
 

 

   

 

 

 األزهر جامعة عن تصدر محكمة علمية مجلة

 

 مراسالت باسم سكرتير التحرير على العنوان اآلتي:ال هتوج                 
 جامعة األزهر    -كلية اإلعالم -مدينة نصرالقاهرة:     : المراسالت

 https://jsb.journals.ekb.eg         :أو على الموقع اإللكتروني للمجلة       
 

 م2018 ر أكتوب  - هـ 1440 صفر: (الثانيالجزء ) الخمسون العدد 

 6555رقم اإليداع بدار الكتب المصرية : 

   9297-1110الترقيم الدولي للنسخة اإللكترونية:  



 

 االستشارٌةالهٌئة 

 - 

 - 

 - 

- 

-  

-  

-  

-  

- 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

- 

-  

-  

- 

-  

-  

 قواعد النشر                  

تقوم المجلة بنشر البحوث والدراسات ومراجعات الكتب 
 والتقارٌر والترجمات وفق القواعد اآلتٌة:

 واالنجلٌزٌة العربٌة باللغتٌن للنشر البحوث تقبل. 

 التدرٌس هٌئة معاونً بحوث المجلة تنشر 
 الماجستٌر درجتً على للحصول كمتطلب

 .والدكتوراه

 هٌئة ألعضاء العلمٌة المقاالت المجلة تنشر 
 .أستاذ بدرجة التدرٌس

 اإلعالم أساتذة من اثنٌن تحكٌم على النشر ٌعتمد 
البحث  تحته ٌندرج الذي الدقٌق التخصص فً 

 للنشر.صالحٌة المادة مدى تحدٌد ل

 .أال ٌكون البحث قد سبق نشره فً أي مكان آخر 

  ال ٌقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال ٌزٌد عن
عشرة آالف كلمة ... وفً حالة الزٌادة ٌتحمل 

 الباحث فروق تكلفة النشر.

  ٌزود الباحث المجلة بثالث نسخ من البحث
، C Dمطبوعة بالكمبٌوتر .... ونسخة على  

احث وعنوان بحثه على على أن ٌكتب اسم الب
غالف مستقل وٌشار إلى المراجع والهوامش فً 
المتن بأرقام وترد قائمتها فً نهاٌة البحث ال فً 

 اسفل الصفحة.

  .... ال ترد األبحاث المنشورة إلى أصحابها
وتحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر، وٌلزم 
الحصول على موافقة كتابٌة قبل إعادة نشر مادة 

 نشرت فٌها.

 نشر األبحاث بأسبقٌة قبولها للنشر .ت 

 .ترد األبحاث التً ال تقبل النشر ألصحابها 
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 الدراسة:  مستخلص
لطفل ما قبل  العربيةتية المقدمة ببرامج األطفال بالقنوات الفضائية الدراسة رصد وتحليل المهارات الحياهدفت 

, واعتمدت الباحثة على منهج المسح بالعينة بشقه التحليلي, وتمثل ذلك في مسح مضمون عينة عمدية من المدرسة
التي تركز عليها برامج األطفال التي تقدمها القنوات الفضائية العربية, وذلك بهدف التعرف على المهارات الحياتية 

بنات ووالد(, وذلك  -3افتح ياسمسم ج -هذه البرامج خالل فترة التحليل, وتمثلت عينة الدراسة في برامج ) تيال توال
وتوصلت نتائج الدراسة م, 30/6/2018م, وحتى 1/4/2018خالل دورة برامجية مدتها ثالثة أشهر بدأت من

 -إلى:
شتمل كل برنامج على معالجة أكثر اها برامج األطفال عينة الدراسة وقد المهارات الحياتية التي تناولت تنوع -

( مهارة تم تناولها خالل فترة الدراسة, حيث جاء 1990من مهارة من المهارات حيث وضح ذلك واشتملت على )
بواقع  في مقدمة برامج األطفال التي تناولت المهارات الحياتية لطفل ما قبل المدرسة 3برنامج أفتح ياسمسم ج

( مهارة بنسبة 805%(, يليها في الترتيب الثاني برنامج تيال توال بواقع )48.3بنسبة بلغت) ( مهارة و962)
لبرامج األطفال التي تناولت المهارات الحياتية لطفل  %(, ثم جاء برنامج بنات ووالد في الترتيب الثالث40.5بلغت)

  (.%11.2( مهارة بنسبة )223بواقع ) ما قبل المدرسة
بنسبة بلغت  عينة الدراسةوردت في برامج األطفال المهارات الحياتية التي مقدمة كما احتلت مهارات القيادة  -

%(, 19.8( مهارة بنسبة بلغت )394%(, بينما جاء في الترتيب الثاني مهارات التواصل االجتماعي بواقع )22.5)
"مهارات ذهنية" بنسبة بلغت  عينة الدراسةت في برامج األطفال وردللمهارات الحياتية التي يليها في الترتيب الثالث 

 وردت في برامج األطفالللمهارات الحياتية التي  %(, ثم جاء مهارات التعامل مع البيئة في الترتيب الرابع14.5)
 %( .14.0عينة الدراسة بنسبة بلغت) 

 طفل ما قبل المدرسة  -ت الفضائية العربية القنوا -برامج األطفال -المهارات الحياتية  :الكلمات المفتاحية

Life skills as reflected in the children programs in the Arab satellite channels 
for pre - school child "Analytical study”. 

Abstract: 
• The study aims at monitoring and analyzing the life skills provided by the 

children's programs in the Arabic satellite channels for preschool child. The 
researcher depended on the sample survey method in its analytical part. This 
represented in analyzing the content of an intentional sample of children programs 
which the Arab satellite channels displayed in order to know the life skills which 
these programs focused during the analysis period. The study sample represented 
in (Tela Tula - Open sesame Part 3- Girls and Boys) programs, during a three-
month program cycle that began from 4/1/2018 to 6/30/2018. 

The results of the study are the following:- 
- The life skills were various which the children programs dealt with. Each 

program included the treatment of more than one skill. The programs included 
(1990) skills that were dealt during the study period. Open sesame program Part 3 
came at the top of the children programs which dealt with the life skills for pre - 
school child with (962) skills and with percentage (48.3%), followed in the second 
rank Tela Tula program with (805) skills and with percentage (40.5%), then came 
“girls and boys” program in the third rank for children's programs that dealt with 
the life skills for the Pre-school child with (223) skills and with percentage (11.2%). 

 
 - The leadership skills were at the top of the life skills that were mentioned in 

the programs of the study sample and with percentage (22.5%), while social 
communication skills came in the second rank with (394) skills and with 
percentage (19.8%), followed in the third rank of the life skills displayed in the 
children programs for the study sample "mental skills" with percentage (14.5%) 
and then came the skills of dealing with the environment in the fourth rank of the 
life skills, which was mentioned in the children programs of the study sample with 
percentage (14.0%). 

KEY WORDS : Life Skills, Children's programs, Arabic satellite channels, 
Pre- School Children            
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مستقبل حياة  من خاللهاتضح يالبذرة األولى للشخصية التي  هيمرحلة الطفولة المبكرة تعد 
, لما لها من أثر في المراحل التي تليهاذات أهمية كبيرة ن مرحلة الطفولة المبكرة لذا فإ, الطفل
 الفترة هاعتبار با, ن ما يحدث فيها من نمو يصعب تقييمه أو تعديله في مستقبل حياة الفردإحيث 

لذاته الجسمية والنفسية  امحدد   اومفهوم  , التي يكون فيها الطفل فكرة واضحة وسليمة عن نفسه
من اهتمام العلم والعلماء في الوقت  اكبير   ادراسة الطفولة جزء   تشكلومن هنا , (1)واالجتماعية

ذ تمثل إ, لعلمي في المجتمعوتعتبر واحدة من المعالم التي يستدل بها على تبلور الوعى ا, الراهن
همية الخمس أ إلىشار العديد من علماء النفس أقد ف, امن االهتمام بالحاضر والمستقبل مع   اجزء  

سب الطفل العديد من الخبرات والمهارات والقيم والعادات تففيها يك, ولى في حياة الطفلسنوات األ
وفيها تتحدد معظم جوانب نموه , فعاليةوالمفاهيم التي تساعد على التفاعل مع البيئة بكفاءة و 

 .(2)يواالنفعال يوالجسم والعقلي االجتماعي
من هنا و , أهمية خاصة بين وسائل اإلعالم المختلفة الفضائية العربيةتكتسب القنوات و 
قادر علي الترفيه الجهاز ه الألن, أهمية التليفزيون خاصة بعد ظهوره في حياة األطفال تتضح

, ويعتبر أداة هامة للتعليم المباشر, على عقلية الطفل ووجدانهؤثر كذلك يو واحد  والتثقيف في وقت
ويقدم له الكثير عن عادات , إذ ينقل إلى الطفل المعلومات والمعارف واألخبار المحلية والعالمية

 ههمية التليفزيون في مجال تثقيف الطفل ألنه يجذب انتباهأوتزداد , المختلفة مجتمعاتوتقاليد ال
السمع يخاطب حاستي كما , طفال فترة طويلة في مشاهدتهويقضى األ, اتقريب   عامينمن سن 

كثر من حاسة من حواس الطفل أن الوسيلة االيضاحية التي تعتمد عليها أمن المعروف ف, البصرو 
من الوسيلة التي تعتمد على حاسة واحدة  اودوام   اكثر عمق  أكثر جدوى و أة يثرها التعليمأيكون 
وقد أشارت بعض الدراسات الحديثة إلى أن برامج األطفال جاءت في مقدمة البرامج التي , (3)فقط

 يكما أن برامج األطفال تحظى باهتمام من قبل مخطط, (4)يفضل األطفال مشاهدتها ومتابعتها
 البرامج التليفزيونية بما تمتلكه من آفاق واسعة وقدرات لتقديم المعلومات والمفاهيم والمهارات

 .(5)والمفردات اللغوية للطفل
في  امؤثر   االقنوات الفضائية العربية تؤدى دور   برامج األطفال التي تقدمها نومن هنا نجد أ

يتم بث الكثير من القيم فمن خاللها , مهارات الطفل وزيادة قدراته الفكرية والذهنية تنمية
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حيوي  يكون لها تأثير يوالت, دينية والجماليةوالمعتقدات والمفاهيم االجتماعية والنفسية والترفيهية وال
 .(6)ل االتجاهات السلوكية لألطفاليشكتعلى 

 تساعد أنها إلى الطفولة مرحلة في الحياتية المهارات اكتساب أهمية ترجعومن ناحية أخرى 
 إمكانات وتوسيع, ةالحيا مواقف عم تفاعلهم من وتزيد اليومية المشكالت مواجهة على الطفل
 والتفاعل, ةبشعبي على التمتع األطفال تساعد نهاإ حيث, األطفال لدى السوى نموالو  مالتعلي

 الذاتي االستقالل من كبير قدر تحقيقعن  فضال  , بالنفس الثقة اكتسابو األقران  مع االجتماعي
 . (7)النفس على العتماداو 

األطفال بالقنوات لذا وجدت الباحثة ضرورة دراسة المهارات الحياتية التي تقدمها برامج 
 قبل المدرسة. الفضائية العربية لطفل ما

 تحديد المشكلة البحثية:  -أوًل 
وجود برامج لألطفال في القنوات الفضائية العربية تعكس مهارات حياتية الحظت الباحثة 

في تشكيل عقلية الطفل واتجاهاته وميوله ونظرته  امما جعل برامج األطفال أكثر تأثير  متنوعة؛ 
ومن ثم فان هذه الدراسة , للتأثير الذى تغرسه هذه البرامج في سلوكيات األطفال اونظر  , حياةلل

قبل  تسعى لرصد المهارات الحياتية التي تقدمها برامج األطفال بالقنوات الفضائية العربية لطفل ما
 المدرسة.

 رسة استطالعية تستهدفقامت الباحثة بدا, ادقيق   اعلمي   اولتحديد أعمق للمشكلة البحثية تحديد  
وقد أوضحت نتائج الدراسة االستطالعية التي أجريت على , استكشاف أوضح لموضوع الدراسة

لمعرفة وتحديد أفضل البرامج التي تتناول ؛ ( متصلةعثالث قنوات فضائية عربية) لمدة ثالثة أسابي
 -:اآلتيوتبين , قبل المدرسة المهارات الحياتية لطفل ما

الذى تقدمه قناة براعم جاء في مقدمة البرامج التي تتناول المهارات  ال تولتيأن برنامج  -
 فتح ياسمسمابينما جاء برنامج , %(54.3المدرسة بنسبة بلغت ) ما قبل الحياتية لطفل

وفى المرتبة , %(32.6في المرتبة الثانية بنسبة بلغت) Sapetoonالذى تقدم قناة  3ج
 %(.13.1بنسبة )one الذى يعرض على قناة النهار بنات وولد الثالثة جاء برنامج

 ومن هنا تبلورت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس اآلتي:
ما  المهارات الحياتية التي تعكسها برامج األطفال بالقنوات الفضائية العربية لطفلهى ما 

 ؟المدرسة قبل
 -:تىاآلوذلك على النحو  فرعية أسئلةالرئيس عدة  تساؤلوينبثق من هذا ال

بالقنوات الفضائية العربية عينة الدراسة األهداف التي  إلى أى مدى حققت برامج األطفال -1
 ؟ت إليهاسع

 ما القوالب الفنية برامج األطفال بالقنوات الفضائية العربية عينة الدراسة؟  -2
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 برامج األطفال؟ ما المستويات اللغوية المستخدمة في تقديم المهارات في العينة -3

 طبيعة مقدمى برامج األطفال بالقنوات الفضائية المتخصصة عينة الدراسة؟ما نوع و  -4

ما أهم المهارات الحياتية التي تعكسها برامج األطفال بالقنوات الفضائية العربية لطفل ما قبل  -5
 المدرسة؟

ما نوعية المهارات الحياتية المتضمنة في حلقات العينة البرامجية بالقنوات الفضائية العربية  -6
 ة الدراسة؟عين

 ثانًيا: أهمية الدراسة:
 -وفيما يلي بعض النقاط الدالة على أهمية الدراسة الحالية:

برامج األطفال بالقنوات الفضائية التي  تؤديهتستمد الدراسة أهميتها من أهمية الدور الذى  -1
ومة وبذلك تضمن وصول المعل, تجذب انتباه الطفل من خالل الصورة والصوت واالستحواذ عليه

 بشكل بسيط وسهل.
وما يرتبط , كما ترجع أهمية الدراسة الحالية إلى تنامى االهتمام العالمى والعربى بالطفولة -2

لقاء الضوء على المهارات الحياتية التي تقدمها برامج األطفال, بها من دراسات وبحوث  وا 
كما أن الدراسات , والترفيهفي قالب جذاب ومشوق تحقق للطفل الفائدة والمتعة  العربيةبالفضائيات 

 في هذا المجال. ااإلعالمية تحتاج لمثل هذه النوعية من الدراسات التي تسد فراغ  
 حيث تعتبر مرحلة, تظهر أهمية الدراسة الحالية من أهمية المرحلة العمرية التي تتناولها -3

 ا معالم شخصيتهالطفولة المبكرة من المراحل الهامة التي يمر بها الطفل وتتحدد من خالله
 .كتساب المهارات المختلفةاوتعتبر تلك المرحلة من عمر الطفل هى األمثل لتعلم و , المستقبلية

 أهداف الدراسة:  -ثالثًا
تستهدف الدراسة رصد وتحليل المهارات الحياتية المقدمة ببرامج األطفال بالقنوات الفضائية 

 -وذلك من خالل:, المدرسة ما قبل لطفل العربية
صد أهم المهارات الحياتية التي تناولتها برامج األطفال بالقنوات الفضائية ر  .1

 العربيةعينة الدراسة.

لقاء الضوء على أهمية برامج األطفال كوسيلة مهمة لنقل المهارات والخبرات إ .2
 .درسةالم ما قبل الحياتية لطفل

لقنوات الفضائية التعرف على أنواع المهارات الحياتية التي تقدمها برامج األطفال با .3
 المدرسة. ما قبل العربية عينة الدراسة لطفل

برامج األطفال بالقنوات الفضائية العربية عينة  يلتعرف على نوع وطبيعة مقدما .4
 الدراسة.
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التعرف على األهداف التي تسعى الحلقات البرامجية بالقنوات الفضائية العربية   .5
 عينة الدراسة إلي تحقيقها.

اللغوية المستخدمة في تقديم المهارات الحياتية ببرامج األطفال المستويات  تحديد .6
 بالقنوات الفضائية العربية عينة الدراسة.

 لدراسة:: مصطلحات اارابعً 
 Life Skills:المهارات الحياتية

م(:بأنها "سلوك مكتسب ناتج من تنظيم الطفل للخبرات 1994)محمد رضاوقد عرفها 
وهذه الخبرات تمكنه من , طة بطريقة مقصودة أو غير مقصودةالمتحصلة لديه من البيئة المحي

ويساهم في إشباع حاجات الطفل وتحقيق ذاته وبناء , أداء السلوك بدرجة عالية من الدقة والمرونة
 . (8)شخصيته

"أنها مجموعة من الخبرات المنظمة التي يتم اكتسابها  م(:1998محمود مزيد)كما عرفها 
يق المشاهدة المتكررة للنماذج والمواقف التي تجعل الطفل يسلك بقصد أو بدون قصد عن طر 

 ".(9)لما يشاهده امشابه   اسلوك  
, المدرسة ما قبل الخبرات التي تقدمها برامج األطفال لطفل : تلكاوتقصد بها الباحثة إجرائيً 

 – االجتماعيمهارات التواصل  –ومن أهمها: "مهارت السالمة وحماية الذات من األخطار 
 –مهارات ذهنية  –مهارات القيادة  -مهارات الوعى الصحى - -مهارات التعامل مع البيئة

 .مهارات تكنولوجية" -مهارات فنية ويدوية
 Children's programsبرامج األطفال :

باستخدام  ا"بأنها أفكار تعالج وتجسد تليفزيوني   م(1994)محمد معوض إبراهيموقد عرفها 
على الصورة المرئية سواء  اافر لها إمكانيات الوسائل اإلعالمية وتعتمد أساس  التليفزيون كوسيلة تتو 

 .(10)ليعالج جميع جوانبها خالل مدة زمنية محددة اوتتخذ قالب  , مباشرة أو مسجلة
: تلك المواد التي تبثها وتقدمها القنوات الفضائية العربية وتشمل العديد من اويقصد بها إجرائيً 

 المدرسة. ما قبل وتخاطب مباشرة أطفال, التي تقدم المهارات الحياتية الفقرات المتنوعة
 Arabic satellite channelsالقنوات الفضائية العربية:

موجهة إلى األطفال , أنها القنوات التي يتم استقبالها عن طريق أجهزة االستقبال خاصة
متاع إي المقام األول إلى تهدف ف , والتيوتعرض هذه القنوات برامج األطفال متنوعة, العرب

 .(11)وتثقيف الطفل وتعليمه
 ما قبل تلك القنوات التي تعرض برامج متنوعة وتخاطب أطفال اوتقصد بها الباحثة إجرئيً 

  المدرسة.
 :Pre- School Childrenطفل ما قبل المدرسة
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وفى هذه  ,تمتد من بداية سن الثالثة إلى السادسة من العمر والتيمرحلة الطفولة المبكرة 
ويبدأ االعتماد على , وتتحدد معالم شخصيته الرئيسة, المرحلة ينمو وعى الطفل نحو االستقاللية

كما تنمو لديه القدرة على , وتظهر في حركاته قدر كبير من الثقة والتلقائية, نفسه في أعماله
 .(12)التقليد والمحكاة

سنوات وهو مايقابل مرحلة الطفولة ( 6-4الطفل في المرحلة العمرية )  اويقصد به إجرائيً 
 المبكرة.

 للدراسة: ي: اإلطار المعرفاخامسً 
 المدرسة: ما قبل برامج األطفال في الفضائيات العربية والمهارات الحياتية لطفل

 -خصائصها ومميزاتها(: -القنوات الفضائية العربية)أهميتها بالنسبة للطفل ( أ)
 ازمني   اوتشغل حيز  , ببرامج األطفال اخاص   ااهتمام   اهتولي التليفزيونات العربية منذ بدء إرسال

وبناء على ذلك تظهر الحاجة ألهمية أن يعرف اآلباء واألمهات معلومات , يتزايد عاما بعد عام
في  اواضح   احيث تلعب هذه القنوات دور  , للتعرف علي واقعها حول تأثيرات قنوات األطفال العربية

 .(13)اتإمداد الطفل العربي بالمعلوم
ويزداد دور قنوات األطفال المتخصصة اآلن في عصر العولمة أو ما يسمي بعصر 

ية والروحية والوطنية اإلنسان وذلك من خالل اتجاهها نحو ما يرسخ القيم , السماوات المفتوحة
تقديم النموذج االجتماعي الناجح للطفل وتقديم بوذلك , في االتجاه الصحيح طفلوتحريك سلوك ال

ب من قيم وعادات وتقاليد والحفاظ و ويضاف إلى ذلك دورها في نقل تراث الشع, وة الحسنةالقد
كما أن قنوات األطفال ببرامجها المختلفة تحث الطفل على , علي لغته بما يحفظ تماسكه ووحدته

وكيفية حل المشكالت المختلفة داخل البيئات , المشاركة االجتماعية في التعاون بين األطفال
وتقوي  هفكار المتنوعة وتثري خيالالكثير من االهتمامات وتشير لديه األ هوتخلق لدي, (14)لفةالمخت

 .(15)على الروابط بين أفراد األسرة
 أهمية القنوات الفضائية في تشكيل شخصية الطفل : 

خاصة في مرحلة ما قبل , للقنوات الفضائية المتخصصة للطفل دور هام في حياة األطفال
 -:(16)يما يلىمثل تلك األهمية فالمدرسة وتت

 باإلضافة إلى األسرة , أصبحت شخصية الطفل إلى حد ما من صنع وسائل اإلعالم
 والمدرسة في ظل التطور التكنولوجي.

 التي  لقد أوجدت طبيعة العصر وتطور الحياة االهتمام بالطفولة من خالل القنوات الفضائية
, األطفال من خالل ما تنقله في مادتها في تشكيل شخصيات اهام   اأصبحت تلعب دور  

لما تقوم  اوشكلها وأنشطتها من قيم ونماذج وتفاعالت وتوجهات صريحة أو ضمنية ونظر  
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تشكل  أنهالدرجة , به وسائل اإلعالم خاصة التليفزيون من وظائف نفسية في حياة الطفل
 عالمه الخاص.

 وتختلف في , األخرىن الوسيلة لكل وسيلة من وسائل اإلعالم مميزات وخصائص تميزها ع
فالجهاز المرئي هو نافذة صغيرة يري فيها الطفل وهو , طفالالتأثير الذى تحدثه في األ

وعليه يرى الطفل مشاهد من بالد بعيدة ونماذج من , في بيته العالم الخارجي الكبير
 وهذا في حد ذاته ثقافة كبيرة يكتسبها الطفل., سلوك الكبار

, ختيارهاادي الوظائف اإليجابية التالية لألطفال إذا أحسن ؤ طفال أن تويمكن لقنوات األ
 :(17)اآلتي وتتمثل تلك الوظائف في

وزيادة , والكتابة, والقراءة اإلنسان تساهم قنوات األطفال في تنمية المهارات األساسية لتطوير  -1
 يادة الحصيلة اللغوية.وتنمية العديد من المهارات العقلية وز , وفهم قضايا الحياة, المعلومات

بداع واالبتكار عن طريق تنمية ملكة التخيل لدى األطفال وتعزيزها والرغبة في تعزيز ملكة اإل -2
 .خرينالتعاون اإليجابي مع اآل

 رتقاء بفكر الطفل وتهذيب سلوكه وزرع السلوكيات المرغوبة.اال -3

 .توفير وسيلة جيدة حيث يتوفر األمن واألمان للوالدين -4

 ؛تابعة األطفال للقنوات الفضائية يسهم في تعليمهم دقة الوقت والمواعيد المحددةإن كثرة م -5
 نتيجة انتظار برامجهم الخاصة.

