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  شكر وعرفان
  

الحمد هللا والشكر هللا العلي القدير الذي ألهمني القوة وسلحني بالصبر ومكنني بعونه 
رادته من إتمام هذا العمل    .         ٕ                          ومشيئته وا 

أنحني عرفانا، وأشكر بكل ما تحمله كلمة الشكر من معاني أستاذي القدير الدكتور براهيم 
وتفانيه في العمل واستعداده الدائم لمد احمد، وأشكره على رحابة صدره وعظيم صبره 

  .العون والمساعدة

كما أشكر األستاذة القديرة الدكتورة فلة بلغربية التي كانت عونا لي في بعض مراحل 
  .البحث

كما أوجه شكر خاص لألستاذ الدكتور أحمد عزوز والدكتور عزوز ميلود واألستاذة طالب 
  .خيرة
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  إهداء

  
هذا إلى الوالدين العزيزين أطال اهللا في عمرهما، وأقول لهما هذا ثمرة اهدي ثمرة جهدي 

  :غرسكما

إلى أمي الغالية التي طالما آمنت بقدراتي وحفزتني ألمضي قدما نحو النجاح، كانت 
  .تسميني دكتورتي و أنا في أول أيامي الدراسية، كانت تناديني نجمتي العالية في السماء

ما يملك من قدرات معنوية ومادية، أمدني بعطفه وحنانه           إلى أبي الذي دعمني بكل 
  .ورعايته الدائمة إلى يومنا هذا

  .إلى إخوتي سندي في الحياة محمد، مهدي وسمية، إلى زوجة أخي مخطارية 

  .إلى من واصل دعمي بعد والدي زوجي العزيز عبد الرحمان حفظه اهللا

  .رميصاء  إلى ابني وقرة عيني قصي، إلى ابنة أخي

  .إلى الحاجة خديجة التي كانت أما لي والبني، أشكرك على وقوفك معي 

  .إلى عائلة زوجي 

  .إلى كل األطفال المسلمين أينما وجدوا 
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 هو في حقيقة األمر االهتمام بمستقبل األمةإن االهتمام بتنشئة الطفل المسلم 
ويسهم في بناء أن ينتج التعامل معه إنسانا راشدا يمكن و  ،والفكري الثقافيتراثها اإلسالمية و 

األداة اإلعالمية األولى التي تقوم التلفزيون باعتباره و  ،روالتغييعلى العطاء القادر المجتمع 
رسة في المددور مكمل لدور األسرة و له ،في مجتمعاتنا العربية  على الطفل بعملية التأثير

حيث يوصف التلفزيون بأنه مصدر من مصادر خبرة األطفال  ،التنشئة االجتماعية للطفل
لة تتسم بقلة الخبرة ، وباعتبار أن مرحلة الطفو اهم في تشكيل القيم داخل المجتمعفهو يس

سواء كانت إيجابية كذلك هي فترة الغرس لقيم جديدة طالع و ستاالاالستكشاف و  يقابلها حب
األطفال بأكبر قدر من المعرفة  ،مما يجعل فرصة التلفزيون كبيرة في تزويد أو سلبية 

فإن تربية  بناء على ذلكو  تعليمهم القيم لكي تعلق في أذهانهم،والمهارات اللغوية والعلمية و 
السنة أمر حتمي ،حيث يقع على ية القيم اإلسالمية  في الكتاب و الطفل المسلم وفق مرجع

داية ، فهنموه في ظل تلك المبادئ الساميةاإلعالم المسؤولية الكبرى في بناء الفرد المسلم و 
عه جتمحتى يستطيع أن يواجه م ،)1(منحته مفاتيح قراءة الكونالوحي هي التي رشدت العقل و 

من ثقافته اإلسالمية التي اهتدى  هاستفادأن يتفاعل معهما بما المحلي والمجتمع الدولي و 
في أزمة القيم يمثل بديال لعالج شرائعه و بمبادئه  أن اإلسالممن يرى حيث أن هناك  ،)2(إليها

" حسن حنفي"قد تتبع و بل في مجتمعات الغرب أيضا  ،ليس في مجتمعاتنا فقط ،عصرنا
لكل اإلسالم كيفية استجابة وأوضح  ديار الغربفي ديارنا و األزمة المختلفة لهذه الجوانب 

  . )3(منها
، فلم تعد مقتصرة على مدة مقدمة لألطفال عرفت تطورا ملحوظاإن المواد التلفزيونية ال

نما أصبحت هناك قمعينة تسمى فترة برامج األطفال و زمنية  نوات تلفزيونية مخصصة ٕ                 ا 
فالهدف من دراستنا للقيم الدينية اإلسالمية في برامج األطفال التلفزيونية  من هناو  لألطفال،

إنما لغاية   ،ك القيم أو معرفة وجودها من عدمهالمحلية ليس فقط الوقوف على طبيعة تل
 الجمهور،لهذه الفئة من  ة ضرورية إلنتاج البرامج المحليةمفادها القول أن هذه القيم قاعد

                              
1  ،1999-1998 الدوحة،كتاب األمة، ،1ط ،القيم اإلسالمية التربوية والمجتمع المعاصر/بن مسعودعبد المجيد - 
   .10ص

   .184ص ، 1987دار التراث العربي، ،1ط ،في التربية اإلسالمية بحوث ودراسات/محمد علي محمد المرصفي- 2
 ،2001 الكويت،عالم المعرفة، ،الثقافي العربيرؤية لمستقبل الخطاب  :الثقافة العربية وعصر المعلومات/نبيل علي-3

   .410ص
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المنتجات ددون أمام مؤسسات اإلنتاج الغربية بفعل الكم الهائل من أننا اليوم مهخاصة و 
إما كبرامج جاهزة  فيما نقوم نحن المسلمين باستيرادها بكل استسالم، ،الثقافية التي يصدرونها

قيمهم الدخيلة عنا، فالطفل  تاجنا لبرامج نقال عن مضامينهم و ثم ترجمتها أو من خالل إن
ن عمره يجعل مما يتعلمه من هذه القنوات خطى ينتهجها في خاصة في المراحل األولى م

يما بعد مع يصبح أمر التقويم صعب المنال فون تمحيص لما قد ينفعه أو يضره و حياته د
النعكاس األمين واهذه المحتويات هو الواقع السائد اقتناعه بأن ما تبثه تقدم الطفل في السن و 

التنشئة غير السوية التي أطفالنا بأيدينا لالنحراف و  لمنافنكون بذلك قد س ،لما عليه المجتمع
متخصصة  األمر الذي يحتاج إلى بدائل ،بناء الفطري لشخصية الطفل المسلمتتنافى مع ال

نبهار بأمور بصورة كريمة بعيدة عن اإليقاع في الشبهات أو االتتم بمادة علمية صادقة و 
على ذلك بناء و  )1(.أساس له من الدينيك وتشويش ال توقعه في تشكخرافية تربك الطفل و 
المعتمدة تمثلت  أهم الخطوات المنهجيةتناولنا في الجانب المنهجي :تناولنا الخطوات التالية

ثم  ،لفرعيةوعة األسئلة اممجا إلى التساؤل المحوري للدراسة و التي أشرنا فيهاإلشكالية و  :في
، الدراسات المفاهيم األساسية في الدراسةيد أهدافها،ثم تطرقنا إلى تحدبينا أهمية الدراسة و 

فصول كانت  صصنا له ثالثةفقد خالجانب النظري أما . أدواتهثم منهج الدراسة و ، السابقة
المداخل   ،إلى تعريف القيم ركزنا فيه على ماهية القيم حيث تطرقنا الفصل األول :كالتالي

الفصل  ثم .و كذلك تصنيفاتهاومصادرها  خصائص القيم ، أهمية القيم  التفسيرية للقيم
هو القيم الدينية في المنظور اإلسالمي وضحنا فيه مفهوم فيه لب الموضوع و  تناولنا الثاني

نا إلى توضيح الفرق بين القيمة كما تطرق ،و خصائصها مصادرها يم الدينية اإلسالمية،الق
وجاء في  ،في التلفزيون الطفل قيمطرقنا أيضا إلى كما ت،تربية الطفل في  اإلسالم األخالق و 

تناولنا  اإلسالمية  البرامج التلفزيونية الموجهة له في القنوات العربيةو  الطفل الفصل الثالث
كما ركزنا على خصائص األطفال وخصائص كل مرحلة عمرية فيه تقسيمات جمهور 

 تكوين الشريك باعتبارها الفئة المعنية  بالدراسة، سنة 12-9المرحلة  العمرية من 
كذلك أساليب نقل و  برامج األطفال بين اإلنتاج العربي المحلي والغربي المستورد التلفزيوني،

تناولنا فيه  الفصل الرابعأخيرا و  .الطفلة للطفل من خالل البرامج التلفزيوني اإلسالمية القيم
 . الدراسة التحليليةالجانب التطبيقي من الدراسة الذي تطرقنا فيه لنتائج 

                              
   .186-185ص ،سبق ذكرهمرجع  نبيل علي،-1
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  إشكالية الدراسة. 1  

تعتبر القيم أساس استقرار األمم ألنها الضابط والمعيار األساسي لسلوك األفراد 
العملية التربوية خاصة عندما تستند هذه القيم والجماعات، كما أنها تحظى بأهمية بالغة في 

إلى مرجعية صلبة وقوية في مصادرها ومقاصدها من خالل ربطها بالمرجعية اإلسالمية 
وفي  ،"محمد صلى اهللا عليه وسلم"وسنة نبيه الكريم " اهللا عز وجل"المستمدة من وحي 

 نقل وغرس القيم لدى األطفال،المقابل يعتبر التلفزيون من أهم وسائط التربية الفاعلة في 

ويؤكد هذا االتجاه علماء النفس الذين يرون أن التلفزيون يأتي في علم التربية الحديثة بعد 
ولهذا فإن االهتمام بدراسة ما يعرضه التلفزيون من مضامين خاصة  ،)1(الوالدين مباشرة

ة واالنتشار الواسع ببرامج األطفال أصبح ضرورة ملحة في عصر كثرت فيه القنوات الفضائي
لالنترنيت وعولمة الصوت والصورة من جهة ومن جهة أخرى تعتبر مرحلة الطفولة من 
المراحل المهمة في نمو الفرد وتكوين شخصيته وفترة الغرس لقيم جديدة سواء كانت إيجابية 

وبهذا تكون  أو سلبية، حيث تكون خبراته محدودة وقدراته غير ناضجة ومعارفه قاصرة،
لف التجارب التي تمر عليه في أسرته، مدرسته وفي مجتمعه فضال عما يتلقاه من مخت

مضامين التلفزيون أساسا لتفكيره وسلوكه، فبرامج األطفال التلفزيونية اليوم لم تعد عبارة عن 
لكن أصبحت تنفرد بقنوات خاصة بها  )(مساحات صغيرة في القنوات التلفزيونية العامة

في اآلونة األخيرة خاصة القنوات العربية اإلسالمية الموجهة لألطفال عرفت تزايدا كبيرا 
 ، قناة سمسم، قناة أطفالmbc3العرب المسلمين وعلى سبيل المثال ال الحصر قناة 

منها : طفاللألقنوات الجزيرة  س تون الناطقة باللغة العربية واالنجليزية،سبيقناتا  مواهب،و 
حيث تقدم هذه القنوات برامج  .وغيرهاtv(2) تعلم اة كورال سوار،قناة براعم، قناة تلفزيون ج، قن

، وهذا ما يستدعي أن تكون الرسالة اإلعالمية )**(مختلفة منها ما هو مستورد وآخر محلي

                              
بحث تكميلي لنيل درجة دراسة تحليلية لبرامج القناة،:القيم التربوية في برامج قناة المجد/نوف بنت كتاب العتيبي -1

  . 7ه،ص1430الماجستير في اإلعالم،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،كلية الدعوة واإلعالم ،قسم اإلعالم،
 طة وثائقية،رسوم سياسية ،اقتصادية ،دينية،أشر :القنوات التي تبث برامج مختلفة :نقصد بالقنوات التلفزيونية العامة

   دراما وغيرها ،لكل الفئات العمريةمسلسالت متحركة،أفالم  و 
.بتوقيت الجزائر 15:19،الساعة 2013-04-27دليل األهل، ،                       www.jcctv.net/parents-guide -2  

نقصد بها مجموعة البرامج الموجهة لألطفال العرب المسلمين والتي يتم إنتاجها إما على مستوى القناة أو  :برامج محلية -**
  من طرف منتجين عرب مسلمين خارج القناة 
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الموجهة للطفل العربي المسلم مشبعة بالقيم الدينية اإلسالمية األصيلة التي تحافظ على 
  .للطفل سالمة البناء الفطري اإلسالمي 

وفي هذا السياق تندرج دراستنا التي تتناول إشكالية واقع القيم الدينية اإلسالمية من 
من برامج لألطفال، حيث تعتبر هذه القناة إحدى قنوات  "تلفزيون ج "خالل ما تنتجه قناة 

عضو في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتربية -الجزيرة لألطفال –المؤسسة اإلعالمية العربية 
لمجتمع والتي تهدف إلى أن تصبح المرجعية األولى والمفضلة لدى األطفال العرب واألسر ا

حكاية "حسب مصدر و . سنة 12إلى  7موجهة إلى الفئة العمرية من . )1(العربية في كل بيت
إلى قناة الجزيرة " تلفزيون ج"تعود البدايات األولى لقناة  على موقع القناة  "تلفزيون ج
القناة العربية التربوية الترفيهية المفتوحة على الهواء والتي بدأت بثها في سبتمبر لألطفال، 

، هدفها إثراء حياة األطفال العرب في كل أنحاء العالم من خالل برامج رائدة ذات 2005
جودة عالية، كما عملت على كسب اهتمام األطفال من خالل المحافظة على الهوية الثقافية 

كما تهدف  ،)2(قيم التي من شأنها المساهمة في إعداد جيل واعد من الشبابالعربية وغرس ال
أيضا إلى ترسيخ القيم األصيلة  كما تشير إلى مسؤوليتها في تدعيم الهدف التربوي للمؤسسة 

بناء على ما تقدم و . )3(عن قيمة المعرفةو  عن التراث، وأسرهمتقديم رسائل ألطفال المنطقة و 
رامج المحلية التي دراستنا معرفة واقع القيم الدينية اإلسالمية في البذكره نحاول من خالل 

تفاعلي موجه للفتيات بين  هو برنامجو  "برنامج نون" من خالل  ،"تلفزيون ج"تنتجها قناة 
مساء بتوقيت مكة المكرمة ،يستضيف فيه  8سنة، يبث كل جمعة على الساعة  12و 9سن 

تميزا وقد حقق نجاحا بعد رحلة من التحديات ،كما المذيع ضيفا خاصا كل أسبوع يكون م
مع الخبراء المختصين حول " اإلتيكيت"يتعرف فيه المشاهدون على مختلف جوانب اآلداب 

    . )4(  مواضيع مختلفة

                              
www.jcctv.net /company-overview-1 ، 12:40،الساعة 2013-04-  27، تصفح يوم نبذة عن الجزيرة لألطفال 

     .بتوقيت الجزائر 
2- jeem tv -of-story plates/the-www.jcctv.net/boiler، ،وقيت بت  22:33الساعة  ،2013-04-28 تصفح يوم حكاية تلفزيون ج

   .الجزائر
  www.jcctv.net/commisioning-info/child  -3، تصفح يوم 27-04-2013،الساعة 12:40 بتوقيت الجزائر .

.15:00الساعة، ،2013-04-26 تصفح يوم ، www.jeemtv.net -4  
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ومعرفة ما إذا كانت تجعل من القيم الدينية اإلسالمية قاعدة للقيم األصيلة التي تحدثت 
، كما نريد أيضا معرفة )*(باعتبارها قناة ذات انتماء عربي إسالميعنها في إنتاج برامجها 

أنواع القيم التي تريد غرسها في نفوس األطفال، وهل تركز على الجانب العقائدي بنفس 
 :وهذا من خالل اإلجابة عن التساؤل التالي. الشكل الذي تركز فيه على القيم األخرى

  ج ؟ الذي تنتجه قناة تلفزيون" نون"برنامج دينية اإلسالمية في ما واقع القيم ال
 :تساؤل التساؤالت الفرعية التاليةيندرج تحت هذا ال 

 على القيم الدينية اإلسالمية كقاعدة إلعداد برامجها المحلية "ج"هل تركز قناة تلفزيون  -1
  ؟" نون" من خالل برنامج 

  على القيم األخرى؟ لقيم العقائدية بنفس درجة تركيزهعلى ا"نون "يركز برنامج هل  - 2
في نفوس األطفال العرب المسلمين  غرسها" تلفزيون ج"ما هي القيم التي تريد قناة  - 3

 ؟"نون " من خالل برنامج 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
    .من بلد عربي مسلم دولة قطر  ،أن مصدر القناة عربي إسالمي :نقصد بانتماء عربي إسالمي - *
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  أهمية الدراسة  .2
قناعاته حول ام الباحث و تنبع أهمية المشكلة البحثية في غالبية الدراسات من اهتم

تدل في حد ذاتها على أهمية " الطفولة"هذا البحث فئة فئة المدروسة في الموضوع، وال
الموضوع، فإذا كانت رعاية الطفل واجبة منذ ظهور اإلسالم فهي أوجب ما تكون في ظل 

كما تتمثل أهمية الدراسة في ، التأثيرات الثقافية واإلعالمية الناتجة عن العولمة اإلعالمية
التلفزيونية المحلية التي تنتجها قنوات األطفال  تناولها للقيم الدينية اإلسالمية في البرامج

التي من الواجب عليها أن تعكس هويتها اإلسالمية فيما لعربية اإلسالمية، هذه األخيرة و ا
  .تنتجه

كذلك نلمس أهمية الموضوع في كونه يدرس محتوى برامج األطفال، ألن غالبية 
تلفزيونية على الطفل مهملة بذلك الدراسات اإلعالمية تتجه إلى دراسة تأثير البرامج ال

والسبب  ،المحتوى وهنا تبقى النتيجة واحدة وحتمية فإذا لم تتغير األسباب لن تتغير النتائج
فإن كان المحتوى إيجابي كان التأثير إيجابي والعكس  التأثير هو النتيجةهنا هو المحتوى و 

  .صحيح
ل ضئيل مقارنة مع الدراسات إن نصيب الدراسات اإلعالمية العربية المتعلقة بالطف

وات كما أن الدراسات التي تهتم بالقن ،ت على الشرائح الجماهيرية األخرىالتي أجري
غالبية الدراسات تهتم بتأثير أو محتوى البرامج الغربية المتخصصة لألطفال أيضا قليلة، و 

المضمون ,لكم المستوردة متجاهلين بذلك أهمية البرامج العربية المنتجة لألطفال من حيث ا
  .والشكل

باعتبارها أحد قنوات شبكة " تلفزيون ج"ل أهمية الموضوع في تناوله لقناة أيضا تتمث
الجزيرة هذه الشبكة والتي مثلت ولوقت طويل وحتى يومنا هذا أحد مصادر القوة لإلعالم 

 .العربي 

  أهداف الدراسة  .3
تركز على " تلفزيون ج" ناة ن الهدف الرئيسي من الدراسة هو معرفة ما إذا كانت قإ

القيم الدينية اإلسالمية كقاعدة أساسية من خالل البرامج التي تنتجها، وهذا من خالل تحليل 
  :كما نهدف أيضا إلى. نموذجا" نون"مضمون برنامج  

  .معرفة أنواع المواضيع التي يتم التطرق لها من خالل برنامج نون  -
  .ي البرنامجالقيم التي المتضمنة فمعرفة أهم  -
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 .القيم األخرى ىمعرفة ما إذا كانت القناة تركز على القيم العقائدية بنفس درجة تركيزها عل -

صرف ذهن الطفل العربي المسلم عن اإلنتاج الغربي وذلك بطرح البديل اإلعالمي  -
 .اإلسالمي الهادف إلى ترسيخ القيم األخالقية اإلسالمية 

 .اإلعالم التلفزيوني العربي بقضايا الطفل ككيان مسلم التأكيد على ضرورة اهتمام  -

ء شخصية التأكيد على مسؤولية القنوات الفضائية العربية المخصصة لألطفال في بنا -
 .اإلسالمية الطفل 

إيجاد التوازن النفسي في شخصية الطفل وهذا من خالل إنتاج برامج أطفال تعكس البيئة  -
  .التي تتماشى مع واقع وعقلية الطفل ظروفها و ية اإلسالمية بأحداثها و العرب

 

  تحديد مفاهيم الدراسة  .4
داللة تطلق على االعتدال واالستواء والعمل الدءوب لبلوغ الغاية التي تتمثل في  :القيمة -1

" انتصب"و "وقف"و" اعتدل"بمعنى " قام"من فعل  الفضيلة ألن أصل االشتقاق اللغوي هو
   . )1( "استوى"و" بلغ"و
يعبر عنها اهتمام الفرد وميله إلى معرفة ما وراء العالم الظاهري ،فهو  :القيمة الدينية -2

يرغب في معرفة أصل اإلنسان ومصيره ويرى أن هناك قوة تسيطر على العالم الذي يعيش 
سود عندهم هذه القيمة يتميز األشخاص الذين تيحاول أن يصل نفسه بهذه القوة، و و  فيه

  .)2( لدين في كل النواحيتعاليم ا بإتباع
القيم في المنظور اإلسالمي هي مجموعة من المثل العليا : القيم في المنظور اإلسالمي -3

المعايير لسلوك األفراد والجماعات وابط و والغايات والمعتقدات والوسائل والتشريعات والض
  .جل مصدرها اهللا و 

     َ                             فالقرا ن الكريم والسنة النبوية هما تتميز القيم في المنظور اإلسالمي من حيث المصدر ، -
مصدر القيم واألخالق في اإلسالم، وتحدد هذه القيم عالقة اإلنسان وتوجهه إجماال وتفصيال 

ومع نفسه ومع اآلخرين من البشر ومع الكون وتتضمن ) االلتزام بمنهج اهللا(مع اهللا تعالى 
يمي واألخالقي في بناء القيم غايات ووسائل، ويؤكد اإلسالم على أهمية الجانب الق

                              
   .31ص  ،2010 الجزائر ،منشورات االختالف، ،1ط ،إشكالية القيم في فلسفة برغسون/نورة بوحناش - 1
 إيتراك، مصر، ،1ط ،دراسة في تأثير الواقع الثقافي :القيم التربوية في صحافة األطفال/أسامة عبد الرحيم علي  -2

   .27ص ،2005
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الشخصية المسلمة بما منحها اهللا سبحانه تعالى من إمكانات ومقومات خلقية فالطبيعة 
  .)1(اإلنسانية تمتلك في ذاتها مقومات نموها األخالقي

القيمة على أنها ما يرتفع بالفرد إلى المنزلة المعنوية،  عبد الرحمان عزييعرف الدكتور  -
نم ا أداة يمكن أن                                                            ٕ   ويكون مصدر القيم في األساس الدين فاإلنسان ال يكون مصدر القيم وا 

  .            )2(كما يشير إلى أن القيم تمثل أعلى مستوى في الثقافة  .تتجسد فيها القيم
تفع في المعنى يسعى الفرد إلى تجسيدها كلما ار االرتقاء أي ما يسمو "ويقصد بالقيمة  -

في منظوره القيمة ما يعلو عن الشيء ويرتبط بالمعاني و  .بفعله وعقله إلى منزلة أعلى
  .)3(الكامنة في الدين

واإلبالغ من . يعرف عبد الرحمن عزي اإلبالغ على أنه توصيل رسالة قيمية :اإلبالغ - 4  
وقد ارتبط . الكلمة في اإلعالم واالتصال، أي في اإلبالغ بالغةالتبليغ أقدم وأبلغ كما تشير 

ويشتق من اإلبالغ . فيقال أعلمته بالخبر وأبلغته الرسالة. اإلبالغ بالقيم وليس بالخبر ضرورة
 .  )4(اإلبالغ أشمل من اإلعالم  وهو يرى أن . محتوى القيم

  :البرامج التلفزيونية-5
ل عبر قناة  :التلفزيوني البرنامج - مجموعة مشاهد مصورة يصاحبها (              ِ            هو رسالة من مرس 

، تريد أن تحقق أهدافا محددة ،عبر معلومات عقلية ووجدانية )مشاهد(             ِ   صوت، إلى مستقب ل 
                        ِ                      َ                 ُ                   تناسب ميول ورغبات المستقب ل وقدراته العقلية ،ترس ل بأساليب وطرق تب ث اإلمتاع والترويح 

  )5(.فيه
تعالج تلفزيونيا باستخدام التلفزيون كوسيلة تتوافر لها كل هو عبارة عن فكرة تجسد و   -

 ،بتكوين وتشكيل إمكانيات الوسائل اإلعالمية، وتعتمد أساسا على الصور المرئية، سواء
كانت مباشرة أو مسجلة على شرائط  جوانبها خالل  VTRيتخذ قالبا واضحا ليعالج جميع 

                              
   .31-30،ص ص 2006األردن،دار الشروق، ،1ط ،الشباب والقيم في عالم متغير/ماجد الزيود - 1
 ،مركز دراسات الوحدة العربية روت،بي ،دراسات في نظرية اإلتصال :نحو فكر إعالمي متميز/ عبد الرحمن عزي- 2

   .102ص ،2009
   .107المرجع نفسه،ص  - 3
   .21ص ،2013الدار المتوسطية للنشر، تونس، ،1ط ،اإلعالممنهجية الحتمية القيمية في /عبد الرحمن عزي- 4
   .22-21ص ص ،2007بغداد، دار النفائس، ،1ط ،مقومات نجاحهكتابته و :البرنامج التلفزيوني/فاروق ناجي محمود - 5
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ستمرار حيث نالحظ ألوانا جديدة، وأشكال مدة زمنية محددة، وتتطور برامج التلفزيون با
  .برامجية متميزة من آن آلخر، وال تقف عند حد معين 

تهدف البرامج التلفزيونية على حد اختالف مضمونها وأشكالها إلى اإلعالم والتثقيف   - 
والتوجيه والتسلية والترفيه واإلعالن، ويستطيع التلفزيون أن يحقق كل هذه األهداف من خالل 

امجه المتنوعة لخدمة أهداف الدولة والمجتمع، ولعل أولى االهتمامات التي تشغل بال بر 
القائمين على التخطيط لبرامج التلفزيون تلك التي تتعلق بوضوح األهداف التي تقوم البرامج 

المادية والبشرية القادرة على تنفيذها ووضع الخطط  اولة توفير اإلمكاناتعلى خدمتها، ومح
البرامجية التي تحقق هذه األهداف المرجوة، في إطار من التوازن بين رغبات المشاهدين 

  .)1(واهتماماتهم من جهة وتحقيق أهدافهم المذكورة من جهة أخرى
  :برامج األطفال التلفزيونية -6
يقدم لألطفال عبر شاشة التلفزيون من عروض بأنها كل ما ) 1999( صبري هاشميعرفها  -

أفالم سواء كانت هذه العروض من اإلنتاج المحلي أو المستورد بما تحتويه من قصص و 
  .رقصاتوأغاني و 

بأنها البرامج التي يقدمها التلفزيون المصري لطفل ما قبل " عال عبد الرحمن"وتعرفها  -
  .)2(يفالمدرسة والتي تحقق قدرا من التسلية أو التثق

هي البرامج المنتجة والتي تحمل مضامين وقيما إنسانية، اجتماعية، تربوية،سلوكية،  -
أفالم الرسوم المتحركة،نشرات األطفال، البرامج : دينية، وتتخذ أحد األشكال التالية

التعليمية،مسلسالت األطفال ومجالتهم، أفالم األطفال، باإلضافة إلى المسلسالت التثقيفية 
  )3(.والترفيهية 

هي برامج مختلفة تساعد على تنمية الجوانب الجسدية والنفسية واالجتماعية لألطفال      -
  .)4(وتفتح أمامهم محاوالت للتفكير واإلبداع وتنمي قدراتهم و مهاراتهم 

                              
   .490ص  ،2003 المجلد الثاني، دار الفجر، الموسوعة اإلعالمية،/محمد منير حجاب - 1
ص  ،2009 دار الفكر العربي، عمان، ،1ط ، اإلعالم المرئي وتنمية ذكاءات الطفل العربي/ناسهايناس السيد محمد  - 2

   . 46-45ص
،ص 2004،ملتقى الطفل واإلعالم،األغواط،جامعة عمار ثليجي،القيم السائدة في برامج األطفال التلفزيونية/نواري آمال -3

   .3-2ص 
  4- نصر الدين العياضي/التلفزيون:البرمجة،المشاهدة-آراء و رؤى-دمشق،منشورات وزارة الثقافة،1998،ص11.



 

12 

  :تحديد المفاهيم إجرائيا 
لك يتطلب المفهوم اإلجرائي هو الذي يقترحه الباحث بما يخدم طبيعة موضوعه، وذ

جهده في تطويع المفهوم لباحث و بعض التعديل في المفهوم النظري بما يعكس إسهام ا
  .خصوصية دراسته في المجالوتكييفه مع 

  :القيمة الدينية اإلسالمية  -1
من خالل تحديد المفاهيم السابقة وربطه بإشكاليتنا التي تتناول واقع القيم الدينية 

هي :، نقصد بالقيمة الدينية اإلسالمية"تلفزيون ج" بقناة  "نون" اإلسالمية في مضمون برنامج
أي أنها  ،مجموعة الصفات السلوكية والعقائدية واألخالقية التي توجه الفرد وجهة دينية

مجموعة األحكام والمبادئ النابعة من تصورات أساسية عن الكون والحياة واإلنسان واإلله 
سنة المصطفى الكريم عليه الصالة والسالم، يسعى كما صورها اإلسالم من خالل القرآن و 

فالقيم اإلسالمية تهدف إلى . الفرد إلى تجسيدها في أفعاله وأقواله وجميع تفصيالت حياته
تنمية الفرد بشكل كامل عقليا وبدنيا، روحيا، عاطفيا، جماليا، اجتماعيا، أخالقيا ،ثقافيا 

 . وسياسيا

وتقدمها " تلفزيون ج " ة اإلسالمية التي تنتجها قناة مجموعة الرسائل القيمي :اإلبالغ -2
  ".نون"وتوصلها لألطفال العرب المسلمين من خالل برنامج 

نقصد بها في دراستنا مجموعة العروض والرسائل التي تقوم  :برامج األطفال التلفزيونية - 3
،باعتبارها قناة مينبإنتاجها على مستوى القناة، وبثها لألطفال العرب المسل" قناة تلفزيون ج"

والمتمثلة في برنامج نون وهو برنامج تفاعلي مليء يستضيف فيه المذيع كل  عربية إسالمية
أسبوع ضيفا خاصا يكون متميزا وحقق النجاح بعد رحلة من التحديات موجه أساسا للفتيات 

سنة، كما يعرف المشاهدين على مختلف جوانب اإلتكيت من خالل خبراء  12و 9بين 
  .)1(صين يقدمون نصائح حول مواضيع مختلفةمخت

  :الدراسات السابقة.5
هناك عدد من الدراسات حول إعالم الطفل، استفدنا من بعضها في المنهج وأخرى في 
تصنيف القيم وأخرى كانت زادا معرفيا لنا فيما يخص برامج األطفال التلفزيونية تناولنا منها 

  :ما يلي

                              
.15:00الساعة، 2013-04-26، تصفح يومبرنامج نون ، www.jeemtv.net - 1  



 

13 

  )1( دراسة طارق البكري -1
حاول الباحث في دراسته تقديم صورة مفصلة عن مجالت األطفال التي تصدر 
بالكويت ودورها في بناء شخصية الطفل المسلم وهذا من خالل إجراء مسح شامل لجميع 

اعتمد الباحث على المنهج التاريخي من . مجالت األطفال الكويتية في الماضي والحاضر
ر ولدراسة الجذور التاريخية لمجالت األطفال خالل دراسة الطفولة بين الماضي والحاض

كما اعتمد على منهج تحليل المضمون في دراسة مجلة براعم اإليمان وهي مجلة . الكويتية
. إسالمية متخصصة لألطفال تصدر عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية التي بالكويت

  :وقد توصل إلى النتائج التالية
لكويت ال تمثل بصدق صورة صحافة الطفل اإلسالمية التي مجالت  األطفال الصادرة با -

                                            .المتوقع أن تسعى بجد إلى بناء شخصية الطفلمن 
غالبية العاملين في صحافة الطفل في الكويت من غير المتخصصين في هذا العمل  -

  .اإلعالمي 
فال تجربة متعثرة وغير ناجحة وهذا راجع لعدم توفر تجربة الكويت في إعداد مجالت لألط -

  .اإلمكانات المالية التي تشكل عثرة أمام انطالق مجلة أطفال إسالمية ناجحة
    :تعقيب حول الدراسة 

تعتبر هذه الدراسة من بين الدراسات المهمة في حقل إعالم الطفل، ألنها عنيت بدراسة 
ودورها في بناء شخصية " المجالت"افة المكتوبة جانب من جوانب وسائل اإلعالم وهو الصح

الطفل المسلم، ولكن المجالت ال تجلب انتباه الطفل العربي كثيرا من جهة ولعدم إمكانية 
توفرها لدى جميع األطفال على عكس التلفزيون الذي ال يكاد يخلو أي بيت عربي من 

ن األطفال مشاهدة كم هائل من و مع االنتشار الواسع للقنوات الفضائية أصبح بإمكا ،وجوده
المعلومات من دون انقطاع ،هذا ما يتطلب ضرورة معرفة ما تبثه هذه القنوات العربية 
المخصصة لهم و دورها في بناء شخصية الطفل المسلم و هذا ما نحاول معرفته من خالل 

 .دراستنا

  

                              
 جامعة اإلمام األوزاعي، الكويت، رسالة دكتوراه، مجالت األطفال ودورها في بناء الشخصية اإلسالمية،/طارق البكري -1

1999.  
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   )1(:دراسة زياد بن علي محمود الجرجاوي -2
عيم القيم التربوية والثقافية األطفال في تد لمعرفة دور برامججاءت هذه الدراسة 

كنتيجة للجدل الواقع بين معارض الوطنية للطفل الفلسطيني والعلمية والدينية والجمالية و 
ن أن للتلفاز فالمعارضين يرو  ،طفالدوره في تدعيم القيم لألومؤيد للتلفاز من حيث أهميته و 
جتماعية أما المؤيدون فذهبوا إلى أنه يوسع مدارك أطفالهم امساوئ خلقية، جسمية، تربوية و 
قد جاءت هذه الدراسة لحل هذا الجدل، وقد أجريت و  ،ويزيد من معارفهم وينمي خيالهم

حالة  15ال تم استبعاد أم من العامالت في رياض األطف 110الدراسة على عينة اشتملت 
  . 2006رياض األطفال للعام  من أمهات الفلسطينيين العامالت في مجال 95تبقى و 
  :  قد توصل الباحث في األخير إلى النتائج التالية و 
يلي ذلك البعد المتعلق بالقيم ، %74.27احتل بعد القيم العلمية المرتبة األولى بنسبة  -

جاء في و  %63.16في المرتبة الثالثة بعد القيم الوطنية بنسبة و  %68.51الجمالية بنسبة 
  . %62.82بعد القيم الدينية بنسبة  المرتبة األخيرة

  :تعقيب حول الدراسة 
طفال فإن حلول بعد القيم الدينية كآخر دور من أدوار برامج األ ،ج الدراسةنتائمن خالل 

لى إعادة نظر إلى محتوياالمتلفزة شيء يدعو للقلق و  ما ت هذه البرامج الموجهة لألطفال و ٕ                        ا 
تقدمه من قيم والتي من المفروض أن تجعل من البعد القيمي الديني اإلسالمي قاعدة إلنتاج 

  .التركيز عليه تأتي دراستنا إلضافة هذا البعد و برامجها ومن هذا المنطلق 
  )2(:دراسة نايف بن خربوش هندي الذويبي - 3
التلفزيونية الموجهة الدراسة إلى التعرف على طبيعة القيم المتضمنة في البرامج  تهدف -

الجامعة التي تبث برامج أطفال المتخصصة لألطفال و : يات العربيةلألطفال بالفضائ
لمتمثل في أسلوب تحليل اثها، حيث استخدم المنهج الوصفي و ضمن ساعات ب

                              
دور برامج األطفال المتلفزة في تدعيم قيم الطفل الفلسطيني من وجهة نظر بعض /الجرجاويزياد بن علي محمود  -1

   .)ال،ت،ن(جامعة القدس المفتوحة ، العامالت في رياض األطفال،
دراسة تحليلية لمضمون عينة :م في البرامج الموجهة لألطفال بالفضائيات العربية القي/نايف خربوش هندي الذويبي -1

 قسم العلوم االجتماعية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،كلية الدراسات العليا،الرياض،  أطروحة دكتوراه، ،من البرامج
2012.   
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ة، حيث استخدم استمارة تحليل المحتوى كأداة لجمع بيانات عينة الدراسالمضمون و 
 :يةتوصل إلى النتائج التال

الدالة على  أكثر القيم المتضمنة في البرامج التلفزيونية الموجهة لألطفال هي القيم -
 .القيم الغربية على المجتمع السلوكيات السلبية و 

طنية والقيم أقل القيم المتضمنة في البرامج التلفزيونية الموجهة لألطفال هي القيم الو  -
 .الدينية واألخالقية

ى في جميع القيم الفرعية المتضمنة في البرامج التلفزيونية احتل العنف المرتبة األول -
 :توصل أيضا إلى التوصيات التالية كما .موجهة لألطفال بالقنوات الفضائيةال

مبكرة من  تطوير برامج تربوية لجعل األطفال مشاهدين يمتلكون الفكر النقدي في سن -
 .ئةكار التلفزيونية الجيدة والسياألفخالل مناقشة البرامج و 

قيم االيجابية وتنفر من القيم االهتمام بمضمون برامج األطفال بحيث تساهم في غرس ال -
 .والسلوكيات السلبية

حث القائمين على القنوات على اختيار مفردات عربية أكثر ذوقا وال ترسخ القيم السلبية  -
 .وتفي بالغرض وال تخل بالمشهد عند دبلجتهم لبرامج األطفال

 :الدراسة التعقيب حول  

تعتبر الدراسة من الدراسات التي استفدنا منها في غالبية مراحها خاصة في جانبها  -
التطبيقي من خالل تصميم االستمارة، حيث اتفقت مع دراستنا في تناولها للقيم ودراسة 

 .برامج بعض القنوات المتخصصة لألطفال 

  منهج الدراسة . 6
  : منهج الدراسة

لباحث نوع الهدف من دراستها هو الذي يحدد لوسة و المدر طبيعة المشكلة البحثية 
مدى من مضامين و " تلفزيون ج"ثه قناة ربطا بموضوعنا فلمعرفة ما تبالمنهج الذي يستعمله و 

تجسد القيم الدينية اإلسالمية في البرامج التي تنتجها فرض علينا استخدام منهج تحليل 
ة في المحتوى، فهو يهتم بتحليل مضمون الذي يهتم باكتشاف المعاني الكامن، المحتوى

  .يهاالتجاهات العامة السائدة فو الرسالة اإلعالمية للوقوف على األفكار والقيم 
ات االتصال إلى االتصال ما تنقله أداة من أدو يقصد بالمضمون في علوم اإلعالم و و 

بث قيم أو أو  بغية تغيير رأيه أو تزويده بمعلومات )قارئ، سامع أو مشاهد(متلق معين 
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ال يذهب إلى اهر لمادة من مواد االتصال فقط و هو يكتفي بدراسة المضمون الظو  .اتجاهات
  .)1(ذلك من نوايا القائم على المضمونما وراء 

وتحليل مواد اإلعالم واالتصال هو تفكيك ما ينتجه القائمون على وسائل االتصال 
اتصالية متنوعة إلى أجزاء مادية  الجماهيري، المكتوبة، المسموعة والمرئية من مضامين

تسمح بكشف الرموز والصيغ المختلفة المستخدمة في التعبير عن القيم واألفكار المراد 
 .)2(تبليغها إلى الطرف اآلخر في عملية االتصال

م الدينية اإلسالمية في برنامج وهو معرفة واقع القي هذا ما نحاول القيام به في دراستناو 
اة غرسها في نفوس كذلك معرفة أنواع القيم التي تريد القنو  ،قناة تلفزيون ج الذي تنتجه" نون"

مجموعة اإلرشادات  ومن خالل "نون" البنات خاصة من خالل برنامج األطفال عامة و 
ومن جهة أخرى  في ذلك البرنامج، -البنات - النصائح التي يقدمونها لألطفالوالتوجيهات و 

الهدف المحوري هذا هو البرنامج و  مدى تجسدها في ذلكواقع القيم الدينية اإلسالمية و  معرفة
حيث قمنا بتحديد فئات تحليل مضمون الدراسة معتمدا على تساؤالت الدراسة  .للدراسة

الدراسات السابقة التي وبعد االطالع على البحوث و طبيعة المادة المراد تحليلها و  أهدافهاو 
المنهج اإلسالمي  ضمون المادة المقدمة للطفل وتحديدنا لمصفوفة قيم وفقتناولت تحليل م

حيث  ،حليل المضمونوكذلك المراجع التي تطرقت لت السنة النبوية،الذي مصدره القرآن و 
 :عملية التحليل ثالث قرارات حيث تضمنت.قمنا بربط ما سبق بالجانب النظري للدراسة 

   :لالتحليتصنيف المحتوى وتحديد فئات  -1
تحديد فئات التحليل الرئيسية والفرعية و يعتمد نجاح تحليل المحتوى على دقة اختيار 

التي تتضمنها المادة المراد تحليلها حيث أن التحليل الدقيق لفئات التحليل من الطرق المؤدية 
أي تجزئة وتحويل الكل إلى أجزاء ذات خصائص أو . )3(بحثية مثمرةو إلى نتائج علمية 

من و  ،)4(االتفاق عليها مسبقادات يتم وصفها و و أوزان مشتركة بناء على محدمواصفات أ
ا في التي اتخذت أساسو " بيرلسون"التي قدمها  التصنيفات الشائعة في موضوع الفئات

  :البحوث العربية والغربية وهي على سبيل المثال
                              

   .9،ص 2007كوم، .طاكسيج الجزائر، ،1ط  ،تحليل المحتوى للباحثين والطلبة الجامعيين/يوسف تمار - 1
  2-محمد نوال عمر/مناهج البحث االجتماعية واإلعالمية،القاهرة،المكتبة األنجلو-  مصرية، 1986، ص13.

