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  الملخص
ھدفت الدراسة الحالیة إلى التعرف إلى القیم اإلسالمیة التي تضمنتھا أناشید 
وفقرات قناة طیور الجنة الفضائیة؛ سواء أكانت ھذه القیم إیجابیة موافقة للقیم 

بیة مخالفة للقیم اإلسالمّیة، وسعت الدراسة للكشف عن اإلسالمیة، أو قیما سل
جنس، عمر مقدم (الفروق بین القیم اإلیجابیة والقیم السلبیة وفقا لعدد من المتغیرات 

ولتحقیق أھداف الدراسة استخدم البحث المنھج الوصفي ). األنشودة، مكان تقدیمھا
رضھا قناة طیور الجنة أناشید تع) ١٠٧(حیث تكونت عینة الدراسة من التحلیلي، 

طبق فیھا البحث استمارة خاصة بتحلیل المحتوى أعدھا . لألطفال بشكل دوري
بعد التأكد من خصائصھا ) م٢٠١٥(الباحثون مستفیدین من استمارة مخیمر 

   .السیكومتریة، والتحقق من صالحیتھا للدراسة الحالیة
ة للقیم اإلیجابیة وجاءت نتائج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاری

بدرجة منخفضة إلى درجة مرتفعة حیث جاءت القیم االجتماعیة في المرتبة األولى، 
تلیھا القیم اإلیمانیة، والقیم التعبدیة، واألسریة على التوالي، في حین جاءت القیم 
االقتصادیة والبیئیة في المرتبة األخیرة،  كما بینت المتوسطات الحسابیة 

عیاریة للقیم في الجانب السلبي أن القیم االجتماعیة في المرتبة واالنحرافات الم
األولى وعلى التوالي تلیھا القیم الجمالیة، واالقتصادیة، واألسریة، والبیئیة، 

  .واإلیمانیة، والقیم الوطنیة في المرتبة الثامنة من حیث الترتیب
لجانب كما وضحت النتائج وجود فروق بین القیم اإلیجابیة والقیم في ا

كما وضحت النتائج عدم وجود ) ٢٩٫٠٨(السلبي لصالح القیم اإلیجابیة بمتوسط بلغ 
 وجود فروق ذات داللة إحصائیة في القیم اإلیجابیة والقیم في الجانب السلبي عدم

فروق ذات داللة إحصائیة في القیم اإلیجابیة على جمیع األبعاد والدرجة الكلیة للقیم 
لقیم األسریة حیث جاءت الفروق لصالح المشترك مقارنة بمقدم اإلیجابیة، باستثناء ا

  .األنشودة من الذكور واإلناث
كما بینت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في القیم في الجانب 

باستثناء . السلبي المتضمنة في قناة طیور الجنة وفقا لمتغیر جنس مقدم األنشودة
ءت الفروق لصالح مقدم األنشودة المشترك، وكذلك القیم في الجانب األسري حیث جا

وجدت فروق في بعد القیم السلبیة في الجانب الجمالي وكانت أیضا لصالح مقدم 
) جنس مقدم األنشودة(األنشودة المشترك مقارنة مع البدائل األخرى وفقا لمتغیر 

لمتضمنة في وبینت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في القیم اإلیجابیة ا
باستثناء القیم الوطنیة حیث . قناة طیور الجنة وفقا لمتغیر مكان تصویر األنشودة

بینت النتائج وجود فروق في القیم الوطنیة تعزى لمكان تصویر األنشودة ولصالح 
التصویر في مكان خارجي مقارنة بالبدیل الداخلي، وأخیرًا أوصت نتائج الدراسة 

اإلعالم بتقدیم األغاني والبرامج الھادفة المنضبطة بقیم بضرورة االھتمام بوسائل 
  .اإلسالم وضوابطھ والمناسبة ألطفال ما قبل المدرسة

القیم اإلیجابیة، القیم في الجانب السلبي القیم الدینیة، القیم : الكلمات المفتاحیة
  .التربویة، القیم االجتماعیة، القیم الوطنیة، القیم العلمیة
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Abstract 

Islamic values in the channel Birds Paradise space 
An analytical study  

  
  The present study aimed to identify the Islamic 
values contained in the songs and paragraphs of the 
Birds of Paradise satellite channel; whether these 
values are positive for Islamic values or negative values 
contrary to Islamic values. The study sought to detect 
differences between positive and negative values 
according to a number of variables: (Sex, age, 
introductions, place of presentation). To achieve the 
objectives of the study, the research used descriptive 
analytical method, where the sample of the study 
consisted of (١٠٧) songs shown by the channel Birds of 
Paradise for children periodically. The research was 
followed by a content analysis form prepared by the 
researchers using the Mekhemer Form (٢٠١٥) after 
ascertaining their psychometric characteristics, and 
verifying their validity for the current study. 

The results of the arithmetical averages and the 
standard deviations of the positive values were low to a 
high point, with the social values ranked first, followed 
by the values of belief, the values of worship and the 
family, respectively, while the economic and 
environmental values ranked last, The downside is that 
social values ranked first and respectively followed by 
aesthetic, economic, family, environmental, and faith 
values, and national values ranked eighth in terms of 
ranking. 

The results also showed that there were 
differences between the positive values and the 
negative values in favor of positive values with an 
average of ( ٢٩٫٠٨). The results showed no statistically 
significant differences in positive values and negative 
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values. There were no significant differences in positive 
values on all dimensions and total score For positive 
values, except for family values, where differences were 
in favor of the participant compared to the male and 
female vocalist. 

The results also showed that there were no 
statistically significant differences in the negative side 
values included in the Birds of Paradise channel 
according to the sex variable of the chant. Except for 
the values in the family side where the differences were 
in favor of the co-singer, as well as differences in the 
dimension of the negative values in the aesthetic side 
and were also in favor of the co-singer compared with 
the other alternatives according to the variable (gender 
of the chant). The results showed no statistically 
significant differences in the values Positive in the 
channel Birds of Paradise according to the variable 
location of the song. Except for national values where 
the results showed differences in national values due to 
the location of the song and for the benefit of 
photography in an external place compared to the 
internal alternative, Finally, the study recommended 
that the media should be interested in providing songs 
and appropriate programs for pre-school children. 
Keywords: positive values, values on the negative side 
religious values, educational values, social values, 
national values, scientific values. 
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 :مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية

لقیم موضع عنایة العدید من الباحثین والمختصین في مجال تعد دراسة ا
العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة على حد سواء؛ لما لھا من أھمیة بالغة في حیاة األفراد 

وقد أكد المربون على أھمیة القیم ودورھا في تشكیل السلوك اإلنساني . والمجتمعات
ك نحو محمود األفعال أو باعتبارھا من أقوى المعاییر التي توجھ ھذا السلو

وإضافة إلى . مذمومھا، وھي الطریقة التي یقدم بھا الفرد نفسھ لآلخرین في المجتمع
دور مؤسسات التنشئة االجتماعیة عامة ووسائل االتصال الجماھیري خاصة في 
تشكیلھا والتأثیر علیھا، والتغیرات االجتماعیة المتالحقة والمتسارعة التي أصابت 

   ١.ة كافة في عصر التقنیةمناحي الحیا
ومرحلة الطفولة حاسمة في بناء شخصیة الطفل وتكوینھا بكل جوانبھا، 
وفي تطویر قیمھ وطرق تفكیره وأسلوب حیاتھ، وتؤثر في مقدار نجاحھ وفشلھ في 
المراحل الالحقة من حیاتھ، إذ إن الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة تكون قدراتھ 

لكون تفكیره متمركزًا حول ذاتھ، كما وأنھ یبقى تفكیرًا العقلیة بسیطة ومحدودة؛ 
خیالیًا ولیس منطقیًا حتى یبلغ سن السادسة من عمره، وتشھد قدراتھ الجسمیة 
والعقلیة واالنفعالیة عندما یدخل المدرسة نموًا وتغیرًا متزایدًا، ویتسع نطاق تفكیره 

ایة مرحلة الطفولة من في كل المجاالت في كل مرحلة حیث یتحول تفكیره  في نھ
التفكیر الحسي الذي یعتمد على الحواس إلى التفكیر المجرد الذي یعتمد على التحلیل 
واالستنتاج والتفسیر بدرجة أفضل، ویزداد انتباھھ وخیالھ وفھمھ للمفاھیم المجردة 
ببدایة دخولھ في مرحلة المراھقة، ویؤثر علم النفس بشكٍل أساسي في توضیح 

   ٢.یة في كل ھذه المراحلجوانب الشخص
ومرحلة الطفولة المبكرة من أكثر مراحل حیاة الطفل تمیزًا، ومن أكثر 
المراحل أھمیة في حیاتھ؛ حیث ُیجمع علماء النفس على أھمیة ھذه الفترة كمرحلٍة 
أساسیة في بناء الشخصیة وتكوینھا، كما تؤكد نتائج الدراسات واألبحاث في مجال 

، على مدى أھمیة خبرات ھذه المرحلة في نمو الصحة النفسیة التربیة وعلم النفس
 حیث تؤثر مؤسسات التنشئة ٣.للفرد وتشكیل مالمح الشخصیة األساسیة للطفل

االجتماعیة على مفاھیم الطفل والقـیم واالتجاھـات التي یكتسبھا، والعادات 
طأ؛ لذا نجد أن االجتماعیة، والسلوكیات التي یتعلم فیھا التمییز بین الصواب والخ

المختصین والتربویین والقائمین على رعایة األطفال وتنشئتھم قد اھتموا وصرفوا 

                                                           

منظومـة القــیم التــي تعكسـھا البـرامج الدینیــة فـي التلفزیــون ). ٢٠١٠(، أحمــد الزبـون، ١
، مجلـة جامعـة أم القـرى للعلـوم " األردني لدى عینة من الطلبة المراھقین في محافظة عجلـون

 . ١١٣ - ١٦٣،  )٢(االجتماعیة 
دار المسیرة للنشر : عمان. سیكولوجیة التنشئة االجتماعیة). ٢٠٠٧(  أبو جادوا، صالح ٢

 ١٢٨والتوزیع، ص 
دار : القاھرة. برنامج تربیة طفل ما قبل المدرسة بین النظریة والتطبیق) ١٩٩٤(  بھادر، سعدیة ٣

 .الصدر لخدمات الطباعة والنشر
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جزء كبیرًا من أبحاثھم لدراسة ھذه المرحلة؛ فمثًال یرى كثیرًا من علماء النفس 
كفروید مثًال أھمیة الخمس سنوات األولى من حیاة الطفل وتكوین شخصیتھ، وتشكل 

روا أن الثالث سنوات األولى تشكل مرحلة حرجة لتشكیل خبرات مرحلة كما أنھم یعتب
   ١.الطفولة وتنمیة القیم فیھا

وأخذت القیم اھتمام علماء التربیة والفلسفة وذلك لدورھا في بناء شخصیة 
الفرد وتھذیب أخالقھ، ولذلك من الصعب أن نجد تعریفا واحدا متفقا علیھ من العلماء 

جھة اختصاصھ فعالم الریاضیات یختلف تعریفھ عن ألن كل شخص ینظر إلیھا من 
عالم االقتصاد وعن العالمي وعن الفلسفة وھكذا اختلفت التعریفات باختالف 

وكون القیم ذات أھمیة فاعلة لبناء قدرات الطفل وتحدید مجاالت . التخصصات
اھتمامھ في الحیاة، وقد بدأ االھتمام بدراسة القیم التربویة واالجتماعیة منذ 
الثالثینات واألربعینیات من القرن الحالي على ید عالم النفس ثیرستون 

)Thurstone ( الذي قدم تصورات لمعالجة القیم في إطار النھج العلمي مستندًا
المعاصرة، كما أن البحث في موضوع القیم من " السیكوفیزیقیا"في ذلك على مبادئ 

شمولیتھا وتعدد جوانبھا، أعقد الموضوعات وأكثرھا حساسیة نظرًا لتشعبھا و
وكونھا تھتم بمعالجة جوانب متعددة من الشخصیة االنسانیة كالجوانب النفسیة 

   ٢.واالقتصادیة والفكریة والسیاسیة، واالجتماعیة
وتعّد كلمة القیم من الكلمات الشائعة االستخدام فنحن نسمعھا ونقرأھا كثیرا 

ثیرة التردد على ألسنة التربویین في اإلعالم المسموع والمرئي والمقروء، وھي ك
 بینما ٣ .والمفكرین والمثقفین وغیرھم لذلك نجد لھا الكثیر المدلول اللغویة والمعنویة

بأنھا األحكام التي یصدرھا المرء على أي شيء مھتدیا في ذلك "یعرف المحیا القیم 
یع بقواعد ومبادئ مستمدة من القرآن والسنة وما تفرع عنھا من مصادر التشر

اإلسالمي أو تحتویھا ھذه المصادر وتكون موجھة إلى الناس عامة لیتخذوھا معاییر 
بأنھا مجموعة من " ویراھا الزیود ٤".للحكم على أنفسھم قوة وتأثیرا علیھم

المعتقدات والمبادئ الكامنة لدى الفرد التي تعمل على توجیھ سلوكھ وضبطھ وتنظیم 
 ویعرف أبو النور ٥". جمیع نواحي الحیاةعالقاتھ في المجتمع وسط الجماعة في

مجموعة من القوانین والمقاییس تنبثق من جماعة : وجمعة وعبد الفتاح القیم بأنھا

                                                           

ر قباء للطباعة والنـشر دا: القاھرة. نظریات الشخصیة): م١٩٩٨( ، محمد السید الرحمن عبد ١
 .التوزیـع 

، تطویر مقیاس االمن النفسي في إطار إسالمي)  . ١٩٩٨(  التل، شادیة وأبو بكرة، عصام ٢
  .٢٠- ٩ص) ٢(١٣مجلة دراسات نفسیة، 

تعلـم القـیم وتعلیمـھ، تصـور نظـري وتطبیقـي لطرائـق واستراتیجیات ). ٢٠٠٧(جـد، ما، الجالد ٣
  .دار المسیرة: مان، ع٢تدریس القیم، ط

دار العاصـمة للنشـر : ، القـیم فـي المسلسالت التلفازیـة، الریاض)١٩٩٨.( المحیـا، مسـاعد٤
  ٨ص . والتوزیع

الزیود، ماجد، الشباب والقیم في عالم متغیر، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، األردن، طبعة  ٥
  ٢٢م، ص ٢٠٠٦
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ما وتتخذھا معاییر للحكم على األفعال والتصرفات، وتكون لھا من القوة والتأثیر 
على الجماعة، بحیث یصبح لھا صفة اإللزام والعمومیة، وأي خروج علیھا أو 

  ١ .انحراف عن اتجاھھا، یعد خروجا عن مبادئ الجماعة ومثلھا العلیا
في نشر نظریتھ في األنماط ) Spranger(كما أسھمت إنجازات سبرانجر 

والتي تقسم الناس إلى ستة أنماط، استنادا إلى سیادة عدد من القیم على شخصیات 
اعیة، والقیم السیاسیة، القیم النظریة، والقیم الجمالیة، واالجتم: األفراد تتمثل في

  :واالقتصادیة، والدینیة، وفیما یلي توضیحا لھذه القیم

  ویعبر عنھا باھتمام الفرد ومیلھ إلى اكتشاف الحقیقة، فیتخذ :القيم النظرية 

المحیط بھ، ویسعى وراء القوانین التي تحكم ھذه األشیاء  اتجاھا معرفیًا من العالم 
القیمة بنظرة موضوعیة نقدیة  ص الذین تسودھم ھذه األشخا بقصد معرفتھا، ویتمیز 

   ٢.معرفیة تنظیمیة

 ویقصد بھا اھتمام الفرد ومیلھ إلى ما ھو نافع، وھو في :القيم االقتصادية 

من العلم المحیط بھ وسیلة للحصول على الثروة وزیادتھا في  سبیل ھذا الھدف یتخذ 
ار األموال، لذلك نجد أن ضوء اإلنتاج والتسویق واستھالك البضائع واستثم

األشخاص الذین تلتصق  فیھم ھذه القیم یمتازون بنظرة عملیة تقوم األشیاء 
  ٣.واألشخاص تبًعا لمنفعتھا، لذا فھم یكونون غالًبا من رجال األعمال والمال

ویعبر عنھا من اھتمام الفرد ومیلھ إلى كل ما ھو جمیل من : لقيم الجمالية ا

و ینظر إلى العالم المحیط بھ نظرة تقدیر على أساس التكوین لذا فھ ناحیة الشكل، 
وھذا ال یعني أن الذین یمتازون بھذه القیم فنانون . والتنسیق والتوافق الشكلي

بالضرورة، بل أن بعضھم ال یستطیع اإلبداع الفني وإنما یقتصر على تذوق النتاجات 
   ٤.الفنیة فحسب

 الفرد باآلخرین ویسعى إلى مساعدتھم  ویقصد بھا اھتمام:القيم االجتماعية 

وھو . وإبداء المعونة متى ما تطلب األمر ذلك، ألنھ یجد في ذلك متعة إشباع لرغباتھ
ینظر إلى غیره من الناس على أنھم غایات، ولیسوا وسائل لغایات أخرى، لذا فالذین 

   ٥.یحملون ھذه القیم یتصفون بالعطف والحنان واإلیثار والتضحیة
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  ویقصد بھا اھتمام الفرد ومیلھ للحصول على القوة، لذا :السياسيةالقيم 

فاألشخاص الذین یحملون ھذه القیم یتصفون بحب السیطرة والمتحكم في األشیاء 
واألشخاص، من طریق قیادتھم لنواحي الحیاة المختلفة وتوجھھم والتحكم في 

  ١ .مصائرھم، حتى وإن لم یكونوا من رجال الحرب أو السیاسة

 یھتم حامل ھذه القیم في معرفة ما وراء ھذا العالم الظاھري، :القيم الدينية 

ومصیره والطبیعة اإلنسانیة، ویري أن ھناك قوة تسیطر على  وأصل اإلنسان 
إال أن  العالم  الذي یعیش فیھ، وھو یحاول أن یربط نفسھ بھذه القوة بصورة ما، 

   ٢.م من الناس الزاھدینھذا ال یعني أن الذین یمتازون بھذه القیم ھ
في الدراسات التربویة ) Values( وعلى الرغم  من أھمیة موضوع القیم 

بشكل عام، والدراسات النفسیة بشكل خاص، نجد اھتمام الدراسات األمبریقیة بعدد 
من المجاالت القیمیمة كالفلسفة والدین، واالقتصاد، وعلم االجتماع، 

میة، والبرامج الفضائیة التي یقع علیھا دورًا كبیرا واالنثروبولوجیا، والعلوم اإلعال
  ٣.في صقل القیم وغرسھا لدى األفراد

  ٤:يحدد الجالد خصائص القيم بأنها: خصائص القيم

 القیم ذاتیة وشخصیة تظھر على صور مختلفة من تفضیالت الفرد وتؤثر 
معتقدات وتتأثر بذاتیة الفرد، ویتفاوت األفراد في الحكم على األشیاء حسب ال

الشخصیة لھم نحوھا ، ولذلك یجب ترسیخ بنائھا على أساس عقدي یتغلغل في 
  أعماق النفس 

 القیم نسبیة فتختلف باختالف الزمان والمكان واإلنسان، فالقیم عند المجتمع 
العربي تختلف عن المجتمع الغربي ، وما یراه جیل من قیم ایجابیة قد ینظر إلیھا 

  .جیل آخر بأنھا سلبیة
 القیم تجریدیة تتسم بالموضوعیة واالستقاللیة تتضح في سلوك الفرد كما 

یعیشھ، فالعدل غیر محسوس، ولكن یأخذ قیمتھ من السلوك الذي یمارسھ قیمة 
  . تحمل معنى ذھنیا مجردا الفرد في تعامالتھ

 القیم متدرجة فتنتظم في سلم قیمي متغیر ومتفاعل تترتب عند الفرد ترتیبا 
قیم التي تكون لھا درجة كبیرة من األھمیة عند الفرد تكون في قمة الھرم ھرمیا فال

  .ثم األقل أھمیة، ویظھر السلم القیمي واضحا في المواقف العملیة للفرد
  : مكونات القیم

                                                           

  . فوزیة، مرجع سابق , ذیاب١
   فوزیة، مرجع سابق , ذیاب٢
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   الجالد، ماجـد، مرجع سابق٤
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المكون المعرفي، والمكون : تتكون القيم من ثالثة مستويات رئيسية هي

لمكونات والمعايير التي تتحكم ويرتبط بهذه ا. الوجداني، والمكون السلوكي

وفيما يلي نتناول . االختيار، والتقدير، والفعل:بمناهج القيم وعملياتها وهي

  :مكونات القيم

ومعیاره االختیار، أي انتقاء القیمة من أبدال مختلفة : المكون المعرفي .١
بحریة كاملة بحیث ینظر الفرد في عواقب انتقاء كل بدیل ویتحمل مسئولیة 

 بكاملھا، وھذا یعني أن االنعكاس الالإرادي ال یشكل اختیارًا یرتبط انتقائھ
ویعتبر االختیار المستوى األول في سلم الدرجات المؤدیة إلى القیم، . بالقیم

استكشاف البدائل الممكنة، : ویتكون من ثالث درجات أو خطوات متتالیة ھي
  .والنظر في عواقب كل بدیل، ثم االختیار الحر

ومعیاره التقدیر الذي ینعكس في التعلق بالقیمة واالعتزاز : وجدانيالمكون ال .٢
ویعتبر . بھا، والشعور بالسعادة الختیارھا والرغبة في إعالنھا على المأل 

التقدیر المستوى الثاني في سلم الدرجات المؤدیة إلى القیم ویتكون من 
الن التمسك الشعور بالسعادة الختیار القیمة، وإع: خطوتین متتالیتین ھما

  .بالقیمة على المأل
ومعیاره الممارسة والعمل أو الفعل ویشمل الممارسة : المكون السلوكي .٣

الفعلیة للقیمة أو الممارسة على نحو یتسق مع القیمة المنتقاة، على أن 
تتكرر الممارسة بصورة مستمرة في أوضاع مختلفة كلما سنحت الفرصة 

لث في سلم الدرجات المؤدیة إلى القیم، وتعتبر الممارسة المستوى الثا. لذلك
ترجمة القیمة إلى ممارسة، وبناء نمط :  وتتكون من خطوتین متتالیتین ھما

  ١.قیمي
ومما یؤثر على منظومة القیم الفردیة واالجتماعیة لدى األطفال طرق 
التنشئة االجتماعیة وأسالیب المعاملة الوالدیة المتبعة في العصر الحالي، سیما في 

 دخول كثیر من المؤثرات والعوامل التقنیة المساعدة على غرس المفاھیم ضوء
وتنمیتھا لدى األطفال نجد أن التلفاز یعتبر من أبرزھا وأكثرھا انتشارًا بین األطفال، 
كون غالبیة األطفال یتابعون البرامج التي یبثھا بطریقة منتظمة، ویعتبرونھ مصدرًا 

وصقل القیم وتجسدیھا لدیھم، كما أنھ طریقة مباشرة أساسیًا  لتحقیق أھداف التربیة 
ولعل سر اھتمام األطفال . ومناسبة لنقل األفكار وزرع المفاھیم في نفوسھم،

