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 الملخص:

تعرف منظومة القيم المتحققة في عينة بيعة الموضوع الذي تتناوله وهو من ط حاجتهاتكتسب هذه الدراسة 

خالل االهتمام المتزايد بهذه المرحلة تها من هذا الموضوع من يمااللكترونية ، وتاخذ الدراسة اه من مواقع االطفال

للمخزون المعرفي للطفل ، ومرحلة االنفتاح على عالم  ى)مرحلة الطفولة ( على اعتبار انها المرحلة التكوينية االول

ماهي منظومة القيم المتحققة في وسائل االتصال  ) وتحددت مشكلة البحث بـالمعرفة واكتساب المهارات المتنوعة . 

                 تدتتجساما اهداف الدراسة فقد .االلكترونية( والمتمثلة في حدود البحث بمواقع االطفال العربية  الجماهيري

 باالتي :

ية ، مواقع االطفال العرب)االلكترونية( ومة القيم المتحققة في احد وسائل االتصال الجماهيري تعرف منظ -1

 انموذجاً.

 .عينات البحث- ةكترونيلاال االطفالقع امونسب ورود هذه القيم في كل  الكشف عن -2

 تبني اداة للكشف عن منظومة القيم وماهيتها في مواقع الطفل العربي االلكترونية. -3

( موقع الكتروني مخصص 20اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، وتكونت عينة الدراسة من ) -

لالطفال ، وتم قياسه بواسطه اداة منظومة القيم ، ومن ثم تحليل البيانات بواسطة اداة تحليل المحتوى .وقد 
لمساحة االكبر من مواقع على االقيم المعرفية والثقافية خرج البحث بمجموعة من النتائج اهمها حصول 

خرج البحث ، والقيم الترويحية والجمالية والقيم الروحية واالخالقية الطفل العربية ، وتأتي بعده قيم مثل 
توصي الدراسة بتشجيع قيام الجهات المختصة بالطفل بمجموعة من االستنتاجات والتوصيات ، اهمها : 

رة الثقافة بتبني انشاء مواقع الكترونية محلية متخصصة في العراق مثال ذلك دائرة ثقافة الطفل في وزا
 في زرع منظومة القيم بكل اشكالها .

Abstract 

his study is gaining importance of the nature of the subject matter of a known system realized 

values in the sample of electronic children's sites, take the study significance  of this entry 

through the growing interest in this stage (childhood), that they are the first stage formative 

stock of knowledge of the child, and the stage of opening to the world of knowledge and the 

acquisition of diverse skills. And identified research problem (b What system values achieved 

in mass communication and of the limits of Arab children Find E-sites). As objectives of the 

study were the following: 

 .Know the values achieved in one system and mass communication (e), sites a model of 

Arab children. 

 .Disclose the receipt of these values in all ratios electronic children. 

.The adoption of measurement tool for the detection of the system of values and what they 

are in the Arab electronic child sites. 

- The study followed the descriptive analytical method, the study sample consisted of (20) 

Website intended for children, has been measured by the measurement system of values 

tool, and then analyze the data by content. The analysis tool came out Find a set of results 

the most important for the values of knowledge and cultural values of the area the largest of 

the Arab child sites, and come after him values such as recreational and aesthetic values of 

the spiritual and moral values, and went out Find a set of conclusions and recommendations, 

including: the study recommends encouraging that the competent child in Iraq authorities 

example, the Department of the child in the Ministry of Culture to adopt the creation of local 

Web sites specializing in implant system of values in all its forms. 
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 المقدمة :

تكوين  في مسؤوليةوسائل االتصال الجماهيري عن بقية  االتصال االلكترونيةوسائل  تقلال

صية الطفل في شخ تأثيروما يترتب على ذلك من  وترسيخ منظومة القيم لديه الهوية الثقافية للطفل

وتاتي المواقع االلكترونية المخصصة لالطفال ومنها المواقع العربية كاحد وسائل االتصال ، وثقافته 

تقدات المعارف والمعااللكترونية التي تلعب دورا مهما في تنمية القيم والتي تشمل في مجمل انواعها 

ل من خالل الطف التي يكتسبها واإلمكاناتوالفن والقانون واألخالق والتقاليد والعادات وجميع القدرات 

 تواصله مع وسائل االتصال االلكترونية .

ر فـــي نشــ اً كبيــر اً دورمواقع االنترنيت االلكترونية ومنها االتصال تلعــب وســائل اذ 

، وذلـك نظـرا إلمكانياتهـا فـي الوصـول إلـى اكبـر عـدد ممكـن مـن منظومة القيم بكافة اشكالها

لى تعمل ع االتصال االلكترونية من خالل توجهاتهافوسائل  بشكل خاص ،االطفال ومنهم األفـراد 

تفتح  ها تتميز بكون، اذ  تكوين االتجاهات الفكرية والمواقف السلوكية عن طريق نشر األفكار واآلراء

 ً صبحت تؤثر في سلوكيات الفرد وبالتالي أللمشاهدة و االستماع و القراءة ،  لإلنسان مجاال واسعا

خاصة بعد التطورات التكنولوجية الحديثة التي  ...الخ، التعليمي والبيئي االجتماعي وكالسلوك 

نية الوسائل االلكترومما زاد من أهمية ، ساعدت فـي جعـل سـهولة االتصـال بـين األفـراد فـي المجتمع 

 .تربيتهونشر جزءا كبيراً من القيم والتي تعنى بثقافة الطفل سيطرتها وتأثيرها على  تفرضالتي 

شهدت السنوات االخيرة ظهور مواقع الكترونية عربية متخصصة من حيث المحتوى  و

واالهداف والجمهور المستهدف ، خاصة تلك الموجهة لالطفال ، وهي بطبيعة الحال بشكل او اخر 

ذا تعد ل رس القيم وتحقيقها في االطفال ، وذلك يساهم في اعداد وتكوين لشخصية الطفل ،غتسهم في 

لكترونية من بين الدراسات التي تفتقر اليها المكتبة م التي تتضمنها مواقع االطفال االمنظومة القي

سات العلمية وذلك لما يتطلبه البحث العلمي من تحديد االعربية ، وبالتالي تعتبر من اولويات الدر

 ومعالجة لتلك القيم في مواقع االطفال المتنوعة .
  

 حث واهميته واهدافه ومنهجه( المبحث األول )مشكلة الب

 مشكلة البحث:

ية االلكترونمع قلة الدراسات الوصفية التحليلية حول منظومة القيم لواقع مواقع االطفال 

الى مرحلة مهمة من حياة االنسان وهي الطفولة المبكرة ) حسب برسالة تكوينها التي تتجه العربية و

ققه وماتحبكل اشكالها ومة القيم ظمتواضعة في تعرف منعلم الباحثة ( ، تاتي هذه الدراسة كخطوة 

والرسائل  ياتامن خالل االتصال والتواصل مع الغ قيمه الثقافية والتربوية االولى الطفل في اكساب 

 المنبعثة من المواقع االلكترونية .

، فهي تهدف في جانبها  (*) كترونية )العربية(لالالدراسة الحالية مواقع الطفل اتستهدف 

هدف تومن ثم القيم الواردة في هذه المواقع ، مضمون المواقع وتعرف منظومة التطبيقي الى تحليل 

ة التي تستهدفها مواقع االطفال المتخصصها النظري تعرف  االولويات في نوع القيم في جانبالدراسة 

 بشكل عام .

