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خصائص وعادات جمهور األطفال في التعرض لبرامجهم في القنوات التمفزيونية 

الفضائية العربية 
 

الدكتور جميل وادي 
كمية التربية األساسية / جامعة ديالى 

مقدمة 
مف إف األطفاؿ يشكموف " حظيت الطفولة باىتماـ دولي خالؿ القرف الماضي انطالقا

نصؼ الحاضر وكؿ المستقبؿ ألية أمة مف األمـ ،وبدأ ذلؾ بإعالف جنيؼ لحماية األطفاؿ عاـ 
 التي تحقؽ فييا اتفاؽ المجتمع الدولي 2002بالقمة العالمية لمطفولة في عاـ " وانتياء1924

بمستويات عالية عمى أىداؼ إنمائية لتحسيف حياة األطفاؿ،وبمغت ذروة االىتماـ بالطفولة عندما 
عد المدة 1998 في العاشر مف تشريف الثاني 53/25أقرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة بقرارىا 

.   العقد الدولي لثقافة السالـ والالعنؼ ألطفاؿ العالـ2010ػ 2001مف 
           لكف ىذا االىتماـ الدولي رافقو عمى المستوى الوطني في العراؽ اىماؿ واضح لمطفولة 
،اذ لـ تمؽ الطفولة العراقية العناية الكافية مف الدولة بسبب انشغاليا بالحروب مع الدوؿ المجاورة 

عف العقوبات االقتصادية التي فرضيا مجمس االمف " ،والتخبط في سياساتيا الداخمية،فضال
عمى الجوانب االقتصادية واالجتماعية والصحية عمى " الدولي عمى النظاـ ، مما انعكس سمبا

المجتمع برمتو وكاف االطفاؿ احد ضحايا تمؾ السياسات التي ادت الى بروز ظواىر خطيرة 
،وارتفاع نسبة عمالة االطفاؿ وازدياد عدد ( 1)لمغاية لعؿ مف اىميا ارتفاع نسبة وفيات االطفاؿ 

. ( 2) (اطفاؿ الشوارع)المشرديف 
            وعمى الرغـ مف الدور المعروؼ لالعالـ في المساىمة بعممية التنشئة االجتماعية 

عف خمؽ الكثير مف " مف خالؿ توسيعو لمدارؾ االطفاؿ وفتح آفاؽ المعرفة اماميـ،فضال
االىتمامات لدييـ وبالتالي المحافظة عمى ىويتيـ الثقافية والتصدي لمجوانب السمبية التي 

بيذا الدور،وبذلؾ كانت المواد االعالمية " يتعرضوف ليا،اال اف النظاـ السابؽ لـ ييتـ كثيرا
. المقدمة لالطفاؿ غير كافية ولـ يكف بامكانيا سد الحاجات االساسية لالطفاؿ

            واذا كانت بدايات النظاـ السابؽ قد شيدت بعض االىتماـ بيذه الجوانب كاصدار 
الصحؼ والمجالت والكتب وانتاج البرامج االذاعية والتمفزيونية الخاصة باالطفاؿ ،فأف ذلؾ 

االىتماـ تراجع بشكؿ شبو تاـ عمى مستوى اصدار المطبوعات بمختمؼ انواعيا ولـ يبؽ مف 
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متنفس اماـ االطفاؿ سوى الساعات القميمة التي تبث مف خالليا بعض البرامج االذاعية 

. والتمفزيونية ،وكانت قاصرة وغير وافية في تمبية احتياجات االطفاؿ 
              بيذا الواقع المرير وىذه الخمفية المتعبة استقبؿ االطفاؿ العراقيوف السيؿ العاـر مف 

الرسائؿ االتصالية عبر محطات البث التمفزيوني الفضائي العربي واالجنبي الذي تدفؽ عمى 
الساحة العراقية بعد سقوط النظاـ السابؽ ،وشكؿ ذلؾ صدمة اعالمية لعمـو الشعب العراقي 

. وبخاصة االطفاؿ منيـ 
       ويمكف لممراقب اف يالحظ سمة التناقض في المواقؼ االولية لمجميور ازاء تمؾ 

الفضائيات والتي تراوحت بيف الدىشة واالنبيار والرفض والتذمر ،بمعنى آخر اف البعض كاف 
يؤيد التعرض لمبث الفضائي بينما رفضو البعض االخر،في حيف كانت مواقؼ آخريف متذبذبة 

بيف ىذا الموقؼ وذاؾ،والغرابة في ذلؾ ،اذ سجمت مواقؼ متماثمة في تاريخ التعامؿ البشري مع 
المنجزات التكنموجية الجديدة ،وكانت مواقؼ الجميور العراقي ازاء الياتؼ في بداية ظيوره 

. 2003مشابية لمموقؼ مف التمفزيوف في الخمسينيات والفضائيات بعد التاسع مف نيساف عاـ 
مف مواقؼ التأييد والرفض والتردد تغيرت خصائص وعادات الجميور "                وانطالقا

العراقي في التعرض االتصالي لمبث الفضائي ،ولـ يكف االطفاؿ بمنأى عف ذلؾ التغيير ،وىذا 
مايتناولو ىذا البحث ،بمعنى آخر اف البحث معني بالدرجة االساس في العالقة بيف الطفؿ 

. العراقي والمحطات التمفزيونية الفضائية
 

مشكمة البحث 
            تزايدت في االونة االخيرة فرص الصورة في االنتشار جراء ثورة االتصاالت التي 

افضت الى تطور تكنموجيا االتصاؿ التمفزيوني الفضائي وظيور نظـ االتصاؿ الرقمي الى درجة 
الذي " ثقافة الصورة" اخذ فيو البعض يتحدث عف مفاىيـ جديدة لـ تكف معروفة مف قبؿ كمفيـو 

والف التمفزيوف يتميز بجممة خصائص تجعمو اكثر فاعمية مف بقية وسائؿ . مازاؿ في طور التبمور
االعالـ االخرى كجمعو بيف الكممة المسموعة والصورة المرئية بشكؿ يتيح لو استيعاب المضموف 

،ذلؾ اف الصورة تعد مف المسائؿ التي اليشؾ فييا الجميور بخاصة عندما ترتبط بالحركة 
عف اف ىذه الوسيمة بوسعيا التركيز عمى التفاصيؿ مما يزيد في قدرتيا عمى " والصوت ،فضال

 ،لذلؾ احتؿ التمفزيوف مكاف باقي وسائؿ االعالـ عند عمـو الجميور وبخاصة (3)االقناع 
مف " لـ يعد التمفزيوف مجرد وسيمة تتـ مشاىدتيا ولكنو اصبح نوعا " وعمى ىذا االساس.االطفاؿ 

االتصاؿ الذي تتدفؽ رسائمو باستمرار وىي رسائؿ سيمة الفيـ وتمتمؾ القدرة عمى جذب االنتباه 
وبذا اصبحت ىذه الوسيمة االتصالية الجماىيرية مف اىـ  .(4)"مما اكسبيا قيمة اجتماعية عالية
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واخطر الوسائؿ المؤثرة عمى قيـ السموؾ ومعارفو واتجاىاتو لدى االطفاؿ السيما اف ىناؾ نسبة 

 . (5)كبيرة مف االطفاؿ يتعرضوف لمتمفزيوف بصفة منتظمة 
             وبيذا الشأف اشارت العديد مف الدراسات الى اف انتشار القنوات التمفزيونية الفضائية 

زاد مف المعدؿ العالمي لمشاىدة االطفاؿ لمتمفزيوف مؤكدة اف المشاىدة باتت تتراوح بيف اربع 
،بينما كاف المعدؿ العالمي "،أي بمعدؿ خمس ساعات ونصؼ الساعة يوميا"وسبع ساعات يوميا
. ( 6) ساعة في اليـو 3ػ2في الثمانينيات نحو 

             لكؿ ماذكر ولعدـ اشباع االعالـ العراقي لحاجات االطفاؿ ولحداثة البث التمفزيوني 
مف الجميور العراقي عمى مشاىدة المحطات  "متزايد" الفضائي في العراؽ الحظ الباحث اقباال

الفضائية وزيادة ساعات التعرض ،اال اف ىذه الجوانب وتمؾ المتعمقة بالكشؼ عف عالقة الطفؿ 
بتمؾ المحطات العربية منيا او االجنبية لـ تدرس منذ وصوؿ البث التمفزيوني الفضائي الى 

العراؽ قبؿ حوالي عاميف،لذا نجد اف مشكمة البحث تتجسد في التعرؼ عمى خصائص وعادات 
االطفاؿ في التعرض لممحطات الفضائية ،ويقود ذلؾ بالنتيجة الى كشؼ العالقة الرابطة بيف 

. االطفاؿ وتمؾ المحطات

أىمية البحث 
تجسد في " كبيرا" دوليا"           اشرنا الى اف الطفولة لقيت في السنوات الماضية اىتماما