   .146ص مرجع سبق ذكره،نايف خربوش هندي الذويبي،   - 3
  .         112ص ،2009دار الشروق، ،،جدةتحليل المحتوى في بحوث اإلعالم واالتصال/محمد عبد الحميد -2
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  :فئات المحتوىأي  ؟...ماذا قيل: الفئات التي تجيب على السؤال
وتستهدف هذه الفئة اإلجابة على السؤال على ما يدور موضوع : فئة الموضوع -أ    

وهذا . )1(المحتوى، أي تفيد هذه الفئات في الكشف عن مراكز االهتمام في المحتوى
  .ونوع المواضيع المعالجة فيه" برنامج نون"لمعرفة مراكز االهتمام في 

غرسها في نفوس  "تلفزيون ج"للتعرف على القيم التي تريد قناة  فئة القيم -ب
األطفال العرب المسلمين، ومعرفة ما إذا كانت القناة تجعل من القيم اإلسالمية قاعدة 
في إنتاج برنامجها، وقد اخترنا هذا التصنيف ربطا بالجانب النظري لمشكلة البحث 

ببناء استمارة تحليل المحتوى كخطوة  وحدود ما تثيره الدراسة من تساؤالت ثم شرعنا
  .مبدئية
الفئة تصلح في تصنيف المعتقدات واألعراف والتقاليد في حياة الجماعات وهذه 

القضايا تجاه الموضوعات و أفكارهم اواألشخاص والتي يمكن أن تؤثر في سلوكهم و 
   .)2(المطروحة

  قد استعملناو  :فئات الشكلأي  ؟...كيف قيل: الفئات التي تجيب على السؤال
لمعرفة أهمية كل الرئيسية   لقياس الوقت المخصص للمواضيع الزمنية فئة المدة - 1

  .موضوع
في التأثير على البنات إيجابا  وهذا لمعرفة استعمال الصورة: فئة الصورة كآلية للتأثير -2
الصور سلبا فالصورة ذات أهمية بالغة في مجال االتصال إلى جانب اللغة فكما يقول المثل و 

  .)3(أصدق تعبير من ألف كلمة
هي المحرك األساسي هي الوعاء الذي يصب فيه الفكر و  فاللغة :فئة اللغة المستخدمة -3
لة لهذه ومن خالل هذه الفئة نهدف لمعرفة أنواع اللغات المستعملة في توجيه الرسا .)4(له

  .اسية للقيم اإلسالميةمقومات األسأن اللغة العربية تعتبر إحدى الالشريحة العمرية، خاصة و 
كن إخضاعها للعد والقياس هي وحدات المحتوى التي يمو  :تحديد وحدات التحليل -4

تكرارها أو إبرازها دالالت تفيد الباحث في تفسير النتائج ويعطي وجودها أو غيابها و  ،بسهولة
                              

   .         120المرجع نفسه ص - 1
   .126المرجع نفسه،ص - 2
   .58ص مرجع سبق ذكره، ،تماريوسف  - 3
   .54ص المرجع نفسه، -4
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حيث اعتمدنا  .)1(مةوحدة الكلالجملة و  ،نقسم إلى وحدة الفكرة أو الموضوع، الفقرةتو  الكمية،
بحيث تعبر للمشاهد عن  العبارةأو  الجملةفي إطار الفكرة  وحدةلتحليل فئات المحتوى على 

 ،وحدة الزمنكذلك  سياقها،و التي تظهر من خالل المشاهد المعروضة و القيمة المتضمنة 
القياس لتقييم خطة العد و  ثم ثم يلي ذلك تصميم استمارة جمع البيانات. ووحدة المقطع

تقرير النتائج،حيث أن وحدات التصنيف هي التي تفرض على الباحث ارة و دات المختالوح
لقياس وهذا يرتبط الزمن كوسائل للخيار بين التكرار كوسيلة للعد واتخاذ مقاييس المساحة و ا

  .)2(فروضهبأهداف البحث و 
برنامج "ميل ما تسنى لنا من الحلقات من لتحقيق هذه الخطوات قمنا بتسجيل وتحو 
، وهذا إلمكانية رجوعنا للمادة المراد تحليلها، ثم قمنا بتفريغ على أقراص مضغوطة" نون

  .عن طريق مراعاة الدقة في الكتابةمضمون هذه األقراص 
لتكتمل بذلك الخطوات المنهجية الخاصة بتحليل المحتوى كمنهج مستقل بقرارات 

  )3(وخطط بحثية متميزة
   أدوات الدراسة. 7
عن  صعوبة دراسة القيم   David Abereleيعبر  :قيم الدينية اإلسالميةمصفوفة الإعداد -أ

إننا مهما قصدنا بكلمة قيمة ،فإن ميدان القيم على ما يبدو عليه عصي اإللمام به :" بقوله 
نهدف من خالل تحديد مصفوفة و عليه .)4("كل اإللمام و اإلحاطة به من جميع الجوانب 

هج اإلسالمي الذي مصدره القرآن راسة من خالل تحديد القيم وفق المنالقيم إلى تأطير الد
التي و  ، هذا ما يجعل من القيم الناتجة عنه قيما أصيلة ثابتة لثبات مصدرها،والسنة النبوية

تكون قاعدة أساسية في إعداد البرامج و  ،لمسلم عامةمن الواجب أن تراعى في تربية الطفل ا
هذه القيم من خالل الدراسات   طقد قمنا باستنباو  ،ما كان نوعهازيونية اإلسالمية مهالتلف

فالتربية اإلسالمية تهدف  .هي على سبيل المثال ال الحصر والقراءات التي اطلعنا عليها و 
ثقافيا  ،جماليا، اجتماعيا، أخالقياعاطفيا، مية الفرد بشكل كامل عقليا وبدنيا، روحيا، إلى تن

                              
   .136ص المرجع نفسه، - 1
   .150-149ص المرجع نفسه، - 2
   .112، ص المرجع نفسه - 3
أطروحة دراسة استطالعية بمنطقة البليدة،–أثر وسائل اإلعالم على القيم و السلوكيات لدى الشباب /السعيد بومعيزة -  4

   142،ص2006الجزائر،كلية العلوم السياسية واإلعالم،قسم علوم اإلعالم و االتصال،دكتوراه،جامعة 
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اإلسالم ليس فقط " حسن حنفي"ها في عباءته كما يقول لثقافة بأسر وسياسيا فاإلسالم يحتوي ا
من خالل هذه المصفوفة ، و )1("ا أيضا ونظاما اقتصاديا اجتماعيابل إيديولوجي ،نظاما أخالقيا

 .سنقوم بتفسير نتائج الدراسة

  :تصميم استمارة تحليل المحتوى -ب
الدراسة تهدف إلى التعرف على واقع القيم الدينية اإلسالمية في عينة من برامج  أن بما

كأداة رئيسية لتفريغ  استعملنا استمارة تحليل المحتوى ،هو برنامج نونو المحلية " تلفزيون ج"
فهي توفر للباحث إطارا محددا  .البيانات المراد تحليلها لتحقيق هذا الهدفو المعلومات 
وأغراض ، حيث يتم تصميمها بما يتفق مات التي تفي بمتطلبات البحثمعلو لتسجيل ال

بيانات األولية عن وثيقة ، التي تشمل البر كميا عن رموز الوثيقة الواحدةوتع ،التحليل
  .وحدات القياس وحدات التحليل و ،المحتوى، فئات التصنيف

  :عينته مجتمع الدراسة و . 8
  :مجتمع الدراسة  -أ

 البحث في تحليل المحتوى ،مجموعة الرسائل المتماثلة والمعبرة فييقصد بمجتمع 
، والتي يريد الباحث معرفة خصائصها، أي جميع حوامل يطلق عليها وسائل االتصال

ا أثناء الفترة األعداد التي صدرت من الصحيفة أو مجموعة الصحف التي تم اختياره
أو جميع البرامج  بوعات المطلوب تحليلها،جميع الكتب أو الوثائق أو المط ،المحددة  للدراسة

اإلذاعية أو التلفزيونية أو جميع األفالم أو المسرحيات أو المسلسالت موضع التحليل والتي 
  .)2(عرضت خالل فترة التحليل

 )*(بعد مشاهدتنا لمجموعة من برامج األطفال في عدد من قنوات األطفال اإلسالمية
شد  حول بعض منها من خالل موقعها اإللكتروني، واطالعنا على مزيد من المعلومات

وكذلك حديثها عن " تلفزيون ج" انتباهنا برامج قناة الجزيرة أطفال سابقا والمعروفة اليوم ب 
طريقة انتقائها لبرامجها المستوردة منها والمحلية التي تنتجها على مستوى القناة، حيث أنها 

                              
 ،2001 عالم المعرفة، الكويت، ،رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي :الثقافة العربية وعصر المعلومات /نبيل علي -2

   .422ص
 . 13-12ص ص  ، مرجع سبق ذكره،ريوسف تما -2
 .أي أن مصدرها بلد عربي إسالمي ،بمعنى أن المرسل عربي مسلم :نقصد بقنوات أطفال إسالمية *
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تربوي للمؤسسة وغرس القيم التي من شأنها تلقي على عاتقها مسؤولية تدعيم الهدف ال
فهي ترى بأن مهمة الرسالة التي تحملها تشبه  المساهمة في إعداد جيل واعد من الشباب،

مات الالزمة عن القناة ومن هنا قمنا بجمع المعلو  .)1(إلى حد كبير مهمة اآلباء واألمهات
فال في بداية الموسم الدراسي كما قمنا بتعزيز بحثنا بإجراء مقابلة مع األط ،كأول خطوة

ما هي أكثر قناة أطفال تلفزيونية تشاهدها ؟ : ، تمثلت في طرح السؤال التالي2014سبتمبر 
تلفزيون "قناة  ،"MBC3قناة " الناطقة باللغة العربية،" سبيستون"قناة  : من بين القنوات التالية

وهذا . استبعدنا القنوات الغنائيةوقد  ،"بالعربية   CN"قناة نوتوورك كرتون بالعربية و  ،"ج
تمثل عددهم في " عياد عبد القادر"على أطفال السنة الرابعة والخامسة بالمدرسة االبتدائية 

السنة األولى والثانية متوسط وقد تمثل عددهم  ،"باي محمد" وأطفال متوسطة" تلميذ 89"
حيث  .تلميذ 280وع ، أي بمجملوالية تيارت. ذكور 87بنات و 104منهم  "تلميذ 191"في

سنة أي مرحلة  12إلى  9اخترنا هذه األقسام ألنها تمثل المرحلة العمرية لألطفال من سن 
حيث تعتبر هذه المرحلة من وجهة نظر النمو أنسب مراحل التطبيع  الطفولة المتأخرة،

كما  ،)2(االجتماعي وهي من المراحل الواسعة لتعلم الطفل المفاهيم واالتجاهات وقيم المجتمع
في " سيسيليا فيليتزن " حيث تقول ،يمثل األطفال في هذه  المرحلة أعظم مستهلكين للتلفزيون

دراسة حول موضوع األطفال والتلفزيون في عملية التنشئة االجتماعية أن األطفال السويديين  
نتائج وقد توصلنا إلى ال. )3(يقضون حوالي أربع عشرة ساعة في األسبوع أمام شاشة التلفزيون

  :التالية
  .% 37.14أي بنسبة " تلفزيون ج"تلميذ اختاروا قناة   104 -
  . %17.85أي بنسبة "  MBC3" تلميذ اختاروا قناة  50 -
  .%17.5أي بنسبة " سبيستون الناطقة باللغة العربية " تلميذ اختاروا قناة  49 -
  .%16.78أي بنسبة " بالعربية   CN"تلميذ اختاروا قناة  47 -
  .%10.71بنسبة " سبيستون باللغة االنجليزية "تلميذ اختاروا قناة   30وأخيرا  -

كنموذج للدراسة وهي قناة عربية إسالمية مخصصة " تلفزيون ج" ولهذا أخذنا قناة  
لألطفال وغير مشفرة أي أنها في متناول الجميع، كما أنها تعتبر إحدى قنوات شبكة الجزيرة 

                              
.12:40،الساعة2013-04-27صفح يومت ، www.jcctv.net- 1  

  2- محمد حسن العامري/أثر اإلعالن التلفزيوني على الطفل،ط1،العربي للنشر و التوزيع،2011،ص108.
  3- أديب خضور/التلفزيون و األطفال،ط3، سوريا،المكتبة اإلعالمية،ص15.
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وبما أن طبيعة الدراسة تقتصر على البرامج العربية اإلسالمية  ،اإلعالمية العربية الكبرى
 12حتى  9ومخصصة للفئة العمرية من " تلفزيون ج " المنتجة محليا على مستوى قناة 

اخترنا أن يكون البرنامج حواري يتيح للطفل فرصة المشاركة بآرائه ويجعله طرفا في  ،سنة
ليكون مجتمع بحث في دراستنا وهذا " نون"برنامج لهذا وقع االختيار على و  عملية االتصال،
  :لألسباب التالية

المحلي أي الذي أنتجته القناة في فترة الدراسة وهو برنامج الحواري ألنه البرنامج الوحيد  -
أما بقية البرامج فغالبيتها أجنبية . سنة وعائالتهم 12حتى  9حواري موجه للبنات من سن 
  .العربية مستوردة ومترجمة إلى اللغة

، تتراوح مدة حلقة) 50(يتكون مجتمع الدراسة من ثالثة أجزاء في كل جزء قرابة الخمسون  -
  .دقيقة إلى غاية ساعة  50الحلقة الواحدة ما بين

اخترنا مجموعة فرعية من عناصر مجتمع البحث نظرا لصعوبة إجراء : عينة الدراسة -ب
حيث اخترنا عينة قصدية نظرا لطبيعة الموضوع الذي نريد من  دراسة لكل حلقات البرنامج،

خالله تحليل مضمون البرامج المحلية ونظرا ألسباب تقنية تمثلت في عدم  إمكانية تحميل 
حلقات البرنامج لكل األجزاء الثالثة من موقع القناة المتمثل في الرابط التالي 

www.jeemtv.net  حتى  2014متدة من نهاية سبتمبر خالل الفترة الم ،"نون" برنامج
علما أننا استخدمنا عدة برامج للتحميل كما استعنا بمجموعة من التقنيين في .2015فيفري 

اإلعالم اآللي لكن لم يتمكنوا من تحميلها و هذا ألسباب نجهلها مردها ربما للتغيير الذي 
وبعد عدة  ."تلفزيون ج" بإطاللة جديدة وهي أطرأته القناة على مستوى موقعها بعد ظهورها 

إلى غاية الحلقة  02من الحلقة الثانية  :تمكنا من تحميل الحلقات التالية محاوالت قمنا بها
تمثلت عينة الدراسة . ني حلقات لتسهيل عملية التحليلفقط اخترنا منها ثما 13الثالثة عشرة 

، وهذا ما 2014نوفمبر  14إلى غاية  2014بر سبتم 19في دورة برامجية بدأت من 
  :يوضحه الجدول التالي
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  :جدول يمثل عينة الدراسة 

  متوسط زمن كل حلقة  الحلقات المعنية بالدراسة  جهة اإلنتاج  اسم البرنامج  اسم القناة

قناة تلفزيون 
إنتاج تلفزيون   برنامج نون  ج

  ج دولة قطر

  02الحلقة 
  03الحلقة 
  04الحلقة

  06الحلقة 
  07الحلقة 
  08الحلقة
  09الحلقة
  10الحلقة

  د 58
  د 58
  د 57
  د 54
  د 54
  د 56
  د 55
  د 53
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III. ول الفصل اال: 

 القيم، المفهوم والماهية
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  .في مفهوم القيم: المبحث األول 
 تعريف القيم   :المطلب األول

 العليا لألفرادتعد القيم عنصرا رئيسيا في تشكيل ثقافة أي مجتمع ،فالقيم هي المثاليات 

تصور لهم و كما أن القيم تقوم بدور كبير في إدراك األفراد لألمور من حولهم  والمجتمع،
العالم المحيط بهم ،فهي تعبر عن البنية أحسن تعبير ،وتعد مرتكزات أساسية تقوم عليها 

البد لذلك نجد أنه مع كل تغيير في التركيب البنائي للمجتمع و  ،ت التفاعل االجتماعيعمليا
 أوأن تتغير القيم لتواكب التركيب البنائي الجديد لينشأ صراع قيمي بين القيم الجديدة 

المستهدفة من التغيير والقيم السائدة بالفعل في المجتمع ،بمعنى أن يتفشى صراع بين 
كما أن القيم من المفاهيم الجوهرية في جميع ميادين الحياة ).  1(الوضع القائم وما يتعلق بالقيم

 تعتبر القيم أيضا مقاييس حيثالفلسفية ،جتماعية والفكرية و اال ،السياسية ،االقتصادية الدينية،
لقيم تتغلغل ااألفكار واألعمال في سلوك الفرد، و  توجيهتستخدمها جماعة حضارية لتحديد و 

   .)2(الالشعوريظهر في السلوك الظاهري الشعوري و وت لعات،تطفي األفراد على شكل دوافع و 
ير من وتعتبر لفظة القيم من الكلمات الشائعة بين قطاع كبير من عموم الدارسين وكث

      فإن معناها ،إال أنه مع هذا الشيوع واالنتشار لهذه المفردة ،المهتمين بالثقافات العامة
أوضح دليل على ذلك أنه ال يوجد تعريف  و ل تقريبي يكاد يكون محل اختالفولو بشك

   .)3(محدد للقيم حتى اآلن يمكن االعتماد عليه
التكنولوجية التي حصلت بسبب ما أحدثته الثورة العلمية و االهتمام بدراسة القيم  جاء قدو 

يرات كثيرة في كافة العشرين، وما تبعها من عوامل متعددة أدت إلى تغ 20في بداية القرن 
حتى على النسق القيمي للفرد، األمر الذي أدى إلى تذبذب الثقافية والمعرفية و  المجاالت

على منهم األطفال قدرة المجتمع و عدم مي القيم الموروثة والمكتسبة، و عدم االستقرار فو 
واالختيار بين القيم  بالتالي ضعف القدرة على االنتقاءالتمييز بين الصواب والخطأ، و 

  ).4(القيم الوافدة من الخارجالموجودة في المجتمع و بين القيم المتصارعة و 

                              
   .57،ص2003،السودان،دار فرحة للنشر و التوزيع، 1،طالقيم الغائبة في اإلعالم/منى كشيك - 1
 ،2003 ،العلمية الدولية ودار الثقافةاألردن،الدار  ،1ط ،التنشئة االجتماعية للطفل/ابراهيم ياسين الخطيب،و آخرون - 2

   .157ص
   .98ص ، 2008،هاللبيروت،دار ومكتبة ال ،التلفزيون والتغير االجتماعي في الدول النامية/سعيد مبارك آل زعير - 3
   .58مرجع سبق ذكره، ص/منى كشيك  - 4
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،يقول " مَّ وق"هي مشتقة من الفعل الثالثيهي جمع لكلمة قيمة و  :القيم في اللغة العربية -
علماء الصرف لفظ القيمة اسم هيئة من قام ،يقوم و أصله قومة بالواو،سكنت الواو وكسر ما 

  . )1(قبلها فقلبت ياء لمناسبة الكسرة

وسمي الثمن بالقيمة ألنه يقوم مقام  ثمن الشيء بالتقويم،: بأنها القيمة "ابن منظور"ويعرف
 الشيء، وقومته عدلته، وتقوم الشيء تعدل واستوى، وقيمة الشيء قدره وقيمة المتاع ثمنه،

، والقائم بالدين هو المتمسك به ماله قيمة إذا لم يدم على الشيء: ويقال ومن اإلنسان طوله،
  .)2(ابت عليهالث
وتعني القوة، الحزم، ترادف فضيلة الحرب،  « valere »مصدر القيمة الالتيني هو  -

  . )3(الشجاعة المعنوية 
بالفرنسية، تعني اسم النوع من الفعل قام أي وقف، اعتدل، انتصب،  valeurالقيمة تعني  -

  .)4(بلغ واستوى 
 أفكار مرتبطة بأحكامتنظيم لمعتقدات و " :بأنها  De landscheere1976) (دوال نشير"يعرفها  -

، أو مبادئ ناتجة عن معايير أو نماذج سلوكية غائبة، فهي تعبير عن مرجعية تجريدية
كل ما يمكننا أن َّ   نماذج سلوكية، إنتفضيلية، من أجل معايير و  أحكام أخالقية إلزامية أو

  ".قيمة" نعطيه أفضلية ومعنى لحياتنا يسمى
  :تعريف جانبين مهمينيكتسي هذا ال

  .حيوية لحياتهمن شأنه أن يعطي دفعا و يتمثل في عالقة الفرد بكل ما : شخصي جانب
 

  .)5(تمثله ثقافة المجتمع، المثيرة في الفرد لدوافع  االمتثال للقيم االجتماعية :جانب اجتماعي

                              
ودور األسرة في تطور المجتمع ،دورية أزمة القيم في مضمونهنظرات في لغة المصطلح و /ناصر الدين األسد -  1

   . 21ص ،2000 المعاصر،الرباط،مطبعة المعارف الجديدة،
  2 -  أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور/لسان العرب، م12،بيروت، دار صاد، (د،ت،ن)، ص500.

بيعة للطباعة دار الط لبنان، انجليزيي،-فرنسي-معجم عربيمفاتيح العلوم اإلنسانية،/خليل أحمد خليل -3
   .341والنشر،ص

،الجزائر،الشركة الوطنية للنشر نظرية القيم في الفكر المعاصر بين النسبية والمطلقية/ربيع ريمون -  4
   .27،،ص1980والتوزيع،

  . 30-29،ص ص 2010منشورات الحبر،  الجزائر، ،1، طالقيم التربوية مقاربة نسقية/ الطاهر بوغازي - 5
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نتيجة للخبرة فالقيم معتقدات تجريدية معبرة بمواقف مدركة وواعية عن تلك المعتقدات وهي 
تسبه الفرد للتعبير التي يتلقاها الفرد خالل التنشئة االجتماعية، وهي ذات محتوى داللي يك

  .)1(طموحاته هدافه و أعن حاجاته و 
هذا نظرا لتضارب آراء و  تعريفها وتباينالقيم من المصطلحات التي تعددت مفهوم يعد و 

، يحدد خصائصها تعريف واحد لهاحيث لم يجمعوا على تحديد ، كثير من الباحثين حياله
لفكر الفلسفي، ومجال التي تشمل جوانب متعددة أهمها اوهذا بسبب اختالف ميادين بحثهم و 

  .سالمية وغيرهاإلاسات الفكرية واالدر جتماع و ، علم االالتربية
أو كل توازن  أو كل هدف نسعى إلى بلوغه، على كل موضوع نرغب فيه، "قيمة"يطلق لفظ 

تحقيقه وعلى ذلك فالصحة، الثروة، اللذة، النجاح ،السعادة التكامل النفسي كلها نحرص على 
القيم والقيم المنطقية، والقيم االجتماعية،  ،قيم جمالية ،دية، قيم أخالقيةوهناك قيم اقتصا. قيم

  .)2(النفسية والقيم الدينية التربوية، ،السياسية
" ريتشل"و" لوتز"عمل على نشره هو في و الفلس ل من استخدم لفظ القيمة بالمعنىَّ إن أو

  .)3( القتصاد النمساويونعلماء او 
اد القيم هي إحدى آليات الضبط االجتماعي المستقلة عن ذوات األفر  :عريف إميل دوركايمت -

  .الخارجية عن تجسداتهم الفردية
مرغوب تتعلق بضرب من ضروب عبارة عن مفاهيم أو تصورات لل :تعريف شوارت -

 .تعلو على المواقف النوعية أو غاية من الغايات، تسمو و  السلوك

بادئ الكامنة لدى الفرد التي تعمل على توجيه مالو  القيم هي مجموعة من المعتقدات -
  .)4(سلوكه وضبطه، وتنظيم عالقاته في المجتمع في جميع نواحي الحياة

وفي فترة زمنية القيم هي انعكاس لألسلوب الذي يفكر به الشخص في ثقافة معينة  -
   .)5(معينة

                              
   .32ص المرجع نفسه، الطاهر بوغازي، - 1
ص  .2003،،لبنان، دار النهضة العربية1،طمشكالتهامدخل إلى الفلسفة و / موزه محمد عبيدان حربي عباس عطيتو، - 2

   .248-247ص 
القيم في المسلسالت التلفازية،دراسة تحليلية وصفية مقارنة لعينة من المسلسالت  مساعد بن عبد اهللا المحيا، - 3

   .28ص،ه1414دار لعاصمة، السعودية، ،1ط ،التلفازية العربية
   .23- 22ماجد الزيود مرجع سبق ذكره ،ص ص  - 4

  5-عبد اللطيف محمد خليفة/ارتقاء  القيم،دراسة نفسية،الكويت،عالم  المعرفة،ص14.
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 القيم عبارة عن األحكام التي يصدرها الفرد بالتفضيل أو عدم التفضيل للموضوعات أو -
تقديره لهذه الموضوعات أو األشياء، وتتم هذه العملية من األشياء، وذلك في ضوء تقييمه و 

الذي يعيش فيه، بين ممثلي اإلطار الحضاري الل التفاعل بين الفرد بمعارفه وخبراته و خ
  .)1(المعارفيكتسب من خالله هذه الخبرات و و 
القيمة من الناحية الموضوعية لفظ يطلق على ما يتميز به الشخص من صفات و مزايا  -

  .)2(تجعله جديرا بالتقدير قل ذلك التقدير أو كثر
رغوب فيها هي المعايير المعرفية والثقافية لدى األفراد والجماعات، م" سمير جاد "يعرفها  -

  .  )3(تستخدم كتوجيهات للحياة االجتماعية 
ة هي ما يسمو بالفرد ويرفعه من معاني يمكن إدراكها أو استنباطها من النص القيم -

القرآني والسيرة النبوية والنصوص المرجعية التي أنتجتها الحضارة العربية اإلسالمية،فالقيمة 
   . )4(سبقت فعل اإلنسان

ات بأنها المعتقدات حول األمور والغايات ،وأشكال السلوك المفضلة لدى يعرفها حليم برك -
الناس توجه مشاعرهم ،تفكيرهم،مواقفهم ،تصرفاتهم واختياراتهم وتنظم عالقاتهم بالواقع 
والمؤسسات واآلخرين وأنفسهم والمكان والزمان وتسوغ مواقفهم وتحدد هويتهم ومعنى 

  .)5(وجودهم
أن القيم تقوم في نفس اإلنسان بالدور الذي يقوم به الربان في يرى زكي نجيب محمود  -

لى هدف معلوم ،ففهم اإلنسان على حقيقته هو                                         ٕ                                         السفينة ،يجريها و يرسيها عن قصد مرسوم وا 
  .)6(فهم القيم التي تمسك بزمامه وتوجهه

د هي االرتقاء أي ما يسمو في المعنى والقيمة معنوية قيعرف عبد الرحمن عزي القيمة  -
يسعى اإلنسان إلى تجسيدها كلما ارتفع بفعله وعقله إلى منزلة أعلى وهي ما يعلو عن 

  .)7(الشيء و يرتبط بالمعاني الكامنة في الدين 
                              

   .60-59ص ص  المرجع نفسه، - 1
  2- جميل صليبيا/المعجم الفلسفي مادة القيم،بيروت،دار الكتاب اللبناني،1973،ص225.

  3- سمير جاد/معجم المصطلحات المعاصرة في العلوم اإلنسانية،القاهرة،المكتبة األنجلو- مصرية،2008،ص373.
  .21،ص2009،الجزائر،مكتبة اقرأ قسنطينة،قراءات في نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم/نصير بوعلي و آخرون-5
   .329ص بيروت،مركز الدراسات الوحدة العربية، ،4،ط صر،بحث استطالعي اجتماعيالمجتمع العربي المعا/بركات حليم -  5

  6- زكي نجيب محمود/فلسفة و فن،القاهرة،المكتبة األنجلو-مصرية،1963،ص ص 64- 65.
   .10،ص2011،تونس،الدار المتوسطية للنشرالتوزيع،1،طدعوة إلى فهم نظرية الحتمية القيمية/عزي عبد الرحمن -  7
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  . المداخل التفسيرية للقيم :المطلب الثاني
تشغل القيمة مساحة فسيحة من موضوعات البحث في العلوم االجتماعية ،و تظل 

: الفكرية، ولعل السبب في هذا التضارب هو الخلط بين مجالينمفهوما مثيرا للخصومة 
األول هو مجال الممارسة اليومية حيث تشارك في صوغها شؤون الحياة المعتادة وروافدها 

أما المجال الثاني حيث . من المؤسسات الدينية، قواعد العمل، الذوق الشائع ووسائل اإلعالم
لى نحو مختلف يفصل البحث في طبيعة القيمة تتناول الفلسفة والعلوم االجتماعية ع

  .)1(ومصادرها 
  : الدراسات ولتوضيح أكثر لمفهوم القيمة سنتطرق إلى تعريفها في عدد من 
  :الدراسات الفلسفية:ال أو 

حيث .)2(استخدم مفهمو القيم منذ القدم من طرف الفالسفة القدامى من أمثال أفالطون
 "VALEO"، فكلمةالفلسفة و هي قديمة قدم اإلنسان ذاتهتعد مبحثا أساسيا في من مباحث 

ومعناها أنا قوي أو أنني بصحة جيدة ،أي أنه يشتمل " VALUE "مشتقة من الفعل الالتيني 
على معنى المقاومة والصالبة وعدم الخضوع للتأثيرات، والتأثير في األشياء والقدرة على ترك 

  .)3( "بصمات قوية عليها
هتم بها كثير من الفالسفة قديما ااحث األساسية والتي حد المبحيث تعد القيمة أ

والقيم في مفهوم الفالسفة تنقسم إلى ثالثة أقسام كبرى تنطوي تحتها شتى المعاني  .وحديثا
الحق، الخير والجمال، هذه األوجه الثالث تحلل من خاللها حياة : التي تضبط اإلنسان وهي

  .لوجدانسلوك وااإلنسان الواعية و هي اإلدراك وال
ً  إدراكا صحيحا  ال مضلال  فاإلدراك يفرض أن يكون  حتى يجئ السلوك على أساس             ً       

أما السلوك فيقيس اإلنسان صوابه بمقياس الخير الذي هو قيمة .سليم وهنا تبدو قيمة الحق
هاتان قيمتان تميليهما على  ،عنده ليس له عنها غناء حتى وهو يقترف اإلثم ويفعل الشر

فيما ينشط في سبيله، أما " الخير"وقيمة  فيما يعمله ويدركه،" الحق"قيمة : فطرتهاإلنسان 
القيمة الثالثة فهي حلقة وسطى تقع بين اإلدراك والسلوك وهي ما يطلقون عليها النشوة 

                              
  1- صالح قنصوه/نظرية القيم في الفكر المعاصر،ط2،لبنان،دار التنوير للطباعة والنشر،1984،ص ص8-7.

  2- محمد أحمد البيومي/علم اجتماع القيم،اإلسكندرية،دار المعرفة الجامعية،1990،ص 125.
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وهي الحالة التي يشبع فيها الفرد طمأنينته ورضاه فيختار على . الجمالية أو الحالة الوجدانية
  . وغيرها... ثيابه ومسكنه وأثاثهألساس هذا ا

وقد تطور البحث في القيم الثالث ليصبح ثالث مباحث فرعية شبه مستقلة وهي مبحث 
فلسفة األخالق، والمنطق وفلسفة الجمال وهي كلها علوم معيارية تبحث فيما ينبغي أن  

ك القيم يكون وليست علوم وضعية تقتصر دراستها على البحث فيما هو كائن وتتفرع عن تل
  .)1(الثالث السابقة معان متعددة منها العدل والسالم والحرية

تعد القيم من أهم الدراسات التي  :مفهوم القيمة في بعض الدراسات التربوية والنفسية :ثانيا
تهتم بها البحوث النفسية، حيث وضح الباحثون النفسيون التربويون عدة تعريفات للقيم 

ية وبعضها يؤكد الناحية الوجدانية وبعضها اآلخر يؤكد الناحية بعضها يؤكد الناحية الشعور 
العملية، إال أنها جميعا تؤكد أن القيم أحكام يصدرها الفرد على العالم اإلنساني واالجتماعي 

  .)2( والمادي الذي يحيط به
القيم عبارة عن تنظيمات معقدة بأحكام عقلية وانفعالية " :"عطية محمود"يعرفها الدكتور 

عممة نحو األشخاص أو األشياء أو المعاني سواء معان التفضيل الناشئ عن هذه م
وأن من الممكن أن نتصور هذه على التقديرات على  ،ضمنيا التقديرات المتفاوتة صريحا أو

وهو يرى أن هذا التعريف ". أساس أنها امتداد يبدأ بالتقبل ويمر بالتوقف وينتهي بالرفض
  .ي ذكرها الباحثونشامل لجميع النواحي الت

القيم عناية كبيرة في السنوات األخيرة  مفهومفقد لقي : في الدراسات االجتماعية :ثالثا
فهو يشكل بالنسبة إليهم أهمية كبيرة سواء على مستوى األفراد أو الجماعات والمجتمعات 

وأهدافها ومجالها فأصل القيم . )3(وهذا لما للقيم من أثر على السلوك اإلنساني من كل جوانبه
الدراسات النظرية الشيء الكثير وظهر فيها ضرورتها في البناء االجتماعي نالت من و 

المذاهب التي ينتمي إليها الدارسون مما جعل االتفاق على نظرية شاملة تتفق االتجاه العام و 
دة بين في تحديد الطبيعة المتعددة الجوانب ألنساق القيمة قد أعيق نتيجة الخالفات الشدي

ن خاصة حول طبيعة أنساق القيمة والمنهج المالئم لدراسة القيم والعالقات العلماء االجتماعيي

                              
   .32مرجع سبق ذكره ، ص المحيا،مساعد بن عبد اهللا   -1

   .39المرجع نفسه ، ص - 2
   .45المرجع نفسه، ص - 3
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حيث يرى علماء االجتماع المعاصرين أن . )1(ةالعلوم االجتماعيالمتداخلة بين القيم و 
لم في علم االجتماع وأنها  الدراسات السابقة للقيم ال تعتبر دراسات علمية بالمفهوم الحديث

تتجاوز الدراسات الفلسفية البعيدة عن مناهج العلوم االجتماعية، فالقيم تقع خارج الدراسات 
 زينانيكيو توماس" االجتماعية، وفي القرن العشرين فقط وبالتحديد وبعد صدور كتاب 

 :حيث عرفا القيمة االجتماعية بقولهما أنها. )2( في أوربا وأمريكا" الفالح البولندي"بعنوان "
أي معنى ينطوي على مضمون واقعي وتقبله جماعة اجتماعية معينة ، كما أن لها معنى "

، كما اهتم جماعة من علماء )3("ا             ً     معينا أو نشاطا  خاصا محددا تصبح بضوئه موضوع
بين " فيلر" االجتماع المعاصرين بدراسة المشكالت االجتماعية في عالقاتها بالقيم، وربط 

إننا كنا متحمسون جدا في جهدنا : "اعية وقد عبر عن ذلك بقولهالقيم والمشكالت االجتم
عقل الذي يقوم بتدريس المشاكل االجتماعية الإلزالة االنحياز وأحكام القيمة من النظرية من 

لدرجة أننا قمنا بإزالة أحكام القيمة من النظرية التي ندرسها وهذا خطأ أساسي فإننا بغباء 
ليس فقط يؤدي إلى ظهور المشكلة االجتماعية في المحل أهملنا الشيء الجوهري الذي 
 ،يموهذا هو الصراع بين مجموعتين أو أكثر من أنساق الق "األول ولكن أيضا يعيق حلها 

اعية والتفكك االجتماعي، تضمنت معظم تحليالت المشاكل االجتم"  فيلر "منذ محاولة و 
العالقة بين القيم والمشاكل صراعها وقد بذلت محاوالت عديدة لتحديد صحة القيم و 

  .جتماعيحيث يعتبر معظم علماء االجتماع القيم حقائق أساسية في البناء اال .)4(االجتماعية
عندما قال أن القيم مثل كل الظواهر االجتماعية من  "دوركايم إيميل"وفي تعريف 

نظريته صنع المجتمع ولها قوة ملزمة رغم أنها أمور مرغوب فيها كما أكد من خالل 
فأفراد المجتمع يشتركون في قيم  االجتماعية أن القيم تصورات تتميز بالعمومية واإللزام،

للقيمة  ونورد تعريفا. )5(فرضها عليهم المجتمع بما له من قوة القهرواحدة أو معايير متماثلة ي
 :الجتماع واألنثروبولوجيا حيث قالقى قبوال من كثير من علماء االو " كليد كالكهون" ل 

                              
   . 93ص ،مرجع سبق ذكره،سعيد آل مبارك آل زعير - 1
   .94،ص نفسه المرجع - 2
   .46ص المرجع نفسه، - 3
   .95-94ص ص  نفسه المرجع - 4
   .99السابق ص  نفسه المرجع ،سعيد مبارك آل زعير - 5
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لمرغوب فيه ويخص فرد أو القيمة هي تصور واضح محكم أو مختلط  عن الموضوع ا"
  . )1( "يتحكم في اختيار أساليب الفعل ووسائله و غاياته من بين الممكناتجماعة و 

 والذي يقول فيه بأنها " الفاروق زكي يونس. د" الذي ينقله" هاري جونسون"ففي تعريف 
نسبة   على أساسه األشياء أو األفعال فتحظى بالقبول أو الرفض فكرة أو معيار ثقافي تقارن"

  . "الصحيحة أو الخاطئةلبعضها البعض باعتبارها من األمور المستحبة أو غير المرغوبة ،
أن القيم تقديرات لمعاني وأهمية األشياء واألعمال والعالقات الالزمة ":" هرتزلر"ويرى 

فالقيم تنظيمات عقلية فعالة ومعقدة تتضمن . "جتماعيةإلشباع حاجات الفرد الفسيولوجية واال
سلبية نحو األشياء وأوجه النشاط المختلفة وتكون إما صريحة أحكاما عقلية وتقريبية إيجابية و 

أو ضمنية نستنتجها من السلوك اللفظي وغير اللفظي وتشير القيم إلى تكوينات أو توجهات 
ماط سلوكية محددة حيال موضوعات أو أحداث أو افتراضية تنزع بالفرد إلى العمل وفق أن

   .)2( أوضاع أو أشخاص أو مؤسسات أو أفكار
لى اختالف جماعاته أن القيم تمارس سلطتها بصورة تطبع المجتمع ع" طلعت عيسى "يرى -

األفراد  التبجيل التي يمارسهاتستمد فعاليتها من حالة الرضا و  فالقيمة ،بسماته الخاصة
أن القيم مجموعة األحكام المعيارية المتصلة " زاهر" ويرى  .والجماعات في تصرفاتهم اليومية

يشترط أن و  ،ه مع المواقف والخبرات المختلفةبمضامين واقعية يتشربها الفرد من خالل تفاعل
  .)3( تنال قبوال من جماعة اجتماعية تتجسد في سياقات الفرد السلوكية أو اللفظية

  :أهمية القيم : المطلب الثالث 
تلعب القيم دورا كبيرا و أساسيا في حياة الفرد والمجتمعات إلى درجة أصبحت فيها 
القيم قضية التربية ،و ذلك ألن التربية في حد ذاتها عملية قيمية، فبدون القيم تتحول التربية 

اب االلتزام بنسق إلى فوضى ،فاالضطراب في العالقات اإلنسانية يمكن أن يعود إلى غي
ومن هنا يلعب النسق القيمي أهمية في تنظيم  .)4(قيمي متسق يحدد سلوك األفراد وتوجهاتهم
  :حياة الفرد، يمكن تلخيصها في النقاط التالية

                              
   .100، صنفسهالمرجع  سعيد مبارك آل زعير، - 1
   .28ص ،2008، كنوز المعرفة عمان،،1ط ، البرامج التلفزيونية وقيم األطفال،/ سهير فارس السوداني - 2
   .157ص  مرجع سبق ذكره، ابراهيم ياسين الخطيب وآخرون، - 3

.83،صذكرهبق سمنى كشيك،مرجع  - 4  



 

32 

يحدد النسق القيمي الغايات واألهداف للمجتمع، فيكون أساس المعيار الذي يحدد  -
 .لألفرادمجاالت االهتمام، وأنماط السلوك المالئم 

يؤدي النسق القيمي وظيفة التخفيف من الصراع الذي قد ينشأ بين القيم ذاتها، ومن ثمة  -
 .التقليل من التوتر النفسي لألفراد 

يكون النسق القيمي عالقة متينة بينه وبين ثقافة المجتمع، ما يجعل الوجدان والفكر  -
 .)1(والسلوك أبعادا متوازنة للشخصية

روحها وتماسكها داخل أهدافها التي ارتضتها لنفسها،  وهي تساعد تحفظ القيم للجماعة  -
المجتمع بأفراده وجماعاته المختلفة على التمسك بمبادئ ثابتة ومستقرة تحفظ له هذا 

 .)2(التماسك  والثبات الالزمين لممارسة حياة اجتماعية سليمة 

التكيف والتوفيق  القيم تمكن الفرد من أداء ما هو مطلوب منه ،فتمنحه القدرة على -
بإيجابية وتحقيق الرضا عن نفسه وذلك من خالل تجاوبه لمبادئ الجماعة وعقائدها 

 .الصحيحة 

تحقق للفرد اإلحساس باألمن فهو يستعين بها على مواجهة ضعف نفسه وعلى مواجهة  -
 .التحدي الذي يواجهه في حياته

 . عقله  ووجدانه  تساعد الفرد على ضبط  شهواته ومطامعه حتى ال تتغلب على  -

تعمل القيم على إصالح الفرد من النواحي النفسية والخلقية وتوجهه إلى ناحية الخير  -
 . )3(واإلحسان وأداء الواجب 

ومما يبرز أهمية القيم أنها تساعد الناس على االلتزام الخلقي نحو أوضاع معينة   -
 .)4(يحاولون الوصول إليها واإلبقاء عليها 

  
  
  

                              
.41ص ،ذكره بق،مرجع سالطاهر بوغازي - 1  

 2- محمد عبد العليم مرسي /في أصول التربية اإلسالمية ،ط1،اإلسكندرية،المكتبة الجامعية،2001،ص 79.
             114المرجع نفسه ،ص   -  3
،جامعة طنطا ،كلية التربية،قسم أصول القيم األخالقية في التربية اإلسالمية،رسالة ماجستير/عبد الرحيم بكره-  4

   .117،ص1985التربية،
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  .خصائص القيم و تصنيفها : ني المبحث الثا 
  .خصائص القيم  : األول المطلب

  :أما عن خصائص القيمة فهي تتميز بعدد من الخصائص التالية
وبالتالي الحرية واإلرادة واالختيار، ى  وهب لإلنسان العقل و حيث أن اهللا تعال :الفردية .1

ايات المبذول لتحقيق غاالستهجان أو الجهد فعبارات االستحسان و  ،قيمة حرية االختيار
 .ما عبارات االنتقاد واالختيار إال إظهار للقيممعينة لإلنسان تمثل قيما له، و 

ال تظهر معانيها  ، أي أنهاجتماعيةفال يتعارض مع إنسانية القيم كونها ا: االجتماعية .2
التي األعمال األفعال و  مدلوالتها الحقيقية إال من الوجود االجتماعي للفرد، وتتمثل فيو 

 .الصدق في القولمع بعضهم كاألمانة في التعامل و  تلتصق بمعامالت الناس

ما يعايشه من مواقف أثناء تنشئته رات و وذلك بناء على ما يتلقاه الطفل من خب :االكتساب .3
االجتماعية التي تمارسها العديد من مؤسسات التربية بما فيها وسائل االتصال والمدرسة 

 .)1( ل من السلف إلى الخلفأي أنها تنتق. واألسرة

                         ً                      درجة الثقافة للوالدين دورا  كبير في تكوين القيم و حيث يلعب المناخ االجتماعي : المناخية .4
 .)2(لدى الطفل

اإلطار الحضاري الذي ث تكتسب في ضوء معايير المجتمع و حي: الوجوبية واللزومية .5
 .ينتمي إليه الطفل فتصبح قوة ملزمة لضبط سلوك األفراد

هتمام لدى الفرد وحسب طبيعة المرحلة التي تمر فالقيم تتغير بتغير محور اال: الدينامية .6
 .اإلنسانيةاالهتمامات من زمن آلخر وفق للتفضيالت و  ، فهي تتغيربها المجتمعات

النسبي  إن أي تصور للقيم اإلنسانية يأخذ في اعتباره االستمرار: النسبية واإلطالق .7
ين ألصبح التغير على المستوي نه إذا كانت القيم دائما مطلقةألذلك والتغير النسبي و 

ن أن تكون القيم دائمة التغيير والتبديل بالمثل ال يمكو  االجتماعي مستحيال،الشخصي و 
ال تعذر استمرار الشخصية اإلنسانية و و  أي أنها  .)3(البناءات االجتماعيةاألنماط الثقافية و ٕ                                   ا 

، فاالحتشام قيمة إيجابية في المجتمع تختلف من شخص آلخر ومن مجتمع آلخر

                              
   .63ص ،ذكره بقمرجع س منى كشيك، - 1
   .63ص ،ذكره بقمرجع س ،مساعد بن عبد اهللا المحيا  - 2
   .64ص ،ذكره بقمرجع س منى كشيك، - 3
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يمة إيجابية في المجتمع العربي القيام بعمليات استشهادية قومقاومة المحتل و اإلسالمي 
رهابية في و   . المجتمعين اإلسرائيلي واألمريكيٕ           ا 

راكي يقتضي إدراك فالعنصر اإلد :يةالنزوعاإلدراكية والوجدانية و تتضمن وعيا بمظاهر  .8
التفكير أما العنصر الوجداني فيتضمن االنتقال عن طريق العقل و تمييزه موضوع القيمة و 

ما يعبر و  ما يصاحب ذلك من سرور أو ألم، و بموضوع القيمة من الميل إلى  النفور منه
العنصر النزوعي السلوكي الحركي الظاهري للتعبير عن و  عنه من حب أو استحسان

  .نالقيمة عن طريق الوصول إلى معيار سلوكي معي
تتداخل نفصلة وهي غالبا ما تتفاعل معا و تساند القيم بعضها البعض فهي ليست وحدات م .9

 .)1(على نحو يزيدها قوة 

 .األلم والحبترتبط القيم باإلنسان كاالهتمام باألفكار و  :إنسانية .10

 .ا تشكل طابعا مشتركا بين الطبقاتأي أنه :عمومية .11

، ويتم الحكم م دون أن يفرضها القانونمع بالقييتمسك المجت :بها الرغبة في التمسك .12
 .راد ألنها تنال قبوال من المجتمعبواسطتها على سلوك األف

تشكل القيم مصدرا هاما لألمان، ويعتمد عليها في كثير من  :تشعر باألمن والطمأنينة .13
   .)2( الممارسات السلوكية اليومية

جمالية أو ذات طابع جماعي جتماعية وأخالقية و اهميتها من اعتبارات نفسية و تكتسب أ .14
لى أساس طبيعة األشياء ع             ً           عتبارها تقديرا  لألشياء و با. )3(في استخداماتهاتها و في نشأ
  .نفسها

نجذاب، توجد في األشياء والموضوعات فتميز األفراد تمتاز القيمة بخاصية ا
  .سلوكهم اتجاههاوالجماعات بمواقفهم و 

الجماعة و حياة نظاما يسلكه الفرد تحمل القيمة معنى في صميمها، مما يعطي لل
  .هي غائية يسعى المجتمع إلى تحقيقهاوصول إلى االستقرار في الحياة، و لل

يظهر الجانب الواقعي فيما يمثله الفرد من قيم تتميز القيم ببعدها المثالي والواقعي و 
 تصبح، فجانب الروحي والماديتفاعلية اجتماعية، أو تأملية فلسفية فتحتوي بذلك على ال

                              
   .65ص المرجع نفسه، -1

   .160ص ذكره ،بق مرجع س ابراهيد ياسين الخطيب، - 2
   .65منى كشيك، مرجع سابق ص - 3
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 R.Rockeach et I. Dewey" ديودي"و" روكاتش"بعضها غاية كما يرى القيم وسيلة، و 
1968)1(.  
يكون بعكس القيمة قطبي إيجابي وهو ما يهم البحث وقطب سلبي و : اذب القيمة قطبانيتج

  .أو ما يسمى بالقيمة المضادة
الحكم على األشياء والموضوعات من قبل  القيم معايير للسلوك فهي أساس إصدار

  .الجماعةالفرد و 
مسيطرة  على اتجاهاته إلى  رد في تنظيم تدريجي من أعلى قيمةتتراتب القيم لدى الف

، ونموذج صية الفردالتأثير لتكون في مجموعها شخيمة، تتبادل هذه القيم التأثر و أدنى ق
دراستها ألنها مرتبطة بحياتنا القيمة و  يمكن قياسهناك من يرى انه  .)2(المجتمع المتفرد

نسانية فهي بذلك غير محدودة هناك من يرى أنها غير قابلة للقياس ألنها إ، و )3(التجريبية
  . )4(التي تؤكد صعوبة دراستها دراسة علميةالقيم المعقدة و هذا ناتج عن طبيعة و 

  .مصادر القيم  :الثاني المطلب 
فالقيم من حيث  ،ميادين البحث فيهافيما يخص مصادر القيم فهي تختلف باختالف و 

األنشطة ير يقاس عليها السلوك اإلنساني ومحدد واضح لالتجاهات و أنها معايوجودها و 
السلوكية أمر يكاد أن يكون موضع اتفاق حيث إن األفراد يجدون أنفسهم أمام بناء من 

  . )5(م يعتمد أساسا على سلم القيمالمعايير يتعلق بنوع من التقوي
 ما يجب أنا يجب أن يكون و مثال أن القيم هي البحث فيم أفالطونففي الفلسفة يرى 

، وهو يرى أنه ال بد أن يكون مصدر استقى منه الناس هذه المعتقدات التي تؤدي ال يكون
عالم الذي نعيش هو عالم آخر غير الو بهم إلى هذا اللون من التفكير أو الحديث أو السلوك 

، فأفالطون بهذا ال يجعل مصدر القيم اإلنسانية خارجا املةفيه حيث توجد  فيه األشياء ك
  .واقعية والخبرة الحية لإلنسان وأن مصدرها عالم المثل وهو عالم ثابت مطلقعن الحياة ال

                              
   .34، ص، مرجع سبق ذكره بوغازيالطاهر  - 1
   .35المرجع نفسه، ص - 2
   .65المرجع نفسه، ص - 3
   .51مساعد بن عبد اهللا المحيا، مرجع سابق، ص - 4
   .103، ص ، مرجع سبق ذكرهسعيد مبارك آل زعير - 5
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هو فيلسوف محدث من أصحاب هذا االتجاه الفلسفي فيرى أن مصدر كل  "كانت"أما  
ية األخالق هو العقل ألنه هو الذي يعطي للخبرات الحسم أي الحق وكذلك الجمال و من العل

ي مقوالت ه شكلها الخاص الذي ندركه حيث أن التركيب الداخلي للعقل يحتوي على مفاهيم
  . )1(سابقا لهاجودا مستقال عن الخبرة و و  موجودة في العقلهذه المفاهيم الفكر و 

جزأ من الواقع الموضوعي                                                 ً      في حين يرى اتجاه أخر من الفلسفة أن القيم تعد جزءا  ال يت
تتمسك بها هي نتاج عادات قيم التي تتطلع إليها و ، فهي ترى أن الللحياة والخبرة اإلنسانية

نا بتلك القيم فهي إذن من نسج فكرية كوناها حول الموضوعات أو األشياء التي ترتبط عند
   .الخبرة اإلنسانية

  :المعرفة يقسم إلى قسمينأما المسلمين فيرون أن مصدر 
 السنة ويشمل القرآن و : الوحي  )1

سموعات والملموسات والمذوقات الممل كل ما في الكون من المبصرات و ويش :الكون  )2
 .)2(المشموماتو 

أن " جوردان.أ.د" والدكتور" مندل .ج.م"أما في علم االجتماع يرى كل من الدكتور 
أن ما تحمله من قيم هو والنفسية و القيم مرتبطة إلى حد بعيد بطبيعتنا البيولوجية واالجتماعية 

