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 املصرية تأثري معاجلة األفالم السينمائية

 يف التعليم هقالطفل حلعلى إدراك 

 دراسة ميدانية 

 *مايا أحمد البيضا .د

 مقدمة: 

من الحقوق األساسية لإلنسان، وحق الطفل في التعليم من الحقوق   يعتبر التعليم     

ً أو شيخاً، التي كفلتها األمم المتحدة كحق من حقوق اإلنسان سواء كان طفالً  أو شابا

ثم إن ممارسة التعليم ليس فقط لنيل الشهادات، وال يقتصر تأثيره على الدرجة العلمية 

أيًضا وتفاعالته مع المحيط الخارجي، كما  التي يصل إليها، إنما تؤثر على شخصيته

حقه بل أن يكون التركيز على حق الطفل في التعليم بيسمى  ليس على مايجب التركيز 

، تعليم المميز، أو حقه في التعليم اإللكتروني، أو حقه في التعليم التشاركي وغيرهفي ال

دثة هذا كفيل بأن يخلق طفل تكون الوسائل التعليمية حديثة والمعلومات محلذا عندما 

من حق الطفل أن يحظى ببيئة تربوية راقية، قبل أن تكون بيئة تعليمية مبدع، كما أنه 

حة هي مفتاح التعليم القويم، بيئة يتم فيها استخدام أحدث راقية، فالتربية الصحي

النظريات والوسائل التربوية والتعليمية من أجل النهوض باألطفال بكافة مستوياتهم 

 .وطبقاتهم االجتماعية

وقد حققت مصر تقدًما كبيًرا نحو توسيع فرص الحصول على التعليم األساسي،     

لبنين والبنات، ووفقًا ألحدث إصدار من الكتاب وتقليص الفجوة بين نسب التحاق ا

لوزارة التربية والتعليم، بلغ معدل االلتحاق في  2015/2016اإلحصائي السنوي 

في  %60، و%83، في حين كان في المرحلة اإلعدادية %92التعليم االبتدائي 

ام المرحلة الثانوية، ومع ذلك فإن العديد من األطفال يظلون خارج المدارس والنظ

مليون طفل في  1.4أو  %8.1، فإن 2006التعليمي بشكل عام، ووفقًا لتعداد عام 

 (1)سنة غير مسجلين في التعليم أو تسربوا من التعليم األساسي.  17-6العمر من 

وبلغ االنفاق العام للدولة على التعليم طبقًا للموازنة العامة للدولة )بالمليار جنيه(  

بواقع  2013/2014لترتفع عن العام الدراسي  2014/2015مليار جنيه عام  789.4

 67.8مليار جنية، وبشكل عام يبلغ اإلنفاق العام على التعليم قبل الجامعي  689.3

من الموازنة العامة  %6.8بنسبة  2014/2015مليار جنيه خالل العام الدراسي 

من الموازنة  %6مليار جنية بنسبة  55بواقع  2013/2014للدولة عن العام الدراسي 

 (2)العامة للدولة. 

                                                           
 تمعينماتتيلكننتنجفا اا تجامع  اتحديث ا-اذاة  ااتليفزيون  بليف  اإلةما  مدرس بقسم اإل *
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ومؤخًرا في ظل الثورة االتصالية التي يعايشها العالم، أصبح وسائل اإلعالم     

بقوالبها المختلفة شريًكا في تنمية الطفل وتعليمه أيًضا، والدراما تعد أحد القوالب الفنية 

دراسات إلى األعلى تأثيًرا في الجمهور والطفل بشكل خاص، حيث أشارت غالبية ال

أن الدراما متمثلة في المسلسالت والتمثيليات واألفالم السينمائية وغيرها تأتي في 

المرتبة األولى ألفضلية المشاهدة سواء في المناطق الحضرية أو الريفية وليس هذا 

بمصر فقط بل في العالم كله، حيث أن المواقف الدرامية أيًا كان نوعها تلفزيونية أو 

م للجماهير فلسفة حياة زاخرة بالقيم والمعايير، ويعيد تقديم الواقع سينمائية تقد

االجتماعي ممزوًجا بالخيال، مما يعظم من تأثير الدراما ويجعلها مسلية وممتعة، وفي 

ذات الوقت تُكسب الُمشاهد قيًما قد تكون سلبية أو إيجابية في إطار جاذب وسلسل، 

تهدف إلى الترفية والتوجية االجتماعي والتنفيس وبالتالي يمكن القول أن الدراما عامة 

عن مشاعر المشاهد، حيث يشعر أنها تعبر عما يجري في حياته فهي مأخوذة من 

  (3)الحياة وأحداث الشارع.

وبالتالي فالدراما بكافة أنواعها وأشكالها تُعد أكثر األشكال والقوالب الفنية مساهمة     

ر، ويرجع ذلك إلى الخصائص التي تتميز بها ومن في بناء صورة الواقع لدى الجمهو

ضمنها اعتماد الدراما على النمط غير المباشر في تقديم الخبرات والنصائح 

للمشاهدين، كما تثير األعمال الدرامية التساؤالت والنقاش بين األفراد أثناء وبعد 

الدرامية في  عرضها مما يعكس أهميتها ويلجأ األفراد إلى تقليد ما يقدم في األعمال

 (4)حدود الظروف التي تسمح بذلك. 

( عاًما بالتعليم األساسي، 12-9ويلتحق الطفل في مرحلة الطفولة المتأخرة )    

وتسمى باسم مرحلة المدرسة االبتدائية، ويصبح فيها الطفل قادًرا على تلقي العلوم 

قلية واكتسابها سواء والمعارف كما يتقن خاللها خبراته ومهاراته اللغوية وحركاته الع

من االتصال المباشر بمحيط أسرته ومدرسته وأصدقائه وأقاربه فضاًل عن التعرض 

لوسائل اإلعالم بمختلف أنواعها، فتتنوع عالقاته االجتماعية ويزيد اعتماده على نفسه 

لتبدأ مشاركته الكاملة خارج محيط األسرة، لذا تسعى الدراسة التعرف على تأثير 

لألفالم السينمائية المصرية على إدراكه لحقوقه في التعليم، ودور  تعرض الطفل

 المدرسة في حياة الطفل.

: مشكلة الدراسة:   أوًلا

تهدف الدراسة التعرف على تأثير تقديم األفالم السينمائية للمشكالت التعليمية       

على إدراك بمصر ومدى قدرتها على تدعيم حقوق الطفل التعليمية وبالتالي تأثير ذلك 

واقعية المضمون الدرامي لحق الطفل في التعليم، فضاًل عن التعرف على الواقع 

الفعلي إلدراك الطفل لحقوقه في التعليم، حيث أن اإلنتاج الدرامي السينمائي قدم 

نماذج إيجابية وسلبية في التعامل مع الطفل في هذه المرحلة التعليمية سواء في إطار 

رسة، وهو عرض يتقارب مع الواقع الفعلي الذي يتضمن األسرة أو داخل المد
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إيجابيات وسلبيات في المنظومة التعليمية والتي تنعكس في إدراك الطفل لحقوقه 

عاًما يبلغ نسبتهم من تعداد السكان  18التعليمية، كما أن األطفال المصريون حتى سن 

ئج التعداد السكاني ، حيث تصل أعدادهم وفقًا لنتا%38المصري بما يزيد بقليل عن 

مليون  39.178.917من تعداد السكان، مقدًرا بـ  %41.3إلى ما يقارب من  2017

 .    (5)طفل

 ثانياا: أهمية الدراسة: 

الوقوف على مدى مواكبة القائمين على صناعة الدراما للتغيرات التي تطرأ  -1

الي مدى على التشريعات الوطنية لحماية حقوق الطفل المصري التعليمية وبالت

 االكتراث الدرامي واالعتراف بهذه الحقوق الممنوحة للطفل.

يُعد ضرورة حتمية التعرف على أثار معالجة األفالم السينمائية التي تعد أحد  -2

أشكال التواصل اإلعالمي مع الجماهير بمختلف أعمارهم في تشكيل توجهات 

كياته في تعامالته الطفل خاصة نحو حقوقه التعليمية مما يترتب عليه تشكيل سلو

مع المجتمع المحيط به عامة والمدرسة خاصة، ومدى اقترابه من جمهور الطفل 

وتمثيل حاالته المختلفة، خاصة في ظل بروز مظاهر االهتمام اإلعالمي غير 

الدرامي في تقديم النماذج اإليجابية وخاصة الطفولة المتفوقة دراسيًا والموهوبة 

 تداولها المواقع اإللكترونية. بالبرامج الحوارية والتي ت

الكشف عن مدى مالئمة اإلنتاج الدرامي السينمائي المصري لمراحل الطفولة  -3

( عاًما، وما سبق يعين في 12-9المختلفة عامة ومرحلة الطفولة المتأخرة )

الوصول لنتائج يستخلص منها عدد من المقترحات لتطرح على كتاب الدراما 

نية، ألجل تعظيم دور الدراما اإليجابي في تشكيل وعي لمراعاتها في أعمالهم الف

 الجمهور بأهمية المدرسة في حياة الطفل، وتعزيز ثقافة حقوق الطفل التعليمية. 

الكشف عن إدراك الطفل لحقوقه في التعليمية وكيفية التعامل مع الطفل  -4

ذي بالمدرسة، والعوامل المؤثرة في ذلك، بما يعين في رسم سياسات توجه لمتخ

القرار بالمنظومة التعليمية ألجل تفعيل دورهم في حماية حقوق الطفل التعليمية 

 بشكل جدي عما هو عليه اآلن. 

 ثالثاا: أهداف الدراسة: 

تحديد كثافة تعرض األطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة لألفالم السينمائية  -1

 وعادات المشاهدة. 

السينمائية المصرية ووسائل  التعرف على أسباب مشاهدة األطفال لألفالم -2

 التعرض لها 
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التعرف على أنماط مشاهدة األطفال لألفالم السينمائية المصرية والعوامل المؤثرة  -3

 في التعامل مع المضمون الدرامي. 

التعرف على تأثير مشاهدة األفالم السينمائية المصرية على إدراك الطفل  -4

لمضمون الدرامي السينمائي لقضايا المصري في مرحلة الطفولة المتأخرة لواقعية ا

 حقوق الطفل التعليمية. 

التعرف على إدراك الطفل الفعلي لحقوقه التعليمية والتي تأثرت بطبيعة المعالجة  -5

 الدرامية السينمائية لقضايا التعليم. 

 رابعاا: الدراسات السابقة: 

ا تناولت الدراسات العربية واألجنبية ثقافة حقوق اإلنسان عامة ب    شكل بسيط نوعا

ما والطفل بشكل خاص، ويتضح من اإلطالع الموسع في الدراسات السابقة المتعلقة 

بدراسة تأثيرات الدراما على الجمهور، أن ثقافة حقوق اإلنسان وغرسها مجتمعياا 

من خالل الدراما يعد أمر هام التركيز عليه، وجاءت أبرز نتائج الدراسات السابقة 

 ا عامة والطفل خاصة على النحو التالي: فيما يتعلق بالدرام

للدراما بكافة فنونها دور في تقديم القيم اإليجابية وغرس ثقافة حقوق اإلنسان  -

وإبراز القضايا المجتمعية على اختالف  بالكبار أو الطفل أو المرأة، الخاصةسواء 

اصة أنواعها حيث أن ما يقدم عبر الدراما يساهم في تشكيل وعي فئات المجتمع خ

على أن الدراما ( 6)(2003إبراهيم العقباوي، جمهور الشباب، حيث أكدت دراسة )

تُعد قناة مهمة من قنوات التأثير في مجال معالجة قضايا حقوق اإلنسان، بل إنها 

يمكن أن تكون من أهم هذه القنوات، إذا ما تم توظيفها جيدًا من الناحية الموضوعية 

" بين اإلعالم وحقوق اإلنسان، فهي عالقة اندماج أو الفنية، فالعالقة "مباشرة

وتفاعل تام، فحقوق اإلنسان هدف وغاية أساسية للرسالة اإلعالمية، وهي صلب 

هذه الرسالة ومادتها األساسية، واإلعالمية، واإلعالم هو ذاته حق أساسي من 

 حقوق اإلنسان، وهو حق مقنن تحت مفهوم "الحق في االتصال"، كما أنها عالقة

"دور" فاعل ومؤثر لإلعالم في دعم وتعزيز "حقوق اإلنسان" وهو دور شامل 

وممتد "فحقوق اإلنسان" تشمل كافة مجاالت الحياة اإلنسانية، وهي "كل متكامل" 

محوره اإلنسان، ورسالته ترتبط مباشرة بحقوق اإلنسان ودوره يخدم كافة 

والتي منها بشكل خاص  المجاالت التي من شأنها تدعيم وتعزيز حقوق اإلنسان،

التأكيد على حق اإلنسان في التعليم، وتشير الدراسة إلى ميثاق الشرف اإلعالمي 

الذي يؤكد على أهمية تركيز األعمال الدرامية على كل ما يرسخ القيم في نفس 

الطفل وعلى كل ما يساعد على تنشئته كإنسان سوي قادر على اكتساب صفة 

جتمعه، فبصفة عامة يؤكد الميثاق على ترسيخ القيم النضج والتفاعل مع وطنه وم

اإليجابية ومواجهة القيم السلبية بما يخدم تحقيق دور فعال للدراما في خدمة تدعيم 

وتعزيز حقوق اإلنسان، والتي تستمد منها الدراما موضوعاتها وشخصياتها 
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نسان، واتفقت وتعالجها بكافة األشكال والصور من واقع الحياة والقضايا الحياتية لإل

التي أكدت على أهمية  (7)( 2014مروة رضوان إبراهيم، مع ما سبق دراسة )

 الدراما في تدعيم حقوق فئات المجتمع.

أن وسائل االتصال اإللكترونية متاحة  (8)( 2003صفا فوزي، أوضحت دراسة ) -

األقدم لألطفال المصريين بنسب معقولة في منازلهم، وإن كانت الوسائل التقليدية أو 

على رأسها التلفزيون هي األكثر انتشاًرا في منازل األطفال المصريين، كما جاءت 

أيًضا الوسائل التقليدية في مقدمة الوسائل التي يستخدمها األطفال، وإن كانت بعض 

وسائل االتصال قد حققت نجاًحا ملحوًظا، حيث كان أكثر من نصف األطفال 

كثر من ربعهم يستخدمون القنوات الفضائية المصريين يستخدمون الكمبيوتر، وأ

واإلنترنت، وإن غلب على االطفال معدالت التعرض المنخفضة والمتوسطة لغالبية 

هذه الوسائل، إال أنه كانت كل هذه الوسائل يزداد استخدام األطفال لها خالل العطلة 

 الصيفية بمعدالت زيادة مرتفعة تصل لثالثة ساعات فأكثر في اليوم. 

فاع مشاهدة األطفال للدراما المصرية بشكل عام، وتفضيل متابعتها من خالل ارت -

هدير محمود عبد ، حيث أشارت دراسة )القنوات الفضائية العربية في المقام األول

إلى أن األطفال يشاهدوا األفالم السينمائية المصرية التي  (9)(2014هللا أحمد، 

، تاله فئة األطفال التي %54.5بة تعرض بالقنوات الفضائية بمعدل مرتفع بنس

، %19، ثم المشاهدة بمعدل متوسط بنسبة %26.5تشاهد بمعدل منخفض بنسبة 

وأن األطفال يحددون بأنفسهم األفالم السينمائية المصرية التي يشاهدوها، ونسبة 

من األطفال يفضلون أفالم المغامرات كاختيار أول تليها الكوميدية بنسبة  50.5%

لبنى محمد ، كما أوضحت دراسة )%15.5األفالم العاطفية بنسبة ثم  19.5%

إلى أن األفالم العربية جاءت على قائمة األفالم المفضلة  (10)( 2014حسن سامي، 

يليها  %40.5يليها األفالم األجنبية بنسبة  %59.8التي يفضل مشاهدتها بنسبة 

سة )نهى عاطف العبد، ، كما أشارت درا%15.2األفالم العربية واألجنبية بنسبة  

، والمسلسالت %78.5إلى أن مشاهدة األفالم العربية تأتي بنسبة  (11)( 2003

 .%65.2، واألفالم األجنبية بنسبة %71.9العربية بنسبة 

ودراسة )نرمين  (12)(، 2014أوضحت كل من دراسة )مروة محمد أحمد خلف،  -

تصدر ( 14)(2010ورة، ودراسة )نوال الحز (13)(، 2011زين العابدين محمد سعد، 

فترة المساء مقدمة األوقات التي يفضل فيها مشاهدة الدراما المصرية التي تعرض 

بالقنوات الفضائية، تاله عدم تحديد فترة معينة للمشاهدة أو المشاهدة في فترة 

 السهرة، ثم الفترة الصباحية التي ظهرت مع األطفال.