ً مما سبق تحددت المشكلة البحثية  بما يأتي : ماهي منظومة القيم المتحققة في لذلك انطالقا

 .االلكترونيةوسائل االتصال الجماهيري والمتمثلة في حدود البحث بمواقع االطفال العربية 

 أهمية البحث:

تكتسب هذه الدراسة اهميتها من طبيعة الموضوع الذي تتناوله وهو التعرف على منظومة 

القيم المتحققة في عينة من مواقع االطفال االلكترونية ، وتاخذ الدراسة اهيمتها من هذا الموضوع من 
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 ىلية االوخالل االهتمام المتزايد بهذه المرحلة )مرحلة الطفولة ( على اعتبار انها المرحلة التكوين

 واكتساب المهارات المتنوعة .للمخزون المعرفي للطفل ، ومرحلة االنفتاح على عالم المعرفة 

 أهداف البحث :

 تتجسد أهداف البحث باالتي :

ع ، مواق)االلكترونية( تعرف منظمومة القيم المتحققة في احد وسائل االتصال الجماهيري  -4

 االطفال العربية انموذجاً.

 .عينات البحث- ةكترونيلاالاالطفال قع انسب ورود هذه القيم في كل مو الكشف عن -5

 اداة للكشف عن منظومة القيم وماهيتها في مواقع الطفل العربي االلكترونية.اعداد  -6

 : حدود البحث 

ودة ونية وتقتصر الدراسة على عينة مقصترااللكاالطفال تحدد البحث الحالي في تحليل مواقع 

العربية )الفعالة( وتعالج الدراسة معرفة ماهية منظومة القيم المتحققة في هذه المواقع من من المواقع 

ة والجمالية يلروحية واالخالقية ،القيم الترويحخالل القيم )المعرفية والثقافية ،القيم االجتماعية ،القيم ا

 ( .2010بركات ، )اداة ستند الى تلمنظومة القيم  اداةمع اعداد ( والوقائية،القيم الصحية 

 منهج البحث :

هج تتم في اطار المن يةبحوث االعالمغالبية اللكل بحث خطته واهدافه المرسومة، ونظراً لكون 

، في البحث حةوالتساؤالت المطرو ةحثاها البتطبيعة المشكلة التي تناولالوصفي التحليلي، فقد اقتضت 

                   وهو احد انواع المناهج العلمية المتبعة في الدراسات الوصفية التحليلي الوصفي استعمال المنهج 

) التي تهدف الى تسجيل وصفي للحقائق بأتباع المنهج العلمي ، اي انها تعرض موضوعاً ما بطريقة 

، فضال عن ان هذا المنهج يتيح استعمال ادوات ( .  114، ص 2012موضوعية دقيقة ( . )فياض ، 

، واستقصاء االهداف الظاهرة والكامنة، والبحث في اشكال المحتوى والمضمونيل على مستوى التحل

المواقع  تحليل مضمون عينة منالتحليلي وذلك لالوصفي لذا اتبع البحث المنهج  الرسائل االتصالية .

 ونية العربية الموجهة لالطفال وباستخدام اسلوب تحليل المضمون .تركلاال

 مجتمع البحث : 

منظومة القيم المتحققة في وسائل االتصال الجماهيري تمثل مجتمع البحث الحالي في دراسة 

اهيري فقد اختص البحث بالمواقع ونظرا التساع مجتمع البحث وتعدد وسائل االتصال الجم

 االطفال يفوتربية وتثق العربية الموجهة لالطفال والمختصة بتعليم)مواقع االنترنيت ( كرتونية لالا

  .وترسيخ القيم بمختلف انواعها واشكالها 

 عينة البحث :

تي تكونت البناًء على ما تقدم من تحديد مجتمع البحث وبعد االطالع عليه ، تم اختيار عينة البحث 

ة فعالة والتي تعمل بصورااللكترونية التعليمية الخاصة بالطفل  )االنترنيت( من مجموعة من المواقع

( وكما هو موضح في الجدول الكتروني انترنيت قع مو 20وقد بلغ عددها ) الدراسة ،  هذه لغاية اعداد

 : ( 1الملحق رقم ) ، وراجع( 1)

 ( 1جدول )

 المواقع االلكرتونية العربية الخاصة بتعليم الطفل 
 االلكتروني  العنوان الموقعاسم  ت
 /http://kids.islamweb.net بنين وبنات  1

 /http://www.fanateer.com فناتير 2

 /http://sanadkids.islammessage.com سند 3

 http://www.egypty.com/tofola/index.htm طفولة 4
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 /http://www.kids.jo/main كدس دوت جو  5

 /http://www.4kid1.com المركب الصغير  6

 /http://www.majid.ae ماجد 7

 http://www.spacetoon.com/spacetoon/home.html سبيس تون 8

 /http://www.baraem.tv/fun-and-games براعم  9

 /http://www.al-fateh.net الفاتح 10

 /http://www.alef-ba-ta.com ا ب ت  11

 /http://www.zamzamworld.com عالم زمزم  12

 /http://4kid1.com المركب الصغير  13

 http://www.gernas.com/about.html عالم قرناس  14

 /http://www.mowahib.com عالم المواهب 15

 /http://www.taaaat.com تاءات 16

 http://www.yooyaland.com يوياالند 17

 /http://www.rafed.net/child موسوعة الطفل 18

 /http://www.kids.quran4u.net موقع الطفل المسلم  19

 http://www.mpl.org.eg/ar/kids/pages/P4.html ركن االطفال  20

  
 

 لمبحث الثاني )خلفية نظرية ودراسات سابقة(ا

 :مفهوم االتصال 

يعرف مفهوم االتصال على انه فن نقل االفكار والمعلومات واالتجاهات والمواقف من جهة 

المشاركة او االثارة او متمثلة في فرد او مجموعة  او مجتمع او دولة الى اخرى باي وسيلة من اجل 

 (.15،ص2005االقناع .) زكي ،

من أهم  وهوعملية التفاعل االجتماعي من أجل إشباع الحاجات المتنوعة،  هو االتصالف 

الظواهر البشرية االجتماعية ألنه نتاج للتفاعل بين الفرد والمجتمع وهو الضرورة البشرية الملحة 

 (.6،ص2012)الدليمي ،.ع حاجاته المتعددةشباأ المستمرة التي يعيش اإلنسان معها طوال عمره ألجل

اس الشعور واالحسكما يعرف ايضا بانه: نقل وتبادل الحقائق والخبرات والمعلومات واالراء و

واالتجاهات وطرائق االداء واالفكار بواسطة رموز ومن شخص الى اخر او الى مجموعة افراد وقد 

 .(109،ص 2003غة او ارقاما او رسوماً أو غيرها.) حجاب ،تكون هذه الرموز ل

االتصال الجماهيري يقوم على اساس نقل االفكار واالراء والمواقف وبذلك يمكن القول بان 

لمعلومات الى الجمهور ويقصد بالجمهور هنا الجمع الكبير من االفراد وهذا الجمهور غير معروف وا

للقائم بالعملية االتصالية )المرسل( ويتميز بانه مختلف في الجنس والعمر والطبقة والمكانة االجتماعية 

 (.60،ص 2013والثقافية وذوي ميول واتجاهات مختلفة .) طه ، 

بدأ منذ اللحظات االولى لحياة االنسان وتستمر معه بأستمرار الحياة ، لذا فعملية االتصال ت

الغنى الي فرد او اسرة او مجتمع عنه الن الهدف هو التاثير والتأثر باالخرين لنقل الخبرات 

 (.43،ص2013والمعارف بين الناس والتواصل معهم .) طه ، 

األدوات التي تستعمل في صناعة يقصد بها في األصل جميع  سائل االتصالومن ذلك فان 

بالحاسبات اآللية واألقمار  اً من ورق الصحيفة وانتهاء اإلعالم و إيصال المعلومات إلى الناس بدءاً 

االصطناعية، إال أن وسائل اإلعالم أو كما تسمى )وسائل االتصال الجماهيري( تنقسم بصفة عامة 

او تجمع بين االثنين كما هو الحال (.349،ص2008،) حجاب واخرى مسموعة. إلى وسائل مقروءة

 في وسائل االتصال االلكترونية .

