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Animation and its role in developing healthy 

concepts in children from 4 to 6 years old 

“An analytical study of some dubbed cartoon series”



الرسوم املتحركة ودورها يف تنمية املفاهيم الصحية لدى األطفال من 4-6 سنوات

مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر 1628

  اســتهدف البحــث التعــرف علــى دور قنــاة Space toon يف تزيــد أطفــال مــا قبــل املدرســة باملفاهيــم الصحيــة، 
وانقســم البحــث إلــى اإلطــار النظــري وشــمل: الدراســات الســابقة, كيفيــة املحافظــة علــى الصحــة, الرســوم املتحركــة 
ــج  ــي( ويشــمل: منه ــى )التحليل ــم اإلطــار امليدان ــم الدراســة . ث ــم عــرض ملفاهي ــا وســلبياتها, ث ــا, إيجابياته وأهدافه
وعينــة البحــث: تنــدرج هــذه الدراســة حتــت نــوع البحــوث الوصفيــة مســتخدمة منهــج املســح ويتمثــل مجتمــع البحــث 
يف هــذه الدراســة مــن األطفــال مــن 4-6 ســنوات، ومتثلــت عينــة الدراســة يف اختيــار مجموعــة مــن مسلســات 
الكارتــون املدبلجــة املذاعــة علــى قنــاة Spacetoon، ومت اختيارهــا بطريقــة عمديــة نظــًرا إلقبــال األطفــال يف هــذه 
الســن لهــذه النوعيــة مــن القنــوات واملسلســات. ولقــد مت حتليــل هــذه املسلســات وهــي: البؤســاء, اينيوشــا, عهــد 
األصدقــاء، وماشــا والــدب. ولقــد مت حتليــل أربــع مسلســات كارتونيــة مدبلجــة. أدوات البحــث: اعتمــدت الباحثــة 

علــى اســتمارة حتليــل املضمــون كأداة جلمــع البيانــات واملعلومــات. ومت التوصــل لبعــض النتائــج مــن أهمهــا:-

-1 املــدة الزمنيــة التــي شــغلتها املفاهيــم الصحيــة والتــي مت عرضهــا مــن خــال قنــاة Spacetoon, اســتغرقت 
ــة املتعلقــة بالغــذاء الصحــي الســليم  ــم الصحي ــة 146 دقيقــة بنســبة %100 واســتغرقت املفاهي ــم الصحي املفاهي
47 دقيقــة بنســبة 32. %19، واســتغرقت املفاهيــم الصحيــة املتعلقــة بالنظافــة الشــخصية 37 دقيقــة بنســبة 
25. %34، واســتغرقت املفاهيــم الصحيــة املتعلقــة مبمارســة الرياضــة 33 دقيقــة بنســبة 22. %60، واســتغرقت 

املفاهيــم الصحيــة املتعلقــة بصحــة الفــم واألســنان 29 دقيقــة بنســبة 19. 9%. 

الكلمات املفتاحية: الرسوم املتحركة - املفاهيم الصحية. 

  The aim of the research is to identify the role of SpaceToon channel in increasing 
pre-school children with health concepts, and the research was divided into the 
theoretical framework and included: previous studies, how to maintain health, 
animation and its objectives, its pros and cons, then a presentation of the concepts of 
the study. Then the field framework (analytical) It includes: Research methodology 
and sample: This study falls under the type of descriptive research using the survey 
method and the research community is represented in this study of children from 46- 
years old, The sample of the study was the selection of a group of dubbed cartoon 
series broadcasted on the Spacetoon channel, and it was deliberately chosen due to the 
reception of children of this age to this type of channel and series. These series were 
analyzed: Al-Misaa, Inuyusha, Friends, Masha and the Bear. Four dubbed cartoon 
series were analyzed. Research tools: The researcher relied on the content analysis 
form as a tool to collect data and information. Some results were reached, the most 
important of which are:

The time period occupied by the health concepts, which was presented through the 
SpaceToon channel, the health concepts took 146 minutes by 100%, so the health 
concepts related to healthy food took 47 minutes by 32. 19%, and the health concepts 
related to personal hygiene took 37 minutes by 25. 34%. Health concepts related to 
exercising took 33 minutes, 22. 60%, and oral and dental health concepts took 29 
minutes, 19. 9%. 

key words: Animation - Health concepts
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 عن أهميتها يقل وال الطفل بشكٍل كبيٍر، ثقافة تشكيل يف املرئية اإلعالم وسائل أسهمت  
 ملـا للطفـل املثـالي األب التليفزيـون فأصـبح ،االجتماعيـة التنشـئة عمليـة يف األسـرة دور

  الطفل.  ثقة وكسب الواسع النتشاره  نظًرا وتأثير؛ جذب قوة من يحتويه

 مـن والتـي الطفـل، حيـاة يف النمـو مراحـل أبـرز مـن واحـدة املبكرة الطفولة مرحلة وُتعد  
 إلـى املنزليـة بيئتـه مـن منـتقًال  الـذات، علـى واالعتماد االستقالل نحو فيها يرتقي خاللها

 ويف أبعادهـا، مـن منـوه يناسـب مـا وفهـم بيئتـه، مـع التفاعـل يف يبـدأ حيـث الروضـة؛ بيئة
 واالجتاهـات، واملفـاهيم القـيم، وإكسـاب االجتماعيـة التنشـئة عمليـة تبـدأ ذاتـه الوقـت

 هـو ملـاذا يفهـم ال كـان وإن واخلطـأ الصواب بني التمييز فيها ويتعلم االجتماعية والعادات
  )  1. (خطأ أو صواب

 األولى، العمرية املراحل يف األطفال بني انتشارًا اإلعالم وسائل أكثر من التليفزيون وُيعد  
 تعـرض التـي املصـادر مـن رئـيس مصـدر فهـو منتظمـة، بصفةٍ  يشاهدونه غالبيتهم أن كما
 يعـود نحـوه واجنذابهم بالتليفزيون األطفال اهتمام سر ولعل. املجتمع صورة األطفال على
 ملـا نظـًرا اجلماهيريـة؛ االتصـال وسـائل من غيره عن له املميزة اخلصائص من جملة إلى

 مـن ميتلكـه مـا جانـب إلـى واحـٍد، آنٍ  يف الصوت والصـورة واللـون تنقل مزايا من به يتمتع
  )  2. (وإخراجية  فنية مؤثرات

 صـورة مـن التليفزيـون يقـدمها املـواد اإلعالميـة التـي إحـدى املتحركـة الرسـوم تعـد كمـا  
 اليـوم، طوال أسيره الطفل جعلت التي الشيقة واملغامرة احلركة ذات باأللوان مليئة معبرة

 إال، لـيس للهيمنـة منخفضة بأسعار البرامج بهذه العربية الدول تزويد إلى يرجع والفضل
 أكبر هو فالطفل ,لديننا املخالفة الرسائل من مجموعة على باحتوائه الطفل قيم لزعزعة

  اخلرافية.   الشخصيات ويتقمص بسرعة يتأثر ضعف نقطة
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 للطفـل تقـدم ألنَّهـا وذلـك األطفـال، شخصـية وبنـاء تكـوين يف تسـهم املتحركـة والرسـوم  
 كان التي األماكن يف أحداثها جتري مثيرة حكايات أو جذابة، قصص شكل على املعلومات

 تسـتمد التـي احليـة حركتهـا مـن املتحركـة الرسـوم جاذبيـة وتـأتي الطفـل، إليهـا يتطلـع
  والنبات.  واحليوان اإلنسان واقع من عناصرها

 فيهـا، املرغـوب القـيم وتكسبهم لألطفال، األخالقي النمو يف املتحركة الرسوم كما تسهم  
ا املتحركـة الرسـوم تعمـل أن وميكـن اللغـوي، النمـو يف تسـاعدهم كمـا  حتقيـق علـى أيضـً

 تساعدهم يف كما والغضب، والقلق اخلوف، من وتخليصهم لألطفال، االنفعالي االستقرار
  )  3. (واالقتصادية االجتماعية البيئة فهم

 يف املتحركـة الرسـوم بـرامج يف والصـورة والصـوت واحلركة اللون عناصر تّوفر ويساعد  
 وتثقـيفهم األطفـال توعيـة علـى تعمـل كمـا املتعـددة، واملهـارات باملعـارف األطفـال تزويـد

 للجوانـب املتحركـة الرسـوم بـرامج تنـاول خـالل مـن وذلـك الفكريـة؛ آفـاقهم وتوسـيع
  )  4. (وغيرها والصحية واالقتصادية والدينية االجتماعية

 لألطفـال؛ والسـلوكية املعرفيـة، اجلوانـب علـى متعددة تأثيرات املتحركة الرسوم ولبرامج  
 أهميـة وتـأتي أساسـي، بشـكلٍ  املتحركـة الرسـوم علـى تعتمـد األطفـال بـرامج ألن وذلـك

 األطفـال، يعشـقه مـا وهـو أساسـي، بشـكلٍ  للخيـال مخاطبتهـا خـالل مـن املتحركـة الرسوم
 وسـيلة وجعلهـا املتحركـة الرسـوم اسـتثمار إلـى التربويـة املؤسسـات سـعت فقـد ولـذلك

 قابلة بأنها املتحركة الرسوم متتاز كما ,التربوية األهداف من عدد لتحقيق وذلك تعليمية،
  )  5. (لألطفال ومشوقة جذابة  يجعلها كله وهذا وسرعة، بسهولة واالستيعاب للفهم

 املخصصـة الفتـرات مـن بـه ُيسـتهان ال حيـًزا لهـا تكـرس القنـوات الفضـائية فـإن ولذلك  
 فقـط، الغـرض لهـذا أُنشـئت القنـوات بعـض كمـا أن دوراتهـا، خـالل وبـرامجهم لألطفـال

 تنبهـت فقـد لـذا ؛وغيرهـا) Space toon) :مثـل باألطفـال خاصـة قنـوات هنـاك فمـثًال 
 يخاطـب مـا وإلـى املختلفـة، العمريـة الفئـات هـذه يناسـب مـا عـرض إلى الدول من العديد

 والسياســية واالجتماعيــة الثقافيــة امليــادين مختلــف يف رغبــاتهم ويشــبع وجــدانهم
  العمرية.   األطفال فئة يناسب ما وال سيما العلمية، امليادين وكذلك  واالقتصادية،

 البيئيـة العناصـر أهـم مـن باعتبارهـا الطفـل، شخصـية يف كبيـر أثـر املتحركـة وللرسـوم  
أفـالم  بـأن علًما وقصصية، متسلسلة بصورة والقيم واملفاهيم املعلومات تنقل التي املنظمة

 تشـير حيث ,وأقوى أشد تأثيرها كان كلما قصيرة كانت كلما املتحركة ومسلسالت الرسوم
 يقومـون ألطفـال حـاالت خمـس هنـاك طفـل آالف عشـرة كل بني من أن العلمية الدراسات

 بأبنائها  تهتم ال أسر من األطفال هؤالء ويكون يشاهدونه، وما الكرتون شخصيات بتقمص
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. الصـحيحة املعلومـة إلكسـابهم جيدة كوسيلة يشاهدونه ما حول متابعتهم على حترص وال
)6  (  

ــوعي الصــحي والثقافــة الصــحية بــني    وتعــد وســائل اإلعــالم أحــد أهــم مصــادر نشــر ال
القطاعات اجلماهيرية املختلفة، وخاصة بعد أن شهدت السنوات املاضية تطورًا مكثًفا يف 
ــث إن وســائل اإلعــالم ُمتكــن أفــراد املجتمــع مــن  ــة لوســائل اإلعــالم حي ــى التكنولوجي البن

  فاظ على الصحة وحتسينها. اكتساب املهارات الالزمة للح

وجنـد أن االهتمــام بالثقافــة الصـحية قــد تزايــد يف أواخـر الســبعينات يف القــرن املاضــي   
وُيعـد مجـال  ,بعد انتشـار أمـراض جديـدة لـم تكـن معروفـة علـى املسـتوى الـدولي مـن قبـل

يا الثقافــة الصــحية مــن املجــاالت التــي تــرتبط بعمليــة التنميــة البشــرية باعتبــار أن القضــا
واملشكالت الصحية تـؤثر بالسـلب علـى الصـحة العامـة للفـرد ومـن ثـم يـنعكس علـى األداء 

  )  7(اإلنتاجي العام للمجتمع.  

وتكمـن هـذه األهميـة يف أنهـا  ,كما أن معرفة الطفـل باملفـاهيم الصـحية لـه أهميـة كبيـرة  
ة علــى الطريــق الصــحيح الــذي يرشــده إلــى كيفيــة الوقايــة مــن األمــراض ومــن ثــم املحافظــ

صــحته ومــن األهــداف األساســية ألي دولــة رفــع املســتوى الصــحي ألبنائهــا بصــفٍة عامــة 
ولألطفــال بصــفٍة خاصــة ألنهــم عمــاد املســتقبل ويكــون ذلــك عــن طريــق تقــدمي املفــاهيم 

  الصحية لهم بصورة هادفة للوصول إلى جيل صحي سليم.  

ــ   اجون إلــى اكتســاب لــذلك البــد مــن عمليــة التثقيــف الصــحي لألطفــال حيــث إنهــم يحت
كمـا   ,وتنميـة املواقـف التـي مـن شـأنها احلفـاظ علـى صـحتهم  ,املعرفة واملهـارات احلياتيـة

يحتاجون إلى معرفة كيفية وقاية أنفسهم ومـن حـولهم مـن األمـراض الشـائعة التـي تنتشـر 
وال يجــب االكتفــاء بتقــدمي املعلومــات لهــم بــل يجــب أن يقتــرن ذلــك  ,يف بيئــتهم ومجــتمعهم

وصــقل تلــك  ,ب مهــارات عمليــة للحفــاظ علــى الصــحة ورعايــة أنفســهم واآلخــرينباكتســا
وكي تصبح الصحة قيمـة شخصـية   ,املهارات وتعزيزها كي تصبح منًطا من أمناط املعيشة
  واجتماعية عظيمة األهمية ويف مقدمة األولويات.  

    مشكلة الدراسة:
ــة للقنــوات التليفزيونيــة الفضــائ   ية املختلفــة واملتنوعــة ومنهــا مــن خــالل مشــاهدة الباحث

الحظــت الباحثــة مــدى تعلــق األطفــال  ,Spacetoonقنــوات األطفــال وعلــى رأســها قنــاة 
وخاصة أطفال مرحلة ما قبل املدرسة بهذه القناة. وبالتالي أرادت الباحثة أن تعرف مـدى 
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متمثلــة يف (الغــذاء الصــحي  ,مــا تقدمــه هــذه القنــاة لهــؤالء األطفــال مــن مفــاهيم صــحية
  ممارسة الرياضة وصحة الفم واألسنان).   ,النظافة الشخصية  ,السليم

الحظـت الباحثـة أن هنـاك العديـد   ,وباالطالع على الدراسات السابقة العربية واألجنبية  
ولكن علـى  ,وكذلك املرحلة العمرية ,من الدراسات التي تناولت القنوات الفضائية املختلفة

ودورهـا يف   Spacetoonربيـة أو أجنبيـة تناولـت قنـاة  حد علم الباحثة لم توجد دراسـة ع
 بعــض تزويــد أطفــال قبــل املدرســة بــبعض املفــاهيم الصــحية. فكــان البــد مــن دراســة

 صـحية بشـكلٍ  ملوضـوعات مضـامينها يف ومـدى مناقشـتها املتحركـة الرسـوم مسلسـالت
  الصحية.   املفاهيم لبعض اكتسابهم يف ودورها فهمها، األطفال على يبسط

وقد استدلت الباحثة على مشكلة الدراسة من خالل: مالحظاتهـا الشخصـية مـن خـالل   
واالطالع على الدراسات السابقة. وبالتالي ميكـن صـياغة  ,Spacetoonمشاهدتها لقناة  

  مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيس التالي:  

ــدى األ" ــحية لـ ــاهيم الصـ ــة املفـ ــة يف تنميـ ــوم املتحركـ ــا دور الرسـ ــن مـ ــال مـ ــنوات 6 -4طفـ "؟  سـ
 وذلــك مــن خــالل دراســة حتليليــة لــبعض املسلســالت الكرتونيــة املدبلجــة علــى قنــاة 

Spacetoon  .  

  أهمية الدراسة:
األطفـال حيـث تعـد  وهـم ،املقصـودة الشـريحة طبيعـة مـن الدراسـة أهميتهـا تسـتمد -1

) سنوات من أهم مراحل النمـو التـي ميـر بهـا الطفـل 6-4مرحلة ما قبل املدرسة من (
 دون اإلعالمية للمضامني مستقبل أكبر عنصر باعتبارهم ,خالل مراحل منوه املختلفة

  إدراك. فهي مرحلة لها أهمية كبيرة يف تشكيل شخصية الطفل.  أو وعي

شــــف عــــن أهميــــة القنــــوات الفضــــائية ومنهــــا قنــــاة تســــاعد هــــذه الدراســــة يف الك -2
Spacetoon  ــل ــا قب ــال م ــدى أطف ــاهيم الصــحية ل ــر مــن املف ودورهــا يف غــرس الكثي

  املدرسة.  

تنــاول الدراســة بعــض املفــاهيم الصــحية وأهميتهــا لــدى الطفــل، وضــرورة حثــه علــى ت -3
حالتــه معرفتهــا واإلملــام بهــا حيــث تســاعده علــى اتبــاع عــادات صــحية ســليمة لتحســني 

  الصحية والتعرف على الغذاء الصحي السليم لنمو الطفل. 

أهمية املجال الصحي باعتبـاره أحـد أهـم املجـاالت املرتبطـة بالتنميـة البشـرية، وذلـك   -4
  يف ظل ضرورة بناء أساس علمي يقوم عليه جهود اإلعالم الصحي.  
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ــي بشــكٍل عــامٍ  -5 ــب فن ــة كقال ــة الرســوم املتحرك ــتم االعت ,أهمي ــث ي ــه بشــكٍل حي مــاد علي
أو يف فقرات منفصلة يف شـكل  ,أساسي يف برامج األطفال وكمقدمات لبرامج األطفال

  )  8. (مسلسالت الرسوم املتحركة

 األطفـال، جـذب املشـهورة يف الوسـائل كإحـدى املتحركـة الرسـوم بـني الدراسـة تـربط -6
 –لـه لـم تسـبق مـا وهـو الصـحية، املفـاهيم تنميـة يف تعليمـي كتطبيق استخدامها وبني
  هذين املتغيرين.   بني جتمع بحوث أو دراسات – الباحثة علم حد على

  أهداف الدراسة:
يف تزويــد أطفــال مــا قبــل املدرســة باملفــاهيم  Spacetoonالتعــرف علــى دور قنــاة  -1

  الصحية.  

سنوات من خـالل   6  -4التعرف على نوعية املفاهيم الصحية التي تقدم لألطفال من    -2
  .  Spacetoonقناة  

املفـاهيم الصـحية  تنميـة يف Spacetoonاملتحركـة بقنـاة  الرسوم فاعلية عن الكشف -3
  ألطفال ما قبل املدرسة.  

األطفــال مــن  يف تزويــد Spacetoonمعرفـة دور مسلســالت الكــارتون املدبلجــة بقنــاة  -4
  سنوات باملفاهيم الصحية عن الغذاء الصحي السليم.  6 -4

يف تزويـد األطفـال  Spacetoonعن دور مسلسالت الكارتون املدبلجـة بقنـاة  الكشف -5
  سنوات باملفاهيم الصحية عن النظافة الشخصية.   6 -4من 

زويـد األطفـال يف ت  Spacetoonالتعرف على دور مسلسالت الكارتون املدبلجة بقناة    -6
  سنوات باملفاهيم الصحية عن ممارسة الرياضة.   6 -4من 

يف تزويـد األطفـال   Spacetoonالتعرف على دور مسلسالت الكارتون املدبلجة بقناة    -7
  سنوات باملفاهيم الصحية عن صحة الفم واألسنان.  6 -4من 

  مصطلحات الدراسة:
  املفهوم: – 1
ملا لهـا مـن  ,تعد املفاهيم مهمة يف كل املجاالت اإلنسانية والعلمية واالجتماعية والصحية  

إذ أن أي تواصل لغوي ال يتحقق بني الناس إال   ,دور يف التعامل يف احلياة اليومية والعلمية
حيــث إن كــل  ,فهــي ذات أهميــة كبــرى يف تســهيل عمليــة االتصــال بــني األفــراد ,باملفــاهيم

لـذلك  ,شريحة من شرائح املجتمع تتصل فيمـا بينهـا مبجموعـة مـن املفـاهيم اخلاصـة بهـا
  )  9دى األسس التي متيز بيئة عن أخرى داخل املجتمع. (فهي إح
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  ) 10(فاملفهوم صورة ذهنية تنتج عن اتساق أو تناسق أحداث أو أشياء معينة. 

