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إن مستقبل األمة العربية يكمن في مدى نجاحها في تنمية 
ُيقاس م وتقدمها األم رقي أطفالها التنمية السليمة، ذلك ألن

فكلما اتسعت المساحة  ورعايتهم، أطفالهابمدى اهتمامها ب
المخصصة لألطفال في األفق الفكري لمجتمع ما فذلك يعني أن 
هذا المجتمع قد وضع عينيه على المستقبل الذي تعبر إليه 

  .بر استثمارها في اإلنسان وتنميتهالمجتمعات ع
  
  

  األمير طالل بن عبد العزيز
  لمجلس العربي للطفولة والتنميةرئيس ا
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 :الشركاء
  

 ١٩٨٧المجلس العربي للطفولة والتنمية منظمة عربية إقليمية غير حكومية تعمل في مجال تنمية الطفولة، تأسست عام 
بمبادرة من صاحب السمو الملكي األمير طالل بن عبد العزيز، رئيس المجلس، وبناء على توصية صادرة من جامعة 

  .لعربيةالدول ا
: هاتف. جمهورية مصر العربية –القاهرة  –مدينة نصر  –تقاطع شارعي مكرم عبيد مع منظمة الصحة العالمية : العنوان

   www.arabccd.org ،accd@arabccd.org، +)٢٠٢( ٢٦٧١٢٠٥٩: ، فاكس+)٢٠٢( ٣/٢/١/٢٦٧١٢٠٥٠
  

______________________________________  
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، وذلك مجلس التعاون الخليجيأجفند، وبدعم وتأييد من قادة دول  الل بن عبد العزيز آل سعود، رئيساألمير ط
  .الجهود الهادفة إلى تحقيق التنميةللمساهمة في 

: فاكس+) ٩٦٦١(٤٤١٨٨٨٨: هاتفالمملكة العربية السعودية، ١١٤١٥-الرياض ١٨٣٧١ب . ص: العنوان
٩٦٦١( ٤٤١٢٩٦٢ (+ www.agfund.org 

 ______________________________________  
ُتعد إدارة المرأة واألسرة : األمانة العامة لجامعة الدول العربية -قطاع الشئون االجتماعية  -المرأة واألسرة والطفولةإدارة 

، األمانة الفنية للجنة المرأة العربية انة العامة لجامعة الدول العربيةوالطفولة التابعة لقطاع الشؤون االجتماعية باألم
وتنقسم  .بقرارات من مجلس وزراء الشئون االجتماعية العرب إنشاؤهااألسرة العربية التى تم  وللجنة الطفولة العربية ولجنة

اإلدارة إلى ثالثة اقسام المرأة واألسرة والطفولة حيث تتكامل مهامهما في تناول القضايا المتعلقة بالمرأة وباألسرة 
  .والطفولة
 ٢٥٧٧٩٥٤٦: فاكس+) ٢٠٢( ٢٥٧٥٠٥١١: هاتف. ربيةجمهورية مصر الع –القاهرة  –ميدان التحرير : العنوان

)٢٠٢(+ ،www.lasportal.org   
______________________________________  

العامة األمانة واالجتماعية فى  والمسوحات الميدانية مشروع اقليمى تنفذه وحدة الدراسات :المشروع العربي لصحة األسرة
توفير البيانات والمعلومات  إلىيهدف المشروع  .عدد من المنظمات العربية والدوليةامعة الدول العربية بالتعاون مع لج

سرة العربية تساعد راسمى السياسات والمخططيين فى رسم ة لبناء قاعدة بيانات عربية حول أفراد األالتفصيلية الالزم
  .لةوالبرامج التنموية الشام السياسات

  +)٢٠٢( ٢٧٣٨٣٦٣٤: هاتف وفاكسمصر،  –القاهرة  -ك ــــالزمال –ين ــــه حســط أ شارع ٢٢: وانـــالعن
www.papfam.org   - papfamlas@yahoo.com :mail ‐E 
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 تقديم
  

على تهيئة بيئة برعاية ورئاسة سمو األمير طالل بن عبد العزيز، ي للطفولة والتنمية، يعمل المجلس العرب
عربية داعمة لحقوق الطفل في التنمية والمشاركة والدمج من خالل تبني النهج الحقوقي الشامل لكفالة حقوق 