اتفاقيات وتشريعات اريد بيا النيوض بيذه الشريحة االجتماعية ،وذلؾ مف خالؿ عمميات التنمية 
العمميةالنقاذ االطفاؿ مف واقع االىماؿ الذي تعرضوا لو ،ويتـ ذلؾ مف خالؿ قنوات متعددة يقؼ 

االعالـ بوسائمو المختمفة في مقدمتيا ،فدوره في عمميات التنمية اليستياف بو، وعميو اضحت 
،وبخاصة "وعراقيا" وعربيا" مف الموضوعات الميمة دوليا" عالقة االعالـ باالطفاؿ"موضوعات 

منيا الموضوعات التي تتناوؿ عالقة االطفاؿ بالمحطات التمفزيونية الفضائية،ذلؾ اف البث 
الفضائي احدث تغييرات الفتة لمنظر في خصائص وعادات تعرض االطفاؿ لو ، ولعؿ مف 

اوضحيا ارتفاع معدالت مشاىدة االطفاؿ لممضاميف المعدة لمكبار ،مف ىنا تنبع اىمية دراسة 
عالقة االطفاؿ العراقييف بالمحطات الفضائية بيدؼ الكشؼ عف طبيعتيا وسماتيا االساسية وىو 

عف اف ىذا الموضوع لـ يحظ عمى حد عمـ الباحث باىتماـ " ما اىتـ بو ىذا البحث ،فضال
الباحثيف والدارسيف مف قبؿ ،ذلؾ اف اغمب الدراسات ركزت عمى دراسة عالقة الجميور العاـ 
بالمحطات مف دوف االىتماـ بجميور االطفاؿ ،بينما ذىب بعضيا الى تحميؿ مضاميف برامج 

عف الجميور " تمؾ المحطات او دراسة المحطة نفسيا مف زاوية كونيا وسيمة اعالمية بعيدا
. والبرامج
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مف ابعادالعممية االتصالية الجماىيرية "            وبما اف التعرض يشكؿ بعدا

ييدؼ الى الوصوؿ الى الجميور بغية " ،والف االتصاؿ عموما(مصدر،وسيمة،رسالة، مستقبؿ)
( 7 )التأثير فيو ، واف العممية االتصالية اليمكف ليا االكتماؿ ما لـ يستقبميا فرد او مجموعة افراد

لذا فأف ىذا البحث الذي ييدؼ الى تعرؼ طبيعة عالقة جميور معيف بمؤسسات اعالمية يعد .
مف البحوث التي يمكف اف يستند الييا المخططوف والممارسوف في رسـ السياسة البرامجية لتمؾ 

المؤسسات،كما اف المعطيات التي سيسفر عنيا البحث نابعة مف الواقع الميداني عف طريؽ 
عف مساىمة ذلؾ في ادامة التواصؿ بيف جميور االطفاؿ والييئات "البحث العممي ، فضال

في احداث التأثير وفي تحديد نوعو " التمفزيونية،بخاصة واف لمعالقة بيف ىذيف الجانبيف دورا
واتجاىو، وعميو فأف الوقوؼ عمى طبيعة العالقة بيف جميور االطفاؿ والييئات التمفزيونية بشكؿ 

الى االنطباعات " عممي امر في غاية االىمية لكونو يبتعد عف وصؼ تمؾ العالقة استنادا
والتأمالت الذاتية التي يعترييا الخطأ في غالب االحواؿ والتي كاف ليا تأثيرات سمبية عمى العمؿ 

. االعالمي العربي والعراقي عمى حد سواء 
              كما تنبع اىمية البحث مف منطمؽ اف المحطات التمفزيونية قد اتسع استخداميا 

بصورة كبيرة في السنتيف االخيرتيف في العراؽ ،اذ اصبحت المصدر االساس الذي يستقي منو 
. الجميور العراقي االخبار والمعمومات عبر البرامج والمواد المختمفة التي تمده بيا تمؾ المحطات 

مف ذلؾ فأف البحث يحاوؿ بالنتائج التي يتوصؿ الييا اعطاء صورة "           انطالقا
موضوعية عمى وفؽ منيج عممي لممعنييف عف طبيعة وابعاد عالقة االطفاؿ العراقييف بالمحطات 

التمفزيونية الفضائية العربية واالجنبية التي تعرضوا ليا ، والسيما واف الوقوؼ عمى طبيعة ىذه 
، ذلؾ اف عالقة الجميور "العالقة امر تقتضيو المرحمة السياسية التي يمر بيا العراؽ حاليا

العراقي وبضمنو االطفاؿ بالمحطات التمفزيونية الفضائية لـ تنشأ بشكؿ طبيعي ،بؿ جاءت بعد 
. انييار نظاـ سياسي بمؤسساتو المختمفة

 
ىدؼ البحث 

             تؤكد المالحظات االولية المتعمقة بالبث الفضائي في العراؽ حدوث تغييرات ميمة 
في عالقة االطفاؿ بالتمفزيوف بعد اف تيسر لالسرالعراقية استقباؿ البث التمفزيوني الفضائي ،اال 
اف طبيعة ىذه العالقة لـ تتضح بعد مف خالؿ العمؿ العممي ،لذا فأف ىذا البحث ييدؼ الى 

تحديد خصائص وعادات جميور االطفاؿ في التعرض لمحطات البث التمفزيوني الفضائي 
: العربية واالجنبية مف خالؿ الوقوؼ عمى

. ػ حجـ المشاىدة وابعاد العالقة مع المحطات الفضائية العربية1
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. ػ تعرؼ االوقات المفضمة لممشاىدة2
. ػ الكشؼ عف مدى التعرض لممحطات التمفزيونية االجنبية3
. ػ استقصاء مدى الرغبة في مشاىدة كؿ لوف مف الواف البرامج التمفزيونية4
. ػ تحديد المحطات الفضائية المفضمة ودوافع مشاىدتيا5
. ػ بياف مدى متابعة الوالديف لمشاىدة اطفاليـ لمتمفزيوف6
. ػ تعرؼ مدى رغبة االطفاؿ في مشاىدة برامج الكبار7
.  ػ الكشؼ عف طبيعة األعماؿ التي يقوـ بيا األطفاؿ في أثناء مشاىدة التمفزيوف8
.  ػ الوقوؼ عمى حجـ المشاىدة بيف النشاطات التي يقضي بيا األطفاؿ وقت فراغيـ9

. ػ مدى مشاركة األطفاؿ أسرىـ في مشاىدة التمفزيوف10
 
 

منيج البحث وادواتو 
 

            ينتمي ىذا البحث الى الدراسات الوصفية التي تيدؼ الى تصوير وتحميؿ وتقويـ 
خصائص ظاىرة معينة او مجموعة مف الظاىرات ،وفي مثؿ ىذه الدراسات يعد منيج المسح مف 

لمحصوؿ عمى بيانات ومعمومات عف الظاىرة " منظما" عمميا" اىـ المناىج المعتمدة بوصفو جيدا
 ،وعميو فأف اعتماده في بحثنا كاف بقصد وصؼ مجمؿ الجوانب المتعمقة (8)موضوع البحث 

بعالقة جميور االطفاؿ العراقييف بالمحطات التمفزيونية الفضائية،اما االداة المستخدمة فيي 
صحيفة االستقصاء التي روعي في تصميميا جميع الضوابط والخطوات العممية والعممية ، وقد 

تناولت مشاىدة االطفاؿ لممحطات التمفزيونية وموقفيـ مف " سؤاال (18)تضمنت الصحيفة 
البرامج المبثوثة مف خالليا والوقوؼ عمى حدود رغباتيـ في التعرض لممحطات العربية واالجنبية 

، والبرامج التي يفضموف التعرض الييا،والمدى الزمني لمتعرض واوقاتو وفتراتو، واخذ بالحسباف 
عند صياغة االسئمة الضوابط المتعارؼ عمييا بحيث تكوف االسئمة مناسبة لمحصوؿ عمى 

. المعمومات مف جميور االطفاؿ 
وذلؾ "وتجريبا"           واجرى الباحث اختبار االسقصاء لمتأكد مف صالحية الصحيفة منطقيا

: مف خالؿ عرضيا عمى ثالثة خبراء ىـ 
جامعة ديالى / كمية التربية االساسية/عمـ االجتماع /محمود محمد سمماف.د.ـ.ػ أ1
جامعة بغداد / كمية االداب/ عمـ النفس/ ميند النعيمي .د.ـ.ػ أ2
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          وقد عدلت الصحيفة في ضوء آراء الخبراء ومالحظاتيـ التي لفتت انتباه الباحث الى 

كما قاـ الباحث بتطبيؽ اولي استكشافي .مواطف النقص والقصور في شكؿ االستقصاء ومضمونو
مف تالميذ الصؼ السادس االبتدائي في مدرسة "  تمميذا15لمصحيفة عمى عينة تألفت مف 

