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ABSTRACT 

With a multitude of specialized TV channels in children's programs, and 

public channels that devote part of its time to programs for children, the children 

find themselves in front of multiple choices of channels and programs, including 

the focus on the violence and excitement and some of which focuses on programs 

that seek to build a balanced personality of the child that depend on religious 

values, national and cultural basis for their subjects.                                                                                          

In the midst of that reality channel mbc3 come spatially area for current 

research and through live Safari program, which was chosen to identify the 

suitability of its contents to the levels of cognitive Bloom, from the viewpoint of 

academics through research questions in the first section, which answers it 

appeared after viewing and analyzing the results. The current research also 

discussed in the second section to the possibility of employing new media in 

educational media and narrow the knowledge gap, as well as exposure to the 

subject of children's programs and its importance in the construction of cognitive 

abilities.                                  

Where cognitive change deeper in human life, other than changing the position or 

the direction you have an emergency and sometimes disappears demise of the 

influential, but cognitive change has deep roots, and it is undergoing a slow 

transformation takes a long time. And like this programs and others, possible 

employ them in the proper socialization called for by Islam in order to build a 

generation of young Muslims who elevate his nation. Through the exploitation of 

new media to be better cross- educational media. Especially if we adopted the 

practical aspects, and take advantage of Bloom levels in the cognitive domain to 

be embarking on the preparation of children's programming. 
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 لبحثاملخص 

 ارة ومنهاثالالعنف و ايركز على  ام امج منهالب ات ومن القنو ات متعددة من ار ام خيامانفسهم ا األطفالجيد 
 اساسارية احلضالوطنية و الدينية و القيم ازنة للطفل تعتمد اء شخصية متو اىل بناليت تسعى امج الب ايركز على  ام

من  اليت ختصص جزءامة العات القنو ا، و األطفالمج املتخصصة يف بر ا لتلفزيونيةات القنو ا، يف ظل تعدد اهتاملوضوع
  األطفالمج الب  اوقته

لذي مت ا ريامج عيش سفيل وعب براناحلاللبحث  انيامك الاجم  mbc3ة  ايت قنقع اتالو اويف خضم ذلك 
ل دمييني وذلك من خالاكال املعرفية من وجهة نظر ات بلوم مينه ملستوايائمة مضاره للتعرف على مدى مو اختيا

يل احلالبحث اتطرق  ا. كمائج وحتليلهالنتابعد عرض  ات عنهاباجالاليت ظهرت او  األولملبحث ايف لبحث ات ؤالاتس
ملعرفية و كذلك موضوع الفجوة امية وتضييق عالالالرتبية اجلديد يف ام عالالانية توظيف امكاىل اين الثاملبحث اويف 

 ملعرفية.اهتم اء قدر امهيته يف بناو  األطفالمج التعرض لب ا

ارائ احياان لذي يكون طاه اجتالا اوملوقف اف تغيري ، خبالعريف اعمق اثرا يف حياة االنسانملالتغيري ا ناحيث 
مج  ابر  ا. ومثل هكذطويال ا، ومير بعملية حتول بطيئة تستغرق زمنالتغيري املعريف فهو بعيد اجلذور اما، ويزول بزوال املؤثر

لذي املسلم اب الشباجيل  جل بناءامن  مسالالا اليها اليت دعالسليمة اعية اجتمالالتنشئة ايف  اممكن توظيفه اهغري  و
عتمدت ا ام اذا امية.خصوصعالالالرتبية افضل عب اجلديد بشكل ام عالالال ستغالال وذلك من خال ،مةالاترتقي به 

 .األطفالمج ابر  إعداد لشروع يفاملعريف لتكون خط ال اجملالوم يف ت بدة من مستواياستفالا،و التطبيقية فيهانب اجلو ا
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 .69، ص1999لكتب امل اهرة، عالقا، 3لعلمي، طالبحث اهج ات يف مناسام، در عالالاحبوث  :مسري حممد حسني    )1(

 .49-48، ص 1992ملستنصرية، امعة اجلاد ات، بغداملعلومادر ام مصاستخدالعلمي و ا : البحثقندجليهيم ابر امر اع  )2(
مج لباناومعظمه مقتبس من   mbc3ةاقنج ا نتالعريب، من امل العات يف الفتيان و اقع ُموّجه للفتيامج تلفزيون و ري هو براناعيش سف )3(
ري يف حتقيق امج عيش سفت كبرية وجنح برانرب مع عدة تعديالالعقاجزيرة  (Escapefrom Scorpion Island) يلاسرت الا

م يف جنوب  2005م امج علبانامن  األولملوسم العريب. جرى تصوير الوطن ايف  األطفالرفة لدى كل اهريية كبرية وشعبية جامج
لذي جرى تصويره اين، و الثاملوسم اج ا نتاة على القنالذي حفَّـز امر الا،  mbc3شةاعته على شاذاعند  اكبري    اح  اقى جن، والاريقيفا

ن ابع بعد الر املوسم ام، و  2007م اع الياسرت اته يف امر اته ومغاليالذي مت تصوير فعالث، و الثاملوسم اند، مث يالم يف ات 2006م اع
دس بعد جرى الساملوسم ام. و  2009ملتحدة ات ايلوالان جرى تصويره يف امس بعد اخلاملوسم ام. و  2008 ليزاياجرى تصويره يف م

رهم بعد خوض عدد من اختيالذين يتم ان الشُّجعافس بني فريقني من التنامج على لبانام. تقوم فكرة  2010 اتصويره يف تركي
ة، القنارة ادانب امن ج ارهاختياليت يتم التصوير ان يف منطقة الفريقامج، حيث يعيش لباناركة يف املشملؤهلة للفوز ابات ار اختبالا

مقّدم  ام حمّددة يوّجههم هلان ملهالشجعاجل تنفيذ الطبيعية، من البيئة اشبه مبعسكر يتم تشييده يف اخر، وتكون وختتلف من موسم ال
هديهم امج ومشلبانان اعدة ُشجعالشريفة، وذلك هبدف مسافسة انملا، يف جو من ا"، ويشرف على تنفيذههللامج "حسن عبد لبانا

د على اعتمالاة، و اجلر اعة، و الشجالصب، و ا: املفيدة، ومنهاحلميدة و ات الصفلتحلي ابابرة، و املثان و او لتعاعلى تعلُّـم روح  األطفالمن 

 ملنهجي للبحثار اطالا

 لبحث:ا: مشكلة الاو 

يف  األولملطلب ايعد  ان حتديدها العلمية، كمالبحوث ا اليهاليت تستند اية او لز البحث حجر اتُعد مشكلة 
مض جيري اموقف غ اوبة عنه، اجالاىل البحث ايسعى  اماستفهالبحث متثل العلمي، ومشكلة البحث اق مسرية اسي

 ابة كثري اجاىل توضيح و اج ا ل حيتالبحث سؤ اونعين مبشكلة  ,(1)ىل تقوميهالبحث اء يسعى ادالايعرتي  اضعف اوحتليله 
ى ِف ومبين علاِف وو اب شاد جو اجياىل اج ا لعملية وحيتالعلمية و اته ات يف حيؤالالتسامن  ان عددانسالاجه ايو  ام
    (2)فة(.البحوث كاع ا نو العلمي يف املنهج انب امن جو  انبالبحثية جاملشكلة اهني حيث متثل ادلة وحجج وبر ا

لكبرية ا امهيتهاليت تكمن البحث و اسة و الدر اج من ا ليت حتتالرتبوية ا ايالقضايل هي من احلالبحث اومشكلة 
مج ابر  سة عن حتليل مضموناعي وهي در الو املتعلم اجليل اء ايف تكوين مستقبلهم وبن اثريهوات األطفاللنسبة لتنشئة اب

جلدلية اقة لعالالذي ترتبط فيه تلك ا حليويال اجملاف ،(3)ري(امج عيش سف)بران mbc3ة  التعليمية يف قنا األطفال
 . معالالاو  االتصالئل اوس اهلمن خال تنوعتليت احلديثة ا التكنولوجيام وتوظيف عالالالرتبية و ابني 
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ئية، املا األلعابلركض و احة و السبال و اجلباسدية كتسلق جلالعقلية و اهتم ات ختتب قدر ابقان مسافساملتنان الفريقالنفس، حيث خيوض ا
على   mbc3ةاري" حرص قنامج "عيش سففتهم. يعكس براناليت ختتب مستوى معرفتهم ودرجة ثقافية الثقات ابقاملساىل افة اضالاب

ىل ان تدفعهم ا اهناليت من شات امر املغات و لتحّدايال جمموعة من ت، وذلك من خالالفتيان و الفتياشئة من النال اجيالات اتنمية قدر 
لشخصية وحتقيق اهتم اهتم وقدر اقايب، وتسخري طاجيالالتفكري اعلى  ت، وحُتفزهمالذلثقة ابالنفس، و اد على اعتمالاملسؤولية و احتمـّل 

فسة املناء اجو ائهم يف ار ام و هتاعانطبالتعبري عن امج لبانابع من الر املوسم ابعي العملّية. وميكن جلميع متاهتم ايف حي ادة منهاستفا اكب
مج، لبانصة ابالذي خيصص صفحة خا، و  www.mbc3.netليكرتوينالاملوقع ال ن، وذلك من خالالشجعاليت جتري بني ا

ري.. ار: عيش سفاشع افعني مجيع  امج، ر لبانات اىل حلقافة اضائعة، الر الفيديو اطع ان، ومقالشجعاره، وصور اخباحدث اتقدم 
 ناللشجع الان امك حيث ال

 

ىل العلم اعل ليتحول التفاصية الذي تتميز خباو جلديد ام عالاليسمى اب اصل ضمن مالتو ات الت شبكوشك -1
بع مشويل ات طاملية ذاىل حزمة تكايتحول  امهة تغيري جمتمعي وكالاداىل ا التكنولوجياعي وتتحول اجتمادم اخ

مج اع بر ا خضاسة، جيري الدر اهذه  لذي تتصدى لهاملوضوع اويف ،اعياجتماملة الشارية احلضالتنمية التحقيق 
 اهإعدادعية ونفسية ومعرفية وفنية يتم اجتمات فكرية و امفرد التحليل بوصفهاىل ام التلفزيونية بشكل عا األطفال

لتلفزيوين البث ادئ، وتطلق عب املباسس و الالتلفزيونية على وفق جمموعة من ات احملطايف  اغتهاوصي اجهانتاو 
ل  من خال اوسوب احلا اوليوتيوب ا اوز التلفاء عب العمرية سو احل املر امبختلف  فالاألططبة شرحية من اخم

ثري ثر واتاىل خلق امني تسعى امض اهتاري( وهي حتمل يف طيامج  )عيش سفل  كباناطفمج  لالاركة يف  بر املشا
مج اقة بني بر ية للعاللتفصيلامة و العائص اخلصاق على حتديد السيا البحث يف هذا ايل يقوم هذالتحمدد، واب

مة اقاىل السعي ايل التواب مجالب املستفيدة من تلك املستهدفة و اجلهة العمرية بوصفهم او خصوصيتهم  األطفال
ئص اق وخصاخفالات الادة وحاجالات الالوقوف على حاجل الطرفني من املوضوعي بني الربط اقة من عال

لقيم ار و افكالاب ايرتبط منه افيم اسيملسلبية الابية و اجيالانب اجلو اثري على وفق التاثر و الات الاب وجماخلطا
ين امليدانب اجلاق العمرية ويف سيائحهم ال مبختلف شر اطفعي لالاجتمالالنفسي و اء البناسس ات و اهاجتالاو 

ملعريف من وجهة نظر ال اجملات بلوم يف ملستواي األطفالمج امني بر ائمة مضالضوء على مو البحث ليسلط اء اج
 يت:الاوفق   التعرف عليهاحث الباليت يسعى ات ؤالالتسابة عن اجالاري(. و امج عيش سفدمييني)براناكال ا
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 (4)   غازي حسني عناية: إعداد البحث العلمي ،االسكندرية: مؤسسة شباب اجلامعة ، 1986، ص3.