 -وسوف تتناول الباحثة بعض القنوات كنموذج للدراسة:
 : قناة براعمBaraem. Tv 

فق ترا, أول قناة عربية مفتوحة على الهواء وموّجهة لألطفال في سن ما قبل المدرسة تعد
من خالل مضمون تربوي هادف يسهم في تقوية مدارك األطفال  ابراعم األطفال وأمهاتهم يومي  

ويساعد بذلك التربويين , وتعزيز استيعابهم لألشياء المحيطة بهم كاألشكال واأللوان والحروف
س واألهل على تطوير المهارات االجتماعية عند األطفال وتنمية طاقاتهم من خالل استخدام الحد

 .واالستنتاج وتفعيل القدرة على االنتباه والتركيز
"باقة متنوعة من البرامج التليفزيونية والتفاعلية المبتكرة التي تخاطب الطفل  قناة "براعمتقدم و 

حساسه وقدراته, الصغير وهي برامج تم إنتاجها من , من منطلق التحاور معه ومراعاة ذكائه وا 
والقنوات , ها بعناية كبيرة من الشركات اإلنتاجيةؤ انتقاأو تم , %(15طرف القناة بنسبة )

%( كل هذه البرامج تقدمها "براعم" بلغة عربية 85ونسبتها ) التليفزيونية العالمية المتخصصة
وسمعها قبل دخول , ن الطفل من التعود على اللغة العربية الفصحى قراءة وكتابةيلتمك امبسطة جد  

تيال  –حديقة المرح فافا –نام القمر  -حروف ورسوم –حلى صباح ومن أبرز برامجها "أ, المدرسة
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ومن خالل برامجها المختلفة تساهم في إعداد جيل عربي  "براعم" قناةو , األرقام الجميلة –توال 
 .(18)يعتز بلغته ويحافظ على هويته العربية

 -:للدراسة " كنموذج"تيال تولبرنامج  -
الذي ُصّور وُأنتج من  "ناة براعم برنامج األطفال "تيال توالفي جو مليء بالفرح والسعادة تقدم ق

تتنوع فيه الفقرات بين األلعاب , قبل القناة وبلغة عربية سليمة تتالءم مع مستويات األطفال
تجتمع المذيعة "جيهان" مع , "ضيف الحلقة"ييكتشف في نهايته األطفال  واألغاني والنشاط الفكر

يلعب األطفال , رائعة اوكذلك مع ميمو ورشيقة ليقضوا أوقات  , اءتيال وتوال وبوبوك واألصدق
ويحمل البرنامج للمشاهدين , ويتنافسون ضمن فريق تيال وفريق توال على ألعاب حماسية

 .(19)جميلة في أجواء يطبعها الفرح واالستفادة اوالمشاركين أفكار  

  قناةSpacetoonسمو الغاية ومتعة المشاهدة : 
ة تربوية موجهة اختارت عالم الكارتون لتدخل إلى نفوس األطفال "شباب وهى قناة فكري

وتعمل على تقديمه بشكل , المستقبل" بطريقة محببة من خالل مايحبونه ويقبلون عليه بشوق
هذا وقد بدأت المحطة إرسالها على مرحلتين: من خالل البث , يتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا

 ام ومازال البث مستمر  2000ثم البث الفعلى في أول يونيه  ,م2000التجريبى في أول مارس 
 .(20)على قمر النايلسات

ذاعة والتليفزيون البحرينية لى هيئة اإلإspacetoonشاء قناة سبيستون ن↓يعود الفضل في 
ويساعد في ذلك تبنى مؤسسة شباب , طالقها في خطوة رائدة إلعالم الطفل العربىإالتي رعت 

ويشاهد , ول قناة تليفزيونية خاصة موجهة لألطفالأوتعتبر قناة سبيستون , لمشروعالمستقبل لهذا ا
وهى تقدم , فريقياإوسط وشمال مليون من المشاهدين في الشرق األ 50كثر من أهذة القناة 

 .(21)طفال في مرحلة التعليم األساسي والمراهقينألالمدرسة وا ما قبل لألطفال في سن

 -كنموذج للدراسة: 3برنامج افتح ياسمسم ج -

( أي النسخة األمريكية من Sesame Street)كانت االنطالقة األولى لبرنامج شارع سمسم
وتمكن من تحقيق نجاٍح ساحٍق في األسواق حتى حصد , م1969في عام  افتح يا سمسمبرنامج 

, توجه إليه إلنتاج نسٍخ في لغات متعددة ومن بينها العربيةتهنا بدأت األنظار  ومن, جائزة إيمي
, فتح يا سمسم برنامج تعليمي تربوي من إنتاج مؤسسة البرامج المشتركة لدول الخليج العربيوا

وشارك فيه عدد من الممثلين العرب واألطفال إضافة إلى شخصيات نعمان وملسون وعبلة 
ر وكعكي وأنيس وبدر وهي شخصيات معروفة ومشهورة في العالم العربي؛ والضفدع كامل وقرقو 

وزرع بعض المفاهيم , وكان أسلوبه السهل السلس في تقديم المعلومة للطفل بقالب مشوق
والمعلومات األولية مثل الحروف والكلمات المستخدمة في الحياة اليومية وطرق استخدام األرقام 
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لم فوائد السلوك اإليجابي كالتعاون والتسامح والعطف وحب الجيران واألهم من ذلك أنه يع, والعد
إلى جانب ذلك تصوير الناس والمناطق الجميلة في البلدان العربية والحيوانات , واحترام الكبير

 . (22)واأللعاب التي تشد األطفال
 قناة النهارOne األعمال الدرامية والبرامجية  منوعة تقدم ترفيهية مصريةهي قناة

سم ابم 2011يونيو  30نطلقت القناة في ا, جتماعيةوالسينمائية بجانب البرامج الدينية واال
شهدت , "اللي جاي أحلى"تحت شعار شبكة تليفزيون النهار لتكون أول قناة في  النهار""

فتتاح حيث تم تغيير اللوجو وتم إفتتاح قناة النهار ملحوظا بعد شهور من اال اناة تطوير  الق
المتخصصة في إعادة ما يذاع على القناة بعد ساعتين إلى أن شهدت القناة مرحلة  2+

 .(23) م2016فبراير  1التطوير الكبرى في 

 

  -بنات وولد" كنموذج للدراسة:"برنامج  -
يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة One يعرض برنامج بنات ووالد على قناة النهار

دور برنامج بنات ووالد يتخطى مهمة مجرد الترفيه بل و , ويقدم للصغار األطفال االعاشرة صباح  
ايقدم مجموعة من الرسائل التعليمية والتربوية لألطفال  ومن أهم , من خالل الترفيه واأللعاب أيض 

وهو الدمية الناطقة , الذى يعد من العناصر الرئيسة في البرنامج” بنتخ“شخصياته ماما سلمى و
الذي , وائل عوض, داء الصوتي الخاص بهويقوم بتحريكه وباآل, التي تلعب مع األطفال وتحادثهم

تدير معه ماما سلمى في جميع حلقات البرنامج  , والتيالشهيرة قبل ذلك” فلفل“كان يقدم شخصية 
رئيس تحرير البرنامج , ويعتبر وائل سعد, من النصائح أو للترفيه اإلعطاء األطفال عدد  , حوارها

خالل عمله بمجلة األطفال  من وا في مجال الكتابة لألطفاللهو واحد من أبرز من عم
 (24)"ميكي”األشهر

 تصنيفاتها(. -خصائصها -ل المدرسة:)"تعريفها)ب(المهارات الحياتية لطفل ما قب
ونة االخيرة بتربية الطفل وتنمية مهاراته في الطفولة المبكرة زيادة لقد ازداد االهتمام في اآل

نه ينظر إلى هذه أباإلضافة إلى , ي في هذه المرحلة قواعد شخصيتهسملحوظة حيث ير 
ارات والخبرات التعليمية والتثقيفية والحياتية المرحلةبأنها سنوات يمكن استغاللها لمد الطفل بالمه

والتي أصبح الحصول عليها من مسلتزمات الحياة في هذا , التي تساعد على اكتساب المعرفة
 .  (25)العصر

فقد أشار , ولقد حظی موضوع المهارات الحياتية باهتمام بالغ في المحافل الدولية واإلقليمية
ضمن وثيقة اإلطار العربي للطفولة إلى م 2001لعربية اجتماع مجلس كلمة "جامعة الدول ا

, (26)ضرورة تمكين الطفل من حقه في التربية والتعليم الذي يستثير قدراته وينمي مهاراته الحياتية
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اليونيسيف في مشروعها للمهارات الحياتية يتناول موضوعات من شأنها المساعدة في إعداد  اأيض  
 .(27)اقف الحياتية المختلفةأطفال قادرين على مواجهة المو 

بأنها القدرة على التعامل بإيجابية مع المشكالت (م2002)ابراهيم غازی وقد عرفها 
بانها المعرفة األساسية التي يكتسبها Joan Good ship, ( 2010 كما عرفها ), (28)الحياتية

 .(29)مع بشكل صحيحالفرد مدى الحياة وكم المهارات التي تمكنه من المشاركة المؤثرة في المجت
 :خصائص المهارات الحياتية 

وهي تمثل عملية إنمائية يتم , يبدأ تعليم المهارات الحياتية في سن مبكرة بالتمرين والتكرار
وتختلف عن المعرفة في أنها تتطلب , تعلمها عبر الزمن عن طريق الجمع بين التعلم والممارسة

طبيعة العالقة التبادلية بين الفرد والمجتمع ودرجة  كما أنها تعتمد على, العمل بقدر من الكفاءة
كما أن المهارات الحياتية تختلف تبعا للمجتمع وطبيعته ودرجة , تأثير كل منهما على اآلخر

 . (30)رقية
 -:(31)"اآلتي وفي ضوء ما سبق يمكن تحديد خصائص المهارات الحياتية على النحو 

غير المادية المرتبطة بأساليب إشباع الفرد من: الجوانب المادية و  تتنوع وتشمل كال -
 الحتياجاته والمتطلبات تفاعله مع الحياة وتطويره لها.

وتختلف من فترة زمنية , خر تبعا لطبيعة كل مجتمع ودرجة تقدمهتختلف من مجتمع آل -
 خرى.أل

تأثير وبين المجتمع والفرد ودرجة , تعتمد على طبيعة العالقة التبادلية بين الفرد والمجتمع  -
 خر.كل منها على اآل

, الحياة ةالفرد على التفاعل الناجح مع الحياة وتطوير أساليب معايش ةتستهدف مساعد  -
 وما يعني هذا من ضرورة التفاعل مع مواقف الحياة التقليدية بأساليب جديدة ومتطورة.

 :تصنيف المهارات الحياتية 
والتي يمكن تنميتها , اتية الالزمة للفردهناك العديد من التصنيفات التي وضعت للمهارات الحي

 من خالل البرامج التعليمية في جميع المراحل الدراسية. 
 :(32)( المهارات الحياتية إلىRooth, Edan, 2000فقد صنف )

 -مهارات التكييف -ت إدارة الصراع امهار  -مهارات توكيدية -)مهارات الوقاية من األمراض 
 (33)م2005, كما صنفها مركز تطوير المناهج, صحية وبناء الفريق(مهارات القيادة واإلدارة ال

 -إلى: 
التسامح  -سعة الصدر  -التحكم في االنفعاالت  -أضبط المشاعر:)مهارات الفعالية وتشمل (1

 -تقدير مشاعر اآلخرين  -القدرة على التكيف  -المرونة  -قوة األداء  -تحمل الضغوط  -
 القدرة على مواكبة التغيير(.
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تكوين  -الذات احترام –تقبل االختالفات  -مهارات اجتماعية وتشمل )تحمل المسئولية  (2
 المشاركة في األعمال الجماعية(.  -العالقات 

القدرة  -باألحداث التنبؤ -التعلم الذاتي  -)القدرة على التفكير الناقد  :مهارات عقلية وتشمل (3
 .على اإلبداع واالبتكار(القدرة  –إدارة العالقات  -على الدراسة والتجريب

 -:(34)كذلك صنفتها منظمة اليونيسيف إلى
 -غير اللفظي-)التواصل اللفظي  :مهارات التواصل والعالقات بين األشخاص وتشمل (1

 مهارات توكيد الذات(. -مهارات التفاوض -التعبير عن المشاعر -االستماع الجيد 

مهارة تقييم النتائج  -ت جمع المعلومات )مهارا :مهارات صنع القرار والتفكير الناقد وتشمل (2
 .مهارة التفكير الناقد ( –تحديد الحلول البديلة للمشكالت  -المستقبلية 

دارة الذات وتشمل (3 مهارة تحديد  -مهارة الوعي الذاتي  –)مهارة تقدير الذات  :مهارات التعامل وا 
  رة التعامل مع الضغوط(.مهارة إدا -مهارة إدارة المشاعر  –مهارة تقييم الذات  -األهداف

كما حددها قسم الصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية مهارات الحياة األساسية في 
مهارة التفكير  -مهارة التفكير النقدي -مهارة حل المشكالت-مهارة اتخاذ القرار)المهارات التالية: 

مهارة تقدير -إدراك الذات مهارة-مهارة تكوين العالقات االيجابية  -تصالمهارة اال - اإلبداعي
 .(35)(مهارة التكيف مع الضغوط الداخلية-مهارة التعامل مع الضغوط الخارجية -مشاعر اآلخرين 

 المدرسة: ما قبل )جـ( برامج األطفال والمهارات الحياتية لطفل
 ,المشكالت التعليمية والتربوية ةتعتبر برامج األطفال وسيلة تقنية متطورة تساعد على مواجه

كساب مهارات معرفية إعلى  طفالفي مساعدة األ اجيد اوسيلة تربوية ناجحة ووسيط يفه
ن إحيث , فاألطفال بشكل خاص يستفيدون من البرامج التربوية التي يقدمها التليفزيون, واجتماعية

لية في عتبر من أكثر الوسائل فاعيكما , والمعرفة والخبرة مالتليفزيون ينقل إليهم وهم في بيوتهم العل
 تطوير الناس وتوجيههم.

ولكي تكون هذه البرامج المقدمة موفقة في عرضها لألطفال عليها أن تراعى تجارب األطفال 
, سواء في البيت والحى والروضة وفي المدرسة, وخبراتهم وقدراتهم التي يعيشونها في كل مكان

ذا ما راعت البرامج هذه األسس فإنها تستطيع أن تنقل إلى األط فال المفاهيم والمهارات واألنماط وا 
 .(36)السلوكية والتوجيهات التربوية وتعطيهم دوافع للمعرفة وتكسبهم خبرات مفيدة لحياتهم

ولى وحتى السادسة من عمرة وتشير الدراسات السابقة إلى أن الطفل في مرحلة طفولته األ
يهتم بالبرامج  هولذلك نجد, ةيميل إلى محاولة فهم األشياء المحيطة به عن طريق تجاربه الشخصي

التي تقدم الظواهر الطبيعية كما يميل إلى األسلوب الدرامي والقصص الخيالية التي تحكى على 
لهذا يجب التعرف على , ثم تليها مرحلة إتقان المهارات والخبرات, لسان الحيوان أو الطير وغيرها
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والدراسات الخاصة ببرامج األطفال  واالهتمام بالبحوث, العوامل التي تؤثر في تكوين شخصيته
ال يستهان به في  ااصة بعد أن أصبحت برامج األطفال عنصر  خو , طفاللتقصي آثارها على األ

 . (37)عملية التربية والتنشئة االجتماعية للطفل
من النواتج الهامة للمنهاج الحديث والمعاصر في أي , وتعد عملية اكتساب المهارات الحياتية

ويرجع ذلك إلى أن التربية في جوهرها معنية بإكساب المهارات الحياتية التي تؤهل , يةمرحلة دراس
 .(38)المتعلمين لمعايشة المجتمع والتعامل معه

  -:(39)كتساب المهارة البد من توافر عنصرين هامين لدى الطفلاولكى يتم 
عناصر أخرى البد من عن  فضال  , النضج والتعلم ويمثالن القدرة الجسمية والقدرة المعرفية

 -:ومن أهم تلك العناصر, كتساب المهارات المنشودةاتوافرها للتأكد من أن التدريب سيؤدى إلى 
 .أن يتسم األطفال بالسالمة والنضج الجسمى والعصبى الذى يؤهلهم الكتساب المهارة -

 .أن يكون لديهم رغبة شديدة لتعلم المهارة -

 .قدرة المعلم وخبراته -

 .من خالل البعد عن التعقيد وتقديم القدوة أو النموذج السليمتعلم المهارة  -

 .كتساب المهارةاالتوجيه واإلرشاد المناسب في  -

ن في اكتساب المهارة ولكن هذا التحسن يقل ويتسطح تدريجي ا سوالممارسة تساعد على التح
 (.40)مستقيموعند هذه النقطة يقترب األداء من الخط ال, كلما وصل الفرد إلى درجات اإلتقان

 اقدر  مالمدرسة للمهارات الحياتية المختلفة تحقق له ما قبل كتساب أطفالان فاوفى الواقع 
عن مشاركة  فضال  , أنفسهم كما تكسبه الثقة في, من االستقالل الذاتى واالعتماد على النفس اكبير 

 .(41)اآلخرين في األعمال المختلفة "

 مراجعة الدراسات السابقة: -سادًسا
خالل االطالع على بعض الدراسات السابقة حول برامج األطفال وما تقدمه من مهارات  من

المدرسة تمكنت الباحثة من رصد تلك الدراسات التي ُتشير بصورة غير  ما قبل حياتية لطفل
 -فيما يلي: وتم توصيف تلك الدراسات, مباشرة إلى جوانب الموضوع الذى تقوم الباحثة بدراسته

الدراسات التي تناولت برامج األطفال بالقنوات الفضائية العربية وما تقدمه  ل:المحور األو
 للطفل من قيم ومعلومات ومهارات.

 المدرسة. ما قبل : الدراسات التي تناولت المهارات الحياتية لطفلالثانيالمحور 
عربية وما تقدمه : المحور األول: الدراسات التي تناولت برامج األطفال بالقنوات الفضائية الأولً 

 -للطفل من قيم ومعلومات مهارات:
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"القيم التي تعكسها برامج األطفال في  بعنوان:(42)(2002دراسة أحمد محمد عبد اهلل ) -1
ستهدفت الدراسة التعرف على أهم القيم التي تعكسها برامج ا, القنوات الفضائية العربية"
ة لعينة من برامج يبالعينة التحليل عالمياإلمنهج المسح  ةمستخدم, األطفال بالقنوات الفضائية

قناة  –قناة الشارقة  –قناة تونس  –األطفال على عدة قنوات عربية "الفضائية المصرية األولى 
LBC قالب فنى يعرض السلوكيات االجتماعية 684جاءت القوالب , الفضائية اللبنانية ,
, للقيم االقتصادية افني   اقالب   62 كذاو  ,اسيةيقالب للقيم الس 224, قالب فنى للقيم الدينية 532

قيمة  699كما بلغ عدد القيم االيجابية والسلوكيات السلبية التي وردت بالبرامج عينة الدراسة 
تليها قيم , %41.05قتصادية اإليجابية جاءت قيمة تقدير العمل في مقدمة القيم االو , اوسلوك

 % . 20ترشيد االستهالك , %28.95حترام الوقت ا

بعنوان:"فعالية برنامج عالم سمسم في  (43)(2004وجاءت دراسة دعاء محمد األلفى ) -2
استهدفت التعرف  والتي, إكساب بعض المهارات الحسية والمعرفية لطفل ما ىقبل المدرسة"

على مدى فاعلية برنامج األطفال التليفزيونى "عالم سمسم" في إكساب بعض المهارات الحسية 
وقد طبقت هذه الدراسة التجريبية مقياس المهارات الحسية , قبل المدرسة والمعرفية لطفل ما

( مفردة من األطفال 80المدرسة على عينة من األطفال قوامها ) ما قبل والمعرفية لطفل
( مفردة من 40مفردة ومجموعة ضابطة عددها) 40مجموعة تجريبية عددها  مقسمة إلى

وقد , مضمون التي طبقت على برنامج عالم سمسمكما استخدمت استمارة تحليل ال, األطفال
توصلت الدراسة إلى أن برنامج األطفال التليفزيونى عالم سمسم قام بإكساب بعض المهارات 

وأشارت النتائج , ممايدل على فعالية البرنامج, الحسية والمعرفية لدى أفراد الدراسة التجريبية
في بنامج عالم سمسم خاصة فيما يتعلق  ام  إلى أن الحوار هو أكثر القوالب الفنية استخدا

 %.41.52وذلك بنسبة , المدرسة ما قبل بالمهارات الحسية والمعرفية لطفل
بعنوان:" تأثير برنامج آرثر Yuuko, Uchikoshi(2005)(44)تليها دراسة يوكو يوكيكوشى -3

Arthurشبه وقد هدفت الدراسة , "المدرسة ما قبل على تنمية مهارة السرد لدى أطفال
التجربية إلى التعرف على تأثير البرنامج التليفزيونى الناطق باللغة اإلنجليزية آرثر على تنمية 

وقد استخدمت , المدرسة المتحدثين باللغة األسبانية ما قبل مهارات السردية لدى أطفال
هم طفال تم إختيار  108الدراسة اختبار السرد القصصى باللغة اإلنجليزنية على عينة قوامها 

وجاءت أهم نتائج الدراسة بأن هناك زيادة في تنمية مهارات السرد القصصى لدى , اعشوائي  
 األطفال الذين يشاهدون البرنامج أكثر من الذين اليشاهدون.

بعنوان:"برامج األطفال بالتليفزيون , (45)(2005وأشارت دراسة هدى حسن مالك أحمد) -4
وقد هدفت تلك , درسة بعض المهارات العقلية"الم ما قبل المصرى وعالقتها بإكساب أطفال

 ما قبل الدراسة إلى التعرف على عالقة برامج األطفال بالتليفزيون المصرى بإكساب أطفال
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وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي اعتمدت , المدرسة بعض المهارات العقلية
المدرسة يبلغ  ما قبل مهات أطفالوقد تم تطبيق االستبيان على عينة من أ, على منهج المسح

كما تم تطبيق اختبار رسم الرجل للذكاء على عينة من األطفال بمدرستى , مفردة 200قوامها 
وتوصلت الدراسة إلى أنه توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين معدل , األورمان وأبوبكر
 تسابهم بعض المهارات العقلية.المدرسة لبرامج األطفال التليفزيونية واك ما قبل مشاهدة أطفال

عن "القيم المتضمنة في برامج األطفال (46)(2007ماجدة أبو الفتوح )أوضحت دراسة بينما  -5
وقد استهدفت الدراسة التعرف على القيم اإليجابية والسلبية , "في قناة النيل لألسرة والطفل

من خالل  الميالمسح اإلع واعتمد الدراسة على منهج, التي تقدمها برامج األطفال في القناة
تحليل مضمون البرامج والدراما الموجهة للطفل التي تقدمها القناة موضوع الدراسة من خالل 

وخلصت النتائج إلى أن برامج , دورتين برامجيتين لمدة ستة أشهر باستخدام األسبوع الصناعى
كما بلغ مجموع , األطفال تضمنت الدراما من حيث القوالب الفنية للبرامج عينة الدراسة

, ق 4ك بمساحة زمنية تقدر  3% بواقع 0.57السلوكيات السلبية في برامج األطفال نسبة 
% 46.18ك بنسبة بلغت  242في حين جاءت القيم اإليجابية التي عرضت فقط وشغلت 

 %. 36.44ق بنسبة 227.7وبمساحة زمنية قدرها 

بعنوان:"آثار NazliBaydar, CigdemKagitcibasi(2008)(47)نازلى بايدر دراسة -6
وتناولت هذه , "برنامج تلفزيوني تعليمي على أطفال ما قبل المدرسة: التباين في الفوائد

الدراسة اآلثار المعرفية لبرنامج تلفزيوني تعليمي عن الطفولة المبكرة في تركيا والذي تم 
لألطفال البالغين  طفيةتصميمه لتعزيز المهارات المعرفية األساسية والتنمية االجتماعية والعا

وأظهرت النتائج أن التلفزيون يمثل جانبا هاما ومؤثرا في البيئة التنموية , سنوات 5من العمر 
ا لزيادة االستعداد المدرسي  لألطفال الصغار وخاصة البرامج التعليمية المصممة خصيص 

تلفزيونية التعليمية كما تشير النتائج إلى أن البرامج ال, والكفاءة االجتماعية لدى االطفال
"BOM التي تستهدف األطفال في سن ما قبل المدرسة يمكن أن يكون لها بالفعل أهمية فوائد"

طالما أن األطفال يشاهدون مثل هذه البرامج , المهارات المعرفية المتعلقة باالستعداد للمدرسة
 بشكل متكرر.

األطفال في قنوات األطفال  بعنوان:"دور برامج(48) (2009وأضافت دراسة هبة عاطف لبيب) -7
وقد هدفت الدراسة إلى , العربية المتخصصة في تنمية قدرة الطفل المصرى على التخيل"

التعرف على عالقة تعرض الطفل لبرامج التليفزيون عامة وبرامج قنوات األطفال العربية 
ل في مفردة من األطفا 425وقد بلغ حجم العينة , وقدرته على التخيل, المتخصصة خاصة
واختبارى الدوائر , واعتمدت الدراسة على استمارة المقابلة, سنوات 10-6المرحلة العمرية 

واختبار رسم الرجل لتحديد مستوى ذكاء , والخطوط بمقياس توارنس لتحديد درجة التخيل
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وتوصلت الدراسة إلى أنه كلما زاد معدل تعرض الطفل لقنوات األطفال العربية , الطفل
في حين لم تكن هناك , قدرته على التخيل بعنصريها الطالقة والمرونة المتخصصة قلت

عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين كثافة تعرض العينة لبرامج التليفزيون عامة وقدرتهم 
 على التخيل.

عن "برامج (49)(2010ومن جانب آخر تناولت دراسة أحمد محمد حيدر العنزى)- 9
التعرف  ئية العربية ودورها في تشكيل المعلومات لدى الطفل الكويتى"األطفال في القنوات الفضا

وأهم , على أهم الموضوعات التي تتناولها برامج األطفال بالقنوات الفضائية العربية موضع الدراسة
وتوصلت إلى ارتفاع , واستخدمت الدراسة منهج المسح بالعينة, أسباب مشاهدة عينة الدراسة لها

امج األطفال في جمع عينات الدراسة بإختالف جنسياتها وأعمارها الذى ساهم معدل التعرض لبر 
 في زيادة االتجاه اإليجابي نحو هذه القناة.