بالتلفزیون، وانجذابھم نحوه یعود إلى جملة من الخصائص الممیزة لھ مقارنة بغیره 
الصوت، من وسائل االتصال الجماھیریة؛ نظرًا لما یتمتع بھ من مزایا تنقل 
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 ١.والصورة، واللون في آٍن واحٍد، إلى جانب ما یمتلكھ من مؤثرات فنیة وإخراجیة
كما یؤثر التلفزیون في ثالث اتجاھات على الفرد، أما أن ینشط القیم واالتجاھات 
السائدة من خالل التشجیع والحث على االلتزام بھا في السلوك االجتماعي، أو تدعیم 

دة وإضافة الجدید لھا، أو یقوم تحویل القیم واالتجاھات القیم واالتجاھات السائ
   ٢.السائدة إلى قیم واتجاھات جدیدة

كما تھتم الفوائد التي تحققھا برامج التلفاز بشكل عام بالتكوین العلمي، 
واالجتماعي، والثقافي للطفل، إضافة إلى إثراء فكر الطفل، وحسھ، ورصیده اللغوي، 

كالت الیومیة، وتنمیة القدرات اإلبداعیة، والعمل على والمساعدة في مواجھة المش
تدعیم القیم اإلیجابیة في نفس الطفل، والتركیز على تنمیة إحساسھ باالنتماء 
الوطني، ھذا إلى جانب التركیز على تأكید الُمُثل العلیا، والسلوكیات اإلیجابیة، 

ھ ومیولھ،، وغرسھا في شخصیتھ، وإلقاء الضوء على ھوایاتھ، واشباع رغبات
وتنمیة مواھبھ، والتشجیع على إظھار المیول واالتجاھات والنظر للحیاة بطریقة 

   ٣.مثالیة
وقد تضاعفت وكثرت القنوات الفضائیة وتنوعت مضامینھا ورسائلھا في ظل 
الثورة التكنولوجیة واإلعالمیة الحدیثة وفي ضوء الرغبة في مصارعة عالم اإلعالم 

 ومن بین ھذه القنوات ظھرت عدد من القنوات  التي تعنى ,الجدید وتحقیق أھدافھ
واالستحواذ على أوقاتھم من خالل , ببرامج األطفال كفئة خاصة، وتھتم بجذبھم إلیھا

وقد تباینت ھذه القنوات الخاصة بالطفل من . طبیعة ونوعیة البرامج التي تقدمھا لھم
, وفلسفتھا وأیدولوجیاتھاوسیاستھا , وأھدافھا وغایاتھا, حیث أصولھا ومنابعھا

وتنوعت أسالیبھا ومضامینھا ورسائلھا، وطرق عرضھا لبرامجھا وأھدافھا، وھذا 
یتطلب من مؤسسات التنشئة االجتماعیة االھتمام بنقل المعارف والمھارات 
واالتجاھات والقیم إلى الطفل عن طریق أسالیب التنشئة االجتماعیة كالحوار 

االتصال، والتعبیر عن الذات لدى األطفال، واالستماع والمناقشة وتنمیة مھارات 
لھم، وغرس القیم اإلسالمیة في نفوسھم، وتنمیة مفھوم الذات لدیھم، وتعتبر وسائل 
اإلعالم واالتصال امتدادًا لدور األسرة من خالل االتصال المباشر والتفاعل االیجابي؛ 

ھ من معلومات وما تحملھ من لما تبثھ من برامج وفقرات متنوعة وجذابة، ولما تقدم
   ٤.تأثیر على الجانب المعرفي لألطفال
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وبالرغم من التعددیة المحدودة للقنوات الفضائیة في الوطن العربي وطبیعة 
توجھ كل قناة وفلسفتھا الخاصة، یرى الباحثان أھمیة دراسة القیم التربویة في 

لجنة لألطفال خاصة، باعتبار برامج األطفال عامة، والبرامج التي تقدمھا قناة طیور ا
أن الطفولة فترة مناسبة لغرس القیم الجدیدة لدیھم، سواء كانت إیجابیة أو سلبیة، 

وقد شھدت . وأن ما یكتسبھ الطفل من قیم لھ أثر في تكوین شخصیتھ وبنائھا
السنوات األخیرة ظھور قنوات عربیة متخصصة من حیث المحتوى اإلعالمي، 

خاصة تلك الموجھة لألطفال، ولعل السمة الغالبة لھذه والجمھور المستھدف، 
القنوات أنھا قنوات ذات ملكیة خاصة، تفرض رأیھا وتستحوذ على البرامج التي 

  .تراھا مالئمة وذات شھرة عالیة في بثھا لألطفال
ونظرًا لما تشكلھ ھذه القنوات الفضائیة العربیة في الوقت الراھن من 

فل العربي، من حیث قدرتھا الطاغیة على استقطاب خطورة في التأثیر على الط
األطفال وجذبھم للتعرض لبرامجھا وأفالمھا ومسلسالتھا التي قد تحمل في طیاتھا 
قیمًا غریبة ال تتفق مع القیم العربیة، واإلسالمیة، وما یجب أن ینشأ علیھ الطفل 

 حیث أصبح ١.ةالمسلم من ممارسات وأخالقیات تسھم في نشأتھ االجتماعیة والنفسی
لھذه  القنوات الفضائیة دورًا واضحًا في تشكیل آراء واھتمامات األطفال من خالل 
التعرض لمختلف المضامین اإلعالمیة الموجھة أو غیر الموجھة إلیھم، حیث ُیعجب 
األطفال بالكثیر من المواد التلیفزیونیة وخاصة األعمال الدرامیة غیر المالئمة لھم 

المعروض فیھا وعمرھم، مما ینعكس أثره سلبًا على  سلوكھم من حیث المحتوى 
االجتماعي داخل األسرة وخارجھا ویسبب فجوة في طریقة تفاعلھم االجتماعي مع 
أقرانھم، ویظھر نمطًا مختلفًا عن النمط التقلیدي الذي نشأ في ظل ثقافة تقلیدیة كان 

  ٢.للوالدین وثقافة األسرة فیھا دورا بارزًا فیھا
امج التلفاز في كثیر من الدول أھمیًة كبیرة، لما تغطیھ من جوانب عدیدة ولبر

في الحیاة، حیث توجھ ھذه البرامج إلى جمیع الناس على اختالف فئاتھم، 
وأعمارھم، ومستویاتھم، فھناك برامج تعلیمیة، وبرامج تثقیفیة، وأخرى ترفیھیة، 

ج متنوعة موجھة للكبار، وأخرى وغیرھا، ویقدم التلفاز في أي بلد برام... وإخباریة
 وقد بینت نتائج الدراسة التي قام بھا كل من جولیا ومایكل وجوزي  ٣.للصغار
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 أھمیة البرامج التي یتابعھا األطفال خالل مرحلة الطفولة األولى من حیاتھم، ١ومارك
واألثر الناجم عن ھذه البرامج في صقل شخصیاتھم، وتكوین قدراتھم وبناء أفكارھم، 

أكدت كذلك على دور األسرة في متابعة مضمون ومحتوى ھذه البرامج التي یتابعھا و
وبینت أن محتوى البرامج التي یتابعھا الطفل في النھار تؤثر . األطفال في حیاتھم

) Nightmare Event( على أحالمھم في اللیل  وھذا ما سمي بكابوس الحدث 
طفال أثناء عرض البرامج، أو في تقلید سیما في المشاھد العاطفیة التي یشاھدھا األ

بعض الشخصیات التي یشاھدونھا ومحاولة محاكاتھا، واعتبارھا أنموذجا یقلده 
 أن عدد الساعات التي یمضیھا ٢وقد أكد الكناني. الطفل في كل صفاتھ وتحركاتھ

ألف ساعة من وقتھ ) ٢٢(الطفل في مشاھدة التلفاز بعد إنھاء المرحلة الثانویة تبلغ 
ویمثل التلفاز للطفل العربي . ألف ساعة في غرفة الدراسة) ١١(أمام شاشة التلفاز و

الوسیلة الترفیھیة األولى؛ نظًرا للظروف االقتصادیة واالجتماعیة التي یمر بھا الطفل 
العربي كقلة األماكن الترفیھیة خارج المنزل، وقلة النوادي، وعدم توفر األلعاب 

اھھ داخل المنزل؛ وذلك بسبب تدني الحالة االقتصادیة المختلفة التي تثیر انتب
  .والثقافیة لدى بعض األسر

وقد أصبح دور البرامج التلفزیونیة في ضوء المتغیرات الثقافیة والعلمیة 
المتزایدة منافسة  لآلباء في تربیة أبنائھم، وصیاغة أفكارھم، ویحدد لھم التوجھات 

جتماعي التي تصبغ شخصیتھم، حیث یعتبر الثقافیة والفكریة، وأنماط السلوك اال
كثیٌر من علماء النفس تجارب الطفولة محددًا أساسیًا من محددات السلوك البشري، 

لعظم شأنھ في تربیة األطفال، " األب الثالث"مصطلح "  فولر"وقد أطلق علیھ 
  كما أنھا تمثل قوة٣ومدى تأثیره في غرس القیم التربویة بأسالیب شائعة ومتنوعة

جذب بالنسبة لألطفال، ویرجع ذلك إلى عدة الخصائص التي یتمتع بھا وتمیزه عن 
غیره من الوسائل اإلعالمیة األخرى كسھولة الوصول إلیھ، وقدرتھ على ملء وقت 
الفراغ عند الطفل، وجمعھ بین الصوت والصورة، حیث یعتمد على حاستي السمع 

طفال من خالل استعمال األلوان،  وللتلفزیون قدرة على جذب انتباه األ٤.والبصر
  إضافة إلى دوره الخطیر في تشكیل القیم اإلنسانیة ٥.والتكرار واإلعادة والوضوح

بشكل عام،  وقیم األسرة بشكل خاص، حیث أن الدراسات التي أجریت عن التلفزیون 
یلحظ علیھا قصور وإھمال لعدد من الجوانب؛ كونھا تركز على رغبات المشاھدین، 

                                                           

١  Julia, M. Josie, M.(٢٠١٢). International Journal of Dream 
Research.  

 . اإلعالم الفضائي والجنس، عمان، األردن، دار أسامة لنشر والتوزیع) ٢٠١١( الكناني، حسن ٢
، القیم التربویة في برامج األطفال ووسائط اإلعالم في تعزیزھا، مجلة )٢٠٠١( كنعان، أحمد ٣

  .٤٧ – ٤٠، )٢ و١(الطالب، العدد / المعلم
: ، عمان)١ط(، )والطموحالواقع (الطفل العربي ). ٢٠٠٣.( فلیھ، فاروق، وعبد الحمید، السید٤

  .دار المسیرة للنشر والتوزیع
دار الفكر للنشر : ، عمان)١ط(المدخل في االتصال الجماھیري، ). ١٩٨٦( عصام ، موسى ٥

  .والتوزیع
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ات المشاھدة، وقد أثرت ھذه القنوات على األطفال وسلوكھم، وزرع بعضھا وساع
لدیھم بعض السلوكیات السلبیة كالعنف، والعدوان، واالنحرافات األخالقیة 
والسلوكیات السیئة؛ كونھا تركز على األنماط السلوكیة، كما أثرت التطورات 

 في كل شيء مما أوجد التكنولوجیة على كل مجاالت الحیاة، وشملت السرعة لدیھا
بما یسمى بالتغیر القیمي، وانعكس أثره على طبیعة القیم الفردیة، واالجتماعیة لدى 

  ١.األطفال
وترجع أھمیة الدراسة الحالیة في التعرف على القیم المنتشرة في قناة طیور 
الجنة الفضائیة لألطفال وبعض األسالیب الفنیة كدراسة تحلیلیة لمضمون البرامج 

حیث یعلل الباحثون دراسة مضمون ھذه القناة بكونھا تھتم .  تعرضھا القناةالتي
بعرض األناشید اإلسالمیة والتعلیمیة كأحد األسالیب الرائعة والجدیـدة التي یحبھا 
الكثیر من األطفال؛ والتي توصل المعلومة بـسرعة ویسر لألطفال، وتكون مرحلة 

 وواضحة، وقد توسع استخدام األناشید االستیعاب لتلك المعلومات الجدیدة سھلة
التعلیمیة لیصل إلى الكثیر من المراحل الدراسیة المتقدمة؛ حیث أصبح ھنـاك الكثیر 
من األناشید التي تعمل على شرح المناھج الخاصة باألطفال، كأسلوب یتناسب 
 وأعمارھم ومرحلة النمو المعرفي والعقلي واألخالقي لدیھم؛ ولكونھ یجذب األطفال

إضافة إلى  أنھ الوسیلة المثلى للوصول إلى عقولھم . أكثر عن غیره من األسالیب
بغیة تنمیة قدراتھم، وصقل تفكیرھم، وتحسین أدائھم، وتنمیة اإلبداع لدیھم، 
واإلحساس بالجمال، واالرتقاء بالمشاعر، ومساعدتھم على التعرف على عالم الطفل 

 ٢.ھا واعتمادھا كسلوك محسوس ومباشروتعلیمھ القیم، وتشجیعھ على االتصاف ب
واألناشید عادة ما تخاطب الوجدان، وتثیر في النفس بالفن والجمال، وتعتبر ذات 
أھمیة كبیـرة؛ كونھا تمتاز بعناصر شائقة ومحببة إلى نفوس األطفال، وھي من 

جھ األسالیب التعلیمیة التـي تنمـي اإلحساس الدیني لدیھم ؛ لھذا كان من الحزم أن تت
ریاض األطفال والمدارس االبتدائیـة إلى تكوین االتجاھات اإلسالمیة عندھم، 
وتـزودھم بالمعلومـات والمعـارف الـصائبة، وتدربھم على ممارستھا؛ من خالل إثارة 
عاطفتھم الدینیة، ووجدانھم الفطري باألناشـید والمشاھد التمثیلیة والقصص 

األطفال عادًة یتمتعون بالغناء، والـتعلم  أن ٤ ویشیر سالتري وویلس٣.التعلیمیة
  .باألغاني والقوافي، وأنھا یمكن أن تغّنى لھم ویقولوھا آلبائھم في المنزل

                                                           

  .دار غیدا للنشر والتوزیع: عمان. دور التلفزیون في قیم األسرة). ٢٠١٢. (  األمیر، وعد ١
 .منشورات اتحاد الكتاب: دمشق. األطفال في سوریةقصائد ).  ٢٠٠٣.(  قرانیا، محمد ٢
توظیف بعض أناشید فضائیة طیور الجنة في تنمیة مفاھیم التربیة ). ٢٠١٢. ( غانم ، مروة٣

. رسالة ماجستیر غیر منشورة. اإلسالمیة والمیول نحوھا لدى طالبات الصف الرابع األساسي
 .فلسطین. كلیة التربیة، الجامعة االسالمیة

٤ Slattery, M. & Willis,J. (٢٠٠١). English for Primary Teachers . 
Oxford University PressJusoff ,K & Nadiah ,N(٢٠٠٩). Television 
and Media Literacy in Young Children: Issues and Effects in 
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وُیجمل الباحثون ما سبق بأھمیة البرامج التلفزیونیة ودورھا في تنشئة 
األطفال وبناء شخصیاتھم وإكسابھم االتجاھات االیجابیة والسلبیة مما یشاھدونھ 

عام، ولما یغرسھ فیھم من قیم بشكل خاص؛ نظرًا لما لموضوع القیم من بشكل 
أھمیة كبیرة في العملیة التربویة، وفي حیاة األفراد والمجتمعات، حیث تعد األساس 
في االستقرار النفسي واالجتماعي؛ إضافة إلى دورھا في إعداٍد وتكویٍن شخصیة 

عالجة إحصائیة لتلك القیم التي تعرض كما أن حاجة البحث العلمي لتحدیٍد، وم. الطفل
في برامج األطفال المتنوعة، وفق أسٍس ومعاییر تربویٍة تخدم جانب التربیة 

إضافة . اإلعالمیة التي تقدمھا البرامج الفضائیة المختصة  باألطفال من جھة أخرى
 إلى معرفة أھم المصادر المؤثرة في نمو الطفل والطریقة التي یبتعھا الوالدان في
تنشئتھ، ونوع التفاعل الذي یتلقاه؛ مما ینعكس على طبیعة حیاتھ ككل، ویؤثر في 
تكوین اتجاھاتھ عن نفسھ واآلخرین، إضافة إلى تزویده بالمھارات االجتماعیة التي 
تمكنھ من التعامل مع المجتمع المحیط بھ، والتي تعد من العناصر المھمة التي تحدد 

د في مختلف السیاقات االجتماعیة، وفي حال اتصافھا طبیعة التفاعالت الیومیة للفر
بالكفاءة فھي من ركائز التوافـق النفـسي على المستویین الشخصي والمجتمعي، 
حیث تمكن الفرد من إقامة عالقات وثیقة مع المحیطین؛ وتحافظ علیھا، وإلقامة 

ماعیة عالقات شخصیة ناجحة ومستمرة معھم، إضافة إلى أّن ذوي المھارات االجت
المنخفضة لدیھم صعوبة في فھم وتفسیر سلوك ومقاصد اآلخرین علـى نحو قد 
یستدعي ردود أفعال دفاعیة قد تؤثر سلبًا على التفاعل بینھم، كان من الممكن 

  .تجنبھـا في حالة الفھم الدقیق لسلوكھم

  مشكلة الدراسة 

جذاب تشیر نتائج األبحاث والدراسات التي أجریت على األطفال إلى ان
الطفل للتلیفزیون عامة وبرامجھ بصفة خاصة، وما یتبع ذلك من تأثر الطفل بما 
یقدم من المفاھیم والقیم والسلوكیات، ونظرًا ألھمیة غرس وتنمیة القیم لدى 
الطفل بما یتناسب وطبیعة مرحلتھ العمریة، ونظرًا النتشار اإلعالم الموجھ الذي 

 الحریة الثقافیة وھجرًا لثقافتنا یصعب السیطرة علیھ مما فرض علیھ من
واستبدالھا بالنماذج الخارجیة وجب على برامج األطفال التلیفزیونیة المحلیة 
تقدیم القیم التي یحتاج إلیھا الطفل، بما یحقق أھداف التنشئة االجتماعیة، 
وتعمیق المسؤولیة عند األبناء، وتؤكد الدراسات التي أجریت في ھذا الموضوع 

عدد من القیم ال تخضع لنمٍط واحد بل تختلف من أسرة ألخرى، ومن أّن ھناك 
مجتمع آلخر، وھي تتأثر بالتغیرات التي تطرأ على األسرة والمجتمع كالتغیرات 
االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة، وعلیھ تتحدد أوضاع النشء في مستقبل 

ث یتم تشكیل حیاتھم كراشدین، من خالل مراحلھم العمریة بھذه األشكال، حی

                                                                                                                                                      

Early Childhood, International Education Studies, (٣)٢, P ١٥١-
١٥٧. 
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شخصیاتھم وصقلھا، ولآلباء واألمھات دوٌر حیوي في ھذه العملیة باعتبارھم 
  .قدوة مباشرة یقدموا ألبنائھم  من خبرات وسلوكیات

وقد بینت نتائج العدید من الدراسات التي تناولت القیم في برامج اإلعالم 
؛ ١٩٩٩؛ و الغفور،١٩٩٤رضا (والقنوات الفضائیة  كدراسة 

م؛ ومغاري، ٢٠٠٩م،؛ والحبشي، ٢٠٠٧م؛ والحریري؛ ٢٠٠٢،ومنصور
وغیرھا من الدراسات التي طبقت في البیئة ). م٢٠١٣م؛ وجبریل، ٢٠١٣

العربیة واألجنبیة على أھمیة القیم التي تقدمھا القنوات الفضائیة بشكل عام، 
وبرامج األطفال بشكل خاص، وعملت على تحلیل مضمون ھذه البرامج من خالل 

كما أن خبرة . ف محتواھا، والتعرف على األسالیب الفنیة التي تقدمھاتصنی
الباحثان واھتمامھا بدراسة ما یتعلق بتنمیة قدرات األطفال وغرس المفاھیم 
األساسیة لدیھم والتي تعد القیم جوھرا وأساسا لھا یعد مبررًا إلجراء ھذه 

قیم السائدة في قناة ما ال:  السؤال الرئیسعلىباإلجابة الدراسة التي اھتمت 
طیور الجنة لألطفال؟ وبالتحدید تحاول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت الفرعیة 

 :اآلتیة
ما القیم اإلیجابیة المتضمنة في برامج األطفال التي عرضت على قناة طیور  .١

  الجنة على الدرجة الكلیة لألداة واألبعاد الرئیسیة؟
ألطفال التي عرضت على قناة طیور ما القیم السلبیة المتضمنة في برامج ا .٢

 الجنة على الدرجة الكلیة لألداة واألبعاد الرئیسیة؟
في برامج األطفال التي عرضت ) اإلیجابیة، السلبیة(ما الفروق في القیم  .٣

 على قناة طیور الجنة؟
في برامج األطفال التي عرضت ) اإلیجابیة، السلبیة(ما الفروق في القیم  .٤

جنس المقدم، مكان تقدیم المادة (وفقا لمتغیري على قناة طیور الجنة 
  ؟)اإلعالمیة

  :أهداف الدراسة

  :تھدف الدراسة إلى تحقیق األھداف التالیة
 .التعرف على القیم المتضمنة في برامج قناة طیور الجنة لألطفال .١
 .تحدید الشخصیات التي تعرض محتوى برامج قناة طیور الجنة .٢
 .في برامج قناة طیور الجنة لألطفالتصنیف محتوى ومضمون ما یتم عرضھ  .٣
تحدید األسالیب الفنیة المستخدمة في قناة طیور الجنة لألطفال كدرجة األلوان  .٤

 .وسرعة اللقطات والمؤثرات الصوتیة المستخدمة

  :  أهمية الدراسة

تبرز أھمیة الدراسة النظریة في كونھا امتدادًا للدراسات التي تھتم بالتعرف 
سالیب الفنیة وطرق عرضھا كالمؤثرات الصوتیة واأللوان على القیم وبعض األ

قناة طیور (والشخصیات، وطرق عرض القیم في إحدى قنوات األطفال العربیة 
والتي تعّد محط اھتمام الباحثین في المجاالت التربویة واإلعالمیة، كما ) الجنة
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األطفال تنبع أھمیة الدراسة الحالیة من أھمیة موضوع القیم وصقلھا لشخصیة 
في مجال عالقة الطفل بشاشة التلفاز وتعلقھ بالصوت والصورة، واعتماد بعض 

وندرة . األنماط والشخصیات كنماذج یحاكیھا في جوانب متعددة في حیاتھ
الدراسات والبحوث التي تناولتھا من الجانب الوصفي سواء في البیئات األجنبیة 

الرغم من كونھا من الموضوعات التي أو البیئات العربیة بحدود إطالع الباحثان ب
أثارت اھتمام العدید من الباحثین العرب حدیثًا، إضافة إلى أنھا تمثل السلوكیات 
النوعیة التي تؤدي إلى نتائج اجتماعیة وشخصیة وإعالمیة مرغوب فیھا، 

وتبرز أھمیة . وكونھا مؤشرًا جیدًا على طرق تنمیة القیم وغرسھا لدى األطفال
 الجانب اإلعالمي على وجھ الخصوص في الرصد المیداني والتتبعي الدراسة في