ما مدى مالئمة مضامني برانمج عيش سفاري مع القدرات الفكرية والعقلية لالطفال وهل متكن البانمج من  1
 حتقيق  مستوايت بلوم املعرفية؟ 

ي مستوى حصل على امج.و لبانامني ائمته  ملضانت مو الذي كاملستوى ا اليت تضمنهات املوضوعابرز اهي  ام -2
 ت؟املوضوعاكثر ا 

 لعلمية؟املعرفية و اعية و اجتمالالدينية و ات ملستواياعلى  اىل تكريسهامج  لباناليت سعى ات اهاجتالالقيم و ابرز ا ام -3
 

 لبحثامهية ا: انياث

, (4) اليهاليت ميتد ات الاجملاو  اهلاو ليت يتنات املوضوعاو  اريهليت يثات ملشكالامهية العلمي من البحث امهية ايت ات
عدة القا اصة للمجتمع بوصفهامهية خات املرحلة ذاكون هذه لطفولة  امهية مرحلة ايل من احلالبحث امهية اوتنطلق 

ليت تنعكس املستقبلية و الطفل امهية كبرية يف تكوين شخصية ا ان هلا ا،كمليةالتالنمو احل امر  اليت تبىن عليهاسية اسالا
ت معرفية لكي ايتطلب منه قدر  اعله معهالبيئة وتفائم مع الدان انسالامل الدولة وتعاجملتمع و اء ابعد على بن افيم

 بشكل سليم . امل معهالتعايستطيع 

ته لنشئ على شخصياعدة املس امجيع   اليوم ضرورة ملحة عليناصبح از التلفايعرضه  اية مبالعنام و اهتمالان ا
ئدة وتقريب دين الفالوسيلة لنقل ال هذه ستغالاجل اومن  ،حلةالصاطنة املو افظة على احملاهبه و اوتنمية قيمه وصقل مو 

 لصب،ا، و لصدقا، و نةامالامية كسالالاب ادالائل و الفضاز بعض ابر اعدة و الصال اجين عظمته لالام وبيسالالا
لسلوك ا األطفالعلى تعليم  دراز قالتلفا، فدفةات هاياة ورو ئعاقف قصصية ر  ال مو ر من خالايثالا، و لتضحيةاو 
مج ائمة بر اس )مو اساللبحث ابان امهية عنو اضح البحث تعكس بشكل و ا مهيةاو  ء.ابالالذي يقدره اعي اجتمالا

من يف تتض ألهناج ا نتالاو  عدادإلاملعقدة من حيث امج الب امن  اهتاليت هي حبد ذاملعرفية( ات بلوم ملستواي األطفال
 .مجالب املستفيدة من تلك اجلهة الذين ميثلون ا األطفالن تنسجم مع خصوصية ات جيب ارف ومعلومالب معالغا
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لنفسي بوصفهم متلقني ومتعرضني اوضعهم  او األطفالخر بسيكولوجية الانب اجلامن  امهية عينهالا ترتبط
 ،(12-9) ما بني  اح عمرهاو ل مهمة يرت اطفية لالتخذ  فئة عمر ين البحث ا اكم  ،احتديد األطفالمج اللتلفزيون وبر 

يضفي  ا, وهذبالشبالفتوة و اىل مرحلة الطفولة ومتجهة ان ترتك مرحلة ال بشري له وهي فئة على وشك ان وجماكميد
سب اين ان تعكس مستوى رفيعايفرتض  التعرض هلالتلفزيونية و امج الب اء انتقالفئة يف ايري هذه ان معمهية الاعليه 

ملدين اجملتمع ات امية ومؤسسعالالالرتبوية و ات امهية كبرية للمؤسسات البحث ذايعد موضوع  اكم  .ائصهاصخ
ئج النتايف ضوء  ملعرفيةات بلوم مع مستواي األطفالمج ات بر ائمة موضوعاليونيسيف للتعرف على مدى مو اومنظمة 

 .لبحثا افرزهاليت ا

 

 لبحثاف اهدا: الثاث

مج) عيش مني برانام ملضالعالتحليل ات اءاجر او  ارهاثاليت ات ؤالالتسابة على اجالالبحث عن طريق ايهدف 
 : تيةالا األهداف( وحتقيق mbc3ة اري على قناسف

 ملعرفية. ات بلوم ري ملستوايامج  عيش سفمني برانامضئمة التعرف على  مدى مو ا -1 

 واي مستوى، مجلبانامني ائمته  ملضانت مو الذي كاملستوى ا اليت تضمنهات املوضوعابرز التعرف على ا -2 
 ت.املوضوعاكثر ا حصل على 

 عية.اجتمالالدينية و ات ملستواياعلى  اىل تكريسهم واالجتاهات اليت سعى البانمج القيابرز التعرف على ا -3 
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، 2000لتوزيع، اء للنشر و الصفار اد :نالتطبيق، عمالنظرية و العلمي، البحث اليب اساهج و امن :ن حممدارحبي مصطفى، عثم  )5(
 .43ص

  (6)  حممد عبد احلميد: البحث العلمي يف الدر اسات االعالمية، القاهرة: عامل الكتب، 2000، ص13.

 لبحثات الاجم :ابعار 

 لزمين:ال اجملا   

مج عيش بران سةاحث لدر البا ارهاختاليت ابع( السادس، اسلامس، اخلا)  ثةلثالاسم املو الزمين يف ال اجملامتثل  -
 .mbc3ة اري يف قناسف

 ين:املكال اجملا

 ئية.الفضا  mbc3ة اقنري  يف امج عيش سفبران  -

 

 لبحث ونوعها: منهج  امساخ

يف  ملعروضا األطفالمج ايتعلق بب  تربواي اميعالا ال موضوعاو لوصفية، وهو يتنالبحوث البحث من ا ايعد هذ
 ئية.الفضا  mbc3)ة )اقن

لدقيقة ا بعةاملتالرصد و اليت تقوم على ات املوضوعال مثل هذه ناو ننواع البحثية لالافضل انسب و الوصف من اويعد 
حملتوى احلدث من حيث ا اوهرة الظالتعرف على اجل انوعية يف مدة معينة من  اوحدث معني بطريقة كمية  اوهرة الظ

لذي املسح البحث منهج ا, ويستخدم (5)قع وتطويرهالو اعد على فهم ات تسائج و تعميمانت ءاىل بنا ملضمون وصوالاو 
مثل جلمع الاسلوب الا اولطريقة انه لذي يعرف اباملنهج الوصفية، وهو البحوث ملرتبطة اباهج املناع ا نو احد ايعد 

 اوعدة معرفية اء قاء يف بناسو  امنهدة استفالات يف صورة ميكن انالبياية، وعرض هذه األول ادرهات من مصاملعلوما
حدث معني بطريقة  اوهرة ابعة دقيقة لظالوصفي على رصد ومتاملنهج اويقوم , (6)اهتؤالاتس اوسة الدر احتقيق فروض 
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  )7( د. حممد منري حجاب: اساسيات البحوث االعالمية و االجتماعية ، القاهرة: دار الفجر للنشر و التوزيع ، ط2، 2004، 
   .78ص

 (8)  مسري حممد حسني: حتليل املضمون ، القاهرة: عامل الكتب، 1996، ص19.
(9) Dr. Paul Martin Lester, California State University. Accessed: July. 2006. 

ون الذي ملضماحث بطريقة حتليل البان استعا, ولتحقيق ذلك (7)تاعدة فرت  اونوعية يف فرتة زمنية معينة  اوكمية 
ىل التوصل امية هبدف عالالاد املو اليت تستخدم يف حتليل البحثية اليب اسالاحد اهو "ندروف( :يعرفه )كلوز كري

 (8) ".لتحليلا او لبحثادة اعالة ابقة يف حات صحيحة ومطاجاستنتات و الستدالا

 

 لنظريار اطالا

 ملعرفيةالفجوة امية وتضييق عالالالرتبية اجلديد يف ام عالالا:توظيف األولحملور ا

لعشرين بسبب ظهور ادي و احلالقرن اية العشرين وبدالقرن اية امع هن اجلديد فعليام عالالاصطلح  ظهر م
ئل الوسامستغلة  ملعلومةل اباحو الالظروف و اس يف كل النادرة على ربط اق الكرتونية متقدمة جدامية عالائل اوس

ليت املعلومة ملهتم اباجلمهور اعدد من  اكبىل اول ملتقدمة  للوصا االتصال الكرتونية وتكنولوجيالات الشبكاحملسوبة و ا
جلديد حبسب ام عالالاويشري مفهوم , اسرع طريقة نقل للمعلومة زمنياقصر و اقل تكلفة  و م ابعالالامؤسسة  اتقدمه

لتقليدية ائل الوسالكمبيوتر و اج بني او لتز اليت تولدت من ا االتصالت انه جمموعة تكنولوجيا)  ىلاموس ليسرت اق
  .(9)(لفيديوالصوت و ايف و الفوتوغر التصوير اعة و الطبا، معاللال

يؤكد ضرورة  امم االتصالملتعددة يف الرقمية ائط الوساسيب و احلو ام استخدجلديد ابام عالالاقرتن مفهوم  ا اكم
وتعد  ،تصالاال احلديث لتكنولوجياصرو املعالتطور ا ارهاعتباب اهتاثري وات ائصهالرقمية وخصات ملستحداثم اباهتمالا
ملمتدة فهي اد ابعالالقوى و اثري التاذو  لاتصلالملتطورة اذج النمابرز انرتنت( من الات ) املية للمعلومالعالشبكة ا

نت اك  اذاو  االتصالف عملية اطر افية بني الثقا جزاحلو الكونية وسقوط ا اوملية العفية وتتسم اباجلغر احلدود از او تتج
ن شبكة ات طويلة فادت لفرت اعية قد سالصنار اقمالائي عب الفضالبث الدولية و اف لصحاملية و العا السينماهيم امف
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 ابالضافة, لشعوبافية بني هذه الثقاجز احلو احلدود و از او ئل وتسهم يف جتالوسان كوسيط بني هذه الانرتنت تعمل الا
فبعض ممن  ,وتكنولوجية خمتلفه ياقات اترخييةئله يف ساجلديد وتطور وسام عالالالنظر يف مفهوم اخل اتعدد مد اىل

 انرتنيت ومالالرقمية و الثورة  ال مدخلي  ه من خالاير  االعالم اجلديد مثل جون ابفليك للبحث يف فكرة  اتصدو 
ل اشكالال جمموعة من قته من خالنطالا ين يراياو  انرد ديفس وداياخرين مثل ريتشاحثني ت وابامن تطبيق ايليهم

 .لتقليدي ام عالالامنوذج  اماغريت مت ليتاجلديدة  امية  عالالا

ر استثمالذي يعتمد على اصل التو ات و املعلومام وثورة عالالاو  االتصالئل اليوم عصر تطور وسانعيش   اننا اومب
، وتشكل لات على حنو سريع وفعاخلدمايف تقدمي  امهاستخدلوفرية الات املعلوماج ا نتاحلديثة يف ات التكنولوجيا
لقوة اصر انه ميلك عناسب فاملنالوقت الصحيحة يف ات املعلوما، ومن ميلك لتطويرالتنوير و ايف  اساسات املعلوما
ت املعلوما، ويشري مصطلح تفجر اليةرجتالائية و العشو اعن  ابعيد يئلعلم يف كل شامل متغري يعتمد على السيطرة يف عاو 
ئل يف حجم اهلالنمو اىل ايؤدي  اين ممانسالاط النشا تالافة جمات ليشمل كاملعلومالذي تعمل فيه ال اجملاع ا تساىل ا
ت املؤمتر ات و الندو ات و انالبيالبحوث و الكتب و ا ت ولدورايات كاملعلومادر ال ومصاشكالفكري، وتنوع اج ا نتالا
ملعرفة ام ات هي بوجه عاملعلوماليه جمتمع اج ا حيت اسية ممالقيات اصفاملو ا، و عا خرت الات اءامعية وبر اجلالعلمية ائل الرساو 
م النظاخل ام دعالالائل ات من وساملعلومايؤدي تدفق ذ ا, رجياخلامل العاثري يف ان للتانسالا اليت يستخدمها ارهادو او 
ت ت مبعدالاملعلوماملرتفع يكتسبون هذه اعي اجتمالادي اقتصالاملستوى اجلمهور ذو ات اىل جعل فئاعي اجتمالا
جلمهور ات املعرفة بني فئايل تتجه فجوة التملنخفض، واباعي اجتمالادي اقتصالاملستوى ات ات ذالفئاسرع من ا
عي اجتمالادي اقتصالاملستوى ات ات ذالفئان الفرض على ا ا، ويؤكد هذنالنقصامن  دة بداللزاياىل املختلفة ا
ملستوى الى يف عالات الفئامن  اقل نسبيات اتكتسب معلوم ام، ولكنهات بوجه عاملعلوماتظل فقرية يف  ملنخفض الا
 . دياقتصالاعي اجتمالا

ت ملعريف ومستوايالنمو ات ر معدالاختبجملتمعي الالفردي و املستويني اجريت حبوث عديدة على اوقد      
دي اقتصالاعي اجتمالالتعليم كمتغري رئيسي للمستوى الفردي على املستوى ابعة وركزت حبوث ت اتاملعرفة كمتغري ا

ملختزنة ارف املعات و اخلب ام استخدا، و ات وتذكرهاملعلوماعد على فهم املعرفة، ويساب اكتسا  تره يؤثر يف معدالاعتباب
عي، اجتمالام النظاب اقتهت وعالاملعلومالسيطرة على اجملتمعي على عملية املستوى اكرة، حني ركزت حبوث ا لذاب
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 .340ص نية،اللبناملصرية ار الدا: هرةالقاصرة، املعاته ونظراي االتصال :لسيداي، ليلى حسني او د مكاحسن عم  )10(

 .51ص، م2006عة، ان للطباميالار اد :هرةالقا، االتصال تنظراي :لسيدالعزيز اعبد بيشي، والطر ا مرفت)11(
  (12)نفس املصدر السابق ص153   

 (13)  نفس املصدر السابق ص161

ملعرفية هو) ات الفجو ال ظهور اجم نائه , ويرى تيتشنور وزمال(10)جملتمع ات على مستوى املعلوماليب تدفق اساو 
ت ات حمدودة ذالاقل يف جمالفجوة بشكل اتظهر هذه  العلمية، بينمار اخبالامة و العالشؤون امة مثل العات اماهتمالا
ت وينعكس اماهتمالاس يف مستوى النائق، حيث خيتلف احلداية ارع اوضة لراياصة مثل اخلات اماهتمالقة ابلعالا

ب اكتسا نه سيكون لديهم نفس درجة اص فام خاهتماليت جتتمع يف الفئة ا امات، اعلوملتعرض للماذلك على 
ئه ويفرتض تيتشنور وزمال,  (11) لتعليمية(.ا اودية اقتصالارق الفو النظر عن ام بصرف اهتمالا اصة هبذاخلات املعلوما