بعنوان:"دور برامج األطفال (50)(2010منة اهلل محمد معوض )واتفقت معها دراسة -10
, المدرسة ما قبل ألطفال الجتماعيالتي تعرضها قناة نيكولودين في تشكيل الجانب المعرفى و 

, وتهدف الدراسة إلى التعرف على المعلومات والقيم التي تقدمها القناة ألطفال ما قبل المدرسة
% من 66.7وأشارت النتائج إلى أن الجانب المعرفى قد شكل , واستخدمت منهج المسح بالعينة

كما , سنوات 5-3مضمون الحلقات البرامجية عينة الدراسة الموجهة ألطفال ما قبل المدرسة سن 
بينما الجانب , دقيقة من وقت حلقات البرنامج 240معلومة شغلت  528شكلت المعلومات 

 202دقيقة بينها  120قيمة شغلت  348% من محتوى الحلقات وتجسدت في 33.3 االجتماعي
غير  اسلوكا سلبي   182بينما هناك , % من كم القيم المتضمنة52.6قيمة إيجابية تشكل 

 .مستهدف

دور قناة طيور الجنة عن "(51)(2012دراسة سمر عادل عبد الحميد حافظ)وجاءت  -11
هدفت إلى التعرف على الدور الذى  , والتيالمدرسة" ما قبل في تنمية الجوانب المعرفية لطفل

ستخدمت هذه او , المدرسة ما قبل لطفل تقوم به قناة طيور الجنة في تنمية الجوانب المعرفية
سة الميدانية على عينة ايث طبقت الدر ح, والميدانى حليليبشقية الت الميلمسح اإلعالدراسة منهج ا

كذلك تحليل فقرات قناة طيور الجنة , المدرسة ما قبل مفردة من أمهات أطفال مرحلة 200قوامها 
نية جاء في الترتيب غوأثبتت أن شكل األ, م2012يناير  7وحتى  2012يناير  1لمدة أسبوع من 

ثم جاء الكارتون في , %7.1المسابقات بنسبة  الثانييليه في الترتيب , %74.8بة األول بنس
 تكما جاء, % من حيث األشكال المستخدمة في توصيل المعلومة5.2الترتيب الثالث بنسبة 

ستجابات األمهات حول أسباب جذب أطفالهن لمتابعة قناة طيور الجنة أنها تعرض أغانى ا
في الترتيب  يةثم تعرض كارتون مع األغن, %54.6سباب بنسبة بلغت وأناشيد في مقدمة هذه األ

 .% 32.1بنسبة بلغت  الثاني
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 Ashish Singh & Sarthak, Gaurav(2013)(52)أشيش سينغ دراسةو -12
تستند , "نتائج جديدة من الهند ..مشاهدة التلفزيون والمهارات األكاديمية لألطفالبعنوان:"

 نإحيث , دة التلفزيونية باألداء في المقام األول إلى البلدان المتقدمةالدراسات التي تربط المشاه
قد يكون مختلف ا عن تأثير التلفزيون , مثل الهند, تأثير التلفزيون على األطفال في البلدان النامية

لى إوهدفت هذه الدراسة , بسبب االختالفات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية, في البلدان المتقدمة
لي إطفال الذين ذهبوا كاديمية لدي عينة من األعرفة العالقة بين مشاهدة التليفزيون والمهارات األم

 و لم يذهبوا علي االطالق.أالمدرسة 
الذي أجراه المجلس , (IHDSالبيانات من فحص التنمية البشرية الهندي ) وقد تم استخدام

, 2004في , بالتعاون مع جامعة ماريالند الهند, نيودلهي, الوطني للبحوث االقتصادية التطبيقية
التي شكلت أوال حسب , وتم التحليل على مستويين: األول للعينة الكاملة؛ والثاني للعينات الفرعية

وتشير النتائج إلى وجود عالقة إيجابية بين المشاهدة , الجنس وثانيا حسب الوضع االقتصادي
كما أن العالقة بين المحتوى , الرياضيات لدى البنات الشاملة ومهارات القراءة لدى األوالد ومهارات

عالقة إيجابية بين المهارات  مع وجود, التعليمي والمهارات األكاديمية تختلف أيضا حسب الجنس
 الثالث للفتيات وعالقة إيجابية مع مهارات الكتابة لألوالد فقط.

بعنوان" دور برامج  (53)(2014على نحو آخر تناولت دراسة هبة عبد الجواد عباس )-13
, "سنوات بعض المفاهيم السياسية 9-6في إكساب األطفال من  ياألطفال في التليفزيون المصر 

, األطفال التي تقدم المضمون السياسي واالجتماعي للطفل وهدفت الدراسة إلى التعرف علي برامج
وأهم األشكال , ياسيةوالتعرف على دوافع مشاهدة األطفال للبرامج التي تقدم بعض المفاهيم الس

وتنتمى هذه , مها لعوامل الجذب المتوفرة في التليفزيوناستخداومدى , التي تقدم بها هذه البرامج
وتوصلت , يوالميدان حليليستخدمت منهج المسح بشقيه التاالدراسة إلى الدراسات الوصفية التي 

اث( في مشاهدة برامج األطفال إلى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين النوع )الذكور واإلن
  بالقناة عينة الدراسة.

 -المدرسة: ما قبل : الدراسات التي تناولت المهارات الحياتية لطفل الثانيالمحور 
بعنوان: "مساهمة اآلباء في , Kelly, Katherine))(2002)(54)دراسة كيلي كاترين  -1

معرفة القيم والمهارات النفسية التي يدركها وتهدف إلى , "تنمية القيم والمهارات النفسية ألطفالهم
آباء لدى كل  8وطريقة تعليمهم إياها أجريت الدراسة على عينة قوامها , اآلباء ويعلموها ألطفالهم
كان نصف اآلباء يقيمون مع , سنوات 10/ 5يتراوح عمره ما بين  اواحد منهم على األقل طفال

وتمت موازنة , تم تقسيمهم إلى مجموعتين, رج المنزلأبنائهم في المنزل والنصف اآلخر يقيمون خا
( كانوا يتلقون 42حوالي ), المجموعتين حيث احتوت كل مجموعة على أمريكيين أفارقة وقوقاز

 العالج من خالل البرامج التي يقدمها المجتمع في الواليات المتحدة األمريكية.
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 مواقف فاعلية:" بعنوان (55)(2001)ىعيسفاطمة أجرتها التي راسةالد استهدفت كما -2
بالمهارات  قائمة بناء, "المدرسة قبل ما لطفل الحياتيةهارات بعض الم تنمية في مقترحة تعليمية
 لتنمية الحياتية المواقف من مجموعة وتصميم المدرسة قبل ما طفل لدى تنميتها الالزم الحياتية
, المشاعر مع التعاملمهارات  وهي المدرسة ما قبل طفل لدى مختارة حياتيةمهارات  ثالث

 تنمية في المقترحة التعليمية المواقف فاعلية وقياسالقرار  اتخاذومهارات , االتصالومهارات 
, التجريبي والمنهج الوصفي المنهجاتبع  وقد, المدرسة ما قبل طفل المختارة لدى الحياتيةالمهارات 

, دراسةال ليهاإ توصلت التي النتائج همأو , سنوات 6-5عمر  في طفال   30 من العينة تكونت ذإ
 االتصاللمهارات  القبلي األداء في البحث عينة األطفال درجات بين إحصائيا دالة فروق ووجود

 فاعلية ذات التعليمية المواقف نأ لىإممايشير؛البعدي األداء لصالح البعدي األداء في ودرجاتهم
 القرار. تخاذوا واالتصال المشاعر مع التعاملمهارات  تنمية في

 وأغاني أناشيد في مقترحة وحدة فعالية بعنوان:" (56)(2005مختار) عبدالرازقةراسد-3
 الحياتية المهارات تحديد استهدفت فقد, "لهم الالزمة الحياتية المهارات بعض إلثراء األطفال
, طفالاأل وأغاني أناشيد فية مقترحدة وح بناء وكذلك, سنوات 6-4ألطفال والمناسبة الالزمة
 اآلداب التعودعلى, الطفل بنظافته اهتمام( :وهى لهم الالزمة الحياتية المهارات بعض إلثراء

 من وطفلة طفال  30وطبقت الدراسة على , ورر الم آداب حتراماو , لشرباو أ األكل في الصحية
 بعض إثراء في المقترحة الوحدة فعالية أوضحت النتائجو , التعليمية أسيوط بإدارة اإليمان وضةر 

 .المدرسة ما قبل ألطفال المناسبة, الالزمة الحياتية المهارات
 بعض تعليم حول(57)(2006), وآخرون عبداللطيف إبراهيم فاتن دراسة استهدفت كما-4

 مدى على والتعرف, والجتماعية, والحركية, الذات الجسمية بمجال المتعلقة الحياتية المهارات
 أعمارهم تتراوح, وطفلة طفال   32من الدراسة وتكونت عينة, اتهلذ الطفل مفهوم تحسين في تأثيره

 إحداهما, مجموعتين متساويتين إلىة عشوائيبطريقة  العينة تقسيم تم وقد, سنوات 6-5مابين 
 لجود "الرجل رسم" ءالذكا اختبار:التالية األدوات الدراسةت واستخدم, ةضابط األخرىو , تجريبية

 .لذاته الطفل مفهوم تحسين في المقترح البرنامج فاعلية إلى دراسةال نتائج توصلتو , إنف هاريس
, (58)(2011)إيمان سامى عبد النبى محمد عبد الهادىكذلك جاءت دراسة -5

, "معلمة رياض األطفال في تنمية المهارات الحياتية للطفل "الواقع وسبل التفعيل بعنوان:"دور
ها لدى طفل رياض األطفال في ضوء التحديات تحديد المهارات الحياتية التي يتعين تنميتو 

واعتمدت , والتعرف علـي الدورالذي يتعين أن تقوم به معلمة رياض األطفال في تنميها, المعاصرة
ومديرات  وموجهات ستبيان علي عينة من معلماتالدراسة على المنهج الوصفي كما تم تطبيق اال

( مديرة 77و), ( موجهة31و), ( معلمة217رياض األطفال بمحافظه البحيرة يبلغ عددها )
من خالل , وضةالمهارات الحياتية لدى طفل الر الممارسات المستخدمة في تنمية للكشف عن واقع 
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تحليل األدبيات , تحديد المهارات الحياتية الالزمة لطفل مرحلة رياض األطفالو , اإلجراءات التالية
وتصميم , لمهارات الحياتية لدى أطفال الروضةالتي تناولت دور معلمة رياض األطفال في تنمية ا

استبانة للكشف عن الممارسات التي تقوم بها معلمة رياض األطفال في مصر لتنمية المهارات 
نتهت الدراسة إلى وضع مجموعة من السبل واإلجراءات التي وا, الحياتية لدى أطفال الروضة

, ية مهارة التفاعل االجتماعي لدى األطفالتساعد معلمة رياض األطفال على القيام بدورها في تنم
تقوم المعلمة , تساعد المعلمة األطفال على عمل معسكر داخل الروضة لممارسة مختلف األنشطة

 داخل الروضة. ابعمل معارض لجميع إنجازات األطفال ووضعها مع  
 .k. okada, Ynoujima, s, kojima Y. Tanak, Mدراسة -6

Amano(2012)(59) ,تأثير التدريب على المهارات الجتماعية ألطفال ما قبل المدرسة ":انبعنو
على أثر تعرض أطفال ما قبل المدرسة الذين  تهدف الدراسة إلى التعرف(ADHD)مع ميول 

للتدريب المكثف الكتساب مهارات  (ADHD)ت االنتباه تشتيعانون من مرض فرط الحركة و 
حيث قام الباحثون بعمل ثماني جلسات , تجريبياله منهج شبالاعتمدت الدراسة على و , اجتماعية

ناث طفال   13قوامها , مكثفة لعينة من األطفال الذين يعانون من فرط الحركة كما , من ذكور وا 
اعتمد الباحثون على استمارة استبيان ألولياء األمور لتقييم أطفال عينة الدراسة قبل وبعد تعرضهم 

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود ارتفاع إيجابي للمهارات و , يةتعليم المهارات االجتماعلللجلسات 
 .االجتماعية لعينة األطفال بعد تعرضهم للتدريبات لصالح التطبيق البعدي

بعنوان :"درجة توافر المهارات الحياتية , (60)(2014دراسة رنا محمد عزام الجماعين)-7
التي , "المهارات بالمدارس الحكوميةودرجة ممارسات المعلمات لهذه , في منهاج رياض األطفال

 المدارس في األطفال رياض منهاج محتوى في الحياتيةمهارات ال توافر درجة تقصي إلى هدفت
 عشوائية عينة الهدف اختيرت هذا ولتحقيقمهارات ال تلكات لالمعلم ممارسة ودرجة الحكومية
 عدد بلغ, اة مأدبمحافظ في الحكومية المدارس في األطفال رياض معلمات من بسيطة
المهارات  كلت المحتوى لرصد تحليل استمارة المعلومات لجمع واستخدمت, علمةم24أفرادها

 على اشتملت وبطاقة مالحظة, التفاعلي الوطني المنهاج من الجزءالثاني في التحليل ظهورفئات
 ت النتائج أنوكشف, التفاعلي الوطني المنهاج في أهمية كثراأل الحياتيةمهارات ال من فقرة 30

يركز بنسبة مئوية KG2 األطفال رياض لمرحلة لألنشطة التفاعلي الوطني المنهاج محتوى
 التخطيط ألداء مهارة وكانت, بالمهارات العملية اكثير   يهتم لم حين في الذهنية المهارات عاليةعلى

 التفاعلي. الوطني المنهاج في نسبة عمال أكثر المهارات الحياتيةاأل
-Ravindra Prajapati, Bosky Sharmaرافيندرابراجاباتى دراسة:-8

, وتضمين المناهج لهذه المهارات, أهمية تعليم األبناء للمهارات الحياتيةبعنوان:"(61)(2017)
همية تعليم المهارات الحياتية والفائدة التي تعود على المتعلمين من ألى معرفة إهدفت الدراسة وقد 
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وبحثت الدراسة مدى فاعلية تضمين المناهج الدراسية , مهارات الحياتيةتضمين المناهج الدراسية لل
وناقشت تعزيز المهارات االجتماعية والعاطفية وطرق , ثر ذلك على المتعلمينأللمهارات الحياتية و 

وأن  في القرن الحادي والعشرين لتحقيق أهدافهم, التفكير من خالل تعليم الشباب المهارات الحياتية
وأظهرت , المجتمع ويمكنهم من النجاح في الحياة قدراتهم على تلبية احتياجات ومطالبهذا يعزز 

الدراسة أن تعليم المهارات الحياتية هو استراتيجية تدخل نفسي واجتماعي فعالة للترويح نتائج 
 الجوانب مثل والصحة االجتماعية والعقلية اإليجابية للمراهقين والتي تلعب دور ا مهم ا في جميع

, وكذلك تعزيز التفكير النقدي, استراتيجيات المواجهة وتطوير الثقة بالنفس والذكاء العاطفي تعزيز
وهكذا اظهرت الدراسة ضرورة تعليم المهارات الحياتية , ومهارات حل المشكالت واتخاذ القرارات
من قبل  ن تعطى أوتنقل هذه المهارات على أساس يوميأودمجها في المناهج المدرسية العادية و 
 خصائى الصحة النفسية. أمدرب المهارات الحياتية /أو المعلم أو 

المهارات الحياتية بعنوان:"  Wafaa M. Khalil (2018)(62)دراسة وفاء محمد خليل-9
لى معرفة إدفت الدراسة وقد ه, "وعالقتها بتكوين النسق القيمي لألبناء في مرحلة المراهقة

والقيم , تحديد القيم األخالقيةو , طفال وتشكيل القيم لديهمة لألالعالقة بين المهارات الحياتي
وتألف البحث من , والقيم السياسية والقيم الجمالية, والقيم االقتصادية, والقيم النظرية, االجتماعية

الصف األول والثانى الثانوي بادارة الوايلى  طالب من طالب40عينة من الدراسة االستقصائية ل
أربعة طالب من نفس الصفوف تم اختيارهم من  140فظة القاهرة.وعينة تتكون من التعليمية بمحا

وكانت أهم النتائج وجود عالقة , ايض  إمراكزتعليمية مصرح لها بالعمل في محافظة القاهرة 
ومحاور مقياس  مقياس المهارات الحياتية لألبناء عينة البحث محاور بين ارتباطية طردية موجبة

 (.0.01( و )0.05د مستوى داللة يتراوح بين)النسق القيمي عن
 :التعقيب على الدراسات السابقة 

 -فيما يلي بعض المالحظات التي تبرز مدى اختالف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
الحظت الباحثة قلة الدراسات اإلعالمية العربية المهتمة بالمهارات الحياتية في برامج  -1

تقدمه للطفل من  الدراسات السابقة تناولت دراسة برامج األطفال وماأن معظم فنجد , األطفال
وبذلك , (2010أحمد محمد حيدر العنزى), (2002)أحمد محمد عبد اهلل معلومات وقيم مثل 

تعد هذه الدراسة من الدراسات المكملة التي تناولت برامج األطفال بالفضائيات العربية إال أنها 
جديدة وهو المهارات الحياتية كما  ة التي ناقشت الموضوع من زاويةتعتبر من الدراسات القليل

  المدرسة. ما قبل تعكسها برامج األطفال بالفضائيات العربية لطفل

وذلك بما يتفق مع , الحظت الباحثة التنوع والتباين في أحجام العينات محل الدراسات السابقة -2
لدراسات استخدمت عينة من من وجد أن بعض ا, طبيعة ومنهج كل دراسة على حدة حيث
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هبة عبد الجواد عباس , (2010منة اهلل محمد معوض )دراسة  الحلقات البرامجية مثل
تتضمن  وهذه الدراسات قد وجهتني الستخدام عينة عمدية قوامها ثالث برامج, (2014)

 للطفل. الخبرات والمهارات الحياتية حولموضوعات 

عتمد على منهج المسح بشقية التحليلي والميداني مثل الحظت الباحثة أن معظم الدراسات ا -3
على  وبعضها اعتمد, (2011أسماء مسعد عبد المجيد ) , (2011عمرو محمد أسعد )

أبو الفتوح  ماجدة, (2002أحمد محمد عبد اهلل )منهج المسح بشقه التحليلي مثل دراسة 
 ,Yuuko راسةوالبعض اآلخر استخدم المنهج الشبه تجريبي فقط مثل د, (2007)

Uchikoshi(2005) ,(2014رنا محمد عزام الجماعين) , وقد وجهتني هذه الدراسات إلى
 ؛ألنه يتناسب مع طبيعة هذه الدراسة.  حليلياستخدام منهج المسح بشقه الت

جاءت نتائج الدراسات العربية واألجنبية؛ لتؤكد أهمية برامج األطفال التي آثارت اهتمام   -4
نازلى مثل دراسة  ا من تأثير على الطفل وذلك باختالف موضوع الدراسةلما له, الباحثين
سمر عادل عبد الحميد دراسة , (2009هبة عاطف لبيب)ودراسة , (2008بايدر)
 (.2013)أشيش سينغ  دراسةو , (2012حافظ)

 وفق اآلتي:, لدراسةباأوجه الستفادة من مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة 
عالوة على تحديد , والمساعدة في صياغتها, لبحثية الخاصة بالدراسةبلورة المشكلة ا -

 .المفاهيم العامة للدراسة

تحديد الجوانب التي أغفلتها الدراسات السابقة من أجل البحث فيها حتى يمكن لهذه  -
 .يذو قيمة علمية يسهم بشكل مباشر في إثراء البحث العلم االدراسة أن تضيف شيئ  

 مهما اثانوي   امصدر   تعد التي النظرية المعلومات من اكم   للباحثة ابقةالس الدراسات وّفرت -

 الراهنة. للدراسة يالمعرف اإلطار في توظيفها يمكن للمعلومات

 االستفادة من األساليب االحصائية التي تطرقت لها الدراسات السابقة وأسباب استخدامها. -

 النتائج النهائية للدراسة الحالية.كما ساعدت الدراسات السابقة في إمكانية تفسير بعض  -

 اإلجراءات المنهجية للدراسة: -سابعا
 :ومنهجها نوع الدراسة ( أ)

 :تستهدف تقرير خصائصهذه الدراسة من الدراسات الوصفية حيث تعد  نوع الدراسة 
عينة الدراسة العربية المهارات الحياتية التي تعكسها برامج األطفال بالقنوات الفضائية 

والكشف , المدرسة ما قبل لطفل (oneالنهار -spacetoon–) براعم :تبكل من قنوا
 عن كافة جوانبها المختلفة خالل فترة الدراسة.
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 :بالعينة بشقه التحليلي  في هذه الدراسة على منهج المسح ةتعتمد الباحث منهج الدراسة
 ويتمثل ذلك في مسح مضمون عينة عمدية من برامج, الذى يسمح باستخالص النتائج

وذلك بهدف التعرف على المهارات , لعربيةقنوات الفضائية االاألطفال التي تقدمها 
 .الحياتية التي تركز عليها هذه البرامج خالل فترة التحليل

 مجتمع وعينة الدراسة:)ب( 
 :مجتمع الدراسة التحليلية 

-spacetoon –)براعم: يتمثل المجتمع الوثائقي بالنسبة برامج األطفال المقدمة بكل من
لألسباب  ااختيار هذه القنوات تحديد  وقد تم , المدرسة ما قبل والموجهة ألطفال (oneالنهار
 -اآلتية:
على مدار  اتتضمن الخطة التليفزيونية لهذه القنوات تقديم العديد من برامج األطفال يومي   -

تنوعة الحياتية والخبرات الم ساعة وطرحها وتناولها للمعلومات والقيم والمهارات 24
 المدرسة . ما قبل والهامة لطفل

مرحلة  اوتحديد  , من أكثر القنوات التي تهتم بتقديم مضامين لألطفال تعتبر هذه القنوات -
أن هذه القنوات تمثل أكثر القنوات الفضائية كما , ( سنوات6-4المدرسة ) ما قبل طفل

 , والتيخاصةمشاهدة من قبل الجمهور بصفة عامة وجمهور األطفال بصفة  عربيةال
 أكدتها نتائج الكثير من الدراسات السابقة.