ا في التعليم والتوعية بحقوق الطفل، الدرام أكدت العديد من الدراسات على أهمية -

تُعد الدراما أيًا كان نوعها مسلسالت تلفزيونية طويلة أو مسلسالت سيت كوم حيث 
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أو أفالم سينمائية أو تمثيليات سهرة وغيره قالب إعالمي مؤثر ناجح في رسائله أيًا 

قدرة  كانت طبيعتها إيجابية أو سلبية لجمهوره المستهدف نظًرا لما تتمتع به من

على إعادة تجسيد الواقع أمام المشاهد في قالب مؤثر وجاذب وسلسل، وهو األمر 

الذي دفع العديد من الباحثين للتعرف على مدى فاعلية الدراما في إثراء الجانب 

التعليمي للطفل بكيفية توعيته وممارسته لحقوقه في الحياة العامة، وذلك تحقيًقا 

لتي تركز على أهمية خلق جيل واعي محصن ضد لمباديء التربية اإلعالمية، ا

تأثيرات وسائل اإلعالم الضارة، قادًرا على التفكير النقدي، وهو ما يتفق مع ما 

على موافقة جميع الخبراء على  (15)( 2011توصلت له دراسة )رشا عبد اللطيف، 

هور حاجة المجتمع المصري للتربية اإلعالمية، وجاء الوالدان في مقدمة فئات الجم

األكثر احتياًجا للتربية اإلعالمية ثم األطفال ثم المراهقين، وأثبتت دراسة 

(KrinGabbard ،2012 )(16)  بين حقوق ً وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيا

الطفل كما تجسدها سينما الطفل، وبين نمو القيم الثقافية والمعرفية، ويمكن تفسير 

وية للطفل تؤثر في اكتسابه مبادئ الحياة ذلك بأن السينما تعتبر أداة تعليمية ترب

والتعبير وأخذ القرار والتبصرة بهويته وحقوقه، من خالل غرس القيم الفكرية 

بأن (17) (2002والثقافية واألدبية والتربوية، كما أضافت دراسة )هويدا مصطفي، 

للقضايا  الدراما التلفزيونية تُعد وسيلة فعالة في تحقيق التناول المؤثر وغير المباشر

التي تهم الجمهور والتي منها تدعيم قيم حقوق اإلنسان ونشر ثقافة ومبادئ حقوق 

اإلنسان، حيث تبين حدوث تطور ملموس في اهتمام الدراما التلفزيونية المصرية 

بقضايا حقوق اإلنسان في الفترة األخيرة وخاصة قضايا حرية التعبير وحقوق 

التي تناولتها الدراما التلفزيونية ووضعتها في المرأة والطفل وغيرها من القضايا 

 أولويات أجندة اهتمامات الجمهور.  

 التعليق العام على الدراسات السابقة: 

يرتفع عدد الدراسات والبحوث التي تناولت تأثيرات الدراما بشكل عام في قضايا  -

هاب وغيره من متنوعة ما بين قضايا األسرة أو الطفل أو القضايا االقتصادية أو اإلر

الموضوعات التي تناولتها الدراسات السابقة، مع اختالف نوع الجمهور الذي يتم 

قياس تأثيرات التناول الدرامي عليه، وقد توصلت دراسة )عبد الرحيم أحمد سلمان 

إلى أن بحوث الدراما التي تناولت األفالم والمسلسالت معًا  (18) (2015درويش، 

رامي وهي البحوث التي تعني بالدراما بشكل عام في أي والبرامج ذات القالب الد

، وبعدها جاءت بحوث الدراما التي %35.5شكل لها جاءت في المرتبة األولى بنسبة 

تناولت األفالم السينمائية وتأثيراتها وتشمل أيًضا األفالم الروائية القصيرة وأفالم 

، ثم جاءت بعدها البحوث %33.3الفيديو والموجهة لألطفال في المرتبة الثانية بنسبة 

، %31.2التي تناولت التمثيليات والمسلسالت أو الست كوم في المرتبة الثالثة بنسبة 

وهو ما يعكس رؤية الباحثين في تخوفهم األكبر من تأثيرات األفالم على الجمهور 

 وإن كان هذا يقترب من اهتمام الباحثين بتأثيرات المسلسالت أيًضا.  
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الدراسات التي تناولت تأثيرات الدراما مع اختالف أنواعها وحقوق ينخفض عدد  -

الطفل المصري، وهو األمر الذي يترتب عليه ضرورة وجود دراسات أكثر عمقًا في 

تناول حقوق الطفل المصري بشكل تفصيلي على مستوى كل حق، وهو األمر الذي 

ثير األفالم السينمائية على حاولت الباحثة تطبيقه في هذه الدراسة، االهتمام بتناول تأ

 جمهور الطفل فيما يتعلق بحق الطفل في التعليم. 

الحظت الباحثة عدم تنوع األساليب اإلحصائية المطبقة في دراسات الطفل  -

والدراما، أو دراسات الدراما بشكل عام، حيث التركيز على عدد من معامالت 

وعدم االهتمام بتوظيف اختبار  االرتباط واختبارات الفروق بين متوسطات العينات،

االنحدار والذي يرتبط بقياس األثر في بحوث الدراما، على الرغم من ارتكاز البحوث 

 والدراسات األجنبية عليه. 

يندر وجود دراسات عربية تجريبية في مجال تأثيرات الدراما عامة على الجمهور،  -

 مجال الدراما والطفل. حيث توصى الباحثة بأن يتم إعداد دراسات تجريبية في 

 أوجه اًلستفادة من الدراسات السابقة: 

االستعانة بنتائج الدراسات السابقة في تحديد مدى االتفاق أو االختالف مع نتائج  -

الدراسة الميدانية، مما يساعد في تفسير األرقام الكمية بتحليالت كيفية تعطي تفسيًرا 

 أعمق للظاهرة محل الدراسة. 

دبيات العلمية المتعلقة بنظرية الغرس الثقافي مما يساعد في التعرف على األ -

التفسير السليم لنتائج الدراسة الميدانية، وتحديد أساليب التحليل اإلحصائية المناسبة 

 الختبار فرضيات النظرية.

إمكانية التوصية ببحوث ودراسات مستقبلية تساعد على تعميق الفهم لحقوق الطفل  -

ل خاص، حيث أنه مجال خصب إلجراء العديد من الدراسات عامة والتعليمية بشك

 المتعلقة به. 

 خامساا: اإلطار النظري: نظرية الغرس الثقافي 

 Cultivationتستخدم الباحثة في هذه الدراسة )نظرية الغرس الثقافي 

Theory في دراسة تأثير التعرض لوسائل اإلعالم على طول فترات التعرض )

المقدمة في وسائل اإلعالم في تشكيل القيم  الثقافةسة تأثير وتكرارها، وكذلك درا

والمعتقدات واألفكار لدى الفرد على المدى الطويل، حيث تعد وسائل اإلعالم إحدى 

مؤسسات التنشئة االجتماعية لألفراد إلى جانب األسرة والمدرسة، حيث االهتمام 

تي تقدمها وسائل اإلعالم بدراسة الصور اإلعالمية والنمطية لألفكار واألدوار ال

وتغرسها في المتابعين لهذا المحتوى، وتأثيره على سلوكياته تجاه ما يحيط به من 

 أفراد أو أحداث وغيره.
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األب الروحي  (George Gerbner)" جورج جربنراألمريكي " الباحث يعتبر    

لتي تعد وا الماضي، القرن من الستينيات أواخر والمؤسس لنظرية الغرس الثقافي في

أحد الطرق السوسيولوجية للدراسات الثقافية والتي تبتعد كثيًرا عن حدود دراسات 

التأثير التقليدية، فتعد النظرية جزء من مشروع بحثى أوسع أطلق عليه اسم 

حيث ( 19)(،Cip( )Cultural Indicators Project’s" )المؤثرات الثقافية"

 Moderateة لوسائل اإلعالم تصنف النظرية ضمن نظريات اآلثار المعتدل

Effects Theories وتم التوصل إلى أن التلفزيون كوسيلة ثقافية وبصفتها ،

المهيمنة، يزرع واقعًا اجتماعًيا غالبًا ما يتعارض مع الواقع الموضوعي أو الفعلي، 

وكان التركيز بشكل أساسي على المحتوى التلفزيوني العنيف، متنبئين بأن كثافة 

لق حالة من الخوف غير الحقيقي لدى المشاهدين من العالم الخارجي، التعرض ستخ

 (20)وكذلك سيرفع من مستوى عدم الثقة نحو اآلخرين.

هو "أن التعرض المكثف للنماذج والصور  فرض رئيسيتنطلق نظرية الغرس من     

الثقافية يشكل إدراك الفرد للواقع االجتماعي من خالل وسائل اإلعالم بصفة عامة، 

أي أن األفراد األكثر تعرًضا للتليفزيون ويشار لهم  (21)والتلفزيون بصفة خاصة،

يدركون العالم الواقعي بشكل مختلف عن   Heavy Viewersبكثيفي المشاهدة 

، وهو األمر Light Viewersأولئك الذين يشاهدون أقل ويشار لهم بقليلى المشاهدة 

فكرة الغرس الختبار تأثيرات  الذي أدى لوجود عديد من البحوث التي تتبنى

وهو ما يؤدي في النهاية إلدراك الجمهور  (22)التليفزيون في المجاالت المختلفة، 

" على أنه الواقع االجتماعي الحقيقي، وهو الرمزي" أو الواقع "المحرفلهذا الواقع "

 ما يعكس الرسائل والصور المكررة والشائعة في عالم التلفزيون، بل إن هذا الواقع

التليفزيوني يكتسب نوًعا من الشرعية االجتماعية مما يؤدي إلى التأثير على سلوك 

 (23) الجمهور.

( الذي Perceived TV. Realityأما عن مفهوم الواقع المدرك من التلفزيون )    

بأنه حصول الفرد على تفسيرات عما يدور حوله ثم توظيف هذه  أثارته النظرية،

عن كيفية التصرف في مواقف الحياة المختلفة المحيطة به،  التفسيرات في تشكيل قيم

ويسهم في ذلك خبرات الفرد المباشرة مع العالم المحيط به أو من خالل التعرض 

لوسائل اإلعالم على اختالف أنواعها، وقد تنوعت نتائج الدراسات السابقة حول مدى 

ض وعملية التأثير، فقد تأثير إدراك واقعية المضمون على العالقة بين عملية التعر

أثبتت بعض الدراسات وجود تأثير في حين نفاه البعض اآلخر، فمثاًل أشارت دراسة 

(Taylor, L. D ،2005)(24)  إلى أن مشاهدي المحتوى الجنسي وقيموه على أنه

واقعي قد وافقوا على مواقف أكثر تساهاًل جنسيًا من المشاهدين الذين صنفوا المحتوى 

إلى  (25)( 2017كما أشارت دراسة )نورهان مجدي حامد السيد، اقعية، على أنه أقل و

أنه كلما زادت كثافة المشاهدة زادت معها فرص التأثر بالمضمون المقدم ومحاكاته 

مما يؤثر بالتالي فى القيم الثقافية حيث أظهرت النتائج وجود عالقة دالة إحصائيًا بين 
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القيم التى تعكسها األفالم األجنبية، وأكدت كثافة المشاهدة واالتجاه اإليجابي نحو 

على وجود عالقة ارتباطية دالة  (26)(2011عبد الناصر إسماعيل عوض، دراسة )

ً بين حجم المشاهدة وإدراك واقعية األفالم السينمائية التى تناولت الممرضة  إحصائيا

 -التعلم -سحريةومهنة التمريض فيما يتعلق باألبعاد الثالثة لنظرية الغرس )النافذة ال

نفت بعض الدراسات وجود عالقة ارتباطية بين كثافة مشاهدة (، في حين التوحد

، حيث توصلت دراسة )عزة المحتوى الدرامي وإدراك واقعية المضمون الدرامي

لعدم وجود تأثير لكثافة التعرض على إدراك  (27)( 2009محمود زكي عبد الصمد، 

جتماعي لألم، كما توصلت دراسة )أحمد أحمد واقعية المضمون الدرامي للواقع اال

إلى عدم وجود عالقة ارتباطية بين كثافة مشاهدة اآلباء لدراما  (28)(2006عثمان، 

التلفزيون ومستوى إدراكهم لتأثير هذه الدراما على تقدير اآلبناء لهم في الواقع 

 االجتماعي. 

 كيفية حدوث عملية الغرس الثقافي:

ج الغرس من أربع عناصر حددها كل من هاوكنز وبنجري عام يتكون نموذ          

 Newمن خالل دراستهما التحليلية لمضمون البرامج التليفزيونية في منطقة  1982

Gercy وقد توصال إلى وجود عالقة قوية بين برامج الجريمة، والمغامرات وأفالم ،

اهدة التليفزيون مش (29)الكارتون، وبناء الواقع االجتماعي، وهذه العناصر هي: 

واالنتباه للمضامين، ثم اكتساب المعلومات، يليها بناء الواقع االجتماعي في إطار 

 المهارات الشخصية وتركيبة الجماعات المرجعية للفرد، وأخيراً تكون السلوك.

ا لنظرية الغرس الثقافي مع التطبيق على الدراسة: -  قياس التأثير وفقا

ي تحدث على تصورات وآراء ومعارف واتجاهات المتلقي يعنى التأثير التغيرات الت   

نتيجة تعرضه للرسالة اإلعالمية، سواء كان هذا اإلدراك صحيًحا كما يريده 

ويتم قياس التأثير من خالل النظرية المرسل، أو عكس ما يريده المرسل، 

 بطريقتين:

 :يل مضمون ما لنظام الرسائل أو المحتوى أي تحل التحليل الثقافى الطريقة األولى

يبثه التليفزيون من مواد وبرامج في خالل فترة زمنية طويلة نسبيًا، بهدف التعرف 

يساعد في على تكوين وبناء العالم الرمزي الذي يقدمه التليفزيون، فهذا التحليل 

معرفة وتقييم األنماط األكثر استقراًرا وتكراًرا فى المحتوى التليفزيونى )الصور 

التى تشترك فيها معظم أنواع البرامج(، وهناك الكثير من  المستمرة، والقيم

التناقضات الكبرى بين العاَلم الحقيقي والعالم كما يصوره التليفزيون، وقلما توافق 

شكل العالم الذى يقدمه التليفزيون مع الواقع الموضوعى رغم أنه غالبًا ما يتوافق مع 

 األيديولوجيات والقيم المسيطرة.
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 تحليل الغرس أي تحديد ما يتشربه المشاهدون من خالل  نية:الطريقة الثا

التعرض لهذا العالم الرمزي بهدف التعرف على ما غرسه التليفزيون في المشاهدين 

من اعتقادات حول القيم والتصورات والحقائق بخصوص إدراكهم للواقع 

نه بتحليل االجتماعي، وهو التحليل الذي يتم بعد االنتهاء من الطريقة األولى، أل

المواد اإلعالمية ومعرفة العالم الرمزي للتليفزيون، يتسنى تحويل هذه النتائج إلى 

وبعض هذه األسئلة شبه إسقاطى وبعضها يستخدم أسلوب أسئلة توجه للمشاهدين، 

 (  30)الخطأ المتعمد، أو بعضها يقيس المعتقدات واآلراء والتوجهات والسلوكيات. 

