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 األطفال لقنوات سنة 21 - 9 من األطفال استخدام دوافع

 املتحققة واإلشباعات اإللكترونية ومواقعها العربية

 () الحريري محمد الفتوح أبو ماجدةد. 

 مقدمة:

 مصدئر  أهد  مد  والح يثد  التقلي يد  المختلفد بأنواعهدئ  اإلعدم  وسدئل  تعد 

 على المعلومئت والترفي  ، ولالحصالجمهو  بصف  عئم  واألطفئل بصف  خئص  فى 

 لمدئ تأثيراً علدى األطفدئل، الجمئهيري االتصئل أكثر أروات م  القنوات الفضئلي  وتع 

 هد     لده منهدئ كد  وحركدئت، وألدوا  و سدومئت، مشدئه ، وصدو ، م  عليه يشتم 

 عليه وفي وقت قصير . والتأثير الطف  شخصي  معي   فى بنئء

 أفدم  انتشدئ  مد  تددرار وات األطفدئل الفضدئلي للقند الطفد  مشدئه   أ  شك وال

 الخيدئل خدمل مد  الطفد ، اجتداا  علدى القد    ذات الرسدو  المتحركد  وبدرام 

 العقدول صيئغ  رو اً مهمئً فى تلعبالقنوات  صئ توالتي تميدهـئ،  التقني  وجمئليئت

 جـدـدء كأنهدـئ وين مـ  معهـئ سئعئت، لعـ   لهاا القنوات أسيراً  واألفكئ  للطف  فتجعله

ر الحقيق ، م   واقــ  الحيـئ . ع  وانطبئعه وعقله نفسيته في فتؤث ِـّ

وال شك أ  ثو   تكنولوجيئ المعلومئت والقفدات التكنولوجي  الهئللد  فدي مجدئل 

وانتشدددئ هئ، ومدددئ  وسدددئل  االتصدددئل وخئصددد  شدددبك  المعلومدددئت ال وليددد   اإلنترندددت 

أحدد ثت تحددوالت  ددخم  علددى مسددتو   صددئحبهئ مدد  قفدددات فددي النشددر اإللكترونددي،

االسددتخ ا  بحيددب أصددبحت المعلومددئت متئحدد  للجميدد  وتمثدد  تفئعدد  ذي االتجددئهي   

مواقد   وأنشأت القنوات الفضئلي  وخئصد  األطفدئل مد  خدمل وسدئل  اإلعدم  الح يثد 

ورعمدت هداا الوسديل  حريدئت فرريد  وجمئعيد  كثيدر  أهمهدئ حريد  الكتروني  للقندوات 

 الرأ  . التعبير ع 

وتعتبر الثو   التكنولوجي  الح يث  والتطدو  السدري  الدا  يشده ا مجدئل وسدئل  

االتصئل والمعلومئت، والتأثيرات المبئشر  للثو   الرقمي  على نمد  الحيدئ  اإلنسدئني ، 

أرت إلى ت فق المعلومدئت واالنفتدئع علدى ثقئفدئت وحضدئ ات العدئل  المختلفد  بصدو   

المشددئه ي   واسددتطئعت القنددوات الفضددئلي  وخئصدد  قنددوات  أكثددر، وجددابت الع يدد  مدد 

األطفئل العربي  استخ ا  الوسئل  التكنولوجيئ الح يثد  فدى التواصد  مد  كئفد  المراحد  

التندو   العمري  لمئ وفرته م  سهول  في االستخ ا  ونق  المعلومدئت، وبمدئ أتئحتده مد 

ضددئمي  ثقئفيدد  وتعليميدد  فددى مصددئر  المعلومددئت وتقدد ي  مددوار وبددرام  أطفددئل ذات م

   المتنوعددد  لجدددا  اهتمدددئ  وترفيهيددد  لتثقيدددل الطفددد  وإمددد ارا بئلمعلومدددئت والمعدددئ

 .األطفئل

                                                           
   جئمع  رميئط -كلي  التربي  النوعي  بم  س بقس  اإلعم  التربوي. 
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وم  الممحظ أ  الطف  المصر  يعيش فى ظرو  اتصئلي  متطو   ومتنوعد  

م  خمل ظهو  قنوات متخصص  لألطفئل التي أصبحت تشك  وعي وثقئف  األطفدئل  

تم  علدى المضدئمي  األجنبيد  التدى تشدا  مسدئحئت كبيدر  علدى ومعظ  هاا القنوات تع

تلك القنوات والتى تقو  بعر هئ مترجم  إلى العربي  أو م بلجد  رو  الدتحفظ علدى مدئ 

تحملدده هدداا المضددئمي  األجنبيدد  مدد  تجددئواات أخمقيدد  والتددى تحمدد  قيمددئً وعددئرات 

ئمي  وذلددك فددى إطددئ  وثقئفددئت مسددتو   والتددى تكددرس الثقئفدد  األجنبيدد  فددى كئفدد  المضدد

 الجا  واإلبهئ  والفكئه  والكومي يئ .

ونظراً العتمئر قنوات األطفئل على عدر  المضدئمي  مد  الرسدو  الكئ تونيد  

مدد  اإلنتددئج األجنبددى مدد  قلدد  إنتددئج المضددئمي  العربيدد  التددى تحمدد  قيمددئً إيجئبيدد  فمدد  

فكددئ  والسددلوكيئت المتوقدد  أ  تتعددئظ  فددرا إكتسددئ  األطفددئل الع يدد  مدد  القددي  واأل

األجنبي    فم  الضرو   ترشي  االستهمك اإلعممدى للطفد  وت  يبده علدى التعدر  

 اإلنتقئلى لقنوات األطفئل بشك  قئل  على الوعى والفه . 

 مشكلة الدراسة :

شه ت المنطق  العربي  تداي  المنئفس  بي  قنوات األطفئل العربي  التى 

  جمهو  األطفئل والتأثير على اهتمئمئته  فى تحئول االستحواذ على أكبر ع ر م

إطئ  االستفئر  م  التطو ات السريع  التي شه هئ مجئل تكنولوجيئ االتصئل 

والتقنيئت التكنولوجيئ الح يث  والتأثيرات المبئشر  في مجئل وسئل  االتصئل 

بمئ  والمعلومئت والتى أح ثت تحوالت  خم  على مستو  االستخ ا  والتفئع  

ته م  سهول  في استخ ا  الطف  المصر  وسئل  اإلعم  سواء التقلي ي  أو وفر

الح يث  عبر أجهد  االتصئل الح يث  م  خمل المواق  اإللكتروني  والتطبيقئت 

المختلف  على الهواتل الاكي  بحيب أصبحت المعلومئت متئح  لمستخ ا  في أي 

 . األ   وفى أ  توقيت  قع  م 

ى معرفدد  كيددل يتعئمدد  الطفدد  المصددر  مدد  قنددوات األطفددئل تسددعى ال  اسدد  إلدد

أو مدد  خددمل التليفديددو   الفضددئلي  سددواًء مدد  خددمل وسددئل  اإلعددم  التقلي يدد   عبددر 

وسئل  االتصئل الح يث   عبر موق  القنئ  اإللكترونى  ومدئ تفضديمته اإلتصدئلي   ومدئ 

واقد  اإللكترونيد  علدى القندوات ال اوف  واإلشبئعئت التى يحققهئ  ومئ تأثير استخ ا  الم

الفضددئلي   وهدد  سددئع ت أجهددد  الهواتددل الاكيدد   التليفددو  المحمددول  أ  بددئر  تئبلددت  

 على استخ ا  الوسيل  بشك  أفض  .

-9وق  تبلو ت مشكل  ال  اس  فدى  صد  وقيدئس روافد  اسدتخ ا  األطفدئل مد  

بئعئت المتحققد   واختيدئ  سن  لقنوات األطفئل العربي  ومواقعهئ االلكترونيد  واإلشد21

كمصدد   للمعلومددئت والدددتعل    وتفضددي  وسدديل  معيندد  يعتمدد  عليهددئ الطفدد  المصددر

والتسددلي  والترفيدده  وكددالك  صدد  مدد   وجددور فددروة  رالدد  إحصددئلي  بددي  الخصددئل  

 ال يموجرافي  للمبحوثي  عين  ال  اس  .
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  األطفئل وفى  وء تحقيق ذلك أجرت البئحث  ر اس  استطمعي  على عين  م

سن   21 –9م  تمميا الم ا س الحكومي  والخئص  والتى تتراوع أعمئ ه  مئبي  

طف  م  مشئه   قنوات األطفئل للتعر  على أكثر القنوات التى يشئه هئ  04بلات 

هؤالء األطفئل والمضئمي  األكثر مشئه   بئلنسب  له  وتفضيمته  المختلف  ، 

  تمهئ فى الترتيب الثئنى قنئ  %40بنسب   MBC3 وأو حت النتئل  تفوة قنوات  

 %99بئلعربي  بنسب    CNالشهير  Cartoon Net Work Arabicكرتو  نتو ك 

  وأو حت النتئل  إقبئل األطفئل على استخ ا  تلك القنوات %00  سبيس تو  

، المسلسمت  %04والتعر  لبرامجه  المختلف  سواء لمشئه    األفم  بنسب  

 .%40واأللعئ  بنسب   %94وبرام  األطفئل بنسب    %44ني  بنسب  الكئ تو

 أهمية الدراسة: 

 تتمث  أهمي  هاا ال  اس  فيمئ يلي: 

قلدد  ال  اسددئت العربيدد  ذات الصددل  بئلمو ددو  التددى تنئولددت العمقدد  بددي  وسددئل   -2

اإلعدددم  التقلي يددد  والح يثددد  سدددواء  القندددوات الفضدددئلي  أو المواقددد  اإللكترونيددد  

قنوات  وجمهو  الطف  بصف  خئص  فى التعئم  م  الوسدئل  المختلفد ، ورو هدئ لل

 فى إم ار الطف  بئلمعلومئت والمهئ ات والتعلي  والترفيه والتسلي .

ال و  المتداي  لقنوات األطفئل ومواقعهئ اإللكتروني  فى الوصول للطفد  المصدر   -1

اقد  االليكترونيد  بمدئ يجعلهدئ عبر مختلل المنصئت اإلعممي  التقلي ي  أو عبر المو

وكأنهئ تسته   الطف  المصر  وتسدعى للسديطر  عليده ،فدى ظد  عد   وجدور قندئ  

متخصص  تسته   الطفد  المصدر  و دعل مسدتو  المضدمو  المقد   لألطفدئل 

 بئلقنوات التليفديوني  المصري  العئم  .  

أهد  المراحد     سدن  التدى تعد  مد 21 – 9أهمي  ر اس  مرحل  الطفول  المتأخر    -3

العمري  إلكسئ  األطفئل بعض المعلومئت والمفئهي  المختلفد  حيدب يددرار التمدئيد 

بددي  الجنسددي  فددي هدداا المرحلدد  وتعلدد  مهددئ ات الحيددئ  والمعددئيير األخمقيدد  والقددي  

وتكددوي  االتجئهددئت واالسددتع ار لتحمدد  المسددؤولي  و ددب  االنفعددئالت وتعتبددر هدداا 

لعمليدد  التفئعدد  االجتمددئعي كمددئ يو ددم بددئحثو علدد  المرحلدد  مدد  أنسددب المراحدد  

ويكتسدددب الطفددد  المديددد  مددد  المعدددئيير والقدددي  واالتجئهدددئت ال يموقراطيددد   الدددنفس

والضددمير ومعددئني الخطددأ والصددوا  ويهددت  بددئلتقيي  األخمقددي والسددلوك بنددئء علددى 

 تعئمل  م  اآلخري  ومتئبعته للقنوات الفضئلي .

تصدئل والتطدو ات الهئللد  المتسدئ ع  فدى وصدول أهمي  ر اس  رو  تكنولوجيئ اال -0

المحتددو  الددا  يسددته   الطفددد  عبددر تطبيقددئت الهواتدددل الااكيدد  التددى أصدددبحت 

 تعر  بسهول  ويسر مئ تبثه قنوات األطفئل والمواق  اإللكتروني .

حجدد   -الخصددئل  ال يموجرافيدد   -اختبددئ  العمقدد  بددي  متايددرات  الدد واف  الشخصددي   -4

اإللكترونيد  وأسدبئ  الر دئ والثقد  فدى المضدمو   ومواقعهدئألطفدئل التعر  لقندوات ا
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المقدد   وكدددالك  التعددر  علدددى عوامددد  االخددتم  حدددول طبيعددد  العمقدد  بدددي  اإلعدددم  

التقليدد   والج يدد  فددى المحتددو  الددا  يسددته   الطفدد  والتعددر  علددى أسددبئ  اسددتخ ا  

 اإلعممي . الطف  المصري بئختم  متايراته ال يموجرافي  لهاا الوسئل 

 أهداف الدراسة :

سن  لقنوات  21-9ته   ال  اس  إلى التعر  على رواف  استخ ا  األطفئل م  

األطفئل العربي  ومواقعهئ االلكتروني  واإلشبئعئت المتحقق   وتحلي  العوام  المهم  

والمتايرات المرتبط  بهاا ال واف  واإلشبئعئت المتحقق   م  خمل مجموع  م  

 التفصيلي  على النحو التئلى : األه ا 

األكثر بروااً ل   ومواقعهئ اإلليكتروني  التعر  على قنوات األطفئل العربي   .2

 الطف  المصر  كمص   للترفيه والمعلومئت والتعلي .

 ص  رواف  استخ ا  األطفئل لقنوات األطفئل العربي  ومواقعهئ االلكتروني   .1

 واإلشبئعئت المتحقق  منهئ .

مشئه   األطفئل لقنوات األطفئل العربي  ومواقعهئ االلكتروني   قيئس م   .3

 وتفضيمته  لهمئ.

التى يعتم و  عليهئ فى  التعر  على ترتيب المبحوثي  للوسيل  المستخ م  .0

 استخ ا  قنواته  المفضل .

 .قنوات األطفئل العربي  ومواقعهئ االلكتروني التعر  على مستو  ثق  األطفئل فى  .4

قنوات األطفئل العربي  مستو    ئ األطفئل فى مضمو  المق   بالتعر  على  .9

 .ومواقعهئ االلكتروني 

 الدراسات السابقة :

إلددى معرفدد  تعددر  األطفددئل للرسددو  المتحركدد  فددى  (1  1424سددعت ر اسدد  يحيددى مسددتو   -2

البرام  التلفئاي  واإلشبئعئت المتحقق  منهدئ   وتد  اسدتخ ا  المدنه  الوصدفي علدى عيند  مد  

تمميددا المرحلدد  المتوسددط  بئلريددئ  وأظهددرت النتددئل  أ  اإلشددبئعئت اإليجئبيدد  هددى تعلدد  

الطفد  أسدئليب مبتكدر  فدي التفكيدر  وايدئر  النمدو المعرفدي للطفد   ومد  اإلشدبئعئت السددلبي  

 .معظ  السلوكيئت المق م  تتنئفى م  العئرات اإلسممي  واألخمة العئم  وتضي  للوقت

تسعي ال  اس  إلى التعر  علدى مد   تعلد   ( harlotte. Cole, C 1429  2ر اس  -1

األطفئل م  مسلس  تليفديونى لألطفئل فدى أثيوبيدئ  ومدئ الممئ سدئت الصدحي  التدى 

يكتسددبهئ األطفددئل  وأعتمدد ت ال  اسدد  علددى المددنه  التجريبددى فددى مرحلدد   يددئ  

تسديهئ   األطفئل بئلصدل األول مد  خدمل مشدئه   نصدل العيند  لحلقدئت لمسلسد 

يحددب الدددتعل  الصددحى مددد  األطفدددئل والنصددل اآلخدددر مسلسددد  لدد  يكددد  يحمددد  أ  

مضددمو  صددحى  وأظهددرت النتددئل  إلددى قبدد  التعددر  كددئ  لدد   األطفددئل مسددتو  
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منخفض مد  المعرفد  الصدحي  وبعد  التجربد  معرفد  أكبدر فدى المحتدو  الصدحى  

الددا  يحبدده  وأثببددت النتددئل  رعدد  التثقيددل الصددحى لألطفددئل بئلمضددمو  الدد  امى

 األطفئل والا  يمك  استخ امه لتعلي  الصائ  فى كئف  المجئالت .

تسدعى ال  اسد  إلدى التعدر  علدى  (3  1429إيمئ  مصطفى حس  مصطفى  ر اس  -3

تددأثيرات المسلسددمت المصددري  الكئ تونيدد  ثمثيدد  األبعددئر علددى األطفددئل واألشددكئل 

التددى تقد مهئ المسلسددمت  وإعتمدد ت  ال  اميد  واألسددئليب الفيندد  والقدي  والسددلوكيئت

سددن    وتطبيددق ال  اسدد   21-9ال  اسدد  علددى منهدد  المسددم علددى عيندد  عم يدد  مدد  

التحليلي  على ست  مسلسمت  وأظهرت النتدئل  إلدى أ تفدئ  نسدب  إعجدئ  األطفدئل 

بمددئ يقدد   فددى المسلسددمت الكئ تنيدد  ثمثيدد  األبعددئر  تفددوة االنتددئج الخددئا وغلددب 

    وجئءت السخري  فى المرتب  األولى للسلوكئت السلبي  .القئلب الكومي

تسددعي ال  اسدد  إلددى التعددر  علددى كيفيدد   ( Pila, Sarah C.  1424  4ر اسدد   -0

تصددوير اإلنددئ  فددى بددرام  الرسددو  المتحركدد  الموجهدد  لألطفددئل الدداي  تتددراواع 

سدمت مسل 24حلق  م   34وتمثلت عين  ال  اس  فى تحلي    21:  9أعمئ ه  م  

الرسو  المتحرك    واعتم ت ال  اس  فدى إطئ هدئ النظدر  علدى أكثدر مد  نظريد  

 نظريدددد  الاددددرس الثقددددئفى   الددددتعل  االجتمددددئعى  اإلرا ك االجتمددددئعى  التطددددو  

المعرفدددى   وأظهدددرت النتدددئل  أ  عددد ر الددداكو  يفدددوة عددد ر اإلندددئ  فدددى الرسدددو  

لطيبدده الحنوندد  واألكثددر المتحركدد  وتمثيدد  اإلنددئ  علددى أنهددئ الشخصددي  المسددئلم  ا

 جمئالً رالمئً .

تسعى ال  اس  إلى التعر  علدى العمقد   (5  1424نسمه أمئ  سليمئ  حسي   ر اس  -4

بي  مشئه   قندوات األطفدئل العربيد  وإكتسدئ  الطفد  المصدر  المهدئ ات اللاويد  

سدددنوات والمفدددررات اللاويددد  واللهجدددئت العربيددد   0-9فدددى المرحلددد  العمريددد  مددد  

يرهمئ على حصليته   واعتم ت ال  اس  على منه  المسم على عين  عشوالي  وتأث

م  األطفئل م  الم ا س الحكومي  والخئصد  بمحئفظد  القدئهر   وأظهدرت النتدئل  

بئلعربيدد  فددى نسددب  المشددئه   ثدد  قنددئ  طيددو  بيبددى   CNو MBC3تفددوة قنددئتى 

ث  البدرام   مد  وجدور عمقد  واحتلت األنئشي  المرتب  األولى ث  األفم  الكئ توني  

 بي  التعر  لقنوات األطفئل وإكتسئ  المهئ ات اللاوي  ل   األطفئل.

تسددعى  ( Golitschek Edle V. Elbwart, Katharina.  1420  6ر اسد   -9

ال  اس  إلى تحلي  محتو  أكثر ثمث  برام  لألطفئل شعبي  فى تليفديو  الواليدئت 

شتكشف  رو ا على قندئ  نيكلوريدو   ومئيدئ وميجد  علدى المتح   األمريكي  وه   الم

  وهئند   مدئنى علدى قندئ  ريدندى وذلدك مد  حيدب رمجهد  للدنظ  اللاويد  PBSقنئ  

المختلفد    حيدب تعكدس الرسدو  المتحركدد  الثقئفد  األمريكيد  واألسدبئني  مد  خددمل 

ري  هدى اللاد  ال م  اللاو  الظئهر لتلك الثقئفئت  وأظهرت النتئل  أ  اللا  األنجلي

األسئسي  وتليهئ اللا  األسبئني  ويمي  مسلس  المستكشف  رو ا إلى الطئب  التعليمدى 
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ومئيددئ وميجدد  يسددل  علددى العددرة وهئندد   ومددئنى بدرخددئل مفددئهي  ج يدد   بطريقدد  

 طبيعي  تعتم  على ق    المشئه  على تخمي  المعنى م  السيئة  .