  .)3(اآلخر مكتسبو دمج لدافعين اثنين إحداهما غريزي 
 أما التربويون النفسيون فيرون أن المصدر األساسي للقيم عند األفراد هو ثقافة المجتمع

هو تاريخ ذلك  ،ماأن مصدر هذه الثقافة السائدة في مجتمع ون ويعيشون فيه و الذي ينشؤ 
  .التنشئة من جيل إلى جيللتربية و المجتمع وتراثه الذي نقل عن طريق ا

  .تصنيف القيم : المطلب الثالث
عسر تصنيفها تصنيفا شامال فيقرر كثير من الباحثين صعوبة و  أما عن تصنيف القيم

  :صنفت القيم على أساس أبعادها إلىحيث "فوزية دياب."دا ذكرته من هذا م
في " سبرينجر"إن أحسن تصنيف للقيم من ناحية محتواها ما قدمه :  توىالمح بعد: أوال

 االقتصاديةالقيم النظرية و : أنماط من القيم هي الذي تحدث فيه عن" أنماط الرجالكتابة "
 .والجمالية والدينية والسياسية

                              
   .33، صذكره بقمرجع س، مساعد بن عبد اهللا المحيا - 1
   .34سه، صالمرجع نف - 2
   .51ص ،المرجع السابق - 3
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  .وتهتم بالتعاليم الدينية والمعتقدات: دينيةالالقيم 
  .كز على اكتشاف الحقائق والمعارفتر و : القيم النظرية أو المعرفية

يميل إلى فهو ال يحبهم و  ،وتعنى باهتمام المرء وميله إلى غيره من الناس: القيم االجتماعية
  .مساعدتهم

اإلنتاج وزيادتها عن طريق  يهتم فيها الفرد بالحصول على الثروة،: القيم االقتصادية
  .والتسويق واستثمار األموال

  .فيها على اعتماد القوة للسيطرة والتحكم في األشياءيحرص المرء و : القيم السياسية
النظر إلى ما يحيط المرء ا هو جميل في الشكل والتوافق، و تركز على كل مو  :القيم الجمالية
  .     )1( من نظرة تقدير

  :تنقسم من ناحية مقصدها إلى قسمينو   :بعد المقصد: ثانيا
  .الجماعات على أنها وسائل لغايات أبعدالقيم التي ينظر إليها األفراد و هي و  :وسائلية قيم -

   .)2(هي األهداف  التي تضعها الجماعة لنفسهاو  :قيم هدفية أو غائية
زاء تقرره على من وع الجبنلزام التي تفرضها و تقدر شدة القيم بدرجة اإل :بعد الشدة: ثالثا

فاوت وبالتالي فهي تت. زام بالقيم التي تنتشر بين الناسأي يقصد بالشدة مدى االلت ،يخالفها
  :يمكن تقسيمها إلى أقسام ،من ناحية شدتها تفوتا كبيرا

هي القيم الملزمة أو اآلمرة الناهية ألفراد المجتمع كالصالة عند ما ينبغي أن يكون و _ أ
  .المسلمين 

هي القيم التي يشجع األفراد على االلتزام بها يفضل أن يكون وهي القيم التفضيلية، و ما _ب
  . كمساعدة الفقراء

ما يرجى أن يكون أي القيم المثالية، وهي القيم المثالية التي يعتبرها المجتمع مثال أعلى _ ج
  .له

  :قسمينانتشارها إلى يث عموميتها وشيوعها و تنقسم من ح  :بعد العمومية: رابعا 

                              
   .161- 160ص ص  ،ن، مرجع سابقابراهيم ياسين وآخرو  - 1
   .54ص القيم في المسلسالت التلفازية، ،مساعد بن عبد اهللا المحيا - 2
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بقدر ما يكون في المجتمع من قيم في المجتمع كله، و  هي التي يعم انتشارهاو : قيم عامة_ أ
ن إلى لباس المرأة الساتر ، كنظرة المسلميون تماسكه وتكون وحدته والعكسعامة يك
  .لجسمها

أو بمناطق محدودة هي القيم المتعلقة بمواقف وبمناسبات اجتماعية معينة و : قيم خاصة_ب
  .تخص فئة من المجتمع أو طبقة منه ، أي التيجماعة خاصةأو 

  :تنقسم بالنسبة لوضوحها إلى قسمين  :بعد الوضوح: خامسا
  .تظهر بصراحة في سلوك المرءهي التي يعبر عنها بالكالم، و و : قيم ظاهرة أو صريحة_أ
 يستدل على وجودها من مالحظة االختياراتالتي تستخلص و هي و  :قيم ضمنية_ ب
  .)1(االتجاهات التي تتكرر في سلوك األفراد بصفة منتظمةو 

السلوك، ويرى أصحاب هذا االتجاه أن عمل و فالعبرة في القيم ليست في الكالم فقط بل بال
القيم الضمنية هي في الغالب القيم الحقيقية ألنها هي القيم التي يحملها المرء مندمجة في 

  .القيم الحقيقيةأما الصريحة فليست هي دائما  سلوكه،
  :وتنقسم من حيث دوامها إلى قسمين :بعد الدوام:سادسا 

وهي من القيم الوقتية سريعة الزوال والمرتبطة على سبيل المثال بالمزاج : قيمة عابرة -أ 
  .العام للناس أو الجماعات منهم لفترة معينة

ً                وهي القيمة التي تبقى زمنا  طويال  مستقيمة  في نف: قيم دائمة - ب  وس الناس يتناقلها جيل                         ً     
هي القيم التي يستمر المرء بممارستها طيلة ، و التقاليدعن جيل كالقيم المرتبطة بالعرف و 

  .الصالةكالصيام و حياته 
  :الفالسفة القيم إلى قيمويقسم علماء األخالق و 

 ي أن تحقق هذهسائر اللذات الحسية وينبغء المادية و هي القيم المتصلة باألشياو : مادية - 1
ال كانت سبيال إلى الفوضى و اعتداالقيم في توسط و   .هي قيم عابرة زائلة فانية الفساد، و   ٕ                          ل وا 

ة أو تنبثق من غير مادية أو بموضوعات اجتماعيل بأشياء هي قيم تتص: روحية - 2
 )2(.                            ً  األديان، وهذه القيم أكثر دواما  

                              
   .55ص ، السابقالمرجع  -  1

   . 56ص نفسه ،نفس المرجع  - 2
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 توماس"هذا ما ذكره يؤكد الذي يصعب اإلحاطة بها جميعا، و هذا هو أحد تصنيفات القيم 
  ". لم يستطع العقل البشري الخالق للقيم ابتكار وسيلة علمية لتصنيفها" : "... كوان

، ومن حيث أثرها متباينة من حيث مستويات اإللزامن القيم مختلفة و هذا التصنيف يبين أ
  .العمل على رفاهيتهاستقرار الجماعة وتماسكها و أهميتها في او 
)" white (وايت"أيضا من بين التصنيفات المتعددة للقيم التصنيفين المتداولين تصنيف و 
  :لينقدم محتواها فيما ي)" Alport1973(ألبورت"تصنيف و 

هذا التصنيف  وقد طبق. يحتوي هذا التصنيف على ثماني فئات: تصنيف وايت  . أ
ى قيم حيث يقسم القيم إل .سيةفي تحليل الكتب الدراعلى األطفال خاصة و 

، قيم وطنية، قيم معرفية، يم ترويجية، قيم جسمانيةدينية، قجتماعية، قيم أخالقية و ا
  .)1( ة اقتصاديةتكامل الشخصية، قيم عملي

يقيس هذا التصنيف في الشخصية   1973: "ليدزني"و" فرنون  ألبورتتصنيف   . ب
  :ست مواقف وهي

 .اكتساب المعرفةتعني البحث عن الحقيقة عن طريق و : القيمة النظرية

 .الميل إلى المصلحة إذ يتخذ  الفرد المجتمع مجاال للحصول على منافعه: القيمة االقتصادية

 .لية والسيطرةتعني اهتمام  الفرد بالمسؤو و : اسيةالقيمة السي

 .رتباط بالجماعة، والعمل على مساعدة الناس والتحلي باإليثاروتعني اال: القيمة االجتماعية

ظهار االيل الفرد إلى جمال األشياءوتعني م: اليةالقيمة الجم يسره البهجة لكل ما رتياح و    ٕ        ، وا 
 .الطبيعةفي األشياء و 

بمبدأ ديني يطمئن نفس الفرد في  ث، التشبتمام بأصل الوجود، ومصيرهااله: القيمة الدينية
 .)2(الحياة

 مصدرها المعتقد،سمو ويرقى من المعاني و عن الدكتور عبد الرحمن عزي القيمة ما يو 
  يمكن أن تتجسد في سلوك اإلنسان بأبعادها اإلثنيو 

االتصالية اإليمانية و : عشر المتنوعة وفق تصنيف نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم 
ياسية،الجمالية الس التربوية، ،النفسية، االجتماعية، االقتصادية ،اللسانيةالمكانية،  ،الزمنيةو 

                              
   .39ص ،مرجع سبق ذكرهالطاهر بوغازي، -  1

   .30ص المرجع نفسه، - 2
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 ...النورسي إلخائل أمثال المسكوي والبيهقي وابن القيم و العلماء األو أن " :واإلنسانية ويقول
ال نتصور اإلتيان بالجديد في مجال القيم ،فاإلنسان ا بإسهاب عن القيم وتصنيفاتها و تحدثو 

نما أداة تجسيد القيم ، ليس مصدرا للقيم منهجية  تأسيسه ألداةتصنيفه و وقد قدم الجديد ب ٕ                       وا 
الذي يشمل عدد معتبرا  )ن.ع.س(يتضمن مقياس و . واالتصالمتخصصة في حقل اإلعالم 

البعد  ،البعد اإليماني للقيمة: ال يحصيها بالضرورة وتضمن لكنه من أبعاد القيمة األساسية
، البعد االقتصادي ،البعد االجتماعيالبعد اللساني ،المكاني البعد ،التواصلي، البعد الزمني

و لو أخذنا بنظرية النورسي فإن عدد القيم ": يضيف أيضا و .  ،البعد التربوي،البعد السياسي
      .)1( " م الغيب عند اهللا سبحانه وتعالىبأسماء اهللا الحسنى المعلومة أو المستأثرة به في عل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
-87ص صلإلعالم،مرجع سبق ذكره، ) ن.س.ع(عالم، ومقياس منهجية الحتمية القيمية في اإل ،عبد الرحمن عزي - 1
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IV .الفصل الثاني:  
  القيم الدينية في المنظور اإلسالمي 
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  .اإلسالميةقيم التربية : المبحث األول 
  . مفهوم قيم التربية اإلسالمية:المطلب األول 

لى مصادره النصية نجدحين نرجع إلى تراثنا  موضوع القيم واألخالق          ٕ                     اإلسالمي وا 
علماء ين والفالسفة والفقهاء و وتزكية النفس بمصالح األعمال حاضرا في اهتمامات المفكر 

كتابه ) ه313( أبو بكر الرازيعلى مر التاريخ فقد كتب من الفالسفة   التربية المسلمين
 أبو نصركتب و  ،تهذيب األخالقكتابه ) ه421(بن مسكويه اكتب ، و الفقراء والمساكين

 ابن وألف" األداب الملوكية"كتاب و  آراء أهل المدينة الفاضلةتابه ك) ه339ت( الفرابي
  ".بين الحكمة والشريعة من االتصال فصل المقال"الشهير كتابه ) ه595ت(رشد

المفسرون فكانوا وهم منشغلون ببيان األحكام الشرعية ال أما الفقهاء والمحدثون و 
مآالتها مقاصدها و  يقصرون النظر على الجانب الفقهي فيها بل ينظرون أبعد من ذلك إلى

، من مقاصد الزكاةصد العمل به كمقنبذ الزور و : تبط في كثير منها بقيم محددة مثلالتي تر 
نفس والمجتمع مصنفات ومؤلفات أثرها في تزكية النظومة األخالق والقيم و كما وضعوا لم
حيث  األخالقو القيموأهمية قد استمرت هذه الجهود في التنبيه إلى قيمة و . ورسائل عديدة

 "خلق المسلم" في كتابه" محمد الغزالي"علماء معاصرون مثل مفكرون و  كتب في الموضوع
طه "والدكتور" دستور األخالق في القرآن الكريم"في كتابه  "محمد عبد اهللا دراز "الشيخ و 

سلسلته عن التربية  في"مقداد يالجن"األستاذ و " سؤال األخالق"في كتابه " عبد الرحمان
  .)1(اإلسالمية

" كل ذلك يسرد اهتمامات المفكرين  المسلمين عبر التاريخ حيث أورد  األستاذ الدكتور
 القيم اإلسالمية:" إلى الرؤية اإلسالمية قال فيه باالستناد للقيمتعريفا "علي خليل أبو العينين 
اإلنسان والحياة و األحكام النابعة من تصورات أساسية عن الكون مجموعة من المعايير و 

خالل التفاعل بين المواقف  المجتمع منرها اإلسالم، تتكون لدى الفرد و واإلله كما صو 
توجهات لحياته تتفق مع أهداف و ات الحياتية المختلفة، بحيث تمكنه من اختيار الخبر و 

 .)2(إمكاناته، وتتجسد في االهتمامات أو في السلوك العملي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

                              
 المملكة المغربية،الرباط،،دراسة للقيم اإلسالمية وآليات تعزيزها: القيم اإلسالمية في المنظومة التربوية/ الصمدي خال -1

   .15ص ،2008 إيسيسكو، الثقافة،والعلوم و رات المنظمة اإلسالمية للتربية منشو 
   .17ص  ،نفس المرجع السابق - 2
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اك اتصال قوي بين الدين فهن ضبطه،ن الدين تعمل على توجيه السلوك و فالقيم التي تنبع م
فالدارس لطبيعة الدين اإلسالمي وما  القول بأن الدين هو مصدر القيم،بل إنه يمكن  ،والقيم

نظام للحياة االجتماعية بصورة خاصة سيخرج بنتيجة مؤداها أن اشتمل عليه من تنظيمات و 
أن كل لها اختيار المعايير النظامية و اإلسالم يقدم المقاييس للقيم التي يمكن من خال

ماعي ينبغي أن تعكس قيم الشخصي أو االجت نشاطات اإلنسان سواء على المستوى
  .  )1(اإلسالم

  .مصادر قيم التربية اإلسالمية :المطلب الثاني  
أول  تعالى منذكانت مهتدية بهدي اهللا سبحانه و  إن بداية الحياة اإلنسانية على األرض

اهللا ، ولكنها كما ذكر لم تنشأ القيم والمعارف من الصغر، و يوم أنزل فيه آدم إلى األرض
وما يبنى عليه من  آدم عليه السالم قد علمه اهللا التوحيد ، فالبشر منذمن حياة البشرسبحانه 

االنحراف  عن عليه الشقى و وفق تلك المعايير اإللهية إال من غلب  أمور الدين وسلك بنوه
ل بفترات من قد مرت البشرية في تاريخها الطويو  ،الف القيم في حياتهالصراط المستقيم فخ
لكن عناية اهللا  ،الضاللحطاط البشري فيما يتعلق بالقيم والهداية و االنالضالل واالنحراف و 

يعلمهم ما هم بحاجة و  بخلقه كانت تقتضي أن يبعث لكل أمة رسوال يجدد لهم دين التوحيد
وهكذا كان شأن الرسالة الخاتمة، رسالة النبي  .ة لسلوكهم طريق الحقإليه من المعرفة الالزم

في شأن القيم فقد أغلق القرآن الكريم أبواب العالئق جميعا إال " مصلى اهللا عليه وسل محمد"
 ،مان هو القيمة األولى في المجتمعبجعل اإلي. )2(ما كان منها قائما على أساس اإليمان

ومن هنا فمصدر اشتقاق األهداف في . قيم الجاهلية إلى قيم اإلسالم ونقلهم نقلة هائلة من
في سالمية هو الوحي اإللهي الذي يعد الضابط الذي تقوم عليه تربية الفرد التربية اإل
إضافة إلى المجتمع المسلم الذي يجب  سنة نبيه،المتمثل في كتاب اهللا تعالى و  ،اإلسالم

، كما األهداف التي تناسبهأحواله المتغيرة لتحديد و ظروفه و متطلباته و التعرف على احتياجاته 
مواهبه لوضع األهداف التي تناسب و ميوله ورغباته و طبيعة الفرد  يجب التعرف أيضا على

                              
ية لألفواج الكشف دراسة ميدانية): الكشافة اإلسالمية الجزائرية نموذجا(القيم الدينية والسلوك المنضبط / صليحة رحالي - 1

كلية العلوم  ،الديني،باتنة، جامعة الحاج لخضرلماجستير في علم االجتماع مذكرة مقدمة لنيل شهادة ا لمدينة المسيلة،
   .08ص ،2008-2007اإلسالمية،االجتماعية و 

   .110مرجع سبق ذكره، ص ،سعيد مبارك آل زعير - 2
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، فالمسلم يجب أن يعيش في القرآن وكأنه مدرسة تلقنه القيم ومبادئ األخالق، )1(ذلك
وتبصره بالموعظة و بالمثل بعواقب األمور ومصير األمور في دنياه، وهو ينظر إلى رسوله 

السنة والقدوة اللتين ال نموذج يعلو عليهما  الحبيب صلى اهللا عليه وسلم، ليتلقى منه
      .)2(بعدهما

  .خصائص التربية اإلسالمية :المطلب الثالث
إن التربية اإلسالمية هي التربية القائمة على اإلسالم، ولهذا فإن طبيعة التربية اإلسالمية  -

  .)3(تعكس طبيعة الدين اإلسالمي وأهدافها تعكس أهدافه و مراميه
لق عز وجل نظام القيم الذي جاء به اإلسالم هو جزء من النظام الذي وضعه الخاإن  -

شاملة لجميع نواحي اإلنسان نظرة كلية ذلك أن نظرة اإلسالم إلى الكون والحياة و  ،لإلنسان
  :وتظهر هذه الكلية فيما يلي ،الحياة والكون

  .إن اإلسالم جاء لجميع البشر -
  .اآلخرة حياة اإلنسان فوازن بين الدنيا و الروحية من المادية و تم اإلسالم بالناحيتين اه -
  .)4(كعضو في المجتمعاهتم باإلنسان كفرد و  -

الدور الذي تقوم به التربية اإلسالمية في تنشئة الفرد هو تجسيد المثل األعلى في و 
  :حياته من خالل فصلين اثنين

 هذا المحتوى في تطبيقات عملية، بلورة المحتوى الفكري للمثل األعلى ثم ترجمة :األول
الوسائل الالزمة لممارسة التطبيقات لمذكور وتهيئة المواقف و هو عرض المحتوى ا :الثانيو 

الممثلة له، ويحتاج كل جيل أن يتبين نموذج المثل األعلى الذي يبني مستقبله طبقا له في 
مواجهة التحديات و  ، آن والسنة وفي ضوء حاجات العصرضوء األصول التي يتضمنها القر 

ن كانت أصوله إلهيةالقائمة، فالمثل األعلى نتاج فقه بشري و  ألنه  فهم القائمين على  ،ٕ                   ا 
  .التربية لنموذج الحياة التي يراد بناؤها

                              
   .14ص ،2009 دار المعمور،-بهانج ماليزيا، ،1ط ،الخالصة في التربية اإلسالمية/علي بن نايف الشحود - 1
،الرياض،مكتبة التربية العربية لدول 2،جأعالم التربية العربية اإلسالميةمن /علي بن محمد التويجري -  2

   .7،ص1988الخليج،
  .19،ص1990،األردن،دار الفكر للنشر والتوزيع،1اإلسالمية،طصورة الطفولة في التربية /صالح ذياب الهندي -3
   .158، ص ذكره بقوآخرون، مرجع سابراهيم ياسين الخطيب  -4
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أنه لن توجد قيم أفضل منها ألن بمعنى  المثالية :ومن خصائص القيم اإلسالمية
 ن مصدر مطلع على خفايا األمور   المعايير ال يمكن أن تكون دقيقة إال إذا كانت م

عالقة األفراد فيما بينهم    ل بالتصور لعالقة الفرد بخالقه و حيث أن القيم تتص .دقائقهاو 
ألنها ليست خياالت محلقة بل طبقت  بالواقعيةكما يمكن وصفها  عالقة األفراد بالكون كله،و 

تحت إشراف الرسول صلى اهللا و  الجانب النظري إلى عالم الواقعفي واقع الحياة وانتقلت من 
اب رسول عليه وسلم وفي عهد نزول الوحي الذي سدد اهللا به التطبيق المثالي في واقع أصح

قدموا للبشرية نموذجا مثاليا وواقعيا لنسق القيم عنهم و  رضيو  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم
صية الفرد المسلم ألنها أول ما تتوجه إليه هو شخ بالفردية اإلسالمية ،كما يمكن وصفها

وتعمل على صياغتها وفق المعايير اإلسالمية ويتجه إليها التكليف اإلسالمي في الحياة 
عن القيم الجتماعية ا صفةالدنيا ثم تحاسب يوم القيامة وفق ما عملت، وهذا ال ينفي 

ي وللجماعة مكانتها المعروفة ف  اإلسالمية فهي ال تظهر إال من خالل التعامل مع المجتمع
، هذه الصفة مصدر فخر حقيقي لهذا النسق الفريد قيم دينيةاإلسالم، وأهم صفة فيها أنها 

  . )1(من القيم الذي تميز بصحة المصدر واالنسجام مع الفطرة اإلنسانية 
عالم الغيب وعالم الشهادة، تبع هذا : في الفكر اإلسالمي العالم مقسم إلى قسمين

در المعرفة، فالغيبيات مصدرها الوحي فقط وليس التقسيم تقسيم المنهج من حيث مص
تقان الفهم، أما العالم الثاني عالم الشهادة بما فيه من                                  ٕ                                                       لإلنسان في هذا الجانب إال التلقي وا 

طبيعته ،فتربية التجارب للتعرف على ل فيه دور المالحظة والمشاهدة و مخلوقات فللعق
،  ومن )2(عتباره أساس التكليف الشرعياإلنسان المسلم تنهض على تزكية اإلسالم للعقل با

قيم اإلسالمي خالل هذا التقسيم اإلسالمي لمنهج المعرفة نستطيع أن نقول أن قيم المجتمع 
لثبات مصدرها فهي ليست أخالق نفعية من  بالثباتالسنة تتصف صدرها القرآن و م أصيلة

عند العليم الخبير الذي ، بل هي من ليست خيالية من صنع المتفلسفين صنع البشر كما أنها
اآلخرة ،فقيم اإلسالم أقدر على إشباع و  خلق اإلنسان ويعلم السبل التي فيها نجاحه في الدنيا

األفكار األخرى بسبب من القيم المستمدة من الديانات و الحاجات الحقيقية لإلنسان من غيرها 
الجماعات على ألفراد و رة والتعامل مع مصلحة ااآلخو  الربط بين حاجات اإلنسان في الدنيا

                              
   .103- 102ص ص مرجع سابق، سعيد مبارك آل زعير،  - 1
   ) بتصرف.(60-59ص ص  ،1982،بيروت،31،العددجوانب التربية العقلية والعلمية في اإلسالم/مقداد يلجن -2
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هذا األساس، فقيمة االستمتاع بملذات الحياة في الدنيا إلى أعلى درجة ممكنة تسبق كل القيم 
، لكن هذه القيمة تتأخر في النسق لعدم الربط بين الحياة الدنيا واآلخرة في المجتمعات الغربية

 .)1(االستمتاع بهاو  اة أخرى يحسب فيها حساب النجاةالقيمي لدى المسلمين ألن هناك حي
فهي تحث على متطورة في ظل مبادئ الشرع الحنيف  تربية متجددةولكنها في نفس الوقت 

بل يدعو  ،ذلكالتعامل مع التكنولوجيا الحديثة المعاصرة حيث أن هذا الدين ال يمنع التكيف و 
هو أحق و الحكمة ضالة المؤمن و يفيد المسلمين من كل ما يخدم هذا الدين و  إلى االستفادة

حيث تميزت التربية عن غيرها في أنها  تربية إنسانية كما يمكن وصفها أنها. )2(الناس بها
تسعى إلى إيجاد اإلنسان الصالح بكل ما تحمله هذه الكلمة من المعاني اإلنسانية ،فهي 

ألوانهم و و تنمي في اإلنسان المسلم حسن التعامل مع كل الناس على اختالف أجناسهم 
أن مقياس التفاضل بينهم ما قرره اهللا عز وجل و على أنهم بشر خلقهم اهللا عز وجل أوطانهم 

  .)3(في كتابه العزيز
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

                              
  . 138، صسعيد مبارك آل زعير، مرجع سبق ذكره - 1

   .42-41ص ص  علي بن نايف الشحود، منهج سبق ذكره، -2
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  .وتربية الطفل القيم اإلسالمية:الثاني  المبحث
  .القيمة واألخالق  :المطلب األول

من يرى   األخالق فمنهمن حول العالقة بين كل من القيم و تتباين وجهات نظر الباحثي
الشك أن الذين يؤمنون بهذا الرأي يوسعون دائرة وأنهما بمعنى واحد،و  أن بينهما اتفاقا

  .خالق لتشمل  كل تعاليم اإلسالم وشرائعه وال يعنون بها ذلك  المفهوم الضيقاأل
إلى أنواع منها القيم الخلقية  منهم من يرى أن بينهما فرقا يكمن في أن القيم تنقسمو 

هو نفسه األخالق، وبذلك تكون األخالق جزءا من القيم وعلى رأي هؤالء يكون  هذا النوعو 
هؤالء يعنون باألخالق تلك األحكام التي تنظم قيمة ولكن ليست كل قيمة خلقا، و كل خلق 

ناة والصبر والتحمل والكرم والشجاعة األو الحياء و  سلوك الناس على سبيل المثال الحكمة
  .)1(الخ .....الصدق والعدل و اإلحسان و 

عبارة عن هيئة في النفس راسخة ،عنها تصدر :" الخلق بأنه اإلمام الغزالييعرف  -
األفعال بسهولة و يسر من غير حاجة إلى فكر وروية ،فإن كانت تلك الهيئة تصدر 
ن كان                                                                      ٕ       عنها األفعال الجميلة المحمودة عقال وشرعا سميت تلك الهيئة خلقا حسنا،  وا 

   .)2(در خلقا سيئاالصادر عنها األفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المص
  :األخالق في تتمثل 

  .حياة الفرد والمجتمع وكل ما يتعلق بذلك من مباحث نظرية أو سلوكية- 1
صالح األسرة، بل إصالح المجتمع بأسره - 2 صالح الجسد وا    .            ٕ            ٕ                                 إصالح النفس وا 
  .األخالق في المجال السياسي وهي ما يترتب عليه إصالح المجتمع البشري كله - 3
  .التي يجب أن تكون عليها العالقة بين اإلنسان وخالقه عز وجلاألخالق  - 4
  .األخالق النوعية كأخالق العلماء وأهل القرآن - 5
األخالق السلبية التي ينبغي أن يتخلى عنها األفراد والمجتمع والتي هي بمثابة األمراض  - 6

  .)3(يفية معالجتهاالفتاكة التي البد من محاربتها والقضاء عليها والوقاية منها ومعرفة ك

                              
   .96مساعد بن عبد اهللا المحيا،مرجع سابق،ص -1

التفكير األخالقي و عالقته بالمسؤولية االجتماعية و بعض المتغيرات لدى طلبة  /ميسون محمد عبد القادر مشرف -  2
   .13،ص2009اإلسالمية، كلية التربية،قسم علم النفس، ،رسالة ماجستير، ،غزة،الجامعة بغزة الجامعة اإلسالمية

الملك  جامعة ،العربية السعوديةالمملكة  الغرب،ل القيم األخالقية بين اإلسالم و دراسة حو/ صالح بن عبد اهللا بن حميد - 3
   .18صتذكر السنة، ،لماإلنسانية مركز البحوث االجتماعية و عبد العزيز، 
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  .تربية الطفل في اإلسالم:الثاني  المطلب 
عني به قبل أن يكون جنينا وعني  ،باإلنسان عامة وبالطفل خاصة اإلسالم عنيلقد  

شديده على عني اإلسالم بالطفل بت صبيا ثم فتى ثم شابا مراهقا،به جنينا ثم طفال رضيعا و 
 ،اهرة ذات دين تحمله من نطفة أبيهاختيار أمه طبتشديده على و  ،اختيار آباء أتقياء له

رغبة من اإلسالم   .على أن يكون طعامه من كد الحالل، راعية له في بطنها وخارج بطنهاو 
والتربية الحقيقية هي التي تؤدي دورها في طفل قويا في حواسه وعقله وقلبه، أن  يخرج ال

نطلق فيه طاقات األفراد وتستثمر فيه بناء المجتمع ولن يتحقق ذلك إال بنوع من التربية ت
فكر على أن يحولوا ما لدى درين بما لديهم من مهارات وقيم و قدراتهم ويكونون بذلك قا

، فقد اهتم  اإلسالم ات تكون في خدمة اإلنسان المعاصرالمجتمع من موارد طبيعية إلى طاق
والقيم المتضاربة ال تخمد المتنافرة والعقائد المختلفة  بالمجتمع ألن الصراع بين األفكار

تتشوه ط القيم و حتى ال تختلوال الحياة، سنة اهللا في خلقه، و ال تطفئ ناره طجذوته و 
ى تنمية الفرد بشكل كامل عقليا وبدنيا، روحيا، ، تهدف التربية بالدرجة األولى إل)1(المعالم
والنظام الوحيد الذي يولي اإلنسان  )2(.سياسيايا، اجتماعيا، أخالقيا، ثقافيا و جمال عاطفيا،

  ".  التربية اإلسالمية" االهتمام من جميع هذه الجوانب هو نظام واحد وهو 
  :إذا رجعنا إلى معاجم اللغة العربية وجدنا لكلمة التربية أصوال لغوية ثالث :التربية لغة

، كما في قوله والزيادة ربا يربو بمعنى زاد ونما ،فتكون التربية هنا بمعنى النمو: األصل األول
ب  ك ل  ك ف ار  أ ث يم   {" :تعالى د قات  و الل ه  ال ي ح  ب ي الص  ي ر  ق  الل ه  الر با و  ٍ   َ ِ  ٍ ي م ح   َّ  َ َّ  ُ ُّ  ِ  ُ    َُّ   َ   ِ    َ َّ      ِ ْ  ُ َ    ِّ     َُّ     ُ  َ  ْ  َ  ي ا {"  :وقوله أيضا ، )3( }َ 

ل ق ن اك م م ن ت ر اب  ث م  م ن ن ط ف ة  ث م  م ن  ع   ْ   َ أ ي ه ا الن اس  إ ن ك نت م  ف ي ر ي ب  م ن  ال ب ع ث  ف إ ن ا خ   ِ  َّ  ُ  ٍ  َ ْ ُّ    ِ َّ  ُ  ٍ  َ  ُ  ِّ    ُ  َ ْ َ  َ   َّ ِ َ   ِ  ْ  َْ    َ ِّ   ٍ  ْ َ ٍ  ُ  َّ ل ق ة  ث م   َ ُّ َ     َّ  ُ ِ   ُ  ُ ْ  ِ     ََ 
ام  م ا ن ش اء إ ل ى أ   ن ق ر  ف ي األ  ر ح  ل ق ة  ل ن ب ي ن  ل ك م  و  ل ق ة  و غ ي ر  م خ  غ ة  م خ  َ     َِ    َ م ن م ض   َ   َ  ِ  َ ْ َ ْ     ِ ُّ  ِ ُ َ   ْ ُ  َ  َ ِّ  َُ ِّ   ٍ ََّ  َ  ُ  ِ  ْ َ  َ   ٍ  ََّ  َ ُّ   ٍ َ  ْ ل  م س م ى ث م  ِ    ُّ َ  ًّ  ُ  َّ ج  ُّ   ٍ  َ

ذ ل  ال ع م ر  ل   م نك م م ن ي ر د  إ ل ى أ ر  ف ى و  م نك م م ن ي ت و  ف ال  ث م  ل ت ب ل غ وا أ ش د ك م  و  ر ج ك م  ط  ِ   ِ ن خ   ُ  ُ  ْ   ِ  َ ْ  َ   َِ  ُّ  َ  ُ  َّ    ُ  ِ َ   َّ  َ  َُ   َّ    ُ  ِ َ   ْ ُ َّ  ُ  َ    ُ  ُ َْ ِ  َّ  ُ ً  ْ ِ   ْ ُ  ُ ِ  ْ ْ َ َ  ك ي ال  ي ع ل م  ُ   َ َ  ْ َ
ل ي ه ا ال م اء  ض  ه ام د ة  ف إ ذ ا أ نز ل ن ا ع  ت ر ى األ  ر  ل م  ش ي ئ ا و  َ    م ن ب ع د  ع   ْ   َ  َْ  َ   َ ْ  َ  َ   َ  َِ   ً َ ِ  َ  َ ْ َ ْ     َ  َ َ   ً  ْ َ   ٍ ْ ِ   ِ ْ ْ  ِ   ُ  ِّ اه ت ز ت  و ر ب ت  و أ نب ت ت  م ن ك ل  ِ   َ   ََ  َ َ   ْ  َ َ  َ   ْ َّ  َ ْ  

                              
، 2001 ،،عالم الكتب، القاهرة1ط، مقاالت دينية بحوث نحوية وأدبية:الدراسات اإلسالمية من/عبد العال سالم مكرم -2

  .36ص
   .7ص ، 1987، ،مصر،مكتبة وهبة 1،طالتربية اإلسالمية بحوث ودراساتالمرصفي، محمد على محمد - 2
   . 276ية ، اآلسورة البقرة - 3
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و ج  ب ه يج   ِ   ٍ ز  م ا آت ي ت م م ن ز ك اة  { )1(}َ ْ ٍ  َ  ند  الل ه  و  ب و ع  ب و  ف ي أ م و ال  الن اس  ف ال  ي ر  م ا آت ي ت م م ن ر ب ا ل ي ر  َ َ  ٍ  و    ِّ    ُ َْ     َ َ   َِّ     َ  ِ    ُْ  َ َ  َ  ِ  َّ     ِ  َ  ْ  َ   ِ  َ  ُْ  َِّ   ً ِّ   ِّ    ُ َْ     َ َ
ف ون   ع  ل ئ ك  ه م  ال م ض  ه الل ه  ف أ و  ِ ُ   َ ت ر يد ون  و ج   ْ  ُ  ْ   ُ ُ   َ  َِ  ْ  َُ   َِّ      ْ  َ   َ   ُ  ِ  ُ{)2( .  

يخفي،وتكون التربية بمعنى التنشئة والرعاية،كما  ،َ                    ر بى يربي على وزن خفى :األصل الثاني
ن ين  { :في قوله تعالى ل ب ث ت  ف ين ا م ن  ع م ر ك  س  ل يد ا و  ِ  ِ  َ ق ال  أ ل م  ن ر ب ك  ف ين ا و    َ  ِ  ُ  ُ   ْ  ِ   َ   ِ  َ  ِْ َ  َ   ً  ِ  َ   َ   ِ  َ ِّ  َ  ُ  ْ ََ   َ ن اح  { )3(} َ  ف ض  ل ه م ا ج  َ  و اخ   َ  َ    َ  ُ  َ ْ  ِ ْ  َ 

م ه م ا ك م ا ر   ق ل ر ب  ار ح  م ة  و  َ    َ الذ ل  م ن  الر ح   َ   َ  ُ  ْ  َ ْ   ِّ َّ    ُ َ   ِ  َ  ْ َّ     َ ير ا   ُّ ِّ ِ  غ  ِ   ً ب ي ان ي ص   َ    ِ َ َّ {)4( . 

ّ        ّ    ّ                                         رب  بوزن مد  يمد  بمعنى أصلحه،وتولى أمره،وساسه وقام عليه الي  ّ ب  ر  :األصل الثالث   
ل ى ال م ال ئ ك ة  ف ق ال  أ نب ئ ون ي {:كما في قوله تعالى ،)5(ورعاه ه م  ع  ل م  آد م  األ س م اء ك ل ه ا ث م  ع ر ض  َ   َ  ُِ  ِ   و ع   َ َ   ِ  َ  َِ  َ  ْ    َ َ   ْ ُ  َ  َ  َ  َّ  ُ  َ َّ ُ     َ  ْ  َ    َ َ   ََّ  َ  َ

ُ    ِ   ب أ س م اء ه ؤ الء إ ن   َ     َ  ْ ق ين   َِ  اد  َ  ِ ِ   َ ك نت م  ص  ل ى  ،)6(}ُ  ُ ْ   ي م  اذ ك ر  ن ع م ت ي ع ل ي ك  و ع  يسى اب ن  م ر  َ َ   إ ذ  ق ال  الل ه  ي ا ع   َ   َ  َْ  َ    ِ َ  ْ  ِ ْ  ُ  ْ   َ َْ  َ  َ  ْ      ِ   َ   ُ ّ    َ  َ   ْ ِ
ل م ت ك  ال ك ت اب  و ال   ك ه ال  و ا  ذ  ع  وح  ال ق د س  ت ك ل م  الن اس  ف ي ال م ه د  و  َ   َ  ْ و ال د ت ك  إ ذ  أ ي دت ك  ب ر   َ  ِ  ْ   َ  ُ ْ َّ  َ   ْ ِٕ َ   ً  ْ  َ َ   ِ ْ  َ  ْ    ِ َ  َّ     ُِّ َ  ُ  ِ  ُ ُ ْ   ِ  ُ  ِ  َ ُّ  َّ َ   ْ ِ  َ ر اة   َ ِ َ ِ  ك م ة  و الت و  ْ  َ َ  ح  َّ   َ   َ َ  ْ  ِ

ت ب ر ئ  ا َ  ِ و اإل   ل ق  م ن  الط ين  ك ه ي ئ ة  الط ي ر  ب إ ذ ن ي ف ت نف خ  ف يه ا ف ت ك ون  ط ي ر ا ب إ ذ ن ي و  يل  و ا  ذ  ت خ  ُ   نج   ِ  ُْ  َ    ِ ْ ِِ   ً  َْ   ُ   ُ  ََ   َ   ِ  ُ  ُ َ َ    ِ ْ ِِ   ِ  َّْ     ِ َ َْ  َ  ِ  ِّ     َ  ِ  ُ  ُ ْ  َ  ْ ِٕ َ   َ   ِ َ َ  أل ك م ه     ْ  َ
ئ ت ه م  ب ال   ر ج  ال م وت ى ب إ ذ ن ي و ا  ذ  ك ف ف ت  ب ن ي إ س ر ائ يل  ع نك  إ ذ  ج  ُ ْ   ِ  ْ و األ ب ر ص  ب إ ذ ن ي و ا  ذ  ت خ   َ ْ ِ   ْ ِ  َ   َ   َ  ِ  َ  ْ  ِ   َِ   ُ  َْ  َ  ْ ِٕ َ    ِ ْ ِِ    َ  َ  ْ   ُ ِ  ْ  ُ  ْ ِٕ َ    ِ ْ ِِ  َ  َ َ  ب ي ن ات  ف ق ال   َ  َْ   َ َ   ِ  َ ِّ َ 

ر  م ب ين   ح  وا  م ن ه م  إ ن  ه ذ ا إ ال  س  ين  ك ف ر  ٌ   ُّ ِ  ٌ ال ذ   ْ  ِ  َّ  ِ  َ  َ   ْ  ِ  ْ ُ  ْ ِ   ْ  ُ  َ َ   َ يل  { ،)7(}  َِّ   نج  ر اة  و اإل  ك م ة  و الت و  ي ع ل م ه  ال ك ت اب  و ال ح  ِ   َ و    ِ  َ   َ َ  ْ َّ   َ   َ  َ  ْ  ِ  ْ َ   َ  َ  ِ  ْ   ُ  ُ ِّ َ  ُ َ{)8( .  
.  

الرب في األصل بمعنى التربية وهي تبليغ ):هـ685ت( البيضاويقال اإلمام  كمفهومالتربية 
  .         ً      ً                          كماله شيئا  فشيئا ،ثم وصف به تعالى للمبالغةالشيء إلى 

ويعرف معجم  .)9(التربية هي عملية بناء الطفل شيئا فشيئا إلى حد التمام والكمال -
عملية عامة لتكييف الفرد ليتماشى ويتالءم مع " مصطلحات العلوم االجتماعية التربية بأنها

                              
 . 5اآلية  ،سورة الحج - 1
  .  39اآلية  سورة الروم ، - 2
   .18- اآلية  ،سورة الشعراء - 3
   .24اآلية  ،سورة اإلسراء - 4
  . 13علي بن نايف الشحود،مرجع سبق ذكره،ص - 5
   . 31اآلية  ،سورة البقرة  - 6
   .110،اآلية سورة المائدة - 7
   . 48،اآلية  سورة آل عمران - 8
  .20،ص1997دمشق،دار ابن كثير،،بيروت و منهج التربية النبوية للطفل/محمد نور سويد - 9
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لية خارجية يقوم بها المجتمع لتنشئة تيار الحضارة الذي يعيش فيه، وبهذا تصبح التربية عم
  .)1(األفراد ليسايروا المستوى الحضاري العام

التربية بمعناها الشامل تبدأ واإلنسان في رحم أمه،و هي تمتد معه إلى كل مراحل  -
فالتربية ضرورة فردية واجتماعية . )2(عمره،ألن حياته تعني احتكاكه وتفاعله بالناس واألشياء

إذ ليس بإمكان الفرد أو المجتمع االستغناء عنها، وكلما سلك واجتماعية على حد سواء، 
وتعتبر التربية أيضا عنصرا من . )3(الفرد دربا من دروب الحياة أحس بأهمية الحاجة إليها

 ،منه ثنا اإلسالمي السيما القديم                      ُ             كما أن هذا المصطلح لم ي ستعمل في ترا، )4(عناصر الثقافة
نما أشار إليه بعض من كتب في  ات أخرى قد تؤدي المجال التربوي بألفاظ أو مصطلح ٕ                             وا 

 كلمة التربية بمفهومها تعتبر:" وقد أشار إلى ذلك بقوله .أو تكون قريبة منه المعنى المقصود
ظهرت في السنوات األخيرة مرتبطة بحركة التجديد التربوي في  من الكلمات الحديثة التي

المصادر لذلك ال يوجد لها استخداما في و  شرين،البالد العربية في الربع الثاني من القرن الع
المصطلحات التي كانت تستخدم في كتابات السلف للداللة على أما األلفاظ و  .العربية القديمة

  :منها :التربية معنى
يقال نشأ فالن لذلك و  ،منذ الصغررعاية اإلنسان و يقصد بها تربية : التنشئة  مفهوم -)1
 .)5(ممن استخدم هذا المصطلح العالم عبد الرحمن بن خلدون في مقدمته الشهيرة و ترعرع و 

ولكي يتكيف اإلنسان مع مجتمعه عليه أن يمر بعملية التنشئة االجتماعية في جميع مراحل 
حياته ،حيث يتعرض إلى مختلف التأثيرات من طرف اآلباء و األمهات  واألقران و وسائل 

                              
  1-أحمد زكي  بدوي/معجم مصطلحات العلوم االجتماعية،ال،ط،بيروت،مكتبة لبنان،1982،،ص127.

2 - The World Book Encyclopedia/modern Comprehensive Pictorial,Volume 
5e,Chicago,The Quarrie coporation,1991,p2112.  