 التي قامت بها الباحثة االستطالعيةنتائج التي أشارت إليها نتائج الدراسة البناء على  -
ختيار على هذه وقد وقع اال, برامج ثالثة في يتحدد برامج األطفال عينة الدراسة التحليلو 

ولذلك اختارت , الخبرات والمهارات الحياتيةالبرامج لما تتضمنه من موضوعات تقدم له 
 .البرامج عينة الدراسة منها إلجراء الدراسة التحليلية لهاالختيار الباحثة هذه القنوات 

 :عينة الدراسة
وذلك خالل دورة , بنات ووالد( -3افتح ياسمسم ج -في برامج ) تيال توال عينة الدراسةتمثلت 

وذلك لتحليل مضمون , م30/6/2018وحتى , م1/4/2018أشهر بدأت من ةثالثبرامجية مدتها 
 -:اآلتي وذلك علي النحو , حلقات برامج األطفال عينة الدراسة
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 (1رقم) جدول
 توصيف برامج األطفال بالقنوات الفضائية العربيةعينة الدراسة

 التوصيف        
 
 القنــاة

 اسم البرنامج
 دورية عرض
 البرنامج

توقيت بث 
 البرنامج

نوع 
 جهة إنتاج البرنامج البث

المدة الزمنية 
 بالدقيقة البرنامج
 ق

 يومى تيال توال براعم
فترة الظهيرة 

 ظ3
 عربى مباشر

 ق 15-10 قناة براعم

 سبيس تون
أفتح ياسمسم 

 3ج
 

فترة الظهيرة  يومى
 ظ2

 خليجى مسجل
مؤسسة البرامج 
المشتركة لدول 
 الخليج العربي

 ق 30

 أسبوعى بنات ووالد oneالنهار
 يوم الجمعة

الفترة 
الصباحية 

 ص10

 محلى مباشر
 قناة النهار

 ق60:15

 ق 5115  اإلجمــــــــــــــــــــــالي

 
  يلييتضح من بيانات الجدول السابق ما:-  

تم التوصل إلى العديد من  اومضمون   بعد االنتهاء من تحليل عينة الحلقات البرامجية شكال   
حلقة 197الخاضعة للتحليل  العينة البرامجية بلغ عدد حلقاتن المؤشرات والنتائج ومن بينها أ

 دقيقة. 5115زمن قدره  إجماليب
حيث جاءت , فيما بينها اختالف المدد الزمنية لبرامج األطفال عينة الدراسةمن المالحظ و  -

بواقع تكرارات %( 73.1فأكثر في الترتيب األول بنسبة بلغت) –ق15مدة عرض برنامج من 
أفتح جي برنام وتمثل في, عينة الدراسةالتكرارات في برامج األطفال عدد  إجماليمن قة حل (105)
أفردوا هذه المساحة لتناول  نتاج هذه البرامجإوربما نجد أن المعنين على , وبنات ووالد 3سمسم يا

 وميةالي المشكالت مواجهة على الطفل تساعد نهاأل االمدرسة نظر   ما قبل المهارات الحياتية لطفل
المدة  تبينما جاء, السوىه ولنمو ه تعليم إمكانيات وتوسيع, ةالحيا مواقف عم تفاعلهم من وتزيد

وذلك , %(26.9بنسبة بلغت )( 92بواقع ) الثانيدقيقة في الترتيب  15- 10الزمنية للبرنامج من 
 ال.وتمثل في برنامج تيال تو , المدة الزمنية لبرامج األطفال عينة الدراسة إجماليمن 

خالل  بثكانت ت برامج األطفالكما يتضح من بيانات الجدول أيضا أن أغلب  -
األطفال أمام التلفيزيون لمشاهدة يجتمع فيها  ان التيوهما الفترت, فترتى)الصباحية والظهيرة(

 البرامججي فنجد اهتمام منت, األطفال تمثل ذروة المشاهدة بالنسبة للجمهور والتي, برامجهم
نه ال إحيث , تحديد موعد البث في الوقت الذى يفضل األطفال تواجدهم في منازلهم بالحرص على



 

 516    

بشكل تبث برامج األطفال في معظهما كشفت النتائج أن كما , قيمة لبرنامج يوجه لجمهور غائب
 أكثر من مرة. احيث كانت تذاع يومي  , %93.4بنسبةمنتظم ويومى 

 لبرامج األطفالالجهات المنتجة  جاء في مقدمة جيالخلي –كما يتبين أن اإلنتاج العربى  -
عينة  برامج األطفال%( حيث بلغت عدد 93.4عينة الدراسة في الترتيب األول بنسبة بلغت )

هذه حرص تنوع اإلنتاج العربى لوربما , (2) الدراسة التي اعتمدت على هذا النوع من اإلنتاج
 ا.وعية المضمون المقدم من خاللهنبدوره على يؤثر  الذياألمر البرامج النوعية من 

 -)جـ( أدوات وأسلوب جمع البيانات:
تم جمع بيانات الدراسة الحالية من خالل صحيفة تحليل المضمون للحلقات البرامجية 

 -وهى:المدرسة  ما قبل الموجهة لطفل
وقد تم االعتماد على تحليل المضمون لوصف المحتوى الظاهر والصريح لبرامج األطفال 

وذلك لإلجابة على تساؤالت , وات الفضائية العربية عينة الدراسة لمعرفة المهارات الحياتيةبالقن
وسوف تتناول الباحثة في هذا , للتصنيفات الموضوعية التي تم تحديدها في الدراسة االدراسة وطبق  

 -ى:الجزء األداة التي اعتمدت عليها الدراسة في تحقيق أهدافها واإلجابة على تساؤالتها وه
:)من إعداد استمارة تحليل المضمون لعينة برامج األطفال بالقنوات الفضائية العربية -1

 -الباحثة(:
) برامج األطفال بالقنوات الفضائية العربيةاستخدمت الباحثة أداة تحليل المضمون لعينة من 

بهدف التعرف على مجموعة من البيانات مثل المهارات  (oneالنهار-spacetoon –براعم 
 ما قبل لحياتية التي تناولتها برامج األطفال بالقنوات الفضائية عينة الدراسة وأنواعها لطفلا

المدرسة في برامج  ما قبل واألساليب واألشكال التي تقدم بها المهارات الحياتية ألطفال, المدرسة
ينة وأسلوب تناول هذه المهارات ومدى تعرض تلك برامج األطفال ع, األطفال عينة الدراسة

لقاء الضوء على أهمية برامج األطفال كوسيلة مهمة لنقل المهارات إعن  فضال  , الدراسة لها
 .درسةالم ما قبل والخبرات الحياتية لطفل

 اختبار الصدق والثبات:)د(
عن  فضال  , ادقيق   اقامت الباحثة بتحديد فئات التحليل تحديد   :Validityالتحليلي  الصدق

للتأكد من صدق و , إلى مستوى مرتفع من الصدق ات التحليل وصوال  مراعاة الدقة في إجراء
استمارة تحليل المضمون تم عرضها على مجموعة من الخبراء والمحكمين في اإلعالم ومناهج 

بعض التعديالت على االستمارة حتى  ةوفي ضوء آراء المحكمين أجرى الباحث, (63)البحث
 أصبحت في الشكل النهائي.

قامت الباحثة باختيار عينة من برامج األطفال محل الدراسة  :Reliabilityي الثبات التحليل
الباحثة تحليل تلك العينة مرة أخرى بعد  تثم أعاد, بتحليل تلك البرامج توقام, خالل فترة الدراسة
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وكذلك استعانة الباحثة , افأعطت نفس النتائج تقريب  , مرور ثالثة أسابيع من إجراء التحليل األول
% من برامج األطفال 5ض الباحثين في مجال اإلعالم لحساب ثبات التحليل من خالل تحليل ببع

 (097+0.95+0.91وبحساب قيمة الوسيط بين القيم الثالثة ), موضع التحليل
وهى نسبة تدل على ثبات الوحدات والفئات المستخدمة في  0.94يكون معامل الثبات الكلى 

, ة استمارة تحليل المضمون للقياس وللتطبيق إلى حد كبيركما تعنى صالحي, تحليل المضمون
 صياغة صحيفة تحليل المضمون في صورتها النهائية.و 

 : المعالجة اإلحصائية للبيانات)ه( 
تم اللجوء إلى المعامالت واالختبارات اإلحصائية التالية في تحليل بيانات الدراسة: التكرارات  

 البسيطة والنسب المئوية.

 نتائج الدراسة التحليلية: -ثامًنا
العربية نتناول في هذا الجزء نتائج مسح محتوى بعض برامج األطفال بالقنوات الفضائية 

ة خالل دور ( Oneالنهار -spacetoon-براعم( برامج تم بثها عبر قنوات )3والتي بلغ عددهم)
 -:اآلتي وذلك علي النحو  م30/6/2018وحتى  م1/4/2018بدأت من  برامجية

 - : التحليل وفقا لوحدة البرنامج :أول
عينة الدراسة طبقا للقائم بالتصال في البرامج" مقدمو البرامج"  توزيع البرامج -1

 عينة الدراسة.
 (2جدول )

 .قائم بالتصال في البرامج" مقدمو البرامج" عينة الدراسةتكرارات ونسب ال
 اسم البرنامج

 
 القائم باالتصال

تح ياسمسم اف بنات ووالد تيال توال
 اإلجمالي 3ج

 % ك % ك % ك % ك
 53.3 105 - - 100 13 100 92 مذيعة ومجموعة عرائس

ممثلون كبار ومجموعة 
 46.7 92 100 92 - - - - عرائس وأطفال

 100 197 100 92 100 13 100 92 اإلجمالي

 :يتضح من بيانات الجدول السابق ما يلي- 

قائم باالتصال في البرامج" عينة للترتيب األول في الجاءت "مذيعة ومجموعة عرائس" -
( وذلك من إجمالي برامج األطفال عينة الدراسة 105%( بواقع تكرارات )53.3بنسبة ) الدراسة

وبرنامج , تقدمه المذيعة جيهان والدمى تيال وتوال " ذيوظهر ذلك بوضوح في برنامج تيال توال وال
 تخ.بنات ووالد وتقدمه ماما سلمى والدمى بن
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قائم باالتصال في للفي الترتيب الثاني  ممثلون كبار ومجموعة عرائس وأطفال يليها -
( وذلك من إجمالي برامج األطفال 92%( بواقع تكرارات )46.7بلغت ) بنسبة البرامج"عينة الدراسة

 ملسونو , سعد عباسوقام بدوره الفنان العراقي  نعمان" 3فتح ياسمسم جامثل برنامج  عينة الدراسة
والدمى  هدى حسينوقامت بدوره الممثلة  عبلةو , تقديم الشخصية بطارق العليوقام بدوره الفنان 

 واألطفال.
ويتضح مما سبق حرض القائمين على إنتاج تلك البرامج حسن اختيار مقدمى البرامج  -

ويحسن اختيار المادة , أن يكون مقدم البرنامج يفهم نفسية الطفل يفمن الضرور , لطفلالمقدمة ل
 التي تشد الطفل إلى مشاهدة برنامجه.

أكدت أن  والتي, (64)(2010نورهان يسرى حسن)وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة  -
 .%( في المرتبة األولى83.3القائم باالتصال جاء مذيع ومذيعة بنسبة بلغت )

لغة الحوار المستخدم ببرامج األطفال مستوى ل توزيع برامج األطفال عينة الدراسة طبقا -2
 عينة الدراسة.

 (3جدول )
 لغة الحوار المستخدم ببرامج األطفال عينة الدراسة.مستوى تكرارات ونسب 

 :يتضح من بيانات الجدول السابق ما يلي-  
لغة الحوار المستخدم في برامج مستوى لالعربية الفصحى الترتيب األول  ت اللغةاحتل -

( من 184%( بواقع تكرارات )93.4بنسبة بلغت ) قدمت خالل فترة الدراسةالتي األطفال 
من خالل لغة  البرامجحيث اعتمدت عليها أغلب , إجمالي برامج األطفال عينة الدراسة

أفتح ياسمسم  -: )"تيال توالفي كال من لبرامجاحيث تمثلت هذه , الحوار بين شخصياتها
نها أنسب المستويات أللغة العربية الفصحى إلى  هذه البرامج يرجع استخدام وقد, "(3ج

القائمين على اهتمام عن  فضال  , من جانب األطفال االلغوية بساطة وسهولة وفهم  
ة السليمة في أذهان بغرس وتنمية اللغة العربي البرامجاالتصال بالطفل من خالل تلك 

 اسم البرنامج
 

 اللغة المستخدمة

افتح  بنات ووالد تيال توال
 اإلجمالي 3ياسمسم ج

 % ك % ك % ك % ك
 184 100 92 - - 100 92 اللغة العربية الفصحى

93.
4 

 6.6 13 - - 100 13 - - اللغة العامية

اللغة 
األجنبية 
 مع وجود

 - - - - - - - - ترجمة

 - - - - - - - - تعليق

 100 197 100 92 100 13 100 92 اإلجمالي
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لما لها , من جانب الطفل سهل إدراكه واستيعابهيوعقول أطفالنا وتقديمها بشكل مبسط 
استخدام  كذلك محاولة منهم, بالنسبة للطفل وتأثيره على مستواه الثقافي ههميمن أ

وذلك ألن الطفل لديه لغته الخاصة , مصطلحات لغوية قريبة من بيئة الطفل الثقافية
 فهمه المختلفة عن عالم الكبار.ومستوى 

اللغة  لغة الحوار المستخدم في برامج األطفال عينة الدراسةمستوى ل الثانييليه في الترتيب  -
 تمثل وقد إجمالي برامج األطفال عينة الدراسة وذلك من( 13%( بواقع تكرار)6.6بنسبة )العامية 

لبرنامج تقديم المستوى اللغوى المالئم مع وربما نجد حرص القائمين على ا, برنامج بنات ووالد في
 طبيعة بيئة الطفل المصرى ويتناسب مع مفرداته اللغوية.

 .ى تكراراتأفي حين لم تحصل اللغة األجنبية مع وجود ترجمة أو تعليق على  -
ببرامج األطفال  ةتوزيع برامج األطفال عينة الدراسة طبقا للقوالب الفنية المستخدم -3

 .عينة الدراسة
 (4جدول )

 تكرارات ونسب األشكال والقوالب الفنية المستخدمة ببرامج األطفال عينة الدراسة.
 اسم البرنامج

 
 القالب الفنى للبرنامج

افتح ياسمسم  بنات ووالد تيال توال
 اإلجمالي 3ج

 % ك % ك % ك % ك
 40.3 197 42.0 92 23.2 13 42.9 92 حوار مع أطفال

 28.6 140 15.9 35 23.2 13 42.9 92 مسابقات وألغاز

 24.9 122 42.0 92 - - 14.0 30 غنائى واستعرضات

 2.6 13 - - 23.2 13 - - حديث مباشر

 2.6 13 - - 23.2 13 - - مجلة تليفزيونية

 0.8 4 - - 7.1 4 - - استطالع رأى

 100 489 100 219 100 56 100 214 اإلجمالي

  تشير بيانات الجدول السابق ما يلي:-  

وذلك , ببرامج األطفال عينة الدراسة ةالترتيب األول للقوالب الفنية المستخدم" قالب "الحوار احتل -
 األخرىوذلك من إجمالي القوالب الفنية , (197%(بواقع تكرار)40.3بنسبة بلغت )

%( وبرنامج 42.9موزعة ببرنامج تيال توال بنسبة), ببرامج األطفال عينة الدراسة المستخدمة
 %(.23.2ثم برنامج بنات ووالد بنسبة بلغت ), %(42.0) 3ح ياسمسم جافت

%( بواقع 28.6قالب المسابقات واأللغاز في المرتبة الثانية بنسبة بلغت )حين جاء  في -
ببرامج األطفال عينة  المستخدمة األخرىوذلك من إجمالي القوالب الفنية , (140تكرار)
بينما جاء في برنامج بنات ووالد , %(42.9بة)موزعة ببرنامج تيال توال بنس, الدراسة
 %(.15.9)3ثم برنامج أفتح ياسمسم ج, %(23.2بنسبة)
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قالب غنائى  ببرامج األطفال عينة الدراسة ةللقوالب الفنية المستخدم ثم جاء في الترتيب الثالث -
وذلك من إجمالي القوالب , (122%( بواقع تكرار )24.9) وذلك بنسبة بلغت, ضاتاواستعر 
موزعة ببرنامج افتح ياسمسم بنسبة , ببرامج األطفال عينة الدراسة المستخدمة األخرىالفنية 

 %(.14.0وبرنامج تيال توال), %(42.0)

تاله في الترتيب الرابع للقالب الفنى المستخدم ببرامج األطفال عينة الدراسة كال من قالبى  -
, ( لكل منهما13%( بواقع تكرار)2.6المجلة التليفزيونية" بنسبة بلغت ) -الحديث المباشر
 برنامج بنات ووالد.واقتصر على 

للقوالب الفنية المستخدم ببرامج األطفال عينة بينما جاء استطالع الرأى في الترتيب السادس -
وذلك من بنات ووالد وتمثل في برنامج, (4%( بواقع تكرارات )0.8بنسبة بلغت ) الدراسة

 .ببرامج األطفال عينة الدراسةلمستخدمة ا األخرىإجمالي القوالب الفنية 

" على أى الجمع بين الرسوم المتحركة واألشخاص–بينما لم تحصل القوالب الفنية من "التحقيق -
 تكرارات في برامج األطفال عينة الدراسة.

وترى الباحثة هذا التنوع الملحوظ في القوالب الفنية المستخدمة في برامج األطفال عينة الدراسة  -
إلى حرص القائمين باالتصال بالطفل على إيصال الرسالة بشكل محبب إلى نفس ترجع 
ومدى وعيهم بالقيمة الخاصة لهذه األساليب والقوالب التي من شأنها أن تؤثر على , الطفل

 ومدى تذكره له., مدى فهم الطفل واستيعابه لمضمون البرنامج

قالب الحوار  احتلحيث , (2017تار)وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة رويدا محمد عبد الس -
وذلك بنسبة مئوية , المرتبة األولى في االستخدام ببرامج األطفال عينة الدراسة

ثم , % في المرتبة الثانية31.57تاله الحديث المباشر بنسبة , %(44.21بلغت)
 %(. 13.94ضات في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت)ااالستعر 

 أشارت النتائج إلى أن الحوار هو أكثر القوالب , والتي(65)(2004ودراسة دعاء محمد األلفى ) -
 في برنامج عالم سمسم خاصة فيما يتعلق بالمهارات الحسية والمعرفية لطفل االفنية استخدام  

 %(.41.52وذلك بنسبة ), المدرسة ما قبل
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إلي  لهداف التي تسعى برامج األطفالأل توزيع برامج األطفال عينة الدراسة طبقا-4
 . تحقيقها

 (5جدول )
 برامج األطفال عينة الدراسة إلي تحقيقها تكرارات ونسب األهداف التي تسعى

 اسم البرنامج                         
 هداف البرامجأ

بنات  تيال توال
 ووالد

افتح ياسمسم 
 اإلجمالي 3ج

 % ك % ك % ك % ك
افه كتشومساعدته على اجي ل بالعالم الخارتعريف الطف
 8.1 16 4.3 4 7.7 11.91 11 والتفاعل معه

وأهمية ممارسة , ت حركية وإيقاعيةاإكساب مهار
 6.7 13 4.3 4 7.7 1 8.7 8 التمارين الرياضية

 6.1 12 8.7 8 - - 4.3 4 بث روح التعاون والمحبة بين األطفال

 5.6 11 7.6 7 7.7 1 3.2 3 تقديم التسلية والمتعة والترفية للطفل

مية ملكات الطفل العقلية وتنشيط مداركة وتنمية تن
 5.6 11 4.3 4 7.7 1 6.5 6 معلوماته

والتميز بين , تنمية المهارات الفنية واليدوية لديه
 5.6 11 7.6 7 7.7 1 3.2 3 األلوان ومزجها

 5.1 10 4.3 4 7.7 1 5.4 5 الى األنماط السوكية المقبولة اجتماعي  إتوجيه األطفال 

 5.1 10 5.4 5 7.7 1 4.3 4 لطفل على تجميل البيئة والمحافظة عليهاتدريب ا

 4.6 9 6.5 6 - - 3.2 3 والمبدع تدريب الطفل على التفكير السليم

 4.6 9 2.1 2 - - 7.6 7 والتمييز بين الصواب والخطأ تعليم الطفل االلتزام بالنظام

 4.6 9 5.4 5 - - 4.3 4 تدريب الطفل على آداب الحوار والتعامل مع اآلخرين

 4.1 8 3.2 3 - - 5.4 5 تشجيع الطفل على التعبير عن رأيه

 4.1 8 5.4 5 - - 3.2 3 تنمية االحساس بالجمال والتذوق الفنى للطفل

تساعد الطفل على تعلم المهارات وتقدم له العلم 
 8 3.2 3 7.7 1 4.3 4 والتجربة بصورة مقنعة وجذابة

 
4.1 

قات المبنية على األخذ والعطاء تعليم الطفل العال
 8 3.2 3 7.7 1 4.3 4 والمشاركة في المسؤلية والتعاون مع اآلخرين

 
4.1 

 4.1 8 3.2 3  1 4.3 4 تنمية الثقة في الذات وفى اآلخرين

تدريب الطفل على التخطيط السليم وحسن التنظيم 
 8 5.4 5 - - 3.2 3 واحترام الوقت

4.1 

 4.1 8 4.3 4 7.7 1 3.2 3 ة أنفسهم من األخطارتدريب األطفال على حماي

تدريب الطفل على العناية الشخصية والعادات الغذائية 
 3.5 7 3.2 3 7.7 1 3.2 3 السليمة

تزويد الطفل بمهارات التعامل مع التكنولوجيا الحديثة 
 3.5 7 4.3 4 - - 3.2 3 والكمبيوتر

ألمن تدريب الطفل على القواعد البسيطة المتعلقة با
 3.0 6 3.2 3 7.7 1 2.2 2 والسالمة والصحة

197100 100 92 100 13 100 92 اإلجمالي

 : يتضح من بيانات الجدول السابق ما يلي-  
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برامج األطفال تضح أن معظم احيث , التي تسعى إلي تحقيقهابرامج األطفال  تنوعت أهداف -
 -:اآلتيعلى النحو كانت  خضعت للدراسة والتحليل التي

تعريف الطفل برامج األطفال إلى تحقيقها )الترتيب األول من حيث األهداف التي تسعى  حتلا -
%( بواقع 8.1بلغت )بنسبة  (كتشافه والتفاعل معهاومساعدته على جي بالعالم الخار 

 .األخرىاألهداف  إجمالي( من 16تكرار)

يقاعيةب الطفل إكسا) الثانييليها في الترتيب   - مية ممارسة التمارين وأه, مهارت حركية وا 
بث روح بينما جاء في الترتيب الثالث ), (13%( بواقع تكرارات)6.7( بنسبة بلغت)الرياضية

 إجماليوذلك من , (12%( بواقع تكرارات)6.1( بنسبة بلغت )حبة بين األطفالمالتعاون وال
 برامج األطفال عينة الدراسة إلى تحقيقها.األهداف التي تسعى 

تنمية ملكات الطفل  -تقديم التسلية والمتعة والترفية للطفلترتيب الثالث كل من: )بينما جاء في ال -
والتميز بين , تنمية المهارات الفنية واليدوية لديه -العقلية وتنشيط مداركة وتنمية معلوماته

 إجماليمن  وذلك, لكل منهم (11%( بواقع تكرار)5.6بلغت )بنسبة  (لوان ومزجهااأل
 برامج األطفال إلى تحقيقها.لتي تسعى ا األخرىاألهداف 

 -الى األنماط السوكية المقبولة اجتماعي  إتوجيه األطفال وفى الترتيب السادس جاء كل من ) -
 (10%( بواقع تكرار)5.1بلغت )بنسبة  ا(تدريب الطفل على تجميل البيئة والمحافظة عليه

 األطفال إلى تحقيقها. برامجالتي تسعى  األخرىاألهداف  إجماليمن  وذلك, لكل منهما

تعليم الطفل االلتزام  -والمبدع تدريب الطفل على التفكير السليموفى الترتيب الثامن جاء)  -
 تدريب الطفل على آداب الحوار والتعامل مع اآلخرين -والتمييز بين الصواب والخطأ  بالنظام
التي  األخرىاف األهد إجماليمن  وذلك, لكل منهما (9)%( بواقع تكرار4.6بلغت )بنسبة 
 برامج األطفال إلى تحقيقها.تسعى 

تنمية  -تشجيع الطفل على التعبير عن رأيهبينما جاء في الترتيب الحادى عشر كل من: ) -
تساعد الطفل على تعلم المهارات وتقدم له العلم  -بالجمال والتذوق الفنى للطفل األساس

المبنية على األخذ والعطاء والمشاركة  تعليم الطفل العالقات -والتجربة بصورة مقنعة وجذابة
تدريب الطفل على  -تنمية الثقة في الذات وفى اآلخرين -في المسؤلية والتعاون مع اآلخرين
ن متدريب األطفال على حماية أنفسهم  -الوقت واحترامالتخطيط السليم وحسن التنظيم 

األهداف  إجمالي من وذلك, لكل منهم (8)%( بواقع تكرار4.1بلغت )( بنسبة األخطار
 برامج األطفال إلى تحقيقها.التي تسعى  األخرى

-تدريب الطفل على العناية الشخصية والعادات الغذائية السليمةوفى الترتيب الثامن عشر جاء) -
%( بواقع 3.5بلغت )بنسبة  تزويد الطفل بمهارات التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والكمبيوتر

برامج األطفال إلى التي تسعى  األخرىاألهداف  إجماليمن  وذلك, لكل منهما (7)تكرار
 تحقيقها.
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تدريب الطفل على القواعد البسيطة المتعلقة باألمن والسالمة جاء في الترتيب العشرون ) اوأخير   -
التي  األخرىاألهداف  إجماليمن  وذلك, (6)%( بواقع تكرار3.0بلغت )بنسبة  (والصحة
 ها.برامج األطفال إلى تحقيقتسعى 

تحقيق  -بقدر المستطاع -حاولوا برامج األطفالعلى صناعة  ونتيجة لذلك نجد أن القائمين -
وتقديم مادة تليفزيونية , البرامج لخدمة قضايا الطفلمن خالل هذه  إليها يسعوا التيأهدافهم 

وتتوافق مع النمو النفسى , شيقة للطفل تعلمه كيفية مواجهة الصعوبات التي قد تعترض حياته
شباع حب استطالعه للعالم , والعقلى للطفل ومستوى نضجه وخبراته السابقة التي يمتلكها وا 

واتجاهات صحيحة  ومساعدته في تكوين أفكار, وتشجيعه على البحث والتقصى, الخارجى
 عن ذاته. 