النابغة الذبياني االبتدائية التابعة الى مديرية تربية محافظة ديالى،وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى مدى 
فيـ مفردات العينة لالسئمة ولاللفاظ المستخدمة ودرجة وضوحيا وسيولتيا ومدى تجاوب التالميذ 

مع كؿ سؤاؿ ،وعمى ضوء ذلؾ اجرى الباحث بعض التعديالت عمى الصحيفة بضمنيا حذؼ 
. سؤاليف واعادة صياغة سؤاليف اخريف

          واشتمؿ البحث استطالع عينة عشوائية لطمبة الصؼ السادس االبتدائي في مدينة 
بعقوبة الجديدة وبعقوبة القديمة :مثمت مناطؽ " طالبا80بعقوبة وضواحييا ،وقد بمغ حجـ العينة 

وحي المعمميف والقاطوف وبيرز واليويدر والسادة والحديد ،ولمظروؼ االمنية الصعبة التي 
تشيدىا محافظة ديالى والتوجس المعروؼ عند االىالي مف مثؿ ىذه النشاطات واحتماالت 

تأويميا الى غير اىدافيا،لكؿ ذلؾ استعاف الباحث بمجموعة مف طمبة كمية التربية االساسية في 
جامعة ديالى الذيف تقع محاؿ سكناىـ في المناطؽ المذكورة لمقابمة االطفاؿ في تمؾ المناطؽ 
ومؿء الصحيفة بأنفسيـ بعد ايضاح ما يتعذر عمى االطفاؿ فيمو مف االسئمة ،اذ قاـ الباحث 

بتدريب ىذا الفريؽ عمى كيفية مؿء الصحيفة ، وجرى توزيع الصحيفة عمى المناطؽ بشكؿ 
. 28/3/2005ولغاية 1/3/2005متساو ،وكاف ذلؾ ضمف مدة زمنية بدأت في 

 
الدراسات السابقة 

 
              يعد البث التمفزيوني الفضائي ظاىرة جديدة عمى المستوى العربي، لذلؾ فأف 

الدراسات المعنية بعالقة الجميور بالمحطات الفضائية مازالت محدودة ،اما تمؾ المعنية بعالقة 
. ( 9)االطفاؿ بيذه المحطات فيمكف القوؿ انيا نادرة 

             فعمى المستوى العربي يمكف االشارة الى دراسة الباحثة نيى عاطؼ عدلي العبد 
وتمثمت مشكمة  البحث في تعرؼ ".عالقة الطفؿ المصري بالقنوات الفضائية العربية"الموسومة

عالقة الطفؿ المصري بالمحطات الفضائية العربية ودوافع مشاىدتيا واالشباعات المتحققة ، 
وقد استخدمت الباحثة منيج المسح . وىدؼ الى معرفة استخدامات االطفاؿ ليذه المحطات 

وطبقت عمى "  سؤاال57لمحصوؿ عمى البيانات مف خالؿ صحيفة االستقصاء التي تضمنت 
مفردة مف االطفاؿ ،وسحبت العينة باسموب التوزيع المتساوي عمى 480عينة عمدية قواميا 
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المتغيرات الثالثة لمدراسة وىي النوع ونوع المدرسة والمستوى االقتصادي واالجتماعي ،ومف ابرز 

: النتائج التي توصمت الييا الدراسة
يشاىدوف القنوات العربية اكثر  (%42,5)ػ اف جميع االطفاؿ يشاىدوف القنوات الفضائية، منيـ 1
يشاىدوف القنوات االجنبية اكثر ،وتتساوى مشاىدة القنوات العربية واالجنبية لدى  (21،9%)
. مف عينة الدراسة(35,6%)
مف  (%30,6)،واف " مف االطفاؿ يشاىدوف القنوات الفضائية يوميا (%65,4)ػ تبيف اف 2

مف العينة يشاىدىا اقؿ  (%4,8)و" االطفاؿ يشاىدوف القنوات الفضائية اربع ساعات فأكثر يوميا
". مف ساعة يوميا

ػ واشارت الى اف مف اىـ اسباب تفضيؿ االطفاؿ مشاىدة القنوات العربية خالؿ مدة معينة ىي 3
النيا تعقب عودة االطفاؿ مف المدارس ،واف  (%20,8)و (%54,4)فترة الراحة مف المذاكرة 

%( . 28,3) يشاىدوف القنوات بمفردىـ ، بينما يشاىدىا مع افراد االسرة  (48,5%)
،قناة دريـ  spacetoon( 88,1)ػ اتضح اف اىـ القنوات التي يشاىدىا االطفاؿ ىي قناة 4

،قناة   (%77,1)،قناة النيؿ لالسرة واالطفاؿ    (%78,1)،قناة دريـ الثانية  (%82,8)االولى 
art teenz ( . 72,3)  لالطفاؿ%

ترشيد مشاىدة االطفاؿ :               وانتيت الدراسة الى عدد مف التوصيات العامة منيا
لمقنوات الفضائية بتخصيص ساعات محدودة لمشاىدتيـ ليا مع توعية الطفؿ بأىمية اختيار 

. المضموف الذي يالئمو ،والتأكيد عمى خطورة مشاىدتو لممضموف المعد لمكبار
         اما عمى المستوى العراقي فالبد مف االشارة الى غياب البحوث المعنية بدراسة 

خصائص وعادات االطفاؿ في التعرض لممحطات التمفزيونية الفضائية ،ولكف ىناؾ العديد مف 
الدراسات التي تناولت خصائص وعادات تعرض الجميور العراقي بشكؿ عاـ لمبث التمفزيوني 

وكانت ىذه الدراسات قريبة .االرضي ، وبعضيا جاء ضمف دراسة عامة شاممة لمجميور العربي
وابرزتمؾ الدراسات  الدراسة التي اجراىا المركز . مف حيث االجراءات مف بحثنا الى حد ما 

خصائص وعادات الجميور العربي في "العربي لبحوث المشاىديف و المستمعيف الموسومة 
العراؽ والسوداف والمغرب : ،وشممت الدراسة االقطار العربية اآلتية(10)"التعرض لالذاعة والتمفزيوف

. واالردف والكويت
             وىدؼ البحث الى الوقوؼ عمى حجـ االستماع والمشاىدة واظيار ابعاد العالقة مع 

االذاعات ومحطات التمفزيوف لمتعرؼ عمى االوقات المفضمة لتعرض الجميور ولتحديد مدى 
استماع ومشاىدة مواطني كؿ قطر الذاعات وتمفزيونات االقطار العربية االخرى ، والكشؼ عف 
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عف استقصاء مدى الرغبة في سماع ومشاىدة كؿ نمط " مدى التعرض لالذاعات االجنبية ،فضال

. مف انماط وألواف البرامج االذاعية والتمفزيونية
عمى استمارة مقابمة الستقصاء البيانات "             واستخدـ في البحث منيج المسح معتمدا

غطت الخصائص الشخصية "  سؤاال46والمعمومات المستيدفة ، وقد احتوت االستمارة 
لممبحوثيف كما تناولت االستماع والمشاىدة بجوانبيما المختمفة ،وقد اختيرت عينة البحث مف 
االقطار العربية المذكورة بطريقة المعاينة العمدية غير االحتمالية ،وبمغ الحجـ الكمي لمعينة 

موزعيف عمى االقطار التي شمميا البحث عمى  وفؽ متغيرات محددة ، ومف بيف " طفالً 1051
: النتائج التي توصؿ الييا

%( 41,5)مف مجموع مفردات العينة يشاىدوف التمفزيوف بانتظاـ ، واف  (%40,6)ػ تبيف اف 1
%( . 16,5)فقد كانت نسبتيـ " ،اما الذيف اليشاىدونو اال نادرا"يشاىدونو احيانا

مف مجموع الذيف يشاىدوف بانتظاـ يقضوف اربع ساعات  (%41,7)ػ واشار البحث الى اف 2
في "  ساعات يوميا4ػ3منيـ يقضوف بيف  (%23،4)في مشاىدة التمفزيوف ، واف " يوميا

%( 22)فقد كانت نسبتيـ "  ساعة يوميا3ػ2المشاىدة ،اما الذيف افادوا بأنيـ يشاىدوف لمدة 
،اما الذيف يقضوف اقؿ مف ساعة  (%1,2)" ساعة يوميا2ػ1،وبمغت نسبة الذيف يقضوف مف 

%( . 0,5)فأف نسبتيـ كانت 
ػ احتمت البرامج السياسية واالخبارية المرتبة االولى عند الذيف يفضموف مشاىدة البرامج بانتظاـ 3

، ثـ تمتيا البرامج الغنائية ثـ الثقافية ، وقد جاءت االفالـ االجنبية في مؤخرة البرامج مف حيث 
.    تفضيؿ الجميور ليا 

  