. النتشار القیم واختالف منظومتھا بما یقدم من مواد تجذب انتباه األطفال
وتطبیقیًا تبرز أھمیة الدراسة فیما تسفر عنھ من نتائج توعویة إلى عدد من 

ن في برامج القائمین على إدارة القنوات الفضائیة، واإلعالمیین، والمختصی
اإلنتاج التلفزیوني، إضافة إلى ما تقدمة الدراسة من نتائج توجیھیة ألولیاء 
األمور والمعلمین والمرشدین النفسیین، حول طرق ووسائل تنمیة وغرس القیم 
وأنواعھا لدى األطفال، التركیز على تنمیة القیم لدیھم، وتشكیل النموذج 

نظریتھ االجتماعیة محورًا في تنمیة في " باندورا"والمحاكاة التي یعتبرھا 
قدرات الطفل وجذب االنتباه لھ، وتحدید مدى مناسبة ھذه القنوات الفضائیة 

  .للطفل والعمر األنسب لذلك

  :التعريف بمصطلحات الدراسة

ھي مجموعة المعاییر واألحكام العامة التي یحتاجھا الطفل وتمثل :  القیم -
یقا ألھداف المجتمع، والتي یمكن أن تقدمھا النموذج الذي علیھ االلتزام بھ تحق

 –برامج األطفال من خالل المشھد، اللقطة أو اللقطات، الكلمة والموضوع 
وتقسم القیم إلى عدة مجاالت وھي الدینیة، . التي تقدمھا قناة طیور الجنة

 باإلضافة إلى ١والجمالیة, والعلمیة, واالقتصادیة, والسیاسیة, واالجتماعیة
خالقیة التي تعد ھمزة الوصل بین النشاط العقلي أو المعرفة والعلم، القیم األ

  ٢.وكل نشاط یصدر عن اإلرادة یجب أن یسترشد باألخالق والفضیلة
وتعرف القیم اجرائیا في الدراسة الحالیة بأنھا ھي الفضائل السامیة المرغوبة 

لتي یؤمل طیور الجنة وا) التي تتضمنھا برامج فضائیات األطفال المتخصصة
إكسابھا للطفل بعد ما یقدم لھم من خبرات معرفیة ووجدانیة تنعكس على 

وسیتم قیاس وتحدید .  سلوكیاتھم بحیث یصدر اآلخرون حكما باستحسانھا

                                                           

  .، مرجع سابق)٢٠٠٣(ب دیا ١
تحلیل مضمون أفالم الكارتون في التلیفزیون المصري وتأسیس ).  ١٩٩٨. ( القلیني، فاطمة٢

دار المعرفة : اإلسكندریة. اإلعالم والمجتمع، دراسات في علم االجتماعي"العنف عند األطفال 
 .الجامعیة
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ھذه القیم من خالل المنھج التحلیلي لألداة التي طورھا الباحثان في الدراسة 
  .الحالیة

 القنوات الفضائیة التي تعرضھا قناة وھي البرامج المقدمة في: برامج األطفال -
طیور الجنة  وتتضمن مجموعة من القیم التي یمكن أن یكون لھا قدر من 

  . الـتأثیر على قیم وسلوكیات الطفل
ھي قناة فضائیة عربیة موجھة لألطفال، وتقدم القناة أناشید : قناة طیور الجنة -

رسالھا من البحرین وتبث إ) م٢٠٠٨(وأغاني لألطفال، ولقد تم تأسیسھا عام 
  . وھي تحت إدارة وإشراف خالد مقداد

  :حدود الدراسة
تقتصر الحدود الموضوعیة للدراسة على القیم التي :  الحدود الموضوعیة -

  .تعرض في برامج قناة طیور الجنة
تتمثل بجمیع األناشید والبرامج التي تعرضھا قناة طیور :  الحدود المكانیة -

  .الجنة الفضائیة
تم تطبیق الدراسة الحالیة خالل الفصل الدراسي األول من : الزمنیة الحدود  -

  .م٢٠١٦/٢٠١٧العام الجامعي 
  الدراسات السابقة

تناول الباحثون على عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة 
  :الحالیة، وفیما یلي عرضھا بإیجاز

لى القیم اإلیجابیة التي  بإجراء دراسة ھدفت إلى التعرف ع١؛)م١٩٩٤(  قام رضا 
تقدمھا برامج التلفزیون للطفل، واستخدمت أسلوب المسح بالعینة، وأجریت على 
عینة من برامج األطفال التلفزیونیة، التي عرضتھا القناة األولى والثانیة في الفترة 

أشارت . ، واستخدمت الدراسة تحلیل المضمون)١٩٩٣ نوفمبر ٢٦ – ٢٠(بین 
 القیم اإلیجابیة التي تضمنتھا برامج األطفال التلفزیونیة بلغت نتائج الدراسة أن

احترام العلم والعلماء، اإلیمان باهللا واحترام الرسل، : قیمة وھي بالترتیب) ١٢(
اإلحساس بالوالء للوطن واالعتزاز بتاریخھ، التضحیة من أجل الوطن، طاعة 

لتحمل، احترام العمل، أھمیة الوالدین، الصدق، احترام الصغیر للكبیر، الصبر وقوة ا
  .الوقت، حب السالم، االدخار

 Sandra, Gallagher(    في حین قام كل من ساندرا، شالجر ، وماك جاكن 
 &McGuckin ,بدراسة القیم األخالقیة واالجتماعیة التي تبث على ٢،)١٩٩٧ 

                                                           

وقائع الندوة العلمیة . بیة لدى األطفالدور التلفزیون في نشر القیم اإلیجا). ١٩٩٤( رضا، عدلي سید ١
، وزارة الشئون االجتماعیة بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة )نحو حق الطفل في إعالم رشید(

  .للطفولة، القاھرة
٢ Sandra, C. Gallagher, K. & MaGuckin, B. (١٩٩٧). Educational and 
prosocial programming on Saturday Morning Television. Paper 
presented at the biennial meeting of Societies for research in child 
development, Washington: April ٦-٣. p٣٥-٣٣. 
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یونیة التلفزیون صباح السبت، والتي ھدفت إلى مساندة البرامج التعلیمیة التلفز
والتي ) NBS, CBS, ABC FOX(المقدمة من خالل أربع قنوات رئیسیة ھي 

طفًال أمریكیًا مشاھدًا ) ٢٩(بلغت عینة الدراسة . یتم من خاللھا تقدیم بعض القیم
لھذه القنوات، تم تسجیل ھذه البرامج على شرائط فیدیو من الساعة السابعة  صباحًا 

عظم األطفال موجودین في منازلھم ومتابعین حتى الثانیة عشرة ظھرًا، وقد كان م
أظھرت النتائج أن ھذه البرامج تناسب متطلبات . لھذه البرامج على ھذه القنوات

األطفال، وقد تدرج األطفال في الحصول على درجات متقدمة من تكرار المشاھدة 
قت لھذه البرامج، ولوحظ أیضًا عدم تكراره، وعدم تكرار البرامج على قناتین في و

من أكثر القنوات التي تبث برامج تتوافق مع متطلبات ) C.B.S(واحد وكانت قناة 
  ).A.B.C(ثم قناة  ) N.B.C(ثم قناة ) FOX(األطفال ثم تلیھا في المرتبة قناة 

 فھدفت دراستھ إلى تحلیل مضمون برامج األطفال ١،)١٩٩٩(    أما دراسة الغفور 
یون الكویت، ومعرفة مدى انسجامھا مع القیم على القناتین األولى والثانیة لتلفز

وتكونت عینة الدراسة من مجموعة من . التربویة التي تقدمھا المدرسة لألطفال
 ٤٥(على القناتین األولى والثانیة، بلغ مجموع وقتھا )  حلقة٧٥( برامج األطفال 

عربیة، البرامج الكرتونیة باللغة ال: واشتملت على أربعة أنواع )  ساعة٤٢دقیقة، 
وقد . والبرامج المنوعة، والمسرحیات، وبعض البرامج التي تقدم باللغة اإلنجلیزیة

تم بناء أداة خاصة لتحلیل مضمون تلك البرامج عكست األھداف والقیم واالتجاھات 
أشارت نتائج الدراسة . التي تسعى المدرسة إلى غرسھا، بعد اختبار صدقھا وثباتھا

ومًا یسھم مساھمة ضعیفة في غرس منظومة القیم التي إلى أن تلفزیون الكویت عم
تسعى وزارة التربیة إلى غرسھا لدى األطفال، ومن جانب آخر، فإن النسب 
والتكرارات المرتفعة للقیم العكسیة والسلبیة التي ظھرت في برامج األطفال تضعف 

تًا ملحوظًا في من األثر اإلیجابي للقیم اإلیجابیة فیھا، كما بینت نتائج الدراسة تفاو
ظھور تصنیفات القیم في برامج األطفال، حیث جاءت القیم العقلیة في صدارة ھذه 
القیم تلیھا القیم الجسمیة، أما القیم اإلیمانیة وقیم االنتماء فھي األقل ظھورًا في 
برامج األطفال، وبالمقابل فإن القیم االجتماعیة ھي األكثر ظھورًا من حیث الجانب 

ا یشیر إلى عدم فاعلیة الجانب اإلیجابي منھا، وبینت النتائج أن برامج العكسي، مم
األطفال في تلفزیون الكویت ملیئة بالقیم السلبیة التي كان من أبرزھا قیم العنف 
والعدوانیة، كما تشیر إلى أن البرامج الممنوعة ھي األكثر إیجابیة في عرضھا للقیم 

وفي المقابل فإن البرامج . لخاصة باألطفالمقارنة مع باقي األنواع من البرامج ا
الكرتونیة باللغة اإلنجلیزیة ھي األكثر عرضة للقیم العكسیة والسلبیة في تلك 

  .البرامج

                                                           

دراسة تحلیلیة لمحتوى برامج األطفال : ، الطفل ، المدرسة، التلفزیون)١٩٩٩( الغفور، محمد، ١
 غرسھا في طفل المدرسة، حولیات اآلداب في تلفزیون الكویت ودورھا في دعم القیم المراد

  )١٣٧(٢٠والعلوم االجتماعیة،
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 بدراسة القیم التي تعكسھا برامج األطفال في التلفزیون ١،)م٢٠٠٢(كما قام منصور 
تي تقدمھا القناة المحلي دراسة مسحیة للقناة الرابعة، إلى التعرف على القیم ال

الرابعة في التلفزیون المصري، حیث اعتمدت الدراسة على منھج المسح بالعینة، 
وذلك لتحلیل عینة من برامج األطفال على ھذه القناة، وقد اعتمدت الدراسة على 
. استمارة تحلیل المضمون لتحلیل البرامج التي تقدم على القناة الرابعة عینة الدراسة

ج الدراسة أن القیم االجتماعیة جاءت بالمركز األول بنسبة بلغت وقد أظھرت نتائ
من القیم الواردة في برامج األطفال بالقناة الرابعة، یلیھا في المركز %) ٤٨٫٨٧(

، وفي المركز الثالث القیم النظریة %)١٨٫٣٢(الثاني القیم الدینیة بنسبة بلغت 
المركز الرابع بنسبة بلغت ، وجاءت القیم االقتصادیة في %)٩٫٠٥(بنسبة بلغت 

، ویلیھا %)٦٫٥(، ثم القیم السیاسیة في المركز الخامس بنسبة بلغت %)٦٫٧٩(
لكل منھما، وقد %) ٥٫٢٣(في المركز السادس القیم البیئیة والشخصیة بنسبة بلغت 

جاءت قیم التعاون في المركز األول من ضمن القیم االجتماعیة الواردة ببرامج 
، یلیھا قیم الشجاعة في المركز الثاني %)٢٧٫٨( الرابعة بنسبة بلغت األطفال بالقناة
، ثم الصداقة وبنسبة %)١٣٫٩(، ثم قیم االنتماء بنسبة %)١٤٫٣(بنسبة قدرھا 

، ثم قیمة اإلخالص %)٩٫٧(، فقیمة حب اآلخرین بنسبة بلغت %)١١٫١(بلغت
 الحر بنسبة قدرھا ثم قیمة التنافس%) ٤٫٦(، فالقناعة بنسبة %)٧(والوفاء بنسبة 

، وجاءت قیمتي الصدق واألمانة في المركز التاسع بنسبة قدرھا %)٢٫٨(
، ثم قیمتي تحمل المسؤولیة االجتماعیة، والتواضع بنسبة قدرھا %)٢٫٦(
  %). ٠٫٩٢(، وأخیًرا قیم التسامح بنسبة قدرھا %)١٫٤(

یجابیة  دراسة ھدفت إلى التعرف على القیم اإل٢؛)م٢٠٠٧(وأجرى الحریري 
والسلبیة التي تقدمھا برامج األطفال في قناة النیل لألسرة والطفل، وكذلك التعرف 
على خصائص الشخصیات المحوریة في األعمال الدرامیة المقدمة للطفل، من خالل 

وتوصلت نتائج . تحلیل المضمون لعینة من برامج األطفال خالل دورتین تلیفزیونیتین
تماعیة والسلبیة جاءت في مقدمة القیم وتمثلت في القسوة الدراسة إلى أن القیم االج

في التعامل، والعنف، والغرور، وكذلك أوضحت نتائج الدراسة أن السمات اإلیجابیة 
  .للشخصیات المحوریة في أفالم الكارتون تفوقت على السمات السلبیة

 دراسة حول ٣؛)٢٠٠٩ ,Jusoff & Nadiah(وأجرى كذلك جیزوف ونادي 
ضایا واآلثار المترتبة على مشاھدة األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة بعض الق

                                                           

دراسة : القیم التي تعكسھا برامج األطفال في التلفزیون المحلي).  ٢٠٠٢( منصور، منال ١
 .رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة عین شمس، القاھرة. مسحیة للقناة الرابعة

: ة في برامج األطفال في قناة النیل لألسرة والطفلالقیم المتضمن). ٢٠٠٧.( الحریري، ماجدة٢
جامعة عین شمس، معھد الدراسات العلیا (دراسة تحلیلیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، 

  ).للطفولة
٣ Jusoff  & Nadiah ،Television and Media Literacy  in Yong 

Children: Issues and Effects in  Early Childhood, International 
Education Studies, ٢٠٠٩  
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للبرامج اإلعالمیة عبر شاشة التلفزیون، واھتمت الدراسة بتحدید ساعات المشاھدة 
للتلفزیون واآلثار النفسیة المترتبة علیھا، وبینت نتائج الدراسة زیادة معدل مشاھدة 

ثار المترتبة علیھا كالتراجع في النمو األطفال لبرامج التلفزیون، وأوضحت اآل
اللغوي والتطور المعرفي، وبعض االضطرابات السلوكیة، واضطراب االنتباه 
واإلدراك، وزیادة السلوكات العدوانیة، والسمنة التي تعتبر من أخطر ھذه المشكالت، 
إضافة إلى اآلثار المترتبة في ضعف األداء األكادیمي وضعف مھارات التواصل، 

  .لعالقات االجتماعیةوا
 إلى التعرف على القیم االجتماعیة والسیاسیة ١؛)م٢٠٠٩(وھدفت دراسة الحبشي 

 الفضائیة، وتأثیراتھا Space - Toon(التي تتضمنھا البرامج المقدمة على قناة 
على أطفال المرحلة االبتدائیة؛ وقد تم استخدام منھج البحث الوصفي التحلیلي، من 

لقیم االجتماعیة والسیاسیة التي تضمنتھا برامج األطفال في خالل تحلیل بعض ا
القناة، من خالل استخدام منھج المسح بالعینة، كما اسُتخدَم استبیان مقدم إلى معلمي 

أظھرت النتائج أن عدد القیم . ومعلمات أطفال المرحلة االبتدائیة بمحافظة بورسعید
قیمة فرعیة ناتجة من تحلیل ) ٥٢١(االجتماعیة والسیاسیة في برامج األطفال بلغت 

القیم الوطنیة والسیاسیة : حلقة من برامج األطفال موزعة على النحو التالي) ٢٤٠(
من المنظومة القیمیة، وبلغت قیمة التسلط %) ١٩٫٥٧٧(قیمة بنسبة ) ١٠٢(بلغت 

، أما قیم المساواة، والتمییز والتفریق، %)٢١٫٥٦٨(واالستعباد أعالھا بنسبة 
وبلغ عدد %). ٠٫٩٨٠(لي والخوف من مواجھة األعداء فكانت أدناھا بنسبة والتو

، وكانت قیمة محبة اآلخرین %)٨٠٫٤٢٣(قیمة بنسبة ) ٤١٩(القیم االجتماعیة 
، وأدناھا قیمة حب اإلیثار بنسبة %)٣٩٫٣٧٩(ومساعدتھم ھي أعالھا بنسبة 

 القائمین على وأوصت نتائج الدراسة على ضرورة قیام التربویین%). ٠٫٤٧٧(
الطالب في ھذه المرحلة بدورھم في االستخدام األمثل للتلفزیون، وتضمین القیم 

  .اإلسالمیة في برامج األطفال وخاصة أفالم الرسوم المتحركة
 بدراسة تربویة علمیة لتقییم بعض برامج قناة المجد ٢؛)م٢٠١٠(كما قام الصبحي 

فیما تقدمھ من برامج، وما تضطلع لألطفال، والوقوف على جوانب القوة والضعف 
بھ من أھداف وما تغرسھ من قیم تربویة في نفوس األطفال، حیث من المتوقع أن 
تساعد ھذه الدراسة في تحسین األداء العالي للقناة، ومن ثم تحقیق الرسالة التربویة 

م الطفولة المبكرة، القی: وقد اھتمت الدراسة بثالثة محاور وھي. التي تتطلع إلیھا
  .المخصصة لطفل ما قبل المدرسة قناة المجد لألطفال) الذاتیة واالجتماعیة(

                                                           

 – Spaceالقیم االجتماعیة والسیاسیة المتضمنة في برامج قناة ). ٢٠٠٩. ( الحبشي، مجدي١
Toon الفضائیة و تأثیرھا على أطفال المرحلة االبتدائیة دراسة تحلیلیة، مجلة كلیة التربیة 

 .٩٧- ٢٤، ص٩ع , باإلسماعیلیة
ویمیة لبعض برامج قناة المجد لألطفال في ضوء قیم ، دراسة تق)٢٠١٠( الصبحي، ماجدة، ٢

   ٢٦٦ -  ٢٣٧، )٣(٤تربیة الطفولة في اإلسالم، دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس، 
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 دور القنوات الفضائیة العربیة في نشر القیم لدى األطفال، ١؛)م٢٠١١(وبحث سلیم 
وھي دراسة میدانیة أجریت على عینة من اآلباء واألمھات في محافظة أسیوط،  

 نتائج الدراسة دور القنوات الدرامیة بینت. مبحوث) ٢٠٠(تكونت عینة الدراسة من 
كمقدمة  في القنوات التلیفزیونیة الفضائیة التي یفضل األطفال التعرض لھا، یلیھا 
قنوات األطفال، ثم القنوات الترفیھیة والغنائیة، یلیھا القنوات الریاضیة، ثم القنوات 

قنوات اإلعالنیة، ثم العامة، یلیھا القنوات اإلخباریة، ثم القنوات الدینیة، یلیھا ال
كما بینت نتائج الدراسة . القنوات التعلیمیة، یلیھا القنوات الثقافیة في الترتیب األخیر

نتائج تقییم الدور، من وجھة نظر اآلباء واألمھات عینة الدراسة، الذي تقوم بھ 
القنوات الفضائیة العربیة في نشر القیم لدى أطفالھم، ومدى اكتساب األطفال للقیم 

وبینت النتائج  القیم . لمختلفة من خالل التعرض للقنوات التلیفزیونیة الفضائیةا
االجتماعیة اإلیجابیة التي یكتسبھا األطفال كتحمل المسؤولیة، وبر الوالدین، وحب 
الخیر لآلخرین، في مقدمة القیم االجتماعیة اإلیجابیة التي یكتسبھا األطفال من 

لفضائیة وتمثلت  القیم االجتماعیة السلبیة في الحقد التعرض للقنوات التلیفزیونیة ا
على اآلخرین، والتعاون على العدوان، والنمیمة، وعدم القدرة على تحمل 
المسئولیة، وعقوق الوالدین، والسخریة من اآلخرین، وتدني قیمة الصداقة، وعدم 

القیم األخالقیة بینما  . االھتمام بالمعرفة تفوقت على تلك القیم االجتماعیة اإلیجابیة
السلبیة التي یكتسبھا األطفال من التعرض للقنوات التلیفزیونیة الفضائیة تفوقت على 
القیم األخالقیة اإلیجابیة، وتمثلت القیم األخالقیة السلبیة في الكذب، والخیانة، 
والتسرع وعدم التأني، والنفاق، وعدم التسامح، والغرور، وعدم االعتزاز بالنفس، 

ثلت القیم األخالقیة اإلیجابیة  الشجاعة، والكفاح، والكرامة، والتسامح، بینما تم
وفیما یتعلق بالقیم . واالعتزاز بالنفس، والتواضع، والوفاء، والصدق، وأخیرا األمانة

العلمیة اإلیجابیة التي یكتسبھا األطفال من التعرض للقنوات التلیفزیونیة الفضائیة 
كنولوجیا، واإلبداع، واحترام العلم، وضرورة تعلم فكانت كالتالي، االھتمام بالت

اللغات، بینما نجد أن القیم العلمیة السلبیة ممثلة في عدم احترام العلم، والخرافات 
والدجل، وعدم االھتمام بالتكنولوجیا قد تفوقت على تلك القیم العلمیة اإلیجابیة، 

ات، واستغالل النفوذ، وكانت القیم االقتصادیة السلبیة ممثلة في سیطرة المادی
وإھمال العمل، واإلسراف والتبذیر، واالحتیال على اآلخرین، والرشوة، متفوقة على 
القیم اإلیجابیة ممثلة في احترام العمل وعدم سیطرة المادیات واالدخار وحمایة 

وأخیرًا القیم الجمالیة اإلیجابیة التي . الملكیة الخاصة والحفاظ على الملكیة العامة
بھا األطفال من التعرض للقنوات الفضائیة ممثلة في حسن المظھر الخارجي، یكتس

والنظافة، والحفاظ على البیئة، بینما تمثلت القیم الجمالیة السلبیة في عدم النظام 

                                                           

، دور القنوات الفضائیة العربیة في نشر القیم لدى األطفال دراسة تطبیقیة )٢٠١١. ( سلیم، حنان١
، ٥٢ ، ع١٤مج  ، ر-دراسات الطفولة  .یوطعلى عینة من اآلباء واألمھات في محافظة أس

١٠٧- ٨٧. 
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وعدم اإلحساس بالجمال العام وعدم االھتمام بالبیئة وعدم االھتمام بالنظافة وعدم 
  .ق القیم الجمالیة اإلیجابیة على القیم السلبیةاالھتمام بالمظھر الشخصي، نجد تفو

 بدراسة ھدفت إلى التعّرف على منظومة القیم الدینیة ١؛)م٢٠١١(كما قام القواسمة 
الفضائیة لدى ) Space Toon(ونقیضھا التي تتضمنھا برامج األطفال في قناة 