تسعي ال  اس  إلى معرف  العمق  بدي   (7  1420عربى عب  العديد الطوخى  ر اس  -4

قنددوات األطفددئل العربيدد  واكتسددئبه  للمفددئهي   تعددر  الطفدد  لبددرام  األطفددئل فددي

العلميدد   وتدد  اسددتخ ا  مددنه  المسددم علددى عيندد  مدد  األطفددئل مدد  بعددض المدد ا س 

سددددن     21:  9الخئصددد  والحكوميددد  بمحئفظددد  القددددئهر  تتدددراوع أعمدددئ ه  مددد  

إر اك األطفئل لواقعي  المضمو  المق    وعد   وجدور عمقد  لى وأظهرت النتئل  إ

إندئ   ومعدد ل التعدر  لقنددواته  الفضدئلي ، وعدد    –بدي  بدي  نددو  الطفد   ذكددو  

  وجور عمق  بي  نو  الطف  والتعر  لبرامجه  المق م  بئلقنوات .

محتدو  تسعي ال  اس  إلى التعر  علدى ال (8  1420آالء عدمى محم  فؤار  ر اس  -0

الثقددئفى لقنددئ  بددراع  لألطفددئل واللادد  وجهددئت اإلنتددئج واألهدد ا  والمو ددوعئت 

المسدتخ م  بمسلسدمت الرسدو  المتحركدد  وآ اء النخبد  والخبدراء حدول المحتددو   

حلقد  مدد  مسلسددمت الرسدو  المتحركدد   واعتمد ت ال  اسدد  علددى  920وتد  تحليدد  

والخبراء فى مجئل اعم  الطفد    منه  المسم بتطبيق استمئ   استبيئ  على النخب 

وتوصلت النتئل  إلى سيطر  اإلنتئج األجنبى  وأ  أكثر اللائت استخ امئً هدى اللاد  

العربيد  الفصددحى  تليهددئ المسلسددمت بد و  لادد   صددئمت  و أ  الخبددراء أ  اللادد  

 العربي  الفصحى هى اللا  األكثر استخ امئً   تليهئ العئمي . 

تسعي ال  اس  إلى معرف  رواف  تعدر   (9  1423ي  عب  الكري  إبراهي  سع ر اس  -9

الطفدد  المصددر  لقنددوات األطفددئل الفضددئلي  واإلشددبئعئت المتحققدد  منهددئ  ور جدد  

االعتمئر على قنواته   واعتم ت ال  اس  على مدنه  المسدم علدى عيند  مد  تمميدا 

لنتددئل  أ  سددن  بمحئفظدد  كفددر الشدديت  وأظهددرت ا24: 21المرحلدد  اإلع اريدد  مدد  

، وتصددددد  ت قندددددوات %90معددددد ل التعدددددر  لقندددددوات الطفددددد  الفضدددددئلي  بلددددد  

وأه  روافد   Space Power ، أ تيد، ريدني، كئ تو  نتو ك،MBC3سبيستو ،

معلومئت ج يد   ومفيد   ومضدئمي  جيد   وجاابد  وتعلد  مهدئ ات وسدلوكيئت المشئه  ، تق   

 مفي   .

 تسدعي ال  اسد  إلدى معرفد   مد ي ( Hassan, A., & Denial, M.  3142  10ر اسد   -24

 تدأثيراً  العوامد  أكثدر علدى والتعدر  األطفئل، على سلوكيئت المتحرك  الرسو  مشئه   تأثير

 9تطبيق منه  المسم على عين  مد  األطفدئل تتدراوع أعمدئ ه  مد  بدي   ت  وق  سلوكه ، على

بدرام  الرسدو   فدي العندل بدي  قويد  عمق  سنه فى بئكستئ  وأظهرت النتئل  ع  وجور 23: 

 العوامد  أهد  مد  العنل فى برام  الرسو  المتحركد  بئعتبئ  المتحرك  وبي  سلوك األطفئل،

 الم  سي . البيئئت في األطفئل سلوكيئت المؤثر  على

تسعي ال  اس  إلى طبيع  تعدر  الطفد   (11  1421مى محم  عب  الحمي   ر اس  -22

  األطفئل م  الشخصدي  الكئ تونيد  المق مد    المصر  ألفم  الكئ تو  وم   توح

واعتم ت ال  اس  على منه  المسم على عين  عم ي  م  األطفئل علدى محئفظدئت 
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الجيد  وكفر الشيت وأسيوط  وأظهرت النتئل  ا تفئ  كبير فدى مسدتو  التوحد  مد  

الشخصيئت الكئ توني   مد  عد   وجدور تدأثير لكد  مد  متايدر  العمدر والندو  فدى 

  التوح  م  هاا الشخصديئت وجدئء التوحد  الوحد انى فدى المركدد األول ييد  مستو

 التوح  المرغو    ث  المعرفى .

تسعي ال  اسد  إلدى معرفد  رو  الرسدو   (12  1422الجن ي  محس  ر اس   حئ  -21

 ألطفدئل االجتمئعي  المهئ ات على العربي  المتخصص  األطفئل بقنوات المتحرك 

تطبيق المنه  الوصفى لعين  م  برام  الرسدو  المتحركد  فدى  الم  س  وت  قب  مئ

فدددى  Spacetoonوأظهدددرت النتدددئل  تفدددوة قندددئ   MBC3و Spacetoonقندددئتى  

عر  المهئ ات االجتمئعي  واستخ امهئ اللا  العربي  الفصحى المبسط  عد  قندئ  

 الرسدو  لبدرام  اإلنتدئج المسدتو ر علدى كبيدر  بصدو   القنئتئ  وتعتم  MBC3و

 ج ا . نئر  العربي واالنتئج بهمئ، المعرو   المتحرك 

 تدؤثر التى العوام  تسعي ال  اس  إلى تحلي  (Sudha, A. G.  1422  13ر اس  -23

بدرام  الرسدو  المتحركد    ومعرفد  التايدرات السدلوكي   مشدئه  عند  األطفئل على

سدن   4:23بدي  بي  األطفئل  وت  تطبيق المنه  المسحى على عين  م  األطفئل مدئ 

 بعد  األطفدئل لد   السدلوكي  التاييدرات مستو  إ تفئ فى الهن    وأظهرت النتئل  

 مستوي في األطفئل بي  اختمفئت طويل    ووجور لفتر  المتحرك  الرسو  مشئه  

 سدلوكيئته  تاييدر فدي أعلدى مسدتويئت الداكو  األطفئل يسج  حيب تايير السلوك،

 . اإلنئ  م  متحرك ال الرسو برام   بع  مشئه  

تسددعي ال  اسدد  إلددى معرفدد  العمقدد  بددي   (14  1424ر اسدد  هنددئء حفنددئو  يوسددل  -20

تعر  الطف  المصر  لقنوات األطفئل العربي  والقي  والمعلومئت التدى يكتسدبهئ   

وأه  رواف  وأنمئط التعر   واعتم ت ال  اس  على منه  المسم بتحلي  عد ر مد  

  وتطبيددق اسددتمئ    MBC3و  Spacetoonكدد  بقنددئتى مسلسدمت الرسددو  المتحر

سددن    وأظهددرت  21:  9اسددتبيئ  علددى طددم  المدد  اس الحكوميدد  والخئصدد  مدد  

النتئل  إلى تفوة مسلسمت الرسو  المتحرك  على أفم  الكرتو   وكئ  أه  روافد  

مشددئه   األطفددئل التسددلي  والترفيدد   ثدد  إكتسددئ  المعلومددئت  ثدد  اكتسددئ  مهددئ ات 

  ي   .ج

تسعي ال  اسد  إلدى التعدر  علدى طبيعد  العمقد  ( 15  1424ر اس  سمي  عرفئت  -24

سدن   واعتمد ت  21- 9بي  التعدر  للتليفديدو  والنمدو اللادو  لد   األطفدئل مد  

ال  اسدد  علددى مددنه  المسددم وتدد  تصددمي  اسددتمئ   اسددتبيئ  لقيددئس كثئفدد  المشددئه   

العمق  بي  التعدر  للتليفديدو  والنمدو  وقيئس النمو اللاو   وأو حت النتئل  أ 

اللاو  ل   األطفئل تتأثر بع ر م  العوام  منهئ جنس الطف  ومسدتواا االجتمدئعى 

واالقتصئر  ونمد  تعليمده  مد  وجدور عمقد  ايجئبيد  بدي  مشدئه   الكدئ تو  وبدي  

 النمو اللاو  وال توج  عمق  م  الموار والبرام  األخر .
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تسددعي ال  اسدد  إلددى التعددر  علددى طبيعدد  ( 16  1449لبيددب  ر اسدد  هبدد  عددئطل -29

العمق  بي  مستو  تعدر  األطفدئل لبدرام  قندوات األطفدئل العربيد  المتخصصد  

وقدد  ته  علددى التخيدد   وتددئثير تعددر  الطفدد  لقنددوات األطفددئل مقئ ندد  بددئلتعر  

عيند  للتليفديو  بصفه عئم  فى تنمي  ق  ته على التخي   وت  تطبيق ال  اس  علدى 

سدددنوات فدددى ثدددم  مندددئطق جارافيددد  ممثلددد   9إلدددى  9عم يددد  مددد  األطفدددئل مددد  

للمسددتويئت االجتمئعيدد  المختلفدد  وأظهددرت النتددئل  وجددور عمقدد  سددلبي  بددي  كثئفدد  

تعدددر  الطفددد  وق  تددده علدددى التخيددد  وبدددي  ر جددد  الددداكئء وكثئفددد  تعر ددده   أ  

 المستو  االجتمئعى المنخفض هو األكثر كثئفـ  فى التعر .

تسعي ال  اس  إلى التعر  علدى رو  ( 17  1440ر اس  مرو  محمور جمئل ال ي   -24

أفم  الكئ تو  المحلي  والمستو ر  فى غرس صو   ذهني  عد  العدئل  لد   الطفد  

المصر  وم   تأثير األطفئل بتلدك الصدو   ر اسد  تطبيقيد  علدى أطفدئل المرحلد  

  المقدد   بقنددئتى األولددى والثئنيدد  سددن    وتدد  تحليدد  المضددمو 21 – 9العمريدد  مدد  

المصددر   واعتمدد ت ال  اسدد  علددى مددنه  المسددم علددى عيندد  عم يدد  علددى مدد  

محددئفطتى القددئهر  والجيددد   وأظهددرت النتددئل  أ  اللادد  العئميدد  مدد  أكثددر اللاددئت 

المسدتخ م  فددى المضددمو  المقدد   ثدد  اللاد  العربيدد  الفصددحى تليهددئ اللادد  األجنبيدد    

 جئبي  على القي  السلبي  .وتفوة القي  اإلي

تسددعي ال  اسدد  إلددى معرفدد  عمقدد   (18  1444ر اسدد  نسددري  محمدد  عبدد  العديددد  -20

 Spacetoonقندئ   علدى األطفدئل يشدئه هئ التدى المدوار الطفد  بدئلتليفديو   وأهد 

اليدومي  وتد  اسدتخ ا  أسدلو   السدلوك مسدتو  علدى المق م  لألطفئل وتأثير المئر 

سدنه ور اسد  تحليليد  علدى 21:  9م يد  تتدراوع أعمدئ ه  مد  المسم علدى عيند  ع

عين  م  مضمو  الا  تق مه القنئ  مح  ال  اس   وأظهرت النتدئل  أعجدئ  معظد  

وإ تفدئ  نسدب  اإلنتدئج األجنبدى فدى  Spacetoonأطفئل العين  علدى مضدمو  قندئ  

 م  العنل .المضمو  المق     وير  أوليئء األمو  أ  القنئ  تق   كمئً كبيراً 

 : التحليل النقدى للدراسات السابقة

  MBC3أظهرت نتدئل  ال  اسدئت  تفضدي  األطفدئل مشدئه   قندوات معيند   تفدوة قندوات   -

   م  حيب نسب  المشئه   . Spacetoonبئلعربي      و  CN  و 

كمددئ أو ددحت تددأثر األطفددئل بئلمضددئمي  المق مدد  بتقليدد  مددئ يشددئه ا عبددر قنددوات األطفددئل   -

 ختلف  بئإل ئف  إلى اإلعجئ  والتأثر بئلشخصيئت المق م  بئألفم  .الم

 إ تفئ  نسب  اإلنتئج األجنبى ع  اإلنتئج العربى .  -

 تفضي  األطفئل مشئه   األفم  يأتى م  اآلبئء ث  األخو  ث  بمفرره  .  -

أبرا المنئه  المستخ م  . . اعتم ت أكثدر ال  اسدئت السدئبق  علدى مدنه  المسدم     -

 بعض ال  اسئت على المنه  التجريبى .و
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أبددرا األطددر النظريدد  المسددتخ م   مدد خ  اإلسددتخ امئت واإلشددبئعئت  ونظريدد    -

الاددرس الثقددئفى  نظريدد  الددتعل  االجتمددئعى  ونظريدد  اإلرا ك االجتمددئعى  ونظريدد  

 التطو  المعرفـى.

 : أوجه االستفادة من الدراسات السابقة

   أه ا  ال  اس  .تح ي  المشكل  البحثي  وبلو   -

التعر  على المقئييس التى اعتم ت عليهئ ال  اسئت السئبق  فدى قيدئس المتايدرات   -

 واألسئليب المنئسب  لقيئس متايرات ال  اس  .

صيئغ  الفرو  والتسئؤالت وتح ي  المنه  المستخ   لل  اسد  وتح يد  األسدلو    -

 افي  .األنسب لتواي  مفررات العين  طبقئً للخصئل  ال يموجر

التعر  على صح  اختيئ  النظري  كدطئ  نظر  منئسب وأكثر الجوانب التدى تد    -

 التركيد عليهئ بهاا النظري  .

 التعر  على أوج  اإلتفئة واإلختم  بي  البئحثي .  -

 للدراسة :اإلطار النظرى 

 االستخدامات واالشباعات :مدخل 

 Uses andئت تعتمدد  هدداا ال  اسدد  علددى مدد خ  االسددتخ امئت واإلشددبئع

Gratifications   19   والمددد خ  يو دددم كيفيددد  اسدددتخ ا  الندددئس لوسدددئل  اإلعدددم)   

ويفتر  الم خ  أ  أفرار الجمهو  على عل  بأسدبئ  اسدتخ امه  للمحتويدئت المختلفد  

لوسئل  اإلعم   ويمك  التعبير ع  هاا األسبئ   ويأخدا المد خ  وجهد  نظدر مسدتهلك 

فيدد  اسددتخ ا  النددئس لوسددئل  اإلعددم   واإلشددبئعئت التددى وسددئل  اإلعددم   ويدد  س كي

 يسعو  لتحقيقهئ م  خمل تعئمله  م  وسئل  اإلعم  .

عدئ   (Katz  20ظهرت بحو  االستخ امئت واالشبئعئت ألول مدر  علدى يد  إليدئهو كدئتد 

  فددى إطددئ  نمددوذج التددأثيرات المتوسددط  لوسددئل  االتصددئل  ويعدد  هدداا المدد خ  مدد  نقددئط 2949

  حيددب نقدد  االهتمددئ  مدد  مضددمو  الرسددئل  إلددى الجمهددو  ( 21 حددول المهمدد  فددى مجددئل اإلعددم  الت

 الا  يتعر  لوسئل  االتصئل لتحقيق أغرا  مح ر  نتيج  هاا التعر  .

 : ( 22 بثالثة مراحل  ويمر مدخل االستخدامات واالشباعات

 : Investigationالمرحلة الوصفية  -2

ت الجمئعدد  الفرعيدد  لجمهددو  وسددئل  االتصددئل فيمددئ هددى مرحلدد  تقدد   وصددل لتوجيهددئ

يتعلددق بئحتيددئ  هدداا الجمئعدد  ألشددكئل محدد ر  مدد  المضددمو  المقدد   بوسددئل  االتصددئل المختلفدد  

 وق  امت ت هاا المرحل  خمل عق   األ بعينئت والخمسينئت م  القر  المئ ى.
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 : Operationalizationالمرحلة التطبيقية  -1

المتايددرات النفسددي  واالجتمئعيدد  التددى تددؤثر فددى نمدد  اكددرت المرحلدد  علددى 

اسددتخ ا  وسددئل  اإلعددم   ومدد  خددمل قيددئس ميدد  الجمهددو  تحددو إشددبئعئت معيندد  مدد  

وسدئل  االتصددئل  وذلددك  بئسدتخ ا  األسددلو  الكمددى وهددو مدئ أفتق تدده المرحلدد  السددئبق   

 وامت ت هاا المرحل  خمل عق  الستينيئت م  القر  المئ ى.

 : Explanationلة التفسيرية المرح -3

اكرت المرحل  على االشبئعئت المتحقق  مد  التعدر  لوسدئل  اإلعدم   وتعد  

مرحل  النضم فى تئ يت بحو  االستخ امئت واإلشبئعئت  وإمتد ت هداا المرحلد  مندا 

 أوال  السبعينيئت م  القر  المئ ى وحتى اآل  .

 : ( 23  أهداف مدخل االستخدامات واالشباعات

 ث  أه ا  م خ  االستخ امئت واالشبئعئت فى ثم  أه ا   ليسي  هى :تتم

 التعر  على كيفي  استخ ا  الجمهو  لوسئل  االتصئل المختلف  إلشبئ  احتيئجئته. .2

 التعر  على ال واف  المختلف  لتعر  الجمهو  لوسئل  اإلعم  . .1

 سئل  اإلعم .التعر  على النتئل  المرتب  على مجموع  الوظئلل التى تق مهئ و .3

 :   فروض مدخل االستخدامات واالشباعات

 يعتم  م خ  االستخ امئت واالشبئعئت على فرو  أسئسي  هى :

أ  جمهو  وسئل  اإلعم  إيجئبى ونش  وفعئل فى عمليد  االتصدئل الجمدئهير    -2

 (24  ويستخ مو  وسئل  االتصئل المختلف  إلشبئ  حئجئته  وتحقيق أه افه .

شك  كئ  ليختئ  وسئل  اإلعم  المختلف  والمضمو  الدا  يشدب  الجمهو  وا  ب -1

حئجئته  فئألفرار ه  الداي  يسدتخ مو  وليسدت وسدئل  اإلعدم  هدى التدى تسدتخ   

 (25  األفرار .

الجمهددو  ل يدد  القدد    علددى تح يدد  روافدد  تعر دده  وحئجددئته  التددى يسددعو  إلددى  -3

 (26  ا الحئجئت .تلبيتهئ  وفه  يختئ و  الوسئل  المنئسب  إلشبئ  ها

يمكدد  االسددت الل علددى المعددئيير الثقئفيدد  السددئل   فددى المجتمدد  مدد  خددمل اسددتخ ا   -0

 الجمهو  لوسئل  اإلعم  وليس م  خم محتواهئ فق  .

 :  عناصر مدخل االستخدامات واالشباعات

 الجمهور: -2

هو الجمهدو  الدا  يدتحك  فدى اختيدئ  الوسديل  ول يد  الد اف  األسئسدى للتعدر  

  اإلعم  إ ئف  إلى اإلنتقئء بي  الوسئل  والرسدئل  اإلعمميد  المختلفد  ويد  ك لوسئل
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مئ يختئ    وتؤثر العوام  الشخصي  والااتي  فى تح يد  م  كئتده تبعدئً للفدروة الفرريد  

 والثقئفي   وهنئك بع ي  للجمهو  النش  :

 المنفع (. –اإلنشائل  –التوجيه النوعى للجمهو  : ثم  مستويئت  اإلنتقئلي   -أ

 (27 اإلنتقئء بع  التعر ( -اإلنتقئء أثنئء التعر   –البع  المؤقـت:اإلنتقئء قب  التعر   - 

 األصول االجتماعية والنفسية الستخدامات وسائل اإلعالم : -1

الجمهدددو  يختدددئ  المضدددمو  الدددا  يتوافدددق مددد  تركيبتددده الاهنيددد  ويدددتمء  مددد  

 ه إلى استخ ا  هاا الوسيل  . استع ارا النفسى وظروفه االجتمئعي  التى ت فع

 دوافع الجمهور وحاجاته من وسائل اإلعالم : -3

تنبدد  مدد  األفددرار ويتوقدد  هددؤالء األفددرار أ  وسددئل   روافدد  الجمهددو  وحئجئتدده

اإلعددم  تقددو  بتلبيدد  حئجددئته  وينباددى  بدد  الدد واف  بتوقعددئت الجمهددو  مدد  وسددئل  

 ال واق  إلى قسمي  :   وتنقس  (28 اإلعم   الحئجه هى م  يول  ال اف (

تسددددته   التعددددر  إلددددى الدددداات وإكتسددددئ  المعددددئ    أوالً : دوافععععع نفعيععععة :

والمعلومئت والخبدرات  وجميد  أشدكئل الدتعل  بوجده عدئ    وتعكسدهئ نشدرات األخبدئ  

 والبرام  التعليمي  والثقئفي  .