ت التذكر وقدر الفهم و ات ار ال تنمية مهملعرفة من خالاب اكتسا ت لتعليم يؤثر يف معدالان) املعرفة ايف منوذجهم لفجوة 
لتعليم ان ام على 1969م اع” م ايد وشر او “سة اكدته در ا  املختزنة، وهو ماعلى للمعرفة اوحتقيق مستوى  االتصال

ت ابة للمعلوماستجالاجلمهور يف ات انه يسهم بدرجة كبرية يف حتديد قدر ا املعرفة، كمارية يف قوة حفظ استمر اخيلق 
 .(12)م( عالالائل ال وسخالردة من الو ا

لصحف ا، فات ونشرهاملعلومات يف قدرة كل وسيلة على نقل افختالانه توجد اىل ات اسالدر ارت بعض اشا
ت املعلومان نقل اىل ا Tichenorر تيتشنور اشا، حيث التلفزيون يقلل منهان ات يف حني الفجو اتعمل على توزيع 

ملستوى اد ذوي افر ملفضلة لالالوسيلة الصحف هي ان ال اعرفية نظر ملات الفجو الصحف يعمل على توسيع ال من خال
رت مجيع اشا, (13)دافر الاملعرفية بني ات الفجو ايف تضييق التلفزيون دور املرتفع، يف حني يلعب ادي اقتصالاعي اجتمالا
د افر الاب اكتسا ل خال لتعليم، منات املعرفة ومتغري اط بني ارتباىل وجود املعرفة اختبت فروض فجوة اليت ات اسالدر ا

  .ملختلفةا ايالقضملتعلقة ابارية اخبالالقصص اللمعرفة من 

يف نوع  اد دور افر لتعليم لالالتعليمية، ويلعب مستوى اهتم ف مستوايختالار نتيجة اخبد لالافر الاويؤثر فهم 
د افر الامييل  از بينمالتلفابعة اتملنخفض ملالتعليمي املستوى ات اد ذافر الاد حيث مييل افر الا اليت يتعرض هلائل الوسا

يف  الافع التعليم يعد متغري ان ا اسبق يتبني لن ال مت، ومن خالجملالائد و اجلر ابعة املرتفع ملتالتعليمي املستوى ات اذ
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 164بق صالساملصدر انفس   )14(
فة الثقاملتحدة للرتبية و امم الاىل منظمة ات موّجهة الرقمية. توصيالتقنية ام و عالالاجل عصر امن  الرتبية افيينمؤمتر  )15(
مية، عالالالتعليم للرتبية ات يف املعلومامدخل دمج تقنية : حلالصا هللادبدر بن عبعن  نقال م.1999، اليونسكو(، فيينالعلوم)او 
 م7/3/2007-4فق: املو ا 1428 /17/2-14مية عالالاللرتبية  األوللدويل املؤمتر ا

)16( مؤمتر اسبانيا, الرتبية االعالمية للشباب, توصيات موجهة اىل منظمة االمم املتحدة للرتبية و الثقافة و العلوم )اليونسكو, اشبيلية, 

لدويل املؤمتر ا مية,عالالالتعليم للرتبية ات يف املعلومامدخل دمج تقنية  :حلالصا هللابدر بن عبد  عن ، قالم( 2002، انياسبا
م7/3/2007-4فق املا 17/2/1428 -14مية عالالاللرتبية  األول  

ية  ملعرفالفجوة امية وتضييق عالالالرتبية اجلديد يف ام عالالاتقدم ممكن توظيف  اء ماز ا, (14)ملعرفة اثري على مستوى التا
سرة الالفرد و ية كي نرتقي اباو لسمان دايالام و سالالا اليها اليت دعالصحية السليمة اعية اجتمالالتنشئة اد اعتماو 
يَ اَفَمْن ا نه )احلق سبحايقول  الدولة وهبذاجملتمع و او  ٌر اَّللَِّ َورِْضوَ انَُه َعَلى تـَْقَوى ِمَن اسََّس بـُنـْ يَ اْم َمْن اٍن َخيـْ نَُه اسََّس بـُنـْ
م عالالان يوظف ابدل  109لتوبة:اِلِمنَي(الظَّ اْلَقْوَم ايـَْهِدي  َّللَُّ الاَجَهنََّم وَ  رِ َر بِِه يف انَ انـْهَ اٍر فَ اُجُرٍف هَ  اَلى َشفَ عَ 
جملتمع ات امية ومؤسسعالالالرتبوية و ات املؤسساعلى جملتمعي.اقي و خالالال حنالالاحر و التنالفرقة و اجلديد يف  بث ا
مج اويف بر  لرتبويةامية عالالامج  الب النظر يف ادة اعامية و عالالالرتبية اجلديد يف ام عالمثل لالالام ادستخالاملدين ا

لرتبية اويف ضوء ذلك ف .لفكريالغزو ات جهة  حتداياملفتوح ملو اء الفضات و املعلومال ثورة ستغالاو  اخصوص األطفال
لذي يسهم ايف الثقاملنهج التدريس و اصول ار علمي يف اطا ىل  تقدمياج عصري فهي هتدف ا حتيامية ضرورة و عالالا

لتحليل البحث و املتعلم يف ات ار اقد وتدعيم مهالنالتفكري اليب اسان، فهي هتتم بتنمية اي مكان يف انسالاء ايف بن
م عالالائل اسمل مع مجيع و التعا) اهن( اب2م  999) امؤمتر فيين اوقد عرفه, معالالائل ايعرض عب وس التقييم لكل ماو 

د افر الا، ومتكني ملختلفة"ا االتصالت و املعلومات اتقني اليت تقدمهابتة ومتحركة( ت ورسوم وصور اثا) كلماالتصايل
 .(15) صة(اخلائلهم اسبة للعبري عن رساملنائل الوسار اختياو  اجهانتامية، و عالالائل الرسامن فهم 

فه اهدامي و عالالاحملتوى ادر التعرف على مصا"اهنم( اب2002) بامية للشبعالالاللرتبية  انياسبامؤمتر  اعرفهو 
ج ا نتامية و عالالاد النقدي للمو التحليل الذي يرد فيه. ويشمل ذلك اق السيافية و الثقارية و التجاعية و اجتمالاسية و السيا

م عالالالتعلم عن التعليم و ملفهوم يرتبط ابا ان هذ. ويضيف اباليت حتتويهالقيم امية و عالالائل الرساد وتفسري املو اهذه 
ن عالامية فقد تضمن عالالالرتبية امهية وال(16) "معالالائل املختلفة وليس جمرد عملية تعليمية عن طريق وسائله اووس

مية عالالاملة للرتبية امج متكادرة بب املبا) ابرزهان الب كاعدة مط 1982م اع انياملمية ابعالالالرتبية ان الد بشانو اجر 
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ملنعقدة يف ام عالالانية لبحوث الثاســـــــــــــــية الدر احللقة ا، عالم"" االعالم الرتبوي كاحد اجملاالت احلديثة لبحوث اال :ملاثروت ك  )17(
 .م1996، هرةالقامعة ام، جعالالالفرتة، بكلية ا

 )18( حممد اخلطيب: "دور املدرسة يف الرتبية االعالمية"، املؤمتر الدويل األول للرتبية االعالمية، وز ارة الرتبية و التعليم ومنظمة اليونسكو، 
.م2007، لسعوديةاربية لعاململكة اض، لرايا  

ت السلوكيات و ار املهارف و املعاهلدف هو تطوير ان يكون ا، على معةاجلاملدرسة وحىت مستوى اقبل  امرحلة ممن  ابدء
لكرتونية وحبلول الاملطبوعة و ام عالالائل اءة مستخدمي وسايل رفع كفالتلنقدي وابالوعي اليت تدعم وتشجع منو ا
مية عالالالرتبية اىل ايُنظر  ام، بد1977م الدويل للرتبية عار ثني للمؤمتلثالادسة و السالدورة اد انعقاء اثنات و السبعينا

من  انبات بوصفه جالذالتعبري عن ان احلديثة، وبشام عالالائل اوس ان تكنولوجيام، وبشعالالان اتعليم بش اهناعلى 
ية اع يتمثل هدفه يف محا دفمشروع  اهنامية على عالالا لرتبيةاىل ان يُنظر اك  ام ا, وكثري (17)سية( اسالانية انسالاملعرفة ا

لقيم املزيفة و ائل الرسالرتكيز على كشف انصب ام، و عالالائل اوس استحدثتهاليت اطر املخاب من الشباو  األطفال
ع هنج ذي ا تباخذت تتجه صوب امية عالالالرتبية ان ا. غري ازهاو وجت اب على رفضهلطالائمة" وتشجيع ملالا"غري 

ليت حتيط هبم، وحسن امية عالالافة الثقاب لفهم الشبا إعدادىل امل( حيث يهدف اعلتات ار اضح )مهاو بع متكيين اط
م، عالالان التعلم بشالتعليم و امية هي عالالالرتبية ان ا اله. كمابصورة فع اركة فيهاملشا، و امل معهالتعاء و انتقالا
مية عالاد انفسهم من مو رونه اباخيت اىل مافة اضالمية، وابعالالات الرئيسي للخدماملستهلك اب هم الشباو  األطفالف

من  ام جزءعالالاصبح ام، فقد عالالائل امن تعلمهم من وس اماه انباج األطفالغهم، يستمد ات فر اقاو  ايشغلون هب
جيب  اته. وهنائم بذال قان يدرس كمجايستحق  اء، ولذار على حد سو الكبار و الصغليت حتيط ابافية الثقا اخلفيتن

 ئل تعليمية.ام "كوسعالالائل ام وساستخدامية وبني عالالالرتبية الط بني خلالتفريق وعدم ا

فية الثقالنفسية و ات ملشكالاجلة اسبة ملعاملنالفرص الكثري من امية توفر عالالالرتبية ا"ن اخلطيب اويرى      
سية، السيامية الاولوجية، و لتكنامية الارية، و احلضامية الاملدرسة كمشكلة اب يف لطالا اين منهاليت يعاعية اجتمالاو 

 . (18)"احمللية وغريهاق يف استغر الالتعصب و الفة، و الاخرين، وعدم الامع  االتصالبفعل  اليت تنشات التوتر اة على و عال

مج ابر  اعية وماجتمالالتنشئة ال ال يف جماووقت وم اجهد نكون قد وفرانية معالالالرتبية اد من انستف اوعندم
لفجوة اجلديد  وتضييق ام عالالاج ا ليت هي نتامية  عالالالرتبية ائف احد وظا الاري امج عيش سفبران اومنه األطفال

مج تطبيقية اركة يف بر املشا اوملتعدده عن بعد ائط الوسالتلفزيون و امج ىعب الب ابعة تلك اميكنهم مت األطفال ألنه ملعرفيةا
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، امهاستخداحسن ا اذات السلوكياملعرفية و ات القدر اىل تنمية اف ليت هتدامج الب اري وغريه من امج عيش سفل برانامثا
ت امية ومؤسسعالالالرتبوية و ات الوقت للمؤسساجلهد ال و املالذي يوفر املعرفة  اد اقتصار اطايف  انكون دخلن اوعنده

لذي يشكل اد اقتصالانه ذلك ة ابملعرفاد اقتصاويعرف  .األطفالبرتبية  ملعنيةا لدوليةالعربية و ات املنظماملدين و اجملتمع ا
لتوظيف يف كل الثروة وفرص ام وخللق املستدالنمو الرئيس لعملية احملّرِك ا، هي امهاستخداو  املعرفة وتوزيعهاج ا نتافيه 

ء املعرفة سو ا، حبيث تشكل هذه اهتاز اجناو  ارهام مثاستخدا( و اي خلقهاملعرفة )اج ا نتاس اسانه يقوم على ات. الاجملا
 اليت ميثلهالضمنية املعرفة ا او، ات وغريهالبجميات و املعلومات و انالبياعد اليت تشتمل على قو الصرحية املعرفة ف ابيعر  ام
ت املعلوما اهيته, وميكن لتكنولوجياجملتمع ورفالثروة  ارئيس اهتم،مصدر عالاهتم وتفاقرفهم وعالاهتم ومعاد خبب افر الا
ين من الثالعقد اية املتقدمة مع هنان البلدامية و النان البلدات بني الفجو ا ردم لة يفاهم و بطريقة فعان تسات االتصاالو 

لتحول اضي بغرض املات من قرن انينالثمامنذ مطلع  التكنولوجيام هذه استخدمية ابالنان البلدات القرن حيث بدا اهذ
لتكنولوجية، التنمية التطوير لدفع عجلة او  كز للبحثا ء مر انشاب الام لن يكتمل استخدالا ان هذا الا، ملعرفةاد اقتصاىل ا

. لبشريةارد املو التدريب وتنمية التعليم و احل ايف مجيع مر  االتصالت و املعلوما ال تكنولوجياستعماتعزيز  ايضاينبغي  اكم
ه إعدادملؤسسة حبيث يتم امل يف تلك العالبشري العنصر اء اهو بنية مؤسسة ان تقوم به ار ميكن استثمافضل ان ا

، جا نتالامل احد عو اصبح ات املعلومار يف استثمالاء, فالنماج و ا نتالادة عجلة الذي ميكنه من قيالقدر اب اونفسي اذهني
فة املضالقيمة اد فيه نسبة الذي تزداملعرفة اد اقتصامل حنو العالعمل يتجه ايزيد يف فرص  اجية كمانتالافهو يزيد يف 