دام ولتحقیق ھذا الھدف تم استخ. سنوات) ٩ -٦(عینة من األطفال السعودیین 
المنھج الوصفي التحلیلي، من خالل تصمیم معیار للقیم الدینیة ونقیضھا، واستمارة 

) ٤١٨(سنوات، وبلغت عینة الدراسة ) ٩-٦(تحلیل المضمون، واستبانة للطالب من 
أن عدد المنظومة القیمیة كما جاءت من خالل تحلیل : طالبًا، وأظھرت النتائج
حلقة ) ٢٤٠(یة ونقیضھا ناتجة من تحلیل قیمة فرع) ٦٨(مضمون برامج األطفال 

قیمة وتشكل ما نسبتھ ) ٤١(من برامج األطفال، وبلغ عدد القیم الدینیة الفرعیة 
كما % ) ٤٠( وتشكل ما نسبتھ  ) ٢٧(أما نقیض القیم الدینیة فبلغت %) ٦٠(

باهللا اإلیمان : أظھرت النتائج أن ترتیب القیم الدینیة ونقیضھا من األكثر إلى األقل ھو
ثم %) ١٣٫٢٤(فالصدق بنسبة %) ٢٧٫٩٤(ثم الكذب بنسبة %) ٢٩٫٤١(بنسبة 

ثم الوفاء بالوعود % ) ٧٫٣٥(فالتواضع بنسبة %) ١١٫٧٧(التكبر والغرور بنسبة
كما أظھرت النتائج أن منظومة % ) . ٤٫٤١(واخیرًا اإلخالص بنسبة  % ) ٥٫٨٨(

  .سب مختلفة القیم الدینیة ونقیضھا قد تضمنت لدى الطالب بن
 دراسة ھدفت البحث في توظیف بعض األناشید ٢؛)م٢٠١٢(في حین أجرى غانم 

التي تعرضھا القنوات الفضائیة كقناة طیور الجنة في تنمیة مفاھیم التربیة اإلسالمیة 
وقد اتبعت الباحثة المنھج . والمیول نحوھا لدى طالبات الصف الرابع األساسي

طالبة من ) ٦٤(تكونت عینة الدراسة من . جریبيالوصفي التحلیلي والمنھج الت
طالبات الصف الرابع األساسي في مدرسة عید األغا األساسیة بمحافظة خان یونس، 

طالبة، وضابطة مكونة من ) ٣٢(تجریبیة مكونة من : موزعة على مجموعتین
طالبة، واستخدمت الباحثة ثالث أدوات لإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق ) ٣٢(

بطاقة تحلیل محتوى مقرر التربیة اإلسالمیة، واختبار :  صحة فرضیاتھا وھيمن
، ومقیاس میول الطالبات نحو التربیة )قبلي، بعدي(لقیاس مفاھیم التربیة اإلسالمیة 

. اإلسالمیة وتوظیف بعض أناشید قناة طیور الجنة في تدریسھا قبل التجریب وبعده
ي االختبار البعدي لصالح المجموعة وقد كانت الفروق ذات داللة إحصائیة ف

التجریبیة، وفي ھذا إشارة إلى أن توظیف بعض أناشید فضائیة طیور الجنة في 
تنمیة مفاھیم التربیة اإلسالمیة لھ تأثیر إیجابي أكبر من تدریس مفاھیم التربیة 

                                                           

منظومة القیم الدینیة ونقیضھا التي تضمنتھا برامج األطفال في قناة ). ٢٠١١(.  القواسمة، أحمد١
Space Toon الصفوف األولیة في المملكة العربیة - الفضائیة لدى طلبة المرحلة االبتدائیة

  ٣١١١-٢٠٨٩، ٣٨مج ,  االردن- العلوم التربویة -دراسة تحلیلیة، دراسات : السعودیة
وظیف بعض أناشید فضائیة طیور الجنة في تنمیة مفاھیم التربیة ت). ٢٠١٢. ( غانم ، مروة٢

. رسالة ماجستیر غیر منشورة. اإلسالمیة والمیول نحوھا لدى طالبات الصف الرابع األساسي
 .فلسطین. كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة
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ووجود فروق ذات داللة إحصائیة لدى طالبات . اإلسالمیة من خالل الطریقة التقلیدیة
المجموعة التجریبیة في التطبیق القبلي والبعدي ولصالح التطبیق البعدي، مما 
یوضح األثر الوجداني اإلیجابي الذي أحدثتھ بعض أناشید قناة طیور الجنة على 

وأوصت . التربیة اإلسالمیة والمیول نحوھا لدى طالبات الصف الرابع األساسي
یة التعلیمیة في المرحلة األساسیة، لما الباحثة بضرورة تفعیل دور األناشید في العمل

  .لھا من أثر إیجابي ووجداني ومعرفي یؤدي إلى تحسین أداء الطلبة بصفة عامة
 بدراسة ھدفت إلى التعرف على القیم التي تتضمنھا ١؛)م٢٠١٣(كما قام مغاري 

فلسطین، األقصى، والكتاب في الفترة : برامج األطفال في القنوات التلیفزیونیة
من خالل استخدام استمارة تحلیل ) م٢٠١٢-٨-٣١م إلى ٢٠١٢-٦-١(تدة منالمم

من القیم الواجب توافرھا %) ٨٨٫٦٠(بینت النتائج أن البرامج تتضمن. مضمون
یلیھا القیم االجتماعیة %) ٢١٫٣٠(القیم العلمیة : وتراوحت القیم بالنسب التالیة

ثم القیم %) ١٣٫٤٧(القیة ثم القیم األخ%) ١٤٫٤٤(ثم القیم الدینیة %) ١٨٫٩٩(
وأخیرا القیم االقتصادیة %) ٩٫٧٥(ثم القیم السیاسیة %) ١٢٫٧٧(الجمالیة 

من القیم، وبرنامج بیت بیوت %) ٤٠٫٢٤(وعكس برنامج ألوان نسبة %) ٩٫٢٤(
وجاء برنامج ألوان في المرتبة %) ٢٩٫٤(وبرنامج ورواد الغد بنسبة %) ٣٠٫٣٦(

 مجاالت القیم باستثناء القیم الدینیة جاء في المرتبة األولى بالنسبة لتضمنھ جمیع
الثانیة، بینما جاء برنامج بیت بیوت في المرتبة الثانیة بالنسبة لتضمنھ جمیع 
مجاالت القیم باستثناء القیم الدینیة جاء في المرتبة الثالثة وجاء برنامج رواد الغد 

یم باستثناء القیم الدینیة جاء في في المرتبة الثالثة بالنسبة لتضمنھ جمیع مجاالت الق
  .المرتبة األولى

 إلى دراسة المضامین التربویة في بعض ٢؛)م٢٠١٣(بینما ھدفت دراسة جبریل 
برامج قناة طیور الجنة، حیث ھدفت الدراسة إلى معرفة المضامین التربویة في 

لمضامین بعض برامج قناة طیور الجنة والتعرف على الجوانب التي تنتمي إلیھا تلك ا
والتعرف على المعالجة المنھجیة المتبعة في تناولھا، وإبراز سماتھا والتعرف على 

واستخدمت . إسھامھا في تربیة الطفل المسلم وتنمیة شخصیتھ وفق منظور إسالمي
حیث بلغت عدد . الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي من خالل تحلیل المضمون

جمالي فترة البث الكلیة للبرنامج والتي ساعة من ا) ٢١(ساعات تحلیل المضمون 
بینت النتائج عدم وجود توازن وتكامل في القیم . ساعة ) ١٤٤٠(تتكون من 

المقدمة من خالل فقرات البرنامج  بمعنى أن القیم الموجودة ال تقدم بنفس الدرجة 
 العمل، التعاون، طلب(من األھمیة، فھناك قیم استحوذت على معظم البرامج مثل قیم 

وبینت النتائج خلطًا في اللغة التي تقدم بھا ). العلم، اإلنصات، ممارسة الریاضة

                                                           

: یة الفلسطینیة القیم التي تعكسھا برامج األطفال في القنوات التلفزیون). ٢٠١٣. ( مغاري، أحمد١
 .١٤٧-١٢٤ ، ١٥مج ,  األردن -مجلة جرش للبحوث والدراسات . دراسة تحلیلیة

رسالة .  المضامین التربویة في بعض برامج قناة طیور الجنة). ٢٠١٣. ( جبریل، سالمة٢
 .قسم أصول التربیة. جامعة األزھر، كلیة التربیة. ماجستیر غیر منشورة



 - ٣٢٥ -

وأوصت نتائج الدراسة بضرورة االھتمام ببرامج قناة طیور الجنة، . فقرات البرنامج
واالھتمام بمحتوى األناشید المعروضة فیھا، وإیجاد ھیئة متخصصة من المستشارین 

  .شراف والمتابعة والتقییمفي مراجعة وإخضاع األناشید لإل
قناة طیور :  بدراستھا اإلعالم التربوي والتعلیمي١؛)م٢٠١٤(وأخیرا بحث كریمة 

الجنة أنموذجا  والتي بنت أھمیة اإلعالم في حیاة الفرد والمجتمع، خاصة بعد 
استخدام التخطیط في فعالیة الصحافة والتلفزیون والمواقع االلكترونیة، وبینت أن 

 الوطن العربي معدود، وإمكانیة استخدام التلفاز كوسیلة تعلیمیة في اإلعالم في
المدارس وریاض األطفال، وضرورة تجنب سلبیات التلفزیون في مجال نشر القیم 
االجتماعیة السلبیة من خالل إیجاد البدیل، ذي المالمح اإلسالمیة الھادفة التي 

وبینت . ترسیخ یعضھا األخر تستثمر ھذا الشغف عند األطفال لتصحیح بعض القیم و
أن قناة طیور الجنة بإمكانھا تقدیم مادة تعلیمیة بطریقة غیر مباشرة في سبیل تقدیم 
محتوى تعلیمي محدد المعالم واألھداف في لغة عربیة واضحة یدركھا الجمیع، 

وأشارت أن الرسوم المتحركة في قناة طیور الجنة . واستغالل الجماھیر من األطفال
 غیرھا حیث تقدم للطفل جزءا من ھویتھ الثقافیة واإلسالمیة في أجواء أفضل من

  .حركیة مفعمة باأللوان واإلیقاع الجاذب
بعد عرض الدراسات السابقة یتبّین أّنھا ركزت على القیم والمضامین 
التربویة التي تتضمن بعض القنوات الفضائیة الخاصة باألطفال، وتتشابھ الدراسة 

سات السابقة في بحثھا لمنظومة القیم  من حیث األھداف، والفئة الحالیة مع الدرا
المنھج (المستھدفة، واألدوات، وأسلوب الدراسة المستخدم في منھجیة البحث 

ودراسة ) م٢٠١٤(ودراسة كریمة ) م٢٠١٣(كدراسة جبریل , )الوصفي التحلیلي
ن أنھا في حی. وغیرھا من الدراسات) م٢٠١٣(ودراسة الصبحي ) م٢٠١٢(مغازي 

تختلف عن بعض الدراسات السابقة من حیث األھداف، والمنھج المتبع، وفئة 
الدراسة؛ إّال أن ما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة مجتمع الدراسة، 
وأداتھا التي اھتمت بتحلیل المضمون وعینة الدراسة من األناشید التي تعرضھا 

 الدراسات السابقة، وعدد األناشید والبرامج القناة، إذا ما تم مقارنتھا مع عینة
المستخدمة في التحلیل، إضافة إلى أّن الدراسات السابقة بحثت القیم وبعض 
المتغیرات األخرى كاألسالیب الفنیة، أو المضامین التربویة، أو القیم في التربیة 

سة الحالیة اإلسالمیة، وبعض المتغیرات النفسیة واالجتماعیة األخرى، بیَد أّن الدرا
اھتمت بدراسة القیم وأنواعھا في قناة طیور الجنة كأنموذج یتابعھ عدد كبیر من 

الشكل الخارجي لألشخاص، والموسیقى (األطفال في ضوء بعض المتغیرات المختلفة 
باعتبارھا عوامل مھمة لمعرفة ) المصاحبة لعرض األناشید، ومحتوى ھذه األناشید

ألھمیتھا من خالل األناشید المعروضة في القناة، إضافة أنواع القیم وترتیبھا وفقا 
إلى أن الدراسة الحالیة تعتبر من  الدراسات القلیلة التي تھتم بدراسة القیم وعملت 

                                                           

قناة طیور الجنة أنموذجًا، مجلة : اإلعالم التربوي التعلیمي). ٢٠١٤. ( كریمھ،  بوخاري١
  ٧٢-٢،٤٩مخبر الممارسات اللغویة، _ الممارسات اللغویة
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على تحلیل محتوى ومضمون األناشید التي تعرض في القناة والتي تختص باألطفال 
اشید حیث بدأت في سیما مع تغیر منھجیة القناة وعدم اقتصارھا على عرض األن

اآلونة األخیرة تھتم بعرض المسرحیات والتمثیلیات وبعض المقاطع الحواریة 
والمسابقات؛ بھدف جذب أكبر عدد ممكن من المشاھدین؛ إضافة إلى تطویر وإعداد 
موضوعات األناشید التي تعرض في كل فترة زمنیة وتقدیم بعض الموضوعات 

ھا وتنویع المكان والزمان واألشخاص مما بطرق مختلفة في لحنھا وطریقة تقدیم
  .یعتبر میزة لدراسة  برامج ھذه القناة

  :منهج الدراسة

وھو ): الوثائقي(استخدم في الدراسة الحالیة المنھج الوصفّي التحلیلي 
المنھج الذي یتم بھ الجمع المتأني، والدقیق للسجالت، والوثائق المتوافرة ذات 

م التحلیل الشامل لمحتویاتھا  بھدف استنتاج ما یتصل العالقة بمشكلة البحث، ومن ث
بمشكلة البحث من أدلة وبراھین تؤكد على اإلجابة عن أسئلة البحث ویستخدم 

واستنتاج األسباب الكامنة وراء سلوك , لوصف الظاھرة ، وتوضیح العالقة ومقدارھا
.  د العینةمعین، ومعرفة األثر الذي یحدث بفعل عامل الزمن على  استجابة أفرا

ویمتاز ھذا المنھج بالشمولیة في بحث الظاھرة، وعدم اعتماده على التحلیل الكمي 
وھذا یجعل منھ أسلوب بحث سھل التطبیق من جانب ومرتبط بالواقع والحقیقة من 

ویتأثر بذاتیة الباحث حیث یغلب أن یقع الباحث تحت تأثیر عوامل ذاتیة . جانب آخر
در أو عندما یقوم بتقویمھا ونقدھا أو تحلیلھ  لھا كثیرة وھو یبحث عن المصا

ال یتمثل المنھج الوصفي في جمع البیانات . لیستخرج منھا األدلة الوثائقیة
والمعلومات وتبویبھا وعرضھا بل یشمل كذلك عملیة تحلیل دقیق لھذه البیانات 

دة والمعلومات وتفسیر عمیق لھا، من أجل استخالص الحقائق والتعمیمات الجدی
   ١.التي تساھم في تراكم وتقدم المعرفة اإلنسانیة

  مجتمع الدراسة وعينتها

یتمثل مجتمع الدراسة الحالیة بجمیع األناشید والفقرات المنّوعة المعروضة 
على قناة طیور الجنة، وجاءت عینة الدراسة مسحیة شمولیة لجمیع األناشید 

تعرض على قناة طیور الجنة أناشید وبرنامج منّوع ) ١٠٧(والفقرات التي بلغت 
الفضائیة خالل ساعات البث للقناة، وقد رصد الباحثون ھذه األناشید والفقرات 

 ساعات مشاھدة یومًیا، ٣ – ٢المنوعة، وتمت مشاھدتھا وتحلیلھا جمیعھا، بواقع 
) ١(والجدول . ھـ١٤٣٩/ھـ١٤٣٨خالل الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

  .ج التي جرى التحلیل علیھایوضح أسماء البرام
  

                                                           

دینامیات الجماعة، مفاھیم نظریة وتطبیقات ). ٢٠١٧( أبو النور، محمد، وخطاطبة، یحیى، ١
  .دار الزھراء للنشر والتوزیع: الریاض. عملیة
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  أسماء األناشید التي جرى علیھا التحلیل) ٣-١(الجدول 
  الفقرة/ اسم األنشودة   الفقرة/ اسم األنشودة   الفقرة/ اسم األنشودة 

  بیت الحج  رحماك  نیو لوك
  شو بدك تصیر  العب العب  یا صبیة

  تي تي  my family  رفقا بالقواریر
  ونيجننت جدوا وتیتا  العصفورة

  شاور شاور  صبح صبح  یالي ما بده
  المرتشي  دقات السعد  االتكیت

  ما جینا یاما جینا  لمى طلعوا  قیمھ رمضان
  وین كنت  سنن  اجمع واطرح

  إشتقنا كتیر  عیني تحن  المدینھ
  المكعبات  األردن  عمرة رمضان

  یوم میالدك یا حلو  حدیقة الحیوان  العیدیة
  بھون علیك  بنحبة  یا سالم

  ماما جابت بیبي  سیارتنا األمورة  ازالخب
  یا لیلة  خالو  مو صح

  اضحك اضحك  ھال یا رمانھ  ٢٠١٥عیدك مبارك 
  أغلى ھدیة  ثیاب المدرسة  جاینا رمضان

  وكبرنا  ھنا القدس  بابا جابلي بلون
  دق دق    انا مالي فیھاش

  طیاره حلوه نحنا یوتیوب  وال كان على بالي
  لحیلشد ا  الكوالیس  اول یوم رمضان

  على اخر ھالمشوار  الحرامي النشال  اتحقق حلمي
  التوم  سفرة اإلفطار  صدى صوتك

  ع الروضة الحلوة  شوفوا عصومة  اخر النھار
  الفبابوبایھ  كنت قاعده  كوني امنیھ
  شوھالحظ  في الروضھالحلوه  صباح الفل

alsalamalaykom  بیت جدي  كیف الحال  
  كذببابا ما عاد ی  نلعب سوا  األمورة جنى
  شیل الھم  بنحبا فلسطین  وقت الصالة

  الحمد هللا والشكر هللا  اإلشاعات  الغشاش
  قمر سیدنا النبي  ھالصیصانشو حلوین  یال نصلي

  صلوصلو  جنى جنى  عصیر جنى
  بالسالمة  غرفة صغیرة  یا لبنان

  ریاضھ* ریاضھ   ما احلي التوفیر  صایم ال تكلمني
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  الفقرة/ اسم األنشودة   الفقرة/ اسم األنشودة   الفقرة/ اسم األنشودة 
  ةصالة االستخار  طلوا الحبایب  ترن تراك

  العب بالكھربا  عسل  بنت صغیره
  أخبار الدار  كیف بتقضي أوقاتك  یا بابا اسناني

  

  : أدوات الدراسة

لتحقیق أھداف الدراسة استخدم في الدراسة الحالیة أداة تحلیل المضمون 
الخاصة بالقیم، وھي استمارة أعدھا الباحثون مستفیدین من استمارة للباحثة مخیمر 

، وتراعي خصائصھا باحثون بحیث تناسب ھذه الدراسة، وطورھا ال) م ٢٠١٥(
  : وفیما یلي وصف لھذه األداة. السیكومتریة

  .أداة تحليل المحتوى الخاص بالقيم: أوالً

فقرة موزعة على القیم ) ١٢٧(أعّد الباحثون أداة خاصة مكونة من  .١
فقرة بعد الرجوع لعدد من ) ٦٣(فقرة والقیم السلبیة ) ٦٤(اإلیجابیة 

، وتكونت )م٢٠١٥(سات السابقة اإلطار النظري منھا دراسة مخیمر الدرا
عبارة، موزعة على ثمانیة ) ٦٤(العبارات التي تقیس القیم اإلیجابیة من 

القیم : قیم، والبعد الثاني) ٩(القیم اإلیمانیة وتشتمل على : البعد األول: أبعاد
لمیة وتشتمل على القیم الع: قیم، والبعد الثالث) ٩(التعبدیة وتشتمل على 

قیمة، والبعد ) ١٤(القیم االجتماعیة وتشتمل على : قیم، والبعد الثالث) ٥(
القیم : قیم، والبعد السادس) ٤(القیم االقتصادیة وتشتمل على : الرابع

وتشتمل على ) الجمالیة(القیم : قیم، والبعد السابع) ٥(الوطنیة وتشتمل على 
قیم، وكذلك اشتملت ) ٦( یئیة وتشتمل على القیم الب: قیم، والبعد الثامن) ٧(

عبارة للقیم في الجانب السلبي واشتملت على األبعاد نفسھا ) ٦٣(على 
وعدد الفقرات ذاتھا، ویتمتع المقیاس بالخصائص السیكومتریة المناسبة 

 .الستخدامھ
بمشاھدة كافة عینات البرامج المعروضة ومراقبة ) المالحظ(ویتحدد دور المحلل 

لیب الفنیة المعروضة فیھا وكتابة الكلمات الداللیة التي تتناسب ومعنى الفقرة، األسا
  .إضافة إلى تدوین عدد مرات تكرار ھذه الداللة في عدد من البرامج المعروضة

وألغراض الدراسة الحالیة، تم التحقق من صدق محتوى األداة بعرضھا على 
 الصلة بالدراسة الحالیة؛ في عدٍد من المختصین األكادیمیین في التخصصات ذات

اإلعالم والتربیة واالجتماع ومناھج البحث واإلحصاء؛ حرًصا على تحقیق صدق 
األداة لتتناسب مع أغراض الدراسة والبرامج المستھدفة، ولتحدید مدى قیاس كل 
عبارة من عبارات األداة للبعد الذي تنتمي لھ، وعدلت االستمارة في ضوء ملحوظات 

بعدد عباراتھ ) القیم اإلیجابیة، القیم السلبیة(جاء المقیاس بشقیھ المحكمین، و
  .فقرة في صورتھ النھائیة) ١٢٧(المكونة من 
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كما قام الباحثون بحساب صدق وثبات االختبار من خالل صدق وثبات المحلل، 
حیث استعان الباحثون بباحث آخر في المجال نفسھ عمل على تحلیل جزء من المادة 

من عینة  %) ٥(التي أخضعھا الباحثون للتحلیل حیث بلغت بنسبة اإلعالمیة 
الدراسة بنفس الوحدات والفئات بعد تعریفھ بھ وتوضیح أھداف التحلیل، حیث 
استغرق التحلیل یومًا واحدًا، وكانت نسبة االتفاق بین ما قام بھ الباحث األخر كبیرة، 

  .یتھا للتحلیلوھذا یدل على وضوح االستمارة وثبات وحداتھا وصالح

  أساليب المعالجة اإلحصائية

واالنحرافات , لإلجابة على أسئلة الدراسة حسبت المتوسطات الحسابیة
المعیاریة، والنسب المئویة؛ بعد عملیة المتابعة والتدوین من القائم بالمالحظة 
للبرامج المعروضة على قناة طیور الجنة وحصر التكرارات لكل فقرة من فقرات 

 سمیرنوفواختبار  مان وتني –وتم استخدام اختبار كولموغوروف . األداة
  .وكروسكالوایلز لمعرفة الفروق في القیم وفقا لعدد من المتغیرات

  نتائج الدراسة 

فیم��ا یل��ي ع��رض لنت��ائج الدراس��ة الت��ي تتن��اول الق��یم ف��ي قن��اة طی��ور الجن��ة      
  :الفضائّیة، كما یلي