طي يعتمد على مبادىء األطفال وتحقيق المواطنة المستنيرة والعدالة االجتماعية من أجل بناء مجتمع ديمقرا
وٕانطالقًا من الدور الذي يلعبه اإلعالم في تكوين وتشكيل . العدل االجتماعي والحرية والكرامة وتنمية القدرات

الرأي العام والتوعية المجتمعية عامة والتوجيه بقضايا الطفل واألسرة بشكل خاص بما يمكنهم من الدفاع عن 
إدارة المرأة (بادر المجلس بالتعاون مع جامعة الدول العربية م، حقوقهم والمشاركة في تنمية مجتمعاته
 ،"أجفند"، وبدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية )لصحة األسرة واألسرة والطفولة والمشروع العربي

تونس : بإصدار هذه الدراسة العربية لتقييم تناول اإلعالم العربي لقضايا حقوق الطفل في ست دول عربية
التي تتناول بالرصد والتحليل مضمون ما تقدمه وسائل اإلعالم  ،ئر والسعودية والعراق ولبنان ومصروالجزا

العربي في مجال حقوق الطفل في ظل ما يشهده الوطن العربي من تطورات سياسية متالحقة لعب فيها 
ل االعالم وٕاشراكهم فيها طفال لهذه التطورات السياسية عبر وسائخاصة وأن معايشة األاإلعالم دورًا مؤثرًا، 

ويمثل في أحيان كثيرة انتهاكًا صارخا لحقوقهم وتجاهًال لمصلحتهم , دون وعى قد يشكل خطرًا عليهم
  .الفضلى

 مرصد إعالمي لحقوق الطفل"تعد هذه الدراسة المكون األول من مكونات مشروع كبير يهدف إلى تأسيس 
التعاون مع جامعة الدول العربية على تنفيذه ب ة والتنميةالعربي للطفول وهو مشروع يعمل المجلس" العربي

وذلك استجابة لتوصيات لجنة الطفولة العربية التابعة ، "أجفند" برنامج الخليج العربي للتنمية دعم منو 
لجامعة الدول العربية التي أقرت إعالم الطفل بندا دائما على أجندة أعمالها، وتنفيذا لتوصيات وقرارات 

، واتساقا مع المبادرات اإلقليمية )٢٠١٠مراكش (لعربي الرابع رفيع المستوى حول حقوق الطفل المؤتمر ا
العربي والدولية في مجال إعالم الطفل، وتواصال مع جهود المجلس والجامعة من أجل تعزيز دور اإلعالم 

  .في نشر وارساء ثقافة حقوق الطفل
ابعة ومراقبة اإلعالم العربي فيما يخص حقوق الطفل المرصد آلية تعني برصد ومتهذا كون ونسعى بأن ي

وتحري المهنية بهدف المزيد من التواصل والفعالية للمنتج اإلعالمي العربي والتزامه بالبعد الحقوقي، ولترشيد 
مسار البعض منه، تقوم مرجعيته على اتفاقية حقوق الطفل باعتبار أن تلك الحقوق متكاملة ومتسقة، وأن 

ٕالى أن يكون أداة فاعلة في إعداد الدراسات و . مؤشرات عملية للقياس في عملية الرصد موادها تمثل
  . واألبحاث والتقارير، ووضع السياسات والخطط اإلعالمية

، تقوم على إجراء دراسة لواقع إعالم الطفل في المرحلة األولى. يتكون مشروع المرصد من عدة مراحل 
، المرحلة الثانيةلبناء  ركيزةالتي تعد بمثابة و  –ن بين يدي القارىء اآلوهي الدراسة التي  –الوطن العربي 

إعداد فهي  المرحلة الثالثة،أما . وهي المرحلة التي يتم فيها بناء التوجهات الفكرية والتشغيلية لعمل المرصد
ل اإلعالم وٕاجراء أبحاث ودراسات تقييمية واستشرافية حو مبادئ ومعايير إعالمية لمساندة حقوق الطفل، 

التي يتم فيها إصدار تقارير دورية لتقييم المرحلة الرابعة وسوف يساعد كل ذلك على انجاز . وحقوق الطفل
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األداء اإلعالمي في هذا المجال، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية في مجاالت الرصد ونشر ثقافة حقوق 
  . الطفل

اإلعالمي لحقوق الطفل، حيث استهدفت الدراسة  ويعتبر إصدار هذه الدراسة بمثابة خارطة طريق للمرصد
الوصول إلى مجموعة من المعايير المهنية واألدوات المنهجية التي يمكن استخدامها في عمل المرصد 