ــه بلفــظ أو رمــز أو اســم ملجموعــة مــن األشــياء أو    ــر عن ــي يعب فــاملفهوم هــو: تصــور عقل
ــة. الكائنــات أو احلــوادث تشــترك يف صــفة مشــتركة أو أكثــر مــع جتاهــل ال صــفات الثانوي

)11  (  

  الصحة:  – 2
الصحة هي حالة السالمة والكفاية البدنية والنفسية واالجتماعية وليسـت مجـرد اخللـو   

  )  12(من املرض أو العجز.  

  املفاهيم الصحية:   -3
سـنوات   6-4هي جميع املعلومات واملعارف والسلوكيات الصحية التي يتلقاها الطفل من    

يف النظافـــة الشخصـــية والتغذيـــة الصـــحية والوقايـــة مـــن احلـــوادث واإلســـعافات األوليـــة 
  )  13والصحة البيئية وصحة املستهلك واألمراض وكيفية الوقاية منها. (

ية البسـيطة وغيـر املتخصصـة والتـي ينبغـي يقصد بها يف هذه الدراسة املفاهيم الصـحو  
أن يكون الفرد ملًما بها دون أن يكون متخصًصا يف املجال الطبي لكي يتمتع بصـحة جيـدة 

 ,النظافــة الشخصــية ,طــوال حياتــه، وتتمثــل يف هــذه الدراســة يف (الغــذاء الصــحي الســليم
  ممارسة الرياضة وصحة الفم واألسنان). 

  املتحركة:   الرسوم -4
 فنـون أحـد ُتعـد " اإلعالمـي املعجـم ومنهـا واملوسـوعات املعـاجم يف املتحركـة سـومالر  

 مواقـف عليهـا صـورت متسلسـلة أطـر شـكل يف الشاشـة علـى عرضـها خـالل من التصوير
  )  14(رسومات.  أو ألشياء متتالية

 علـى يقـوم الروائيـة القصـص أو السـينمائية األفـالم إنتـاج يف إخراجـي أسلوب كما أنها  
 املـرح مـن جـو إضـفاء أو واحليوانـات، الشخصـيات خـالل أو الروايـة مـن القصـة رسـوم

 وتتصـرف الروايـة موضـع يف يسـهم بحيـث ,املتحركـة الشخصـيات هـذه علـى والضـحك
 أمامـه، يجـرى حي أمام واقع بأنه القارئ أو املشاهد يشعر بحيث منها حيوي جزء وكأنها
  ) 15(والسياسية.  االجتماعية عالقاته يف اإلنسان حياة وميثل

 الثابتـة الرسـوم حتريـك علـى تقـوم التـي البـرامج تلـك بأنهـا "معـوض محمد عرفها وقد  
 متكاملـة مشـاهدة يف لتقـدم املحبـب الـدرامي األسـلوب فيهـا ويستخدم األطفال، ملخاطبة
 سـلس تواصـل لتحقيـق الصـوتية واملـؤثرات واحلركـات األلـوان بـأزهى املرسـومة بالصـور
  )  16(األطفال.   يف وتأثير
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 واملتحركـة املرسـومة الصـورة مـن مـزج هـي :يف هذه الدراسـة املتحركة بالرسوموُيقصد   
 طياتهـا بعـض يف الفضـائية والتـي قـد حتمـل القنوات عبر املعروضة اجلذابة األلوان ذات

  .   املفاهيم الصحية

يف هـذه الدراسـة: بأنهـا عبـارة عـن الرسـوم أو األشـياء   باملسلسالت الكرتونيــة كما ُيقصد  
والتـي قـد يكـون لهـا   ,التي مت تصويرها بحيث تبـدو متحركـة عنـدما تعـرض علـى الشاشـة

  .  سنوات 6-4املفاهيم الصحية لدى األطفال من  دور يف تنمية بعض

  تساؤالت الدراسة:  
   -تالية:تسعى الدراسة التحليلية إلى اإلجابة على التساؤالت ال   

وتزويدهم لـبعض   Spacetoonما العالقة بني تعرض أطفال ما قبل املدرسة لقنوات    -1
  املفاهيم الصحية؟  

ــاة  -2 ــن خــالل قن ــال مــا قبــل املدرســة م ــدم ألطف ــي تق ــاهيم الصــحية الت ــة املف ــا نوعي م
Spacetoon  ؟  

 ؟  Spacetoonما مدى تنوع املفاهيم الصحية املقدمة يف قناة   -3

مـــــا أهـــــم الشخصـــــيات يف مسلســـــالت الكـــــارتون املدبلجـــــة املقدمـــــة علـــــى قنـــــاة  -4
Spacetoon  ؟  

ما أهم املفاهيم الصحية عن الغذاء الصحي السليم والتي تقدم من خـالل مسلسـالت   -5
 ؟Spacetoonالكارتون املدبلجة بقناة  

املفـاهيم الصـحية عـن النظافـة الشخصـية والتـي تقـدم مـن خـالل مسلسـالت   ما أهم  -6
 ؟Spacetoonالكارتون املدبلجة بقناة  

مــا أهــم املفــاهيم الصــحية عــن ممارســة الرياضــة والتــي تقــدم مــن خــالل مسلســالت  -7
 ؟  Spacetoonالكارتون املدبلجة بقناة  

ي تقـدم مـن خـالل مسلسـالت ما أهم املفاهيم الصحية عن صحة الفم واألسـنان والتـ  -8
  ؟  Spacetoonالكارتون املدبلجة بقناة  

  منهج وعينة الدراسة:  
تندرج هذه الدراسة حتت نوع البحوث الوصـفية مسـتخدمة مـنهج املسـح ويتمثـل مجتمـع   

ومتثلــت عينــة الدراســة يف اختيــار مجموعــة مــن  ,ســنوات 6-4البحــث مــن األطفــال مــن 
ومت اختيارهــا بطريقــة  ,Spacetoonاعــة علــى قنــاة مسلســالت الكــارتون املدبلجــة املذ

عمدية نظًرا إلقبال األطفال يف هذا السن لهـذه النوعيـة مـن القنـوات واملسلسـالت. ولقـد 
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عهـد األصـدقاء وماشـا والـدب. ولقـد   ,اينيوشـا  ,مت حتليل هذه املسلسالت وهـي: البؤسـاء
جيل احللقـات مـن الـدورة ولقـد مت تسـ  ,ذكرت الباحثة أسماء هذه املسلسالت يف الدراسـة

  م. 31/12/2019م حتى 1/10/2019التليفزيونية من 
  أدوات الدراسة: 

اســتخدمت الباحثــة اســتمارة حتليــل املضــمون كــأداة جلمــع البيانــات واملعلومــات وحتليــل   
ولقــد قامــت الباحثــة بــإجراء هــذه  ,مضــمون مجموعــة مــن املسلســالت املقدمــة لألطفــال

سـنوات والتـي   6-4لتعرف على املفاهيم الصحية لألطفال مـن  الدارسة التحليلية بهدف ا
باعتبارهــا  Spacetoonوردت يف مسلســالت الكــارتون املدبلجــة املقدمــة مــن خــالل قنــاة 

  من أهم القنوات املفضلة لدى أطفال هذه املرحلة.  

  حتديد فئات حتليل املضمون: 
    -قامت الباحثة بتحديد وحدات وفئات حتليل املضمون كما يلى:   

  أوال: فئات الشكل (كيف قيل؟) 
وهــي فئــات تخــتص بالشــكل الفنــي الــذي قــدمت بــه مسلســالت الكــارتون املدبلجــة بقنــاة   

Spacetoon    :وتنقسم هذه الفئات الرئيسة إلى األبعاد التالية  

باحثة هذه الفئـة إلـى األيـام التـي تـذاع فيهـا القنـاة فئة يوم إذاعة القناة وقد قسمت ال  -1
  وتبث من خاللها املسلسالت عينة الدراسة وكانت كل أيام األسبوع. 

وقـد قسـمت الباحثـة هـذه الفئـة   ,Spacetoonفئة نوع مـؤدي املسلسـالت علـى قنـاة    -2
  إلى الفئات الفرعية اآلتية:  

  أطفال وكبار مًعا).   ,كبار  ,(أطفال   

ولقـد قسـمت الباحثـة هـذه الفئـة   Spacetoonفئة مدى إعادة املسلسالت على قنـاة    -3
  ,إلى الفئات الفرعية (تعاد

  ال تعاد).     

ولقد قسمتها الباحثة إلى   Spacetoonفئة الشخصيات التي تؤدي املسلسالت بقناة    -4
  الفئات الفرعية اآلتية:

  ار).  نباتات وأشج  ,حيوانات وطيور ,كبار  ,(أطفال   

 ,Spacetoonفئــة اإلطــار املكــاني الــذي تــدور فيــه املسلســالت التــي تــذاع علــى قنــاة  -5
شـوارع   ,مدرسـة  ,ولقد قسمت الباحثـة هـذه الفئـة إلـى الفئـات الفرعيـة اآلتيـة: (منـزل

  حديقة).    ,وطرقات



 

               1637 

  ثانيا: فئات املضمون (ماذا قيل؟) 
فئة نوع املفاهيم واملعلومـات الـواردة مبسلسـالت الكـارتون املدبلجـة املذاعـة علـى قنـاة   -1

Spacetoon,  ولقد قسمت الباحثة هذه الفئة إلى الفئـات الفرعيـة التاليـة: (غذائيـة, 
  بيئية ورياضية).    ,ثقافية  ,صحية

ذاعة علـى قنـاة فئة أهم املفاهيم الصحية التي وردت مبسلسالت الكارتون املدبلجة امل  -2
Spacetoon  :ألطفال ما قبل املدرسة وتتضمن الفئات التالية-    

  : فئة الغذاء الصحي السليم وشملت -أ

  إمداد األطفال مبعلومات عن املواد الغذائية الالزمة لبناء اجلسم.  -1

  احلرص على تناول وجبات غذائية متوازنة.   -2

  حفظ الطعام من التلوث.   -3

  ويع الطعام. احلرص على تن -4

 عدم شراء الطعام من الباعة اجلائلني يف الشارع.   -5

 احلرص على غسل اخلضروات والفاكهة جيًدا باملاء والصابون.  -6

 احلرص على تناول كوب حليب يومًيا.  -7

 التعريف مبكونات الغذاء األساسية.  -8

 تشجيع أكل اخلضروات والفاكهة الطازجة.  -9

 جتنب اإلفراط يف تناول األطعمة املعلبة.   -10

  فئة النظافة الشخصية وشملت:-ب
  العناية بنظافة امللبس.   -1

  العناية بنظافة الشعر.   -2

 االهتمام بنظافة العيون.  -3

 االهتمام بنظافة األنف.   -4

 العناية بنظافة األذن.   -5

 املواظبة على تقليم األظافر بانتظام.   -6

 غسل اليدين قبل األكل وبعده.  -7

 غسل اليدين قبل إعداد الطعام.  -8

 غسل اليدين باملاء والصابون بعد استعمال املرحاض.   -9
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 االستحمام مباء نظيف وصابون.  -10

 احلرص على االستحمام بصفٍة منتظمة.   -11

  ل عند العطس أو السعال والتخلص منه بطريقة صحية.  تغطية الفم واألنف مبندي -12

  احلرص على استعمال األدوات الشخصية والعناية بنظافتها.   -13

  فئة ممارسة الرياضة وشملت:  -ج
  تنشيط الدورة الدموية وإنتاج الكرات الدموية احلمراء.   -1

  تساعد على امتصاص املواد الغذائية بشكٍل أكثر فاعلية.   -2

 على النوم بعمق.   تساعد -3

 تساعد اجلسم على التخلص من الفضالت بسرعة.   -4

 تساعد الفرد على التمتع باحليوية والشباب.  -5

 تنشيط أجهزة اجلسم املختلفة وزيادة حيويتها.   -6

 زيادة مقاومة اجلسم لألمراض والتعب.   -7

 فئة صحة الفم واألسنان وشملت:  –د
  املواظبة على تنظيف األسنان بانتظام.   -1

  جتنب اإلفراط من أكل احللوى.   -2

  املحافظة على فرشاة األسنان نظيفة.   -3

  تنظيف األسنان مباشرة بعد أكل احللوى.   -4

  عدم استخدام األسنان لقطع األسالك أو اخليوط احلادة.   -5

  عدم وضع أجسام غريبة يف الفم مثل القلم واملسطرة.   -6

  عدم فتح زجاجات املرطبات باألسنان.   -7

  حتديد وحدات حتليل املضمون 
لتحليل املضمون وحـدات كثيـرة ميكـن االسـتعانة بهـا، وقـد اسـتخدمت الدراسـة احلاليـة   

  اآلتية:   الوحدات

وحــدة الفكــرة أو املوضــوع وُيقصــد بهــا يف الدراســة احلاليــة املفــاهيم الصــحية التــي  -1
لطفــل مــا قبــل  Spacetoonتطرحهــا مسلســالت الكــارتون املدبلجــة املقدمــة بقنــاة 

 املدرسة.  
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 الوحدة الطبيعية للمادة اإلعالمية  -2

ويقصد بها يف الدراسة احلالية الوحدة اإلعالمية املتكاملـة التـي تقـوم الباحثـة بتحليلهـا   
 موضع الدراسة.   Spacetoonوهي هنا مسلسالت الكارتون املدبلجة املقدمة بقناة  

  وحدة مقاييس الزمن واملساحة   -3

ــي اســتغرقتها    ــة الت ــرة الزمني ــد الفت ــة حتدي ــا يف الدراســة احلالي مسلســالت ويقصــد به
  بالقنوات الفضائية العربية.    Spacetoonالكارتون املدبلجة على قناة  

  إجراءات الصدق والثبات للدراسة التحليلية 
  اختبار الصدق:   -1
ولقـد قامـت الباحثـة  ,ويقصد به صالحية األسلوب أو األداة لقياس مـا هـو مـراد قياسـه  

لـــى بعـــض األســـاتذة يف مجـــال ثـــم قامـــت بعرضـــها ع ,بإعـــداد اســـتمارة حتليـــل املضـــمون
ثم أصبحت استمارة حتليل املضمون يف شكلها النهائي بعد إجراء بعض   ,)17التخصص (

  التعديالت عليها.  

  اختبار الثبات:  -2
ولقــد قامــت الباحثــة باالســتعانة بباحثــة أخــرى يف نفــس املجــال بتحليــل جــزء مــن املــادة   

% مــن عينــة الدراســة بــنفس الوحــدات 4 اإلعالميــة التــي تخضــعها الباحثــة للتحليــل تبلــغ
ا   ,والفئات بعـد تعريفهـا بهـا مـع توضـيح أهـداف التحليـل ولقـد اسـتغرق هـذا التحليـل يومـً

وهذا يدل على وضوح   ,وكانت نسبة االتفاق بني ما قامت به الباحثة األخرى كبيرة  ,واحًدا
  االستمارة وثبات وحداتها وصالحيتها للتحليل.  

  حتليل املضمون:   كيفية تطبيق استمارة
نـــوفمبر،  ,أكتـــوبر( قامـــت الباحثـــة بعمليـــة التطبيـــق والتحليـــل للـــدورة التليفزيونيـــة مـــن  

ــام  ــاة 2019ديســمبر) لع ــى قن  Spacetoonم ملسلســالت الكــارتون املدبلجــة املقدمــة عل
ســاعة  31) حلقــة بواقــع (120) مسلســالت بواقــع (4موضــع الدراســة ولقــد مت حتليــل (

ولقــد  ,ثانيـة) مـن خــالل وحـدات وفئـات التحليـل التــي وضـعتها الباحثـة 36دقيقـة و 27و
 -استغرقت مدة تفريغ وحتليل البيانات ستة أسابيع عقب انتهـاء الـدورة البرامجيـة أكتـوبر

  م. 2019ديسمبر  

   حدود الدراسة:
حيث اقتصرت الدراسة على عالقة أطفـال مـا قبـل املدرسـة بقنـاة احلدود املوضــوعية:    -1

Spacetoon  ــى وســائل اإلعــالم ــة إل ــم تتطــرق الباحث ــة ول ــالقنوات الفضــائية العربي ب
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وكــذلك اقتصــرت الدراســة علــى بعــض املفــاهيم  ,األخــرى أو فئــات اجلمهــور األخــرى
تون املدبلجــــة املقدمــــة علــــى قنــــاة الصــــحية املقدمــــة مــــن خــــالل مسلســــالت الكــــار

Spacetoon    .دون غيرها من القنوات الفضائية األخرى  
) 120مت إجراء الدراسة التحليليـة مـن خـالل قيـام الباحثـة بتحليـل (احلدود الزمنيــة:    -2

ــارتون املدبلجـــة علـــى قنـــاة  ــة مـــن مسلســـالت الكـ خـــالل الـــدورة  Spacetoonحلقـ
  م. 31/12/2019م حتى 1/10/2019التليفزيونية يف الفترة من 

  أوال: اجلانب النظري ويتناول:
  الدراسات السابقة:  

قامت الباحثة بعمل مسح مكتبـي للدراسـات والبحـوث السـابقة التـي أتيحـت لهـا فرصـة   
االطالع عليها يف ميدان التخصص، سـواء ذات الصـلة املباشـرة أو غيـر املباشـرة مبوضـوع 
الدراســـة، بهـــدف حتديـــد موقـــف الدراســـة احلاليـــة يف ضـــوء هـــذه الدراســـات والبحـــوث 

  السابقة عليها.  

  سابقة التي تناولت املفاهيم الصحية:  (أوًال) الدراسات ال 
  (أ) الدراسات العربية: 

ــاع ( -1 ــعيد منــ ــة ســ ــات ) : 2003دراســ ــى دور إعالنــ ــى التعــــرف علــ ــة إلــ ــدفت الدراســ هــ
واســتخدم  ,ســنة12-6التليفزيــون يف تكــوين العــادات الغذائيــة عنــد األطفــال مــن ســن 

وطبقـت   ,قصـاءالباحث منهج املسـح للحصـول علـى البيانـات مـن خـالل صـحيفة االست
وتوصــلت الدراســة إلــى  ,مفــردة مــن األطفــال وأمهـاتهم 80الدراسـة علــى عينــة قوامهـا

مجموعــة مــن النتــائج أهمهــا: ميلــك اإلعــالن القــدرة علــى تشــكيل أمنــاط اســتهالكية 
وهو ما يعنى أن اإلعالن قد يسـهم يف عمليـة التنشـئة لألطفـال  ,للطفل تظل لصيقة به

  ) 18(معتقدات غذائية. وما حتمله من قيم وعادات و

هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى طبيعـــة ) : 2004دراســــة محمــــد ســــيد عتــــران ( -2
املوضــوعات التــي تتناولهــا بــرامج التوعيــة الصــحية يف التليفزيــون العمــاني وأهــدافها 

وتعـــد هـــذه الدراســـة مـــن الدراســـات الوصـــفية.  ,وأســـلوب تناولهـــا لهـــذه املوضـــوعات
وعـة مـن النتـائج أهمهـا: أن أهـم دوافـع مشـاهدة اجلمهـور وتوصلت الدراسة إلـى مجم

تتمثـل يف معرفـة األمـراض املنتشـرة يف  لبرامج التوعية الصحية يف التليفزيون العمـاني
  )  19(املجتمع وأسبابها وطرق الوقاية منها.  
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: هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى فعاليــة ) 2007دراســة ســماح حلمــي يســن ( -3
واســتخدمت  ,تنميــة الــوعي الغــذائي لــدى طــالب كليــة التربيــة النوعيــةبرنــامج مقتــرح ل

) 68وطبقـت الدراسـة علـى عينـة قوامهـا (  ,الباحثة يف هذه الدراسـة املـنهج التجريبـي
ا 34طالًبا وطالبة مت تقسيمهم إلى مجموعتني إحداهما ضابطة ويبلغ عـددها ( ) طالبـً

ا وط34وطالبة، واألخرى جتريبية وعـددها ( البـة بالفرقـة الثالثـة بكليـة التربيـة ) طالبـً
جامعة املنوفية. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: فعاليـة –النوعية

البرنامج املقتـرح يف رفـع مسـتوى التحصـيل للمجموعـة التجريبيـة وقـد أكـد علـى ذلـك 
ــة والضــابطة يف  ــن املجموعــة التجريبي ــل م ــني متوســطي درجــات ك ــروق ب متوســط الف

وكــذلك فعاليــة البرنــامج املقتــرح يف تنميــة الــوعي الغــذائي  ,ختبــار التحصــيلي العــاماال
لدى طـالب املجموعـة التجريبيـة وتبـني ذلـك مـن خـالل متوسـط الفـرق بـني متوسـطي 

  ) 20(درجات كل من املجموعة التجريبية والضابطة يف مقياس الوعي الغذائي. 