  :إجابة السؤال األول

ما القیم اإلیجابیة المتضمنة في "لدراسة األول الذي نّص على لإلجابة على سؤال ا
برامج األطفال التي عرضت على قناة طیور الجنة على الدرجة الكلیة لألداة واألبعاد 

تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسب المئویة " الرئیسة؟
ة الحالیة والتي تشتمل على القیم وفقا ألداة التحلیل التي تم العمل بھا في الدراس

  : كما یلياإلیجابیة المتضمنة في قناة طیور الجنة 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للقیم اإلیجابیة ) ٢(الجدول 

  )١٠٧ن (المتضمنة في قناة طیور الجنة مرتبة تنازلیا 
  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  الفقرات  الرقم

 ١٫٤٧٨٥٢ ١٫٥٩٨١  یةاالجتماع   .١
 ١٫٦١٨٣١ ١٫١٤٩٥  اإلیمانیة   .٢
 ١٫٣٧٤٤٤ ١٫٠٨٤١  التعبدیة   .٣
 ١٫٣١٠٢٠  ٩٨١٣.  األسریة   .٤
 ١٫١٠٨٣١ ٦٥٤٢.  الجمالیة   .٥
 ١٫١٥٨٣٣ ٥٧٠١.  العلمیة   .٦
 ١٫١٦٨٣٤ ٤٧٦٦.  الوطنیة   .٧
 ٧٣٠١١. ٣٥٥١.  االقتصادیة   .٨

 ٦٣٤٤٩. ٢٦١٧.  البیئیة   .٩

القیم اإلیجابیة المتضمنة في 
 الجنةقناة طیور 

٣٫٩٢١٦٠ ٧٫١٣٠٨ 
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القیم اإلیجابیة (أّن المتوسطات الحسابیة لفقرات أداة الدراسة ) ٢( یتبین من الجدول 
جاءت بدرجة منخفضة إلى مرتفعة، حیث جاءت القیم ) المتضمنة في قناة طیور الجنة

، وانحراف معیاري )١٫٥٩٨١(االجتماعیة في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ 
، )١٫١٤٩٥(، تلیھا القیم اإلیمانیة في المرتبة الثانیة، بمتوسط حسابي )١٫٤٧٨٥٢(

وفي المرتبة الثالثة جاءت القیم التعبدیة بمتوسط ).  ١٫٦١٨٣١(وانحراف معیاري 
وفي المرتبة الرابعة جاءت ).  ١٫٣١٠٢٠(، وانحراف معیاري )١٫١٠٨٤١(حسابي 

 في حین )١٫٣١٠٢٠(انحراف معیاري و) ٩٨١٣.(القیم األسریة بمتوسط حسابي بلغ 
 وانحراف ) ٦٥٤٢.(جاءت القیم الجمالیة في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي بلغ 

وفي المرتبة السادسة جاءت القیم العلمیة بمتوسط حسابي بلغ ) ١٫١٠٨٣١(معیاري 
أما في المرتبة السابعة فقد جاءت القیم ) ١٫١٥٨٣٣(وانحراف معیاري ) ٥٧٠١.(

وجاءت القیم ) ١٫١٦٨٣٤(وانحراف معیاري ) ٤٧٦٦.(بمتوسط حسابي بلغ الوطنیة 
وانحراف معیاري ) ٢٦١٧.(االقتصادیة في المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي بلغ 

 وانحراف معیاري ).٢٦١٧( وأخیرا جاءت القیم البیئیة في المرتبة األخیرة ٦٣٤٤٩.)(
 للقیم اإلیجابیة المتضمنة في كما یتضح من الجدول أن المتوسط الحسابي)  ٦٣٤٤٩.(

  ) .  ٣٫٩٢١٦٠(وانحراف معیاري ) ٧٫١٣٠٨(قناة طیور الجنة بمتوسط حسابي 
ویفسر الباحثون ھذه النتیجة بكون القیم االجتماعیة تعكس الواقع االجتماعي الذي 
یعیشھ الطفل، إضافة إلى كون األنشودة تعرض بطریقة تتناسب والعادات والتقالید التي 

فیھا الطفل، وبكونھا تحاكي واقعھم االجتماعي، وتتناول جانبا مھما في القیم یعیش 
  .االجتماعیة التي یتناولھا األطفال في بیئتھم االجتماعیة الحقیقیة

كما یعزو الباحثون ذلك أن القیم اإلیمانیة جاءت بالمرتبة الثانیة بكون مجتمع الدراسة 
 ھادفة تسعى إلى غرس القیم وبثھا لدى مجتمع مسلم ومحافظ وبكون القناة إعالمیة

المشاھدین بشكل واقعي یتوافق الدیانة اإلسالمیة، كما أن أغلبیة األناشید المعروضة في 
القناة ذات طابع دیني تسعى إلى غرس القیم اإلیمانیة لدى األطفال بشكل خاص 

  .والمشاھدین بشكل عام
لثة؛ لكون مشاھدي القناة یتسمون ویمكن تفسیر مجيء القیم التعبدیة في الدرجة الثا

بطابع دیني وأفكار ملتزمة وفق المنھج الشرعي، ویحكمھم القیم اإلسالمیة ویسعون إلى 
ویعزو الباحثون القیم األسریة بھذا الترتیب بكون . االلتزام بالسنة النبویة بشكل قویم

یقة واقعیة متسقة األسر المتابعة للبرنامج تھتم بأبنائھم وصقل شخصیاتھم وتكوینھا بطر
  .مع فلسفة المجتمع وقیمھ اإلسالمیة

كما قام الباحثان بحساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لجمیع القیم 
  : اإلیجابیة المتضمنة في قناة طیور الجنة كما یلي



 - ٣٣١ -

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للقیم اإلیجابیة ) ٣(الجدول 
) العلمیة، التعبدیة، األسریة، االقتصادیة، الجمالیة، االجتماعیة، الوطنیة، البیئیةاإلیمانیة، (

  )١٠٧ن (المتضمنة في قناة طیور الجنة مرتبة تنازلیا 
  القیم االیجابیة

  القیم التعبدیة: البعد الثاني  القیم اإلیمانیة: البعد األول

المتوسط   الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

متوسط ال  الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 ٤٨١. ٣٦.  الدعاء ٤٨١. ٣٦.  اإلیمان باهللا تعالى  

  
احترام المشاعر 

  الدینیة
 ٤١٣. ٢١.  الصالة ٣٨٤. ١٨.

  
حب (الوالء والبراء 

المؤمنین وبغض 
  )الكفار والمعتدین

 ٣٠٥. ١٠.  تالوة القرآن ٣٤٩. ١٤.

  
اإلیمان بالقضاء 

  والقدر
 ٣٠٥. ١٠.  األذكار ٣٠٥. ١٠.

  
الزكاة  ٢٩٢. ٠٩.  احترام وقت األذان

  والصدقة
.٢٩٢. ٠٩ 

 ٢٤٨. ٠٧.  الصوم ٢٩٢. ٠٩.  اإلیمان بالیوم اآلخر  

  
اإلیمان بالرسل علیھم 

  السالم
الحج  ٢٦٤. ٠٧.

  والعمرة
.٢٣١. ٠٦ 

  
اإلیمان بالمالئكة 

  الكرام
المحافظة  ١٩١. ٠٤.

على صالة 
  الجماعة

.٢٣١. ٠٦ 

  
القیم  ١٫٦١٨٣١ ١٫١٤٩٥  ةالقیم اإلیمانی

  التعبدیة
١٫٣٧٤٤٤ ١٫٠٨٤١ 

 القیم االجتماعیة: البعد الرابع القیم العلمیة: البعد الثالث

المتوسط   الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط   الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 ٤٩٣. ٤٠.  المحبة ٣٣٨٨١. ١٣٠٨.  حب المدرسة   .١

٢.  
قراءة ومطالعة 

  فیةإضا
 ٣٩٢. ١٩.  االحترام ٣٢٨٢٤. ١٢١٥.

٣.  
نشاطات علمیة أخرى 

  )مثال مراكز ثقافیة(
 ٣٧٦. ١٧.  التسامح ٣١٧٠٤. ١١٢١.

٤.  
االھتمام بالواجبات 

  المدرسیة
 ٣٢٨. ١٢.  التعاون ٢٩٢٤٤. ٠٩٣٥.

٥.  
افشاء  ٢٩٢٤٤. ٠٩٣٥.  الطموح والمثابرة

  السالم
.٣١٧. ١١ 

 ٢٩٢. ٠٩.  االستئذان ١٫١٥٨٣٣ ٥٧٠١.  القیم العلمیة   .٦

 ٢٦٤. ٠٧.  الكرم      

 ٢٦٤. ٠٧.  الصدق      

 ٢٤٨. ٠٧.  االعتذار      
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مراعاة     

حقوق 
  الجیران

.٢٤٨. ٠٧ 

 ٢٤٨. ٠٧.  العدل      

 ٢٤٨. ٠٧.  األمانة      

  
االحتشام     

  باللباس
.٢٣١. ٠٦ 

  
النصح     

باللباس 
  الساتر

.٢١٢. ٠٥ 

  
القیم     

  االجتماعیة 
١٫٤٧٨٥٢ ١٫٥٩٨١ 

  القیم االقتصادیة: البعد السادس القیم األسریة: البعد الخامس
المتوسط   الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

المتوسط   الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 ٣٤٩. ١٤. إتقان العمل ٤٦٤. ٣١.  احترام الوالدین  

  
احترام  ٤٣١. ٢٤.  التواصل األسري 

 الوقت
.٣٢٨. ١٢ 

  
 األخوة احترام

  واألخوات
أخرى  ٤١٣. ٢١.

 )یذكرھا(
.١٩١. ٠٤ 

  
المحافظة على أسرار 

  البیت
التوفیر  ٢٤٨. ٠٧.

 واالدخار
.١٦٦. ٠٣ 

  
عدم التبذیر  ٢٤٨. ٠٧.  تقدیر الجد والجدة

عدم (
 )اإلسراف

.١٦٦. ٠٣ 

  
القیم  ٢٣١. ٠٦.  صلة الرحم

  االقتصادیة

.٧٣٠١١. ٣٥٥١ 

     ١٫٣١٠٢٠ ٩٨١٣.  القیم األسریة  

 القیم الجمالیة: البعد الثامن القیم الوطنیة: البعد السابع

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط   الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 ٣٤٩. ١٤.  االبتسامة ٣٢٨. ١٢.  حب الوطن  

 ٣٣٩. ١٣.  الترتیب ٣٠٥. ١٠.  االنتماء للوطن  

  
المحافظة  ٢٩٢. ٠٩.  احترام الرموز الوطنیة

على صحة 
  الجسم

.٣٢٨. ١٢ 

  
احترام المقدسات 

  اإلسالمیة
المحافظة  ٢٩٢. ٠٩.

على النظافة 
  الشخصیة

.٣٢٨. ١٢ 

  
المحافظة  ٢١٢. ٠٥.  تقدیر رجال األمن

على 
الحاجات 

.٢٧٩. ٠٨ 
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  الخاصة

 ٢٣١. ٠٦.  أدب الخطاب ١٫١٦٨٣٤ ٤٧٦٦.  القیم الوطنیة  

  
القیم     

  الجمالیة 
.١٫١٠٨٣١ ٦٥٤٢ 

 القیم البیئیة: البعد التاسع

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  

التمتع السلیم بالموارد 
 الطبیعیة

المحافظة  ٢٤٨. ٠٧.
على 

الممتلكات 
 العامة

.٢٣١. ٠٦ 

  
المحافظة  ٢١٢. ٠٥. الرفق بالحیوان

 على البیئة
.٢١٢. ٠٥ 

  
لحفاظ على الموارد ا

 المائیة
 ٦٣٤٤٩. ٢٦١٧.  القیم البیئیة ٢١٢. ٠٥.

القیم اإلیمانیة (أّن المتوسطات الحسابیة لفقرات أداة الدراسة ) ٣(یتبین من الجدول 
جاءت بدرجة منخفضة إلى مرتفعة، حیث جاءت قیمة ) المتضمنة في قناة طیور الجنة

، وانحراف معیاري )٣٦.(على متوسط حسابي بلغ اإلیمان باهللا تعالى في المرتبة األولى بأ
، )١٨.(تلیھا قیمة احترام المشاعر الدینیة في المرتبة الثانیة، بمتوسط حسابي ) ٤٨١.(

وفي المرتبة األخیرة جاءت قیمة اإلیمان بالمالئكة الكرام ). ٣٨٤.(وانحراف معیاري 
جدول أن المتوسط كما یتضح من ال) ١٩١.(وانحراف معیاري ) ٠٤.(بمتوسط حسابي 

الحسابي للقیم اإلیمانیة المتضمنة في قناة طیور الجنة جاءت بمتوسط حسابي 
  ).١٫٦١٨٣١(وانحراف معیاري ) ١٫١٤٩٥(

ویعزو الباحثون ھذه النتائج وترتیبھا من حیث المتوسطات الحسابیة لفقرات 
، وغرسھا واجب على بكون اإلیمان باهللا تعالى من أھم القیم) بعد القیم اإلیمانیة(األداة 

كما أن ثقافة المجتمع وعقیدتھ الدینیة تؤكد أھمیة . اآلباء والمربین لدى األطفال بشكل عام
احترام المشاعر الدینیة وتجسیدھا لدى األطفال، وھذه القیم اإلیمانیة جمیعھا تعد من 

اتھم بما أركان اإلیمان األساسیة التي على األفراد ضرورة االلتزام والتقید بھا في حی
  .ینعكس ذلك على أطفالھم والمجتمع بشكل عام

القیم التعبدیة المتضمنة (كما یتضح أّن المتوسطات الحسابیة لفقرات أداة الدراسة 
جاءت بدرجة منخفضة إلى مرتفعة، حیث جاءت قیمة الدعاء في ) في قناة طیور الجنة

تلیھا قیمة ) ٤٨١(.اري ، وانحراف معی)٣٦(.المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ 
وفي ). ٤١٣(.، وانحراف معیاري )٢١(.الصالة في المرتبة الثانیة، بمتوسط حسابي 

) ٠٦(.المرتبة األخیرة جاءت قیمة المحافظة على صالة الجماعة بمتوسط حسابي 
كما یتضح من الجدول أن المتوسط الحسابي للقیم اإلیمانیة ) ٢٣١(.وانحراف معیاري 

وانحراف معیاري ) ١٫٠٨٤١(ناة طیور الجنة جاءت بمتوسط حسابي المتضمنة في ق
)١٫٣٧٤٤٤. (  
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ویعزو الباحثون مجيء قیمة الدعاء في المرتبة األولى بكون القناة تعنى بغرس 
القیم الدینیة واإلسالمیة لدى أفرادھا بشكل عام، واألطفال بشكل خاص، حیث أن االھتمام 

عین ودیانتھم اإلسالمیة، كما أن قیمة الصالة تعتبر بالدعاء جزء أساسي من عقیدة المتاب
ركنا أساسیا لدى أفرد الدراسة بشكل عام حرصت القناة على تجسیدھا لدیھم من خالل 

  .المشاھد الحواریة واألناشید المعروضة في كل فترة
القیم العلمیة (ویتضح أیضًا أّن المتوسطات الحسابیة لفقرات أداة الدراسة 

جاءت بدرجة منخفضة إلى مرتفعة، حیث جاءت قیمة ) ناة طیور الجنةالمتضمنة في ق
، وانحراف )١٣٠٨.(حب المدرسة في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ 

تلیھا قیمة قراءة ومطالعة إضافیة في المرتبة الثانیة، بمتوسط ) ٣٣٨٨١.(معیاري
خیرة جاءت قیمة وفي المرتبة األ). ٣٢٨٢٤.(، وانحراف معیاري )١٢١٥.(حسابي 

وھذا یفسر ) ٢٩٢٤٤.(وانحراف معیاري ) ٠٩٣٥.(الطموح والمثابرة بمتوسط حسابي 
بمحاولة القناة اإلعالمیة غرس ھیبة المدرسة وحبھا لدى التالمیذ بكونھا من القواعد 
العلمیة والمنطلقات األساسیة لھذه الغایة، وبكون حب القراءة والمطالعة جزء أساسي من 

  .لعلمي والبناء المعرفي لدیھمالتقدم ا
كما یتضح من الجدول أن المتوسط الحسابي للقیم العلمیة المتضمنة في قناة 

یتبین )  ١٫١٥٨٣٣(وانحراف معیاري ) ٥٧٠١.(طیور الجنة جاءت بمتوسط حسابي 
القیم االجتماعیة المتضمنة في قناة (وجاءت المتوسطات الحسابیة لفقرات أداة الدراسة 

بدرجة منخفضة إلى مرتفعة، حیث جاءت قیمة المحبة في المرتبة األولى ) ةطیور الجن
تلیھا قیمة االحترام إضافیة ) ٤٩٣.(، وانحراف معیاري)٤٠.(بأعلى متوسط حسابي بلغ 

وفي المرتبة ). ٣٩٢.(، وانحراف معیاري )١٩.(في المرتبة الثانیة، بمتوسط حسابي 
وانحراف معیاري ) ٠٥.(ر بمتوسط حسابي األخیرة جاءت قیمة النصح باللباس السات

كما یتضح من الجدول أن المتوسط الحسابي للقیم العلمیة المتضمنة في قناة ) ٢١٢.(
في ).١٫٤٧٨٥٢(وانحراف معیاري ) ٥٩٨١١.(طیور الجنة جاءت بمتوسط حسابي 

ة القیم األسریة المتضمنة في قنا(حین جاءت المتوسطات الحسابیة لفقرات أداة الدراسة 
جاءت بدرجة منخفضة إلى مرتفعة، حیث جاءت قیمة احترام الوالدین في ) طیور الجنة

تلیھا قیمة ) ٤٦٤(.، وانحراف معیاري )٣١(.المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ 
، وانحراف معیاري )٢٤(.التواصل األسري إضافیة في المرتبة الثانیة، بمتوسط حسابي 

وانحراف ) ٠٦(.رة جاءت قیمة صلة الرحم بمتوسط حسابي وفي المرتبة األخی). ٤٣١(.
كما یتضح من الجدول أن المتوسط الحسابي للقیم األسریة المتضمنة ). ٢٣١(.معیاري 

  ).   ١٫٣١٠٢٠(وانحراف معیاري ) ٩٨١٣(.في قناة طیور الجنة جاءت بمتوسط حسابي 
تصادیة المتضمنة القیم االق(وجاءت المتوسطات الحسابیة لفقرات أداة الدراسة 

جاءت بدرجة منخفضة إلى مرتفعة، حیث جاءت قیمة إتقان العمل ) في قناة طیور الجنة
تلیھا ) ٣٤٩(.، وانحراف معیاري )١٤(.في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ 

، وانحراف معیاري )١٢(.قیمة احترام الوقت إضافیة في المرتبة الثانیة، بمتوسط حسابي 
وانحراف ) ٠٣(.في المرتبة األخیرة جاءت قیمة عدم التبذیر بمتوسط حسابي و). ٣٢٨(.
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كما یتضح من الجدول أن المتوسط الحسابي للقیم االقتصادیة المتضمنة ) ١٦٦(.معیاري 
  ).   ٧٣٠١١(.وانحراف معیاري ) ٣٥٥١(.في قناة طیور الجنة جاءت بمتوسط حسابي 

القیم الوطنیة المتضمنة في قناة (رات أداة الدراسة        كما أّن المتوسطات الحسابیة لفق
جاءت بدرجة منخفضة إلى مرتفعة، حیث جاءت قیمة حب الوطن في ) طیور الجنة

تلیھا قیمة ) ٣٢٨(.، وانحراف معیاري )١٢(.المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ 
). ٣٠٥(. معیاري ، وانحراف)١٠(.االنتماء للوطن في المرتبة الثانیة، بمتوسط حسابي 

وانحراف ) ٠٥(.وفي المرتبة األخیرة جاءت قیمة تقدیر رجال األمن بمتوسط حسابي 
كما یتضح من الجدول أن المتوسط الحسابي للقیم االقتصادیة المتضمنة ) ٢١٢(.معیاري 

  ).١٫١٦٨٣٤(وانحراف معیاري ) ٤٧٦٦(.في قناة طیور الجنة جاءت بمتوسط حسابي 
لنتیجة بكون القیم الوطنیة ركنا أساسیا تسعى إدارة القناة إلى ویمكن تفسیر ھذه ا

غرسھ لدى األطفال والمشاھدین بشكل عام، حیث إن حب الوطن واالنتماء لھ جزء عقدي 
وأساسي في حیاة الفرد، كما أن االنعكاسات الفكریة لحب الوطن واالنتماء لھ جانبا ھاما 

بناء في أكثر من أنشودة عرضت في القناة، سعت القناة لغرسھ بإیجابیة وبشكل واسع و
إضافة على دورھا في تجسید روح األمن وبثھ بین األطفال من خالل عكس إیجابي لدور 

  .رجال األمن وتوضیح دورھم في حمایة الوطن ورعایتھ
القیم الجمالیة المتضمنة في قناة (أما المتوسطات الحسابیة لفقرات أداة الدراسة 

بدرجة منخفضة إلى مرتفعة، حیث جاءت قیمة االبتسامة في المرتبة جاءت ) طیور الجنة
تلیھا قیمة الترتیب ) ٣٤٩(.، وانحراف معیاري )١٤(.األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ 

وفي المرتبة ). ٣٣٩(.، وانحراف معیاري )١٣(.في المرتبة الثانیة، بمتوسط حسابي 
، )٢٣١(.وانحراف معیاري ) ٠٦(.األخیرة جاءت قیمة أدب الخطاب بمتوسط حسابي 

ویمكن تفسیر ھذه النتیجة بكون االبتسامة جانبا اجتماعیا جمالیا لھ دور فاعل في تكوین 
  .العالقات االجتماعیة والصداقة والمحبة والمودة بین األفراد

كما یتضح من الجدول أن المتوسط الحسابي للقیم االقتصادیة المتضمنة في قناة طیور 
وأخیرًا جاءت ).١٫١٠٨٣١(وانحراف معیاري ) ٦٥٤٢(.متوسط حسابي الجنة جاءت ب

) القیم البیئیة المتضمنة في قناة طیور الجنة(المتوسطات الحسابیة لفقرات أداة الدراسة 
جاءت بدرجة منخفضة إلى مرتفعة، حیث جاءت قیمة التمتع السلیم بالموارد الطبیعیة في 

تلیھا قیمة ) ٢٤٨(.، وانحراف معیاري )٠٧ (.المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ
، وانحراف )٠٦(.المحافظة على الممتلكات العامة في المرتبة الثانیة، بمتوسط حسابي 

وفي المرتبة األخیرة جاءت قیمة الحفاظ على الموارد النباتیة بمتوسط ). ٢٣١(.معیاري 
لمتوسط الحسابي كما یتضح من الجدول أن ا) ٠٠٠(.وانحراف معیاري ) ٠٠(.حسابي 

) ٢٦١٧(.للقیم االقتصادیة المتضمنة في قناة طیور الجنة جاءت بمتوسط حسابي 
  ).٦٣٤٤٩(.وانحراف معیاري 