تم إجراء استبيان يستهدف األطفال في المرحلة العمرية  ة:وبالتطبيق على الدراس   

( عاًما من ثالث محافظات مختلفة )محافظة القاهرة، محافظة الدقهلية، 12-9من )

محافظة بني سويف( لمعرفة مدى تأثير مشاهدة األفالم السينمائية المصرية على 

 تناول قضايا حقوق الطفل التعليمية. 

 (31)في: تركز نظرية الغرس على ستة فروض أساسية هم: فروض نظرية الغرس الثقا -

 يعد التليفزيون وسيلة فريدة لإلنماء بالمقارنة بوسائل اإلعالم األخرى. -1

 تكون رسائل التليفزيون نظاماً ثقافياً متماسكاً يعبر عن االتجاه السائد.  -2

 يقدم تحليل نظم الرسائل العامة للتليفزيون دليالً على عملية الغرس. -3

ز تحليل اإلنماء على مساهمة التليفزيون في نقل الصورة الذهنية على المدى يرك -4

 البعيد.

 تساعد المستحدثات التكنولوجية على زيادة قدرة تأثير الرسائل التليفزيونية. -5

 يركز تحليل اإلنماء على تدعيم استقرار المجتمع وتجانسه.  -6

 المتغيرات األساسية في بحوث الغرس الثقافي: -

المتمثل في كثافة التعرض لوسيلة التلفزيون وقيمه التي تقع بين  لمستقل:المتغير ا

وبالتطبيق على الدراسة الحالية، فهو يتمثل في: المشاهدة الكثيفة والمشاهدة القليلة، 

( عاًما لألفالم 12-9حجم مشاهدة أو تعرض األطفال في المرحلة العمرية من )

 ت الفضائية العربية.  السينمائية المصرية التي تبث في القنوا

وهو الغرس ويكون إما تقديرات أو اعتقادات أو وجهات نظر المبحوث  المتغير التابع:

حول موضوع الدراسة، وبالتطبيق على الدراسة الحالية، فهو يتمثل في إدراك 

( عاًما لواقعية المضمون الدرامي المتعلق 12-9األطفال في المرحلة العمرية من )

لطفل التعليمية وذلك عن طريق إجابتها على استمارات االستبيان بقضايا حقوق ا

 التي تقيس هذا اإلدراك.

يتمثل في أنماط المشاهدة النشطة، ودوافع التعرض  المتغيرات الوسيطة وهي: 

لألفالم السينمائية المصرية ما بين الطقوسية والنفعية، واللذان قاستهما الباحثة من 

بارات تعبر عنهما، كما تتضمن المتغيرات الوسيطة خالل صياغة مجموعة من الع
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تلك المتغيرات المتعلقة بخصائص العينة والتي تتمثل في:  المستوى االقتصادي، 

نوع التعليم، لغة التعليم، والمحافظة التي يقيموا بها، المنطقة التي يقطنوا بها ما بين 

لمبحوثين على ريف وحضر، وهو األمر الذي سيتم التعرف عليه من إجابات ا

 استمارات االستبيان.

 سادساا: تساؤًلت الدراسة: 

( عاًما لألفالم 12-9ما كثافة مشاهدة عينة الدراسة من األطفال في المرحلة العمرية ) .1

 السينمائية بوسائل اإلعالم المختلفة؟ 

( عاًما لألفالم 12-9ما عادات مشاهدة عينة الدراسة من األطفال في المرحلة العمرية ) .2

 السينمائية؟ 

( عاًما لألفالم 12-9ما أسباب متابعة عينة الدراسة من األطفال في المرحلة العمرية ) .3

 السينمائية؟ 

( عاًما لألفالم 12-9ما أنماط مشاهدة عينة الدراسة من األطفال في المرحلة العمرية ) .4

 السينمائية؟ 

( عاًما لواقعية المضمون 12-9ما إدراك عينة الدراسة من األطفال في المرحلة العمرية ) .5

 الدرامي لحقوق الطفل التعليمية؟

ما تقييم عينة الدراسة من األطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة للواقع الفعلي لحقوقهم في  .6

 المدرسة؟ 

 سابعاا: فروض الدراسة: 

تؤثر كثافة مشاهدة األطفال لألفالم السينمائية المصرية على الفرض الرئيسي األول: 

 الطفل لواقعية المضمون االجتماعي لحقوق الطفل التعليمية باألفالم. إدراك 

: تؤثر كل من "دوافع المشاهدة، ونشاط المشاهدة لألفالم الفرض الرئيسي الثاني

السينمائية، ونوع المدرسة، والمحافظة التي يقطنها" على كثافة مشاهدة األفالم 

 السينمائية المصرية.

ثر كل من "دوافع المشاهدة، ونشاط المشاهدة لألفالم : تؤالفرض الرئيسي الثالث

السينمائية، ونوع المدرسة والمحافظة التي يقطنها" على إدراك واقعية المضمون 

 الدرامي لحقوق الطفل.

يؤثر إدراك واقعية المضمون الدرامي لحقوق الطفل  الفرض الرئيسي الرابع:

 التعليمية في الواقع الفعلي.  باألفالم السينمائية على إدراك األطفال لحقوقهم

 ثامناا: اإلجراءات المنهجية للدراسة: 

 نوع الدراسة: -1

تُعد هذه الدراسة من نوعية البحوث أو الدراسات الوصفية التي تستهدف جمع    

المعلومات الالزمة لوصف أبعاد ومتغيرات الظاهرة مما يمكن من تحليلها في 

إلى ن هذه النوعية من الدراسات تهدف كما أ (32) الظروف التي تتواجد عليها،
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تصوير وتحليل وتقويم خصائص مجموعة معينة أو موقف معين يغلب عليه صفة ما 

بهدف الحصول على معلومات كافية ودقيقة عنه دون الدخول فى أسبابها والتحكم 

أثر المعالجة الدرامية السينمائية المصرية  وهنا تهدف الدراسة التعرف على ( 33)فيها، 

( عاًما لما 12-9لقضايا الطفل التعليمية على إدراك األطفال في المرحلة العمرية من )

 عليه من واجبات وما له من حقوق تعليمية. 

 منهج الدراسة: -2

والذي يُمثل الطريقة أو األسلوب الذي  Surveyتم االعتماد على منهج المسح       

تها ومن ثم التعرف على يسمح بالتعرف على درجة وقوة العالقات بين متغيرا

مستويات التأثير بين هذه المتغيرات، والذى يُعتبر من المناهج الرئيسية للبحوث 

ويستهدف منهج المسح في الدراسة الحالية تفسير ( 34)السلوكية واالجتماعية خاصة، 

وتحليل أثر معالجة القضايا المرتبطة بحقوق الطفل التعليمية والتي قدمتها األفالم 

استخدام مسح ائية المصرية على إدراك الطفل لحقه في التعليم، لذا تم السينم

( 12-9والذى يشمل عينة من جمهور األطفال في المرحلة العمرية من ) الجمهور:

عاًما من ثالثة محافظات، إحداهم ممثلة للمحافظات الحضرية وهي محافظة القاهرة، 

دقهلية، واألخيرة ممثلة إلقليم وأخرى ممثلة إلقليم الوجه البحري وهي محافظة ال

الوجه القبلي وهي محافظة بني سويف، سعيًا ألن تكون العينة ممثلة للمجتمع 

 المصري. 

 مجتمع وعينة الدراسة الميدانية:  -1

( 12 -9يتشكل مجتمع الدراسة الميدانية من جميع األطفال من المرحلة العمرية )      

ما بخصوص العينة التي تم سحبها من هذا عاًما على مستوى محافظات الجمهورية، أ

محافظة من  %40.3طفل بنسبة  161طفل، وتم مقابلة  400المجتمع، فبلغ حجمها 

من  %34.3طفل بنسبة  137لتمثيل المحافظات الحضرية، تاله مقابلة  القاهرة

طفل بنسبة  102لتمثيل محافظات الوجه البحري، وأخيًرا مقابلة  محافظة الدقهلية

 لتمثيل محافظات الوجه القبلي. محافظة بنى سويفمن  25.4%

 وعن خصائص عينة الدراسة الميدانية من األطفال كما يلي:  

 ذكوًرا.  %49من عينة الدراسة "األطفال" إناثًا في مقابل نسبة  %51جاء نسبة  -

من األطفال مقيمين بمناطق حضرية سواء كانت مدينة أو  %63.5جاء نسبة  -

من  %36.5بعة لمحافظتي الدقهلية وبني سويف في مقابل نسبة مراكز رئيسية تا

 األطفال مقيمين بمناطق ريفية. 

من األطفال ملتحقين بالتعليم الحكومي، في مقابل نسبة  %56.8جاء نسبة  -

ملتحقين بالتعليم األزهري، أما عن  %14ملتحقين بالتعليم الخاص، ونسبة  29.2%

من عينة الدراسة لغتها األساسية في  %69نسبة  اللغة المستخدمة في التعليم، فجاء
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من عينة الدراسة لغتها األساسية في التعليم  %31التعليم العربية في مقابل نسبة 

 األجنبية. 

 المستوى اًلقتصادي لألسر التي ينتمي لها الطفل عينة الدراسة:

عينة من أسر األطفال  %41طبيعة العقار الذي تسكن فيه مع األسرة، جاء نسبة  -

من أسر األطفال  %24.1الدراسة تسكن في شقة متوسطة في المقدمة، تاله نسبة 

من أسر األطفال عينة  %22.8عينة الدراسة تسكن في شقة صغيرة، تاله نسبة 

الدراسة تسكن في بيت عائلة وهو ما ظهر في محافظتي الدقهلية وبني سويف، تاله 

 سكن في شقة كبيرة.  من أسر األطفال عينة الدراسة ت %12.3نسبة 

من أسر أطفال عينة  %28.8وسيلة المواصالت التي تستعملها األسرة، جاء نسبة   -

من أسر األطفال عينة  %71.2الدراسة لديهم سيارات خاصة بهم، في مقابل نسبة 

الدراسة تعتمد على المواصالت العامة ما بين الميكروباصات وحافالت النقل العام 

 اصة والتوك توك في االنتقاالت.  وسيارات األجرة الخ

من عينة الدراسة ال تمتلك عضوية نادي في مقابل نسبة  %75.3جاء نسبة  -

تمتلك عضوية نادي ما بين عضوية نادي خاص، وعضوية مركز شباب،  24.7%

 وعضوية نادي تابع لنقابات. 

من عينة الدراسة ال تسافر داخل أو خارج مصر، في مقابل  %48.5جاء نسبة  -

من أسر األطفال تسافر داخل  %5.3تسافر داخل مصر، تاله نسبة  %43سبة ن

من أسر األطفال تسافر خارج مصر، أما عن االنتظام  %3.3وخارج مصر، ثم نسبة 

من عينة الدراسة تسافر بشكل غير سنوي،  %61.7في السفر عموًما، فجاء نسبة 

من  %11.2أخيًرا نسبة من عينة الدراسة تسافر بشكل سنوي، و %27.2تاله نسبة 

 عينة الدراسة تسافر بشكل غير سنوي.

ويستخلص من إجابات عينة الدراسة المستوى االقتصادي ألسر األطفال عينة  -

 الدراسة كما يلي:

8.2
3.2

1.4

                                    

 (1شكل رقم )

 المستوى اًلقتصادي ألسر أطفال عينة الدراسة الميدانية
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توسط المستوى االقتصادي لعينة الدراسة من األطفال في يكشف الشكل السابق عن     

المقدمة، تاله ارتفاع المستوى االقتصادي لعينة الدراسة من األطفال، وأخيًرا جاء 

 انخفاض المستوى االقتصادي لعينة الدراسة من األطفال. 

 أدوات جمع البيانات: -2

ال الواقع في الفئة العمرية تم إعداد استمارة استبيان لجمع البيانات من جمهور األطف   

عاماً، بهدف المقارنة بين إجابات األطفال على مستوى المحافظات  12-9من 

أسئلة تتكون من مجموعة  4سؤااًل، من بينهم  15الثالث، وتحتوى االستمارة على 

من العبارات لتشكل مقاييًسا عامة تتعلق بدوافع المشاهدة، ونشاط المشاهدة، وإدراك 

ضمون الدرامي لحقوق الطفل التعليمية، وإدراك الطفل الفعلي لحق الطفل واقعية الم

 في التعليم. 

تم اختبار صالحية استمارة االستبيان في جمع البيانات اختبارات الصدق والثبات:  -3

 وذلك على النحو التالي:  (35)بإجراء اختباري الثبات والصدق لها، 

 :(Validity)اختبار الصدق  -أ

يعني صدق المقياس المستخدم ودقته في قياس المتغير النظري أو : الصدق الظاهري-أ

المفهوم المراد قياسه، وللتحقق من صدق المقياس المستخدم في البحث قامت الباحثة 

بعرض أدوات جمع البيانات )صحيفة االستقصاء( على مجموعة من المتخصصين 

 إلحصاء.  في مناهج البحث واإلعالم والتربية وعلم النفس وا والخبراء

يقصد به الوصول إلى اتفاق متوازن في النتائج بين  :(Reliability)اختبار الثبات  -

الباحثين في حالة استخدامهم لنفس األسس واألساليب على نفس المادة اإلعالمية، أي 

المحاولة تخفيض نسب التباين ألقل حد ممكن من خالل السيطرة على العوامل التي 

حلة من مراحل البحث، وقامت الباحثة بتطبيق اختبار تؤدي لظهوره في كل مر

من العينة األصلية بعد تحكيم صحيفة االستقصاء ثم  %10الثبات على عينة تمثل 

من المبحوثين بعد إسبوعين من  %5إعادة تطبيق االختبار مرة ثانية على عينة 

 االختبار األول.

 (36)تاسعاا: المعالجة اإلحصائية للدراسة:

، وذلك لتحليل بيانات (SPSS)الباحثة باالستعانة ببرامج التحليل اإلحصائي قامت      

الدراسة الميدانية، ويتمثل مستوى الداللة المعتمدة في الدراسة الحالية في كافة 

اختبارات الفروض والعالقات االرتباطية ومعامالت االنحدار في قبول نتائج 

 0.05ثر، أي عند مستوى معنوية فأك %95االختبارات اإلحصائية عند درجة ثقة 

 فأقل.  
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ا: نتائج الدراسة:   عاشرا

: نتائج اإلجابة على تساؤًلت الدراسة الميدانية:   أوًلا

المحور األول: طبيعة الوسائل اإلعالمية التي يشاهد عبرها األطفال األفالم 

 السينمائية: 

 نمائية:الوسيلة اإلعالمية التي يشاهد عبرها األطفال األفالم السي -

 (1جدول رقم )

 الوسائل اإلعالمية التي يشاهد عبرها األطفال األفالم السينمائية
 % ك الوسائل اإلعالمية 

 41.9 268 التلفزيون

 29.5 189 اإلنترنت

 16.1 103 السينما

 12.5 80 أكثر من وسيلة معًا

 100 640 اإلجمالي 

ية التي يشاهد عبرها األطفال يكشف الجدول السابق عن تنوع الوسائل اإلعالم   

 %41.9عينة الدراسة لألفالم السينمائية، فجاء في المقدمة وسيلة التلفزيون لدى نسبة 

 %29.5من عينة الدراسة األطفال، تاله في المرتبة الثانية وسيلة اإلنترنت لدى نسبة 

نسبة من عينة الدراسة األطفال، ثم في المرتبة الثالثة جاء وسيلة السينما لدى 

من األطفال األفالم  %12.5من عينة األطفال، وأخيًرا جاء مشاهدة نسبة  16.1%

السينمائية على أكثر من وسيلة معًا، وتتفق النتائج السابقة مع ما توصلت له 

الدراسات السابقة من تصدر تفاعل الطفل مع وسائل االتصال الثالث بشكل عام وإن 

الفضائية الخاصة بشكل محدد، وجاء في الترتيب  كان التلفزيون في المقدمة والقنوات

ودراسة )خالد مسعد،  (،37)(2011الثاني وسيلة اإلنترنت، مثل دراسة )صفا إبراهيم، 

ودراسة )محمود أحمد  (39)(،2004، ودراسة )رحاب سراج الدين محمد، (38)(2009

 (41)(2008وأضافت دراسة )محمد سعد الدين الشربيني،  (40)(،2003مزيد، 

نخفاض الملحوظ بخصوص تردد األطفال على دور العرض السينمائي، في حين اال

مع النتيجة السابقة بأن نسبة  (42)( 2014اختلفت دراسة )لبنى محمد حسن سامي، 

من األطفال يفضلون الذهاب إلى السينما، بينما ال يفضل الذهاب للسينما  85.7%

األطفال من الذكور جاء بنسبة  من األطفال، والذهاب إلى السينما بين %10.8نسبة 

، وتبين وجود تأثير لنوع المدرسة وتفضيل %87.1ولدى اإلناث بنسبة  84.5%

 %85.2الذهاب إلى السينما، حيث أن األطفال في المدارس الحكومية أعرب نسبة 

ألطفال المدارس  %69منهم على تفضيلهم الذهاب إلى السينما، مقابل نسبة 

ألطفال المدارس الخاصة، كما أوضحت دراسة )رفيدة  %93التجريبية، ونسبة 

تفوق التلفزيون في عدد ساعات االستخدام واأليام بين  (43)(2016محمد متولي، 

الوسائل التقليدية والحديثة، ويعزو ذلك ألنه يعتبر الوسيلة األكثر شعبية والمتاحة 
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ترنت إلمكانية للطفل في جميع األوقات خاصة عقب العودة من المدرسة، ويليه اإلن

استخدامه في المنزل، ثم الهاتف المحمول لمالزمته للطفل في كل مكان، وجاء 

 الدخول للسينما حسب الظررف.