: تسدددته   إ دددئع  الوقدددت واإلسدددترخئء والصددد اق    ثانيعععاً : دوافعععع طقوسعععية

فددد  مددد  الوسددديل   والهدددرو  مددد  المشدددكمت  وتدددنعكس هددداا الفئددد  فدددى البدددرام  واإلل

 الترفيهي   مث  المسلسمت  واألفم   والمنوعئت.

 التوقعات من وسائل اإلعالم : -4

مطئلب الجمهو  م  وسئل  اإلعم  أو اإلشبئعئت التى يبحدب عنهدئ الجمهدو   

قد  ته  علدى إر اك البد ال   ول ي الجمهو  الع ي  م  التوقعدئت التدى تبدرا مد  خدمل

المختلف  واالختيدئ ات المتنوعد  بدي  مختلدل الوسدئل  والمصدئر  اإلعمميد  واإلنتقدئء 

منبي  الك  الهئلد  لمحتدو   سدئللهئ   وأ  توقعهدئ األفدرار مد  وسدئل  اإلعدم  تختلدل 

  (29  م  مجتم  أو بيئ  اجتمئعي  ألخر  .

 التعرض لوسائل اإلعالم . -5

 اإلعالم وتنقسم إلى : إشباعات وسائل -6

 أوالً : إشباعات المحتوى , وتحتوى على نوعين من اإلشباعات :

إشددبئعئت توجيهيدد  : تتمثدد  فددى الحصددول علددى معلومددئت  وتأكيدد  الدداات  -أ

ومراقب  البيئ   وهى إشبئعئت تدرتب  بكثدر  التعدر  واالهتمدئ  بئلوسدئل  

 واالعتمئر عليهئ .
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التددى يحصدد  عليهددئ الفددرر بشددبك   إشددبئعئت اجتمئعيدد  :  بدد  المعلومددئت - 

عمقئته االجتمئعي   حيب يستخ   أفدرار الجمهدو  وسدئل  اإلعدم  لتحقيدق 

ندددو  مددد  االتصدددئل بيدددنه  وبدددي  أصددد قئله  وأسدددره   مددد  خدددمل تحقيدددق 

إشبئعئت  مث  إيجئر مو وعئت للح يب م  اآلخري   والق    علدى إرا   

الواقددد   والتعئمددد  مددد   النقدددئا والدددتمك  المعرفدددى  والقددد    علدددى فهددد 

 .المشكمت

 ثانياً : إشباعات عملية االتصال, وتنقسم إلى نوعين :

إشددبئعئت شددب  توجيهيددد  : تتحقددق مددد  خددمل تحفيدددل االحسددئس بدددئلتوتر  -أ

 وال فئ  ع  الاات  وتنعكس فى موا ي  التسلي  والترفي  واإلثئ   .

وسدئل  إشبئعئت شب  اجتمئعي  : تتحقدق مد  خدمل التوحد  مد  شخصديئت  - 

اإلعددم   وتدددرار هدداا اإلشددبئعئت مدد   ددعل عمقددئت الفددرر االجتمئعيدد   

وايدددئر  احسئسددده بئلعدلددد   مثددد  تحريدددر الخيدددئل   واسدددتثئ   العواطدددل  

والددتخل  مدد  الشددعو  بئلملدد  والضدديق  والددتخل  مدد  الشددعو  بئلوحدد   

 والعدل  والتوح  أو اإلن مئج م  الشخصيئت .

ئعئت مد  أنسدب المد اخ  النظريد  لل  اسد    حيدب يع  م خ  االسدتخ امئت واإلشدب

يقدد   إطددئ اً نظريددئً مفيدد اً لل  اسدد  للتعددر  علددى روافدد  اسددتخ ا  الطفدد  لقنددوات األطفددئل 

ومواقعهدددئ اإللكترونيددد   واإلشدددبئعئت المتحققددد  مددد  هددداا االسدددتخ ا    ومعرفددد  الددد واف  

طددئ  تكنولوجيددئ االتصددئل المشددترك  السددتخ ا  قنددوات األطفددئل ومواقعهددئ اإللكترونيدد  فددى إ

 الح يث  التى تؤر  إلى استح ا  أبعئر ج ي   فى م خ  االستخ امئت واإلشبئعئت .

 تساؤالت الدراسة المسحية :

 مئ م   استخ ا  المبحوثي  عين  ال  اس  لقنوات األطفئل العربي  ومواقعهئ اإللكتروني ؟ -2

 طفئل العربي  ومواقعهئ اإللكتروني ؟مئ كثئف  استخ ا  المبحوثي  عين  ال  اس  لقنوات األ -1

 مئ رواف  استخ ا  المبحوثي  عين  ال  اس  لقنوات األطفئل العربي  ومواقعهئ اإللكتروني ؟ -3

مئ أسبئ  حرا األطفئل علدى متئبعد  المضدئمي  المق مد  بقندوات األطفدئل العربيد  ومواقعهدئ  -0

 اإللكتروني ؟

هددددئ اإللكترونيدددد  التددددى يفضدددد  األطفددددئل مددددئ الوسدددديل  المسددددتخ م  لقنددددوات األطفددددئل ومواقع -4

 استخ امهئ؟

 فروض الدراسة :

يوجدد  ا تبددئط ذ  راللدد  إحصددئلي  بددي  روافدد  اسددتخ ا  األطفددئل عيندد   الفععرض األول :

 ال  اس  لقنوات األطفئل ، وكثئف  استخ امه  لهئ .
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يوجدد  ا تبددئط ذ  راللدد  إحصددئلي  بددي  كثئفدد  اسددتخ ا  الطفدد  لقنددوات الفععرض الثععانى :

ألطفددئل ، وروافدد  اسددتخ ا  الطفدد  للوسدديل  اإلعمميدد   القنددوات التليفديونيدد  الفضددئلي  ا

 والموق  اإللكترونى للقنئ  . 

يوجد  ا تبدئط ذات راللد  إحصدئلي  بدي  روافد  اسدتخ ا  الطفد  لقندوات الفرض الثالث :

 األطفئل مح  ال  اس   وتقييمه تلك القنوات ومواقعهئ االليكتروني  . 

توجدد  عمقدد  ا تبئطيدد   ذات راللدد  إحصددئلي  بددي  اإلشددبئعئت التددى  لرابععع :الفععرض ا

 تحققهئ قنوات الطف  مح  ال  اس  ومستو  ثق  األطفئل بهئ .

  الفرض الخامس :

توجدد  فددروة ذات راللدد  إحصددئلي  فددى كثئفدد  اسددتخ ا   الطفدد  لقنددوات األطفددئل 

التعلددي   –السدد   – النددو  ومواقعهددئ اإللكترونيدد   بدددختم  خصئلصدده  ال يموجرافيدد  

 ال خ  اليومى( . –مح  اإلقئم   –خئا   – حكومى 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة :

 نوع الدراسة :

التددي  Descriptive Researchتعدد  هدداا ال  اسدد  مدد  ال  اسددئت الوصددفي  

تسته   ر اس  ظئهر  معيند  وتوصديفهئ، وتحليد  وتقدوي  خصدئل  معيند  أو موقدل 

يده صددف  التح يد   أو ر اسدد  الحقدئلق الراهندد  المتعلقد  بطبيعدد  ظددئهر ، معدي  يالددب عل

، ممدئ يسدئع  علدى  صد  (30 وذلك به   الحصول علدى معلومدئت كئفيد  ورقيقد  عنهدئ

الحقددئلق المتعلقدد  بطبيعدد  الظددئهر   والوصددول إلددى نتيجدد  ترصدد  مدد  خملهددئ روافدد  

 روني  واإلشبئعئت المتحقق  .استخ ا  الطف  المصر  لقنوات األطفئل ومواقعهئ اإللكت

 منهج الدراسة : 

وهدو المدنه  الداي يتخطدي  Survey Methodتعتمد  ال  اسد  علدى مدنه  المسدم 

عملي  وصل السدمئت أو الخصدئل  إلدي محئولد  تفسدير السدلوك وعمقتده بئلخصدئل  أو 

فدئل   حيدب تقدو  البئحثد  بعمد  مسدم لعيند  مد  األطفدئل المسدتخ   للقندوات األط(31 السمئت

ومواقعهددئ اإللكترونيدد  للتعددر  علددى أسددبئ  تفضددي  اسددتخ ا  الوسدديل  اإلعمميدد   القنددئ  أو 

موقدد  القندددئ  اإللكترونددى   وروافددد  اسدددتخ ا  تلددك قندددوات األطفددئل ومواقعهدددئ اإللكترونيددد  

 ومستويئت الر ئ فى المضمو  ومستويئت الثق  والتقيي  لتلك القنوات .

 مجتمع الدراسة :

سدن  مد   21:  9ال  اس  فى األطفئل التى تتدراوع أعمدئ ه  مد   يتح ر مجتم 

الاكو  واإلنئ  م  طم  الم ا س الحكومي  والتجريبيد  والخئصد  ، ومد  مسدتويئت 

 اقتصئري  مختلف  .
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 عينة الدراسة :

مفدرر  مد  تمميدا المرحلد  االبت اليد   344ت  تطبيق ال  اس  علي عين  قوامهدئ 

 –سن  م  مختلل الخصئل  ال يموجرافي    الندو   21 – 9 في المرحل  العمري  م 

المصددرو   –محدد  اإلقئمدد   –تجريبددي    –خددئا  –نددو  التعلددي    حكددومي  –السدد  

اليددومي ( فددي محئفظدد  رميددئط وتدد  توايدد  العيندد  علددي المدد ا س الحكوميدد  والخئصدد  

طبيدق ال  اسد  والتجريبي  الموجور  في إرا تدي الد قدئ وفئ سدكو  التعليميتدي  ، وتد  ت

 Availableوتد  سدحب العيند  بأسدلو  العيند  المتئحد   ،  1420خمل شدهر فبرايدر 

Sample  وعلى الرغ  م  كونهئ نمطئً م  أنمئط السحب العم   للعين  إال أنهدئ تسدمم

للبئحث  بحري  الوصدول إلدى عيند  ال  اسد  مد  الطفد  المصدر   وتمثيد  خصئلصده  

 ويو م الج ول التئلى خصئل  عين  ال  اس  :ال يموجرافي  ب ق  بئلا    

(2جدول رقم )  

 الخصائص الديموجرافية لعينة الدراسة

 % ك المتغيرات

 النو 

 44 244 ول 

 44 244 بنت

 244 344 االجمالى

 مح  االقئم 

 04.3 201 حضر

 41.4 240  يل

 233 333 االجمالى

 نو  الم  س  

 33.3 244 ـــ حكومي  2

 33.3 244 تجريبي  ـــ 1

 33.3 244 ـــ خئص  3

 233 333 االجمالى

 الصل ال  اسى

 09.4 204 ـــ الصل الخئمس 3

 43.3 294 ـــ الصل السئرس 0

 233 333 االجمالى

 المصرو  اليومى

 39.3 249 مصرو  يومى منخفض

 04 234 مصرو  يومى متوس 

 20.4 49 مصرو  يومى مرتف 

 233 333 االجمالى

 أسلوب جمع البيانات :

 In Person اعتمد ت ال  اسد  المي انيد  علدى اسدتمئ   االستقصدئء بئلمقئبلد  

Surveyبشدك  األسئل  اإلجئب  على جمي  لضمئ  ال  اس  عين  م  فى جم  البيئنئت 

   .النتئل  واستخما بئلعمليئت اإلحصئلي  يخ  ال بمئ سلي 

 اختبار الصدق :

 Content ة للتأكدد  مدد  الصدد ة مدد  حيددب المحتددو  أجددري اختبددئ  الصدد 

Validity حيددب   تدد  تح يدد  أهدد ا  ال  اسدد  وتسددئؤالتهئ ، ثدد  و دد  األسددئل  التددي ،
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 Faceتاطي أه ا  وتسئؤالت وفرو  ال  اس ، وت  التحقق م  الص ة الظدئهري 

Validity  خددمل عر ددهئ علددى مجموعدد  مدد  األسددئتا   لإلسددتمئ    االسددتبيئ ( مدد

 ، وت  تع ي  االستمئ   وفقئ لمئ أب وا م  ممحظئت.(1 *ي المحكم

 اختبار الثبات:

للتأك  مد  صدحيف  االستقصدئء قئمدت البئحثد  بئسدتخ ا  أسدلو  إعدئر  االختبدئ  

وهدو إعدئر  تطبيددق المقيدئس علددى نفدس العيندد  مد  المفددررات بعد  مددرو  فتدر  امنيدد ، 

تد  تطبيدق أسدلو  إعدئر  االختبدئ  علدى وتق ير قيم  الثبئت بي  نتئل  االختبئ ي ، وقد  

مدد  العيندد  ، حيددب أعيدد  تطبيددق االختبددئ  بعدد  مددرو  أسددبوعي  علددى االختبددئ   24%

األول، وعن  حسئ  معئم  اال تبئط لهاي  االختبئ ي  جئءت النتيج  مرتفع ، وتشدير 

 إلى ثبئت صحيف  االستقصئء.

 متغيرات الدراسة :

   بقنوات األطفئل ومواقعهئ اإللكتروني .: التعر  للمضئمي المتغير المستقل

 : اشدبئعئت الطفد  المصددر  نحدو المعلومدئت والمعدئ   والمهددئ ات المتغعيير التابيعيع

 .واقعهئ اإللكتروني  مح  ال  اس التى تطرحهئ قنوات األطفئل وم

 كثئف  التعر  لقنوات األطفئل ومواقعهئ اإللكتروني . -: المتغيرات الوسيطة

 ر  لقنوات األطفئل ومواقعهئ اإللكتروني .رواف  التع -

 مستويئت الر ئ والثق  فى المضئمي  اإلعممي  . -

 الخصئل  ال يموجرافي  للمبحوثي  . -

 مفاهيم الدراسة :

: أسبئ  استخ ا  الطف  لقنوات األطفئل  حيب تدؤثر نظدر  الطفد  نحدو  الدوافع

طف  وين ف  نحو هاا القنئ  إنطمقدئً استخ ا  القنئ  على االشبئعئت التى يحص  عليهئ ال

 م  إر اكه للمحتو  المعرو  وتقييمه لهاا المحتو  .

التددى  المعلومددئت والمعددئ   والمهددئ ات: مجموعدد  مدد  الفوالدد  و اإلشععباعات

يحص  عليهئ الطف  نتيج  استخ ا  القنئ  لتحقيق أه ا  معين  وإ  ئء حئجئت معنيد  

 له م  هاا االستخ ا .

 وتسدعي و غبئت الطف ، اهتمئمئت تخئطب التي القنوات : هى فالقنوات األط

 مضدئمي  مد  تق مه مئ خمل م  واتجئهئته قيمه على تشكي  وتعم  احتيئجئته، لتلبي 

                                                           
   *( قئ  بتحكي  استمئ   اإلستبيئ  األسئتا  التئلي  أسمئؤه  :

 جئمع  القئهر . –كلي  اإلعم   –األستئذ بقس  اإلذاع  والتليفديو          حم  المرسي أ.ر. محم  محمور م -

 جئمع  القئهر . –كلي  اإلعم   –األستئذ بقس  اإلذاع  والتليفديو          أ.ر. خئل  صمع ال ي  حسي  -

 جئمع  رميئط –كلي  التربي  النوعي   –األستئذ بقس  اإلعم  التربو  أ.ر. عب  الرحي  أحم  سليمئ  ر ويش       -

 جئمع  رميئط. –كلي  التربي  النوعي   –األستئذ المسئع  بقس  اإلعم  التربو   ر. راليئ إبراهي  المتبولي  -

  جئمع  رميئط  –التربي  النوعي   كلي  –الم  س بقس  اإلعم  التربو   ر. مرو  محم  عو    -

 جئمع  رميئط . –كلي  التربي  النوعي   –بقس  اإلعم  التربو  الم  س  ر. محم  سئمي صبري   -

 جئمع  رميئط . –كلي  التربي  النوعي   –الم  س بقس  اإلعم  التربو    ر. مني سمير محم    -

 جئمع  رميئط . –كلي  التربي  النوعي   –الم  س بقس  اإلعم  التربو   ر. ليلي طئهر عب  السم    -
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 تملد  قوالدب عبدر والعقليد  الاهنيد  وإمكئنئتده ق  اتده مد  تتنئسدب أ  يجدب و سدئل 

 .مبتكر  بأسئليب المضئمي  م  هاا يق   مئ طبيع 

 : MBC3ة قنا

هدي قندئ  فضدئلي  سدعوري  متخصصد  موجهد  لمطفدئل  لألطفدئل MBC3قندئ  

وتخئطب األطفئل ببب األفم  الكئ تونيد  والبدرام  والمسلسدمت  وبد أ بدب القندئ  عدئ  

 MBC3وتقد   قندئ   MBCتحت شعئ  أحلى عئل  لتنض  إلى مجموع  قنوات  1440

لتثقيفيدد  لألطفددئل تسددئع ه  علددى التواصدد  مديجددئً مدد  البددرام  التعليميدد  والترفيهيدد  وا

واإلب ا  وصق  مهئ اته    وفى إطدئ  سدعى القندئ  إلدى تقد ي  إعدم  هدئر  يجمد  بدي  

الشدهير  تمدنم  Nickelodeonإتفئقي  م  قنئ   MBC3الترفي  والمعرف    وقعت قنئ  

 (32) القنئ  حق عر  كئف  عرو هئ وبرامجهئ بع  ربلجتهئ إلى اللا  العربي .

 : Cartoon Network Arabicبالعربية  CNقناة 

هدي  "Cartoon Network Arabic" بئلعربيد  لألطفدئل قنئ  كرتدو  نتدو ك

قنئ  فضئلي  عربي  متخصص  موجه  لمطفئل وتخئطب األطفئل ببدب األفدم  والعدئ  

كدئ تو  نتدو ك  العربيد   بد أ بدب قندئ  قندوات األطفدئل كرتو  نتو ك وتعتبدر مد  أهد 

كئ تو   والتي تبب بئللا  العربي  ويوج  مقر للمحط  الفضئلي  1424في عئ   ربي بئلع

كرتدو  نتدوو ك  ب ول  اإلمدئ ات العربيد  بم يند  ربدي لإلعدم   ترجد  قندئ  نت وو ك

  المملوك  لمجموع   "Carton Network" كرتو  نتو ك إلي شبك  قنوات بئلعربي 

بدب وتسدته   رول أو وبدئ والشدرة األوسد  قنوات ترنر بروركئستي  سيسدت  والتدي ت

وتسته   المشئه ي  واألطفئل العر  في شمئل أفريقيئ وبعض الجمهو  العربي ب ول 

 (33  الشرة األوس  .

 : Space Toonقناة 

هي أول قنئ  عربي  موجه  لمطفئل تبب مجئندئً وبد أ البدب  Space Toonقنئ  

هدو فضدئء الكدئ تو    ويعدور  Space Toon ويرجد  معندى 1444الرسدمى     عدئ  

الفض  فى إنشئء القنئ  إلى هيئ  اإلذاع  والتليفديو  البحريني  م  خدمل تبندى مؤسسد  

 Space Toonشبئ  المستقب  مدئيطلق عليهدئ  امبراطو يد  الطفد    وقد  أطلدق اسد  

هويد  إيمئنئً م  القئلمي  أنهئ سو  تحقق نحئجئً بئهراً   وته   القنئ  إلى الحفدئظ علدى 

الطف  العربى م  خمل استخ ا  اللا  العربي  الفصحى لمواجه  العدو الاربى  وتعلي  

الطف  القي  والسلوكيئت البنئء  والمسئهم  فى تنشئ  وتنمي  مهدئ ات األطفدئل وتثقديفه  

 . (34 م  خمل الترفي  والتسلي 

 المعالجة اإلحصائية للبيانات :

ت واسددتخراج النتددئل  اإلحصددئلي  بئسددتخ ا  تدد  إرخددئل ومعئلجدد  وتحليدد  البيئنددئ

اختصدئ اً لدـ:  SPSSبرنئم   الحدم  اإلحصئلي  للعلو  االجتمئعي   والمعرو  بئس  
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Statistical Package for The Social Sciences  وذلددك بددئللجوء إلددى ،

 المعئممت واالختبئ ات والمعئلجئت اإلحصئلي  المنئسب  وتتمث  فى :

 ط  والنسب المئوي التكرا ات البسي -2

 المتوس  الحسئبي واالنحرا  المعيئ ي -1

 الوا  المئوي الاي يحسب م  المعئرل  : -3

 ال  ج  العظمى للعبئ  ( ÷ 244 ×الوا  المئوي =  المتوس  الحسئبي 

( Pearson Correlation Coefficientمعئمددد  ا تبدددئط بيرسدددو    -0

م  مستو  المسئف  أو ل  اس  ش   واتجئا العمق  اال تبئطي  بي  متايري  

(. وقدد  اعتبددرت العمقدد   ددعيف  إذا كئنددت Interval Or Ratioالنسدب   

، وقويد  إذا  4.44-4.34، ومتوسدط  مدئ بدي   4.34قيم  المعئم  أق  مد  

 . 4.44اارت ع  

-Independent-Samples Tاختبددددئ   ت( للمجموعددددئت المسددددتقل    -4

Test  متوسددددطي  حسددددئبيي  ( ل  اسدددد  ال اللدددد  اإلحصددددئلي  للفددددروة بددددي

لمجموعتي  مستقلتي  م  الحئالت الم  وس  فدي أحد  المتايدرات مد  ندو  

 ( .Interval Or Ratioالمسئف  أو النسب   

( Oneway Analysis of Varianceتحليد  التبدئي  ذو البعد  الواحد    -9

ل  اسد  ال اللد  اإلحصدئلي  للفدروة  ANOVAالمعرو  اختصدئ اً بئسد  

سئبي  ألكثر م  مجموعتي  م  الحئالت الم  وس  فدي بي  المتوسطئت الح

 ( .Interval Or Ratioأح  المتايرات م  نو  المسئف  أو النسب   

( بطريقدد  أقدد  فددرة معنددوي Post Hoc Testsاالختبددئ ات البع يدد    -4

 LSD: Least Significance Difference  لمعرفد  مصد   التبدئي )

وجدور  ANOVAموعدئت التدي يثبدت وإجراء المقئ نئت الثنئلي  بدي  المج

 فروة رال  إحصئليئً بينهئ .