ــوعي الصــحي هــدفت ) : 2008دراســة إكــرام حمــودة اجلنــدي ( -4 ــة ال ــى تنمي الدراســة إل
ألطفال ما قبل املدرسة يف ضوء التعرف على معايير التربيـة الصـحية املتفـق عليهـا يف 
رياض األطفال، وذلك عن طريق إجراء مجموعة من األسـاليب التربويـة التـي ميكـن أن 

وطبقـت الدراسـة علـى  ,تترك أثًرا مستدًميا يف سلوك الطفل داخـل الروضـة وخارجهـا
) طفًال وطفلة قسـموا إلـى مجمـوعتني مجموعـة جتريبيـة مكونـة مـن 60ينة قوامها (ع
واقتصـرت عينـة   ,) طفـًال وطفلـة30) طفًال وطفلة ومجموعة ضابط مكونة مـن (30(

الدراسة على مدينة طنطا مبحافظة الغربية، روضة مدرسة اجلهاد بإدارة شرق طنطـا 
وتوصـلت الدراسـة إلـى مجموعـة مـن النتـائج   ,التعليمية التابعة لوزارة التربيـة والتعلـيم

أهمهــا: وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطي درجــات أطفــال املجمــوعتني 
ــل  ــا قب ــال م ــوعي الصــحي ألطف ــار ال ــق البعــدي الختب ــة والضــابطة يف التطبي التجريبي

  )  21(املدرسة لصالح أطفال املجموعة التجريبية.  

هدفت الدراسة إلـى معرفـة دور وسـائل االتصـال :    )2010دراسة هالة سمير محمود (  -5
التبـرع بالـدم)   -يف إكساب اجلمهور للمعرفة الصحية عـن موضـوعي (أنفلـونزا الطيـور

ومــدى ارتبــاط هــذه املعرفــة باملســتوى االجتمــاعي واالقتصــادي ودرجــة التعلــيم ودرجــة 
نوع)، وقد توصـلت ال  ,مكان اإلقامة  ,االهتمام والعوامل الدميوجرافية متمثلة يف (السن

ــة  ــة ذات دالل ــة ارتباطي ــا: عــدم وجــود عالق ــائج أهمه ــى مجموعــة مــن النت الدراســة إل
  )  22(إحصائية بني املستوى االقتصادي للمبحوثني وتعرضهم لقضايا الدراسة. 
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هــدفت الدراســة إلــى رصــد وحتليــل شــكل ) : 2011دراســة نهــي عبــد الــرحمن يوســف ( -6
ومضمون بعض البـرامج الصـحية التـي تعرضـها القنـوات الفضـائية العربيـة احلكوميـة 

ــة للقضــايا واملوضــوعات  ,واخلاصــة ــوات الفضــائية العربي وكــذلك درجــة معاجلــة القن
ولقد استخدمت الدراسـة املـنهج الوصـفي وأسـلوب املسـح للحصـول   ,الصحية املختلفة

ــائج  ,نــات اخلاصــة بالظــاهرةعلــى البيا وقــد توصــلت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النت
أهمها: أن البرامج الصحية تسهم يف توعية الطالبات اجلامعيات بالقضايا واملشـكالت 

  )  23(الصحية.  

البحــث إلــى التعــرف علــى دور ريــاض  هــدف) : 2016دراســة علــي عبــد التــواب عتمــان ( -7
الروضـة مبفـاهيم الثقافـة الصـحية مـن وجهـة نظـر املعلمـات، األطفال يف توعيـة طفـل  

وكذلك مدى وعي األطفال مبفـاهيم الثقافـة الصـحية مـن وجهـة نظـر أمهـات األطفـال 
) ٢٦١) معلمـة روضـة و (١٣٦امللتحقني برياض األطفال، وقد تكونت عينة البحـث مـن (

طفـــال يف مـــن أمهـــات األطفـــال امللتحقـــني بريـــاض األطفـــال مـــن مؤسســـات ريـــاض األ
القاهرة والدقهلية والوادي اجلديد، مت اختيارهم بطريقة عشوائية من ريـاض األطفـال 
احلكومية التابعة للتربية والتعليم واألزهر، واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلـي، 
ــاء مقياســني لقيــاس دور ريــاض األطفــال نحــو توعيــة الطفــل مبفــاهيم  إضــافة إلــى بن

جهـــة نظـــر معلمـــات ريـــاض األطفـــال املتخصصـــات وغيـــر الثقافـــة الصـــحية مـــن و
املتخصصات، ومقياس لقياس مدى وعي األطفال مبفاهيم الثقافة الصحية مـن وجهـة 
نظر أمهات األطفال العامالت وغير العـامالت، وأسـفر البحـث عـن النتـائج التاليـة: أن 

ــاهيم الثق ــة مبفـ ــل الروضـ ــة طفـ ــابي يف توعيـ ــات إيجـ ــال واألمهـ ــاض األطفـ ــة دور ريـ افـ
الصحية، كما توصل البحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة 

)a= 0. 05 بني تقييم معلمات ريـاض األطفـال نحـو توعيـة الطفـل مبفـاهيم الثقافـة  (
ا ملتغيــر التخصــص وســنوات اخلبــرة، كــذلك أظهــر عــدم جــود فــروق ذات  الصــحية وفقــً

بني تقييم أمهات األطفال العامالت  a= 0. 05) داللة إحصائية عند مستوى الداللة (
وغيــر العــامالت امللتحقــني بريــاض األطفــال نحــو مــدى وعــي الطفــل مبفــاهيم الثقافــة 

  )  24الصحية وفًقا ملتغير العمل. (

  (ب) الدراسات األجنبية: 
: هـدفت ) Sudaduang ,Gherunpong Aubrey ,Sheiham  )2006دراســة -1

ــيم احت ا لتقي ــً ا اجتماعي ــى اعتمــاد نهجــً ــة ألطفــال الدراســة إل ياجــات األســنان احلقيقي
ــم  ــرتبط بصــحة الف ــديني، ودمــج مقيــاس جــودة احليــاة امل ــة التايالن ــدارس االبتدائي امل
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)OHRQoLــم ــحة الفـ ــدمات صـ ــاعي مـــع  ,) خلـ ــيم االجتمـ ــذا التقيـ ــائج هـ ــارن نتـ وقـ
ــيم  ,التقــديرات القياســية الحتياجــات صــحة الفــم للطفــل ــًدا لتقي ا جدي وطــور منوذجــً

اعية والدينية واستخدمه لتقيـيم مسـتوى تـأثير ظـروف صـحة الفـم االحتياجات االجتم
ثـم مت  إجـراء دراسـة مستعرضـة جلميـع  ,املختلفة على احلياة اليومية ألطفال املدارس

سـنة) يف مقاطعـة سـوفان بـورى، تايالنـد لعينـة   12-11أطفال الصـف السـادس مـن (
ت مـع كـل طفـل علـى لتقييم صحة الفم لألطفـال ثـم مت  إجـراء مقـابال  1034عددها  

 مـن  أقـل  أن  النتـائج  أظهـرت  حيـث  ,حدة لتقييم حالة األسنان لديه على نوعيـة حيـاتهم
ــاجون 60٪ ــة يحتـ ــنان لصـــحة رعايـ ــال لـــدى األسـ ــذين التايالنـــديني األطفـ ــراوح الـ  تتـ

. اخلاصـة  االحتياجـات  ذوي  لألطفـال  األولوية  إعطاء  مع  عاًما  12  و  11  بني  أعمارهم
)25  (  

هــدفت  :) Beatrijs ,Haverkamp ,Bernice ,Bovenkerk  )2018دراســة  -2
الدراســة إلــى التعــرف علــى النظريــات حــول االهتمــام بالصــحة ومــدى تنــوع املمارســات 

ن بحاجـــة إلـــى مفـــاهيم مختلفـــة للصـــحة. وبالتـــالي اهتمـــت الدراســـة الصـــحية، فـــنح
باملفاهيم الصحية للطفل واألسرة. من خـالل مناقشـة خمسـة مفـاهيم للصـحة مقدمـة 
ا احلالـة وتقـيم هـذه احلالـة يف  من النظرية (الفلسـفية)، كمـا أن "الصـحة" تصـف دائمـً

  )  26(نفس الوقت. بوجود أبعاد وصفية وتقييمية. 

ــة -3 ــف ) : Abhinaya ,Srinivas  )2019 دراسـ ــيم موقـ ــى تقيـ ــة إلـ ــدفت الدراسـ هـ
ــدين جتــاه رعايــة صــحة الفــم للطفــل األول واألطفــال الالحقــني وتكونــت عينــة  ,الوال

مفــردة ومــن أدوات الدراســة مت إعــداد اســتبيان علــى اآلبــاء الــذين  200الدراســة مــن 
 IBMومت حتليل البيانات التي مت جمعها باستخدام برنـامج  ,لديهم طفالن على األقل

SPSS Statistics 23. 0 Version  إليجاد الفروق املهمـة بـني عينـات ثنائيـة املتغيـر
وبالنسبة للتحليـل متعـدد املتغيـرات مت   ,tقلة، ومت استخدام اختبار  يف املجموعات املست

: الدراسـة  نتـائج  ومـن  ,الالحق  Tukeyأحادي االجتاه مع اختبار    ANOVAاستخدام  
 أنهــوا اآلبــاء مــن ٪37 أن كمــا ,تعليمــي مســتوى علــى اآلبــاء مــن ٪33 حــوالى حصــل

عتقـداتهم حـول رعايـة وم  واجتاهـاتهم  الوالـدين  معرفـة  أن  كمـا  ,التخـرج  حتـت  دراستهم
  ) 27(صحة الفم تؤدي دورًا رئيًسا يف صحة األسنان ألطفالهم.  

: هـدفت الدراسـة إلـى ) Cüneyt ,kanşalıÇ Hatice ,Topsakal  )2020دراســة -4
ــة  ــائص االجتماعيــ ــا باخلصــ ــيوًعا وعالقاتهــ ــر شــ ــحية األكثــ ــكاوى الصــ ــد الشــ حتديــ

 كدراســة التركــي الصــحي املســح بحــث إجــراء ومت ,والدميوجرافيــة لألســر يف تركيــا
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 تــاريخ فحــص ومت البحــث نطــاق ضــمن ,التركــي اإلحصــاء معهــد قبــل مــن مستعرضــة
ا  14-7م بــني أعمــاره تتــراوح طفــًال  921. 3 عــددها ملجموعــة الصــحية احلالــة عامــً

لتحديـــد العوامـــل التاليـــة: جـــنس األطفـــال وعمـــرهم وبعـــض اخلصـــائص االجتماعيـــة 
ج وحالـة العـال  ,والدميوجرافية ألسرهم، والشكاوى الصحية يف األشهر الستة السـابقة

 ,سـنة  14-7يف مراكز الرعايـة الصـحية لهـؤالء األطفـال الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني  
 صـحية  شـكوى  لـديهم  اإلنـاث  مـن   ٪4.  34  الذكور،  من  ٪8.  50وأظهرت النتائج أن  

 كمـا  ,صـحية  شـكاوى  من  يعانون  الذين  األطفال  من  ٪88  عالج  ومت  األقل،  على  واحدة
ــت ــر كان ــني شــيوًعا الصــحية الشــكاوى أكث ــال ب  هــي املاضــية الســتة األشــهر يف األطف

ــة الصــحية الشــكاوى ــالفم املتعلق الصــحية  والشــكاوى ،)٪8. 25( بنســبة واألســنان ب
 أن تبــني كمــا). ٪8. 9( بنســبة املعديــة واألمــراض) ٪6. 14املتعلقــة بــالعني بنســبة (

 أو مزمنـة أمـراض مـن تعـاني التـي األسـر يف  تتـأثر  أن  ميكـن  لألطفـال  الصـحية  احلالة
 )  28(.  الصحة  اعتالل

  املتحركة:   (ثانًيا) الدراسات السابقة التي تناولت الرسوم 
  (أ) الدراسات العربية: 

 املعرفة جوانب على التعرف إلى هدفت الدراسة) :2000محمود صــابر ( دراسة أميرة -1
 إلـى هـدفت كمـا األطفـال، بـرامج يف املقدمـة واملضـمون الشـكل حيـث من االجتماعية

 أبـرز مـن وكـان الدراسة، موضوع األطفال برامج خالل من املقدمة القيم على التعرف
 الدراسـة محـل البـرامج قائمـة الكبـار مـع حـوار برنـامج تصـدر هـو الدراسـة نتـائج

 مسـاحة وتخصـيص والسـيكولوجية، النفسـية واملعرفـة االجتماعيـة، باملعرفة الهتمامه
  )  29(إليها.  املشار املعارف لتلك بالقليلة ليست

 البوكيمون مسلسل تأثير من التحقق إلى : هدفت الدراسة)  2002راشد ( دراسة لولوة  -2
 ومدى املشاهدة، مدى حيث من القطري الطفل على املتحركة الرسوم مسلسالت أحد
 ومـا البوكيمـون، مسلسـل شخصـيات من يشاهده مبا القطري الطفل ولغة سلوك تأثر

 يف الدراسـة وتوصـلت احللقـات، لهـا تـدعو التـي والقـيم لألحـداث الطفـل تـذكر مـدى
 والقـيم اجلوانـب مـن مجموعـة تضـمن البوكيمـون األطفـال مسلسـل أن إلـى نتائجهـا

 التواضـع التعـاون، األصدقاء، قيم على التعرف الوفاء، الطفل، خيال كتنمية اإليجابية،
 باإلضـافة واإلثـارة واإلشـراق، باجلاذبيـة، البرنـامج يف تتمتـع الصـور واحلكمة، كما أن

 بعض يف اإليجابي اجلانب على السلبي اجلانب طغى  آخر جانب من األبطال، كثرة إلى
 وعـدم لألطفـال، الزائـدة باحلركة وتسببه العنف كجانب املسلسل، حلقات يف املشاهد
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 علـى بـل بـالواقع، تربطـه أو املعـريف الطفـل رصـيد إلى تضاف تثقيفية معلومات وجود
احلقـائق.  بعض مفهوم تقلب أو واقعه عن الطفل تشغل بالغة خيالية قيم هناك العكس

)30  (  

 القـيم علـى التعـرف إلـى هـدفت الدراسـة) : 2003محمــد منصــور ( عبــده دراســة منــال -3
 وقـد الرابعـة، القنـاة يف األطفـال كرتـون بـرامج خـالل مـن القنـاة إقلـيم ألطفال املوجهة
 ,والنظريـة الدينيـة ,االجتماعيـة القـيم وهـي للقـيم، املختلفـة بـاألنواع الدراسـة اهتمـت

 القـائمني آراء علـى بـالتعرف الدراسـة اهتمـت كمـا واجلماليـة، االقتصـادية ,السياسـية
 توصـلت ولقـد األطفـال، بـرامج عليـه تكـون أن يجـب كمـا الرابعـة بالقنـاة باالتصـال
 بـني مـن األول بـاملركز جـاءت االجتماعيـة القيم أن منها: النتائج من عدد إلىالدراسة 

 وأخيـًرا السياسـية، ثـم االقتصـادية، ثـم النظرية، ثم الدينية، القيم يليها الواردة، القيم
 املركـز يف االجتماعيـة للقـيم املخصصـة الزمنيـة املسـاحة جـاءت كمـا اجلماليـة، القـيم
اجلمالية.  وأخيًرا السياسية، ثم النظرية، ثم االقتصادية، ثم الدينية، القيم يليها األول،

)31  (  

هــدفت الدراســة إلــى حتقيــق هــدف أساســي ) : 2004دراســة صــابر ســليمان عســران ( -4
مضمونه معرفة القيم التي تقـدمها أفـالم ومسلسـالت الكـارتون التـي تقـدم مـن خـالل 

راسـة مـنهج املسـح بالعينـة لـبعض وقـد اسـتخدمت الد ,الفضـائية Space Toonقناة 
ــا  ــامينها، كمـ ــواردة يف مضـ ــيم الـ ــة القـ ــدف معرفـ ــة بهـ ــالت الكارتونيـ ــالم واملسلسـ األفـ
استخدمت استمارة حتليل املضمون كـأداة مـن أدوات البحـث. ومـن نتـائج الدراسـة: أن 
قيم التحلي األخالقية جاءت يف الترتيب األول، ويف الترتيب الثاني جـاءت قـيم التحلـي 

ــةال ــة جــاءت الشــجاعة بنســبة  ,علمي ــي األخالقي ــى رأس قــيم التحل % مــن 33. 13وعل
إجمالي قـيم التحلـي األخالقيـة، بينمـا جـاء القتـل بـدون حـق يف الترتيـب نفسـه بنسـبة 

  )  32(% من إجمالي نسبة قيم التحلي األخالقية. 86. 18

 القـيم علـى إلـى التعـرف الدراسـة هـدفت ) :2004احلــولي ( عبــداهللا دراســة عليــان -5
 رأي واسـتطالع فيلًما، ٤٠ حتليل خالل من وذلك املتحركة، الرسوم أفالم يف املتضمنة

 أن :هـامن  النتـائج مـن جملـة إلى الدراسة وتوصلت ,مفردة ١٠٠ شملت عشوائية عينة
 األمانـة، الصـدق، التعـاون، قـيم غـرس :منهـا متعـددة، إيجابيـات املتحركـة للرسـوم

 لهـا أن حـني يف اخليـال، سـعة وكـذلك األطفـال لـدى اللفظيـة الطالقـة إلـى باإلضـافة
 تـأثير له مما واجلرمية، العنف برامج من كبير لعدد الطفل تعرض :منها عدة سلبيات

  )  33(العربي.   املجتمع يف  وثقافته الطفل قيم على كبير
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ــد الزمزمـــي ( -6 ــماح محمـ ــة سـ ــر ) : 2005دراسـ ــى أثـ ــرف علـ ــى التعـ ــة إلـ ــدفت الدراسـ هـ
ــل  ــى إكســاب طفــل مــا قب ــة الدراســة) عل ــة (عين مشــاهدة مسلســالت الرســوم املتحرك

وقـــد اســـتخدمت الباحثـــة املـــنهج التجريبـــي يف  ,املدرســـة بعـــض املهـــارات االجتماعيـــة
ــة مــن  ــى عين ــق اســتمارة حتليــل املضــمون عل تصــميم وتطبيــق أداة الدراســة، ومت تطبي

ت دبـــدوب املحبـــوب، مغـــامرات فريـــد، الســـباق الكبيـــر التـــي مت حلقـــات مـــن مسلســـال
عرضها على القناة الثانية بـالتليفزيون املصـري خـالل دورة تليفزيـون كاملـة ابتـداًء مـن 

، وطبقـت عينـة الدراسـة التجريبيـة علـى عينـة قوامهـا 2004شهر إبريل، مايو، يونيـه  
واألخـــرى  37ة عـــددها طفـــًال، مت تقســـيمهم إلـــى مجمـــوعتني إحـــداهما جتريبيـــ 74

ــف 37ضــابطة عــددها  ــار جودان ــل املضــمون، واختب ، واســتخدمت الدراســة أداة حتلي
هــارس للــذكاء، واســتمارة املســتوى االجتمــاعي االقتصــادي والثقــايف لألســرة ومقيــاس 

وتوصلت الدراسـة إلـى مجموعـة مـن النتـائج منهـا: توجـد  ,املهارات االجتماعية املصور
ية بــــني متوســـطات درجــــات أفــــراد املجموعــــة التجريبيــــة فـــروق ذات داللــــة إحصــــائ

واملجموعــة الضــابطة علــى مقيــاس املهــارات االجتماعيــة املصــور يف التطبيــق الالحــق 
  ) 34(لتجربة املشاهدة لصالح املشاهدة املكثفة حللقات مسلسالت الرسوم املتحركة.  