 ا.مة جداهلالسلع ات من املعلوماسلع  اوملعرفية السلع ايه صبحت فالذي املعرفية بشكل كبري، و ا

مية عالالالرتبية اسة ادر  ايفرض علين اومملعرفة اد اقتصات يف منو االتصاالت و املعلوما اعد تكنولوجياوتس 
م، وذلك عالالامل مع التعارة اجلمهور مهاد افر املي جديد، خيتص بتعليم اه عاجتاملعريف هو احلقل ا ان هذالرقمية او 

ت التوجهات و املعتقدالقيم و املؤثرة، على السلطة ا، و كبال املوجه اصبحت هي احلديثة ا االتصالئل ام ووسعالالان ال
م عالالائل ان وسف اباعرت الالتسليم حبقيقة ا. و جيب اعياجتماو  افياوثق داياقتصانب، اجلو ات، يف خمتلف ارساملماو 

م عالالافة اليومية مع ثقا اهتاعل يف حياليت تتفاصرة و املعات اجملتمعاصة يف اخ لتعليم،ال اشكامن  شكال اهتاهي حبد ذ
 ملتجدد.ا
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 .187ص ،م1987 ،مون للنشراملار ادبغداد: لرحيم، انكليزية، ترمجة مسري عبد الاللغة اجنبية يف الابري التعامعجم  ن:افتيا )19(
 .154ص ،م1985ين،اللبناب الكتار ادبريوت: ، 1مية ،طعالالات املصطلحامعجم  محد زكي بدوي:ا )20(

 
 .172ص ،1986 امعية,جلاملعرفة ار ا: دسكندريةالا ،عيةاجتمالاخلدمة ايف  الاالتص :لعمريا النجابو ا)21(

)22( يوسف حمي الدين ابوهالله: االعالم نشاته، اساليبه وسائله وما يؤثر فيه، عمان، االردن: مكتبة الرسالة احلديثة ،1987م، 

.79ص  

 ملعرفيةاهتم اء قدر امهيته يف بناو  األطفالمج التعرض لب اين: الثاحملور ا   

ل عالتفالبدء لعملية اونقطة  االتصاليف عملية  اساسا اهدف االتصالئل اجلمهور لوساد افر اميثل تعرض       
ُه ار الشيء و اظهر ا لعربية هي عرض وتعين لغواياللغة التعرض يف ا. وتعين كلمة التصالئمني ابالقائل ابينهم وبني رس

ل عرض منظم ومقنع بة من خالالكتاءة و القر الشيء عن طريق ان التعرض)بياتينية فمعىن كلمة لالاللغة ايف  اماُه ،ايا
لفرد من عرض ايصدر عن  امية فهو معالالات املصطلحاموس ايف ق ميعالالالتعرض امفهوم  اما، (19)ر(افكلال

ىل اد افر الانه ميل ئمه ابيال املتلقي ملائية انتقاء  على التعرض بنايعرف  ا.كم (20)ئع اوق اوئق ايب حلقاكت  اوشفوي 
ئل الرسائهم ويتجنبون ار اهتم و اهاجتئمة المال اجيدوهن او اليت يهتمون هباية االتصالئل اللرس راياختيانفسهم اتعريض 

نه ا الاط سهل اهريي هو نشاجلما االتصالئل التعرض لوسان ا، (21)هنةالر اهتم اهاجتاءم مع تتال ال اوتفيدهم  ليت الا
ك ادر الاءة على القر ات ار الوعي وتنطوي مهاه و انتبالاءة و القر ات: ار املهات، ومن بني تلك ار املهامن  ايتطلب عدد

ئل اد للوسافر الام استخداكثر   العلمي كلمالتحصيل ارتفع مستوى ا اين، فكلماملعاليت حتمل املطبوعة الرموز اوفهم 
  .(22)ميةعالالا

ىل التعرض ا, ويصنف االتصالحل عملية اهم مر اهريي من اجلما االتصالئل اجلمهور لوسايعد تعرض  اكم
ليت تؤثر فيه. ائية انتقالات العمليال جمموعة من ذ تتدخامهية كبرية املتلقي ائية انتقع وتكون فيه الا نو الاجمموعة من 

جلمهور اية, ويعد تعرض االتصالئل الرسامني الفرد ومضاليت حتول بني ات املعوقالتعرض ببعض اق عملية اوقد تع
لعملية ات اذن يعد حلقة رئيسة من حلقالتعرض اف ،هنةالر املرحلة ايف  االتصالمح برز مالامن  احداللتلفزيون و 

لة الرساك من يستقبل امل يكن هن ايل ماتصاط اي نشاف اهداتتحقق  ذ الات احللقاهم تلك اية وهو ميثل االتصال
 امجهور  اجتد هل ة تلفزيونية جديدة الاقن اوعية اذاث حمطة استحدائدة من اف , فالم جمموعةا ان فرداكا ء اية سو االتصال
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 (23) سعد سلمان املشهداين: االعالن التلفزيوين واتثريه يف اجلمهور، عمان: دار اسامة للنشر و التوزيع, 2012م, ص 118.    

 .23 ،22، صم2009، املسرية للنشرر ادعمان، االردن: ملبكرة، البيئية للطفولة الرتبية ا :داحسن حممد علي ج  )24(

 (25)   املرجع السابق، ص15.

, وقد ءةالقر ا اوع ا ستمالا اوهدة املشابة على الرقا ايت تفرضهلابط الضو اب احمدد او احر  لتعرضاوقد يكون ،ايستقبله
ل احلاهو  اكم  –غري مقصود  او -نرتنت الال مع احلاهو  اكم  –مية بشكل مقصود عالالائل الفرد للرسايتعرض 

 .(23)خرىامية دون عالائل التعرض لوساد عن بعضهم يف افر الاف ختالوذلك اب –عة اذبر لالالعاع ا ستمالاعند 

ئل التجدد بسبب تعرضه للرسالتطور و ليت تتميز اباحل املر العديد من ة مير ابياتيحلان وعب صريورته انسالان إ
ن.  انسالاء اس لبناسالاحجر  اهنليت تتسم ابالطفولة احل هي مرحلة املر اهم هذه ا, ومن امينهاومض اهلاشكابكل 

 اوت حمددة اقاو صة هلم يف امج خالتلفزه تبث بر ات احمطت ان بدالسكايشكلون نسبة كبرية من  األطفالن اك  اومل
ملعرفة افة و الثقاونشر  األطفالبتوعية ملي العام اهتمالال ء من خالاج امناغ و ا ت من فر مل اي ا، وهذصة هلمات خاحمط

ت اعالساضون لكوهنم مي األطفالز على قيم التلفاثر اسة الرتبية بدر اء ام خب اهتماد ازداخرية الانة و الابينهم ويف 
ن تعرضهم الرموز و اب اطاحم اجلديد مجهور ام عالالاوعب ل اتصجلديد لالام النظاجمه, لقد وفر اهدة بر الطويلة يف مشا

،  جلمهوراعلى  اهتاثري د اتزدايات الاحتماىل ايل التيؤدي اب االتصالئل ات عب وسانالبيات و املعلومائل من اهلاللكم 
خرى يف ا إعدادىل از ذلك ليصل او يتج امنالذي يتعرضون له و اص اشخالايقتصر فقط على  ثري قد الالتا ان هذا بل

ملؤثر نفسه يكون له الظروف و احسب  ات ليستجيب هلاملؤثر اسه يستقبل احساطفته و ان بعقله وعانسالان ا. جملتمعا
ت اباستجالات و املؤثر اسلسلة  ىلاعي اجتمالاعل التفاخر ويشري خر ومن فرد الن من وقت الانسالاوقع خمتلف عند 

لتكيف ركيزة اويعتب ، 24يتهانت عليه عند بداك  ايرة ملايته مغاعل تكون عند هنالتفاخلة يف الداف اطر الان ا اينتج عنه
حمليط ايف  امل وكونه تقبال اثر وات اثري ء وكونه اتاخذ وعطانه البشري التكيف احل اهم مصالرتبية ومن ائز امة من ركاه
لظروف التبديل يف ابلة للتغيري و املرونة وقنه عملية مستمرة تتصف ابالبشري على التكيف احمليط ويعرف انوع ن اك  ايا
  .(25)عيةاجتمالتكيف عملية فردية ايت، فالذالتغري اجملتمع و اخل الفرد دحمليطة ابا

ت اعالسالكوهنم ميضون  الاألطفز على قيم التلفاثر اسة الرتبية بدر اء ام خب اهتماخرية الانة و الايف ازداد و 
هد ادي يشالعالطفل ان ات كشفت عن اسالدر ان ا ,م1967هيلمويت   –ه  ويقول :هيلد جماهدة بر الطويلة يف مشا
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   )26( هيلد. ت.هيملو و ايت وزمالءها: التلفزيون و الطفل، ترمجة امحد سعيد، حممد شكري، القاهرة: سجل العرب، 
   .13،صم1967

 (27)  نوري جعفر: ار اء حديثة يف تفسري منو الطفل وتربيته، بغداد: دار الثقافة لالطفال، 1987م، ص51.
 (28)ابر اهيم امام،: االعالم االذاعي و التلفزيوين، القاهرة: دار الفكر العريب، 1985م، ص45

ليده اته وتقاداقه وعخالاهده ويظهر ذلك يف سلوكه و ايش اثر مباوبت ادقيقة ( يومي   105ملتوسط ملدة ) از يف التلفا
ء منوه اثنالطفل مير احل )اربعة مر اىل الفكري للطفل املعريف و النمو اجيه ان بياملعرفية جالنظرية ا، ويقسم مؤسس (26)(
م العاره اطانوية ضمن حل اثاىل مر ا اسية حيث تنقسم كل منهاسات زمنية افرت  اوحل تطورية اربع مر لفكري اباملعريف ا

ية اد وهنمليالاليت متتد بني حلظة الفكرية ا اوحلركية احلسية ات العمليافرته  اوسية هي بنظره مرحلة اسالاحل املر اوهذِه 
ين من عمر الثام العاين من الثالنصف اليت متتد منذ ال الفعالفكر اقبل  امرحلة م العمر تليهامن عشر من الثالشهر ا
م العاع وتنتهي بالسام العاية امنذ بد اليت تبدال و الفعاحلسي الفكر امرحلة  ابع مث تعقبهالسام العاية الطفل حىت بدا
بعد ذلك  اليت تبدال الفعاملنطقي الفكر اخرية وهي مرحلة الابعة و الر املرحلة ايت لطفل مث اتادي عشر من عمر احلا

، (27)جملردة(امور الامل مع الطفل جمرد يتعابعة ويكون فكر الر املرحلة العمق مث املدى و اع يف ا تساة مع احلياوتستمر مدى 
 او انه يؤثر سلبا ادية كماملادية وبيئتهم اعتيالاهتم اعي يف حياجتمالالسلوك امن  اطامنا األطفالنه يكسب احيث 

ت عن اهاجتالالتلفزيون يف بلورة وتغري ايسهم  البيئة. كماسرة و الا اليت تسهم فيهاعي اجتمالالتكيف ايف عملية  اباجيا
صة ابلية خان لكل طفل قالعلم امي ذكي مع اعن طريق تقدمي مشهد در األطفالطفية لدى ال عاطفاره ردود اثاطريق 

هي ام اهي يف حميطهم ومنه ام اء كثرية منذ صغرهم منهاشياىل ا ان يتعرضو ال اطفلتلفزيون لالالتلفزيون ويهيئ ثر اباللت
لبحر اب اسفينة ضخمة تنسق عب اوبه كثيفه ان يف غاحليو اه اهده حيالفرصة ملشالذي مل تتح له الطفل ابعيده عنه ف

قعية ات و الطفل خبب امه يزود فالاجمه و التلفزيون بب الصغرية. و اشة الشاعن طريق  اهدهان يشات ميكن ار ابقة سيامس وا
لقيم ار و افكالات و املعلوملطفل ابالتلفزيون ليس وسيله تزود اّن اي: اته امن رغب ال تشبع كثري اخليامج ان بر ا اكم

  .(28)لسلوكان الو امن  نب ذلك يسهم يف تشكيل لوناىل جافحسب بل هو 

مل العالطفل على ان يتعرف اهي  األطفاللتلفزيون بني اهدة اخرى ملشالاب اسبالان من ات اوترى هيملو 
جمه الكثري من بر الوفة يف املار افكالان عن طريق امالاب التلفزيون يقدم شعور ان ايل حيث انفعالانب اجلاحمليط به وعلى ا

هة الفكامل من اىل عاليومية ات املتطلباللهرب من  انارة فتوفر للطفل ميداثالار وتقدم استمر مج تتغري ابالب ان ا اكم
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 (29) هيلد. ت.هيملو و ايت وزمالءها، املرجع السابق، ص49.
  )30(سيد  زكراي ولبشر ام  و آخرون: التلفزيون و اثره يف حياة اطفالنا، ترمجة حسن ، القاهرة: مكتبة االجنلو املصرية، 1965م ،ص40

نبني اك جان هنام اويرى شر  .(29)لبطوليةات الشخصيالعديد من ان يتقمص انسية ويسمح للطفل الرومالبيق و او 
ث احدامل من العاجيري يف الى ملتعرف عانب معريف كايت وجايل يتفقون فيه مع هيملو انفعانب التلفزيون: جاهدة املش
 .(30)لتصرفاهتم حول طرق اجاحتيايسد بعض اجيدون فيه م اكم