 وسائل االتصال االلكترونية :

http://www.al-fateh.net/
http://www.zamzamworld.com/
http://www.gernas.com/about.html
http://www.taaaat.com/
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تعد الشبكة الدولية للمعلومات اكبر الشبكات شمولية للمعلومات واوسعها انتشارا وقد تصدرت 

صال كوسيلة فعالة لالتشبكة االنترنيت خالل السنوات القليلة الماضية وسائل االعالم المختلفة 

وكمصدر عالي للمعلومات ، وبالرغم من حداثة انتشار استخدام هذه الشبكة على نطاق عالمي فان 

من الزمن ، وقد نمت هذه الشبكة خالل السنوات العشر الثالث عقود عمرها في الواقع قد تجاوز الربع 

ت سوف تنخف  في المستقبل الماضية بمعدالت مذهلة والتوجد اي مؤشرات على ان هذه المعدال

  (.7،ص2000)مغايري ،

ظهور االنترنيت في العالم بمثابة ثورة في عالم االتصال تالشت فيها الى حد كبير لكان و

فقد اصبح االن قراءة اي موضوع مصحوب بمادة  الفوارق التقليدية بين وسائل االعالم االخرى .

سوى ضغط زر على موقع الكتروني تجد فيه  مسموعة ومرئية ورسوم توضيحية ، مسالة التحتاج

المادة االعالمية بكافة تفاصيلها ومعلوماتها الخلفية ، وتعد شبكة االنترنيت احد التقنيات الحديثة التي 

نجحت كاحد وسائل االتصال الجماهيري الجديدة في تحقيق رؤية عن القرية العالمية .) فياض 

 ( .116،ص2012،

 Network International هي اختصار الكلمة االنجليزية (Internet) انترنت فكلمة

ومعناها شبكة المعلومات العالمية، الشبكة التي يتم فيها ربط مجموعة شبكات مع بعضها البع  في 

العديد من الدول عن طريق الهاتف واألقمار الصناعية، ويكون لها القدرة على تبادل المعلومات بينها 

التي تستطيع تخزين  ( server) مركزية تسمى باسم أجهزة الخادممن خالل أجهزة كمبيوتر 

المعلومات األساسية فيها والتحكم بالشبكة بصورة عامة، كما تسمى أجهزة الكمبيوتر التي يستخدمها 

  .المستفدين الفرد باسم أجهزة 

عرف اذ ي ان العامل المهم في شبكة االنترنيت هو مواقع االنترنيت االلكترونية المختلفة .

بانه مجموعة من الصفحات والنصوص والصور والمقاطع الفديوية Website الموقع االلكتروني 

المترابطة وفق هيكل متماسك ومتفاعل يهدف الى عرض ووصف المعلومات والبيانات عن جهة ما 

 او مؤسسة ما ، بحيث يكون الوصول اليه غير محدد بزمان والمكان وله عنوان فريد محدد يميزه

والموقع  ( .352-351، ص  2004عن بقية المواقع على شبكة االنترنيت .) الزعبي والشرايعة ، 

Site   مكان على شبكة االنترنيت او الويب يتكون من صفحات للمعلومات ترتبط عادة بموضوع

 معين ، ولكل موقع عنوانه المستقل على الشبكة .

شبكة االنترنيت من اهم مانتج عن ثورة تكنولوجيا المعلومات وهي عموما يمكن القول بان 

 (.310،ص2013علي،ووسيلة اتصال الكترونية مستحدثة ، لها طرق متعددة .)الفريداوي 

 ان من بين ايجابيات وسائل االتصال االلكترونية والمتمثلة باالنترنيت هي :و

الكثير من الموسوعات والمراجع ، استخدام االنترنيت في مجال المحاضرات حيث تتوفر  -

 تشكل لهم مصدراً هائالً للمعلومات لكتابة االبحاث والواجبات .

 معلومات واالراء والتجارب .االسلوب التفاعلي والمشاركة بال تنمية مهارات -

استكشاف العالم ومتابعة كل مايطرأ عليه من مستجدات في جميع المجاالت الثقافية والفنية  -

 والرياضية .

تنمية مهارات االستطالع والتعلم الذاتي ، حيث صاغت االنترنيت شكالً جديداً للتعليم والتعلم  -

 . ةوالمشوق ةاالستكشافية المفتوحبالطرق 

 تنمية الهوايات والمهارات ، كل بحسب اهتماماته وهواياته . -
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 متابعة مستجدات االبتكارات والمكتشفات في جميع انحاء العالم . -

 ب الجماعية ومنها االلعاب التعليمية والعاب الذكاء .ممارسة االلعا -

 تعلم مهارات التواصل والحوار بين الثقافات المختلفة واالطالع على عادات الشعوب . -

 (.70-69،ص 2011) ابو عيشة ،

يمكن القول بان االنترنت هي وسيلة اتصال تكنولوجية عالية الجودة في هذا المجال ، واخيرا 

تتميز باالستقاللية والالمركزية لها أدواتها و قواعدها الخاصة، لها مستعمليها  واسعة االنتشار،

 ،وزبائنها وتوفر مجموعة ال تحصى من الخدمات في شتى المجاالت وخاصة في مجال المعلومات

من خالل مواقع االنترنيت الموجهة الى الطفل  وفي هذه الدراسة تتمثل المعلومات بنوع القيم المتحققة

  العربي وهي جزء من منظومة االتصال الجماهيري.

 :الطفل ووسائل االتصال االلكترونية 

تعد الطفولة مرحلة اساسية في عمر االنسان والحداثها أثار واضحة في بقية عمره سواء كان  

ذلك في السلوك ام في الصفات الشخصية .فالطفولة هي مرحلة االساس والتكوين لجميع سمات الفرد 

وتكويناته الوراثية والبيئية وهي التي تحدد ابعاد نموه الرئيس ، ولكل مرحلة من مراحل النمو 

خصائصها الجسمية والحركية والعقلية واالدراكية ، وكذلك اللغوية والجمالية واالنفعالية والروحية 

ي تنمية وراً بالغاً فوالدينية ، وتؤدي وسائل االتصال االلكترونية )منها مواقع الطفل االلكترونية ( د

 ً وسيع همية في تنمية قدرات االطفال وتاللها من اوثقافياً وعاطفياً وعقلياً ، و الطفولة تربوياً واجتماعيا

مداركهم ورسم شخصياتهم من خالل مايطرح من موضوعات تبرز القيم االخالقية والوطنية 

ذوق الفني، حيث يكون الطفل في هذا السن واالنسانية ، كما انها اداة توجيه وارشاد وامتاع وتنمية لل

 بحاجة الى المعرفة واكتساب المهارات في الحياة اليومية .

عموما ان وسائل االتصال ومنها الوسائل االلكترونية اصبحت في الوقت الحاضر بما لها من 

 تأثير شريكة لالسرة والمدرسة في تربية الطفل وترسيخ منظومة القيم لديه .