 األهـداف أبـرز علـى التعـرف إلـى هـدفت الدراسـة ) :2006دراســة منــال الشــديفات ( -7
 ودور األردنـي، التليفزيـون عرضـها والتـي املتحركـة الرسـوم بـرامج يف الـواردة التربوية

 مـن األساسـي الثالـث الصـف تالميـذ لـدى التربويـة األهداف تضمني يف البرامج هذه
 املتحركة للرسوم برامج عشر من التحليلية الدراسة وتكونت عينة املعلمني، نظر وجهة

 الثالث للصف يدرسون ممن ومعلمة ) معلًما185من ( امليدانية الدراسة عينةوتكونت  
 نتائج وكشفت  ,م2006-م2005 الدراسي للعام والتعليم التربية مديرية يف األساسي
 األولى القناة  على األردني التليفزيون عرضها التي املتحركة الرسوم برامج أن الدراسة
 التربويـة األهـداف مـن %86إلـى تصـل التربويـة األهـداف من عالية نسبة على حتتوي

 يف غالبيتهـا وجـاءت حتقيقهـا، األساسـي التعلـيم مرحلـة يف التلميـذ مـن يتوقـع التـي
 املتحركة الرسوم  برامج لدور املعلمني تقديرات وأظهرت ,والوجدانية املعرفية املجاالت

 تضـمني يف متوسـطة وبدرجـة تسـهم البـرامج هـذه أن التربويـة األهـداف تضـمني يف
 داللة ذات فروق وجود عدم الدراسة بينت كما ,%55  بلغت وبنسبة التربوية األهداف

 إلـى تعـزى التربويـة األهـداف تضـمني يف املتحركـة الرسـوم بـرامج دورحول إحصائية 
  )  35(واخلبرة.   العلمي واملؤهل  اجلنس متغير
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هدفت الدراسة إلى التعرف علـى اجلانـب  ) :2006(دراسة نيفني سيد إبراهيم ياقوت   -8
اإلبداعي والفني والتقني يف عمل السيناريو املرسوم، ومعرفة األسس التي تقـوم عليهـا 
عمــل الســيناريو املرســوم والتعــرف علــى إمكانيــة الســيناريو املرســوم يف حــل العمليــات 

عمــل دراســات  اإلنتاجيــة املعقــدة، واتبعــت الدراســة مــنهج حتليلــي وصــفي عــن طريــق
وطبقـت الدراسـة   ,حتليلية للموضوع مع االستعانة بالصور والرسومات ومـنهج جتريبـي

علـــى عينـــة مـــن ســـيناريوهات أفـــالم الرســـوم املتحركـــة التـــي مت االســـتعانة بالصـــورة 
ــائج منهــا: اســتنباط قائمــة  والرســوم فيهــا. وتوصــلت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النت

عمـــل الســـيناريو املرســـوم وخاصـــة أفـــالم الرســـوم اعتبـــارات واشـــتراطات حرفيـــة يف 
تــوفير طريقــة ســهلة وســريعة لعمــل ســيناريو مرســوم ألي شــخص يعمــل يف  ,املتحركــة

مجــال الرســوم املتحركــة مــع شــرط تــوافر اخليــال اخلصــب والقــدرة التفســيرية علــى 
  ) 36(املضمون.  

علـــى دور  هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف ) :2010دراســـة دعـــاء محمـــد عبـــد الســـتار ( -9
ــدى األطفــال يف  ــي ل ــوعي البيئ ــون املصــري يف إكســاب ال الرســوم املتحركــة يف التليفزي
ــنهج  ــى مــنهج املســح اإلعالمــي وامل ــة املتوســطة، واعتمــدت الدراســة عل ــة الطفول مرحل

) طالب وطالبة من الطالب املقيمـني 200املقارن، وطبقت الدراسة على عينة قوامها (
) سـنوات، واسـتخدمت الدراسـة 9 – 6وح أعمـارهم بـني (مبحافظة املنوفية ممـن تتـرا

وصـحيفة االسـتبيان) وأسـفرت   –أداتني من أدوات جمع البيانات هما (أسلوب املقابلة  
ــون  ــث جــاءت نســبة مــن يحب ــائج الدراســة عــن: مــدى حــب املبحــوثني للكــارتون، حي نت

. 9د مـا  وجاءت نسـبة مـن يحبـون الكـارتون إلـى حـ  ,%57.  88الكارتون من املبحوثني  
  )  37(%. 29. 2%، بينما بلغت نسبة من ال يحبون مشاهدة الكارتون 14

هـدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى الرسـوم   ) :2011دراسة رحاب محسن اجلنــدي (  -10
املتحركة بقنوات األطفال العربية املتخصصة وما تعكسه مـن مهـارات اجتماعيـة لطفـل 

واعتمدت على مـنهج املسـح   ,اسات الوصفيةوتنتمي الدراسة إلى الدر  ,ما قبل املدرسة
واستخدمت أداتي استمارة اسـتبيان واسـتمارة حتليـل املضـمون للحصـول علـى   ,بالعينة

 املهــارات عــرض يف Space toon قنــاة تفــوق املعلومــات ومــن نتــائج الدراســة:
 عـدد حيـث مـن Space toon قنـاة علـى MBC3 قنـاة تفوقـت بينمـا  ,االجتماعيـة

  ) 38برامجها. ( خالل االجتماعية املهارات لعرض تكراراتها

 العالقة طبيعة اختيار إلى الدراسة سعت ) :2012احلميــد ( عبد محمود دراسة مي -11
مبسـتوى  وعالقتـه التليفزيـون يف الكـارتون ألفـالم املصـري الطفـل تعـرض بـني حجـم
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ا وذلـك الكارتونيـة؛ والنمـاذج الشخصـيات مـع التوحـد الـتعلم  نظريـة مـن انطالقـً
 العالقـة والتـي هـذه تتوسـط التـي العوامـل اختيـار مـع النمـوذج، خـالل من االجتماعي

 سـعت الدراسـة كمـا اإلقامـة، ومحـل والعمـر كـالنوع الدميوجرافية املتغيرات يف متثلت
 الشخصـيات الكارتونيـة مـع التوحـد مسـتوى علـى املـؤثرة العوامـل بعـض اختبـار إلـى

 القيـام املتوقعـة مـن القيمـة ومقـدار بالسـلوك، املرتبطـة التوقعـات فاعليـة يف واملتمثلـة
  )  39بالسلوك. (

 املتحركة الرسوم طبيعة هدفت الدراسة ملعرفة :)  2013دراسة مي إبراهيم الناغي ( -12
 ,Spacetoon،Mbc3 قنـاتي  مـن خـالل واملضـمون الشـكل حيـث مـن للطفل املقدمة

 مـن طفـل 400 علـى ميدانيـة إجـراء دراسـة مت األطفـال علـى تأثيرهـا مـدى ولقيـاس
 تفضيالتهم على للتعرف سنة؛ 12 -9 أعمارهم بني تتراوح االبتدائية املدارس أطفال

 درجـة وجـود ظهـر كما املقدمة، بالقيم مدى تأثرهم وقياس املتحركة الرسوم أفالم يف
 عـامًال  يشـكل ممـا املفضـلة نيـةالكرتو األطفـال والشخصـيات بـني االرتبـاط مـن كبيرة
 ألن األطفـال؛ قنـوات علـى تعـرض التـي األفـالم عند اختيار عنده الوقوف ينبغي مهًما

 يف القـيم خاللهـا مـن ويقـدم  ويقلـده الطفـل بـه مـا يـرتبط هـي الكارتونيـة الشخصـية
  )  40سلبية. ( أو إيجابية سواء كانت املتحركة الرسوم أفالم

 علـى التعـرف إلـى الدراسـة هـدفت :) 2014كامــل ( محمــود محــب دراســة مــي -13
 باسـتخدام سـنوات 4-6 مـن األطفـال لـدى تنميتهـا ينبغـي التـي البيئيـة السـلوكيات

 بأمنـاط للكـارتون التليفزيـوني تعرضـهم عالقـة على التعرف املتحركة، وكذلك الرسوم
 التجريبـي املنهجـني الدراسة على اعتمدت كما األطفال، من عينة لدى البيئي السلوك

 املضـمون حتليـل البيئـي، واسـتمارة السلوك مقياس أداتي استخدمت بينما والتحليلي،
 مـدى علـى للتعـرف وذلـك، Space toon قنـاة  تعرضـها التي الكارتونية للمسلسالت

 داللـة ذات فـروق أنـه توجـد الدراسـة أثبتـت وقـد البيئـي، السـلوك ألمنـاط تضـمنها
 للكـارتون التعرض وبعد والسلبية) قبل وأمناطه(اإليجابية البيئي السلوك يف إحصائية

  )  41التليفزيوني. (

 مـدى علـى التعـرف إلـى الدراسـة وهـدفت ) :2014يوســف ( حفنــاوي دراســة هنــاء -14
 اإلسـالمية، العربيـة األطفـال بقنـوات املتحركـة الرسـوم مشـاهدة علـى األطفـال إقبـال
 بالتطبيق اإلعالمي، املسح على منهج الوصفية، واعتمدت الدراسات من الدراسة وتعد
 الرسـوم مسلسـالت يف تتمثـل حتليليـة وعينـة مفـردة، 400 قوامهـا ميدانية عينة على

 املضـمون حتليـل صحيفة باستخدام أجيال)، على قناتي(سمسم، تعرض التي املتحركة
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 جـاءت الدينيـة، للقـيم بالنسـبة فكانـت الدراسـة نتـائج أهم أما عن، استبيان وصحيفة
 يف الكرتـون مسلسـالت تضـمنتها التـي الدينيـة القـيم يف مقدمـة بـاهللا اإلميـان قيمـة

 اهللا طاعة قيمة تليها ,%26. 25 بنسبة الصبر تليها قيمة  ,%31.  48 بنسبة القنوات
 التـي االجتماعيـة القيم مقدمة يف التعاون قيمة %، كما جاءت18. 15 بنسبة ورسوله
 جـاءت كمـا ،%100بنسـبة الدراسـة عينـة الرسـوم املتحركـة مسلسـالت تناولتهـا

 يف مشـاهدتها األطفـال يفضـل التـي املـواد يف مقدمـة املتحركـة الرسـوم مسلسـالت
  )  42%. (74. 59 وذلك بنسبة العربية الفضائية قنواتهم

ف علـى األسـاليب الفنيـة هدفت الدراسة إلى التعـر ) :2015دراسة تسنيم مخيمــر (  -15
، إضـافة للتعـرف علـى القـيم التـي 3التي تتضمنها برامج األطفـال يف قنـاة أم بـي سـي 

تتضمنها تلك البرامج، واستخدمت الدراسـة املـنهج الوصـفي وأداة حتليـل املضـمون يف 
جمع البيانات، وأظهرت النتائج وجود العديد من القيم األخالقيـة املعروضـة يف بـرامج 

ا بنسـب محـددة لكـل منهمـا،   القناة مبختلف التصنيفات، إلى جانب القيم السلبية أيضـً
  )  43كما اعتمدت الدراسة على نظريتي حتديد األجندة والغرس الثقايف. (

 كيفية عل إلى التعرف الدراسة هدفت ) :2015سليمان ( وطارق حبيب دراسة خالد -16
 األطفال استيعاب والسلوكي، ومدى العقلي اجلانب من املتحركة بالرسوم األطفال تأثر

 اسـتبيان اسـتمارة بـالتليفزيون، واسـتخدمت الدراسـة األطفـال بـرامج مـن يتعلمونه ما
 تـأثروا قـد األطفـال مـن  80%أن وتـنب واإلنـاث، الـذكور مـن طفـل 100 إلـى موجهـة
 يشـاهدونها األطفـال مـن  %30أن عـن فضـًال  املتحركـة، الرسـوم مشـاهدة بعـد نفسًيا

  )  44الطفل. ( عند للترفيه وسيلة مفضلة أنها يوضح مما يومًيا، ساعات أربع من أكثر

أصبحت مشاهدة التليفزيون من أهـم األنشـطة يف  :) 2018( سمیحة علیواتدراسة  -17
ا فــإن الوقــت الــذي يقضــيه أمــام شاشــة التلفزيــون هــو الوقــت الــذي حيــاة الطفــل، لــذ

يقضــيه خــارج ســاعات الدراســة. كمــا أن مــا يلفــت انتبــاه الطفــل هــي بــرامج الرســوم 
املتحركــة، فقــد أصــبحت أهميــة دراســة تــأثير الرســوم املتحركــة علــى شخصــية الطفــل 

ة األمـر، مـع العلـم أن وسلوكه أمًرا ملًحا وضرورًيا، خاصةً عندما يتجاهل اآلبـاء خطـور
كمـا تثيـر الدراسـة  ,الطفل يتفاعـل بسـرعة مـع املـواد التـي يتعـرض لهـا ويقلـد األبطـال

اآلثـــار اإليجابيـــة والســـلبية ملشـــاهدة الرســـوم املتحركـــة لألطفـــال، وتقـــدم اقتراحـــات 
  )  45للحصول على رؤية أكثر فائدة وأقل خطورة. (
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  (ب) الدراسات األجنبية: 
 الكرتونيـة، املفـاهيم مـن عـدًدا الدراسـة قدمت حيث ) :Kabapinar )2005دراسة  -1

 خـالل مـن املحتملـة الفوائـد إليجـاد املختلفـة االبتدائيـة الصفوف يف استخدمت والتي
 على للتعرف واخلامس الرابع الصفني طالب على فأجرت الكرتونية، املفاهيم تدريس

 التفاعـل خـالل املالحظـة خـالل ومـن للطلبـة، الفرديـة الكتابـة خـالل مـن أفكـارهم
 خـالل مـن املفـاهيم تـدريس فعاليـة مـدى ملعرفـة دراسـات بعمـل وقام الباحث الصفي،
 املفـاهيم تـدريس يف املتحركـة الرسـوم فعاليـة علـى النتائج دلت وقد املتحركة، الرسوم

 املتحركـة الرسـوم طريـق عـن التالميـذ لدى اخلاطئة املفاهيم وإزالة توضيح خالل من
 املحفـزة وهـي األسـئلة املعلـم يثيرهـا التـي األسـئلة خـالل مـن املعلـم مبساعدة وخاصة
 على النتائج دلت كما  ,اآلخرين بأفكار التأثر دون التالميذ لدى أفكار وإيجاد لألفكار،

 أكـدت وقـد  واالستقصـاء، البحـث علـى التالميـذ حتفيـز يف فعالـة الطريقـة هـذه أن
 استخدام على تقوم ال العلوم مفاهيم يف تدريس الطريقة هذه فعالية أن على الدراسة
 واستخدام الصفي والتفاعل املناسبة الصفية البيئة على وإمنا فقط، املتحركة الرسوم
  )  46التدريس. ( يف الطريقة هذه استخدام خالل واالستقصاء البحث

ــة  -2 ــدور  :) Siripen Iamuri )2010دراسـ ــى الـ ــرف علـ ــى التعـ ــة إلـ ــدفت الدراسـ هـ
 ,اإليجابي للمسلسالت الكرتونيـة يف تغييـر وتعـديل السـلوك لطـالب املرحلـة االبتدائيـة

 ,وقــد اســتخدمت األدوات الكميــة والكيفيــة ,وتعــد الدراســة مــن الدراســات التجريبيــة
ر يف وأثبتت النتـائج مـن خـالل التجربـة قـدرة املسلسـالت الكرتونيـة علـى إحـداث تغييـ

السلوك لدى األطفال، كما أكدت النتائج على ضـرورة مـرور فتـرة زمنيـة إلحـداث هـذا 
  )  47(التغيير السلوكي.  

هدفت الدراسة إلـى معرفـة  :) Skobeltsina, K.   N Sobkin, V. S )2014دراسة  -3
تفضيالت الرسوم املتحركة ألطفال ما قبل املدرسة من وجهة نظـر والـديهم مـن خـالل 
اســتطالع الــرأي العــام مــن اآلبــاء الــذين يحضــر أطفــالهم ريــاض األطفــال يف موســكو. 
وحتلل الورقة البحثية آراء اآلباء حول الرسوم املتحركة األكثر شـعبية لألطفـال، وتقـدم 

ــاول بعــض تقييمــ ــذلك تتن ــل املدرســة، وك ــة مــا قب ــة املفضــلة ملرحل ات للرســوم املتحرك
ولتنظــيم البيانــات التــي مت احلصــول  ,خصــائص اجلــنس والعمــر لتفضــيالت األطفــال

عليهــا يف الدراســة مت إجــراء حتليــل هيكلــي يهــدف إلــى حتديــد اختالفــات املحتــوى يف 
ــات يف مراحــل ــل  تفضــيالت الرســوم املتحركــة للبنــني والبن ــة مــا قب مختلفــة مــن مرحل

املدرسة. وأظهرت النتـائج أن البـالغني يعتمـدون علـى انطباعـات طفـولتهم عـن األفـالم 
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كمـا أن الرسـوم املتحركـة هـي األعلـى تصـنيًفا   ,املفضلة من الرسوم املتحركـة لألطفـال
  )  48(بني األطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة. 

: هـدفت الدراسـة ) Mona ,Wong ,Juan C ,Alonso-Castro  )2015 دراســة -4
إلى التعرف علـى الفـروق عنـد مشـاهدة الرسـوم املتحركـة التـي تظهـر حركـات طبيعيـة 

ومدى التأثير على اجلنسني من الـذكور واإلنـاث علـى العـروض   ,بدًال من الصور الثابتة
شــكٍل عشــوائي الثابتــة والرســوم املتحركــة يف جتــربتني، ومت عــرض طــالب اجلامعــات ب

ا يـتم الـتحكم فيـه بواسـطة الكمبيـوتر لشـكل  للرسوم الثابتة واملتحركة وشـاهدوا عرضـً
Lego  وأشارت   ,الذي يتم بناؤه بعد كل عرضني ومت مطالبة الطالب بإعادة بناء املهمة

ومـع  ,النتائج إلى عدم وجود فروق بني بيئتي االختبـار أو ميـزة عامـة للصـيغة املتحركـة
وأشـارت   ,ور على عدد من التفاعالت بني اجلنس لشكل العرض التقـدمييذلك مت العث

ــذكور مــن اســتخدام العــروض  ــن ال ــاث اســتفدن أكثــر م ــة إلــى أن اإلن ــيالت املتابع حتل
  )  49املتحركة. (

هــدفت الدراســة إلــى معرفــة تــأثيرات الرســوم : ) Brock , Kris L )2019دراســة  -5
ــامج لغــة التوحــد يف  املتحركــة علــى حتديــد الرمــوز الرســومية لألفعــال باســتخدام برن
األطفال الذين مت تشخيصـهم باضـطراب التوحـد البسـيط إلـى الشـديد للفئـة العمريـة 

سنوات. وتوصـلت الدراسـة ملجموعـة مـن النتـائج منهـا: لـم تكـن هنـاك   7  -  3من سن  
وق ذات داللة إحصائية بني املجموعـات فيمـا يتعلـق بـالعمر الزمنـي، وشـدة التوحـد، فر

كمــا أن الرســوم املتحركــة تعــزز حتديــد األفعــال لــدى األطفــال الــذين  ,ومعرفــة الفعــل
ويتم تشجيع األطباء على االستفادة من الرسوم املتحركة   ,يعانون من اضطراب التوحد

  )  50(يف عالج هؤالء األطفال.  