والتي بینت ) م١٩٩٤(وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة الدراسة التي أجراھا رضا 
 قیمة )١٢(نتائجھا أن القیم اإلیجابیة التي تضمنتھا برامج األطفال التلفزیونیة بلغت 

احترام العلم والعلماء، اإلیمان باهللا واحترام الرسل، اإلحساس : وھیب الترتیب
بالوالء للوطن واالعتزاز بتاریخھ، التضحیة من أجل الوطن، طاعة الوالدین، 
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الصدق، احترام الصغیر للكبیر، الصبر وقوة التحمل، احترام العمل، أھمیة الوقت، 
  .حب السالم، االدخار

ائج الدراسة أیضا مع نتائج الدراسة التي أجراھا منصور كما تتفق نت
حول القیم التي تعكسھا برامج األطفال في التلفزیون المحلي دراسة ) م٢٠٠٢(

مسحیة للقناة الرابعة، والتي بینت نتائجھا أن القیم االجتماعیة جاءت بالمركز األول 
بالقناة الرابعة، یلیھا من القیم الواردة في برامج األطفال %) ٤٨٫٨٧(بنسبة بلغت 

،وفي المركز الثالث القیم %)١٨٫٣٢(في المركز الثاني القیم الدینیة بنسبة بلغت 
، وجاءت القیم االقتصادیة في المركز الرابع بنسبة %)٩٫٠٥(النظریة بنسبة بلغت 

، %)٦٫٥(، ثم القیم الوطنیة في المركز الخامس بنسبة بلغت %)٦٫٧٩(بلغت 
لكل %) ٥٫٢٣(السادس القیم البیئیة والشخصیة بنسبة بلغت ویلیھا في المركز 

منھما، وقد جاء تقیم التعاون في المركز األول من ضمن القیم االجتماعیة الواردة 
،یلیھا قیم الشجاعة في المركز %)٢٧٫٨(ببرامج األطفال بالقناة الرابعة بنسبة بلغت 

، ثم الصداقة %)١٣٫٩ (، ثم قیم االنتماء بنسبة%)١٤٫٣(الثاني بنسبة قدرھا 
، ثم قیمة %)٩٫٧(، فقیمة حب اآلخرین بنسبة بلغت %)١١٫١(بنسبة بلغت 

ثم قیمة التنافس                                                                                            %) ٤٫٦(، فالقناعة بنسبة %)٧(اإلخالص والوفاء بنسبة 
، وجاءت قیمتا الصدق واألمانة في المركز التاسع %)٢٫٨(ھا الحر بنسبة قدر

، ثم قیمتا تحمل المسؤولیة االجتماعیة، والتواضع بنسبة %)٢٫٦(بنسبة قدرھا 
  %). ٠٫٩٢(، وأخیًرا قیم التسامح بنسبة قدرھا %)١٫٤(قدرھا 

كما تتفق نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج الدراسة التي أجراھا الحبشي 
 والتي أظھرت نتائجھا أنعدد القیم االجتماعیة والسیاسیة في برامج )م٢٠٠٩(

حلقة من برامج األطفال ) ٢٤٠(قیمة فرعیة ناتجة من تحلیل ) ٥٢١(األطفال بلغت 
قیمة بنسبة ) ١٠٢(القیم الوطنیة والسیاسیة بلغت : موزعة على النحو التالي

االستعباد أعالھا بنسبة من المنظومة القیمیة، وبلغت قیمة التسلط و%) ١٩٫٥٧٧(
، أما قیم المساواة، والتمییز والتفریق، والتولي والخوف من مواجھة %)٢١٫٥٦٨(

قیمة ) ٤١٩(وبلغ عدد القیم االجتماعیة %). ٠٫٩٨٠(األعداء فكانت أدناھا بنسبة 
، وكانت قیمة محبة اآلخرین ومساعدتھم ھي أعالھا بنسبة %)٨٠٫٤٢٣(بنسبة 

  %).٠٫٤٧٧(قیمة حب اإلیثار بنسبة ، وأدناھا %)٣٩٫٣٧٩(
كما تتوافق نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج الدراسة التي قامت بھا سلیم 

والتي بینت نتائجھا أن القیم االجتماعیة اإلیجابیة التي یكتسبھا األطفال ) م٢٠١١(
كتحمل المسؤولیة، وبر الوالدین، وحب الخیر لآلخرین، في مقدمة القیم االجتماعیة 

إلیجابیة التي یكتسبھا األطفال من التعرض للقنوات التلیفزیونیة الفضائیة وتمثلت ا
القیم االجتماعیة السلبیة في الحقد على اآلخرین، والتعاون على العدوان، والنمیمة، 
وعدم القدرة على تحمل المسئولیة، وعقوق الوالدین، والسخریة من اآلخرین، 

ام بالمعرفة تفوقت على تلك القیم االجتماعیة وتدني قیمة الصداقة، وعدم االھتم
  . اإلیجابیة
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وعلیھ یمكن القول إن القنوات اإلعالمیة بشكل عام وقناة طیور الجنة بشكل 
خاص تعرض قیما ذات طابع إیجابي وتوعوي تسعى إلى غرسھا وتجسیدھا لدى 

ة القناة األطفال والمشاھدین لألناشید المعروضة والمشاھد الحواریة بما یحقق غای
والھدف الحقیقي من وجودھا، بما ینعكس إیجابیا على المتابعین ویغرس فیھم قیما 
إیجابیة تسھم في بناء شخصیاتھم، وتكوین أفكارھم، وتطویر ذواتھم بما یتوافق 

 وخلق المواطن الصالح في المجتمع
  الثاني  إجابة السؤال 

 القیم السلبیة المتضمنة في ما"لإلجابة على سؤال الدراسة الثاني الذي نّص على 
برامج األطفال التي عرضت على قناة طیور الجنة على الدرجة الكلیة لألداة واألبعاد 

تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسب المئویة " الرئیسة؟
 وفقا ألداة التحلیل التي تم العمل بھا في الدراسة الحالیة والتي تشتمل على القیم

  :  كما یلياإلیجابیة المتضمنة في قناة طیور الجنة 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للقیم السلبیة المتضمنة في ) ٤(الجدول 

 )١٠٧ن (قناة طیور الجنة مرتبة تنازلیا 
  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  الفقرات  الرقم

 ٧٧٨١٦. ٢٥٢٣.  القیم السلبیة في الجانب االجتماعي   .١
 ٣٨١١٨. ٠٧٤٨.  القیم السلبیة في الجانب الجمالي   .٢
 ٣٠١٩٤. ٠٥٦١.  القیم السلبیة في الجانب االقتصادي   .٣
 ٢١٢٠٥. ٠٤٦٧.  القیم السلبیة في الجانب االقتصادي   .٤
 ٢٣٤٩٣. ٠٣٧٤.  القیم السلبیة في الجانب البیئي   .٥
 ١٩٠٥٩. ٠٣٧٤.  القیم السلبیة في الجانب االیماني   .٦
 ١٦٥٨٦. ٠٢٨٠.  سلبیة في الجانب العلميالقیم ال   .٧
 ٠٠٠٠٠. ٠٠٠٠.  القیم السلبیة في الجانب الوطني   .٨

 ٠٠٠٠٠. ٠٠٠٠.  القیم السلبیة في الجانب التعبدي   .٩

 ١٫٥٨٠٠٥ ٥٣٢٧. القیم السلبیة المتضمنة في قناة طیور الجنة

 السلبیة القیم(أّن المتوسطات الحسابیة لفقرات أداة الدراسة ) ٤(یتبین من الجدول 
إلى مرتفعة، حیث جاءت القیم ) صفر(جاءت بدرجة ) المتضمنة في قناة طیور الجنة

، وانحراف معیاري )٢٥٢٣.(االجتماعیة في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ 
، )٠٧٤٨.(، تلیھا القیم الجمالیة في المرتبة الثانیة، بمتوسط حسابي )٧٧٨١٦.(

ي المرتبة الثالثة جاءت القیم االقتصادیة بمتوسط وف) ٣٨١١٨.(وانحراف معیاري 
وفي المرتبة الرابعة جاءت القیم ).  ٣٠١٩٤.(، وانحراف معیاري )٠٥٦١.(حسابي 

في حین جاءت ) ٢١٢٠٥.(وانحراف معیاري ) .٠٤٦٧(األسریة بمتوسط حسابي بلغ 
عیاري  وانحراف م) .٠٣٧٤(القیم البیئیة في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي بلغ 

) ٠٣٧٤.(وفي المرتبة السادسة جاءت القیم اإلیمانیة بمتوسط حسابي بلغ ) ٢٣٤٩٣.(
أما في المرتبة السابعة فقد جاءت العلمیة الوطنیة بمتوسط ) ١٩٠٥٩.(وانحراف معیاري 

جاءت القیم الوطنیة في وأخیرا) ١٦٥٨٦.(وانحراف معیاري ) .٠٢٨٠(حسابي بلغ 
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) ٠٠٠٠.(عبدیة في المرتبة التاسعة  بمتوسط حسابي بلغ المرتبة الثامنة والقیم الت
كما یتضح من الجدول أن المتوسط الحسابي للقیم السلبیة ٠٠٠٠.)(وانحراف معیاري 

وانحراف معیاري ) ٥٣٢٧.(المتضمنة في قناة طیور الجنة بمتوسط حسابي 
لمعیاریة كما قام الباحثان بحساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات ا) . ١٫٥٨٠٠٥(

 : لجمیع القیم اإلیجابیة المتضمنة في قناة طیور الجنة كما یلي
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للقیم في الجانب السلبي ) ٥(الجدول 

) اإلیمانیة، العلمیة، التعبدیة، األسریة، االقتصادیة، الجمالیة، االجتماعیة، الوطنیة، البیئیة(
  )١٠٧ن (ر الجنة مرتبة تنازلیا المتضمنة في قناة طیو

  القیم االیجابیة

  القیم التعبدیة: البعد الثاني  القیم السلبیة في الجانب اإلیماني: البعد األول

المتوسط   الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوس  الفقرة
ط 

الحساب
  ي

االنحرا
ف 

المعیار
  ي

  
عدم الحرص على  ١٦٦. ٠٣.  اإللحاد

  الدعاء
.٠٠٠. ٠٠ 

  
عدم المحافظة على  ٠٩٧. ٠١.  التھاون في وقت األذان

  األذكار
.٠٠٠. ٠٠ 

  
عدم الحرص على  ٠٠٠. ٠٠.  )یذكرھا(أخرى 

  تالوة القرآن
.٠٠٠. ٠٠ 

 ٠٠٠. ٠٠.  عدم أداء الزكاة ٠٠٠. ٠٠.  االستھزاء في المشاعر الدینیة  

  
التھاون في صالة  ٠٠٠. ٠٠.  إبداء السخط من القدر

  الجماعة
.٠٠٠. ٠٠ 

  
التقاعس عن الحج  ٠٠٠. ٠٠.  مواالة األعداء

  والعمرة
.٠٠٠. ٠٠ 

 ٠٠٠. ٠٠.  التھاون في الصالة ٠٠٠. ٠٠.  الشعوذة  

  
القیم السلبیة في  ٠٠٠. ٠٠.  الكفر

  الجانب التعبدي 
.٠٠٠٠٠. ٠٠٠٠ 

  
القیم اإلیمانیة في الجانب 

  السلبي
.١٩٠٥٩. ٠٣٧٤     

 ب العلميالقیم السلبیة في الجان: البعد الثالث
القیم السلبیة في الجانب : البعد الرابع

 االجتماعي
المتوسط   الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

المتوسط   الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  

مظاھر مخالفة أو  ٠٩٧. ٠١.  إظھار االنزعاج من المدرسة
فیھا تقلید لغیر 

قصات (المسلمین 
الشعر أو المیكیاج، 

(...  

.٢٣١. ٠٦ 
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عدم العنایة بالقراءة والمطالعة 
  اإلضافیة

عدم االحتشام في  ٠٩٧. ٠١.
عدم تغطیة (اللباس 

الرأس والنحر 
والذراعین 

  )والساقین

.٢١٢. ٠٥ 

 ١٩١. ٠٤.  الظلم ٠٩٧. ٠١.  إھمال الواجبات المدرسیة  

  
عدم المشاركة بالنشاطات 

مثال مراكز (العلمیة األخرى 
  )ثقافیة

 ١٦٦. ٠٣.  نالشك والظ ٠٠٠. ٠٠.

  
الحقد والبغضاء  ٠٠٠. ٠٠.  تجنب الطموح والمثابرة

  والخصام
.١٦٦. ٠٣ 

 ١٣٦. ٠٢.  إیذاء الجیران ١٦٥٨٦. ٠٢٨٠.  القیم السلبیة في الجانب العلمي  

  
اإلساءة إلى     

  اآلخرین
.١٣٦. ٠٢ 

  
االختالط بین الذكور     

  واإلناث
.٠٩٧. ٠١ 

  
االنطواء والخمول     

  والكسل
.٠٠٠. ٠٠ 

 ٠٠٠. ٠٠.  البخل والحرص      

 ٠٠٠. ٠٠.  السرقة/ الخیانة       

 ٠٠٠. ٠٠.  الكذب      

  
القیم السلبیة في     

الجانب االجتماعي 
  في قناة طیور الجنة

.٧٧٨١٦. ٢٥٢٣ 

 القیم السلبیة في الجانب األسري: البعد الخامس
القیم السلبیة في الجانب :البعد السادس

  االقتصادي
توسط الم  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

المتوس  الفقرة
ط 

الحساب
  ي

االنحرا
ف 

المعیار
  ي

 ١٣٦. ٠٢.  اإلسراف والتبذیر ١٣٦. ٠٢.  عدم التواصل األسري  

 ١٣٦. ٠٢.  ھدر الوقت   ٠٩٧. ٠١.  عدم احترام األخوة واألخوات  

 ٠٩٧. ٠١.  عدم إتقان العمل ٠٩٧. ٠١.  إفشاء أسرار البیت   

  
القیم السلبیة في  ٠٩٧. ٠١.  نعقوق الوالدی

الجانب االقتصادي 
  في قناة طیور الجنة

.٣٠١٩٤. ٠٥٦١ 

     ٠٠٠. ٠٠.  عدم صلة الرحم  

  
 ٠٠٠. ٠٠.  عدم تقدیر الجد والجدة
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القیم السلبیة في الجانب 

  األسري في قناة طیور الجنة
.٢١٢٠٥. ٠٤٦٧     

 م السلبیة في الجانب الجماليالقی: البعد الثامن القیم الوطنیة: البعد السابع

  الفقرة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوس  الفقرة
ط 

الحساب
  ي

االنحرا
ف 

المعیار
  ي

  
ضعف االنتماء الوطني والتعبیر 

  عنھ
الفوضى وغیاب  ٠٠٠. ٠٠.

  النظام الترتیب
.١٩١. ٠٤ 

  
غیاب احترام المقدسات 

  اإلسالمیة
عدم المحافظة على  ٠٠٠. ٠٠.

   المكاننظافة
.١٣٦. ٠٢ 

  
الكشرة والنكد  ٠٠٠. ٠٠.  عدم تقدیر رجال األمن

  وغیاب االبتسامة
.٠٩٧. ٠١ 

  
عدم العنایة  ٠٠٠. ٠٠.  غیاب احترام الرموز الوطنیة

  بالنظافة الشخصیة
.٠٩٧. ٠١ 

  
القیم السلبیة في  ٠٠٠. ٠٠.  غیاب حب الوطن

  الجانب الجمالي
.٣٨١١٨. ٠٧٤٨ 

  
انب القیم السلبیة في الج

  الوطنیة في قناة طیور الجنة
.٠٠٠٠٠. ٠٠٠٠     

 القیم السلبیة في الجانب البیئي: البعد التاسع

  الفقرة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  الفقرة

المتوس
ط 

الحساب
  ي

االنحرا
ف 

المعیار
  ي

  
عدم الحفاظ على الموارد 

  المائیة 
التمتع الخاطئ  ١٣٦. ٠٢.

  بالموارد الطبیعیة
.٠٩٧. ٠١ 

  
عدم الحفاظ على  ٠٩٧. ٠١.  العبث بالممتلكات العامة

  الموارد النباتیة
.٠٠٠. ٠٠ 

  
عدم المحافظة على  ٠٠٠. ٠٠.  إیذاء الحیوان

  البیئة
.٠٠٠. ٠٠ 

     ٢٣٤٩٣. ٠٣٧٤.  القیم السلبیة في الجانب البیئي  

یم الق( أّن المتوسطات الحسابیة لفقرات أداة الدراسة ) ٥(یتبین من الجدول 
جاءت بدرجة منخفضة جدا إلى درجة ) السلبیة في الجانب اإلیماني في قناة طیور الجنة

عدم وجودھا، حیث جاءت قیمة اإللحاد في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ 
تلیھا قیمة التھاون في وقت األذان على في المرتبة ) ١٦٦.(، وانحراف معیاري )٠٣.(

جاءت جمیع القیم األخرى و). ٠٩٧.(، وانحراف معیاري )٠١.(الثانیة، بمتوسط حسابي 
كما یتضح من الجدول ) ٠٠٠.(وانحراف معیاري ) ٠٠.(بدرجة صفر بمتوسط حسابي 

أن المتوسط الحسابي للقیم السلبیة في الجانب اإلیماني المتضمنة في قناة طیور الجنة 
  ).١٩٠٥٩.(وانحراف معیاري .) ٠٣٧٤(جاءت بمتوسط حسابي 
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القیم السلبیة (أّن المتوسطات الحسابیة لجمیع فقرات أداة الدراسة ) ٥(ین من الجدول یتب
عدم وجودھا، بمتوسط ) صفر(جاءت بدرجة ) في الجانب التعبدي في قناة طیور الجنة

كما یتضح من الجدول أن المتوسط الحسابي ) ٠٠٠.(وانحراف معیاري ) ٠٠.(حسابي 
ني المتضمنة في قناة طیور الجنة جاءت بمتوسط حسابي للقیم السلبیة في الجانب اإلیما

  ). ٠٠٠٠٠.(وانحراف معیاري .) ٠٠٠٠(
القیم السلبیة ( أّن المتوسطات الحسابیة لفقرات أداة الدراسة ) ٥(یتبین من الجدول 

جاءت بدرجة منخفضة جدا إلى درجة عدم ) في الجانب العلمي في قناة طیور الجنة
إظھار االنزعاج من المدرسة، وقیمة عدم العنایة بالقراءة وجودھا، حیث جاءت قیمة 

والمطالعة اإلضافیة، وقیمة إھمال الواجبات المدرسیة في المرتبة األولى بأعلى متوسط 
جاءت جمیع القیم األخرى بدرجة صفر  و)٠٩٧.(، وانحراف معیاري )٠١.(حسابي بلغ 

 من الجدول أن المتوسط كما یتضح) ٠٠٠.(وانحراف معیاري ) ٠٠.(بمتوسط حسابي 
الحسابي للقیم السلبیة في الجانب العلمي المتضمنة في قناة طیور الجنة جاءت بمتوسط 

  ). ١٦٥٨٦.(وانحراف معیاري .) ٠٢٨٠(حسابي 
القیم السلبیة (أّن المتوسطات الحسابیة لفقرات أداة الدراسة ) ٥(یتبین من الجدول 

جاءت بدرجة منخفضة جدا إلى درجة عدم ) ةفي الجانب االجتماعي في قناة طیور الجن
قصات الشعر أو (وجودھا، حیث جاءت قیمة مظاھر مخالفة أو فیھا تقلید لغیر المسلمین 

، وانحراف )٠٦.(،  في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ ...)المیكیاج، 
دم تغطیة ع(وفي المرتبة الثانیة جاءت قیمة عدم االحتشام في اللباس ) ٢٣١.(معیاري

، وانحراف معیاري .)٠٥(بمتوسط حسابي بلغ )الرأس والنحر والذراعین والساقین
، وانحراف معیاري .)٠٣(جاءت في المرتبة الثالثة الظلم بمتوسط حساب یبلغ و.) ٢١٢(
االنطواء والخمول والكسل، ( بینما جاءت جمیع القیم بدرجة صفر وھي القیم .) ١٦٦(

وانحراف .) ٠٠(بمتوسط حسابي بلغ ) مة الخیانة، والكذبوقیمة البخل والحرص، وقی
كما یتضح من الجدول أن المتوسط الحسابي للقیم السلبیة في الجانب ) ٠٠٠.(معیاري 

وانحراف .) ٢٥٢٣(االجتماعي المتضمنة في قناة طیور الجنة جاءت بمتوسط حسابي 
  ). ٧٧٨١٦.(معیاري 

القیم السلبیة في (یة لفقرات أداة الدراسة أّن المتوسطات الحساب) ٥(یتبین من الجدول
جاءت بدرجة منخفضة جدا إلى درجة عدم وجودھا، ) الجانب األسري في قناة طیور الجنة

حیث جاءت قیمة عدم التواصل األسري في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ 
ترام األخوة وفي المرتبة الثانیة جاءت قیمة عدم اح) ١٣٦.(، وانحراف معیاري )٠٢.(

، وانحراف .)٠١(واألخوات، وإفشاء أسرار البیت، وعقوق الوالدین بمتوسط حسابي بلغ 
.) ٠٠(بینما جاءت جمیع القیم بدرجة صفر بمتوسط حسابي بلغ .)٠٩٧(معیاري 

كما یتضح من الجدول أن المتوسط الحسابي للقیم السلبیة في ) ٠٠٠.(وانحراف معیاري 
وانحراف .) ٠٤٦٧(ناة طیور الجنة جاءت بمتوسط حسابي الجانب ا المتضمنة في ق

  ). ٢١٢٠٥.(معیاري 
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القیم السلبیة (أّن المتوسطات الحسابیة لفقرات أداة الدراسة ) ٥(یتبین من الجدول 
جاءت بدرجة صفر، حیث جاءت جمیع القیم ) في الجانب االقتصادي في قناة طیور الجنة

كما یتضح من )٠٠٠.(وانحراف معیاري، )٠٠٠.(بدرجة صفر متوسط حسابي بلغ 
الجدول أن المتوسط الحسابي للقیم السلبیة في الجانب االقتصادي في قناة طیور الجنة 

 ). .٠٠٠٠٠(وانحراف معیاري .) ٠٠٠٠(جاءت بمتوسط حسابي 
القیم السلبیة في (أّن المتوسطات الحسابیة لفقرات أداة الدراسة ) ٥(یتبین من الجدول

جاءت بدرجة صفر، حیث جاءت جمیع القیم بدرجة )  في قناة طیور الجنةالجانب الوطني
كما یتضح من الجدول أن )٠٠٠.(، وانحراف معیاري)٠٠٠.(صفر متوسط حسابي بلغ 

المتوسط الحسابي للقیم السلبیة في الجانب االقتصادي في قناة طیور الجنة جاءت 
  ). .٠٠٠٠٠(وانحراف معیاري .) ٠٠٠٠(بمتوسط حسابي 

القیم السلبیة في (أّن المتوسطات الحسابیة لفقرات أداة الدراسة ) ٥(بین من الجدولیت
جاءت بدرجة منخفضة جدا، حیث جاءت قیمة ) الجانب الجمالي في قناة طیور الجنة