استراتيجية مستقبلية تسهم فى تطوير أداء اإلعالم فى مجال الطفولة على المستوى مستقبال، كما وٕانها تقدم 
  .العربى

من قبل فريق البحث المتميز من الخبراء  -الذي بين أيديكم  –بذولة في إعداد هذا العمل أسفرت الجهود الم
األولى : ثالث دراسات فرعيةتقديم خالصة دراسة مركبة تتضمن العرب وفرق العمل بالجهات الشريكة، عن 

لمضامين من خالل تحليل محتوى عينة من ا تقييم تناول اإلعالم العربى لقضايا حقوق الطفلتتناول 
استطالع أراء عينة من  المقدمة للجمهور العام بعينة من وسائل اإلعالم العربية، وتتناول الدراسة الثانية

تقييم ، في حين تقدم الدراسة الثالثة األطفال فى عدد من الدول العربية نحو ما يقدم لهم فى وسائل اإلعالم
  .فى الدول العربية ل فى مجال إعالم الطفلالبيئة المهنية التى يعمل فى إطارها القائم باالتصا
قضايا حقوق الطفل حظيت باهتمام ضعيف في القنوات أكدت نتائج هذه الدراسة في مجملها على أن 

العربية، محل الدراسة، فضًال عن عدم تخصيص المساحة الزمنية الكافية الستعراض تلك القضايا 
كما أغفلت . رح أبعاد المشكالت والحلول المقترحة لهاومناقشة واقع الطفل العربي وقضاياه الحيوية وط

النسبة األكبر من البرامج التي عالجت قضايا حقوق الطفل إتاحة الفرصة لمشاركة األطفال ذوي 
وأوضحت . في تقديم حقوقهم ومناقشتها -واء من الموهوبين أو ذوي اإلعاقةس –االحتياجات الخاصة 

مجال اهتمام المجتمع بحقوق الطفل؛ حيث يتم تهميش قضايا الطفل الدراسة أيضًا التراجع الواضح في 
في المجتمع خاصة في ظل غياب أجندة بقضايا حقوق الطفل وعدم وجود سياسة إعالمية لدى 

  . المؤسسات بشأن قضايا الطفل
ـــد مـــن التعمـــق مـــن المقترحـــات الراميـــة إلـــي  قـــدمت الدراســـة مجموعـــة ـــي لمزي ضـــرورة ســـعى اإلعـــالم العرب

؛ بهــــــدف إيجــــــاد الحلــــــول لهــــــذه القضــــــايا لهــــــانــــــاول قضــــــايا الطفــــــل، وعــــــدم التنــــــاول الســــــطحى فــــــى ت
ـــــاق  ـــــادئ ومعـــــايير عامـــــة أو ميث ـــــة صـــــياغة مب ـــــة الملحـــــة بأهمي ـــــة بالطفـــــل، مـــــع المطالب والمشـــــكالت المتعلق
ــــــرم وتفعــــــل  ــــــة تحت ــــــة عربي ــــــل، لضــــــمان ممارســــــات إعالمي ــــــة ســــــلوك لإلعــــــالم وحقــــــوق الطف شــــــرف أو مدون

  .يحقوق الطفل العرب
محل إفادة للباحثين  –التي تمثل نتاج عمل ثالث مؤسسات إقليمية عربية  –نأمل أن تكون هذه الدراسة 

واإلعالميين وذوي العالقة، وٕاضافة نوعية للمكتبة العربية في مجال إعالم وحقوق الطفل، ومتطلعين إلى أن 
عربي مناصر لقضايا حقوق يتم وضع توصياتها ومخرجاتها موضع تنفيذ من أجل الوصول إلى إعالم 

  .الطفل
 واهللا الموفق،،

  ىحسن البيالو .د
 أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية
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  شكر وتقدير
  

  
" أجفند"يتقدم المجلس العربي للطفولة والتنمية بكل الشكر والتقدير إلى برنامج الخليج العربي للتنمية 

لكل ما تقدمه من " أجفند"مؤسسة التنموية الشقيقة على دعمه للدراسة، ويعرب المجلس عن امتنانه لل
  .مساندة فاعلة تمثل خير مؤازر لمسيرة عمله
لجامعة الدول العربية  لألمانة العامةبكل الشكر والتقدير  ويتقدم المجلس العربي للطفولة والتنمية

