور بظهور اؼبنتج وتدور احملادثة حوؿ إمكانية حل اؼب ــــ الذروة:      

 :يتم التوضيح أف اؼبنتج ىو اغبل للمشكل من خبلؿ ذكر خصائصوحل العقدةػػػػ        

 يف ىذا األسلوب يتم تصوير شخصيات وىي تستعمل السلعة مع شرح  األسلوب االستشهادي:
 وكيفية استخدامها وهبب أف تكوف الشخصية مشهورة. ميزاه
 :دبزيتوىذا اؼبنتج لتعريف  مستخدمُتيعتمد على إجراء اغبوار بُت شخصُت  أسلوب الحواري 
 يعمل على جذب اؼبشاىد وتذكَته بالسلعة من خبلؿ األغنية اليت ربمل   أسلوب األغنية والرقص:

 كل مزيا اؼبنتج
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 :يستخدـ ىنا أسلوب حكويت قصصي مثاؿ أي يأيت بأشخاص من الناس أسلوب شرائح الحياة
 1البقع مث يظهر اؼبنتج ىو اغبل . لديو مشكل مع

:وىي أىم عنصر اكتماؿ الرسالة االشهارية واف تصميمو لديو ثالثا/ مرحلة تصميم اإلشهار التلفزيوني
 مبادئ يتمشى معها وتتمثل يف :

ػػػ وضع تصور للرسالة االشهارية من خبلؿ ربديد اعبمهور اؼبستهدؼ ،تشخيص اؼبنتج، ومكاف وجوده، 
 استخراج التأثَت النفسي.ومن ذلك يتم 

 ػػػػ تقيم وانتقاء الرسالة:من خبلؿ العرض الفريد واف تكوف الرسالة بسيطة وىادفة وسهلة. 

 الرسالة  مث تأيت عملية تنفيذػػػػ 

 2.واف تصميم الرسالة االشهارية سبر بعدة مراحل نذكر منها :مراحل تصميم الرسالة االشهارية*

مثل يف إعطاء رؤية مكتملة لئلشهار ، من خبلؿ  واضع التاثَتت الصوتية من :ويت ـ يبدأ بوضع السيناريو
موسيقى، وأصوات، ومن مبدئو عدـ اإلكثار من التفاصيل الزائدة، هبب أف وبتوي على التفاصيل اؼبهمة 

ديد فقط حيث يتم يف ىذه اؼبرحلة ربديد األوضاع اؼبختلفة للكامَتا واؼبؤثرات اػباصة الصوتية ، كما يتم رب
  3نوع اللقطات اؼبطلوبة.

 ومن أىداؼ ىذه اؼبرحلة:

ربديد   ػ ربديد حركات الكامَتا واللقطات التصويرية ،من اجل توضيح كيفية عرض اؼبنتج أو السلعة، مع
،وخلق توازف بُت اعبانب اؼبرئي والصور، مع ربديد ربديد الديكور وحركات الشخصيات و كلفة اإلشهارػ 
 عدد اؼبشاىد.

                                                           
 78ػػػػػػػػػ ػػ74ػص ص2011، 1ط ،دار أسامة،عماف، ،اإلعالن التلفزيوني وتأثيره في الجمهور اؼبشهداين،سعد سلماف   1
 .104ػػػػػػػ103،مرجع سبق ذكره،ص صإلعالن،األسس والمبادئ االنور دفع اهلل،  2
 356،مرجع سبق ذكره،ص،تصميم اإلعالن التلفزيونيرانيا فبدوح صادؽ  3



الثاني:                                                               اإلشهار التلفزيىني والطفل الفصل  
 

 

 

76 

:تعد ىذه اؼبرحلة من أصعب اؼبراحل نتجت الوقت القصَت اؼبشروط لتصوير فيو فيلم اإلخراج مرحلة*
ثانية ويكوف فيو عرض القصة كاملة ويكن يف ىذه اؼبرحلة حضور للمخرج 30اإلشهار الذي ال يتعد 

 1واؼبنتج واؼبمثلُت وكل طاقم اإلخراج الذي يقـو بتصوير الفيلم أإلشهاري .

من خبلؿ مشاىدة اللقطات اؼبصورة واختيار أفضلها  ترتيب الفيلم أإلشهاري التلفزيوني ـ ثم تأتي مرحلة
 ثانية. 30وأحسنها ويتم ترتيبها على حسب زمن الفيلم التلفزيوين أي ال يتعدى 

ػ مث تأيت عملية تسجيل الصوت وربطها مع الصورة أو ما يطلق عليو عملية اؼبكساج مع مراعاة التوقيت 
 اؼبضبوط.

 ػ مث تاليها مرحلة عرض الشكل النهائي على اؼبعلن للحكم عليو ومن مث يعرض على اعبمهور.

وكمبلحظة إف تكاليف ولوقت اؼبخصص القباز اإلشهار التلفزيوين ىبتلف من فلم ألخر،على حسب 
 2إمكانيات اؼبعلن . 

استهبلكية معينة ،وذلك ؼبا لو يعترب اإلشهار سلوؾ اجتماعي واقتصادي وإعبلمي اؽبدؼ منو توصيل رسالة 
من أنبية يف ؾباؿ التسويق واالستهبلؾ ،كما لو دور ىاـ يف جذب الطفل والتأثَت عليو وإقناعو من اجل 

 فبارسة ؾبموعة من األفعاؿ السلوكية كاالقتناء والشراء والتقليد واحملاكاة.

 

 

 

 

 
                                                           

 ػػ104ػػػػػػػ105نفس اؼبرجع السابق،ص ص ، النور دفع اهلل   1
 371 ػػػػػػػػػ 370رانيا فبدوح، اؼبرج السابق، ص ص  2
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 المبحث الثالث:عالقة اإلشهار التلفزيوني بالطفل      

دتو قي التأثَت على سلوؾ الطفل من خبلؿ استعمالو امكانتو وسعلئلشهار التلفزيوين خصائص متعددة 
،وكذلك قصر مدة عرض اإلشهار التلفزيوين  فهي بذلك زبلق عبلقة  للمؤثرات اػباصة السمعية البصرية

 إشباع اغباجات والرغبات اليت يعتمد عليو مبووكذلك ربقيق  ،ؼبتعة يف اؼبشاىدة وطيدة،تتسم باعباذبية وا
 عملية التأثر والتأثَت مم ولد سلوكا متنوعة وىذا ما سوؼ نتعرؼ يفالطفل ،كذلك قبد جانب أخر يكمن 

 عليو يف ىذا اؼببحث.

 جاذبية الصورة االشهارية:المطلب األول :
هبد معظم اؼبشاىدين متعة يف مشاىدة برامج التلفزيوف خاصة فئة األطفاؿ فهي ربوز على انتباىهم بدراجة 

أثناء اؼبشاىدة ، فهم يقضوف جل أوقات الفراغ أمامو فبا يتعرضوف إىل االشهارات بصفة دائمة وعليو عالية 
 فاف جاذبية ىذه االشهارات اليت تثَت انتباىهم تتعلق ب:

ػ اؼبدة القصَتة اليت يعرض فيو اإلشهار التلفزيوين ، احملسوبة زمنيا، فهو يعتمد على إظهار ما يريد خبلؿ 
جدا ال تستغرؽ على الشاشة أكثر من ثواف، كما يعرؼ بأنو فن مركب يضع العامل بُت يدي  لقطات سريعة

اؼبتلقي، ومعٌت ذلك أف الرسالة اإلعبلنية ذات طابع مكثف بالعناصر واؼبفردات واؼبؤثرات واؼبعاين، فالصوت 
 1تكوف اإلعبلف التلفزيوين . والصورة واغبركة واأللواف زوايا الكامَتا خصائص سبيز التلفزيوف وبالتايل فإهنا

ػ تطور االسًتاتيجيات التسويقية للمؤسسات اإلنتاجية، واليت أصبحت ترد يف ؾبتمع الصغار، أفضل اغبقوؿ 
االستثمارية، فإذا كاف الكبار يتعرضوف لئلعبلنات بنوع من التحفظ واغبيطة أحيانا، نتيجة ذبربة إعبلنية 

نبهارا دبا يشاىدوف، وأحيانا يكونوف مصدر ضغط على األولياء، من طويلة، فاف األطفاؿ يبدوف إعجابا وا
 2اجل اقتناء اؼبواد والسلع اؼبعروضة عرب اإلعبلف التلفزيوين .

                                                           
يف زبصص اؼباجستَت ، دراسة مسحية لعينة من اؼبراىقُت يف مدينة اربد،لنيل شهادة سلوك االستهالكيالالتلفزيوني و  اإلعالن علي اضبد الرباعي، أمينة 1

 18،ص2008للدراسات العليا ، األوسط،جامعة الشرؽ األدببكلية  اإلعبلـ
يف علـو اإلعبلـ  اؼباجستَتدراسة وصفية يف التعرض والتفاعل،لنيل شهادة ،إعالنات قناة االطفال سبيس تون وتفـــــاعل الطفـــــــــل الجزائـــــــري نعيمة بوذينة، 2

 114ػػ/113،ص ص 2009واالتصاؿ،اعبزائر،



الثاني:                                                               اإلشهار التلفزيىني والطفل الفصل  
 

 

 

79 

إذ ذبد الطفل يلتفت كبو التلفزيوف ؼبا يستمع لتلك اؼبقاطع اؼبوسيقية اؼبميزة، اليت تشَت إىل قدـو غبظات 
اليت أجريت حوؿ العبلقة بُت التلفزيوف والطفل تأكيد على أف  اإلعبلف، ويف ثنايا الدراسات العلمية

االشهارات تأيت ضمن أفضل اؼبواد التلفزيونية اليت يشاىدىا األطفاؿ، وتفسَت اىتماـ األطفاؿ بصفة خاصة 
لئلعبلنات التلفزيونية، يكوف إما ػبفة العرض نفسو وقصره، أو الحتوائو على بعض الرسـو اؼبتحركة أو 

 1أو استخداـ بعض األغاين ذات اإليقاع السريع والبسيط العرائس

اعتمدت الكثَت من التحليبلت على االىتماـ الذي يبديو األطفاؿ دبحتوى الرسالة، بالرجوع إىل اؼبنتج 
والطريقة اإلوبائية اليت تتحقق بفعلها الدعوة كبو االستهبلؾ، إال أف احد األسباب الرئيسية اليت تفسر 

رات التلفزيونية، قبدىا يف بنيتو الرسالة يف حد ذاهتا، حيث يعترب )بوؿ قروفيتش ( ، إف جاذبية االشها
الرسالة اإلعبلنية يف التلفزيوف قصة قصَتة زبضع للقراءة دوف أية صعوبة، كما يتم زبزينها يف الذاكرة بسهولة 

بللو شخصيات مألوفة، ومن شبة إمكانية اسًتجاعها دوف عناء، والقصة كلها ربدث يف إطار تظهر من خ
سواء من عامل اػبياؿ أو من اغبياة الواقعية، وذلك يف وضعيات متكررة، توحي باف العوائق يتم ذباوزىا دائما 

 2بصفة سحرية ولذلك تكوف تلبية الرغبات فورية.

ىدة ػ نتجت التعرض اؼبستمر لتلفزيوف لدى األطفاؿ واؼبدى الكبَتة اليت يقضوهنا أمامو تتحتم عليو مشا
االشهارات التلفزيوين وىي بذلك تلفت انتباىهم وهبذهبم إليو من خبلؿ مزاياه وخصائص الوسيلة اؼبعروضة 
فيها من صوت وصورة وحركة وموسيقي وألواف وكذلك استخداـ اؼبؤثرات الصوتية وكذلك قبد بناء الرسالة 

ومن بينها  شكل اؼبوسيقي  االشهارية ؽبا دور يف عملية جذهبم إليها من خاؿ أشكاؿ عرض اإلشهار
والرقص والفكاىة واستعماؿ شخصيات ؿبببة لديهم.، وكذلك استعماؿ رسـو متحركة واغبيوانات اليت 

 انتباىو ووبب التأمل فيها. تلفت
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 المطلب الثاني:اإلشهار التلفزيوني وعالقتو بحاجات النمو لدى األطفال

ذبعلو يشعر بالنقص فيها  أف لكل فرد بداخلو حاجات إف السلوؾ اإلنساين يتحدد وفق حاجات الفرد أي
ؿ بدورىم لديهم حاجات مساعدة ف األطفاإستعداد لبلستجابة و ف ىذه اغباجات تولد اؼببادرة واالإوعليو ف

وعليو سوؼ نتعرض يف ىذا اؼبطلب على أنبية اإلشهار يف إشباع  ،جل مبوىم وتطورىم كما رئينا سابقاأمن 
 ىذه اغباجات لدى األطفاؿ ومن بُت ىذه اغباجات قبد:

 أ ـ حاجات النمو الجسمي:

:إف اإلشهار التلفزيوين يساىم يف إشباع ىذه اغباجة من خبلؿ ما يقدمو *الحاجة إلى الطعام والشراب  
لغذائية، كما يبكنو أف يساىم يف تزويد الطفل باؼبعلومات اؼبختلفة من معلومات وإرشادات حوؿ السلع ا

عن أنبية الغذاء والشراب ودوره يف إكساب اعبسم الطاقة اليت وبتاج إليها وزيادة مناعتو ضد األمراض، كما 
 يبكنو عرض فائدة وأنبية اؼبنتج الغذائي مثل اغبليب ....اخل. 

 :ب ـ حاجات النمو العقلي

ار التلفزيوين أف يساىم يف ربقيق وإشباع تلك اغباجات لدى األطفاؿ بتقدمي مواقف فباثلة يبكن لئلشه 
للمواقف اغبياتية اليومية اليت يعيشها كي تساعده على تنمية مدركاتو وذلك عن طريق أسلوب اؼبستخدـ 

، وذلك يف صياغة الرسالة االشهارية مثل استخداـ األسلوب الدرامي وأسلوب طرح اؼبشكبلت واغبل
عن طريق إدارة اغبوار حوؿ مشكلة معقدة مثبل وتكوف السلعة ىي مفتاح حل ىذه اؼبشكلة وبالتايل 
يبكن أف يكتسب كما من اؼبعلومات العقلية والشخصية تساعده على فهم اؼبعاين واؼبواقف اؼبختلفة 

عمل على تنمية اؼبهارات باإلضافة إىل  إشهارا اؼبسابقات اليت تشمل على بعض األسئلة واألفكار اليت ت
 1العقلية وإثارة تفكَته

 : الحاجة إلى اكتساب اللغةػ*      
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أىم اغباجات اليت يبكن لئلشهار التلفزيوين أف يساىم يف تعليم الطفل عدد كبَت من اؼبفردات  تعترب
وؼبعلومات والكلمات ويبكنو من ربديد أخطائو اللغوية بنفسو خصوصا إذا تكررت واستخدمت النماذج 

 1والشخصيات اليت يبكن أف تتواجد معها ويقـو بتقليده.

 :المعرفة والفهمالحاجة إلى حب واالستطالع و ػ* 

تعترب من أكثر اغباجات النفسية اؼبلحة اليت وبتاجها اإلنساف يف الوقت اغباضر خصوصا يف عصر 
اؼبعلومات فهي احملرؾ األساسي وراء الدافع لتحصيل عند الطفل ، ويبكن لئلشهار التلفزيوين إف يساىم 

و وزيادة عنصر التشويق ؼبعرفة السلعة يف ربقيق حاجات الطفل لبلستطبلع واؼبعرفة وتنوع اؼبثَتات أمام
اؼبعلن عنها أو عن طريق استخداـ اؼبسابقات واأللغاز واؼبعاين أو عن طريق العرض أماكن وأشياء جديدة 

 .2يتعلم منها ويستفيد

 ج ـ حاجات النمو االنفعالي واالجتماعي:

جة  من خبلؿ مشاىدة :يستطع اإلشهار التلفزيوين ربقيق ىذه اغبا * الحاجة إلى الحب والحنان
الطفل االشهارات اليت تظهر فيها أسرة سعيدة بأبنائها ، حبيث يتمكن من أف يتقمص شخصية احد 

أفراد اآلسرة اليت تظهر يف تلك االشهارات أو غَتىاػ آو ظهور أـ ربنو على أطفاؽبا آو ظهور ؾبموعة من 
ُت الناس فيكوف عامبل مساعد على األطفاؿ كإخوة وأصدقاء وغَتىا من أشكاؿ العبلقات الطيبة ب

 .3توسيع دائرة اغبب عند الطفل 

: يبكن لئلشهار أف يشبع ىذه اغباجة عند الطفل عندما تكوف  الحاجة إلى االنتماء والقبولػ*  
اؼبواقف واؼبشاىد االشهارية مشتملة يف موضوعاهتا على حركة الطفل يف الدوائر اؼبختلفة من خبلؿ 

 4العبلقات الطيبة وباقي أفراد اجملتمع .الًتكيز على إظهار 
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: يبكن لئلشهار التلفزيوين أف تنمي ىذه اؼبهارات  عند الطفل عن طريق  *الحاجة إلى االستقالل   
إظهار صورة الطفل وىو يقـو بأداء عمل معُت واقبازه بنفسو وىذا يتم بالفعل يف بعض االشهارات اليت  

اليت تنمي اغباجة لديو اليت تأكد ذاتو  والشعور باالستقبلؿ  تظهر الطفل وىو يبارس بعض األنشطة
والنجاح وىذه اؼبهارات تنمو لدى الطفل من خبلؿ توا حده وتقمصو وتقليده للنماذج اليت تعجبو من 

 1مواقف ومشاىد تصدر من الشخصيات االشهارية اليت يبكن أف تأخذىا قدوة لو ويقـو بتقليدىا.