فدأكثر ، أي  %94وق  ت  قبول نتئل  االختبئ ات اإلحصئلي  عن  ر ج  ثقد   -

 فأق  . 4.44عن  مستو  معنوي  
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 نتائج الدراسة :

 ( 1جدول رقم )

 مدى متابعة األطفال لقنوات األطفال محل الدراسة  
 التكرار والنسبة                                                                 

 اسم القناة                                    
 % ك

 MBC3 قنئ  

 44 244 رالمئ   اتئبعهئ بئنتظئ  (

 04 214 أحيئنئ   اتئبعهئ بشك  متقط  (

 24 34 نئر ا   اتئبعهئ بشك   عيل (

 233 333 االجمالى

 بئلعربي  CN  قنئ  

 03.0 234 رالمئ   اتئبعهئ بئنتظئ  (

 34.3 221 أحيئنئ   اتئبعهئ بشك  متقط  (

 29.3 40 نئر ا   اتئبعهئ بشك   عيل (

 233 333 االجمالى

 قنئ  سبيس تو 

 34.4 91 رالمئ   اتئبعهئ بئنتظئ  (

 02.3 210 أحيئنئ   اتئبعهئ بشك  متقط  (

 14 00 شك   عيل (نئر ا   اتئبعهئ ب

 233 333 االجمالى

قد  احتلدت المرتبد  األولدى فدى  MBC3تشير بيئنئت الج ول السدئبق إلدى أ  قندئ  

متئبعدد  األطفددئل عيندد  ال  اسدد  حيددب بلاددت نسددب  األطفددئل الدداي  يتئبعونهددئ بصددف  

 . %24وبصف  نئر   بنسب    %04وفى بعض األحيئ  بنسب   %44رالم  إلى 

بئلعربيدد  الترتيددب الثددئنى حيددب جئلددت مسددتو  متئبعتهددئ  CNئ  فيمددئ احتلددت قندد

، وفدددى  %34.3ثددد  فدددى بعدددض األحيدددئ  بنسدددب   %03.0بصدددف  رالمددد   بنسدددب  

 .% 29.3الترتيب األخير بصف  نئر   بنسب  

وجئء فى الترتيب األخيدر متئبعد  الجمهدو   لقندئ  سدبيس تدو  بصدف  رالمد  بنسدب  

 .%14  نئر   بنسب  وبصف %02.3وأحيئنئ بنسب    34.4%

(  1420وتختلل نتئل  ال  اس  ع  مئ توصلت إليده  ر اسد  ند ا عبد القئر  علدي  

مق مددد  القندددوات التدددي يفضددد  المبحوثدددو  متئبعتهدددئ، حيدددب  mbc3تصددد   قندددئ  

(، تليهدئ قندئ  طيدو  الجند  فدي المرتبد  %02.9جئءت في المرتبد  األولدى بنسدب   

  كدددوكي كيددد ا فدددي المرتبددد  الثئلثددد  بنسدددب  (، تليهدددئ قندددئ%41.0الثئنيددد  بنسدددب   

(، %04.4بئلعربيدد   فددي المرتبدد  الرابعدد  بنسددب     CN(، تليهددئ قنددئ  01.4% 

(، تليهددئ قنددئ  كددراميش %31.4تليهددئ قنددئ  سبيسددتو  فددي المرتبدد  الخئمسدد  بنسددب   

(، تليهددئ قنددئ  الجديددر  أطفددئل فددي المرتبدد  %24.1فددي المرتبدد  السئرسدد  بنسددب   

 (35 .ألخير السئبع  وا

( حيدددب جدددئءت القندددوات العربيددد  1424وكدددالك ر اسددد   نسدددم  إمدددئ  سدددليمئ   

سدددنوات قندددئ  بدددراع  بئلمرتبددد  األولدددى  0الدددى  9المفضدددل  لألطفدددئل مددد  سددد  

 MBC3ثد  قندئ   %90، تلتهدئ قندئ  كدوكى بنسدب   %42بئلمرتب  األولى بنسدب  

 (36 . %92بنسب  
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 (  3 جدول رقم )

 ا األطفال عينة الدراسة عدد الساعات التى يقضيه
 التكرار والنسبة                                                                 

 اسم القناة
 % ك

 MBC3 قنئ   

 46 231 اقل من ساعة

 44.4 234 ساعات 3من ساعة الى 

 5 25 ساعات 5يي  4من 

 4.3 23 ساعات 6اكثر من 

 233 333 االجمالى

 العربي  CN  قنئ  

 51.3 246 اقل من ساعة

 34.4 234 ساعات 3من ساعة الى 

 5 25 ساعات 5يي  4من 

 2.4 5 ساعات 6اكثر من 

 233 333 االجمالى

 قنئ  سبيس تو 

 64 291 اقل من ساعة

 14.4 44 ساعات 3من ساعة الى 

 4.4 13 ساعات 5يي  4من 

 3.4 22 ساعات 6اكثر من 

 233 333 االجمالى

فجئءت   MBC3تشير بيئنئت الج ول السئبق إلى تنو  ع ر سئعئت متئبع   األطفئل لقنئ  

، وتمهئ م   %00.4سئعئت بنسب   3، ث  م  سئع  إلى  %09الم   أق  م  سئع  بنسب  

 . %0.3سئعئت بنسب   9وفى الترتيب األخير أكثر م    %4سئعئت بنسب   0-4

العربي  فق  كئ  تعر  األطفئل للقنئ  أق  م  سئع   CNنئ  واختلل األمر بئلنسب  لق

سئعئت بنسب   4-0، وتمهئ م   %30.4سئعئت بنسب   3ث  م  سئع  إلى  %40.3بنسب  

 . %2.4سئعئت بنسب   9وفى الترتيب األخير أكثر م    4%

ث   %90وفيمئ يتعلق بقنئ  سبيس تو  فق  كئ  تعر  األطفئل للقنئ  أق  م  سئع  بنسب  

، وفى  %4.4سئعئت بنسب   4-0، وتمهئ م   %10.4سئعئت بنسب   3م  سئع  إلى 

 . %3.4سئعئت بنسب   9الترتيب األخير أكثر م  

وتو م النتئل  السئبق  أ  نم  وكثئف  المشئه   للقنوات التليفديوني   لألطفئل عين  

 .  ال  اس  يتراوع م  م  المستو  الضعيل إلى المستو  المتوس 

 ( 4جدول رقم )

 ترتيب القنوات المفضلة لألطفال حسب األهمية 
 الترتيب

 

 القناة

الترتيب 

 االول

الترتيب 

 الثانى

الترتيب 

 الثالث

 الوزن المرجح

 النقاط
الوزن 

 المئوى

MBC3 221 232 52 664 34.2 

CN 35.4 636 44 232 229 بالعربية 

 14.4 493 242 65 64 سبيس تون

 233 2496  وزانمجموع اال
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قدد  احتلددت الترتيددب األول بئلنسددب   MBC3تو ددم بيئنددئت الجدد ول السددئبق أ  قنددئ   

القنددوات المفضددل  لألطفددئل عيندد  ال  اسدد  حسددب األهميدد  بددوا  مئددو  مددرجم بلدد  

، وفددى الترتيددب الثئلددب  %34.0بئلعربيدد   بددوا  مئددو   CN، تمهددئ قنددئ   34.2%

 . %14.0 واألخير قنئ  سبيس تو  بوا  مئو 

 (5جدول رقم )

 الوسيلة المفضلة لتعرض األطفال لقنواتهم المفضلة 

 التكرار والنسبة                                                                     

 الوسيلة
 % ك

 33.4 61 القناة التليفزيونية الفضائية -2

 22 33 الموقع اإللكترونى للقناة باإلنترنت -1

 61.3 135 استخدام االثنين معاً  -3

 233 333 االجمالى

تشير بيئنئت الج ول السئبق إلى أ  تفضيمت األطفئل المتعلق  بئلمنصئت التدى 

، الموقددد   %34.4يتعر دددو  لهدددئ فقددد  كئندددت القندددئ  التليفديونيددد  الفضدددئلي  بنسدددب  

ئ  التليفديونيدد  ، اسددتخ ا  منصدد  القندد %22االليكترونددى للقنددئ  بشددبك  االنترنددت بنسددب  

 . %90.3والموق  االليكترونى معئً بنسب  

 ( 6جدول رقم )

 ترتيب الوسائل المستخدمة حسب أهميتها للطفل 

 الترتيب

 

 القناة

الترتيب 

 االول

الترتيب 

 الثانى

 الوزن المرجح

 النقاط
الوزن 

 المئوى

 53.3 451 241 251 القناة التليفزيونية الفضائية

 49.4 444 253 244 ونى للقناة باإلنترنتالموقع اإللكتر

 233 199  مجموع االوزان

تشددير بيئنددئت الجدد ول السددئبق إلددى أ  المنصدد  اإلعمميدد   األكثددر تفضدديم لدد   

األطفددئل عيندد  ال  اسدد  هددى مشددئه   القنددئ  التليفديونيدد  الفضددئلي  وذلددك بددوا  نسددبى 

لقنددئ  علددى شددبك  اإلنترنددت تمهددئ الموقدد  االليكترونددى ل 041وبمجمددو  نقددئط  44.3%

 فى الترتيب الثئنى . %09.4بوا  مئو  

وتعكس النتئل  السئبق  تقئ   نسدب اعتمدئر األطفدئل علدى الموقد  االليكتروندى 

والقنددئ  التليفديونيدد   فددى التعددر  للمحتددو  المقدد   مدد  خملهددئ بمددئ يشددير لتعددئظ  رو  

واختيددئ  المحتددو  المفضدد  المشددئه   عبددر  االنترنددت بمددئ تددوفر  مدد  سددهول  التصددفم 

 للطف  وفقئ لرغبئته واحتيئجئت  .
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 ( 4جدول رقم )

 نمط المنصات االلكترونية التى يستخدمها األطفال لمتابعة قنواتهم المفضلة
 التكرار و النسبة                                                                 

 المنصات اإللكترونية
 % ك

 11 164 لكترونى للقناةالموقع اإل

 54.3 241 قناة اليوتيوب

 15 45    الفيس بوك

 333 اجملة من اجابو

تشير بيئنئت الج ول السئبق إلى أ  أبرا المنصئت االليكتروني  التى يستخ مهئ 

 %00األطفئل لمتئبع  قنواته  الفضئلي  المفضل  فق  كئ  الموق  االليكترونى للقنئ  بنسب  

، وصفح  القنئ  على موق  الفيسبوك  %44.3يب الثئنى قنئ  اليوتيو   بنسب  ،وفى الترت

، وتعكس النتئل  السئبق  أهمي  المنصئت اإلعممي  الج ي   لألطفئل بمئ توفر   %14بنسب  

م  سهول  فى التصفم، واختيئ  المحتو  الا  ينئسبه فى التوقيت الا  يتئع له وهو مئ 

 فديوني  التقلي ي  التى ال تتوفر معه تلك اإلمكئنيئت . يختلل ع  المشئه   التلي

( ع  1420وتختلل النتئل  السئبق  ع  مئ توصلت إليه ر اس  ن ا عب القئر  علي  

قئلم  األجهد  التي يتئب  م  خملهئ المبحوثو  م  األطفئل لقنواته  ” التليفديو ”تص   

(، يليه %01.1بنسب   ” موق  اليوتيو ”ي  (، يليه في المرتب  الثئن%99.4الُمفضل  بنسب   

(، يليه في المرتب  الرابع  %20.4بنسب   ” موق  القنئ  على اإلنترنت”في المرتب  الثئلث  

 (37 (.%2.1بنسب   ” الرسئل  النصي  واالتصئالت الهئتفي ”

 ( 1جدول رقم )
 تليفزيونية الفضائيةمدى تأثير استخدام األطفال للموقع اإللكترونى على مشاهدة القناة ال

 التكرار والنسبة                                                                                       

 مدى التأثير
 % ك

 15.4 44 ال يؤثر 

 44.3 113 يؤثر  

 233 333 االجمالى

 اس  تر  تشير بيئنئت الج ول السئبق إلى أ  نسب  كبير  م  األطفئل عين  ال 

أ  استخ امه  للموق  اإللكترونى أثر على مشئه ته  للقنوات التليفديوني  الفضئلي  

م  المبحوثي  عين  ال  اس  أ  استخ امه   %14.4، فى  أت نسب   %40.3بنسب  

للموق  االليكترونى ل  يؤثر على مشئه ته  بئلقنوات التليفديوني  الفضئلي  . وتو م 

ير المحتو  المق   م  خمل المواق  االليكتروني  على أنمئط مشئه   النتئل  السئبق  تأث

 األطفئل للقنوات التليفديوني  التقلي ي  .

 (9جدول رقم )

 على مشاهدة القناة التليفزيونية الفضائية أوجه التأثير الناتج عن استخدام األطفال للموقع اإللكترونى
 التكرار والنسبة                                                                

 أوجه التأثير
 % ك

 56.2 215 تقلل من مشاهدة القناة -2

1-  ً  42.4 93 تؤدى إلى التطوير والتكامل معا

 1.1 5 تلغى مشاهدة  القناة  -3
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تشير بيئنئت الج ول السدئبق إلدى أ  أوجده التدأثير الندئت  عد  اسدتخ ا  األطفدئل 

علددى مشددئه    القنددئ  التليفديونيدد  الفضددئلي  شددملت أنهددئ تقلدد  مدد  للموقدد  اإللكترونددى 

، تمهددئ أنهددئ تددؤر  إلددى التطددوير والتكئمدد  معددئ بنسددب   %49.2مشددئه   القنددئ  بنسددب  

وهو مئ يعكس تدأثير اإلعدم  الج يد   %1.1،  أنهئ تلاى مشئه   القنئ  بنسب   02.4%

اختيدددئ  المحتدددو  علدددى البدددب  بمدددئ يتيحددد  مددد  سدددهول  االسدددتخ ا  والتفئعليددد  وحريددد 

 التليفديونى التقلي   .

 ( 23جدول رقم )

  مدى مساعدة األجهزة الذكية فى استخدام القنوات التليفزيونية الفضائية

 التكرار والنسبة                                                              

 مدى الموافقة
 % ك

 51 244 نعم

 41 216 ال

 233 333 لىاالجما

 –أ  بددئر  –تشددير بيئنددئت الجدد ول السددئبق إلددى  أ   أجهددد   التليفددو  المحمددول 

 %40تئبلت(  ق  أسهمت فى استخ ا  األطفئل عين  ال  اسد  للقندوات الفضدئلي  بنسدب  

مدد  عيندد  ال  اسدد  أ  تلددك األجهددد  لدد  تسددئع ه  علددى  %01، فيمددئ أشددئ ت نسددب  

لفضئلي  وهو مئ يو دم خطدو   تواجد  األجهدد  الاكيد  استخ ا  القنوات التليفديوني  ا

بئسددتمرا  فددى متنددئول أيدد   األطفددئل وامكئنيدد  تعر دده  لمحتددو  ال يتوافددق مدد  قددي  

( 1420وتقئلي  األسر  المصري  فى  وء مئ توصلت إلي  ر اس  هئل  جميد  عطيد   

ثد  وعمقتهددئ تدأثر  أطفدئل مرحلد  التعلددي  األسئسدى بوسدئل  تكنولوجيددئ االتصدئل  الح ي

بسلوكه  الع وانى نحو الاات،  الممتلكئت وسلوكه  الموجه نحدو اآلخدري  نتيجد  عد ر 

عددد ر سدددئعئت اسدددتخ ا  األلعدددئ  اإللكترونيددد   -سدددئعئت اسدددتخ ا  القندددوات الفضدددئلي 

 (38 ع ر سئعئت استخ ا  االنترنت . -والهئتل المحمول

 (22جدول رقم )

 ن عليها من قنواتهم المفضلة مع األخرين مناقشة األطفال للمعلومات التى يحصلو

 التكرار والنسبة                                                                      

 األشخاص المفضلين
 % ك

 42.3 124 االصدقاء

 66.3 299 االسرة

 36 231 االقارب

 22.3 34 المدرسون

 9 14 الاناقش مع احد

 333 اجملة من اجابو

تشددير بيئنددئت الجدد ول السددئبق إلددى تفضددي  األطفددئل منئقشدد  لمعلومددئت التددى 

، تمهددئ أفددرار  %42.3يحصددلو  عليهددئ مدد  قنددواته  المفضددل  مدد  األصدد قئء بنسددب  
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وفددى المرتبدد   %39ثدد  فددى الترتيددب الثئلددب  األقددئ   بنسددب   %99.3األسددر  بنسددب  

ر عد   منئقشد  تلدك المعلومدئت ، وفى الترتيب األخي %22.3الرابع  الم  سي  بنسب  

 . %9م  أح  بنسب  

وتو ددم النتددئل  السددئبق  تفضددي  األطفددئل للحددوا  مدد  آقددرانه  مدد  األصدد قئء 

بنسب كبير  لمئ يوفرا م  فرص  للتمقى وتبدئرل المعلومدئت مد  مد  يتشدئبه معده فدى 

و  فدى نفس التفكير والعمر، وتأتى األسر  فدى الترتيدب الثدئني بمدئ يشدير إلدى أهميد  ر

متئبع  أطفئلهئ والحوا  المستمر معهئ حول مئ يقد   بدئلقنوات الفضدئلي  التدى تسدته   

 األطفئل .

وتتقددئ   تلددك النتيجدد  مدد  مددئ توصددلت إليدد  ر اسدد  المجلددس العربددى للطفولدد  

( بتفضي  األطفئل تصفم مواق  قنوات األطفئل بطريق  منفدرر  بد و  1420والتنمي   

، تمهئ تصفم اإلنترنت فدى وجدور األصد قئء % 90.0بلات  وجور األ  واأل ؛ بنسب 

 21.3ثد  مد  األقدئ   بنسدب   % 23.4ث  مد  امدمء الم  سد  بنسدب   % 20.1بلات 

لك  منه  علدى التدوالى وأخيدرا مد  الجيدرا   % 9.9و  % 0.9فئأل  واأل  بنسب   %

 (39  فق . % 0.4بنسب  

  (21جدول رقم )

 ضلة بقنوات األطفال المضامين التليفزيونية المف

 التكرار والنسبة                                                            

 المضمون
 % ك

 16 151 مضمون ترفيهى

 46.4 243 مضمون  تثقيفى

 44 231 مضمون تعليمى
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ضددئمي  تشددير بيئنددئت الجدد ول السددئبق إلددى تفضددي  األطفددئل عيندد  ال  اسدد   للم

تمهدئ المضدمو  التثقيفدى  %09الترفيهي  عن  مشئه ته  لقنوات األطفئل وذلدك بنسدب  

وهددو مددئ يعكددس  ؤيدد  الطفدد   %00ثدد  المضددمو  التعليمددى  بنسددب    %09.4بنسددب  

للمحتو  المق   بئلقنوات التليفديوني  أنه محتو  ترفيهى بئلمقدئ  األول  يبعدب لده قد   

 م  الراح  واالسترخئء .