هـــدفت الدراســـة إلـــى استكشـــاف ) :Hui Xuan ,Dilys Han  )2019دراســـة  -6
كمـا هـدفت إلـى   ,شـكالتاستخدام الرسوم املتحركـة لتسـهيل اكتسـاب الطـالب حـل امل

حتفيز االهتمـام بـاملعلمني ملزيـد مـن البحـث حـول اسـتخدام مقـاطع الفيـديو املتحركـة، 
التــي جتمــع بــني القصــص الســياقية واألمثلــة املتحركــة واألســئلة املمارســة علــى منصــة 

  ) 51تفاعلية لتعليم املتعلمني مفاهيم الرياضيات ومهارات حل املشكالت. (

: هدفت الدراسـة إلـى معرفـة مـدى تعـرض ) Hüseyin ,Kotaman: )2019دراســة  -7
األطفــال للتلفزيــون، ومســتوى التوجيــه األبــوي أثنــاء تعرضــهم ألنــواع الرســوم املتحركــة 

 أعمـارهم  متوسـط  يبلغ  صغيًرا  طفًال   90  الدراسة  يف  وشارك  ,(واقعية أو غير واقعية)
القابلـة   مت تسجيل الوقت الذي يقضـيه األطفـال يف األلغـاز غيـرو  ,شهًرا  60  إلى  1من
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ومت تعيني األطفال بشكٍل عشـوائي إمـا ملجموعـة   ,للحل كمؤشر على استمرار املشاهدة
ومت اختبــار األطفــال  ,رســوم متحركــة واقعيــة أو ملجموعــة رســوم متحركــة غيــر واقعيــة

باستخدام اختبارًا بعدًيا بعد أسبوعني. وشاهدت مجموعـة الرسـوم املتحركـة الواقعيـة 
وشــاهدت مجموعــة الرســوم املتحركــة غيــر الواقعيــة رســوًما  رســوًما متحركــة واقعيــة،

متحركة غير واقعية قبل أن ُيطلب منهم العمل على حـل لغـز آخـر غيـر قابـل للحـل. ثـم 
ولـم يظهـر اخـتالف كبيـر بـني   ,مت تكرار نفس اإلجراء مع اختبار املتابعة بعد أسـبوعني

  )  52املتغيرات املستقلة بني املجموعات. (

  الدراسات السابقة:التعليق على 
يالحظ من العرض السابق للدراسات السابقة العربية واألجنبية أن معظـم الدراسـات      

العربية ركزت على العادات الغذائية وبرامج التوعية الصحية والوعي الصحي كدراسـة 
والثقافـة الصـحية كدراسـة علـي عبـد التـواب عتمـان   ,)2008إكرام حمودة اجلنـدي (

جنبيـــة بدراســـة بعـــض املفـــاهيم الصـــحية )، واهتمـــت بعـــض الدراســـات األ2016(
 12-11كاالهتمام بنظافة الفم واألسنان لـدى أطفـال الصـف السـادس االبتـدائي مـن 

 ,)Sudaduang ,Gherunpong m AubreySheiha )2006ســنة كدراســة 
)، Beatrijs ,Haverkamp ,Bernice ,Bovenkerk )2018وجــاءت دراســة 

ــا بوســائل  ــاهيم الصــحية للطفــل واألســرة ولكــن مــع عــدم ربطه واهتمــت بدراســة املف
لتــي تناولــت الرســوم املتحركــة فركــزت معظــم الدراســات أمــا عــن الدراســات ا ,اإلعــالم

محمــود صــابر  العربيــة علــى بــرامج األطفــال وجوانــب املعرفــة لــديهم كدراســة أميــرة
واهــتم الــبعض اآلخــر واتفــق مــع الدراســة احلاليــة يف دراســة مسلســالت  ,)2000(

أمــا  ,)2002راشــد ( الرســوم املتحركــة ولكــن مــع متغيــرات أخــرى مثــل دراســة لولــوة
) فقد تناولت أفالم ومسلسـالت الكـارتون وأهـم 2004دراسة صابر سليمان عسران (

) والتــي تناولــت أهــم 2006ويف األردن جــاءت دراســة منــال الشــديفات ( ,القــيم بهمــا
وجاءت بعض الدراسات األجنبيـة واهتمـت   ,األهداف التربوية ببرامج الرسوم املتحركة
Dilys Han, كالت لـدى الطـالب كدراسـة بدراسة دور الرسوم املتحركة يف حل املشـ

Hui Xuan )2019(,  وتنوعـــت األدوات التـــي مت اســـتخدامها يف هـــذه الدراســـات
دم استمارة حتليل املضمون والبعض اآلخر استخدم استمارة االستبيان، فبعضها استخ

وتنوعــت حــدود تطبيــق هــذه الدراســات يف دول مختلفــة منهــا مــا مت تطبيقــه يف مصــر 
 وبعــض الــدول العربيــة كــاألردن والدراســات األجنبيــة مت تطبيقهــا يف تركيــا كدراســة 

Cüneyt ,kanşalıÇ Hatice ,Topsakal )2020 وتايالند وروسيا وغيرها مـن (
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ويالحظ اتفاق الدراسة احلالية مـع الدراسـات السـابقة يف تنـاول أهميـة الـدور   ,الدول
الذي تقوم به الرسـوم املتحركـة، أمـا عـن االخـتالف بـني الدراسـة احلاليـة والدراسـات 
ــة  ــى الرســوم املتحركــة ودورهــا يف تنمي ــة عل ــز الدراســة احلالي الســابقة يتمثــل يف تركي

ــال  ــدى األطفـ ــحية لـ ــاهيم الصـ ــن املفـ ــنوات 6 -4مـ ــبعض  ,سـ ــة  لـ ــة حتليليـ ــع دراسـ مـ
وعلــى حــد علــم الباحثــة لــم تتناولــه أي دراســة أخــرى  ,املسلســالت الكرتونيــة املدبلجــة

  عربية أو أجنبية.  

  كيفية املحافظة على الصحة:
    -لكي يحافظ الفرد على صحته عليه أن يتبع اخلطوات التالية:

خـالل السـلوك الصـحي كاالعتـدال يف أن يحرص على سالمة بدنه وعقلـه وبيئتـه مـن    -1
ــاول الطعــام ــة بالنظافــة ,تن ــى الرياضــة والعناي ــة عل ــادات الســيئة  ,واملواظب ــب الع وجتن

وأن يحــرص علــى املحافظــة علــى عالقــات طيبــة مــع أفــراد  ,وشــرب اخلمــر ,كالتــدخني
  األسرة واملجتمع.  

وال يوجـد يف بيئـة  ,أن يتجنب كل ما يعرضه للمـرض فـال يتنـاول الغـذاء واملـاء امللـوثني  -2
  وال يهمل التطعيم ضد األمراض وال يتعرض للعدوى واحلوادث.   ,غير صحية

 االسترخاء والراحة والنوم وهذه ضرورية للحد من التوتر والتعب وحفظ الطاقة.   -3

املشاركة يف النشاط الترويحي الذي يساعد الفرد على تنمية مهاراته واهتماماته التي   -4
 الل وقت فراغه.  هي أساس استغ

يجب العناية التامة باألسنان حيث وجد أن هناك عالقة إيجابيـة بـني سـالمة األسـنان   -5
 )  53والصحة العامة للفرد. (

تنميــة ســالمة ورفاهيــة الفــرد ككــل عــن طريــق وضــع برنــامج جيــد التخطــيط للعنايــة  -6
  . بالصحة الشخصية واالهتمام بنظافة اجللد والشعر واألقدام واملالبس

  التغذية السليمة وتنظيف الوجبات الغذائية.  -7

 تنظيم اإلخراج يف وقت معني بتناول كمية كافية من الفاكهة واخلضروات واملاء.  -8

الكشف الطبي السنوي متضمًنا التحاليل الالزمة ويبادر الفرد إلى اكتشاف ما يصيبه   -9
  )  54من عوارض وأمراض ويسرع بعالجها قبل أن تستفحل. (
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  ومن مفاهيم الدراسة:  
  النظافة الشخصية:  -1
تعد النظافة الشخصـية إحـدى الطـرق املهمـة للوقايـة مـن األمـراض ألن أكثـر األمـراض    

  )  55وتعد النظافة من أسباب النمو الصحي. ( ,ة من القذارةناشئ

العــني  ,القــدمني ,وميكــن تعريفهــا علــى أنهــا نظافــة ســائر أعضــاء البــدن مثــل (األيــدي   
  )  56والشعر. . إلخ) ونظافة امللبس ونظافة البيئة املحيطة. (

   -ومن محاور النظافة الشخصية التي يجب االعتناء بها هي:
لــد، نظافــة الشــعر، نظافــة األظــافر، نظافــة العينــني، نظافــة الوجــه، نظافــة نظافــة اجل   

  األذنني، نظافة اليدين، ونظافة القدمني. 

  الغذاء الصحي السليم: -2
ويعرف الغذاء بأنه "جميع املواد التـي ميكـن تناولهـا والتغذيـة عليهـا وامتصاصـها داخـل    

 )  57اجلسم". (

إن الغذاء ضروري لإلنسان وال ميكـن بـأي حـال مـن األحـوال االسـتغناء عنـه أثنـاء فتـرة    
حياته ألنه ميثل مصدر تكوين اجلسم وإمداده باحتياجاته الضرورية؛ لذلك كانـت التغذيـة 

  )  58السليمة هي املطلب الذي يحقق بناء اجلسم السليم. (

ويف هـذا يـرى علمـاء   ,اجليـدة للفـرد  كما ُيعـد الغـذاء الصـحي مـن أهـم أسـباب الصـحة   
النفس أنه كلما كانت العادات الغذائية سليمة نشأ الفـرد سـليًما نفسـًيا وصـحًيا واسـتطاع 

  )  59جسمه أن يقاوم العديد من األمراض. (

هذا وقد دلت العديد من الدراسات العلمية على مدى أهمية التغذية الصـحية يف حيـاة    
فٍة عامــة علــى صــحة ومنــو الشــخص ويكــون تأثيرهــا أكبــر علــى وتــؤثر التغذيــة بصــ ,الفــرد

األطفال وقد أسفرت بعض الدراسـات عـن وجـود عالقـة بـني احلالـة الغذائيـة والتحصـيل 
  )  60(الدراسي والنمو العقلي لألطفال.  

  صحة الفم واألسنان:   -3
وجــه اإلنســان هــو أول مــا يجــذب األنظــار إليــه ونظــًرا ألن الفــم ومــا يحويــه مــن أســنان    

يشغل مركز الوجه لذا فهو أكثر األجـزاء جـذبًا لالنتبـاه وأن مختلـف األحاسـيس واملشـاعر 
وقد تعكس هذه   ,التي تختلج داخل األسنان يعبر عنها بحركات الفم والعضالت املتصلة به

فسية التي مير بها اإلنسان من فـرح أو حـزن أو غضـب كمـا قـد تنتقـل احلركات احلالة الن
  )  61معاناته إلى علة مرضية عضوية. (
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  ومن أهم العناصر الغذائية الضرورية جلعل األسنان قوية:  
  فيتامني د "أشعة الشمس".    ,الكالسيوم والفسفور واملتمثل يف "احلليب واجلبنة" -1

ن اكتشـاف أمـراض الفـم واألسـنان يف مرحلـة مبكـرة الكشف الدوري ُميكن الطبيـب مـ  -2
  واحلد من انتشاره لكي يسهل العالج. 

   -يجب االبتعاد عن العادات السيئة التي تضر بصحة فمه وأسنانه مثل: -3

 فتح زجاجات املرطبات بأسنانه.   -4

  عدم استخدام األسنان لقطع األسالك أو اخليوط احلادة.   -5

 التنفس من الفم.   -6

 وضع أجسام غريبة يف الفم مثل القلم واملسطرة .  -7

 ) 62محاولة تنظيف األسنان بأشياء غير نظيفة. ( -8

 ممارسة الرياضة:  -4
 ,وبناء عليه جند أن ممارسة الرياضة تقوم بدور متميز يف إعـداد الفـرد إعـداًدا متكـامًال   

وتعنــى بتطــوير كــل مــن اجلانــب البنــائي  ,فهــي مبثابــة التربيــة عــن طريــق النشــاط احلركــي
كمــا تعمــل علــى تشــكيل وحتســني قدراتــه البدنيــة واحلركيــة الضــرورية  ,والــوظيفي للفــرد

وجتعــل جســمه أكثــر قــدرة علــى التكيــف وعــدم  ,بكفــاءة عاليــة للقيــام بالوظــائف اليوميــة
فهـي تعـد وسـيلة   ,التعرض للمشاكل الصحية التـي تـنجم عـن بعـض الظـروف املحيطـة بنـا

  )  63الكتساب الصحة واملحافظة عليها. (
والطريق إلى اللياقة البدنية والصحة العامة ال مير بالرجيم الغذائي وفقدان الوزن فقـط  

قة واحليويــة مــرآة للصــحة العامــة فــالرجيم الغــذائي القاســي دون ممارســة بــل أن الرشــا
التمرينات الرياضية مدمر للصـحة ومؤشـر خطيـر ألمـراض جسـمية ونفسـية؛ لـذلك فقـد 
أصبحت ممارسة الرياضة من أكثر العوامل أهميـة يف مجـال احلفـاظ علـى صـحة الفـرد. 

)64  (  

  املتحركة: الرسوم  -5
 املتحركـة الرسـوم اسـتخدام خـالل مـن ومعـاني أفكـار جتسـد التـي البـرامج بهـا يقصـد  

cartoon moving " ولهـا األطفـال ملخاطبـة الثابتـة الرسـوم حتريـك علـى تقـوم التـي، 
 متكاملـة مشـاهد يف لهـم لُتقـدم لألطفـال املحبـب األسـلوب وتستخدم , كثيرة مصطلحات

 املشـاعر عمـق علـى الـدال بصـوتها ترنـةاملق " واملتحركـة pictures " املرسـومة بالصـورة
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 تأثيراتهـا يف أهميتهـا وتتضـح جديـًدا، بعـًدا ولتضـيف سـلس تواصـل لتحقـق واألحاسيس
  ) 65الفقرات. ( مبضمون وربطها األطفال مشاعر وتوجيه االنفعالية

  املتحركة: الرسوم أهداف
 باملعـارف الطفـل اكتسـاب منهـا: محـددة أهـداف لتحقيـق املتحركـة الرسـوم برامج ُتقدم  

 اجتاهـات تكـوين يف وأساسـًيا مهًما دورًا املعلومات وتؤدي واخلبرات، واألفكار واملعلومات
 وظيفـة لألطفـال املوجهـة املتحركـة الرسـوم بـرامجل أن علـى البـاحثون األطفـال، ويتفـق

 فالرسـوم املتحركـةمسـتهدفة،  واجتاهـات قـيم حول األطفال انتباه يرتكز مهمة اجتماعية
 حـد إلـى معهـا يتفاعـل الـذي الطفـل لشخصـية التربويـة املالمـح صـياغة يف فعال دور لها

  . األحيان من كثير يف التقليد

 يف واالجتماعيـة والثقافية األخالقية املفاهيم لغرس مهمة وسيلة املتحركة الرسوم وتعد  
 منهـا خاصـة عنهـا ينـتج التـي والسـلبيات األذى حجـم نتصـور أن لنـا كمـا الطفـل، أعمـاق
 العربيـة الثقافيـة البيئـة عـن غريبـة وأفكـار وعادات قيًما يتلقى التي جتعله العربي الطفل

 لديه فتنمو املستسلمة، املعهودة ببراءته معها كنفها، لكنه يتعامل يف يعيش التي اإلسالمية
  )  66واملجتمع. ( والبيئة األسرة داخل يعيشه وما تلقاه ما بني متناقضة نفسية دوافع

  :املتحركة الرسوم مشاهدة إيجابيات
  :أهمها عديدة جوانب يف الطفل تفيد املتحركة الرسوم مشاهدة إن  
 الطفـل أمـام تفـتح حيـث معلوماته، وتنمية مداركه وتنشيط العقلية الطفل ملكات تنمية -

 خـالل مـن خباياهـا علـى ليتعـرف يكـن لـم جديـدة عـوالم إلى به تنتقل إذ معرفية،ا أفاقً 
 األخرى، والشعوب احليوان عالم واملحيطات، البحار عالم إلى تنقله  إذ احلياتية، خبراته

 اإلنسـان جسـم أجهـزة كعمـل معقـدة علميـة قضـايا علـى الضـوء يسـلط اآلخـر والـبعض
 ومعلومـات، معرفـة الطفـل إكساب شأنه من الذي األمر وجذاب، سهل بأسلوب املختلفة
 عمره.   من مبكرة مرحلة يف متقدمة معارف بذلك ويكسبه

 فائـدة أكثـر أحياًنا تكون أن ميكنها ترفيهية وسيلة للطفل بالنسبة املتحركة الرسوم تعد -
  رفاقه.   مع يقضيها قد أخرى أنشطة من إيذاء أقل أو

  والتعاون.  واملشاركة كالصدق اإليجابية القيم من مجموعة الطفل وتعليم تلقني -

 اللغـات مـن وغيرهـا لديـه العربيـة اللغـة استخدام وتعزيز للطفل اللغوية احلصيلة زيادة -
 أولئـك اسـتخدام أو توظيـف يلحـظ قـد البيـت داخـل لألطفـال مراقـب  األجنبيـة، فـأي

  )  67املتحركة. ( للرسوم متابعتهم من استقوها لغوية ملفردات األطفال
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 مثـل لديـه عديـدة غرائـز وتشبع النفسية الطفل احتياجات بعض املتحركة الرسوم تلبي -
 غريـزة لديـه وتنمـي جديـدة، أشـياء يـوم كـل يستكشـف فتجعلـه االسـتطالع، حـب غريـزة

  )  68للفوز. ( ويسعى للنجاح يطمح جتعله التي  واملسابقة املنافسة

فـبعض أفـالم الرسـوم   ,تزود الطفل مبعلومات ثقافية منتقاة وتسـارع بالعمليـة التعليميـة  -
املتحركــة تســلط الضــوء علــى بيئــات جغرافيــة معينــة، األمــر الــذي يــزود الطفــل مبعرفــة 
ومعلومات وافية، والبعض اآلخر يسـلط الضـوء علـى قضـايا علميـة معقـدة كعمـل أجهـزة 

سهل جذاب، األمر الذي يكسب الطفـل معـارف متقدمـة جسم اإلنسان املختلفة بأسلوب  
  )  69يف مرحلة مبكرة. (

ا ال يجــدها يف محيطــه األســري، ممــا ييســر لــه  - تقــدم للطفــل لغــة عربيــة فصــيحة غالبــً
تصــحيح النطــق وتقــومي   اللســان وجتويــد اللغــة، ومبــا أن اللغــة هــي األداة األولــى للنمــو 

"الرسوم املتحركـة مـن هـذا اجلانـب تسـهم إسـهاًما مقـدرًا غيـر املعريف فيمكن القول بإن  
  ) 70(.  مباشر يف منو الطفل املعريف"

  :املتحركة الرسوم مشاهدة سلبيات
 أن كون من انطالًقا وذلك التليفزيون سلبيات مجمل مع املتحركة الرسوم برامج تشترك  

 القنوات الفضـائية عبر األطفال لها يتعرض أن ميكن التي املتحركة الرسوم برامج غالبية
 عـن ثقافتهـا تختلـف أجنبيـة دول مـن  مسـتوردة برامج هي املوجهة، العربية وغير العربية

 سـلبيات عـدة عنهـا تترتـب لهـا أطفالنـا مشـاهدة فـإن وعليـه العربيـة، ثقافـة مجتمعاتنـا
 :أهمها

ـًا للطفـل تقـدم املتحركـة الرسـوم أن ذلـك املشـاركة، ال التلقـي -  لـه يسـمح ال سـلبًيا عامل
  بالتفاعل.   باملشاركة وال

 أن ميكـن التـي املتحركـة الرسـوم غالبيـة أن لكـون يرجـع وذلـك السـلبي، اللغـوي التلقني -
 بـرامج هـي لألطفـال املوجهـة العربيـة القنـوات عبـر باخلصـوص الطفـل إليهـا يتعـرض
 عربيـة لهجـات األجنبية(اإلجنليزيـة) إلـى األصـلية لغتهـا من مترجمة أو مدبلجة أجنبية
 الرسـوم مـن الكثيـر بـأن جنـد حيـث ترجمتهـا، عمليـة علـى املشرف بالبلد خاصة عامية