:فالطفل يسعى إىل إشباعها دبختلف  مهارات المشاركة واحترام الذاتـ *الحاجة إلى اكتساب 
الوسائل حىت وبصل على اؼبدح من اآلخرين واحتبلؿ مكانة عالية بُت األفراد بغية إرضائو واعتباره عضوا 

يستحق التقدير فبلشك أف اإلشهار التلفزيوين يبكن أف يشبع ىذه  بوفعاال يف اعبماعة ولو دور يقـو 
وينمي ىذه اؼبهارة لدى األطفاؿ حيث أف مشاىدة لئلشهار تدور حوؿ األطفاؿ يتمتعوف  اغباجة

بالتضامن والتعاوف ويشاركوف يف تقليد أفراد اجملتمع ىذه اؼبواقف تثَت رغبة الطفل يف التواجد مع 
ما يظهر يف الشخصيات اليت تظهر يف اإلشهار التلفزيوين وىي تؤدي األدوار التعاونية فيقـو الطفل بأداء 

  2ىذه اؼبواقف ويلعب ىذا الدور يف اجملتمع

:تعترب ىده اغباجة أساسية وبتاجها كل طفل وىي من  ـ الحاجة إلى اكتساب مهارات اللعب*
اغباجات اؼبهمة لديو حيث يتعلم عن طرقها العادات االجتماعية مثل االحًتاـ ومراعاة أدوار اآلخرين  

كما تظهر من خبلؽبا روح التعاوف وتكوين صداقات جديدة ، ويبكن لئلشهار التلفزيوين ربقيق 
شهار وفبارسة األلعاب الذىنية مثل الًتكيب وكذلك مكن لئلشهار  اكتساب ىذه اؼبهارات عم طريق اإل

أف يساىم يف تقنُت اللعب عن طريق بث إشهار وبذرىم من اللعب يف الشوارع واألماكن اػبطَتة ، وكما 
يقدـ اإلشهار عن لعب األطفاؿ وأطهارىم يبارسوف األنشطة اؽبادفة اليت تسمى مهارات اللعب اؼبطلوبة 

 ، 3لوكيات التعاوف.اليت تنمى س

                                                           
 109/ػ107ص، اؼبرجع السابق 1
 112ػ/110،صنفسو اؼبرجع 2
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نستنتج أف الطفل لديو ؾبموعة من اغباجات النفسية واالجتماعية واعبسمية فهو دائما يسعى إىل 
واليت هبد يف اإلشهار إشباعا ؽبا، من خبلؿ عرضو ألنواع السلع اؼبختلفة،ومن خبلؿ  ،ربقيقها ليتم مبوه

 يو الحقا.ذلك تلعب دورىا يف التأثَت على سلوكو وىذا مسوؼ نتعرؼ عل

  التلفزيوني:متعة الطفل في مشاىدة اإلعالن المطلب الثالث: ـــ 
ستعماؿ فيو ا كوكذل،ػ نتجت استخداـ اؼبؤثرات وكل األساليب اإلبداعية الذي تبٌت عليو الرسالة االشهارية 

ة األطفاؿ، دبا أف ف اؼبصمموف يعملوف على إغراء اؼبشاىدين ؽبم من اعبمهور خاصإالتقنيات اؼبتطورة، ف
نتباىهم ىو االشهارات على شاشة التلفاز ؼبا ربملو من فبيزات.فهي بدورىا زبلق متعة يف إأكثر ما يلفت 

اؼبشاىدة وىذا ما سوؼ نتعرؼ عليو يف ىذا اؼبطلب من خبلؿ ذكر أسباب متعة الطفل يف مشاىدة 
 اىدة.االشهارات وكذلك أنواع اؼبتعة اليت يتحصل عيها من خبلؿ اؼبش

بديهي أف تكوف االشهارات اؼبوجهة لؤلطفاؿ غَت تلك اليت تقدـ للكبار، وتتم مراعاة ذلك يف أساليب 
جذب االنتباه أكثر من عرض معلومات عن اؼبنتج، مثل : تقنيات استخداـ األصوات، التأثَتات اؼبرئية، 

مكانياهتا، وإبراز بعض األجزاء اؼبهمة يف الًتكيز على األلواف اعبذابة، والتعامل مع حركة الكامَتا واستغبلؿ إ
 الرسالة اإلعبلنية، مقابل إثارة الغموض يف أجزاء أخرى .

يف التلفزيوف احملافظة على متابعة الطفل ؽبا، وقد ارجع بعض   شهاريةاال ةوباعتبار انو من شاف اؼبشاىد
ما ضعف قدرات الطفل الذىنية على عاملُت أساسيُت: أوؽب إىلالباحثُت ىذه العبلقة الوثيقة بُت الطرفُت 

الفصل بُت اؼبشاىد التلفزيونية، وبُت ما ىو إعبلمي وإعبلين، وثانيهما إمكانات اؼبتعة البصرية اؼبتحققة يف 
اإلعبلف التلفزيوين، والعائدة من اتساع اجملاؿ التصويري لئلعبلنات، باستخداـ التصوير الكمبيوتري ، الذي 

بالتزييف أو التظاىر،و ألنمذجة أو التجسيم ، فبا أتاح للمناظر واغبركات يتصف يف رأي بعض النقاد 
التصويرية واؼبشاىد اؼبتحولة وغَتىا من التكتيكات الصعبة، بناء عبلقة شديدة مع األشكاؿ اغبقيقية، وىو 

 1ما يعزز فرص اؼبتع البصرية من وراء مشاىدة الطفل لئلعبلف .

 التكرار، فاف ىذا األخَت يقـو على ربقيق ثبلث أنواع من اؼبتعة:ولكوف االشهارات ترتكز على مبدأ 
                                                           

 122نعيمة بوذنيبة،مرجع سبق ذكره،ص 1



الثاني:                                                               اإلشهار التلفزيىني والطفل الفصل  
 

 

 

84 

تعٍت معرفة الطفل ؼبوعد من خبلؿ برامج اليت يتبعها مثل الكرتوف أو فلم أو مسلسل ،  متعة االنتظار:
، وىي  وبصفة عامة فاف تكرار نفس االشهارات، يشبو تكرار النشاطات اليومية العادية كالتغذية، النـو

 ـو االنتظار، الرضي، األماف، اليت ربملها األشياء اؼبتكررة.ربمل مفه
تنجم ىذه اؼبتعة عن اللذة اليت وبققها الطفل يف مشاىدة ما يعرفو مسبقا عن ظهر قلب،  متعة المشاركة:

 وخباصة ؼبا يتعلق األمر بتلك الصور اليت تستثَت اؼبتعة.
تعرض الطفل ؼبضامُت التلفزيوف و االشهارات  : غالبا ما يكوف متعة مشاركة اآلخرين ردود أفعالهم 

بالتحديد ، تعرضا صباعيا ، سواء كاف ذلك مع األولياء، اإلخوة،  ينشئ ىذا النوع من التعرض عاطفة 
صباعية تتمثل يف متعة مشاركة اآلخرين ما يعرفوف، وذلك ما يعزز مكانة الطفل ويعطيو إحساسا بقيمتو 

 1. بواطفة الفردية اػباصة وسط اعبماعة، إىل جانب تلك الع
لنقد ويتأثر دبا ىو جذاب وفبتع إف ما نستخلصو أف لصغر سن الطفل وكذلك عدـ امتبلكو  ؼبكنز مات ا 
ف االشهارات  اؼبمتعة يف نظر الطفل، ىي اليت تصور واقعو اغبقيقي كأسلوب وكذلك استعماؿ اإلشهار إو  

 التلفزيوف للمؤثرات اليت ذبذبو كاألصوات واؼبوسيقى وكذلك فهي تليب حاجياتو الضرورية.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 321المرجع نفسه،صنعيمة بوذينة،  



الثاني:                                                               اإلشهار التلفزيىني والطفل الفصل  
 

 

 

85 

 سلوك الطفلتأثير اإلشهار التلفزيوني على  الرابع:المطلب ــــ 
التلفزيوف كوسيلة إعبلمية على غرار الوسائل األخرى ؼبا وبملو من فبيزات وكذلك  بونتجو لؤلنبية اليت يبتع 

 األخرى، حيث أصبحمن خبلؿ تنوع براؾبو ومن بينها اإلشهار فهو األخَت ال تقل أنبيتو عن الربامج 
تلفاز فهم يتعرضوف لو ويشاىدونو الاألطفاؿ يقضوف جل أوقات الفراغ أماـ  أفالتعرض لو ال مفر منو ودبا 

ومن خبلؿ ذلك سوؼ نتعرؼ يف ىذا اؼبطلب على تأثَت ،اؼبستمر على سلوكو  ثَتالتأتمعن وؽبذا يولد ب
 اإلشهار التلفزيوين على سلوؾ الطفل فيما يتمثل :

 التأثير الثقافي والمعرفي: 
 تساىم االشهارات يف تنمية معارؼ الطفل حيث:

تنمي خياؿ الطفل ببعض اؼبشاىد غَت فهي ، اإلشهار لغة ومفردات جديدة بالنسبة إليهمتكسبهم لغة *
مسانبة بعض األطفاؿ يف عرض االشهارات يعزز ثقة ، واف الواقعية اليت تعرضها إلعبلنات التلفزيونية

 األطفاؿ بأنفسهم بالقدرة على العرض والتسويق والتأثَت يف اآلخرين.
لكن من ناحية ،كلمات العرض خصوصا إذا كانت أغنية أو حوارا سبثليفظوف  كما قبد أكثر األطفاؿ وب

أخرى فإف لئلشهار تأثَتات سلبية،حيث يرى ؾبموعة من الباحثُت أف االشهارات قد تسبب أوىاـ األطفاؿ 
حبقائق واقعية،كأف يعتقد الطفل أف نعومة شعر اؼبمثلة ىو نتيجة استعماؿ الشامبو الذي تعرضو على 

 ة والواقع ليس كذلك.الشاش
كثَت من االشهارات ربتوي على العديد من األلفاظ والعبارات العامية والدارجة اليت يرددىا األطفاؿ    *

بشكل سريع وتنقلها ألسنتهم، وتصبح ضمن ؿبصوؽبم اللغوي يف ىذا السن، كما أنو ليس ىناؾ ما يدعو 
تستخدـ بعض العبارات  م االشهاراتللشك من خبلؿ ما تشاىده من إشهار على الشاشة. أف معظ

 السهلة اليت تصل قواعدىا ، وبذلك إىل وجداف الطفل، دوف مراعاة ؼبدى انضباطها لغويا ومدى صحة
 تعمل على اكبدار اؼبستوى اللغوي 

يقـو بعض اؼبعلنُت من اجل الًتويج للسلع واػبدمات بإعداد إعبلنات تتضمن كثَتا من أساليب اؼببالغة *
والتهويل، والغش واػبداع وعدـ الصدؽ يف تقدمي اؼبعلومات وتعمد تقديبها اؼبعلومات غَت صحيحة 
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ات التلفزيونية تشتت كثرة االشهار كما أف    1ومضلة،ويكوف دوره يف التأثَت على معلومات الطفل وخرباتو
الطفل وتفقده القدرة على الًتكيز كما إف تواصل عرضها هبعل األطفاؿ يأنبلوف واجباهتم اؼبدرسية 

 .ووظائفهم اؼبنزلية
 :التأثير االجتماعي

تساىم االشهارات يف إكساب الطفل كثَتا من اؼبهارات االجتماعية نتيجة ؿباكاتو للمواقف   تعكسها 
ونية ومنها يساىم اإلشهار يف تشجيع اغبوار بُت الطفل ووالدي،وينمي لدى الطفل االشهارات التلفزي

مهارات اإلقناع وإبداء الرأي، وىو بذلك يعلم الطفل مسؤولية ازباذ القرار بالشراء باإلضافة إىل ذلك فهو 
 مرآة لآلباء يتعرفوف من خبلؽبا على ما يفضلو األبناء وما ال يفضلونو

هارات يف ربقيق التماسك ،فهي تساىم أيضا بإدخاؿ أمباط سلوكية واجتماعية غريبة، ومثلما تساىم االش
فحرص األطفاؿ على تقليد كل ما يشاىد هبعلو ينغمس يف عادات دخيلة ويتضح ىذا من خبلؿ إدخاؽبا 

سلع وخدمات جديدة وغريبة مل يكن لدى الطفل معلومات سابقة عنها،االعتقاد بأهنا مطالب ضروري 
إىل ال يبكن االستغناء عنها، إضافة إىل تعميق بعض القيم واألفكار غَت الصحيحة عن جدوى  ويؤدي

 بعض األطعمة واؼبشروبات على أهنا متطلبات أساسية للصحة
وزبلق االشهارات صراعات يف األسرة  فالطفل يطلب عدد ال حصر لو من السلع اليت يراىا كل يـو عن 

ع وجود ظروؼ اقتصادية منخفضة يف معظم األسر، وعدـ قدرة الوالدين طريق االشهارات التلفزيونية، م
على ربقيق مطالب الطفل، فيولد لدى الطفل شعور بعدـ الرضا والذي يؤدي إىل فبارسة بعض أنواع 

العدواف اللفظي، وبالتايل فاإلعبلف يؤثر بشكل ضار على الطفولة السعيدة ،إذ أنو وبرؾ مشاعر الغضب يف 
 2لة عدـ مقدرتو على اقتناء السلع اؼبعلن عنها مث تتولد لديو مشاعر اغبزف واإلحباط الطفل يف حا

                                                           
،دراسة واصفيو ربليلية لئلعبلنات قناة سيب ستوف ،لنيل شهادة اؼباجستَت يف علـو  إعالنات القنوات العربية المتخصصة في برامج األطفالطربلسي، أمنة 1

 142،ص2010اإلعبلـ واالتصاؿ،قسنطنة،
 
2
 143نفس اؼبرجع ، 
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االشهارات التلفزيونية يف غالبها تستغل بصورة مباشرة أو غَت مباشرة سذاجة التقليد ألف من السهل 
ييز بُت اؼبفيد وغَت استهوائها لطفل أو رغبتو يف،كما انو حبكم ثقافتو وخربتو احملدودة يفتقد القدرة على التم

 اؼبفيد من ىذه السلع واػبدمات اؼبعلن عنها، فتساىم  االشهارات يف تنمية السلوؾ االستهبلكي للطفل .
سبثل االستجابة لئلعبلف التجاري ىدفا اسًتاتيجيا للمعلن، يلخص غاية أىداؼ اإلعبلف  *التأثير النفسي

اؼبستهلك البالغ أمرا ؿبتمبل، فإنو على سلوكيات األطفاؿ  فإذا كاف تأثَت اإلعبلف التلفزيوين على استجابات
أكثر احتماال والتأثَت ال ينعكس يف سلوؾ فوري بل ينطوي على عمليات نفسية ؽبا تأثَت سلوكي طويل 

إف من شأف خلطة اإلهبار اإلعبلين أف تشكل عامل إثارة وجذب للطفل اؼبشاىد،خصوصا من  األجل
خبلؿ  اؼبواقف الًتفيهية ،وتعمل على تنمية إدراؾ الطفل وسبكنو من قضاء وقت سعيد،وكل ىذا يأتيهن 

ػبلق جو طريق استخداـ اإلعبلف األشكاؿ والدعابة والفكاىة واؼبشاىد اعبمالية أو الرموز والتصورات 
 1مناصر للسلعة.

وللقالب اإلعبلين اؼبستخدـ يف اإلعبلف التلفزيوين تأثَته النفسي اؼبباشر على الطفل، فقوالب الرسـو  
اؼبتحركة على سبيل اؼبثاؿ، يأمل اؼبعلنوف من خبلؿ استخدامها أف يكرر الطفل عبارات اإلعبلف أو وباكي 

بعض كلمات اإلعبلف أو شعاراهتا ال تعكس جل االستجابات اؼبناظر اليت رآىا فيو يبدأف ترديد الطفل ل
 السلوكية والنفسية، فقد بينت الدراسات العربية أف األطفاؿ يستجيبوف لئلعبلف سلوكيات متعددة أنبها:
 ػػػ اؼبشاىدة بشغف، ترديد الطفل للتعبَتات اللفظية، تقليد الطفل األنغاـ اؼبوسيقية وكذا السلوؾ الشرائي.