نتائج البحث 

أػ مستوى مشاىدة االطفاؿ لممحطات 

 التمفزيونية الفضائية ومداىا الزمني واوقاتيا 

ػ مشاىدة المحطات التمفزيونية العربية "اوال

        اظيرت نتائج التحميؿ اف جميع االطفاؿ في العينة يشاىدوف المحطات الفضائية العربية 
،اذ بمغت نسبة الذيف يشاىدوف الفضائيات بشكؿ دائـ (1)كما موضح في الجدوؿ رقـ 

اليشاىد " ،ولـ يسجؿ اف احدا(%13,75")، بينما بمغت نسبة الذيف يشاىدونيا احيانا(86,25%)
. تمؾ المحطات
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مف حياة " اساسا"            ويعني ذلؾ اف التعرض لممحطات الفضائية اصبح يشكؿ جزءا

. الطفؿ العراقي بغض النظر عف المستويات االقتصادية واالجتماعية وغيرىا 

 

يبيف مستوى مشاىدة االطفاؿ لممحطات الفضائية العربية  (1)جدوؿ رقـ

 
مشاىدة المحطات الفضائية 

 العربية
 التكرار

النسبة 
 المئوية

 86,25 69 " يشاىد دائما

 13,75 11 "يشاىد احيانا

 ػ ػ اليشاىد

 100 80 المجموع

 

ػ مشاىدة المحطات التمفزيونية االجنبية              "ثانيا
       

اف نسبة تعرض االطفاؿ لممحطات الفضائية االجنبية مف عدمو تكاد  (2)  يوضح جدوؿ رقـ
تكوف متقاربة الى حد ما ،اال اف درجة المشاىدة كانت مختمفة بشكؿ واضح بيف االطفاؿ الذيف 

،بينما الذيف (%15)يتعرضوف لمفضائيات ، فقد ظير اف نسبة الذيف يشاىدونيا بشكؿ دائـ بمغت 
، واتضح اف اكثر مف نصؼ العينة التشاىد المحطات الفضائية  (%30)"يشاىدونيا احيانا

وقد يعزى ارتفاع نسبة عدـ التعرض الى عدـ المعرفة بالمغات .(%55)االجنبية اذ بمغت النسبة 
ويالحظ في .االجنبية مما يتعذر عمى االطفاؿ فيـ البرامج الموجية الييـ مف المحطات االجنبية

ىذا الشأف اف بعض المحطات االجنبية تمكنت مف تجاوز ىذه المشكمة مف خالؿ انتاج البرامج 
التي  

في بعض افالـ الكارتوف " التحتاج مف االطفاؿ معرفة المغة المستخدمة فييا ،ويتضح ذلؾ جميا
. ، وىذا ما يفسر تعرض بعض االطفاؿ لتمؾ المحطات "تـو وجيري"مثؿ 
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يبيف مشاىدة االطفاؿ لممحطات الفضائية االجنبية  (2)جدوؿ رقـ 

 

 التكرار  مشاىدة المحطات االجنبية 
% 

 15 12 "يشاىد دائما

 30 24 "يشاىد احيانا

 55 44 اليشاىد

 المجموع
80 100 

 

ػ مدى المشاىدة "ثالثا
 

              تبيف مف خالؿ التحميؿ اف اكثر مف نصؼ العينة تتعرض لممحطات الفضائية 
منيا تتعرض ليا عمى مدى اكثرمف يوميف في  (%25)، و(%53،75)بشكؿ يومي وبنسبة 

االسبوع ،اما الذيف كاف مستوى تعرضيـ اقؿ مف ستة اياـ في االسبوع فقد بمغت نسبتيـ 
(. 3)وكما موضح في الجدوؿ رقـ  (21،25%)

مف االطفاؿ عمى مشاىدة " واضحا"              ويالحظ مف خالؿ ذلؾ اف ىناؾ حرصا
، بمعنى اخر اف مشاىدة التمفزيوف اضحت "المحطات التمفزيونية الفضائية بشكؿ يومي تقريبا

وتتفؽ ىذه النتائج مع ما ذىبت اليو بعض الدراسات . مفردة اساس مف مفردات حياتيـ اليومية
مما يعطي لمتمفزيوف  .(11)مف اف االطفاؿ اصبحوا مف اكثر الشرائح االجتماعية مشاىدة لمتمفزيوف

اىمية كبيرة كوسيمة اتصالية جماىيرية فاعمة في حالة استخداميا بالشكؿ الصحيح لمتأثير في 
. سموؾ االطفاؿ وثقافتيـ

 

يبيف مدى مشاىدة االطفاؿ لممحطات الفضائية خالؿ االسبوع  (3)جدوؿ رقـ 
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 التكرار مدى المشاىدة
% 

 "يوميا
43 53,75 

 25 20 اكثر مف يوميف

 21,25 17 اقؿ مف ستة اياـ

 100 80 المجموع

  
مف االطفاؿ الذيف يتعرضوف لمتمفزيوف  (%11،62)اف "          واتضح مف التحميؿ ايضا

مف ساعتيف الى ثالث  (%23،25)بشكؿ يومي تستغرؽ مدة مشاىدتيـ مف ساعة الى ساعتيف و
اكثر مف اربع  (%27،90) مف ثالث ساعات الى اربع ساعات   و (%20،37)ساعات و

. ساعات
              وعمى وفؽ النسب المذكورة تعد مشاىدة االطفاؿ لمتمفزيوف مف النوع الكثيؼ ،ويقوؿ 

المشاىدة الكثيفة لبرامج التمفزيوف تعكس رغبة " المختصوف بشأف االثر االيجابي لذلؾ اف 
وتوفر ليـ الدافع ... االطفاؿ في التعرؼ عمى الجماعة التي ينتموف الييا ويعيشوف داخميا 

بمعنى اخر اف المشاىدة " ( 12)والحافز الف يسألوا عف معاني واقواؿ ما كانوا يسمعوف ويقرأوف
" . الكثيفة تعزز مف عممية التنشئة االجتماعية لالطفاؿ

 

يبيف المدى الزمني لمشاىدة االطفاؿ اليومية لممحطات الفضائية  (4)جدوؿ رقـ
 
 

المدى الزمني لممشاىدة  
 التكرار

% 

 ساعة الى ساعتيف
5 11،62 

 23،25 10 ساعتاف الى ثالث

 37،20 16 ثالث الى اربع ساعات

 27،90 12 اكثر مف اربع ساعات
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 99،97 43 المجموع

 

 

 

 

ػ اوقات المشاىدة "رابعا
مف العينة انيا  (%38،75)         وعف االوقات المفضمة لممشاىدة خالؿ اليـو اوضحت نسبة

تفضؿ المشاىدة في اوقات مختمفة مف اليوـ ،وىي النسبة االكبر في العينة ، وبمغت نسبة الذيف 
لممشاىدة فكانت " ،اما الذيف وجدوا في وقت العصراالكثر مناسبا(%30)"يفضموف المشاىدة ليال

،وانخفضت نسبة االطفاؿ الذيف يشاىدوف التمفزيوف في اوقات الصباح (%17،5)نسبتيـ 
، وقد يعود ىذا االنخفاض الى انشغاؿ (%5،،12)و  (%1،25)والظيراذ جاءت عمى التوالي  

االطفاؿ في ىذه االوقات بدواميـ المدرسي ، بخاصة واف بعض المدارس يتناوب فييا الدواـ 
". وظيرا"صباحا

يوضح االوقات التي يفضؿ االطفاؿ  فييا مشاىدة التمفزيوف  (5)جدوؿ رقـ 

 التكرار اوقات المشاىدة
% 

 1،25 1 "صباحا

 12،5 10 "ظيرا

 17،5 14 "عصرا

 30 24 "ليال

 38،75 31 اوقات مختمفة

 100 80 المجموع

 
 

في  مشاىدة المحطات التمفزيونية الفضائية  (عينة البحث)ب ػػػ حدود رغبات االطفاؿ 
 



2006/ العدد الثالث والعشرون                                مجمة ديالى   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ػ المحطات المفضمة لدى االطفاؿ "اوال

انيا تفضؿ المحطات الفضائية العربية عمى "             اوضحت جميع عينة البحث تقريبا
لالطفاؿ الذيف " جدا" المحطات الفضائية االجنبية ، وجاء االختالؼ في درجة االفضمية بسيطا

، بينما بمغت نسبة االطفاؿ الذيف (%3،75)يفضموف المحطات االجنبية بحيث لـ تتجاوز نسبتيـ
ويبدو اف ىذا . (5)وكما موضح في الجدوؿ رقـ  (%96،25)يفضموف المحطات العربية 

". التفاوت الكبير في النسبة جاء بسبب المغة كما اوضحنا سابقا
 
 
 
 
 
 

يبيف المحطات التمفزيونية الفضائية المفضمة عنداالطفاؿ  (6)جدوؿ رقـ 

 التكرار المحطات المفضمة
% 

 96،25 77 المحطات العربية

 3،75 3 المحطات االجنبية

 100 80 المجموع

                      وبشأف المحطات الفضائية التي يفضؿ االطفاؿ مشاىدتيا ، تبيف اف 
،وقد يعزى ذلؾ الى كثرة البرامج المحمية (%26،25)احتمت المرتبة االولى بنسبة" الشرقية"محطة 