(  1420فدق تلدك النتيجدد  مد  مدئ توصددلت إليد  ر اسد   لميددئء محمد   شدد ي  وتت

مد  سدديطر  المضددمو  الترفيهدى علددى المضددئمي  المق مد   بقنددوات األطفددئل الموجهدد  

 (40  للطف  المصر  .
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 ( 23جدول رقم )

 MBC3 دوافع استخدام األطفال لقناة

 درجة الموافقة

 العبارة

ط المتوس غير موافق ال أعرف موافق

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

الوزن 

 % ك % ك % ك النسبى

 11.3 3.64 1.64 22 33 24 41 45 115 إكساب سلوك ومهارات جديدة - 

 15.1 3.61 1.56 22 33 11.3 64 66.4 133 شغل وقت الفراغ - 

إعجاب وتأثر بشخصيات  - 

 العمل
133 64.4 41 26 49 26.3 

1.52 3.46 13.1 

 41.2 3.19 1.34 11 14 9.4 19 61.3 214 عرض أفالم متميزةزيادة  - 

 44.9 3.12 1.34 12.4 65 13 69 55.3 266 إتاحة التعبير عن أفكارى - 

إعادة األعمال المقدمة  فى وقت  -

 مناسب لى
243 54.4 32 23.3 96 31 

1.16 3.92 45.1 
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ال واف  التى يعتم  عليهئ األطفئل فى  تشير بيئنئت الج ول السئبق إلى تع ر

إكتسئ  سلوك ومهئ ات  حيب جئء فى الترتيب األول راف   MBC3استخ امه  لقنئ  

، وتمهئ فى الترتيب الثئنى  %00وبوا  نسبى  1.90ج ي   بمتوس  حسئبى ق    

، وفى الترتيب  %04.1وبوا  نسبى  1.49شا  وقت الفراغ  بمتوس  حسئبى ق    

 %03.0جئء اإلعجئ  والتأثر بشخصيئت األعمئل المق م  بوا  نسبى   الثئلب

  %40.2، وتمهئ  ايئر  عر  أفم  متميد  بوا  نسبى  1.42ومتوس  حسئبى 

ومتوس    44.9بوا  نسبى  ،  إتئح  التعبير ع  أفكئ  الطف 1.30ومتوس  حسئبى 

 ى وقت منئسب  للطف وفى الترتيب األخير  إعئر  األعمئل المق م   ف 1.3حسئبى 

 .1.19ومتوس  حسئبى    44.1بوا  نسبى 

 (24جدول رقم )

 بالعربية CNدوافع استخدام األطفال لقناة 

 درجة الموافقة

 العبارة

المتوسط  غير موافق ال أعرف موافق

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

الوزن 

 % ك % ك % ك النسبى

 93.4 3.62 1.41 1.4 16 23.4 31 13.4 141 شغل وقت الفراغ -

إعجاب وتأثر بشخصيات  -

 األعمال
293 64.3 43 24.3 64 12.3 

1.43 3.11 12.3 

 13.9 3.49 1.43 21.4 56 13 63 62.3 214 إكساب سلوك ومهارات جديدة -

 13.3 3.12 1.43 13.3 62 29.3 51 63.3 212 إتاحة التعبير عن أفكارى -

 44.1 3.93 1.13 32.4 95 24 41 54.3 263 ىإعادة  األعمال فى وقت مناسب ل -

 43.9 3.92 1.11 33 99 21.3 34 54.4 264 زيادة عرض أفالم متميزة -
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تشير بيئنئت الج ول السئبق إلى تع ر ال واف  التى يعتم  عليهئ األطفئل  

شا  وقت بئلعربي  حيب جئء فى الترتيب األول راف   CNفى استخ امه  لقنئ  

، وتمهئ فى  %94.4وبوا  نسبى  1.41الفراغ   بمتوس  حسئبى ق    

الترتيب الثئنى اإلعجئ  والتأثر بشخصيئت األعمئل بمتوس  حسئبى ق    
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، وفى الترتيب الثئلب جئء إكسئ  سلوك  %02.4وبوا  نسبى  1.03

، وتمهئ إتئح   1.0ومتوس  حسئبى  %04ومهئ ات ج ي     بوا  نسبى  

،  إعئر  1.13ومتوس  حسئبى   %40.1لتعبير ع  أفكئ  الطف  بوا  نسبى ا

ومتوس  حسئبى 40.1األعمئل المق م   فى وقت منئسب  للطف  بوا  نسبى 

،  44.1وفى الترتيب األخير، ايئر  عر  أفم  متميد  بوا  نسبى  1.1

 .1.19ومتوس  حسئبى 

 يي قناة سبيس تون 3

 ( 25جدول رقم )

 دام األطفال لقناة سبيس توندوافع استخ

 درجة الموافقة

 العبارة

المتوسط  غير موافق ال أعرف موافق

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

الوزن 

 % ك % ك % ك النسبى

 14.6 3.64 1.63 1.4 16 13 63 42.3 124 شغل وقت الفراغ -

إكساب سلوك ومهارات  -

 جديدة
135 61.3 64 11.3 11 9.3 

1.59 3.66 16.3 

إعجاب وتأثر بشخصيات   -

 األعمال 
269 56.3 59 29.4 41 14 

1.31 3.14 44.4 

 45.1 3.46 1.14 21.4 56 35.3 236 46 231 إتاحة التعبير عن أفكارى -

إعادة األعمال فى وقت مناسب  -

 لى
231 46 61 11.4 94 32.3 

1.25 3.14 42.6 

 43.3 3.92 1.22 36.3 239 26.3 49 44.3 241 زيادة عرض أفالم متميزة -
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تشير بيئنئت الج ول السئبق إلى تع ر ال واف  التى يعتم  عليهئ األطفئل فى 

 شا  وقت الفراغ   حيب جئء فى الترتيب األول راف سبيس تون استخ امه  لقنئ  

، وتمهئ فى الترتيب الثئنى  %04.9وبوا  نسبى  1.93بمتوس  حسئبى ق    

،  %09.3وبوا  نسبى  1.49سئ  سلوك ومهئ ات ج ي    بمتوس  حسئبى ق    إك

 %44.0وفى الترتيب الثئلب اإلعجئ  والتأثر بشخصيئت األعمئل جئء بوا  نسبى  

  %44.0بوا  نسبى  ، وتمهئ  إتئح  التعبير ع  أفكئ  الطف    1.3ومتوس  حسئبى 

بوا  نسبى  فى وقت منئسب  للطف ،  إعئر  األعمئل المق م   1.14ومتوس  حسئبى 

وفى الترتيب األخير  ايئر  عر  أفم  متميد   1.24، ومتوس  حسئبى  42.9

 .1.22ومتوس  حسئبى    44.3بوا  نسبى 

( حيب 1429وتختلل تلك النتئل  م  مئ توصلت إليه ر اس  نو ا مسع  

للحصول على  توصلت إلى أ  رواف  األطفئل عين  ال  اس  يتعر و  للقنوات تشم 

ث  الترتيب الثئنى التعور على المشئه    1.93التسلي  والراح  ،بمتوس  حسبى 

، عر هئ لألغئنى التى ترتب  بحيئ  الطف  ، ث  التشعر الطف  بئلوح     1.30بمتوس  

 (41 .1.13،ويليهئ قضئء وقت الفراغ بمتوس   1.10بمتوس  

( إلى 1420لطفول  والتنمي   وفى هاا اإلطئ  أشئ ت ر اس  المجلس العربى ل

 المق م  األطفئل ال  اس  لبرام  عين  بئل ول العربي الطف  مشئه   نسب  ا تفئ 
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 ويرج  ذلك الوظيفي ، وال واف  بئألسبئ  مقئ ن  طقوسي ، ورواف  ألسبئ  بئلتليفديو 

 ئفتهإ  أو تعلمه يت  مئ نسب  انخفئ  يمحظ كمئ ترفيهي، كقئلب األطفئل برام  لطبيع 

ً  يمث  بمئ األطفئل برام  م  ج ي   م  معلومئت  مضمو  سطحي  يعكس مؤشرا سلبيئ

 (42  .تعلمهئ العربي الطف  يحتئج وسلوكيئت بمعلومئت تضمينهئ إذ  يجب البرام ، هاا

  (26جدول رقم )

 MBC3اإلشباعات التى تحققها قناة 
 درجة الموافقة

 العبارة

 المتوسط غير موافق ال أعرف موافق

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

الوزن 

 % ك % ك % ك النسبى

 93.3 3.64 1.42 23.3 32 1 14 12.4 145 معرفة معلومات مفيدة

 93.3 3.65 1.43 23.3 32 9.3 11 13.3 142 المتعة والترفيه

 11.3 3.63 1.65 1.4 16 24.4 53 43.4 112 أعباء المذاكرةتساعدنى على تخفيف 

 11.3 3.42 1.64 23.4 42 1.3 15 41 134 ث باللغة العربيةأتعلم التحد

أشعر بأننى قضيت على الملل من 

 االستخدام المتكرر لها
113 44.3 31 23.4 45 25 1.59 3.44 

16.3 

 11.3 3.44 1.46 24 52 13 63 63 219 تعلم أسلوب الحوار والمناقشة

  333 اجملة من اجابو

لألطفئل   MBC3لى تنو   اإلشبئعئت التى تحققهئ قنئ   تشير بيئنئت الج ول السئبق إ

 1.42بمتوس  حسئبى ق     معرف  معلومئت مفي  عين  ال  اس   حيب جئء فى الترتيب األول 

 1.44، وتمهئ فى الترتيب الثئنى المتع  والترفيه بمتوس  حسئبى ق     94.3وبوا  نسبى 

 %00.3بوا  نسبى   أعبئء المااكر خفيل ، وفى الترتيب الثئلب جئء ت %94وبوا  نسبى 

، ومتوس   %00، وتمهئ  تعل  التح   بئللا  العربي  بوا  نسبى 1.94ومتوس  حسئبى 

  09.3بوا  نسبى نتيج  االستخ ا  المتكر  لهئ  ث  القضئء على الشعو  بئلمل  1.90حسئبى 

   01منئقش  بوا  نسبى وفى الترتيب األخير  تعل  أسلو  الحوا  وال 1.49ومتوس  حسئبى 

 .1.09ومتوس  حسئبى 

  (24جدول رقم )

 بالعربية CNاالشباعات التى تحققها قناة 
 درجة الموافقة

 العبارة

المتوسط  غير موافق ال أعرف موافق

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

الوزن 

 % ك % ك % ك النسبى

 19.4 3.61 1.69 21.4 31 5.4 24 12.4 145 المتعة والترفيه

تساعدنى على تخفيف 

 أعباء المذاكرة
133 44.4 35 22.4 31 23.4 1.64 3.66 

19.3 

 14.4 3.42 1.63 23.3 43 23.4 31 46 111 معرفة معلومات مفيدة

أتعلم التحدث باللغة 

 العربية
129 43 13 4.4 51 29.3 1.54 3.13 

14.4 

أشعر بأننى قضيت على الملل 

 من االستخدام المتكرر لها
299 66.3 63 13 42 23.4 1.53 3.41 

14.3 

تعلم أسلوب الحوار 

 والمناقشة
291 64 56 21.4 51 24.3 1.44 3.44 

11.3 
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 CNتشددير بيئنددئت الجدد ول السددئبق إلددى تنددو   اإلشددبئعئت التددى تحققهددئ قنددئ   

بئلعربي  لألطفئل عين  ال  اس ، حيب جئء فى الترتيب األول المتع  والترفيه بمتوسد  
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أعبددئء تخفيددل ، وتمهددئ فددى الترتيددب الثددئنى  09.4وبددوا  نسددبى  1.99حسددئبى قدد    

، وفدى الترتيدب الثئلدب جدئء  %09وبدوا  نسدبى  1.94بمتوس  حسئبى ق     المااكر 

، وتمهدئ  تعلد   1.93ومتوسد  حسدئبى  %04.4بوا  نسدبى   معرف  معلومئت مفي  

ث  القضدئء علدى  1.40، ومتوس  حسئبى  %00.4التح   بئللا  العربي  بوا  نسبى 

ومتوسدد  حسددئبى   00.3بددوا  نسددبى نتيجدد  االسددتخ ا  المتكددر  لهددئ  الشددعو  بئلملدد 

  01.3، وفددى الترتيددب األخيددر  تعلدد  أسددلو  الحددوا  والمنئقشدد  بددوا  نسددبى  1.43

 .1.04  حسئبى ومتوس

 ( 21جدول رقم )

 االشباعات التى تحققها قناة سبيس تون

 درجة الموافقة

 العبارة

المتوسط  غير موافق ال أعرف موافق

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

الوزن 

 % ك % ك % ك النسبى

 11.3 3.66 1.64 23.3 32 25 45 44.4 114 أتعلم التحدث باللغة العربية 

 16.3 3.43 1.51 24.4 44 21.4 31 41.4 121 فيهالمتعة والتر

أشعر بأننى قضيت على الملل من 

 االستخدام المتكرر لها
295 65 63 13 45 25 1.53 3.44 13.3 

 13.3 3.41 1.49 21 54 24.4 44 64.3 131 معرفة معلومات مفيدة

أعباء تساعدنى على تخفيف 

 المذاكرة
133 64.4 34 22.3 63 12 1.44 3.43 11.3 

 13.4 3.49 1.41 21.4 56 13.4 61 63.6 211 تعلم أسلوب الحوار والمناقشة 
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تشير بيئنئت الج ول السدئبق إلدى تندو   اإلشدبئعئت التدى تحققهدئ قندئ   سدبيس تدو   

لألطفئل عين  ال  اس ، حيب جدئء فدى الترتيدب األول تعلد  التحد   بئللاد  العربيد  بمتوسد  

، وتمهئ فى الترتيب الثدئنى المتعد  والترفيده بمتوسد   00وبوا  نسبى  1.90ى ق    حسئب

، وفدددى الترتيدددب الثئلدددب جدددئء القضدددئء علدددى  %09وبدددوا  نسدددبى     1.40حسدددئبى قددد    

 1.44ومتوسد  حسدئبى  %03.3بوا  نسدبى  نتيج  االستخ ا  المتكر  لهئ  الشعو  بئلمل 

ثدد  تخفيددل  1.09، ومتوسدد  حسددئبى %03نسددبى  بددوا  معرفدد  معلومددئت مفيدد  ، وتمهددئ 

، وفددى الترتيددب األخيددر  تعلدد   1.04ومتوسدد  حسددئبى  01.3بددوا  نسددبى   أعبددئء المددااكر 

 .1.01ومتوس  حسئبى   04.4أسلو  الحوا  والمنئقش  بوا  نسبى 

( أ  االشدبئعئت المتحققد  لألطفدئل 1429فى حي  توصلت ر اس  نو ا مسع   

، قضددئء وقددت مسددلى بمتوسدد   1.94الشددعو  بئلسددعئر  بمتوسدد  عيندد  ال  اسدد  منهددئ 

، ايدددئر  معلومدددئت الطفددد  ومعئ فددد    1.34، معرفددد  مواقدددل الحيدددئ  بمتوسددد   1.00

، نسدديئ  مشددئك  المندددل والم  سدد  بمتوسدد  حسددئبى شدد ته  1.11بمتوسدد  حسددئبى 

 (43 . 2.99، ومشئه   نمئذج الموهوبي  بمتوس  1.44

( لتفددوة 1422ر اسدد   حددئ  محسدد  الجندد     كمددئ توصددلت فددى هدداا االطددئ 

 %00، مدد  حيددب المدد   الدمنيدد  بنسددب  MBC3عددر  المهددئ ات االجتمئعيدد   بقنددئ  
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سئع  م  عيند  ال  اسد  التحليليد   ، فدى حدي  كئندت نسدب  تلدك المهدئ ات  21بدجمئلى 

 (44 سئع  .  29بدجمـئلى  %94.4بقنئ  سبيس تو  بنسب  

( إشبئ   الراح  1420عربى للطفول  والتنمي   كالك توصلت ر اس  المجلس ال

واالسترخئء  ق  جئء في مق م  اإلشبئعئت المتحقق  ل   األطفئل العر  عين  ال  اس  

(، وجئء في المرتب  الثئني  إشبئ  % 43.0م  مشئه ته  للقنوات التليفديوني  بنسب    

بئ   ايئر  معلومئتي  (، فيمئ احت  إش% 02.4 أتخل  م  الشعو  بئلوح    بنسب    

(، تما في المرتب  الرابع  إشبئ   معرف  أخبئ  ج ي   % 30.0المرتب  الثئلث  بنسب   

(، وفي المرتب  الخئمس  جئء إشبئ   اكتسبت مهئ ات ج ي    % 19.9تهمني  بنسب    

 (، فيمئ احت  إشبئ    تعرفني حلول لمشكمتي  المرتب  السئرس  بنسب % 20.9بنسب    

(، وفي المرتب  السئبع  جئءت إشبئعئت أخر  كقضئء وقت الفراغ، وتنمي  % 9.9

(، وفي المرتب  األخير  جئء % 0.4هوايئتي، وتعل  لا  الحوا  م  اآلخري  بنسب   

 (45 (.%1.3إشبئ   تكوي  ص اقئت ج ي     

 (29جدول رقم )

 مستوى ثقة األطفال بالقنوات محل الدراسة

 درجة الموافقه

 

 قناةال

 أثق فيها 

 بدرجة كبيرة

 أثق فيها

بدرجة 

 متوسطة

أثق بها 

بدرجة 

 ضعيفة 

المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

الوزن 

 النسبى

 % ك % ك % ك

MBC3 213 62 49 16.3 31 21.4 1.41 3.42 11.1 

CN  13.3 3.54 1.42 4.3 23 53.3 252 45.3 236 بالعربية 

 43.1 3.44 1.21 12.4 65 44 233 34 231 سبيس تون
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تشددير بيئنددئت الجدد ول السددئبق إلددى تنددو  مسددتو  ثقدد  األطفددئل بددئلقنوات محدد  

ومتوسدد   01.0المرتبدد  األولددى بددوا  نسددبى  MBC3ال  اسدد  ، حيددب احتلددت قنددئ  

 %04.3بئلعربيد  بدوا  نسدبى  CN، وفدى الترتيدب الثدئنى جدئءت قندئ   1.00حسئبى 

 44.0، وفددى الترتيددب األخيددر قنددئ  سددبيس تددو  بددوا  نسددبى  1.02ئبى ومتوسدد  حسدد

. وتو ددم النتددئل  السددئبق  أ  معدد الت الثقدد  المرتفعدد  بقنددئ   1.21ومتوسدد  حسددئبى 

MBC3   لقنددئ   %04.3، وبلاددت تلددك النسددب   %92بنسددبCN  بئلعربيدد ، قنددئ  سددبيس

 . %30تو   بنسب  
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  (13جدول رقم )

 ال للمواقع االليكترونية للقنوات التليفزيونية أسباب استخدام األطف
 درجة الموافقه

 العبارة

المتوسط  غير موافق ال أعرف موافق

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

الوزن 

 % ك % ك % ك النسبى

 19.4 3.63 1.69 9.3 11 21.3 34 41.3 135 تسمح بالمشاركة باآلراء والتعليقات -

قبل  عمالتعرفنى مواعيد عرض األ -

 بثها 
112 43.4 32 23.3 41 26 1.51 3.45 

16.3 

 45.3 3.63 1.16 33.4 91 23 39 56.3 269 حرية اختيار األفالم التى تعجبنى -

حرية االستخدام بعيداً عن اختيارات  -

 الوالدين 
223 34.4 35 22.4 251 53.4 2.14 3.93 

61.3 

حرية اختيار الوقت المناسب  -

 للمتابعة 
213 43 29 6.3 262 53.4 2.16 3.96 

61.3 

 55.3 3.93 2.66 63 219 4.4 13 19.3 11 الهواتف الذكية سهلت االستخدام -
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تشدددير بيئندددئت الجددد ول حدددول أسدددبئ  اسدددتخ ا  األطفدددئل للمواقددد  االليكترونيددد  

 ك  بدددئآل اء للقنددوات التليفديونيدد  محدد  ال  اسددد  إلددى مددئ يلددى :  أنهدددئ تسددمم بئلمشددئ

، ث  فدى الترتيدب الثدئنى معرفد   09.4وبوا  نسبى  1.99والتعليقئت بمتوس  حسئبى 

، وفددى  09وبددوا  نسددبى  1.40مواعيدد  عددر  األعمددئل قبدد  بثهددئ بمتوسدد  حسددئبى 

ووا  نسدبى  1.19الترتيب الثئلب حري  اختيئ  األفم  التى تعجبندى بمتوسد  حسدئبى 

بعيدد اً عدد  اختيددئ ات الوالدد ي  لألفددم  بددوا  نسددبى ، وتمهددئ حريدد  االسددتخ ا   44.3