زات التأثَت النفسي ؼبشاىدة الطفل لئلعبلف التلفزيوين، ضغط األبناء على األمهات لشراء السلع ومن إفرا
اؼبعلن عنها، بغض النظر عن مدى فائدهتا وصبلحيتها ؽبم واف تعذر على ذويو ربقيقها فقد تشعر بعدـ 

يف سبلك أو االستهبلؾ  الرضا أو يصل اإلحساس باإلحباط واؼبعاناة ،االشهارات توىم األطفاؿ بأف السعادة
بعض مواد اإلعبلف، وأف الوالدين اللذين وبباف االشهارات، وىكذا يرتبط اإلشهار أطفاؽبما نبا اللذاف 

تسعى بعض و يدفعاف لشراء ما تعرضو باؼبشاعر الطفيلية ويلهب عواطفها وقد يضغط على عبلقتها األسرية 
األفراد، وإظهار وإثارة الرغبات يف إشباعها، وال  امنة داخلاالشهارات إىل إثارة وإبراز الدوافع واؼبيوؿ الك

يبيل اؼبعلنوف يف البحث عن مواطن الضعف لدى األفراد، مستخدمُت فيذلك عامل الدوافع واؼبيوؿ وإثارة 
                                                           

 144،صالسابقاؼبرجع 1
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الغرائز أشكاؿ متعددة منها استخداـ اؼبرأة والطفل يف االشهارات بصورة تفقدىم براءهتم وذبعل من 
 دوف ؽبم وباكوهنم.األطفاؿ اؼبشاى

 التأثير الصحي:
تشَت الدراسات أف االشهارات تشجع االستهبلؾ لسلع غذائية ضارة بالصحة حيث ذبعل الطفل يعزؼ 

عن تناوؿ األغذية اؼبفيدة للجسم واليت تدخل يف بناءه اؼبليئة بالدىوف وتوجهو كبو اؼبأكوالت الدظبة 
ديد من الدوؿ دقت ناقوس اػبطر عن االشهارات اليت تشجع واؼبأكوالت اػبفيفة واعباىزة والسكريات فالع

االستهبلؾ السليب والذي يؤدي إىل مشاكل البدانة والسمنة،  كما يؤكد األطباء وعلماء النفس أف شدة 
السمعية البصرية وزبلق لديو ميبل إىل السلبية  تعلق الطفل باإلعبلف وتكرار مشاىدتو لو تؤثر على حواسو

    واالستهبلكي،
ػػ وعليو يبكن القوؿ أف اؼبشاىدة اإلعبلنية يبكن أف تؤثر على نفسية الطفل سلبيا، خاصة إذا استطاع  

اإلعبلف رفع طموحات أبناء األسرة غَت اؼبقتدرة ماديا، أو أحجمت األسرة اؼبقتدرة عن تلبية رغبة أطفاؽبا 
ُت،فاف اإلشهار التلفزيوين لو تأثَت على الشرائية على ضوء ما شهدوه يف االشهارات التلفزيونية، ويف اغبالت

العبلقات األسرية، حيث وبتمل ربوؿ حاليت الشعور باإلحباط واغبرماف لدى األبناء، إىل شكل صراع 
داخل األسرة الواحدة، وتفسَت ذلك نفسيا أنا االشهارات التلفزيونية توىم األطفاؿ باف السعادة يف سبلك أو 

ف الوالدين اللذين وبباف أطفاؽبما نبا اللذاف يندفعاف لشراء ما تعرضو استهبلؾ بعض مواد اإلعبلف وا
االشهارات، وىكذا يرتبط اإلعبلف باؼبشاعر  الطفولة و يلهب عواطفها، وقد يضغط على عبلقتها األسرية 

ويف اؼبقابل لديو إهبابيات تعطيو أنبية كبَتة من خبلؿ ألبلعتماد على النفس والنظافة وأيضا اكتساب 
فردات لغوية وعليو فاف اإلشهار لو تأثَت على سلوؾ الطفل من خلل  عامل التقليد وكذلك السلوؾ م

 االستهبلكي وىو اإلصرار على اقتناء اؼبنتج اؼبعروض على الشاشة. 
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 خالصة:

لبلص فبا سبق أف عبلقة الطفل باإلشهار التلفزيوف عبلقة تأثر حيث أف الطفل هبذب انتباىو االشهارات 
اليت تعرض يف التلفزيوف وهبد متعة كبَتة يف مشاىدتو،وقبد أف االشهارات ربقق لو جل اغباجات اليت 

وقات فراغو أفبا الشاشة وبتاجو لنموه فهو يراىا مرآة عاكسة للواقع الذي يعشو، حيث أصبح يقظى جل أ
الصغَت، وىذا يعود إىل جاذبية الصورة االشهارية نتجت الستعماؿ اؼبصممُت ألىم اؼبؤثرات السمعية 

البصرية،والًتكيز على األلواف وحركة الكامَتة ،والتنوع يف األشكاؿ والقوالب االشهارية لعرض السلعة، اليت 
ؿ السلوكية كتقليد الشخصيات والسلوكيات الظاىرة فيو تأثر فيهم من خبلؿ فبارسة ؾبموعة من األفعا

الذي يًتكو اإلشهار لدى  تأثَتنتعرؼ عليو يف دراستنا عن  مسوفاوكذلك اقتناء السلعة اؼبعروضة ....وىذا 
 .الطفل الحقا
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 تمهيد:

فإنو يدور حوؿ رلموعة من األسئلة اليت من شأهنا ، إف نقطة انطالؽ ألي حبث ميداين كاف كميا أو كيفيا 
،ومن اجل اإلحاطة هبذه الدراسة حوؿ اثر اإلشهار التلفزيوين على سلوؾ الطفل ،  اهبحصر الدراسة واإلحاطة 

مت مجع ادلادة العلمية من ميداف الدراسة ،أوال عن طريق حتديد رلتمع البحث ،مث اخذ العينة،مستخدمني بذلك 
قارنتها بالفرضيات لكي االستمارة يف مجع البيانات ،مث قمنا بتحليل ادلعطيات البيانية، لنستخلص النتائج مع م

 نتوصل إىل النتائج العامة ، وأخريا اخلروج مبجموعة من التوصيات واالستنتاجات.

ي التحضريي قسم، أطفاؿ مفردة من أولياء أمور 06ادلستهل التذكري حبجم العينة واليت بلغ  و جبدر بنا يف ؼ
يعا يف الفًتة ادلمتدة بني واسًتجاعها مج عليهمتركي مبنداس والية غليزاف ، مت توزيع االستمارة  اإلخوةمبدرسة 

 .0602افريل64اىل غاية 60
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 :تحليل البيانات ــ عرض وــ 

 / السمات العامة0

 (: يبن توزيع المبحوثين حسب الجنس1جدول رقم )ػػػػػػ 

 اجلنس  التكرار النسبة ادلئوية

 ذكر 02 54%

 أنثى 33 44%

 اجملموع 06 %100

 

نسبة  ( أف نسبة اإلناث أكثر من نسبة الذكور،وقدرت0نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم )ػػػػػػ 
ع إىل عامل النمو بادلئةػ، وىذا راج54نسبتهم ب  قدرتبادلئة أما الذكور ف44اإلناث ب

 اجلزائر من منو يف عدد اإلناث على حساب عدد الذكور . الدديغريف ،وما تشهده

 (:يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير السن.2) رقم ـــــــ جدول

 الفئة العمرية التكرار النسبة ادلئوية

 سنوات  4ػػػػ  5من 00 30.33%

 سنوات 0ػػػػ 4من  33 03.33%

 اجملموع 06 066%
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اىل 4يًتاوح سنهم من  ( أف أكرب نسبة للتحضريي0ػػػػػػ نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم )
سنوات  4إىل  5الفئة العمرية الثانية من  ، أمابادلئة 03.33هبم بانس تقدر سنوت حيث 0
بادلئة ، وىذا حسب قانوف سن التمدرس،  الذي تضعو وزارة 30.33نسبتهم ب  قدرتف

 الًتبية والتعليم ألقساـ التحضريي.

  (:يوضح توزيع العينة حسب متغير نوع األسرة.3*جدول رقم )

 نوع األسرة تكرار النسبة ادلئوية

 نوة 53 20.00%

 شلتدة 02 03.33%
 اجملموع 06 %100

 

( أف نسبة األطفاؿ الذين ينتموف إىل األسرة النووية،  أكثر 3ػػػػػ نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم )
بادلئة، أما 20.00نسبتهم ب  تموف إىل األسرة ادلمتدة،حيث قدرتنسبة من ىؤالئك الذين ين

،  وىذا راجع إىل طبيعة  بادلئة03.33األطفاؿ الذين ينتموف إىل األسر ادلمتدة فقدر ب 
ىل اسر صغرية يف معظم األحياف مكونة من إالذي بدا يف التفكك  ،تركيبة اجملتمع اجلزائري
 األب واألـ واألطفاؿ.
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 مستوى االجتماعي.آل(:يوضح توزيع العينة حسب 4*جدول رقم )

 تماعياالجادلستوى  التكرار النسبة ادلئوية
 جيد 09 %15

 متوسط 40 %66.66
 منخفض 11 %18.33

 اجملموع 06 %100
 

(5 أف اكرب نسبة بالنسبة للمستوى االجتماعي لعينة 5ػػػػ نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم)
أما ادلستوي اجليد فقدرت  ،بادلئة00.00توى ادلتوسط وقدرت نسبتهم بالدراسة دتثل يف ادلس

 نتجت، وىذا  بادلئة03.33نسبتهم بػػػػػػ  قدرتا ادلستوي ادلنخفض فبادلئة، أم04 ػػنسبتو بػػػ
 وكذلك احتواء مدرسة اإلخوة تركي على سلتلف الفئات االجتماعية ..لطبيعة اجملتمع ادلدروس

 المحور األول:مدى مشاهدة الطفل لإلشهار التلفزيوني 

 العينة . أفراد(:يوضح عدد أجهزة التلفزيون المتواجد عند 5جدول رقم )*

 عدد األجهزة التكرار النسبة ادلئوية
 واحد 03 00.00%

 اثناف 50 26%
 ثالثة 64 3.33%
 اجملموع 06 066%
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أف ( أف معظم ادلستجوبني من أولياء األطفاؿ صرحوا 4لجدوؿ رقم )لػػػػػػ نستنتج من خالؿ مالحظتنا 
وكذلك  لديهم جهازين ػ وىذا راجع إىل ارتفاع نسبة األسر النووية وادلستوي ادلعيشي جملتمع البحث

 .اختالؼ ميوالت تفضيل الربامج بني صفوؼ األىل

 ( هل يشاهد طفلكم التلفزيون بانتظام؟6*جدول رقم )  

 النسبة المئوية التكرار مشاهدة التلفاز بانتظام
 %50.00 03 دائما

 %50.00 03 أحيانا 
 %0.00 65 نادرا

 %066 06 المجموع
 

ػػػػػػػػ نستنتج من خالؿ مالحظتنا للجدوؿ أعاله،  أف  ادلستجوبني من أولياء األطفاؿ بعضهم اجابو أف 
لنجد النسبة متساوية  50.00نسبتهم ب  فاز بانتظاـ بصف دائمة ، حيث قدرتأطفاذلم يشاىدوف التل

، وذالك  0.00ب  فة جدا  وقدرتمع من اجابو أحيانا، فيما الذين اجابو بنادرنا فكانت نسبتهم ضعي
كما أننا صلد أف األطفاؿ يف ىذه راجع إىل انشغاؿ األطفاؿ يف أقساـ ألتحضري ا"لروضة" معظم األوقات،  

راكية زلدودة ،ورمبا يعتقدوف أف مشاىدة التلفزيوف ىي ادلتنفس الوحيد ادلرحلة تكوف مقدرهتم ادلعرفية واإلد
دراسة يو نتائج ىذه الدراسة مع ما توصلت إل وتتوقف ىذه).الذي ديتعهم ويسليهم لربارلو ادلختلفة وادلتعدد

 واليت توصلت إىل أف معظم األطفاؿ اجابو أهنم يشاىدوف بصفة منتظمة كل أياـ االسبوع وردية شعباين
 1(برامج تلفزيوف.

 

 

                                                           
1
 999وردية شعباني، استقبال األطفال لإلعالنات التلفزيونية التجارية ،دراسة للتعرض واإلدراك مرجع سبق ذكره، 
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 ؟ التلفزيونيةمشاهدة ال(:ما هي المدة التي يقضيها الطفل في 7رقم ) * جدول

 مدة مشاىدة التلفاز التكرار اجملموع
 اقل من ساعة 04 04%

 ساعتني 00 30.00%
 أكثر من ساعتني 03 33.33%

 اجملموع 06 066%
،  خاصػػػػػػػة األطفاؿ،يلعب احلجم الزمين دورا ىاما يف التأثري اإلعالمي والثقايف على مجاىري ادلشاىدين 

فكلما كاف حجم ادلشاىدة واسعا كلما كاف التأثري أعمق، وبالتايل ىذا يؤثر بشكػل معتبػػػػػػر على عادات 
وقد أوضحت ....من قبل كعادات اجملالسة العائلية  األطفاؿأخرى يكوف قد اكتسبها اجلمهور ومنهم 

اليت نلت أعلى نسبة دتثلو يف ، أماـ التلفازعدد ساعات ادلشاىدة اليت يقضيها األطفاؿ أف نتائج الدراسة 
أكثر من ساعتني ، وذلك راجع إىل الزخم الكبري للفضائيات والكم اذلائل من برامج األطفاؿ ادلعروضة بل 

-Mbc3ػػػػ  من القنوات التلفزيونية اخلاصة بربامج األطفاؿ فقط مثل قناة طيور اجلنة، وختصيص عدد كبري
CN .arabica ػػspictoon.   من قبل  ذلم.وكذلك نقص الرقابةوغريىا من القنوات ادلتخصصة

 .وانشغاؿ األولياء بأمور أخرى  أبائهم

 األوقات التي يشاهد فيها الطفل لتلفزيون؟ (:عادة ما هي8*جدول رقم )

 أوقات مشاىدة التلفاز التكرار اجملموع
 صباحا 06 00.00%
 بعد الظهر 64 63.33%

 مساء 54 24%
 اجملموع 06 066%
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ػػػػػػػ من خالؿ اإلجابات ادلدونة يف اجلدوؿ أعاله نستنتج،  أف الوقت األكثر تفضيل دلشاىدة التلفزيوف ىو 
تمثلو فبادلئة ، أما األطفاؿ الذين يشاىدوف التلفزيوين يف فًتة الصباح 24ادلساء حيث دتثلت نسبتها يف 

بادلئة،وذلك راجع إىل 3.33لو نسبهم يف يادلئة، أما ادلشاىدة يف فًتة بعد الظهر فتمث00.00نسبتهم يف 
وجود فًتة لباس فيها بني اخلروج من  ادلدرسة "الروضة "والنـو وىو وقت سلصص لراحة واللعب لألطفاؿ 

)صلد أف ىذه النتائج تتوقف  مع ما توصلت إليو دراسة بوذينة ومشاىدة التلفاز من اجل قضاء وقت الفراغ.
  1(ة من األطفاؿ يشاىدوف التلفزيوف يف الفًتة ادلسائيةاليت  واجدة أف نسبة كثري  نعيمة

 (:مع من تكون مشاهدة الطفل لتلفزيون ؟9* جدول رقم )

 النسبة ادلئوية التكرار مع من تكوف ادلشاىدة لتلفاز
 %33.33 03 معكم

 %50.00 03 مع إخوتو
 %04 64 لوحده
 %066 06 اجملموع

 

أولياء األطفاؿ الذين اجابو أف أطفاذلم يشاىدوف معهم التلفاز دتثلو من خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف نسبة 
بادلئة ، أما الذين اجابو أف أطفاذلم يشاىدوف مع إخوهتم فكانت أكثر النسب حيت 33.33نسبتهم يف 

 بادلئة.04بالئة ، أما األطفاؿ الذين يشاىدوف التلفاز لوحدىم فتمثلو نسبتهم ب 50.00دتثلو يف 

وؿ نستنتج،  أنا أكثر  إجابات األولياء حوؿ مع من يشاىد أطفاذلم التلفزيوف مع إخوهتم ، من خالؿ اجلد
)وتنطبق ىذه نتائج وذلك راجع إىل اجلانب النفسي ،أي وجود نفس الرغبات وادليوؿ دلتابعة نفس الربامج .

 مع نتائج دراسة بوذينة.(

 

                                                           
1
 .44سبيس توف وتفاعل الطفل اجلزائري ،دراسة وصفية يف التعرض،مرجع سبق ذكره، قناةنعيمة بوذينة ،إعالنات  



 التطبيقي             اإلطار
 

 

 

09 

 التلفزيونية؟(:هل يشاهد الطفل بانتظام االشهارات 10*جدول رقم )

 النسبة ادلئوية التكرار مشاىدة الطفل لالشهارا
 %30.00 00 دائما
 %40.00 30 أحيانا
 %00.00 62 نادرا

 %066 06 اجملموع
 

ل حلظات دتثػػػػػ االشهاراتإف الطفل يشاىد الربنامج الذي ديتعو ويسعده ويدخل البهجة يف نفسو، ولكوف 
 لإلشهارل الطفل يشاىد ىذا الربنامج باىتماـ كبري. فمشاىدة الطفػػػػ ف ذلك قد جيعلإمن البث القصري، ف

من خالؿ اجلدوؿ  أعاله يتضح لنا  أف اكرب إجابات حوؿ ػو.ناجتة من مشاىدتو للوسيلة يف حد ذاهتا
بادلئة ،وىذا راجع 40.00مدى مشاىدي األطفاؿ لإلشهار التلفزيوين كاف  بأحياننا حيث دتثلت يف 

زيوف يف عرض برارلها، لكوف معظم االشهارات تبث خالؿ برامج األطفاؿ اليت يشاىدوهنا لسياسة التلف
 .وكذلك نتجت التكرار ادلستمر لنفس اإلشهار مم يولد ادللل يف نفوسهم ويقلل من ادلشاىدة الدائمة ذلا..
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 يحققه الطفل من اإلشهار التلفزيوني. ــــ المحور الثالث:اإلشباع الذي

اإلشهار  خالؿ ىذا احملور سوؼ نتعرؼ على االشباعات اليت حيققها األطفاؿ من خالؿ مشاىدة ػػػ من
 ص األثر.التلفزيوين من اجل استخال

 (: ما هي دوافع مشاهدة األطفال لإلشهار التلفزيوني؟11*جدول رقم)

 اجملموع التكرار دوافع ادلشاىدة
 %3.33 64 جيد متعة

 %00.00 06 قضاء وقت الفراغ
 %04 64 تعليمو عن السلع ألنو
 %33.33 03 يعرض خالؿ برنارلو  ألنو

 %03.33 63 يشعر بارتياح
 %3.33 64 أخرى

 %066 06 اجملموع
، واليت ىي فػػػػػي الغالب عبارة عن العاب ومأكوالت  تيبث رلموعة من ادلونتاجاالتلفزيوين  اإلشهارإف 

 نتباها ذبجيشكلها ادلمتع وادلسلي ومن خالؿ ومالبس وغريىا من ادلستلزمات اخلاصة باألطفاؿ فقط. 
من خالؿ ادلوسيقػػػػػػػػػػى والغناء واحلركات واالستعراض واأللواف وغريىا من األشكاؿ التلفزيونية اليت  األطفاؿ

من خالؿ إجابات أولياء األطفاؿ الظاىرة يف اجلدوؿ، حوؿ  وػ ا يتم شػػػػػػػػد األطفاؿ دلتابعتهامن خالذل
متعة يف مشاىدهتا  بادلئة اجابو بأهنم جيدوف3.33أف  بنيدوافع مشاىدة أطفاذلم لإلشهار التلفزيوين، ت

بادلئة اجابو أهنم تعلمهم أشياء جديد عن 04أهنم من اجل قضاء وقت الفراغ،أما  فأجيبوا بادلئة00.00،و
وىي النسبة العالية فتمثلو بأهنا تعر ض 33.33آخر السلع ادلتوحدة يف السوؽ وكيفية استعماذلا،أما نسبة 

اح ، أما فاجابو أهنا مبشاىدهتا يشعر طفلهم بارتي03.33خالؿ مشاىدهتم لربارلهم ادلفضلة،و أنا نسبة 
 بوجود دوافع أخرى. اجابوبادلئة 3.33باقي األجوبة فكانت نسبتهم تتمثل يف 
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ػػػػػػػ نستنتج من خالؿ نتائج اجلدوؿ أف اكرب نسبة من األجوبة لألولياء األطفاؿ على أف دوافع مشاىدة ا 
رلبور يف معظم  أطفاذلم إلشهار التلفزيوين كانت ألهنا تعرض خالؿ برارلو ادلفضلة ىنا صلد أف الطفل

األحياف على مشاىدة االشهارات اليت يعرضها التلفزيوف.وكذلك تكمن يف سياسة التلفزيوف يف عرض 
 االشهارات لتلقى مشاىدة عليا من قبلهم.