ملهم اخيتلفون بعضهم عن بعض يف تع األطفالن التلفزيون لطفل اباقة صة بعالاخلائق احلقاوتبني عدد من  
ن التلفزيون وهذا األطفال ايت يستخدم هبلالكيفية ان ان حيدداللذا ارزين مهملني اباىل عايعود  اجمه وهذالتلفزيون وبر امع 

مل موضوعية تتضمن العقلي وعو املستوى اجلنس، العمر، الطفل وتتضمن اشخصية  ابرزهامل فردية اعو   ان مهمالالعا
ن للطفل يف الدالو الذي يقدمه املثل اسرة و الالتعليمي هلذه ايف و الثقاملستوى اسرته و الطفل و ا اليهاليت ينتمي الطبقة ا

جمموعة  األطفالن لكل طفل من اهقني حيث املر او  األطفالفة و اد كافر الاثر على التلفزيون له اف .لتلفزيوناب اهتاقعال
 . هعلي اثريهمية مىت تقرر مدى اتعاللتعرض للوسيلة الاليت تعمل بعد التكوينية ات اداستعدالامن 

 

 ائج وحتليلهالنتالبحث وعرض ات وجمتمع اءاجر الث: الثاملبحث ا

 لبحثات اءاجر ا: الو أ

 اهناغة عنو اوصي اهتات بني متغري اقلعالاض افرت البحثية و املشكلة امة يف حتديد العاملنهجية ات اخلطو ا تتمثل
سة ائجه عب در اىل نتالوصول البحث و اف اهداليت متثله حبيث ميكن حتقيق العينة ار اختيالبحث و اوحتديد جمتمع 

 .اهتامفرد

  تهوعين لبحثا: جمتمع  انياث

جملتمع الكلي اجملموع ا ا, وميثل هذاستهاحث در الباليت يستهدف ات املفرداجمموع  أبنهلبحث اجمتمع يعرف 
لبحث وصعوبة امة جمتمع ان ضخا, غري تهاسة على مفردالدر ائج استه وتعميم نتاحث لدر الباملستهدف من قبل ا



The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 1, No: 2, 2016 

           

 
 92 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

لذي ميكن اح ا ملتاجملتمع جلزء ابا اجملتمع ويعرف هذا اهلذ حث للرتكيز على جزء ممثلالباتدفع  اته كلهاىل مفردالوصول ا
ر اختيـــالا :لبحث منه هيار عينة اختيافه ويتم اهدالبحث و ات اجايليب ح ألنهت منه انالبياليه جلمع الوصول ا
نقسم جمتمع يو  ته،البحث على كل مفردائج استه وتعميم نتاىل در احث البايهدف  ومن خالل هذا اجملتمع، ئيالعشـــو ا
 :اسيني مهاساىل جمتمعني ايل احلالبحث  ا

( وهي 65حث )البار اختاوقد  ،mbc3ة اري يف قنامج عيش سفت براناحلق :األوللبحث اجمتمع   -1 
مج سم برانا( حلقة من مو 65لغة ) البالسبعة اسم املو امج  يف لبانات اخرية من جمموع حلقالاثة لثالاسم املو ات احلق

ملوسم احث البار اختا ا، كم(25ته)امس وعدد حلقاخلاملوسم احث البار اختا، حيث سما( مو 7لغة)الباري اعيش سف
وقد  مجلبانات ا( حلقة وهي عدد حلق15) ابع وعددهالساملوسم ات احلق ايضا، و (25ته )ادس وعدد حلقالسا

زت او قد تكون جت ألهناخرية وذلك الا ثةلثالاسم املو احث البار اختيا% ( و  39، 4لبحث) امن جمتمع  ابلغت نسبته
( فقط 7سم )املو انت احبثه يف وقت ك عدادم إباحث قالبان ا يذكر األوىل سماملو احصلت يف  اليت رمباء اخطالا
 سم.ان تسعة  مو الاصبحت او 

ة من قيالعر ادميية اكال النخبة اد افر اب البحث هذاملستهدف يف اجملتمع اويتمثل  :ينالثالبحث اجمتمع  - 2 
ر اختياق فقد مت العر التدريسيني كلهم يف البحث على اء اجر الصعوبة  لنظرواب قيةالعر ات امعاجلاملني يف العالتدريسيني ا

معة اجلاملستنصرية و امعة اجلاد و امعة بغداد وهي جات مدينة بغدامعالتدريسيني يف جاح للبحث يشمل ا جمتمع مت
شتمل جمتمع  افقد  لبحثا اح يف هذا د كمجتمع متات بغدامعار جاختياب اسبا. و اتدريسي78قية وعددهم العر ا
لبحث من احث عينة البار اختام، حيث عالالالرتبية وكلية ات ادمييني من تدريسي كلياكال اين على الثالبحث ا

 - 3داغدمعة بانية/جانسالات اسات للدر الرتبية للبناكلية   -2دامعة بغدابن رشد( / جالرتبية)اكلية   -1ت) اكلي
معة اجلالرتبية / اكلية   -5دامعة بغدالنفس(/جاب) قسم علم ادالاكلية   -4 ملستنصرية امعة اجلاسية/ اسالالرتبية اكلية 

يف  ا( تدريسي 335من جمموع ) ا( تدريسي78قية ، وقد بلغ عددهم )العر امعة اجلام/ عالالاكلية   -6ملستنصرية ا
لذي جتري فيه اجملتمع ا)جزء من  اهنلعينة اباوتعرف لبحث. ا( من جمتمع  % 23،3ي بنسبة ) املذكورة.ات الكليا
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 (31) عزيز حنا داو د، أنور حسني: مناهج البحث الرتبوي، وز ارة التعليم العايل و البحث العلمي، جامعة بغداد، 1990،ص67.
 (32)  عو اطف عبد الرمحن و آخرون: حتليل املضمون يف الدر اسات االعالمية، القاهرة: دار اسامة للطبع و التوزيع، 

. 93-92ص   

ر بسبب اختيالاويتم  اصحيح جملتمع متثيالاصة لكي متثل اعد خاوفق قو  اسة عليهاء در اجر حث الالبا ارها، خيتسةالدر ا
 31دية (.اقتصالالعملية و ات لصعواباجملتمع وكذلك اد افر البحث على مجيع اء اجر اصعوبة 

 لبحثاة ادا: الثاث

مهية الانب كبري من امر على جاهو  الدقة يف فحصهاة اعاومن مث مر  ائهامة بنسبة وسالاملناة ادالار اختيان ا)
ت ار اعتبنه وذلك الاستباة اداحث  الباستعمل الذلك ، (32)ئج سليمة(اىل نتالسليمة تقود اة ادالان لتقومي الايف عملية 

 :امنه

 على عينة كبرية وبوقت قصري.  اطبيقهنه ميكن تاستبالا -

 ئهم.ار التعبري عن اكثر يف ا حبرية  ان يشعرو املستفتني عليهم ان ا -

 يت :الاة وفق ادالاء اوقد متت عملية بن

ر اختياري( بصورة امج )عيش سفمن بران CD)) ص مدجمةاقر اجمية على ا( حلقة  بر 65مت تسجيل ) -أ
على شكل  ابع( ومت تفريغهالسادس، السامس،اخلاملوسم اخرية)الاثة لثالاسم او ملاستهدفت ا .لقصديهائية العشو العينة ا

 ( .1ت جدول)ات رتبت على شكل فقر اموضوع
لذين سبق ائية قصدية ادمييني بصورة عشو اكال التدريسيني انه على جمموعة  استبالاحث بتوزيع البام اق  -ب

 ( . 78لغ عددهم)الباين و الثالبحث اذكرهم يف جمتمع 
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.د سعد مخيس ا - 2د     امعة بغداجلميلة/ جالفنون اتدريس/ كلية  طرائق /ياو لفهدامحد ا .د صاحلا  -1ء هم اخلب ا - (33) 
.م.د ا -4د    امعة بغدات/ جالرتبية للبناكلية   /األطفالض ي/ راياو لعيثاد او مل دا.د ا -3قية العر امعة اجلام/ عالالاحلديثي/ كلية ا

 قيةالعر امعة اجلاعية وتلفزيونية/ اذافة اهيم / صحابر الد ايسرى خ

 

 

 لصدقا :ابعار 

ملرئي السمعي و ا معالالات اصاختصاويف دمييني اكال اتذة اسالامن (33) ءاخلب اعلى  نهاستبالاحث بتوزيع البام اق
 املوجودة فيهاسئلة الاملتعلقة بدرجة وضوح ائهم ار التعرف على اهبدف  ،لتدريسائق النفس وطر الرتبية وعلم املقروء و او 

ن استبيالان اي ا( %93قية )احث درجة مصدالبان حصل استبيالابة عن تقومي اجالا, وبعد لبحثالعينة  اءمتهومال
 ئي.النها اسئلة بشكلهالاغة ادة صياعإلصدق يف ضوء ذلك مت الية من ايتمتع بدرجة ع

 اقشتهاة ومنادالات البحث(حول فقر الطلبة )عينة ات اباستجائج ا:عرض نتامساخ

)  الغ عددهالباة و ادالات ان فقر البحث( بشات )عينة اباتجسائج اقشة نتاملبحث عرض ومنا ايتضمن هذ
ملعريف ال ات بلوم للمجووفق مستواي  اهتار احسب تكر  العينة عليهات اباستجاعلى وفق  اوقد مت تنظيمه ،( فقرة32

 (1جدول )
 ((mbc3ةاري على قنامج)) عيش سفملعرفية يف برانات بلوم ت ملستوايالفئائمة ا( يوضح مو 1جدول )

 املعرفة   تالفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ا ت
  

 الفهم
   

  لتقوميا الرتكيب التحليل التطبيق

 مج ك ك ك ك ك ك ك 
ل  اطفمج لاللباناسئلة اتتيح  1

لدول افية التعرف على  جغر ا
 اومدهن اصمهامج وعو ملضيفة للبانا

 اوطبيعته

57 18 2 1 --- --- 78 
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مج يتيح لباناسئلة ال من خال 2
لدول اريخ لتعرف على اتال  اطفلال
لشعوب ات افاع على ثقطالالاو 
مج ت برانابقامس اليت جترى فيها

 رياعيش سف

48 24 3 2 --- 1 = 

مج لبانات ابقاتتيح مس 3
م النظم ابالتز الاكيفية   األطفال

كل ا ملشامل مع التعاوكيفية 
بصورة فردية  تاملعوقات و لتحداياو 

 عيةامج او

6 26 34 9 --- 3 = 

مج  تقوم لبانات ابقالية مسا 4
بقة املساملعلم  بتوضيح ام اعلى قي

بشكل  البتهم بتنفيذهال ومطاطفلال
ي ائز وفق الفافردي للتعرف على 

 مستوى

5 22 39 7 3 2 = 

بقة املساملعلم بتوضيح ايقوم  5
  ال ويطلب منهم تنفيذهاطفلال
عي للتعرف ابشكل مج اة هبركاملشاو 

ي ائزة ضمن الفاجملموعة اعلى 
 مستوى

7 15 47 2 4 3 = 

ت يتم ابقاملسايف مجيع  6
ظ احلفافة و املسالوقت و احتديد 

 اعندم التنفيذ خصوصاعلى دقة 

4 26 20 21 4 3 = 



The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 1, No: 2, 2016 

           

 
 96 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

شبه الطفل يف موقف صعب ايكون 
 نامتحالايكون يف  ام

7 
 

جبمع حروف معينة  األطفاللبة امط
م ارقامجع  اولعمل مجلة مفيدة 

كن ا مابية توضع يف ات حساوعملي
ضية دلة راياجمهولة لرتتيب مع

 لتفكرياء و الذكار اختبالغرض منه ا

6 12 11 5 44 --- = 

ت ابقاملسايف  األطفاليتعلم  8
ت السلوكيات و ادالعات و ار املها
 ة احليايف  اجوهناليت حيتارف املعاو 

32 

 

21 15 3 8 2 = 

ملعلم امج  يقوم لبانات  افقر  ضمن 9
ع فيهم ا ندفالاس و احلمارة  اثاب

 كادر الالتفعيل عملية 

11 

 

27 12 18 1 9 = 

رسة امبم األطفالمج لبانايتيح  10
ت ابقاملساضية و لرايا األلعاب

بطريقة ترفيهه مسلية يف ظروف 
ر اختبال الفوهكن مل ايا ماخية و امن

 هتم  اقدر 

7 9 51 2 6 3 = 

كيفية   األطفالت ابقان مستتضم 11
لطيور ات و اناحليو امل مع التعا

عة اوكذلك كيفية زر  اوطرق تدجينه
 اعية وجنيهالزر اصيل احملا

7 18 40 7 6 --- = 
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 األطفالعد امج يسلبانا 12
سية امل سياكن ومعا مالتعرف على ا
م اليت يقالدول اثرية ودينية يف او 

ريوذلك عب امج عيش سفبران افيه
 تطرح عليهمت ؤالاتس

52 15 9 -
-- 

-
-- 

2 = 

مج بعد لبانات ابقاتتضمن مس 13
ن يقوم ابقة اكثر من مسا ء اجر ا

حلق اهلم  هلم  ائدار قاختياب األطفال
 عن تبديله سبته فضالاحم

4 17 19 4 4 30 = 

ل اطفمج لاللبانات ابقاتتيح مس  14
لرسم على التعرف على عملية ا
حلرف ار و الفخاعة اء وصناملا
ث الشعبية وتر الفنون اليدوية و ا
 لشعوب  ا