التي كانت تعمؿ في تمفزيوني " عف استعانتيا بالكوادر نفسيا تقريبا" التي تبثيا المحطة ، فضال
مف برامجيا كانت " ،كما اف بعضا" العراؽ والشباب وىو ما اعتاد عميو الجميورالعراقي سابقا

ومشاىد برنامج " بطاقة تموينية "تحاكي الواقع الذي يعيشو الجميور خالؿ ىذه المدة كبرنامج 
".  شايؼ خير ومستاىمو" و" كرستة وعمؿ"وبرنامجي " كاري كاتير"

السعودية المرتبة الثانية اذ حصمت عمى نسبة      " المجد"              واحتمت محطة 
وتشيرىذه النسبة الى مقدار ما يشغمو الجانب الديني في اتجاىات الجميور العراقي  (11،25%)

،  "حاليا
 المتخصصتاف   ”mbc3“ و ”spacetoon“             وفي المرتبة الثالثة جاءت محطتا 

كما توازنت في المرتبة الرابعة  .(%8،75)ببرامج االطفاؿ ،اذ حصمت كؿ منيما عمى نسبة 
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حاصمة عمى ما  (محطة عامة منوعة ) ”mbc1”و (محطة لبث االفالـ) ”mbc2“محطتا 

محتمة الموقع الخامس ، بينما وقعت (%5)بنسبة" العراقية" وحظيت محطة. (%6،25)نسبتو
الرياضية في المرتبة " الجزيرة"االخبارية و" الجزيرة" المخصصة لالطفاؿ وartteenz”“محطات 

" روتانا سينما"وكانت المرتبة السابعة مف نصيب محطات .(%3،75)السادسة في السمـ بنسبة 
 (فنية)" روتانا"و (محطة عامة) ”infinity“و  (غناء وموسيقى)" الخميجية"االخبارية و" العربية"و

احد المبحوثيف : وفي المرتبة االخيرة جاءت تفضيالت االطفاؿ عمى النحو اآلتي. (%2،5)بنسبة
  المبنانية العامة والثاني لـ يفضؿ محطة عمى اخرى ، بؿ اشار ”LBC”فضؿ مشاىدة محطة

". محطات االغاني "،اما الثالث فأكد انو مشاىدتو تقتصر عمى " كؿ المحطات"الى انو يشاىد 
               ويالحظ مف سمـ المحطات المفضمة تفضيؿ بعض االطفاؿ مشاىدة محطات 

مف اىتماـ " وىما مف المحطات االخبارية ، مما يعني اف االخبار تشغؿ حيزا" العربية"و"الجزيرة"
االطفاؿ ،واذا كاف اىتماـ الجميور االعالمي ينصب بالدرجة االساس عمى التعرؼ عمى اخبار 

، فأف (13)وتؤكد ذلؾ االدبيات االعالمية " القرب المكاني "الدائرة المحيطة بيـ او ما يعرؼ ب
. ذلؾ يعني اف ما يدور في البالد مف احداث تشغؿ االطفاؿ وتقمقيـ

 

يوضح المحطات التمفزيونية الفضائية المفضمة لدى االطفاؿ  (7)جدوؿ رقـ

 % التكرار المرتبة المحطةت 

 26،25 21 1 الشرقية 1

 11،25 9 2 المجد 2

3 spacetoon 3 7 8،75 

4 MBC3 3 7 8،75 

5 MBC1 4 5 6،25 

6 MBC2 4 5 6،25 

 5 4 5 العراقية 7

 3,75 3 6 الجزيرة 8

 3،75 3 6 الجزيرة الرياضية 9

10 artteenz 6 3 3،75 
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 2،5 2 7 روتانا سينما 11

 2،5 2 7 روتانا 12

 2،5 2 7 العربية 13

 2،5 2 7 الخميجية 14

 2،5 2 7 انفينتي 15

16 LBC 8 1 1،25 

 1،25 1 8 كؿ المحطات 17

18 
 محطات االغاني

8 1 1،25 

 المجموع
80 100 

             
           اما البرامج التي يفضؿ االطفاؿ مشاىدتيا مف ىذه المحطات فقد جاءت افالـ 

، (%16،25)الكارتوف والمسمسالت واالفالـ السينمائية في المرتبة االولى بنسبة                
وتوازنت في المرتبة الثالثة . (%12،5)بعدىا جاءت الرغبة في سماع القرآف الكريـ بنسبة 

جاءت  (%8،75)،وبنسبة (%10)البرامج العامة واالخبارية اذ حصمت كؿ منيما عمى نسبة 
محتمة المرتبة  (%7،5)االغاني في المرتبة الرابعة ،وحصمت برامج مسابقات االطفاؿ عمى نسبة 

الخامسة ،وكانت برامج المقاءات مع الفنانيف قد وقعت في المرتبة االخيرة عمى سمـ البرامج 
%(. 2،5)المفضمة وبنسبة 

 

يوضح البرامج التمفزيونية التي يفضؿ االطفاؿ مشاىدتيا  (8)جدوؿ رقـ 
 
 

 البرامج المفضمة ت
 المرتبة

 % التكرار

1 
 المسمسالت

1 13 16،25 

 16،25 13 1 االفالـ 2

 16،25 13 1 افالـ كارتوف 3
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 12،5 10 2 القرآف الكريـ 4

 10 8 3 االخبار 5

 10 8 3 برامج عامة  6

 8،75 7 4 اغاني  7

 7،5 6 5 مسابقات االطفاؿ 8

 2،5 2 6 لقاءات مع فنانيف 9

 80 المجموع
100 

 

ػػػ حدود االعجاب بالمحطات المتخصصة ببث برامج االطفاؿ "ثانيا
                 

                 اظيرت نتائج التحميؿ المتعمقة بالمحطات الثالث المتخصصة ببث برامج 
اف نسبة                     ” artteenz”و” mbc3”و” spacetoon“: االطفاؿ وىي 

” mbc3” فيما جاءت محطة ”spacetoon” مف االطفاؿ يفضموف مشاىدة محطة  (58،75%)
مف العينة مشاىدتيا ،  (%26،25)في المرتبة الثانية مف حيث االفضمية اذ فضؿ ما نسبتو 

”  spactoon“ويشار الى اف محطة  . artteenz( ”15%)“وبمغت نسبة مشاىدي محطة 
الفضائية التي كانت في مقدمة اىتمامات االطفاؿ العراقييف ،قد خصصت غالبية وقتيا لبث افالـ 

 ، بمعنى اخر اف افالـ الكارتوف ىو (14)الكارتوف الذي اخذت منو االفالـ االجنبية حصة االسد 
القيـ " ما يجذب االطفاؿ ليذه المحطة بالدرجة االساس ،وبيذا الشأف اشارت دراسات الى اف 

التي تعكسيا افالـ ومسمسالت الرسوـ المتحركة في المحطة المذكورة تتناقض مع اليوية العربية 
 . (15)االسالمية 

 
يبيف المحطات المتخصصة  (9)جدوؿ رقـ

ببرامج االطفاؿ التي يفضؿ االطفاؿ مشاىدتيا 
 

 التكرار المحطات
% 

spacetoon 47 58،75 
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Mbc3 21 26،25 

artteenz 12 15 

 100 80 المجموع

 
            وبخصوص البرامج التي يفضؿ االطفاؿ مشاىدتيا في ىذه المحطات تبيف اف غالبية 

منيـ يرغب بمشاىدة برامج  (%6،25)يفضموف مشاىدة افالـ الكارتوف ،ونسبة (%85 )االطفاؿ
 يفضموف مشاىدة برامج االطفاؿ العامة مف دوف االطفاؿمف  (%3،75)المسابقات ، تمتيا نسبة 

تحديد برامج بعينيا ، بينما جاءت اغاني االطفاؿ والدمى المتحركة في مؤخرة اىتماـ االطفاؿ اذ 
وكاف مف بيف افالـ . (10)وكما موضح في الجدوؿ رقـ  (%2،5)حصمت كؿ منيما عمى نسبة 

عالء "و" ويوغي"و" وتـو وجيري"و" كابتف ماجد"الكارتوف التي يرغب االطفاؿ بمشاىدتيا افالـ 
" القناص" و " كوناف"و" عدناف ولينا"و" ابطاؿ الديجيتاؿ"و" بوكيموف"و " فوفو"و"بيكاتشيو"و" الديف

لـ يذكروا اسماء برامج المسابقات وافالـ الدمى  (عينة البحث)االطفاؿ ،لكف " لحف الحياة"و 
. المتحركة التي يشاىدونيا

، ذلؾ اف ىذا " طبيعيا"                  اف استحواذ افالـ الكارتوف وبيذه النسبة الكبيرة يعد امرا
 ( .16)مف طفؿ ماقبؿ المدرسة " الشكؿ التمفزيوني ىو االكثر جاذبية لالطفاؿ بدءا