 كلمـات اسـتخدام يـتم ترجمتهـا يف الفصـحى العربيـة اللغـة اسـتخدام مـن بـدًال  املتحركة
 بعـض فـإن اللغـة اسـتخدام سـوء ومـع عنهـا، األطفـال نبعـد أن املفـروض مـن وعبـارات
 اللغويـة، حصـيلته مـن جـزًءا وتصـبح لسـانه علـى الطفـل يرددهـا التـي واأللفاظ التعابير
 )  71(أصًال.  احلوار فيها يغيب التي املتحركة الرسوم عن ناهيك
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 التـي املتحركـة الرسـوم يشـاهد عنـدما فالطفـل الغربيـة، الثقافة مبفاهيم الطفل إشباع -
ا يشاهد ال الغربية احلضارة إنتاج غالبيتها  بـل فحسـب، ويفرحـه يضـحكه مسـلًيا عرضـً
 تكتفـي ال فهـي الغـرب، أفكـار علـى يشـتمل متكـامًال  ثقافًيا نسًقا له ينقل عرًضا يشاهد
 األكـل وطـرق اللـبس، عـادات كـذلك إليـه تنقـل بـل للطفل واإلثارة واملتعة للضحك بنقلها

 من تخلو ال أنها إال بريئة بدت مهما الرسوم فتلك اقتناءها، املراد األلعاب نوع والشرب،
 عـن مثاًال  الشأن هذا يف "املسيري الوهاب عبد" الدكتور ويعطي الغربية، للثقافة التحيز

 بـني صـراًعا ا◌ًدائـم حتـوى ولكنهـا بريئـة تبـدو وجيـري تـوم فقصـص " بقولـه األمر هذا
 وراء كامنـة قيمية ملنظومة  انعكاس وهذا لهما مكان ال والشر اخلير أما والغباء، الذكاء

  .  املنتج هذا

العنف واجلرمية: إن من أكثر املوضوعات تناوًال يف الرسوم املتحركة املوضوعات املتعلقـة   -
ــذان يضــمنان جنــاح  ــارة والتشــويق الل ــوفر عنصــري اإلث ــا ت ــك أنه ــالعنف واجلرميــة، ذل ب

قـائمني عليهـا، غيـر أن مشـاهد الرسوم املتحركة يف سوق التوزيع، ومن ثـم يرفـع أربـاح ال
العنف واجلرمية ال تشد األطفال فحسب، بل تروعهم، إال أنهـم يعتـادون عليهـا تـدريجًيا، 
ومن ثم يأخذون يف االستمتاع بها وتقليدها، ويؤثر ذلك على نفسياتهم واجتاهـاتهم التـي 

تحواذًا تبدأ يف الظهور بوضوح يف سلوكهم حتـى يف سـن الطفولـة، األمـر الـذي يـزداد اسـ
  ) 72عليهم عندما يصبح لهم نفوذ يف األسرة واملجتمع. (

 مـن لألطفال املوجهة املتحركة والرسوم الكرتون أفالم بأن الباحثني من عدد كما يعتبر -
 عنـدما هـذا يف اخلطـر ووجهـة قاتلـة، سموم إلى وتتحول حقيقًيا خطًرا تكون أن املمكن
 وتاريخـه، وتقاليـده وعاداتـه وقيمـه وفكـره بيئته له مجتمع من صادرة األفالم هذه تكون

 سـوف بـذلك فـإنهم مغـايرة، حضـارة وأبنـاء آخـر ومجتمـع بيئـة أطفـال املتلقـي يكـون ثـم
 إطـار يف ولكـن وأفكارهـا أحـداثها مـع واالنـدماج األعمـال هـذه مـع التعـايش يحـاولون

 الرسوم مشاهدة وتأثيراتوبيئتهم.    مجتمعهم عليهم يفرضها التي وهويتهم خصوصيتهم
 تتـراوح التـي أي املبكـرة املرحلـة يف األطفـال سـلوكيات على وضوًحا أكثر تكون املتحركة

 مرحلـة فئـات مـن غيـرهم عـن يتميـزون لكـونهم وذلـك سـنوات، 4 - 1 بـني أعمـارهم
 مـن يشـاهدونه مبـا تأثًرا الفئات أكثر جتعلهم اخلصائص من مبجموعة األخرى الطفولة

  ) 73املتحركة. ( الرسوم فيها مبا تليفزيونية برامج
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  نتائج الدراسة التحليلية: ثانًيا:
قامت الباحثة بتحليـل مضـمون عينـة مـن مسلسـالت األطفـال (الرسـوم املتحركـة) التـي    

  م. 31/12/2019م حتى 1/10/2019يف الفترة من    Spacetoonقدمت على قناة  
م 1/10/2019) يوضح مسلسالت الرسوم املتحركة التي مت مشاهدتها خالل الفترة من 1جدول رقم (

  Spacetoonم على قناة 31/12/2019حتى 
  القائم بأدائه  اسم املسلسل   م  القائم بأدائه  اسم املسلسل   م

  19  كارتون   النمر الوردي  1
ترانسفورمرز سايبر 

  فيرس
  كارتون 

  كارتون   ناروتو  20  كارتون   مهرتي الصغيرة  2

  كارتون   بالزينج تيم  21  كارتون   دوراميون  3

  كارتون   باور رينجرز  22  كارتون   شعلة ريكا 4

  كارتون   القناص 23  كارتون   إينيوشا  5

  كارتون   أحالم تيمي  24  كارتون   ماشا والدب 6

  كارتون   كوكو تاما 25  كارتون   بي باتل برست  7

  كارتون   جوجو  26  كارتون   املحقق كونان  8

  كارتون   أبطال الكرة 27  كارتون   أرمور هيرو 9

  كارتون   النمر املقنع 28  كارتون   احلماة األبطال  10

  كارتون   باكو غان 29  كارتون   باتل بيدمان 11

  كارتون   بي بليد  30  كارتون   غورميتى  12

  كارتون   البؤساء 31  كارتون   املقاتل النبيل  13

  كارتون   صقور األرض  32  كارتون   سالي 14

  كارتون   سالم دانك  33  كارتون   دايس 15

  كارتون   الرمية امللتهبة  34  كارتون   هزمي الرعد  16

  كارتون   أنا وأخي 35  كارتون   األصدقاءعهد  17

  كارتون   توماس واألصدقاء 36  كارتون   السراب 18

) أهــم مسلســالت الرســوم املتحركــة التــي مت 1يتضــح مــن بيانــات اجلــدول الســابق رقــم (  

علــــى قنــــاة م 31/12/2019م حتــــى 1/10/2019 مشــــاهدتها خــــالل الفتــــرة مــــن 

Spacetoon,  عهــد   ,اينيوشا  ,واملسلسالت التي مت حتليلها خالل هذه الفترة هي: البؤساء
  األصدقاء وماشا والدب.  
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  Spacetoon) يوضح زمن حلقات املسلسل الكارتوني البؤساء على قناة 2جدول رقم (
رقم 

  احللقة
  مدة احللقة بالدقيقة

مدة إجمالي احللقات 
  بالدقيقة

القائم 
  بأدائها

  ثانية  27دقيقة و 20  1

دقيقة   13ساعات و 10
  ثانية 38و

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كارتون 
  كارتون   ثانية  27دقيقة و 20 2
  كارتون   ثانية  28دقيقة و 20 3
  كارتون   ثانية 26دقيقة  20 4
  كارتون   ثانية  26دقيقة و 20 5
  كارتون   ثانية  28دقيقة و 20 6
  كارتون   ثانية  27دقيقة و 20 7
  كارتون   ثانية  27ودقيقة  20 8
  كارتون   ثانية  27دقيقة و 20 9

  كارتون   ثانية  27دقيقة و 20 10
  كارتون   ثانية  27دقيقة و 20 11
  كارتون   ثانية  27دقيقة و 20 12
  كارتون   ثانية  27دقيقة و 20 13
  كارتون   ثانية  27دقيقة و 20 14
  كارتون   ثانية  27دقيقة و 20 15
  كارتون   ثانية  25دقيقة و 20 16
  كارتون   ثانية  27دقيقة و 20 17
  كارتون   ثانية  27دقيقة و 20 18
  كارتون   ثانية  27دقيقة و 20 19
  كارتون   ثانية  27دقيقة و 20 20
  كارتون   ثانية  27دقيقة و 20 21
  كارتون   ثانية  28دقيقة و 20 22
  كارتون   ثانية  27دقيقة و 20 23
  كارتون   ثانية  28دقيقة و 20 24
  كارتون   ثانية  28دقيقة و 20 25
  كارتون   ثانية  27دقيقة و 20 26
  كارتون   ثانية  17دقيقة و 20 27
  كارتون   ثانية  28دقيقة و 20 28
  كارتون   ثانية  26دقيقة و 20 29
  كارتون   ثانية  29دقيقة و 20 30

علــى قنــاة  البؤســاءزمــن حلقــات املسلســل الكــارتوني ) 2يوضــح اجلــدول الســابق رقــم (  

Spacetoon, 10بإجمـــالي عـــدد  ,فلقـــد مت مشـــاهدة وحتليـــل عـــدد ثالثـــني حلقـــة منـــه 

  ثانية.   38دقيقة و 13ساعات و
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  Spacetoon) يوضح زمن حلقات املسلسل الكارتوني اينيوشا على قناة 3جدول رقم (
رقم 

  احللقة
  مدة احللقة بالدقيقة

مدة إجمالي احللقات 
  بالدقيقة

القائم 
  بأدائها

  ثانية 1دقيقة و 21  1

  55دقيقة و 12ساعات و 7
  ثانية

  كارتون 
  كارتون   ثانية 1دقيقة و 21 2
  كارتون   دقيقة 21 3
  كارتون   ثانية 1دقيقة و 21 4
  كارتون   ثانية  49دقيقة و 20 5
  كارتون   دقيقة 21 6
  كارتون   دقيقة 21 7
  كارتون   دقيقة 21 8
  كارتون   ثانية  57دقيقة و 20 9

  كارتون   دقيقة 21 10
  كارتون   دقيقة 21 11
  كارتون   دقيقة 21 12
  كارتون   ثانية  57دقيقة و 20 13
  كارتون   ثانية  57دقيقة و 20 14
  كارتون   دقيقة 21 15
  كارتون   ثانية  58دقيقة و 20 16
  كارتون   ثانية  56دقيقة و 20 17
  كارتون   دقيقة 21 18
  كارتون   دقيقة 21 19
  كارتون   ثانية  59دقيقة و 20 20
  كارتون   ثانية  57دقيقة و 12 21
  كارتون   دقيقة 21 22
  كارتون   دقيقة 21 23
  كارتون   دقيقة 21 24
  كارتون   دقيقة 21 25
  كارتون   دقيقة 21 26
  كارتون   دقيقة 21 27
  كارتون   دقيقة 21 28
  كارتون   دقيقة 21 29
  كارتون   دقيقة 21 30

علـى قنـاة اينيوشــا زمـن حلقـات املسلسـل الكـارتوني ) إلـى  3يشير اجلدول السابق رقـم (  
Spacetoon,  سـاعات   7بإجمالي عـدد    ,فلقد مت مشاهدة وحتليل عدد ثالثني حلقة منه

  ثانية.   55دقيقة و 12و
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  Spacetoon) يوضح زمن حلقات املسلسل الكارتوني عهد األصدقاء على قناة  4جدول رقم (
رقم 

  احللقة
  مدة احللقة بالدقيقة

مدة إجمالي احللقات 
  بالدقيقة

القائم 
  بأدائها

  ثانية  16دقيقة و 20  1

دقيقة   42ساعات و 10
  ثانية 30و

  كارتون 
  كارتون   ثانية  40دقيقة و 20 2
 كارتون   ثانية  32دقيقة و 20 3
 كارتون   ثانية  35دقيقة و 20 4
 كارتون   ثانية  20دقيقة و 20 5
 كارتون   ثانية  32دقيقة و 20 6
 كارتون   ثانية  15دقيقة و 20 7
 كارتون   ثانية  33دقيقة و 20 8
 كارتون   ثانية  39دقيقة و 20 9

 كارتون   ثانية  36دقيقة و 20 10
 كارتون   ثانية 9دقيقة و 20 11
 كارتون   ثانية  39دقيقة و 20 12
 كارتون   ثانية  36دقيقة و 20 13
 كارتون   ثانية  30دقيقة و 20 14
 كارتون   ثانية  13دقيقة و 20 15
 كارتون   ثانية  38دقيقة و 20 16
 كارتون   ثانية  34دقيقة و 20 17
 كارتون   ثانية  39دقيقة و 20 18
 كارتون   ثانية  35دقيقة و 20 19
 كارتون   ثانية  35دقيقة و 20 20
 كارتون   ثانية  37دقيقة و 20 21
 كارتون   ثانية  28دقيقة و 20 22
 كارتون   ثانية  36دقيقة و 20 23
 كارتون   ثانية  14دقيقة و 20 24
 كارتون   ثانية  35دقيقة و 20 25
 كارتون   ثانية  16دقيقة و 20 26
 كارتون   ثانية  37دقيقة و 20 27
 كارتون   ثانية  26دقيقة و 20 28
 كارتون   ثانية 3دقيقة و 20 29
 كارتون   ثانية  32دقيقة و 13 30

علـى عهـد األصـدقاء ) زمـن حلقـات املسلسـل الكـارتوني 4يوضح اجلـدول السـابق رقـم (  
 10بإجمـالي عـدد    ,فلقد مت مشاهدة وحتليل عـدد ثالثـني حلقـة منـه  ,Spacetoonقناة  

  ثانية.   30دقيقة و 42ساعات و
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  Spacetoon) يوضح زمن حلقات املسلسل الكارتوني ماشا والدب على قناة  5جدول رقم (
 رقم

  احللقة
  مدة احللقة بالدقيقة

مدة إجمالي احللقات 
  بالدقيقة

القائم 
  بأدائها

  ثانية 18دقيقة و 7  4

  33دقيقة و  18ساعات و 3
 ثانية

  كارتون 
 كارتون   ثانية 10دقيقة و 7 6

 كارتون   ثانية 11دقيقة و 7 11
 كارتون   ثانية 20دقيقة و 7 12
 كارتون   ثانية  13دقيقة و 13 13
 كارتون   ثانية 12دقيقة و 7 17
 كارتون   ثانية 13دقيقة و 7 19
 كارتون   ثانية 15دقيقة و 7 20
 كارتون   ثانية 16دقيقة و 7 23
 كارتون   ثانية 16دقيقة و 7 25
 كارتون   ثانية 18دقيقة و 7 26
 كارتون   ثانية 14دقيقة و 7 28
 كارتون   ثانية 15دقيقة و 7 31
 كارتون   ثانية 17دقيقة و 7 34
 كارتون   ثانية 14دقيقة و 7 38
 كارتون   ثانية 15دقيقة و 7 39
 كارتون   ثانية 15دقيقة و 7 41
 كارتون   ثانية 15دقيقة و 7 42
 كارتون   ثانية 25دقيقة و 7 48
 كارتون   ثانية 16دقيقة و 7 49
 كارتون   ثانية 40دقيقة و 7 51
 كارتون   ثانية 32دقيقة و 7 55
 كارتون   ثانية 31دقيقة و 7 58
 كارتون   ثانية  29دقيقة و 13 57
 كارتون   ثانية 44دقيقة و 6 62
 كارتون   ثانية 47دقيقة و 6 66
 كارتون   ثانية 14دقيقة و 7 67
 كارتون   ثانية 46دقيقة و 7 68
 كارتون   ثانية 15دقيقة و 8 70
 كارتون   ثانية  50دقيقة و 13 73

علـى ماشــا والــدب  زمـن حلقـات املسلسـل الكـارتوني  ) إلـى  5يشير اجلـدول السـابق رقـم (  
 3بإجمــالي عــدد  ,فلقــد مت مشــاهدة وحتليــل عــدد ثالثــني حلقــة منــه ,Spacetoonقنــاة 

 ثانية.   33دقيقة و 18ساعات و



 

 
1664 1664 

دقيقــة  27ســاعة و 31) مسلســالت رســوم متحركـة مدبلجــة بواقــع (4حيـث مت حتليــل (  
  -ثانية) وفيما يلى تعرض الباحثة لنتائج الدراسة التحليلية وفًقا للترتيب التالي: 36و
  .  Spacetoonعينة الدراسة بقناة   –) عرض ملسلسالت الكارتون 1( 

  يوم إذاعة القناة التليفزيونية.   -أ
 .  Spacetoonعينة الدراسة بقناة   –سلسالت الكارتون نوع مؤدي م    -ب
 .  Spacetoonعينة الدراسة بقناة   –مدى إعادة مسلسالت الكارتون   -ت
 . Spacetoonعينة الدراسة بقناة   –شكل تسجيل مسلسالت الكارتون   -ث

عدد املسلسالت واملساحة   – Spacetoon) مسلسالت الكارتون املقدمة على قناة 2( 
 الزمنية بها.  

عينة   –) املدة الزمنية التي شغلتها املفاهيم الصحية بالدقيقة ملسلسالت الكارتون 3( 
  . Spacetoonالدراسة بقناة  

  .  Spacetoonعينة الدراسة بقناة   –) مدى انتظام إذاعة مسلسالت الكارتون 4( 
 . Spacetoon) مدى تقدمي مفاهيم صحية على قناة  5( 
  .  Spacetoon) مدى تنوع املفاهيم الصحية املقدمة على قناة  6( 
 . Spacetoonعينة الدراسة بقناة   –) الشخصيات التي تقدم مسلسالت الكارتون 7( 
عينة الدراسة املذاعة على  –) اإلطار املكاني الذي تؤدى فيه مسلسالت الكارتون  8( 

  .  Spacetoonقناة 
 .  Spacetoonعينة الدراسة بقناة   –سلسالت الكارتون ) نوع املفاهيم الواردة مب 9( 
عينة الدراسة  –) ترتيب أهم املفاهيم الصحية والتي وردت مبسلسالت الكارتون  10( 

  .  Spacetoonبقناة  
 –) أهم املفاهيم املتعلقة بالغذاء الصحي السـليم والتـي وردت مبسلسـالت الكـارتون 11( 

 .  Spacetoonعينة الدراسة بقناة  
 –) أهــم املفــاهيم املتعلقــة بالنظافــة الشخصــية والتــي وردت مبسلســالت الكــارتون 12( 

  .  Spacetoonعينة الدراسة بقناة  
عينـة   –) أهم املفاهيم املتعلقة مبمارسة الرياضة والتي وردت مبسلسـالت الكـارتون  13( 

  .  Spacetoonالدراسة بقناة  
 –ن والتـي وردت مبسلسـالت الكــارتون ) أهـم املفـاهيم املتعلقـة بصـحة الفــم واألسـنا14( 

  .  Spacetoonعينة الدراسة بقناة  
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  Spacetoonعينة الدراسة بقناة  –) عرض ملسلسالت الكارتون 1( 
  Spacetoonعينة الدراسة بقناة  –) يوضح عرض ملسلسالت الكارتون 6جدول رقم (

القناة 
  التليفزيونية 

يوم إذاعة قناة  
Spacetoon 

نوع مؤدى مسلسالت 
الكارتون بقناة 
Spacetoon 

مدى إعادة  
مسلسالت  

 الكارتون 

شكل تسجيل  
 مسلسالت الكارتون

Spacetoon  كارتون  يومًيا  
ُتعاد بصورة  

  منتظمة 

داخل وخارج  

 األستوديو 

) أن القنـاة التليفزيونيـة التـي مت متابعتهـا هـي 6يتضح من بيانات اجلدول السـابق رقـم (  
ا  ,Spacetoonقناة   مسلسـالت الكـارتون   وتـذيع الكثيـر مـن  ,ويتم إذاعة هـذه القنـاة يوميـً

ــة ــا املدبلجـ ــارج  ,ومنهـ ــل وخـ ــذه املسلســـالت داخـ ــجيل هـ ــتم تسـ ــارتون ويـ ــا كـ ــي يؤديهـ والتـ
  األستوديو.  

سلسالت واملساحة  املعدد  –  Spacetoon) مسلسالت الكارتون املقدمة على قناة  2( 
  الزمنية بها.  