18 19 28 4 7 2 = 

لبة امج مبطلبانايقوم مقدم     15
سبة املنابس ملالاء ارتداب األطفال

لبون اضية يطبقة رايالكل مس
   ابتنفيذه

9 14 44 3 2 6 = 

بقة يقوم امس اوية كل حلقة ابعد هن 16
بتقدمي وجهة نظرهم  األطفال

ت ابياجيالاشري على التاو 
حللقة اليت حصلت يف ات السلبياو 

 لفصحىالعربية اللغة بقة اباملسا او

8 11 4 11 2 42 = 
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مج لبانات ابقات  مساحد فقر ا 17
لعيش  بعض ا األطفاللبة امط

 اتتوفر فيه كن الا مالوقت يف ا
عن  الرتفيه بعيداحة و الر ائل اوس

 هل الا

14 18 29 6 5 6 = 

 األطفال مج لبانالب مقدم  ايط  18
لسليمة اعية اجتمالالقيم م ابالتز الا

  تابقاملسال خال

20 

 

33 18 4 --- 3 = 

 األطفالمج بتعليم لبانايقوم مقدم  19
عة الشجالصب و ات ابقاملسايف 

 ن او لتعالصدق و الثقة و اؤل و التفاو 

12 39 17 4 --- 6 = 

ت  ابقاملسا األطفاليتعلم  20
 ليتاو  ائق  تنفيذهاضية وطر لرايا

بكة  اجز معقدة ومتشاتتضمن حو 
ت ليس اكل  ومعوقا ومقفلة ومش

   ازهاجتيالسهولة امن 

12 17 31 11 4 3 = 

بقة املساملعلم بتقدمي توضيح ايقوم  21
حدث يف  از ملاجياملقبلة وتقدمي ا
 األطفاللبة اضية  ومطاملابقة املسا

 بقةالسابقة املساث احداذكر 

20 22 11 12 6 7 = 

 اوسر اخلالفريق اقبة اعند مع 22
م ائز توكل هلم مهالفالفريق افئة امك

12 24 17 6 5 14 = 
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ت اخدمية معينة تتضمن تعلم قدر 
 ت ار ارف ومهاومع

ت يف اطات نشابقاملساتتضمن  23
ت املؤسسامل مع التعاكيفية 

 ملديناجملتمع ات احلكومية ومؤسسا

17 18 32 4 4 3 = 

 الاألطفت  تعلم ابقاملساتتضمن  24
ت طبية الفحوصاكيفية تتم  

ملختبية اجهزة الالتعرف على او 
ع ا نو ات و الفحوصالبتهم بذكر اومط

 لطيبةاملختبية اجهزة الا

26 20 16 6 5 5 = 

مج  لبانات  يف ابقاملساسئلة ا 25
د عن ابتعالار و التكر اعي عدم اتر 
وذلك  اغتهالنمطية يف صيا

 بقنياملتسافضل اللحصول على 

21 

 

29 15 9 2 2 = 

 اول ابتشكيل متث األطفاللبة امط  26
عجلة من قطع خمتلفة  تكون خمبئة 

ضمن  البحث عنهاوجيب 
 ت ابقاملسا

10 7 12 10 38 2 = 

لتعرف على ات ابقاملساتتضمن  27
نه وعظمة خلقة خريه ا سبحهللاقدرة 

 لقدر خريه وشره  ن اباميالاو 

41 

 

29 4 2 1 1 = 

ن اميالاعزيز ت  تابقاملساتتضمن  28
لذي امر الالقدر خريه وشره اب

26 38 9 3  --- 3 = 
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حة الر ا األطفاليضفي على 
 رةاخلسالربح و السكينة يف او 

 

فة احتضري ك األطفاللبة امط  29
مل مع التعات عند املستلزما
 تملشكالات و املعوقات و لتحدايا

9 

 

10 42 6 9 2 = 

لفريق العمل بروح ا األطفالشجيع ت 30
عند  ابينهم  خصوص ان فيماو لتعاو 

ت وحل املعوقات و لتحداياجهة امو 
 سئلةالا

12 13 30 8 10 5 = 

لتقدمي ولغة اطة يف البساد اعتمايتم  31
حيث  جيمع بني  األطفالر مع احلو ا
 ملختلفةالعربية ات اللهجا

19 34 12 6 3 3 = 

مج  تسهم لبانات  ابقامس 32
 ملالعاجيري يف  امل األطفاليف تطلع 

 مل جمهولة لديهم التعرف على معاو 

27 

 

31 10 3 3 2 = 

 2498 175 186 199 683                       676 579   مج
 

 ري:امج عيش سفت بلوم  ضمن برانت مستوايار اترتيب وتكر  -1

لرتتيب ابلتطبيق( اء مستوى )ا،  فقد جتار التكر ات بلوم على عدد ( يبني  حصول  مستواي2جلدول )احظة من مال
جح يف الر ان هو التطبيق كان ايعين  ا%( وهذ 27،23وبنسبة مئوية )  ار ا( تكر 683بعد حصوله على) األول

 اليت يكلف هبا األلعابو  األفعالت و ار املهالكثري من اعتمد على تطبيق امج لبانا ألنهشيء طبيعي  امج وهذلبانا
 اما فق مع مستوى بلوم.الفهم وهو شيء جيد ومتو اعرفة و ملامستوى  از او جت األطفالن ايعين  ا، وهذاألطفال
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ملستوى ا اوهذ ،(%27وبنسبة مئوية) ار ا(تكر 676ين بعد حصوله على)الثالرتتيب الفهم( فقد حصل على امستوى)
لرتتيب اء يف املعرفة جان مستوى املعرفة. يف حني امرحلة  از او قد جت األطفالنه امج و لبانا إعدادلية الغة يف مهية اباله 

لتذكر( مل احلفظ و ا) ملعرفةان مستوى ايدل  ا( مم%23) وبنسبة مئوية ار ا( تكر  579لث حيث حصل على )الثا
ت "بلوم" عون مستوايامج ير لبانا  إعدادئمني على  القان ايعين  الفهم وهذالتطبيق و ايف مستوى  اوية كماألولتكن له 

 ألطفالرتقى ابامج قد لبانان امج وهو شيء جيد و لبانا امنهليت تضات املعرفية لدى ختطيطهم للموضوعاف اهدلأل
يدل  ا( وهي نسبة متدنية مم%8وبنسة) ار ا( تكر 199لتحليل( حصل على )ان مستوى)ا اعلى. كمات ىل مستواىا
 امالتحليل بشكل كبري، و امستوى  اهال مل يكن يف ضمن حمتو اطفمج لأللبانا اليت طرحهات املوضوعان ا

(  على %7،  %7،5( وبنسبة مئوية)186،175)اىل حد ماية او متس اهتمار انت تكر التقومي( فكاكيب و لرت امستوى)
ليت ا األفعالت و ار املهات و املوضوعامني اضمن مض اضعيف جد ان وجودمهان كاخري الان ملستوايان ايدل  ايل ممالتو ا

 ري.امج عيش سفبران اطرحه

ري على امج عيش سفبران)املعرفية يف مضامنيستوايت بلوم ت مار ايوضح ترتيب وتكر (2دول )ج
 (mbc3ةاقن

ليت ايل امجالات ار التكر اعدد  ملستوىا ت
 كل مستوى  احصل عليه

% 

 34،27 683 لتطبيقا 1
 27 676 ب(استيعالالفهم)ا 2
 23 579 لتذكر(احلفظ و املعرفة)ا 3
 8 199 لتحليلا 4
 5،7 186 لرتكيبا 5
 7 175 لتقوميا 6
 84،99 2498  مج
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 ملعرفيةات بلوم مستواي اليت تضمنتهات املوضوعا إعداد -2

ت املوضوعاكثر ا لتطبيق ان مستوى اوك ةت لكل مستوى خمتلفاملوضوعا إعدادن ا( يتبني 3جلدول)احظة من مال
  األطفالن يتم تفهيم ا، بعد ارسات عملية ووظائف يتطلب تنفيذهارة عن ممامج عبلبانا نشيء طبيعي ال اوهذ

 طلوب منهم.ملا

 اليت حصلت عليهات  النسبة للموضوعت بلوم اب( يبني ترتيب مستواي3جدول )

 لرتتيبا تاملوضوعا إعداد ت بلوممستواي ت
 % ك 

 1 5،37 12 لتطبيقا 1
 2 31 10 ب(استيعالالفهم)ا 2
 3 19 6 حلفظ(التذكر، املعرفة)ا 3
 4 6 2 لرتكيبا 4
 5 6 2 لتقوميا 5
 6 صفر فرص لتحليلا 6
  5،99 32  مج

 

 تار التكر اري حسب امج عيش سفملعرفة ضمن برانامستوى  اليت تضمنهات املوضوعا -3

 نت:املعرفة كامج ضمن مستوى لبانا اليت تضمنهات املوضوعان ا( يتضح 4جلدول)احظة من مال

 اومدهن اصمهامج وعو لبانملضيفة لالدول افية اجغر  على التعرف لاطفمج لاللباناسئلة الفقرة )تتيح ا – ا
يف تعليمهم ويف  األطفاليتعلمه  اية ماوهو بد حلفظالتذكر و اوهي تعتمد على   ار ا( تكر 57( حصل على )اوطبيعته

  ُؤاَلِء ان ُكنُتْم َصاِدِقنيِء هَ  امسَْ نِبُئوين ابِ اَل اِئَكِة فـَقَ ْلَماَل امُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى  اَء ُكلَّهَ امسَْ اْل ا َدمَ اَوَعلََّم  ":نهاحلق سبحايقول  اهذ
 (13لبقرة :ا)"



The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 1, No: 2, 2016 

           

 
 103 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

م اليت يقالدول اثرية ودينية يف اسية و امل سياكن ومعا مالتعرف على ا األطفالعد امج يسلبانا)لفقرة  ا -ب 
لتذكر اضمن  ايضاوهو  ار ا( تكر 52ت تطرح عليهم( وحصلت على )ؤالاري وذلك عب تسامج عيش سفبران افيه

معرفة املصطلحات  ،ئصا، خصمعرفة احداث حمددة، تواريخ معينة، اشخاص، حملددةائق احلقاة معرف :مثل  حلفظاو 
رف املتعات احصطالالامعرفة  :مثل ،تاحصطالالامعرفة ، للفظيةاللفظية وغي الرموز ات معرفة مدلوال :مثل، الفنية
 رف .  املعا اوهر الظو امل مع اللتع اعليه

ت افاع على ثقطالالالدول و اريخ لتعرف على اتال  اطفمج يتيح لالانلب اسئلة ال )من خال لفقرةا  -ج
حلفظ اتقع ضمن  ايضاوهي  ار ا( تكر 48ري( حصلت على)امج عيش سفت برانابقامس اليت جترى فيهالشعوب ا
 لتذكر.او 

( وقد  وشرهلقدر خريه ن اباميالانه وعظمة خلقة خريه و ا سبحهللالتعرف على قدرة ات ابقاملساتتضمن لفقرة ) ا -د 
هلل وبقدرته لقوله ن اباميالات تعزز املوضوعان هذه ان حيث امهية مبكالاوهو موضوع له من  ار اتكر  41حصلت على 

َ هَلُْم اِق َويف افَ اْل ايف  اتِنَ ايَ اىل: )َسُنرِيِهْم اتع لِّ َشْيٍء َشِهيٌد( نَُّه َعَلى كُ املَْ َيْكِف ِبَربَِّك او حلَْقُّ انَُّه انـُْفِسِهْم َحىتَّ يـَتَـبَـنيَّ
 .(53:فصلت)

ة( احليايف  اجوهناليت حيتارف املعات و السلوكيات و ادالعات و ار املهات ابقاملسايف  األطفاليتعلم  ) لفقرةا -هـ 
 ملعرفة.ال اتدخل ضمن جم ارف كلهاملعات و ادالعات و ار املهاوتعلم  ار اتكر  (32حصلت على)

ملختبية اجهزة الالتعرف على ات طبية و الفحوصاكيفية تتم    فالاألطتعلم ت ابقاملساة )تتضمن لفقرا -و
 اذكر م األطفاللبة اومط ار ا( تكر 26لطيبة( حصلت على)املختبية اجهزة الاع ا نو ات و الفحوصالبتهم بذكر اومط

على  رةلقدالتذكر هو ان ا اكم  لتعلمالتذكر تزيد من ان قوة ا ،لتذكر(ا حلفظ وا) ملعرفةايدخل ضمن  ايضاتعلموه 
ئق احلقا عا سرتجالتذكر عند اىل عملية اج ا حنت ام ائما. ودختزين املعلومات يف الذاكرة، مث اسرتجاعها وقت احلاجة اليها

   ث.احدالات و املصطلـــــحات و دالاملعاعد و القو ات و لنظراياو 

لتذكر( ا حلفظ وا-ملعرفة ال)ات يف جمار اعلى تكر اليت حصلت على ات الفقر ا( يبني ترتيب 4جدول )
 .ملعرفيةات بلوم من مستواي
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 (34)   هاشم جاسم السامر ائي: املدخل يف علم النفس، بغداد: مطبعة منري، 1988، ص1.