يوضح البرامج التمفزيونية التي يفضؿ االطفاؿ مشاىدتيا  (10)جدوؿ رقـ 
 

 % التكرار البرامج

 85 68 افالـ الكارتوف

 6،25 5 المسابقات

 3،75 3 البرامج العامة

 2،5 2 الدمى المتحركة

 2،5 2 اغاني االطفاؿ

 100 80 المجموع

 
            وبشأف اعجاب االطفاؿ ببرامج االطفاؿ المبثوثة مف المحطات الفضائية االجنبية 

عينة )االطفاؿ مف  (%57،5)، في حيف(%20)بمغت نسبتيـ " دائما"ظير اف الذيف تعجبيـ 
ويفصح . (11)التعجبيـ وكما موضح في الجدوؿ رقـ  (%22،5)،و"احيانا"اعجبتيـ  (البحث



2006/ العدد الثالث والعشرون                                مجمة ديالى   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذلؾ عف قمة مشاىدة االطفاؿ العراقييف لبرامج المحطات االجنبية ، كما يعني ذلؾ مف جانب 

اخر اف المحطات التمفزيونية العربية والمحمية تعمؿ مف دوف منافسة عمى جميور االطفاؿ مما 
يتيح ليا فرصة كبيرة لتعزيز قيـ الثقافة العربية في نفوسيـ بخاصة اذا قممت ىذه المحطات مف 
االعتماد عمى برامج االطفاؿ االجنبية المبثوثة مف خالليا ،اذ يشير المختصوف الى اف نسبة 

الى البرامج التي تتنتجيا " قياسا" برامج االطفاؿ االجنبية في المحطات العربية تعد كبيرة جدا
المؤسسات االعالمية العربية ، فعمى سبيؿ المثاؿ بمغ اعتماد التمفزيوف المصري عمى الكارتوف 

عف "  ،فضال(17)، مع اف مصر تعد مف الدوؿ المتقدمة في االنتاج الفني (%97،6)المستورد 
. انعداـ انتاج الكارتوف المحمي في دوؿ عربية عديدة بضمنيا العراؽ 

 
يبيف مدى اعجاب االطفاؿ في  البرامج  (11)جدوؿ رقـ 

الموجية  ليـ مف المحطات التمفزيونية الفضائية االجنبية 
 

مدى االعجاب ببرامج 
 المحطات االجنبية

 % التكرار

 20 16 "تعجبني دائما

 57،5 46 "تعجبني احيانا

 22،5 18 التعجبني

 100 80 المجموع

 
ج ػػػػ مدى مشاىدة االطفاؿ لبرامج الكبار 

  
            اوضحت نتائج التحميؿ اف مستوى متابعة الوالديف الطفاليـ بشأف مشاىدة برامج 

%( 33،75)اف                 (12)الكبار تكاد تكوف متذبذبة ، فقد تبيف مف خالؿ الجدوؿ رقـ
،في حيف "احيانا"يسمحوف  (%36،25)مف العوائؿ تسمح الطفاليا بمشاىدة برامج الكبار،ونسبة 

وقد يشير ىذا التذبذب في متابعة االبناء الى انشغاالت . (%30)بمغت نسبة الذيف اليسمحوف 
عما " االسرة بالكثيرمف االمور التي تراىا اكثر اىمية ولعؿ في مقدمتيا توفير لقمة العيش ،فضال

عمى االىتماـ " تعيشو مف قمؽ وتوتر جراء االحداث التي تمر بيا بالدىـ مما ينعكس سمبا
كما اف تراجع القيمة المادية والمعنوية لمشيادات العممية جعؿ العديد مف العوائؿ . باالطفاؿ

التنظر بعيف التقدير لمعممية التعميمية ،االمر الذي قمؿ مف تقنيف وقت االطفاؿ، مما يوجب 
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االشراؼ الجدي عمى عممية تعرض االطفاؿ لمتمفزيوف،وىذا اليتفؽ مع ما ينصح بو المعنيوف مف 

 استفسارات عفضرورة متابعة الوالديف لكيفية تعرض اطفاليـ لمتمفزيوف ،وذلؾ بيدؼ االجابة 
عف توجيو " االطفاؿ حوؿ بعض الجوانب وربطيا بالحياة االجتماعية التي يعيشوف فييا ،فضال

. ( 18)االطفاؿ واختيار البرامج التي تناسبيـ 

يبيف مدى سماح الوالديف الطفاليـ بمشاىدة برامج الكبار  (12)جدوؿ رقـ 
 

مدى سماح الوالديف لالطفاؿ 
 بمشاىدة برامج الكبار

 % التكرار

 33،75 27 "يسمح دائما

 36،25 29 "يسمح احيانا

 30 24 اليسمح

 100 80 المجموع

 
 (عينة البحث)االطفاؿ مف  (%65)             ومما يدلؿ عمى عدـ المتابعة اف نسبة 

يشاىدوف برامج الكبار والصغار عمى حد سواء، اما الذيف يشاىدوف باستمرار برامج الكبار مف 
وبخصوص ىذه النسبة ىناؾ احتماالف . (%16،25)دوف مشاىدة برامج الصغار فبمغت نسبتيـ 

في التأويؿ اوليما اما اف يكوف االطفاؿ غير دقيقيف في االجابة عمى الرغـ مف االيضاح الكامؿ 
لطبيعة السؤاؿ، عمى اف ىذا االيضاح وقؼ عند الحدود التي ال تجعؿ االطفاؿ يختاروف بدائؿ 

في " بمالىء الصحيفة ، وفي حالة كوف ىذا الخيار ىو الحقيقي فذلؾ يؤشر امورا" اخرى تأثرا
مف طمبة الصؼ السادس االبتدائي ، وفي  (عينة البحث)االطفاؿ غاية االىمية ، بخاصة واف 

ىو مشاىدة برامج " ىذه المرحمة العمرية مع عدـ المتابعة مف االباء يكوف االختيار االكثر وقوعا
اما االطفاؿ الذيف يشاىدوف برامج الصغار فقط فبمغت نسبتيـ .الصغار والكبار في الوقت نفسو 

. ، وربما ىؤالء ىـ الذيف يحظوف بمتابعة والدييـ (18،75%)
 

يوضح مدى مشاىدة االطفاؿ لبرامج الكبار  (13)جدوؿ رقـ 
 

مدى مشاىدة االطفاؿ لبرامج 
 الكبار

 % التكرار
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 18،75 15 برامج االطفاؿ

 16،25 13 برامج الكبار

 65 52 "االثناف معا

 100 80 المجموع

   
           ويشترؾ االطفاؿ العراقيوف بخاصية مشاىدة برامج الكبار مع االطفاؿ في العالـ ،اذ 
تعد مشاىدة االطفاؿ لبرامج الكبار مف الظواىر المشخصة في تعرض االطفاؿ لمتمفزيوف ،ذلؾ 

اف البرامج التمفزيونية التي تشاىد عمى نطاؽ واسع بالنسبة لالطفاؿ ىي البرامج المخصصة 
 . (19)لمكبار 

 
د ػػػػ دوافع التعرض ووزنو بيف ما يقضي بو االطفاؿ وقت فراغيـ 

              
          كشفت النتائج اف ابرز االسباب التي تدفع االطفاؿ لمشاىدة التمفزيوف ىي لالشتراؾ 

مف العينة ، فيما عزا بعض  (%42،5)مع االسرة في مشاىدة البرامج ،اذ اشار الى ىذا السبب 
،وبمغت نسبة الذيف (%28،75)االطفاؿ ذلؾ الى اخذ قسط مف الراحة بعد العودة مف المدرسة 

،الى ذلؾ رأى (%12،5)يتعرضوف لمتمفزيوف بسبب رغبتيـ في مشاىدة برامجيـ المفضمة 
 اكدوا اف لممشاىدة دوافع االطفاؿمف (%6،25)اف الدافع ىو لالرتياح مف المذاكرة ،لكف (10%)

. اخرى خارج اطار االسباب المذكورة 
 

يبيف دوافع تعرض االطفاؿ لممحطات التمفزيونية الفضائية  (14)جدوؿ رقـ
 

 دوافع التعرض لمتمفزيوف
 % التكرار

 42،5 34 لمشاىدة البرامج مع االسرة

 28،75 23 لالرتياح بعد العودة مف المدرسة

 12،5 10 لمشاىدة البرامج المفضمة

 10 8 لالرتياح مف المذاكرة

 6،25 5 اسباب اخرى



2006/ العدد الثالث والعشرون                                مجمة ديالى   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 100 80 المجموع

 
مف االطفاؿ يقضوف وقت فراغيـ في مشاىدة  (%28،75)اظيرت النتائج اف و           

يقضونو في المعب  (%11،25)يقضونو في ممارسة ىواياتيـ ، و (%26،25)التمفزيوف ، واف 
مع االصدقاء ، لكف النسبة االكبر اكدت انيا تقضي وقت الفراغ في ممارسة كؿ االشياء 