 (:ما هي أنواع االشهارات التي يفضل مشاهدته الطفل؟12*جدول رقم )

 النسبة دلئوية التكرار أنواع اإلشهار
 %03.33 02 وادلشروبات أكالتبلماخلاصة 

 %0.00 65 اخلاصة باأللبسة
 %04 34 اخلاصة باأللعاب

 %066 06 اجملموع
نالحظ من خالؿ اجلدوؿ أف نسب أنواع االشهارات اليت يفضل األطفاؿ مشاىدهتا دتثلت يف 

فتمثلت أكالت وادلشروبات، أما االشهارات اخلاصة باأللبسة دلئة بالنسبة لإلشهار اخلاصة بلمبا03.33
 امئة ب04نسبتها يف  بادلئة ، أما عن االشهارات اخلاصة باأللعاب فتمثلت0.0نسبتها يف 

ػػػػػػػ من خالؿ اإلجابات الظاىرة يف اجلدوؿ تستنتج أف اكرب نسبة من األطفاؿ تفضل مشاىدة االشهارات 
مرتبطة باللعب  من اخلاصة باأللعاب وذلك راجع إىل اجلانب السيكولوجي لطفل حيث أف ىذه ادلرحلة 

 اجل التعلم.

 

 

 

 



 التطبيقي             اإلطار
 

 

 

999 

 (:ما هي األشكال االشهارية التي تجذب الطفل لمشاهدتها؟13*جدول رقم)

 النسبة ادلئوية التكرار األشكاؿ االشهارية
 %30.00 00 األشكاؿ الغنائية وادلوسيقية 
 %3.33 64 األشكاؿ التمثلية 

 %50.00 04 أشكاؿ الكارتوف
 %3.33 60 الشكل احلواري
 %06 60 أشكاؿ أخرى

 %066 06 اجملموع
 

يوضح لنا اجلدوؿ أعاله األشكاؿ االشهارية اليت جتذب الطفل دلشاىدهتا ، حيث صلد أف نسبة األشكاؿ 
بادلئة أما األشكاؿ 3.33بادلئة فيما دتثلت نسبة األشكاؿ التمثلية 30.00الغنائية وادلوسيقية بلغت 

ة أما النسببادلئة،3.33بادلئة، والشكل احلواري دتثلت نسبتو يف 50.00الكارتونية فتمثلت نسبتها يف 
أف أكثر األشكاؿ جذبا لألطفاؿ وعليو نستنتج  ،بادلئة06ها أخرى وبلغت نسبت أشكاؿيف  فتمثلتادلتبقية 

وىذا نتجت تعلق األطفاؿ بربارلهم الكارتونية  ،ىي األشكاؿ اليت تعتمد على الشخصيات الكارتونية
ادلتنوعة اليت خصصت ذلا قنوات خاصة،وادين نسبة ىي األشكاؿ احلوارية وذلك راجع إىل عمر الطفل 

كذلك   واف قدرهتم اإلدراكية وادلعرفية مازلت زلدودة لفهم مثل ىذه األشكاؿ ادلبكر وصعوبة فهمو للحوار 
 أهنا شللة .
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 (:ما هي األسباب التي تجذب األطفال لمشاهدتها؟14*جدول رقم)

 النسبة ادلئوية التكرار سبب اصلذاب األطفاؿ االشهارات 
 %06 00 األلواف
 %00.00 06 احلركة

 %00.00 62 ادلوسيقى
 %00.00 62 طريقة أداء ادلمثلني

 %03.33 63 األغنية
 %3.33 60 ادلؤثرات الصوتية

 %03.33 00 شخصيات اإلشهار 
 %4 63 أخرى

 066 06 اجملموع
 

ألسباب اصلذاب األطفاؿ لإلشهار التلفزيوين  األكرب من قبل األولياء  أف اختيار صلدمن خالؿ اجلدوؿ  

بادلئة أما 03مث يليو شكل األغنية بنسبة  00.00بادلئة، مث تليها احلركة ونسبتها 06كانت األلواف بنسبة 

بادلئة أما شخصيات اإلشهار 00.00ادلوسيقى وطريقة أداء ادلمثلني فكانت نسبهم متساوية ودتثلت يف 

وىذا راجع إىل بادلئة ، 3.33، أما ادلؤثرات الصوتية فبلغت نسبة إجابتها ب03.33فتمثلت نسبتهم يف 

،حيث أف طفل اكرب العوامل جذبا لألطفاؿ منذ ادليالد ىي األلواف واحلركة وادلوسيقى وحىت الشخصيات أف

وىذا معاكسو  والفهم دلا يعرضو اإلشهار منن رسالة ، اإلدراؾىذه ادلرحلة ال يكوف على قدر كبري من 

 امل اصلذاب األطفاؿ لإلشهار التلفزيويناجلدوؿ من خالؿ إجابات أولياء األطفاؿ حوؿ عو 
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 اإلشهار التلفزيوني؟ ابه(: ما هي اللغة التي يفضل األطفال مشاهدة 15جدول رقم )*

 النسبة ادلئوية التكرار اللغة
 %54 02 العامية

 %30.00 00 الفصحى
 %0.00 60 األجنبية
 %00.00 06 ادلختلطة
 %066 06 اجملموع

 

تؤدي اللغة وظيفة التعبري  عن الفكر سواء كانت بالفصحى أو العامية حيت تتمثل أمهيتها يف التواصل بني 
ف أنالحظ من خالؿ اجلدوؿ أف معظم ادلستجوبني من أولياء األطفاؿ صرح األفراد واجلماعات ،وعليو 

وبسطنها كما أننا صلدىا مفهومة وىذا راجع لسهولة اللهجة العامية بادلئة54أطفاذلم يفضلوف العامية بنسبة 
وىذا نتجت الًتمجة لالشهارا الغريب وكذلك ، بادلئة30.00مث تليها الفصحى ب لدى غالبية شرائح اجملتمع،

عامل التكرار ادلستمر يف سلتلف القنوات كذلك طريقة عرض اإلشهار من خالؿ التحدث عن مستها 
بينما صلد أقل نسبة دتثلت يف اللغة األجنبية وىذا  1،وتكزف بسيطة وسهال  وخصائصها بالغة الفصحى

 راجع إىل البيئة اليت جرت فيها الدراسة واليت يعيش فيو رلتمع البحث وىي شبو حضري .

 

 

 

 

                                                           
1
االشهارية وتأثريىا على سلوؾ االستهالكي للطفل ،مرجع  الومضةمن خالؿ  األسرةاالتصالية داخل  ألمناطمسرية سطو طاح، اإلشهار والطفل،دراسة حتليلية  

 .303سبق ذكره ص
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 ـــــ المحور الثالث:أثر مشاهدة اإلشهار على سلوك األطفال

 (:هل يستفيد األطفال من اإلشهار التلفزيوني؟16*جدول رقم )

 النسبة ادلئوية التكرار طفاؿ من اإلشهاراستفادة األ
 %33.33 46 يستفيدوف

 %00.00 06 ال يستفيدوف
 %066 06 اجملموع

 ػػػػػ 

بادلئة من أولياء يروف أف أطفاذلم يستفيدوف من 33.33من خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف أكثر ادلستجوبني
 ف اإلشهار يقدـ يف قالب مشوؽومعرفية.وذلك ألسلوكيات اجتماعية اإلشهار التلفزيوين وذلك ألكتسبهم 

ويلمسوف ذلك من خالؿ تفاعل األطفاؿ مع  .بًتكيز ودىشةجيعلهم يشاىدوف ومغري جتذبو دلتبعاتو و 
 ،وتأثريىم بو .زلتوى اإلشهار 

 (:هل يساهم اإلشهار التلفزيوني في إكساب الطفل سلوكيات معينة؟17*جدول رقم )

 النسبة ادلئوية التكرار سلوؾ األطفاؿ.مدى تأثري اإلشهار على 
 %26 50 دائما
 %04 04 أحيانا
 %4 63 نادرا

 066% 06 اجملموع
 

ػػػػػػ من خالؿ اجلدوؿ صلد أف معظم أولياء األمور يروف، أف  اإلشهار دائما يساىم يف كتساب سلوكيات 
بادلئة،وصلد الذين اجابو ب أحيانا 56حيث قدرت نسبة الذين اجابو دائما  الطفل إما اجيابيا أو سلبيا

وىذا راجع لكوف الطفل يف مرحلة  بادلئة،4بادلئة،أما بصفة نادرا فكانت نسبتهم04فتمثلت نسبتهم يف 
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ويصرحوف انو لو دور يف اكتساب بعض وكل ما يراه من خالؿ التقليد. بوالنمو ، وىو يتأثر بكل ما حييط 
  تعارؼ وادلعلومات من خالؿ عرض اإلشهار لبعض العادات والسلوكياادل

 (:السلوكيات التي يكتسبها األطفال من اإلشهار التلفزيوني18*جدول رقم)

 النسبة ادلئوية التكرار السلوكيات
 %3.33 64 تقليد الكبار

 %03.33 63 النظافة
 %06 00 االعتماد على النفس

 %0.00 65 احملافظة على البيئة
 %36 03 أكل مأكوالت غري صحية

 %00.00 03 أخرى
 %066 06 اجملموع

 

 يتعلمها األطفاؿ من اإلشهار  ر السلوكيات اليتػػػػػ نالحظ من خالؿ اإلجابات الظاىرة يف اجلدوؿ، أف أكث
،مثل ادلشروبات  بادلئة36وقدرت نسبتها ب غري صحية كوالتمأ، ىي أكل أخذت أعلى نسبةاليت 

الغازية والشيبس وغريىا من ادلأكوالت اليت تضر بصحتها ولكن يف نفس الوقت حيبها األطفاؿ.كما صلد 
أيضا يعلمو االعتماد على النفس من خالؿ لبس مالبسو لوحده وكذلك عسل أسنانو بالفراشات ، وىذا 

و النظافة واحملافظة على خالؿ تعلم كذلك منأيضا راجع إىل النسبة اليت حصال عليها تقليد الكبار .و 
ونستنج أف لإلشهار دور يف التأثري على الطفل وذلك من خالؿ اكتسبو جملموعة من السلوؾ سليب البيئة.
 وإجيايب
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 (:هل يقلد أطفالكم االشهارات التي تعرض في التلفزيون؟19*جدول رقم)

 النسبة ادلئوية التكرار مدى تقليد األطفاؿ لإلشهار
 %50.00 04  دائما
 %33.33 06 أحيانا
 %04 04 نادرا

 %066 06 اجملموع
 

كاف أولدىم يقلدوف االشهارات اليت يروهنا على إذا  ػػػػػ نالحظ من خالؿ اجلدوؿ الذي ديثل إجابات أولياء 
ر األطفاؿ من وىذا يعود إىل جذب اإلشها 50.00فكانت أجابت معظمهم، بدائم حيث بلغت نسبتهم 

 ذلك الشخصيات الظاىرة فيها اليت حيبوهنا وجتذهبم .إشكاؿ عرضو  وكخالؿ 

ويعتمد ىذا التقليد السنة األوىل.هناية من يف تقليد أفعاؿ اآلخرين يبدأ الطفل ويف ىذا السياؽ صلد أف 
ألطفاؿ يف او عنده، ة تزداد رقعة السلوؾ ادلقلد رحلىذا ادل لذا ففيباألساس على ادلالحظة ادلباشرة للطفل .

حىت  شيء،أهنم يرغبوف يف القياـ يف كل حيث الكتساب ادلهارات، ىذه العملية يعتمدوف على التقليد 
 1.تلك األفعاؿ اليت تتعد حدود إمكانيتهم
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 (:ما هي مجاالت تقليد األطفال لإلشهار التلفزيوني؟20*جدول رقم)

 النسبة ادلئوية التكرار رلاالت التقليد
 %00.00 00 أالغاين والكلماتترديد 

 %06 00 تقليد بعض احلركات والرقصات
 %00.00 62 تقليد  الشخصيات

 %03.33 63 تقليد الكبار
 %3.33 64 تقليد لعض ادلؤثرات الصوتية

 %06 00 أخرى
 %066 06 اجملموع

 

لًتددىم األغاين  ىي،خالؿ اجلدوؿ يتبني لنا كيفية تقليد األطفاؿ ذلذه اإلشهار فكانت أكثر نسبة  ػػػػػػػ من
الشخصيات من خالؿ اإلشهار  بوبادلئة ، وكذلك صلد تقليد احلركات اليت يقوموف 00.00 والكلمات بنسبة

دائمي االكتشاؼ والتعلم ، األطفاؿ يف ىذه ادلرحلة يكونوف بطبع أف و بادلئة ، 06حيث دتثلت نسبتها يف 
وىذا ال يتم إىل من خالؿ  تقليد كل ما يشاىده من حولو وكل ما يعرضو اإلشهار خاصة تلك احلركات اليت 

رلموعة من ادلعارؼ واخلربات والسلوكيات اليت ديكن أف يعتربىا منوذجا ويقلدىا ا يكوف هبحيث  جتذب انتباىو.
 بصورة عامة من خالؿ التعلم من بيئتو.فهو بذلك يكتسب  أشكاؿ جديدة للسلوؾ 
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 (:هل يساهم اإلشهار التلفزيوني في اكتساب مفردات لغوية جديدة؟21*جدول رقم )

 النسبة ادلئوية التكرار اكتساب مفردات
 %30.00 40 نعم
 %03.33 63 ال

 %066 06 اجملموع
 

ف اإلشهار يساىم يف إكساب أف أكثر اإلجابات ألولياء األمور ػػػػػ من خالؿ مالحظتنا للجدوؿ صلد أ
الطفل دلفردات لغوية وىذا بسبب عقل الطفل الصغري الذي حيفظ بسرعة وكذلك عامل التكرار.وىذا ما 

اإلشهار يف  نالحظو من خالؿ حتاورىم مع الوالدين آو أقراهنم وتزاد ادلفردات بذالك.وكذلك تقدمي مفردات
التقاط معاين  فويف ىذا السياؽ صلد أف األطفاؿ يستطيعو أسلوب بسيط وسهل التداوؿ شلن قبل األطفاؿ.