 توزيع برامج األطفال عينة الدراسة طبقا ألماكن تسجيل برامج األطفال عينة الدراسة. -5
 (6جدول )

 برامج األطفال عينة الدراسة.أماكن تسجيل تكرارات ونسب 
 اسم البرنامج

 
 أماكن تسجيل

 اإلجمالي 3افتح ياسمسم ج بنات ووالد تيال توال

 % ك % ك % ك % ك
 85.3 168 76.1 70 46.2 6 100 92 داخل األستوديو

 14.7 29 23.9 22 53.8 7 - - "داخل وخارج األستوديو" اثنان مع  اال

 100 197 100 92 100 13 100 92 اإلجمالي

  ما يأتييشير بيانات الجدول السابق:- 
ماكن ألالترتيب األولجاءت أماكن تسجيل البرنامج في معظمها "داخل األستوديو"في  -

( وذلك من 168%(بواقع تكرار)85.3وذلك بنسبة بلغت ), ينة الدراسةاألطفال عتسجيل برامج 
%( ببرنامج تيال 100موزعة بنسبة ), عينة الدراسة األخرىمج األطفال أماكن تسجيل براإجمالي 

 %( ببرنامج بنات ووالد.46.2ثم جاءت بنسبة ), %( ببرنامج افتح ياسمسم76.1توال وبنسبة)
 في المرتبة الثانية "داخل وخارج األستوديو" ااألثنان مع   الثانيبينما جاء في الترتيب  -

( وذلك 29%(بواقع تكرار)14.7وذلك بنسبة بلغت ), ينة الدراسةل عاألطفاماكن تسجيل برامج أل
%( في 53.8موزعة بنسبة ), عينة الدراسة األخرىأماكن تسجيل برامج األطفال إجمالي  من

 %(.23.9سمسم بنسبة) ثم جاءت ببرنامج افتح يا, برنامج بنات ووالد
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عينة  األطفالة األطفال في برامج طرق مشاركلتوزيع برامج األطفال عينة الدراسة طبقا -6
  .الدراسة

 (7جدول )
 تكرارات ونسب طرق مشاركة األطفال في برامج األطفال عينة الدراسة

 سم البرنامجا                      
 

 مجاألطفال في البرا طرق مشاركة

افتح ياسمسم  بنات ووالد تيال توال
 إلجماليا 3ج

 % ك % ك % ك % ك
كجمهور  لألستوديو الفعلىحضور األطفال 

86.8 197 95.8 33.392 13 92100 مشارك
 5.7 13 - -33.3 13 - - الخارجيالتصوير 

 5.7 13 - -33.3 13 - - االتصال الهاتفى أو الرسائل

كجمهور مشاهد فقط  لألستديوحضور األطفال 
 1.8 4 4.2 4 - - - - وغير مشارك

 100 227 100 96 100 39 92100 اإلجمالي

 بيانات الجدول السابق ما يلي : يتضح من-  

طرق مشاركة ل الترتيب األولفي  كجمهور مشارك" ديوو لألست الفعلىحضور األطفال جاء " -
( 197%(بواقع تكرار)86.8وذلك بنسبة بلغت ), برامج األطفال عينة الدراسةاألطفال في 

موزعة بنسبة , طفال عينة الدراسةببرامج األ األخرى وذلك من إجمالي طرق مشاركة األطفال
ثم , %( برنامج افتح ياسمسم95.8بينما جاءت بنسبة ), %(من لكال برنامج تيال توال100)

 %(.33.3برنامج بنات ووالد بنسبة بلغت )

طرق ل الثاني الترتيب"في االتصال الهاتفى أو الرسائل -من "التصوير الخارجى تاله كال   -
( 13رات )%( بواقع تكرا5.7بنسبة بلغت ) طفال عينة الدراسةبرامج األمشاركة األطفال في 

وجاءت , ببرامج األطفال عينة الدراسة األخرىوذلك من إجمالي طرق مشاركة األطفال 
 %(في برنامج بنات ووالد.33.3بنسبة)

 كجمهور مشاهد فقط وغير مشارك لألستديواألطفال حضور  ثم جاء في الترتيب الرابع -
( 4ر)%( بواقع تكرا1.8بنسبة بلغت ) ةبرامج األطفال عينة الدراسطفال في طرق مشاركة األل

موزعة بنسبة , ببرامج األطفال عينة الدراسة األخرىوذلك من إجمالي طرق مشاركة األطفال 
 %( في برنامج افتح ياسمسم.4.2)

ل االتصا -مراسلة البريدية"االتصال بالبريد من"طرق مشاركة األطفال بينما لم تحصل  -
 على أى تكرارات في برامج األطفال عينة الدراسة.باإلنترنت

أثبتت أن مشاركة  , والتي(2010وقد اتفقت هذه النتيجة دراسة نورهان يسرى حسن) -
 %.57.6األطفال في برامجهم جاءت كجمهور مشارك بالحضور الفعلى بنسبة تصل إلة 
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 -:إعادة حلقات برامج األطفال عينة الدراسة -7

اء إعادة جميع حلقات برامج األطفال عينة الدراسة مرة أخرى في أوقات "ج ائج أنهالنتتشير  -
فرصة أخرى لمشاهدة حلقات برنامجه  مما يتيح للطفل, %(100وذلك بنسبة بلغت ), أخرى

 بالذهاب إلى الروضة.  انشغل عن مشاهدته صباح  اإذا , المفضل

التي تناولتها برامج األطفال عينة الدراسة يةفئات المضمون المرتبطة بالمهارات الحيات:  اثانيً 
 -المدرسة: ما قبل لطفل

 لكل برنامج. اتوزيع المهارات الحياتية التي تناولتها برامج األطفال عينة الدراسة وفقً  -8
 (8جدول )

 لكل برنامج. اتكرارات ونسب المهارات الحياتية التي تناولتها برامج األطفال عينة الدراسة وفقً 
 برنامجاسم ال

 
 المهارات الحياتية 

 اإلجمالي 3افتح ياسمسم ج بنات ووالد تيال توال
 % ك % ك % ك % ك

 22.5 447 21.9 211 7.2 16 27.3 220 مهارات القيادة

 19.8 394 17.9 173 21.5 48 21.4 173 االجتماعيمهارات التواصل 

 14.5 288 17.8 171 12.1 27 11.2 90 مهارات ذهنية

 14.0 279 16.4 158 23.3 52 8.6 69 التعامل مع البيئة مهارات

 9.9 198 9.9 96 12.5 28 9.2 74 مهارات الوعى الصحى

 9.2 183 9.7 93 13.4 30 7.4 60 مهارات فنية ويدوية

 8.1 162 4.9 47 1.3 3 13.9 112 مهارات تكنولوجية

 1.9 39 1.4 13 8.5 19 0.9 7 مهارات السالمة وحماية الذات

 100 1990 100 962 100 223 100 805 اإلجمالي

 :يتضح من بيانات الجدول السابق ما يلي-  
برنامج شتمل كل اوقد , عينة الدراسة تناولتها برامج األطفالالتي المهارات الحياتية تنوعت  -

( مهارة تم 1990واشتملت على )حيث وضح ذلك  مهاراتمن ال مهارةعلى معالجة أكثر من 
 في مقدمة برامج األطفال التي 3حيث جاء برنامج افتح ياسمسم ج, ل فترة الدراسةتناولها خال

, %(48.3بنسبة بلغت)( مهارة و 962المدرسة بواقع ) ما قبل تناولت المهارات الحياتية لطفل
ثم جاء , %(40.5( مهارة بنسبة بلغت)805برنامج تيال توال بواقع ) الثانييليها في الترتيب 

ما  لبرامج األطفال التي تناولت المهارات الحياتية لطفل والد في الترتيب الثالثبرنامج بنات و 
 %(.11.2( مهارة بنسبة )223بواقع ) المدرسة قبل

عينة برامج األطفال وردت في التي  المهارات الحياتيةمقدمة  مهارات القيادةت احتلكما  -
 ها برامج األطفال عينة الدراسةالتي تناولت مهارات القيادةحيث بلغ إجمالي عدد , الدراسة
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 األخرى تكرارات المهارات الحياتيةوذلك من إجمالي , %(22.5بنسبة بلغت )مهارة ( 447)
ووزعت في برنامج تيال توال بنسبة بلغت , عينة الدراسة برامج األطفالالتي تناولتها 

ووالد بنسبة بينما وزعت في برنامج بنات , %(21.9) 3وبرنامج أفتح ياسمسم ج, %(27.3)
 %(.7.2بلغت)

بنسبة بلغت ( مهارة 394بواقع ) االجتماعيمهارات التواصل  الثانيبينما جاء في الترتيب  -
 برامج األطفالالتي تناولتها  األخرى تكرارات المهارات الحياتية%( وذلك من إجمالي 19.8)

مج تيال توال بنسبة وبرنا, %(21.5وتناولتها برنامج بنات ووالد بنسبة بلغت), عينة الدراسة
 %(.17.9جاءت بنسبة ) 3بينما برنامج أفتح ياسمسم ج, %(21.4بلغت )

 عينة الدراسةبرامج األطفال وردت في التي  للمهارات الحياتيةيليها في الترتيب الثالث   -
برنامج بنات ووالد بنسبة ووزعت في , %(14.5( مهارة بنسبة بلغت )288"مهارات ذهنية")

وبرنامج تيال توال 17.8, %(17.8بنسبة) 3وبرنامج افتح ياسمسم ج, %(12.1)بلغت
 %(.11.2بنسبة)

وردت في التي  للمهارات الحياتيةثم جاءت مهارات التعامل مع البيئة في الترتيب الرابع  -
ووزعت في برنامج , ( مهارة279%( بواقع )14.0بنسبة بلغت)  عينة الدراسةبرامج األطفال 

بينما برنامج , %(16.4ووزعت في برنامج افتح ياسمسم بنسبة), %(23.3بنات ووالد بنسبة )
 %(.8.6تيال توال تناولها بنسبة بلغت)

وردت في التي  للمهارات الحياتيةالترتيب الخامس  ثم جاءت مهارات الوعى الصحى في -
وزعت في برنامج , ( مهارة198%( بواقع )9.9بنسبة بلغت) عينة الدراسةبرامج األطفال 

بينما في , %(9.9بنسبة) 3وبرنامج افتح ياسمسم ج, %(12.5ووالد بنسبة بلغت )بنات 
 %(.9.2برنامج تيال توال بنسبة بلغت)

برامج وردت في التي  للمهارات الحياتيةثم جاء مهارات الفنية واليدوية في الترتيب السادس  -
بنامج بنات ووالد  ووزعت في, ( مهارة183%( بواقع )9.2بنسبة بلغت) عينة الدراسةاألطفال 

 وبرنامج تيال توال, %(9.7بنسبة بلغت) 3وبرنامج افتح ياسمسم ج, %(13.4بنسبة بلغت)
 %(. 7.4بنسبة بلغت)

برامج وردت في التي  للمهارات الحياتيةالترتيب السابع  ثم جاءت المهارات التكنولوجية في  -
%(في 13.9ووزعت بنسبة ) ,( مهارة162%( بواقع )8.1بنسبة بلغت) عينة الدراسةاألطفال 

بينما في برنامج بنات ووالد , %(4.9بنسبة) 3وفى برنامج افتح ياسمسم ج, برنامج تيال توال
 %(.1.3كانت نسبتها )

وردت التي  للمهارات الحياتيةثم جاءت مهارات السالمة وحماية الذات في الترتيب الخامس  -
تناولتها برنامج بنات , ( مهارة39%( بواقع )1.9بنسبة بلغت) عينة الدراسةبرامج األطفال في 



                                                                      

                         527 

بينما في , %(1.4بلغت نسبتها) 3فتح ياسمسم جاوفى برنامج , %(8.5ووالد بنسبة بلغت)
 %(.0.9برنامج تيال توال جاءت بنسبة بلغت)

المدرسة من  ما قبل على إنتاج البرامج المقدمة ألطفال ويتضح مما سبق حرص القائمين -
وتوفير , ومتابعته الدائمة لهذه البرامج, الل توظيف كافة اإلمكانيات المتاحة لجذب الطفلخ

المساحة الكافية لتقديم المزيد من المهارات الحياتية الهامة التي تساعد في تشكيل اتجاهاته 
لد ويق, فالطفل في هذه المرحلة العمرية يعد باحث مثابر عن المعرفة منذ شهوره األولى, وسلوكه

يصبح لها تأثير قوى في إحداث التغير في  اآلتيوب, هذه األحداث والمواقف في حياته اليومية
 السلوك والمواقف بشكل إيجابى.

( بأن هناك زيادة في تنمية 2005)Yuuko, Uchikoshiوأكدت دراسة يوكو يوكيكوشى -
 من الذين اليشاهدون. مهارات السرد القصصى لدى األطفال الذين يشاهدون برنامج األطفال أكثر

 .التي تناولتها برامج األطفال عينة الدراسة القيادةتوزيع مهارات أ(-8)
 (9جدول )

 التي تناولتها برامج األطفال عينة الدراسة مهارات القيادةتكرارات ونسب 
 اسم البرنامج

 
 مهارات القيادة

 اإلجمالي 3افتح ياسمسم ج بنات ووالد تيال توال
 % ك % ك % ك % ك

 16536.9 28.4 60 81.3 41.813 92 تكوين الفريق وبناؤه 
15.6 70 18.5 39 18.7 12.73 28 احترام الوقت وحسن إدارته
القدرة على اتخاذ القرارت 

13.6 61 15.6 33 - -12.7 28 السليمة

12.1 54 19.9 42 - - 5.5 12 حل المشكالت
11.6 52 8.5 18 - -15.5 34 التخطيط السليم
 6.3 28 5.7 12 - - 7.3 16 تحمل المسؤلية

 3.8 17 3.3 7 - - 4.5 10 التنظيم الجيد

 447100 100 211 100 16 220100 اإلجمالي

  بيانات الجدول السابقيتضح من:- 

ؤه "مقدمة مهارات القيادة الترتيب األول للمهارات الحياتية تكوين الفريق وبنات "مهارة احتل -
وذلك , (165%( بواقع تكرارات)36.9ناولها برامج األطفال عينة الدراسة بنسبة بلغت )التي تت
موزعة بنسبة , مهارات القيادة التي تتناولها برامج األطفال عينة الدراسة إجماليمن 

%( 28.4وبنسبة), %( في برنامج تيال توال41.8وبنسبة ), %( في برنامج بنات ووالد81.3)
 وذلك من خالل تكوين فريق متسلسل للعب في مجموعات. , سمفي برنامج افتح ياسم

%( 15.6" بنسبة بلغت) حترام الوقت وحسن إدارتهلمهارات القيادة "ا الثانييليها في الترتيب  -
مهارات القيادة التي تتناولها برامج األطفال عينة  إجماليوذلك من , (70بواقع تكرارات )
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, %(18.5في برنامج افتح ياسمسم), %(18.7د بنسبة )موزعة في برنامج بنات ووال, الدراسة
 %(.12.7بينما في برنامج تيال توال بنسبة بلغت )

%( 13.6" في الترتيب الثالث بنسبة بلغت )القدرة على اتخاذ القرار السليمةثم جاءت "مهارة  -
ال %( وفى برنامج تيال تو 15.6موزعة في برنامج افتح ياسمسم بنسبة), (61بواقع تكرارات)

 في حين لم تحصل على أية تكرارات في برنامج بنات ووالد., %(12.7بنسبة)

%(بواقع 12.1" في الترتيب الرابع بنسبة بلغت )حل المشكالتبينما جاءت "مهارة  -
%( وفى برنامج تيال توال 19.9( موزعة في برنامج افتح ياسمسم بنسبة)54تكرار)
 ات في برنامج بنات ووالد.في حين لم تحصل على أية تكرار , %(5.5بنسبة)

( 52%( بواقع تكرارات)11.6" بنسبة بلغت )التخطيط السليميليها في الترتيب الخامس " -
%( في 8.5وفى برنامج أفتح ياسمسم بنسبة), %(15.5موزعة في برنامج تيال توال بنسبة)

 حين لم تحصل على أية تكرارات في برنامج بنات ووالد.

%( بواقع 6.3" بنسبة بلغت)تحمل المسؤليةادس "في حين جاء في الترتيب الس -
, مهارات القيادة التي تتناولها برامج األطفال عينة الدراسة إجماليوذلك من , (28تكرارات)

%( في حين 5.7وفى برنامج أفتح ياسمسم بنسبة), %(7.3موزعة في برنامج تيال توال بنسبة)
 لم تحصل على آى تكرارات في برنامج بنات ووالد.

وذلك من , (17%( بواقع تكرارات)3.8اء في الترتيب السابع "التنظيم الجيد" بنسبة بلغت)وج -
موزعة في برنامج تيال توال , مهارات القيادة التي تتناولها برامج األطفال عينة الدراسة إجمالي
%( في حين لم تحصل على أية 3.3وفى برنامج افتح ياسمسم بنسبة), %(4.5بنسبة)

 امج بنات ووالد.تكرارات في برن
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 .التي تناولتها برامج األطفال عينة الدراسة الجتماعيالتواصل  توزيع مهاراتب(  -8)
 (10جدول )

 التي تناولتها برامج األطفال عينة الدراسة الجتماعيمهارات التواصل تكرارات ونسب 
 سم البرنامجا         

 الجتماعيالتواصل مهارات 
ات بن تيال تول

 ووالد
سمسم  افتح يا
 اإلجمالي 3ج

 % ك % ك % ك % ك
التعاون مع الزمالء ومشاركتهم في األعمال 

12932.7 1.3 73 20.8 26.610 46 الجماعية
10827.4 24.3 42 27.1 30.613 53 القدرة على التحدث واالستماع والحوار الجيد"

17.3 68 22.5 39 12.5 13.36 23 تقبل الزمالء ومساعدتهم
15.2 60 5.8 10 27.1 21.413 37 اتباع تعليمات

 7.4 29 5.2 9 12.5 6 8.1 14 تكوين الصداقات

 394100 100 173 100 48 173100 اإلجمالي

  بيانات الجدول السابقيتضح من:- 

" مقدمة مهارات التعاون مع الزمالء ومشاركتهم في األعمال الجماعيةت "مهارات احتل -
األولي للمهارات الحياتية التي تتناولها برامج األطفال عينة الدراسة بنسبة  االجتماعي التواصل
التي  االجتماعيمهارات التواصل  إجماليوذلك من , (129%( بواقع تكرارات)32.7بلغت )

وبرنامج , %( في برنامج تيال توال26.6موزعة بنسبة ), تتناولها برامج األطفال عينة الدراسة
مثل تعليم الطفل , %( في برنامج افتح ياسمسم1.3وبنسبة), %(20.8د بنسبة)بنات ووال

 مهارة التعاون ومساعدة الغير لتحقيق هدف مشترك.
القدرة على التحدث واالستماع  " االجتماعيلمهارات التواصل  الثانييليها في الترتيب  -

مهارات التواصل  إجماليوذلك من , (108%( بواقع تكرارات )27.4" بنسبة بلغت)الجيد"
موزعة في برنامج تيال توال بنسبة بلغت , التي تتناولها برامج األطفال عينة الدراسة االجتماعي

في حين برنامج افتح ياسمسم , %(27.1بينما في برنامج بنات ووالد بنسبة ), %(30.6)
 %(. 24.3بلغت نسبتها)

%( بواقع 17.3لث بنسبة بلغت )" في الترتيب الثاتقبل الزمالء ومساعدتهمثم جاءت "مهارة  -
%( وفى برنامج تيالتوال 22.5موزعة في برنامج افتح ياسمسم بنسبة), (68تكرارات )

 (.12.5في حين بنات ووالد بلغت نسبتها)%, %(13.3بنسبة)
%( بواقع 15.2بينما جاءت مهارة اتباع التعليمات في الترتيب الرابع بنسبة بلغت ) -

وفى برنامج تيال توال , %(27.1امج بنات ووالد بنسبة بلغت)موزعة في برن, (60تكرارات)
 %( في برنامج افتح ياسمسم.5.8ثم جاءت بنسبة ), %(21.4بنسبة)

, (29%( بواقع تكرارات)7.4في الترتيب الخامس " تكوين الصداقات" بنسبة بلغت ) اوأخير   -
وبرنامج افتح , %(8.1)وفى برنامج تيال توال , %(12.5وتم تناولها في برنامج بنات ووالد)
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مثل تعليم الطفل حقوق الجيران واألصدقاء وأهمية توطيد , %(5.2بنسبة بلغت) 3ياسمسم ج
 عالقاتنا بهم.

 التي تناولتها برامج األطفال عينة الدراسة. الذهنية مهاراتالتوزيع  جـ(-8)
 (11جدول )

 ينة الدراسةة التي تناولتها برامج األطفال عالذهنيمهارات التكرارات ونسب 
 اسم البرنامج

 
 مهارات ذهنية

 اإلجمالي 3افتح ياسمسم ج بنات ووالد تيال توال
 % ك % ك % ك % ك

12944.8 53.8 92 14.8 3336.74 الحساب والعد

27.1 78 13.5 23 37.0 10 4550 القراءة والكتابة

13.9 40 15.8 27 48.1 13 - - التعليم المستمر

 8.3 24 11.1 19 - - 5.6 5 والناقد التفكير المبدع

 5.9 17 5.8 10 - - 7.8 7 القدرة على البحث والتجريب

 288100 100 171 100 27 90100 اإلجمالي

  بيانات الجدول السابقيتضح من:- 

والعد" مقدمة المهارات الذهنية الترتيب األول للمهارات الحياتية التي الحساب  "مهارة جاءت -
وذلك من , (129%( بواقع تكرارات)44.8ج األطفال عينة الدراسة بنسبة بلغت )تتناولها برام

%( 53.8موزعة بنسبة), المهارات الذهنية التي تتناولها برامج األطفال عينة الدراسة إجمالي
%( في 14.8وبنسبة ), %( في برنامج تيال توال36.7وبنسبة ), فتح ياسمسمفي برنامج ا

 سلسل األرقام وجمعها أو طرحها.مثل ت, برنامج بنات ووالد
%( بواقع 27.1" بنسبة بلغت)القراءة والكتابةلمهارات الذهنية " الثانييليها في الترتيب  -

, المهارات الذهنية التي تتناولها برامج األطفال عينة الدراسة إجماليوذلك من , (78تكرارات )
في , %(37.0ت ووالد بنسبة )وبرنامج بنا, %(50موزعة في برنامج تيال توال بنسبة بلغت )

 مثل تمييز وفهم الحروف الهجائية والمفردات اللغوية. , %(13.5برنامج افتح ياسمسم)
%( بواقع 13.9" في الترتيب الثالث بنسبة بلغت )التعليم المستمرثم جاءت "مهارة  -

تح بينما في برنامج اف, %(48.1بنسبة بلغت) موزعة في برنامج بنات ووالد, (40تكرارات)
 في حين لم تحصل على أية تكرارات في برنامج تيال توال., %(15.8بنسبة) 3ياسمسم ج

%(بواقع 8.3" في الترتيب الرابع بنسبة بلغت )التفكير المبدع والناقدبينما جاءت "مهارة  -
%( وفى برنامج تيال توال 11.1( موزعة في برنامج افتح ياسمسم بنسبة)24تكرارات)
تعليم مثل , لم تحصل على أية تكرارات في برنامج بنات ووالدفي حين , %(5.6بنسبة)

في حياتهم  اواإلبداع من خالل أدوات بسيطة تستخدم يومي   االبتكاروتشجيع األطفال علي 
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مثل العلب الفارغة والمالعق الخشبية والصناديق ويقوموا من خالل عدة مسابقات بصنع علب 
 .تنمي عقل الطفلوهي  مميزة لوضع فيها األلوان واألقالم

%( بواقع 5.9" بنسبة بلغت )التجريب و القدرة على البحث يليها في الترتيب الخامس " -
وفى برنامج افتح ياسمسم , %(7.8( موزعة في برنامج تيال توال بنسبة)17تكرارات)
 %( في حين لم تحصل على أية تكرارات في برنامج بنات ووالد.5.8بنسبة)

 

 .التي تناولتها برامج األطفال عينة الدراسة امل مع البيئة التع توزيع مهاراتد(-8) 
 (12جدول )

 التي تناولتها برامج األطفال عينة الدراسةمهارات التعامل مع البيئة تكرارات ونسب 
 سم البرنامجا

 تعامل مع البيئة مهارات ال
 اإلجمالي 3فتح ياسمسم جا بنات وولد تيال تول

 % ك % ك % ك % ك
 37.3 104 39.9 63 19.2 10 44.9 31 ة على نظافة المكانالمحافظ

 19.3 54 17.1 27 13.5 7 28.9 20 تجميل وزراعة الزهور والنباتات
 18.9 53 16.4 26 17.3 9 26.1 18 المحافظة على الماء وترشيد استهالكه 
 15.4 43 20.9 33 19.2 10 - - آداب الطريق والمرور 

 
 6.8 19 5.7 9 19.2 10 - - لعامةالمحافظة على الملكية ا
 2.1 6 - - 11.5 6 - - آداب دور العبادة

 100 279 100 158 100 52 100 69 اإلجمالي

  بيانات الجدول السابقيتضح من:- 

" في مقدمة مهارات التعامل مع البيئة في الترتيب المحافظة على نظافة المكان جاءت " -
%( 37.3لها برامج األطفال عينة الدراسة بنسبة بلغت )األول للمهارات الحياتية التي تتناو 

مهارات التعامل مع البيئة التي تتناولها برامج  إجماليوذلك من , (104بواقع تكرارات)
%( في 39.9وبنسبة), %( في برنامج تيال توال44.9موزعة بنسبة ), األطفال عينة الدراسة

مثل تعليم , ( في برنامج بنات ووالد%19.2بينما جاءت بنسبة ), 3برنامج افتح ياسمسم ج
وكيفية , وأهمية وقيمة عامل النظافة, الطفل المحافظة على البيئة والعيش في مكان نظيف

 تدوير النفايات ألستخدامها في الصناعات المختلفة.

لمهارات التعامل مع البيئة "تجميل وزراعة الزهور والنباتات " بنسبة  الثانييليها في الترتيب  -
مهارات التعامل مع البيئة التي  إجماليوذلك من , (54%( بواقع تكرارات )19.3)بلغت

%( وبرنامج 28.9موزعة في برنامج تيال توال بنسبة), تتناولها برامج األطفال عينة الدراسة
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, %(13.5بينما في برنامج بنات ووالد بنسبة ), %(17.1بنسبة بلغت ) 3افتح ياسمسم ج
 وتجميل الحدائق وزراعة الزهور. , ينةمثل زراعة بعض نبات الز 

%( بواقع 18.9ثم جاءت "مهارة المحافظة على الماء"في الترتيب الثالث بنسبة بلغت ) -
وفى برنامج بنات ووالد , %(26.1موزعة في برنامج تيالتوال بنسبة), (53تكرار)
على  مثل تدريب الطفل, %(16.4بنسبة) 3بينما برنامج افتح ياسمسم ج, %(17.3بنسبة)

 .استهالكهاالمحافظة على نقطة الماء وترشيد 
( 43%( بواقع تكرار)15.4" بنسبة بلغت )آداب الطريق والمروريليها في الترتيب الرابع " -

ولم , %(20.9ثم برنامج أفتح ياسمسم), %(19.2موزعة في برنامج بنات ووالد بنسبة بلغت )
عليم الطفل كيفية التعامل مع أشارة مثل ت, يحصل على أية تكرارات في برنامج تيال توال

 المرور وتعليمات ركوب المواصالت.