 القنوات التلفزيونية التي يشاهد عبرها األطفال األفالم السينمائية:  -

 (2جدول رقم )

 القنوات التلفزيونية التي يشاهد عبرها األطفال األفالم السينمائية
 % ك القنوات التلفزيونية  

 51.1 363 القنوات الفضائية العربية الخاصة بالدراما

 24.4 173 القنوات الفضائية المصرية الخاصة بالدراما

 13.7 97 القنوات الفضائية العامة العربية

 7.7 55 القنوات الفضائية العامة المصرية

 1.7 12 القنوات الفضائية المشفرة

 1.4 10 زيونية األرضية المصريةالقنوات التلف

 100 710 اإلجمالي 

يكشف الجدول السابق عن تصدر مشاهدة األطفال عينة الدراسة لألفالم السينمائية    

، تاله مشاهدة نسبة %51.1على القنوات الفضائية العربية الخاصة بالدراما بنسبة 

ية المصرية الخاصة من األطفال لألفالم السينمائية على القنوات الفضائ 24.4%

من األطفال لألفالم السينمائية على القنوات  %13.7بالدراما، ثم مشاهدة نسبة 

من األطفال لألفالم السينمائية على  %7.7الفضائية العامة العربية، تاله مشاهدة نسبة 

من األطفال لألفالم  %1.4القنوات الفضائية المشفرة، وأخيًرا مشاهدة نسبة 

القنوات التلفزيونية األرضية المصرية، وتكشف النتائج السابقة عن  السينمائية على

تنوع القنوات التي يتابعها الطفل ألجل متابعة المضمون الدرامي، وتتفق النتيجة 

على أن األطفال تشاهد القنوات  (44)(2003السابقة مع ما أكدته دراسة )صفا فوزي، 

، %15.6، واألغاني المصورة %18.1الفضائية لمتابعة األفالم االجنبية بنسبة 

، %5.4، والمسلسالت العربية %8.5، ونشرات اإلخبارية %11.4واألفالم العربية 

 . %0.6، وبرامج األطفال %2.5والرسوم المتحركة 

 انتظام أسرة األطفال في الذهاب للسينما لمشاهدة األفالم السينمائية المصرية:  -

 
 (2قم )شكل ر

 انتظام أسرة األطفال في الذهاب للسينما لمشاهدة األفالم السينمائية المصرية
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يكشف الشكل السابق عن تصدر المشاهدة النادرة لألفالم السينمائية بدار العرض    

من  %25.7عينة الدراسة األطفال، تاله نسبة  %66.8السينمائي من قبل نسبة 

نمائية بدار العرض السينمائي بشكل غير منتظم دون األطفال التي تشاهد األفالم السي

من  %7.5االعتبار لفكرة مواسم عرض األفالم السينمائية، وأخيًرا جاء نسبة 

األطفال التي تشاهد األفالم السينمائية بدار العرض السينمائي بانتظام في مواسم 

ما بشكل العرض السينمائي، ويتضح مما سبق عدم حرص األطفال على مشاهدة الدرا

التي توصلت إلى أن عينة  (45)( 2016منتظم، وهو ما يتفق مع دراسة )آية جميل، 

، تاله الذهاب مرة كل %37.8الدراسة تذهب مرة واحدة في الشهر في المقدمة بنسبة 

، %15.7، ثم الذهاب حسب الظروف الشخصية بنسبة %19.5أسبوعين بنسبة 

إحدى الدراسات عن تأثير العامل  ، وكشفت%2.7وأخيًرا مرة كل أسبوع بنسبة 

األسري على الطفل في التردد على دور العرض السينمائي، حيث أشارت عينة من 

من الذكور أنه ال يوجد لديهم وقت  (46)( 2005المراهقين في دراسة )راوية هالل، 

 .للذهاب للسينما، في حين أن اإلناث ال توافق أسرهن على ذهابهن للسينما

 ين يذهبوا لمشاهدة الفيلم السينمائي المصري في السينما مع الطفل:  األفراد الذ -

 

 (3شكل رقم )

األفراد الذين يذهبوا لمشاهدة األفالم السينمائية المصرية بدار العرض السينمائي 

 مع الطفل

ض السينمائي يكشف الشكل السابق عن تصدر مشاهدة األفالم السينمائية بدار العر   

 %31.6من عينة الدراسة األطفال، تاله نسبة  %48.3مع أفراد األسرة لدى نسبة 

من األطفال التي تشاهد األفالم السينمائية بدار العرض السينمائي مع األصدقاء، 

من األطفال التي تشاهد األفالم السينمائية بدار العرض  %20.1وأخيًرا جاء نسبة 

عن الحفالت المعتادة التي تشاهد خاللها أسرة الطفل أما السينمائي مع األقارب، 

 األفالم السينمائية المصرية المقدمة في دار العرض السينمائي:   



 تأثير معالجة األفالم السينمائية المصرية على إدراك الطفل لحقه في التعليم

 520                              عشر الرابعالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

48
20 19

6 4 3
0

100

                                                                                                                                                                                                  

 (4شكل رقم )

الحفالت المعتادة التي تشاهد خاللها أسرة الطفل األفالم السينمائية المصرية 

 ئيالمقدمة في دار العرض السينما

يكشف الشكل السابق عن تصدر مشاهدة األفالم السينمائية بدار العرض السينمائي     

من األطفال عينة الدراسة الميدانية، تاله نسبة  %48في حفلة المساء من قبل نسبة 

من األطفال تشاهد األفالم السينمائية بدار العرض السينمائي في حفلة السهرة،  20%

األطفال لألفالم السينمائية بدار العرض السينمائي في  من %19تاله مشاهدة نسبة 

من األطفال لألفالم السينمائية في حفلة بعد  %6حفلة بعد الظهيرة، تاله مشاهدة نسبة 

من األطفال لألفالم السينمائية في حفلة الظهيرة،  %4منتصف الليل، ثم مشاهدة نسبة 

 نمائية في الحفلة الصباحية.  من األطفال لألفالم السي %3وأخيًرا مشاهدة نسبة 

أن صناعة السينما المصرية تتسم ( 47)2010وجاء في دراسة لمركز المعلومات     

حاليًا بموسمية عرض األفالم، حيث أصبح إقبال المشاهدين على السينما يزداد خالل 

ثالثة مواسم، عيد الفطر )ثالثة أيام(، وعيد األضحى )أربعة أيام(، والفترة الصيفية 

فيلم عربي جديد، كما يستحوذ فصل الصيف على  13-11والتي يتم فيها عرض من 

من اإليرادات السينمائية طوال العام، بينما يحصل عيد الفطر  %55حوالي 

 %11من اإليرادات، وال تمثل إيرادات باقي السنة إال  %35واألضحى على نحو 

في هذه المواسم المحددة إلى  من إجمالي اإليرادات، وأدى تركز اإلقبال على السينما

ضعف كفاءة السوق بسبب قلة عدد الشاشات السينمائية المتاحة لعرض األفالم، مما 

ينتج عنه زيادة عدد الحفالت اليومية وحفالت منتصف الليل )والتي تمتد إلى الرابعة 

 صباحا(. 

 

 ئية المصرية: المحور الثاني: كثافة مشاهدة عينة الدراسة الميدانية لألفالم السينما

 عدد ساعات مشاهدة األطفال عينة الدراسة الميدانية اليومية لألفالم السينمائية:  -
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48.4

28.6

23

                                                                     

 

 (5شكل رقم )

 عدد ساعات مشاهدة األطفال لألفالم السينمائية المصرية

من ثالث يكشف الشكل السابق عن تصدر مشاهدة األفالم السينمائية من ساعة ألقل      

من  %28.6من األطفال عينة الدراسة الميدانية، تاله نسبة  %48.4ساعات من قبل نسبة 

األطفال تشاهد األفالم السينمائية من ثالث ساعات ألقل من خمس ساعات، تاله مشاهدة نسبة 

 من األطفال لألفالم السينمائية من خمس ساعات فأكثر. 23%

لهم عينة الدراسة من األطفال األفالم عدد أيام األسبوع التي تشاهد خال -

 السينمائية: 

 (6شكل رقم ) 

 عدد أيام مشاهدة األطفال لألفالم السينمائية المصرية خالل األسبوع

يكشف الشكل السابق عن تصدر مشاهدة األفالم السينمائية من ساعة ألقل من     

ن األطفال عينة الدراسة الميدانية، تاله نسبة م %48.4ثالث ساعات من قبل نسبة 

من األطفال تشاهد األفالم السينمائية من ثالث ساعات ألقل من خمس  28.6%

من األطفال لألفالم السينمائية من خمس ساعات  %23ساعات، تاله مشاهدة نسبة 

 فأكثر.
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 ائية: الفترة التي تشاهد خاللها عينة الدراسة من األطفال األفالم السينم -
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 (7شكل رقم )

 الفترات التي يشاهد خاللها األطفال األفالم السينمائية المصرية

يكشف الشكل السابق عن تصدر مشاهدة األفالم السينمائية بدار العرض السينمائي     

نسبة  من األطفال عينة الدراسة الميدانية، تاله %48في حفلة المساء من قبل نسبة 

من األطفال تشاهد األفالم السينمائية بدار العرض السينمائي في حفلة السهرة،  20%

من األطفال لألفالم السينمائية بدار العرض السينمائي في  %19تاله مشاهدة نسبة 

من األطفال لألفالم السينمائية في حفلة بعد  %6حفلة بعد الظهيرة، تاله مشاهدة نسبة 

من األطفال لألفالم السينمائية في حفلة الظهيرة،  %4اهدة نسبة منتصف الليل، ثم مش

 من األطفال لألفالم السينمائية في الحفلة الصباحية.   %3وأخيًرا مشاهدة نسبة 

 طبيعة األفراد الذين يفضل األطفال مشاهدة األفالم السينمائية معهم: -

 (3جدول رقم )

 ألفالم السينمائية معهمطبيعة األفراد الذين يفضل األطفال مشاهدة ا
 % ك األفراد 

 58.8 293 مع أفراد األسرة 

 20 100 ال يشاهد مع أحد

 11.6 58 مع األصدقاء

 9.6 47 مع األقارب 

 100 498 اإلجمالي 

يكشف الجدول السابق عن تصدر مشاهدة األطفال مع أفراد األسرة لألفالم     

من األطفال تشاهد  %20اسة، تاله نسبة من عينة الدر %58.8السينمائية لدى نسبة 

من األطفال لألفالم السينمائية  %11.6األفالم السينمائية بمفردها، تاله مشاهدة نسبة 

من األطفال لألفالم السينمائية مع  %9.6مع األصدقاء، وأخيًرا مشاهدة نسبة 

 األقارب.  
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، وعدد األيام" ويستخلص من إجابات عينة الدراسة على سؤالي "عدد الساعات   

ا لكثافة مشاهدة األفالم السينمائية والذي كانت نتائجه كما يلي:   مقياساا عاما

 

 (8شكل رقم )

 مقياس كثافة مشاهدة عينة الدراسة لألفالم السينمائية المصرية

لسينمائية يكشف الشكل السابق عن تصدر مشاهدة األطفال بشكل مرتفع لألفالم ا    

من األطفال لألفالم  %35.8ن تاله مشاهدة نسبة %40.5المصرية من قبل نسبة 

من األطفال لألفالم  %23.8السينمائية بمستوى منخفض، وأخيًرا مشاهدة نسبة 

 السينمائية بمستوى متوسط.  

 المحور الثالث: دوافع مشاهدة عينة الدراسة الميدانية لألفالم السينمائية المصرية: 

 دوافع مشاهدة األطفال لألفالم السينمائية المصرية: -

تتنوع دوافع مشاهدة عينة الدراسة من األطفال لألفالم السينمائية التي تبثها      

القنوات الفضائية المصرية، والتي تنقسم لنوعين من دوافع المشاهدة الطقوسية 

شاهدة األفالم السينمائية والنفعية، لكن بشكل عام كان متوسط المقياس العام لدوافع م

(، وهى النتيجة التي تدل على اهتمام عينة الدراسة بدرجة مرتفعة 66.8بدرجة )

نوًعا ما بالمضمون الدرامي السينمائي المقدم بالقنوات الفضائية، ويتضح مما سبق 

 ما يلي: 

( درجة 71.6ارتفاع متوسط المقياس العام لدوافع المشاهدة الطقوسية والبالغ ) -

وهي  ،( درجة65.4مقابل متوسط المقياس العام لدوافع المشاهدة النفعية والبالغ ) في

 (48)( 2005النتيجة التي تتفق مع ما أشارت له دراسة )زكريا الدسوقي مصيلحي، 

إلى أن دوافع األطفال لمتابعة األفالم والمسلسالت الخاصة بالكبار التسلية والترفيه في 

فية التصرف نتيجة طرحها موضوعات مختلفة تساعدهم المقام األول، ثم معرفة كي

على فهم الحياة وتهون المشكالت أمامهم، وأخيًرا اكتساب معلومات عن بعض 

الشخصيات الهامة في المجتمع وذلك في حالة السير الذاتية، وهو ما أشارت له دراسة 

لمشاهدة والتي كشفت عينتها عن أن أهم دوافع ا (49)(،2001)نسرين أحمد سليمان، 
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لدى الطفل متمثلة في التسلية واالسترخاء، والتخلص من الملل، والشعور بالنشاط 

والحيوية، ومعرفة األخبار الجارية للبالد، واالنفتاح على المجتمعات العربية، وتعلم 

أشياء ومهارات جديدة، والتعرف على خبرات اآلخرين ومشاكلهم، اكتساب أفكار 

ف مشابهة لما يقدم بالتلفزيون، والتعرف على تعينهم في التصرف في مواق

 Osakinle, E.O andموضوعات لمناقشتها مع األصدقاء، وتضيف دراسة )

Others. 2006)(50)  سبب الحصول على المعلومات باختالف أنواعها وخصوًصا

تلك المعلومات التي تدور حول مواضيع يصعب مناقشتها مع األهل في البيت، كما 

عن سبب سهولة متابعتها وهم  (51)( 2005زم أنور محمد البنا، كشفت دراسة )حا

 (52)( 2006يمارسون أنشطة أخرى، وأضافت دراسة )حنان أحمد سليم عليوة، 

لتضمنها مقومات اإلثارة والعنف، ومحاكاتها الواقع وعرض مشكالته بشكل ممتع 

 نماذج يقتدوا بها.وجاذب، وبالتالي تولد الرغبة لدى األطفال لمحاكاة أبطال الدراما ك

: دوافع المشاهدة النفعية:  أوًلا

 (4جدول رقم )

 دوافع مشاهدة عينة الدراسة من األطفال لألفالم السينمائية المصرية النفعية

الوسط  اإلجمالي معارض  محايد موافق العبارة

 % ك % ك % ك % ك المرجح  

تساعدني االنفتاح على 

الثقافات المختلفة لفهم 

 المحيط.العالم 

170 42.5 148 37 82 20.5 400 100 61 

تساعدني في كيفية حل 

بعض المشكالت التي 

 تواجهني في مستقبلي

170 42.5 148 37 82 20.5 400 100 61 

تعلمني كيف أراعي 

حقوق أفراد أسرتي 

وأصدقائي في المدرسة 

 عند التعامل 

163 40.8 148 37 89 22.2 400 100 59.3 

قضايا تعالج الدراما 

تزيد معرفتي بحقوقي 

في الحياة عامة والتعليم 

 خاصة.