كل مرحلة عمرية ،حبيث أف اإلشهار الذي   ـاأللفاظ ،حيث أف تعلم األطفاؿ أللفاظ معينة حتضا باىتما
ى  الطفل تردده وتذكره . واف ىذه دييل إىل القصر والسهولة من حيث تنوع كلماتو ادلستخدمة يسهل عل

 1دراسة ابتساـ أبو الفتوحمع  توفقالنتائج 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
،جامعة القاىرة  اإلعالـت على لغة الطفل ،دراسة كمية كيفية،رللة حبوث االتصاؿ كلية االفتوح اجلندي ، أثر التعرض للمضموف اللفظي لإلعالن أبوابتساـ   

 20ص0443يونيو 64العدد 
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 (:يوضح كيف يساهم اإلشهار في اكتساب مفردات لغوية؟22*جدول)

 النسبة ادلئوية التكرار كيف يتم اكتساب ادلفردات
 %46 00 التكرار ادلستمر لإلشهار

 %00.40 05 طبيعة الشخصيات 
 %4.00 64 وترديدىاحفظ الكلمات 

 %03.50 62 أخرى
 %066 40 اجملموع

 

ػػػػػػػ نالحظ من خالؿ اجلدوؿ أنا إجابات األولياء الذين بنعم من خالؿ التكرار االشهارات ادلستمر لو تأثري  
 بادلئة46وىذا ما يعكسو اجلدوؿ حيث كانت نسبة اإلجابة ،كبري يف ترسيخ ادلفردات اجلديدة لدى الطفل 

 وكلمات سهلة لينقلها الطفل ويكتسبها . ةف اإلشهار يقدـ مجل بسيطوىذا ال

 (:لماذا البساهم اإلشهار في إكساب األطفال للمفردات اللغوية؟23*جدول رقم)

 ادلسبة ادلئوية التكرار االحتماالت
 %32.4 63 عدـ النطق السليم لبعض احلروؼ

 %00.4 60 ألفاظ ركيكة ستخداـا
 %46 65 دلفردتوعدـ فهم الطفل 

 %66 66 أخرى
 %066 63 اجملموع

ػ نالحظ من خالؿ اجلدوؿ أف اإلجابات عن سبب عدـ اكتساب األطفاؿ دلفردات جديدة حسب 
بادلئة وىذا يرجع 46اإلشهار بنسبة  تتصرحيات األولياء جاءت يف ادلرتبة األوىل عدـ فهم الطفل دلفردا

أما يف ادلرتبة الثانية  زلدودية قدرهتم ادلعرفية واإلدراكية  إىلوىذا يعود ، لصغر عمر الطفل كما اشرنا سابق
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 ستخداـا بادلئة فتمثلت يف00.4بادلئة،أما نسبة 32.4بنسبة عدـ النطق السليم لبعض احلروؼفتمثلت 
 يف اإلشهار. ألفاظ ركيكة

 (:هل يشاهد األطفال االشهارات التي تعرض العنف؟24*جدول رقم)

 النسبة ادلئوية التكرار مشاىد عنيفة يف اإلشهارمدى مشاىدة 
 %43.33 30 دائما
 %36 03 أحياف
 %00.00 06 نادرا

 %066 06 اجملموع
 

نالحظ من خالؿ اجلدوؿ إف نسبة كبرية اجابو أف أطفاذلم يشاىدوف مشاىد عنيفة يعرضها اإلشهار بصفة 
بادلئة ،أما الذين اجابو ب 36أحيانا فبلغت نسبتهم بادلئة ،أما الذين اجابو 43.33دائمة وبلغت نسبتهم 
أف عدد كبري من ادلبحوثني أجابوا أف أطفاذلم يداوموف على ونستنتج بادلئة.00.00نادرا فنسبتهم بالغت 

مشاىدة االشهارات اليت تعرض العنف وىذا راجع إىل طبيعة الطفل السيكولوجية اليت دتتاز باحلركة وحب 
سرعة كبرية .شلا يؤدي إىل تقليدىا واكتساب بعض إلشكاذلا اليت قد تنعكس على االستكشاؼ والتأثر ب

 سلوكياهتم مع اآلخرين ومع من احمليطني من حولو.
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 (:ما هي أشكال العنف التي يشاهدها األطفال؟25*جدول رقم)

 النسبة ادلئوية التكرار أشكاؿ العنف
 %34 00 الضرب باأليدي 

 %00.00 00 استخداـ أسلحة نارية
 %06 60 استخداـ أدوات حادة

 %06 00 العنف اللفظي
 %3.33 64 آخري
 %066 06 اجملموع

 

ػػػػػػػ من خالؿ ىذا اجلدوؿ صلدا إجابات األولياء حوؿ أشكاؿ العنف اليت يشاىدىا أطفاذلم حيث كانت 
ستخداـ بالنسبة ال بادلئة00.00بالنسبة لضرب باأليدي، و  بادلئة34إجابات أولياء األمور تتقسم إىل

بالنسبة استخداـ أدوات حادة ،أما فيما خيص العنف اللفظي فتمثلت نسبتها  بادلئة06األسلحة الناريةػػ، و 
 بادلئة.3.33بادلئة ، أما باقي اإلجابات فكانت بأشكاؿ أخرى حيث دتثلت نسبتها يف 06يف

ى  األطفاؿ ، وجتعل منهم  أشخاص شلا نستنتج آف مشاىدة  ىذه األشكاؿ من العنف قد تؤثر عل
 عدوانيني من خالؿ تقليدىا  لذا جيب ادلراقبة وادلتابعة من قبل األولياء والعدـ السماح ذلم مبتبعاهتا .
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 (: ما هي ردود أفعال أطفالكم عند مشاهدة االشهارات التي تعرض العنف؟26*جدول رقم)

 النسبة ادلئوية التكرار ردود األفعاؿ
 %46 36 تقليده

 %03.33 63 الشعور باخلوؼ
 %33.33 06 الفزع والتوتر

 %3.33 60 أخرى
 %066 06 اجملموع

 

ػػػػػػ من خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف تصرحيات األولياء عن ادلالحظات اليت يروهنا على أطفاذلم بعد مشاىدهتم 
يشاىدونو من بادلئة من أفراد العينة أف أطفاذلم حياولوف تقليد ما 46لإلشهار الذي يعرض العنف ، اجابو 

على أطفاذلم مظاىر اخلوؼ،  .  من أولياء األمور انو يبدوا03.33  اجابو أحركات عنيفة ، فيما 
حيث نستنتج أف  النسبة األكرب من  ر،بوف بالتوتاأجابوا أهنم يالحظوف أف أطفاذلم يص   33.33واف

تراه من مشاىد  بواألطفاؿ حياولوف تقليدىا ،مم يتطلب ادلراقبة ذلذه الفئة العمرية ألهنا أكثر الفئات تأثر 
 عنف اليت تعرضها االشهارات فا ىي تغرس يف نفوسهم مظاىر العنف اليت تؤثر على سلوكياهتم.
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 (:ما هي أسباب تصديق  األطفال لإلشهار التلفزيوني.27*جدول رقم )

 اجملموع التكرار أسباب التصديق
 %30.00 00 قوي على األطفاؿ تأثرياالف الصوت والصورة واأللواف ذلا 

 %04 64 ألنو بعرض شخصيات زلببة 
 %50.00 04 ألنو حيتوي على أشياء حيتاجوه

 %0.00 65 أخرى
 %066 06 اجملموع

 

ػػػػػػ من خالؿ اجلدوؿ ادلوضح أعاله نستنتج منو األسباب اليت تكمن وراء تصديق األطفاؿ دلثل ىذه 
السبب الصوت والصورة واأللواف ذلا تأثري من أفراد العينة الف  30.600االشهارات ، حيث أوضحت 
ت زلببة ذلم ، بادلئة ترى أف السبب ىو عرض اإلشهار بواسطة شخصيا04على التصديق، وصلد ما نسبتو 

، أما  حيتاجها لنموىم من أكل ومشروبات ف اإلشهار يعرض حاجاتاجابو أل بادلئة50.00فيما صلد أف 
أسباب أخرى.شلا نستنتجو أف األطفاؿ ىم األكثر فئة  ارو اختابادلئة 0.00باقي العينة الذي دتثلت نسبهم 

من فئات اجملتمع تأثري باإلشهار التلفزيوين اليت من خصائصها الصوت والصورة واأللواف  واحلركة وادلوسيقى 
فهم عامل ضغط يف ىذه الفئة بالذات.وىي كلها خصائص يعمل مصممي اإلشهار على تطبيقها لتأثري 

 ألوليائهم من اجل اقتناء ادلنتجات ادلعروضة .
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 (:هل يصر أطفالكم على شراء السلعة المعروضة في اإلشهار28*جدول رقم)

 النسبة ادلئوية التكرار مدى إصرار األطفاؿ على شراء السلعة
 %46 36 دائما
 %33.33 03 أحيانا
 %06 60 نادرا

 %066 06 اجملموع
 

نسبتهم ء األمور كانت ب دائما  حيث قدرت ػػػػػػػ نالحظ من خالؿ اجلدوؿ  أف نصف إجابات أوليا
ويعود ذلك إىل أف أولياء  بادلئة.33.33بادلئة فيما صلد أف من اجابو ب أحيانا قدرة نسبتهم ب46ب

ؿ إشباعها عن طريق شراء ىذا األمور اعتادوه على تلبية رغبات واحتياجات أطفاذلم وذلك من خال
 ادلنتجات وىذا لدوافع تربوية اجتماعية ونفسية وذلك لعدـ إحساسهم بالنقص واحلرماف.

 (: ما هو سبب إصرار أطفالكم على شراء السلعة المعروضة29*جدول رقم)

 النسبة ادلئوية التكرار سبب اإلصرار
 %36 03 إحساسو بالسعادة عند امتالكو بعد عرضها

 %36 03 ألنو يصدؽ ما جاء فيها 
 %04 04 ألنو يتخيل نفسو يف مكاف شخصية اإلشهار

 %64 63 مرة أخرى عرض اإلشهارألنو جيب أف تكوف بني يديو عند 
 %06 60 أخرى

 %066 06 اجملموع
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ادلنتجات ػػػػ من خالؿ اجلدوؿ نالحظ إجابات أولياء األمور حوؿ أسباب إصرار األطفاؿ على شراء ىذه 
بادلئة بالنسبة لسبب انو يصدؽ ما جاء و  إحساسو بالسعادة عند 36فكانت اكرب نسبة دتثلت يف 

ىذا يدؿ على مدى تلبية األولياء لرغبات أطفاذلم من اجل ادخل  امتالكها ذلل فيسر على شرائها . و
 أي شيء.السعادة والبهجة يف قلوب أطفاذلم من اجل عدـ إحساسهم بالنقص أو حرماف من 

 اإلشهار التلفزيوين جتاه سلوؾ أطفالكم. تأثري*كيف تروف 

ػػػػػ أما فيما خيص إجابات األولياء حوؿ نظرهتم حوؿ أثري اإلشهار التلفزيوين على سلوؾ أطفاذلم، فكانت  
ب اجيايب أف اإلشهار لديو دور يف اكتسامعظم إجابتهم انأ اإلشهار التلفزيوين لو تأثري أجبايب وسليب . 

ا النظافة هب االيت صرحو  تاجتماعية ومعرفية وذلك من خالؿ عرض اإلشهار من بني السلوكيا تسلوكيا
السلوكيات السلبية اليت  أما،االعتماد على النفس من خالؿ غسل أسنانو ولبس ثيابو لوحده احًتاـ الكبري ،

على اقتنائو بالرغم من عدـ  أىلهم وإرغاـذلم  الغري الصحية ادلضرة تا اغلبهم يف أكل ادلأكوالهب اصرحو 
 من اجل احلصوؿ على ادلنتج فقط.عنيفة  تسلوكياا وتولد ذلم هباالقتناع 
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     :ركبةالم*الجداول  

 (:يمثل توزيع العينة المتالك أجهزة التلفاز حسب المستوى االجتماعي.30*جدول رقم )

عدد  الجيد المتوسط الضعيف المجموع
 ت ف ـ ت ف ـ ت ف ـ ت ف ـ األجهزة

 واحد 66 66% 62 02.4% 60 45.45% 03 00.00%
 اثناف 60 00.00% 30 22.4% 64 54.54% 50 26%

 ثالثة 63 33.33% 60 4% 66 66% 64 3.33%
 اجملموع 64 066% 56 066% 00 066% 06 066%

 

من  بادلئة00.00أجابت نسبة ن األجهزة، حيث يبني لنا اجلدوؿ أعاله اقتناء اسر العينة ادلدروسة لعدد م
بادلئة باقتنائها جهازين  وتتناقص النسيب لتصل 26رلموع عينة الدراسة يقتنائها جلهاز واحد وأجابت نسبة 

 بادلئة يف اقتناء ثالث أجهزة.3.33إىل 
ونستنتج أف نسب ادلقتنني جلهازين تفوؽ ادلقتنني لثالث أجهزة وىي بدورىا تفوؽ نسب ادلقتنني جلهاز 

حد وىذا يعود للمستوى االجتماعي الذين يعيشونو، حيث صلد أف توزيع صنف إلجابة بامتالؾ جهاز وا
نسبة  قدرتللفئة الضعيفة أما بالنسبة للفئة ادلتوسطة ف بادلئة45.45واحد حسب الفئات قدر بنسبة 

.أما الفئة اجليدة مل تتواجد إجابة ذلم دلمتلكهم أكثر من بادلئة02.4تالؾ جلهاز تلفزيوين واحد ب ام
جهاز. واف سبب ىذا التقوت يف الفئات يعود إىل إمكانيات ادلتفاوت بني الفئات.أما عن صنف امتالؾ 

بادلئة 22.4بادلئة للفئة ضعيف،مث نسبة 54.45جهازين فكاف توزيع إجابات العينة على الفئات بنسبة
بادلئة للفئة اجليدة ، وىذه النسبة طبيعية الف أكثر عينات الدراسة كانت من 00.00ةللفئة ادلتوسطة، ونسب

أخر شيء للفئة الضعيفة وذلك لصغر حجم العينة ومد خوؿ   بوالفئة اجليدة مث تليها الفئة ادلتوسطة لتلحق 
بادلئة 64كل عائلة.إما صنف اإلجابة باقتناء ثالثة أجهزة فكانت النسب موزعة على الشكل التايل 

للفئة اجليد ألهنا اصغر من الفئة اليت سبقتها  أما الفئة الضعيفة 33.33للمستوى ادلتوسط و مث تليها نسبة
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مل تكن ذلم إجابة وىذا راجع لعدـ إمكانيتو لشراء ثالث أجهزة.وىذا منجده على أمر الواقع ادلعاش يف 
از تتغلغل يف شىت مستويات االجتماعية حىت رلتمعنا اجلزائري.و من خالؿ ذلك يتضح لنا إف مشاىدة التلف

الفقرية شلا ينتج تأثري مشاىدة التلفاز على أوساط العينة ادلدروسة.حيث تلجأ األسر لشراء اجلهاز على 
 حساب احلاجات الضرورية إلرضاء أطفاذلم 

 (يوضح توزيع العينة حسب مدى مشاهدة التلفزيون بالنسبة للجنس 31جدول رقم)*

مدى  دائما أحيانا راناد اجملموع
 ادلشاىدة

 اجلنس
 ت ف ـ ت ف ـ ت ف ـ ت ف ـ 

 ذكر 00 42.05 00 34.03 66 66 02 54

 أنثى 00 50.34 02 06.20 65 066 33 44

 اجملموع 03 066 03 066 65 066 06 066

 

بنسبة إلناث فيشاىدوف بادلئة أما ا42.05ػػػحيث صلد أف الذكور يشاىدوف بصفة دائما بنسبة 
ئة وىذا راجع إىل كوف أذكور أكثر انضباط من اإلناث حيت أهنم مشغلوف بالعب بأشياء بادل50.34

أخرى أما اإلناث فهم متواجدوف جل األوقات يف البيت مم ليوجد وقت معني للمشاىدة وبذلك يكوف 
 عدـ انتظاـ يف أوقات ومدة ادلشاىدة.

ما ة، أبادلئ06.20لذكور حيث بلغت نسبتهمشاىدة من اأما بصفة أحيانا صلد أف نسبة اإلناث أكثر م
  بادلئة34.03الذكور فبلغت نسبتهم 

ػػػػ ومنو نستنتج أف اإلناث أكثر مشاىدة من الذكور وىذا راجع إىل طبيعة اجملتمع وخروج الذكور إىل الشارع 
وغريىا فهم يقضوف جل أو اللعب مع األقراف ومع ظهور وسائل التكنولوجية احلديثة من العاب الكًتونية 

 أوقاهتم فيها.
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 (بوضح العالقة بين مدة المشاهدة والمستوى االجتماعي32*جدول رقم)

مدى  دائما أحيانا نادرا اجملموع
 ادلشاىدة
 ادلستوى

 ت ف ـ ت ف ـ ت ف ـ ت ف ـ

 جيد 5 05.03% 4 02.34% 6 66% 64 04%
 متوسط 04 02.43% 03 05.03% 3 24% 56 00.00%
 منخفض 4 02.34% 4 02.34% 0 04% 00 03.33%
 اجملموع 03 066% 03 066% 65 066% 066 03.33%

 

ئة، أما بادل05.03مة للمستوى اجليد بلغت ػػػػػػ نالحظ من خالؿ اجلدوؿ أف نسبة ادلشاىدة بصفة دائ
ئة وىذا بادل02.34ادلنخفض فبلغت نسبتهم  بادلئة، أما ادلستوى02.43ادلستوى ادلتوسط فبلغن نسبتهم 

يدا على أف نسبة ادلشاىدة الكبرية دتثلت يف ادلستوى ادلتوسط مث يليها ادلستوى ادلنخفض وأخريا ادلستوى 
 .اجليد

بالنسبة للمستوى 05.30و،  للمستوى اجليدػ02.34أما ادلشاىدة بصفة أحيانا فتمثلو نسبتها يفػػ 
فيما خيص  لمستوي الضعيف، حيث أعلى نسبة سجلت للمستوى ادلتوسطبالنسبة ل02.34ادلتوسط، و

فتمثلت يف  بادلئة04بادلئة بالنسبة للمستوى ادلتوسط أما 24ادلشاىدة بصفة نادرا فتمثلت نسبهم يف 
 ادلستوى ادلنخفض ،أما ادلستوى اجلديد مل تكن ذلم إجابة .