، حري  اختيئ  الوقت المنئسدب لمتئبعد  األفدم  بمتوسد   2.04ومتوس  حسئبى  91.3

،  الهواتدل الاكيد  سدهلت االسدتخ ا  بمتوسد  حسدئبى  91ووا  نسدبى  2.09حسئبى 

 . 44.3ووا  نسبى  2.99

نيد  فدى اتئحتهدئ المكئنيد  التفئعد  وتعكس النتئل  السئبق  تميد المواقد  االليكترو

اللحظى لألطفئل م  المحتو  المق   وسهول  التعليق والمشدئ ك  بدئلرأ  فدى المحتدو  

المقددد   والمميددددات التدددى تتيحهدددئ بدددئلتعر  علدددى مواعيددد  عدددر  األعمدددئل وحريددد  

االستخ ا  بعي اً ع  قيدور األسدر  وهدو مدئ يؤكد  علدى خطدو   انتبدئ  الوالد ي  لتعدر  

 ل لمحتو  ال يتنئسب م  أعمئ ه  أو ال يتوافق م  قي  وتقئلي  األسر  العربي  .األطفئ

  (12جدول رقم )

 أسباب استخدام األطفال للقنوات التليفزيونية 
 درجة الموافقه

 العبارة

المتوسط  غير موافق ال أعرف موافقة

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

الوزن 

 % ك % ك % ك النسبى

 93.4 3.51 1.12 5.4 24 4.3 11 14 162 ستخدامسهولة اال -

 91.4 3.51 1.41 1 14 6.3 29 15.4 154 عدم الحاجة لوجود شبكة انترنت -

 91.3 3.54 1.46 5.3 26 23.3 43 12.3 144 حرية اختيار الوقت المناسب للمتابعة -

 92.4 3.61 1.45 23 33 5.3 26 14.4 154  حرية اختيار األفالم التى تعجبنى -

قبل  تعرفنى مواعيد عرض األعمال  -

 العرض
114 45.4 31 21.4 35 22.4 

1.64 
3.61 

11.3 

حرية االستخدام بعيداً عن اختيارات  -

 الوالدين 
134 41 29 6.3 44 25.4 1.61 3.44 

14.3 
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وات تو ددددم بيئنددددئت الجدددد ول السددددئبق حددددول أسددددبئ  اسددددتخ ا  األطفددددئل لمشددددئه   القندددد

التليفديونيد  مبئشدر  مد  خدمل  جهدئا التليفديدو  فقد  جدئء عئمد   سدهول  االسدتخ ا  بدوا  نسددبى 

عدد   الحئجدد  لوجددور شددبك  انترنددت بددوا   وفددى الترتيددب الثددئنى  1.02ومتوسدد  حسددئبى  93.4

ث  فى الترتيدب الثئلدب حريد  اختيدئ  الوقدت المنئسدب للمتئبعد   1.40ومتوس  حسئبى  91.4نسبى 

وتمهددئ فددى الترتيددب  حريدد  اختيددئ  الوقددت المنئسددب  1.49ومتوسدد  حسددئبى  91سددبى بددوا  ن

.وفددى الترتيددب الرابدد  سددبب حريدد   1.44ومتوسدد  حسددئبى  92.4لمتئبعدد  األفددم  بددوا  نسددبى 

،وفدددى الترتيدددب 1.44ومتوسددد  حسددئبى  92.4اختيددئ  األفدددم  التددى تعجدددب الطفدد  بدددوا  نسددبى 

. وتشدير  1.91ومتوسد  حسدئبى  04.3اختيدئ ات بدوا  نسدبى األخير حري  االستخ ا  بعي اً عد  

النتدددئل  السدددئبق  لمنطقيددد  االعتمدددئر علدددى التليفديدددو  فدددى المشدددئه   التقلي يددد  لألطفدددئل  لسدددهول  

 االستخ ا  وع   الحئج  لتوافر انترنت بئلمندل لتصفم المواق  االليكتروني  .

 (11جدول رقم )

 فال ومواقعها اإللكترونيةمقترحات األطفال لتطوير قنوات األط

 التكرار والنسبة                                                                         

 المقترحات
 % ك

 11.3 15 ال تعرض أفالم العنف -

 29.3 51 تقليل اإلعالنات  -

 25.4 44 عرض  أفالم كارتون جديدة -

 25.3 46 تقديم قصص األنبياء -

 22.3 33 حديث مواقع القنوات االلكترونية  ت -

 9.4 19 عرض مسابقات لألطفال  -

 1.3 15 العلمىاالكثار من عرض أفالم الخيال  -

 1.3 14 تقديم برامج ترفيهيه  -

 4.3 11 عرض مسلسالت رسوم متحركة حديثة -

 4.3 12 تقديم أغاني إسالمية  -

 3.3 23 على المواقع  اتاحة الدردشة لألطفال -
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تو دددم النتدددئل  السدددئبق  حدددول مقترحدددئت األطفدددئل لتطدددوير قندددوات 

األطفدئل ومواقعهددئ اإللكترونيدد  تشدم  عدد   عددر  أفدم  تحتددو  علددى مددوار 

 %29.3وفى الترتيدب الثدئنى تقليد  اإلعمندئت بنسدب   %10.3عنيف   بنسب  

، عدر   %24.4بنسدب  ، وفى الترتيب الثئلب عر  أفم  كئ تو  ج يد   

، تح يب مواق  القندوات االلكترونيد   بنسدب   %24.3قص  األنبيئء  بنسب  

، االكثدئ  مد  عدر  أفدم   %9.4، عر  مسئبقئت لألطفدئل بنسدب  22%

  عددر   %0، تقدد ي  بددرام  ترفيهيدده بنسددب   %0.3الخيددئل العلمددى بنسددب  

شدد  لألطفددئل اتئحدد  ال  ر ، %4.3مسلسددمت  سددو  متحركدد  ح يثدد  بنسددب  

 .%3.3على المواق  بنسب  

وتتفق النتئل  السئبق  م  مئ توصلت إلي  ر اس  سممي اسعي اني . 

( م   إقبئل األطفئل المتداي  على برام  األطفئل 1420منئل ا روانى  
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، وجئء قئلب الرسو  المتحرك  في % 94.2بنسب عئلي  ج ا تص  إلى 

 تهئ، كمئ أ  برام  الرسو  مق م  القوالب التي يفض  الطف  مشئه

المتحرك  تشك  حيدا كبيرا  م  الوقت المخص  لألطفئل، كمئ تأتي في 

مق م  األشكئل البرامجي  التي يفضلهئ غئلبي  األطفئل في كثير م  رول 

العئل  على اختمفهئ مشئه تهئ، خئص  أ  برام  الرسو  المتحرك  التي 

  األطفئل وتستخ   األسلو  تقو  على تحريك الرسو  الثئبت  لمخئطب

ال  امي المحبب لتق   له  في مشئه  متكئمل  بئلصو   المرسوم  بأاهى 

األلوا  والحركئت واألصوات المؤثر  سواء في شك  محئو ات أو 

 (46 مؤثرات أو ألحئ  جميل  لتحقق تواصم سلسئ لألطفئل .

لقنددوات وتعكددس النتددئل  السددئبق   ؤيدد  األطفددئل عيندد  ال  اسدد  لحئجدد  ا

الفضددئلي  محدد  ال  اسدد  لتطددوير المحتددو  المقدد   والتقليدد  مدد  االعمنددئت 

التجئ ي  ومن  عدر  المحتدو  الدا  يشدم  مضدئمي  عنيفد  وهدو مدئ يؤكد  

حئج  القدئلمي  علدى إرا   تلدك القندوات للنظدر بعدي  االعتبدئ  فدى مقترحدئت 

 األطفئل واالستجئب  لمتطلبئته  . 

 نتائج فروض الدراسة :

  فرض األول :ال

يوجدد  ا تبددئط ذ  راللدد  إحصددئلي  بددي  روافدد  اسددتخ ا  األطفددئل عيندد  ال  اسدد  

 لقنوات األطفئل ، وكثئف  استخ امه  لهئ .

 (13جدول رقم )

 معامل االرتباط بيرسون لقياس العالقة االرتباطية بين دوافع استخدام المبحوثين

 لقنوات األطفال وكثافة استخدامهم  لها  

  الكثافة

 دوافع استخدام

 كثافة استخدام قناة

MBC3 

 كثافة استخدام قناة

CN بالعربية 

 كثافة استخدام قناة

 سبيس تون

 قيمة بيرسون قيمة بيرسون قيمة بيرسون

 قناة

MBC3 

 ** 3.3293 دوافع نفعية
 

 
 ** 3.252 دوافع طقوسية

 قناة

CN بالعربية 

 دوافع نفعية

 

 * يي 3.234

 * يي 3.231 دوافع طقوسية

 قناة

 سبيس تون

 دوافع نفعية
 

3.411 ** 

 ** 3.345 دوافع طقوسية

  % 99ودرجة ثقة  3.32** دال احصائيا عند مستوى معنوية    

 % 95ودرجة ثقة  3.35* احصائيا عند مستوى معنوية    

توصلت نتئل  الج ول السئبق لوجور عمق  ا تبئطي  طرري   عيف  بي  ال واف  

وكثئف  استخ امه  لهئ ، حيب  MB3لنفعي  الستخ ا  األطفئل عين  ال  اس  لقنئ  ا
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. وهى قيمـ  راله احصئليئ عن  مستو  معنوي   4.4293بلات قيم  معئم  بيرسو  

 .%99ور ج  ثقـ   4.42

كمئ ثبت وجور عمق  ا تبئطي  طرري   عيف  بي  ال واف  الطقوسي  الستخ ا  

وكثئف  تعر ه  لهئ حيب بلات قيم  بيرسو   MB3  لقنئ  األطفئل عين  ال  اس

 . 4.44عن  مستو  معنوي  أق   وهى قيم  رال  إحصئليئ 4.242

كمئ تشير نتئل  ال  اس  إلى وجور عمق  ا تبئطي  عكسي   عيف  بي  رواف  تعر  

ات قيم  بئلعربي  سواء النفعي  أو الطقوسي  وكثئف  تعر ه  لهئ حيب بلCN األطفئل لقنئ  

 . 4.44وهى قيم  رال  إحصئليئ عن  مستو  معنوي  أق  4.230-،  4.234-بيرسو  

كقنئ  تعتم  على ترجم  المضمو    CNويمك  تفسير ذلك فى إطئ  اختم  طبيع  قنئ  

التى تبب م  الواليئت المتح   وبئلتئلى تق  بهئ  Cartoon Networkالاربى المق   بئلقنئ  األ  

 سبيس تو  .  و MB3ير ع  الهوي  العربي  بئلبرام  الموجور  بكم م  قنئتى مسئح  التعب

كمئ يتضم م  النتئل  السئبق  وجور عمق  ا تبئطي  طرري   عيف  بي  رواف  تعر   

األطفئل لقنئ  سبيس تو  سواء النفعي  أو الطقوسي  وكثئف  تعر ه  لهئ حيب بلات قيم  

 . 4.44  رال  إحصئليئ عن  مستو  معنوي   أق  وهى قيم 4.304،   4.011بيرسو  

ويعكس تفسير النتئل   أهمي   ال واف  النفعي   التى ترتب  بمضمو  أو محتو  

معي  يختئ ا هؤالء األطفئل لتلبي  حئجئت معين ، مث  الحصول على المعلومئت، 

ئلي ، وكالك ال واف  الطقوسي  بتعر  األطفئل بصو   غير انتق .واكتسئ  الخبرات

فهى الترتب  بمضمو  أو محتو  معي  بق   استخ ا  هاا القنوات والتفئع  معهئ، 

ولكنهئ ترتب  بئلحئجئت الشخصي ، مث  الحئج  للتسلي ، والترفيه وقضئء وقت الفراغ 

وهو مئ يشير بو وع إلى عمق  ا تبئط بي  رواف  التعر  وكثئف  المشئه   ل   

 األطفئل عين  ال  اس  .

فق النتيج  السئبق  م  مئ توصلت إليه ر اسئت نسمه أمئ  سليمئ  حسي  وتتوا

الى وجور عمق  ا تبئطي  بي  رواف  مشئه   قنوات األطفئل العربي  وإكتسئ   1424

( ع  وجور عمق  1429ور اس  نو ا مسع   ( 47 الطف  المصر  المهئ ات اللاوي .

 (48 لانئلي  ومع ل تعر ه  لهئ. ا تبئطي  بي  رواف  مشئه   األطفئل للقنوات ا

وبئلتئلى يت  قبول الفر  األول القئل  يوج  ا تبئط ذ  رالل  إحصئلي  بي  

 رواف  استخ ا  الطف  لقنوات األطفئل وكثئف  استخ ا  الطف  لهئ .

 الفرض الثانى :

يوجدد  ا تبددئط ذ  راللدد  إحصددئلي  بددي  كثئفدد  اسددتخ ا  الطفدد  لقنددوات األطفددئل ، وروافدد  

 تخ ا  الطف  للوسيل  اإلعممي   القنوات التليفديوني  الفضئلي  والموق  اإللكترونى للقنئ  . اس
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االرتباط الخطى بين كثافة استخدام الطفل لقنوات األطفال ومواقعها 

 اإللكترونية ، ودوافع استخدام الطفل للوسيلة اإلعالمية

 حجم االستخدام

 

 

 دوافع االستخدام

 افة استخدام كث

MBC3 

 كثافة استخدام 

CN بالعربية 

 كثافة استخدام 

 سبيس تون

 قيمة بيرسون قيمة بيرسون قيمة بيرسون

 * 3.219 3.333 ** 3.253 القناة التليفزيونية  الفضائية

 3.344 * 3.243 3.393 الموقع االلكترونى

  % 99ودرجة ثقة  3.32** دال احصائيا عند مستوى معنوية    

 % 95ودرجة ثقة  3.35* إحصائيا عند مستوى معنوية    

توصلت النتئل  لوجور عمق  ا تبئطي  طرري   عيف  بي  رواف  استخ ا  األطفئل عين  

وكثئف  استخ امه  للقنئ ، حيب بلات قيم  معئم  بيرسو   MB3ال  اس  للقنئ  التليفديوني  

. فى حي  ل  يثبت % 99ور ج  ثق   4.42ي  . وهى قيم  راله احصئليئ عن  مستو  معنو4.244

وجور عمق  ا تبئطي  بي  رواف  استخ ا  القنئ  التليفديوني  الفضئلي  وكثئف  استخ ا  األطفئل لقنئ  

CN   ف   ، كمئ وج ت عمق  ا تبئطي  بي  روا4.434بئلعربي  حيب بلات قيم  معئم  بيرسو

سبيس تو  حيب بلات قيم  معئم  ا  األطفئل لقنئ  استخ ا  القنئ  التليفديوني  وكثئف  استخ 

فى . % 94ور ج  ثق   4.44، وهى قيم   رال  احصئليئ عن  مستو  معنوي   4.219بيرسو  

، حيب أو حت النتئل  ع   وجور عمق   حين جاء الوضع مختلفاً بالنسبة للموقع االليكترونى

وكثئف  استخ امه   MB3للموق  االليكترونى  ا تبئطي  بي  رواف  استخ ا  األطفئل عين  ال  اس 

للموق  ، فى حي  ثبت وجور عمق  ا تبئطي  بي  رواف  استخ ا  األطفئل للموق  االليكترونى 

وهى قيم  رال  إحصئليئ عن   4.204بئلعربي  ،حيب بل  معئم  بيرسو    cnوكثئف  استخ ا  قنئ  

  يثبت وجور عمق  ا تبئطي  بي  رواف  ،  بينمئ ل % 94ور ج  ثق   4.44مستو  معنوي  

استخ ا  األطفئل مح  ال  اس  للموق  االليكترونى وكثئف  استخ ا  قنئ  سبيس تو  حيب بلات 

 وهى قيم  غير رال  إحصئليئ . 4.444قيم  معئم  بيرسو  

وتعكس النتئل  السئبق  اختمفئت وا ح  فى استخ ا  األطفئل عين  ال  اس  

  التليفديوني  بمئ يشير إلى احتمئلي  أ  استخ ا  الموق  ق  ال يوفر للموق  والقنئ

بئلتئلى يت  قبول الفر  و بئلضرو   مميدات المشئه   التليفديوني  الحي  للطف .

ا تبئط ذ  رالل  إحصئلي  بي  كثئف  استخ ا  الطف  لقنوات األطفئل الثئنى جدليئ القئل  

تخ ا  الطف  للوسيل  اإلعممي   القنوات التليفديوني  ومواقعهئ اإللكتروني  ، ورواف  اس

 الفضئلي  والموق  اإللكترونى للقنئ  .

 الفرض الثالث :

يوجد ارتباط ذات داللعة إحصعائية بعين دوافعع اسعتخدام الطفعل لقنعوات األطفعال 

 محل الدراسة, وتقييمه تلك القنوات ومواقعها االليكترونية . 
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 خطى بين دوافع استخدام الطفل لقنوات األطفالاالرتباط ال

 وتقييم تلك القنوات ومواقعها اإللكترونية

 التقييم 

 

 دوافع االستخدام

 تقييم قناة 
MBC3 

 تقييم قناة
CN بالعربية 

 تقييم قناة

 سبيس تون

 قيمة بيرسون قيمة بيرسون قيمة بيرسون

 قناة
MBC3 

 ** 3.323 دوافع نفعية
 

 
 ** 3.133 دوافع طقوسية

 قناة
CN بالعربية 

 دوافع نفعية

 

3.245 ** 

 ** 3.131 دوافع طقوسية

 قناة

 سبيس تون

 دوافع نفعية
 

3.431 ** 

 **3.344 دوافع طقوسية

  % 99ودرجة ثقة  3.32** دال احصائيا عند مستوى معنوية    

ئليئ بي  تشير بيئنئت الج ول السئبق إلى وجور عمق  ا تبئطي  رال  إحص

وموقعهئ اإللكتروني   mbc3ال واف  النفعي  والطقوسي  الستخ ا  الطف  لقنئ  

،  4.323وتقييمه  لتلك القنئ  وموقعهئ اإللكتروني حيب بلات  قيم  معئم  بيرسو  

 . 3.32على الترتيب وهى قيم  رال  إحصئليئ عن  مستو  معنوي   4.144

يدد  رالدد  إحصددئليئ بددي  الدد واف  النفعيدد  كمددئ أثبتددت النتددئل  وجددور عمقدد  ا تبئط

بئلعربيدد  وموقعهددئ اإللكترونددي  وتقيدديمه  لتلددك  CNوالطقوسددي  السددتخ ا  الطفدد  لقنددئ  

علددى  4.130،  4.244القنددئ  وموقعهددئ اإللكترونددي حيددب بلاددت قيمدد  معئمدد  بيرسددو  

 .4.42الترتيب وهى قيم  رال  إحصئليئ عن  مستو  معنوي  

عمق  ا تبئطي  رال  إحصئليئ بي  ال واف  النفعي  وتو م النتئل  وجور 

والطقوسي  الستخ ا  الطف  لقنئ  سبيس تو  وموقعهئ اإللكتروني  وتقييمه  لتلك القنئ  

على الترتيب  4.344،  4.031وموقعهئ اإللكتروني حيب بلات  قيم  معئم  بيرسو  

 .4.42وهى قيم  رال  إحصئليئ عن  مستو  معنوي  

يت  قبول الفر  الثئلب  يوج  ا تبئط ذات رالل  إحصئلي  بي  رواف  وبئلتئلى 

استخ ا  الطف  لقنوات األطفئل ومواقعهئ اإللكتروني    وتقيي  تلك القنوات ومواقعهئ 

 اإللكتروني  .