  .125،ص1956،لبنان،المكتبة العصرية،1،طاإلسالمية عند اإلمام الغزاليالتربية /أيوب دخل اهللا-  3
 اليمن،مركز البحوث والتطوير التربوي ،دور المدرسة األساسية في تنمية قيم المواطنة لدى التالميذ،/مجموعة باحثين -  4

   .12،ص2005فرع عدن،
.10علي بن نايف الشحود، مرجع سبق ذكره،ص -  5  
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والتنشئة االجتماعية هي العملية التي نتعلم من خاللها المعايير و القيم التي  .)1(اإلعالم
  )2( تسمح لنا باالندماج في المجتمع

يقصد به العناية و هو ضد اإلفساد و يعني التغيير نحو األفضل و  :اإلصالح مفهوم -)2
صالحه والقيام عليه و بالشيء    .ٕ      ا 

 ،واألخالقالطباع من الصفات و لي بالمحامد يقصد به التحو  :التأديب أو األدب مفهوم -)3
" تأديب "يتضمن التأديب معنى اإلصالح والنماء،حيث أن كلمة  و االبتعاد عن القبائح و 

  )3(. " تربية "المتداولة عند قدماء العرب أكثر من كلمة كانت هي المستعملة و 
، فنجد منهم من يرون أن في مفهوم  التربية اإلسالمية هناك اختالف بين علماء التربية  -

، بينما ينظر  علماء آخرون "المنهج الدراسي"على التعليم فحسب مفهوم التربية إنما يقتصر 
 .)4(إلى مفهوم  التربية اإلسالمية على أنه من الموضوعات الهامة التي تهم جموع المسلمين

على هذا  سالم و لجة للفكر التربوي  في اإلمعا عالج موضوع التربية على أساس أنهفهي ت
الشك أن النظرة األخيرة تواكب  جميعا، و  الحياةواإلنسان و  فالتربية اإلسالمية تهتم بالكون

اإلسالمية األساسي  النظرة السليمة وتتماشى مع مفاهيم المسلم و قيمته الدينية وهدف التربية
حيث تدور حول طريقة تفكيره ينبثق عنها سلوك المؤمن ومنهجه و هو التربية الخلقية التي 

  :أربعة مستويات
العبودية أو إخالص –تعالى سبحانه و  –األهداف التي تدور حول مستوى العبودية هللا : األول
  .هللا

األهداف التي تدور على مستوى الفرد إلنشاء شخصية إسالمية ذات مثل أعلى  :الثاني
  .يتصل باهللا

  .أو بناء األمة المؤمنةاألهداف التي تدور حول بناء المجتمع اإلسالمي  :الثالث
  .)1(الدنيويةالمنافع الدينية و األهداف التي تدور حول تحقيق  :الرابع

                              
1 - Nicolas Haddaddi et  autre/Préjugés et Stéréotypes, laboratoire de psychologie sociale 
et cognitive(L.A.P.S.O),université Blaise Pascale –Clermont Ferrand ,p02.   
2 -Julie Thollembeck,La famille, une instance de socialisation fondamentale pour 
l’enfant, analyse UAPEC N26.Bruxelles ,2010,p02.    
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                                                                            ً  وبالحديث عن مفهوم التربية يجب أن نميز بينهما وبين التعليم وذلك ألن بينهما قدرا  
  .)2(الوقت التعليم في نفس يقصد بهيؤدي إلى إطالق مفهوم التربية و  من التداخل الذي

سالم يطالب اإلو  .ي مرحلة النشأة األولى للطفلالرعاية فهي عملية اإلعداد و  فالتربية
األمهات أن تكون القاعدة التي تقوم عليها التربية هي الدين ،فبالدين نغرس في نفوس اآلباء و 

زءا من لتصبح هذه الفضائل حين التعود عليها ج ،الناشئة حب الفضائل من سلوك وقيم
ل في المجتمع ليكون بذلك تسهم األسر في نشر الفضائو  ،همكيانهم، وطابعا لشخصيت

قد علمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن مسؤولية تنشئة األوالد على و  ،مجتمعا فاضال
فاألسرة هي الوحدة االجتماعية األولى التي ينشأ فيها الطفل  ،)3(الدين مسؤولية كبيرة جدا

يا،كما تقوم بتعليم الطفل النظام الصالح الذي يحقق وهي المسؤولة األولى عن تنشئته اجتماع
من ،و )4(له الشعور بالطمأنينة ،كما توضح له حدود الخير والشر وحدود الحرية  والفوضى 

  احترامية ترعى تنمية الذات عند الطفل و هذا المنطلق وجب أن تقوم التربية على أسس خلق
  .اآلخرين والتعاون معهم

نما هي المحرك األساسي لسلوك الولد فيما بعد،اليسير و والتربية ليست باألمر  لذا و  ٕ                                           ا 
يتقنوا و  كان يجب على المربين سواء كانوا آباء أو أمهات أو معلمين أن يهتموا بأمر التربية

م خلقا أحسنهو لقد كان المسلمون األوائل ينتقون ألوالدهم أفضل المؤدبين علما أصولها و 
  .)5(طريقةوأميزهم أسلوبا و 

للمربين من معرفة األصول اإلسالمية واإللمام بجميع جوانبها حتى يقوموا بها  والبد
ذين خير قيام و يعدوا لنا الجيل الذي يعود باألمة اإلسالمية إلى سيرة السلف الصالح ال

التربية اإليمانية والمقصودة بها ربط :اإليمان ومن أصول التربيةسادوا  األرض بعزة اإلسالم و 
تعويده منذ تفهمه أركان اإلسالم وتعليمه مبادئ الشريعة إليمان و قه بأصول االولد منذ تعل
 اإليمان بالمالئكة واإليمان بالكتبو  ،يمان باهللا سبحانه وتعالىاإل: مان مثلوأصول اإلي

                                                                                          
   .14مرجع سبق ذكره، ص  ،علي بن نايف الشحود- 1
   .119المرجع نفسه، ص - 2
   .44،صمرجع سبق ذكره عبد العال سالم مكرم، - 3

  4- محي الدين مختار/محاضرات في علم النفس االجتماعي،الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية،1982،ص128.
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، ومراقبة اهللا وكذلك يتعلم محبة اهللا، ومحبة الرسول صلى اهللا عليه وسلم. )1(اإليمان بالرسلو 
  .الحرامالحالل و تعلمه أحكام تعالى و 
واألمهات لها مسؤولية  اآلباءين و خالصة القول أن مسؤولية التربية اإليمانية لدى المربو 
مبعث الكماالت، بل الركيزة األساسية لدخول الطفل في يرة لكونها منبع الفضائل و خطهامة و 
 ال يعرف غاية ف بأمانة و يتصال لتربية ال ينهض الولد بمسؤولية و بدون هذه ايرة اإليمان و حظ

  .ال هدف نبيليعمل لمثل أعلى و ال يتحقق بمعنى اإلنسانية الفاضلة و ال و 
الفضائل وهي مجموعة المبادئ الخلقية و : وتتمثل أصول التربية كذلك في التربية الخلقية

 يعتاد عليها منذ تمييزه إلى أنيجب أن يتلقاها الطفل ويكسبها و السلوكية والوجدانية التي 
  .يصبح مكلفا إلى أن يتدرج شابا إلى أن يخوض خضم الحياة

والمراقبة  ،ن باهللا، ويتربى على الخشية منهفالطفل منذ نعومة أظفاره حين ينشأ على اإليما -
 .)2(االعتياد على كل خلق فاضل كريمو  ،يه، واالستعانة به، والتسليم لهواالعتماد عل له ،

التام والكامل والشامل والخاتم لكل األديان وبوصفه ين اإلسالمي بوصفه الدين إن الد
كذلك بوصفه و  ،تحقيق سعادة اإلنسان في دنياه وأخراه أقدرها علىمنهج فهو أكمل المناهج و 

ال يستطيع  ،ضع لتربية األخالق منهجا متكامالالمنهج التربوي الديني الذي يستطيع أن ي
مفهومها الخلقي والتوجيهي، والتكوين النفسي ربية بفالت.أحدا أن يجد فيه ثغرة من الثغرات 

إن المثل األسمى في  ،و لكنها تتطلب توسعا أكبر لألنثىمطلوبة لكال الجنسين ، ،والوجداني
كوين رجال مهذبين وسيدات مهذبات، التربية اإلسالمية هو التربية الخلقية التي تعمل على ت

رادة قوية يعرفون ،ذوي أخالق نبيلة ونفوس أبيه يتمسكون الواجب ويقومون به و  معنى  ٕ                 وا 
يراقبون اهللا في السر والعالنية في كل عمل ا، ويجتنبون الرذيلة بغضا لها و بالفضيلة حبا له

   )3(.وتصرفاتهم  أفعالهمملونه ،تجدهم نبالء في أقوالهم و يع
ومسؤولية التنشئة االجتماعية اإلسالمية تتحدد في خلق شخصية الطفل فتكون شخصية  -

جاعة والشعور بالكمال الشوء، وتتحرك باإلقدام والجراءة والصراحة و تتميز باالتزان والهد
توجيهاتها لتضع ركائز أساسية حتى مية و لهذا أتت التنشئة االجتماعية اإلسالو  .والكرامة

من هذا المنطلق نجد أن  .على أساس إيماني سليمتكون الشخصية المتزنة منذ البداية 
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التقوى هي البداية الحقيقية ئة األوالد على حياة االتزان وااللتزام بالصالة و نشالتحرك نحو ت
يعتبر إعداد الطفل المسلم في جانبه االجتماعي هو و   ،ليم للطفل المسلملإلعداد النفسي الس

تيسيرا معاملة في المقام األول تحريكا وتشريعا و جوهر اإلسالم نظرا ألن اإلسالم هو دين 
م تعامال إال وقد وضع له كيان وحدود ونصوص وحسن ولم يترك اإلسال ألمور المسلمين

والتربية االجتماعية في المنهج اإلسالمي تقوم على أسس متين ودعائم ثابتة لو  ،معاملة
اإلسالمية  عقولهم لظهرت آثار التربية االجتماعيةمربون ترسيخها في نفوس األبناء و أحسن ال

ي في التربية وأقوى األسس التي يقوم عليها المنهج اإلسالممن أهم و  ،في سلوكهم وأعمالهم
  :االجتماعية السليمة

  .هي مراقبة اهللا تعالى والخشية منه والخوف من عقابه وغضبهو  :التقوى - 1
حسن الخلق التربية االجتماعية في اإلسالم و هو الذي يقوم عليه منهج و  :حسن الخلق - 2

  .الصدقالتواضع و  ،الرحمة ،الحياء: ع الكثير من الصفات منهايجم
 :قوقهي من األمور التي دعانا إليها اإلسالم و أهم هذه الحو  :مراعاة الحقوق االجتماعية- 3

لجار، حقوق حقوق ا ،لوالدين، حقوق األقارب، صلة الرحم، حقوق الزوج والزوجةحقوق ا
  .المعلم وحقوق الصديق

ية األبناء الهامة التي وضعها اإلسالم لتربهو من القواعد : التزام اآلداب االجتماعية - 4
الد منذ الصغر التزام حث المنهج اإلسالمي المربين على تعويد األو و  ،تربية اجتماعية سليمة

مكارم األخالق أساسها اإليمان  حتى تكون معاملتهم مع اآلخرين مبنية على ،هذه اآلداب
ن هذه اآلداب االجتماعية التي يجب وم ،ا السلوك السوي المتوازن والقويمومظهره  التقوىو 

لس،آداب آداب الجلوس والمج ،آلداب التحية ،آداب االستئذان: رسها في أبنائهأن يغ
وآداب  ،آداب التعزية ،آداب التهنئة ،آداب الضيافة الشراب،الحديث، آداب الطعام و 

نقاط العامة حيث تحقق التربية اإلسالمية مجموعة من األهداف المتمثلة في ال )1(.المريض
 :  التالية

ليه يعود كل شيءالواحد األحد، الخالق لكل شيء و  تكوين اإلنسان المؤمن الموحد باهللا -   .ٕ                ا 
تكوين المواطن الصالح الذي يحب الرسول صلى اهللا عليه وسلم ويقتدي به في القول  -

  .والعمل 
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  .منهجا وسلوكا وتطبيقانسان الذي يعتز بإسالمه عقيدة و تكوين اإل -
المأخوذة من المنهج اإلسالمي  المتمثل في نسان المسلم العارف بأمور دينه و تكوين اإل -

  .ة النبوية الشريفةالقرآن الكريم والسن
م بوعي مستنير بعيدا عن تكوين اإلنسان المسلم الذي يعرف أحكام دينه من القرآن الكري -

  .التقليد الجمود و 
يده وتالوته واجتهاد القرآن الكريم وتفسيره وعلوم تجو تكوين اإلنسان المسلم الملم بعلوم -

  .السابقين
ه وسلم الصحيحة، تكوين عقلية اإلنسان المسلم الذي يعلم سنة رسول اهللا صلى اهللا علي -

  .ال يقع في اللبس والخلط والخطأمصطلح الحديث حتى بمعرفة علومها و 
ع إلى منهج عملي لبناء المجتمتكوين اإلنسان المسلم الذي يستطيع أن يحول العقيدة  -

من األمور الجديرة باالهتمام في أهداف التربية أن يكون و  .وترقية الحياة فيه بكل مناحيها
ف اإلسالم من القضايا المعاصرة ويعرف كيف اإلنسان ذا عقل مستنير لكي يدرك موق

  . )1( ةحرام كما أمرت الشريعة اإلسالمييتعرف على حد الحالل واليستنبط األحكام و 
  :ية الطفل وذلك على النحو التاليكما يمكن تقسيم تلك األهداف إلى مجاالت خاصة بترب

لمجال الذي يهتم بالنمو الجسمي والصحي للطفل وهو ا: الجسمية التربية مجال أهداف - 1
 :ويهدف إلى

  .وسائل الوقاية من أمراض البيئة إللمام بالقواعد الصحية العامة و ا -
حية المنشودة في األكل والشرب والنوم والملبس االتجاهات الصالعادات و أن تكون لديه  -

  .الراحة والعمل و 
  .اللياقة ساب الجسم الصحة و تعويد الطفل ممارسة الرياضة البدنية مؤمنا بأثرها في إك -
هو المجال الذي يهتم بتكوين فكر الطفل بكل ما هو و  :أهداف مجال التربية العقلية - 2

 حتى ينضج ،وم الشرعية والثقافية العلمية والعصرية والتوعية الفكرية والحضاريةنافع من العل
  :وثقافيا، ويهدف هذا المجال إلىعلميا فكريا و 

  .كسب المعرفة و تهذيب العقل  -
  .استعمال ما يعرفه من خبرات  تنمية مهارات اإلنسان في -
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ذا األسلوب من دور في تنمية لما يقوم به ه ،الطفل على أسلوب التفكير العلمي تربية -
وظائف العقل من تفكير وتذكر وتصور ومالحظة وتأمل وتعويد األطفال تحري الحقائق 

  .للوصول إلى العلم الصحيح 
  .تنمية مهارات التفكير التأملي لدى األطفال وحب االستطالع  -
رفة والفهم عن طريق غرس الرغبة األصيلة في المع تنمية القيم العلمية لدى األطفال، -

  .والتساؤل 
تعليم األطفال لكي الذي يهتم بتربية و هو المجال و  :أهداف مجال التربية االجتماعية-3

يندمجون مع ثقافته العامة بحيث ال يخرجون اء في المجتمع يمتثلون لمطالبه و يصبحوا أعض
تعمل على تحقيق جتمع من قيم تحكم سلوك األفراد و عما هو متعارف عليه داخل الم

  :يهدف هذا المجال إلىاالستقرار واألمن االجتماعي بالنسبة للمجتمع الذي يعيشون فيه، و 
إدماج عناصر الثقافة والحضارة التي يعيش فيها الفرد فينسق شخصيته وتشكيل الكائن  -

  .شى مع ثقافة الجماعة التي ينتمي إليها ااإلنساني بحيث يتم
ينتمي لها الفرد وخاصة المعايير المقبولة غرس قيم ومعايير وأهداف الجماعة التي  -

  .اجتماعيا والمتعارف عليها في المجتمع الذي يعيش فيه 
إكساب الفرد السلوك والمبادئ واالتجاهات والمعايير المناسبة للدور االجتماعي الذي  -

  .سيقوم به
التعاون، الحرية واالستقاللية واالنتماء : القيم االجتماعية اإليجابية مثل إكساب الفرد-

  )1(.وغيرها
مكانياتهاأن يفهم الطفل بيئته المح - وما فيها من  ،                               ٕ          لية فهما صحيحا ويلم بمقوماتها وا 

ف على ماهية وأن يتعر  ،مراكز اإلسعاف، الشرطة، ومكاتب البريد ،مؤسسات كالمستشفيات
  .قدمهاالخدمات التي ت

أن يتعرف الطفل على العالقات التي تربط أفراد أسرته وواجباته نحوها من حب واحترام  -
  .وبذل المعونة وصلة الرحم 
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كأداء الواجب وتحمل  ،االتجاهات السليمةأن يتعود الطفل على أنماط السلوك الصالحة و  -
نكار الذاتو المسؤولية  والوالء للجماعة                                        ٕ           التعاون مع اآلخرين في شتى شؤون الحياة وا 

  .ملكية اآلخرين شاركة في خدمتها واحترام أداء و والم
ع لغيره أن يكتسب الفرد القدرة على العمل مع اآلخرين تارة كمرشد قائد، وتارة أخرى كتاب  -

أن يتشارك في حياة األسرة يتعاون معهم لتحقيق غرض مشترك و  ،في أوجه النشاط المختلفة
  .المدرسة و نشاطاتهو 
وهو المجال الذي يهتم بتزويد الطفل بالمعارف والمهارات : أهداف مجال التربية البيئية -4

بما  والقيم واالتجاهات التي تنظم سلوكه وتمكنه من التفاعل مع البيئة االجتماعية والطبيعية،
  :حل مشكالتها، ويهدف هذا المجال إلىيسهم في حمايتها و 
  .قيها الطبيعي واالجتماعي ودورها في المجتمع المعاصرا واسعا للبيئة بشإكساب الطفل فهم

جه الجنس البشري في الوقت إكساب الطفل فهمل عميقا للمشكالت البيئية التي توا -
كيفية المساهمة في حل هذه المشكالت وذلك ألن المشكالت البيئية بجوانبها و  ،الحاضر

  .بمفهومها الشاملبيئته المختلفة تنجم عن التفاعل بين اإلنسان وثقافته و 
تطوير ظروف و  ،ئيةمساعدة األطفال على اكتساب المهارات الالزمة لحل المشكالت البي -

  .البيئة على نحو أفضل
تلك االتجاهات التي تدفع إلى المشاركة  ،اإليجابية لدى الطفل إزاء البيئةتكوين االتجاهات -

  .الفعالة في حل المشكالت البيئية
وى بيئته وتكوين بيئة أفضل له المستمر لدى الطفل لتحسين مستدائم و تطوير االلتزام ال  -
  .لغيره و 
مهارات المواقف وروح االلتزام واللفرصة لكل طفل الكتساب المعرفة والقيم و إتاحة ا -

  .تحسينهاالضرورية لحماية البيئة و 
عة من القيم وهو المجال الذي يهتم بتزويد الطفل بمجمو : أهداف مجال التربية األخالقية -5

  :الموجهة لسلوكه لتحقيق أهدافه في الحياة و يهدف إلى
  .تربية الطفل على التخلق بخلق الحياء ألن الحياء والتقوى من أصول التربية الخلقية -
  .تربية ضمير الطفل وذلك من خالل تعود الطفل على ممارسة العبادات -
طريق االعتياد ق السامية وذلك عن األخالتربية الطفل على ممارسة السلوك الذي يحقق  -

  .على ممارسة المبادئ الخلقية منذ الصغر
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  .مساعدة الطفل على الربط بين المبدأ أو العقيدة والعمل ويتم ذلك من خالل القدوة -
أن يكتسب الطفل القدرة على إصدار األحكام والقرارات المبنية على المثل والقيم التي  -

  .تربى عليها وأصبحت جزء ال يتجزأ منه
أن ننمي لدى الطفل االعتقاد أو تبني عدد من المعايير الملموسة والقيم والفضائل مثل  -

  الخ ...العفة واألمانة
  .األعمال التي تحمل بين طياتها القيم األخالقيةأن نكسب الطفل القدرة على القيام ب -
تنميتها بحيث توجه اتجاهات وقيم وعادات ومهارات أخالقية و إكساب الطفل معرفة و  -

  .سلوكه كعضو في المجتمع 
التي هي الهدف الرئيسي لتربية و  ،ب الشخصية المتكاملة والمتوازنةتنمية جانب من جوان -

  .األخالقي هو الجانب أال و اإلنسان 
هو ذلك المجال الذي يهتم بتنمية اإلحساس الجمالي و : أهداف مجال التربية الجمالية -6

  :األهداف فيتتمثل هذه ى االبتكار واإلبداع و التذوق و في الطفل للوصول إل
  .رهف الحس، ومدركا للذوق الجماليبشعوره فتجعله ماالرتقاء بوجدان الطفل و  -
كامنة في النفس من خالل وسائلها لتدريب الطفل على إدراك تنمية عاطفة الجمال ال -

  .الجمال
بكل الظواهر المحيطة تدريبها على تنسيق عالقاتها المساعدة على تربية الحواس و  -

  .وتذوق الجمال في صوره المختلفة وتشجيع االستجابات للمثيرات الجمالية المختلفة ،بالطفل
يتعاملون وا ويقدروا األشياء التي يرونها ويسمعونها و األطفال من أن يدركوا ويحللتمكين  -

  .معها في بيئتهم 
 ،وتذوقلمس وشم تهذيب انفعاالت الطفل وتهذيب استجاباته الحسية من رؤى وسمع و  -

  .فتهتم بتوجيه مشاعره اتجاه الصفات الموضوعية الحقيقية للموضوع 
اط البناء الخالق ج في النشتنمية الشخصية المتكاملة المتوازنة من خالل االندما -

انية التي تتصل بتنمية االتجاهات اإلنسوكذلك من خالل غرس وتنمية القيم و  ،واالستمتاع به
  .التعبير عن النفس وانفعاالتهاتدريب الحواس و لمعرفة الحسية و االعاطفة والوجدان و 

  .بية الجمالية بالتربية األخالقيةذلك الرتباط التر تنمية األخالق و  -
بتنمية الذوق الجمالي  شغل أوقات الفراغ بأنشطة هادفة لها عالقةاالستمتاع و التسلية و  -

  .إلخ ...، الطباعة مثل الرسم
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، من خالل إكساب الخبرات الالزمة لألطفال ذوي القدرات درة على اإلبداعتنمية الق -
 . )1(كنوا من القيام بالتعبير الجماليالمختلفة كي يتم

ذا أخذنا نم -  علي بنوذجا عن التربية الصالحة في اإلسالم فخير مثال لذلك هو سيدنا  ٕ            وا 
تربوية  وهو يلتفت إلى مراحل رعايتنا للطفل فيرسم فلسفة - كرم اهللا وجهه– أبي طالب

وأدبه سبعا،  العبه سبعا،" :والة أمر الطفل بمقولته المشهورةيوجه صالحة لكل زمان ومكان و 
تعليم وتأديب انت العرب تهتم بتربية وتثقيف و فقد ك، "ذلك ثم اتركه بعد  ،وصاحبه سبعا

ليكن إصالحك بني :" الي مصر يوصي مؤدب ولده فيقول لهو " فعتبة بن أبي سفيان"أبنائها 
 القبيح عندهم مابك، فالحسن عندهم ما استحسنت، و فإن عيوبهم معقودة بعي إصالح نفسك،

وسير الحكماء هو قصص التراجم "... أخالق األدباءاستقبحت، وعلمهم سير الحكماء و 
. البنهثقافة األطفال في المنهج التعليمي الذي رسمه " عتبة "وأحداث الحياة، وهنا أدخل 

" لسليمان الكلبي"ليمي الذي رسمه أكثر تحديدا في المنهج التع هشام بن عبد المالككان و 
وأد  ،ه، فعليك بتقوى اهللا جلدة عيني، وقد وليتك تأديبإن ابني هذ: "مؤدب ولده حين قال

 ثم تخلل به في ،تاب اهللا، ثم روه من الشعر أحسنهأول ما أوصيك بك أن تأخذه بكاألمانة، و 
" ام والخطب والمغازيالحر وبصره بطرف من الحالل و  ،أحياء العرب و خذ من صالح شعرهم

وأما المغازي ، هريخ الحي وأيامه وتراجم رجاالتوالتخلل في أحياء العرب يتطلب المعرفة بتا
ك كل ذلما يسحر األطفال قصص البطوالت والفرسان، و  ما أكثرفهي قصص البطوالت و 
عباسي في القرن الثامن عشر يضع الخليفة ال" هارون الرشيد"و. أجناس من أدب األطفال

ؤدب ولده و ولي م" لخلف األحمر"من المنهج التعليمي الذي يخططه ض" ثقافة األطفال"
ثمرة قلبه ،فصير ير المؤمنين قد دفع لك مهجة نفسه، و إن أم ،يا أحمر: "فيقولعهده األمين 

وعرفه  ،أقرئه القرآن: عك أمير المؤمنينفكن له وض ،وطاعته لك واجبة ،عليه مبسوطةيدك 
      .)2(..."روه األشعارو  ،األخبار
فهو لم يتركهم بال  ،رضي اهللا عنه ألوالده عمر بن عبد العزيزوعن تربية الخليفة  

رضي اهللا رعاية النشغاله بخالفته التي لم يعطها أحد مثله سوى جده عمر بن الخطاب 

                              
   .19-18ص ص  السابق ذكره، المرجعد رمضان ،محمو  محمد جابر - 1
ص  ،2011،،عمان، منشورات مؤسسة الدوسري للثقافة واإلبداع1ط،العولمةثقافة الطفل بين الهوية و / عزيزة الطائي -2

21.   
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لهم وقتا ينصحهم فيه ويؤدبهم ويعظهم ويقوم معوجهم ويرشدهم إلى سواء  بل خصص ،عنه
ترتك على علم فإني اخ" : أما بعد:قائال له" سهل"لهم مؤدبا ومعلما هوفلقد اختار  .السبيل

فحدثهم  ،فصرفتهم إليك كم غيرك من موالي وذوي الخاصة بي ،مني بك لتأديب ولدي
أقل الضحك فإنه ، و ك الصحبة فإن عادتها تكسب الغفلةاتر دامهم و بالجفاء فهو أمعن إلق

المالهي التي بدؤها من ، وال يكن أول ما يعتقدون من أدبك بعض كثرته تميت القلب
من أهل العلم أن حضور المعازف  فإنه بلغني عن الثقات ،الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن

هم بجزء من القرآن يثبت وليفتتح كل غالم من .واهللا ينبت النفاق في القلب استماع األغانيو 
ثم  ،أرشاق ، فإذا فرغ تناول قوسه ونبله وخرج إلى الغرض حافيا فرمى سبعةفي قرآنه

فإن الشياطين ال  ،يا بني قيلوا: "ه يقولانصرف إلى القائلة ،فإن ابن مسعود رضي اهللا عن
يا بني إذا سمعت كلمة " :ينصح أوالده قائال لهميمرض عمر رضي اهللا عنه و و . )1("تقيل

إنها منتهى  ".الخير   امرئ مسلم فال تحملها على شيء من الشر ما وجدت لها محمال على
. )2(ير في حومة الشريث، البحث عن الخالتربية الصحيحة التي لم نرها في قديم أو حد

ويتطلع الغزالي من خالل أفكاره التربوية إلى بناء الطفل المسلم بناء جديا،لكي يكون جنديا 
في الحياة ،إذ يحرم عليه كل مظاهر اللين ولم يغفل عن غايته  األخالقية ،حتى أوصى بأن 

كما أنه ال يميل  .)3(يعلم أن الموت منتظره كل ساعة، وأن العاقل من تزود من دنياه ألخراه
إلى القسوة في التعامل مع األبناء حيث يرى أن الطفل أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر 
جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش، ومائل إلى كل ما يمال إليه، فإن عود على الخير 

ن وتعلمه، نشأ عليه وسعد في الدنيا واآلخرة ويشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤ       ٕ   دب، وا 
عود على الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم عليه  والوالي 

أهله من حوله يتدبرون القرآن،  مما الشك فيه أن الطفل لو نشأ في جو ديني، ووجدو . )4(له
، أي ويقيمون الصالة ويؤدون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون والحديث النبوي الشريف

دب والكمال وشب حسن األاب اإلسالم سلك طريق االستقامة و حياتهم على آديقيمون 

                              
 ،2003 ،،بيروت،دار الجيل1ط ،موقف اإلسالم من تنشئة الطفل نفسيا واجتماعيا وتربويا/سعد ابراهيم طايل الديهي - 1

   .342ص
   .344ص نفسه، المرجع - 2

  3- زكي مبارك/األخالق عند الغزالي،ط1،بيروت،دار الجيل،1988،ص258.
  4- الغزالي أبو حامد/إحياء علوم الدين،ج3(ال،ط)،(ال،م،ن)،مطبعة عثمان خليفة،1933،ص71.
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الرشد فيحيا حياة طيبة الهدى و طيب النفس متعلقا بأهداف الفضيلة متمسكا بحبل األخالق و 
تركنا الطفل في بيئة بال توجيه وكونها ال أما إذا  ،ا سعيدا في نفسه ونافعا في أمتهيكون به

، ، ولم ينل نصيبه من النصح واإلرشاد والتهذيب نشأ سيء الخلقآدابهو تتقيد بأحكام اإلسالم 
للخير، كال على أهله وعشيرته  ، محبا للشر كارهاالنفس، فاقد الهمة ،ساقط المروءةخبيث 

فالتربية في ظل المنهج اإلسالمي كان  .)1(على الناس أجمعينوكان شقاء على نفسه و 
تستقبله الطفل و  ،المهيأ له يبلغه الوضع ل وتعهده تعهدالغ بتنشئة الطفمقصدها االهتمام البا

هذا المربي هو الذي ينقل له القضايا التي تشكل خميرة سلوكه  ،بيئة فهو محتاج إلى مربي
األمور  لهذا فوجود القدوة الحسنة الصالحة أمر ضروري للغاية بل هو منو  .)2(في الحياة

ثناء لحقائق المعروفة أن األطفال بال استالحرص عليها فمن االتي ينبغي التمسك بها و 
فالقدوة الصالحة هي خير طريق لتربية الطفل  .)3(يعجبون بهيقلدون دائما من يحترمونه و 

وكل مربي  وتنشئته التنشئة االجتماعية والدينية وبها يتم تثبيت المبادئ في نفوس األطفال،
رس االتجاهات الصالحة عن طريق يستطيع أن يكون قدوة أخالقية كريمة وعامال فعاال في غ

سلوكه مع األطفال والتمسك بالدين ومبادئه وهنا تظهر مسؤولية المربي في قيامه كقدوة 
حسنة أن يعلم األطفال بإخالص ويتمثل هذا اإلخالص في الطاعة بالقصد وهو أن يريد 

الطريقة المثلى فالقدوة الحسنة والصالحة هي . )4(بطاعته التقرب إلى اهللا سبحانه وتعالى
صالحه لكي يسلك السلوك الصحيح الواجب فالتربية اإلسالمية للطفل  ،إتباعه               ٕ                                   لتربية الطفل وا 

 ،في نفوس األطفال القيم األدبية والسلوكيةإنما تهدف إلى تهذيب األخالق ،كما أنها تغرس 
         .)5(بحيث يتأتى سلوكه مطابقا لهذه القيم والمبادئ الخلقية

ع هي ليست من موضو ية من خصائص التربية اإلسالمية و اإلسالمية خاص إن الثقافة
من هنا كانت الثقافة اإلسالمية دعامة أساسية في بناء البشر بارتكازها على العقيدة و 

، ولما كانت هذه الثقافة تقوم م على اإليمان باهللا وبالرسول وباليوم اآلخرالمجتمع لكونها تقو 
يصلح من شأن تشريعية تتالقى جميعها في منهج تكاملي ة و وتهذيبي على أصول اعتقاديه

                              
   .151.153ص ص ،، مرجع سبق ذكرهلباري محمد داوداعبد  - 1
   .151ص  المرجع نفسه، - 2
   .149ص  المرجع نفسه، - 3
   .154 ص المرجع نفسه، - 4
   .155ص  ،المرجع نفسه - 5
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اآلخرة فإننا نرى أن العنصر األخالقي أصيل وواضح و  يعمل على إسعاده في الدنيااإلنسان و 
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، في أصول دعوة اإلسالم كما أنه السمة البارزة في سيرة ر 

ين التوجيه في هذا التعاون الوثيق بو  ، عليهمائدة من صحابته رضوان اهللاسيرة الصفوة الر و 
األسس ويبلغ الذروة في القوة  التطبيق يشاد البناء األخالقي على أمتنوالقدوة واإلرشاد و 

تباعها سبيل التقوى تتحلى  .اإلحكامو                                                ٕ                          والشك أن النفس اإلنسانية بالتزامها نهج العقيدة وا 
ن جادة اإلسالم ونأيها عن سبيله القويم بالخلق الحسن وتتصف بأنبل الصفات وبانحرافها ع

  .)1(نتردى في المهالك و تفرق في المفاسد واآلثام
  .قيم الطفل في التلفزيون:المطلب الثالث 

وبالحديث عن قيم األطفال في التلفزيون، فهذا األخير يعتبر أحد أدوات التنشئة  
االجتماعية فهو يلعب دورا هاما في تربية الطفل وتكوين معارفه وغرس وتعزيز القيم 

، عية المحتوى الذي يتعرض له الطفلاإليجابية والسلبية في نفس الطفل وهذا مترتب على نو 
لى األطفال ألن الصورة المتحركة لفزيوني هو األكثر حضورا وهيمنة عولهذا يبقى النموذج الت

هي اللغة األساسية فيه ،فما يبث من برامج يقدم أشكاال من السلوك تفرض نفسها على 
ليس فقط من خالل النصوص الروائية التي تتضمنها المشاهد أو األدوار التي  األطفال،

وعة المؤثرات في الحركة والنغمة و األسلوب تؤديها  الشخصيات ولكن أيضا من خالل مجم
والمواقف التي تتآلف مع بعضها البعض في المشهد الواحد لتبرز إيجابيات وسلبيات سلوك 

  .أو قيم اجتماعية أخرى 
ومجمل القول أن التلفزيون يعتبر أحد أهم وسائل اإلعالم وأكثرها شيوعا وقربا وجاذبية  -

فالم وبرامج يشاهدها الطفل، وقد يبدو الهدف الظاهري لدى الطفل بما يعرضه من قصص وأ
منها هو التسلية، ولكن الوظيفة الكامنة لهذه المضامين هي دمج وغرس الكثير من القيم 
التي تحملها في شخصية الطفل والتي تصبح فيما بعد ذات تأثير على سلوكياته االجتماعية 

     . )2(واألخالقية
، ودالئل وافية تومئ بوضوح إلى المكانة السامية وجواهر قيمة ،بينة وفي التراث درر

رادها والفرد هو الباني ، فاألمة بأفل الغد، وساعدا من سواعد البناءباعتباره رج ،للطفل

                              
   .129ص  ،عبد الباري محمد داوود،مرجع سابق - 1
   .74-73ص ص  ،ذكرهبق مرجع س سهير فارس السوداني، - 2
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تمع بأسره، وأي خلل أو تعطيل لهذا الفرد خسران ال يعود عليه فقط بل على المج ،والحافظ
، ولعلنا )1(مشلوال هذا إذا لم تصبه السموم بالصميم ، بل يصبح عضواألنه يتحول إلى عالة

اليوم بحاجة شديدة أكثر بكثير مما مضى إلى تربية خلقية إسالمية صحيحة إلنقاذ اإلنسانية 
فمن  والطفولة من الدمار والضياع وذلك بهدف إيقاظ الفكر وتحريك االنفعال والوجدان،

طفال الصغار في مرحلة ما قبل االبتدائية خالل الدراسات الكثيرة المعروضة يالحظ أن األ
حتى أن بعض األبحاث الميدانية  ،من الساعات أمام شاشة التلفزيون يقضون عددا كبيرا

لمدرسة إلى تؤكد أن طفل ما قبل المرحلة االبتدائية قد تبلغ ساعات مشاهدته لغاية دخوله ا
ماجستير ي الطالب للحصول على الأي أنها تكف ،حوالي خمسة آالف ساعة

ة وقد تكون يدخل الطفل المدرسة وقد تشبع بكثير من األفكار التي قد تكون هدامو .الدكتوراهو 
،و قد أثبتت الدراسات الحديثة أن األطفال في العالم العربي ودول الخليج يمكثون )2(بناءة

ساعة في فصل  24ساعة أسبوعيا في فصل الصيف و 33أمام شاشة التلفاز ما يزيد عن 
قدم نماذج من فالبرامج التلفزيونية ت 3ء وذلك له آثاره النفسية واالجتماعية السلبية عليهمالشتا

تصنيفها بطرق مختلفة رغم أنها وليدة القيم االجتماعية واألخالقية يمكن التعرف عليها و 
م انتماءاته الثقافية فمثال بعض الدراسات انتهجت تقسيخيال المؤلف وتصوراته  الخاصة و 

لذات، الثروة، الشهرة حفظ ا :األول متصل بالذات مثل: القيم والخصائص إلى مجالينهذه 
ية، المثابرة األسرة، الحم ،العدالة: الخ، والثاني متصل بالغير مثل...والمركز واألمن الذاتي

قد توصلت الدكتورة سهير فارس السوداني في دراستها حول و . )4(الخ...اإلخالص الوطنية و 
ة من أن المشاهد يلفزيونية وقيم األطفال من خالل إجابتها عن فرضيتها الرئيسالبرامج الت

أثر على المنظومة القيمية عنده بما  لها التلفزيونية التي يراها الطفل ممثلة بالنماذج المتلفزة
فيها من معتقدات أخالقية وأفكار قيمية ،لتصبح هذه المعتقدات واألفكار جزء من منظومته 

 ،قيمة الحياة والمحافظة عليها: لث كان هذا التأثير إيجابيا في بعض القيم مثالشخصية، حي
التفوق  قيمة الكذب المبرر،: الشعور بالمسؤولية اتجاه الغير، وسلبيا في بعض آخر مثل
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 :مثلينتهي بزوال المشهد أو الموقف بالموقف الذي يؤديه النموذج و أو آنيا مرتبط  .والفوز
لو فيه عمل الخير مقبول و  ،اجة، تقبل اإلهانة في سبيل العيشبالح قيمة السرقة المبررة

أما بالنسبة لمتغير العمر فقد بينت النتائج أنه كان هناك عدد كبير من القيم لم  .)1(مخالفة
يغلب عليها أن تكون ضمن المجموعة و  ،تفاضلي بين فئات العمر المختلفة يظهر فيها تأثير

االنتماء : د من األمثلةسنة، ويمكن أخذ عد) 13-8(مر بين القيمية التي تميز فئات الع
، حب الخير مقبول ولو فيه الصدق بغض النظر عن النتائج ،الوالدين  طاعةاألسري و 
 عدم الطمع،م سلوكهم،احترام وتقدير العمل والجهد، القناعة و لتقوي معاقبة األشرار ،مخالفة
كما بينت .القانون االجتماعياالمتثال للسلطة و  ،من اهللا، حب الوطن والدفاع عنه الخوف

المساعدة  التسامح،الغيرية و : وضوحا في الفئات األكبر عمرا مثلالنتائج ظهور إيجابي أكثر 
  . شرفوحب التفوق والفوز بأخالقية و 

والرغبة في اللهو الفوز التفوق و : أما القيم التي كان تأثيرها سلبي فتمثلت في
  .)2(االستمتاعو 

قيم إنسانية ظهر فيها تأثير موقفي أكثر وضوحا في  حت النتائج أيضا وجودوضو 
ال تعاقب، خير مع الطفولة، الطفولة تسامح و فعل القيم اإلنسانية و : ألكبر عمرا مثلالفئات ا

أو المجتمع كان  كما القيم الخاصة بجانب تأثير السلطة.حق الفقير بشيء مما يملكه الغني
أما التأثير السلبي على هذه الفئة  ،يجابي على الفئات األصغر سنااإل واضحا في التأثير
، الشهرة والنجومية ،تحميل المسؤولية لألهل التحلي بالحيلة والحنكة: لتاليةفتمثل في القيم ا

لفزيونية على هذه الفئة أما الفقرات التي ظهر فيها تأثير موقفي فرضته المشاهد الت .ليتصرفوا
الوفاء  ،عاطف والمساعدة مع األصدقاءالت ،وتجنب األذى والخطرالسالمة : فتمثل في

  .واإلخالص للصديق،الظلم هو الحرمان من وجود األمومة
كان هدفها التعرف " القيم الغائبة" تحت عنوان" كيمنى كش"دراسة أجرتها الدكتورة  فيو  -

خالل برامج األطفال على القيم التي تقدم لألطفال على القناة الفضائية المصرية األولى من 
جاءت : توصلت من خاللها للنتائج التاليةسنة،  12-9 موضع الدراسة للمرحلة العمرية من

أما القيم المعرفية فقد جاءت في المركز  .%31.40عية في المركز األول بنسبة القيم االجتما
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 %12.6أيضا عرضت البرامج مجموعة من القيم الشخصية بنسبة و  ،% 21الثاني بنسبة 

حيث حققت هذه البرامج بعض الحاجات الضرورية للطفل و لم تعزز قيمة االستقاللية عنده 
جاءت في و  في اختيار ما هو مناسب له في اتخاذ قراره بنفسه دون االعتماد على اآلخرين،

تنمية  أما القيم العقلية فاقتصرت على .%11.30المرتبة الرابعة القيم االقتصادية بنسبة 
، وبعد ذلك %8.29وجاءت بنسبة نية والرياضية تنمية القدرات الفسليم لألطفال و التفكير ال

والقيم الوجدانية بنسبة   %7.28التي ينبغي أن يتحلى بها الطفل بنسبة القيم األخالقية جاءت 
، أما القيم السياسية فقد جاءت في المرتبة األخيرة وذلك %2، والقيم الجمالية بنسبة 5.27%

كما الحظت الباحثة إهمال البرامج الموجهة لألطفال القيم السياسية في  %، 1.25بنسبة 
برامج األطفال عينة الدراسة قيما إيجابية يمكن للطفل كما عرضت أيضا  .)1(حب الوطن

مع  اكتسابها من خالل برامجه المقدمة له ويضيفها إلى إطاره المرجعي لسلوكه وتصرفاته
، احترام النظام %2.62يم الصداقة والنظافة بنسبة اآلخرين في المجتمع حيث جاءت ق

، التفكير السليم %12.8 ، التعاون%7.28التسامح  ،%5.27الحب ، %1.5والتواضع بنسبة 
الكرم والتفاهم مع اآلخرين االنتماء و  ،%6.3العمل  ،%21.1اكتساب المعرفة  ،4.27%
 %3.72، العدل %4.2تنمية القدريات  %1.5 ،، المنافسة%3.72، استثمار الوقت 1.25%

" شقاوة تماسيح"مثل  وظهر في تحليل عدد من البرامج المستوردة .)2(5.52%اإلنجاز و 
العنف : قيم سلبية تعزز في المجتمع من عنف وقتل وارتكاب الجرائم منها"  فتيان النينجا"و

قيمة الكسل بنسبة  للطفل مع اإلثارة التي تخاطب الغرائز النفسية ،%57.35جاء بنسبة 
قيم اإليجابية في ، في حين تعزز البرامج المحلية ال%10.29نسان بنسبة طمع اإلو  ،8.82%

كما أن البرامج لم تقدم بصورة فعالة . )3(غرس القيم التربوية األصيلة فيهمنفوس األطفال و 
أي اإلنتاج  قلة عرض البرامج العربيةو  .على القالب الفني التمثيلي المملوجذابة واقتصرت 

العربي وذلك يعود إلى عدم االعتماد على البرامج العربية األخرى وعدم وجود تنسيق بين 
كما توصلت أيضا الباحثة إلى ضعف البرامج  التلفزيونات العربية خاصة برامج األطفال،

المحلية في ربط الطفل بمجتمعه وبيئته وضعف معالجة القضايا الخاصة بالطفولة مثل 
كما أنها لم تراع . ذوي االحتياجات الخاصةو حقوق األطفال المعاقين  طفال،عمالة األ
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وكما تجدر اإلشارة إلى أن  ،)1(تقوم على إكساب الطفل للمعلومات المبادئ التربوية التي
بية هذه األخيرة التي تستهوي نفوس األطفال خصوصا األجن" لألطفال الكرتون"بعض برامج 

ينتابها الخلط فيما يتصل بالخياالت غير المعقولة األمر الذي شبهات و منها مازالت تعتريها 
بصورة علمية بعيدة عن اإليقاع في متخصصة تتم بمادة علمية صادقة و  يحتاج إلى بدائل

توقعه في تشكيك وتشويش ال أساس له في تربك الطفل و  الشبهات أو االنبهار بأمور خرافية
التلفزيون والتغير االجتماعي يرى "مبارك آل زعير بعنوان  تور سعيدوفي دراسة للدك .)2(الدين

ا الحقائق مشوهة وقد تستقبل هأن بعض البرامج العربية الخاصة تحرف فيها المفاهيم وتقدم في
من الجمهور على أنها حقائق أو أنها تمثل الواقع وذلك بسبب قلة خبرة الجمهور حول 

حقائق العلمية مسلسلة خاصة باألطفال قدمت حيث يقدم كمثال لذلك التحريف لل،الموضوع 
لألطفال البرامج الموجهة " بعنوان "ليليا بن يوسف"للباحث في تونس كانت موضوع دراسة 

يزورهما العصفور  "فوزي و فوزية"هي حوار بين دميتين هما و " التونسية التلفزة في اإلذاعة و 
ها حيث تقدم من خالل،وانات بطولتها كل يوم يسرد لهما حكاية من الحكايات التي تتولى الحي

ليل الباحث أن اإليمان بالقضاء قد تبين من خالل تحمجموعة من النصائح واإلرشادات، و 
فالفقر والغنى ومصاعب الحياة  القدر هو الموضوع الذي كان أكثر تواترا من غيره،و 

ضاء والقدر ومصائبها وسلوك اإلنسان وطبيعة الخلق والسعادة والشقاء أمور خاضعة للق
يس لإلنسان دور في تغيير ومن بين المفاهيم التي أشاعتها المسلسلة في هذا المجال أنه ل،

مسلمين ومن خالل محطات التشويه لمفاهيم العقيدة يقدم لناشئة الهذا الخلط و  ،الطبيعة
بما بين اإليمان طفال تناقضا بين السعي والكسب و تريد أن تبرز لأل ةفكأن المسلسل ،بالدهم

في عقيدة المسلمين، فالمسلم يؤمن بما قضاه اهللا يس موجود وهذا أمر ل.قضاه اهللا وقدره 
وقدره ويؤمن أن األخذ باألسباب والكد في الدنيا لتحصيل قوته جزء من عقيدته هذا من جهة 
ومن جهة أخرى فقد تأثر اإلنتاج في البالد اإلسالمية بمقاييس اإلنتاج العالمية بل أصبح 

ض يصنع مواد برامجية تشبه برامج موجودة في الغرب وهذا ما يوضح أن غالبية القيم البع
ولو تأملنا حال األمة ونجول في كل ما  .)3(السائدة في اإلنتاج العربي ال تتفق مع اإلسالم
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يقول  .)1(ينهكها من أفكار وقيم ومعتقدات مشوشة نرى أنها جاءتنا من خارج رحم اإلسالم
ينبغي أن نعلم أن األدب في غالب العالم اإلسالمي قد "في هذا   التركيعبد اهللالدكتور ا

عوامل انفك عن المنهج الصحيح في المنطلق والمسار والهدف ووقف وراء هذا االنفكاك 
فساد الحس االبتعاد عن األصول و ،هبوط االهتمام و  ، جمود التفكيرشيوع الجهالة: ذاتية منها
فلقد  ،ل خارجية على رأسها الغزو الفكري، وعوامللغة واألدبوعقم مناهج تعليم ا الجمالي

قليد بينها قلدت الحركات األدبية في العالم اإلسالمي مناهج الفرنجة في األدب ففصل هذا الت
ي يتلقفه بين المنهج اإلسالمي في األدب فهذه النصوص األدبية تتحول إلى إنتاج تلفزيونو 

ألنه ال يلتزم بها بل يناقضها ويسخر منها  األمة ، يهدد قيمالجمهور بشوق إلى موعده
بحيث يمكن  ،ر بما يشاهده على شاشة التلفزيونفقد أثبتت الدراسات بأن الطفل يتأث .أحيانا

اصة االتجاه نحو خء من السلب إلى اإليجاب أو العكس، و تعديل اتجاهاته النفسية سوا
برامج التلفزيون أن تعدل نظام القيم ، كما يمكن أيضا لالشعوب األخرى واألجناس المختلفة

االجتماعية عند الطفل، كأن تؤكد بعض القيم وتلغي البعض أو تقدم بعضها وتؤخر البعض 
         .)2(اآلخر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
   .38ص  مرجع سبق ذكره، قراءات في التربية والطفل واإلعالم/ طارق أحمد البكري - 1
   .263-262، ص ص المرجع نفسه-2



 

68 

  
  
  
  
  
  
  

V .ثالثالفصل ال:  
  .والبرامج الموجهة له في القنوات العربية الطفل
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  .األطفالتقسيمات جمهور : المبحث األول 
 .تعريف الطفولة :المطلب األول 

يتم و  ،عرضون لوسائل االتصال الجماهيريةاألطفال الذين يت: يقصد بجمهور األطفال
قراءة الكتب والمجالت  ،ة  العروض المسرحية والسينمائيةاالتصال عن طريق مشاهد

حيث أن وسائل االتصال  مشاهدة البرامج التلفزيونية، ويعتبر هذا المصطلح حديث العهد،و 
   )1(.المقصود بالجمهور في دراستنا هو جمهور التلفزيونو الجماهيرية موجهة دائما للكبار 

   تعريف الطفل لغة: 

بالصغيرين ووضح أن الطفل هو الصغير في كل الطفلة والطفل  عرف لسان العرب
والولد حتى دام نعما رخصا المولود ما : "هو الطفلوجاء في الوسيط أن . )2(شيء
  .)3("البلوغ
  تعريف الطفل اصطالحا: 

                     كمـا يعـرف آخـرون الطفـل  ، )4 (                          يد عمره على أربعـة عشـر عامـا  ز                      الطفل هو كل إنسان ال ي
                          ،كمـا يـرى بعـض المتخصصـين أن  "                                     ذلـك الشـخص الـذي لـم يبلـغ سـن الرشـد بعـد     :"         على أنه 
   ،                       مرحلة االعتمـاد علـى الـنفس                                                معنى جامع يضم األعمار ما بين المرحلة الجنينية  و    :"        الطفولة

ــالفرد مــن حالــة العجــز التــام واالعتمــاد علــى اآلخــرين عنــد المــيالد إلــى تلــك                                                                                  والطفولــة تعبــر ب
                                                                             المرحلـــة الفارقـــة التـــي يتـــاح  عنـــدها قســـط بـــين اعتمـــاد الفـــرد علـــى نفســـه واضـــطالعه بنشـــاط 

ـــاجي وابتكـــاري فعـــال الســـتعداداته  وقدراتـــه الشخصـــية، ومـــا يتـــوافر لـــه           جتمعـــه مـــن    ي م فـــ                                                                إنت
                       ويعنـي هـذا أن طـول مرحلـة                                                             متطلبات التطبيع االجتماعي، والتربية والرعايـة الصـحية وغيرهـا،

                                                 ومن ثقافة إلى أخرى ومن مجتمـع لآلخـر ،طبقـا لمتطلبـات                               الطفولة يتفاوت من جيل إلى آخر 
ــــاة ونوعيتهــــا  ــــرد ومــــا يحــــيط بــــه مــــن ظــــروف  )   الــــخ  ..                   بدائية،ريفية،صــــناعية (                الحي ــــي بيئــــة الف                                   ف

                              
جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية  ،وتأثيره معالجة العنف من خالل التلفزيون وألعاب الفيديو/علواش كهينة -1

   .52، ص2007-2006واإلعالم، 
  2-  ابن منظور/لسان العرب ،ج 11،بيروت،دار صادر،لم تتم اإلشارة إلى سنة النشر،ص401.