)احلفظ  املعرفة الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات ت
 والتذكر(

 
 

 مج ك ك 
تتيح اسئلة البانمج لالطفال  التعرف على  جغرافية الدول املضيفة للبانمج وعواصمها ومدهنا   1

 وطبيعتها
57 78 

مج يساعد األطفال التعرف على اماكن ومعامل سياسية واثرية ودينية يف الدول اليت يقام فيها البان 2
 .برانمج عيش سفاري وذلك عب تساؤالت تطرح عليهم

52 = 

من خالل اسئلة البانمج يتيح لالطفال  التعرف على اتريخ الدول واالطالع على ثقافات الشعوب  3
 ج عيش سفارياليت جترى فيها مسابقات برانم

48 = 

 = 41     ه.املسابقات التعرف على قدرة هللا سبحانه وعظمة خلقتتضمن  4

 32 يتعلم األطفال يف املسابقات املهارات والعادات والسلوكيات واملعارف اليت حيتاجوهنا يف احلياة  5
 

= 

الجهزة املختبية تتضمن املسابقات  تعلم األطفال كيفية تتم  الفحوصات طبية والتعرف على ا 6
 ومطالبتهم بذكر الفحوصات وانواع االجهزة املختبية الطيبة

26 = 

 

 

 ريامج عيش سفب( يف براناستيعالا-لفهمامستوى) اليت تضمنهات املوضوعا -

 يت:آلا( يتضح 4جلدول)احظة من مال

لصدق الثقة و اؤل و اتفلاعة و الشجالصب و ات ابقاملسايف  األطفالمج بتعليم لبانالفقرة ) يقوم مقدم ا -ا
ده له اعتمالنفسي و العجز لفرد اباتعين شعور  لشخصية الابة ن صالا)  ر حيثا( تكر 39حصلت على ) ن(او لتعاو 

لعمل على التحدي و ار و اصر الابل تعين  ،رجيةاخلالضغوط ات و التهديداجهة اهلروب من مو اعده على ات يساكمبر 
 (34) ن(انسالاي طريق ليت تعرت الضغوط از هذه او حللول وجتاد اجيا
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 (35)  ثر اي حداد: ،تسليم املهار ات الشفوية موقف جديد، العربية، 1985، ص 15
 )36( بشرى عبد احلسني الطائي: االمن االجتماعي وعالقته ابملسؤولية االجتماعية لدى موظفي الدولة، اجلامعة املستنصرية، كلية 

.14ص ،2006 ة غري منشورة.اطروحة دكتور اب، ادالا  

لسكينة احة و الر ا األطفاللذي يضفي على امر الالقدر خريه وشره ن اباميالات  تعزيز ابقاملسا) تتضمن  -ب
ُن اميَ الا»: سلم عليه و هللا صلى هللارسول  يف قولبيات لغيابن اميالان ار و ا( تكر 38رة( حصلت على )اخلسالربح و ايف 

 ا وفيههللا اليت قدرهات املخلوقان اي ا« َخرْيِِه َوَشرِّهِ ْلَقَدرِ ِخِر َوتـُْؤِمَن ابِ الاْليَـْوِم اِئَكِتِه وَُكُتِبِه َورُسِلِه وَ الهلِل َومَ ْن تـُْؤِمَن ابِ ا
ن كل شىء حيصل اد اعتقملهمة و يكون ابامور الالقدر هو من ن اباميالازيل.و الا هللاوجدت بتقدير  امنالشر اخلري و ا

ده على حسب علمه ار ا افذة يف كل م انهللادة ار ان اره. اختيلشر اباخلري و العبد ايف ذلك عمل   ويدخلهللابتقدير 
حيدث يف  ن يكون فالايكون مل يرد  نه الاعلم  الذي يكون فيه. ومالوقت اد كونه ار ا كونه هللاعلم  ازيل فمالا
 .هللامبشيئة  الاشىء  ملالعا

ملختلفة( تعتب العربية ات اللهجاجيمع بني  األطفال حيثر مع احلو اغة لتقدمي ولاطة يف البساد اعتما) يتم -ج
عية اجتمالاحي النو اصة من العريب وخبالوطن اجه اليت تو اللغوية ات ملشكالاهم العربية من اللغة اجية يف ازدو الاهرة اظ
لتعليمية من الدينية و امن جهة و سية السيالقومية و احيتني الناسة من احلساملوضوع ا الرتبوية. ولطبيعة هذالنفسية و او 

لطريقة ان التعليم و ملعنية ابا ايالقضاهم العربية تعد من اللغة اجية ازدو اهرة ان ظلقول اباحلقيقة فيمكن اخرى. و اجهة 
لفصحى اجد بني الذي يتو العربية و اسط للغة او لطريقة تركز على تعليم منط ان هذه الوسطى هو)اللغة املعتمدة على ا
 (35)لعصرية(اللغة اوالوسطى" اللغة ا" اوملشرتكة " اللغة ايسمى "  امية. وهو مالعات اللهجاو 

ملوضوع ا ال هذت(انابقاملسال لسليمة خالاعية اجتمالالقيم م ابالتز الا األطفالمج  لبانالب مقدم  ا)يط -د
صة ابصورة خ األطفالة ولدى ماجملتمع بصورة عاد افر اعية لدى اجتمالاملسؤولية اسة ان در اوعليه ف ار ا(تكر 33على)

 ليت تلحظافتهم اهتم وثقاداوعرهم وقيمهم افكعة اباجلمالعقلي لتقبل النفسي و اد استعدالالة من امتثل ح امهية كوهنا اهل
بني  السليمة من غريهاقة لعالانية تشخيص امكات و اقلعالالفرد هلذه ار حتسس ابينهم ومقد اعلهم فيمال تفمن خال

  36عة.اجلما
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حصل  مل جمهولة لديهم(التعرف على معامل و العاجيري يف  امل األطفالمج  تسهم يف تطلع لبانات  ابقا)مس -هـ 
ت ار وزاي ات مسؤولة بيئيرحال اهنحلديثة ابات ادبيالالبيئية يف احة السياتعرف ن  ار حيث  ا(  تكر 31ملوضوع على)ا

 اعهانو اهم اومن  املرتبطة هبافية الثقامح ملالالطبيعة و امل سة واتالدر اع و ا ستمتالات طبيعة بكر وذلك بغرض اطق ذاملن
لطبيعية ات احملمياحة ا، وسيتاناحليو ائق ات وحداملتنزهات و ابالغالسهول و ايف  ءاخلضر احة السيالبيئية ، احة السيا
، الرحالت ري والسفا حةا، وسيكامسالالطيور و البية و ات انالصيد للحيو احة ا، وسييطلق عليها السياحة الفطرية ليتاو 
 .(3نت ضعيفة جدول)اك  اهتار ان تكر ا اكم  اهتل لشرح مدلوالاجملايتسع  ت الاملوضوعاقي اب امات( امر املغا حة واسيالو 

 

ب(ضمن استيعالا–لفهمال)ات يف جمار اعلى تكر اليت حصلت على ات الفقر ا( يبني ترتيب 5جدول )
ملعرفيةات بلوم مستواي  

 لفهما تاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لفقــــــــــــــــــا ت
 (باستيعالا)

 
 

 مج ك    ك
عة الشجالصب و ات ابقاملسايف  األطفالمج بتعليم لبانايقوم مقدم  1

 ن او لتعالصدق و الثقة و اؤل و التفاو 
39 78 

لذي يضفي امر الالقدر خريه وشره ن اباميالات  تعزيز ابقاملساتتضمن  2
 رةاخلسالربح و السكينة يف احة و الر ا طفالاألعلى 

38 = 

حيث  جيمع بني  األطفالر مع احلو التقدمي ولغة اطة يف البساد اعتمايتم  3
 ملختلفةالعربية ات اللهجا

34 = 

ل لسليمة خالاعية اجتمالالقيم م ابالتز الا األطفالمج  لبانالب مقدم  ايط 4
 تابقاملسا

33 = 

لتعرف امل و العاجيري يف  امل األطفالسهم يف تطلع مج  تلبانات  ابقامس  5
 مل جمهولة لديهم اعلى مع

31 = 



The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 1, No: 2, 2016 

           

 
 107 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

                                                           

 (37)   حممود قمب و اخرون: در اسات يف اصول الرتبية الكويت: دار ، الثقافة،ط 2، 1991، ص 128.

لنمطية اد عن ابتعالار و التكر اعي عدم امج  تر لبانات  يف ابقاملساسئلة ا 6
 بقنياملتسافضل اوذلك للحصول على  اغتهايف صي

29 = 

فيهم لتفعيل  عا ندفالاس و احلمارة  اثملعلم ابامج  يقوم لبانات  اضمن فقر  7
 كادر الاعملية 

27 = 

لتنفيذ اظ على دقة احلفافة و املسالوقت و ات يتم حتديد ابقاملسايف مجيع  8
 نامتحالايكون يف  اشبه مالطفل يف موقف صعب ايكون  اعندم اخصوص

26 = 

م خدمية ائز توكل هلم مهالفالفريق افئة امك اوسر اخلالفريق اقبة اعند مع 9
 ت ار ارف ومهات ومعاقدر معينة تتضمن تعلم 

24 = 

بقة املساحدث يف  از ملاجياملقبلة وتقدمي ابقة املساملعلم بتقدمي توضيح ايقوم  10
 بقةالسابقة املساث احداذكر  األطفاللبة اضية  ومطاملا

22 = 

 

 

 ريامج عيش سفلتطبيق( يف برانامستوى) اليت تضمنهات املوضوعا -5

 يت:الا( يتضح 6جلدول)احظة من مال

خية ات بطريقة ترفيهه مسلية يف ظروف منابقاملساضية و لرايا األلعابرسة امبم األطفالمج لبانا)يتيح  لفقرةا -ا
ليت ات املوضوعات ضمن ار التكر اعلى ا ( تكرارا وهو51ذه الفقرة على)حصلت ه ن مل ايلفوها الختبار قدراهتم(كا ماو 
يف  ابتة نسبيَ الثات التغري اليت تتجلى يف مجيع اميكية الديناية حليو العملية التعلم هو ا) لتطبيقال مستوى اهتمت مبجا
  (37)عية(اجتمالادية و املالبيئة اعلهم مع اد نتيجة لتفافر الاليت  حتدث لدى املعرفية ات العمليالسلوكية و اط امنالا

عي للتعرف امجبشكل  اركة هباملشاو   ال ويطلب منهم تنفيذهاطفبقة لالاملساملعلم بتوضيح الفقرة )يقوم ا -ب
ت بلوم بعد مستواي لتطبيق( يفات)اين ضمن موضوعالثالرتتيب ايف  جاءتي مستوى( ائزة ضمن الفاجملموعة اعلى 

ن يتخذ املعلم امللقن. وعلى ادور  ملوجه الاين هو دور او لتعالتعلم املعلم يف اور د اييت اهنر و ا(تكر 47على) احصوهل
 سية،اسالات اتيجياسرت الاهيم و املفان عليه شرح ا التعلمية. كمات اجملموعاشكيل لتعليمية، وتا األهدافر بتحديد القر ا



The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 1, No: 2, 2016 

           

 
 108 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

د افر اتقييم تعلم  ايضاوعليه  ،يناو لتعالعمل ات ار اب مهلطالاحلرص على تعليم او  ،تاجملموعاومن مث تفقد عمل 
، بلطالارد ترتيب جلوس كثر من جما ين شيء او لتعالتعلم ان ا اكمملرجع  اسلوب تقييم حمكي ام استخدجملموعة ابا

فس ان يتنا مثال ، فيمكنيناو ىل عمل تعالضرورة ن ابيؤدايال امع ان يعملو غهم اببالات و ايف جمموع بلطالافتعيني 
ن يعمل كل اليهم ا احىت لو طلبن ايتحدثو  نا، وكذلك ميكن لبعضالقرب من بعضهم هم اباجلسناب حىت لو لطالا

يتطلب  اين مع بعضهم بعضاو لفعل بشكل تعب يعملون ابلطالاجيعل  لدروس على حنواء ان بناف ا، ولذمنهم مبفرده
جيب على  نهاف اجحان ين عمالاو لتعالعمل ا . ولكي يكوناجحان ين عمالاو لتعالعمل اجتعل  ليتاصر اللعن افهم

 .سيةاسالاين او لتعالعمل اصر الدروس عنابوضوح يف كل  ان يبنو املعلمني ا

 البون بتنفيذهاضية يطبقة راياسبة لكل مساملنابس ملالاء ارتداب األطفاللبة امج مبطلباناقدم لفقرة )يقوم ما -ج
مر مهم يف اضية وهو لرايابس ملالاع ا نو التعرف على ايت عملية  تطبيق و ات اوهن ار ا( تكر 44( حيث حصلت على)

 األطفاليل سيتعرف التدي لونه وشكله وابوانلكل دولة  ألنهضية لرايابس ملالاع ا نو ال و اشكا األطفالن يتعلم التعلم ا
 ضية.دي راياعلى دول ونو 

حصلت  ت(ملشكالات و املعوقات و لتحدايامل مع التعات عند املستلزمافة احتضري ك األطفاللبة ا)مط لفقرةا -د
ة تيياحلايف مسريهتم  األطفالجه ايو لتطبيق،ات مستوى ابع ضمن موضوعالر ا ت يف الرتتيبء( تكرار وجا42لى )ع
ب اكتسا ىل ا ائما، فيسعى داركة فيهاملشاف اطر الاو  اصرهاوعن املختلفة يف طبيعتهات الضغوطات و ملشكالالكثري من ا
ملرتبطة ات ملشكالات وحل الضغوطاث و احدالاجهة تلك اليت متكنه من مو اسبة املنات اهاجتالات و ار املهارف و املعا