%( بواقع 6.8بنسبة بلغت)المحافظة على الملكية العامة في حين جاء في الترتيب الخامس  -
مهارات التعامل مع البيئة التي تتناولها برامج األطفال عينة  إجماليوذلك من , (19تكرارات)
بنسبة بلغت  3وبرنامج افتح ياسمسم ج, %(19.2بنات ووالد )ووزع في برنامج , الدراسة

 ولم تحصل على آى تكرارات في برنامج تيال توال., %(5.7)

, (6%( بواقع تكرارات)2.1" بنسبة بلغت)آداب دور العبادة بينما جاء في الترتيب السادس  -
, عينة الدراسة مهارات التعامل مع البيئة التي تتناولها برامج األطفال إجماليوذلك من 

 %(.11.5واقتصر تناوله في برنامج بنات ووالد )

 .التي تناولتها برامج األطفال عينة الدراسة الوعى الصحى توزيع مهاراته( -8)
 (13جدول )

 التي تناولتها برامج األطفال عينة الدراسةمهارات الوعى الصحى تكرارات ونسب 
 اسم البرنامج                

 
 ى الصحىمهارات الوع

 اإلجمالي 3افتح ياسمسم ج بنات ووالد تيال توال

 % ك % ك % ك % ك
 47.9 95 22.9 22 46.4 13 81.1 60 "النشاط البدنى" ممارسة الرياضة

 18.7 37 26.0 25 14.3 4 10.8 8 الوقاية من األمراض

 17.7 35 31.3 30 10.7 3 2.7 2 النظافة الشخصية )أعضاء الجسم(

 9.6 19 10.4 10 21.4 6 4.1 3 غذائية السليمةالعادات ال

 6.1 12 9.4 9 7.1 2 1.4 1 نظافة الملبس

 100 198 100 96 100 28 100 74 اإلجمالي

  بيانات الجدول السابقيتضح من:- 

جاءت "ممارسة الرياضة والنشاط البدنى" في مقدمة مهارات الوعى الصحى في الترتيب  -
%( 47.9ي تتناولها برامج األطفال عينة الدراسة بنسبة بلغت )األول للمهارات الحياتية الت
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مهارات الوعى الصحى التي تتناولها برامج األطفال  إجماليوذلك من , (95بواقع تكرارات)
%( في برنامج 46.4وبنسبة ), %( في برنامج تيال توال81.1موزعة بنسبة ), عينة الدراسة
تدريب الطفل على مثل , ي برنامج افتح ياسمسم%( ف22.9بينما جاءت بنسبة ), بنات ووالد

وأهمية المحافظة على النشاط في , ازبالجم - من خالل اللعب " البزل" التمارين رياضية
 مع ضرورة أخد قسط من الراحة., وممارسة التمارين الرياضية حياتنا

" بنسبة الوقاية من األمراضلمهارات الوعى الصحى " الثانييليها في الترتيب  -
مهارات الوعى الصحى التي تتناولها  إجماليوذلك من , (37%( بواقع تكرارات )18.7لغت)ب

بينما , %(26.0موزعة في برنامج افتح ياسمسم بنسبة بلغت ), برامج األطفال عينة الدراسة
, %(14.3في حين برنامج تيال توال وزعت بنسبة), %(14.3في برنامج بنات ووالد بنسبة )

 الوقاية من البرد واألنفلونزا . مثل اتباع أساليب

في الترتيب الثالث بنسبة بلغت  عضاء الجسمألالنظافة الشخصية ثم جاءت مهارة  -
%( وفى برنامج 31.3موزعة في برنامج افتح ياسمسم بنسبة), (35%( بواقع تكرار)17.7)

 %(.2.7في حين في برنامج تيالتوال بلغت نسبتها), %(10.7بنات ووالد بنسبة)

( 19%( بواقع تكرار)9.6" بنسبة بلغت ) العادات الغذائية السليمةفي الترتيب الرابع " يليها -
, %(10.4ثم برنامج افتح ياسمسم), %(21.4موزعة في برنامج بنات ووالد بنسبة بلغت )

األطفال األفطار الصحى الذى يمد الجسم  مثل تعليم, %(4.1وبرنامج تيال توال بنسبة بلغت)
 ة.بالطاقة والحيوي

, (12%( بواقع تكرار)6.1بنسبة بلغت) نظافة الملبسفي حين جاء في الترتيب الخامس  -
ووزع في , مهارات الوعى الصحى التي تتناولها برامج األطفال عينة الدراسة إجماليوذلك من 

وبرنامج تيال توال , %(7.1وبرنامج بنات ووالد ), %(9.4برنامج افتح ياسمسم بنسبة بلغت )
 (.%1.4بنسبة)
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 توزيع المهارات الفنية واليدوية التي تناولتها برامج األطفال عينة الدراسة.ن( -8)
 (14جدول )

 تكرارات ونسب المهارات الفنية واليدوية التي تناولتها برامج األطفال عينة الدراسة

 سم البرنامجا
 مهارات فنية ويدوية

فتح ياسمسم ا بنات وولد تيال تول
 ياإلجمال 3ج

 % ك % ك % ك % ك
 44.3 81 49.5 46 43.3 13 2236.7 الرسم والتلوين

 40.4 74 24.7 23 43.3 13 3863.3 الفك والتركيب

 5.5 10 10.7 10 - - - - ابتكار بعض األلعاب البسيطة

 4.9 9 7.5 7 6.7 2 - - صناعة بعض الحلى البسيطة

 4.9 9 7.5 7 6.7 2 - - المميزة علباألدوات وال صناعة

 100 183 100 93 100 30 60100 اإلجمالي

  بيانات الجدول السابقيتضح من:- 

ت "مهارات الرسم والتلوين"مقدمة المهارات الفنية واليدوية الترتيب األول للمهارات احتل -
%( بواقع 44.3الحياتية التي تتناولها برامج األطفال عينة الدراسة بنسبة بلغت )

المهارات الفنية واليدوية التي تتناولها برامج األطفال عينة  إجماليوذلك من , (81تكرارات)
وبرنامج بنات ووالد , 3في برنامج أفتح ياسمسم ج %(49.5موزعة بنسبة ), الدراسة
 %(.36.7وفى برنامج تيال توال بنسبة), %(43.3بنسبة)

%(  40.4" بنسبة بلغت)كيبالفك والتر للمهارات الفنية واليدوية " الثانييليها في الترتيب  -
التي تتناولها برامج  االجتماعيمهارات التواصل  إجماليوذلك من , (74بواقع تكرارات )

بينما في برنامج , %(63.3موزعة في برنامج تيال توال بنسبة بلغت ), األطفال عينة الدراسة
 %(. 24.7بلغت نسبتها) 3في حين برنامج افتح ياسمسم ج , %(43.3بنات ووالد بنسبة )

%( 5.5" في الترتيب الثالث بنسبة بلغت )ابتكار بعض األلعاب البسيطةثم جاءت "مهارة  -
 %(.10.7بنسبة) 3( واقتصر تناولها في برنامج افتح ياسمسم ج10بواقع تكرارات )

صناعة األدوات والعلب  - صناعة بعض الحلى البسيطة" من بينما جاءت مهارة كال   -
موزعة في برنامج أفتح , (9%(بواقع تكرارات)4.9رابع بنسبة بلغت )" في الترتيب الالمميزة

مثل , %( في برنامج بنات ووالد6.7ثم جاءت بنسبة ), %(7.5بنسبة بلغت ) 3ياسمسم ج
 صناعة األسورات وعلب الهدايا المميزة.
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 . التي تناولتها برامج األطفال عينة الدراسة التكنولوجية  مهاراتالتوزيع و(  -8)
 (15دول )ج

 التي تناولتها برامج األطفال عينة الدراسةالمهارات التكنولوجية تكرارات ونسب 
 أسم البرنامج  

 
 مهارات تكنولوجية 

بنات  تيال توال
 ووالد

أفتح ياسمسم 
 اإلجمالي 3ج

 % ك % ك % ك % ك
 56.8 92 - - - -82.1 92 اآللى اإلنسان التعامل مع 

 25.3 41 59.6 28 100 3 8.9 10 وماتالتعامل مع شبكة المعل

 17.9 29 40.4 19 - - 8.9 10 استخدام الكمبيوتر والتابليت

 162100 100 47 100 3 112100 اإلجمالي

  بيانات الجدول السابقيتضح من:- 

في الترتيب األول  ولوجيةنتكاآللى" في مقدمة المهارات ال اإلنسان ت"مهارة التعامل مع احتل -
%( بواقع 56.8الحياتية التي تتناولها برامج األطفال عينة الدراسة بنسبة بلغت ) للمهارات
التى تتناولها برامج األطفال عينة ولوجيةنتكالمهارات ال إجماليوذلك من , (92تكرارات)
 %( .82.1واقتصر تناولها في برنامج تيال توال بنسبة بلغت), الدراسة

" بنسبة التعامل مع شبكة المعلومات" ولوجيةنتكللمهارات ال الثانييليها في الترتيب  -
التى تتناولها  ولوجيةنتكالمهارات ال إجماليوذلك من , (41%( بواقع تكرارات )25.3بلغت)

وبرنامج أفتح , %(100موزعة في برنامج بنات ووالد بنسبة), برامج األطفال عينة الدراسة
مثل استخدام , %(8.9ال بنسبة)ثم في برنامج تيال تو , %(59.6بنسبة بلغت) 3ياسمسم ج

 اإلنترنت في الحصول على المعلومات.

%( بواقع 17.9فى الترتيب الثالث بنسبة بلغت ) وجاءت "مهارة استخدام الكمبيوتر والتابليت -
وفى برنامج تيالتوال , %(40.4بنسبة) 3موزعة في برنامج أفتح ياسمسم ج, (29تكرار)
التى تتناولها برامج األطفال عينة  ولوجيةنتكات الالمهار  إجماليوذلك من , %(8.9بنسبة)
 وباعتدالبطريقة مفيدة  استخدامهامثل تعليم الطفل أهمية التكنولوجيا وكيفية , الدراسة

  .وقت محددويكون في الجهاز اللوحي  استخدامفي واالقتصاد في الوقت الذى نقضيه 
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 .ناولتها برامج األطفال عينة الدراسة التي ت السالمة وحماية الذات توزيع مهاراتى( -8)
 (16جدول )

 .التي تناولتها برامج األطفال عينة الدراسة مهارات السالمة وحماية الذاتتكرارات ونسب 
 اسم البرنامج

 
 حماية الذاتو السالمة مهارات

 3افتح ياسمسم ج بنات ووالد تيال توال
 اإلجمالي

 % ك % ك % ك % ك
 43.6 17 76.9 10 21.0 4 42.8 3 العنف

 23.1 9 - - 26.3 5 57.1 4 التحرش الجنسى

 12.8 5 23.1 3 10.5 2 - - الحرائق
 7.7 3 - - 15.7 3 - - االختطاف

 5.1 2 - - 10.5 2 - - التعامل مع األدوات الحادة
 5.1 2 - - 10.5 2 - - التعامل مع األدوات الكهربائية

 2.6 1 - - 5.3 1 - - التعامل مع األدوية

 100 39 100 13 100 19 100 7 اإلجمالي

  بيانات الجدول السابقيتضح من:- 

ت مهارات السالمة وحماية الذات من العنف الترتيب األول للمهارات الحياتية التي احتل -
وذلك من , (17ت)%( بواقع تكرارا43.6تتناولها برامج األطفال عينة الدراسة بنسبة بلغت )

موزعة , مهارات السالمة وحماية الذات التي تتناولها برامج األطفال عينة الدراسة إجمالي
بينما , %( في برنامج تيال توال42.8وبنسبة ), %( في برنامج افتح ياسمسم76.9بنسبة )

 %( في برنامج بنات ووالد.21.0جاءت بنسبة )

ة وحماية الذات من األخطار "التحرش الجنسى" لمهارات السالم الثانييليها في الترتيب  -
مهارات السالمة وحماية الذات  إجماليوذلك من , (9%( بواقع تكرارات )23.1بنسبة بلغت)

موزعة في برنامج تيال توال بنسبة بلغت , التي تتناولها برامج األطفال عينة الدراسة
ين لم تحصل على أية في ح, %(26.3بينما في برنامج بنات ووالد بنسبة ), %(57.1)

 مثل تدريب الطفل على اللمسة األمنة وغير األمنة., تكرارات في برنامج افتح ياسمسم

ثم جاءت مهارات حماية الذات من أخطار الحرائق في الترتيب الثالث بنسبة بلغت  -
%( وفى برنامج 23.1موزعة في برنامج افتح ياسمسم بنسبة), (5%( بواقع تكرار)12.8)

في حين لم تحصل على أية تكرارات في برنامج تيالتوال. مثل , %(10.5بنسبة) بنات ووالد
 اتباع التعليمات حال سماع أنظار الحريق.

 %(7.7بينما جاءت مهارات حماية الذات من االختطاف في الترتيب الرابع بنسبة بلغت ) -
شادات للطفل وتمثل في تقديم ار , وأقتصر تناوله في برنامج بنات ووالد, (3بواقع تكرار)

 تحميه من خطر االختطاف. 
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بنسبة بلغت  الكهربائية" –يليها في الترتيب الخامس كال من" التعامل مع األدوات الحادة  -
مثل تدريب , , واقتصر تناولهما في برنامج بنات ووالد, ( لكال منهما2%( بواقع تكرار)5.1)

 الحادة بشكل مباشر. الطفل على عدم االقتراب من الكهرباء أو استعمال األدوات

, (1%( بواقع تكرار)2.6في حين جاء في الترتيب السابع التعامل مع األدوية بنسبة بلغت) -
, مهارات السالمة وحماية الذات التي تتناولها برامج األطفال عينة الدراسة إجماليوذلك من 

 وأقتصر تناوله في برنامج بنات ووالد. 

 

برامج األطفال عينة  الواردة في ناول للمهارات الحياتيةالتعمق في المعالجة والتمستوى  -9
  -الدراسة:

أ( توزيع برامج األطفال طبقا ألسلوب تناول ومعالجة برامج األطفال عينة الدراسة للمهارات -9)
 الحياتية

 (17جدول )
 برامج األطفال عينة الدراسة للمهارات الحياتيةتناول تكرارات ونسب أسلوب 

 اسم البرنامج
 
سلوب عرض أ

 البرنامج للمهارات

افتح ياسمسم  بنات ووالد تيال توال
 اإلجمالي 3ج

 % ك % ك % ك % ك

 99.1 1972 98.9 951 100 223 99.1 798 مباشر"صريح"

 0.9 18 1.1 11 - - 0.9 7 غير مباشر" ضمنى

 100 1990 100 962 100 223 100 805 اإلجمالي

  يلييتضح من بيانات الجدول السابق ما:-  
ستخدمت جميع برامج األطفال عينة الدراسة األسلوب المباشر والصريح في تناول المهارات ا -

ستخدمت األسلوب افي حين , %(99.1بنسبة بلغت) المدرسة ما قبل الحياتية المقدمة لطفل
 بنسبة بلغت المدرسة ما قبل بعض المهارات الحياتية المقدمة لطفل في تناول غير المباشر

(0.9)%. 
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 (توزيع برامج األطفال طبقا للمصادر تقديم المهارات ببرامج األطفال عينة الدراسة. ب-9)
 (18جدول )

 تكرارات ونسب مصادر تقديم المهارات في برامج األطفال عينة الدراسة
 اسم البرنامج

 
 مصادر تقديم المهارات

 اإلجمالي 3افتح ياسمسم ج بنات ووالد تيال توال
 % ك % ك % ك % ك

 44.2 879 84.8 816 28.2 63 - - معرفية "كالكتب والقصص

 28.7 571 13.6 131 17.5 39 49.8 401 حياتية وسلوكيات مواقف 

 20.9 417 - - 54.3 121 36.8 296 أسئلة من الحياة اليومية

 6.2 123 1.6 15 - - 13.4 108 مصادر من الواقع المعاش

 100 1990 100 962 100 223 100 805 اإلجمالي

 :يتضح من بيانات الجدول السابق ما يلي-  
مصادر معرفية , مصادر تقديم المهارات ببرامج األطفال عينة الدراسةجاءت في مقدمة  -

" مواقف وسلوكيات  الثانييليها في الترتيب , %(44.2بنسبة بلغت) كالكتب والقصص"
بينما , %(20.9ة اليومية بنسبة )ثم جاءت أسئلة من الحيا, %(28.7حياتية" بنسبة بلغت)

 %(. 6.2جاءت مصادر من الواقع المعاش بنسبة بلغت)

 -وواقعه:الطفل  بحياةعينة الدراسة  ببرامج األطفالمدى ارتباط المهارات الحياتية  (جـ-9)
عينة  برامج األطفال التي عرضت داخلالمهارات الحياتية  جاءت كل-ما يلي:تشير النتائج 
%( بواقع 100في المركز األولى بنسبة بلغت ) وواقعهالطفل  بحياةوثيق  ارتباطاطة الدراسة مرتب

-16-15-14-13-12-11-10-9وهذا ما يؤكد نتائج الجداول أرقام)مهارة (1990تكرار)
برامج األطفال التي تتناولها  المدرسة ما قبل لطفل المهارات الحياتية ويوضح مدى ارتباط, (17

العالم عن  األطفاللجمهور  باالتصال بالطفل تقديم المهاراتلقائمين وحرص ا ةالدراسعينة 
 منهم على تنمية شخصية الطفل ونموه بشكل سوى. احرص  , الخارجي

 -:: المساحة الزمنية التي شغلتها المهارات الحياتية ببرامج األطفال عينة الدراسةاثالثً 
المدرسة  ما قبل المهارات الحياتية لطفل توزيع البرامج طبقا للمساحة الزمنية التي شغلتها -10

 ببرامج األطفال عينة الدراسة وفقا لكل برنامج.
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 (19جدول )
المدرسة ببرامج  ما قبل تكرارات ونسب المساحة الزمنية التي شغلتها المهارات الحياتية لطفل

 األطفال عينة الدراسة وفقا لكل برنامج.
 اسم البرنامج

 
 المساحة الزمنية

 اإلجمالي 3افتح ياسمسم ج بنات ووالد ال توالتي
 % ق % ق % ق % ق

21.2 703 18.5 314 7.2 30.333 356 يادةقمهارات ال
16.0 532 17.5 17.6297 13.280 155 االجتماعيمهارات التواصل 

15.1 502 17.3 13.4294 12.561 147 مهارات ذهنية
15.0 500 22.4 10.010322.6379 118 مهارات التعامل مع البيئة
10.1 334 9.4 159 1.1 10.156 119 مهارات الوعى الصحى

 9.5 315 7.4 16.9126 77 9.5 112 مهارات فنية ويدوية

 7.5 251 5.5 94 1.5 12.87 150 مهارات تكنولوجية

 2.6 86 1.8 31 8.3 38 1.4 17 مهارات السالمة وحماية الذات

 3323100 100 1694 455100 1174100 اإلجمالي

 :يتضح من بيانات الجدول السابق ما يلي-  
قنوات البلغ إجمالي الوقت الذي شغلته المهارات الحياتية الواردةببرامج األطفال المقدمة ب -

( دقيقة بنسبة 3323عينة الدراسة) "One- Space Toonالنهار  –الفضائية العربية "براعم 
 لي المساحة الزمنية التي شغلتها المهارات الحياتية الواردة%( وذلك من إجما100بلغت )

 ببرامج األطفال عينة الدراسة.

فتح ياسمسم المركز األول من حيث المساحة الزمنية للقطات التي تناولت ابرنامج  احتلكما  -
الوقت التي  إجماليحيث بلغ , ببرامج األطفال عينة الدراسة المهارات الحياتية الواردة

وذلك من إجمالي المساحة , %(50.9(دقيقة بنسبة بلغت)1694ت عليه المهارات )وذحستا
 الثانييليه برنامج تيال توال في الترتيب , األخرىالمخصصة للمهارات ببرامج األطفال  الزمنية

ببرامج األطفال عينة  من حيث المساحة الزمنية للقطات التي تناولت المهارات الحياتية الواردة
ثم جاء في الترتيب الثالث , %(35.3( بنسبة بلغت)1174وقت قدره ) جماليإب الدراسة

وذلك من إجمالي المساحة , %(13.7(وبنسبة بلغت)455وقت ) إجماليبرنامج بنات ووالد ب
 الزمنية المخصصة للمهارات على مستوى كل برنامج. 

مساحة الزمنية التي ت الترتيب األول من الاحتلإلى أن مهارات القيادة  نتائجكما أشارت ال -
بنسبة بلغت , المدرسة ببرامج األطفال عينة الدراسة ما قبل شغلتها المهارات الحياتية لطفل

زمن قدره  إجمالي%( وب30.3موزعة بنسبة ), ( دقيقة703زمن قدره ) إجمالي%( وب21.2)
ة في ( دقيق314زمن قدره) إجمالي%( وب18.5وبنسبة ), ( دقيقة في برنامج تيال توال356)
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( دقيقة برنامج 33زمن قدره ) إجمالي%( وب7.2ثم جاء بنسبة ), 3فتح ياسمسم جابرنامج 
 بنات ووالد.

من المساحة الزمنية التي شغلتها  االجتماعيمهارات التواصل  الثانييليها في الترتيب  -
بنسبة بلغت , المدرسة ببرامج األطفال عينة الدراسة ما قبل المهارات الحياتية لطفل

زمن  إجمالي%( وب17.6موزعة بنسبة ), ( دقيقة532زمن قدره ) إجمالي%( وب16.0)
( دقيقة 297زمن قدره ) إجمالي%( وب17.5وبنسبة), ( دقيقة في برنامج بنات ووالد80قدره)

( دقيقة في 155زمن قدره) إجمالي%( وب13.2وبنسبة بلغت ), فتح ياسمسمافي برنامج 
 برنامج تيال توال.

لترتيب الثالث مهارات ذهنية من المساحة الزمنية التي شغلتها المهارات في ا ثم جاءت -
%( 15.1بنسبة بلغت ), المدرسة ببرامج األطفال عينة الدراسة ما قبل الحياتية لطفل

( دقيقة 294زمن قدره) إجمالي%( وب17.3موزعة بنسبة ), ( دقيقة502زمن قدره ) إجماليوب
( دقيقة في برنامج 61زمن قدره ) إجمالي%( وب13.4وبنسبة), 3فتح ياسمسمجافي برنامج 

 ( دقيقة في برنامج تيال توال. 147زمن قدره) إجمالي%( وب12.5بنات ووالد وبنسبة بلغت )

من المساحة الزمنية التي شغلتها المهارات  مهارات التعامل مع البيئةرابع في الترتيب البينما  -
%( 15.0بنسبة بلغت ), طفال عينة الدراسةالمدرسة ببرامج األ ما قبل الحياتية لطفل

( دقيقة 103زمن قدره) إجمالي%( وب22.6موزعة بنسبة ), ( دقيقة500زمن قدره ) إجماليوب
( دقيقة في برنامج أفتح 379زمن قدره ) إجمالي%( وب22.4وبنسبة), في برنامج بنات ووالد

 قة في برنامج تيال توال. ( دقي118زمن قدره) إجمالي%( وب10.0وبنسبة بلغت ), 3ياسمسم ج

ببرامج األطفال عينة  الوعى الصحىمهارات التعامل مع الخامس الترتيب حين جاء في  في -
%( 10.1موزعة بنسبة ), ( دقيقة334زمن قدره ) إجمالي%( وب10.1بنسبة بلغت ), الدراسة

قدره  زمن إجمالي%( وب9.4( دقيقة في برنامج تيال توالوبنسبة)119زمن قدره) إجماليوب
( 56زمن قدره) إجمالي%( وب1.1وبنسبة بلغت ), 3ياسمسم ج برنامج افتح( دقيقة في 159)

 .دقيقة في برنامجبنات ووالد
بنسبة بلغت , ببرامج األطفال عينة الدراسة"مهارات فنية ويدوية" السادسفى الترتيب و  -
زمن  يإجمال%( وب16.9موزعة بنسبة ), ( دقيقة315زمن قدره ) إجمالي%( وب9.5)

زمن  إجمالي%( وب9.5برنامج تيال توالبنسبة)وفى , بنات ووالدبرنامج ( دقيقة في 77قدره)
زمن  إجمالي%( وب7.4بنسبة بلغت )3ياسمسم ج برنامج افتحفي بينما , ( دقيقة112قدره )
 .( دقيقة126قدره)

ا المهارات المساحة الزمنية التي شغلتهحيث  نم" ولوجيةنمهارات تك " السابعفى الترتيب و  -
 إجمالي%( وب7.5بنسبة بلغت ), المدرسة ببرامج األطفال عينة الدراسة ما قبل الحياتية لطفل
برنامج ( دقيقة في 150زمن قدره) إجمالي%( وب12.8موزعة بنسبة ), ( دقيقة251زمن قدره )
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 (94زمن قدره) إجمالي%( وب5.5بنسبة بلغت )3فتح ياسمسم جا في برنامجبينما , تيالتوال
 .( دقيقة7زمن قدره ) إجمالي%( وب1.5بنسبة)بنات ووالد  برنامجوفى , دقيقة

المساحة الزمنية التي شغلتها حيث  نم"مهارات السالمة وحماية الذات" الثامنفى الترتيب و  -
%( 2.6بنسبة بلغت ), المدرسة ببرامج األطفال عينة الدراسة ما قبل المهارات الحياتية لطفل

( دقيقة في 38زمن قدره) إجمالي%( وب8.3موزعة بنسبة ), ( دقيقة86) زمن قدره إجماليوب
زمن  إجمالي%( وب1.8بنسبة بلغت )3ياسمسم ج برنامج افتحفي بينما , برنامج بنات ووالد

 .( دقيقة17زمن قدره ) إجمالي%( وب1.4بنسبة)بنات ووالد  برنامجوفى , ( دقيقة31قدره)

 -الفئات المرتبطة بالشخصية: -ارابعً 

 لنوع الشخصيةالمشاركة في برامج األطفال.أ( توزيع البرامج عينة الدراسة طبقا -11)
 ( 20جدول ) 

 نوع الشخصية المشاركة في برامج األطفال عينة الدراسةتكرارات ونسب 
 اسم البرنامج        

 
 نوع الشخصيات المشاركة

افتح ياسمسم  بنات ووالد تيال توال
 اإلجمالي 3ج

 % ك % ك % ك % ك
 57.5 702 53.2 288 64.6 95 59.8 319 الذكور

 42.5 519 46.8 253 35.4 52 40.2 214 اإلناث

 100 1221 100 541 100 147 100 533 اإلجمالي

 يتضح من بيانات الجدول السابق: 

الذكور الترتيب األول من حيث نوع الشخصيات المشاركة ببرامج األطفال عينة  احتل -
تكرارات نوع  إجماليمن وذلك , (702%( بواقع تكرارات)57.5بلغت )الدراسة بنسبة 

%( في برنامج بنات ووالد 64.6موزعة بنسبة ), الشخصيات ببرامج األطفال عينة الدراسة
%(في برنامج افتح 53.2ثم جاءت بنسبة ), %( في برنامج تيال توال59.8وبنسبة بلغت )

 ياسمسم.