) ١٩١.(، وانحراف معیاري)٠٤.(الفوضى وغیاب النظام الترتیب بمتوسط حسابي بلغ 
 المحافظة على نظافة المكان بمتوسط حسابي بلغ وفي المرتبة الثانیة جاءت قیمة عدم

وجاءت الكشرة والنكد وغیاب االبتسامة، عدم العنایة .) ١٣٦(، وانحراف معیاري .)٠٢(
كما یتضح .)  ٠٩٧(، وانحراف معیاري .)٠١(بمتوسط حسابي بلغ . بالنظافة الشخصیة

دي في قناة طیور الجنة من الجدول أن المتوسط الحسابي للقیم السلبیة في الجانب االقتصا
  ). .٣٨١١٨(وانحراف معیاري .) ٠٧٤٨(جاءت بمتوسط حسابي 

القیم السلبیة في (أّن المتوسطات الحسابیة لفقرات أداة الدراسة ) ٥(یتبین من الجدول
عدم ) صفر_ جاءت بدرجة منخفضة جدا، إلى درجة ) الجانب البیئي في قناة طیور الجنة
، )٠٢.(ظ على الموارد المائیة بمتوسط حسابي بلغ وجودھا حیث جاءت عدم الحفا

، وفي المرتبة الثانیة جاءت التمتع الخاطئ بالموارد الطبیعیة) ١٣٦.(وانحراف معیاري 
.) ٠٩٧(، وانحراف معیاري .)٠١(العبث بالممتلكات العامة بمتوسط حسابي بلغ و

بمتوسط حسابي . لشخصیةوجاءت الكشرة والنكد وغیاب االبتسامة، عدم العنایة بالنظافة ا
كما یتضح من الجدول أن المتوسط الحسابي .)  ٠٠٠(، وانحراف معیاري .)٠٠(بلغ 

للقیم السلبیة في الجانب االقتصادي في قناة طیور الجنة جاءت بمتوسط حسابي 
 )..٢٣٤٩٣(وانحراف معیاري .) ٠٣٧٤(

  إجابة السؤال الثالث
ما الفروق بین القیم اإلیجابیة " على لإلجابة على سؤال الدراسة األول الذي نّص

تم حساب معامل ویلككسون للكشف عن " والسلبیة المتضمنة في قناة طیور الجنة؟
الفروق اإلیجابیة والسلبیة المتضمنة في األناشید المعروضة على قناة طیور 

  :  كما یليالجنة
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جابیة یوضح معامل ویكلكسون للتحقق من الفروق بین القیم اإلی) ٦(الجدول 
 والقیم السلبیة المتضمنة في قناة طیور الجنة

 الداللة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد القیم
 ٥٢٨٥٫٥٠ ٥٣٫٩٣ *٩٨ الرتب السلبیة
 ١٧٤٫٥٠ ٢٩٫٠٨ **٦ الرتب االیجابیة
   ***٣  الرتب المتعادلة

  
   االیجابیة-السلبیة 

   ١٠٧ الكلي

  
.٠٠٠  

 

  اإلیجابیة= السلبیة ***اإلیجابیة      >السلبیة   ** اإلیجابیة   < السلبیة *
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین القیم اإلیجابیة ) ٦(یتضح من الجدول 

والقیم في الجانب السلبي، حیث یتضح أن الفروق لصالح القیم اإلیجابیة بمتوسط 
  .)٢٩٫٠٨(رتب بلغ 

في الجانب اإلیجابي أكثر ویفسر الباحثون ھذه النتیجة بكون القیم المعروضة 
منھا في الجانب السلبي، وھذا انعكس بشكل واقعي على األطفال والمتابعین، وھذه 
القیم كثیرة جاءت بدرجة أكثر من القیم السلبیة التي كانت محددة أو معدودة مما 
یشیر إلى دور القناة في غرس القیم اإلیجابیة لدى األطفال مثل زیارة األقارب تغرس 

بناء قیم البر والصلة واحترام الكبیر وحسن األدب، وحسن الكالم، والرحالت في األ
والنزھات مجال رحب لغرس قیم التفكر في مخلوقات اهللا، وتعظیمھ سبحانھ وذكره 

  .جل جاللھ، وغرس قیم التعاون واأللفة والجماعة واإلیثار والمحبة
معلن إلى وللوصول إلي قطاع عریض من األطفال المشاھدین یحتاج ال

شخصیات إعالنیة ذات تأثیر خاص، فاالستعانة بالطفل في دور إعالني أساسي أو 
ثانوي سیثیر فضوًال لدى الطفل واآلخرین، فالطفل في اإلعالن لیس معروضًا لذاتھ، 
بل الرتباط صورتھ وتحركاتھ ولعثماتھ بالسلعة واسمھا، وھذا ما یعلق في الذھن، 

قة صورة الطفل في الدراسة بالقیم التربویة والتنشئة عالإضافة إلى .ویثیر التجاوب
االجتماعیة، فألن الطفل مطبوع علي محاكاة ما قد یراه من شخصیات علي الشاشة، 
والعبرة ھنا بنوع القدوة التي یحتذیھا الطفل نموذجًا ومعلمًا في الفكر والشكل 

  .والسلوك
  إجابة السؤال الرابع

اإلیجابیة (ما الفروق بین القیم "ول الذي نّص على لإلجابة على سؤال الدراسة األ
المتضمنة في قناة طیور الجنة وفقا لعدد من المتغیرات ) والقیم في الجانب السلبي

تم التحقق من اعتدالیة " جنس المقدم لألنشودة، عمر المقدم، مكان تقدیم األنشودة؟(
-Kolmogorov سمیرنوف -التوزیع من خالل استخدام معامل كولموغوروف 

Smirnov) (كما في الجدول التالي:  
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   سمیرنوف للتحقق من إعتدالیة -یوضح معامل كولموغوروف ) ٧(الجدول 
   التوزیع بین القیم اإلیجابیة والقیم السلبیة المتضمنة في قناة طیور الجنة

  

یتضح من الجدول أن جمیع القیم دالة مما یشیر إلى عدم اعتدالیة التوزیع، ولھذا 

  :ائیة الالبارامتریة كما یليفقد استخدم الباحث األسالیب اإلحص
  :من حیث جنس مقدم األنشودة: أوال

لتعرف على الفروق في القیم اإلیجابیة والقیم في الجانب السلبي المتضمنة في قناة 
طیور الجنة التي تعزى إلى جنس مقدم األنشودة استخدم الباحث معامل كروسكال 

مستقلة في حالة عدم إعتدالیة كبدیل البارامتري إلیجاد الفروق بین ثالث مجموعات 
  : التوزیع وكانت النتائج كما في الجدول األتي

اإلیجابیة، والقیم في الجانب (اختبار كروسكال وایلز للفروق في القیم ) ٨(الجدول 
  )جنس مقدم األنشودة(المتضمنة في قناة طیور الجنة وفقا لمتغیر ) السلبي

  العلمیة  التعبدیة اإلیمانیة معامل
  

  البیئیة  ةالجمالی  الوطنیة  االقتصادیة  األسریة  االجتماعیة
القیم 

  االیجابیة

كولموغور
-وف 

  سمیرنوف
٢٫٨٤٦ 

٢٫٧١
٨ 

٤٫٧٨٣ ٣٫٠٦٦ ٢٫٢٥٣ ٤٫٥١٤ 
٤٫٧٨

٠ 
٠٫٨٣٢ ٤٫٨٩٣ ٣٫٧٠٣ 

 ٠٫٤٩٤ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠  ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ الداللة

  
القیم 

السلبیة 
في 

الجانب 
 االیماني

القیم 
  السلبیة
   في 

الجانب 
  التعبدي

القیم 
یة السلب
في 

الجانب 
  العلمي

القیم 
  السلبیة 

  في
 الجانب 
  االجتماعي

القیم 
السلبیة 

في 
الجانب 
  األسري

القیم 
  السلبیة 

  في
 الجانب 
  االقتصادي

القیم 
السلب

یة في 
 الجانب
الوط
  ني

القیم 
السلبیة 

في 
الجانب 
  الجمالي

القیم 
السلبیة 

في 
الجانب 
  البیئي

القیم 
الكلیة 
في 

الجانب 
 السبي

كولموغور
-ف و

 سمیرنوف
٤٫٧٠١ ٥٫٥٣٦ ٥٫٤٩٣ ٠٫٠٠٠٠  ٥٫٥٤٧ ٥٫٥٩١ ٥٫٢٣٠ ٥٫٥٧٦ ٠٫٠٠٠٠  ٥٫٥٩٠ 

 ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠  ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠  ٠٫٠٠٠ الداللة
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 القيم

 العدد  اجلنس

متوسط 

  لداللةاح.د ٢كا الرتب

القيم يف 

اجلانب 

  السليب

 جنس 

  العدد  املقدم

متوسط 

  الداللةح.د ٢كا  الرتب

 ٥٢,٠٠ ٤٥  ذكور ٥١,٥٠ ٤٥  ذكور

 ٥٥,٩١ ٤١  إناث ٥٧,٢٧ ٤١  إناث

 ٥٤,٥٥ ٢١  مشترك ٥٢,٩٨ ٢١  مشترك

  اإلميانية

  ١٠٧ يالكل

.٨٩٧  

 

القيم  ٦٣٨. ٢

السلبية يف 

اجلانب 

  ١٠٧ الكلي االمياين

١٩٨. ٢ ٣,٢٣٧ 

 ٥٤,٠٠ ٤٥  ذكور ٥٤,٤٢ ٤٥  ذكور

 ٥٢,٣٥ ٤١  إناث ٥٤,٠٠ ٤١  إناث

 ٥٤,٠٠ ٢١  مشترك

 ٥٦,٣١ ٢١  مشترك

  التعبدية

  ١٠٧ الكلي

القيم  ٨٧٣. ٢ ٢٧٣.

السلبية يف 

اجلانب 

 الكلي التعبدي

 ذكور

١٠٧ 

٤٥ 

 

٥٤,٨٨ 

 ١,٠٠٠ ٠٠٠٢ 

 ٥٢,٥٠ ٤١  إناث ٥٢,٦٠ ٤٥  ذكور

 ٥٥,٠٥ ٢١  مشترك ٥٦,٣٠ ٤١  إناث

  ١٠٧ الكلي ٥٢,٥٠ ٢١  مشترك

  العلمية

  ١٠٧ الكلي

القيم  ٧٢٩. ٢ ٦٣٢.

السلبية يف 

اجلانب 

 ٥٦,٠٩ ٤٥  ذكور العلمي

٣٨٦. ٢ ١,٩٠٥ 

 ٥١,٠٩ ٤١  إناث ٥٢,٠٠ ٤٥  ذكور

 ٥٤,٩٨ ٤١  إناث ٥٥,٢١ ٢١  مشترك

 الكلي

 ذكور

١٠٧ 

٤٥ 
 

 ٥٦,٣٨ ٢١  مشترك ٥٣,٨٨

  االجتماعية

  ١٠٧ الكلي

القيم  ٨٣١. ٢ ٣٧١.

 السلبية يف

اجلانب 

 االجتماعي

  إناث

  مشترك

٤١ 

٢١ 

٥١,٥٠ 

٥٩,١٤ 

٣٩٥. ٢ ١,٨٥٨ 

  ١٠٧ الكلي ٤٧,٦٦ ٤٥  ذكور

 ٥٣,١٧ ٤٥  ذكور ٥٤,٤٩ ٤١  إناث

 ٥٣,٢٨ ٤١  إناث ٦٦,٦٤ ٢١  مشترك

  االسرية

  ١٠٧ الكلي

القيم  ٠٤٢. ٢ ٦,٣٦٠

لبية يف الس

اجلانب 

 ٥٧,١٩ ٢١  مشترك األسري

٠٤٣. ٢ ٦,٣١٢ 

  ١٠٧ الكلي ٥٦,٨٣ ٤٥  ذكور

 ٥٤,٠٠ ٤٥  ذكور ٥٠,٢٩ ٤١  ناثإ

 ٥٤,٠٠ ٤١  إناث ٥٥,١٧ ٢١  مشترك

  االقتصادية

  ١٠٧ الكلي

القيم  ٣٩٤. ٢ ١,٨٦٤

السلبية يف 

اجلانب 

 ٥٤,٠٠ ٢١  مشترك االقتصادي

٢٧٨. ٢ ٢,٥٦٠ 

  ١٠٧ الكلي ٥١,٧٣ ٤٥  ذكور

 ٥٣,٨٨ ٤٥  ذكور ٥٣,٧٧ ٤١  إناث

  الوطنية

 ٥٩,٣١ ٢١  مشترك

القيم  ٤٠٩. ٢ ١,٧٨٧

السلبية يف 

اجلانب 

 الوطين

 ٥١,٥٠ ٤١  إناث

.١,٠٠٠ ٢ ٠٠٠ 

 ٥٩,١٤ ٢١  مشترك  ١٠٧ الكلي

  ١٠٧ الكلي ٥٨,٤٧ ٤٥  ذكور

 ٥٣,٠٢ ٤١  إناث ٥٤,٨٦ ٤٥  ذكور

 ٥٢,٥٠ ٤١  إناث

 ٤٦,٣٣ ٢١  مشترك

  اجلمالية

  ١٠٧ الكلي

القيم  ٢١٦. ٢ ٣,٠٦٩

السلبية يف 

اجلانب 

 ٥٥,١٠ ٢١  مشترك اجلمايل

 

٠٤٣. ٢ ٦,٣٠٨ 

 ٥٤,٤١ ٤٥  ذكور ٥٦,٠٧ ٤٥  ذكور

 ٥١,٥٧ ٤١  إناث ٥١,٦٢ ٤١  إناث

 ٥٧,٨٦ ٢١  مشترك ٥٤,٢١ ٢١  مشترك

  البيئية

  ١٠٧ الكلي

القيم  ٦١٩. ٢ ٩٥٩.

السلبية يف 

اجلانب 

  ١٠٧ الكلي البيئي

٣٨٥. ٢ ١,٩١٠ 

  ذكور  ٤٥  ذكور
  

  ٤١  إناث

  ٢١  مشترك    إناث

    مشترك

الدرجة 

 الكلية 

   ١٠٧ الكلي

  

١,٤٦٤  

 

  

٢ 
٠,٤٨١ 

 

الدرجة 

ة يالكل

للقيم 

  ١٠٧ الكلي السلبية 

 

٥١٨. ٢ ١,٣١٥ 
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عدم وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إح�صائیة ف�ي الق�یم اإلیجابی�ة                ) ٨(یتضح من الجدول    
للق��یم اإلیجابی��ة، باس��تثناء الق��یم  األس��ریة حی��ث   عل��ى جمی��ع األبع��اد والدرج��ة الكلی��ة  

ویعل�ل  . جاءت الفروق لصالح الم�شترك مقارن�ة بمق�دم األن�شودة م�ن ال�ذكور واإلن�اث           
الباحثون ھذه النتیجة بكون القناة اإلعالمیة تھتم بإنتاج وعرض األناشید ذات الطابع      

ى العنای�ة الت�ي تھ�تم       اإلیجابي بشكل أكثر من األناش�ید ذات الط�ابع ال�سلبي، إض�افة إل�              
بھا القناة قبل عرض األناشید، إضافة إلى االھتمام بجذب األنظار، وما یتعلق بمتابعة             
أكبر عدد ممكن م�ن الم�شاھدین، وذل�ك م�ن خ�الل اختی�ار األش�خاص المق�دمین ال�ذین                     
یمت��ازون بح��سن األداء، وجم��ال المظھ��ر، وعذوب��ة ال��صوت بم��ا ی��نعكس عل��ى تفاع��ل  

 عل�ى المتابع�ة، وی�سھم ف�ي غ�رس الق�یم المق�صودة واألھ�داف              المشاھدین، وحرصھم 
  .الكامنة لھذه األنشودة ویحقق الغایة من ذلك

كما یتضح من الجدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في القیم في الجانب 
باستثناء . السلبي المتضمنة في قناة طیور الجنة وفقا لمتغیر جنس مقدم األنشودة

األسري حیث جاءت الفروق لصالح مقدم األنشودة المشترك، وكذلك القیم في الجانب 
ُوجدت فروق في بعد القیم السلبیة في الجانب الجمالي، وكانت أیضا لصالح مقدم 

ویرجع الباحثون سبب ھذه الفروق  .األنشودة المشترك مقارنة مع البدائل األخرى
لمجال اإلعالمي بشكل عام بكونھا تعّد من القنوات التي القت اھتماما رائًدا في ا

حیث إّن القناة تعنى بالقیم اإلیجابیة أكثر من . ومجال األناشید والطفولة بشكل خاص
القیم السلبیة، وتعمل على عرض األناشید بما یتوافق وأھداف القناة اإلعالمیة 
ویحقق مصالحھا، وكون الفروق في جنس المتقدم جاءت على المجال األسري 

الفروق لصالح المشترك فھذا یعني اھتمام األفراد في األسرة والجمالي وكانت 
واألطفال المتابعین باألناشید التي تعرض بشكل مشترك أكثر من األناشید التي 
تعرض من قبل اإلناث أو الذكور فقط، وھذا یدلل على التفاعل اإلیجابي بین األطفال 

  .واألسرة في متابعة القناة وجذب أنظار األطفال لھا
للتعرف على الفروق في القیم اإلیجابیة : من حیث عمر مقدم األنشودة: نیاثا

والقیم في الجانب السلبي المتضمنة في قناة طیور الجنة التي تعزى إلى عمر مقدم 
  : األنشودة، استخدم الباحثون معامل كروسكال وایلز كما في الجدول االتي
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اإلیجابیة، والقیم في الجانب (قیم اختبار كروسكال وایلز للفروق في ال) ٩(الجدول 
  )عمر مقدم األنشودة(المتضمنة في قناة طیور الجنة وفقا لمتغیر ) السلبي

عمر  القیم
مقدم 

 العدداالنشودة
متوسط 
  الداللةح.د ٢كا الرتب

القیم في 
الجانب 
  السلبي

عمر 
مقدم 

  العدداالنشودة
متوسط 
  الداللةح.د ٢كا  الرتب

 ٥٥٫٠١ ٧١  طفل ٥٤٫٤٢ ٧١  طفل

 ٥٢٫٠٠ ١٨  راشد ٥١٫٣٣ ١٨  راشد
أطفال 

  وراشدین
أطفال  ٥٥٫٠٣ ١٨

  وراشدین
٥٢٫٠٠ ١٨ 

  اإلیمانیة

  ١٠٧ الكلي

القیم  ٩٠٨. ٢ ١٩٣.
السلبیة 

في 
الجانب 
  ١٠٧ الكلي االیماني

٣٥٢. ٢ ٢٫٠٨٧ 

 ٥٤٫٠٠ ٧١  طفل ٥٣٫٩٧ ٧١  طفل

 ٥٤٫٠٠ ١٨  راشد ٥٠٫٩٧ ١٨  راشد
أطفال 

  وراشدین
أطفال  ٥٧٫١٤ ١٨

  وراشدین
٥٤٫٠٠ ١٨ 

  التعبدیة

  ١٠٧ الكلي

القیم  ٨١٧. ٢ ٤٠٤.
السلبیة 

في 
الجانب 

  ١٠٧ الكلي لتعبديا
 

.١٫٠٠٠ ٢ ٠٠٠ 

 ٥٤٫٠١ ٧١  طفل ٥٥٫٧٧ ٧١  طفل

 ٥٥٫٤٧ ١٨  راشد ٥٢٫٠٠ ١٨  راشد
أطفال 

  وراشدین
أطفال  ٤٩٫٠٣ ١٨

  وراشدین
٥٢٫٥٠ ١٨ 

  العلمیة

  ١٠٧ الكلي

القیم  ٥١٧. ٢ ١٫٣٢١
السلبیة 

في 
الجانب 
  ١٠٧ الكلي العلمي

٦٠٤. ٢ ١٫٠١٠ 

 ٥٤٫١٤ ٧١  طفل ٥١٫٣٧ ٧١  طفل

 ٥٠٫٧٢ ١٨  راشد ٥٦٫٧٨ ١٨  راشد
ال أطف

  وراشدین
أطفال  ٦١٫٦١ ١٨

  وراشدین
٥٦٫٧٢ ١٨ 

  االجتماعیة

  ١٠٧ الكلي

القیم  ٣٩٩. ٢ ١٫٨٣٧
السلبیة 

في 
الجانب 

 االجتماعي

  ١٠٧ الكلي

٥٨٩. ٢ ١٫٠٥٩ 

 ٥٣٫٠١ ٧١  طفل ٥٣٫٠٥ ٧١  طفل
 ٥٤٫٤٧ ١٨  راشد ٤٦٫١٩ ١٨  راشد
أطفال 

  وراشدین
فال أط ٦٥٫٥٦ ١٨

  وراشدین
٥٧٫٤٤ ١٨ 

  األسریة

  ١٠٧ الكلي

القیم  ١١٢. ٢ ٤٫٣٧٨
السلبیة 

في 
الجانب 
  ١٠٧ الكلي األسري

٣٢٧. ٢ ٢٫٢٣٤ 

 ٥٤٫٢٥ ٧١  طفل ٥٢٫٦٩ ٧١  طفل
 ٥٢٫٠٠ ١٨  راشد ٦١٫٦٩ ١٨  راشد
أطفال 

  وراشدین
أطفال  ٥١٫٤٧ ١٨

  وراشدین
٥٥٫٠٣ ١٨ 

  االقتصادیة

  ١٠٧ الكلي

القیم  ٢٨٠. ٢ ٢٫٥٤٧
السلبیة 

في 
الجانب 

  ١٠٧ الكلي االقتصادي

.٦٣٢. ٢ ٩١٧ 

 ٥٤٫٠٠ ٧١  طفل ٥٣٫٣٧ ٧١  طفل
 ٥٤٫٠٠ ١٨  راشد ٥٢٫١٤ ١٨  راشد

  الوطنیة

أطفال 
  وراشدین

٥٨٫٣٣ ١٨ 

القیم  ٦٢٩. ٢ ٩٢٧.
السلبیة 

أطفال في 
  وراشدین

٥٤٫٠٠ ١٨ 

.١٫٠٠٠ ٢ ٠٠٠ 
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 ١٠٧ الكلي
 

الجانب 
 الوطني

  ١٠٧ الكلي

 ٥٣٫٧٩ ٧١  طفل ٥٥٫٢٦ ٧١  طفل
  راشد ٥١٫٥٠ ١٨  راشد

أطفال 
  وراشدین

١٨ 
١٨ 

٥٧٫١٩ 
أطفال  ٤٥٫٨٣

  وراشدین
٥٧٫٣٣ ١٨ 

  الجمالیة

  ١٠٧ الكلي

القیم  ٣٤٧. ٢ ٢٫١١٦
السلبیة 

في 
الجانب 
  ١٠٧ الكلي الجمالي

٢٩٤. ٢ ٢٫٤٥١ 

 ٥٤٫٧٦ ٧١  طفل ٥٤٫٢٣ ٧١  طفل
 ٥٢٫٥٠ ١٨  راشد ٥٩٫٦١ ١٨  راشد
أطفال 

  وراشدین
أطفال  ٤٧٫٥٠ ١٨

  وراشدین
٥٢٫٥٠ ١٨ 

  البیئیة

  ١٠٧ الكلي

القیم  ٢٢٣. ٢ ٣٫٠٠٣
السلبیة 

في 
الجانب 
  ١٠٧ الكلي البیئي

٤٦١. ٢ ١٫٥٥٠ 

 ٥٤٫١٣ ٧١  طفل ٥٣٫٠١ ٧١  طفل

 ٥٠٫٤٢ ١٨  راشد ٥١٫١١ ١٨  راشد
أطفال 

  وراشدین
أطفال  ٦٠٫٨١ ١٨

  وراشدین
٥٧٫٠٦ ١٨ 

  
  