%(. 33،75)المذكورة وبمغت 
 

 

 

يوضح كيفية قضاء االطفاؿ الوقات فراغيـ  (15)جدوؿ رقـ
 

وزف المشاىدة بيف نشاطات 
  قضاء وقت الفراغ

 % التكرار

 مشاىدة التمفزيوف
23 28،75 

 26،25 21 ممارسة اليوايات

 11،25 9 المعب مع االصدقاء 

 33،75 27 كؿ االشياء المذكورة

 100 80 المجموع

غير  (15)في الجدوؿ رقـ  (كؿ االشياء المذكورة)            ولو افترضنا اف البديؿ االخير
موجود او وزعناه بالتساوي عمى البدائؿ الثالثة االولى لوجدنا اف مشاىدة االطفاؿ العراقييف 

لمتمفزيوف تساىـ وبشكؿ كبير في التقميؿ مف ميؿ االطفاؿ الى المعب مع االصدقاء ، وذلؾ يؤدى 
 االيجابية المعروفة ة، ومع اف لمتمفزيوف آثار" كبت الميو الطفولي "الى ما يصطمح عميو بحالة  

،اال اف اتساع الظاىرة المذكورة قد يقود الى اخماد امكانيات االطفاؿ ومواىبيـ التي تعد ضرورية 
وىي جماعة تضـ قرابة " تقدـ الطب النفسي "لمتأقمـ الفردي واالجتماعي ، بخاصة واف جماعة 

التجربة اوضحت اف االطفاؿ الذيف " ثالثمائة مف االطباء النفسانييف البارزيف اشارت الى اف 
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يكفوف عف مشاىدة التمفزيوف يمعبوف بطرؽ توحي باالفادة مف عالـ خيالي نشيط ، ومع استئناؼ 

. ( 20)" المشاىدة يقمؿ االطفاؿ ىذا النوع مف المعب 
 

ىػ ػػ مدى المشاىدة المقترنة بمشاركة االخريف والقياـ بأعماؿ معينة 
             

          اكدت دراسات ميدانية اف مشاىدة التمفزيوف تتميز مف دوف مشاىدة وسائؿ االعالـ 
" ،وىكذا كاف االمر ايضا  (21) تنشأ جماعات مشاىدة في البيوت إذاالخرى بأنيا نشاط اسري 

انيـ يفضموف مشاىدة  (عينة البحث)االطفاؿ مف  (%65)لدى االطفاؿ العراقييف ،اذ ابدى 
مشاىدة التمفزيوف بمعزؿ عف االخريف ، فيما  (%25)التمفزيوف مع افراد االسرة ، بينما فضؿ 

.  بمشاركة االصدقاء واالقرباء في المشاىدة  (%10)رغب 

يوضح مدى المشاركة المقترنة بمشاركة االخريف  (16)جدوؿ رقـ 
 

 % التكرار المشاىدة بمشاركة االخريف

 65 52 مع افراد االسرة

 25 20 وحدؾ

 10 8 مع االصدقاء واالقرباء

 100 80 المجموع

 
           

اثناء مشاىدتيـ في " دائما"مف افراد العينة انيـ يقوموف بأعماؿ معينة  (%18،75)        واكد 
 )اثناء المشاىدة فبمغت نسبتيـ في ، اما الذيف اليعمموف "احيانا"يعمموف  (%42،5)لمتمفزيوف، و 

: اآلتي (17)وكما موضح في الجدوؿ رقـ  (38،75%
 

يبيف مدى اقتراف المشاىدة بالعمؿ  (17)جدوؿ رقـ 
 

 % التكرار المشاىدة المقترنة بالعمؿ

 18،75 15 "اعمؿ دائما
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 42،5 34 "اعمؿ احيانا

 38،75 31 الاعمؿ

 100 80 المجموع

 
مف الذيف يعمموف سواء بشكؿ دائمي او غير دائمي بأنيـ  (%34،69)          واوضح 

الى اف مشاىدتيـ  (%32،65)اثناء مشاىدة التمفزيوف ،فيما اشار في يتحدثوف مع افراد االسرة 
%( 18،36)يقوموف بالمساعدة في االعماؿ المنزلية، و  (%14،28)تقترف بمذاكرة الدروس ، و 

.  اثناء مشاىدة التمفزيوففي يتناولوف الطعاـ 

 

 

 

 

اثناء مشاىدة التمفزيوف في يوضح نوع االعماؿ التي يقوـ بيا االطفاؿ  (18)جدوؿ رقـ
 

طبيعة االعماؿ المقترنة 
 بمشاىدة التمفزيوف

 % التكرار

 34،69 17 التحدث مع افراد االسرة

 32،65 16 مذاكرة الدروس

 14،28 7 المساعدة في االعماؿ المنزلية

 18،36 9 عند تناوؿ الطعاـ

 99،98 49 المجموع

 
 

تأمالت في النتائج 
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ػػػ اتضح اف مشاىدة التمفزيوف اضحت ممارسة يومية لالطفاؿ العراقييف ،ومفردة اساسية مف "اوال

مفردات حياتيـ ، لذا عمى القائـ باالتصاؿ استثمار ذلؾ لزيادة فاعمية دور التمفزيوف في 
عمميات تنمية االطفاؿ بمختمؼ المجاالت ، والسيما اف التمفزيوف في العراؽ لـ يوظؼ 

. بالقدر الكافي في ىذا المجاؿ خالؿ السنوات الماضية
 

ػػػ اف عدـ معرفة االطفاؿ بالمغات االجنبية يبدو انو واحد مف اسباب قمة تعرضيـ لممحطات "ثانيا
عف اف " االجنبية ، ولكف اتساع عمميات الدبمجة قممت مف شأف ىذا العائؽ ، فضال

ذلؾ جعؿ الطريؽ سيمة اماـ وصوؿ مجموعة القيـ واالفكار االجنبية الى الطفؿ 
. العراقي 

 
ػػػ لـ تشغؿ المحطات المتخصصة ببرامج االطفاؿ االىتماـ االوؿ لالطفاؿ العراقييف ، بؿ "ثالثا

لبرامج " جاءت في المرتبة الثالثة في سمـ اىتماماتيـ ، كما تبيف اف غالبيتيـ يتعرضوف
عمى حد سواء ، واليشكؿ ذلؾ ظاىرة محمية فحسب ، بؿ يشترؾ " الكبار والصغار 

االطفاؿ العراقيوف مع اطفاؿ العالـ في ذلؾ ، ويعني ىذا اف البرامج المعدة لالطفاؿ 
التشبع حاجاتيـ الحقيقية مما يدفعيـ الى البحث في برامج ومحطات الكبار " عموما

. وبطريقة غير منتظمة عما يشبع تمؾ الحاجات 
 

ػػػ لـ يحظ الطفؿ العراقي بمتابعة والدية جدية لتنظيـ تعرضو لممحطات التمفزيونية الفضائية ، "رابعا
ويشير ذلؾ الى اف تعرض االطفاؿ لمتمفزيوف يجري بطريقة عشوائية ، ما يعني اف 

منظومة القيـ واالفكار التي ستنغرس فيو ستكوف متباينة اف لـ تكف متناقضة ، او عمى 
اقؿ تقدير سيتكوف لدى الطفؿ سمـ قيمي تترتب فيو القيـ بطريقة مغايرة لترتيبيا في 

.  عمى شخصيتو ومقدار انسجامو مع المجتمع " مجتمعو ، مما ينعكس سمبا
 

ػػػ اتضح اف افالـ الكارتوف معيار االفضمية عند االطفاؿ في التعرض لمحطاتيـ "خامسا
عمى اىتماـ االطفاؿ ”  spacetoon“المتخصصة ،وىذا ما تجسد في استحواذ محطة 

. واف جؿ وقت ىذه المحطة قد خصص لبث افالـ الكارتوف " العراقييف ، خصوصا
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ػػػ رغـ كثافة مشاىدة االطفاؿ لمتمفزيوف ،اال اف ذلؾ لـ يمييـ عف ممارسة ىواياتيـ والمعب " سادسا

، " ظاىرة كبت الميو الطفولي "ػمع اقرانيـ ، ويشير ذلؾ الى انعداـ وجود ما يسمى ب
. وعميو الخوؼ عمى امكانيات االطفاؿ العراقييف ومواىبيـ مف الخمود

 
ػػػ تبيف اف نسبة المشاىدة المنفردة لمتمفزيوف كانت منخفضة ، بينما ارتفعت نسبة المشاىدة "سابعا

مع االخريف سواء أكانت بمشاركة االسرة او االصدقاء واالقرباء ، وىذا يعزز مقولة اف 
مشاىدة التمفزيوف نشاط اسري او نشاط مجموعات ترتبط بأواصر معينة ، ويبدو اف 
نشوء مجموعات المشاىدة يتعزز عند مرور المجتمعات بحوادث استثنائية كالحروب 