بما يمثله بالمواقع االلكترونية ومنها المخصصة للطفل ، هي من الوسائل التي لها فاالنترنيت 

دور كبير في تربية الطفل والعناية به ، الن هذه المواقع ممكن ان تكون عامال مؤثراً بطريقة مباشرة 

دافه هوغير مباشرة في عقل الطفل ووجدانه ، ومثل هذا التأثير الذي يستجيب له الطفل بسهولة يحقق ا

المبتغاة منه ، والسيما ان عقل الطفل في هذه المرحلة خامة لينة يمكن تشكيلها بالصورة التي نريد ، 

والموقع االلكتروني المخصص للطفل يمثل احدى الوسائل التي تغذي ميله الفطري الى المتعة الفنية 

 ( .3، ص  2014حيث تفتح امام خياله مجاال لالنطالق في عالم الطفولة .) بالعبيد ، 

 منظومة القيم :

تزايد االهتمام بدراسة القيم في العصر الحالي ، وذلك تمشياً مع التطور التكنولوجي وعصر 

انطالقاً من كونها تشااااكل محدداً رئيساااااً للساااالوك االنساااااني ، وتفجر المعلومات واالقنية الفضااااائية ، 

ً مهماااً من مكونااات ثقااافااة المجتمع التي تتباااين من مجتمع الى اخر تبعااا الختالف االنظمااة  ومكونااا

 (.195،ص2010) بركات ،.والبيئات االجتماعية المختلفة 

م اراً للمعايير واالحكاالقيم مفهوم يدل على مجموعة من التصورات والمفاهيم التي تكون اطف

والمثل والمعتقدات والتفضيالت التي تتكون لدى الفرد من خالل تفاعله مع المواقف والخبرات الفردية 

واالجتماعية ، بحيث تمكنه من اختيار اهداف وتوجهات لحياته ويراها جديرة بتوظيف امكاناته 

او اللفظي بطريقة مباشرة وغير  وتتجسد من خالل االهتمامات او االتجاهات او السلوك العملي

 (.379،ص 2013) شريف ،.مباشرة 
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أفكار معيارية توجه السلوك  بانها،  القيم التي ترى،  "كارين وانس" وقد اكدت على ذلك

ما يكافح الناس من أجله، وتزود السلوك باألساس  وتزوده بمعايير خارجية وداخلية على نحو

  (.145،ص200)السعيد ،.األخالقي

منظومة من المعتقدات والدوافع واالهداف ذات صبغة عقلية  :وبذلك يمكن القول بان القيم هي 

ً يحكم ويوجه  وجدانية ،تقررها الجماعة ويتشربها الفرد عبر مراحل عمره، وتمثل اطاراً مرجعيا

 ويمكن قياسها من خالل ما يعبر عنه الفرد من الفاظ وما يصدر عنه من سلوك.)عليان تصرفاته،

 (. 610 ،ص2004وعسلية،

ان القيم هي معيار للحكم على كل مايؤمن به ب(  136، ص  1995كنعان ) ومن ذلك يرى 

مجتمع من المجتمعات البشرية ، ويؤثر في سلوك افراده ، حيث يتم من خالله الحكم على شخصية 

 (.136،ص1995،)كنعان .الفرد ، ومدى صدق انتمائه نحو المجتمع بكل افكاره ومعتقداته

 :(78-77،ص2014)تيتي ، :منهاتحديد أهم وظائف القيم على المستوى الجماعي وقد امكن 

ألنهـا تخلـق شـعور مشـتركا بـين أفـراد المجتمـع الواحـد  ،تعمـل علـى توحيـد أفـراد المجتمـع -

  أفضل القيمفيعتبرون قيمهم " ، الذات حول التمحور" عليه يصطلح ما تشكيلو  تسـاهم فـي 

 .باالعتزاز بثقافاتهم والتضامن مع بعضهم البع   وهو ما يجعلهم يشعرون

فوجـود قـيم واحـدة متعـارف عليهـا ومشـتركة  ،القـيم تخلـق شخصـية واحـدة فـي المجتمـع  -

بـين أفـراد المجتمـع يخلق سمات واحدة بينهم، إذ تعتبر الشخصية االجتماعية هي مفتاح 

 .تفاعل بين المجتمعاتالتعارف وال

تمثـل القـيم مصـدر مـن مصـادر الضـبط االجتمـاعي وذلـك مـن خـالل مـا يمتلكـه المجتمـع   -

مـن قـيم أخالقيـة ومعـايير خاصـة بـه تميـزه عـن المجتمعـات األخـرى، فهـي التـي تحـدد 

 . في المجتمعهـي التـي تحـدد الجزاء والعقاب الصـواب أو الخطـأ و

تعمل على ربط أجزاء الثقافة بعضها ببع  حتى تبدو متناسقة، كما أنها تعمل على إعطاء  -

 .هذه النظم قواعد ومعايير تستقر في ذهن أفراد المجتمع المنتمين إلى هذه الثقافة أو تلك

ان " القيم االنسانية هي اهداف مرغوبة تتباين  Scgwartzوسواراتز   Sagivيرى ساجيف و

 (Sagiv & Scgwartz ,1995:P.430)وتفيد كمبادىء توجيهية في حياة االنسان ". في اهميتها ،

 اليوجد تصاانيف شاااملقد ومن ذلك قد تم تصاانيف القيم الى انواع واشااكال كثيرة ، ورغم انه 

للقيم وذلك النها ترتبط ارتباطا وثيقا بانماط الساااااالوك واالدوار االجتماعية وتختلف من مجتمع الى 

 2013)الفريداوي وعلي ،ا نجد بع  التصاانيفات ومنها تصاانيفاال انناخر ومن فلساافة الى اخرى ، 

 الى : االقرب لموضوع البحث والذي صنفها ( 

ة وتضااام قيم : ) حب االهل والتواصااال معهم ، محبة االخرين والتواصااال معهم القيم االجتماعي اوال:

 ،التعاون ، الصداقة (.

م : ) اهمية العلم ومحبته ، االبتكار واالبداع ، التفكير العلمي ، حب القيم العلمية وتضاااااام قي ثانياً:

 المطالعة (.

) حب الطبيعة ، التذوق الفني ، االهتمام بالمظهر واالناقة ،حماية    :القيم الجمالية وتضاام القيم  ثالثاً:

 البيئة (.

االخالص في القول والعمل ، التساااااااامح ، االمانة ،  : القيم الروحية االخالقية وتضاااااام القيم  رابعاً:

لجسم ، افضال عن القيم الصحية والوقائية والتي تضم قيم الحفاظ على االيمان باهلل ، احترام االديان .

 البيئة ، الوقاية والنظافة .
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( ، تطلق على كل ماهو جدير باهتمام الفرد العتبارات مادية 1994فالقيمة كما ذكر ساااميث )  

 (.Smith ,1994,PP79-84)او معنوية او اجتماعية او اخالقية او دينية او جمالية .

العصر الحالي ، وذلك تماشياً مع تزايد االهتمام بدراسة القيم في قد يمكن القول بانه عموما 

التطور التكنولوجي وعصر تفجر المعلومات واالقنية الفضائية ، انطالقاً من كونها تشكل محدداً رئيساً 

ً من مكونات ثقافة المجتمع التي تتباين من مجتمع الى اخر تبعاً  ً مهما للسلوك االنساني ، ومكونا

 (. 195، ص  2010ختلفة .) بركات ، الختالف االنظمة والبيئات االجتماعية الم

 الدرسات السابقة :

قامت الباحثة في استكشاف ميدان التخصص من خالل البحث في ادبيات ومصادر ومراجع  

 لكترونيةاال التخصص بحثاً عن دراسات سابقة قد بحثت في مجال منظومة القيم في وسائل االتصال

وع بحثت في موضمشابهة او عربية محلية لم تجد اي دراسة  لكنها وتحديداً مواقع الطفل العربية، ،

التي بحثت في بع  المفاهيم الواردة في هذه الدراسة اال ان هناك بع  الدراسات العربية ،البحث

" القيم ( ،  2001دراسة )كنعان على سبيل المثال  ومنها الدراسات التي بحثت في مجال القيم 

 " ، (2010دراسة )بركات ، و  ر وسائط االعالم في تعزيزها"،التربوية في برامج االطفال ودو

" دور وسائل ،( 2014.ودراسة )تيتي ، مدى توافر القيم في عينة من قصص االطفال في سورية "

حالة الثورات وقيم االنتماء لدى الشعوب العربية  –االعالم في تفعيل قيم المواطنة لدى الرأي العام 

" القيم التي تتضمنها افالم ومسلسالت الرسوم المتحركة في ( ،  2002ودراسة )حسن ،." 