151 37.8 105 26.2 144 36 400 100 50.9 

( درجة، على أن عينة الدراسة 65.4تدل نتيجة مقياس دوافع المشاهدة النفعية ) -

يتحاورن مع اآلخرين حول القضايا المثارة في المضمون الدرامي السينمائي 

هدة الرتفاع تحقق المنفعة والتعلم من مشاهدتها، أما عن ويفكرون فيها بعد المشا

مرتبة من  -دوافع المشاهدة النفعية فكما يستعرضها الجدولالعبارات التي تقيس 

تصدر قدرة األفالم ، وتكشف نتائج الجدول عن -األعلى متوسط حسابي مرجح لألقل

فات المختلفة المحيطة السينمائية على تثقيف الطفل ومساعدته على االنفتاح على الثقا

تنوعت نتائج الدراسات التي كشفت عن ( درجة، وقد 61به، وذلك بوزن نسبي )

  Libby Brunette، فجاء في دراسة )تأثيرات الدراما الثقافية على الطفل
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أن مشاهدة األفالم تثير الشك والحيرة في فهم األطفال  (53)( 2012وآخرون، 

وعلى الجانب اآلخر ظهرت بعض األفالم لتعطي ، %40لالختالفات الثقافية بنسبة 

االنطباع حول الصورة اإليجابية لضرورة احترام االختالفات الثقافية والترفيه، وهو 

األمر الذي ترى الباحثة أن لألفالم دوًرا في تشكيل إدراك الطفل للمفاهيم بغض النظر 

عليه  (54)( Bello semiu ،3201عن تطابقها مع الواقع، وهو ما أكدت دراسة )

حيث كشف عن عدم قدرة المراهقين على مقارنة محتوى األفالم السينمائية بنسبة 

من أفراد العينة، مع ظهور فروق طفيفة في متغير النوع بين الذكور  84.2%

واإلناث لصالح الذكور، وتدل هذه النتيجة على أن األفالم السينمائية لها دور في 

لدى األطفال والمراهقين، وفي الوقت الذي يعجز فيه تشجيع السلوك المضاد للمجتمع 

المراهقون عن مقارنة محتوى األفالم السينمائية، نتيجة عوامل الثبات االجتماعية، 

والعوامل الثقافية، التحكم األسري، وهو ما يدفع إللقاء اللوم على السينما ووسائل 

راهقين، وتتفق النتائج السابقة اإلعالم باعتبارها تزيد من العزلة وتقيد السلوك بين الم

هناك عالقة ارتباطية بأن (55) (Marie fortini ،2002مع ما توصلت له دراسة )

إيجابية بين كمية ونوعية األفالم المشاهدة, والنظرة للثقافة, وقد استمرت هذه العالقة 

 . حتى عند ضبط المتغيرات الخاصة بالعوامل الديموغرافية

فالم السينمائية كيفية حل المشكالت التي تواجههم بوزن نسبي وجاء تعلم الطفل من األ

( درجة، تاله في الترتيب الثاني تعلم األفالم السينمائية األطفال كيفية مراعاة 61)

( درجة، وأخيًرا التأكيد على 59.3حقوق أسرته وأصدقائه في المدرسة بوزن نسبي )

ه التعليمية، وهو ما يتفق مع ما قدرة األفالم السينمائية على تثقيف الطفل بحقوق

حيث تأكيد أفراد عينة  (56)( 2012توصلت له دراسة )مروة محمود جمال الدين، 

 %71.8الدراسة على استمداد المعلومات المتعلقة بقضايا الطفولة من الدراما بنسبة 

ويرجع ذلك ألن الدراما تجسد الواقع  %57وأنها تساعدهم في تغيير اتجاهاتهم بنسبة 

 لذي يعيش به الفرد داخل المجتمع.ا

 Ritualized Motivesثانياا: دوافع طقوسية أو تعودية:

 (5جدول رقم )

 دوافع مشاهدة عينة الدراسة من األطفال لألفالم السينمائية المصرية الطقوسية

 الوسط  اإلجمالي معارض  محايد موافق العبارة 

 % ك % ك % ك % ك المرجح

اليومية  للهروب من المشاكل

 خاصة الدراسية
265 66.2 121 30.3 14 3.5 400 100 81.4 

أشاهد الدراما لمجرد تمضية 

 الوقت والتسلية 
242 60.5 124 31 34 8.5 400 100 76 

أشعر بالمتعة والتشويق عند 

 مشاهدة الدراما 
199 49.8 120 30 81 20.2 400 100 64.8 

لمجرد التعود على مشاهدة 

 محيطين بي   الدراما مع ال
171 42.8 125 31.2 104 26 400 100 58.4 
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( 71.6كان متوسط مقياس دوافع المشاهدة الطقوسية العام لعينة الدراسة قيمته )     

يعتمدون على األفالم السينمائية في درجة، وهو ما يدل على أن عينة الدراسة 

ما تتمتع به من  تجاوز المشكالت اليومية وتحقيق اإلمتاع النفسي خاصة في ظل

وقد تم قياس دوافع المشاهدة الطقوسية عن مجموعة  القدرة على التشويق واإلثارة،

، -مرتبة من األعلى وزن مرجح لألقل -العبارات السابقة التي يتضمنها الجدول

وتكشف نتائج الجدول السابق عن مشاهدة عينة الدراسة لألفالم السينمائية لمجرد 

في المقدمة إلى جانب استمتاع البعض بمشاهدتها، ثم  التسلية وتمضية الوقت

للهروب من المشاكل اليومية، والتعود على مشاهدتها األسرية، وبالتالي يالحظ أن 

مشاهدة األفالم السينمائية كانت مصدر لتعزيز الجانب الترفيهي لدى األطفال، وهو 

إلى أن نسبة من ( 57)(2013ما يتفق مع ما توصلت له دراسة )ريهام محمد صالح، 

يشاهدون األفالم السينمائية المصرية بهدف "التسلية وتمضية وقت الفراغ" جاءت 

بأن  (58)( 2014في المرتبة األولى، وكذلك دراسة )هدير محمود عبد هللا أحمد،

، وبخصوص %77التسلية وشغل وقت الفراغ كان أكثر أسباب المشاهدة بنسبة 

شاهد، فهو ما أكدته دراسة )حازم أنور البنا، تهوين الدراما المشكالت أمام الم

أن الدراما اإلذاعية تساعد  (60)(2006وأكدته دراسة )ماجدة مراد، ( 59)(، 2005

 األطفال المراهقين المكفوفين نسيان الهموم، وإشعارهم بالمرح والتفاؤل. 

 صرية: المحور الرابع: نشاط مشاهدة عينة الدراسة الميدانية لألفالم السينمائية الم

 نشاط مشاهدة األطفال لألفالم السينمائية المصرية: -

يتكون مقياس نشاط المشاهدة لعينة الدراسة وتأثيره على إدراك األطفال لحقوقهم      

التعليمية من ثالث مقاييس فرعية تعبر عن مستويات المشاهدة النشطة المتمثلة في 

بشكل عام كان متوسط المقياس ، وبعد( المشاهدة لألفالم السينمائية -أثناء -)قبل

(، 57.8العام للمشاهدة النشطة لعينة الدراسة لمضمون األفالم السينمائية بدرجة )

وهى النتيجة التي تدل على ارتفاع مستوى اهتمام عينة الدراسة باألفالم السينمائية 

نشاط المقدمة بالقنوات الفضائية نوًعا ما، وتعزو النتيجة السابقة لتصدر مقياس ال

قبل المشاهدة المقدمة، تاله مقياس النشاط أثناء المشاهدة ثم مقياس النشاط بعد 

 المشاهدة.

: النشاط قبل المشاهدة:      أي التخطيط المسبق قبل التعرض للوسيلة، وتعنى  أوًلا

في الدراسة الحالية حرص وتفرغ عينة الدراسة من األطفال لمشاهدة األفالم في 

ن عينة الدراسة من األطفال تتسم بمستوى مرتفع من النشاط قبل وتبين أمواعيدها، 

" درجة، وقد تم 63.8المشاهدة النشطة، حيث كان المتوسط العام للمقياس الفرعي "

قياس النشاط قبل المشاهدة النشطة من العبارات التالية المرتبة من األعلى وزن 

 وذلك على النحو التالي:مرجح فاألقل 
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 (6جدول رقم )

 شاط عينة الدراسة من األطفال قبل مشاهدة لألفالم السينمائية المصريةن

 العبارة
الوسط  اإلجمالي معارض محايد موافق

 % ك % ك % ك % ك المرجح

اختار مشاهدة الفيلم السينمائي 

 بناًء على قصته
215 53.8 126 31.4 59 14.8 400 100 69.5 

احرص على معرفة مواعيد  

ائية التي أفضل األفالم السينم

 مشاهدتها

181 45.2 103 25.8 116 29 400 100 58.1 

يتضح مما سبق أن طبيعة الموضوع تُعد في صدارة األمور التي تزيد من استعداد عينة     

الدراسة لمشاهدة الدراما المصرية قبل بدء بثها، حيث أن األطفال يرتفع لديهن مستوى الحرص 

( درجة، ثم 69.5سينمائي في المقدمة وفقًا للقصة بوزن نسبي )على اختيار العمل الدرامي ال

جاء في الترتيب الثاني تعبير عينة الدراسة على معرفة مواعيد األفالم السينمائية التي يفضلوا 

( درجة، وقد أشارت غالبية عينة الدراسة لتفصيل الدراما 58.1مشاهدتها بوزن نسبي )

ئج السابقة مع ما توصلت له دراسة )حنان محمد إسماعيل، الكوميدية في المقدمة، وتتفق النتا

إلى أن جودة القصص جاء في المرتبة األولى من حيث إعجاب عينة الدراسة  (61)( 2010

بأن جاءت القصة من  (62)( 2012باألفالم، وكذلك جاء في دراسة )مروة محمود جمال الدين، 

 %59لألفالم ونسبة  %62.3نسبة أهم عناصر جذب الجمهور للدراما بالمرتبة األولى ب

 للمسلسالت.    

يقصد بها االستغراق في المضمون الذي يتم التعرض   ثانياا: النشاط أثناء المشاهدة:   

له، وتعني في الدراسة الحالية مدى تركيز عينة الدراسة من األطفال في أحداث 

النشاط أثناء المشاهدة بـ وكان نتيجة المتوسط العام لمقياس  ومشاهد األفالم السينمائية،

قياس النشاط أثناء المشاهدة النشطة من خالل العبارات ( درجة، وقد تم 56.95)

 وذلك على النحو التالي:التالية المرتبة من األعلى وزن مرجح فاألقل 

 (7جدول رقم )

 نشاط عينة الدراسة من األطفال أثناء مشاهدة لألفالم السينمائية المصرية

 العبارة
الوسط  اإلجمالي معارض محايد موافق

 % ك % ك % ك % ك المرجح

اقارن بين الفيلم السينمائي 

الذي أشاهده وبين فيلم 

 آخر سبق مشاهدته

181 45.2 107 26.8 112 28 400 100 58.6 

ال استطيع فعل أي شيء 

آخر أثناء متابعة الفيلم 

السينمائي والذي يقدم 

 أطفااًل 

153 38.2 136 34 111 27.8 400 100 55.3 

يكشف الجدول السابق عن تصدر قيام األطفال بمقارنة المشاهد الدرامية باألفالم السينمائية  -

( درجة، حيث جاءت 58.6الذي يتم متابعته مع عمل آخر سبق مشاهدته بوزن نسبي )
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من األطفال في الصدارة على عقد هذه المقارنة، وفي  %45.2الموافقة من قبل نسبة 

رتيب الثاني جاء تأكيد األطفال على عدم استطاعة فعل أي شيء آخر أثناء متابعة األفالم الت

 ( درجة.  55.3السينمائية التي تقدم الطفل" وذلك بوزن نسبي )

وتتمثل في االستفادة من المضمون بعد التعرض له من  ثالثاا: النشاط بعد المشاهدة:

الحالية مدى تفكير عينة الدراسة من خالل استخدامه الشخصي، وتعنى في الدراسة 

وكان المتوسط العام لهذا األطفال في مضمون األحداث الدرامية السينمائية، 

قياس النشاط بعد المشاهدة النشطة من خالل ( درجة، وقد تم 50المقياس الفرعي )

 وذلك على النحو التالي:العبارات التالية المرتبة من األعلى وزن مرجح فاألقل 

 (8رقم )جدول 

 نشاط عينة الدراسة من األطفال بعد مشاهدة لألفالم السينمائية المصرية

 العبارة
الوسط  اإلجمالي معارض محايد موافق

 % ك % ك % ك % ك المرجح

اتحدث مع أسرتي عن الفيلم 

 السينمائي الذي شاهدته.
160 40 92 23 148 37 400 100 51.5 

افكر في واقع الطفل في المدرسة 

الذي تقدمه الدراما مع ما يحدث و

 في الواقع.

134 33.5 120 30 146 36.5 400 100 48.5 

يكشف الجدول السابق عن حرص عينة الدراسة من األطفال على الحديث مع  -

( درجة، 51.5أسرتهم عن الفيلم السينمائي الذي يشاهدونه، وذلك بوزن نسبي بلغ )

له عينة الدراسة من األطفال حول  وتتقارب هذه النتيجة مع ما سبق أن أشارت

ارتفاع المشاهدة األسرية في المقدمة، ويأتي في الترتيب الثاني تفكير األطفال في 

واقع الطفل في المدرسة والذي تقدمه الدراما مع ما يحدث في الواقع الفعلي بوزن 

( درجة، ويرجع ذلك ألن لتقارب موافقة ومعارضة وحيادية األطفال 48.5نسبي )

 اإلجابة على هذه العبارة.  في

موقف األطفال من إعادة مشاهدة األفالم السينمائية المصرية مرة ثانية في حالة  -

 إعجابهم به والذي تم مشاهدته في دار العرض السينمائي:

44 30 26

0

100

                         
                   

                        
                

                        
                

 (9شكل رقم )

انية في حالة موقف األطفال من إعادة مشاهدة األفالم السينمائية المصرية مرة ث

 إعجابهم به والذي تم مشاهدته في دار العرض السينمائي
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من األطفال على حرصهم التعليق بالرأي بالصفحات  %43وقد أعرب نسبة  -

المخصصة لمناقشة األفالم السينمائية على شبكات التواصل االجتماعي أو المواقع 

 لحريصة على هذا السلوك. من األطفال غير ا %57االلكترونية الفنية في مقابل نسبة 

وقد أعرب أغلب األطفال لديهم حساب شخصي على موقع الفيس بوك، ويقوموا      

على حسب تعبيرهم بإعادة نشر لينكات األفالم العربية أو األجنبية التي تعجبهم 

على حساباتهم الشخصية، كما أنهم يتابعوا ويعلقوا على ما ينشر من أعمال درامية، 

 (63)( 2014جة السابقة مع دراسة )إيمان محرم محمد حسين خطاب، وتتفق النتي

ارتفاع مشاهدة المراهقين )الذكور واإلناث( عينة الدراسة لألفالم العربية على 

شاشة القنوات الفضائية، ثم يشاهدونها عبر مواقع االنترنت، كما أكد المراهقين 

وقعهم المفضل على أن م (64)(2009( في دراسة )أشرف جالل حسن، 15-18)

الفيس بوك ولديهم حساب على هذه الشبكة باإلضافة لتفضيل موقعي يوتيوب وماي 

إلى أن مشاهدة األفالم  (65)( 2009سبايس، وأشارت دراسة )محمد سعد إبراهيم، 

 واألغاني عبر اإلنترنت جاء في الترتيب السابع من بين مجاالت استخدام اإلنترنت.