ن حيث نوع الشخصيات المشاركة ببرامج األطفال عينة م الثانييليها اإلناث في الترتيب  -
تكرارات نوع  إجماليمن وذلك , (519%( بواقع تكرارات)42.5الدراسة بنسبة بلغت )

%( في برنامج افتح ياسمسم 46.8موزعة بنسبة ), الشخصيات ببرامج األطفال عينة الدراسة
%( في برنامج 35.4نسبة )في حين جاءت ب, %( في برنامج تيال توال40.2وبنسبة بلغت )

 بنات ووالد.
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المشاركة في برامج األطفال  لطبيعة الشخصيةعينة الدراسة طبقا  البرامجوزيع ب ( ت-11)
 عينة الدراسة.

 (21جدول )
 عينة الدراسة برامج األطفالالمشاركة في  الشخصية طبيعة تكرارات ونسب

 اسم البرنامج
 

 طبيعية الشخصيات

 اإلجمالي 3افتح ياسمسم ج دبنات ووال تيال توال

 % ك % ك % ك % ك

32.0 391 29.9 30.6162 18434.545 كبار إنسان

28.4 347 26.6 53.1144 12523.578 أطفال
27.8 340 43.4 235 8.8 17.313 92 عرائس

 3.8 46 - - 4.1 6 7.5 40 حيوانات وطيور

 جماد

 7.5 92 - - - -17.3 92 آلى إنسان

0.32 4 - - 2.7 4 - - لوقات غريبةمخ

0.08 1 - - 0.7 1 - - سيارة

 1221100 100 541 147100 533100 اإلجمالي

 ما يلى جدول السابقالتفصيلية للبيانات تشير ال:- 
حيث جاء في الترتيب , تنوعت طبيعة الشخصيات المشاركة ببرامج األطفال عينة الدراسة -

%( بواقع 32.0ية "إنسان "كبار" بنسبة بلغت )من حيث طبيعية الشخصاألول 
موزعة , تكرارات الشخصيات ببرامج األطفال عينة الدراسة إجماليوذلك من , (391تكرارات)

بينما , %( في برنامج بنات ووالد30.6وبنسبة ), %( في برنامج تيال توال34.5بنسبة بلغت )
كبار في  – اإلنسان خصيات وقد تمثلت ش, %(29.9بنسبة) 3في برنامج أفتح ياسمسم ج

عن ضيوف  فضال  - ورشيقة الساحرة -وميمو المهرج  -)جيهان المذيعةبرنامج تيال توال في 
مقدم البرنامج  -رائد الفضاء–البرنامج من أصحاب المهن والحرف المختلفة" كالنجار 

 المدرب -بينما جاءت في برنامج بنات ووالد شخصيات)ماما سلمى المذيعة, وغيرها(
كما تمثلت في , وشيكو صاحب أجمل ألغاز( –وكوكى مهرج األلعاب  –الرياضى خالد 

 .رفيف( -وعروب -راشد برنامج افتح ياسمسم في شخصيات الممثلين )
لطبيعة الشخصيات المشاركة ببرامج األطفال عينة إنسان "أطفال" الثانييليها في الترتيب  -

تكرارات الشخصيات  إجماليوذلك من (347)%( بواقع تكرارات28.4الدراسة بنسبة بلغت )
برنامج %(بينما في 53.1موزعة في برنامج بنات ووالد بنسبة), ببرامج األطفال عينة الدراسة

وتمثلوا , %(23.5ثم برنامج تيال توال بنسبة ), %(26.6ياسمسم جاءت بنسبة بلغت ) افتح
 ة الدراسة.في األطفال المشاركين داخل األستوديو بالبرامج عين اجميع  
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 تليها في الترتيب الثالث لطبيعة الشخصيات المشاركة ببرامج األطفال عينة الدراسة عرائس -
تكرارات الشخصيات ببرامج  إجمالي( وذلك من 340بواقع تكرارات) %(27.8)بنسبة بلغت

وبرنامج تيال توال , %(43.4موزعة في برنامج افتح ياسمسم بنسبة ), األطفال عينة الدراسة
وتمثلت تلك العرائس والدمى , %(8.8ثم برنامج بنات ووالد بنسبة بلغت), %(17.3ة )نسب

ويستطيع أن يستمتع بكل , جميعهللحببدمية لطيفة يتميز وهى  إلموفي برنامج افتح ياسمسم )
, ملسون ببغاء ذو أسلوب خاص في الحديث؛ فهو يميل إلى اللغة اإليقاعيةوشخصية , شيء

وتحريك حاجبيه في أثناء , مع حركة رأسه المميزة يمين ا ويسار ا, لرنانةواستخدام المفردات ا
ن لديك استفسار عن أي معلومة علميةو , الحديث الدمية , ما عليك سوى سؤال ملسون, ا 

دمية تتمتع بالحيوية واإلقبال على كل  وهى شمسوشخصية , المثقفة في الحي بال منازع
نعمان كبير الحجم وشخصية , لقراءة وتعلم أشياء مفيدةوالمستعدة طوال الوقت للعب وا, جديد

فهو يحسن إنشاء , وكأن قلبه الكبير يتسع لجميع األصدقاء, يحب الجميع دون استثناء
أو التمايل , إن أردت أن تجرب المشي قفز ا, العالقات مع الناس على الرغم من خجله أحيان ا

, ما عليك سوى اإلمساك بيد نعمان ,بحركات إيقاعية مرنة مع أغاني األطفال العذبة
, بعضهماع م لمرحوااللعب  احبيسأني هصديقو  بدروشخصيتى , ومشاركته تصرفاته المميزة

, يتارجالغناء والعزف على آلة الو حب التعرف على أصدقاء جدد ت ودودةال رويداشخصية 
ـتطيع تحويل سوت, ممارسة ألعاب الخفةو  القصص الخياليةوتحب سنوات  3هاعمر  شبرة قمرةو 

كعكي الدمية الفروية الزرقاء في شخصية , السحرية أحب العصاستخدام اب هااألشياء من حول
, الجوع صديق مالزم لكعكي, ذات الشهية المفتوحة لتناول الكعك, حي "افتح يا سمسم"

وحش لطيف جميل  وهو ابتن غرغور الخارقك, خصوصا أنه ال يمتلك الكثير من الصبر
سريعة  زهرةوشخصية , وأقترح بعض الحلول المفيدة, المشاكليوقع نفسه في  ,اومحبوب جد  

اللعب بالمالبس التنكرية وقيادة سيارتي وتحب , فائقة في الباليه لديها مهارةالحديث و في 
دمية تستطيع رسم االبتسامة  غرغوروشخصية , المصنوعة من الكرتون حول حي سمسم عادة

محصي وشخصية , يعتقد أنه قادر على حل أصعب المسائل ألنه, على وجه الجميع بسهولة
لديه شغف , شبه الشخصية الشهيرة الكونت دراكوالوي, سنة! 652, 832, 1 هعمر :العداد

كما جاءت في برنامج تيال توال , عد أي شيء وكل شيءيحب أن يو , لألرقام ليس له نهاية
مع  رائعة اأوقات   يانيقضن اللذا %(وتمثلت في شخصيتى تيال وتوال17.3بنسبة بلغت )

وهو %( وتمثلت في شخصية بنتخ8.8ثم جاءت في برنامج بنات ووالد بنسبة بلغت), األطفال
 .الدمية الناطقة التي تلعب مع األطفال وتحادثهم

بينما جاء في الترتيب الرابع لطبيعة الشخصيات المشاركة ببرامج األطفال عينة الدراسة  -
تكرارات  إجمالي( وذلك من 46%(بواقع تكرارات)3.8)حيوانات وطيور بنسبة بلغت
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بينما , %(7.5موزعة في برنامج تيال توال بنسبة ), الشخصيات ببرامج األطفال عينة الدراسة
 %(.4.1في برنامج بنات ووالد بنسبة بلغت)

في حين جاء في الترتيب الخامس لطبيعة الشخصيات المشاركة ببرامج األطفال عينة  -
تكرارات  إجمالي( وذلك من 92%(بواقع تكرارات)7.5)ن آلى" بنسبة بلغتنساإالدراسة 

وتمثل في شخصية بوبوك الروبت في برنامج تيال , الشخصيات ببرامج األطفال عينة الدراسة
 توال.

 ( تكرار4%(بواقع )0.32ثم جاء في الترتيب السادس جماد "مخلوقات غريبة" بنسبة بلغت ) -
وتمثل ذلك في برنامج بنات , ببرامج األطفال عينة الدراسةلطبيعة الشخصيات المشاركة 

 ووالد.

لطبيعة الشخصيات المشاركة ببرامج األطفال عينة الدراسة جاء في الترتيب السابع  اوأخير   -
 وتمثل ذلك في برنامج بنات ووالد. (1%(بواقع تكرار)0.08سيارة بنسبة بلغت )

 
 لجنسية الشخصيات المشاركة في برامجطبقا جـ(توزيع برامج األطفال عينة الدراسة -11)

 األطفال عينة الدراسة.
 (22جدول )

 ببرامج األطفال عينة الدراسةالمشاركة  الشخصيات جنسيةتكرارات ونسب 

 اسم البرنامج
 

 جنسية الشخصيات 

افتح ياسمسم  بنات ووالد تيال توال
 اإلجمالي 3ج

 % ك % ك % ك % ك
 76.9 939 99.4 538 - - 75.2 401 عربية

 11.7 143 - - 7.5 11 0.24 132 غير محددة

 11.1 136 - - 92.5 136 - - مصرية

 0.24 3 0.6 3 - - - - أجنبية

 100 1221 100 541 100 147 100 533 اإلجمالي

 يتضح من بيانات الجدول السابق:- 

, الدراسةجاءت "الشخصيات العربية" في مقدمة جنسية الشخصيات ببرامج األطفال عينة  -
%( في برنامج افتح 99.4موزعة بنسبة ), %(76.9وذلك في الترتيب األول بنسبة بلغت )

جنسيات  إجماليوذلك من , %(75.2بينما جاءت في برنامج تيالتوال بنسبة بلغت), ياسمسم
 المشاركة ببرامج األطفال عينة الدراسة. األخرىالشخصيات 

%( 11.7غير محددة الجنسية" بنسبة بلغت)"شخصيات  الثانيبينما جاءت في الترتيب  -
%( في برنامج تيال توال وتمثلت 0.24وبنسبة ), %(7.5موزعة في برنامج بنات ووالد بنسبة )

 اآللى والحيوانات والطيور غير محددة الجنسية. اإلنسان في 
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تليها في الترتيب الثالث"شخصيات مصرية" من حيث جنسية الشخصيات في برامج األطفال  -
 وقد ركزت في برنامج بنات ووالد., %(11.1بنسبة بلغت), ة الدراسةعين

, بينما جاء في الترتيب الرابع من حيث جنسية الشخصيات في برامج األطفال عينة الدراسة -
وتمثل ذلك في برنامج افتح ياسمسم وذلك من , %(0.24شخصيات أجنبية بنسبة بلغت)

 رامج األطفال عينة الدراسة.المشاركة بب األخرىجنسيات الشخصيات  إجمالي

لمالبس الشخصيات المشاركة ببرامج توزيع برامج األطفال عينة الدراسة طبقا د( -11) 
 األطفال عينة الدراسة.

 ( 23جدول ) 
 نوع مالبس الشخصيات المشاركة ببرامج األطفال عينة الدراسةتكرارات ونسب 

 اسم البرنامج
 

 مالبس الشخصيات

 اإلجمالي 3افتح ياسمسم ج دبنات ووال تيال توال
 % ك % ك % ك % ك

28.4 347 26.6 53.1144 23.578 125 مالبس أطفال

27.8 340 43.4 235 8.8 17.313 92 مالبس العرائس من الفرو

21.7 265 29.6 160 8.8 17.313 92 مالبس عادية

11.7 143 - - 7.5 13224.811 أخرى تذكر

 4.8 58 - - 4.1 6 9.8 52 مالبس مهنية

 2.6 32 - - 8.8 13 3.6 19 مالبس المهرج

 1.7 21 - - - - 3.9 21 مالبس الساحر

 1.1 13 - - 8.8 13 - - مالبس رياضية

 0.2 2 0.4 2 - - - - مالبس ملكية

 1221100 100 541 147100 533100 اإلجمالي

 ما يأتي جدول السابقالتفصيلية لل يتضح من بيانات:- 
ت مالبس األطفال المرتبة األولى من حيث مالبس الشخصيات المشاركة في برامج لاحت -

مالبس الشخصيات  إجماليوذلك من , %(28.4وذلك بنسبة بلغت ), األطفال عينة الدراسة
%( في برنامج بنات 53.1موزعة بنسبة ), المشاركة ببرامج األطفال عينة الدراسة األخرى
%( في برنامج تيال 23.5وبنسبة ) , 3امج افتح ياسمسم ج%( في برن26.6وبنسبة), ووالد
 توال.

بينما جاء في المرتبة الثانية لمالبس الشخصيات المشاركة في برامج األطفال عينة الدراسة  -
%( في 43.4موزعة بنسبة ), %(27.8وذلك بنسبة بلغت), مالبس العرائس "من الفرو"
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بينما جاءت , برنامج تيال توال%( في 17.3وبنسبة ) , 3برنامج افتح ياسمسم ج
 %( في برنامج بنات ووالد.8.8بنسبة)

مالبس  إجماليوذلك من , %(21.7تليها في المرتبة الثالثة مالبس عادية وبنسبة بلغت ) -
وقد وزعت ببرنامج افتح ياسمسم , المشاركة ببرامج األطفال عينة الدراسة األخرىالشخصيات 
%( في 8.8بينما جاءت بنسبة ), %(17.3 توال بنسبة)وبرنامج تيال, %(29.6بنسبة بلغت )

 برنامج بنات ووالد.

في حين جاء في المرتبة الرابعة لمالبس الشخصيات المشاركة في برامج األطفال عينة  -
, %(24.8ووزعت في برنامج تيال توال بنسبة ), %(11.7الدراسة أخرى تذكر " بنسبة بلغت)

%( وتمثلت في ريش الطيور وجلود 7.5بنسبة بلغت)بينما وزعت في برنامج بنات ووالد 
 وبوبوكاآللى  اإلنسان و , والفراء المكسو بها الحيوانات بكافة أنوعها دون أية مالبس إضافية

 عجيبة. سيارة ومخلوقات
 سمات أسلوب المعالجة الفنية: -اخامسً 

 يفزيون( في برامجلمكانية الوسيلة )التلتوزيع برامج األطفال عينة الدراسة طبقا أ( -12)
 األطفال عينة الدراسة.

 ( 24جدول ) 
 امكانية الوسيلة )التليفزيون( ببرامج األطفال عينة الدراسةتكرارات ونسب 

 اسم البرنامج
 

 إمكانية الوسيلة 

 اإلجمالي 3افتح ياسمسم ج بنات ووالد تيال توال
 % ك % ك % ك % ك

 197100 100 92 100 9210013 استخدام الخدع والمؤثرات الخاصة باإلنتاج

 197100 100 92 100 9210013 التوظيف السليم للقطات

 197100 100 92 100 9210013التوظيف السليم للموسقي والمؤثرات الصوتية

19699.5 98.9 91 100 9210013 مالئم التنوع في الديكورات
 0.5 1 1.1 1 - - - - غير مالئم

كن التنوع في أما
 التصوير

19197.0 96.7 89 76.9 9210010 مالئم
 3.0 6 3.3 3 23.2 3 - - غير مالئم

 197100 100 92 100 9210013 اإلجمالي

 شير بيانات الجدول السابق إلى أنت : 
 تمثلت في: برامج األطفال عينة الدراسةمكانية الوسيلة )التليفزيون( في إ 

استخدام التوظيف السليم -"المؤثرات الخاصة باإلنتاج ستخدام الخداع و من "اجاء كل  -
بنسبة في مقدمة اإلمكانيات موسقي والمؤثرات الصوتية للالسليم  التوظيفللقطات و 

 %.100بلغت
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وغير مالئم , %(99.5بنسبة) ا"حيث جاء مالئم  لتنوع في الديكوراتيليها في المرتبة الثانية ا -
 %(.0.5بنسبة )

وغير مالئم , %(97.0)بنسبة اجاء مالئم  "حيث ع في أماكن التصويرلتنو ثم جاءت إمكانية ا -
 .%(3.0)بنسبة 

السالسة في استخدام المؤثرات الصوتية والمرئية بشكل يخدم النص ويجذب  حيث يتضح أن -
كما أن مراعاه القائم باالتصال بالطفل تقديم , انتباه الطفل واهتمامه لمتابعه البرنامج المقدم له

ذابة واألصوات الجميلة المبهجة تساعد على تنمية الحس الجمالى والتذوق الفنى األلوان الج
 للطفل.

 للرسوم المرئية المستخدمة في برامجتوزيع برامج األطفال عينة الدراسة طبقا ( ب-12) 
 األطفال عينة الدراسة.

 (25جدول )
 ةببرامج األطفال عينة الدراس لرسوم المرئية المستخدمةتكرارات ونسب ا
 سم البرنامجا                             

 المستخدمةالرسوم المرئية 
 اإلجمالي 3فتح ياسمسم جا بنات ووالد تيال توال

 % ك % ك % ك % ك

 رسوم ثابتة

23.9 47 23.9 22 15.4 2 25 23 نماذج
16.2 32 10.9 10 38.5 1718.55 بطاقات
13.2 26 8.7 8 - -1819.6 مجسمات

 8.6 17 1.1 1 23.1 1314.13 مكتوبة ومرسوم عليها لوحات

 2.5 5 - - - - 5.4 5 صور فوتوغرافية

 1.5 3 3.3 3 - - - - ملصقات

 0.5 1 - - 7.7 1 - - شرائح فيلمية

 0.5 1 - - 7.7 1 - - خرائط

رسوم متحركة

15.2 30 32.6 30 - - - - بعادرسوم جرافيكية ثالثية األ
12.2 24 19.6 18 - - 6.5 6 توضيحية متحركةرسوم 

 5.1 10 - - - -1010.9 رسوم جرافيكية ثنائية االبعاد

 0.5 1 - - 7.7 1 - - أفالم كارتون

 197100 100 92 13100 92100 اإلجمالي

 :يشير بيانات الجدول السابق إلى أن- 

األطفال  لمرئية المستخدمة في برامج"نماذج" الترتيب األول للرسوم ا ت الرسوم الثابتةاحتل -
فتح اوبرنامج , %(25موزعة في برنامج تيال توال بنسبة), %(23.9عينة الدراسة بنسبة بلغت)
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, %(15.4بينما وزعت في برنامج بنات ووالد بنسبة بلغت), %(23.9بنسبة ) 3ياسمسم ج
 لدراسة.الرسوم المرئية المستخدمة في برامج األطفال عينة ا إجماليوذلك من 

 األطفال عينة الدراسة "بطاقات"للرسوم المرئية المستخدمة في برامج الثانييليها في الترتيب  -
وبرنامج تيال , %(38.5موزعة في برنامج بنات ووالد بنسبة بلغت), %(16.2بنسبة بلغت )

 %(.10.9فتح ياسمسم بنسبة بلغت )اوفى برنامج , %(18.5توال بنسبة بلغت )

األطفال عينة الدراسة  للرسوم المرئية المستخدمة في برامج لترتيب الثالثبينما جاء في ا -
ستخدامها في اقتصر او , %(15.2رسوم متحركة" رسوم جرافيكية ثالثية األبعاد بنسبة بلغت)

 فتح ياسمسم.ابرنامج 

تيال توال جي موزعة في برنام, %(13.2المجسمات بنسبة بلغت) عثم جاء في الترتيب الراب -
الرسوم  إجمالي%( وذلك من 8.7فتح ياسمسم بنسبة بلغت)اوبرنامج , %(19.6)بنسبة 

 المرئية المستخدمة في برامج األطفال عينة الدراسة.

موزعة في , %(12.2بنسبة بلغت) رسوم توضيحية متحركةثم جاء في الترتيب الخامس  -
وذلك من , (%6.5%(وبرنامج تيال توال بنسبة )19.6فتح ياسمسم بنسبة بلغت)اجي برنام

 الرسوم المرئية المستخدمة في برامج األطفال عينة الدراسة. إجمالي

 يليها في الترتيب السادس لوحات مكتوبة ومرسوم عليها للرسوم المرئية المستخدمة في برامج -
, %(23.1موزعة في برنامج بنات ووالد بنسبة), %(8.6األطفال عينة الدراسة بنسبة بلغت)

%( وذلك من 1.1فتح ياسمسم بنسبة)اوفى برنامج , %(14.1بنسبة )وبرنامج تيال توال 
 الرسوم المرئية المستخدمة في برامج األطفال عينة الدراسة. إجمالي

للرسوم المرئية المستخدمة  رسوم جرافيكية ثنائية االبعادفي حين جاء في الترتيب السابع   -
 تخدمت في برنامج تيال توال.سا%( و 5.1في برامج األطفال عينة الدراسة بنسبة بلغت )

ستخدمت في برنامج او  %(2.5صور فوتوغرافية بنسبة بلغت)بينما جاء في الترتيب الثامن  -
 الرسوم المرئية المستخدمة في برامج األطفال عينة الدراسة. إجماليوذلك من , تيال توال

فتح ا ستخدمت في برنامجاو %( 1.5ملصقات بنسبة بلغت )يليها في الترتيب التاسع   -
 .الرسوم المرئية المستخدمة في برامج األطفال عينة الدراسة إجماليوذلك من , ياسمسم

 األطفال عينة الدراسة للرسوم المرئية المستخدمة في برامججاء في الترتيب العاشر  اوأخير   -
 ستخدمتاو  %( لكل منهم0.5أفالم كارتون" بنسبة بلغت ) –خرائط  -كال من "شرائح فيلمية

الرسوم المرئية المستخدمة في برامج  إجماليوذلك من , بنات ووالدفي برنامج  جميعهم
 .األطفال عينة الدراسة

وترى الباحثة حرص القائمين على البرامج بحسن توظيف المضمون مع الرسوم المرئية  -
حيث نجد , مما يسهل وصول المعلومات واكتساب المهارات بشكل أسرع, المصاحبة له
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والمعلومات والخبرات في مشاهد متكاملة تعتمد على الصورة الحية أو تجسيد األفكار 
 المتحركة مع حسن توظيف الصوت واأللحان الموسيقية والمؤثرات الصوتية.