 الفرض الرابع :

توج  عمق  ا تبئطي  ذات راللد  إحصدئلي  بدي  اإلشدبئعئت التدى تحققهدئ قندوات 

 اس  ومستو  ثق  األطفئل بهئ .الطف  مح  ال  
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 االرتباط الخطى بين اإلشباعات التى تحققها قنوات األطفال  ومستوى ثقة الطفل بها

 درجة الثقه

 االشباعات

درجة الثقة فى 

 قناة

MBC3 

درجة الثقة فى 

 قناة

CN بالعربية 

درجة الثقة فى قناة سبيس 

 تون

بيرسونقيمة  قيمة بيرسون قيمة بيرسون  

 قناة

MBC3 

عملية اشباعات 

 االتصال
3.344 ** 

 

 
 ** 3.252 اشباعات المحتوى

 قناة

CN 

 بالعربية

عملية اشباعات 

 االتصال

 

3.222 

 ** 3.114 اشباعات المحتوى

 قناة

 سبيس تون

عملية اشباعات 

  االتصال
3.433 ** 

 **  3.313 اشباعات المحتوى

  % 99ودرجة ثقة  3.32د مستوى معنوية ** دال احصائيا عن   

تشير بيئنئت الج ول السئبق إلى وجور عمق  ا تبئطي  طرري  رال  إحصئليئ 

سواء اشبئعئت عملي  االتصئل أو   MBc 3بي  اإلشبئعئت التى تحققهئ قنئ  

،  4.340المحتو ، ومستو  ثق  الطف  بئلقنئ ، حيب بلات  قيم  معئم  بيرسو  

 . 3.32ترتيب، وهى قيم  رال  إحصئليئ عن  مستو  معنوي  على ال 4.242

بئلعربي  تشير بيئنئت الج ول السئبق إلى وجور عمق   CNوبئلنسب  لقنئ  

التى تحققهئ القنئ  ،  المحتو ا تبئطي  طرري    عيف  رال  إحصئليئ بي  اإلشبئعئت 

، وهى قيم   4.110ومستو  ثق  الطف  بئلقنئ  ، حيب بلات  قيم  معئم  بيرسو  

. فى حي  ل  تظهر عمق  بي  اشبئعئت عملي  4.42رال  إحصئليئ عن  مستو  معنوي  

 وهى قيم  غير رال  إحصئليئ . 4.222االتصئل حيب بلات قيم  معئم  بيرسو  

متوسط  القو  وفيمئ يتعلق بقنئ  سبيس تو  فق  وج ت عمق  ا تبئطي  طرري  

لقنئ  سواء اشبئعئت المحتو  أو عملي  االتصئل، اإلشبئعئت التى تحققهئ ابي  

، على  4.303،  4.043ومستو  ثق  الطف  بئلقنئ  ، حيب بلات قيم  معئم  بيرسو  

 .4.42الترتيب وهى قيم  رال  إحصئليئ عن  مستو  معنوي  

وبئلتئلى يت  قبول الفر  القئل  : توج  عمق  ا تبئطي   ذات رالل  إحصئلي  

 ت التى تحققهئ قنوات الطف  مح  ال  اس   ومستو  ثقته بهئ .بي  اإلشبئعئ

( م  1420وتتفق تلك النتيج  م  مئ توصلت إلي  ر اس   يهئ   سمى   

وجور عمق  ا تبئطي  طرري   عيف  بي  االشبئعئت التى تحققهئ قنوات األطفئل 

 (49 المشفر  ومستو    ئء األطفئل عنهئ.
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  الفرض الخامس :

ات راللدد  إحصددئلي  فددى كثئفدد  اسددتخ ا   الطفدد  لقنددوات األطفددئل توجدد  فددروة ذ

التعلددي   –السدد   –ومواقعهددئ اإللكترونيدد   بدددختم  خصئلصدده  ال يموجرافيدد   النددو  

 ال خ  اليومى( . –مح  اإلقئم   –خئا   – حكومى 

 ( النوع : 2) 

 (14( جدول رقم 

 واإلناث لمعنوية الفروق بين األطفال الذكور  T- Testاختبار  

 فى كثافة استخدامهم للقنوات محل الدراسة

 المتوسط العدد المجموعات المتغيرات
االنحراف 

 المعيارى

الخطا 

 المعيارى

 قيمة

 ت
 د.ح

مستوى 

 المعنوية

كثافة استخدام 

 االطفال لقناة

MBC3 

 3.353 3.646 4.213 253 ذكر

1.343 191 

3.339 

دال 

 احصائيا
 3.315 2.336 3.943 253 انثى

كثافة استخدام 

 االطفال لقناة

CN بالعربية 

 3.366 3.135 3.143 253 ذكر

1.466 191 

3.324 

دال 

 احصائيا
 3.319 2.393 3.633 253 انثى

كثافة استخدام 

 االطفال لقناة

 سبيس تون

 3.316 2.354 3.513 253 ذكر

3.132 191 

3.124 

غير دال 

 احصائيا
 3.226 2.424 3.553 253 انثى

      

" حول الفروق بين Test"  T توضح  بيانات الجدول السابق باستخدام اختبار

 يلى :ما الذكور واإلناث لقنوات األطفال محل الدراسة األطفال كثافة استخدام  متوسطات

وجور فروة رال  إحصئليئ بي  المبحوثي  تكشل بيئنئت الج ول السئبق  -

  اس  فيمئ يتعلق  بكثئف  استخ امه  لقنئ  الاكو  واإلنئ  م  األطفئل عين  ال

Mbc3   وهى قيم  رال  إحصئليئ عن  1.443، حيب بلات قيم   ت ،

وتشير النتئل  إلى اختم  المتوسطئت الحسئبي   ،4.439مستو  معنوي  

لكثئف  استخ ا  األطفئل  المبحوثي  الاكو  واإلنئ  للقنئ ، حيب بل  المتوس  

وهو مئ يظهر الفروة الوا ح   3.943ولإلنئ     0.202الحسئبى للاكو  

 بي  الاكو  واالنئ  لصئلم الاكو  .

وجور فروة رال  إحصئليئ بي  المبحوثي  الاكو  كمئ تشير نتئل  ال  اس  ل -

 CNواإلنئ  م  األطفئل عين  ال  اس  فيمئ يتعلق بكثئف  استخ امه  لقنئ   

يم  رال  إحصئليئ عن  ، وهى ق1.009، حيب بلات قيم   ت بئلعربي  

وتشير النتئل  إلى اختم  المتوسطئت الحسئبي  ، 4.420مستو  معنوي   

لكثئف  استخ ا  األطفئل المبحوثي  الاكو  واإلنئ  للقنئ ، حيب بل  المتوس  

وهو مئ يظهر الفروة الوا ح   3.394ولإلنئ     3.043الحسئبى للاكو  

 بي  الاكو  واالنئ  لصئلم الاكو  .
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ل  تظهر فروة ذات رالل  إحصئلي  بي  األطفئل الاكو  واإلنئ   فى حي  -

فيمئ يتعلق  بكثئف  استخ امه  لقنئ  سبيس تو  ، حيب بلات قيم   ت  

 (.4.024( وهى قيم  غير رال  إحصئليئ عن  مستو  المعنوي    4.132 

حـوثي  وبئلتئلي يت  قبـول الفر  جدليئ بوجـور فروة رال  إحصئليئ بي  المب

،     Mbc3 الاكـو  واإلنئ  م  األطفئل عين  ال  اس  فى كثئف  استخ امه  للقنوات

CN  و .ـلصئلم الاك  بئلعربي 

 ( محل االقامة : 1)  

 (11( جدول رقم 

لمعنوية الفروق بين األطفال المقيمين بالريف والحضر فى كثافة   T- Testاختبار 

 استخدامهم للقنوات محل الدراسة

 المتوسط العدد المجموعات تغيراتالم
االنحراف 

 المعيارى

الخطا 

 المعيارى

 قيمة

 ت
 د.ح

مستوى 

 المعنوية

كثافة استخدام االطفال 

 لقناة

MBC3 

 3.351 3.611 4.115 241 حضر

1.146 191 

3.335  

دال 

 احصائيا
 3.341 3.916 3.943 251 ريف

كثافة استخدام االطفال 

 لقناة

CN بالعربية 

 3.343 3.142 3.113 241 حضر

1.456 191 

3.325  

دال 

 احصائيا
 3.311 2.333 3.631 251 ريف

كثافة استخدام االطفال 

 لقناة

 سبيس تون

 3.311 2.344 3.413 241 حضر

2.534 191 

3.233 

غير دال 

 احصائيا
 3.222 2.394 3.639 251 ريف

  

" حعول الفعروق Test"  T توضعح بيانعات الجعدول السعابق باسعتخدام اختبعار

المقيمععين بععالريف والحضععر لقنععوات األطفععال األطفععال كثافععة اسععتخدام  بععين متوسععطات

 يلى :ما محل الدراسة 

وجور فروة رال  إحصئليئ بي  األطفئل المقيمي  تكشل بيئنئت الج ول السئبق  -

، حيب   Mbc3بئلريل أو الحضر عين  ال  اس  فيمئ يتعلق بكثئف  استخ امه  لقنئ 

، وهى قيم  رال  إحصئليئ عن  مستو  معنوي  1.009لات قيم   ت ب

وتشير النتئل  إلى اختم  المتوسطئت الحسئبي  لكثئف  استخ ا  األطفئل ،4.444

المبحوثي  أبنئء الريل والحضر للقنئ  ، حيب بل  المتوس  الحسئبى ألبنئء الحضر 

  بي  المقيمي  ، وهو مئ يظهر الفروة الوا ح 3.903الريل    و  0.114

 بئلريل والحضر لصئلم الحضر  .

وجور فروة رال  إحصئليئ بي  األطفئل المقيمي  تكشل بيئنئت الج ول السئبق  -

بئلعربي  CN بئلريل أو الحضر عين  ال  اس  فيمئ يتعلق بكثئف  استخ امه  لقنئ  

، وهى قيم  رال  إحصئليئ عن  مستو  معنوي  1.049، حيب بلات قيم   ت 

وتشير النتئل  إلى اختم  المتوسطئت الحسئبي  لكثئف  استخ ا   ،4.424
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حيب بل  المتوس  الحسئبى  األطفئل  المبحوثي  أبنئء الريل والحضر للقنئ  ،

، وهومئ يظهر الفروة الوا ح  بي   3.940الريل    و 3.004ألبنئء الحضر 

 .المقيمي  بئلريل والحضر لصئلم األطفئل المقيمي  بئلحضر  

ل  تظهر فروة ذات رالل  إحصئلي  بي  األطفئل  المقيمي  بئلريل  فى حي  -

والحضر فيمئ يتعلق  بكثئف  استخ امه  لقنئ  سبيس تو  ،حيب بلات قيم   ت   

 (.4.233( وهى قيم  غير رال  إحصئليئ عن  مستو  المعنوي    2.444 

ئ بي  المبحوثي  م  وبئلتئلي يت  قبول الفر  جدليئ بوجور فروة رال  إحصئلي 

 األطفئل المقيمي  بئلمنئطق الريفي  والحضري  فى كثئف  استخ امه  للقنوات

Mbc3     ،CN  لصئلم أبنئء الحضر.  بئلعربي 

 : نوع المدرسة(  3)  

 (19جدول رقم )

لمعنوية الفروق بين األطفال حسب  One Way ANOVAاختبار معامل التباين 

 بها فى كثافة استخدامهم للقنوات محل الدراسةنوع المدرسة التى يدرسون 

 المنغيرات
نوع 

 المدرسة
 العدد

المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

الخطا 

 المعيارى

 درجة الحرية

 قيمة ف
مستوى 

بين  المعنوية

 المجموعات

داخل 

 المجموعات

كثافة استخدام 

االطفال لقناة 

MBC3 

 3.346 3.465 4.293 233 حكومية

1 194 3.954 
3.313 

 دال احصائيا
 3.399 3.991 4.263 233 تجربيبة

 3.232 2.331 3.113 233 خاصة

كثافة استخدام 

 CNاالطفال لقناة 

 بالعربية

 3.343 3.433 4.343 233 حكومية

1 194 9.541 
3.32 

 دال احصائيا
 3.211 2.121 3.463 233 تجربيبة

 3.232 2.331 3.423 233 خاصة

كثافة استخدام 

 االطفال

 لقناة سبيس تون

 3.314 3.143 3.513 233 حكومية

1 194 3.164 

3.413   

غير دال 

 احصائيا

 3.231 2.313 3.433 233 تجربيبة

 3.241 2.426 3.663 233 خاصة

"توجد فروق ذات داللة إحصائية توضح نتائج اختبار الفرض الفرعى القائل 

كثافة استخدامهم لقنوات  التعليمية المختلفة فىطبقا لمستوياتهم مبحوثين بين ال

 األطفال محل الدراسة" ما يلى :

كشفت بيئنئت الج ول السئبق ع  وجور فروة ذات رالل  إحصئلي  بي  

مجموعئت المبحوثي  م  الم  اس ذو  المستويئت التعليمي  المختلف   حكومي ، 

، إذ كئنت قيم    (  MBC3استخ امه  لقنئ   تجربيب ، خئص ( ، فى كثئف 

ً عن  مستو  معنوي   3.944  ( وذلك عن  ر جتي 4.414( وهي قيم  رال  إحصئليئ

 (.194، 1حري   

كمئ تشير نتئل  ال  اس  إلى وجور فروة ذات رالل  إحصئلي  بي  مجموعئت 

تجربيب  ، خئص  ( ،  المبحوثي  م  الم  اس ذو  المستويئت التعليمي  المختلف   حكومي ،
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(  وهي قيم  رال  9.400بئلعربي  ، إذ كئنت قيم    (   CNفى كثئف  استخ امه  لقنئ  

 (. 194، 1( وذلك عن  ر جتي حري   4.42إحصئليئً عن  مستو  معنوي   

بينمئ تظهر نتئل  الج ول السئبق ع   وجور فروة ذات رالل  إحصئلي  بي  

اس ذو  المستويئت التعليمي  المختلف  مجموعئت المبحوثي  م  الم  

 حكومي ،تجربيب  ،خئص  ( فى كثئف  استخ امه  لقنئ  سبيس تو  إذ كئنت قيم    ( 

ً عن  مستو  معنوي   4.090  ( وذلك عن  4.013(، وهي قيم  غير رال  إحصئليئ

 (.194، 1ر جتي حري   

نوعي   حسب بي  المجموعئت المختلف  للمبحوثي  ولمعرف  مص   التبئي  

، ت   MBC3الم ا س المختلف  التى ي  س بهئ األطفئل فى كثئف  استخ امه  لقنئ   

إجراء المقئ نئت بي  المتوسطئت الحسئبي  ل  جئت هاا المجموعئت ، حيب استخ   

 Least Significance)البئحب االختبئ ات البع ي  بطريق  أق  فرة معنو  

Differences” LSD”) هئ فى الج ول التئلى :وتظهر نتيجت 

 (33جدول رقم )

( لمعرفة مصدر الفروق بين المبحوثين من مستويات LSD)اختبار 

 MBC3المدارس التعليمية المختلفة فى كثافة استخدامهم لقناة  

 القنة المقارنة نوع المدرسة
الفروق بين 

 المتوسطات
 مستوى المعنوية

 تجربيبة
 ئيادال احصا 3.32 * - 3.51333 حكومية 

 غير دال احصائيا3.362 - 3.15333 خاصة 

 خاصة
 دال احصائيا 3.324 * - 3.33333 حكومية 

 غير دال احصائيا3.362 3.15333 تجربيبة 

توضح بيانات الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعات 

دامهم المبحوثين حسب  نوعية المدارس المختلفة التى يدرسون بها فى كثافة استخ

وذلك باستخدام االختبارات البعدية بطريقة أقل فرق معنوى على  MBC3لقناة  

 النحو التالي: 

تبي  وجور فروة ذات رالل  إحصئلي  بي  طم  الم ا س التجريبي  وطم   -

، لصئلم الطم   MBC3لقناة  الم ا س الحكومي  فى كثئف  استخ امه  

وبفئ ة  4.42تو  المعنوي  بئلم ا س الحكومي  ، حيب بلات قيم  مس

 0.294، وبل  المتوس  الحسئبى للطم  بئلم ا س الحكومي   - 4.40444

 . 0.294مقئب  للطم  بئلم ا س التجريبي  

كمئ أظهرت النتئل  وجور فروة ذات رالل  إحصئلي  بي  طم  الم ا س  -

 ، MBC3الخئص    وطم  الم ا س الحكومي  فى كثئف  استخ امه  لقنئ   

،  4.420لصئلم الطم  بئلم ا س الحكومي  ، حيب بلات قيم  مستو  المعنوي  
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، وبل  المتوس  الحسئبى للطم  بئلم ا س الحكومي   - 4.33444وبفئ ة

 . 3.004، مقئب  متوس  حسئبى للطم  بئلم ا س التجريبي   0.294

كثئفددد  وبدددالك يتضدددم أ  مصددد   التبدددئي  للفدددروة بدددي  المجموعدددئت المختلفددد   فدددى  -

لصئلم طم  الم ا س الحكوميد   ويمكد  تفسدير ذلدك فدى   MBC3استخ امه  لقنئ   

تتمتدد  بشددعبي  وتواجدد  لدد   طددم  المدد ا س الحكوميدد  كقنددئ    MBC3إطددئ  أ  قنددئ  

مفتوحدد  تحظددى بئالسددتمرا ي  منددا فتددرات طويلدد  ممددئ خلددق لهددئ مكئندد  كبيددر  لدد   

   بعكس الم ا س الخئص  والتجريبي  .  الطم  ذو  التعلي  المتوس  وقلي  التكلف

نوعي   بي  المجموعئت المختلف  للمبحوثي  حسب ولمعرف  مص   التبئي  

، بالعربيةCN لقناة الم ا س المختلف  التى ي  س بهئ األطفئل فى كثئف  استخ امه  

ت  إجراء المقئ نئت بي  المتوسطئت الحسئبي  ل  جئت هاا المجموعئت ، حيب 

 Least Significance)لبئحب االختبئ ات البع ي  بطريق  أق  فرة معنو استخ   ا

Differences” LSD”)  : وتظهر نتيجتهئ فى الج ول التئلى 

 (32جدول رقم )

( لمعرفة مصدر الفروق بين المبحوثين من مستويات المدارس LSD)اختبار 

 بالعربية    CNالتعليمية المختلفة فى كثافة استخدامهم لقناة 

 القنة المقارنة نوع المدرسة
الفروق بين 

 المتوسطات
 مستوى المعنوية

 خاصة
 دال احصائيا 3.322 * -3.32333 حكومية 

 دال احصائيا 3.311 * -3.113333 تجربيبة 

توضح بيانات الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعات المبحوثين 

بها األطفال فى كثافة استخدامهم لقناة   حسب  نوعية المدارس المختلفة التى يدرس

MBC3  :وذلك باستخدام االختبارات البعدية بطريقة أقل فرق معنوى على النحو التالي 

تبي  وجور فروة ذات رالل  إحصئلي  بي  طم  الم ا س الخئص  وطم   -

بئلعربي ، لصئلم الطم   CNالم ا س الحكومي  فى كثئف  استخ امه  لقنئ  

وبفئ ة  4.422الحكومي  ، حيب بلات قيم  مستو  المعنوي   بئلم ا س

،  0.404، وبل  المتوس  الحسئبى للطم  بئلم ا س الحكومي   -4.32444

 للطم  بئلم ا س التجريبي  .  3.094مقئب  متوس  حسئبى 

كمئ أظهرت النتئل  وجور فروة ذات رالل  إحصئلي  بي  طم  الم ا س  -

بئلعربي  ، لصئلم  CNالتجريبي  فى كثئف  استخ امه  الخئص  وطم  الم ا س 

،  4.411الطم  بئلم ا س الخئص ، حيب بلات قيم  مستو  المعنوي  

 0.404، وبل  المتوس  الحسئبى للطم  بئلم ا س الخئص  4.104444وبفئ ة

 ، للطم  بئلم ا س التجريبي  . 3.424مقئب  متوس  حسئبى بل  
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بددئي  للفددروة بددي  المجموعددئت المختلفدد   فددى كثئفدد  وبددالك يتضددم أ  مصدد   الت -

، والخئصد   ، بئلعربيد  لصدئلم طدم  المد ا س الحكوميد   CNاستخ امه  لقنئ   

( حددول  20ويمكد  تفسددير ذلددك فدى إطددئ  النتددئل  التدى و ددحت فددى الجد ول  قدد   

بئلعربيدد  التددى  CNتعدد ر الدد واف  التددى يعتمدد  عليهددئ األطفددئل فددى اسددتخ امه  لقنددئ  

 و م ا تبئط نسب  كبير  م  األطفئل عين  ال  اس  بئلقنئ .ت

( 1424وتختلل نتئل  تلك ال  اس  م  مئ توصلت إلي  ر اس  أمئنى عنئنى  

حيب أثبتت ال  اس  ع   وجور فروة ذات رالل  إحصئلي   بي  األطفئل في الم ا س 

فئل التليفديوني  الحكومي  والخئص  في مرحل  الطفول  المبكر  حول رو  برام  األط

 (50 فى ت عي  مفهو  التفكير االبتكئ   للطف  المصر .