 ،بيروت،دار إحياء التراث العربي،لم تتم اإلشارة إلى سنة النشر،2،ج2،طالمعجم الوسيط /مجمع اللغة العربية  -  3
   .506ص

  4-  مجموعة مؤلفين/المؤتمر الدولي حول الطفولة في اإلسالم،القاهرة،جامعة األزهر،1990،ص237.
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ـــة    . )1 (    خاصـــة ـــة األســـاس والتكـــوين لجميـــع ســـمات الفـــرد وتكويناتـــه الوراثي ـــة هـــي مرحل                                                                      والطفول
                                                                              والبيئيـــة وهـــي التـــي تحـــدد أبعـــاد نمـــوه الرئيســـية ،ولكـــل مرحلـــة مـــن مراحـــل النمـــو خصائصـــها 

                                             و كــــــذلك اللغويــــــة والجماليــــــة واالنفعاليــــــة والروحيــــــة                                     الجســــــمية والحركيــــــة والعقليــــــة واإلدراكيــــــة،
    ).2 (        والدينية

يوم هم أمل المستقبل ،حيث يقع على عاتقهم مستقبال مهمة النهوض إن أطفال ال
بالمجتمع والرقي به، وهم المداخل الحقيقية إلى عالم الغد بكل آماله وأمانيه وبكل تحدياته 
وتطلعاته، ففي مرحلة الطفولة يتم رسم مالمح شخصية األطفال مستقبال، حيث تتكون 

نمو الميول واالستعدادات، وتصقل المهارات، أي أنها وتتشكل العادات واالتجاهات والقيم وت
تكون القاعدة األساسية لتكوين جذور تربية الطفل، كما تعد حجر الزاوية التي تعتمد عليها 
المراحل الالحقة من حياة اإلنسان ،فهي أهم المراحل العمرية والمرآة التي يرى من خاللها 

  .  )4(للطفل للقيام بالدور المطلوب منه في الحياةألنها مجال إعداد و تدريب .)3(جيل األمة
ن فسد أثمرت وأينعتإن عذب طابت و  ،ة أرض بكر ترتوي بماء يساق إليهاالطفول    ٕ       ، وا 
عة إلى الحضارة اإلسالم رعى للطفولة حقها ونبه إلى كثير من األمور الدافو  .خبثت وأنتنت
عينة على رقي اإلنسان الصالح المؤمن ، بل قدم كثيرا من األسس والمفاهيم الموالرقي والنماء

فاألمم تشقى بشقاء أبنائها  .)5(حتى قبل والدته أو تكونه في رحم أمه إلى أن يبلغ أشده
ي ر  أ م ة  {: وتسعد بسعادتهم، وأمة اإلسالم خير أمة على اإلطالق، كما قال تعالى ٍ  ك نت م  خ  َّ  ُ  َ  ْ َ   ْ ُ  ُ

وف  و   ون  ب ال م ع ر  ت  ل لن اس  ت أ م ر  ر ج  ِ   َ أ خ    ُ  ْ  َ  ْ ِ   َ   ُ  ُ  َْ   ِ  َّ  ِ   ْ  َ ِ  ْ ل و  آم ن  أ ه ل  ال ك ت اب  ُ  م ن ون  ب الل ه  و  ت ؤ  ن  ع ن  ال م نك ر  و  ِ  َ  ِ ت ن ه و   ْ   ُ  ْ  َ  َ  َ    ْ  َ َ   َِّ   ِ   َ   ُ ِ ْ  ُ َ   ِ  َ   ُ  ْ   ِ  َ   َ  ْ  َ  َْ 
ق ون   م ن ون  و أ ك ث ر ه م  ال ف اس  ي ر ا ل ه م م ن ه م  ال م ؤ  ِ ُ   َ ل ك ان  خ   َ  ْ   ُ ُ ُ  َ ْ  ََ   َ   ُ ِ ْ  ُ  ْ   ُ ُ  ِّْ    ُ َّ   ً  ْ َ   َ   َ ولقد طالبنا اإلسالم ببناء األمة بناء . )6(}َ 

راسخا جادا بعيدا عن المحاذير قيميا حضاريا ،و إن بناء األمة يستلزم بناء أبنائها بناء 
 .)7(الشاذة التي سقطنا بها نتيجة لمجموعة عوامل سببها األول االبتعاد عن جوهر الدين

ميول وأوجه نشاط فالطفولة هي مرحلة نمو يتصف بها الطفل بخصائص وعادات وتقاليد و 
                              

  1- طارق البكري/مجالت األطفال و دورها في بناء الشخصية اإلسالمية،مرجع سبق ذكره،ص27
  2- هدى برادة و فاروق صادق/علم نفس النمو،(ال،ط)،القاهرة،وزارة التعليم العالي،(د،ت)،ص10.

   .9، صمحمد جابر محمود رمضان،مرجع سبق ذكره - 3
  4- سهام مهدي جبار/الطفل في الشريعة اإلسالمية و منهج التربية النبوية،ط1،لبنان،المكتبة العصرية،1997،ص95.

   .32، مرجع سبق ذكره، ص قراءات  في التربية والطفل واإلعالمطارق أحمد البكري،  - 5
.110اآلية  ،سورة آل عمران - 6  

   .38-37طارق أحمد البكري، مرجع سبق ذكره ، ص ص  -7
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لما  قبلها وامتدادكل مرحلة لمراحل النمو عند الطفل هي استمرار لما و  أنماط سلوك متميزة،و 
و تؤثر بما يليها ،لذا ال تقل أي مرحلة أهمية عن المراحل األخرى،بعدها، تتأثر بما يسبقها و 

الشك أن خبرات الطفولة تنعكس على شخصية الطفل في شتى مرحل حياته ،فالطفولة 
ة السعيدة تقود إلى مراهقة سعيدة والمراهقة السعيدة بدورها تقود إلى مرحلة شباب سعيد

شكل عام أن ، ويمكن القول بالطفل وهو يشاهد التلفزيون بسنهكما يتأثر سلوك  .)1(وهكذا
الفهم باإلدراك واالستيعاب و هذا أمر هام فيما يتعلق و  ،السن يشكل أساس نمو وتطور الطفل

  .)2(للبرامج التلفزيونية المختلفة
 . مراحل النمو عند الطفل:طلب الثاني مال

األطفال مع اشتراكهم ببعض السمات المختلفة ال يشكلون جمهورا متجانسا ،لذا قسم 
جمهور األطفال إلى فئات أو مراحل عمرية معينة حيث تجمع كل مرحلة صفات مشتركة 

 : وهي كما يلي

حل تعتبر من أهم مرا ،وتبدأ منذ الوالدة وتنتهي عند سن الثانية :)الرضاعة(مرحلة المهد -1
نمو الشخصية سليما فإذا كانت عوامل النمو سليمة كان  ،أساس نمو الشخصية الطفولة فهي

في هذه المرحلة توفير التغذية والراحة  تتطلب التنشئة االجتماعية السوية ،في جميع النواحي
رين، وعدم كبح االنفعاالت بعنف وتعويده على إقامة عالقات إيجابية مع اآلخ ،للطفل

وتتطلب . )3(عدم معاقبتهتدريبه على اإلخراج و وفطمه تدريجيا و االهتمام برضاعة الطفل، و 
أيضا هذه المرحلة زيادة االتصال االجتماعي لزيادة المحصول اللغوي وتشجيع الطفل على 

   .)4(التفاعل االجتماعي السليم، وتكوين عالقة حب متبادلة بين الرضيع ووالديه

 ،السادسة هي تقابل فترة الحضانة نمن سن الثانية حتى س: مرحلة الطفولة المبكرة -2
ضرورة متابعة قبة الطفل جسديا في هذه المرحلة، ومحاولة ضبط انفعاالته و يجب عدم معا

وعدم  ،يحسن أن تراعي قدرات الطفل، و ا وعدم االعتماد على الخادمات والمربياتاألم لولده
توزيع و  ،السخرية منه تذبذب في معاملته أواإلعراض عنه أو ال تكليفه ما ال يستطيع، وعدم

يام وعدم الق ،والتقيد بالسلوك المرغوب فيه العطف والحب بين األطفال حتى ال يشعر بالغيرة،

                              
  1-عبد الرحمن عيسوي/مشكالت الطفولة والمراهقة،ط1،بيروت،دار العلوم العربية،1993،ص293.

   .17ص المكتبة اإلعالمية ،،سوريا  ،3ط ، ،التلفزيون واألطفال/أديب خضور - 2
   .39صمرجع سبق ذكره، إبراهيم ياسين الخطيب وآخرون، - 3
   .41ص  ،نفسهالمرجع  -4
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خرين تتطلب هذه المرحلة كذلك تعليم الطفل العيش مع اآلبسلوك ينهي الوالدان عنه، و 
قبته وتعليمه يحسن توجيه الطفل وعدم معاوالتوافق االجتماعي و  ،والشعور بالثقة التلقائية

المعايير االجتماعية السليمة، وتقوية الميل االجتماعي لديه  وتشجيعه على مراعاة اآلداب 
شباع حاجاته، والتقبل والحب  ثابته على ذلك، وا  والحنان ،وتحاشي السيطرة وفرض النظام   ٕ                 ٕ                            وا 

لتلفزيون بقدر يبدأ القسم األكبر من األطفال في مشاهدة ا. )1(واالهتمام بالضبط الذاتي بالقوة،
نظرون إلى وحتى األطفال األصغر سنا ي معين من الرغبة واالهتمام في سن الثالثة،

، وبمجرد ولكن يكون لديهم اهتمام عابر وسريع الزوال بما يرونه ،التلفزيون من وقت آلخر
أن ينمي الطفل مقدرته على التركيز، فإن غالبية األطفال في المرحلة السابقة على سن 

نادرا ما يشاهدون  إلى المدرسة االبتدائية أي من سن الثالثة وحتى السادسة، الذهاب
ن بمعدل في المتوسط يشاهد هؤالء األطفال التلفزيو أقل من ثالثة أيام في األسبوع و  التلفزيون

سنوات غالبا ما  6-3حيث أن أطفال السويد من سن  ،)2(ساعة ونصف الساعة يوميا
طفال وهم يحبون هذه البرامج ويفضلونها على أية يشاهدون البرامج الخاصة الموجهة إلى األ

وجهة للكبار وهذه ظاهرة لكنهم في الوقت ذاته يشاهدون العديد من البرامج المبرامج أخرى، و 
 .)3(معروفةشائعة و 

تتميز هذه المرحلة متد من سن السادسة إلى التاسعة و ت: مرحلة الطفولة المتوسطة -3
فة، وميل الطفل إلى النشاطات المختلوتعلم المهارات الجسمية و  ،العقليةبزيادة القدرات 

حيث تتطلب هذه المرحلة لعملية التنشئة  .االستقالل وزيادة فعالية التنشئة االجتماعية
تباع نظام ، أو إوعدم معاملته بشدة ،للطفل التعبيراالجتماعية ضرورة إتاحة فرص التنفيس و 

أو زمالئه حتى ال يشعر  ، ويجب عدم مقارنة الطفل مع إخوانهصارم متزمت في التربية
تكوين مفاهيم سليمة لمعالجة بمساعدته على  ،ويحسن معالجة مخاوف الطفل ،باإلحباط

الدين في اللعب مع الو  مشاركةل تحمل مسؤولية نظافته الشخصية و يجب تعليم الطفو  .خوفه
 ،المة الجو النفسي االجتماعيمصاحبتهم في رحالت عائلية والحرص على سأطفالهم و 

نشئة كما تساهم المدرسة في عملية الت. ومساعدة المرشد النفسي في المدرسة لتوجيه األطفال
، وتزداد عالقات الطفل االجتماعية مع زمالئه ويتعلم أنماط االجتماعية إلى جانب األسرة
                              

   .42ص ،السابق ذكره المرجع إبراهيم ياسين الخطيب، - 1
   .15ص ،مرجع سبق ذكره أديب خضور، - 2
   .16ص المرجع نفسه، -3
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ومن وجهة نظر النمو المعرفي للطفل  .)1(المجتمعكية تمكنه من التكيف مع البيئة و سلو 
ابتداء من سن الثامنة يبدأ األطفال بتنمية وتطوير اهتمام حقيقي بالبرامج المختلفة الموجهة 

مارهم ذاته بمشاهدة البرامج الموجهة إلى مستوى أع إلى الكبار ولكنهم يستمرون في الوقت
المسلسالت المتعلقة بحياة و  مثل مسلسالت التسلية والترفيه، والمسرحيات الهزلية الضاحكة،،

 من ناحية أخرىو  .الخ...الجريمة وأفالم الجاسوسية قصص و  ،األفالم الروائيةو  األسرة،
ارية الموجهة للكبار كما أنهم يشاهدون البرامج اإلخبيتجنب األطفال مشاهدة األخبار و 

هذا هو السن الذي يخرج فيه الطفل خارج مرحلة ما قبل و  .)2(التلفزيون حتى وقت متأخر
، الفرديةالنمو أو التطور العملياتي التجريبي، التي تتميز من بين أشياء كثيرة من األنانية و 

آراء يز ما بين آرائه الخاصة و ى التمييصبح قادرا عليث يتجه نحو العمليات الملموسة و ح
، هذا التبدل يجعل من األسهل بالنسبة للطفل أن يهتم بالبرامج التي يكون خريناألشخاص اآل

 .)3(أبطالها إما كبارا أو أطفاال من سن أكبر

تاسعة إلى الثانية عشرة من العمر، تمتد هذه المرحلة من ال: مرحلة الطفولة المتأخرة  -4
بين الجنسين، وبطء معدل النمو،  ، وتتسم بزيادة التمايزالمراهقةوتعرف بمرحلة ما قبل 

عمل بداية عملية التطبيع االجتماعي و ، و حمل المسؤوليةاالستعداد لتوضبط االنفعاالت و 
لذا تتطلب التنشئة االجتماعية في هذه  .المهارات الالزمة لشؤون الحياة وتعلم القيم األخالقية

اعاته حل صر و  ،تقبل مشاعر اآلخرينالتحكم باالنفعاالت و المرحلة مساعدة الطفل على 
شباع البنفسه، وتنمية الهوايات و  وفي هذه  .)4(حاجات النفسية كالحب والنجاح واألمنٕ        ا 

المرحلة ترتفع وتزداد مشاهدة األطفال للتلفزيون لتصل ذروتها في أوساط األطفال الذين هم 
الطفل مرحلة األفعال، العمليات الشكلية،  فهو السن الذي يدخل فيه في سن الثانية عشر،

األصولية، وهذا يعني أن تفكير الطفل بدأ يقترب من تفكير الكبار، وأن المقدرة  الرسمية،
بالتالي فاألطفال الذين تتراوح و  ،)5(على التفكير المجرد قد بدأت تشق طريقها لحل المشاكل

وفي هذه الفترة من  ،لكين للتلفزيونعشر هم أعظم مسته الثانيةما بين العاشرة و أعمارهم 

                              
   .45-44،ص ذكرهبق مرجع س ،راهيم ياسين الخطيبإب - 1
   .16ص مرجع سابق، أديب خضور، - 2
   .17ص المرجع نفسه، - 3
   .46ص  ،مرجع سابق إبراهيم ياسين الخطيب، - 4
  . 17ص جع سابق،مر أديب خضور، - 5
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االستهالك المكثف يمضي األطفال السويديون حوالي أربع عشرة ساعة في األسبوع أمام 
   .)1(شاشة التلفزيون

تشمل التغيرات الجسمية و  ،تمتد بين الثانية عشرة والثامنة عشرة تقريبا :مرحلة المراهقة -5
، ويطلق علماء النفس عليها اسم الطفولة وسن الرشدلتي تحدث بين ا و النفسية واالجتماعية

تبعا للجنس والبيئات ، وتتفاوت مظاهر المراهقة اء سن البلوغالمراهقة في حين يعتبرها األطب
، فالمراهقة ز العلماء بين المراهقة والبلوغاألمزجة النفسية ن ويميالمختلفة وبنية األجسام و 

في حين يعرف البلوغ بأنه  ،لجسمي والجنسي والنفسيتدرج نحو النضج العقلي وايقصد بها ال
ن البلوغ نضج األعضاء الجنسية و جانب من جوانب المراهقة، و  اكتمال وظائفها عند الذكر ٕ                               ا 

د ألنها تأخذ أشكاال مختلفة وتعتبر هذه المرحلة من المراحل الخطيرة في حياة الفر . األنثىو 
 :   منها

  .واجه المراهق خاللها أي صعوبات مراهقة سوية ال مشاكل فيها وال ي -
  .الغير  سواء باالعتداء على النفس أو على مراهقة عدوانية -
  .مراهقة إنسحابية أي تفضيل المراهق االنعزال عن محيط األسرة والرفاق  -
ذا كانت ، وتكون سعيدة إصراعات نفسية واضطراباتتتميز هذه المرحلة بأنها مرحلة  -

في لتنشئة االجتماعية في هذه المرحلة االهتمام بالتربية االجتماعية ، تتطلب االطفولة كذلك
األسرة والمدرسة والمجتمع، وتشجيع التعاون مع األسرة والمؤسسات االجتماعية، واحترام 

، وتقبل رغباته في االستقالل واختيار أصدقائه وتوسيع خبراته وتشجيع الحوار المفتوح
  .)2(دريبه على القيادة تالمسؤولية والميل إلى الزعامة و 

مرحلة اختيار الزوج أو الرفيقة يتطلب النمو االجتماعي في هذه ال: مرحلة الرشد -6
واالندماج االجتماعي  ،وتكوين األسرة وتحقيق التوافق األسري وتربية األطفال والمراهقين

المسؤولية وتحمل . رتكوين مستوى اقتصادي مستقوتحقيق التوافق المهني وممارسة المهنة و 
يجاد روابط اجتماعيةاالجتماعية و  تكوين والدين والشيوخ و تقبل التتفق مع الحياة الجديدة و  ٕ                    ا 

 . فلسفة عملية للحياة 
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ين، وهي تتباين تبدأ مرحلة الشيخوخة بعد سن التقاعد أي بعد الست: مرحلة الشيخوخة -7
تمام للتوافق مع ، تتطلب مرحلة الشيخوخة تنويع االهمن مجتمع آلخر ومن بيئة ألخرى

، وتقبل مساعدة اآلخرين وترك األبناء تقاعد وترك العمل، ونقص الدخلاإلحاالت على ال
تغير االجتماعي كموت أحد تقبل الوعيش المسنين في بيوت خاصة بهم، و  ألسرهم
     .)1(الزوجين
للطفولة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم "مدته في تعريف الطفل الذي اعتو 

فمنذ والدته . لم يبلغ سن الرشدأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر ما  لسلطنة عمان"
وعلى وليه تربيته وتوجيهه ومن سن  ،ى بلوغه سن السابعة ال مسؤولية وال تكليفحتو 

، به وتعليمه الواجبات والمسؤولياتو يبدأ في تدري حتى بلوغه العاشرة يعتبر مميزا،السابعة و 
يتم سأل عن السلوكيات التي ارتكبها و يالمسؤولية و حتى الخامسة عشر يتحمل لعاشرة و ا من

الثامنة عشر يصبح  حتىبعد تمام الخامسة عشر و . ن صالحهتوجيهه وتأديبه بطريقة تضم
  .)2(يعرف حقوقه وواجباته ويلتزم بها مع األخذ بالرعاية والتوجيه دون ضررراشدا مكلفا و 

توضع فيها المجتمع ،حيث ة في حياة الفرد و الطفولة من أهميال يخفى ما لمرحلة و 
عامل يترك بصمات توف أن ما يلقاه الطفل من خبرات و المعر جذور الشخصية األولى و 

رها تقود المراهقة السوية بدو ة السوية تقود إلى مراهقة سوية و فالطفول .واضحة في شخصيته
كلما تقدم ة المجتمعات و كبرى في حيافللطفل أهمية  .إلى مرحلة شباب سعيدة ومتكيفة

ه الرعاية التي يقدمها زادت أوجضارة كلما زاد اهتمامه بأطفاله و المجتمع في مضمار الح
ولذلك تتخذ  .ان بصفة عامة واألطفال بصفة خاصةكلما تحسنت معاملته لإلنسألطفاله و 

فل ضرب من معدالت وفيات األطفال مؤشرا لتحضر المجتمع من عدمه، فاالهتمام بالط
الرقي فضال عن كونه مطلبا إنسانيا محتوما وال بد أن تهتم المجتمعات ر و ضروب التحض

نحن نشعر ألن أطفالنا هم فلذات أكبادنا و  بل ،وذلك ألن طفل اليوم هو رجل الغد بأطفالها،
ه الطفل إن ما يلقا ".المال والبنون زينة الحياة الدنيا"راهم سعداء يقول تعالى بالسعادة عندما ن
آثاره على حياة الطفل في مراحل حياته أو مريرة وقاسية يترك بصماته و  من خبرات سارة

فحياة اإلنسان سلسلة متصلة الحلقات يتأثر فيها الحاضر بالسابق ويؤثر الحاضر  األخرى،
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 .في شتى مراحل حياتهال شك أن خبرات الطفولة تنعكس على شخصيته في المستقبل، و 
، ون في مرحلة التكوين والتشكيل واإلعدادذلك ألن الطفل يكة أهمية خاصة و لطفوللمرحلة او 

ل ، يقو خبراته قاصرة محدودة وقدراته غير ناضجة ومعارفه قاصرةوتكون شخصيته و 
عقله صفحة بيضاء تنقش عليها التجربة ما يولد الطفل و ": "جون لوك"الفيلسوف اإلنجليزي 

لهذا وجب و . )1("التجربةثله وليدة الخبرة و وقيمه ومأفكاره فل و تشاء بمعنى أن شخصية الط
األخالق ة فطرتهم على اإليمان واإلحسان و علينا كأمة مسلمة تربية أطفالنا وتنشئتهم وتزكي

لذلك حرصت التنشئة االجتماعية  ،يتحملها كل القائمين بهذا الشأن الفاضلة تلك هي رسالة
أكدتها عمليا السنة النبوية حريصة أشد كريم و ية التي جاء بها القرآن الالرعاية اإلسالمو 

ات سائر العالقلزواج بل ومن قبل في االختيار و الحرص على ذلك منذ اللحظة األولى ل
، لذلك كان األساس في كل نظام أن يقوم على التوجيه االجتماعية في المجتمع المسلم

ي أطفاله يراععليها و طفال حب الفضيلة، والقيم ويحث الديني الذي يغرس في نفوس األ
األمر بالمعروف والنهي زكي فيهم روح األخوة واإليثار واإلحسان و يفيربيهم عليها ويدعم و 

    .)2(عن المنكر
  .  سنة 12-9خصائص المرحلة العمرية من :المطلب الثالث 

حيث  ،سنة كعينة 12إلى  9متأخرة من سن تناولنا في هذه الدراسة فئة الطفولة ال
هي من المراحل أنسب مراحل التطبيع االجتماعي و  لمرحلة من وجهة نظر النموتعتبر هذه ا

جيون هذه يسمي السيكولو و . )3(اهيم واالتجاهات وقيم المجتمعالواسعة لتعلم الطفل المف
وهي مرحلة انتقالية بين الطفولة  بمرحلة الكمون" بياجيه"ويسميها  عمر االندماجالمرحلة 

ركيز في هذه المرحلة على إتقان غيرات الجذرية السريعة حيث يتم التهي تهيئة للتوالمراهقة، و 
عرفية وغيرها وتكوين عقلية م مهارات اجتماعية،: مثلاكتساب المهارات األساسية للطفل و 

المعايير االجتماعية وتدعيم مفاهيم صحيحة وسليمة لذات الطفل وذلك من خالل القيم و 
فيها يتسم الطفل بحالة : تتميز هذه المرحلة بمجموعة من الخصائص .)4(المهام المطلوبة منه

هدوء نفسي نسبي عن كل من سابقتها التي كان يتسم فيها بالعناد والحقتها التي يتسم فيها 

                              
   .191ص ،2000دار الراتب الجامعية،،لبنان،1ط ،للطفل والمراهقالتربية النفسية / عبد الرحمن العيسوي - 1
   .143ص مرجع سبق ذكره، عبد الباري محمد داود، -2
   .108ص مرجع سبق ذكره، ، محمد حسن العامري 3– 

   .118ص مرجع سبق ذكره، منى كشيك، - 4



 

77 

داب يلتزم باآلو كما يتخلص فيها الطفل من السلوك الصبياني و يتسم سلوكه بالجدية  بالتمرد،
يتعلم المعايير المهارات الالزمة لشؤون الحياة و كما يتعلم  ،العامة في تعامله مع اآلخرين

وتبرز أهمية هذه . ديه االستعداد لتحمل المسؤولية وضبط االنفعاالتيكون ليم و الخلقية و الق
، وتظهر في يقة فاصلة من الناحية االجتماعيةمرحلة دقالمرحلة في كونها مرحلة انتقال و 

ت السلوكية التي يحدث فيها التمرد الدائم على سلطة هذه المرحلة مجموعة من االضطرابا
لطفل بين تحقيق رغباته الشخصية كذلك الصراع الدائم داخل افيذ أوامرهم و عدم تنو الوالدين 

سنة ) 12(وقد حددت بداية البلوغ عند البنات من اثنا عشرة   .وقيم المجتمع الذي ينتمي إليه
 :احل النمو لهذه المرحلة فيما يلييان أهم مر يمكن بوعند الذكور من ثالثة عشرة سنة و 

في هذه المرحلة نالحظ أن الطفل يتغير بدنيا من كائن ينمو ويتغير : النمو الجسمي -1
الوزن إلى أن تبدأ تغيرات أ في معدل سرعة نموه، في الطول و بسرعة كبيرة إلى طفل أبط

وبطء في النمو  ،أكثر انتظاما من زيادة في الوزن حيث يكون االزدياد في الطول البلوغ،
قدرة على لديه الو  ،لطفل حسن الصحة وقليل القابلية للتعبوفي هذه الفترة يكون ا ،الجسمي

من الناحية و  .ح الطفل أقرب في نضجه إلى الراشديصبو  .تحمل اللعب لساعات طوال
تقل ساعات النوم لدى أطفال و طفل وسلوكه، الفسيولوجية فتحدث تغيرات تؤثر على مظهر ال

هذا من حجم مخ الراشد و  %90ى هذه المرحلة إلى عشر ساعات ويصل حجم المخ إل
في هذه المرحلة يعمل الطفل على تفريغ شحنات و . )1(ساعد الطفل على إدراك ما يعرض لهي

لتي نشاطه في أعمال هادفة موجهة، فهو مستعد للمشاركة في كل المهارات الحركية الكبيرة ا
تستخدم العضالت الكبيرة والصغيرة، كما يتعلم األطفال في هذه المرحلة المهارات الحركية 

وذلك من خالل أداء حركات  التي اكتسبوها وتعلموها من التلفزيون والعمل على نمذجتها،
يستطيعون تطبيق الحركات الماهرة مع و  ،الجري والقفز والتسلق وحركات الرمي والتوازن

تعبير بالرسم ودقة ال، كما يتحسن لديهن رد الفعل و الرقص اإليقاعي لدى البناتالموسيقى ك
   .)2(الكتابة

يأخذ  النمو العقلي والمعرفي للطفل في هذه المرحلة في السرعة  :النمو العقلي والمعرفي2-
واالزدياد على العكس من النمو الجسمي ويرجع السبب إلى نمو المخ والجهاز العصبي 
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ي في المعرفالنمو العقلي و يتضمن و  ،دراك الحسي لدى الطفل من ذي قبلمستوى اإلوارتفاع 
ويمكن االعتماد عليه نسبيا ويكون  ،طفل وتزداد ثقتهالقيم لدى الهذه المرحلة تنمية الضمير و 

كما يزداد اهتمامه بالممثلين ومذيعي النشرات ومشاهد  ،شديد اإلحساس بالخطأ والصواب
يقبل الذكور عالنات التلفزيونية ويهتمون بالدراما بشكل عام ويحبونها ،و أفالم الكرتون واإل

كذلك يهتمون بطرق ووسائل صنع األشياء عة برامج العنف أكثر من البنات و على متاب
بعد التحاق الطفل بالمدرسة االبتدائية وهو في سن و . )1(يدركون الحقائق الكلية والجزئيةو 

الخبرات العقلية والمعرفية مما يزيد و اب الكثير من المهارات السادسة من عمره يبدأ في اكتس
 :مفرداته فيساعده ذلك على االطالع والقراءة خارج إطار المدرسة مثلاللغوية و من حصيلته 

إلخ، ويميل الطفل إلى حب االستطالع واكتشاف البيئة المحيطة به، ...المجالت  ،القصص
ويبدأ  الخ،...الحشرات  ،ود، النقع الطوابع البريديةالبيئة مثل جمويجمع كل ما يستهويه من 

يه الكثير تظهر لدو  ،ن المهن التي يريد االتجاه إليها، وتزداد قدرته على االبتكاربالحديث ع
درته على بذل الكثير من النشاط قمن المواهب في الرسم والتمثيل ويساعده في هذا صبره و 

دراك العالقات بين األشياء فهلة بالمنطقية و لطفل في هذه المرحويتصف تفكير ا .الجهدو     ٕ                         م وا 
حول موضوعات مختلفة ونجد تفكيره مرتبط بأشياء  تكوين سلسلة مترابطة من األفكارو 

العدالة  ،الحق: و لديهم قدرة التفكير العقالني والناقد ويدرك مفاهيم متعددة مثل، وتنمملموسة
فة إلى مفاهيم مفهوم الزمن إضا ،واألوزانمفهوم الكتلة  ،واألمانة، مفهوم الفراغ، مفهوم العدد

ها في هذه تكوينفاهيم السببية ومفهوم عن الذات، فعملية إدراك المفاهيم و ماجتماعية مختلفة و 
عمر الطفل ومستوى : المرحلة تكون ضرورية ومهمة في نفس الوقت ويتوقف ذلك على

   .)2(الخبرات اليوميةصل باألشياء و ي تتالفرص التي تتوافر له لتعلم المعاني التذكائه و 
ن حيث تستخدم للتعبير ع ،غة وسيلة اتصال الطفل مع اآلخرينتعد الل :لنمو اللغويا- 3

اللغة ، وتشمل يمكن لتلك أن تنتقل إلى اآلخرين بحيث ،أفكاره ومشاعره في صورة رمزية
واإلشارات وتعبيرات الوجه الم الككالكتابة و  ،طبقا لذلك أشكاال مختلفة ومتنوعة من االتصال

قد و . تماعية مع اآلخرينغيرها من حركات االتصال التي تساعد عل تكوين عالقات اجو 
يظهر النمو اللغوي و  ،من التاسعة إلى الثانية عشرة سنةتبين أن النمو اللغوي يزداد باطراد 
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لقراءة ،مضيفا عند الطفل بصورة واضحة ما إن يدخل المدرسة االبتدائية حتى يتعلم مهارة ا
تقانهإلى مفرداته اللغوية مهارة جديدة  يدة بناء جمل مفو  ،                       ٕ      تساعده في تصحيح الكالم وا 

ما إن و  ،يع أن يربط بين الكلمات والمعانييستطو  الضمائر،مستخدما األفعال واألسماء و 
كذلك و .)1(ألف كلمة 250يصل إلى الصف السادس حتى تكون حصيلته اللغوية حوالي 

دات الطفل اللغوية في هذه المرحلة نتيجة التساع بيئته  ولزيادة تعرضه لوسائل تزداد مفر 
يلة  تضم عددا من أشباه الجمل اإلعالم، وتمتاز جمل الطفل في هذه المرحلة بأنها طو 

يدرك وي بما في ذلك الحكم واألمثال و يبدأ الطفل بفهم المجاز اللغ وعلى درجة من التعقيد،
كالذكاء : مو الطفل اللغوي على عوامل عديدةيتوقف ن .)2(ى رمزياأن لبعض المفردات معن

، )بيان في النمو الغويحيث نالحظ أن البنات يتفوقن على الص(الجنس  ،والمستوى العقلي
والتشجيع الذي  ،دي واالجتماعي الذي يعيشه الطفلو المركز االقتصاأ االجتماعية لةاالحو 

هذه المرحلة من التمركز حول ذاته إلى ما يسمى باللغة يتنقل الطفل في و  .يتاح له في بيئته
أقرانه فهو ا يكون مع ماالجتماعية التي تساعد الطفل على تطور لغته أكثر خاصة عند

أما عن الموضوعات التي  .معهم أكثر مما يكون مع الراشدين المناقشةيتبادل الحوار و 
البرامج المختلفة التي  ،اللعب ومن فاز فيه: فتتمثل في يتناولها الطفل في هذه المرحلة

يتضح وجود تفوق من جانب . )3(على شاشة التلفزيون وعن المهن والمستقبليشاهدونها 
د التي تكون أقصر متمثال في جمل األوال ،لبنين في معظم جانب النمو اللغويالبنات على ا
يعاني من أي اضطرابات جسمية أو أن شخصية الطفل السوي الذي ال و  ،ومفرداتها أقل

ويقوم التلفزيون . من الطفل الذي يعاني من االضطرابنفسية يتكلم بشكل أفضل كما وكيفا 
المحاكاة والتقليد  حيث أن عنصر ،ر يفوق األسرة في النمو اللغويفي بعض األحيان بدو 

 من يكتسب الطفل كما هائاليكون قويا ،كما ) 12- 10(لدى الطفل وخاصة من سن 
سواء كانت مفردات باللغة الفصحى أو اللهجة العلمية حيث  ،المفردات اللغوية أيا كان نوعها

ن تعرض األطفال لإلعالن و  .به خبرة ولكنها تحتاج إلى صقل وتصحيح من األهلتكس ٕ                     ا 
ل اإلعالن في ، خاصة عندما يميجاذبية للطفلالتلفزيوني الذي يعد من أكثر المضامين 
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مستخدمة يسهل على الطفل ترديده السهولة حيث شيوع كلماته الر و كلماته إلى القص
 .)1(تكرارهو 

رار وقدرة الطفل على ضبط االستقهذه المرحلة بالهدوء االنفعالي و تتميز  :النمو االنفعالي-4
طفل أكثر إدراكا للقيم يكون الو  .سماها بمرحلة الكمون أو الهدوء" فرويد"مشاعره، حتى أن 

يصبح ليس من خالل المعاني المجردة أي بها حيث يدركها بشكل علمي و مثال تالخلقية و 
فعندما يتحدث أحد األشخاص عن األمانة أو الصدق فإنه ينبغي أن يتسم  ،أكثر تمثال لها
ال فإن النصح و  ،يكون قدوة للطفلبهذه الصفة و  اإلرشاد يكون بال معنى إذا لم يرى الطفل  ٕ               وا 

 ذلك حتى ال يقع في صراع بين ما يتعلمه في البيتو  فعال،و هذه المعاني متجسدة أمامه قوال 
يميل الطفل إلى المرح وتنمو لديه االتجاهات . )2(المدرسة أو ما يراه على شاشة التلفزيونو 

ج الطفل الغضب بالمقاومة يتنازل عن الحاجات التي تغضب الوالدين كما يعالالوجدانية و 
، في حين يعاني من مظاهر شخص الذي يغار منهوتعبيرات الوجه، والوشاية بال ،السلبية

وتقل لديه المخاوف ويستغرق في  ت التي يحتاج فيها إلى المساعدة،القلق في بعض الحاال
 .)3(أحالم اليقظة

تتسم هذه المرحلة بالنمو االجتماعي السريع حيث ينتقل الطفل من : النمو االجتماعي-5
ألنه  ،هذا االنتقال حدثا مهمل في حياتهيعتبر و  ،كائن اجتماعيكائن متمركز حول ذاته إلى 

جديدة له  فالمدرسة بيئة ،غير إلى محيط أكبر وأكثر تعقيداصنتقل من محيط بسيط و ا
، ويزداد األمر تعقيدا عندما يصطدم مها وهذا لم يعهده الطفل من قبلنظابقوانينها وقواعدها و 
رأي اله وتنفيذا ألوامره وحريته في الحركة و في البيت بتلبية جميع متطلباتالطفل بين ما تعلمه 

ه واجبات فهذا يفرض علي ،في المدرسة من التزامه للقواعد والقوانينما يتعلمه و  ،والتعبير
مع األصدقاء يعني حفظ المواعيد واحترام ، فالتعاون في المدرسة غير الموجودة في األسرة

يستطيع الطفل أن يتفاعل مع  حب اآلخرينومن خالل االندماج و  .الجماعة وقوانينها
كذلك يتعلم المثابرة عن طريق و  ،ن ويتعلم منهم األخذ والعطاء والتنافس والمشاركةاآلخري

عندها تبدأ  ...مشروعات مباريات، ،معسكرات: من النشاطات االجتماعية مجموعة متنوعة
ة حقوق اآلخرين معرفوذلك من خالل احترامه للنظام والقوانين و  القيم االجتماعية بالظهور

                              
   .118ص مرجع سابق، ،محمد حسن العمري - 1
   .126-125ص ص  ،منى كشيك، مرجع سابق - 2
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كون والؤه يف التفاعل االجتماعي لدى الطفل ويزداد مع جماعة الرفاق و كما يتضاع.
هذا ما يوفر للطفل نماذج جديدة يتوحد فيها مع جماعته من خالل  ،للجماعة أكثر من أسرته

ية كما يرتقي من خالل عمل .ر سلوكياته وقراءاته واأللعاب ومشاهدة األفالم بآراء الجماعةتأث
دراك مععض القيم والمعايير االجتماعية و التنشئة االجتماعية التي تعمل على تحصيل ب نى ٕ        ا 

تماعية أو التطبيع هناك نوعين من التنشئة االجو  .)1(الخطأالضمير ومعرفة الصواب و 
مقصود الذي يتم عن طريق األسرة والمدرسة التطبيع االجتماعي ال :االجتماعي هما

الثاني هو و  ،اب الفرد سلوكيات يقبلها المجتمعووسائل اإلعالم إلكسالمؤسسة الدينية و 
ات أفراد المجتمع يتم عن طريق تقليد الفرد لسلوكيالتطبيع االجتماعي غير المقصود و 

نسي المناسب له بوسائل االتصال والثقافة يتأثر الطفل عند تبني الدور الجو . المحيطين به
حيث يتم التنميط الجنسي في  ،ي ينشأ فيهالألسرة الت االجتماعيوأيضا المستوى الثقافي و 

ور الذي تعطيه األسرة كما يتأثر بحجم الد العليا،نيا أكثر منه في الطبقة الوسطى و الطبقة الد
الملبس مرورا اإلناث بدءا من المظهر و يتوقعه المجتمع من سلوك للذكور و ما لكل نوع و 

إلناث في عملية ااعية، وقد يسبق الذكور جتمحتى المفاهيم الدينية االبالعب والصداقة و 
الميل لتفضيل  ،نظرة المجتمع إلى جنس الطفل:نها يعود ذلك إلى أسباب مالتنميط الجنسي و 

تتميز هذه حلة من الطفولة بمرحلة التقليد و كما يسمي بعض الباحثين هذه المر . الذكر
قوياء واألذكياء ويحاول أن واألالمرحلة بفرط اإلعجاب من جانب الطفل بزمالئه الشجعان 

كل هذه الخصائص المميزة لهذه المرحلة من الطفولة جعلتها تكون مرحلة  .)2(يقلد الزعماء
  .مهمة جدا، ألنها كما أسلفنا مرحلة انتقالية للطفل مما جعلنا نخصصها بالدراسةو حساسة 
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  .برامج األطفال في القنوات العربية :المبحث الثاني
  .الطفل و تكوين الشريك التلفزيوني :األولالمطلب 

يعد التلفزيون من أكثر وسائل اإلعالم انتشارا بين األطفال في المراحل العمرية األولى 
،كما أن غالبيتهم يشاهدونه بصفة منتظمة، فهو مصدر رئيس من المصادر التي تعرض 

وانجذابهم نحوه يعود إلى ولعل سر اهتمام األطفال بالتلفزيون  على األطفال صورة المجتمع،
جملة من الخصائص المميزة له عن غيره من وسائل االتصال الجماهيرية ،نظرا لما يتمتع به 

الصورة واللون في آن واحد إلى جانب ما يمتلكه من مؤثرات فنية  من مزايا تنقل الصوت،
خراجية    .)1( ٕ        وا 

جاد الشخصية ى لإلييعتبر التلفزيون من أقوى وسائل االتصال التي تسعكما 
هذا يعني و  ،تي هي موضوع العالقات االجتماعيةال ،االجتماعية وتشكيل شخصية الطفل

سوف يدخل يوما العالم الحقيقي والواقعي الذي يجب أن يعد له  تقدير الطفل حق قدره ألنه
يوسع معرفتهم المباشرة وغير  ،تقوم باختراع محيط صناعي لألطفالفهذه التقنية  .جيدا

فاألطفال محكومين تقريبا بشكل أو بآخر بأن يتأثروا بالقيم  .)2(المباشرة للعالم الخارجي
فالتلفزيون يعطي في معظم  األساسية التي تشكل األساس في المواد التي يعرضها التلفزيون،

المجتمعات الغربية خاصة عندما يتحد مع اإلعالن في تأكيد التباهي بالقيم االستهالكية 
رسالة األساسية هي الرفاهية المادية ،لكنها ال تقول الكثير حول الطرق المشروعة وتصبح ال

إن القيم الجديدة الوافدة التي :" يقول في هذا الصدد عبد اهللا عبد الدائم،فلتحقيق هذه األهدا
تحل محل القيم السائدة هي قيم الربح والكسب واالستثمار األقصى للموارد المادية والبشرية 

دارة التلفزيون بهذه الطو . )3("زيادة الربح والكسب  من أجل ريقة يقوي الطموحات غير ٕ                        ا 
بي ويقودهم بالتالي إلى السخط يدفع بعض األشخاص إلى وعي حرمانهم النسو  ،الواقعية
، ويصبح الوضع أكثر إثارة للمشاكل عندما يتم وربما إلى العدوان واالنحراف ،واالستياء

ألن وسائل اإلعالم .)4(ة التي تتضمن هذه القيم إلى البلدان الناميةتصوير البرامج التلفزيوني

                              
  1- عز الدين عطية/التلفزيون و الصحة النفسية للطفل،القاهرة،عالم الكتب،2000،ص ص 53-52.

   .03أديب خضور،مرجع سبق ذكره، ص - 2
  3- عبد اهللا عبد الدائم/نحو فلسفة تربوية عربية،ط2،بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية،2000،ص218.
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السمعية البصرية على وجه الخصوص تستثير االنفعاالت النفسية التي ترفع مستويات التوتر 
  .)1(العاطفي لدى الجمهور ،مما يؤدي إلى وجود استجابات سلوكية متوترة لدى الجمهور 

ين ليس لهم قيم األطفال خاصة على األطفال الذإن  التلفزيون يؤثر على مقاييس و 
من منظور المدى حيان هذا هو حال غالبية األطفال، و في بعض األمواقف ثابتة وصلبة و 

 بالتالي تفقدون، و مقاييس عن التلفزييع األطفال تقريبا يأخذون قيما ومعايير و البعيد إن جم
والمقاييس  بحقيقة أن هذه المعاييرهذا وثيق الصلة و  ،الخلفية االجتماعية بعض أهميتها

جربة فيها، وكذلك ليس لآلباء وحتى إلى مجاالت ليس لدينا أية خبرة أو ت والقيم تنتمي
  . أو حتى المدرسة أيضا خبرة أو معرفة فيها  ،األصدقاء من السن ذاته

لعائلة، ومن خالل أصدقاء من ينشأ اجتماعيا من خالل اومن هذا فإن الطفل يعد و 
لى جانب ذلك يستطيع التلفزيون أن و  ،من خالل المدرسة في مناطق مختلفةجزئيا و  ،سنه ٕ                                 ا 

فالتلفزيون ال يعبر فقط عن  .يمارس تأثيرا على مجال العائلة وعلى األصدقاء من السن ذاته
ل يساهم أيضا في صياغة وتشكيل وتكوين اآلراء واألحكام والتقديرات المجتمع ب

يام الذين تعلموا تلفزيونيا يستطيعون الكالم بطريقة خطابية فأطفال هذه األ .)2(المشاعرو 
ليس لديهم التجربة عنها أو المعرفة للحكم " حقائق"وأفكار ال يفهمونها و مستخدمين كلمات 

   .)3(على دقتها
على المالحظة الكتساب المهارات والتعلم سنة يعتمدون  16-10إن األطفال من عمر  -

لم والمشاهدة ما حدده المركز العلمي للطفولة حيث أشار إلى نذكر في أصناف التع ،منها
  :ين الشريك التلفزيوني وتفاعله وهيأربع عمليات فاعلة في تكو 

مثل الظاهر على الشاشة الصغيرة وينسخ ، حيث يتحد الطفل بالمهي التقليد :العملية األولى
  .عنه أفكاره وتصرفه وكالمه

تحاد المذكر حاصال في الالوعي ومستمر فيه مؤثرا يكون اال ،هي االنغماس: العملية الثانية
  .في التصرف العام

                              
1 -Leonnard  Berkowtz/Aggression ,Asocial psychological Analysis,New York ,Mergan-
hill,1980,p108. 