الدراسات تختلف من حيث العنوان والمشكلة البحثية واالهداف وجميع هذه ، التلفيزون المصري "

انه التوجد دراسة سابقة مشابهة للدراسة ، وبذلك يمكن القول عن الدراسة الحالية واجراءات البحث 

 حالية .ال

 المبحث الثالث) االطار الميداني للبحث( 

 اجراءات البحث :

 التحليل :داة ا

تطلب تنفيذ هذه الدراسة اما تبني اداة محكمة لتحديد منظومة القيم المتحققة في مواقع الطفل العربي 

بمنظومة القيم ، ونظرا لوجود بع  الدراسات االخرى التي تم فيها اعداد اداة اداة خاصة  اعداداو 

باتجاه يصب واعدادها ( مع تقنينها  2010،  بركات)ـة تحديد القيم لااستعانت الباحثة بادلقياس القيم ، 

االداة المعدة  استندت الىاصال  ( ، 2010الحالي ، علما بان دراسة )بركات ،لصالح اجراءات البحث 

ومنها القيم الوطنية والقومية  فيهامن خالل استبعاد بع  القيم الواردة ( 1995من قبل )كنعان ،

اضافت و والعملية واالقتصادية واالنسانية والقيم الرياضية ، فضال عن بع  القيم المعرفية والعلمية ،

القيم  ك اصبحت اداة تحديد القيم تتضمن )قيم اخرى منها قيم معرفية وثقافية وقيم احترام العمل ، وبذل

المعرفية والثقافية ، مجموعة القيم االجتماعية ، القيم الروحية واالخالقية ، القيم التروحية والجمالية 

 .، القيم الصحية والوقائية ( 

ناءا ب ، تكامل الشخصيةفئة استبعاد مجموعة قيم وبعد اعداد االداة وعرضها على الخبراء ، تم  

( . والتي كانت متبناة من قبل ) بركات  2لى رأي الخبراء الذين عرضت عليهم االداة ) جدول رقم ع

لكي تالئم طبيعة البحث الحالي واهدافه الموضوعة ، وحتى اليخرج عن نطاق التخصص  ( .2010،

مع مع مجت، وهي مرحلة الطفولة وثانياً ، مع المرحلة المدروسة اوال وبذلك اصبحت االداة تتوافق ، 

) العربية منها ( واصبحت االداة بشكلها النهائي ونية المخصصة لالطفال ترالبحث وهي المواقع االلك

  ( .2كما في ملحق رقم )
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قامت الباحثة باعداد استمارة لتحليل المحتوى ، والتي يتم فيها انزال البيانات والمعلومات التي ثم 

ة الخاصة باالطفال ، فاصبحت االستمارة بشكلها النهائي ا من المواقع االلكترونييتم الحصول عليه

( 4( فئات رئيسية وهي فئة القيمة المعرفية والثقافية والتي تتكون من )5مقسمة الى عدة فقرات ومن )

( محاور ، وفئة القيمة الروحية االخالقية من 8محاور ، وفئة القيمة االجتماعية والتي تتكون من )

( محاور ، وفئة قيمة الصحية والوقائية 7يمة الترويحية الجمالية وتتألف من )( محاور ، وفئة الق7)

 ( محوراً.32( فئات وعدد المحاور االجمالي )5( محاور .ليصبح عدد الفئات االجمالي )6من )

 (2جدول )

 البحث  واتالخبراء الذين تم االستعانة بهم من قبل الباحثة في تقييم اد

 

 مكان العمل التخصص العلمياللقب  اسم الخبير ت

 ديالى –كلية الفنون الجميلة  سمعية ومرئية  استاذ د. ابراهيم نعمة محمود  1

 ديالى  –كلية الفنون الجميلة  تلفزيون-صحافة  استاذ  د. جليل وداي حمود 2

 ديالى –كلية الفنون الجميلة  تقنيات تربوية استاذ مساعد د. نجم عبدهللا عسكر  3

 ديالى -كلية الفنون الجميلة  تصميم  استاذ مساعد  د. نمير قاسم خلف  4

 

 خطوات التحليل :

لكتروني االاتبعت الباحثة اسلوب تحليل المحتوى )المضمون ( ، حيث اعتبرت صفحة الموقع  

في كل صفحة من صفحات الموقع باستثناء تحليل بهدف معرفة مدى تحقق منظومة القيم هو فئة لل

في حالة من خالل اعطاء كل صفحة وزناً واحداً اي وحدة قيمة واحدة و، الصفحة الرئيسية للموقع 

 تكررات ظهور فئات التحليل في وبالتالي  رصد،  تحقق وجود محور القيمة الوارد في اداة التحليل

              قد تم تحليل المواقع وفق االجراءات العملية هذا و مجموعة المواقع االلكترونية )عينات البحث ( ،

 االتية :

تم تصفح كل موقع الكتروني بجميع صفحاته بغية تعرف الفكرة الرئيسية التي صمم من اجلها  -

 الموقع .

وع وان كانت من ضمن الفئة موضالكتروني ، التي يستهدفها كل موقع العمرية تم تحديد الفئة  -

 لالطفالمصممة الونية تر( وعادة ماتكون المواقع االلكفئة االطفال ) حالية وهي الدراسة ال

سنوات . لكون هذه الفئة هي فئة القابلة للبناء واكتساب المعارف  (**) (8-5) هي للفئة العمرية

 .في مرحلتها االولى

في كل موقع الكتروني باعتبار ان الصفحة تمثل وحدة االلكترونية تم تحديد عدد الصفحات  -

 .الستكشاف منظومة القيم المتحققةللتحليل 

نتائج من عينات البحث للتعرف على ابرز العلى موقع الكتروني القيام بعملية تحليل اولية على  -

 المتوخاة. 

 ومن ثم تفسير الجداول .وتوزيعها وجدولتها وتنظيمها ترتيب الفئات  -

التكرارات التي تنتمي الى كل قيمة في الموقع االلكتروني ومن ثم في مجموع القيم بحيث جمع  -

 اصبح هناك جدول للقيم يتضمن مجموع التكرارات امام كل قيمة .

 الوسائل االحصائية:
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قياس لة المئويالتكرارات والنسب طريقة باستخدام لغرض تحقيق اهداف الدراسة قامت الباحثة 

قد وولالجابة عن االسئلة موضوع الدراسة ، ناتجة بالتحليل بالقياس الى قريناتها قوة الظاهرة ال

 خرجت الباحثة بمجموعة من النتائج واالستنتاجات.