 .اهب

وكذلك كيفية  الطيور وطرق تدجينهات و اناحليو امل مع التعاة كيفي  األطفالت ابقاتتضمن مس) لفقرةا -هـ 
 و ية التعامل مع احليواانتن تعلم كيفاحيث  ار ا( تكر 40لفقرة على)ا( حصلت هذه اعية وجنيهالزر اصيل احملاعة ازر 

يستطيعون لذين الا مل معالتعاليفة وكذلك يتعلم كيفية الالطيور غري ات و اناحليو اطر اخم األطفالجينب  الطيور وتدجينها
ملهمة امور الاهي من  اصيل وجنيهاحملاعة ان تعلم زر ا ا، كمللفظياغري  االتصالت ار اتتكون عندهم مه النطق وهبذا

 كه.ا لفو اخلضر و اع ا نو التعرف على ايف 
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ت بلوم لتطبيق ( ضمن مستوايال)ات يف جمار اعلى تكر اليت حصلت على ات الفقر ايبني ترتيب (6جدول )
 ملعرفيةا

  لتطبيقا تالفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ا ت
 

 مج ك ك
ت بطريقة ترفيهه ابقاملساضية و لرايا األلعابرسة امبم األطفالمج لبانايتيح  1

 هتمار قدر اختبال الفوهكن مل ايا ماخية و امسلية يف ظروف من
51 78 

 اركة هباملشاو   ال ويطلب منهم تنفيذهاطفبقة لالاملساملعلم بتوضيح ايقوم  2
 ي مستوىائزة ضمن الفاجملموعة اعي للتعرف على ابشكل مج

47 = 

بقة اسبة لكل مساملنابس ملالاء ارتداب األطفاللبة امج مبطلبانايقوم مقدم  3
 البون بتنفيذهاضية يطراي

44 = 

ت املعوقات و لتحدايامل مع التعات عند املستلزمافة احتضري ك األطفاللبة امط 4
 تملشكالاو 

42 = 

 الطيور وطرق تدجينهات و اناحليو امل مع التعاكيفية   األطفالت ابقاتتضمن مس 5
 اعية وجنيهالزر اصيل احملاعة اوكذلك كيفية زر 

40 = 

ل اطفبقة لالاملساملعلم  بتوضيح ام امج  تقوم على قيلبانات ابقالية مسا 6
 ي مستوىائز وفق الفابشكل فردي للتعرف على  البتهم بتنفيذهاومط

39 = 

مل مع التعام وكيفية النظم ابالتز الاكيفية   األطفالمج لبانات ابقاتتيح مس 7
 عيةامج اوت بصورة فردية املعوقات و لتحداياكل و ا ملشا

34 = 

حلكومية ات املؤسسامل مع التعات يف كيفية اطات نشابقاملساتتضمن  8
 ملديناجملتمع ات اومؤسس

32 = 

جز اليت تتضمن حو او  ائق  تنفيذهاضية وطر لرايات  ابقاملسا األطفاليتعلم  9
 ازهاجتيالسهولة ات ليس من اكل  ومعوقا بكة  ومقفلة ومشامعقدة ومتش

31 = 
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 ريامج عيش سفلرتكيب( يف برانامستوى) اليت تضمنهات املوضوعا -6

 يت:الا( يتضح 7جلدول)احظة من مال

كن ا مابية توضع يف ات حسام وعمليارقامجع  اوجبمع حروف معينة لعمل مجلة مفيدة  األطفاللبة الفقرة)مطا -أ
يت بعد لرتكيب اتاوعملية  ار ا( تكر 44لت على)لتفكري(  حصاء و الذكار اختبالغرض منه اضية دلة راياجمهولة لرتتيب مع

يشعرون به من  ايفكرون فيه وم امب اخيبونن ام اكثري   األطفال نالرتبوية البحوث اكدت ا حيث  لتطبيقالفهم و املعرفة و ا
يعمل  تربواي اللعب وسيطا، ويعتب ال وغريهالصلصان و الو الات و املكعباهلم للدمى و استعماحلر و ا لتمثيليال لعبهم خال

 اوتنظيمه احسن ختطيطهالتعليمية مىت ا األلعاب ناف ا؛ وهكذملختلفةا ادهابعلطفل ابابدرجة كبرية على تشكيل شخصية 
 ملعرفةاب اكتسا لكبرية للعب يف القيمة الرتبوية ات اسالدر اثبتت ا، وقد لتعلماتنظيم  يف الافع اتؤدي دور  اف عليهاشر الاو 

 . له وتنظيمهستغالاحسن ا ام اذا اليهالتوصل ات ار اومه
ضمن  البحث عنهاعجلة من قطع خمتلفة  تكون خمبئة وجيب  اول ابتشكيل متث األطفاللبة الفقرة)مطا -ب

كون حتفيز عملية   اي وتركيبه اء وهناجز الاوهي كيفية جتميع  ار ا( تكر 38ت( حصلت على )ابقاملسا
 هلدف.اىل الفكر للوصول ال اعمال من خال األطفاللتفكري لدى ا

 

جهة اعند مو  ابينهم  خصوص ان فيماو لتعالفريق و العمل بروح ا األطفالتشجيع  10
 سئلةالات وحل املعوقات و لتحدايا

30 = 

كن ا مالوقت يف العيش  بعض ا األطفاللبة امج مطلبانات ابقات  مساحد فقر ا 11
 هلالاعن  الرتفيه بعيداحة و الر ائل اوس اتتوفر فيه ال

29 = 

عة اوصن ءاملالرسم على التعرف على عملية ال اطفمج لاللبانات ابقاتتيح مس 12
 لشعوباث الشعبية وتر الفنون اليدوية و احلرف ار و الفخا
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ت بلوم لرتكيب (ضمن مستوايال)ات يف جمار اعلى تكر اليت حصلت على ات الفقر ايبني ترتيب (7جدول )  
 .ملعرفيةا

 

 

 ريامج عيش سفلتقومي( يف برانامستوى) اهليت تضمنات املوضوعا -7

 يت:الا( يتضح 8جلدول)احظة من مال

ت السلبيات و ابياجيالاشري على التابتقدمي وجهة نظرهم و  األطفالبقة يقوم امس اوية كل حلقة ا)بعد هن لفقرةا -ا
لطفل" اقية حقوق اتفا" تقر) ار وهناتكر  (42لفصحى(حصلت على)العربية اللغة بقة اباملسا اوحللقة اليت حصلت يف ا
م هلهص هلم حقوق تؤ اشخاحرى الهم ابامناية، و احلماية و الرعر ابالكباجمرد ُمْستقبلني سلبيني يعوهلم  اليسو  األطفالن ا

ه تلك املسئولية جتاعلى  اليت تؤثر فيهم؛ وكي يتدربو ات ار القر اذ اختامية، يف الناهتم امع قدر  اقاتفا، اركو ايش و اكي يندجمو 
لبنود اتؤكد  اهتم على حنو مالون" يف حياركون فعا"مش األطفالنفسهم. فال اذهاختامقدرة على  اليت يبدون فيهات ار القر ا

ت نظرهم، التعبري عن وجهايف  األطفالن تنفذ وحتمي وحترتم حق ت اباحلكوماتلزم  اقية؛ لذاتفالا( من 17 -12، 5)
لنسبة ت عميقة ابم يفرض حتداياهتمالا اجبدية. وهذ اجتعلهم يتخذوهنن اليت تعنيهم، و امور الاعة، يف كل اد وكجمافر اك

 اوخلبة ا ان يكتسبو ال اطفلة، لالافع اوفية امل تتح بدرجة ك اومل، حيث مل تتح، العاطق كثرية من ايف من األطفاللوضع 
 ان يتخذو اهتم، و اتؤثر يف حيت رئيسة ار اذ قر اختايف  ان يسهمو اشر يف ابشكل مب ازم كي يندجمو لالالفهم ا اوملعرفة ا

  لرتكيبا تالفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ا ت

 مج ك ك

ت ام وعملياقر امجع  اوجبمع حروف معينة لعمل مجلة مفيدة  األطفاللبة امط   1
 لتفكرياء و الذكار اختبالغرض منه اضية دلة راياكن جمهولة لرتتيب معا مابية توضع يف احس

44 78 

لبحث اعجلة من قطع خمتلفة  تكون خمبئة وجيب  اول ابتشكيل متث األطفاللبة امط 2
 ت ابقاملساضمن  البحث عنهاوجيب ت ابقاملساضمن  اعنه

38 = 
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ة يف احليارة ادايف  األطفالركة اتيجية تيسريية ملشاسرت ا)حنو األطفالركة اهتم(. مشار اهتم وقر ار اختياء از املسئولية ا
 .(38)جملتمع(ا

حلق اهلم  هلم  ائدار قاختياب األطفالن يقوم ابقة اكثر من مسا ء اجر امج بعد لبانات ابقاتتضمن مس) لفقرةا -ب 
لشعوب امم و الاد و افر الاة ايف حي اورئيسي اماه ادة دور القياتلعب  ار اتكر  (30) حصلت على عن تبديله( سبته فضالاحم

ت املؤسسارة اداو  درين على تنظيم وتطويرالقادة القـــاىل اميـة النات اجملتمعـاصة ات ،خاجملتمعايدة يف كل اجة متز اك حاوهن
جملتمـع اجة ايؤكد ح ام اوهذ.اكثر تقدمال ات اجملتمعايف  اهتالف مثياىل مصا ائهاداتوى ء مبسارتقلرمسيني لالالرمسية وغري ا
 ا، مموالتعرف على اخلصائص املميزة هلاملختلفة ا انبهاوجو  ادهابعدة ابالقياهرة اسـة ظالرتبوييـن يف در احثيـن و الباىل جهود ا

ف اكتشا قف ايف مو  ادة منهاستفالالعلمية و اهود جلاليت ترتتب على هذه ات الكفء للمعلومالتوظيف ا يفعد ايس
 .رهتمادية وتنمية مهالقياصر العنا

 ملعرفيةات بلوم لتقومي(ضمن مستوايال)ات يف جمار اعلى تكر اليت حصلت على ات الفقر ايبني ترتيب  (8جدول )

 

                                                           

 (38)   دكتور طلعت منصور:منتدى اجملتمع املدين العريب للطفولة الرابع، ص7.

  لتقوميا تالفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ا ت
 مج ك     ك

شري على التابتقدمي وجهة نظرهم و  األطفالبقة يقوم امس اوية كل حلقة ابعد هن 1
 لفصحىالعربية اللغة بقة اباملسا اوحللقة اليت حصلت يف ات السلبيات و ابياجيالا

42 78 

ر اختياب األطفالن يقوم ابقة اكثر من مسا ء اجر امج بعد لبانات ابقاتتضمن مس 2
 عن تبديله سبته فضالاحلق حماهلم  هلم  ائداق

30 = 

http://www.arabccd.org/page/989_%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://www.arabccd.org/page/989_%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9
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 النتائج

ت  ار التكر ات من جمموع ار التكر اعلى املعريف  حصل على ال اجملات بلوم يف لتطبيق( ضمن مستوايان مستوى )ا -1
ن  ايدل  البحث ممات مشكلة ؤالامن تس األولؤل التسابة عن اجاوهو  ارق قليل جدالفهم( بفامث يليه مستوى )

لبيه امج بطبيعته مطلبانان شيء طبيعي ال امج وهذلبانا إعدادلية ايف   ويةاألول الفهم( هلمالتطبيق  و ارفية ) ملعات الاجملا
  .اهبم القيا  األطفاللفهم  ويتطلب من ات عملية  تعتمد على اتطبيق

ت بطريقة ترفيهه ابقاملساضية و لرايا األلعابرسة التطبيق هو)ممامستوى  اليت تضمنهات املوضوعابرز ان ا -2
 ال ويطلب منهم تنفيذهاطفبقة لالاملساهتم ،وكذلك توضيح ار قدر اختبال الفوهكن مل ايا ماخية و امسلية يف ظروف من
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ت  ؤالاين من تسالثاؤل ابة للتساجاي مستوى( وهو ائزة ضمن الفاجملموعة اعي للتعرف على ابشكل مج اركة هباملشاو 
 لبحث.ا

رتقى املستوى و ا از هذاو مج جتلبانان اشيء مهم مبعىن  الث  وهذالثالرتتيب ايف  ءاملعرفة( جان مستوى)ا -3
 لتطبيق . اىل مستوى ا ألطفالاب

ن ايدل  ا،وهذاربه جدات  وبنسب متقار التكر اقل الرتكيب( حصلت على التحليل، التقومي، ات )ن مستوايا -4
 ت . ملستواياىل تلك ا ألطفالمج مل يرتقي ابلبانا

ويليه مستوى  ا( موضوع12) األوللرتتيب انت يف التطبيق( كامستوى )  اليت  تضمنهات املوضوعا ادإعد -5
، يف امنهم ( موضوع لكال2لتقومي(ب)الرتكيب، اء مستوى)اضيع يف حني جا( مو 6ملعرفة)اضيع مث ا( مو 10لفهم( بـ)ا)

 ت.اية موضوعالتحليل ( مل حيصل على احني مستوى) 
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