  )  7جدول رقم (
  عدد املسلسالت واملساحة الزمنية بها–Spacetoonيوضح مسلسالت الكارتون املقدمة على قناة 

  % مدة املسلسالت بالدقيقة  عدد املسلسالت

  100 ثانية  36دقيقة و  27ساعة و 31 4

التـــي مت مسلســـالت الكـــارتون أن عـــدد ) 7يتضـــح مـــن بيانـــات اجلـــدول الســـابق رقـــم (  
 ثانية.  36دقيقة و 27ساعة و 31) مسلسالت بواقع 4مشاهدتها وحتليلها (

عينة الدراسة  –) املدة الزمنية التي شغلتها املفاهيم الصحية بالدقيقة ملسلسالت الكارتون 3( 
  Spacetoonبقناة 

  ) يوضح املدة الزمنية التي شغلتها املفاهيم الصحية بالدقيقة  8جدول رقم (
   Spacetoonعينة الدراسة بقناة  –مبسلسالت الكارتون 

 %  إجمالي املفاهيم بالدقيقة  املفاهيم الصحية  م

.  32 47 الغذاء الصحي السليم 1
19 

.  25 37 النظافة الشخصية  2
34 

.  22  33  ممارسة الرياضة  3
60  

  9. 19  29  صحة الفم واألسنان  4
  100  146  اإلجمالي 

) إلى املدة الزمنية التي شغلتها املفاهيم الصحية والتـي مت 8يشير اجلدول السابق رقم (  
دقيقــة بنســبة  146اســتغرقت املفــاهيم الصــحية  ,Spacetoonعرضــها مــن خــالل قنــاة 
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دقيقـة بنسـبة   47واستغرقت املفاهيم الصـحية املتعلقـة بالغـذاء الصـحي السـليم    ,100%
دقيقـة بنسـبة  37واستغرقت املفـاهيم الصـحية املتعلقـة بالنظافـة الشخصـية   ,19%.  32
دقيقــة بنســبة  33واســتغرقت املفــاهيم الصــحية املتعلقــة مبمارســة الرياضــة  ,34%. 25
دقيقـة بنسـبة   29تعلقة بصحة الفم واألسـنان  واستغرقت املفاهيم الصحية امل  ,60%.  22
19 .9 .%  

  Spacetoonعينة الدراسة بقناة   –) مدى انتظام إذاعة مسلسالت الكارتون 4( 
  Spacetoonعينة الدراسة بقناة   –) يوضح مدى انتظام إذاعة مسلسالت الكارتون 9جدول رقم (

 % املجموع  مدى انتظام املسلسالت  م
 100 4 منتظمة تقدم بصفٍة  1

2 
تقدم بصفٍة غير  

  منتظمة 
- -  

) مدى انتظـام مسلسـالت الكـارتون املذاعـة علـى قنـاة 9يوضح لنا اجلدول السابق رقم (  
Spacetoon,  وهـي عـدد  ,حيث قدمت بصفٍة منتظمة خـالل األربـع مسلسـالت الكـارتون

وجـاءت املسلسـالت كلهـا منتظمـة ويف مواعيـدها  ,املسلسالت التي مت مشاهدتها وحتليلها
  املحددة.  

  Spacetoon) مدى تقدمي مفاهيم صحية على قناة 5( 
 Spacetoon) يوضح مدى تقدمي مفاهيم صحية على قناة 10جدول رقم (

مدى تقدمي مفاهيم   م
 صحية

 % املجموع 

 7. 71 86 مفاهيم صحيةتقدم   1

  33. 28 34  ال تقدم مفاهيم صحية  2

  100  120  اإلجمالي 

ــم (   ــدول الســـابق رقـ ــح اجلـ ــحية  Spacetoon) أن قنـــاة 10يوضـ ــاهيم صـ ــدمت مفـ قـ
حلقة من مسلسالت الكارتون األربعـة التـي مت مشـاهدتها وحتليلهـا مـن  86بإجمالي عدد 

% عــن الغــذاء الصــحي الســليم والنظافــة الشخصــية 7. 71حلقــة بنســبة  120إجمــالي 
حلقـة  34ولـم تقـدم أي مفـاهيم صـحية لعـدد  ,الرياضة وصـحة الفـم واألسـنان  وممارسة

% ومــن خــالل هــذه احللقــات مت تقــدمي بعــص 33. 28بنســبة حلقــة  120مــن إجمــالي 
  املفاهيم والقيم العلمية واالجتماعية والدينية األخرى.  
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  Spacetoon) مدى تنوع املفاهيم الصحية املقدمة على قناة 6( 
     Spacetoon) يوضح مدى تنوع املفاهيم الصحية املقدمة على قناة 11جدول رقم (

مدى تنوع املفاهيم   م
 % املجموع  الصحية 

 28. 66 57 يوجد تنوع   1

  72. 33 29  ال يوجد تنوع  2

  100  86  اإلجمالي 

) أنـــه يوجـــد تنـــوع يف املفـــاهيم الصـــحية ملسلســـالت 11يشـــير اجلـــدول الســـابق رقـــم (  
مــا بــني مفــاهيم عــن الغــذاء  Spacetoonالكــارتون التــي مت حتليلهــا  واملقدمــة علــى قنــاة 

 57الشخصية وممارسة الرياضة وصحة الفـم واألسـنان خـالل    والنظافةالصحي السليم  
حلقـة بنسـبة   29تنـوع يف املفـاهيم الصـحية لعـدد    بينما ال يوجد  ,%28.  66حلقة بنسبة  

وبالتالي ال يوجد بهـا تنـوع إال يف بعـض املفـاهيم والقـيم العلميـة واالجتماعيـة   ,72%.  33
  والدينية األخرى.  

  Spacetoonعينة الدراسة بقناة   –) الشخصيات التي تقدم مسلسالت الكارتون 7( 
  عينة الدراسة –تقدم مسلسالت الكارتون ) يوضح الشخصيات التي 12جدول رقم (

  Spacetoonبقناة  
 % ك  الشخصيات   م
 100 120 كارتون  1

  100  120 املجموع 

) أهـــم الشخصـــيات التـــي قامـــت بـــأداء مسلســـالت 12يوضـــح اجلـــدول الســـابق رقـــم (  
فكــان الكــارتون هــو الشخصــية األساســية التــي تقــدم  ,Spacetoonالكــارتون علــى قنــاة 

  عهد األصدقاء وماشا والدب.  ,اينيوشا ,% ملسلسالت البؤساء100املسلسالت بنسبة  
عينة الدراسة املذاعة على قناة  –الكارتون ) اإلطار املكاني الذي تؤدى فيه مسلسالت 8(

Spacetoon 
  عينة الدراسة  –) يوضح اإلطار املكاني الذي تؤدى فيه مسلسالت الكارتون 13جدول رقم (

  Spacetoonاملذاعة على قناة  
 % ك  اإلطار املكاني الذي تؤدى فيه املسلسالت  م
 7. 31 38 حدائق 1
 9. 15 19 منزل  2
  17. 9  11  مدرسة 3
  25  30  شوارع وطرقات   4
  33. 18  22  أماكن أخرى  6

  100  120  املجموع 

ؤدى فيـه مسلسـالت 13أشارت نتائج اجلدول السابق رقم (   ) إلى اإلطار املكـاني الـذي تـُ
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. 31فجاءت احلـدائق يف املرتبـة األولـى بنسـبة    ,Spacetoonالكارتون املقدمة على قناة  
ثم جاءت الشوارع والطرقـات كمكـان تـؤدى فيـه املسلسـالت يف املرتبـة الثانيـة بنسـبة   ,7%

% مثـل اجلبـال واألمـاكن 33. 18وجاءت األماكن األخـرى يف املرتبـة الثالثـة بنسـبة   ,25%
ــة ــة بنســبة  ,العام ــة الرابع ــزل يف املرتب ــ ,%9. 15وجــاء املن ــة ث م املدرســة جــاءت يف املرتب

  %. 17. 9اخلامسة واألخيرة بنسبة  
  Spacetoonعينة الدراسة بقناة  –) نوع املفاهيم الواردة مبسلسالت الكارتون 9( 

عينة الدراسة بقناة  – ) يوضح نوع املفاهيم الواردة مبسلسالت الكارتون14جدول رقم (
Spacetoon  

 % ك  نوع املفاهيم   م
  83. 46 118  صحية 1
  24. 20  51 ثقافية  2
 49. 13 34  علمية   3

  32. 10  26  اجتماعية  4
  13. 9  23  دينية   5

  100  252  املجموع 

عينــة  –) نــوع املفــاهيم الــواردة مبسلســالت الكــارتون 14يوضــح اجلــدول الســابق رقــم (  
حيــث جــاءت املفــاهيم الصــحية يف املرتبــة األولــى بإجمــالي  ,Spacetoonالدراســة بقنــاة 

ــبة  118عـــدد  ــوم بنسـ ــة  ,%83. 46مفهـ ــة الثانيـ ــاهيم الثقافيـــة يف املرتبـ ــاءت املفـ ثـــم جـ
وجــاءت املفــاهيم العلميــة يف املرتبــة الثالثــة  ,%24 .20مفهــوم بنســبة  51بإجمــالي عــدد 
وجـــاءت املفـــاهيم االجتماعيـــة يف املرتبـــة  ,%49. 13مفهـــوم بنســـبة  34بإجمـــالي عـــدد 

ثم املفاهيم الدينية يف املرتبة األخيرة   ,%32.  10مفهوم بنسبة    26الرابعة بإجمالي عدد  
  %. 13. 9مفهوم بنسبة   23بإجمالي عدد 

عينــة الدراســة بقنــاة   –) ترتيب أهم املفاهيم الصحية والتي وردت مبسلســالت الكــارتون  10(
Spacetoon  

عينة الدراسة  –) يوضح ترتيب أهم املفاهيم الصحية والتي وردت مبسلسالت الكارتون 15جدول رقم (
 Spacetoonبقناة 

 %  ك  املفاهيم الصحية  م
 15. 49 58 الغذاء الصحي السليم 1

 42. 25 30 النظافة الشخصية  2

  10. 16  19  ممارسة الرياضة  3

  32. 9  11  صحة الفم واألسنان  4

  100  118  املجموع 
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 –) نوع املفاهيم الصحية الواردة مبسلسالت الكـارتون  15يوضح اجلدول السابق رقم (   
حيث جاءت املفاهيم الصحية املتعلقة بالغذاء الصـحي   ,Spacetoonعينة الدراسة بقناة  

% كــاحلرص علــى غســل اخلضــروات والفاكهــة 15. 49الســليم يف املرتبــة األولــى بنســبة 
ثــم جــاءت املفــاهيم  ,ع أكــل اخلضــروات والفاكهــة الطازجــةجيــًدا باملــاء والصــابون وتشــجي

% كاالهتمـــام 42. 25الصـــحية املتعلقـــة بالنظافـــة الشخصـــية يف املرتبـــة الثانيـــة بنســـبة 
وجاءت املفاهيم الصحية املتعلقة مبمارسـة   ,بنظافة امللبس وغسل اليدين قبل األكل وبعده

أجهــزة اجلســم املختلفــة وزيــادة % كتنشــيط 10. 16الرياضــة يف املرتبــة الثالثــة بنســبة 
وجاءت املفاهيم الصحية املتعلقة بصحة الفم واألسنان يف املرتبـة الرابعـة بنسـبة   ,حيويتها

ــل 32. 9 ــد أك ــف األســنان مباشــرة بع ــف األســنان بانتظــام وتنظي ــى تنظي ــة عل % كاملواظب
  احللوى.  

عينة الدراسة  –سالت الكارتون ) ترتيب أهم فئات مفهوم الغذاء الصحي السليم والتي وردت مبسل11( 
  Spacetoonبقناة 

) يوضح ترتيب أهم فئات مفهوم الغذاء الصحي السليم والتي وردت مبسلسالت الكارتون 16جدول رقم (
 Spacetoonعينة الدراسة بقناة  –

 %  ك  مفاهيم الغذاء الصحي السليم   م
 14. 24  14 التعريف مبكونات الغذاء األساسية  1

 97. 18  11 األطفال مبعلومات عن املواد الغذائيةإمداد  2

  06. 12  7  عدم شراء الطعام من الباعة اجلائلني  3

4  
احلرص على غسل اخلضروات والفاكهة جيًدا  

  باملاء والصابون 
6  10 .34  

  62. 8  5  احلرص على تنويع الغذاء  5

  62. 8 5  احلرص على تناول احلليب  6

  90. 6  4  حفظ الطعام من التلوث  7

  17. 5 3  احلرص على تناول وجبات غذائية متوازنة  8

  45. 3  2  تشجيع أكل اخلضروات والفاكهة الطازجة  9

  72. 1  1  احلرص على عدم تناول األطعمة املعلبة  10

  100  58  املجموع 

) ترتيـب أهـم فئـات مفهـوم الغـذاء الصـحي السـليم 16يوضح لنا اجلدول السـابق رقـم (  
حيــث جــاءت  ,Spacetoonعينــة الدراســة بقنــاة  –والتــي وردت مبسلســالت الكــارتون 

مفاهيم الغذاء الصحي السليم كالتالي: جاء التعريف مبكونات الغذاء األساسية يف املرتبـة 
إمداد األطفال مبعلومات عن املواد الغذائية جاء يف املرتبة يليها    ,%14.  24األولى بنسبة  
ثم جاء يف املرتبة الثالثة عدم شراء الطعام مـن الباعـة اجلـائلني   ,%97.  18الثانية بنسبة  
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ــبة  ــاء  ,%06. 12وبنسـ ــًدا باملـ ــة جيـ ــروات والفاكهـ ــل اخلضـ ــى غسـ ــرص علـ ــاء احلـ ــم جـ ثـ
ويف املرتبــة اخلامســة جــاء احلــرص  يليهــا ,%34. 10والصــابون يف املرتبــة الرابعــة بنســبة

ثم توالى بعد ذلك بـاقي مفـاهيم الغـذاء   ,%62.  8على تنويع الغذاء واحلليب وذلك بنسبة  
  الصحي السليم.  

عينــة الدراســة بقنــاة  –) ترتيب أهم فئات مفهوم النظافة الشخصية والتي وردت مبسلسالت الكــارتون 12( 
Spacetoon 
  –) يوضح ترتيب أهم فئات مفهوم النظافة الشخصية والتي وردت مبسلسالت الكارتون 17جدول رقم (

 Spacetoonعينة الدراسة بقناة 
 %  ك  مفاهيم النظافة الشخصية  م
 33. 23 7 احلرص على استعمال األدوات الشخصية والعناية بنظافتها 1

 33. 13  4 االستحمام مباء نظيف وصابون  2

  10  3  االهتمام بنظافة امللبس 3

  10  3  احلرص على االستحمام بصفٍة منتظمة  4

  67. 6  2  غسل اليدين باملاء والصابون بعد استعمال املرحاض  5

  67. 6  2  غسل اليدين قبل إعداد الطعام 6

7 
تغطية الفم واألنف مبنديل عند العطس أو السعال والتخلص من  

  املنديل بطريقة صحية
2  6 .67  

  67. 6 2  غسل اليدين قبل األكل وبعده  8

  33. 3  1  املواظبة على تقليم األظافر بانتظام 9

  33. 3  1  االهتمام بنظافة العيون 10

  33. 3  1  االهتمام بنظافة األنف 11

  33. 3  1  العناية بنظافة األذن  12

  33. 3  1  االهتمام بنظافة الشعر  13

  100  30 املجموع 

) ترتيــب أهــم فئــات مفــاهيم النظافــة الشخصــية 17يوضــح لنــا اجلــدول الســابق رقــم (  
حيــث جــاءت  ,Spacetoonعينــة الدراســة بقنــاة  –والتــي وردت مبسلســالت الكــارتون 

مفــاهيم النظافــة الشخصــية كالتــالي: جــاء احلــرص علــى اســتعمال األدوات الشخصــية 
يليهـــا االســـتحمام مبـــاء نظيـــف  ,%33. 23والعنايـــة بنظافتهـــا يف املرتبـــة األولـــى بنســـبة 

ثـــم جـــاء يف املرتبـــة الثالثـــة كـــل مـــن  ,%33. 13وصـــابون جـــاء يف املرتبـــة الثانيـــة بنســـبة 
ثـم تـوالى   ,%10س واحلرص على االستحمام بصـفٍة منتظمـة بنسـبة  االهتمام بنظافة امللب

  بعد ذلك باقي مفاهيم النظافة الشخصية.  
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عينــة الدراســة  –) ترتيب أهم فئات مفهوم ممارسة الرياضــة والتــي وردت مبسلســالت الكــارتون 13( 
  Spacetoonبقناة 

عينة  –وردت مبسلسالت الكارتون  ) يوضح ترتيب أهم فئات مفهوم ممارسة الرياضة والتي18جدول رقم (
  Spacetoonالدراسة بقناة 

 %  ك  مفاهيم ممارسة الرياضة   م

 84. 36  7 تساعد على امتصاص املواد الغذائية بشكٍل أكثر فاعلية  1

  79. 15  3 تنشيط أجهزة اجلسم املختلفة وزيادة حيويتها 2

 79. 15  3  تساعد الطفل على التمتع باحليوية والشباب 3

  10,53  2  زيادة مقاومة اجلسم لألمراض والتعب  4

  10,53  2  تنشيط الدورة الدموية  5

  5,26  1  تساعد اجلسم على التخلص من الفضالت بسرعة  6

  5,26  1  تساعد على النوم بعمق  7

  100  19  املجموع 

) ترتيــب أهــم فئـات مفــاهيم ممارســة الرياضــة 18أشـارت نتــائج اجلــدول السـابق رقــم (  
حيــث جــاءت  ,Spacetoonعينــة الدراســة بقنــاة  –والتــي وردت مبسلســالت الكــارتون 

مفاهيم ممارسة الرياضة كالتالي: جاء مفهوم أنها تسـاعد علـى امتصـاص املـواد الغذائيـة 
يليهـا أنهـا تنشـط أجهـزة اجلسـم  ,%84. 36لـى بنسـبة بشكٍل أكثـر فاعليـة يف املرتبـة األو

املختلفــة وزيــادة حيويتهــا وتســاعد الطفــل علــى التمتــع باحليويــة والشــباب وجــاء ذلــك يف 
ثـم جـاء يف املرتبـة الثالثـة أنهـا تسـاعد يف زيـادة مقاومـة   ,%79.  15املرتبة الثانية بنسـبة  

ثـم تـوالى بعـد ذلـك  ,%10,53اجلسم لألمراض والتعـب وتنشـيط الـدورة الدمويـة بنسـبة 
  باقي مفاهيم ممارسة الرياضة.  

  
  
  
  
  
  
  



 

 
1672 1672 

ــارتون 14(  ــنان والتـــي وردت مبسلســـالت الكـ ــم واألسـ ــات مفهـــوم صـــحة الفـ ــم فئـ ــة  –) ترتيـــب أهـ عينـ
   Spacetoonالدراسة بقناة 

  –) يوضح ترتيب أهم فئات مفهوم صحة الفم واألسنان والتي وردت مبسلسالت الكارتون 19جدول رقم (
 Spacetoonعينة الدراسة 

 %  ك  مفاهيم صحة الفم واألسنان   م

 18,18  2 جتنب اإلفراط من أكل احللوى  1

عدم وضع أجسام غريبة يف الفم مثل القلم أو  2

 املسطرة 
2  18,18 

  18,18  2  املواظبة على تنظيف األسنان بانتظام 3

  18,18  2  تنظيف األسنان مباشرة بعد أكل احللوى 4

  9,09  1  املحافظة على فرشاة األسنان نظيفة  5

  9,09  1  عدم فتح زجاجات املرطبات باألسنان   6

عدم استخدام األسنان لقطع األسالك أو اخليوط   7

  احلادة 
1  9,09  

  100  11  املجموع 

) ترتيب أهم فئات مفاهيم صـحة الفـم واألسـنان 19أشارت نتائج اجلدول السابق رقم (  
حيــث جــاءت  ,Spacetoonعينــة الدراســة بقنــاة  –والتــي وردت مبسلســالت الكــارتون 

عـدم  ,مفاهيم صحة الفم واألسنان كالتـالي: جـاء مفهـوم جتنـب اإلفـراط مـن أكـل احللـوى
 ,املواظبة على تنظيف األسنان بانتظـام  ,وضع أجسام غريبة يف الفم مثل القلم أو املسطرة

ثـم تـوالى   ,%18,18تنظيف األسـنان مباشـرة بعـد أكـل احللـوى  يف املرتبـة األولـى بنسـبة  
  بعد ذلك باقي مفاهيم صحة الفم واألسنان. 