فال عينة الدراسة لواقعية المضمون الدرامي لألفالم المحور الخامس: إدراك األط

 السينمائية المصرية عن حق الطفل في التعليم: 

كانت نتيجة مقياس إدراك واقعية المضمون المقدم في األفالم السينمائية عن حق     

ويتفق ذلك مع ما توصلت له دراسة  (،63.5الطفل في التعليم مرتفع ودرجته )

إلى تزايد نسبة إدراك األطفال لألحداث والشخصيات  (66)( 2001)عصام نصر، 

واألماكن التي يشاهدونها في التلفزيون على أنها حقيقية كلما كان ما يشاهدونه من 

أحداث يتخذ شكل الدراما التلفزيونية أكثر من تصديقهم لواقعية األحداث الظاهرة 

 في الرسوم المتحركة.

المضمون الدرامي لحق الطفل في التعليم ثالثة  ويتكون مقياس إدراك واقعية        

مقاييس فرعية )بعد النافذة السحرية، وبعد التعلم، وبعد التوحد(، وجاء في الصدارة 

( درجة، تاله مقياس 66.4مقياس بعد التوحد وكان قيمة المتوسط العام لهذا البعد )

مقياس بعد التعلم  ( درجته، وأخيًرا64.9بعد النافذة السحرية بمتوسط عام قيمته )

( درجة، وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت له دراسة 59.3بمتوسط عام قيمته )

بأن جاء إدراك الجمهور لواقعية األفالم  (67)( 2006)ماريان إيليا تادرس، 

، تاله بعد التوحد %41.4االجتماعية وفقًا لبعد التعلم في المرتبة األولى بنسبة 

 .     %21د النافذة السحرية بنسبة ، وأخيًرا بع%36.6بنسبة 

أما عن العبارات ونتائج إجابات عينة الدراسة عليها والمكونة ألبعاد إدراك      

 واقعية المضمون الدرامي لحقوق الطفل الثالث كما يلي: 

ويقصد به درجة اعتقاد  :Magic Windowالبعد األول: النافذة السحرية      

تي يراها على الشاشة وبأنها تمثيل دقيق للحياة اليومية، المشاهد بواقعية المواد ال
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وكان نتيجة مقياس بعد النافذة السحرية لمقياس إدراك واقعية المضمون المقدم في 

األفالم السينمائية المصرية أن العينة تتمتع بمستوى مرتفع من اعتقاد الطفل أن ما 

لواقعية بمتوسط درجته يشاهده في المضمون الدرامي واقعي ويعبر عن الحياة ا

العبارات التالية مرتبة من أعلى وقد تم قياس بعد النافذة السحرية من (، 64.9)

 متوسط حسابي مرجح فاألقل كما يلي:

 (9جدول رقم )

بعد النافذة السحرية إلدراك عينة الدراسة من األطفال لواقعية المضمون الدرامي 

 للفيلم السينمائي عن حق الطفل في التعليم
الوسط  اإلجمالي  معارض محايد موافق العبارة

 % ك % ك % ك % ك المرجح

تعكس الدراما مشكالت الطفل 

 التعليمية كما بالواقع الفعلي 
195 48.8 139 34.8 66 16.4 400 100 66.1 

توضح الدراما الحقوق الممنوحة 

للطفل بالمدرسة وكيفية تمتعه 

 بها كما بالواقع  

189 47.3 144 36 67 16.8 400 100 65.3 

تبرز الدراما اهتمام الطفل 

 بحقوقه التعليمية كما بالواقع 
176 44 154 38.5 70 17.5 400 100 63.3 

يتضح من الجدول السابق أن األفالم السينمائية من وجهة نظر الطفل في المقدمة   

بوزن  تعكس مشكالت الطفل التعليمية كما هي بالواقع الفعلي وذلك في المقدمة

( درجة، ثم أكد األطفال أن الدراما توضح الحقوق الممنوحة للطفل 66.1نسبي )

( درجة، وأخيًرا أقر األطفال 65.3وكيفية تمتعه بها كما هو في الواقع بوزن نسبي )

( 63.3أن الدراما تبرز اهتمام الطفل بحقوقه التعليمية كما بالواقع بوزن نسبي )

 (68)( 2016رب مع ما توصلت له دراسة )آية جميل، وهي النتيجة التي تتقادرجة، 

بتفضيل عينة دراستها لمشاهدة األفالم السينمائية ألنها تعكس الواقع بصورة حقيقية 

، والتي %30.8في المقدمة، تاله تقديمها العديد من الخبرات بنسبة  %31.1بنسبة 

   هم. يترتب عليها اكتساب المهارات التي تساعدهم على االرتقاء بحيات

أي اعتبار التلفزيون وسيلة تعليمية مهمة،  :Instructionالبعد الثاني: التعلم     

وكان نتيجة مقياس بعد التعلم لمقياس إدراك واقعية المضمون باألفالم السينمائية 

المصرية أن العينة تتمتع بمستوى متوسط نوًعا ما من اعتقاد المشاهد أن ما يشاهده 

وقد (، 59.3يستفيد منه في الحياة الواقعية بمتوسط درجته ) في المضمون الدرامي

 العبارات مرتبة من األقل متوسط حسابي مرجح فاألعلى:تم قياس بعد التعلم من 
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 (10جدول رقم )

بعد التعلم إلدراك عينة الدراسة من األطفال لواقعية المضمون الدرامي للفيلم 

 السينمائي عن حق الطفل في التعليم
الوسط  اإلجمالي  معارض محايد موافق رةالعبا

 % ك % ك % ك % ك المرجح

تعلمت أساليب جديدة 

للتعامل بالمدرسة بعد 

التعرض للدراما التي 

عالجت حق الطفل في 

 التعليم

142 35.5 157 39.3 101 25.2 400 100 55.1 

أدركت بعض حقوقي 

في التعليم التي لم أكن 

 أعلمها من قبل 

164 41 155 38.8 81 20.2 400 100 60.4 

علمتني الدراما كيف 

احرص على احترام 

وتقدير حقوقي 

 بالمدرسة 

182 45.4 135 33.8 83 20.8 400 100 62.4 

أشار األطفال في المقدمة إلى أن الدراما علمتهم الحرص على احترام وتقدير       

ض األطفال أن (، تاله إقرار بع62.4حقوقهم في المدرسة بوزن نسبي درجته )

الدراما علمتهم بعض حقوقهم في التعليم لم يكونوا يعلموا بها بوزن نسبي درجته 

(، وأخيًرا أوضح األطفال أن األفالم السينمائية علمتهم أساليب جديدة للتعامل 60.4)

بالمدرسة بعد التعرض لها والتي عالجت حق الطفل في التعليم وذلك بوزن نسبي 

 (. 55.1درجته )

: يقصد بها درجة التشابه التي يدركها أو الهويةIdentify البعد الثالث التوحد     

المشاهد بين الشخصيات والمواقف التلفزيونية وبين الناس والمواقف التي تظهر في 

وكان نتيجة مقياس بعد التوحد بأن العينة تتمتع بمستوى خبرات الحياة الواقعية، 

ما يشاهده في المضمون الدرامي يتوحدوا معه مرتفع يعبر عن اعتقاد األطفال أن 

وقد تم قياس بعد التوحد من (، 64.9ويقلدونه في الحياة الواقعية، بمتوسط درجته )

 العبارات التالية مرتبة من أعلى متوسط حسابي مرجح فاألقل:

 (11جدول رقم )

يلم بعد التوحد إلدراك عينة الدراسة من األطفال لواقعية المضمون الدرامي للف

 السينمائي عن حق الطفل في التعليم
الوسط  اإلجمالي  معارض محايد موافق العبارة

 % ك % ك % ك % ك المرجح

اتخيل نفسي أعيش في 

األحداث الدرامية هربًا 

 من الواقع الذي أحياه

207 51.8 128 32 65 16.2 400 100 67.8 
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اتعاطف مع الشخصيات 

التي تعالج قضايا الطفل 

 يةالتعليم

197 49.2 152 38 51 12.8 400 100 68.3 

أشعر بأني قريب من 

الشخصيات الدرامية 

خاصة األطفال ألنها 

 تشبهني 

199 49.8 106 26.4 95 23.8 400 100 63 

أكدت عينة الدراسة من األطفال في المقدمة على تعاطفهم مع تخيلهم أنفسهم في      

( درجة، وفي 67.8ي يعايشوه بوزن نسبي )األحداث الدرامية هروبًا من الواقع الذ

الترتيب الثاني جاء تأكيد عينة الدراسة على تعاطفهم مع الشخصيات الدرامية التي 

( درجة، وأخيًرا عبرت 68.3تعالج قضايا الطفل التعليمية، بوزن نسبي قيمته )

عينة الدراسة عن شعورها بالقرب من الشخصيات الدرامية خاصة األطفال ألنها 

( درجة، وفي إطار النتائج السابقة، تقاربت مع 63بههم وذلك بوزن نسبي قيمته )تش

 %49.5أن نسبة  (69)(2014هدير محمود عبد هللا أحمد، ما توصلت له دراسة )

من عينة الدراسة اآلباء واألمهات أشارت إلى أن أبناؤءهم يقلدون ما يشاهدونه في 

أنهم يقلدونه أحيانًا، في مقابل  %38نسبة األفالم السينمائية كثيًرا، بينما أشارت 

ال يقلدون ما يشاهدونه على اإلطالق، وأكثر األشياء التي يقلدها  %12.5نسبة 

، وعن %27.4، ثم الحركات العينة بنسبة %51األطفال هو أسلوب الكالم بنسبة 

ردود أفعال اآلباء واألمهات تجاه ما يقلده الطفل من األفالم، فقد أشار نسبة 

أن رد فعلهم يتحدد  %41.7منهم أنهم يناقشون الطفل فيما قلده، بينما نسبة  42.3%

حسب السلوك الذي تم تقليده، وحصلت الكلمات غير الالئقة على أعلى تكرار بين 

، وعن أكثر %68األشياء التي ال يقبل اآلباء واألمهات أن يقلدها أطفالهم بنسبة 

من اآلباء واألمهات أن  %68.6نسبة  الشخصيات التي يقلدها األطفال، فذكر

أطفالهم يقلدون الممثلين الشباب وأكثرهم الفنان محمد سعد الشهير بـ "اللمبي"، 

 والفنان محمد رمضان الشهير بـ"عبده موتة"، والفنان تامر حسني.  

 

 المحور السادس: إدراك األطفال عينة الدراسة لحقوقهم في التعليم بالواقع الفعلي: 

 (12قم )جدول ر

 إدراك عينة الدراسة من األطفال لحقوقهم في التعليم بالواقع الفعلي
الوسط  اإلجمالي  معارض محايد موافق العبارة

 % ك % ك % ك % ك المرجح

استطيع المشاركة في 

األنشطة داخل المدرسة 

 بكل حرية

286 71.5 102 25.5 12 3 400 100 84.3 

تهتم مدرستي بالتالميذ 

 مرضواعندما ي
228 57 151 37.8 21 5.3 400 100 75.9 
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ال يسمح للمدرسين 

 بضرب التلميذ
167 41.8 216 54 17 4.3 400 100 68.8 

تهتم المدرسة بإشراكنا 

في الحفاظ على نظافة 

 المدرسة

231 57.8 74 18.5 95 23.8 400 100 67 

تهتم مدرستي بمشاكلنا 

الشخصية وتتصل 

 باألسرة

195 48.8 107 26.8 98 24.5 400 100 62.1 

تهتم المدرسة بتوضيح 

 المناهج لنا وفهمها
152 38 182 45.5 66 16.5 400 100 60.8 

ال يوجد مساواة في 

تكريم المتفوقين 

 بالمدرسة

183 45.8 98 24.5 119 29.8 400 100 42 

ال توجد في مدرستي 

انتخابات أمين الفصل 

 حقيقية

173 43.3 142 35.5 85 21.3 400 100 39 

ال تحرص المدرسة 

على زيارتنا للجمعيات 

 ودار األيتام

203 50.8 137 34.3 60 15 400 100 32.1 

ال استطيع المشاركة 

في المسابقات على 

مستوى المحافظة أو 

 الدولة

186 46.5 189 47.3 25 6.3 400 100 29.9 

يجبرنا المدرس على 

أخذ دروس خصوصية 

 لديه

257 64.3 100 25 43 10.8 400 100 
23.3 

 

يكشف الجدول عن تنوع آراء األطفال في توصيف واقعهم داخل المدرسة، وكانت 

 إجاباتهم على النحو التالي:

من عينة الدراسة األطفال على استطاعتهم المشاركة في  %71.5أكد نسبة  -

 %3األنشطة داخل المدرسة بكل حرية في المقدمة في حين عارض تحقق ذلك نسبة 

من األطفال غير قادرين على تحديد رأيهم بشكل قاطع  %25.5، وجاء نسبة منهم

فيما يتعلق بهذا األمر، ونتيجة الرتفاع الموافقة على العبارة، حصلت على أعلى وزن 

 (70)( 2014" درجة، حيث أكدت دراسة )رانيا محمد نجيب، 84.3مرجح قيمته "

ض كان له أثير إيجابى فى تنمية على أن استخدام األنشطة الفنية المتعددة األغرا

الحس الفنى التشكيلى لطفل الروضة، وذلك ألن األطفال في هذه المرحلة أكثر قابلية 

للتعلم من خالل ممارسة األنشطة الفنية، وأن أطفال هذه المرحلة يمكنهم أن يقضوا 

ة فى وقتًا ممتعًا مع المعلمة فى التجريب بالخامات المختلفة، وأن التجريب له أهمي

إثارة الحوار بين األطفال بعضهم وبعض ثم بينهم وبين المعلمة، وهو ما يتفق مع ما 

بأن جاءت المدرسة  (71) (2004دراسة )فاتن عبد الرحمن الطنباري،  توصلت له

من الفتيات عينة الدراسة في المرتبة الرابعة من نماذج القدوة في  %13لدى نسبة 
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إلى أزمة العالقة بين األطفال والمدرسة التي ينتمون حياتهن، وهى النتيجة التي تشير 

إليها، وهي أحد مشكالت التعليم الراهنة، حيث الحاجة للعودة إلى الدور التربوي 

والتعليمي الرائد للمدرسة، والذي لن يأتي إال من خالل الشخصية القدوة للمدرس، 

ميذ نظًرا لدوره التربوي والعودة إلى ذلك النموذج المثالي الذي طالما احتذى به التال

 والتعليمي الهام والذي قد يكون أفنى حياته في سبيل تحقيقه.