جتماعي ونسبة ادلشاىدة حيث صلد أف األطفاؿ ػوعليو نستنتج انو توجد عالقة وطيدة بني ادلستوى اال
الذين ينتموف إىل ادلستوى اجليد يعزفوف على مشاىدة التلفاز وذلك لوجود بدائل أخرى كاالنًتنت والعاب 

 الفيديو وغريىا من األلعاب .
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( يوضح توزيع العينة ألوقات مشاهدة األطفال لتلفاز والجنس33جدول رقم) * 

أوقات  الذكور اإلناث اجملموع
نسبة  ادلشاىدة

 ادلئوية
 تكرار النسبة ادلئوية تكرار النسبة ادلئوية تكرار

 صباحا 0 %2.56 62 %00.00 64 %04
 بعد الظهر 6 %6 63 %64.64 63 %4
 يف ادلساء  04 %40.44 03 %04.04 53 %36
 اجملموع 02 %066 33 %066 06 %066

 

نسبة ألوقات مشاىدة األطفاؿ لربامج التلفزيوف دتثلت يف الفًتة ػ يتضح من خالؿ بيانات اجلدوؿ أف اعلي 
بادلئة 4لتايت يف ادلرتبة الثالثة فًتة ادلساء بنسبة  بادلئة04بلمئة مث تليها فًتة الصباح بنسبة 36ادلسائية بنسبة 

 وىذا الف األطفاؿ يقضوف أوقات الصباح وبعد الطهر يف الروضة .

حسب اجلنس من خالؿ إجابات أولياء األمور كانت اكرب فًتة للمشاىدة  ػ كما صلد أف أوقات ادلشاىدة
بادلئة بالنسبة لإلناث ، 04.04بادلئة ، تقابلها نسبة 40.44بػ  قدرتدتثلو يف ادلساء بالنسبة لذكور بنسبة 

ور على الذك بادلئة00.00بػػ  قدرتبينما جاء احتماؿ ادلشاىدة يف فًتة الصباح لإلناث بنسبة اعلي حيث 
بادلئة، أما فًتة ادلشاىدة بعد الظهر  فكانت 2.56حيث بلغة نسبة الذكور للمشاىدة يف فًتة الصباح بػ 

بينما الذكور مل يتوحد بينهم من يشاىد يف ىذه  بادلئة64.64ب  قدرتنسبة اإلناث اعلي من الذكور و 
 الفًتة

وخروجهم من الروضة وكذلك من  ونستنج أف سبب ادلشاىدة يف ادلساء يرجع إىل وقت الراحة لألطفاؿ
 اجل قضاء واؽ فراغهم مم يًتتب عليو ادلشاىدة الدائمة لإلشهار التلفزيوين.
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(:يوضح العالقة بين نوع األسرة والمدة التي يقضيها الطفل في مشاهدة برامج 34جدول )*
 التلفزيون.

 اجملموع أكثر من ساعتني ساعتني اقل من ساعة 
 ـ ف ت ف ـ ت ف ـ ت ف ـ ت

 %20.00 53 %30.06 04 %03.03 05 %00.00 06 أسرة نواة
أسرة 
 شلتدة

64 33.33% 63 03.42% 65 02.34% 02 03.33% 

 %066 06 %066 03 %066 00 %066 04 اجملموع
 

إىل األسرة النواة دتثلت  ألطفاؿ الذين ينتموفمشاىدة برامج التلفزيوف ل مدة أفػػػػ نالحظ من خالؿ اجلدوؿ 
بادلئة ألكثر من ساعتني مم نستنتج 30.06دلدة ساعتني،و03.03و ،بادلئة يف اقل من ساعة00.00يف 

 أهنم يقضوف أوقات كثرية يف مشاىدة برامج التلفاز.

األسرة ادلمتدة فا صلد نسبة ادلدة اليت يقضيها أطفاذلا يف مشاىدة برامج التلفزيوف دتثلت يف  أما
بلمئة بالنسبة ألكثر من 02.34و النسبة لساعتني،ادلئة بب03.42و بادلئة ألقل من ساعة،33.33
 ساعتني. 

انشغاؿ الوالدين عنهما إما نستنتج أف أطفاؿ األسر النووية أكثر مشاىدة للتلفاز وىذا راجع إىل ومنو ػػػ 
بالعمل أو اإلعماؿ ادلنزلية بالنسبة لالـ ادلاكثة بالبيت ،فنسبة كبرية جدا قد تصنع لنا جيال يستمد 
سلوكياتو من الربامج التلفزيونية أما بالنسبة لألسرة ادلمتدة فنجد إف الطفل اقل مشاىدة من غريه وىذا 

 مت اجلد واحلدة واألعماـ ووجود أطفاؿ يلعب معهم  . لتوفريه وقت لو من طرؼ العائلة الكبرية 
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(:يوضح العالقة ما بين مدى مشاهدة األطفال لمشاهد العنف التي يعرضها 35*جدول رقم )
 اإلشهار والجنس.

 اجلنس
مدى 

 مشاىدة

 اجملموع أنثى ذكر
 ف ـ ت ف ـ ت ف ـ ت

 %43.33 30 %36.36 06 %30.53 00 دائما
 %00.00 06 %00.00 64 %03.40 64 أحيانا
 %36 03 %45.45 03 %66 66 نادرا

 %066 06 %066 33 %066 02 اجملموع
 

ػػػػػػػػػ نالحظ من خالؿ اجلدوؿ5إف أكثر النسب يف مشاىدة مشاىد الين يعرضها اإلشهار التلفزيوين للعنف 
اإلناث فبلغة نسبتهم أما ،يادلئة 30.53ىي يف صفوؼ الذكور حيث دتثلت نسبة مشاىدتو بصفة دائمة 

بادلئة 00.00بادلئة بالنسبة لذكور ،و03.40بادلئة ،أما ادلشاىدة بصفة أحيانا فتمثلت نسبتهم يف 36.36
 بادلئة أما الذكور فال يوجد.45.45بالنسبة لإلناث،أنا بصفة نادرا فكانت النسبة العالية لإلناث بنسبة 

نف ىي فئات األطفاؿ صلدىا يف فئة الذكور لكونو ذو ومنو نستنتج أف أكثر الفئات مشاىدة دلشاىد الع
 .بوشخصية قوية وذو شجاعة أما اإلناث فهم حساسوف للموقف العنف ويتأثروف 
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 (يمثل العالقة التي تربط الجنس ومشاهدة االشهارات التي تعرض العنف.36*جدول رقم)

 اجلنس
 ردود األفعاؿ

 اجملموع أنثى ذكر
 ف ـ ت ف ـ  ت ف ـ ت

 %46 36 %04.04 64 %40 04 تقليدىا
الشعور 
 باخلوؼ

60 3.26%% 62 00.00%% 63 03.33% 

 %33.33 06 %42.42 04 %3.26 60 الفزع والتوتر
 %3.33 60 %0.60 60 %66 66 أخرى

 %066 06 %066 33 %066 02 اجملموع
 

اجلنس ػ صلد أف رد فعل التقليد نالحظ من خالؿ اجلدوؿ أعاله آف ردود أفعاؿ األطفاؿ وعالقتها مبتغري 
بادلئة،أما الشعور باخلوؼ 04.04بادلئة أما اإلناث فتمثلت نسبتو يف 40دتثلت نسبتو بالنسبة لذكور يف 

بادلئة،أما الشعور 00.00بادلئة أما اإلناث فتمثلت نسبتو يف 3.26فتمثلت نسبتو يف صفوؼ الذكور ب
بادلئة، 42.42بادلئة أما اإلناث فتمثلت نسبو يف 3.26ب بالفزع والتوتر فتمثلت نسبو يف صفوؼ الذكور

 بادلئة0.60آما بالنسبة لردود أفعاؿ أخرى فتمثلت نسبو عند اإلناث ب 

ونستنتج  أف نسبة الذكور أكثر من اإلناث يف تقليد ىذه ادلشاىد أما ردود أفعاؿ اإلناث فتمثلت يف 
ن رؤية مشاىد عدوانية وعنيفة وىذا ما قد يسبب الشعور باخلوؼ والفزع والتوتر وذلك نتجت لضعفهم م

 لديهم أمراض نفسية خطرية ػ ّ ػػ بعكس الذكور الذين ديتازوف بالقوة والشجاعة.
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 .(:العالقة بين مدى مشاهدة األطفال االشهارات التي تعرض العنف وردود أفعالهم(37*جدول رقم

 ادلدى دائما أحيانا نادرا اجملموع
 
 

 ردود األفعاؿ

 ت ف ـ ت ف ـ ت ف ـ ت ف ـ

 التقليد 06 00.4 62 33.33 3 36 36 46
 

 الشعور 62 00.32 60 4.44 6 6 63 03.33
 باخلوؼ

 الفزع والتوتر 64 04.00 63 55.55 2 26 06 33.33
 أخرى 66 66 60 00.00 6 6 60 3.33
 اجملموع 30 066 03 066 06 066 06 066

 

من خالؿ اجلدوؿ أف مدى مشاىدة األطفاؿ لتلفزيوف لو عالقة مع ردود أفعاذلم يف مشاىدة  ػػػ نالحظ
مشاىد عنيفة حيت صلد إجابات األولياء الذين قاؿ واف أطفاذلم يقلدوهنا حيث بلغت نسبة الذين 

 أما الذين 33.33بادلئة أما الذين يشاىدوف أحيانا وصبة نسبة تقليدىم ذلا 00.4يشاىدوف دائما 
 بادلئة.36يشاىدوف بصفو نادرة فبلغة نسبت تقليدىم 

بادلئة،أما أحيانا فبلغة 00.3أما رد فعل الشعور باخلوؼ فاف إجابات بصفة دائمة بلغة نسبتها  
بادلئة للذين 04.00بالفزع والتوتر فاف نسبتهم وصلت إىل  ورىمشعبأما الذين اجابو بادلئة، 4.44نسبتهم

بالنسبة الذين يشاىدوف  بادلئة26بة الذين يشادوف بصفة أحيانا،وبالنس55.55يشاىدوف بصفة دائمة،و
بالنسبة للذين يشاىدوف بصفة أحيانا، بادلئة 00.00أما الذين يقوموف بردود أخر فتمثلت نسبهم يف  نادرا.

 أما باقي الصفات مل تكن لديهم إجابات.
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تعرض مشاىد فيها عنف وردود أفعاذلم عالقة وعليو نستنتج أف العالقة بني مشاىدة الطفل االشهارات اليت 
الشعور  وتقبال حيث يكرب فيتؤثر على نفسية الطفل وشخصيتو مس ،وطيدة حيث تعترب سلوكيات سلبية

اليت تؤثر على احمليطني من حولو وعليو بالذات ليكرب فيو  ،والتقليد ذلذه السلوكيات السيئة والقلق باخلوؼ
 التعرض ذلذه ادلشاىد تغرس يف نفوس األطفاؿ مظاىر العنف.ف كثرة ،إافالشعور بالعدو 
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 تحليل النتائج في ضوء الفرضيات:

 *الفرضية األولى:

ػػػػػػػػػػػػػػ من خالؿ نتائج حتليل االستمارة تبني لنا أف تعرض األطفاؿ بصفة دائمة متكررة ومنتظمة لربامج 
األطفاؿ يف الروضة  اهب . وىذا راجع إىل أوقات اليت يتواجدبادلئة50.00لتلفزيوين ما بلغت نسبتهم. ا

س فيو يف ادلساء بعد اخلروج من أقسامهم وكذلك عطل هناية األسبوع وىنا ، وكذلك وجود وقت لبأادلنتظمة
تتضح صحة الفرضية القائلة أف تعرض األطفاؿ بصفة منتظمة لتلفزيوف مم ينتج من ذلك مشاىدتو وتعرضو 

 التلفزيوين. لإلشهار

 *الفرضية الثانية:

من خالؿ الدراسة تواصلنا إىل أف ىناؾ فورقات يف أمناط وعادات ادلتابعة لإلشهار التلفزيوين ،  وذلك  
بادلئة والذكور 33حسب جنس الطفل ومستواه االجتماعي حبيث بلغت نسبة مشاىدة اإلناث لإلشهار 

عكس الذكور الذين قد ديضوف أكثر وقت مع األقراف بادلئة حبكم مكوثهم اكرب مدة يف البيت على 02
 خارج البيت للعب والتسلية .

أما ادلستوى االجتماعي فهو األخري يلعب دورا ىاما يف عادات وأمناط التعرض ،حيثي صلد أف األطفاؿ 
الذين ينتموف للمستوى االجتماعي اجليد اقل مشاىدة من غريىم وىذا راجع إىل وجود البدائل أخرى  

د صحة الفرضية القائلة ،أف وىذا ما يؤكالنًتنت ، واأللعاب ادلختلفة خاصة العاب الفيديو وغريىا .كا
 عادات وأمناط التعرض لإلشهار التلفزيوين ختتلف حسب اجلنس وادلستوى االجتماعي.

 *الفرضية الثالثة:

طفاؿ أكدوا أف أطفاذلم بادلئة من أولياء األ30.00أف نسبة حظنا من خالؿ تفريغ االستمارات5ػػػػػػ ال
يكتسبوف مفردات لغوية وىذا راجع إىل التكرار ادلستمر لإلشهار وطبيعة الطفل ادلتحمسة الكتساب 
مفردات جديدة من زليطو تساعده على االتصاؿ مع غريه،وإذا الحظنا واقع اإلشهار وما يستعملو من 
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تدىور اللغة مستقبال لدى الطفل وىذا عامل مفردات ركيكة وغري مفهومة للطفل أحيانا ،نستطع أف نتنبأ ب
 سليب عليو،وعلى اللغة كذلك.

إذا نستنتج أف اإلشهار التلفزيوين يشكل مفردا لغوية شلا يؤكد صحة الفرضية القائل أف اإلشهار يساىم يف 
إكساب الطفل مفردات لغوية ،لكن ىذه ادلفردات تكوف عبئا على اللغة العربية الفصحى الف رلمل 

هارات تعرض بالعامية أو ادلختلطة خاصة االشهارات اليت تعرض منتجات زللية وطنية خاصة باجلزائر االش
 واللهجة اجلزائرية.

 *الفرضية الرابعة:

وكيات سلتلفة ف أطفاذلم يكتسبوف سلأأف أولياء األمور معظمهم صرحوا   لنانيػػػػ من خالؿ تفريغ البيانات تب
على النفس والنظافة واحملافظة على البيئة واحًتاـ منهم اكرب منهم والتعلم عن طريق  عتماداجيابية وسلبية كاأل

التقليد من خال عرض للومضات االشهارية واكتساب مفردات لغوية تساعدىم على االتصاؿ والتواصل مع 
 وغريىا من السلوكيات االجيابية. بومن حييطوف 

من اإلشهار التلفزيوين من خالؿ تصرحيات أولياء األطفاؿ   أما السلوكيات السلبية اليت يكتسبها األطفاؿ
كغرس يف نفوس األطفاؿ العنف من خالؿ أشكالو ادلختلفة اللفظي أو احلركي أو من خالؿ استعماؿ 
أدوات خطرية، وىي تعد عامل هتديد وخطر على حياتو وحياة من حولو حيث تولد لو القلق واخلوؼ 

فسية من خالؿ مشاىدة الكوابيس يف الليل آو التبوؿ ال إرادي،  كل ىذا والتوتر مم يؤثر على حياتو الن
نتجت نعرض دلشاىد عنيفة ، وصلد كذلك يتعلم سلوكيات غذائية سيئة من خالؿ آكل مأكوالت غري 
صحية ومضرة مثل ادلشروبات الغازية أو الشيبس الذي يعتقد أهنا صحية وجيد،وكذلك يكتسب السلوؾ 

ؿ اإلصرار على شراء السلع ادلعلن عليها مم جيرب األىل على اقتنائو بالرغم من انو غري االستهالكي من خال
 راضي عليها فهي بذلك عامل تأثري على األىل كذلك..

 على سلوؾ ريثتأومن خالؿ النتائج ادلتحصل عليها ديكن اعتبار الفرضية القائلة أف اإلشهار التلفزيوين لو 
 الطفل صحيحة.
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 العامة:ـــــ النتائج 

يعترب الطفل عماد وأساس اجملتمع، وصاحلو من صالحو ،حيث أصبح زلاصر بوسائل متعددة تأثر فيو من 
وكذلك الربامج اليت يعرضها، ومن بني أىم برارلو اإلشهار،  بوبينها التلفزيوف من خالؿ التقنيات اليت ديتاز 

دـ لو عامل مليء باخلياؿ والسعادة والرخاء فهو يعترب ادلرآة العاكسة للواقع الذي يعيشو الطفل ،حيث تق
حيث تاستهويهم على غرار جنسهم ومستواىم االجتماعي، مم يًتتب عليهم أثار على سلوكهم، وعلى 

 ىذا األساس نستخلص ما جاء يف الدراسة فيما يلي5 

من رلموع عينة الدراسة  بادلئة00.00ن األجهزة، حيث أجابت نسبة ػػػػػ اقتناء اسر العينة ادلدروسة لعدد م
بادلئة يف 3.33بادلئة باقتنائها جهازين  وتتناقص النسيب لتصل إىل 26يقتنائها جلهاز واحد وأجابت نسبة 

ف نسب ادلقتنني جلهازين تفوؽ ادلقتنني لثالث أجهزة وىي بدورىا تفوؽ نسب و إاقتناء ثالث أجهزة. 
 .عي الذين يعيشونوادلقتنني جلهاز واحد وىذا يعود للمستوى االجتما

ػػػ أف اإلناث أكثر مشاىدة من الذكور وىذا راجع إىل طبيعة اجملتمع وخروج الذكور إىل الشارع أو اللعب مع 
األقراف ومع ظهور وسائل التكنولوجية احلديثة من العاب الكًتونية وغريىا فهم يقضوف جل أوقاهتم فيها 

ونسبة ادلشاىدة حيث صلد أف األطفاؿ الذين ينتموف إىل ووجود عالقة وطيدة بني ادلستوى االجتماعي 
ادلستوى اجليد يعزفوف على مشاىدة التلفاز وذلك لوجود بدائل أخرى كاالنًتنت والعاب الفيديو وغريىا من 

ونستنج أف سبب ادلشاىدة يف ادلساء يرجع إىل وقت الراحة لألطفاؿ وخروجهم من الروضة وكذلك  األلعاب
فراغهم مم يًتتب عليو ادلشاىدة الدائمة لإلشهار التلفزيوين.و أف أطفاؿ األسر النووية  من اجل قضاء واؽ

أكثر مشاىدة للتلفاز وىذا راجع إىل انشغاؿ الوالدين عنهما إما بالعمل أو اإلعماؿ ادلنزلية بالنسبة لالـ 
ج التلفزيونية أما بالنسبة ادلاكثة بالبيت ،فنسبة كبرية جدا قد تصنع لنا جيال يستمد سلوكياتو من الربام

لألسرة ادلمتدة فنجد إف الطفل اقل مشاىدة من غريه وىذا لتوفريه وقت لو من طرؼ العائلة الكبرية مت 
 اجلد واحلدة واألعماـ ووجود أطفاؿ يلعب معهم  

ساعتني ، أف ادلدة اليت يقضيها أطفاؿ يف مشاىدة التلفزيوف اليت نلت أعلى نسبة دتثلو يف أكثر من  ػػػػػػػ
أف الوقت األكثر تفضيل و وذلك راجع إىل الزخم الكبري للفضائيات والكم اذلائل من برامج األطفاؿ 
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بادلئة وذلك راجع إىل وجود فًتة لباس فيها بني 24دلشاىدة التلفزيوف ىو ادلساء حيث دتثلت نسبتها يف 
ألطفاؿ ومشاىدة التلفاز من اجل اخلروج من  ادلدرسة "الروضة "والنـو وىو وقت سلصص لراحة واللعب ل

 قضاء وقت الفراغ. ػػػػ 

ػػ أنا أكثر  إجابات األولياء حوؿ مع من يشاىد أطفاذلم التلفزيوف مع إخوهتم ، وذلك راجع إىل اجلانب 
 النفسي ،أي وجود نفس الرغبات وادليوؿ دلتابعة نفس الربامج .