   .19،صالسابق المرجعأديب خضور، - 2
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ى الفعل اإلحساس إلاجهة فيكون االنتقال من الفكرة و تعطل القدرة على المو  :العملية الثالثة
  .تلقائيا وعفويا ومن دون رادع

بيه أو رادع دون تنتنفيذها ومن حيث يؤدي تكرار الصور  ،فقدان الشعور: العملية الرابعة
الرعب باعتبار  إلى فقدان الطفل أحاسيس الشفقة أو الخوف أو الحزن أو ،ذاتي أو خارجي

  .طبيعي أن كل شيء عادي و 
ذلك لما يحققه األطفال في و  البطولةو مرحلة المغامرة الدراسةعينة تمثل مرحلة و  -

ل حب الطفحيث يظهر على  ،ة عن هذا العالم من متعة كبيرة وشيقةالقصص المروي
عمال المنافسة والشجاعة والرغبة بالقيام بالرحالت والمغامرات ألطفال إلى ويميل ا          ٕ                                                          السيطرة وا 

 .)1(االكتشافات فهي تمثل مرحلة اليقظة الجنسيةالبطولة والمخاطرة والقصص البوليسية و 
يضاحا لمدى التأثير التي يتعو  بحث نورد سؤاال أورده  ،رض له الطفل من مشاهدة التلفزيونٕ                            ا 

تبين أن نسبة األطفال  ،التلفزيون وطفل المدرسة المتوسطةحول سعد عبد الرحمن  الدكتور
هذا يعني أن من جملة العينة و  %67.1الذين يميلون إلى تقليد نجمهم المفضل ارتفعت إلى 

نسبة كبيرة من أطفال العينة تميل إلى اتخاذ شخصية الممثل أو الممثلة التي يعجب بها 
بصفة عامة فإن نتائج هذا السؤال تظهر و  ،لتي تمثل في هذه الفترة من العمرولة امثاال للبط

 أنماط السلوك التي تصدر عن أبطال البرامجفي هذا السن قد يتأثرون بالقيم و أن األطفال 
اعاة الدقة في اختيار األمر الذي يحتم على المعنيين به مر  ،الروائية التي يعرضها التلفزيون

تمدة من طبيعة القيم النفسية المسق مع أهداف التنشئة االجتماعية و بحيث تتف ،هذه المواد
لى أفكار الطفل المتعلقة فالتلفزيون بهذا يؤثر ع .)2(التقاليد السائدة في المجتمعوالمفاهيم و 

لم يقم أي اتصال و  ،واألمكنة التي لم يتعرف عليها خاصة التي تتعلق باألشخاصو  ،بالواقع
يء  األطفال من يستجيب إلى ما يقدمه التلفزيون بطريقة كل شيء أو ال شفمن . )3(معها

كلها  يفهمون شخصيات التلفزيون إما أنها كلها جيدة أو أنهافمثل هؤالء األطفال يدركون و 
، يعني أن أخرى ما يسمى بالتركيز على الذات، ومن جهة سيئة مع عدم وجود موقف وسط

 ألحداث من أية وجهة نظر أخرى غير وجهة نظره هو،فهم او الطفل غير قادر على إدراك 
ذلك ألنهم غير قادرين على و  ،قد ينظر إلى التلفزيون كحقيقة وكواقع إن مثل هؤالء األطفال

                              
   .104ص مرجع سابق،، محمد حسن العامري - 1
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وكذلك ألن شخصيات الدمى  .س شخصيات يمثلون أدوارا رسمت لهمتصور أن هؤالء النا
ف يصبح قادرا على فهم اشرة سو فالطفل في سن الع. )1(الحياةوالكارتون قد وهبت الروح و 

كما يصبح قادرا على أن يفهم ما يرمز  الدوافع لدى شخصيات الفيلم،المشاعر واألحاسيس و 
إليه الفيلم ،بمعنى أن ما يعرض على الشاشة يتضمن معنى آخر أقل مباشرة من المعنى 

  . )2(آراء اآلخرينجهات نظر و الواضح ،كما يصبحون أكثر من غيرهم قدرة على قبول و 
  .المستورد الغربي اإلنتاج العربي المحلي و برامج األطفال بين  :المطلب الثاني

: إلى" القيم الغائبة في اإلعالم" في بحثها المعنون بـ" منى كشيك"توصلت الباحثة 
شكالت الموبيئته، وضعف معالجة القضايا و ضعف البرامج المحلية في ربط الطفل بمجتمعه 

إضافة إلى استخدام اللغة         ،وما تعانيه هذه الطفولة في مصر ،الخاصة بالطفولة
علم بأن أطفال هذه المرحلة يضعون كل ثقتهم بما يقدم من العربية بأبشع صورها، مع ال

 ،يمةخالل التلفزيون ،فكيف إذا كانت اللغة العربية التي يتكلمون بها تقدم لهم بطريقة غير سل
حسن نظمها على اعتبارها جزءا مكونا ألفاظها وأروع عباراتها و  نعلم أن تقديمها بأجملنحن و 

  .)3(لهويتنا العربية ولوجودنا العربي
القيم ضائية العربية في نشر المفاهيم و في دراسة عن دور برامج األطفال بالقنوات الفو 

توصلت إلى  2007ة سن 14- 9السلوكية لدى األطفال العرب في المرحلة العمرية من 
  :اآلتيةالنتائج 

وتظهر هذه المعرفة بشكل  نوعهتباطية واضحة بين مصدر المحتوى و هناك عالقة ار 
تتصدر الرسوم المتحركة أنواع المضامين التي تقدمها برامج األطفال العربية سواء واضح و 

وعلى الرغم من التصاق األطفال في العالم . قدمت بشكل مستقل أو كفقرة داخل البرنامج 
ن إال أن ما يلفت النظر وبشكل واضح غياب أي إنتاج عربي في هذا القطاع العربي بالكرتو 

رغم جماهيريته الكبيرة، وتذكر إحدى الدراسات أن حجم ما تم إنتاجه على مدى نصف قرن 
  .)4(من الرسوم المتحركة ال يزيد عن أربع ساعات مجتمعة

                              
  . 22ص  ،أديب خضور،مرجع سابق -1
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والصورة بشكل سلبي على مظاهر  يعمل القائمون باإلنتاج على توظيف عناصر الصوت -
الفنية ومنها اللقطات المبكرة مشاهد العنف من خالل استخدام تقنيات متعددة اإلنتاجية و و 
  .)1(المؤثرات السمعية والبصريةايا المختلفة وحركات الكاميرا و الزو و 
بهم طفال في قنوات األطفال العربية واكتسافي دراسة للعالقة بين تعرض الطفل لبرامج األو 

دمة ميدانية لبرامج األطفال المقالدراسة دراسة تحليلية و  ، شمل مجتمع2007للمفاهيم العلمية 
اإلناث من كور و ، وعينة الدراسة الميدانية تمثل األطفال من الذمن القنوات الفضائية العربية

  :إلى النتائج اآلتيةتوصلت الدراسة و . سنة 12-9سن 
وات األطفال العربية وتزداد المشاهدة بصفة غير منتظمة جميع أطفال العينة يشاهدون قن -

 ،الظهيرة، وأن أهم فترة مشاهدة األطفال للقنوات الفضائية هي فترة الضحى و %2.66أحيانا 
  .ثم المسائية 

  .)2(، ثم الجزيرة لألطفال MBC3ارتفاع نسبة مشاهدة األطفال عينة الدراسة لقناة -
اإلشراف على المحتوى الثقافي الذي يقدم عن التوجيه و ومات الدول النامية إن عجز حك -

ال فهي تدرك حقيقة  ،و عبر الوسائل العالمية أمر واضحألبنائها عبر وسائلها الخاصة أ  ٕ                  وا 
إن تلك  ما األصوات التي ترتفع في منظمة اليونسكو إال دليل على هذا الشعور،األمر و 

، بل إنه وصل إلى تخريب ي الخارج فقطيعد تشويها لصورها فالحكومات تدرك أن األمر لم 
داخل بهدم مكونات ثقافتها الخاصة،و القضاء على القيم األساسية لألمة المجتمعات في ال

ثارة الشبهات في حقائق العقيدة والفكر اإلسالمي  GEORGE"جورج جيربنر" ويشير . )3( ٕ                                            وا 

Gerbner » «  خاص المشاهدين له في هذا الصدد إلى أن التلفزيون األمريكي يقدم لألش
صورة مشوهة للعالم الواقع إذ تبرز برامج العنف عالما أكثر عنفا وخطورة من الواقع 

ما سكوت حكومات و  فالحكومات القادرة على التصدي للغزو الثقافي تفعل ذلك،. )4(المعاش
  .الدول النامية على ذلك الغزو إال دليل على عجزها 
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ذا نظرنا إلى الدول المتقدمة التي تدرك خطورة هذا و  - الغزو وتقدر في نفس الوقت على ٕ                                                 ا 
الثقافي القادم نجدها توصد أبوابها دون الغزو  ،وتتحمل مسؤوليتها تجاه شعوبها ،التصدي له

ففي بريطانيا مثال وضعت نسبا ستتوالى في االنخفاض لإلنتاج الوارد  ،من الدول الصديقة
في فرنسا أعلن وزير الثقافة الفرنسي أنه و  ،وكذلك كندا فعلت مثل ذلك ،المتحدةيات من الوال

النا نحن معشر فما ب .ضحية لالستعمار الثقافي األمريكيخائف من وقوع الشعب الفرنسي 
؟ أم أن الثقافة الفرنسية عزيزة على الشعب الفرنسي أكثر من اعتزازنا المسلمين أال نخاف
عدم الجدية في الواقع إنه ليس هذا وال ذاك، ولكنه العجز عن التحدي و  بثقافتنا اإلسالمية ؟

ال فإن القناعة بأن المواد البرامجية التي و  ،مسؤولية بالحجم الذي يتناسب معهافي تحمل ال ٕ                                         ا 
يم تخالف اإلسالم في أمور قثل فكرا دخيال ينتمي إلى عقيدة و تفد من خارج البالد تم

ظورا للحياة يخالف وجهة النظر اإلسالمية التي تنسجم فيها كل يقدم من خاللها منو  ،جوهرية
التي تظهر في مضامين تلك أجزاء الكون في نظام عقدي سليم بعيد عن االنحرافات 

ن هناك فرق بي. )1(ال غرابة في ذلك فهي تمثل المجتمع الذي أنتجت فيهو  ،البرامج ن الغزو  ٕ              وا 
فيها عملية استعمارية عدوانية تسلطية ال شك  ، الغزو الفكري هوالفكري  والتفاعل الفكري

يا أما التفاعل فهو ممارسة حضارية نأخذ فيها من العالم أ ،وهو ما يجب علينا أن نحاربه
ذا كان االستعماريون و  ،كان ونعطيه ضمن ضوابط ديننا وأخالقنا ومجتمعنا وثقافتنا الخاصة ٕ                    ا 

برازه كتفاعل حضاري ،فإن الغزو الفكري و ضليلنا عن حقيقة يحاولون الخلط  بين االثنين لت ٕ                         ا 
ءم منه أخذناه بعد أن نطمئن فما يتال ،لتصدي لذلك النتاج وفرزه بوعي وذكاءمهمتنا هي ا

 .)2(وحاربناه ودعونا إلى مقاطعته واالبتعاد عنهمبادئنا نبذناه وما تعارض مع قيمنا و  ،إليه
الخطير لمحتويات يحول دون االنتشار و يخفف هذا التأثير  ،بديلاإلنتاج المحلي إذا وجد كو 

يتيح الفرصة لبناء مقاييس قبول ورفض إال أن التأخر في قيام اإلنتاج المحلي  ،الثقافة الوافدة
ا يتبنى المنتج المحلي األفكار والقيم لذلك المنتج ، وخطورة هذا تأتي عندمعلى أسس دخيلة

تح الباب الستيراد المواد أوال حلي يفهي بالطبع نتاج لفكرة ،فغياب اإلنتاج الماألجنبي و 
االستيراد سبب لتكوين مقاييس الجودة بمعايير دخيلة ،مما يجعل اإلنتاج المحلي في ضوء و 
التبعية للبرامج إلنتاج المحلي يبدأ في التقليد و أو أن ا ،ه المقاييس ضعيفا في نظر المشاهدهذ
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المحلية فروع تابعة للمحطات األجنبية  تصبح حقيقة المحطاتتدادا لها و الوافدة مما يجعله ام
  .)1(من الناحية الفكرية مع اختالف تلك التبعية

منه التلفاز بقلة البرامج الهادفة المخصصة لألطفال واالهتمام و لقد انتقد اإلعالم العربي  -
همال الجانب الروحيو  ،منهااالنبهار بالجانب المادي و بالثقافة األجنبية  شيوع جانب و  ٕ                   ا 

المثل االجتماعية وقلة االهتمام بربط الطفل ببيئته القيم و العنف على حساب المدمر و  الخيال
ج المحلي إلى ضعف الناحية يرجع أيضا ضعف اإلنتاو  .)2(تراثه العربي اإلسالميو المحلية 
فنجد برنامجا أعد خصيصا لألطفال في تلفزيون الكويت لوحظ أن نسبة اإلعجاب به  ،الفنية

مستوى اإلنتاج من السبب في ذلك هو ضعف قياسا بالبرامج األخرى و منخفضة كانت 
نتاج المحلي إلى البديل الجاهز هذا يترتب عليه انصراف الجمهور عن اإلو  ،الناحية الفنية

  .ويهدد محتوياتهاأي اإلنتاج الوافد مما يشكل خطرا على الثقافة المحلية 
عامة تعاني من نقص كبير مقارنة بقنوات فما يمكن قوله أن قنوات األطفال العربية بصفة 

األطفال األوربية ،إذ ما يقارب خمسين قناة تلفزيونية لألطفال في أوربا مقابل خمسة في 
العالم العربي ،إحداهما غربية بالكامل و ثانية كرتون ياباني مدبلج في الغالب و ثالثة 

ضمون التربوي،و خامسة منوعات سطحية و رابعة ذات مهنية عالية لكن مع مع غياب الم
  . )3(محافظة و مشفرة لكنها  متواضعة فنيا و مهنيا

  :لرفع مستواه تنحصر في جانبين فقطفمن أهم خصائص اإلنتاج التي ينبغي العناية بها 
عقيدة بمعنى أن يخدم اإلنتاج الثقافة المحلية بمختلف مكوناتها من  :لوالء الثقافيا - 1
  .من قيم وعادات وضوابط ما يتبع ذلك و  أخالق و سلوكو 

إن مجابهة الفكر األجنبي بفكرنا األصيل ينبغي  :العناية بالجانب الفني في اإلنتاج - 2
أن يكون من خالل الوسيط الفني، بمعنى أن تكون رسائلنا مع اتصافها بالوالء الفكري 

  .)4(لثقافتنا، أن تكون أيضا قوية من الناحية الفنية
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 .للطفل من خالل البرامج التلفزيونية  اإلسالمية القيمأساليب نقل  :المطلب الثالث

جب كل من التربويين للطفل فهذا وا اإلسالمية بالحديث عن أساليب نقل القيمو 
طفال وهذا من خالل تظافر حتى أولياء األعلماء االجتماع، علماء الدين و  ،واإلعالميين

شدة سيبقى مجال التربية الرا، فاإلعالم إذا اعتزل العاملون عن خوض غماره في جهودهم
من إذا لم تتعاون معه وسائل التربية الراشدة كلها في تقديم ما ينشره اإلعالم  ناقصا،وكذلك

ح الصالوتقودهم إلى ما فيه الخير و ، لحة ومناسبة تنمي مواهب األطفالبرامج صامواد و 
بصفة تدريجية خصية و ا لكنه يستدمج  بواسطة الشإن نسق القيم ال ينشأ تلقائي .)1(والفالح

،فعملية اكتساب أثناء توحد اإلنسان مع ثقافة المجتمع خالل عمليات التنشئة االجتماعية 
وحد أو يت ، بل تلقن له،ي بداية حياته ال يمتلك أية قيمةألن اإلنسان ف ،القيم عملية تعلم

كما لصغار، ، وعلينا أن ندرك أن القيم من مقومات شخصية امعها أثناء تفاعله مع والديه
فالصغار باعتبارهم عنصرا من العناصر المكونة للمجتمع  .أنها من مكونات شخصية الكبار

ويعتمد نمو . وتصرفاتهم وتفضيالتهمكتاباتهم يمة ويعبرون عنها في أحاديثهم و يكتسبون ق
 ،التي يواجهها الطفل أثناء نشاطه الشخصية إلى حد كبير على مدى اتساع مجال القيم

يبدأ طفل وصقلها بالقيم االجتماعية، و نوعية البيئة األسرية على إثراء شخصية التساعد و 
القيم ومعايير البناء يبدأ في التدرج في اكتساب القيم عندما يبدأ الطفل حياته و  طور اكتساب
أو هي  ،عملية التطبع االجتماعي لإلنسان هيفيأتي دور التنشئة االجتماعية  و  .االجتماعي

التي بمقتضاها يتحول الفرد من كائن و على بناء الشخصية اإلنسانية تساعد العملية التي 
كما .الحياة  يكتسب خبراته وتجاربه ممن سبقوه في بيولوجي عند مولده إلى كائن اجتماعي 

أساليب الضغط لتوازن بين التأثيرات الثقافية و تهدف التنشئة االجتماعية إلى تحقيق ا
لى إيجاد التوافق بين الحاو  ،عي لدى األفراد أعضاء البناءجتمااال جات الشخصية ومطالب ٕ                          ا 

لى إيجاد نوعالبناء االجتماعي و  من السلوك يحقق رغبات األفراد ويرضى عنه اآلخرون  ٕ             ا 
اإلسالم تناقض فليس في  ،ادئ اإلسالم على أفضل صورة ممكنةمسألة التوازن تحل في مبو 

كل قيمة ال تنبع من و  مصدرها واحدالمجتمع ألن منطلق القيم و بين حاجات الفرد وحاجات 
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كل احترام أو األفراد وال في المجتمع نفسه و  تلك األصالة فليس لها احترام أو قدسية ال لدى
  .)1(تقدير لتلك القيمة الدخيلة يمثل انحرافا عن المنهج األصيل الملتزم

م فيما هي األساس الذي يقوم عليه نسق القيسبة في فترة الطفولة قيم راسخة و فالقيم المكت -
القيم هي اللب وترجع أهمية اكتساب الشخص للقيم في أطوار العمر المختلفة إلى أن  ،بعد

بيد أن عملية اكتساب القيم ال تقتصر على مجال األسرة إذ تسهم  ،االجتماعي للشخصية
اعله معهم ومواجهته لقيم تفالطفل بعد خروجه إلى المدرسة  و  الجماعة الذي ينتمي إليها

وسائل التثقيف المعاصرة  قد أصبحتو  ،ا يساعد على تدعيم القيم األسريةهذا م ،جديدة
وسائل اإلعالم ،التلفزيون بشكل خاص تنازع األم واألب مسؤوليتهما في توجيه عموما و 

والتربوي ينبغي عات والمدارس في الجانب العلمي الطفل إلى قيم جديدة ،لهذا فمسؤولية الجام
، وهذه األخيرة مسؤولة  طار مع ما يقدم في وسائل اإلعالمتنسجم من حيث اإلأن تتفق و 

عداد أفراد ا وبين الجهات المسؤولة األخرى والمشاركة في التأثير و عن التنسيق بينه ٕ            ا 
يشير عدد من علماء اإلعالم أن التلفزيون عندما يقدم قيما ونماذج للسلوك ال و . )2(األمة

، فإن التلفزيون ال يقوى على التأثير في متتفق مع القيم والنماذج التي ينقلها اآلباء إلى أبنائه
، أما بالنسبة بموضوع معين و يكون اتجاها نحوه الطفل عندما يكتسب هذا األخير معرفة

لهم وجهة لألمور التي ال يكون لآلباء مواقف إزاءها بحيث ال يرشدونهم أو يوضحون 
يث ال تكون هناك خبرة حقيقية اكتسبها األطفال أو الناشئة فإن التلفزيون يكون حو  ،نظرهم

من ثم يكون قادرا على و االتجاهات طيع فيه أن يؤثر على المعتقدات و في موقف قوي يست
المستوى التعليمي في تكاملهما  درجةفالتوازن العاطفي للوالدين و  .)3(بناء أنماط سلوكية

جعل منه يؤثران على اتجاهات الطفل في عملية اختياره للقيم التي ت ،اوانسجامهما أو تنافرهم
يبدي سلوكا غير متوافق مع ذاته ومع أو بالعكس  المجتمع،فردا متوافقا مع الذات و 

         .)4(اآلخرين
، ومع أن هناك لتي نحملها ونكن لها االحترام والتقدير قاعدة السلوكتشكل القيم ا 

التطبيق ،إال أننا نؤمن واالعتقادي وبين السلوك و  ن اإلطار النظريمفارقة شبه مطردة بي
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رة نقاء القاعدة القيمية ووضوحها في إعداد برامجنا التلفزيونية المحلية عامة جميعا بضرو 
ألن المرء من غير قاعدة قيمية صحيحة يفقد مصدر التوجيه  ،والموجهة لألطفال خاصة

فمستقبل المسلمين جميعا متوقف . من خاللها األشياء صيرة التي يرىاألساسي كما يفقد الب
ى قدرتها على تنظيم ردود األخالق اإلسالمية لسلوكنا ومواقفنا ومدمدى تشكيل القيم و على 
نه ال يعادل صحة تلك القيم شيء سوى فاعليتها وحضورها في تفاصيل أو  ،أفعالنا
تهتم بحاجات المجتمع، وتقترح حلول فالمادة اإلعالمية لكي تكون مؤثرة عليها أن .)1(حياتنا

مشبعة لهذه الحاجات بصورة تتفق مع عادات وتقاليد ومعايير المجتمع، وعليها أيضا مراعاة 
  .)2(الدقة في اختيار البرامج حسب اتجاهات المشاهد وقدرته

م تبدأ في مرحلة الطفولة يرى أصحاب نظرية التحليل النفسي أن عملية اكتساب القي
 ،ليا للمجتمع الذي يعيش فيه الطفلذ يقوم الوالدان بتعليم الطفل القيم والمثل العإ ،المبكرة

بداء عدم الرضا و  ،ن طريق استحسان الطفل لهذه المثليتم ذلك عو  عاج عندما يخطئ االنز  ٕ                  وا 
، تعرف عند يكون لدى الطفل نظام من القيم والقواعد األخالقية و هكذا ،فيما يجب أن يفعل

  .نا األعلى أي الضمير باأل"  فرويد "
يتم عن طريق التعزيز اإليجابي والتعزيز  أما المدرسة السلوكية ترى أن اكتساب القيم

تعزيز الفرد مع المثيرات البيئية و ، وأن القيم سلوك يكتسب نتيجة عملية تفاعل السليم
  .استجاباته لها 

أحكام ترتبط بنمو ويرى أصحاب المدرسة المعرفية أن اكتساب القيم هي عملية إصدار 
التوازن في عالقاته ، وأن اكتساب القيم تنشأ من محاولة الفرد تحقيق التفكير عند الفرد

بما أن مراحل النمو تتم بصورة تدريجية فكل مرحلة من و  .)3(قدراته الفعليةاالجتماعية و 
المرحلة وفي نفس الوقت تؤثر في ة لها ،مراحل النمو الخلقي تعتمد على المرحلة السابق

، وبالنسبة للنمو الديني فإن قدرة الطفل الصغير ال تقوى على إدراك المفاهيم هاالالحقة ل
المعنوية المجردة كالخير والشر والتقوى و الصالح والجنة والنار والثواب والعقاب والبعث 

ن يدرك األمور الحسية المحسوسة ولك .الخ...والخلود والقضاء والقدر والجبر واالختيار
، وبتقدمه في السن يصل إلى مرحلة من النضج العقلي لموسة التي تقع في دائرة إدراكهالمو 
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كما أن الغالبية  .نه من إدراك فحوى هذه المفاهيم ويزداد شعوره بالتسامح الدينيالذي يمك
، فالدين يمثل عامال الدينية و يرتادون أماكن العبادةالساحقة من المراهقين يؤمنون بالقيم 

من ثم وجب العمل على تطوير مناهج التربية الدينية بحيث تتفق مع و  ،في حياة شبابنا قويا
المثال تتوفر ألبنائنا القدوة الحسنة و  كما ينبغي أن ،لمستوى العقلي للطفل في كل مرحلةا

الطيب ذلك ألن الوعظ اللفظي ال يجدي ما لم يتفق ما نلقنه ألبنائنا مع ما يلمسونه من 
ذا كانت للقيم هذه القيمة. )1(كبارلسلوك فعلي ل م نعمل على ، فإننا ال بد أن نتعرف عليها ث ٕ                         وا 

، والمعروف أن لكل التي تتالءم مع أهدافنا الحالية ابتكار القيمتنميتها وازدهارها وتدعيمها و 
ن كانت هناك قيم عامة التي تناسبه دون غيره من العصور، و  عصر في حياة المجتمع قيمه ٕ                      ا 

من أهم القيم التي يجب أن نركز عليها في تربية و  .)2(للمجتمع في كل العصورثابتة تصلح 
  :الناشئة ما يلي

، مة تمارس عملية خلع واسعة النطاقمن الواضح اليوم أن العول :االنتماء ألمة اإلسالم- 1
ف كما تحاول تفكيك المجتمع بإضعا ،األسرة بإضعاف الصلة بين أبنائهافهي تحاول تفكيك 

كما تحاول تفكيك األمة من خالل جعل كل مجتمع من المجتمعات اإلسالمية  ،االنتماء إليه
، إذا تأملنا في الرؤية اإلسالمية لموضوع االنتماء دة قطرية غارقة في همومها الخاصةوح

: إلحسان واإلصالح يقول اهللا تعالىوجدنا أنها تحصر االنتماء في أمرين هما ا
} 
 
 ا
ِٕ
َ ْ  ِ ب ال ع د ل    ُ ر   َْ  ُ ي أ م      َّ َ الل ه    َّ ن    س ان    ِ ْ  ح  َ   ِ و اإل    ْ ي  َ ِٕ  َ  ِ و ا  يت اء    َ  ِْ ب ى   ِ  ذ  ي ن ه ى    ْ ُ  َْ  ٰ ال ق ر  َ  ٰ و  ش اء   َ  ِ ع ن   َ  َْ  َ   ِ ال ف ح   ْ َ  ِ و ال م ن ك ر    ْ َ   ْ ُ ْ  ِ و ال ب غ ي    َ ْ  ظ ك م  َ  َْ  ُ  ي ع   ُ  ِ  َ 

ُ  ْ ل ع ل ك م   ون   َ  َ َّ ُ   َ ت ذ ك ر  َّ  َ َ{ )3(.  
اعدة العناصر الضعيفة في مسالمسلم القدرة على إشاعة الخير و يعني امتالك  اإلحسانو -

صة ، كما يعني التنازل عن بعض المصالح الخاالخ...واألرامل والمرضى األيتام ك ،المجتمع
لعامة التي ينتفع بها يعني أيضا المحافظة على المرافق او  ،في سبيل تحقيق المصلحة العامة

غنائها، و عامة الناس ني تشجيع بوادر أما اإلصالح فإنه يع ،                              ٕ       المساهمة في تشييدها وتنميتها وا 
ى جانبه، الوقوف إلة الحق ومؤازرة أهله ،نصرة المظلوم و الخير في المجتمع، ونصر 

صالح ذات البين بإزالة سوء و  ،واألخذ على يد المفسدين ،ومحاصرة الشر التفاهم بين األفراد ٕ                          ا 

                              
   .230ص مرجع سبق ذكره،عبد الرحمن العيسوي،  - 1
   .231عبد الرحمن العيسوي، المرجع نفسه، ص - 2
.90،اآلية سورة النحل - 3  



 

93 

أكثر صالحية لحياة لجعلها  ،اإلصالح تحسين البيئة االجتماعيةكما يعني  ،والمجموعات
    .     أمنع أكرم و أجمل و 

فهو القاعدة  ننشئ أطفالنا عليها هي اإليمان باهللا،أن نهتم بها و  قيمة أول: لحياإليمان ا-2
ذي قيمة لكل األخالق والقيم العظمى التي من غيرها لن يجد المسلم أي إطار مرجعي 

ولكن بوصفه  ،ليس على أساس أنه قيم عقلية فحسبلهذا يجب ترسيخ اإليمان و  .األخرى
حسانه ،إن و  ،تعالى والخضوع واالستسالم له مشاعر بمراقبة اهللاأحاسيس و                 ٕ           االغتباط بفضله وا 

اهللا تعالى في السراء والضراء واالعتصام به عند اإليمان الحي يدفع المسلم دفعا إلى مناجاة 
صورة يكون مصدرا البتهاج الروح عندما يصبح اإليمان على هذه الو  .األهوالالكروب و 

يستطيع الشباب مقاومة تيار الشهوات الجرف الذي ، وبذلك وراحة الفؤاد واطمئنان النفس
لتعبد هللا تعالى بأداء الفرائض هذا من خالل كثرة او  .حت أمواجه كثيرا من الفتية اليوماجتا

  .)1(الصغارويجب أن يكون هذا واضحا للكبار و ، لمعاصي وكثرة النوافل والقرباتاجتناب او 
تسخير مجهوداتهم إلعداد برامج تلفزيونية  وعلى هذا النحو وجب على اإلعالميين المسلمين

  .ة وحب اهللا عز وجل في نفس الطفلتعزز عظم
وضرورة إخالصها " نيةال"نا رحمهم اهللا كثيرا على موضوع ركز سلف لقد :النية الصالحة- 3

لى ضرورة حيث كانوا يشددون ع ،ينظرون بحساسية لموضوع طلب العلم، وكانوا هللا تعالى
اصده من شوائب الجاه والمال العلم من خلوص مق وأن يتأكد طالب ،تعالىأن يكون طلبه هللا 

ظم ما يتقرب به المسلم هللا ألنهم يعدون طلب العلم من أع.حب الظهور ومنافسة األقران و 
ف ثمار جده واجتهاده في كما يقطنية فإن المرء ينال ثواب اآلخرة ،فعندما تصح ال .تعالى
   .)2(الدنيا 

من أجل تحقيق الحقيقة في زمن كثر فيه التضحية بالحق و : بمعرفة الحقيقةبتهاج اال- 4
همية، يمسي االهتمام بتحقيق هذه القيمة العظيمة أمرا في غاية األ ،مصالح دنيوية صغيرة

به رسول اهللا صلى اهللا عليه ، ورسالة اإلسالم هي الحق الذي جاء فالحق اسم من أسماء اهللا
التأثر بسبب واالعتراف بالحق واإلذعان له، و  ،اوات واألرض بالحقق اهللا السموقد خل .وسلم

هم الناشئة أن قوة الحقيقة من المهم جدا أن يف .إليه شأن من شؤون النفوس الكبيرةاالهتداء 
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ن ترتب عليه بعض الخسائر العاجلة مجلبة تجاهلها مؤذ وأن االعتراف بها و وأن  ،ذاتية ٕ                                       ا 
حمل الصغار على ولهذا يجب تفادي تصوير المشاهد التي ت لخير كثير على المدى البعيد،

مبتعدين عن المشاهد التي توحي ،)1(وبة التي ترتبها على االعتراف بهإنكار الحق بسبب العق
وأن تمريره لتلك  ،قول الحقيقة ينجو من عقاب والديهبأن الطفل الذي يكذب على والديه وال ي

  .غالبية المشاهد التلفزيونيةل في الكذبة داللة على ذكائه كما يحص
بوجوده، ويشعر من المهم جدا تكوين اإلنسان الحر الذي يشعر  :من القيود التحرر - 5

التخلص و  ،رة اإلنسان على التحرر من القيودقد ركز اهللا تعالى في فطو  ،بمعنى ذلك الوجود
ذا نظرنا إلى السياسات لمختلفة التي يتعرض لها في حياتهمن الضغوط ا التي يتبعها    ٕ                       ، وا 

ل ما قيل كثير من المربين لوجدنا أنها تركز على تنشئة الطفل المطيع الصامت الذي ينفذ ك
لى بناء إنهم يسعون إ ،ذي يصدق كل ما قيل له دون مناقشةالو  ،له دون اعتراض أو تفكير
ذا أردنا إنشاء جيل حر ،جيل من اإلمعات المقلدين  ،لديهلنحاول تحسين مستوى التفكير ، ف ٕ                      وا 

وتحسن  ،لنحاول تنمية مواهبه، و ل نواة اإلرادة الصلبةيشكوتنمية الوازع الداخلي الذي 
مساعدته على البدائل المتعددة ومساعدته  تكوين النفسية اإليجابية لديه من أجلمهاراته، و 

ن الواجبات الشرعية على العكس من ذلك ال تعني الحرية التحلل مو  ،على إيجادها
التمرد على النظم والتخفف من القيود األخالقية و  ،والبحث عن المتع والشهوات ،واالجتماعية

هذا ما تصوره غالبية البرامج الموجهة لألطفال أو و  .)2(والقوانين التي تأطر حركة الحياة
  .للكبار عن مفهوم الحرية

نه مسؤولية اتجاه نفسه اتجاه نفسه وأهله وديشعور المرء بال :الشعور بالمسؤولية 6-
، إذ أن من أهم السمات األساسية لإلنسان الحر أنه يمتلك جوهريةمجتمعه من القيم الو 

قد باتت و  .حو استخدام اإلمكانات المتاحة لهون ،ائقة نحو الواجبات المترتبة عليهحساسية ف
ألن إمكانات الرقابة على األشياء آخذة في الضعف  ،جتنا إلى هذه القيمة كبيرة اليومحا

إن تحميل الشريعة اإلنسان كامل المسؤولية عن تصرفاته منذ البلوغ إلى آخر يوم  المستمر،
داد لتحمل تبعة أقوالهم واضح على ضرورة تربية أطفالنا على االستعدليل قوي و في حياته 
  . وأعمالهم
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تركيز االهتمام و  ،إن  قيم المثابرة على العمل واالستمرار في بذل الجهد :فضيلة المثابرة7-
اء الذي يرثه اإلنسان عن أبويه السبق على األقران من الذكتفوق و ت أهم في إحراز البات

وقت طفالنا االهتمام ببرمجة جزء على األقل من ال بد أن نرسخ في نفوس ألذا ،وأجداده
ال فإن األمل و  تخصيصه الكتساب المعارف والمهارات،و  الموجه للطفل اليوميالبرنامج  ٕ            ا 

 .قيقي سيكون ضعيفا بتحقيق ارتقاء شخصي ح

هدون الطريق كي يسير الناس إن المتميزين هم الرواد الحقيقيون الذين يم: التميز الحقيقي8-
لذا وجب على بناة  ،أعدادهم لو أحب  ، وفي إمكان كل واحد من أبنائنا أن يكون فيخلفهم

في نظر ، أن يزينوا عالمية، وخاصة برامج التلفزيونخاصة معدي البرامج اإلاألجيال و 
، ومثل صول على شهادة أو خبرة عالية جدامثل الح ،الحقيقيالناشئة بعض صور التميز 

خدمة : في العادة إال عدد قليل من الناس، وذلك مثلتقديم عمل تطوعي ال يقدم عليه 
نظام دقيق في  ، ومثل إتباعمستشفى أو العمل في مؤسسات خيريةشخص مريض في ال

على العكس مما هو حاصل اليوم فكثير و . الوقت بطريقة فذة وغيرهاثمار أو است ،الدراسة
، عن طريق الحصول على رقم هاتف يبحثون عن االختالف عما هو سائد من الناس اليوم

ن المتاجر أو النزول في فنادق فخمة، أو عن طريق الشراء م ،رقم لوحة سيارة متميزأو 
ح حياة قيقة جزء من مرض عام بات يجتاهذا في الحو  ،ظانين أن ذلك يجعلهم من الصفوة

 ".الشكلية " هو مرض كثير من الناس و 

لعمل القدرة على اأحوج إلى التحلي بروح التعاون و لم نكن في يوم من األيام  :روح الفريق 9-
حيث أن من طبيعة التقدم الحضاري أن يوجد كثير من  ،ضمن فريق منا في هذه األيام

لهذا ال بد و . مؤسساتالوالفرق و  زها إال عن طريق المجموعاتاألعمال التي ال يمكن إنجا
لب عددا من األضرار والعيوب أن نرسخ في نفوس أطفالنا أن بروز الفردية في سلوكهم يج

 .)1(الشعور بالضعفوالغرور و  ،األنانية والعزلة والعجز عن التالؤم مع اآلخرين: مثل

من استهداف جمع تسود في أيامنا هذه موجة عظيمة  :المال ليس أكثر من وسيلة10-
قد غطت هذه و  ،عليه هدفا لكثير من أنشطة الحياةالميل إلى جعل االستحواذ المال، و 

والنزوع نحو االعتبارات  ،معاني السمو اإلنسانيالموجة المادية الهائلة على كثير من 
 ،ي هذا حط من كرامة اإلنسانوف. ةأروع ما في هذه الحياالتي تشكل أجمل و  ،األخالقية
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، وقد انتشرت بعض المقوالت التي تعبر عن هذه الوضعية في وتقزيم لدوره العظيم في الحياة
، وبالمال تستطيع المال هو كل شيء: رتون الخاصة باألطفال كمثل قولهمكثير من أفالم الك

الذي ليس ، والذي عنده قرش يساوي قرش، و أن تصنع كل شيء، وأن تحصل على كل شيء
أن حين نحاول و  ،قوالت تدل على فساد اجتماعي عظيمهذه الم .ساوي شيءمعه شيء ال ي

وسيلة نستخدمها في قضاء  فإننا نجد أن المال ليس أكثر من ،نتجاوز القشور إلى الجوهر
قد يكون و  ،خدم في بناء الحياة وازدهارها وجلب الراحة والطمأنينة ألهلهلذا قد يستو  ،حوائجنا
 .مستقبلهم هم و وسيلة لتدميرهم في حاضرهم و وباال علي

إن من المهم للمربين أن يشرحوا بطرق مختلفة ألولئك الذين يقومون بتربية أطفالهم  
من خالل األرقام واألرصدة والعقارات  أن  الثروة الحقيقية والمتجددة في حياة األفراد ال تقوم

ية االهتمامات التي تسيطر عليهما، نوعتلكونها و يملكن من خالل الدوافع التي والممتلكات، و 
حراز التفوق و  النجاح                                                                  ٕ               فالذي يمتلك الدوافع القوية والمستمرة لعمل الخير واالرتقاء بذاته، وا 

  .لتي تستخدم المال في تحقيق ذاتهايمتلك مفاتيح الحياة الطيبة ا
 ،تزام المسلمخطرا على ال يشكل ،ك المال غاية عوضا أن يكون وسيلةإن جعل امتال

ينبغي أن و  ،ي وعلى قيامه بالحقوق األسرية واالجتماعية المترتبة عليهعلى توازنه الشخصو 
ليالت وفي تحيلمس األطفال هذا المعنى فيما يشاهدونه من برامج من خالل األحاديث وال

   .)1(السلوك العملي أيضا

لناس من لمعتدلة لنفسه و ى أن يحتفظ برؤية يحتاج الجيل الحالي إل: محاربة الغرور- 11
 يكون الحديث عن التواضع،النفوذ و المكانة م يتصارع فيه الناس على السلطة و في عال حوله

أن الغرور هو  لهذا من المهم جدا أن يدرك أبناؤناو  ،أمرا مستهجنا لدى كثير من الناس
ضعيف مو، وجاهل لكنه يتعلم، و يجب أن يدرك أنه صغير لكنه ينو  ،مفتاح لشرور كثيرة

لشعور بالعجز واالنحسار يقوى ،ثقة المرء بنفسه مطلوبة حتى ال يقع في براثن اولكنه يشتد و 
دراك حدود الممكن الذي                                                 ٕ لكنه بحاجة مع هذه الثقة أيضا إلى احترام الناس وا  و  ،والتهميش
  .ه من يمكن دائما أن ينفتح عليه ويستفيد منهأن في محيطو  ،يتحرك فيه

في غمرة الحضارة الحديثة انفتحت شهية الناس نحو االستهالك : الروحية الرفاهية -12
مع هذه الزيادة يزداد و  ،وهذا زاد في تكاليف العيش الكريم ،يسبق مثيل على نحو لم له
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األثرة والدوران ة الخيرات ،مما أشاع كثرة الشح واألنانية و الرغم من كثر  ىالشعور بالضنك عل
لهذا فإننا صغارا أو كبارا و  ،ي هموم األقربين من المسلمينير ففي فلك الذات بعيدا عن التفك

العطاء المجاني ،حتى فوسنا معاني التضحية واإليثار و بحاجة ماسة إلى أن ننمي في ن
من الواضح أن المكافأة على كل و  ،ر األناني الذي يجتاح حياة األمةنستطيع مقاومة التيا
حيث نشعر بانشراح الصدر وغشيان  ،فورية لنجدة من حولنا تكون دائماشيء مجاني نقدمه 

الرفاهية الروحية التي على النفس الشحيحة، وباألناقة و السكينة ،كما نشعر بغبطة االنتصار 
قد أثنى اهللا و  بذلك نشعر باألمن واالطمئنان،و  يشعر بها كل من قام بشيء زائد عن الواجب،

إخوانهم المهاجرين حين عز وجل على النموذج الرفيع جدا الذي قدمه األنصار في استضافة 
ين  و  {:قال يم ان       َّ  َ الد ار    وا  ََ  َّ ُ ت ب و ء       َِّ   َ ال ذ  ِ  ْ ق ب ل ه م    ِ  ْ م ن    َ  ِْ َ   َ و اإل   ب ون     َْ ِ  ِ  ُّ  َ ي ح  ر    َ  ْ م ن    ُ  َ  َ ه اج  ِ  ْ إ ل ي ه م     َ   َْ ِ  

د ون    َ  َ و ال   ِ ُ   َ ي ج  ِ ِ  ْ ص د ور ه م    ِ  ف ي  َ  ة    ُ ُ   اج  َ  ً ح  ون   ُ  ُ   أ وت وا  اِ  َّ م م   َ   ث ر  ُ   َ وي ؤ   ِ ْ ل ى     ُ  ه م    َ َ  ٰ ع  ِ  ْ أ ن ف س   ِ ل و     َْ ُ   َ َ  ْ و 

ه م   ِ  ْ ك ان     ِ َ ة    َ   اص  ص  َ  ٌ خ    َ م ن    َ  ه    ُ  َّ ش ح    ُ   َ ي وق    َ َ  ْ و  ِ  ِ ن ف س  ُ   َ ف أ ول  ئ ك  ه م  ال م ف ل ح ون    َ ْ   ِْ  ُ  ْ   ُ ُ   َ ولهذا فمن واجب . )1(} َُ   َِٰ 
تجسيد أن يرسخوا معنى التضحية في نفوس الناشئة عن طريق  المنتجين في قطاع األطفال،

نسترجع ما فقدناه من مباهج ، وبذلك في الجهد والوقت والمال والراحة نماذج التضحية 
  .، ومن سالم التحقق بالمنهج الرباني األقوم الروح
ي قيمة من القيم المهمة التي ال تستقيم حياتنا االجتماعية من دونها ه :بالوعد الوفاء 13-

 ،إلى نزع الثقة بين الناس الف لهاحيث يؤدي إدمان اإلخ ،الوفاء بالعهود والعقود والوعود
، ولذا جاءت النصوص الصريحة بوجوب التزام المسلم بالوفاء وحيث تتعطل مصالح كثيرة

 َ   َ ُّ َ  ي ا أ ي ه ا {: ما قطعه على نفسه من وعود وعهود، وقد قال تعالىب
ين   ف وا   َ ُ   آم ن وا    َِّ   َ ال ذ  ْ ُ   أ و  ُ ُ   ِ ب ال ع ق ود    َ  ل ت     ِ ْ  ِ  َّ ْ أ ح  ُ  ْ ل ك م    ُ  َ  ُ ب ه يم ة    َ    ِ َْ  َ  ِ األ  ن ع ام    َ  ل ي ك م    ُ َْ  ٰ ي ت ل ى     َ   م اِ  َّ إ ال      ْ ُ ْ  ع   َْ  َ
ل ي  َ ْ  َ غ ي ر   ِ  ِّ م ح  ي د   ُ  ُ ٌ  ِ  َّ ح ر م  إ ن     َ َْ ُ  ْ و أ ن ت م      َّْ  ِ الص  ك م      َّ َ الل ه   ُ  ُ  ُ ي ح   ْ ِ   ُ م ا ي ر يد   َ   ُ   َ{)2(.  