الدرجة 
الكلیة 
للقیم 

 ١٠٧ الكلي االیجابیة
 

١٫١٠٢  
  

٥٧٦ ٢ 

الدرجة 
الكلیة 
للقیم 

 السلبیة 
  ١٠٧ الكلي

 

.٦٢٦. ٢ ٩٣٨ 

والقیم عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في القیم اإلیجابیة ) ٩(یتضح من الجدول 
. جنة وفقا لمتغیر عمر مقدم األنشودةفي الجانب السلبي المتضمنة في قناة طیور ال

ویعزو الباحثون ھذه النتیجة إلى عدد المتابعین من األطفال والذین ال یفرقون بین 
في حین یعنى ھؤالء األطفال بأشیاء ) جنس أو عمر مقدم األنشودة(ھذه المتغیرات 

شودة أخرى تتمثل في مكان تقدیم األنشودة، أو األلوان التي عرضت من خاللھا األن
أو األلحان التي ظھرت مع عرض األنشودة وحركات المقدمین وكذلك التحضیرات 
التي رافقت عرض األنشودة، وربما یركز المستمعون على مستوى إیقاع األنشودة 
أكثر من تركیزھم على عمر مقدم األنشودة، وربما ترجع النتیجة الحالیة إلى كون 

مثل جانبا عاطفیا یتمثل في براءة األطفال غالبیة األناشید یعرضھا األطفال وھذا ی
وعفویتھم، إضافة إلى كون المشاھدین لألناشید من األطفال وفقا لما یراه باندورا في 
نظریة التعلم االجتماعي یركزون على التعلم بالتقلید والمحاكاة للمشاھد التي یرونھا 

حلة العمریة للطفل ویركزون على الحركات والكلمات المنطوقة وغرابتھا وافقا للمر
المشاھد بما یحقق استمتاعھم في االستماع لألنشودة أكثر من تركیزھم على جنس 

  .المقدم أو عمره الزمني
للتعرف على الفروق في القیم : من حیث المكان الذي قدمت فیھ األنشودة: ثالثا

باحثان اإلیجابیة والقیم في الجانب السلبي المتضمنة في قناة طیور الجنة استخدم ال
  : اختبار مان ویتني وكانت النتائج كما في الجدول االتي
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المتضمنة في قناة ) اإلیجابیة(اختبار مان ویتني للفروق في القیم ) ١٠(الجدول 
  )مكان تصویر األنشودة(طیور الجنة وفقا لمتغیر 

المكان الذي القیم اإلیجابیة 
صّورت فیھ المادة 

 العدد  اإلعالمیة
متوسط 
 الرتب

موع مج
  الداللة z مان وتني الرتب

 ٣٥٦٦٫٥٠ ٥٢٫٤٥ ٦٨  داخلي
 ١٩٩٨٫٥٠ ٥٤٫٠١ ٣٧  خارجي

  اإلیمانیة

 ١٠٥ المجموع الكلي
  

١٢٢٠٫٥٠٠  
-

٠٫٢٧٣ 
 

.٧٨٥ 

 ٣٦٤٧٫٥٠ ٥٣٫٦٤ ٦٨  داخلي
 ١٩١٧٫٥٠ ٥١٫٨٢ ٣٧  خارجي

  التعبدیة

 ١٠٥ المجموع الكلي
  

١٢١٤٫٥٠٠  
-

٠٫٣١١ 
 

.٧٥٥ 

 ٣٦٨٣٫٠٠ ٥٤٫١٦ ٦٨  داخلي
 ١٨٨٢٫٠٠ ٥٠٫٨٦ ٣٧  خارجي

  العلمیة

 ١٠٥ المجموع الكلي
  

١١٧٩٫٠٠٠  
-

٠٫٧٠٠ 
 

.٤٨٤ 

 ٣٦٧٩٫٠٠ ٥٤٫١٠ ٦٨  داخلي
 ١٨٨٦٫٠٠ ٥٠٫٩٧ ٣٧  خارجي

  االجتماعیة

 ١٠٥ المجموع الكلي
  

١١٨٣٫٠٠٠  
-

٠٫٥١٧ 
 

.٦٠٥ 

 ٣٨٦١٫٠٠ ٥٦٫٧٨ ٦٨  داخلي
 ١٧٠٤٫٠٠ ٤٦٫٠٥ ٣٧  خارجي

  االسریة

 ١٠٥ المجموع الكلي
  

١٠٠١٫٠٠٠  
-

١٫٨٨٢ 
 

.٠٦٠ 

 ٣٦٧٧٫٠٠ ٥٤٫٠٧ ٦٨  داخلي
 ١٨٨٨٫٠٠ ٥١٫٠٣ ٣٧  خارجي

  االقتصادیة

 ١٠٥ المجموع الكلي
  

١١٨٥٫٠٠٠  
-

٠٫٦٧٨ 
 

.٤٩٨ 

 ٣١٩٨٫٠٠ ٤٧٫٠٣ ٦٨  داخلي
 ٢٣٦٧٫٠٠ ٦٣٫٩٧ ٣٧  خارجي

  الوطنیة

 ١٠٥ المجموع الكلي
  

٨٥٢٫٠٠٠  
-

٤٫٠٦٢ 
 

.٠٠٠ 

 ٣٧٦٢٫٠٠ ٥٥٫٣٢ ٦٨  داخلي
 ١٨٠٣٫٠٠ ٤٨٫٧٣ ٣٧  خارجي

  الجمالیة

 ١٠٥ المجموع الكلي
  

١١٠٠٫٠٠٠  
-

١٫٢٣٩ 
 

.٢١٥ 

 ٣٤٦٢٫٠٠ ٥٠٫٩١ ٦٨  داخلي
 ٢١٠٣٫٠٠ ٥٦٫٨٤ ٣٧  خارجي

  البیئیة

 ١٠٥ المجموع الكلي
  

١١١٦٫٠٠٠  
-

١٫٤٢٢ 
 

.١٥٥ 

 ٣٦٠٧٫٠٠ ٥٣٫٠٤ ٦٨  ليداخ
 ١٩٥٨٫٠٠ ٥٢٫٩٢ ٣٧  خارجي

  االیجابیة

 ١٠٥ المجموع الكلي
  

١٢٥٥٫٠٠٠  
-

٠٫٠٢٠ 
 

.٩٨٤ 
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 القیم السلبیة
المكان الذي  القیم السلبیة

صّورت فیھ المادة 
 العدد  اإلعالمیة

متوسط 
 الرتب

مجموع 
  الداللة z مان وتني الرتب

 ٣٥٢٠٫٥٠ ٥١٫٧٧ ٦٨  داخلي
 ٢٠٤٤٫٥٠ ٥٥٫٢٦ ٣٧  خارجي

القیم السلبیة 
في الجانب 

 ١٠٥ المجموع الكلي  اإلیماني
  

١١٤٫٥٠٠   
  
-

١٫٦٨٩
 

.٠٩١ 

 ٣٦٠٤٫٠٠ ٥٣٫٠٠ ٦٨  داخلي
 ١٩٦١٫٠٠ ٥٣٫٠٠ ٣٧  خارجي

القیم السلبیة 
في الجانب 

   ١٠٥ المجموع الكلي  التعبدي

١٢٥٨٫٠٠٠   
٠٫٠٠٠

 

١٫٠٠٠ 

 ٣٥٥٤٫٥٠ ٥٢٫٢٧ ٦٨  داخلي
 ٢٠١٠٫٥٠ ٥٤٫٣٤ ٣٧  خارجي

القیم السلبیة 
في الجانب 

 ١٠٥ المجموع الكلي  العلمیة
  

١٢٠٨٫٥٠٠   
-

١٫١٥١
 

.٢٥٠ 

 ٣٦٣٣٫٥٠ ٥٣٫٤٣ ٦٨  داخلي
 ١٩٣١٫٥٠ ٥٢٫٢٠ ٣٧  خارجي

القیم السلبیة 
في الجانب 
 ١٠٥ المجموع الكلي  االجتماعیة

  

١٢٢٨٫٥٠٠   
-

٠٫٣٤٦
 

.٧٢٩ 

 ٣٥٣٩٫٠٠ ٥٢٫٠٤ ٦٨  داخلي
 ٢٠٢٦٫٠٠ ٥٤٫٧٦ ٣٧  خارجي

القیم السلبیة 
نب في الجا

 ١٠٥ المجموع الكلي  االسریة
  

١١٩٣٫٠٠٠   
-

١٫١٨٢
 

.٢٣٧ 

 ٣٥٧٣٫٠٠ ٥٢٫٥٤ ٦٨  داخلي
 ١٩٩٢٫٠٠ ٥٣٫٨٤ ٣٧  خارجي

القیم السلبیة 
في الجانب 
 ١٠٥ المجموع الكلي  االقتصادیة

  

١٢٢٧٫٠٠٠   
-

٠٫٦٢٧
 

.٥٣١ 

 ٣٦٠٤٫٠٠ ٥٣٫٠٠ ٦٨  داخلي
 ١٩٦١٫٠٠ ٥٣٫٠٠ ٣٧  خارجي

بیة القیم السل
في الجانب 

   ١٠٥ المجموع الكلي  الوطني

١٢٥٨٫٠٠٠   
٠٫٠٠٠

 

١٫٠٠٠ 

 ٣٥٩٠٫٥٠ ٥٢٫٨٠ ٦٨  داخلي
 ١٩٧٤٫٥٠ ٥٣٫٣٦ ٣٧  خارجي

  الجمالیة

 ١٠٥ المجموع الكلي
  

١٢٤٤٫٥٠٠   
-

٠٫٢٤٥
 

.٨٠٦ 

 ٣٦٠٦٫٠٠ ٥٣٫٠٣ ٦٨  داخلي
 ١٩٥٩٫٠٠ ٥٢٫٩٥ ٣٧  خارجي

القیم السلبیة 
في الجانب 

 ١٠٥ المجموع الكلي  بیئيال
  

١٢٥٦٫٠٠٠   
-

٠٫٠٤٦
 

.٩٦٣ 

 ٣٥٤٠٫٥٠ ٥٢٫٠٧ ٦٨  داخلي
 ٢٠٢٤٫٥٠ ٥٤٫٧٢ ٣٧  خارجي

الدرجة 
الكلیة للقیم 

 ١٠٥ المجموع الكلي  السلبیة
  

١١٩٤٫٥٠٠   
-

٠٫٦٣٥
 

.٥٢٦ 

م وجود فروق ذات داللة إحصائیة في القیم عد) ١٠( یتضح من الجدول 
اإلیجابیة والقیم السلبیة المتضمنة في قناة طیور الجنة وفقا لمتغیر مكان تصویر 



 - ٣٥٢ -

باستثناء القیم الوطنیة حیث بینت النتائج وجود فروق في القیم الوطنیة . األنشودة
لبدیل تعزى لمكان تصویر األنشودة ولصالح التصویر في مكان خارجي مقارنة با

ویعزى إلى أن القناة موجھة لألطفال، ومشاھدي القناة في غالبیتھم من . الداخلي
األطفال، وھناك عددا من الجوانب األساسیة في األنشودة تجذب الطفل المتابع أكثر 
من تركیزه على مكان تصویرھا، ومن ھذه الجوانب؛ التركیز على اللحن، والكلمات، 

ان، وحركات المقدم أكثر من تركیزھم على مكان عرض واألصوات، واإلیقاع، واأللو
األنشودة، حیث تعّد العوامل سابقة الذكر من الجوانب ذات األھمیة للتركیز والتمعن 
في األنشودة وھذا یتوافق مع عدد من النظریات النفسیة كنظریة تشومسكي في 

ورني في نمو النمو اللغوي ونظریة باندورا في التعلم االجتماعي ونظریة كارین ھ
الشخصیة ونظریة جالسر الواقعیة، وجمع أتباع المدرسة السلوكیة التي تؤمن 
جمعیھا بشكل عام باألفكار المنطوقة كجانب للتعلم والمثیرات التي تلفت األنظار 
وتخلق جوا من الدافعیة إلى التعلم أكثر من التركیز على المكان الذي تعرض فیھ 

النتیجة أعاله التي بینت وجود فروق تعزى للبعد األنشودة، وھذا ما یتضح في 
الوطني وھذه النتیجة طبیعیة بكون زیارة أو تصویر المواقع الطبیعیة والتاریخیة 
وعرض المقدسات اإلسالمیة یسھم بشكل بناء في تجسید الصورة وغرس القیم 
والمساعدة على التذكر واسترجاع المعلومات وتكوینھا أكثر من عرض األفكار 

  .القیم بشكل شفوي، مما یدلل على منطقیة النتائج وشمولیتھاو
  التوصیات

ضرورة االھتمام بوسائل اإلعالم بتقدیم األناشید الھادفة والمنضبطة بضوابط .١
  .اإلسالم وقیمھ والمناسبة لمرحلة الطفولة

إجراء مزیٍد من األبحاث العلمیة والدراسات الھادفة حول القنوات الفضائیة التي .٢
  .عنى بتقدیم برامج األطفال بشكل خاص في بیئات ومواقع مختلفةت

مراجعة الجھة القائمة على إدارة قناة طیور الجنة لألناشید المعروضة وتنبیھھم . ٣
  .إلى القیم السلبیة لتقویمھا وتعدیلھا

توعیة األسر إلى ضرورة االنتباه إلى نوعیة البرامج والفقرات التي یتابعھا . ٤
 وعدم تركھم عرضة – ولو لفترة وجیزة –مجالستھم أثناء المشاھدة أطفالھم، و

  .للمضامین المعروضة دون تنبیھ أو توعیة واعیة مسؤولة
ینبغي على وسائل اإلعالم إیالء برامج األطفال مزیدا من العنایة من حیث األفكار . ٥

والمضامین والشكل، وعرض المحتوى اإلعالمي على لجان متخصصة في 
 والتربیة وعلم النفس واإلعالم لتقدیم محتوى إعالمي آمن وجاذب ومؤثر الشریعة
  .إیجابیا

  



 - ٣٥٣ -

  المراجع 
دینامیات الجماعة، مفاھیم نظریة ). ٢٠١٧(أبو النور، محمد، ویحیى،  .١

  .دار الزھراء للنشر والتوزیع: الریاض. وتطبیقات عملیة
لم النفس ع) ٢٠١٣(أبو النور، محمد؛ وجمعة، آمال؛ عبد الفتاح، أحمد  .٢

دار الزھراء للنشر : الریاض. االجتماعي رؤیة تحلیلیة لقضایاه المعاصرة
  .والتوزیع

دار : عمان. سیكولوجیة التنشئة االجتماعیة). ٢٠٠٧(أبو جادوا، صالح  .٣
 .المسیرة للنشر والتوزیع

دار : بیروت. ، أثر وسائل اإلعالم على الطفل)١٩٩٠(أبو معال، عبد الفتاح  .٤
 .الشروق للنشر

دار غیدا : عمان. دور التلفزیون في قیم األسرة). ٢٠١٢. (األمیر، وعد  .٥
  .للنشر والتوزیع

، فلسفة التربیة اإلسالمیة في الحدیث الشریف، )١٩٨٣(بكر، عبد الجواد  .٦
 .دار الفكر العربي: ، مصر١ط

برنامج تربیة طفل ما قبل المدرسة بین النظریة ). ١٩٩٤(بھادر، سعدیة  .٧
 دار الصدر لخدمات الطباعة والنشر: رةالقاھ. والتطبیق

القیم التي یعكسھا المضمون ). ٢١٠٥(بوشیخاوي، أسمھان ورقیھ، محمود  .٨
وأثرھا على البناء المعرفي " أفالم الكارتون"األجنبي في برامج األطفال 

وھران ، مدیة ، : الثقافي للطفل دراسة میدانیة عبر والیات القطر الجزائري
 ١٦٦-١٢٩، )٢٣(٦،مجلة الطفولة والتنمیة. البلیدة

الطفل والتلفزیون، ملتقى الطفل والتلفزیون، ). ٢٠٠٤(عوینات، علي ت .٩
 .مطبعة جامعة عمار ثلجي األغواط: الجزائر

، تطویر مقیاس األمن النفسي في )١٩٩٨( التل، شادیة وأبو بكرة، عصام  .١٠
 )٢(١٣، مجلة دراسات نفسیة، إطار إسالمي

ج قناة طیور المضامین التربویة في بعض برام). ٢٠١٣. (جبریل، سالمة .١١
قسم . جامعة األزھر، كلیة التربیة. الجنة، رسالة ماجستیر غیر منشورة

 .أصول التربیة
تعلـم القـیم وتعلیمـھ، تصـور نظـري وتطبیقـي ). ٢٠٠٧(جـد، ما، الجالد .١٢

 .دار المسیرة: ، عمان٢لطرائـق واستراتیجیات تدریس القیم، ط
لسیاسیة المتضمنة في القیم االجتماعیة وا). ٢٠٠٩. (الحبشي، مجدي .١٣

 الفضائیة و تأثیرھا على أطفال المرحلة Space – Toonبرامج قناة 
-٢٤، ص٩االبتدائیة دراسة تحلیلیة، مجلة كلیة التربیة باإلسماعیلیة، ع 

٩٧. 
القیم المتضمنة في برامج األطفال في قناة ). ٢٠٠٧.(الحریري، ماجدة .١٤

 ماجستیر غیر منشورة، دراسة تحلیلیة، رسالة: النیل لألسرة والطفل
  ).جامعة عین شمس، معھد الدراسات العلیا للطفولة(

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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دار الكتاب : القاھرة. ، القیم والعادات االجتماعیة١٩٦٦(ذیاب، فوزیة،  .١٥
 .العربي للطباعة والنشر

دور التلفزیون في نشر القیم اإلیجابیة لدى ). ١٩٩٤(رضا، عدلي سید  .١٦
، وزارة )حق الطفل في إعالم رشیدنحو (وقائع الندوة العلمیة . األطفال

  .الشئون االجتماعیة بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للطفولة، القاھرة
منظومـة القــیم التــي تعكسـھا البـرامج ). ٢٠١٠(، أحمــدالزبـون،  .١٧

الدینیــة فـي التلفزیــون األردني لدى عینة من الطلبة المراھقین في محافظة 
 .١١٣ - ١٦٣،  )٢(ة أم القـرى للعلـوم االجتماعیة عجلـون، مجلـة جامعـ

الزیود، ماجد، الشباب والقیم في عالم متغیر، دار الشروق للنشر  .١٨
 م٢٠٠٦والتوزیع، عمان، األردن، طبعة 

، دور القنوات الفضائیة العربیة في نشر القیم لدى )٢٠١١(سلیم، حنان،  .١٩
ات في محافظة األطفال دراسة تطبیقیة على عینة من اآلباء واألمھ

 .١٠٧-٨٧، ٥٢ ، ع١٤مج  ، ر-دراسات الطفولة  .أسیوط
، دراسة تقویمیة لبعض برامج قناة المجد )٢٠١٠(بحي، ماجدة، الص .٢٠

لألطفال في ضوء قیم تربیة الطفولة في اإلسالم، دراسات عربیة في التربیة 
   ٢٦٦ - ٢٣٧، )٣(٤وعلم النفس، 

دار : القاھرة. نظریات الشخصیة): م١٩٩٨( ، محمد السید الرحمنعبد  .٢١
 .قباء للطباعة والنـشر التوزیـع

: ، عمان)١ط(المدخل في االتصال الجماھیري، ). ١٩٨٦(سى عصام ، مو .٢٢
  .دار الفكر للنشر والتوزیع

عالم : القاھرة. التلفزیون والصحة النفسیة). ٢٠٠٠. (عطیھ، عز الدین .٢٣
 .الكتاب 

توظیف بعض أناشید فضائیة طیور الجنة في ). ٢٠١٢. (غانم ، مروة .٢٤
دى طالبات الصف الرابع تنمیة مفاھیم التربیة اإلسالمیة والمیول نحوھا ل

. كلیة التربیة، الجامعة االسالمیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. األساسي
 .فلسطین

دراسة تحلیلیة : ، الطفل ، المدرسة، التلفزیون)١٩٩٩(الغفور، محمد،  .٢٥
لمحتوى برامج األطفال في تلفزیون الكویت ودورھا في دعم القیم المراد 

  )١٣٧(٢٠ اآلداب والعلوم االجتماعیة،غرسھا في طفل المدرسة، حولیات
الواقع (، الطفل العربي )٢٠٠٣.(فلیھ، فاروق، وعبد الحمید، السید .٢٦

  .دار المسیرة للنشر والتوزیع: ، عمان)١ط(، )والطموح
منشورات : دمشق. قصائد األطفال في سوریة).  ٢٠٠٣.(قرانیا، محمد  .٢٧

 .اتحاد الكتاب
ن أفالم الكارتون في التلیفزیون تحلیل مضمو).  ١٩٩٨. (القلیني، فاطمة .٢٨

اإلعالم والمجتمع، دراسات في علم "المصري وتأسیس العنف عند األطفال 
 .دار المعرفة الجامعیة: اإلسكندریة. االجتماعي

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9++-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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منظومة القیم الدینیة ونقیضھا التي تضمنتھا ). ٢٠١١. (القواسمة، أحمد .٢٩
ة المرحلة  الفضائیة لدى طلبSpace Toonبرامج األطفال في قناة 

دراسة تحلیلیة، : الصفوف األولیة في المملكة العربیة السعودیة-االبتدائیة 
  ٣١١١-٢٠٨٩، ٣٨مج ,  االردن- العلوم التربویة -دراسات 

قناة طیور الجنة : اإلعالم التربوي التعلیمي). ٢٠١٤. (كریمھ،  بوخاري .٣٠
  ٧٢-٢،٤٩ مخبر الممارسات اللغویة،_ أنموذجًا، مجلة الممارسات اللغویة

اإلعالم الفضائي والجنس، عمان، األردن، دار ) ٢٠١١(الكناني، حسن  .٣١
 . أسامة لنشر والتوزیع

، القیم التربویة في برامج األطفال ووسائط اإلعالم )٢٠٠١(كنعان، أحمد  .٣٢
  .٤٧ – ٤٠، )٢ و١(الطالب، العدد / في تعزیزھا، مجلة المعلم

دار : لسالت التلفازیـة، الریاضالقـیم فـي المس). ١٩٩٨.(المحیـا ، مسـاعد .٣٣
 . العاصـمة للنشـر والتوزیع

، القیم التي تعكسھا برامج األطفال في القنوات )٢٠١٣(مغاري، أحمد،  .٣٤
 -مجلة جرش للبحوث والدراسات . التلفزیونیة الفلسطینیة دراسة تحلیلیة

 .١٤٧-١٢٤ ، ١٥مج , األردن 
ج األطفال في التلفزیون القیم التي تعكسھا برام).  ٢٠٠٢(منصور، منال  .٣٥

رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة . دراسة مسحیة للقناة الرابعة: المحلي
 .عین شمس، القاھرة
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