من عينة الدراسة األطفال اهتمام مدرستهم بالتالميذ عندما  %57أوضح نسبة  -

منهم، وجاء نسبة  %5.3يمرضوا في المقدمة في حين عارض تحقق ذلك نسبة 

رأيهم بشكل قاطع فيما يتعلق بهذا من األطفال غير قادرين على تحديد  37.8%

األمر، ونتيجة الرتفاع الموافقة على العبارة، جاءت في الترتيب الثاني من حيث 

 " درجة.75.9الوزن المرجح وقيمته "

من عينة الدراسة األطفال عدم السماح للمدرسين بضرب  %41.8أشار نسبة  -

منهم،  %4.3ذلك نسبة التالميذ داخل مدارسهم في المقدمة في حين عارض تحقق 

من األطفال غير قادرين على تحديد رأيهم بشكل قاطع فيما يتعلق  %54وجاء نسبة 

بهذا األمر حيث تارة يتم ضربهم وفي مرات أخرى يتم المنع، ونتيجة للتقارب ما بين 

الموافقة والحيادية، جاءت في الترتيب الثالث من حيث الوزن المرجح وقيمته 

أفاد نحو ثلث  (72)( 2011مركز المعلومات، مارس تقرير ) " درجة، وفي68.8"

أنهم تعرضوا للعقاب البدني في المراحل التعليمية التي  %32.6النشء والشباب 

مروا بها بشكل دائم، والذكور أكثر تعرًضا للعقاب البدني من اإلناث، وجاء نحو 

بدني على اإلطالق فقط من النشء والشباب أفادوا بأنهم لم يتعرضوا للعقاب ال 13%

خالل المراحل التعليمية التي مروا بها، ولم يختلف استخدام ظاهرة العقاب البدني 

عاًما الماضية بشكل واضح، حيث بلغت نسبة من يتعرضون  15للطالب خالل ال

بينما بلغت هذه النسبة  %89.2( عاًما نحو 14-10للعقاب البدني في الفئة العمرية )

 ( عاًما. 29-25ب في الفئة العمرية )لدى الشبا %86.9نحو 

من عينة الدراسة األطفال اهتمام المدرسة في إشراكهم في  %57.8أوضح نسبة  -

مسئولية الحفاظ على نظافة المدرسة في المقدمة في حين عارض تحقق ذلك نسبة 

من األطفال غير قادرين على تحديد رأيهم بشكل  %18.5منهم، وجاء نسبة  23.8%

يتعلق بهذا األمر، وجاءت هذه العبارة في الترتيب الرابع من حيث الوزن  قاطع فيما

 " درجة.67المرجح وقيمته "

من عينة الدراسة األطفال اهتمام المدرسة بمشاكلهم  %48.8أوضح نسبة  -

الشخصية وتتصل باألسرة للمتابعة في المقدمة في حين عارض تحقق ذلك نسبة 

ن األطفال غير قادرين على تحديد رأيهم بشكل م %26.8منهم، وجاء نسبة  23.5%

قاطع فيما يتعلق بهذا األمر، وجاءت هذه العبارة في الترتيب الخامس من حيث 

" درجة، وقد توصلت دراسة )أحمد شعبان حامد سيد، 62.1الوزن المرجح وقيمته "
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لوجود فروق معنوية في األداء الوظيفي لمعلمات رياض األطفال ترجع ( 73)( 2016

للمؤهل العلمي لصالح المعلمات أصحاب المؤهل العلمي البكالوريوس، وهي النتيجة 

التي تدق ناقوس الخطر، بأهمية المتابعة الدقيقة لمستوى التأهيل العلمي والتطور 

الفكري والثقافي للمعلمين والمعلمات، حيث أنهم أكثر األطراف تأثيًرا في الطفل بعد 

 األسرة. 

عينة الدراسة األطفال على أن المدرسة تهتم بتوضيح المناهج من  %38أكد نسبة  -

 %45.5منهم، وجاء نسبة  %16.5لهم وفهمهم لها في حين عارض تحقق ذلك نسبة 

من األطفال غير قادرين على تحديد رأيهم بشكل قاطع فيما يتعلق بهذا األمر، وجاءت 

 " درجة.60.8ته "هذه العبارة في الترتيب السادس من حيث الوزن المرجح وقيم

من عينة الدراسة األطفال إلى أن المدرسة ال تراعي تحقيق  %45.8أشار نسبة  -

منهم، وجاء نسبة  %29.8المساواة عند تكريم المتفوقين في حين عارض األمر نسبة 

من األطفال غير قادرين على تحديد رأيهم بشكل قاطع فيما يتعلق بهذا  24.5%

" 42في الترتيب السابع من حيث الوزن المرجح وقيمته " األمر، وجاءت هذه العبارة

 درجة.

من عينة الدراسة األطفال أن مدارسهم ال يوجد بها انتخابات  %43.3أوضح نسبة  -

من األطفال مؤكدين على  %21.3أمين فصل حقيقية في حين عارض ذلك نسبة 

درين على من األطفال غير قا %35.5نزاهة االنتخابات بمدارسهم، وجاء نسبة 

تحديد رأيهم بشكل قاطع فيما يتعلق بهذا األمر، وجاءت هذه العبارة في الترتيب 

 " درجة.39الثامن من حيث الوزن المرجح وقيمته "

من عينة الدراسة األطفال على أن مدارسهم ال تحرص على  %50.8أكد نسبة  -

في حين عارض ذلك المشاركة الزيارات التكافلية والتطوعية للجمعيات ودور األيتام 

من األطفال غير  %34.3من األطفال مؤكدين على تحققه، وجاء نسبة  %15نسبة 

قادرين على تحديد رأيهم بشكل قاطع فيما يتعلق بهذا األمر، وجاءت هذه العبارة في 

 " درجة.32.1الترتيب التاسع من حيث الوزن المرجح وقيمته "

ل على عدم استطاعت األطفال المشاركة من عينة الدراسة األطفا %46.5أكد نسبة  -

من  %6.3في المسابقات على مستوى المحافظة أو الدولة في حين عارض ذلك نسبة 

األطفال مؤكدين على إمكانية المشاركة في هذه المسابقات عن طريق مدارسهم، 

من األطفال غير قادرين على تحديد رأيهم بشكل قاطع فيما  %47.3وجاء نسبة 

األمر، وجاءت هذه العبارة في الترتيب العاشر من حيث الوزن المرجح يتعلق بهذا 

 " درجة.29.9وقيمته "

من عينة الدراسة األطفال على إجبار المدرسين لهم ألخذ  %64.3أشار نسبة  -

من األطفال مؤكدين  %10.8دروس خصوصية لديهم في حين عارض ذلك نسبة 

من األطفال غير قادرين على تحديد  %25على عدم حدوث هذا اإلجبار، وجاء نسبة 
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رأيهم بشكل قاطع فيما يتعلق بهذا األمر، وجاءت هذه العبارة في الترتيب الحادي 

 " درجة.23.3عشر من حيث الوزن المرجح وقيمته "

ويستخلص من إجابات عينة الدراسة على العبارات السابقة التي تقيس إدراك األطفال 

عاًما لحقوقهم التعليمية، توسط مستوى إدراك ( 12-9في المرحلة العمرية من )

الطفل لحقوقه التعليمية، وأن الواقع الفعلي يهتم بتطبيق بعض الحقوق ويغفل بعضها، 

كما أن نوع المدرسة له تأثير كبير في تحقيق حقوق الطفل من عدمه، حيث تبين من 

حقوقه في مقابل واقع الدراسة الميدانية أن المدارس الخاصة واللغات تهتم بالطفل و

تدني مستوى االهتمام بهذه الحقوق في المدارس الحكومية، ويكشف الشكل التالي عن 

 مستويات اإلدراك الفعلي لحقوق الطفل التعليمية، وهي:

 

 

 (10جدول رقم )

 مستويات إدراك األطفال لحقوق الطفل التعليمية في الواقع الفعلي

اإلهمال في  (74)(2015دراسة )صافيناز صالح صالح صبح، وقد أثبتت  -

تربية الطفل تربويًا على إدراك حقوقه وممارستها في المؤسسات التربوية 

)رياض األطفال( وكذلك داخل األسرة بمصر، حيث كشفت الدراسة عن 

المعوقات التي تحول دون تفعيل حقوق طفل الروضة منها وجود قصور في اتخاذ 

ءات التي تكفل ألسرة الروضة االتصال الدائم بأولياء األمور من أجل كافة اإلجرا

تثقيفهم نحو رعاية وحماية أطفالهم وعدم اإلساءة إليهم ووعيهم بالتدابير القانونية 

والتشريعية التي تكفل حماية الطفل من أي نوع من اإلساءة الجسدية أو االنفعالية، 

ات تتعلق بالتكنولوجيا الحديثة، معوقات ومعوقات تتعلق باألداء اإلداري، ومعوق

تتعلق باإلشراف التربوي والدورات التدريبية، ومعوقات تتعلق بالبرامج المقدمة 

للطفل، ومعوقات تتعلق باإلمكانات المادية والبشرية بالروضة، إلى جانب 

معوقات تتعلق بأداء معلمات رياض األطفال والذي اتفقته معه أيًضا دراسة )مها 

التي كشفت عن وجود قصور لدى معلمات  (75)( 2011الدين محمد،  صالح

رياض األطفال في إدراك حقوق الطفل والتي نصت عليها وثيقة حقوق الطفل 

ويفترض إدراكها من منظور تربوي، وكانت هذه الحقوق التي تم اختبار وعي 
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ق في المعلمات بها )الحق في الحياة، الحق في النماء، الحق في الحماية، الح

المشاركة، الحق المدني للطفل(، وهو ما يحول دون تطبيق حقوق الطفل 

وتفعيلها، لذا أوصت الدراسة بضرورة نشر ثقافة الوعي بحقوق الطفل وكيفية 

تطبيقها لدى القائمين على رعاية الطفل وخصوًصا معلمة الروضة من خالل 

 فل. تدريبها أثناء الدراسة وبعدها على كيفية تفعيل حقوق الط

ويستخلص مما سبق، أهمية تغيير المؤسسةة التعليميةة لفكرهةا، بةأن يكةون هنةاك  -

وعةةي مةةن قبةةل اإلداريةةين والمعلمةةين بحقةةوق الطفةةل، وأن يكةةون التعلةةيم مراعيًةةا 

وجووود لثقافةةة الحقةةوق وقيمهةةا، حيةةث أوصةةت العديةةد مةةن الدراسةةات بضةةرورة 

لطفوول بحقوقووه بوورامج توعيووة إرشووادية لتطوووير وعووي القووائمين علووى رعايووة ا

وكوذل  تنميوة اإلدراك لوديهم بثقافوة حقووق الطفوول لضومان نموو الطفول فوي بي ووة 

كةأولى  اجتماعية تضمن لوه الحمايوة واألموان سوواء كانوت األسورة أو المدرسوة

 الخطوات ألجل معالجة أوجه القصور المعرفية لديهما.

مج إرشةادي لبرنةا (76)(2015فتوصلت دراسة )ريماء صالح الدين عبد العزيةز،    

ذو فعالية تم استخدامه مةع كةل مةن الوالةدين وكةذلك المعلمةين والمعلمةات فةي زيةادة 

تنميةةة الةةوعي بحقةةوق الطفةةل وتحسةةين إتجاهةةاتهم نحةةو أسةةاليب التنشةةئة االجتماعيةةة 

التةةي توصةةلت  (77)(2015لألطفةةال، وكةةذلك دراسةةة )حكيمةةة رجةةب علةةى زيةةدان، 

ة في تنمية وعةي الريفيةات المقةبالت علةى لبرنامج التدخل المهني للخدمة االجتماعي

الزواج بحقوق الطفل، وثبت فاعلية البرنةامج علةى عينةة الدراسةة فةي تنميةة الةوعي 

لةةديهن فيمةةا يتعلةةق بحقةةوق الطفةةل االجتماعيةةة، والتعليميةةة، والثقافيةةة، والصةةحية، 

التةي توصةلت لبرنةامج  (78)(2014 وكذلك دراسة )أميرة أنور إبراهيم عبد الةرحيم،

ربةوي ذو فاعليةة لتنميةة وعةي طفةل الروضةة بحقوقةه، وأوصةت بضةرورة اهتمةام ت

المكتبةةات وقصةةور الثقافةةة والنةةوادي بنشةةر ثقافةةة حقةةوق الطفةةل للصةةغار والكبةةار، 

 وضرورة االهتمام بتصميم البرامج التربوية في ضوء حقوق وتشريعات الطفولة.

 ثانياا: نتائج التحقق من صحة فروض الدراسة:

تأثير كثافة مشاهدة األطفال لألفالم السينمائية المصرية على ئيسي األول: الفرض الر

 إدراك الطفل لواقعية المضمون االجتماعي لحقوق الطفل التعليمية باألفالم. 
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 (13جدول رقم )

تأثير كثافة مشاهدة األطفال لألفالم السينمائية المصرية على إدراك الطفل   يوضح

 جتماعي لحقوق الطفل التعليمية باألفالم  لواقعية المضمون اًل

 Model المتغير التابع
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 

R 

Square 
F Sig. 

إدراك الطفل لواقعية 

المضمون االجتماعي 

 لحقوق الطفل التعليمية

Regression 1.351 1 1.351 

0.000 0.002 0.963 Residual 180799.611 295 
612.880 

Total 180800.962 296 

بعد النافذة السحرية أحد أبعاد 

واقعية المضمون الدرامي 

 لحقوق الطفل التعليمية

Regression 229.436 1 229.436 

0.001 0.302 0.583 Residual 224265.513 295 
760.222 

Total 224494.949 296 

بعد التعلم أحد أبعاد واقعية 

 المضمون الدرامي لحقوق

 الطفل التعليمية

Regression 46.057 1 46.057 

0.000 0.060 0.806 Residual 224815.522 295 
762.087 

Total 22486.579 296 

بعد التوحد أحد أبعاد واقعية 

المضمون الدرامي لحقوق 

 الطفل التعليمية

Regression 23.748 1 23.748 

0.000 0.031 0.861 Residual 226520.865 295 
767.867 

Total 226544.613 296 

تكشف بيانات الجدول السابق عن عدم وجود أثةر ذي داللةة إحصةائية لكثافةة مشةاهدة   

الكلةةي إلدراك واقعيةةة  المقيةةاساألفةةالم السةةينمائية لعينةةة الدراسةةة مةةن األطفةةال علةةى 

 -Pتأثير أن قيمة حيث يؤكد على عدم معنوية هذا الالمضمون الدرامي لحقوق الطفل، 

Value  كمةةا (، 0.002(، وكانةةت قيمةةة ف )0.963، وبلغةةت قيمتهةةا )0.05أكبةةر مةةن

ثبت عدم وجود أثر ذي داللة إحصائية لكثافة مشاهدة األفالم السةينمائية لعينةة الدراسةة 

مةةن األطفةةال علةةى األبعةةاد الثالثةةة المكونةةة لمقيةةاس إدراك واقعيةةة المضةةمون الةةدرامي، 

 وذلك كما يلي:

عدم وجود أثر ذي داللة إحصائية لكثافة مشاهدة األفالم السينمائية لعينة الدراسة مةن  -

أبعةاد إدراك واقعيةة المضةمون الةدرامي لحقةوق بعد النافذة السحرية أحةد األطفال على 

، 0.05أكبةر مةن  P- Valueحيث يؤكد على عدم معنوية هةذا التةأثير أن قيمةة الطفل، 

 (.0.302كانت قيمة ف )(، و0.583وبلغت قيمتها )
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عةةدم وجةةود أثةةر ذي داللةةة إحصةةائية لكثافةةة مشةةاهدة األفةةالم السةةينمائية لعينةةة  -

أبعةاد إدراك واقعيةة المضةمون الةدرامي بعةد الةتعلم أحةد الدراسة من األطفال على 

أكبةر  P- Valueحيث يؤكد على عدم معنوية هةذا التةأثير أن قيمةة لحقوق الطفل، 

 (.0.060(، وكانت قيمة ف )0.806ا )، وبلغت قيمته0.05من 

عةةدم وجةةود أثةةر ذي داللةةة إحصةةائية لكثافةةة مشةةاهدة األفةةالم السةةينمائية لعينةةة  -

أبعةاد إدراك واقعيةة المضةمون الةدرامي بعد التوحد أحد الدراسة من األطفال على 

أكبةر  P- Valueحيث يؤكد على عدم معنوية هةذا التةأثير أن قيمةة لحقوق الطفل، 

 (.0.031(، وكانت قيمة ف )0.861وبلغت قيمتها ) ،0.05من 

: تأثير كل من "دوافع المشاهدة، ونشاط المشاهدة لألفالم الفرض الرئيسي الثاني

السينمائية، ونوع المدرسة، والمحافظة التي يقطنها" على كثافة مشاهدة األفالم 

 السينمائية المصرية.