شهار التلفزيوين كاف  بأحياننا حيث دتثلت يف ػػػػػػػػ إف اكرب إجابات حوؿ مدى مشاىدي األطفاؿ لإل
بادلئة ،وىذا راجع لسياسة التلفزيوف يف عرض برارلها، لكوف معظم االشهارات تبث خالؿ برامج 40.00

 األطفاؿ اليت يشاىدوهنا

زيوين كانت ػػػػػػػػػػػػػػ أف اكرب نسبة من األجوبة لألولياء األطفاؿ على أف دوافع مشاىدة ا أطفاذلم إلشهار التلف
ىنا صلد أف الطفل رلبور يف معظم األحياف على مشاىدة االشهارات اليت ،ألهنا تعرض خالؿ برارلو ادلفضلة 

يعرضها التلفزيوف.وكذلك تكمن يف سياسة التلفزيوف يف عرض االشهارات لتلقى مشاىدة عليا من قبلهم 
صة باأللعاب وذلك راجع إىل اجلانب تستنتج أف اكرب نسبة من األطفاؿ تفضل مشاىدة االشهارات اخلا

 السيكولوجي لطفل حيث أف ىذه ادلرحلة مرتبطة باللعب  من اجل التعلم.

ػػػػػػػػػ أف أكثر األشكاؿ جذبا لألطفاؿ ىي األشكاؿ اليت تعتمد على الشخصيات الكارتونية وىذا نتجت 
اصة إجابات أولياء األطفاؿ حوؿ تعلق األطفاؿ بربارلهم الكارتونية ادلتنوعة اليت خصصت ذلا قنوات خ

 عوامل اصلذاب األطفاؿ لإلشهار التلفزيوين ىي األلواف  واحلركة.

، بينما صلد أقل نسبة بادلئةف أطفاذلم يفضلوف العامية ،أستجوبني من أولياء األطفاؿ صرح ػػػػػػ أف معظم ادل
الدراسة واليت يعيش فيو رلتمع البحث وىي دتثلت يف اللغة األجنبية وىذا راجع إىل البيئة اليت جرت فيها 

 شبو حضري

ػػػػػ إف أولياء األطفاؿ يروف أف أطفاذلم يستفيدوف من اإلشهار التلفزيوين وذلك ألكتسبهم سلوكيات 
 اجتماعية ومعرفية
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لبيا ػػػػػػ أف معظم أولياء األمور يروف، أف  اإلشهار دائما يساىم يف كتساب سلوكيات الطفل إما اجيابيا أو س
وىذا راجع لكوف الطفل يف مرحلة النمو ػػػػػ نالحظ من خالؿ اإلجابات الظاىرة يف اجلدوؿ، أف أكثر 
السلوكيات اليت أخذت أعلى نسبة ، اليت يتعلمها األطفاؿ من اإلشهار ىي أكل مأكوالت غري صحية 

د أيضا يعلمو االعتماد ،مثل ادلشروبات الغازية والشيب وغريىا من ادلأكوالت اليت تضر بصحتها.كما صل
على النفس من خالؿ لبس مالبسو لوحده وكذلك عسل أسنانو بالفراشات ، وىذا أيضا راجع إىل النسبة 

 و النظافة واحملافظة على البيئة. متقليد الكبار .وكذلك من خالؿ تعلاليت حصال عليها 

د إىل جذب اإلشهار األطفاؿ من إف معظم األطفاؿ يقلدوف دائما االشهارات اليت بتعرض ذلا وىذا يعو 
 خالؿ إشكاؿ عرضو  وكذلك الشخصيات 

، وكذلك صلد تقليد احلركات اليت خالؿ، ترددىم األغاين والكلمات  إف األطفاؿ يقلدوف االشهارات من
الشخصيات من خالؿ اإلشهار ، ألننا صلد أف األطفاؿ يف ىذه ادلرحلة يكونوف دائمي  بويقوموف 

، وىذا ال يتم إىل من خالؿ  تقليد كل ما يشاىده من حولو وكل ما يعرضو اإلشهار  االكتشاؼ والتعلم
 خاصة تلك احلركات اليت جتذب انتباه فيها اليت حيبوهنا وجتذهبم .

ػػػػػ أف أكثر اإلجابات ألولياء األمور إف اإلشهار يساىم يف إكساب الطفل دلفردات لغوية وىذا بسبب عقل 
فظ بسرعة وكذلك عامل التكرار.وىذا ما نالحظو من خالؿ حتاورىم مع الوالدين الطفل الصغري الذي حي

 آو أقراهنم .

ػػػػػ أف األطفاؿ يداوموف على مشاىدة االشهارات اليت تعرض العنف وىذا راجع إىل طبيعة الطفل 
ىا واكتساب السيكولوجية اليت دتتاز باحلركة وحب االستكشاؼ والتأثر بسرعة كبرية .شلا يؤدي إىل تقليد

بعض إلشكاذلا اليت قد تنعكس على سلوكياهتم مع اآلخرين ومع من احمليطني من حولو واف أشكاؿ العنف 
أف  اليت يشاىدىا أطفاذلم لضرب باأليدي، واستخداـ األسلحة الناريةػػ.مم ينتج تقليدىا بصفة دائمة ، و

فئة الذكور لكونو ذو شخصية قوية وذو أكثر الفئات مشاىدة دلشاىد العنف ىي فئات األطفاؿ صلدىا يف 
و أف نسبة الذكور أكثر من اإلناث يف  .بوشجاعة أما اإلناث فهم حساسوف للموقف العنف ويتأثروف 

تقليد ىذه ادلشاىد أما ردود أفعاؿ اإلناث فتمثلت يف الشعور باخلوؼ والفزع والتوتر وذلك نتجت 
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قد يسبب لديهم أمراض نفسية خطرية ػ ّ ػػ بعكس  لضعفهم من رؤية مشاىد عدوانية وعنيفة وىذا ما
 الذكور الذين ديتازوف بالقوة والشجاعة

أف العالقة بني مشاىدة الطفل االشهارات اليت تعرض مشاىد فيها عنف وردود أفعاذلم عالقة وطيدة ػػػػ 
باخلوؼ  حيث تعترب سلوكيات سلبية تؤثر على نفسية الطفل وشخصيتو مستقبال حيث يكرب فيف الشعور

والتقليد ذلذه السلوكيات السيئة اليت تؤثر على احمليطني من حولو وعليو بالذات ليكرب فيو الشعور بالعدواف 
 .واف كثرة التعرض ذلذه ادلشاىد تغرس يف نفوس األطفاؿ مظاىر العنف.

 من خصائصها ػػػػ نستنتجو أف األطفاؿ ىم األكثر فئة من فئات اجملتمع تأثري باإلشهار التلفزيوين اليت
الصوت والصورة واأللواف  واحلركة وادلوسيقى وىي كلها خصائص يعمل مصممي اإلشهار على تطبيقها 

 لتأثري يف ىذه الفئة بالذات. 

بادلئة .ويعود 46أف اغلب األطفاؿ يصروف على شراء السلعة ادلعلن عليها دائما  حيث قدرة نسبتهم ب  
على تلبية رغبات واحتياجات أطفاذلم وذلك من خالؿ إشباعها عن ذلك إىل أف أولياء األمور اعتادوه 

طريق شراء ىذا ادلنتجات وىذا لدوافع تربوية اجتماعية ونفسية وذلك لعدـ إحساسهم بالنقص واحلرماف 
واف أسباب إصرار األطفاؿ على شراء ىذه ادلنتجات فكانت لسبب انو يصدؽ ما جاء و  إحساسو 

ل فيسر على شرائها . وىذا يدؿ على مدى تلبية األولياء لرغبات أطفاذلم من بالسعادة عند امتالكها ذل
 اجل ادخل السعادة والبهجة يف قلوب أطفاذلم من اجل عدـ إحساسهم بالنقص أو حرماف من أي شيء.
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 *التوصيات:

األطفاؿ من خالؿ حتسني وتطوير صناعة الرسالة  تاستهويػػػػػ زيادة االىتماـ أكثر باإلشهارات اليت 
 االشهارية عن طريق أشكاؿ عرضها ادلختلفة

ػػػػػػ اىتماـ ادلعلنني مبضامني الرسالة االشهارية  وىذا من خالؿ السهر على إعداد رسائل اشهارية ىادفة من 
من العقد النفسية خالؿ إرساء عادات اجيابية تساىم يف تكوين شخصية سوية خاصة باألطفاؿ خالية 

 واالضطرابات.

ػػػػػػػ فرض رقابة على ادلضامني االشهارية اليت دتر من خالؿ اإلشهار.وىذا من خالؿ دعوة القائمني على 
وكذلك مراعاة ثقافة اجملتمع  إعداد الرسائل االشهارية بعدـ تضمني مشاىد العنف يف الرسائل االشهارية .

 والعادات والدين.كاجملتمع اجلزائريالذي سوؼ يعلن فيو من خالؿ القيم 

االىتماـ أكثر باللغة االشهارية ادلعروضة من خالؿ حتسنب النطق السليم لأللفاظ ،وعدـ استخداـ ألفاظ ػػػػ 
 ركيكة من اجل إكساب مفردات لغوية مسامهة يف تواصل األطفاؿ مع من حوذلم .

بالذات "األطفاؿ"واثر تعرضهم لإلشهار التلفزيوين رحية لشدراسات ادلستقبلية حوؿ ىذه اػػػػ إجراء ادلزيد من ال
 على سلوكهم باألخص.

 



 

 

 أ

 
 

إن الطفل ىو اللبنة األساسية اليت يقوم عليها اجملتمع، وحيدد مصري مستقبلو كما تعترب األسرة       
السيما الوالدين املوجو األساسي لطفل قبل مؤسسات التنشئة االجتماعية املتمثلة يف الروضة واملدرسة 

من بينها  ا التلفزيون برباجمومتصدرى ،غري أن ىذا املسؤولية زاد عبئها بسطوة وسائل اإلعالم واالتصال
وأصبحت املوجو األساسي، إذ مل نقل األول يف توجيو سلوك الطفل، والتدخل إن صح اإلشهار 

 ، ،خمتلفة تالتعبري يف تنشئتو واكتسابو سلوكيا

على الطفل وحاجاتو ورغباتو هلذا واجبا على األمهات واإلباء فرض الرقابة   اتـ تركز معظم اإلشهار 
هلم وحتديد ما جيب مشاىدتو واإلنقاص من سعات التعرض لتلفاز والتعرف جيدا على على أطفا

 احملتوى الذي يشاىده أطفاهلم. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 المصادر و المراجع . ـــ 

 ـ القران الكرمي ـــــــــ
 ـــ سورة النور
 ـــ سورة احلج
 والقواميس: ــــــــــ المعاجم

 ، الدار ادلصرية للتأليف والرتمجة ،القاىرة، 2ــــ ابن ادلنظور مجال الدين األنصاري،لسان العرب ،ج1
 .2212االجتماع،دار أسامة،األردن،ابو مصلح عدنان ،معجم علم 2
 .2224، دار الفجر للنشر والتوزيع ـالقاىرة، 4ادلعجم اإلعالمي، م حجاب زلمد منًن،ــ 3

، 1ــــ حجازي مسًن سعيد، معجم ادلصطلحات احلديثة يف علم النفس واالجتماع ونظرية ادلعرفة، ط4
 .2229دار الكتاب العادلية، لبنان، 

 .1997زلمد عاطف غيث، قاموس علم االجتماع، )د ط(، دار ادلعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،  ـــــ5
 1987ــــ مذكور إبراىيم وآخرون ،معجم العلوم االجتماعية ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب،مصر،6

 ــــ الكتب باللغة العربية:
الطفل وتثقيفهم، دار الشروق، عمان، ـــ أبو ادلعال عبد الفتاح، اثر وسائل اإلعالم على تعليم و 7

2226. 
،مكتبة 1ـــ أبو دسبة فداء حسٌن ،خلود بدر عييت،تصميم اإلعالن،والرتويج،االلكرتوين ،ط8 

 .2229اجملتمع العريب ،األردن،
ـــــــــ أبو شنب مجال زلمد ،اشرف زلمد خواجة،الدعاية واإلعالن،دار ادلعرفة 9

 .2225اجلامعية،اإلسكندرية،
، دار 1أبو طعمو حسام فتحي ، اإلعالن وسلوك ادلستهلك:بٌن النظري والتطبيقي، ط 49ــــــ 12

 .2227الفروق، عمان، 



 .1999ــــــــــ ا حلديدي مىن سعيد ا، اإلعالن، الدار ادلصرية اللبنانية، القاىرة، 12
، مركز جامعة التعليم ــــــ احلديدي مىن سعيدا، عديل سيد رضا، اإلعالن اإلذاعي والتلفزيوين 11

 .2222ادلفتوح، القاىرة، 
 .1989ـــــ إمساعيل زلمود، مبادئ علم االتصال ونظريات التأثًن، الدار العادلية، القاىرة، 12 

،دار 1ــــــ الشحيين علي السيد،زلمد حسين العجمي،علم االجتماع الرتبوي)اجملاالت والقضاياّ(،ط
 2228اجلامعة اجلديدة ،االسكندارية

 .2226ــــــ الزبون امحد زلمد عقلو ، سيكولوجية الطفولة وثقافة اخلوف،جامعة البلقان،13
 .2229ــــــ ألزغيب، على فالح ، اإلعالن الفعال، دار اليازوري العلمية،عمان،14
 ، 1999، مكتبة النهضة، مصر، 4عملية االتصال اإلعالين ـط صفوت،ــــــــ العامل 15
، دار 1زلمد علي ، األخالق عند فرويدا ،دراسة حتليلية نقدية ،ط ــــــ ألعجلي16

 .1989طالس،سوريا،
 2224.ـــــــ  الفقى حامد عيد العزيز ،دراسات يف سيكولوجية النمو،دار العلم ،الكويت 17
مناىجو،  خطوتو،تعريفو العلمي:البحث بكر.مصطفى زلمود أبو  عبد اهلل، أمحد للحلحــــــــ 18

 . 2222والتوزيع، اإلسكندرية، الدار اجلامعية للنشر  اإلحصائية، ادلفاىيم
 ـ.2211،دار أسامة،عمان،1ادلشهداين سعد سلمان ،اإلعالن التلفزيوين وتأثًنه يف اجلمهور،طـــــ 19
 .2221، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، إلعالنادلصري محد زلمدا، اـــــ 22
بوزيد صحراوي وم اإلنسانية:تدريبات علمية، تر:منهجية البحث العلمي يف العل موريس أصللس،ــــــ 21

 .2226دار القصبة،اجلزائر،، 2طوآخرون،
 .1977، وكالة ادلطبوعات اجلامعية، القاىرة، 3عبد الرمحن، مناىج البحث العلمي، ط ــــ بدوي22
،ديوان ادلطبوعات 4االتصال ،ط، مناىج البحث العلمي يف علوم اإلعالم و امحد ـــــ بن مرسلي23

 ،2212اجلامعية ـاجلزائر ،



،ديوان 7زلمد زلمود الذنيات،مناىج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث،ط ،ربوخوش عماــــــ 24
 1995ادلطبوعان اجلامعية،اجلزائر،

 .2225حسٌن فايد ، دراسات يف السلوك والشخصية ،مؤسسة طيبة ،مصر ،ــــــ 25
سيكولوجية الطفولة)علم النفس الطفولة(، مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر،  حقي الفت، ـــــــــ26

1996 ، 
 ، 2225ـــــ دفع اهلل النور، امحد، اإلعالن، األسس وادلبادئ، دار الكتاب اجلامعي، العٌن، 27
، بًنوت، النهضة دارالعربية، لطبعة اتطبيقي، مدخل للتسويق:ــــ راشد امحد عادل، األسس العامة 28

1988. 
 ،2211، ةإقراء، القاىر  ة، مؤسس1، طادلنزل خارج، تربية األطفال رياض سعدــــ 29

 .1994عامل الكتاب، مصر ، )دط( ،، علم نفس النمو الطفولة وادلراىقةحامد زىران ،  32
 .2224دار النهضة العربية،بًنوت،،1ـــ سليم مرمي ،علم النفس الرتبوي ،ط31

 2211،مؤسسة كنوز احلكمة،االبيار اجلزائر.1حنان ،تلقي اإلشهار التلفزيوين ،طـــــ شعبان 32

 2222،دار آيلة لنشر والتوزيع،عمان،1،طتصميم اإلعالن التلفزيوينــــ صادق رانيا شلدوح ، 33 

 2214ــــ عابد زىًن عبد اللطيف ،مبادئ اإلعالن ،الطبعة العربية ،دار اليازوري،34

دراسة مقارنة،الدار  )دط(لشعروي ،اإلعالن والعالقات العامة،عابد فضل اــــ 35
 .2224اجلامعية،بًنوت،

، عامل الكتاب، القاىرة، 1ــــ عبد احلميد زلمد، البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية ـط36
2222. 