  خامتة الدراسة:
ــة الرســوم املت   ــت الدراســة احلالي ــاهيم الصــحية لــدى تناول ــة ودورهــا يف تنميــة املف حرك

سنوات وقد استعانت الباحثة مبـنهج املسـح إلجـراء الدراسـة التحليليـة   6  -4األطفال من  
ــاة  ــة علـــى قنـ ــة املدبلجـ ــل ( ,Spacetoonلـــبعض املسلســـالت الكرتونيـ ) 4ولقـــد مت حتليـ

ــة) مــن  36دقيقــة و 27ســاعة و 31) حلقــة بواقــع (120مسلســالت بواقــع ( خــالل ثاني
ولقد استغرقت مدة تفريغ وحتليـل البيانـات   ,وحدات وفئات التحليل التي وضعتها الباحثة

وتوصـلت الباحثـة   ,م2019ديسـمبر    -ستة أسابيع عقـب انتهـاء الـدورة البرامجيـة أكتـوبر
    -إلى عدة نتائج من أهمها:
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ــاة املـــدة الزمنيـــة التـــي شـــغلتها املفـــاهيم الصـــحية والتـــي مت عرضـــها مـــن خـــالل ق -1 نـ
Spacetoon,  فاســتغرقت 100دقيقــة بنســبة  146فاســتغرقت املفــاهيم الصــحية %

 ,%19. 32دقيقـــة بنســـبة  47املفـــاهيم الصـــحية املتعلقـــة بالغـــذاء الصـــحي الســـليم 
. 25دقيقــة بنســبة  37واســتغرقت املفــاهيم الصــحية املتعلقــة بالنظافــة الشخصــية 

. 22دقيقـة بنسـبة    33الرياضة    واستغرقت املفاهيم الصحية املتعلقة مبمارسة  ,34%
دقيقـة بنسـبة   29واستغرقت املفـاهيم الصـحية املتعلقـة بصـحة الفـم واألسـنان    ,60%
19 .9 .%  

ا بنســبة  118جــاءت املفــاهيم الصــحية يف املرتبــة األولــى بإجمــالي عــدد  -2 . 46مفهومــً
ا بنسـبة مفهومًـ  51ثم جاءت املفاهيم الثقافية يف املرتبـة الثانيـة بإجمـالي عـدد   ,83%
ــة بإجمــالي  ,24%. 20 ا بنســبة  34وجــاءت املفــاهيم العلميــة يف املرتبــة الثالث مفهومــً
مفهوًما بنسبة   26وجاءت املفاهيم االجتماعية يف املرتبة الرابعة بإجمالي    ,49%.  13
ا بنســبة  23ثــم املفــاهيم الدينيــة يف املرتبــة األخيــرة بإجمــالي  ,% 32. 10 . 9مفهومــً
13 .%  

عينــة  –ات مفهــوم الغــذاء الصــحي الســليم والتــي وردت مبسلســالت الكــارتون أهــم فئــ -3
حيث جاءت مفاهيم الغذاء الصحي السليم كالتالي: جاء   ,Spacetoonالدراسة بقناة  

يليهــا إمــداد  ,%14. 24التعريــف مبكونــات الغــذاء األساســية يف املرتبــة األولــى بنســبة 
ثـم جـاء   ,%97.  18يف املرتبة الثانية بنسبة  األطفال مبعلومات عن املواد الغذائية جاء  

ثـم جـاء   ,%06.  12يف املرتبة الثالثة عـدم شـراء الطعـام مـن الباعـة اجلـائلني وبنسـبة  
ــة الرابعــة  ــًدا باملــاء والصــابون يف املرتب ــى غســل اخلضــروات والفاكهــة جي احلــرص عل

ء واحلليـب يليها ويف املرتبة اخلامسة جاء احلـرص علـى تنويـع الغـذا  ,%34.  10بنسبة
  ثم توالى بعد ذلك باقي مفاهيم الغذاء الصحي السليم.   ,%62. 8وذلك بنسبة  

ــارتون  -4 ــي وردت مبسلســالت الك ــة الشخصــية والت ــاهيم النظاف ــات مف ــة  –أهــم فئ عين
حيــث جــاءت مفـاهيم النظافــة الشخصــية كالتــالي: جــاء  ,Spacetoonالدراسـة بقنــاة 

احلرص على اسـتعمال األدوات الشخصـية والعنايـة بنظافتهـا يف املرتبـة األولـى بنسـبة 
. 13يليها االسـتحمام مبـاء نظيـف وصـابون جـاء يف املرتبـة الثانيـة بنسـبة   ,33%.  23
س واحلـــرص علـــى ثـــم جـــاء يف املرتبـــة الثالثـــة كـــل مـــن االهتمـــام بنظافـــة امللـــب ,33%

ثــم تــوالى بعــد ذلــك بــاقي مفــاهيم النظافــة  ,%10االســتحمام بصــفٍة منتظمــة بنســبة 
 الشخصية.  

عينـــة  –أهـــم فئـــات مفـــاهيم ممارســـة الرياضـــة والتـــي وردت مبسلســـالت الكـــارتون  -5
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حيــث جــاءت مفــاهيم ممارســة الرياضــة كالتــالي: جــاء  ,Spacetoonالدراســة بقنــاة 
تصاص املواد الغذائية بشـكٍل أكثـر فاعليـة يف املرتبـة األولـى مفهوم أنها تساعد على ام

يليهـا أنهـا تنشـط أجهـزة اجلسـم املختلفـة وزيـادة حيويتهـا وتسـاعد   ,%84.  36بنسبة  
 ,%79.  15الطفل على التمتع باحليوية والشـباب وجـاء ذلـك يف املرتبـة الثانيـة بنسـبة  

ــادة مق ــا تســاعد يف زي ــة أنه ــة الثالث ــم جــاء يف املرتب اومــة اجلســم لألمــراض والتعــب ث
ثـم تـوالى بعـد ذلـك بـاقي مفـاهيم ممارسـة   ,%10,53وتنشيط الدورة الدموية بنسـبة  

  الرياضة.  
  التوصيات:

تزويـد األطفـال بـالوعي الصـحي  يف املتحركـة الرسـوم بـرامج مـن االسـتفادة ضـرورة -
  واالهتمام أكثر باملفاهيم الصحية.  

مواجهة التأثيرات السلبية ملضامني أفـالم الرسـوم املتحركـة مـن جانـب األسـرة، وجميـع   -
  املؤسسات التربوية واإلعالمية األخرى.  

ضرورة إجراء أبحاث متعمقة لتحليل مضمون الرسوم املتحركـة وتأثيرهـا علـى منظومـة   -
  قيم. ال

إجراء نوع من الرقابة احلكومية على القنوات الفضائية والسيما قنوات األطفال لكونهـا   -
  تشكل شريكًا حقيقًيا يف تربية األطفال.  

وأن تراعـى منظومـة   ,العمل على تشجيع االستثمار يف إنتاج بـرامج األطفـال التلفزيونيـة  -
  القيم. 

تعتمـد  ,املتحركـة للرسـوم تربويـة بـرامج مـلع إلـى والتعلـيم التربيـة وزارة سـعي ضـرورة -
 العلـوم تـدريس يف منهـا لالسـتفادة علـى االبتكـار والتجديـد ال علـى التقليـد واملحاكـاة؛

  لطالب املراحل الدراسية املختلفة.  
 وتقـدمي اختيـار يف التليفزيـون مؤسسـة على ومؤثرة ضاغطة قوة تشكل أن األسرة على -

 القـيم لهـم وجتنـبهم اإليجابيـة القـيم تعـزز التـي املفيـدة لألطفـال البـرامج املوجهـة
 السلبية. 

ضبط معدل املشاهدة للرسوم املتحركة واالهتمام بأسـلوب التربيـة ألنـه يخلـق شخصـية   -
  سوية.  

تنبيــه األبنــاء خــالل متــابعتهم للرســوم املتحركــة أن اخليــال جــزء مــن الواقــع ولــيس كــل  -
  الواقع، فالبد من االحتكاك بالواقع والتواصل مع اآلخرين.  
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  بحوث مقترحة:
التثقيـف الغـذائي  يف املتحركـة الرسـوم اسـتخدام أثـر حـول الدراسـات مـن املزيـد إجراء -

  لألطفال.  
ودورهـا يف تنميـة القـيم االجتماعيـة  املتحركـة توصي الباحثة بإجراء دراسة عن الرسوم -

  .  لدى األطفال
تزويـد الطفـل  يف املتحركـة الرسـوم أفـالم دور حـول الدراسـات مـن املزيـد إجـراء -

  باملعلومات.  
زيـادة املحصـول  يف املتحركـة الرسـوم اسـتخدام أثـر توصي الباحثة بإجراء دراسـة حـول -

  اللغوي عند األطفال.  
  

  املراجــــع العربية واألجنبية: 
 االجتماعيــة والقــيم العلميــة املفــاهيم بعــض تنميــة يف املتحركــة الرســوم اســتخدام فاعليــةبثينة محمـد سـعيد. " -1

رســالة دكتــوراه غيــر  ,كليــة التربيــة ,(الســعودية: جامعــة أم القــرى ,"املكرمــة مكــة مدينــة يف الروضــة ألطفــال
  .  2ص  ,)2012,منشورة

 ص ,٢٠٠٠ القـاهرة، ,الطبعـة األولـى ,الكتـب "، عـالمللطفــل النفســية والصــحة التليفزيــون ". عطية الدين عز -2
  .  ٥3-٥2 ص

 ,1993 ,قطـر ,التربيـة مجلـة ,"ومسلسالت األطفال الكارتون ألفالم التربوي الدورمحمد. " مكي مختار أحمد -3
  .  145-122ص ص

 األساسي  الثالث الصف تالميذ لدى التربوية األهداف حتقيق يف املتحركة الرسوم برامج دورمنال الشديفات. " -4
  .  12ص  ,2006  ,األردن إربد، اليرموك، جامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة ,"املعلمني نظر وجهة من

 ,)2005 ,والتوزيـع للنشـر حنـني دار :األولـى، (عمـان الطبعـة ,"والتــدريب التعلــيم تكنولوجيــا". عـادل سـلطان -5
  .  129ص

 الشئون  مجلة  , "مقارنة حتليلية  دراسة  , "اإلمارات دولة تليفزيون  يف األطفال برامج. "عبداهللا العلي فوزية -6
  .  29، ص 2004 ,االجتماعية

7-Rice,R. and Atkins . "public communication campaigns", 2 ed (London sage 
publications , 1989,p7.  

-دور الرسوم املتحركة يف تنمية اجلوانب املعرفية لدى أطفال مرحلة الطفولة املتــأخرةوائل مخيمر عبد النبي. "  -8
  .  490ص  ,2011  ,أكتوبر  ,بيةدراسات وبحوث اجلمعية العربية لتكنولوجيا التر  ,دراسة حتليلية"

  .  23ص  ,)1999  ,بيروت  ,(املركز الثقايف العربي  ,"معالم نحو تأويل واقعي ,املفاهيممحمد مفتاح. " -9

أثــر كــل مــن املــدرس بخريطــة املفــاهيم واألســلوب املعــريف علــى حتصــيل طــالب الصــف عبد الرحمن السـعدني. "    -10
 ,رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة ,"البيولوجيــة املتضــمنة يف وحــدة التغذيــة يف النبــاتالثــاني الثــانوي للمفــاهيم 

  .  35ص  ,)1988(جامعة طنطا: كلية التربية،  
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رســـالة  ,"فعاليـــة برنـــامج بالوســـائط املتعـــددة لتنميـــة املفـــاهيم والـــوعي الصـــحيمحمــد ســليمان أبــو شـــقير. " -11
 ,2006 ,غـزة ,قسـم املنـاهج وتكنولوجيـا التعلـيم  ,لتربيـةكليـة ا  ,(اجلامعـة اإلسـالمية  ,ماجستير غيـر منشـورة

  .  11ص

ــة -12 ــة الصــحة العاملي ــة،  . "الــدليل الصــحي لألســرة"،منظم ــة املصــرية لنشــر املعرف ــاهرة: اجلمعي  ,)1991(الق
  .  19ص

وجهــة دور ريــاض األطفــال يف توعيــة طفــل الروضــة مبفــاهيم الثقافــة الصــحية مــن علــي عبــد التــواب عتمــان. " -13
ــة جامعــة األزهــر ,"نظــر املعلمــات وأمهــات األطفــال يف ضــوء بعــض املتغيــرات ــة ,مجل ــة التربي  ,169العــدد  ,كلي

  .  24ص  ,2016  ,يوليو ,اجلزء األول

  .  223ص  ,)2004 بيروت، الفجر، الطبعة األولى،) دار "،اإلعالمي ملعجما. "حجاب منير محمد  -14

 بيـروت، النهضـة، دار الطبعـة األولـى، "،والتعلــيم التربيــة مصــطلحات معجــمجـرجس. " ميشـال جـرجس -15
  .  215ص  ,2005

ـكر دار "،الثالــث واألب األطفــال :األطفــال علــى التليفزيــون لتــأثيرات احلديثة االجتاهاتمحمد معوض. " -16  الف
  .  22ص  ,اجلزائر احلديث،

  -أسماء السادة األساتذة املحكمني الستمارة حتليل املضمون وهم:  -17

 جامعة عني شمس-أ. د/ محمد معوض إبراهيم، أستاذ اإلعالم بكلية الدراسات العليا للطفولة    -

  جامعة القاهرة  -أ. د/ محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية اإلعالم    -

  جامعة األزهر  -إلعالم بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية  أ. د/ جمال عبد احلي النجار، أستاذ ا  -

  كلية التربية جامعة كفر الشيخ –أ. د/ عادل البنا، أستاذ املناهج وطرق التدريس    -

  جامعة كفر الشيخ  -د/ محمد احلفناوي، مدرس الصحافة بكلية اآلداب    -

ولقد قامـت بتحليـل  ,جامعة كفر الشيخ -د/ إيناس منصور شرف، مدرسة الصحافة بكلية التربية النوعية   -
وضــوح االســتمارة % للتأكــد مــن 4عينــة الدراســة بنســبة -عينــة مــن مسلســالت الرســوم املتحركــة املدبلجــة

  وثباتها.  

رسالة دكتوراه ، عــام" 12-6لدى األطفال من  . "دور إعالنات التليفزيون يف تكوين العادات الغذائيةسعيد مناع  -18
  ).  2003، (جامعة عني شمس: كلية التربية النوعية،  غير منشورة

دراسـة حتليليـة  ,""استخدامات وإشباعات برامج التوعية الصحية يف التليفزيون العمــانيمحمد سيد عتران.   -19
  ).  2004  ,(جامعة القاهرة: كلية اإلعالم  ,املجلة املصرية لبحوث اإلعالم  ,ميدانية

رسـالة ، "فعالية برنامج مقترح لتنمية الوعي الغذائي لــدى طــالب كليــة التربيــة النوعيــة"سماح حلمي ياسني.   -20
  ).  2007، (جامعة طنطا: كلية التربية النوعية، قسم االقتصاد املنزلي،  دكتوراه غير منشورة

 ,الــوعي الصــحي ألطفــال مــا قبــل املدرســة يف ضــوء معــايير التربيــة الصــحية" "تنميــةإكــرام حمــودة اجلنــدي.  -21
  ).  2008قسم رياض األطفال،    ,(جامعة طنطا: كلية التربية  ,رسالة دكتوراه غير منشورة

"دور وســــائل االتصــــال يف تشــــكيل معــــارف واجتاهــــات اجلمهــــور املصــــري نحــــو القضــــايا هالـــة ســـمير محمـــود.  -22
  ).  2010,(جامعة القاهرة: كلية اإلعالم  ,ير غير منشورةرسالة ماجست  ,الصحية"

"البــــرامج الصــــحية بــــالقنوات الفضــــائية العربيــــة ودورهــــا يف إمــــداد الطالبــــات نهــــى عبــــد الــــرحمن يوســــف.  -23
  ).  2011,(جامعة املنصورة: كلية التربية النوعية  ,رسالة ماجستير غير منشورة  ,اجلامعيات باملعلومات"
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دور ريــاض األطفــال يف توعيــة طفــل الروضــة مبفــاهيم الثقافــة الصــحية مــن وجهــة ب عتمــان. "علــي عبــد التــوا -24
ــة جامعــة األزهــر ,"نظــر املعلمــات وأمهــات األطفــال يف ضــوء بعــض املتغيــرات ــة ,مجل ــة التربي  ,169العــدد  ,كلي

  .  2016  ,يوليو ,اجلزء األول

25- Gherunpong, Sudaduang. "A sociodental approach to 
assessing children's oral health needs: integrating in oral health-related 
quality of life (OHRQoL) measure into oral health service planning. 
Bulletin of the World Health Organization", Jan, 2006, Vol. 84 Issue 1, pp 
9-36.  

26- Haverkamp, Beatrijs, Bovenkerk, Bernice. " A Practice-Oriented Review 
of Health Concepts", Journal of Medicine & Philosophy, Aug,2018, Vol. 43 
Issue 4, pp 381-401.  

27- Srinivas, Abhinaya. " Evaluation of parental attitude toward the first child’s 
and subsequent child’s oral health care – A questionnaire study, Drug 
Invention Today", Apr, 2019, Vol, 11 Issue 4, pp875-878.  

28-Çalışkan, Cüneyt, Topsakal, Hatice. "The Health Complaints of School 
Age Children in Turkey ,"Journal of Pediatric Research, 2020, Vol, 7 Issue 2, 
pp114-120.  

 املصــري التليفزيــون يف األطفــال بــرامج التــي تعكســها االجتماعيــة املعرفــة "جوانــب.  محمـود صـابر أميـرة -29
 معهـد شـمس، عـني ، (جامعـةمنشـورة غيـر ماجسـتير رسـالة ,ســنة) 18-12ســن ( مــن بــاملراهق وعالقتهــا

 ).  2000,الدراسات العليا للطفولة

 السـابع، العـدد ،والتنمية الطفولة مجلة ,"القطري الطفل على املستوردة املتحركة الرسوم تأثير. "راشد لولوة -30
  .  2002,الثامن املجلد

 للقنــاة مســحية دراســة -املحلــى التلفــاز يف األطفــال بــرامج تعكســها التــي القــيم. "محمـد منصـور عبـده منـال -31
  .  (  2003,الطفل وثقافة اإلعالم قسم للطفولة، العليا الدراسات معهد  :شمس عني (جامعة  ,الرابعة"

 Spaceالقــيم التــي تعكســها أفــالم ومسلســالت الكــارتون (الرســوم املتحركــة) يف قنــاة صـابر سـليمان عسـران. " -32
toon  املـؤمتر العلمـي السـنوي  ,)2004"، (جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، وعالقتها بالهوية العربية اإلســالمية

  مايو.    6-4،  1ج  ,اإلعالم املعاصر والهوية العربية  -العاشر  

 املـؤمتر إلـى مقـدم بحث ,حتليلية" دراسة "املتحركة الرسوم أفالم يف املتضمنة "القيمعليان عبداهللا احلولي.  -33
 الفتـرة يف اإلسـالمية اجلامعـة يف التربيـة كليـة يف املنعقـد ,العصـر وتغيرات فلسطني يف األول التربية التربوي

  .  2004  ,منشور  غير بحث ,24/11/2004-23من

مــن  املدرسـةأثر مشاهدة الرسوم املتحركة يف التليفزيون املصري يف إكساب طفــل مــا قبــل سماح محمد الزمزمي. " -34
(جامعة عني شمس: معهـد الدراسـات  ,رسالة ماجستير غير منشورة "،) بعض املهارات االجتماعية6 –  4سن (

  ).  2005العليا للطفولة، قسم اإلعالم وثقافة الطفل،  

  الثالــث الصــف تالميــذ لــدى التربويــة األهــداف حتقيــق يف املتحركــة الرســوم بــرامج دورمنـال الشـديفات. " -35
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