ذا وعد  ،إذا حدث كذب: المنافق ثالثآية "  :ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقو   ٕ        وا 
ذا أؤتمن خان على هذه القيمة من المسلم ربية الجيل تستطيع البرامج التلفزيونية ت ."       ٕ             أخلف، وا 

ومن خالل ، طعوه على أنفسهم من وعود وعهودتزام بما قاللاحث األطفال على خالل 

                              
.09اآلية  سورة الحشر، - 1  
.01 اآلية سورة المائدة، - 2  
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التقليل من إعطاء  حثهم على عن طريقو  ،تأسف عند عدم القدرة على التنفيذالاالعتذار و 
  .)1(التأكد القوي من إمكانات تجسيدهاالوعود إال عند 

النجاح و االرتقاء المستمر من المعاني المهمة على التفوق و الحرص : والنجاح التفوق- 14
فرص و  ،وقسوة السيما أن الحياة تزداد صعوبةأن يحملها أبناء الجيل الجديد، و التي ينبغي 
ثم إن المسلم الملتزم حين ينجح في أمور دنياه  ،ال تتاح إال للمتفوقين المتميزينالعمل الجيد 

من هدي وتسديد في إعمار األرض  ما يقدمه له اإلسالميقدم لآلخرين نموذجا حيا على 
صالح شؤون الحياة، و  الفتيات بعض المفهومات اجب المربين أن يوضحوا للفتيان و من و  ٕ                    وا 

طلب المعونة من اهللا تعالى : والتي من أهمها ،سية التي تساعدهم على االرتقاء والتقدماألسا
لتركيز على او  ،والمثابرة ،افظة على الوقتإلى جانب المح ،واللجوء إليه والثقة بما عنده

يجابية اإلو  ،وتنظيم الشأن الخاص ،والتغلب على اإلحباط ،العمل في مجال واضح ومحدد
وغيرها ،ومن واجب اآلباء والمعلمين والمنتجين اإلعالميين  ...وتأجيل الرغبات ،واالنفتاح

   .)2(لروحي الذي يصنع العجائب، فذاك هو الوقود اتقديم التحفيز والتشجيع على نحو مستمر
هي ميل انفعالي من شخص إلى شخص آخر أو شيء أو فكرة أو  :قيمة الصداقة -15

ابه سوء، ويسعى يحزن إذا أص، ويفرح إذا أصابه الخير و موضع يجعله يتمنى له ما هو خير
يؤثر في لجلب الخير له ودفع الشر عنه وعن طريقه ويشعر الفرد باللذة واأللم وغالبا ما 

  .شخصية الفرد
حساس بالنقاء و : قيمة  الجمال - 16 ة اجتماعية تدفع صاحبها للتزين هو قيم         ٕ                هو شعور وا 

فوس السعادة واإلحساس بالسرور والهدوء هو قيمة تبعث في النحميدة و التحلي باألخالق الو 
  .اإلحساس بالفن لمس مواطن الجمال في الطبيعة و تنمي قدرة الفرد على واالنسجام و 

ف بحق اآلخرين في تباين السلوك والرأي وهو موقف اجتماعي يعتر  :قيمة التسامح - 17
، عندما يستطيع الفرد أن ينال من اآلخرين بنية المقدرةهو العفو عند دون الموافقة عليه و 

  .صافية صادقة 

                              
   بتصرف.50-49ص  ،عبد الكريم بكار،مرجع سابق - 1
   بتصرف.52ص المرجع نفسه،عبد الكريم بكار، -2
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ل اكتشاف المجهول من خالسعي اإلنسان للبحث عن الحقيقة و  هو :قيمة العلم - 18
دراك الشيء على حقيقته والوقوف على الحقائق المتصلة به الدراسة                    ٕ                                                      والتأمل والتفكير وا 

  .صالحهم واالستفادة منه لخدمة البشر و 
هو مجهود بدني أو عقلي يقوم به اإلنسان لتحقيق أهدافه االقتصادية : قيمة العمل -19

وهي  ،وشخصيتهيش فيه كقيمة تشعر الفرد بذاته االجتماعية، وفق معايير المجتمع الذي يع
  .ميوله استمرار لوجوده وطريقة إلشباع حاجاته و 

عدم النميمة مشاعرهم و عدم إهانتهم وتجريح رين و عدم استخفاف باآلخ :احترام اآلخرين - 20
  .)1(عليهم في غيابهم

 لآلخرين،في القيام باألعمال المفيدة له و استغالل الوقت المتاح للفرد  :استثمار الوقت - 21
  .الوقت في أشياء ال قيمة لها عدم ضياع و 

عملية التفاعل بين الجماعات االجتماعية التي تسعى كل منها للحصول  :المنافسة - 22
  . )2(على الموارد المحدودة للحياة كالحيز المكاني على سبيل المثال

، وهذه األخيرة تتعلق بما ينظم أيضا أن القيم تضم مجموعة اآلدابيمكن أن نقول و 
، مما يجعل تقبله واستساغة في كل تصرف يصدر عنه ،اإلنساني لدى الفرد المسلمالذوق 

لى به من آداب تجذبه إلى الناس وتجذب الناس التعامل معه على أساس من الرضا بما يتح
  :إليه  ومن ذلك

  . الخ...النوم والمشي والجلوس واللباس والزينة من آداب األكل والشرب و : اآلداب الذاتية -
، واحترام آراء ة ودعوة وتوجيه، ونقد ومصارحمن استماع ونقاش وحوار :اب الحديثآد -
  .خريناآل
 األرحاممن احترام وتوقير وتقدير بين الكبار والصغار واألقارب و : آداب التواصل -
  .الجيرانو 
  .والتهنئة والتبريك ،كالزيارة والعيادة والتحية والسالم، وبسط الوجه :آداب الترابط -

سنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم مأمور فيها في كتاب اهللا تعالى و فاألخالق اإلسالمية ال
ن مع ربه، ومع ، وسمو الفضائل التي تحكم تعامل اإلنساجميع مكارم األخالق تنتظم فيها

                              
   .97ص مرجع سابق، ،منى كشيك - 1
   .98ص المرجع نفسه، - 2
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صالح وتصرف قويم يصدر عن  عملوالتي تشمل كل قول طيب و  ،نفسه ومع اآلخرين
، وعدل وصدق وأمانة واستقامة هذه األخالق من حق .وتتسع اتساع المعامالت ذاتها ،البشر

حسان ، وكرم جودوتراحم وحياء وطهر وعفاف وبذل، و  تواضعوحكمة ورحمة وعطف و  ، ٕ     وا 
يثار خالص ،وصراحة ،                ٕ     وتضحية، وشجاعة وا  خاء، وتعاون ،ووفاء، ومودة ، ٕ    وا   ،        ٕ            ومحبة، وا 

       .)1(خيرية حياة اإلنسان على األرضو  ،إلنسانيتحكم خيرية التعامل ا. لخا...تآزرو 
وفي كل  مدارسنا،و  ،في بيوتنا ،ى لنا بتجسيد هذه القيم من غيرنافنحن المسلمين أول -   

األخالق الفاضلة و من دين الحق و فديننا الحنيف  ،وسائل اإلعالم عامة والتلفزيون خاصة
من شأنهم رفع راية . تربية إسالمية حقهالغد  واجبنا تربية أطفالنا الذين سيكونون رجال وقادة

  .أقوالهمإلسالم الحقيقي من خالل سلوكهم و تجسيد معنى اوالمسلمين و اإلسالم 
 

                    

  
  
  
 
 
 
 
 

                              
   .44-43صص  ،2001،الفرقان دار ،األردن، 1ط،النبي المربي/ أحمد رجب  األسمر -1
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 مصفوفة القيم الدينية اإلسالمية:  
 :في تتمثل :التربية اإليمانية واألخالقية-1

اإليمان باهللا تحث على وهذا من خالل إعداد برامج تصور و  :اإليمان الحي وتقوى اهللا -أ
ان بالمالئكة واإليمان بالكتب اإليمو  الخوف من عقابه وغضبه،تعالى ومراقبته والخشية منه و 

سول وكذلك اإليمان بقضاء اهللا وقدره، وكذلك يتعلم محبة اهللا، ومحبة الر اإليمان بالرسل و 
  .صلى اهللا عليه وسلم

تتمثل في حسن الخلق وهو المجال الذي يهتم بتزويد الطفل  :التربية األخالقية -ب
كما أنه منهج التربية  ،لسلوكه لتحقيق أهدافه في الحياة بمجموعة من القيم الموجهة

ل منذ الصغر على تعويد الطف: سالم يجمع الكثير من الصفات منهااالجتماعية في اإل
  .األمانة ،العفة ،الحياء، الرحمة، التواضع والصدق ،رسة العباداتمما

: قوقأهم هذه الحمور التي دعانا إليها اإلسالم و هي من األو  :االجتماعية مراعاة الحقوق-3
حقوق  ،حقوق الجار ،صلة الرحم، حقوق الزوج والزوجة ،حقوق الوالدين، حقوق األقارب

  .المعلم وحقوق الصديق
 هو من القواعد الهامة التي وضعها اإلسالم لتربية األبناء :اآلداب االجتماعيةالتزام  -4

الد منذ الصغر التزام حث المنهج اإلسالمي المربين على تعويد األو و  ،تربية اجتماعية سليمة
مكارم األخالق أساسها اإليمان  حتى تكون معاملتهم مع اآلخرين مبنية على ،هذه اآلداب

ومن هذه اآلداب االجتماعية التي يجب أن  ،لسلوك السوي المتوازن والقويما اومظهره التقوىو 
 الحديث، آداب المجلس،آداب التحية، آداب الجلوس و  ،آداب االستئذان: سها في أبنائهيغر 

  .وآداب المريض ،آداب التعزية ،آداب التهنئة ،آداب الضيافة الشراب،آداب الطعام و 
هتم بالنمو الجسمي والصحي وهو المجال الذي ي: الجسمية أهداف مجاالت التربية-5

اهات الصحية المنشودة في األكل والشرب والنوم االتجعادات و أي أن تكون لديه ال :للطفل
  .والملبس والعمل والراحة

  .خالل كسب المعرفة وتهذيب العقل من :أهداف مجال التربية العقلية -6
  .يعرفه من خبراتن في  استعمال ما تنمية مهارات اإلنسا -
  .الطفل على أسلوب التفكير العلميتربية  -
  .حب االستطالع ت التفكير التأملي لدى األطفال و تنمية مهارا -
  .صيلة في المعرفة والفهم والتساؤلغرس الرغبة األ -
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جتماعية اإليجابية من خالل إكساب الفرد القيم اال :أهداف مجال التربية االجتماعية -7
وتحمل المسؤولية  أداء الواجب ،التعاون، الحرية واالستقاللية واالنتماء، المسؤولية: مثل

شاركة في خدمتها واحترام أداء ، الموالتعاون مع اآلخرين، إنكار الذات والوالء للجماعة
  .وملكية اآلخرين

  .اإليجابية لدى الطفل إزاء البيئةتكوين االتجاهات  -8
ي هو ذلك المجال الذي يهتم بتنمية اإلحساس الجمالي فو  :يةأهداف مجال التربية الجمال- 9

  .التذوقالطفل للوصول إلى االبتكار واإلبداع و 
هو ذلك المجال الذي يهتم بتنمية قدرات الطفل في تنمية معاني و : التربية االقتصادية - 10

  .)1(التنمية المالية واالدخار وعدم اإلسراف وآداب التعامالت المالية
  مصفوفة القيم اإلسالمية صدق:  

قمنا بتوزيع نسخ منها  فوفة من القيم اإلسالميةمن أجل الكشف عن صدق هذه المص
التعديالت  حيث قمنا بإجراء ،مختلف التخصصات ومن ذوي الخبرةعلى أساتذة محكمين من 

   )2(حتى أصبح في صيغته النهائية  .وفق آلراء المحكمين واقتراحاتهم
 يل المحتوى صدق  استمارة تحل:  

ضمان صالحية األداة لقياس ما هو مراد لتحليل و سعيا منا للتأكد من صدق استمارة ا
فادة من اإلطار قمنا بداية بتحديد فئات التحليل باالست ،أهداف الدراسةقياسه بما ينسجم مع 

ثم  ،إطار النتائج المستهدفةربطا بمالحظاتنا حول البرنامج بما يراعي النظري للدراسة و 

                              
  :المراجع التالية أنظر -1
  .1987مكتبة وهبة ،مصر،،دراسات والتربية اإلسالمية بحوث /محمد على محمد المرصفي -
  .2003مكتبة اإلشعاع الفنية ، ،اإلسكندرية ،للطفل سالميةالتربية اإل/عبد البارى محمد داود -
  .2005عالم الكتب ،،1ط،تكامليمجاالت تربية الطفل في األسرة و المدرسة من منظور /محمد جابر محمود رمضان -
  .م1998/ هـ1419/ 01،ط ، التربية الدينية في المجتمع اإلسالمي من قضايا/كمال الدين عبد الغني المرسي -
 .هـ 52،1401العدد / ،بالمدينة المنورة اإلسالميةمجلة الجامعة  ،النمو التربية اإلسالمية ومراحل/عباس محجوب  -  

- هـ1428/ 25الفكر،ط،دار أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع/عبد الرحمن النحالوي -
 .م2007

 . م2001هـ  1421، ، دار الفكر العربي1،ط مناهج التربية أسسها وتطبيقاتها/على أحمد مدكور -
  .كلية العلوم اإلنسانية  ،01جامعة الجزائر  ،الدكتور عبد القادر عزوز :األستاذ :األساتذة المحكمين هم - 2

   .قسم علوم اإلعالم واالتصال الحضارة اإلنسانية،كلية العلوم اإلنسانية و  جامعة وهران، غربية فلة،ن ب :الدكتورة
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تعريفاتها على مجموعة من األساتذة المحكمين و عرض استمارة التحليل بعد اكتمال فئاتها 
من مختلف التخصصات إلبداء آرائهم حول مدى مالءمة فئات األداة ووحداتها من حيث 

حيث  ،لية الحذف أو اإلضافة أو التعديلارتباطها مع البعد الذي تقيسه مع قابو المحتوى 
ات االستمارة الرئيسية الشكلية المتعلقة بفئمالحظات الموضوعية و ال وجهوا لنا بعض

عادة عرضها على بعضهم مرة أخرى قمنا و على ضوء التعديالت المقترحة و  والفرعية، ٕ                                    ا 
  .  )1(بصياغة الصورة النهائية ألداة تحليل المحتوى

  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

                              
   :عرضنا استمارة تحليل المحتوى على األساتذة المحكمين التالية أسماؤهم -1
  . قسم الفلسفة  ،مستغانم، كلية العلوم اإلجتماعية جامعة أحمد ابراهيم،/ د-
  .01جامعة الجزائر  اإلسالمية،أستاذ بكلية العلوم  عبد القادر بن عزوز،/د-
  .قسم علوم اإلعالم واالتصال  كلية العلوم االجتماعية، جامعة مستغانم، غالم عبد الوهاب،-د-
  .االتصال قسم علوم اإلعالم و  كلية العلوم االجتماعية، جامعة مستغانم، مالفي عبد القادر،-د-
  .قسم علوم اإلعالم واالتصال الحضارة االسالمية،و كلية العلوم االنسانية  غربية فلة،جامعة وهران،بن / د-
  .قسم علوم اإلعالم واالتصال  كلية العلوم االجتماعية، بوعدة حسينة،جامعة مستغانم،/د-
  .قسم اللغة واألدب العربي اللغات،كلية اآلداب و  تيارت، مداني احميدة،جامعة ابن خلدون،/د-
   .قسم اللغة واألدب العربي كلية اآلداب واللغات، تيارت، عزوز ميلود، جامعة ابن خلدون،/د-
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  :ة نتائج الدراسة التطبيقي
  :بطاقة فنية حول مادة الدراسة  -

طاللة " تلفزيون ج"تعريف قناة  تم                                          ٕ      من خالل موقعها اإللكتروني على أنها امتداد وا 
 القناة التربوية العربية الترفيهية المفتوحة على الهواء سابقا، "الجزيرة أطفال"جديدة لقناة 

عضو في  هيو  ،2005والموجهة لألطفال العرب وأسرهم التي بدأت بثها في سبتمبر 
هدفها إثراء حياة األطفال العرب في كل  ،لعلوم وتنمية المجتمعمؤسسة قطر للتربية وا"

كما تعمل على كسب اهتمام األطفال  ،خالل برامج رائدة ذات جودة عاليةمن  ،أنحاء العالم
غرس القيم التي من شأنها المساهمة في ة على الهوية الثقافية العربية و من خالل المحافظ

لى ذلك قررت المؤسسة إطالق عالمة تجارية جديدة بناء عو  .إعداد جيل واعد من الشباب
بكثافة على وسائل  ومعاصرة تخاطب تطلعات جيل كامل من األطفال العرب الذين يعتمدون

  .التكنولوجيا واالتصال الحديثة وعلى مواقع التواصل االجتماعي
ظى بثقة ولى التي يحبها األطفال العرب وأن تحتهدف القناة إلى أن تكون المرجعية األ  -

 .)1(األسر العربية أولياء األمور و 

العقلية و بالبرامج المبتكرة التي تخاطب احتياجات الطفل النفسية  قناة تلفزيون جتهتم  - 
ترحب باألفكار المتعلقة بمواد و  ،األطفال من التعلم من خالل اللعبوالتي تهدف لتمكين 

  .المنهج الدراسي كالعلوم 
باألفكار الواقعية التي تصور ترحب فهي  ،من عدة مصادر مختلفةناة برامجها تستمد الق -

المسؤول عنها قسم اإلنتاج الداخلي يدعمه قسم اإلعالم الرقمي الجديد الذي و  في االستديو
  .يزود المواقع اإللكترونية للجزيرة لألطفال بمحتوى مرتبط بالبرامج

ن المنتجين الخارجيين من السوق مو برامج من اإلنتاج الخارجي  "تلفزيون ج"كما يتلقى  -
  .)2(العالمية 

                              
   .22:33،الساعة2013-04-28تصفح بتاريخ ،" تلفزيون ج"حكاية  /www.jcctv.netأنظر موقع الجزيرة لألطفال-1 

   .تصفح بنفس التاريخ و الساعة الموقع نفسه،- 2
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  .عاما 12سنوات إلى  7ما بين سن هذه المنصة اإلعالمية موجهة إلى األطفال -
تعرفه  برنامج محلي،أي أنه  "تلفزيون ج"مج التي أنتجها قناة يعتبر أحد البرا: برنامج نون

  ، موجه للفتيات من سنوالمفاجآتل باإلثارة والتشويق حاف برنامج تفاعليالقناة على أنه 
يفا خاصا كل أسبوع يتيح لهن اكتشاف أفكار جديدة كما يستضيف المذيع ض ،سنة )9-12(

حقق النجاح بعد رحلة من التحديات إضافة إلى مواضيع أخرى كالطبخ  يكون متميزا و 
  .غيرهاو 

 .)1(لمكرمةمساء بتوقيت مكة ا 08:00يبث كل يوم جمعة على الساعة :توقيت البرنامج -

 :تحليل النتائج تفسير الجداول و    

  :جدول خاص بالمدة الزمنية البرنامج :01الجدول رقم 
  النسبة المئوية  عدد الحلقات  مدة البرنامج

  %50  حلقات 4  د 55أقل من 
  %50  حلقات 4  د 55أكثر من

  %100  حلقات 8  المجموع

  
  لبرنامجرسم  بياني خاص بالمدة الزمنية ل

                              
.15:00،الساعة20123-04-26،برنامج نون،تصفح يوم www.jeemtv.net موقع تلفزيون ج،أنظر -  1  
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اختلفت من حلقة   -عينة  الدراسة–من خالل هذا الجدول نالحظ أن المدة الزمنية للبرنامج  
من مجموع % 50د بنسبة  55حلقات من المجموع تقل مدتها عن  04ألخرى حيث نجد أن 
 55أيضا فاقت مدتها % 50حلقات أخرى ما يعادل  4د،و  54د و 53العينة ،تراوحت بين 

   .د 58د وصلت مدتها حتى 

 إن هذه المدة الزمنية توحي إلى أهمية هذا البرنامج في القناة فتخصيص مثل هذا الوقت -
ليس عبثا بل ثالثة أشهر ليس باألمر الهين، و  على مدارالهائل لهذا البرنامج أسبوعيا و 

دراكها ألهمية هذه المرحلة العمرية من حيث السن والجنس                                   ٕ                                                     يوحي باهتمام القناة بفئة البنات وا 
حيث قامت بتخصيص برنامج  ،وموضوعات جديدة أفكارها في تزويدهن بمعلومات و غبتر و 

كامل ومخصص لهذه الشريحة يتم بثه كل جمعة مما يضمن متابعة البنات لهذا البرنامج 
ألنه  يوم عطلة و حتى التوقيت مناسب للمشاهدة كما يمكن للعائلة أيضا أن تتشارك في 

  .    اء حيث تكون العائلة مجتمعة و في فترة راحةمس 8مشاهدته فهو يبث على الساعة 
  .يمثل جدول خاص بالمواضيع الرئيسية : 02الجدول رقم

  النسبة المئوية  التكرار  المواضيع الرئيسية
  %24.39  10  موضوع فني

  %26.82  11  موضوع الطبخ 
  %17.07  08  موضوع الصحة
  %19.51  07  موضوع ديني
  %7.31  03  موضوع تربوي

  %100  39  المجموع
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  رسم بياني للمواضيع الرئيسية

  :في" نون"تمثلت الموضوعات الرئيسية المدرجة في برنامج 
 الموضوع الفنيثم يليه  ،%26.82 حيث جاء في المرتبة األولى بنسبة :موضوع الطبخ

قد مثلت كل هذه و ، %19.51، ثم موضوع الصحة في المرتبة الثالثة بنسبة %24.39بنسبة 
المواضيع السالفة الذكر فقرات قارة في البرنامج يتم إدراجها في كل حلقة من حلقات البرنامج 

  . على حلقات مختلفة مثل فقرة الطبخومنها ما تكرر بثه 
في المرتبة  الموضوع التربويثم  ،%17.07في المرتبة الرابعة بنسبة  الموضوع الدينيجاء و 

في حين لم تأت هذه المواضيع بصفة قارة بل استنبطناها من  ،%07.31 األخيرة بنسبة
خالل المضمون المبث في عدد من الحلقات، إن هذه النتائج المتحصل عليها توضح أن 

األولى أكثر  بالدرجة موضوع الطبخ، المواضيع الفنية وموضوع الصحة البرنامج يركز على
ا يعطينا فكرة عن نوع المواضيع الحائزة على الدينية هذا مو لمواضيع التربوية من اهتمامه با
  .اهتمام القناة 
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  :جدول خاص بالمواضيع الفنية : 03الجدول رقم
  النسبة المئوية  التكرار  المواضيع الفنية

  27.12  131  فن صناعة الدمى اليدوية

  15.52  75  فن تصميم األزياء

  23.18  112  فن صناعة األكسسوارات

  27.12  131  فن الخط العربي

  07.03 34  فن اإلبرو

  100  483  المجموع
  

  
  خاص بالمواضيع الفنية:رسم  بياني 

جاءا في المرتبة  فن صناعة الدمى اليدويةو  فن الخط العربينالحظ أن موضوع 
في % 23.18 ثم جاء فن صناعة األكسسوارات بنسبة ،%27.12األولى بنسبة متساوية 

ثم فن اإلبرو  ،%15.52 الثالثة جاء فن تصميم األزياء بنسبةفي المرتبة المرتبة الثانية، و 
هذه النسب توحي بأن المواضيع الفنية  جاءت كفقرات و  %.07.03في المرتبة الرابعة بنسبة
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حيث جاء هذا التقسيم تبعا للحمالت اإلعالمية التي كانت تروج  أساسية اففتح بها البرنامج،
معينة، تناولت قصص نجاح سيدات عربيات في لها القناة حيث خصص كل موضوع لحملة 

رشادهن                                                                         ٕ        مجال الفن اللواتي قمن بتقاسم تجربتهن مع البنات من خالل تقديم النصح لهن وا 
األساسية في كتابة الخط العربي وتبيين الفرق الخطوات ذا من خالل تقديم أهم التقنيات و وه

عن هذا الخط العريق الذي بين الخطوط األخرى وهذا ما يزودهم بمعلومات هامة بينه و 
يعتبر أحد المقومات األساسية للحضارة اإلسالمية كما تساهم هذه المعلومات أيضا في تنمية 

ة كيفيتصميم الدمى اليدوية وتحريكها و  كذلك كيفيةو  .مواهب األطفال المهتمين بهذا المجال
 على االندماج معمساعدة اآلخرين مما يجعل الطفل يقبل تقديم رسائل هادفة من خاللها و 

بذلك هذان النوعان من و  يطلق بذلك العنان لمكنوناته فيعبر عنها من دون خجل،غيره و 
هذا بحسب الرسالة التي يؤديانها كما رس قيم إيجابية في نفسية البنت و الفنون من شأنهما غ

أما فيما يخص موضوع  أنهما يقدمان محتوى يتناسب مع سن البنت في هذه المرحلة،
فن تصميم األزياء فهما يعالجان مضمونا غير مناسب لسن البنات و  األكسسوارات صناعة

أن غالبية األفكار و  خاصة ،وضة والتبرج، وتنمية حب التقليدفهي تعزز في نفوسهن حب الم
فمثال في موضوع صناعة األكسسوارات تم  .مستوحاة من رحم الثقافة الغربية المعروضة

أما األزياء التي تم إدراجها فقد كانت تظهر  .غربيلتبرج العرض نماذج تتماشى مع لباس ا
الذي ال ئد في غالبية النماذج المعروضة و زينة المرأة كما أن التصميم الغربي كان السا

ن ال يتماشى خاصة مع ما نهى عنه الديو  يتماشى مع سن البنات المستهدفات من البرنامج 
تمثل قيمنا تناسب سن البنات و  تصاميمفي حين كان من األفضل أن تقدم  ،اإلسالمي
  .السترةكما تعزز في نفوسهن حب الحجاب و  اإلسالمية
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  .جدول خاص بأنواع القيم المدرجة في البرنامج : 04الجدول رقم
  النسب المئوية  التكرار  القيم

  %8.39  225  قيم عقائدية

  %12.75  342  قيم أخالقية

  %12.98  375  قيم التربية االجتماعية

  0%8.87  238  قيم التربية العقلية

  %25.47  683  قيم التربية الصحية

  %23.01  617  قيم الشخصية

  0%7.49  201  قيم أخرى

 %      100  2681  المجموع

 

 
 

 خاص بأنواع القيم المدرجة في البرنامج: رسم بياني
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تحليال للقيم الرئيسية التي تم رصدها في برنامج اولنا من خالل هذا الجدول عرضا و تن -
  .لمئوية للتعرف على محتوى القيمالنسب ادراسة، حيث استخدمنا التكرارات و عينة ال "نون"
فيما يخص تصنيف القيم نالحظ أن القيم الصحية جاءت في المرتبة األولى بنسبة  -

، ثم قيم التربية %23.01الشخصية بنسبة القيم ثم جاء في المرتبة الثانية  ،25.47%
جاء في المرتبة الرابعة القيم و  %12.98االجتماعية جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة 

في المرتبة الخامسة وفي  %8.87 ثم قيم التربية العقلية بنسبة %12.75األخالقية بنسبة
قيم أخرى ثم في المرتبة السابعة واألخيرة  ،%8.39المرتبة السادسة القيم العقائدية بنسبة

 .   القيم الشخصية  تمثلت في القيم الجمالية و  %7.49بنسبة 

الصحية والشخصية أكثر من تركيزه  توضح أن البرنامج يركز على القيمإن هذه النتائج  -
  .وهذا ما وضحته النسب المشار إليها القيم األخرى كالقيم العقائدية واألخالقيةعلى 
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  :ول القيم العقائدية جد: 05الجدول رقم 
  النسبة المئوية  التكرار  القيم العقائدية

 %20.88  47  اإليمان باهللا و االستشعار بمراقبته

  %20  45  الحث على أداء العبادات

  %18.16  42  النهي عن الفحشاء والمنكر

  %40.44  91  ذكر اهللا

  %100  225  المجموع

  

 
  رسم بياني خاص بالقيم العقائدية

 

لتي تمثلت في عبارات الذكر ا ،%40.44المرتبة األولى بنسبة  اهللا ذكرقيمة  احتلت -
حيث ال " إن شاء اهللا ،الحمد هللا ما شاء اهللا :لالضيوف مثتخللت حوار مقدمة البرنامج و 

نة توحي ألطفالنا بضرورة هذه ميزة حسو  ،ر أي فرد من مثل هذه العباراتيكاد يخلو حوا
تستجلب النعم، وهو قوت فذكر اهللا نعمة كبرى به . في كل ما نفعلالذكر والتوكل على اهللا 
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ما أعظم ضرورته ال يستغني عنه المسلم ه و ما أعظم حاجة المرء إلي ،القلوب وسرور النفوس
لذي ال امثل الذي يذكر ربه و " :بحال من األحوال عن قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

االستشعار و  قيمة اإليمان باهللاي المرتبة الثانية جاء فو  ".يذكر ربه مثل الحي والميت
تشعار بمراقبة اهللا عز كان الغرض منها حث األطفال على االس %20.88بنسبة  بمراقبته

خاصة و أن طفل  ،ويخاف ربهبهذا يهذب الطفل نفسه وجل لنا وعدم ارتكاب المعاصي و 
ابية منها والسلبية من خالل اليوم معرض لكل أنواع المعلومات ذات القيم المختلفة اإليج

االنترنيت خاصة ذات المحتوى المرغوب و  القنوات الفضائيةو  عامة وسائل اإلعالم المختلفة
نما هذا السيل من المعلومات للطفل و  عكس ذلك، فبذلك ال يمكن أن نمنع وصولو  فيه ٕ     ا 

ى كل رقيب علو  طفل من خالل تعليمه أن اهللا شهيديكون الحل بتنمية الضمير الحي لل
أعمالنا ما يجعل الطفل يشاهد ما ينفعه وال يضره،فالضمير هو تلك القوة الرادعة في اإلنسان 

، )1(تنفيذه ،يتكون الضمير في الطفل منذ نعومة أظفارهوهو سلطة فرض العقاب الذاتي و 
اإلمام "لتأكيد هذه القيمة تم ضرب أمثال من قصص الصحابة رضوان اهللا عليهم كقصة و 

صالحه لخطئه،  إن هذه األمثال الذي استشعر بمراقبة اهللا عز وجل له و  "النعمان أبو حنيفة ٕ                            ا 
خاصة  ،في نفوس أبنائناقيمة لتعزيز مثل هذه التجارب الحقيقية للسلف الصالح و مهمة جدا 

ن يكون ال يوجد أفضل من أو  ،حلة العمرية يعتمدون على التقليدوأن األطفال في هذه المر 
 .ية واالستقامةأقوال مأخوذ من ديننا الحنيف الذي يجسد معنى الهداأفعال و تقليد أطفالنا من 

تمثلت في  %20بنسبة  أداء العباداتجاءت قيمة الحث على فأما في المرتبة الثالثة  -
تالوة  ،وحسن الظن بهالقناعة بما قدره اهللا لنا والعمرة، الرضا و الحث على أداء فريضة الحج 

بحياته، سعيد بها  تجعله إنسانا مطمئن راضمهمة للطفل تعلمه دينه و  هي قيمتدبره و القرآن و 
لم تتم اإلشارة لكن  ،فيه خير ألنه قضاء من اهللا عز وجليحدث له ما هذا إليمانه بأن كل و 

الصدقة التي تعتبر من العبادات األساسية التي يجب أن الصيام و  ،إلى عبادة الصالة

                              
 التوزيع،كنوز الحكمة للنشر و  ،القنوات الفضائية وأثرها على القيم األسرية لدى الشباب/نسيمة طبطوش -1

   .117-170ص ص  ،2011الجزائر،
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يمة النهي قاألخيرة فجاءت و  ة الرابعةتبأما في المر  .عمريةها الطفل في هذه المرحلة اليتعلم
هذه القيمة ال تقل أهمية عن القيم و  %18.88أفعال بنسبة و من أقوال  المنكرعن الفحشاء و 

األخرى الواجب زرعها في الطفل المسلم تمثلت في نهي األطفال عن القول البذيء، شهادة 
نهيهم عن سوء استخدام مواقع األذى عن الطريق، و ، إماطة كذا التالبز باأللقابو  الزور

لك تجنب نشر الصور غير كذواإلساءة لهم، و اإلضرار بغيرهم و التواصل االجتماعي 
إن تلقين أطفالنا مثل هذه القيم في برامج موجهة إليهم أصبح  .المخلة بالحياءالواضحة و 

وات الفضائية العربية ملحة خاصة أمام االنفتاح القوي لعديد من القنو جة ضرورية اح
كذلك مواقع التواصل و  العامة التي تسوق قيما غربية في غالب األحيانو الموجهة لألطفال 

االجتماعي التي يستحيل التحكم في مضامينها ال تتماشى مع التربية اإلسالمية للطفل 
ه من ل يعبر عن ما يحلو لحرية التعبير ،حيث أصبح الطفتحت ما يسمى باالنفتاح و المسلم 
  .  .أفعال دون أي تمحيصأقوال و 

 

 جدول القيم األخالقية:06الجدول رقم  

  النسبة المئوية  التكرار  القيم األخالقية
 %27.77  95  الشكر

  2.92%  10  العفو و التسامح

  %28.98  99  المحبة

  %13.45  46  االحترام

  %9.06  31  التعاون

  %7.89  27  الصدق

  %9.94  34  المسؤولية

  %100  342  المجموع
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 رسم بياني خاص بالقيم األخالقية

 

السنة النبوية فالقرآن الكريم و  ،المنظور اإلسالمي من حيث المصدر تتميز القيم في -
د عالقته بغيره حدفهذا األخير نظم حياة اإلنسان و  هما مصدر القيم واألخالق في اإلسالم

معيار و ، على أكمل وجه مت السلوك اإلنسانيقيمه السمحة التي نظمن خالل مبادئه و 
من هنا  نالحظ من األخالق في اإلسالم هو كل سلوك يحقق لإلنسان الخير له ولآلخرين و 

أنه تم التركيز على قيمة المحبة ،حيث جاءت  األخالقية للقيم الرسم البيانيخالل الجدول و 
ادل المحبة ى تبالحث عل ،تمثلت في محبة األم ألبنائها %28.94في المرتبة األولى بنسبة 

حب اللغة  ،والرأفة بهم، حب العمل لحيواناتحث األطفال على محبة ا ،بين أفراد األسرة
قيمة الشكر في المرتبة المطالعة ،ثم بي وكذلك الحث على حب القراءة و الخط العر العربية و 
ثم  .والضيوف   تمثلت في تبادل الشكر بين مقدمة البرنامج %27.77جاءت بنسبة الثانية و 

 ، احترام الذات وتقديرها تمثلت في %13.45جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة  يمة االحترامق
 الضيوف،في الحديث بين مقدمة البرنامج و  االحترام المتبادل ،احترام الزوج لمهنة زوجته

احترام الضيوف وعدم كذلك حث األطفال على لغير ثم االحترام بين األصدقاء و احترام آراء ا
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في خصوصياتهم،  عدم التدخلن و كذا احترام الغير من خالل القول الحسهم و قطع حديث
رسول اهللا صلى اهللا األوساخ فقد أوصى  عدم رمياحترام األماكن العامة و  ،احترام الوالدين
ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى "وقال أيضا  .على حرمة الطريق عليه وسلم

يدل الحديث على و  .)1("تموه تحاببتم أفشوا السالم بينكمشيء إن فعلأو ال أدلكم على  ،تحابوا
أن دخول الجنة الذي هو مطلب كل مؤمن متوقف على التحاب في اهللا بين المسلمين و 

هذا ما يدل على أهمية زرع هاتين القيمتين في ك بأن االحترام هو قرين المحبة و ليس من ش
تمثلت في  9.94%بنسبة  المسؤولية قيمةة جاء في المرتبة الرابعو  .نفوس األطفال

ال على الجد واالجتهاد في العمل، إتقانه وتنظيم المسؤولية في العمل حيث تم حث األطف
لية األم في التوفيق بين عملها كما تم التركيز على مسؤو  ،الوقت والقيام بالواجبات

نبيلة مهمة لتكون يجابية و هذه الرسائل تحمل قيم إ كل ،ؤوليتها اتجاه عائلتها وأطفالهامسو 
نسبة  هيو  %9.06في المرتبة الخامسة بنسبة  قيمة التعاونثم جاءت  ،لقدوة لألطفا

فنحن  ،القيم المهمة في حياتنا اليومية قيمة التعاون تعتبر من ،متقاربة مع نسبة المسؤولية
لم يكن  نعيش في مجتمع يحتاج بعضنا للبعض اآلخر فال تستقيم حياتنا أو نسعد بها ما

ال نستطيع أن نجد هذه القيمة عند األفراد في أي ع الواحد و هناك تعاون بين أفراد المجتم
لعل السنوات العشرة األولى من حياة و  ،فال بد أن يتربى عليها منذ الصغروقت نشاء 

 .وتترسخ في شخصيته اإلنسان هي الفترة الذهبية التي يتعلم فيها التعاون

ه القيمة في حياة رغم أهمية هذ ،%7.89بنسبة قيمة الصدق في المرتبة السادسة و  -
أن ترسيخها في حياة األطفال أمر ضروري في مثل هذه المرحلة من عمر اإلنسان خاصة و 

في بعض  الطفل إال أنها لم تأخذ نصيبا كافيا يمثل أهميتها في البرنامج إال ما كان
التسامح و  قيمة العفورتبة األخيرة ثم جاء في الم..."صراحة..."تصريحات الضيوف كقولهم 

التسامح بأهميتها في حين أن قيمة العفو و هي نسبة ضعيفة جدا مقارنة و  %2.92بنسبة 
تعتبر من القيم الواجب تلقينها للطفل كي ال يتربى على الضغينة وحب االنتقام وهذا ما نراه 

                              
   .54 رواه مسلم رقم 1- 
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أمرنا ر من أهم القيم التي هذه القيمة تعتب ،هتمام الطفلفي كثير من البرامج التي تستهوي ا
َ  ف ب م ا {:عمران آلسورة "من  159جل حيث قال في اآلية بها اهللا عز و  م ة    َِ  َ  ٍ ر ح  ُ  ْ ل ه م    ِْ  َ ل ن ت      َّ ِ الل ه   ِ  َ م ن   َ ْ   َ 

ل و ل يظ   َ  ًّ ف ظ ا ُ ْ  َ ك ن ت   َ َ  و  وا  َ ال    ْ  َْ  ِ ال ق ل ب   َ  ِ  َ غ  ل ك   ِ  ْ م ن    ْ َ  ُّ  ن ف ض  و  ْ ِ  َ ح  ْ  ُ ف اع ف    َ  ُ  ْ ع ن ه م    َ  ل ه م    َ ْ  ُ  ْ و اس ت غ ف ر   َْ  ِ ْ  َ ْ ش او ر ه م     َ  ُ  ْ و  ْ  ِ   َ َْ  ِ األ  م ر   ِ  ف ي  َ  ْ   

َ ْ  َ ع ز م ت    َِ  َ ف إ ذ ا ك ل    َ  َ  َّ ْ ف ت و  ل ى   ََ  ب       َّ َ الل ه      َِّ  ِ  َّ الل ه  إ ن   َ َ  ع  ِ  ُّ ي ح  ك ل ين   ُ  َ  ِّ ِ  َ ال م ت و   َ ُ قد تمثلت في حث األطفال على و  ،)1( } ْ 
 .الدفع بالتي هي أحسنسامحة غيرهم على أخطائهم و م

  جدول قيم التربية االجتماعية : 07الجدول رقم 
  النسبة المئوية  التكرار  قيم التربية االجتماعية

 13.33%  50  حقوق األسرة

  %0.8  03  حقوق األقارب وصلة الرحم

  0%7.2  27  حقوق المعلم

  %18.13  68  حقوق الصداقة

  0%5.6  21  آداب االستئذان

  %33.06  124  آداب التحية

  %12.26  46  آداب المجلس

  %2.4  09  آداب الطعام

  %7.2  27  آداب التهنئة

 %100  375  المجموع
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  بياني لقيم التربية االجتماعية رسم

 

احتلت المرتبة األولى كأحد قيم آداب التحية من خالل الجدول نالحظ أن  -
وردها " السالم عليكم"، "مساء الخير"تمثلت في عبارة  %33.06التربية االجتماعية بنسبة 

السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، وهي تحية اإلسالم التي تميز المسلمين عن غيرهم " بقول 
حيث جعلها اهللا عز وجل حقا من حقوق المسلم على أخيه  فال يصح تعليم أطفالنا عبارات 

" صباح الخير، مساء الخير أو مرحبا: "ركة مثلأخرى ال تؤدي ما تؤديه تحية اإلسالم المبا
، مما قد يستعمله بعض مقدمي برامج األطفال جهال أو إعراضا، فيكونون قدوة "باي باي"أو 

، فقد اهتم اإلسالم %18.13بنسبة  حقوق الصداقةثم في المرتبة الثالثة . سيئة لألطفال
قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا وجعلناكم شعوبا و : "بأمر الصداقة حيث قال اهللا عز وجل

حيث يعتبر اإلسالم الحب في اهللا سبحانه وتعالى أعظم الصداقة بين الناس وقد ." أتقاكم
تمثلت من خالل تحليلنا لعينتنا في حث األطفال على الصداقة وعلى دعم بعضهم البعض، 

لبرنامج عند بداية كل كما لم تتمثل في أفعال عينية بل مجرد أقوال إضافة إلى ذكر مقدمة ا
لجلب انتباه األطفال وكأنها تريد أن تجعل من األطفال ..." أصدقائي"...فقرة كلمة 
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تمثلت في  %13.33بنسبة حقوق األسرة المشاهدين أصدقاء للبرنامج، وفي المرتبة الثالثة 
حث األطفال على دعم بعضهم البعض داخل األسرة وتعزيز روح الحوار، تحفيز األم 

ائها، دعم الزوج لزوجته، الترابط األسري، كلها قيم إيجابية مهمة في حياة أطفالنا، ألبن
فاألسرة تعد المدرسة األولى لألطفال في المجتمع، أساسها الوالدين فهما المعلم األول لألبناء 

وتوفير الظروف المناسبة لتعلمهم وخوضهم  ولهم الفضل في التقدم والنجاح والدعم والتشجيع
مجتمع، ولهذا يجب على األبناء تقدير جهود الوالدين في تربية أبنائهم وتوفير لهم ما في ال

في  آداب المجلسكما جاءت قيمة . يريدون ليكونوا أبناء صالحين ضمن مجتمع صالح
تمثلت في الترحيب بالضيوف ومعاملتهم بطريقة لبقة والئقة   %12.26المرتبة الرابعة بنسبة 
سنة وحسن االستماع واإلنصات، وهذا األدب من اآلداب المهمة في وانتقاء األلفاظ الح

المجالس، إذ ينبغي تعليم الطفل حسن االستماع واإلنصات، فكيف يريد أن يستأثر بالحديث 
وغيره يستمع له وال يملك القدرة على توصيل الفكرة له بسبب كثرة مقاطعته وعدم إنصاته 

، %7.2بنسبة متساوية  آداب التهنئةوقوق المعلم حوجاء في المرتبة الخامسة كل من  .له
إن احترام المعلم يعتبر حق من حقوقه يجب على الطفل أن يتعلمه منذ صغره عن طريق 
ال ستهتز صورة المعلم في نظر الطفل فينشأ على عدم                                 ٕ                                                أهله وباقي وسائل اإلعالم األخرى، وا 

يفية تواصله وتحاوره مع الناس، تقدير األشخاص بشكل عام وهذا سيؤثر عليه فيما بعد في ك
فالمعلم هو من بين أول األشخاص الذين يلتقي بهم الطفل في حياته ومحيطه الخارجي 

حث األطفال : فيتناقش ويتحاور معه، وقد تجسد نوع من هذه المعايير في البرنامج تمثل في
آداب اإلسالم  أما عن التهنئة فهي من. على حب األستاذ واالمتنان له وشكره والتعلم منه

العظيمة وخصاله الحميدة حيث وردت اآلثار واألحاديث في التهنئة والتبريكات من أشهرها 
ذا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقام طلحة "  :"كعب بن مالك" حديث               ٕ                                         دخلت المسجد وا 

خيه والتهنئة مستحبة ألنها مشاركة من المسلم أل". بن عبيد اهللا يهرول حتى صافحني وهنأني
المسلم فيما يسره ويرضيه فهي تبعث التواد والتعاطف والتراحم بين الناس يتعلمها الفرد منذ 
صغره وينشأ عليها، ومنها التهنئة بالعيد، القدوم من السفر وغيرها، وقد تمثلت التهنئة في 
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ا عينتنا في تبادل التهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد وبحلول عيد األضحى المبارك، هذ
إنه أمر مهم أن يكون . تماشيا مع المناسبات التي صادفت تلك الفترة، وكذلك التهنئة بالنجاح

ثم جاء في المرتبة السادسة . لمثل هذه القيم نصيب في برامجنا المحلية المخصصة لألطفال
وهي نسبة ضعيفة رغم أهمية هذه القيمة ،فاالستئذان  %5.6بنسبة  آداب االستئذان قيمة

ع يدل على حياء صاحبه وشهامته وتربيته وعفته ونزاهة نفسه، وتكريمها عن رؤية أدب رفي
يقاعهم بالمفاجأة واإلحراج، أو                                                    ٕ                              ما ال يجب أن يراه عليه الناس، أو الدخول على أشخاص وا 
سمع حديث ال يحل له أن يسترقه دون معرفة المتحدث،فاالستئذان هو طلب اإلذن ويكون 

ى المجلس أو الخروج منه أو التصرف في أشياء الغير، أو إبداع لدخول بيت أو االنضمام إل
رأي في مجالس الناس أو السماع لحديثهم، كل هذه القيم يجب تعليمها ألطفالنا خاصة من 

األطفال على االستئذان "خالل ما يشاهدونه من برامج، تجسدت في عينتنا من خالل حث 
ن في التواصل مع غيرهم  ونشر صور في أخذ أو التصرف في أمالك غيرهم، االستئذا

وجاء في . أصدقائهم عبر مواقع التواصل االجتماعي، وكذلك استئذان أهلهم فيما ينشرونه
وقد حث اإلسالم على بعض آداب الطعام  ،%2.4بنسبة قيم آداب الطعام المرتبة السابعة 

اليدين قبل األكل  غسل: التي يمكن تعليمها لمن يستطيع إدراكها وطبيقها من أوالدنا منها
لتفادي ما قد يكون عليها من أوساخ، الدعاء بالبركة، التسمية قبل األكل، األكل باليد اليمنى 
وأن يأكل مما يليه وغيرها من اآلداب األخرى ،فينبغي للطفل أن يحافظ على هذه اآلداب 

حقوق األقارب وينشأ عليها منذ صغره حتى يتعود عليها ،أما في المرتبة األخيرة فجاء قيم 
في حين أن صلة الرحم هي من أعظم ما أتى به  ،% 0.8بنسبة جد ضعيفة وصلة الرحم 

اإلسالم، فاألسرة ال تقف عند حدود اآلباء وأوالدهم بل تتسع لتشمل ذوي الرحم وأولي القربى 
فهؤالء لهم حق البر والصلة التي يحث عليها اإلسالم ويعدها من أصول الفضائل ويعد 

إن صلة الرحم من القيم التي تميز عليها بأعظم المثوبة كما يتوعد قاطعي الرحم بالعقوبة، 
المجتمع اإلسالمي عن باقي المجتمعات األخرى، كان من الواجب اإلشارة لها وتعزيزها في 
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البرنامج حتى نتمكن من مواجهة العزلة االجتماعية أو التوحد الذي فرضته وسائل اإلعالم 
 . عامة ومواقع التواصل االجتماعي خاصة 

  
  قيم التربية العقليةجدول : 08الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  قيم التربية العقلية 
  %50.42  120  طالعستالحث على كسب المعرفة و حب اال

  %34.03  81  تنمية مهارات المالحظة و التفكير التأملي

  %15.54  37  النقد والتفسير العلمي

 %100  238  المجموع

  

  
  رسم بياني لقيم التربية العقلية
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يجب أن تهتم برامج األطفال بتكوين فكر الطفل بكل ما هو نافع من العلوم الشرعية  -
والثقافية والعلمية والعصرية، ولهذا وجب تعزيز حب المطالعة في نفس الطفل وكذلك 
تعويده على النقد البناء ،تنمية مهارات المالحظة والتفكير التأملي وكذا التفسير العلمي 

هذه األساليب من دور في تنمية وظائف العقل من تفكير، تذكر،  لألشياء، لما تقوم به
. تصور، مالحظة وتأمل ولكي يتعلم الطفل تحري الحقائق للوصول إلى العلم الصحيح

إن مثل هذه المعايير هي ما تحتاجه برامج األطفال العربية اإلسالمية والتي يجب أن 
واء أطفالنا وحمايتهم من سلبيات يضاهي مضمونها البرامج الغربية حتى نتمكن من احت

في المرتبة  الحث على كسب المعرفة وحب االستطالعوقد جاءت قيمة . نتائجها
تمثلت في حث األطفال على االستفسار على المواضيع  %50.42األولى بنسبة 

المطروحة في البرنامج ،هذا ما يجعل معلوماتهم محدودة ألن اتصاالت البنات يتم 
إدراجها في فقرة المواضيع الفنية والفقرة الصحية فقط ،فالطفل في مثل هذه المرحلة 

أيضا إلى حب االستطالع يأخذ نموه العقلي والمعرفي في السرعة  واالزدياد كما يميل 
تنمية مهارات المالحظة واكتشاف البيئة المحيطة به،ثم تالها في المرتبة الثانية قيمة 

تمثلت في حث األطفال على تنمية مواهبهم   %34.03بنسبة والتفكير التأملي 
لى أعلى درجات النجاح  فالطفل في هذه المرحلة العمرية تزداد للوصول إوتطويرها 
االبتكار وتظهر لديه الكثير من المواهب خاصة في الرسم والتمثيل، وفي  قدرته على

وهي من بين القيم  %15.54بنسبة النقد والتفسير العلمي المرتبة الثالثة واألخيرة قيمة 
اإليجابية المهمة للطفل في هذه الفترة حيث تنمو لديه قدرة التفكير العقالني والناقد، 

حث األطفال على إبداء آرائهم فيما يعجبهم وعكس  تمثلت من خالل البرنامج في
ذلك، وكذلك حثهم على تقبل النقد واالستفادة منه وعدم التعصب،كما تم حثهم أيضا 

 .على التعبير بطالقة و حرية و بطريقة منظمة 
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  قيم التربية الجسمية والصحية : 09الجدول رقم 
  المئوية النسبة  التكرار  قيم التربية الجسمية    والصحية

 %59  403  التغذية الصحية للجسم 

 40.99%  280  طرق وقاية الجسم من األمراض

  100%  683  المجموع

  

  
 

 رسم بياني  لقيم التربية الجسمية والصحية

، تمثلت في % 59جاءت في المرتبة األولى بنسبة  التغذية الصحية للجسمنالحظ أن قيمة   -
: شرح الطريقة الصحية لألكل عند األطفال لضمان سالمة أجسامهم من األمراض مثل

اللحوم الحمراء بطريقة لجسم اإلنسان وكيفية تناول " فيتامين د"أهمية الكالسيوم و
 .الخ..صحية