 النتائج:  

كترونية االل ةهدفت الدراسة الحالية الى تعرف منظومة القيم المتحققة في مواقع الطفل العربي

 وبعد تحليل المحتوى فان الدراسة توصلت الى النتائج االتية :

 

 محور منظومة القيم المعرفية والثقافية :اوال: 

 (3الجدول رقم )

 التكرارات والنسب المئوية لفئة منظومة القيم المعرفية والثقافية 

 ( عينات الدراسة20في المواقع االلكترونية )
              

 القيمة    

م  7م  6م  5م  4م  3م  2م  1م 

8 

م  9م 

10 

م 

11 

م 

12 

م 

13 

م 

14 

م 

15 

م 

16 

م 

17 

م 

18 

م 

19 

م 

20 
 % ك

1 * * * *  *   * * * *   *  * * * * 14 70 

2 *  * *  * *  *  *  *  *  * *  * 12 60 

3 * * * *  *   *  *  *  *   *  * 11 55 

4 * * * * * *   *  * * *  *  * * * * 15 75 

 %65 52 4 2 4 3  4  3 2 4 1 4  1 4 1 4 4 3 4 الكلي

 النسبة المئوية :  %                   ك: تكرار                        م: موقع                              

 

 مةقي نسبة( فيما يخص منظومة القيم المعرفية والثقافية بان 3يتبين من نتائج جدول رقم )

مرة ، وتليها  14( وبتكرار قدره  %75االولى وبنسبة قدرها)  بالمرتبة  المعارف الطبيعية جاءت

ب س( بينما جاءت قيمة االبتكار واالبداع بالمرتبة الثالثة وح%70قيمة العلم بالمرتبة الثانية وبنسبة )

المتحققة لمنظومة القيم المعرفية والثقافية ( .اما النسبة الكلية %55المطالعة بالمرتبة الرابعة وبنسبة )

 تكرار. 52وبتكرار كلي قدره  %65فقد مثلت نسبة 

 

 ً  محور منظومة القيم االجتماعية :: ثانيا

 (4الجدول رقم )

 التكرارات والنسب المئوية لفئة منظومة القيم االجتماعية

 ( عينات الدراسة20في المواقع االلكترونية )
              

 القيمة    

م  9م  8م  7م  6م  5م  4م  3م  2م  1م 

10 

م 

11 

م 

12 

م 

13 

م 

14 

م 

15 

م 

16 

م 

17 

م 

18 

م 

19 

م 

20 
 % ك

1 *  * *  *   * * * *  *  *  * *  12 60 

2 *  *                  2 10 

3   *   *   *     *    * *  6 30 

4 *  *   * * * * * * *  *  *  * * * 14 70 

5  *      *  *    *    * *  6 30 

6 * * * * * *  * * * * *  *  * * * * * 17 85 

7 *  *   *  * * * *   *    * *  10 50 
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8 *  *   *  *  *   *    *  *  8 40 

 46.87 75 2 7 6 2 3  6 1 3 4 6 5 5 1 6 1 2 7 2 6 الكلي

 النسبة المئوية : م: موقع                  ك: تكرار              % 

  

الصداقة قد حصلت على ( منظومة القيم االجتماعية يالحظ بان قيمة 4من خالل الجدول رقم )

( وقد حازت على المرتبة االولى بين بقية القيم تليها بالتسلسل قيمة الكرم %85( تكرار وبنسبة )17)

( ، اما قيمة محبة الناس واحترامهم %70حصلت على المرتبة الثانية وبنسبة قدرها ) والعطاء التي

( ، ثم تليها القيم االخرى من %60( وبنسبة )12وتقديرهم فقد جاءت بالمرتبة الثالثة وبتكرار قدره ) 

( ، %50) قيم فئة منظومة القيم االجتماعية ، اذ جاءت قيمة العمل واحترامه بالمرتبة الرابعة وبنسبة

( حيث حصلت على المرتبة الخامسة ، وتساوت %40( وبنسبة )8تليها قيمة حب االيثار بتكرار قدره )

( 6التعاون وتنمية الروح الجماعية وبتكرار قدره )، قيمة المصلحة الجماعية وقيمة  بالمرتبة السادسة

ة قيمة محبة االهل واحترامهم ( ، بينما جاءت بالمرتبة السابعة واالخير%30تكرارات وبنسبة قدرها )

اما مايخص محور فئة القيمة الثانية ، منظومة القيم االجتماعية ( .%10( وبنسبة )2وبتكرار قدره )

 .%46.87( تكراراً وبنسبة قدرها 75، فقد حصلت على )

 ً  ظومة القيم الروحية واالخالقيةمحور من: ثالثا

 (5الجدول رقم )

 الروحية واالخالقيةالتكرارات والنسب المئوية لفئة منظومة 

 ( عينات الدراسة20في المواقع االلكترونية )
              

 القيمة    

م  9م  8م  7م  6م  5م  4م  3م  2م  1م 

10 

م 

11 

م 

12 

م 

13 

م 

14 

م 

15 

م 

16 

م 

17 

م 

18 

م 

19 

م 

20 
 % ك

1 *   *  *   * *  *  *  *  *  * 10 50 

2 * * * *  *   * * * *  * * *  *   13 65 

3 *     *   *     *     * * 6 30 

4 *  *    * * * * * *    *  *  * 11 55 

5  * *   *  *  * * *  * * * * * * * 14 70 

6 * * * * * *   *  *   *  * * *  * 12 60 

7 *  *   *  * * * *   *    * *  10 50 

 %54.28 76 5 3 6 2 5 2 6  4 5 5 6 3 1 6 1 3 5 3 6 الكلي

 النسبة المئوية : م: موقع                  ك: تكرار              % 

 

( النتائج المتحصلة ضمن المحور الثالث ، منظومة القيم الروحية 5يبين الجدول رقم )

( ، تليها %70واالخالقية ، جاءت قيمة اداب الحديث والسير والتعامل بالمرتبة االولى وبنسبة قدرها )

( ، %65ا )( تكرار ، قيمة االلتزام بالصدق واالمانة وبنسبة قدره13بالمرتبة الثانية وبتكرار قدره )

( ، وجاءت بالمرتبة الرابعة بعدد %60ثم بالمرتبة الثالثة قيمة احترام الكبار والمعلمين وبنسبة )

( %55( تكرار وبنسبة قدرها )11التكرارات قيمة التسامح والعفو والرحمة والرفق وبتكرار قدره )

ساوي جاءت بالمرتبة الخامسة بالت، بينما نجد ان قيمة التمسك باالخالق الكريمة وقيمة احترام الدين قد 

( ، وجاءت حسب نتائج الدراسة فيما يخص الفئة الثالثة %50( تكرارات وبنسبة )10وبتكرار قدره )

(  6ره )وبتكرار قدالروحية واالخالقية ، قيمة التواضع والظرف واللطافة والتأدب بالمرتبة السادسة 



13 
 

( تكراراً وقد مثلت نسبة 76ث قد حصل على )( .بينما نجد المحور الثال%30) تكرارات وبنسبة

(54.28% .) 

 ً  محور منظومة القيم الترويحية والجمالية  :: رابعا

 (6الجدول رقم )

 التكرارات والنسب المئوية لفئة منظومة الترويحية والجمالية

 ( عينات الدراسة20في المواقع االلكترونية )
              

 القيمة    

م  7م  6م  5 م 4م  3م  2م  1م 

8 

م  9م 

10 

م 

11 

م 

12 

م 

13 

م 

14 

م 

15 

م 

16 

م 

17 

م 

18 

م 

19 

م 

20 
 % ك

1 *  * *  *   * * * *  *  *  * * * 13 65 

2 * * * *  *   * * * *  * * *  *   13 65 

3 *  *   *   *     *    * * * 8 40 

4 * * * *  *   * * * *   *  * * * * 14 70 

5 *  * *  * *  *  *  *  *  * *  * 12 60 

6 * * * *  *   *  *  *  *   *  * 11 55 

7 * * * * * *   *  * * *  *  * * * * 15 75 

 61.42 86 6 4 7 2 2 5 3 3 4 6 3 7  1 7 1 6 7 4 7 الكلي

 ك: تكرار              % النسبة المئوية                  م: موقع 

( نتائج الدراسة الميدانية ، والخاصة بالمحور الرابعة ، فئة 6رقم )من خالل مالحظة الجدول  