أكدت أن الرسوم  والتي( 2010وقد اتفقت مع هذه النتيجة دراسة نورهان يسرى حسن) -
 %(.7, 68الثابتة " النماذج جاءت في الترتيب األول بنسبة بلغت)

 في برامج األطفال عينة الدراسة. ألحجام اللقطاتعينة الدراسة طبقا  توزيع البرامج جـ(-12)
 (26جدول ) 

 في برامج األطفال عينة الدراسة أحجام اللقطاتتكرارات ونسب 
 اسم البرنامج

 
 أحجام اللقطات

 اإلجمالي 3افتح ياسمسم ج بنات ووالد تيال توال
 % ك % ك % ك % ك

14125.1 22.7 29.358 25.736 47 سطة القربمتو

12922.9 21.9 26.856 21.833 40 لقطة بعيدة

14.4 81 13.7 13.835 15.817 29 المتوسطة

14.4 81 14.5 11.437 16.414 30 لقطة عامة

10.2 57 10.6 27 7.3 11.59 21 اللقطة القريبة

 6.4 36 8.6 22 7.3 9 2.7 5 كبيرة

 3.4 19 4.3 11 1.6 2 3.3 6 اهية الكبرمتن

 3.0 17 3.5 9 2.4 3 2.7 5 الطولية

 561100 100 255 123100 183100 اإلجمالي

  ما يأتييتضح من بيانات الجدول السابق: 
ت اللقطة متوسطة القرب الترتيب األول من حيث أحجام اللقطات المستخدمة ببرامج احتل -

اللقطة البعيدة بنسبة  الثانيوجاء في الترتيب , %(25.1بلغت) األطفال عينة الدراسة بنسبة
يليها في الترتيب الثالث كال من " اللقطة المتوسطة والعامة القريبة بنسبة , %(22.9بلغت )
, %(10.2وجاء في الترتيب الخامس اللقطة القريبة بنسبة بلغت ), ( لكل منهما14.4بلغت)

وفى الترتيب السابع , %(6.4طة الكبيرة بنسبة بلغت)في حين جاء في الترتيب السادس اللق
 %(.3.0اللقطة الطويلة بنسبة بلغت) اوأخير  , %(3.4جاءت اللقطة متناهية الكبر بنسبة)

, ويتضح أن التنوع في أحجام اللقطات المستخدمة ببرامج األطفال بشكل يجذب انتباه الطفل -
عن تكبير األشياء  فضال  , يدعمهاويبرز له من خالل الصورة المهارة المصاحبة لها و 

حيث , الصغيرة والعكس بشكل يزيد من سهولة استيعاب الطفل للمهارات والمعلومات و تذكرها
مما يؤكد على أهمية الصورة المصاحبة , تتأثر ذاكرة الطفل بالصورة أكثر من الصوت

 للمضمون في فهم الطفل لها.
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 .األطفال عينة الدراسة لطبيعة تتر برامجطبقا األطفال عينة الدراسة  توزيع برامجذ (-12)
 في برامج األطفال عينة الدراسةتكرارات ونسب طبيعة تتر البرنامج    (27جدول )

 اسم البرنامج
 

 طبيعة تتر البرنامج 

افتح ياسمسم  بنات ووالد تيال توال
 اإلجمالي 3ج

 % ك % ك % ك % ك
أغنية جماعية مع لقطات حية من 

 46.7 92 100 92 - - - - البرنامج

 46.7 92 - - - - 100 92 أغنية جماعية مع رسوم متحركة

 6.6 13 - - 100 13 - - أغنية فردية مع رسوم ثابتة

 100 197 100 92 100 13 100 92 اإلجمالي

 :يتضح من بيانات الجدول السابق- 

, طفال عينة الدراسةاأل طبيعة تتر برامجت األغنية الجماعية الترتيب األول من حيث احتل -
أغنية جماعية مع رسوم  -أغنية جماعية مع لقطات حية من البرنامجحيث جاءت كال من 
تترات برامج األطفال عينة  إجماليوذلك من , %( لكال منهما46.7متحركة بنسبة بلغت )

 الدراسة.
األطفال  طبيعة تتر برامجأغنية فردية مع رسوم ثابتة" من حيث يليها في الترتيب الثالث " -

 تترات برامج األطفال عينة الدراسة. إجماليوذلك من , %(6.6بنسبة بلغت ), عينة الدراسة

وقد يرجع ذلك , هتمام برامج األطفال بتقديم أغانى متنوعةاسبق مدى  ويتضح من خالل ما -
تعمل على تنمية طاقاته ومهاراته الجسدية  والتيإلى أهمية األغنية المقدمة للطفل 

فهى تساعد على تركيز , عية والعاطفية والذهنية من أجل تكوين شخصية متوازنةواالجتما
خاصة إذا كانت تدور حول خبرات الطفل اليومية , المهارات في ذهن الطفل من خالل التكرار

 ومستوحاه منها.

لنوع الموسيقى المقدمة في برامج األطفال عينة عينة الدراسة طبقا  توزيع البرامجهـ(  -12)
 راسة.الد

 (28جدول ) 
 نوع الموسيقى المقدمة في برامج األطفال عينة الدراسةتكرارات ونسب  

 اسم البرنامج
 

 نوع الموسيقى 

افتح ياسمسم  بنات ووالد تيال توال
 اإلجمالي 3ج

 % ك % ك % ك % ك
 46.7 92 - - - - 100 92 هادئة

 46.7 92 100 92 - - - - متوسطة

 6.6 13 - - 100 13 - - سريعة

 6.6 197 100 92 100 13 100 92 اإلجمالي
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 :يتضح من بيانات الجدول السابق 
نوع الموسيقى المقدمة في المتوسطة" الترتيب األول من حيث  -ت الموسيقى "الهادئةاحتل -

نوع  إجماليوذلك من , %( لكال منهما46.7بنسبة بلغت ), برامج األطفال عينة الدراسة
 ج األطفال عينة الدراسة.الموسيقى المقدمة برام
نوع الموسيقى المقدمة في برامج الموسيقى السريعة" من حيث من حيث يليها في الترتيب الثالث "

نوع الموسيقى المقدمة برامج  إجماليوذلك من , %(6.6بنسبة بلغت ), الدراسةاألطفال عينة 
 األطفال عينة الدراسة.

أن تعرض الطفل للموسيقى خالل  على ويتضح أن التنوع في إستخدام الموسيقى يؤكد -
خاصة تلك التي تحتوى , يدفعه إلى التعلم وينمى قدراته الذهنية, السنوات األولى من حياته

نجد لديهم تطور في المهارات التي تمكنهم من استيعاب الموضوعات , على إيقاعات متكررة
 كالحساب والقراءة وتعلم استخدام الكمبيوتر., غير المترابطة

وذلك لخلق مناخ عام , في برامج األطفال عينة الدراسة ا يتضح حسن استخدام الموسيقىكم -
مما يجعل منها , المقدم له والتأثير عليه المييساعد على إدماج الطفل لمشاهده المحتوى اإلع

وسيلة تساعد في تعليم الطفل الكثير من المفاهيم والمهارات والمعلومات التي يصعب 
ونالحظ تنوع , الطفل عند سماعها حتى بدون رؤية الصورة انتباهتثير  ي, والتاستيعابها

, الموسيقى بشكل يجعلها قريبة من مدراكات الطفل لتضمنها الجمل واألنغام البسيطة المركزة
 على الحركة الفنية اإليقاعية.  احتوائهاإلى جانب 

أن البرامج التي أكدت  والتيDena2003 (66)وقد اتفقت مع هذه النتيجة دراسة دينا -
وهات أدت إلى تنمية مهارات األطفال القرائية والكتابية من ذوى يجمعت بين الموسيقى والفيد

 المستويات االجتماعية المنخفضة.
الصوتية المقدمة في برامج األطفال  المؤثراتلنوع عينة الدراسة طبقا  و(توزيع البرامج -12)

 عينة الدراسة.
 ( 29جدول ) 

 الصوتية المقدمة في برامج األطفال عينة الدراسة المؤثرات تكرارات ونسب
 اسم البرنامج

 
 المؤثرات الصوتية

افتح ياسمسم  بنات ووالد تيال توال
 اإلجمالي 3ج

 % ك % ك % ك % ك
 67.5 349 71.2 193 69.5 48 61.1 108 طبيعية

 32.5 168 28.8 78 30.4 21 38.9 69 صناعية

 100 517 100 271 100 69 100 177 اإلجمالي

 يتضح من بيانات الجدول السابق: 
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جاءت المؤاثرات الصوتية الطبيعية في الترتيب األول للمؤثرات الصوتية المقدمة ببرامج األطفال -
 الثانيبينما جاءت المؤثرات الصوتية الصناعية في الترتيب , %(67.5عينة الدراسة بنسبة بلغت)

 %(.32.5بنسبة بلغت)
, الصوت له تأثير كبير على بقاء الرسالة الموجهة للطفل في ذاكرته طويال   حيث نجد أن -

, يفهموا معناها ألن األطفال يحبون ويتذكرون النغمات والجمل غير العادية حتى إن كانوا ال
يشاهده الطفل من صور  حيث يتضح من خالل ذلك أهمية المؤثر الصوتى الذى يربط بين ما

ويجعل , اوبذلك يزيد معرفته بداللة الصورة والصوت مع  , اتيسمعه من أصو  وأحداث بما
 لمتابعة األحداث. االطفل أكثر اندماج  

في برامج األطفال عينة  الديكور المستخدم عينة الدراسة طبقا ألنواع ى( توزيع البرامج-12) 
 الدراسة.

 ( 30جدول ) 
 الدراسة في برامج األطفال عينة ستخدمأنواع الديكور المتكرارات ونسب 
 اسم البرنامج

 
 أنواع الديكور

افتح ياسمسم  بنات ووالد تيال توال
 اإلجمالي 3ج

 % ك % ك % ك % ك

 داخلى ديكور
 

مكان مخصص 
 38.6 76 - - - - 82.6 76 للترفيه والتعليم

 15.2 30 10.9 10 30.7 4 17.4 16 عمل ورشة
 14.2 28 30.4 28 - - - - مكتبة

 7.6 15 16.3 15 - - - - حضانة
 5.1 10 10.9 10 - - - - منزل

 2.0 4 4.3 4 - - - - سوبر ماركت
 1.5 3 3.1 3 - - - - مطعم

 1.0 2 - - 15.4 2 - - ملعب
 0.5 1 - - 7.6 1 - - مطبخ

 ديكور خارجى

 4.1 8 8.7 8 - - - - شارع أو حى
 3.5 7 5.4 5 15.4 2 - - مناظر طبيعية
 2.5 5 4.3 4 7.6 1 - - حديقة أطفال

 1.5 3 1.1 1 15.4 2 - - شاطئ
 1.0 2 2.2 2 - - - - مالهى

 1.0 2 1.1 1 7.6 1 - - فضاء خارجى

 0.5 1 1.1 1 - - - - جو ممطر

 100 197 100 92 100 13 100 92 اإلجمالي

 :يتضح من بيانات الجدول السابق 
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في برامج األطفال عينة  الديكور المستخدم عألنوافي الترتيب األول  جاء الديكور الداخلى -
بنسبة  الثانيفي الترتيب جي بينما جاء الديكور الخار , %(85.8بنسبة بلغت ), الدراسة
 وشكل الديكور المقدم ببرامج األطفال عينة الدراسة. نوع إجماليوذلك من , %(14.2بلغت)

الداخلى بنسبة بلغت  "مكان مخصص للترفية والتعليم" الترتيب األول للديكور احتل -
بينما جاء في , %(15.2بنسبة بلغت ) الثانيتاله ورشة عمل في الترتيب , %(38.6)

ثم جاءت حضانة في الترتيب الرابع بنسبة , %(14.2الترتيب الثالث مكتبة بنسبة بلغت )
نوع  إجماليوذلك من , %(5.1ثم منزل في الترتيب الخامس بنسبة بلغت ), %(7.6بلغت )
 ر الداخلى المقدم ببرامج األطفال عينة الدراسة.الديكو 

ثم , %(4.1بنسبة بلغت)جي بينما جاء شارع أو حى في الترتيب األول لنوع الديكور الخار  -
بينما جاءت حديقة أطفال في , %(3.5بنسبة بلغت ) الثانيجاءت مناظر طبيعية في الترتيب 

المقدم ببرامج جي ع الديكور الخار نو  إجمالي%( وذلك من 2.5الترتيب الثالث بنسبة بلغت)
 األطفال عينة الدراسة.

أشارت أن  والتي (2017هذه النتيجة مع دراسة رويدا محمد عبد الستار) واختلفت -
جاء في المرتبة األولى ألنواع الديكور المستخدم ببرامج األطفال بنسبة جي الديكور الخار 

 %(.87, 56بلغت) 

 -خالصة نتائج الدراسة التحليلية :
قائم للفي الترتيب األول جاءت "مذيعة ومجموعة عرائس" تضح من خالل النتائج أن ا -1

في  ممثلون كبار ومجموعة عرائس وأطفاليليها , باالتصال في البرامج" عينة الدراسة
 .قائم باالتصال في البرامج"عينة الدراسةللالترتيب الثاني 

لغة الحوار المستخدم في مستوى لت اللغة العربية الفصحى الترتيب األول احتلكما  -2
لغة الحوار مستوى لنىيليه في الترتيب الثا, قدمت خالل فترة الدراسة التيبرامج األطفال 

 اللغة العامية.المستخدم في برامج األطفال عينة الدراسة

قالب "الحوار الترتيب األول للقوالب الفنية المستخدم ببرامج األطفال  احتلفي حين  -3
 .قالب المسابقات واأللغاز في المرتبة الثانيةحين جاء  في ,عينة الدراسة

تعريف الطفل بالعالم برامج األطفال إلى تحقيقها )األهداف التي تسعى بينما جاءت  -4
الطفل  إكساب) الثانييليها في الترتيب , (كتشافه والتفاعل معهاومساعدته على جي الخار 
يقاعيةامهار   (.ين الرياضيةوأهمية ممارسة التمار , ت حركية وا 

 الترتيب األولتنوعت أماكن تسجيل البرنامج في معظمها "داخل األستوديو "في  -5
"داخل  ااألثنان مع   الثانيو في الترتيب , ينة الدراسةاألطفال عماكن تسجيل برامج أل

 .في المرتبة الثانية وخارج األستوديو"
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طرق ل رتيب األولالتكجمهور مشارك"في  لألستديو الفعلىحضور األطفال تمثل " -6
 -تاله كال من "التصوير الخارجى, برامج األطفال عينة الدراسةمشاركة األطفال في 

 .الثاني الترتيب" في االتصال الهاتفى أو الرسائل
 .جاء إعادة جميع حلقات برامج األطفال عينة الدراسة مرة أخرى في أوقات أخرى -7
شتمل كل اعينة الدراسة وقد  ألطفالتناولتها برامج االتي المهارات الحياتية تنوعت  -8

واشتملت على حيث وضح ذلك  مهاراتمن ال مهارةعلى معالجة أكثر من برنامج 
في  3حيث جاء برنامج افتح ياسمسم ج, ( مهارة تم تناولها خالل فترة الدراسة1990)

 يليها في, مقدمة برامج األطفال التي تناولت المهارات الحياتية لطفل ما قبل المدرسة
 .ثم جاء برنامج بنات ووالد في الترتيب الثالث, برنامج تيال توال الثانيالترتيب 

برامج األطفال وردت في التي  المهارات الحياتيةمقدمة مهارات القيادة ت احتلكما  -9
يليها في , االجتماعيمهارات التواصل  الثانيبينما جاء في الترتيب , عينة الدراسة

"مهارات  عينة الدراسةبرامج األطفال وردت في التي  لحياتيةللمهارات االترتيب الثالث 
 ذهنية".

" مقدمة مهارات القيادة الترتيب األول للمهارات هئتكوين الفريق وبنات "مهارة احتل -10
لمهارات  الثانييليها في الترتيب , الحياتية التي تتناولها برامج األطفال عينة الدراسة

 ".تهحترام الوقت وحسن إدار القيادة "ا

" مقدمة التعاون مع الزمالء ومشاركتهم في األعمال الجماعيةت "مهارات احتل -11
األول للمهارات الحياتية التي تتناولها برامج األطفال عينة  االجتماعيمهارات التواصل 

القدرة على التحدث  " االجتماعيلمهارات التواصل  الثانييليها في الترتيب , الدراسة
 " في الترتيب الثالث.تقبل الزمالء ومساعدتهمجاءت "مهارة  ثم, "واالستماع الجيد

والعد" مقدمة المهارات الذهنية الترتيب األول للمهارات الحساب  جاءت"مهارة -12
لمهارات  الثانييليها في الترتيب , الحياتية التي تتناولها برامج األطفال عينة الدراسة

 ".القراءة والكتابةالذهنية "

"في مقدمة مهارات التعامل مع البيئة في نظافة المكان  المحافظة علىجاءت " -13
يليها في , الترتيب األول للمهارات الحياتية التي تتناولها برامج األطفال عينة الدراسة

 لمهارات التعامل مع البيئة "تجميل وزراعة الزهور والنباتات. الثانيالترتيب 

ارات الوعى الصحى في جاءت "ممارسة الرياضة والنشاط البدنى" في مقدمة مه -14
يليها في , الترتيب األول للمهارات الحياتية التي تتناولها برامج األطفال عينة الدراسة

النظافة ثم جاءت مهارة, "الوقاية من األمراض لمهارات الوعى الصحى " الثانيالترتيب 
 في الترتيب الثالث. عضاء الجسمألالشخصية 
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المهارات الفنية واليدوية الترتيب األول  ت "مهارات الرسم والتلوين"مقدمةاحتل -15
 الثانييليها في الترتيب , للمهارات الحياتية التي تتناولها برامج األطفال عينة الدراسة

ابتكار بعض األلعاب البسيطة ثم جاءت "مهارة , "الفك والتركيبللمهارات الفنية واليدوية "
 " في الترتيب الثالث.

في  تكتولوجيةاآللى" في مقدمة المهارات النسان اإل"مهارة التعامل مع  تاحتل -16
الترتيب األول للمهارات الحياتية التي تتناولها برامج األطفال عينة الدراسة بنسبة بلغت 

, "التعامل مع شبكة المعلومات" تكتولوجيةللمهارات ال الثانييليها في الترتيب , %(56.8)
 الترتيب الثالث.فى  الكمبيوتر والتابليت استخداموجاءت "مهارة 

ت مهارات السالمة وحماية الذات من العنف الترتيب األول للمهارات الحياتية احتل -17
مهارات السالمة وحماية  إجماليوذلك من , التي تتناولها برامج األطفال عينة الدراسة

"التحرش  الثانييليها في الترتيب , الذات التي تتناولها برامج األطفال عينة الدراسة
 ثم جاءت مهارات حماية الذات من أخطار الحرائق في الترتيب الثالث., "الجنسى

ستخدمت جميع برامج األطفال عينة الدراسة األسلوب المباشر والصريح في تناول ا -18
فى حين أستخدمت األسلوب غير المدرسة ما قبل المهارات الحياتية المقدمة لطفل

 .المدرسة ما قبل ة لطفلبعض المهارات الحياتية المقدم في تناول المباشر
مصادر , مصادر تقديم المهارات ببرامج األطفال عينة الدراسةجاءت في مقدمة  -19

" مواقف وسلوكيات حياتية" ثم جاءت  الثانييليها في الترتيب , معرفية كالكتب والقصص"
 أسئلة الحياة اليومية.

األطفال المقدمة ببرامج  بلغ إجمالي الوقت الذي شغلته المهارات الحياتية الواردة -20
( 3323عينة الدراسة) "One- Space Toonالنهار  –بقنوات الفضائية العربية "براعم 

ببرامج  وذلك من إجمالي المساحة الزمنية التي شغلتها المهارات الحياتية الواردة, دقيقة
برنامج أفتح ياسمسم المركز األول من حيث المساحة  احتلو , األطفال عينة الدراسة

 .ببرامج األطفال عينة الدراسة ة للقطات التي تناولت المهارات الحياتية الواردةالزمني
ت الترتيب األول من المساحة الزمنية احتلإلى أن مهارات القيادة  النتائجأشارت  -21

 المدرسة ببرامج األطفال عينة الدراسة ما قبل التي شغلتها المهارات الحياتية لطفل
 االجتماعيمهارات التواصل  الثانييليها في الترتيب , ة( دقيق703زمن قدره ) إجماليب
 .( دقيقة532زمن قدره ) إجماليب

الذكور الترتيب األول من حيث نوع الشخصيات المشاركة ببرامج األطفال  احتل -22
 .الثانييليها اإلناث في الترتيب , عينة الدراسة
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حيث جاء في  ,تنوعت طبيعة الشخصيات المشاركة ببرامج األطفال عينة الدراسة -23
إنسان  الثانييليها في الترتيب , من حيث طبيعية الشخصية "إنسان "كبار"الترتيب األول 

 تليها في الترتيب الثالث"عرائس"., "أطفال"

جاءت "الشخصيات العربية" في مقدمة جنسية الشخصيات ببرامج األطفال عينة  -24
تليها في , ة الجنسية""شخصيات غير محدد الثانيبينما جاءت في الترتيب , الدراسة

الترتيب الثالث"شخصيات مصرية" من حيث جنسية الشخصيات في برامج األطفال عينة 
 الدراسة.

ت مالبس األطفال المرتبة األولى في مالبس الشخصيات المشاركة في برامج احتل -25
 بينما جاء في المرتبة الثانية مالبس العرائس "من الفرو"., األطفال عينة الدراسة

استخدام التوظيف -"ستخدام الخداع والمؤثرات الخاصة باإلنتاج من "ال جاء ك -26
يليها , في مقدمة اإلمكانياتالسليم الموسقي والمؤثرات الصوتية  التوظيفالسليم للقطات و 

لتنوع في ثم جاءت إمكانية ا, ا"حيث جاء مالئم   لتنوع في الديكوراتفي المرتبة الثانية ا
  .ائم  جاء مال"حيث أماكن التصوير

 "نماذج" الترتيب األول للرسوم المرئية المستخدمة في برامج ت الرسوم الثابتةاحتل -27
"للرسوم المرئية المستخدمة في  "بطاقات الثانييليها في الترتيب , األطفال عينة الدراسة

 .رسوم جرافيكية ثالثية األبعاد بينما جاء في الترتيب الثالث, األطفال عينة الدراسة برامج
ت اللقطة متوسطة القرب الترتيب األول من حيث أحجام اللقطات المستخدمة لاحت -28

يليها في الترتيب , اللقطة البعيدة الثانيوجاء في الترتيب , ببرامج األطفال عينة الدراسة
  .الثالث كال من " اللقطة المتوسطة والعامة القريبة

األطفال عينة  برامج طبيعة تترت األغنية الجماعية الترتيب األول من حيث احتل -29
أغنية  -أغنية جماعية مع لقطات حية من البرنامجحيث جاءت كال من , الدراسة

ت احتلتترات برامج األطفال عينة الدراسة. إجماليوذلك من , جماعية مع رسوم متحركة
نوع الموسيقى المقدمة في برامج  المتوسطة" الترتيب األول من حيث -الموسيقى "الهادئة

  .ةينة الدراساألطفال ع
نوع الموسيقى المتوسطة" الترتيب األول من حيث  -ت الموسيقى "الهادئةاحتل -30

  .المقدمة في برامج األطفال عينة الدراسة
جاءت المؤثرات الصوتية الطبيعية في الترتيب األول للمؤثرات الصوتية المقدمة  -31

ناعية في الترتيب بينما جاءت المؤثرات الصوتية الص, ببرامج األطفال عينة الدراسة
 .الثاني
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ثم جاءت مناظر طبيعية في , جاء شارع أو حى في الترتيب األول لنوع الديكور الخارجى-31
نوع الديكور  إجماليوذلك من , بينما جاءت حديقة أطفال في الترتيب الثالث, الثانيالترتيب 

 المقدم ببرامج األطفال عينة الدراسة.جي الخار 

 حةالمقتر  توصيات الدراسة: 
توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج تتعلق بتحليل مضمون برامج األطفال  في ضوء ما

يمكن للباحثة تقديم بعض المقترحات ذات الصلة بموضوع , بالفضائيات العربية عينة الدراسة
 -:اآلتيوذلك على النحو , الدراسة

سالت باللغة العربية للطفل من برامج وأفالم ومسلما يقدم  الحرص على تقديم وعرض كل -1
 االلغة التي تكون وسط   أيالفصحى أو بعامية المثقفين كما يسميها البعض اللغة المخففة 

 بين العامية والفصحى.

, ضرورة مراعاة مواعيد بث برامج األطفال الموجه إليهم في أوقات مناسبة للمشاهدة -2
خاصة بعد عودة , هدةخاصة في الفترة المسائية التي تستحوذ على أكبر قدر من المشا

 .ايحرم الكثير من األطفال من متابعتها جيد  ا ألن توقيت إذاعتها صباح  , الطفل من المدرسة
لألطفال تعلمهم كيفية مواجهة الصعوبات التي قد  ةأن تكون المادة التليفزيونية المعد -3

 تعترض حياتهم.

للتنشئة  اواعي   تدخال   تدخل أفراد األسرة عند مشاهدة أطفال للتليفزيون البد أن يكون -4
 الطفل تنشئة سليمة.

ضرورة االستخدام المدروس للمواقف التي تبث للطفل المهارات والقيم واألخالقيات لكى  -5
 تساعد في بناء جيل جديد على درجة من الوعى.

 ن تكون معدة بأسلوبأخالقية بشرط أو  اضرورة التركيز على تقديم برامج هادفة تربوي   -6
ن هذه الفئة العمرية هى أل, طفالعمار األأورة رسوم متحركة تتناسب مع و على صأترفيهي 

و أ امة حاضر  للوطن واأل استثمارساس سليم لتكون خير أن تؤسس على أالتي يجب 
 .مستقبال  

 -تثيره من دراسة مستقبلية: حدود البحث وما
راسات المستقبلية والتي فإنها تثير العديد من الد, نتائج هذه الدراسة هوبناء على ما توصلت إلي

 -يمكن للباحثين اآلخرين القيام بها ومن أبرزها:
 دراسة المهارات الحياتية كما تعكسها فضائيات األطفال بدول الخليج العربى. -1

 دراسة المشكالت التي تواجه القائم باالتصال بالطفل في تقديمه لمهارات الحياة. -2

 المدرسة قريبة من ما قبل لحياتية لطفلة تتناول المهارات اإنتاج برامج أطفال مصري -3
 واقع بيئة الطفل.
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