  %40.99جاءت في المرتبة الثانية بنسبة طرق وقاية الجسم من األمراض  وجاءت قيمة -
لقيم المهمة التي تهدف إلى تكوين العادات واالتجاهات الصحية في األكل والشرب وهي من ا
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والنوم والملبس والعمل والراحة هدفها إلمام الطفل بالقواعد الصحية العامة وطرق الوقاية من 
األمراض، حيث تم تعريف األطفال بالمرض وطرق الوقاية منه وكيفية عالجه مثل األمراض 

لشتاء، الشخير عند األطفال، المضار الناتجة عن الجلوس المطول أمام التي ترافق فصل ا
  . وغيرها.. .شاشة الكمبيوتر

الجسمية أخذت حصة األسد في البرنامج من بين القيم نالحظ أن قيم التربية الصحية و  -
 .األخرى 

  جدول القيم الشخصية :10الجدول رقم 
  النسبة المئوية  التكرار  القيم الشخصية

  %12.47  77  النجاح

  %18.80  116  الطموح و تحدي الصعاب

  %20.42  126  اإلبداع و التميز 

  %16.69  103  الثقة بالنفس

  %31.60  195  الدعم والتحفيزاالفتخار و 

 %100  617  المجموع

  

  
 رسم بياني للقيم الشخصية
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في تمثلت  %31.60بنسبة  التحفيزاالفتخار والدعم و جاء في المرتبة األولى قيمة  -
وكذلك التحفيز من قبل  تشجيعهم على تنمية قدراتهم اإلبداعية،تحفيز األهل لموهبة أبنائهم و 

، وهذه القيمة مهمة جدا حيث تمثل القاعدة األساسية التي ينطلق منها الطفل األصدقاء
كما تمثلت  ، مما يدفعه إلى االستمرار في تحقيق أفضل ما عنده،ويفعلهافيحرر طاقاته 

قيمة ثم جاء في المرتبة الثانية .الخط العربيين و اللغة في االفتخار بالتراث اإلسالمي و  ضاأي
بداع الفنانات اللواتي روين قصص تميز و تمثلت في  %20.42بنسبة  التميزاإلبداع و  ٕ                                ا 

تحدي قيمة الطموح و أما في المرتبة الثالثة فجاءت  .حدة حسب مجالها الفنينجاحهن كل وا
خرى تجعل من الطفل يسطر أهدافه ويزيد وهي قيمة إيجابية أ  %18.80بنسبة  الصعاب

في  قيمة الثقة بالنفسجاءت  .الفتورتحقيقها مبتعدا بذلك عن الكسل و  يعمل علىعزيمته و 
قوية إرادته والتخلص من تجسدت في حث الطفل على ت %16.69المرتبة الرابعة بنسبة 

النجاح الثقة بقدراتها وتقدير الذات أما قيمة و اإلحباط إضافة إلى تشجيع النفس الخجل و 
  .األخيرة تمثلت في تحقيق الطموح واألهداف المسطرة الخامسة و  فجاءت في المرتبة

  
  جدول القيم األخرى: 11الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  قيم أخرى
 %82.08  165  قيم جمالية 

 %17.91  36  قيم تفاعلية 

  %100  201  المجموع 
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 رسم  بياني لقيم األخرى

القيم الجمالية هي مجموعة اإلرشادات الجمالية التي يتلقاها الطفل من خالل مشاهدته  -
لبرامج األطفال التلفزيونية التي يمثلها في شخصيته وتؤثر في تذوقه للجمال، كالجمال 

ة احتلت القيم الجمالي. )1(في المضمون والشكل والتنسيق والترتيب وكل ما هو جميل
الذوق الجمالي في و  ،من خاللها يتم تنمية اإلحساس %82.08المرتبة األولى بنسبة 

حب األلوان  ،حب الفنون ،، تمثلت في التفاؤلاإلبداعو الطفل للوصول إلى االبتكار 
 .االستلهام منهاو  الطبيعةو 

هاتفية تمثلت في المكالمات ال %17.91أما القيم التفاعلية فاحتلت المرتبة الثانية بنسبة  -
للبنات من كل أنحاء الوطن العربي حيث يتم إشراكهن في مواضيع الحلقات من خالل 
اإلجابة عن أسئلتهن كما يتم تذكير األطفال أيضا بالتواصل عبر البريد اإللكتروني للبرنامج 

تجاوب مع االتصال حيث يكون لها ردة فعل و  ومن هنا تصبح البنت طرف فعال في عملية
، لكن يكمن النقص في أن المعلومات التي فال تكتفي باالستقبال فقط - تفاعل –المرسل 

                              
.07- 06ص ص  مرجع سبق ذكره، زياد بن علي محمود الجرجاوي، - 1  
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يسمح هذا النوع من االتصال .صحية فقط فنية و ت المتصلة ستكون محددة نستستفيد منها الب
 .التفاعل معها و  مدى استجابته لهاو بمعرفة تأثير المادة المعروضة على الطفل 

  لكل موضوع رئيسي  ةجدول المدة الزمني: 12الجدول رقم 
  النسبة المئوية  المدة الزمنية   الموضوع الرئيسي

 %43.62  178  الموضوع الفني 

  %26.71  109  موضوع الطبخ 

  %2.69  11  الموضوع التربوي

  %21.81  89  موضوع الصحة

  %3.67  15  الموضوع الديني

  %100  408  المجموع

 
 رسم بياني للمدة الزمنية لكل موضوع رئيسي

التي تم إدراجها في برنامج        من خالل معرفة المدة الزمنية يمكن قياس أهمية المواضيع 
نالحظ من خالل الجدول أن الموضوع الفني  ،الدقيقة كوحدة قياسحيث استعملنا  "نون" 

ته  ثم موضوع الطبخ تراوحت مد ،دقيقة 178زمنية تقدر باحتل الصدارة في االهتمام بمدة 
في و  د، 15في المرتبة الثالثة الموضوع الديني بمدة و  ،د 89موضوع الصحة  د، ثم 109ب 
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هم توجه البرنامج من خالل هذه المعطيات نف.د 11ع التربوي مدته و المرتبة األخيرة الموض
قصص نجاح لذي يحكي تجارب ومواهب و فهو يركز على المحتوى الفني ا ،ومراكز اهتمامه
كما أنه يركز أيضا على القيم الصحية أكثر  ،لفتيات العربياتت وجعلهن قدوة لالنساء العربيا

أساس المفروض أن تكون مركز االهتمام و الدينية التي من القيم التربوية و  من تركيزه على
ألنها المرحلة التي يبدأ فيها الطفل  إلعداد برامج الطفل خاصة في مثل هذه المرحلة العمرية،

دراك معانيها البفهم األ كمدة زمنية  د 11د و 15إن تخصيص  .نقدهاحقيقية و       ٕ                شياء وا 
مقابل  تربويكموضوع ديني و  -فئة الطفولة –ال يستهان بهالفئة  لموضوع بالغ األهمية

يجعله يقلل من أهمية سلبا و  -فئة البنات– د للموضوع الفني ينعكس على الطفل المسلم178
في  الرئيسية بهذا الشكل على المواضيعفتقسيم الوقت . على عكس القيم الفنيةهذه المواضيع 
، فقد نا المسلمقيم مجتمعو المسلمين يتعارض مع مبادئ موجه لألطفال العرب و برنامج محلي 

هذا ما يوحي بأن  .مجالتربوية الصدارة في البرناو  كان من األولى أن تحتل المواضيع الدينية
فهي  ،المسلمين منهم وغير ذلكمة القناة تتوجه بمضمون برامجها المحلية لألطفال العرب عا

اإلسالمي بل تجسد اهتمام الطفل وترغب في جلب أكبر عدد من  ال تجسد انتماءهابذلك 
 . جمهور األطفال العرب

  الصورة كآلية للتأثير الوجداني اإليجابي : 13الجدول رقم 
  النسبة المئوية  التكرار  الصورة كآلية للتأثير الوجداني  اإليجابي

  %8.18  57  اإلحسان والرأفة باألوالدصور 

صور ومخطوطات بالخط العبي آليات من القرآن  واألحاديث 
  الشريفة

76  10.91%  

  %52.87  368  صور الحجاب 

  %7.61  53  صور للمسجد

  %20.40  142  الحث على االبتسام

 %100  696  المجموع



 

130 

  

 
 الصورة كآلية للتأثير الوجداني اإليجابي: رسم بياني

  
تعتمد البرامج الموجهة لألطفال بالدرجة األولى على حاسة البصر وذلك لما لها من 
خصائص في نقل الواقعة، التي تجعل الفرد يعطي لها بعدا، حيث أن استيعاب الفرد 

عند استخدام الصورة  الصوت في وقت واحد، كما تطول مدة  %35لمعلوماته يزداد بنسبة 
  . %55ذ بنسبة االحتفاظ بهذه المعلومات عندئ

ثارة نفسية لتلقي الرسالة اإلعالمية مهما كان                                 ٕ                                           فالصورة في التلفزيون عامل جذب وا 
نوعها ومضمونها الذي يؤدي بالطفل إلى تقمص بعض األنماط السلوكية من خالل ما 

فما يبث من برامج يقدم أشكاال من السلوك تفرض نفسها على األطفال، . )1(يعرض عليهم 
ل النصوص الروائية التي تتضمنها المشاهد أو األدوار التي تؤديها ليس فقط من خال

الشخصيات ولكن أيضا من خالل مجموعة المؤثرات في الحركة والنغمة واألسلوب والمواقف 

                              
تأثير برامج األطفال في التلفزيون الجزائري على معلومات الطور الثاني من :طروخة دكتوراه بعنوان  أ/ناجي تمار - 1

  . 52ص ،2006في والية الجزائر،جامعة الجزائر،قسم علم النفس وعلوم التربية ، التعليم األساسي،دراسة ميدانية 
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التي تتآلف مع بعضها البعض في المشهد الواحد لتبرز إيجابيات وسلبيات سلوك أو قيم 
  .اجتماعية أخرى

إلى متلقيها في نقل ثقافة الطفل  ليس المساهمةاة اتصال بإمكانها عليه فإن التلفزيون أدو  -
 . القوي في توجيه الطفل و حسب بل لها التأثير المباشر و 

 وهو ،%52.87جاءت في المرتبة األولى بنسبة  صور الحجابنالحظ من خالل الجدول أن  -

ن ال يكون فيه وأ لباس المرأة المسلمة يستر جسمها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها،
هي قيمة إيجابية مهمة تستحق هذه المرتبة وهو من بين القيم الواجب و  زينة تلفت األنظار

فعال من خالل ما و زرعها في الفتاة المسلمة منذ الصغر، إذ يجب أن يتم تجسيده قوال 
ون مقدمة حيث يجب أن تك الموجهة لألطفال خاصة،و  عامةتعرضه القنوات اإلسالمية 

فالبنت في هذه المرحلة تميل  ،مج مرتدية للحجاب، فتكون بذلك قدوة لكل بنت مسلمةالبرنا
إلى تقليد من تحب من مقدمات البرامج أو الشخصيات المشهورة ،و جاء في المرتبة الثانية 

تعتبر هي األخرى من القيم اإليجابية التي حث عليها  %20.40بنسبة  الحث على االبتسام
 صلى اهللا عليه وسلم يخبرنا بأن االبتسام في وجه غيرنا صدقة ،أما  اإلسالم فرسول اهللا

فجاءت في المرتبة األحاديث الشريفة و مخطوطات الخط العربي آليات من القرآن  صور و 
كما توحي  بالخط العربي،و االفتخار بها و توحي بأهمية اللغة العربية  %10.91الثالثة بنسبة 

هذا إنما يدل على االفتخار فة و األحاديث النبوية الشريو أيضا باالفتخار بالقرآن الكريم 
 الرأفة باألوالدصور اإلحسان و ثم جاء في المرتبة الرابعة  ،تماء لدين اإلسالم عامةباالن

، وهي من القيم التي تدل على الرحمة مع أوالدنا، فقد أوصانا رسول اهللا أن %8.18بنسبة 
لهم وأن نحسن إليهم ونكون خير بما يشغو  و أن ال نستهين بهم نرأف بالصغار ونحسن إليهم

عتبر حيث ي ،% 7.61بنسبة صور المسجداألخيرة وجاء في المرتبة الخامسة و . جليس لهم
وتكرار هذه الصور في برامج األطفال يزيد  يدين اإلسالمالمسجد من المعالم المقدسة في ال

 .يزيدهم فخرا بهاو  امن  تعزيزها في نفوس األطفال ويحببهم فيه
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  الصورة كآلية للتأثير الوجداني السلبي : 14الجدول رقم 
  النسبة المئوية  التكرار  الصورة كآلية للتأثير الوجداني السلبي

  %53.19  483  التبرج

  %13.76  125  الزينة الملفتة للنظر

  %23.34  212  الموضة و اللباس الغربي

  %9.69  88  االستشهاد بثقافة الغرب

 %100  908  المجموع

  

  
  الصورة كآلية للتأثير الوجداني السلبي: رسم بياني

 

، يميل فيها الطفل بمرحلة البطولة 12-8تسمى المرحلة العمرية للطفل ما بين سن 
إلى تقليد أبطال البرامج التي يشاهدها ونسخ أفكارهم وكالمهم وتصرفاتهم، أي أن األطفال 

حيث تمييل  السلوك الصادرة عن الشخصيات التي يحبونها، في هذه المرحلة يتأثرون بأنماط
الفتاة بحكم تكوينها النفس والعاطفي للمشاهدة البرامج التي تهتم بالناحية الفنية والجمالية 
والموسيقية فيجلب انتباهها مواقف سلوكية لبطالت األفالم  والمسلسالت، وقد تنبهر بأناقتهن 

ها تلك الحركات الرقيقة التي تفنن في إظهارها بطالت أو أزيائهن، كما قد يجلب انتباه
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الفيديو كليب أو بطالت اإلعالنات، كما نجد الفتاة تحرص على أخبار المتسابقات في برامج 
تلفزيون الواقع مثل ستار أكاديمي لتستقي منهن أنماط سلوكية مختلفة تختزنها في ذاكرتها 

تظهر في تصرفاتها اليومية وتتجلى في ما تفتأ  لفظيةعلى شكل صور ذهنية أو رموز 
 .)1(ونظرات عينيها وأسلوب كالمها مشيها مظهرها وطريقة 

، %53.19احتلت المرتبة األولى بنسبة  صور التبرجمن بيانات الجدول يتضح أن   -
وهي نسبة كبيرة  فاقت نسبة الحجاب تمثلت في تبرج مقدمة البرنامج وكثير من الشخصيات 
األخرى، وهي قيمة سلبية ال تنتمي للقيم اإلسالمية وتجسيدها في برامج األطفال وخاصة 

صور الموضة واللباس  الموجهة للبنات المسلمات يمكن أن ينعكس عليهن سلبا، ثم جاءت 
التي تعتبر من القيم السلبية للطفل في هذه  % 23.34ة الثانية بنسبة في المرتبالغربي 

المرحلة، فمن األطفال من يستجيب إلى ما يعرضه التلفزيون بطريقة كل شيء أو ال شيء 
،فمثل هؤالء األطفال يدركون ويفهمون شخصيات التلفزيون إما أنها كلها جيدة أو العكس، ما 

الموجهة لهم ذات قيم إسالمية تتماشى مع المراحل العمرية يحتم أن تكون البرامج المحلية 
للطفل، تمثلت هذه الصور في البرنامج من خالل عروض األزياء الغربية، لباس مقدمة 
البرنامج  وكثير من الشخصيات اللواتي ساهمن في إعداد البرنامج تجسد في فساتين 

تحدد جسم المرأة من رأسها  وتنورات قصيرة وبنطلونات ضيقة ونحوها من المالبس التي
فاللباس يعتبر لغة تتكون من دال هو شكل الملبس و مدلول هو المعنى . ،وحتى قدميها

الزينة الملفتة للنظر وفي المرتبة الثالثة جاءت صور .  )2(الذي نربطه مع ذلك الملبس 
ر طالء األظاف من خالل الماكياج الالفت للنظر حتى عند المحجبات، %13.76بنسبة 

إن كل هذه األمور  وكذلك طريقة تصفيف الشعر ملفتة للنظر، بألوان مختلفة  جالبة للنظر،
الملفتة للنظر من شأنها أن تغري البنت التي تكون في هذه المرحلة العمرية في بداية 

                              
.270ص مرجع سبق ذكره، نسيمة طبطوش، - 1  
،المغرب،المركز الثقافي 2،طالثقافة التلفزيونية سقوط النخبة و بروز الشعبي/اهللا محمد الغذاميعبد  -  2

  . 111،ص2005العربي،
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ثم جاءت صور  حيث تتمنى أن تقلدها في وقت ما ،هذا إن لم تقلدها فور ذلك، المراهقة،
تمثلت في االختالط ،طريقة   %9.69في المرتبة الرابعة بنسبة فة الغرب االستشهاد بثقا

االستلهام من  عروض األزياء الغربية، الجلوس وهذا بوضع مقدمة البرنامج رجل فوق أخرى،
كل هذه القيم سلبية ذات طابع غربي دخيل من شأنها أن تفقد البنت  وغيرها،...سينما الغرب 

سالمية وتوقعها في حيرة وصراع قيمي بين االلتزام بالحياء والوقار المسلمة هويتها العربية اإل
تباع الموضة الغربية لذلك فمن المفترض  .                                            ٕ                    الذي ورثته من أسرتها وبين الرغبة في التميز وا 

في هذه البرامج التي تعرض في مجتمعات عربية مسلمة أن تكون معبرة وممثلة للمعايير 
نظم كيفية ونوعية المالبس التي ينبغي أن ترتديها المرأة الشرعية التي جاء بها اإلسالم لي
 .دون غيرها من المالبس األخرى

 . جدول خاص باللغة المستعملة: 15الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  اللغة المستخدمة
  %46.44  1143  اللغة العربية الفصحى 

  %48.02  1182  اللغة العربية الدارجة

  %2.27  56  اللغة األجنبية

  %3.25  80  مزيج بين اللغات 

 %100  2461  المجموع
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  رسم بياني خاص باللغة المستعملة
  

يؤكد كثير من المتخصصين في و  ،آن الكريمتعتبر اللغة من القيم اإلسالمية فهي لغة القر 
بين القائم اإلنساني أن من أهم وظائف اللغة االتصالية بناء المعنى  االتصال مجال

هو المعبر و واللغة بالنسبة للطفل مفتاح يلج به باب العالم الخارجي  . )1(الجمهورو باالتصال 
، وتزداد فعالية اللغة في عملية التنشئة ويتفاعل معه الفريد الذي يتحاور بفضله مع الوجود

فالرسالة اللغوية الموجهة للطفل إذا كانت  ،والتفاعل بين الفرد والجماعة ألنها أساس التواجد
سلسة تصبح أكثر وتشتمل على تعابير طبيعية و  سليمة البناءو تتضمن بنية لغوية صحيحة 
 .فعالية في توليد االستجابة لديه

، ويتضح من خالل األرقام -نون –يوضح الجدول أنماط اللغات المستخدمة في برنامج  -
 %48.02بنسبة  الدارجة اللغة العربيةثر استخداما هي الواردة في الجدول أن اللغة األك

اللهجة الخليجية،المصرية، السورية، التونسية واللبنانية، التي تحدث بها بعض : تمثلت في
تجسدت في   %46.44في المرتبة الثانية بنسبة  اللغة العربية الفصحىضيوف البرنامج، ثم 

                              
1-Devito ,joseph, humman communication  , New York,Harber & Row publishers, inc.1985,p75. 
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عربية الفصحى خرى علما أن اللغة الوعديد من الشخصيات األ ،حوار مقدمة البرنامج
هي نسب غير و  ،ئة العمرية المقصودة من البرنامجسلسة تراعي الفالمستخدمة  بسيطة و 

تطوير و  هذا ما يؤكد على اهتمام القناة بدعم استخدام اللغة العربية الفصحىو متباعدة 
جمع بين تمثل في ال %3.25المرتبة الثالثة بنسبة  مزيج اللغاتاحتل  تداولها لدى األطفال،

المرتبة الرابعة بنسبة  فياللغة األجنبية جاءت  اللغة االنجليزية،اللهجات السالفة الذكر و 
 .هذا ألنها تخللت بعض حوارات الضيوف فقط و  %2.27ضئيلة جدا 
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  :تساؤالت الدراسة  االستنتاج العام واإلجابة على
 : قيامنا بتحليل مضمون عينتنا تم التوصل إلى النتائج التالية  بعد
 ، ويعتبر مؤشر المدة الزمنية"تلفزيون ج" أهمية كبيرة في قناة "نون" تناول برنامج  -

  . للبرنامج وتوقيت بثه الدليل على قوة حضوره في القناة 
 هل تركز قناة تلفزيون ج على القيم الدينية  : إلجابة عن التساؤل الفرعي األولا

 ؟" نون" اإلسالمية كقاعدة إلعداد برامجها المحلية من خالل برنامج 

طبقا للنتائج إلسالمية كقاعدة إلعداد برامجها ال تركز على القيم الدينية ا" تلفزيون ج"قناة  
 :التالية 

ع الفنية بالدرجة األولى المواضيفي محتواه على موضوع الطبخ و  "نون"برنامج  ركز -
أي أن هذه المواضيع تكررت في كل  ،موضوع صحة الطفل كمواضيع رئيسية وكذا

ومنها ما تكرر مرتين أو ثالث مرات في بعض  ،العينة كموضوع الصحة حلقات
مرات  7أما الموضوع الديني فقد تكرر  ،ات كالموضوع الفني وموضوع الطبخالحلق

بعة كموضوع رئيسي من حيث يحتل المرتبة الرا ما جعله .حلقات 8من مجموع 
اهتمام البرنامج بالجانب  إن احتالل الموضوع الديني هذه المرتبة يجسد عدم ،التكرار
مرات من مجموع  3الموضوع التربوي حيث تكرر جاء في المرتبة األخيرة ثم  ،الديني

 .)01الجدول رقم (حلقات 8
االهتمام على عكس الموضوع الديني والدليل احتلت المواضيع الفنية الصدارة في  -

دقيقة  من إجمالي  178ب  على هذا هو الحيز الزمني الكبير المخصص لها المقدر
في حين لم يحظى الموضوع الديني إال  ،دقيقة 109ثم موضوع الطبخ ب  ،حلقات 8

دقائق  8حلقات أما الموضوع التربوي فقد خصص له  8دقيقة من إجمالي  15ب 
إن هذا التقسيم الزمني ) المدة الزمنية لكل موضوع رئيسي 12جدول رقم ال(،قطف

إعداد برامجها ،إضافة إلى  فيللمواضيع يوضح عدم تركيز القناة على الجانب الديني 
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أن غالبية المواضيع الفنية التي تمت معالجتها تحمل في طياتها قيم سلبية غربية ال 
  .وال حتى مع قيم المجتمع اإلسالمي تتماشى مع سن البنات الموجهة إليهم 

حقوق المعلم، آداب  ،حقوق األقارب وصلة الرحم:التاليةلم يعطي البرنامج أهمية للقيم  -
ب جد ضعيفة مقارنة بالقيم آداب التهنئة حيث جاءت بنس الطعام،آداب  ،االستئذان
 ،فعةآداب المجلس بنسب مرت ،حقوق الصداقة ،في حين جاءت آداب التحية ،األخرى

األطفال بل يجعل من  ال يهدف إلى غرس هذه القيم فيهذا ما يشير إلى أن البرنامج 
معنى هذا ألنها تجسد  الصداقة وسائل جلب النتباه الطفل،التحية و  ،آداب المجلس

في حين كان من األولى أن تكون هذه القيم في أعلى . االهتمام والمعاملة الحسنة
ألن بداية عملية التطبيع االجتماعي  ،بعد القيم العقائدية واألخالقية مستوى سلم القيم

ما يستدعي ضرورة  تركيز برامج األطفال  ،طفل تبدأ في هذه المرحلة العمريةلدى ال
المحلية على إكساب الطفل القيم والمعايير االجتماعية وتدعيم المفاهيم التلفزيونية 
 . يننا اإلسالمي الحنيف السليمة لديه النابعة من دالصحيحة و 

كانت تروج لها  تم اختيار المواضيع الفنية في البرنامج تبعا للحمالت اإلعالمية التي -
 ،العربيحيث جاءت كفقرات أساسية تمثلت في موضوع الخط القناة ذلك الوقت، 

التي يمكن أن تقدم هذان النوعان من الفنون المهمة و يعتبر  ،صناعة الدمى اليدوية
أنها تعزيز حب اللغة العربية والخط ي هذه المرحلة العمرية قيم إيجابية من شللبنت ف

عن مشاعرهن وكذا على  ثقةو  كذلك مساعدتهن على التعبير بطالقةالعربي لديهن، و 
واضيع غير أما الم .غيرهن من خالل تقديم رسائل هادفةاالندماج مع التواصل و 

يم سلبية فيهن فتمثلت في موضوع التي من شأنها غرس قالمناسبة لسن البنات و 
ما غربية دخيلة تعزز وهذا ألنهما يجسدان قي ،اعة اإلكسسوارات وتصميم األزياءصن

وقد أثبتت  .ما ال يتماشى مع قيمنا اإلسالميةهذا حب الموضة والتبرج واالنفالت و 
ن من الحال أنهم يتعلمو و  ،يرون التلفزيون أداة للترفيه فقطدراسات كثيرة أن األطفال 
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فكل ما يبثه التلفزيون . )1(مهارات متعددة ولكنهم ال يشعرون بذلكو  التلفزيون معلومات
من برامج األطفال المختلفة يقدم لهم صور عن القيم واالتجاهات والمعتقدات التي 

    )2(.يجب أن يتحلوا بها 
بنفس درجة تركيزه على القيم العقائدية "نون"هل يركز برنامج : اإلجابة عن التساؤل الثاني

 على القيم األخرى؟

من خالل النتائج السابقة نستنتج أن البرنامج ال يركز على القيم العقائدية بقدر تركيزه 
  . القيم الصحية فنية بهدف تطوير موهبة البنات، وكذا القيم الشخصية و على القيم ال

عليها حسب الترتيب تناول محتوى البرنامج مجموعة من القيم الرئيسية تم التركيز  -
ل تعريف الطفل بالقواعد الصحية وطرق الوقاية من القيم الصحية من خال :التالي

 ،قيم التربية العقلية ،القيم األخالقية ،قيم التربية االجتماعية ،القيم الشخصية ،األمراض
يهتم  ما يعني أن محتوى البرنامج، التفاعليةثم القيم العقائدية وأخيرا  القيم الجمالية و 

بالدرجة األولى بالقيم الصحية والشخصية على حساب القيم العقائدية واألخالقية 
 ) .أنواع القيم المدرجة في البرنامج 04جدول رقم (

لدى            تحفيز المواهب الفنيةالبرنامج  بالدرجة األولى بدعم وتطوير و يهتم  -
الطموح  ،اإلبداع والتميز ،التحفيزاالفتخار والدعم و :حيث تم التركيز على قيم  ،البنات

 .، الثقة بالنفس قيمة النجاح ،وتحدي الصعاب
برنامج هذا راجع لكون الم التركيز على القيم العقائدية واألخالقية في البرنامج و لم يت 

، وهذا يدل على أن قناة م المسلمون وغير ذلكوالعرب منه ،موجه لكافة األطفال العرب

                              
،تونس،معهد الصحافة و علوم التلفزيونية الموجهة إلى األطفالالمعايير التربوية و الفنية في البرامج /محمد شلبي - 1

   .9،ص)د،ت( اإلخبار،
دراسة ميدانية :تأثير البرامج التلفزيونية الموجهة لألطفال على التنشئة األسرية في المجتمع الجزائري/بن عمر سامية - 2

 خيضر،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، على أطفال مدارس بلدية بسكرة كنموذج،أطروحة دكتوراه،بسكرة،جامعة محمد
   .22،ص2012قسم العلوم االجتماعية،
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انتماءها اإلسالميين بل تريد ل البرامج التي تنتجها هويتها و ال تجسد من خال "ج تلفزيون"
  .ن جمهور األطفال المسلمين وغيرهمجلب أكبر عدد م

غرسها في نفوس  "تلفزيون ج"ما هي القيم التي تريد قناة  : اإلجابة عن التساؤل الثالث
  ؟" نون" األطفال العرب المسلمين من خالل برنامج 

تحفيز و  تطويردعم و : القيم اإليجابية تمثلت فيبرنامج على مجموعة من احتوى ال -
  ،قيمة النجاح ،الطموح وتحدي الصعاب ،اإلبداع والتميز ،لدى البنات المواهب الفنية
، تعزيز قيمة المسجد في نفس الطفل ذكر اهللا، المحبة، قيمة الحجاب ،الثقة بالنفس

عكست النتائج .قيمة اإلحسان والرأفة باألوالد ،د أهم المعالم اإلسالمية المقدسةكأح
بالدرجة  الفصحى المتعلقة باللغة المستخدمة تركيز البرنامج على استخدام اللغة العربية

هم األولى وهذا إلمكانية فهم البرنامج  من طرف كل األطفال العرب بغض انتماءات
قيمة كسب المعرفة امج إلى تعزيز يسعى البرنوعن اللهجات التي يتحدثونها، كما 

التساؤل وذلك من طفل وتنمية مهارات التفكير والمالحظة و حب االستطالع لدى الو 
المنطقية وفهم منطلق استغالل طبيعة الطفل في هذه المرحلة حيث يتميز تفكيره فيها ب

دراك األشياء والقدرة على التفكير الناقد اهتم البرنامج بتنمية الذوق الجمالي عند .  ٕ                                       وا 
، كل هذه القيم جاءت في إطار الموضوع االبتكارو   للوصول إلى اإلبداع البنات
 .الفني

يضا من خالل الصورة قيما سلبية وغير مقبولة في المجتمع اإلسالمي جسد البرنامج أ -
ستشهاد بثقافة الغرب ، االالزينة الملفتة للنظر ،الموضة واللباس الغربي ،تمثلت في التبرج

 . في التعامل
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اإلسالمية  ما واقع القيم الدينية :الصة أخيرة نجيب فيها عن التساؤل المحوري للدراسةوكخ
  ج ؟ الذي تنتجه قناة تلفزيون" نون"في برنامج 

ي قمنا بتحديدها في القيم التو  لم يكن هناك تكامل بين القيم التي عرضها البرنامج  -
من خالل تواجد قيم سلبية كالتبرج، الزينة الملفتة للنظر،الموضة هذا و  ،مصفوفة القيم

واللباس الغربي، االستشهاد بثقافة الغرب، إضافة إلى عدم تواجد قيمة الحياء، 
التواضع، العفة، األمانة كقيم خلقية، والتي من الواجب التركيز عليها كقيم أساسية 

 . لتربية الطفل عامة و البنات خاصة 
إلى التركيز على الجانب الفني، من خالل عرض تجارب وقصص نامج اتجه البر  -

نجاح سيدات عربيات برعن في مجال الفن، حيث تم حث الفتيات على إتباع خطاهن 
 .واالستفادة من تلك التجارب 

من خالل  ،براز سمات الظهور بالمظهر العصريتم التركيز من خالل الصورة على إ -
بعض الشخصيات األخرى بمظهر و  مقدمة البرنامج، حيث تم إظهار طريقة اللباس
التي ال تختلف عن عارضات الزينة للنظر باستخدام أحدث التسريحات و أنيق وملفت 

واألزياء حيث عكست طريقة لباسهن االهتمام بالمظهر الخارجي الجذاب للفتاة  ،األزياء
لهدف من هذا وا ،ة في تجسيد نموذج المرأة الغربيةالرغبالغربية غير المحتشمة و 

في حين أن ذلك قد ينعكس سلبا على  ،خلق جاذبية الفتيات نحو البرنامجالظهور هو 
ما يجعل  ،التقليد وبداية مرحلة المراهقة الفتاة في هذا السن خاصة وأن هذه الفترة فترة

عجابهم وكذا تقدير اآلخرين لها و  التطورر بما تراه حيث تعتبر أن الرقي و الطفلة تتأث ٕ        ا 
 . ها إنما يكون فقط باالحتذاء بنموذج تلك الشخصياتبمظهر 

القيم  بعض علىاعتمد في صياغة مضمون البرنامج  همن خالل ما سبق نالحظ أن -
، لكن لم يركز عليها كقاعدة أساسية في صياغة مضمونه، حيث تم الدينية اإلسالمية

قيم الدينية على الأكثر من التركيز بالدرجة األولى على القيم الشخصية  التركيز
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، بمعنى أن هذه األخيرة لم تشكل قاعدة أساسية في إعداد البرنامج اإلسالمية العقائدية
 .أيضا

 908فاق تكرار القيم السلبية التي عرضتها الصور تكرار القيم اإليجابية بمعدل  -
 . 368مقابل  483و فاقت قيمة التبرج قيمة الحجاب بتكرار ، 696مقابل 

 "شارة إلى أن الدول العربية تبنت في اآلونة األخيرة باستثناء دولة  وهنا يجدر بنا اإل
ميثاقا يدعى الميثاق العربي للقنوات الفضائية الذي يهدف إلى  تنظيم البث " قطر 

ويرتكز هذا الميثاق على أنظمة البث . 2008الفضائي والذي طرح في فيفري 
قيم المجتمع العربي وثقافته المشتركة مع دول أخرى تحظى بهيكلة تنظيم، وتعكس 

منها إلى ضوابط سياسية، بينما لم تحظى  8بندا تطرقت في 13تناولت الوثيقة 
الضوابط التي تتعلق بااللتزام بالقيم الدينية واألخالقية للمجتمع العربي رغم أهميتها إلى 

  ).1(بأربعة بنود من البند التاسع إلى الثاني عشر
تتداخل على ل أي أنها تساند بعضها البعض وهي تتفاعل و التكام إن من خصائص القيم -

           على القيم الشخصية كالنجاحومن هذا المنطلق ال يمكن التركيز نحو يزيدها قوة 
تحدي الصعاب أو القيم النفسية أو الصحية من دون أن يكون الدافع إيماني والطموح و 

ألن غير  نا محمد صلى اهللا عليه وسلم،إسالمي مستمد من شرع اهللا عز وجل و سنة سيد
هذه القاعدة و  .ها فتصبح بذلك غاية ال وسيلةا المصدر يحرفها عن فطرتها وسواءهذ

        بداية من األسرة ،رية ال بد من تلقينها ألطفالنا وترسيخها في نفوسهماإليمانية ضرو 
القيم كما أشرنا في المدرسة وصوال إلى ما تقدمه وسائل اإلعالم خاصة التلفزيون ،فو 

 ماذا إذا كان مصدرها تعاليم اهللا عز وجل ا هي مصدر لألمان والطمأنينة ،و خصائصه
هذا ما يجب تجسيده في محتوى البرامج المحلية التي له الكريم صلى اهللا عليه وسلم، و رسو و 

 أننا في عصر التدفق السريع للمعلومات ذاتنواتنا العربية اإلسالمية خاصة و تنتجها ق

                              
،دولة قطر،ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر تنظيمات البث الفضائي عالميا و الدور  العربي المطلوب /مريم راشد الخاطر - 1

  .16،ص2010ماي 2،3نحو أدوار جديدة لإلعالم األسري، :األسرة و اإلعالم العربي 
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حماية ألبنائنا في حاضرهم ومستقبلهم بحيث و . المختلفة المعلوم منها والمجهولالمصادر 
نشكل جدارا منيعا في وجه الغزو الثقافي األجنبي الذي يطمس هويتنا اإلسالمية من خالل 

األمر أن ذلك يتم بإرادة منا من خالل استيراد تلك واألدهى و  تعبئة أفكار أطفالنا بقيم غريبة
حتشام والحياء تحت عدم اال ،قال عن مضامينها مثل تجسيد العنفمج أو اإلنتاج نالبرا

الجشع، االبتعاد عن طاعة اهللا عز وجل عدم القناعة و  ،تسمية التحضر أو الحرية الشخصية
 بحجة أن الواقع المعاش حاليا لم يعد نفسه الذي كان سابقا ولهذا يجب أن يتغير معه نمط

 ،مان ومكانوهذا اعتقاد خاطئ فما شرعه اهللا عز وجل صالح لكل ز ، وطريقة العيش أيضا
برونا على االستيراد، بل عجزنا واستسالمنا هو ما فرض علينا لكن لم يجفالغرب أنتجوا و 

لهذا فنحن مسؤولون بطريقة أو بأخرى على عما نقدمه ألطفالنا إما من استيراد برامج و  .ذلك
  .اإلنتاج وفقا لها اد أفكارهم و م بترجمتها أو استير جاهزة و القيا

فالمواكبة السليمة لعجلة التقدم العلمي تتم من خالل التقويم المستمر لكل ما يعرض 
من محتويات  التقنيات الحديثة خاصة التلفزيون بحيث يتم اختيار ما يالءم احتياجات الفرد   

  .)1(دون أن يؤثر ذلك في القيم والمفاهيم اإلسالمية للمجتمع الذي يعيش فيه – الطفل -
 إن منهج اإلسالم هو خير منهج عرفته البشرية في كل العلوم فهو منهج السالم

، وما نريد قوله أنه وجنا إلى العودة له في وقتنا هذاما أحواألمان والنجاة عبر كل العصور و 
، تماعية أو النفسية أو االقتصاديةظرية أو الدينية أو االجمهما تنوعت وظائف القيم الن

عبد "هذا ما يؤكده الدكتور و  .ب أن يكون مصدرها الدين اإلسالميالسياسية أو الجمالية فيج
  يرى فهو  مصدرها المعتقد،بأن القيمة ما يسمو ويرقى من معاني و " رحمان عزيال

  . القيم ا للقيم إنما أداة تجسيد أن اإلنسان ليس مصدر 
برامج األطفال اليوم مجرد مساحات لملئ الفراغ بما أنه قد خصصت لها قنوات لم تعد 

بالدرجة األولى في تربية  فحان الوقت لتأخذ على محمل الجد على أنها برامج تساهم خاصة،

                              
أثر مشاهدة البرامج الفضائية على المهارات االجتماعية لدى عينة من األطفال بدولة /فاطمة عبد الصمد دشتي - 1

   .03،ص)د،ت(،103ليج،العدد،الكويت،مجلة رسالة الخالكويت
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من هنا فمضمون هذه المواد و  ،وتكوين شخصيته وسلوكه مستقبال شئنا أم أبينا الطفل
فة إلى األسرة هو الذي سيحدد البناء اإليجابي أو السلبي لتنشئة الطفل إضاالتلفزيونية 

القطاع أن يتعاونوا فيما بينهم المسؤولين في هذا و  و هذا ما  يفرض على المنتجين.المدرسةو 
ية التي بعيدا عن النظرة الماد ،وجه اهللا في تربية فلذات أكبادهمأن يجعلوا أهدافهم خالصة لو 

  . جلب أكبر عدد من الجمهور هو الغاية من ذلكيق الربح و يكون فيها تحق
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خاصة كثرة الفضائيات  وما  تعتبر العولمة اإلعالمية من أهم مظاهر العولمة العالمية،

ورؤى ال تتالءم مع ثقافة المتلقي، حيث ساهم  تبثه من برامج قد تتضمن قيم واتجاهات
وهي في الحالة  خاطئة لكنها راسخة،اإلعالم في تشكيل عقليات وبناء تصورات صحيحة أو 

األولى تمثل الجانب اإليجابي في اإلعالم وتمثل في الثانية جانبه السلبي، ويزداد األمر 
خطورة عندما تصبح تلك القيم موجهة للنشء، فالخبرات التي يمر بها الفرد خالل طفولته لها 

كثيرا من القيم من خالل ما بالغ التأثير على تصوره لنفسه والمجتمع، فاألطفال يكتسبون 
يشاهدونه في الفضائيات، ومع تقلص دور األسرة في التنشئة وفي ظل تنامي عدد 

بمتواليات  الفضائيات وتعاظم وتيرة التغير االجتماعي السريعة الناجمة عن التطور التقني 
والقيم     هندسية، ومع تنامي االهتمام الدولي والمحلي بقضايا العنف والسلوكيات السلبية  

ما يستدعي اللجوء إلى منظومة قيم جامعة .المتعارضة مع الثقافة المحلية خاصة اإلسالمية 
ناظمة لنقل الصورة والخبر، تنهل من مرجعية مرتبطة برقابة الخالق جل وعال و من 

، قبل أن تضبطها "صلى اهللا عليه وسلم"التفصيالت العلمية التي جاء بها خير البرية محمد
 .ات وضعية قل ما تحترم تشريع

إن كل ما يتعلق بإعداد برامج األطفال المرئية يهدف إلى إثارة اهتمام الطفل ومن ثم 
وليس صعبا أن تثير  .متابعته للبرامج والتأثر بما يقدم له من معلومات وقيم وسلوكيات

ب اهتمام األطفال أو تجذبهم بواسطة برامج التسلية والترفيه، ولكن من الضروري جذ
اهتمامهم نحو البرامج التي تساهم في تربيتهم في مختلف المجاالت وتقدم لهم في نفس 
الوقت معلومات ومعارف أكثر أهمية، وهذا من خالل إعداد أكثر البرامج جاذبية ذات 
المضمون اإلسالمي والجودة العالية ،بحيث تكون قادرة على أن تلفت اهتمام الطفل و تحافظ 

  .  مستمراعلى هذا االهتمام 



 

147 

وفي هذا السياق جاءت دراستنا التي تهدف إلى التعرف على واقع القيم الدينية 
الذي يعتبر أحد البرامج التي تبث في اإلسالمية الموجهة قناة " نون"اإلسالمية في برنامج 

  ".تلفزيون ج
التي  حيث تناولنا من خالل دراستنا إشكالية القيم الدينية اإلسالمية في البرامج المحلية

قطر للتربية والعلوم وتربية " التابعة لمؤسسة  سابقا،" الجزيرة أطفال "وهي قناة " تنتجها القناة 
والتي تهدف ألن تكون  ،سنة 12إلى  7المجتمع ،موجهة إلى األطفال العرب من سن 

وقد وقع االختيار  ،في كل أنحاء العالمالمرجع المفضل لدى األسر الناطقة باللغة العربية 
" حيث تناولنا تحليل مضمون برنامج  على القناة كنتيجة للدراسة االستطالعية التي قمنا بها،

سنة يحكي  12إلى  9وهو أحد البرامج التي أنتجتها القناة، موجه للبنات من سن " نون 
  .قصص نجاح سيدات عربيات برعن في مجاالت مختلفة 

شأنها اإلجابة عن أهداف الدراسة قمنا بصياغة اإلشكالية وطرح التساؤالت التي من 
وكذا اإلشارة إلى الدراسات السابقة التي  ،كما قمنا بتحديد الكلمات المفتاحية وتعريفها إجرائيا،

  .لها عالقة بالموضوع 
بغية وصف المحتوى الظاهر والمضمون الصريح  استخدمنا تحليل المحتوى كمنهج،

كل والمضمون، حيث قمنا بتحديد الفئات للمادة اإلعالمية المراد تحليلها من حيث الش
  .وحساب تكراراتها والنسب المئوية

وكذا تصنيفها  استعرضنا في الجانب النظري مفهوم القيمة، خصائصها ،مصادرها،
والفرق بين القيمة  ووظائفها كما أوضحنا مفهوم القيم الدينية في المنظور اإلسالمي،

تربية الطفل في اإلسالم وخصائص  بجمهور األطفال،واألخالق، عرجنا أيضا إلى التعريف 
سنة باعتبارها الفئة المعنية بالدراسة،كما تناولنا أيضا برامج  12-9المرحلة العمرية من 

  .األطفال التلفزيونية في القنوات العربية  وأساليب نقل القيم للطفل من خاللها 
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تشكل قاعدة أساسية في صياغة  القيم الدينية اإلسالمية لم: أظهرت نتائج الدراسة أن
كما أنه ال يركز على القيم العقائدية بقدر تركيزه على القيم الفنية " نون"محتوى برنامج 

  .بهدف تطوير موهبة البنات، وكذا القيم الشخصية والقيم الصحية
يز دعم وتطوير وتحف :احتوى البرنامج على مجموعة من القيم اإليجابية تمثلت في

قيمة النجاح، الثقة  الطموح وتحدي الصعاب، اإلبداع والتميز، ،ية  لدى البناتالمواهب الفن
بالنفس، ذكر اهللا، المحبة، قيمة الحجاب، تعزيز قيمة المسجد في نفس الطفل كأحد أهم 

البرنامج على استخدام  كما ركز. ،قيمة اإلحسان والرأفة باألوالد المعالم اإلسالمية المقدسة
هتم البرنامج بتنمية الذوق الجمالي عند البنات للوصول إلى اإلبداع  صحى وااللغة العربية الف

  .االبتكارو 
غير مقبولة  في المجتمع اإلسالمي فاقت في تكرارها  جسد البرنامج أيضا قيما سلبية 

القيم اإليجابية تمثلت  في التبرج، الموضة واللباس الغربي ،الزينة الملفتة للنظر، االستشهاد 
الغرب في التعامل، حيث عكست طريقة لباسهن االهتمام بالمظهر الخارجي  الجذاب بثقافة 

  . للفتاة واألزياء الغربية غير المحتشمة  والرغبة في تجسيد نموذج المرأة الغربية 
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 :باللغة العربية:أوال
   :المصادر - 1

 :اآليات القرآنية   - أ

  ،31اآلية  سورة البقرة.  

  276سورة البقرة، اآلية.  

 48، اآلية سورة آل عمران  

 110، اآليةسورة آل عمران .  

 159، اآليةسورة آل عمران.  

  01، اآليةسورة المائدة.  

  110، اآلية سورة المائدة.  

  24سورة اإلسراء، اآلية.  

  05سورة الحج، اآلية.  

  09سورة الحشر،اآلية.  

  90سورة النحل،اآلية. 

 39، اآلية لرومسورة ا.  
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  : الموسوعات و القواميس  - ب
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  :الملخص 

في قنوات إلى التعرف على واقع القيم الدينية اإلسالمية نسعى من خالل دراستنا 
تناولنا هذه اإلشكالية في هذا السياق و  -البرامج المحلية نموذجا -األطفال العربية 

 من إلى الفئة العمرية هي موجهة و من برامج " تلفزيون ج" قناة ما تنتجه من خالل 

،اعتمدنا تحليل المحتوى  كعينة للدراسة"نون "برنامج "تناولنا حيث .سنة 12إلى  7
قمنا بتحليل النتائج كذا أعددنا مصفوفة للقيم الدينية اإلسالمية و  كمنهج للدراسة

  .وفقها

Résumé  

Nous cherchons  à travers notre étude à reconnaitre la réalité des valeurs 
religieuses  Islamique dans les canaux satellites Arabes  pour les enfant – 
les programmes locaux comme modèle – et dans ce contexte nous avons 
abordé la réalité des valeurs religieuses Islamiques à partir des 
programmes locaux  diffusés sur la chaine télévisée « JEEM TV » c’est 
une chaine qui s’adresse à un groupe d’âge de 7 à 12 ans, où nous avons  
adapté « l’analyse de contenu « comme une méthode  d’étude  .   

Nous avons aussi préparé une matrice pour les valeurs religieuses 
Islamiques sur lequel nous avons projeté les résultats de notre étude.   

  

Abstract 

Through our study we seek to recognize the reality of the Islamic 
religious values in the Arab kids channels – local programs model. In this 
context, we’ve dealt with the issue over what is produced by the ‘JEEM 
TV’ throughout programs addressed to the age group from 7 to 12 years 
old, where we took ‘Noon Program’ as a specimen for the study. As a 
method of study, we have conducted the content analysis whereas. As 
well as we have prepared a matrix for the Islamic religious values upon 
which the analyses were tackled 
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