من دعم ومساندة  على ما تفضلت به) المشروع العربي لصحة األسرةو إدارة المرأة واألسرة والطفولة (
  . فنية ومادية النجاز هذه الدراسة، إضافة إلى طباعتها وٕاطالقها عربياً 

لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل من المؤسسات واألفراد، كما يتقدم المجلس بالشكر الجزيل 
ون وفريق الباحثين المعا التقدير األستاذ الدكتور عادل عبد الغفار الخبير الرئيس للدراسةويخص ب

الذين قاموا بانجاز هذا العمل العلمي، وشكر خاص لكل من وزارة العمل والشئون االجتماعية في 
جمهورية العراق واللجنة الوطنية للطفولة في المملكة العربية السعودية للتعاون في اتمام الدراسة 

ما يقدمه لهم اإلعالم الميدانية، وألبنائنا وبناتنا األعزاء الذين شاركوا بآرائهم بوضوح وشفافية في
وأخيرا الشكر واالعتزاز لفرق العمل بالجهات المنفذة التي ساهمت في التنسيق والمتابعة . العربي

  .  والتيسير لهذا العمل العلمي الهام
 

  
  
  
  

  
  

  
  راء المجلس العربي للطفولة والتنمية والشركاءآاآلراء الواردة في هذا العمل ال تعبر بالضرورة عن 
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  فريق العمل بالجهات الشريكة
  :المجلس العربي للطفولة والتنمية

مدير إدارة الشئون (محمد رضا فوزي . م
منسق (إيمان بهي الدين . ، أ)المالية واإلدارية

مروة . ، أ)الطفولة ومدير المشروع وحدة إعالم
  ). اختصاصي إعالم(هاشم 

  
  :جامعة الدول العربية

  إدارة المرأة واألسرة والطفولة
مدير إدارة المرأة (وزير مفوض منى كامل 

مسؤول (هادي دياب . ، أ)واألسرة والطفولة
ملف اإلعالم في إدارة المرأة واألسرة 

  .)والطفولة
  :سرةالمشروع العربي لصحة األ

مدير المشروع ورئيس (أحمد عبد المنعم .د.أ
منى .، أ)فريق المعالجة اإلحصائية للدراسة

  ).مسئول تجهيز البيانات(السيد 
  

  "أجفند"برنامج الخليج العربي للتنمية 
عبد .، أ)مدير المشاريع(جبرين الجبرين .أ

غادة .أ، )مدير اإلعالم(اللطيف الضويحي 
  ).أة والطفلمسئولة مشاريع المر (ل الدخي
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  فهرس المحتويات

  
رقم   العنوان

 الصفحة 
  25  يذي نفالملخص الت
  57  مقدمة عامة

  59  اإلطار المنهجى للدراسة:الفصل األول
  61  تمهيد

  61 .األهداف الرئيسية للدراسة
  62  .لقضايا حقوق الطفلالعربيأهداف دراسة تقييم تناول اإلعالم

  62  .ألطفال العرب لوسائل اإلعالم وتقييمهم لمعالجة قضاياهمأهداف دراسة أنماط تعرض ا
  62 .الطفل إعالم مجالفيباالتصالللقائمالمهنيةالبيئةأهداف دراسة تقييم

  63 .اإلجراءات المنهجية للدراسة
  63  .الدراسة منهج
  63 .الدراسة مجتمع

  63 .مجتمع الدراسة التحليلية
  63 .طفالمجتمع الدراسة الميدانية لأل

  64  .مجتمع الدراسة الميدانية للقائم باالتصال
  64 .اإلطار الجغرافى للدراسة التحليلية والميدانية

  64 .عينة الدراسة التحليلية
  74 .عينة الدراسة الميدانية لألطفال

  74  الطفلإعالممجالفيباالتصالللقائمالدراسة الميدانية عينة
  75 .أدوات جمع البيانات

  76 .المضمونتحليلصحيفتى صدق اختبار
  77  .لألطفالالميدانيةللدراسةاالستقصاءصحيفة صدق اختبار

  78 .أساليب جمع البيانات
  79 المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة

  79 .تقسيم فصول الدراسةتبويب و 
  80 .مراجع الفصل األول
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  قرها االتفاقيات الدوليةالحقوق اإلعالمية للطفل كما ت: الفصل الثانى
  ومواثيق الشرف اإلعالمية 