بين  Stepwiseباستخدام طريقة  نتائج تحليل االنحدار المتعدد -(14جدول رقم )

تأثير المتغيرات )دوافع المشاهدة، نشاط المشاهدة، نوع المدرسة، المحافظة التي 

 يقطنها( على كثافة مشاهدة األفالم السينمائية المصرية  

المتغير 

 التابع 

2R 

معامل 

 التحديد

DF 

درجات 

 الحرية

 Fقيمة  

SIG 

معنوية 

 النموذج

 المتغيرات المستقلة

B 

عامل م

 اًلنحدار

قيمة 

 Tت

SIG 

معنوية 

 المتغير 

كثافة 

مشاهدة 

األفالم 

 السينمائية

0.133 

2 

21.504 0.000 

الثابت 

(Constant) 
61.502 9.163 0.000 

280 
 0.000 -5.098 -4.756 نوع المدرسة

282 
 0.000 3.642 0.287 دوافع المشاهدة  

)نوع المدرسة، ودوافع المشاهدة(  حصائية لمتغيريتبين وجود أثر ذي داللة إ   

(، 2R 133. =وبلغ معامل التحديد )على كثافة مشاهدة األفالم السينمائية المصرية، 

من التغييرات التي تؤثر في كثافة  %13.3وهذا يعني أن النموذج يفسر حوالي 

أقل  P- Valueة مشاهدة األفالم السينمائية، ويؤكد على معنوية هذا التأثير أن قيم

وكانت معادلة (، 21.504(، وكانت قيمة ف )0.000، وبلغت قيمتها )0.05من 

 النموذج: 

 *Y= 61.502+ (4.756-)نوع المدرسة(+ 0.278دوافع المشاهدة*)  

 ويكشف النموذج عن النقاط التالية: 
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كلما التحق األطفال بمدارس تهتم بجودة التعليم واإلنفتاح على ثقافات  .1

وارتفع مستوى االهتمام بالطفل تعليميًا وتنمية مهاراته الحياتية  مختلفة

والسلوكية وهو األمر الذي يتحقق في المدارس الخاصة والدولية بشكل 

أفضل من المدارس الحكومية، وكذلك يتحقق بشكل أفضل مع تعلم الطفل 

في على باللغة األجنبية عن التعلم باللغة العربية مما يمكنه من االنفتاح الثقا

دراما أجنبية، وذلك بدرجة واحدة يؤدي ذلك لعدم كثافة مشاهدة األفالم 

(، حيث أن العالقة هنا عكسية، -B= 4.756السينمائية المصرية بمقدار )

فكلما ارتفع المستوى التعليمي للطفل كلما انفتح على مصادر متعددة للتعرف 

تصر تعلمه لحقوقه على الحياة وكذلك التعرف على حقوقه وبالتالي ال يق

 على الدراما المصرية فقط. 

كلما ارتفع مستوى دوافع الطفل لمتابعة األفالم السينمائية وذلك بدرجة  .2

واحدة يؤدي ذلك لكثافة مشاهدة األفالم السينمائية المصرية بمقدار 

(B=0.287 حيث أن العالقة هنا طردية، فكلما ارتفع مستوى دافعية ،)

المنفعة من متابعة األفالم السينمائية كلما كان هناك  الطفل وتعوده واكتسابه

 حرص منه على متابعتها. 

استبعد تحليل االنحدار المتعدد وجود أثر للمتغيرين "نشاط المشاهدة لألفالم  .3

السينمائية، والمحافظة التي ينتموا لها"، حيث كانت معنوية تأثير هذين 

، وذلك 0.05أي أكبر من  P- Valueالمتغيرين في النموذج أكبر من قيمة 

 كما يوضحه نتائج الجدول التالي: 

نتائج استبعاد المتغيرين من النموذج باستخدام تحليل اًلنحدار  -(15جدول رقم )

 Stepwiseالمتعدد بطريقة 

معدل  B المتغيرات المستقلة 

 اًلنحدار
 Tقيمة ت

SIG معنوية

 المتغير 

 0.052 1.955 0.110 المحافظة التي تنتمي لها أسرة الطفل

 0.346 0.945 0.062 المشاهدة النشطة لألفالم

ووفقًا للنتائج السابقة يتم قبول الفرض جزئيّا بوجود تأثير لمتغيري )نوع       

-9المدرسة، ودوافع المشاهدة( لعينة الدراسة من األطفال في المرحلة العمرية من )

المصرية، في حين يتم رفض ( عاًما على كثافة مشاهدة األفالم السينمائية 12

الفرض جزئيًّا بوجود تأثير لكل من متغيري )المحافظة التي تنتمي لها أسرة الطفل، 

 المشاهدة النشطة لألفالم( على كثافة مشاهدة األفالم السينمائية المصرية. 
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: تأثير كل من "دوافع المشاهدة، ونشاط المشاهدة لألفالم الفرض الرئيسي الثالث

، ونوع المدرسة والمحافظة التي يقطنها" على إدراك واقعية المضمون السينمائية

 الدرامي لحقوق الطفل.

بين  Stepwiseنتائج تحليل اًلنحدار المتعدد باستخدام طريقة  -(16جدول رقم )

تأثير المتغيرات )دوافع المشاهدة، نشاط المشاهدة، نوع المدرسة، المحافظة التي 

 المضمون الدرامي لحقوق الطفل  يقطنها( على إدراك واقعية 

المتغير 

 التابع 

2R 

معامل 

 التحديد

DF 

درجات 

 الحرية

قيمة  

F 

SIG 

معنوية 

 النموذج

المتغيرات 

 المستقلة

B 

معامل 

 اًلنحدار

قيمة 

 Tت

SIG 

معنوية 

 المتغير 

إدراك 

واقعية 

المضمون 

الدرامي 

لحقوق 

 الطفل

 التعليمية  

0.030 

1 

8.535 0.004 

الثابت 

(Constant) 
72.944 19.296 0.000 

274 

المحافظة التي 

تنتمي لها أسرة 

 الطفل 

5.748- 2.921- 0.004 
275 

)المحافظة التي تنتمي لها أسرة الطفل(  تبين وجود أثر ذي داللة إحصائية لمتغير   

يد وبلغ معامل التحدعلى إدراك واقعية المضمون الدرامي لحقوق الطفل التعليمية، 

(= .030 2R  وهذا يعني أن النموذج يفسر حوالي ،)من التغييرات التي  %0.3

، ويؤكد على إدراك واقعية المضمون الدرامي لحقوق الطفل التعليميةتؤثر في 

(، 0.004، وبلغت قيمتها )0.05أقل من  P- Valueمعنوية هذا التأثير أن قيمة 

  وكانت معادلة النموذج:(، 8.535وكانت قيمة ف )

 *Y= 72.944+ (5.748-)المحافظة التي ينتمي لها الطفل 

 ويكشف النموذج عن النقاط التالية: 

كلما كان انتماء الطفل للمحافظات غير الحضرية وهنا تم تمثيلها بمحافظة  .1

القاهرة، وذلك بدرجة واحدة يؤدي ذلك النخفاض إدراك واقعية المضمون 

(، حيث أن العالقة هنا -B= 5.748)الدرامي لحقوق الطفل التعليمية بمقدار 

كان الطفل قاطنًا محافظات حضرية كلما ارتفعت مستوى   عكسية، فكلما

الخدمات الترفيهية والثقافية وتنوعها وقربها من السكن في إطار مقابل مع 

المحافظات وجه بحري وقبلي التي عبر فيها األطفال عن عدم وجود 
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التلفزيون وإن كانت المصادر متاحة  مصادر متنوعة للترفيه والثقافة غير

 . تكون لألطفال األوالد بشكل أكبر من الفتيات

استبعد تحليل االنحدار المتعدد وجود أثر للمتغيرات " دوافع المشاهدة،  .2

ونشاط المشاهدة لألفالم السينمائية، ونوع المدرسة"، حيث كانت معنوية 

أي أكبر من  P- Valueتأثير هذه المتغيرات في النموذج أكبر من قيمة 

 ، وذلك كما يوضحه نتائج الجدول التالي: 0.05

نتائج استبعاد المتغيرات من النموذج باستخدام تحليل اًلنحدار  -(17جدول رقم )

 Stepwiseالمتعدد بطريقة 

معدل  B المتغيرات المستقلة 

 اًلنحدار
 Tقيمة ت

SIG معنوية

 المتغير 

 0.067 -1.840 -0.110 نوع المدرسة

 0.569 0.570 0.034 دوافع المشاهدة 

 0.199 1.288 0.077 المشاهدة النشطة لألفالم

ووفقًا للنتائج السابقة يتم قبول الفرض جزئيّا بوجود تأثير لمتغير )المحافظة التي       

( عاًما 12-9ينتمي لها الطفل( لعينة الدراسة من األطفال في المرحلة العمرية من )

ة المضمون الدرامي لحقوق الطفل التعليمية، في حين يتم رفض على إدراك واقعي

الفرض جزئيًّا بوجود تأثير لكل من متغيرات )نوع المدرسة، دوافع المشاهدة، 

المشاهدة النشطة لألفالم( على إدراك واقعية المضمون الدرامي لحقوق الطفل 

 التعليمية. 

ن الدرامي لحقوق الطفل تأثير إدراك واقعية المضمو الفرض الرئيسي الرابع:

 باألفالم السينمائية على إدراك األطفال لحقوقهم التعليمية في الواقع الفعلي. 

 (18جدول رقم )

تأثير إدراك واقعية المضمون الدرامي لحقوق الطفل باألفالم السينمائية   يوضح

 على إدراك الطفل لحقوقهم التعليمية في الواقع الفعلي

 Model المتغير التابع
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 

R 

Square 
F Sig. 

إدراك الطفل لحقوقهم 

 التعليمية في الواقع الفعلي

Regression 95.910 1 95.910 

0.003 0.862 0.354 Residual 32833.940 295 
111.301 

Total 32929.849 296 

حصةةائية إلدراك تكشةف بيانةةات الجةدول السةةابق عةةن عةدم وجةةود أثةر ذي داللةةة إ  

واقعيةةة المضةةمون الةةدرامي لحقةةوق الطفةةل بةةاألفالم السةةينمائية علةةى إدراك الطفةةل 
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علةى عةدم معنويةة هةذا التةأثير أن  لحقوقهم التعليمية في الواقع الفعلي، حيةث يؤكةد

(، وكانةةت قيمةةة ف 0.354، وبلغةةت قيمتهةةا )0.05أكبةةر مةةن  P- Valueقيمةةة 

(0.862 .) 

 التوصيات: 

" داخل المدارس، التعلم بشأن وسائل اًلتصالتشجيع عملية "ضرورة تبني و -1

وإدخالها ضمن مناهج تعليمية منتظمة تدرس لألطفال في المدارس، وهذا اتجاه 

حديث تبنته مجموعة من الدول المتقدمة، وذلك لتساعد المدرسة إلى جانب 

لك بفتح األسرة في تعليم األطفال العادات االتصالية السليمة والصحية، ويكون ذ

باب المناقشة والحوار مع الطالب بشأن وسائل االتصال والمواد والمضامين 

 المختلفة التي يتعرضون لها من خاللها وتأثيراتها عليهم. 

أهمية توفير المزيد من وسائل االتصال )وخاصة الوسائل التفاعلية الحديثة مثل  -2

المناهج التعليمية  الكمبيوتر واإلنترنت( في المدارس، واالستفادة منها ضمن

خاصة بالنسبة لألطفال  -ربما الوحيدة -المختلفة، حيث تمثل المدارس الفرصة

الفقراء وأطفال الريف الذين ال تتوفر لهم هذه الوسائل في المنزل للتعرف على 

هذه التكنولوجيا الحديثة، وتعلم كيفية استخدامها واالستفادة منها، مما يساعد على 

ن األطفال الفقراء واألغنياء فيما يتعلق باستفادتهم بهذه تقليل الفجوات بي

التكنولوجيا الحديثة حاليًا ومستقباًل، وذلك يتطلب توفير المزيد من األجهزة في 

المدارس وأيًضا توفير الكوادر البشرية لمؤهلة والمدربة من المدرسين القادرين 

تقترح الدراسة فتح أبواب على التعامل مع هذه التكنولوجيا ونقلها لألطفال، كما 

المدارس خالل العطالت )في العطلة الصيفية مثاًل( وربما أيًضا في فترة بعد 

الظهر )في مدارس الفترة الواحدة( أمام طالبها مجانًا أو بأسعار رمزية لالستفادة 

من وسائل االتصال الحديثة الموجودة في المدارس مثل أجهزة الكمبيوتر 

ترنت ومشاهدة البرامج التعليمية من خالل القنوات التعليمية واالتصال بشبكة اإلن

أو شرائط الفيديو، تحت إشراف المدرسين أسوة بالمدارس في بعض الدول 

المتقدمة إلتاجة الفرصة لألطفال لمزيد من االستفادة من هذه التقنيات وإتاحة 

 ما بعد.  المزيد من الفرص التعليمية لطالبها والفرصة لشغل أوقات فراغهم في

ضرورة االهتمام برفع المستوى الفنى للدراما المصرية الموجهة للكبار  -3

ويتعرض لها األطفال حيث تقديم موضوعات تعبر عن مشكالت المجتمع 

المصري بكل فئاته، حيث أن الدراما تمتلك من القدرة على توصيف المشكالت 

د من جودة قصص وتقديم الحلول وإعادة بناء المجتمع نحو األفضل، لذا الب

األعمال الدرامية، واتجاه كتاب الدراما إلى تقديم شخصيات درامية متكاملة 

األبعاد وقريبة الشبه بالشخصيات الواقعية، وأن تراعى تقديم نماذج للطفولة 

متعددة في الدراما المصرية، وال تكون أدوارهم هامشية، وأن يكون هناك تسليط 
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ف أنواعها، حيث ال يتسبب هذا اإلهمال في للضوء على قضايا الطفولة بمخلت

اتجاه الطفل نحو جنسيات أخرى من الدراما كالهندية والتركية وتعبر عن 

 احتياجاته، والتي ال يجدها في الدراما المصرية. 

البد أن يكون هناك اهتمام بمهرجانات الطفولة، وأن يكون هناك تقديم لدراما  -4

درامية التي تقدم للطفل وتراعي احتياجاته موجهة لألطفال، مع تنويع الفنون ال

التنموية والفكرية واألخالقية والسلوكية، حيث تندر مشاهدة مثل هذه األعمال 

( 2007كما كان سابقًا، وقد أوصت مثاًل دراسة )مرام سراج الدين ربيع، 
بضرورة استخدام الحكايات الشعبية الموظفة دراميًا حركيًا لتنمية المهارات (79)

تماعية لألطفال في هذه الفئة، وأيًضا ضرورة توفير البرامج التي تربط االج

الطفل بالمجتمع حتى تساعده على االتصال المباشر مع ذلك المجتمع، كما أكدت 

على تصدر القصة الحركية، يليه مسرح  (80)( 2001دراسة )عبير صديق أمين،

   العرائس ثم الرواية الشفاهية في تنمية خيال طفل الروضة.

التوسع في استخدام المسرح التعليمي لتقديم مختلف المواد والمناهج الدراسية  -5

بطريقة تربط الطفل بمدرسته أو بناديه، لما فيها من تشويق، وللدور اإليجابي 

 الذي تعطيه للطفل في العملية التعليمية، والتمثيل هنا وسيلة للتعلم.       

ي تتناول كافة قضايا حقوق الطفل من خالل البد من تنويع البحوث التحليلية الت   -6

وسائل كافة وسائل اإلعالم التقليدية والجديدة، إلى جانب قياس أثر هذه 

 المعالجات على الطفل من خالل الدراسات الميدانية أو التجريبية. 
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