 (  المصروف اليومى : 4)  

 (31جدول رقم )

 الفروق بين المبحوثين طبقا لمستويات مصروفهم اليومى فى كثافة استخدامهم

 لقنوات األطفال محل الدراسة

 العدد المصروف اليومى المنغيرات
المتوسط 

 الحسابى

ف االنحرا

 المعيارى

الخطا 

 المعيارى

 درجة الحرية

 قيمة ف
مستوى 

بين  المعنوية

 المجموعات

داخل 

 المجموعات

كثافة 

استخدام 

االطفال لقناة 

MBC3 

مصروف يومى 

 منخفض

239 3.914 3.119 3.315 

1 194 3.432 

 3.323  

دال 

 احصائيا

مصروف يومى 

 متوسط

235 4.312 3.131 3.369 

يومى مصروف 

 مرتفع

56 4.354 3.913 3.213 

كثافة 

استخدام 

االطفال لقناة 

CN 

 بالعربية

مصروف يومى 

 منخفض

239 3.423 2.343 3.233 

1 194 22.511 

3.32  

دال 

 احصائيا

مصروف يومى 

 متوسط

235 3.993 3.616 3.359 

مصروف يومى 

 مرتفع

56 3.453 2.241 3.253 

كثافة 

استخدام 

ال لقناة االطف

 سبيس تون

مصروف يومى 

 منخفض

239 239 3.542 2.456 

1 194 3.322 

3.919 

غير دال 

 احصائيا

مصروف يومى 

 متوسط

235 235 3.516 2.353 

مصروف يومى 

 مرتفع

56 56 3.554 2.164 

"توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المبحوثين نتائج اختبار الفرض القائل 

كثافة استخدامهم لقنوات األطفال محل  فىمصروفهم اليومى  طبقا لمستويات

 الدراسة "

كشفت بيئنئت الج ول السئبق ع  وجور فروة ذات رالل  إحصئلي  بي  

مجموعئت األطفئل عين  ال  اس  حسب المصرو  اليومى ، فى كثئف  استخ امه  
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ً 3.032، إذ كئنت قيم    (   MBC3لقنئ    عن  مستـو   ( وهـي قيم  رالـ  إحصئليئ

 (.194، 1(   وذلك عن  ر جتي حريـ   4.424معنويـ   

كمئ تشير نتئل  ال  اس  إلى وجور فروة ذات رالل  إحصئلي  بي  مجموعئت 

األطفئل عين  ال  اس  حسب المصرو  اليومى   مرتف ، متوس ، منخفض( ، فى 

(  وهي قيم  رال  22.400بئلعربي  ، إذ كئنت قيم    (   CNكثئف  استخ امه  لقنئ  

 (. 194، 1( وذلك عن  ر جتي حري   4.42إحصئليئً عن  مستو  معنوي   

بينمئ تظهر نتئل  الج ول السئبق ع   وجور فروة ذات رالل  إحصئلي  بي  مجموعئت 

األطفئل عين  ال  اس  حسب المصرو  اليومى   مرتف ، متوس ، منخفض( فى كثئف  

ً عن  4.422كئنت قيم    (   استخ امه  لقنئ  سبيس تو  إذ (، وهي قيم  غير رال  إحصئليئ

 (.194، 1( وذلك عن  ر جتي حري   4.909مستو  معنوي   

بي  المجموعئت المختلف  للمبحوثي  المصرو  الا  ولمعرف  مص   التبئي  

، ت  إجراء المقئ نئت بي   MBC3فى كثئف  استخ امه  لقنئ  يحص  عليه الطم  

لحسئبيـ  ل  جئت هاا المجموعئت، حيب استخ   البئحب االختبئ ات المتوسطئت ا

 (”Least Significance Differences” LSD)البع ي  بطريق  أق  فرة معنو  

 وتظهر نتيجتهئ فى الج ول التئلى :

 (33جدول رقم )

داللة الفروق بين المجموعات البحثية ذوى المصروف اليومى كثافة 

 MBC3 استخدام األطفال لقناة

 القنة المقارنة المصروف اليومى
الفروق بين 

 المتوسطات
 مستوى المعنوية

 مصروف يومى متوسط
 غير دال احصائيا3.261 - 3.25411 مصروف يومى منخفض

 دال احصائيا 3.331 * - 3.43354 مصروف يومى مرتفع

 مصروف يومى مرتفع
 غير دال احصائيا3.261 3.25411 مصروف يومى منخفض

 دال احصائيا 3.344 * - 3.14566 وف يومى متوسطمصر

( لمعرفد  مصد   LSDتشير بيئندئت الجد ول السدئبق بئالعتمدئر علدى  اختبدئ   

الفروة بي  المبحوثي  م  مستويئت المصرو  اليومى لألطفئل فدى كثئفد  اسدتخ امه  

وجور فروة رال  إحصئليئ بي  مجموعئت المبحوثي  حسدب المصدرو   MBC3لقنئ  

وذلددك بئسددتخ ا  االختبددئ ات  MBC3ومى لألطفددئل فددى كثئفدد  اسددتخ امه  لقنددئ   اليدد

 البع ي  بطريق  أق  فرة معنو  على النحو التئلي: 

 بالعربية CNكثافة استخدام االطفال لقناة 

 3.423 239 مصروف يومى منخفض

 3.993 235 مصروف يومى متوسط

 3.453 56 مصروف يومى مرتفع

 الطفال لقناة سبيس تونكثافة استخدام ا

 239 239 مصروف يومى منخفض

 235 235 مصروف يومى متوسط

 56 56 مصروف يومى مرتفع

تبي  وجور فروة ذات رالل  إحصئلي  بي  الطم  الاي  يحصلو  على مصرو  يومى  -

، لصئلم الطم  األعلى  MBC3متوس   ومصرو  مرتف  فى كثئف  استخ امه  لقنئ   
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، وبل  4.24000وبفئ ة  4.441اليومى حيب بلات قيم  مستو  المعنوي  فى المصرو  

مقئب    0.402المتوس  الحسئبى للطم  الاي  يحصلو  على مصرو  يومى متوس  

 .0.344الطم  الاي  يحصلو  على مصرو  يومى مرتف   

وبالك يتضم أ  مص   التبئي  للفروة بي  المجموعئت المختلف  فى كثئف   -

لصئلم  األطفئل الاي  يحصلو  على مصرو  يومى   MBC3  لقنئ   استخ امه

مرتف  ، وهو مئ ق  يرج  إلى ا تبئط األطفئل ذو  الق  ات المئري  المرتفع  

 نتيج  جور  المحتو  المق   بهاا القنئ  .  MB3وكثئف  استخ امه  لقنئ 

مصروفه  بي  المجموعئت المختلف  للمبحوثي  وفقئ لولمعرف  مص   التبئي  

، ت  إجراء المقئ نئت بي   بالعربية CNلقناة فى كثئف  استخ امه   اليومى 

المتوسطئت الحسئبي  ل  جئت هاا المجموعئت، حيب استخ   البئحب االختبئ ات 

 (”Least Significance Differences” LSD)البع ي  بطريق  أق  فرة معنو 

 وتظهر نتيجتهئ فى الج ول التئلى :

 (34) جدول رقم

 حسب مصروفهم اليومى  داللة الفروق بين المجموعات البحثية

 بالعربية CNوكثافة استخدام األطفال لقناة 

 القنة المقارنة المصروف اليومى
الفروق بين 

 المتوسطات
 مستوى المعنوية

 مصروف يومى منخفض
 دال احصائيا 3.32 * - 3.54945 مصروف يومى متوسط

 دال احصائيا 3.319 * - 3.33426 مصروف يومى مرتفع

( لمعرفعة مصعدر LSDاختبعار ) تشير بيانات الجدول السعابق باالعتمعاد علعى 

الفعععروق بعععين المبحعععوثين معععن مسعععتويات المصعععروف اليعععومى للطعععالب  فعععى كثافعععة 

 بالعربية:    CNاستخدامهم لقناة 

تبي  وجور فروة ذات رالل  إحصئلي  بي  الطم  الاي  يحصلو  على  -

  CNومى متوس   ومصرو  مرتف  فى كثئف  استخ امه  لقنئ   مصرو  ي

بئلعربي  ، لصئلم الطم   األعلى فى المصرو  اليومى،حيب بلات قيم  

، وبل  المتوس  الحسئبى للطم  3.44944وبفئ ة  4.42مستو  المعنوي  

مقئب   الطم  الاي   3.02الاي  يحصلو  على مصرو  يومى منخفض

 .3.99يومى متوس    يحصلو  على مصرو 

كمئ اتضم وجور فروة ذات رالل  إحصئلي  بي  الطم  الاي  يحصلو  على  -

 CNمصرو  يومى متوس   ومصرو  مرتف  فى كثئف  استخ امه  لقنئ  

بئلعربي  ، لصئلم الطم   األعلى فى المصرو  اليومى، حيب بلات قيم  

توس  الحسئبى للطم  ، وبل  الم4.33429. 4وبفئ ة  4.419مستو  المعنوي  



 المتحققة واإلشباعات اإللكترونية ومواقعها العربية األطفال لقنوات سنة 21 - 9 من األطفال استخدام دوافع

 480 8102أكتوبر /ديسمبر  –السادس عشر العدد  – اإلذاعة والتلفزيونالمجلة العلمية لبحوث 

مقئب   الطم  الاي    3.99الاي  يحصلو  على مصرو  يومى متوس  

 .3.44يحصلو  على مصرو  يومى مرتف   

وبالك يتضم أ  مص   التبئي  للفروة بي  المجموعئت المختلف  فى كثئف   -

بئلعربي   لصئلم  األطفئل الاي  يحصلو  على مصرو   CNاستخ امه  لقنئ   

وس  ، ويمحظ تقئ   المتوسطئت الحسئبي   للطم  الاي  يحصلو  يومى مت

على مصرو  يومى متوس  ومرتف ، بمئ يتوافق م  نتئل  الج اول السئبق ،بمئ 

 األعلى .يعنى وجور الفروة ذات ال الل  اإلحصئلي  للطم  بي  ذو  ال خ  

 خالصة الدراسة وأهم المقترحات :

تعئم  الطف  المصر  م  قنوات األطفئل سعت هاا ال  اس  لمعرف  كيل ي

الفضئلي  سواًء م  خمل وسئل  اإلعم  التقلي ي   عبر التليفديو   أو م  خمل 

وسئل  االتصئل الح يث   عبر موق  القنئ  اإللكترونى  ومئ تفضيمته اإلتصئلي   ومئ 

ني  على القنوات ال اوف  واإلشبئعئت التى يحققهئ  ومئ تأثير استخ ا  المواق  اإللكترو

الفضئلي   وه  سئع ت أجهد  الهواتل الاكي   التليفو  المحمول  أ  بئر  تئبلت  

 على استخ ا  الوسيل  بشك  أفض .

وتوصلت ال  اس  أ  أبرا المنصئت االليكتروني  التى يستخ مهئ األطفئل لمتئبع  

، وفى الترتيب الثئنى %00بنسب  قنواته  الفضئلي  المفضل ، فق  كئ  الموق  االليكترونى للقنئ  

، وتعكس  %14، وصفح  القنئ  على موق  الفيسبوك بنسب   %44.3قنئ  اليوتيو  بنسب  

النتئل  السئبق  أهمي  المنصئت اإلعممي  الج ي   لألطفئل بمئ توفر  م  سهول  فى التصفم، 

ل ع  المشئه   واختيئ  المحتو  الا  ينئسبه فى التوقيت الا  يتئع له وهو مئ يختل

 التليفديوني  التقلي ي  التى ال تتوفر معه تلك اإلمكئنيئت . 

كمئ أشئ ات ال  اس  أ  ع ر كبير م  األطفئل تر  أ  استخ امه  للموق  

، فى حي   %40.3اإللكترونى أثر على مشئه ته   للقنوات التليفديوني  الفضئلي  بنسب  

اس  أ  استخ امه  للموق  االليكترونى ل  م  المبحوثي  عين  ال   %14.4 أت نسب  

يؤثر على مشئه ته  بئلقنوات التليفديوني  الفضئلي  ، بمئ يو م تأثير المحتو  المق   م  

خمل المواق  االليكتروني  على أنمئط مشئه   األطفئل للقنوات التليفديوني  التقلي ي  ، 

ولوجيئ االتصئل وا تبئطه  بئلمواق  ويعكس تايراً كبيراً فى طبيع  تعئم  األطفئل م  تكن

 اإلليكتروني  للقنوات الفضئلي  كوسيل  سريع  للوصول للمحتو  .  

تئبلت( ق   –أ  بئر  –وأو حت نتئل  ال  اس  أ  أجهد   التليفو  المحمول 

، فيمئ أشئ ت  %40أسهمت فى استخ ا  األطفئل عين  ال  اس  للقنوات الفضئلي  بنسب  

ين  ال  اس  أ  تلك األجهد  ل  تسئع ه  على استخ ا  القنوات م  ع %01نسب  

التليفديوني  الفضئلي ، وهو مئ يو م خطو   تواج  األجهد  الاكي  بئستمرا  فى متنئول 

 أي   األطفئل وامكئني  تعر ه  لمحتو  ال يتوافق م  قي  وتقئلي  األسر  المصري.
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قنوات مح  ال  اس ، حيب احتلت وأظهرت ال  اس  تنو  مستو  ثق  األطفئل بئل

، وفى الترتيب  1.00ومتوس  حسئبى  01.0المرتب  األولى بوا  نسبى  MBC3قنئ  

، وفى  1.02ومتوس  حسئبى  %04.3بئلعربي  بوا  نسبى  CNالثئنى جئءت قنئ  

 . 1.21ومتوس  حسئبى  44.0الترتيب األخير قنئ  سبيس تو  بوا  نسبى 

خ ا  األطفئل للمواق  اإلليكتروني  للقنوات التليفديوني  وفيمئ يتعلق بأسبئ  است

مح  ال  اس  فق  كئنت وفق مئ يلى :  أنهئ تسمم بئلمشئ ك  بئآل اء والتعليقئت 

، ث  فى الترتيب الثئنى معرف  مواعي   09.4وبوا  نسبى  1.99بمتوس  حسئبى 

ى الترتيب ، وف 09وبوا  نسبى  1.40عر  األعمئل قب  بثهئ بمتوس  حسئبى 

،  44.3ووا  نسبى  1.19الثئلب حري  اختيئ  األفم  التى تعجبنى بمتوس  حسئبى 

 91.3وتمهئ حري  االستخ ا  بعي اً ع  اختيئ ات الوال ي  لألفم  بوا  نسبى 

، حري  اختيئ  الوقت المنئسب لمتئبع  األفم  بمتوس  حسئبى 2.04ومتوس  حسئبى 

 2.99تل الاكي  سهلت االستخ ا  بمتوس  حسئبى ، الهوا 91ووا  نسبى  2.09

 . 44.3ووا  نسبى 

وتعكس النتئل  السئبق  تميد المواق  االليكتروني  فى اتئحتهئ المكئني  التفئع  

اللحظى لألطفئل م  المحتو  المق   وسهول  التعليق والمشئ ك  بئلرأ  فى المحتو  

عي  عر  األعمئل وحري  المق   والمميدات التى تتيحهئ بئلتعر  على موا

 االستخ ا  بعي اً ع  قيور األسر .

وفى إطئ  اختبئ  فرو  نظري  االستخ امئت واإلشبئعئت توصلت ال  اس  

لقبول معظ  الفرو  األسئسي  ومنهئ على سبي  المثئل : الفر  األول القئل  بوجور 

وسي  لقنوات ا تبئط ذ  رالل  إحصئلي  بي  رواف  استخ ا  الطف  النفعي  والطق

 األطفئل عين  ال  اس   وكثئف  استخ ا  الطف  لهئ .

وأشئ ت نتئل  ال  اس  لوجور ا تبئط ذات رالل  إحصئلي  بي  رواف  استخ ا  

 الطف  لقنوات األطفئل مح  ال  اس   وتقييمه تلك القنوات ومواقعهئ االليكتروني  .

إحصئلي  بي  اإلشبئعئت  كمئ أثبتت ال  اس  وجور عمق  ا تبئطي  ذات رالل 

 التى تحققهئ قنوات الطف  مح  ال  اس  ومستو  ثق  األطفئل بهئ .

كمئ ت  قبول الفر  الثئنى جدليئ القئل  ا تبئط ذ  رالل  إحصئلي  بي  كثئف  

استخ ا  الطف  لقنوات األطفئل ومواقعهئ اإللكتروني  ، ورواف  استخ ا  الطف  للوسيل  

 التليفديوني  الفضئلي  والموق  اإللكترونى للقنئ  .اإلعممي   القنوات 

وهاا الفروة ترج  إلى تبئي  وتنو  قو  ال واف  المرار إشبئعهئ م  نئحي ، 

وتبئي  عمليئت االستاراة في ك  محتو  تق مه قنوات األطفئل مح  ال  اس   

لحئل ور ج  االحسئس بئلر ئ إااله على م   فتر  التعر  والتي تختلل بطبيع  ا

م  طف  آلخر وثقت  و  ئل  نحو تلك القنوات م  نئحي  آخري. ولق  تأك ت أيًضئ 

 -هاا االختمفئت على مستو  قو  ك  إشبئ  م  هاا اإلشبئعئت  على ح ا(  منخفض
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فوة  -متوس  -مرتف ( وحج  التعر  إااله  منخفض -فوة المتوس  -متوس 

 مرتف ( لتلك القنوات. -المتوس 

 راسة  :مقترحات الد

تقترع ال  اس  إنشئء قنئ  فضئلي  مصري  تسته   الطف  بمحتو  يتنئسب م     -

طبيع  الهوي  المصري  وثقئف  وتقئلي  المجتم  المصر ،خئص  أ  ال  اس  أشئ ت 

ال تبئط األطفئل بقنوات ومواق  إليكتروني  غربي ، تبب محتو  ال يتنئسب م  ثقئف  

 الطف  المصر  وهويته .

همي  استثمئ  الرسو  المتحرك  كشك  فني محبب بحيب تتحول الشخصي  أ  -

الكئ توني  إلى ص يقه للطف  تمكنه أ  يمت  ويسلي و في الوقت نفسه تثقفه وتوجه 

وترش ا، ذلك بئلتواا  م   رو    االنتبئا لخطو   الفضئليئت العربي  والتي تق   

ً م  البرام  والرسو  المتحرك  األ جنبي  يبب قيمئ غريبه ع   صي اً  خمئ

مجتمعنئ العربى  رو  وجور جه   قئبي  تح ر مئ ينباي أ  يعر  ومئ ال ينباي أ  

يق   بئإل ئف  إلى تحلي  مئ يق   في  وء الخصوصي  التي تتمت  بهئ  المجتمعئت 

 العربي  والسيمئ عن مئ تقتر  م  ال ي  أو القي  األخمقي .

اإلعممى الا  يسته   األطفئل بئلقنوات والمواق   االهتمئ  بتطوير المحتو   -

اإلليكتروني  العربي  ، ويتئع لألطفئل حري  المشئ ك  واإلب ا  ، ٕواب اء الرأ  فى 

المضمو  اإلعممى الموجه إليه ، وأ  يت  االهتمئ  بقضئيئ وحقوة الطف  وبخئص  

 حقوة ذو  اإلعئق  وأطفئل الشوا  .

ئل على تصفم شبك  اإلنترنت فى إطمة المبئر ات اإلعممي  استامل إقبئل األطف  -

على مواق  التواص  االجتمئعى ومواق  قنوات األطفئل االليكتروني ، بمئ يسه  م  

وصول القئلمي  على  عئي  شئو  الطفول  لجمهو ه  المسته   بسهول  ويسر 

تيحهئ الشبك  فى ٕوايصئل الرسئل  اإلعممي  بنجئع حيب تسئع  اإلمكئنيئت التى ت

 التروي  لحقوة األطفئل ٕواشركه  فى قضئيئه  ومعئلج  مشكمته  بواقعي .

توج  حئج  مئس  و رو ي  إلعئر  النظر في اإلنتئج العربي لبرام  األطفئل  الاي   -

مئ اال حتى اآل  يعتم  على التقلي  والمحئكئ  أكثر م  االبتكئ  والتج ي  ويتأتي ذلك 

 كئ توني  عربي  تحم  سمئت وخصئل  وهوي   الطف  العربي . بديجئر شخصي  

 رو   القيئ  بتقيي  رو ي لبرام  األطفئل وإع ار تقئ ير تعر  على القئلمي    -

بدرا   هاا القنوات إلعئر  اإليجئبيئت والسلبيئت في الخرال  البرامجي  على غرا  

 تقئ ير الممئ س  اإلعممي  .

تمئ  نحو ت  يب القئلمي  بئالتصئل المكثل في مجئل إعم  الطف ، توجيه مدي  م  االه  -

 وذلك م  خمل تنظي  و ا عم  ورو ات ت  يبي  لتطوير مهئ اته .

انشئء مرص  إعممى مصر  لمتئبع  القي  والقضئيئ التى تروجهئ الفضئليئت   -

مل  لك  مئ والمواق  االليكتروني  التى تسته   الطف  المصر  بمئ يحقق متئبع  شئ

يسته   الطف  المصر  ويرص  وب ق  مئ يت  نشر  وبث  على مختلل القنوات 

 والمواق  االليكتروني  .
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