.  وغيرىا 
 

اثناء في  يقوموف بأعماؿ معينة (عينة البحث)االطفاؿ ػػػ اظيرت النتائج اف غالبية "ثامنا
مشاىدتيـ لمتمفزيوف مف دوف اف يكوف ىناؾ وزف مميز لعمؿ بعينو ، وربما يأتي ذلؾ 
" بسبب زحمة مشاغؿ الجميور وضيؽ وقتيـ ، ما يعني اف مشاىدة التمفزيوف مستقبال

.  لف تكوف مشاىدة لذاتيا ، بخاصة واف ايقاعات الحياة العصرية في تسارع متزايد
 

 

 

 

 

 

 

 

 التوصيات

 : ضوء النتائج التي توصؿ الييا البحث ندرج التوصيات اآلتيةفي 
 

ػػػ انشاء محطة تمفزيونية متخصصة ببث برامج االطفاؿ تأخذ عمى عاتقيا عكس التحوالت "اوال
السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي يشيدىا العراؽ في ىذه المرحمة ، عمى اف 

التكوف ىذه المحطة تابعة لجية فئوية معينة ، بؿ تابعة لشبكة االعالـ العراقي ، وذلؾ 
لتثقيؼ االطفاؿ بالثوابت الوطنية مف قيـ وافكار مف دوف اف تولي الثقافات الفرعية 

، لكي يتسنى ليا تعزيز الوالء لموطف ،بخاصة واف المرحمة الراىنة شيدت " اىتماما
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بحدود معينة لجية الوالءات المذىبية والقومية والعشائرية ، مما يسيـ في تفتيت " نموا

اف محطة تمفزيونية و. الوحدة الوطنية في حالة اتساعيا او الالمباالة في التعامؿ معيا 
لممحمي مف البرامج وتعكس مشاغؿ جميور االطفاؿ " مناسبا" عراقية تفرد حيزا

وحاجاتيـ عمى وفؽ اسس عممية ستكوف قادرة عمى جذب االطفاؿ ، وبالتالي تجنيبيـ 
التعرض لمحطات تمفزيونية عربية او اجنبية تسعى لتعزيز ثقافات بعيدة عف البيئة 

.  الجديدة المحيطة باالطفاؿ العراقييف 
 

ػػػ اجراء استطالعات رأي عممية بيف مدة واخرى لموقوؼ عمى آراء االطفاؿ ومواقفيـ ازاء ما " ثانيا
يقدـ ليـ مف برامج في المحطات التمفزيونية المحمية والعربية واالجنبية ، وذلؾ لكي 

يكوف بمقدور القائـ باالتصاؿ العراقي مف رسـ سياسة برامجية مناسبة الشباع حاجات 
االطفاؿ بشكؿ اليجعؿ الطفؿ العراقي يسعى الشباع احتياجاتو االعالمية عبر محطات 

.  عربية او اجنبية 
ػػػػ قياـ جية مركزية سواء أكانت تابعة لشبكة االعالـ العراقي او الي جية معنية بثقافة "ثالثا

االطفاؿ بالتنسيؽ بيف المحطات التمفزيونية المحمية فيما يتعمؽ بالبرامج الخاصة 
باالطفاؿ ،وذلؾ لكي يتسنى تنشئة االطفاؿ عمى وفؽ اطر ثقافية وطنية ،آخذيف 

    بالحسباف خطر الوقوع في ما يسمى 
الذي كاف سمة مف سمات االعالـ في المرحمة السابقة لسقوط " االعالـ المركزي " ػب

.  النظاـ في العراؽ 
ػػػػ حث االسرة العراقية عمى ترشيد تعرض اطفاليا لبرامج المحطات التمفزيونية الفضائية ، "رابعا

.  بخاصة واف ىذا التعرض اتسـ بالعشوائية مف حيث اوقات التعرض ونوعيتو 
ػػػػ دعوة المحطات التمفزيونية المحمية الى تقميؿ االعتماد عمى البرامج المستوردة ، "خامسا

واالعتماد عمى معايير واضحة ومناسبة لطبيعة التحوالت التي يشيدىا العراؽ في 
 .  وبثيا استيراد البرامج العربية واالجنبية الخاصة باالطفاؿ

 
مف اىتماـ االطفاؿ وتعد " واسعا" ػػػ ظير اف البرامج العامة واالخبارية واالفالـ تشكؿ حيزا"سادسا

لبرامج الصغار ، واذا كاف االمر كذلؾ والسيما بالنسبة لمبرامج االخبارية " شديدا" منافسا
فما الضير في تحرير نشرات اخبارية مخصصة لالطفاؿ تتناوؿ ما يجري مف احداث 

باسموب بسيط يتناسب مع قدراتيـ العقمية 
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مصادر البحث 

 
ػ مضر خميؿ العمروحسيف عمواف السامرائي،التفسير الجغرافي لمنمط المكاني لوفيات االطفاؿ 1

في الوطف العربي عمى ابواب القرف الجديد،الكتاب السنوي لوحدة ابحاث  (عينة البحث)
 .107،ص 2004الطفولة،المجمد الثاني،

، 313ػ ماجد زيداف الربيعي، اطفاؿ الشوارع في العراؽ،مجمة الثقافة الجديدة ، بغداد، العدد2
 24، ص 2004

ص "1997دار الشروؽ،:عماف"ػ عبد الفتاح ابو معاؿ ،اثر وسائؿ االعالـ عمى الطفؿ 3
  . 44ػ39ص

ػ بركات عبد العزيز محمد، مشاىدة التمفزيوف كأحد العوامؿ المفسرة لممشكالت السموكية لدى 4
جامعة /،كمية االعالـ 17،المجمة المصرية لبحوث االعالـ ،العدد  (عينة البحث)االطفاؿ 
 .1، ص2002القاىرة ،

ػ سموى اماـ عمي،االتجاىات العالمية الحديثة لبحوث التأثيرات االيجابية والسمبية لمتمفزيوف عمى 5
 .249االطفاؿ،المجمة المصرية لبحوث االعالـ ،المصدر السابؽ، ص

مف العنؼ ،مجمة  (عينة البحث)ػ امؿ حمدي دكاؾ، دور وسائؿ االعالـ في حماية االطفاؿ 6
المجمس العربي لمطفولة :القاىرة"،المجمد الرابع13الطفولة والتنمية،العدد

 .173ص"2002والتنمية،
ػ المركز العربي لبحوث المستمعيف والمشاىديف ،خصائص وعادات الجميور العربي في 7

.  47،ص1985،اتحاد اذاعات الدوؿ العربية ،14التعرض لالذاعة ،مجمة البحوث، العدد
 .127ص"1976عالـ الكتب،:القاىرة"االسس والمبادىء: ػ سمير محمد حسيف،بحوث االعالـ 8
ػ نيى عاطؼ عدلي العبد،عالقة الطفؿ المصري بالقنوات الفضائية العربية،مجمة الطفولة 9

 .223،ص2004 ، 4،مجمد،13والتنمية،العدد
ص .1983، بغداد، المركز العربي لمبحوث،8ػ نواؼ عدواف واخروف، ،مجمة البحوث ،العدد 10

 44ػػػ 28ص 
 .60ػ عبد الفتاح ابو معاؿ،مصدر سابؽ، ص 11
، 5ػ عبد السالـ فزازي ، التمفزة والتنشئة االجتماعية لمطفؿ ، مجمة الطفولة العربية ،العدد 12

 .94،ص 2004الكويت ،
ص ص " 1974مكتبة االنجمو االميركية ،:القاىرة"ػػػ ابراىيـ اماـ ،دراسات في الفف الصحفي 13

 .117ػػػ 116
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الموجية لالطفاؿ،بحث غير منشور مقدـ لوحدة ابحاث الطفولة في كمية التربية االساسية 
 .17،ص 2005جامعة ديالى ،/
ػػػػ عالء الفقي ، دعوة لمواجية التأثير السمبي لمفضائيات ، 15
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دراسة تحميمية :العرب والتمفزيوف (عينة البحث)ػػػػ ليمى عبد المجيد ،العالقة بيف االطفاؿ 16

لمدراسات والبحوث الميدانية التي اجريت عمى الطفؿ العربي، مجمة الطفولة والتنمية 
 16، ص 2002، 2، مجمد 6،العدد

.  ػػػ عالء الفقي ، مصدر سابؽ17
   81ػػػ عبد الفتاح ابو معاؿ، مصدر سابؽ، ص 18
" 2003،(الناشر)اديب خضور: دمشؽ"  ػػػ اديب خضور ، التمفزيوف واالطفاؿ،ترجمة واعداد19

 6ص 
 105ػػػ عبد السالـ فزازي ،مصدر سابؽ ، ص 20
 222ػػػ نيى عاطؼ عدلي العبد، مصدر سابؽ ، ص 21

 