 .1997عامل الكتاب، القاىرة، )دط(،زلمد، نظريات اإلعالم واجتاىات التأثًن،  ـــــ عبد احلميد37

 2222دار الفكر اجلامعي، مصر. )دط(ـــ عبد ادلؤمن ياسٌن زلمد، مشكالت الطفل النفسية،38



ـــ عبد شهب صلم ، نور الدين النادي ،الدعاية واإلعالن يف السينما والتلفزيون ، مكتبة اجملتمع 38
 .2227العريب ،

،دار ادلسًنة 1لطفولة إىل الرشد ،طشفيق فالح ، سيكولوجية التطور اإلنساين من ا عالونة ــــــ 39 
 ـ .2224،عمان،

ادلكتب والطفولة،)دط(،يف قضايا السكان واألسرة  ت، زلاضراـــــ علي أمًنة منصور يوسف42
 1999اجلامعي احلديث،مصر،

 .1996،دار الكتب العلمية،لبنان، 1سيكولوجية الطفولة،طكامل زلمد ،  ـــــ عويضة41

للنشر، اجلامعة اجلديدة  ر، دا1طالطفل، النات التلفزيونية وثقافة اإلعزلمد، يناس إ ـــــ غزال42
 .  2221اإلسكندرية،

 .1993منشاة ادلعارف، مصر ـ دط،زلمد سعيد، الطفولة والثقافة واجملتمع، ــ فرج43

، دار النهضة 1ــــ كبارة سامة ظافر، برامج التلفزيون والتنشئة الرتبوية واالجتماعية لألطفال، ط44
 .2223بًنوت العربية،

 .2212ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر ،)دط(،ـــــ كركوش فتيحة ، علن النفس الطفل ،45
                                         .1995،سوريا ،1ـــ كنعان امحد على ،أدب األطفال والقيم الرتبوية ،دار الفكر،ط46

،الكتاب اجلامعي 1حافظ لدوي ،أبعاد العملية االتصالية ،طلصديقي سلوى عثمان ،وىناء ـــــ 47
 1999احلديث،اإلسكندرية،

مزيد زلمود أمحد ـ التلفزيون والطفل :اثر اإلعالنات التلفزيونية يف إكساب طفل ما قبل   ـــــــ48
 ـ  2228،الدار العادلية للنشر والتوزيع ،اجليزة،  1ط، ادلدرسة بعض ادلهارات االجتماعيةـ



،التشخيص  : األسبابمصطفى أسامة فاروق، ،مدخل إىل االضطرابات السلوكية واالنفعالية ـــــ 49
 2221،دار ادلسًنة عمان،1طالعالج 

 ، ديوان1، ط، سيكولوجية النمو يف الطفولة وادلراىقةميموين بدرية معتصم، مصطفى ـــــ52 
 .2212ادلطبوعات اجلامعية،

،دار الفكر ،عمان ،األردن 1نفس النمو :دورة حياة اإلنسان ،طسامي زلمد  ،علم  ملحمـــ 51
 .2224ـ

 2226،دار رلدالوي، عمان.1ـ ناصر زلمد جودت ـالدعاية والعالقات العامة،طـــ52

،دار ادلعرفة اجلامعية 1ـــــ صلم عبد العاطي،االتصال اجلماىًني يف اجملتمع الغريب، ط53
 2224االسكندارية،

 الرسائل الجامعية
راشد ،الرسوم ادلتحركة يف التلفزيون اجلزائري ،دراسة يف القيم والتأثًنات ،رسالة ماجستًن  شيشــــ ب21

 .1997يف علوم اإلعالم واالتصال ،جامعة اجلزائر ،
دراسة وصفية يف إعالنات قناة االطفال سبيس تون وتفـــــاعل الطفـــــــــل اجلزائـــــــري،بوذينة نعيمة ، ــــ 22

  .2229التعرض والتفاعل،لنيل شهادة ادلاجسرت يف علوم اإلعالم واالتصال،اجلزائر،

دراسة وصفيــة شعباين وردية ،استقبال األطفال لإلعالنات التلفزيونية التجارية ـدراسة وصفية ــــ 23 
 .2221للتعــــرض واإلدراك،رسالة ماجستًن علوم اإلعالم واالتصال(، جامعة اجلزائر،

يقر سليمة ،األساليب البالغية يف االشتهار التلفزيوين،دراسة سيميولوجية لومضات اشهارية شــ 24
خيضرـ  ةبالتلفزيون اجلزائري،مذكرة لنيل شهادة ادلاسرت يف علوم اإلعالم واالتصال جامع

.2215بسكرةـ  



األسرة من خالل سطو طاح  مسًنة، اإلشهار والطفل:دراسة حتليلية لألمناط االتصالية داخل ــ 25
الومضة االشهارية وتأثًنىا على سلوك االستهالكي لطفل، لنيل شهادة الدكتورة، ختصص وسائل 

 ،. 2212عناية اإلعالم واجملتمع ،جامعة بأجي سلتار،

أمنة ،إعالنات القنوات العربية ادلتخصصة يف برامج األطفال ،دراسة واصفيو حتليلية  ـــ طربلسي26
 .2212قسنطنة،  ستون ،لنيل شهادة ادلاجستًن يف علوم اإلعالم واالتصال،لإلعالنات قناة سيب

اد وعلوم دلعة أية صبحي وآخرون،التقليد يف أمناط احلياة، كلية االقتصــ 27
 .2211،القاىرة،يةالسياس

 ـــــ المجاالت: 
ابتسام أبو الفتوح اجلندي ، أثر التعرض للمضمون اللفظي لإلعالنات على لغة الطفل ،دراسة    ــــ

 .1993يونيو 29كمية كيفية،رللة حبوث االتصال كلية اإلعالم ،جامعة القاىرة العدد 
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 الصفحة العناوين الرقم

 29 يوضح توزيع املبحوثني حسب اجلنس 10

 29 يوضح توزيع العينة حسب السن 19

 20 يوضح توزيع العينة حسب نوع األسرة  10

 20 يوضح توزيع العينة حسب املستوى االجتماعي 10

 20 يوضح عدد األجهزة املتواجدة عند أفراد العينة 10

 20 يوضح مدى مشاهدة األطفال لتلفزيون  10

 20 يوضح املدة اليت يقضيها األطفال يف مشاهدة التلفزيون  10

 20 يوضح األوقات اليت يشاهد فيها الطفل التلفزيون 10

 20 يوضح مع من يشاهد األطفال التلفاز 12

 20 يوضح مدى مشاهدة الطفل لإلشهار التلفزيوين 01

 22 مشاهدة األطفال لإلشهار التلفزيوينيوضح دوافع  00

 011 يوضح أنواع االشهارات اليت يفضل الطفل مشاهدهتا 09



 010 يوضح األشكال االشهارية اليت جتذب الطفل  00

 010 االشهارات التلفزيونية اللغة اليت يفضل األطفال مشاهدة هبيوضح ا 00

 010 التلفزيوينيوضح مدى استفادة األطفال من اإلشهار  00

 010 يوضح مدى مسامهة اإلشهار يف إكساب الطفل سلوكيات 00

 010 يوضح السلوكيات اليت يكتسبها الطفل من اإلشهار التلفزيوين 00

 010 يوضح مدى تقليد األطفال لإلشهار التلفزيوين 00

 010 يوضح جماالت تقليد األطفال لإلشهار التلفزيوين 02

 010 مدى مسامهة اإلشهار التلفزيوين يف إكساب الطفل مفردات لغوية جديدة يوضح 91

 012 يوضح كيفية مسامهة اإلشهار التلفزيوين يف إكساب املفردات اللغوية لطفل 90

 012 يوضح أسباب عدم مسامهة اإلشهار يف إكساب الطفل للمفردات اللغوية 99

 001 تعرض العنفيوضح مدى مشاهدة األطفال لإلشهار اليت  90

 000 يوضح أشكال العنف اليت يشاهدها األطفال  90

 009 يوضح ردود أفعال األطفال عند مشاهدة االشهارات اليت تعرض العنف 90

 000 يوضح أسباب تصديق األطفال لإلشهار التلفزيوين 90

 000 يوضح مدى إصرار األطفال على شراء السلع املعروضة يف االشهار 90

 000 يوضح أسباب إصرار األطفال على شراء السلع املعروضة 90

 000 يوضح العالقة بني عدد األجهزة واملستوى االجتماعي 92



 000 يوضح العالقة بني مدى املشاهدة التلفزيون واجلنس 01

 000 يوضح العالقة بني مدى املشاهدة واملستوى االجتماعي 00

 000 ومدة املشاهدةة بني نوع األسرة قيوضح العال 09

 091 قة بني مدة مشاهدة الطفل لإلشهار التلفزيوين الذي يعرض العنف واجلنسيوضح العال 00

 090 يوضح العالقة بني اجلنس ومدى مشاهدة االشهارات اليت تعرض العنف 00

 090 يوضح العالقة بني مدى مشاهدة األطفال االشهارات اليت تعرض العنف وردود األفعال 00
 



 جامعة عبد احلميد بن بأديس ـ مستغامن ـ

 كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية

 اإلنسانيةقسم العلوم 

 شعبة علوم اإلعالم واالتصال

 ختصص :ما سرت وسائل اإلعالم واجملتمع

 استمارة استبيان

   

 بعد التحية والتقدير :

هذه االستمارة خاصة ببحث علمي ميداين إلعداد مذكرة خترج لنيل شهادة ادلاسرت حول موضوع اثر 
 6اىل 4اإلشهار التلفزيوين على سلوكيات الطفل دراسة استطالعية ألولياء األمور،ألطفال يف سن 

 سنوات ،فالرجاء منكم اإلجابة حسب رأيكم ومال حضتكم اخلاصة .

 ومات ادلقدمة من طرفكم سوف تستعمل ألعراض البحث العلمي.ـ وحنيطكم علما أن ادلعل

 شكرا على مساعدتكم.                                                           

 

 إشراف األستاذة الطالبة

 طٌمةـ بن دنٌا فا    ـ بباجً  فاٌزة 

 

 6107ـ 6106السنة الجامعٌة                            



األول:سمات العامة. المحور  

: ذكر                         أنثىلجنســ ا0    

 6الى 5سنوات                  من 5الى 4:   من  العمر ـ6

 ـــ نوع األسرة: نواة                             ممتدة3

 منخفض متوسط ـ المستوى االجتماعً: جٌد4

 األطفال لإلشهار التلفزٌونً:أنماط وعادات تعرض :الثانً المحور

 واحد             اثنان                    ثالثا    ـ كم جهاز تلفزٌونً لدٌكم فً البٌت   4

  ـــ  هل ٌشاهد طفلك التلفزٌون بانتظام:5

   أحٌانا               نادرا              بانتظام                

 هو المدة الذي ٌقضٌه الطفل فً مشاهدة التلفزٌون : ـ  ما 6

 اقل من ساعة                   ساعتٌن                اكتر من ساعتٌن     

 ما هً األوقات التً ٌشاهد فٌها طفلك/ي لتلفزٌون: عادة،ـ 7

 مساءالظهر                          فً ال صباحا                              بعد

 لوحده                  ـ مع من ٌشاهد التلفزٌون: معكم                  مع إخوته    8

 هل ٌشاهد الطفل االشهارات  التلفزٌونٌة :   ـ 9

 دائما                         أحٌانا                    نادرا              

 الطفل من اإلشهار التلفزٌونً.االشباعات التً ٌحققها المحور الثانً:

 ـ ما هً دوافع مشاهدته اإلشهار التلفزٌونً:01



 قضاء وقت الفراغ                             ٌشعر بارتٌاح                  ٌجد متعته فً مشاهدته   

  ألنها تعلمه أشٌاء مفٌدة             ألنه ٌعرض خالل برنامجه المفضل 

                  مأكوالت غٌر صحٌةتعلمه آكل 

 أخرى اذكرها.:........................................................................

 ـ ما هً أنواع االشهارات التً ٌفضلها الطفل. 11

 باأللعابباأللبسة                الخاصة  الخاصة               والمشروبات الخاصة بالمأكوالت

  .األطفال  لمشاهدتها االشهارٌة التً تجذب  هً األشكال ماــ 11

 أخرى             حواريكارتونً  ة        أشكال              التمثلٌة        الغنائٌة و الموسٌقٌة

 اذكرها.......................................................................................

 ـ ما هً األسباب التً تجذب األطفال لمشاهدتها :     11

       طرٌقة أداء الممثلٌن            الموسٌقى            الحركة             األلوان 

 أخرى         شخصٌات اإلشهار       المؤثرات الصوتٌة          األغنٌة

 اذكرها......................................................................................

 ـ ما هً اللغة التً   ٌفضل الطفل  مشاهدة بٌه اإلشهار :04.

 الفصحى           األجنبٌة                    المختلطة                                          العامٌة

 

 األطفالت المحور الثالث: أثر مشاهدة اإلشهار على سلوكٌا 

 ـ هل ٌستفٌد األطفال من اإلشهار التلفزٌونً :05

                 دائما                 أحٌانا                                         نادرا  



 ــ كٌف ٌستفٌد...............................................................................

................................................................................................ 

 :  هل ٌؤثر اإلشهار التلفزٌونً على اكتساب األطفال سلوكٌات معٌنةـــ 07

          دائما                            أحٌانا                       نادرا  

                االعتناء بالصحةـ فٌما تتمثل هذه السلوكٌات:  تقلٌد الكبار            

  المحا فضة على البٌئة             النظافة          االعتماد على النفس

 ـ أخرى اذكرها.....................................................................................

 ــ هل ٌقلد أطفالكم االشهارات التلفزٌونٌة :  08

  دائما                         أحٌانا                                     نادرا   

 ـ  ما هً مجاالت تقلٌد األطفال لإلشهار:  

 تقلٌد بعض الحركات والرقصات  تردٌد األغانً والكلمات التً تتكرر 

 تقلٌد بعض المؤثرات الصوتٌة                      تقلٌد الشخصٌات  

 تقلٌد الكبار                                                 

 أخرى اذكرها.....................................................................................

 لألطفال: اكتساب مفردات لغوٌة جدٌدة ـ هل ٌساهم   اإلشهار التلفزٌونً فً 09  

 ال                                  نعم 

     إذا كانت اإلجابة نعم كٌف ذلك:عن طرٌق: تكرار اإلشهار ـ *

                       أشكال عرض اإلشهار           طبٌعة الشخصٌات الظاهرة   



 أخرى اذكرها....................................................................................

 :عدم النطق السلٌم لبعض  الحروف فً اإلشهار إذا كان الجواب ال  ـ 

 استخدام ألفاظ ركٌكة فً اإلشهار         عدم فهم الطفل لمفردات اإلشهار            

  أخرى اذكرها......................................................................................              

 ــ هل ٌشاهد األطفال االشهارات التً تعرض العنف:61

 نادرادائما                                أحٌانا                                                

 ـ  ما هً أشكال العنف التً ٌشاهدها 

 الضرب باألٌدي                  استخدام األسلحة  النارٌة 

 العنف أللفضً    استخدام أدوات حادة                  

 ـ أخرى اذكرها.....................................................................................

 ردود أفعال أطفال على مشاهدة االشهارات التً تعرض العنف:ـ 

  ـ الفزع والتوتر ـ تقلٌدها            ـ الشعور بالخوف           

 ـ أخرى اذكرها.....................................................................................

 ذه االشهارات:ـــ ما هً أسباب تصدٌق األطفال له 60

 الن الصوت والصورة واأللوان لها تأثٌرا قوي

 الن اإلشهار ٌعرض شخصٌات محببة لألطفال

  الن اإلشهار ٌحتوي على أشٌاء ٌحتاجوها األطفال 

 ـ أخرى اذكرها.....................................................................................

 أطفالكم على شراء السلعة المعرضة فً اإلشهار:/ـ هل ٌصر 66



  دائما                      أحٌانا                                نادرا                

 ـ ما هو سبب اإلصرار على شرائها: ـ إلحساسه بالسعادة عند امتالكها بعد عرضها 

 جاء فٌها فٌسر على شرائهاـ ألنه ٌصدق ما                             

 ـ ألنه ٌتخٌل نفسه فً مكان شخصٌة اإلشهار                           

 ـ ألنه ٌجب أن تكون بٌن ٌدٌه عند عرض اإلشهار مرة أخر              

 أخرى اذكرها......................................................................................

 ـ كٌف ترون اثر اإلشهار التلفزٌونً تجاه سلوك الطفل 63
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