منظومة القيم الترويحية والجمالية ، اظهرت النتائج بان قيمة محبة الطبيعة قد جاءت بالمرتبة االولى 

( تليها من حيث النسبة والتكرار بالمرتبة الثانية قيمة ممارسة الهوايات )االدبية %75وبنسبة قدرها )

( ، بينما تساوت قيمة المرح واللعب وقيمة %70( تكرار وبنسبة قدرها )14لفنية ( وبتكرار قدره )وا

( ، اما المرتبة الرابعة فقد حصلت %65االستمتاع بالخبرة الجديدة ، بالمرتبة الثالثة وبنسبة قدرها )

مرة والرحالت وبتكرار ( تليها قيمة حب المغا%60عليها قيمة التعبير الذاتي المبدع وبنسبة قدرها ) 

( حيث احتلت المرتبة الخامسة ، وكانت المرتبة السادسة %55( تكرار وبنسبة قدرها )11قدره )

( تكرارات وبنسبة 8واالخيرة من مراتب هذا المحور هي قيمة االحساس بالجمال اذا حصلت على )

ي ية لجميع القيم الواردة ف( . وفيما يخص المحور الرابع فقد كانت عدد التكرارات الكل%40قدرها )

 ( .%61.42( تكراراً وبنسبة قدرها )86هذا المحور )

 ً  محور منظومة القيم الصحية والوقائية  :: خامسا

 (7الجدول رقم )

 لفئة منظومة الصحية والوقائية  التكرارات والنسب المئوية

 ( عينات الدراسة20في المواقع االلكترونية )
              

 القيمة    

م  4م  3م  2م  1م 

5 

م  7م  6م 

8 

م  9م 

10 

م 

11 

م 

12 

م 

13 

م 

14 

م 

15 

م 

16 

م 

17 

م 

18 

م 

19 

م 

20 
 % ك

1 *  *   *   *  *   * * *  *   9 45 

2   *   *   *  *    *   * * * 8 40 

3 *   *  *    *  *    *  *  * 8 40 

4  *     *    *  *  *  *    6 30 

5 * * * *  *   * * * *  * * *  *   13 65 

6 *     *   *     *    * * * 7 35 
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 %42.5 51 3 2 5 1 3 4 3 1 2 4 2 4  1 5  2 3 3 4 الكلي

 ك: تكرار              % النسبة المئوية                  م: موقع 

 

القيم ( والخاص بنتائج المحور الخامس محور فئة منظومة 7عند الرجوع الى الجدول رقم )

الصحية والوقائية ، فقد بينت النتائج بان قيمة الحفاظ على الجسم قد جاءت بالمرتبة االولى وبتكرار 

( ، بينما جاءت بالمرتبة الثانية قيمة الطعام )اهميته،وادابه ونظامه %65( تكرار وبنسبة )13قدره )

ة وقيمة الوقاية وبتكرار قدره ( ، واحتلت المرتبة الثالثة كل من قيمة النظاف%40( وبنسبة قدرها )

( ، بينما احتلت المرتبة الرابعة قيمة الحفاظ على البيئة وبنسبة %40( تكرارات وبنسبة قدرها )8)

( 6( ، تليها من حيث التسلسل وبالمرتبة الخامسة قيمة العالج والتداوي وبتكرار قدره )%35قدرها )

كرارات الكلية للمحور فقد حصل هذا المحور ( .وفيما يخص عدد الت%30تكرارات وبنسبة قدرها )

 ( .%42,5( تكرار بونسبة قدرها )51على )

 

 التكرارات والنسب لفئات منظومة القيم الرئيسية   :: سادسا

 (1شكل رقم  )

 التكرارات والنسب المئوية لفئات منظومة القيم الرئيسية 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

خالل  من 

( يتبين 1) الشكل رقم 

المعرفية  بان القيمة 

( ، اذا جاء %65والثقافية والتي مثلت المحور االول من فئات منظومة القيم قد حصلت على نسبة )

هذا المحور بالمرتبة االولى مقارنة مع بقية المحاور ، حصل محور منظومة القيم الترويحية والجمالية 

( يليه محور منظومة القيم الروحية واالخالقية ، اذ جاء بالمرتبة %61رها )بالمرتبة الثانية وبنسبة قد

( ، وبالمرتبة الرابعة محور منظومة القيم االجتماعية  54,28الثالثة من حيث التسلسل وبنسبة قدرها )

( ، وبالمرتبة الخامسة من مراتب المحاور ، محور منظومة القيم الصحة %46.87وبنسبة قدرها ) 

65
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من اصل  ( تكرار340( ، وقد جمعت محاور القيم تكرارات قدرها )42,5ئية وبنسبة قدرها )والوقا

الشكل و( تكراراً في حالة توافر جميع القيم في جميع مواقع االطفال االلكترونية عينات البحث ،.640)

ترونية كل( يبين عدد التكرارات لكل فئة من فئات منظومة القيم موزعة على مواقع االطفال اال2رقم )

 ، عينات البحث .

 (2شكل رقم  )

التكرارات والنسب المئوية لفئات منظومة القيم الرئيسية موزعة على مواقع االطفال االلكترونية 

 )عينات البحث ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 االستنتاجات:

نتائج البحث بان منظومة القيم المتحققة في مواقع االطفال العربية هي القيم المعرفية  تبين -

والثقافية ، والقيم االجتماعية ، والقيم الروحية واالخالقية ، والقيم الترويحية والجمالية ، والقيم 

 الصحية والوقائية .

ية القيم المعرفية والثقاف من خالل النتائج ايضا جاءت من حيث تسلسل محاور منظومة القيم ) -

، القيم الترويحية والجمالية ، القيم الروحية واالخالقية ، القيم االجتماعية ، القيم الصحية 

 والوقائية (.

( قد ةبان االداة المستخدمة في هذه الدراسة )اداة منظومة القيم المتحقق اتضح من نتائج البحث -

 المتوخاة . حققت احد اهداف البحثوبالتالي لبت الغرض الذي استخدمت من اجله 

هناك بع  مواقع الطفل االلكترونية كانت نسب ورود بع  القيم فيها قليلة وربما يرجع ذلك  -

لكونها مواقع في مجمل فعاليتها ، مواقع متخصصة اكثر في اتجاهات قيم معينة مثال ذلك 

 االتجاه نحو محور القيم الترويحية والجمالية .

9م 8م 7م 6م 5م 4م 3م 2م 1م 
م 
10
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11

م 
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13
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م 
18

م 
19

م 
20

المعرفية والثقافية  43441414142343424

االجتماعية 6272161556431632672

الروحية واالخالقية  6353161365546252635

الترويحية والجمالية  7476171736433522746

الصحة والوقائية  433251424213431523
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جعة المواقع االلكترونية العربية المتخصصة باالطفال بان العديد منها لوحظ من خالل مرا -

غير فعال وانه اليعمل رغم وجود عنوان الكتروني له ، مقارنة بمواقع الطفل االجنبية ، فان 

 اكثرها يعمل وبفعالية عالية .

ما ههناك بع  المواقع بحاجة الى اعداد تصميم ، حيث تلعب وسيلة العرض البصرية دورا م -

في عملية جذب االطفال للتعلم واكتساب المهارات المتنوعة ، اذ لوحظ تفاوت المواقع فيما 

 بينها من حيث الجمالية وطريقة العرض عالوة على مدى تحقق منظومة القيم فيها .

يلعب الموقع االلكتروني المتخصص باالطفال كاحد وسائل االتصال الجماهيري دوراً هاما  -

فق مفهوم والسرة والطفل ، وذلك لتوفر االنترنيت في معظم البيوتات العربية اليوم في عالم ا

العولمة وانتشار وسائل االتصال الحديثة وبالتالي هناك حاجة لالهتمام بهذا النوع من وسائل 

 االتصال بما يحقق توجها لغرس منظومة القيم لدى الطفل العربي.

 التوصيات :
االلكترونية والقائمين عليها في توزيع القيم بشكل متوازن ضرورة التزام مصممي المواقع  -

 على مجاالت الموقع المخصص للطفل ال التركيز على قيم معينة دون االخرى.

هناك حاجة لتشجيع ادارات رياض االطفال والمدارس ، على ترسيخ منظومة القيم من خالل  -

طفال ة لما لها من اثر في اكساب االسماح لهم بتصفح مواقع الطفل االلكترونيالتعليم االطفال ب

 القيم المتنوعة وبالتفاعل فيما بينهم .

قيام الجهات المختصة بالطفل في العراق مثال ذلك دائرة ثقافة الطفل بتشجيع توصي الدراسة  -

في وزارة الثقافة بتبني انشاء مواقع الكترونية محلية متخصصة في زرع منظومة القيم بكل 

 اشكالها .

مزيد من الدراسات التحليلة المختصة بمواقع الطفل االلكترونية كاحد وسائل االتصال اجراء ال -

 الجماهيري.

 الهوامش 
 .لم تجد الباحثة اي موقع محلي عراقي مخصص لالطفال (*)
( ، " مدى توافر القيم في عينة من قصص االطفال في سورية  2010،)بركات  فاتن سليمراجع  (**)

 .198ص ، ، العدد الثالث 26، المجلد ، مجلة جامعة دمشق "
 المصادر
،االردن 1، دار اسامة للنشر والتوزيع ،ط،" الدعاية واالعالم "ابو عيشة ، فيصل محمد  -

 .2011،عمان ،

،" القيم التربوية المتضمنة في القصص ضمن النشاط غير بالعبيد ، شيخة بنت عبدهللا احمد  -

رسالة ماجستير غير منشورة(  ، جامعة ام القرى ، ، ) المرحلة االبتدائية " –المنهجي 

 .2014السعودية ،

جلة ، م،" مدى توافر القيم في عينة من قصص االطفال في سورية "بركات ، فاتن سليم  -

 . 2010، العدد الثالث ،  26جامعة دمشق ، المجلد 
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ة حكوميترتيب القيم عند طالب التعليم الثانوي في المدارس الخاصة وال"شؤيف ،ليلى، -

 . 2013، العدد الثاني ،  29، مجلة جامعة دمشق ، المجلد  ")دراسة مقارنة (

ت حالة الثورا –،" دور وسائل االعالم في تفعيل قيم المواطنة لدى الرأي العام تيتي، حنان  -

، ) رسالة ماجستير غير منشورة( ، جامعة محمد  وقيم االنتماء لدى الشعوب العربية "

 .2014خضير بسكرة ، 

،دار الفجر  2، ط" االعالم االسالمي ) المبادىء ،النظرية ،التطبيق ( حجاب ،محمد منير ، -

 . 2003للنشر والتوزيع ،القاهرة ،

،" القيم التي تتضمنها افالم ومسلسالت الرسوم المتحركة في حسن ،ثناء عبد المنعم  -

، المؤتمر العلمي السنوي الثالث ، مركز طيبة للدراسات التربوية ، لتلفيزون المصري "ا

 . 2002جامعة عين شمس ،

،الدار 1ط ،" مبادىء وتطبيقات في نظريات االتصال ،"زكي،عصام انيس عبد الحميد  -

 .2005المصرية اللبنانية ، القاهرة ،

 أطروحة) ،"القيم، والسلوكيات لدى الشبابأثر وسائل اإلعالم على "  ،السعيد بو معيزة -

جامعة: الجزائر، كلية: العلوم السياسية، قسم: اإلعالم واالتصال، ،  غير منشورة(دكتـوراء 

2006 . 

من اصدارات مشروع بغداد  ،"وسائل االتصال واالعالم في العراق،"طه، زينب محمد -

 .2013،بغداد،1عاصمة الثقافة العربية، ط

 .2012عمان ، دار المسيرة ،  ،"وسائل اإلعالم واالتصال ،"د الدليميعبد الرزاق محم -

،" العولمة الثقافية في القيم التربوية لطالبات الفريداوي ،وفاء حسين .علي ،رحاب حسين  -

 .2013( ، 38، مجلة البحوث التربوية والنفسية ، العدد) قسم رياض االطفال "

، ( 18 )الباحث العلمي ، العدد المدونات "،" االنترنيت وصحافة فياض ، فريد صالح ،  -

2012 . 

 ،" القيم التربوية في برامج االطفال ودور وسائط االعالم في تعزيزها "كنعان ، احمد علي  -

 . 2001، مجلة المعلم ، مجلة تربوية محكمة ، عمان االردن ،

 .2008 القاهرة ، ، دار الفجر للنشر والتوزيع، "وسائل االتصال" ،محمد منير حجاب -

،دار الرضوان ،حلب 1ط" تعلم االنترنيت بمستوى متقدم "،مغايري ، مازن ،  -

 .2004،سوريا.

- Smih & Shertanin,P.D," Values Certifcation ",phi:Delta Kappa.1994. 
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 المالحق :

 ( 3شكل رقم ) -(1ملحق رقم ) 

 نماذج من عينات الدراسة )مواقع الطفل العربية ( 
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 (2ملحق رقم ) 

  المتحققةاستمارة محاور منظومة القيم 

 غير متحقق متحقق القيمة فئة القيمة ت

 المعرفية والثقافية 1

   .العلم :اهميته ، محبته ، ضرورته 1

   .االبتكار واالبداع )تشجيع التفكير والبحث العلمي (2

   .حب المطالعة 3

   الطبيعية)النبات والحيوان وااللوان والكون( .المعارف4

 االجتماعية 2

   .محبة الناس االخرين واحترامهم وتقديرهم 1

   .محبة االهل واحترامهم وتقديرهم 2

   .التعاون وتنمية الروح الجماعية 3

   .الكرم والعطاء4

   .المصلحة الجماعية )تقديم المصطلحة العامة على الخاصة(5

   .الصداقة 6

   .العمل واحترامه 7

   .حب االيثار )تجنب االثرة وجب الذات والسلطوية والطمع واالستغالل (8

 الروحية االخالقية 3

   .التمسك باالخالق الكريمة 1

   .االلتزام بالصدق واالمانة واالستقامة والوفاء واالخالص 2

   .التواضع والظرف واللطافة والتأدب 3

   .التسامح والعفو والرحمة والرفق 4

   .اداب الحديث والسير والتعامل 5

   .احترام الكبار والمعلمين والقانون والنظام والعقائد والمقدسات 6

   .احترام الدين ) ايمان االنسان بربه عقيدة وممارسة وارتباطاً بالمثل(7

 الترويحية والجمالية 4

   .المرح واللعب 1

   .االستمتاع بالخبرة الجديدة 2

   .االحساس بالجمال )الطبيعي والفني وتذوقهما والتمتع بهما ( 3

   .ممارسة الهويات )االدبية والفنية ( 4

   .التعبير الذاتي المبدع )كالشعر والرسم ( 5

   .حب المغامرة والرحالت 6

   .محبة الطبيعة 7

 الصحية والوقائية 5

   .الطعام )اهميته وادابه ونظامه ( 1

   .النظافة 2

   .الوقاية 3

   .العالج والتداوي )الطبيب ( 4

   .الحفاظ على الجسم )التغذية السليمة والرياضة ( 5

   .الحفاظ على البيئة )نظافتها وازدهارها ( 6

 