81  

  83  . تمهيد
  83  .االتصال في الحق

  84 .األطفال والحق في االتصال والمشاركة
  86 .وسائل اإلعالم والحقوق االتصالية لألطفال

  88 .وسائل اإلعالم ودعم حقوق األطفال
  88 .البقاءالصحة و وسائل اإلعالم والحق في

  89 .اإلعالم والحق في النماءوسائل 
  89  .وسائل اإلعالم والحق في الحماية

  89  .الجهود الدولية واإلقليمية والعربية في مجال حقوق الطفل واإلعالم
  90 .االتفاقيات الدولية والقمم العالمية

  91  .التحديات التي تواجه المؤسسات المعنية بحقوق الطفل

  94  .عداد التقارير اإلعالمية حول األطفال وحقوقهمالمبادئ األخالقية لليونيسيف إل
  98 . الجهود العربية في مجال اإلعالم وحقوق الطفل

  101 .مواثيق صادرة عن مؤسسات إقليمية وعربية
  106 .نماذج ناجحة لمشاركة األطفال في وسائل اإلعالم العربية

  108 .تقييم أداء الدول العربية في مجال حقوق الطفل
  111  اجع الفصل الثانيمر 

  وقضايا حقوق الطفلالعربي  اإلعالم:الفصل الثالث
  في ضوء مراجعة الدراسات السابقة

117  

  119  . تمهيد
  119 .محاور الدراسات السابقة

  121 .اإلعالم وحق األطفال في الصحة والبقاء: المحور األول
  121 .التليفزيون وحق الطفل في الصحة والبقاء

  122 .اإلعالم وحق األطفال في النماء: ثانيالمحور ال
  122 .التليفزيون وحق الطفل في النماء
  127 .الصحافة وحق الطفل في النماء

  129 .اإلعالم وحق األطفال في المشاركة واالتصال: المحور الثالث
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  129 .التليفزيون والحقوق االتصالية للطفل
  130 .والحقوق االتصالية للطفل افةالصح

 131 .اإلعالم وحق األطفال في الحماية: محور الرابعال
  131 .التليفزيون وحق حماية األطفال من العنف

  134 .الصحافة وحق الطفل في الحماية
  134  .اتجاهات الجمهور والقائمين باالتصال نحو حقوق األطفال:المحور الخامس

  135 .رؤية نقدية للدراسات التى تناولت اإلعالم وحقوق الطفل
  137  .مالحظات خاصة بدراسات اإلعالم وحق األطفال في الصحة والبقاء

  137  .مالحظات خاصة بدراسات اإلعالم وحق األطفال في النماء
  138  .مالحظات خاصة بدراسات اإلعالم والحقوق االتصالية لألطفال
  138  .مالحظات خاصة بدراسات اإلعالم وحق األطفال في الحماية

  138 .ة بدراسات وعي واتجاهات الجمهور نحو حقوق األطفالمالحظات خاص
  139 .مراجع الفصل الثالث

  نتائج الدراسة التحليلية معالجة الصحف: الفصل الرابع
  لقضايا حقوق الطفل العربى

147  

  149  . تمهيد
  150  .العربى الطفلحقوقلقضاياالصحفمعالجةلتقرير العامة النتائج

  171  .صحفية للقضايا المطروحة المتعلقة باألطفالأهداف المعالجة ال
  175 .أساليب المعالجة الصحفية لحقوق األطفال

  177 .المادة الصحفيةفينوع المصادر المتضمنة
  181 .األسس واألطر المرجعية لعرض حقوق الطفل

  184  .التوجه العام الغالب على طرح القضايا المتعلقة بحقوق الطفل
  186 .الحمايةفيية لحق الطفلالقضايا الفرع

  188 .اللعب والترفيهفيالقضايا الفرعية لحق الطفل
  190 .التعليمفيالقضايا الفرعية لحق الطفل
  191  .المعرفة والحصول على المعلوماتفيالقضايا الفرعية لحق الطفل

  193 .القضايا الفرعية لحق الطفل في المشاركة وٕابداء الرأى
  194 .لمتعلقة بحق الطفل في البقاء والصحةالموضوعات ا

  195 .الموضوعات المتعلقة بحقوق الطفل ذى اإلعاقة
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  197  .الموضوعات المتعلقة بحقوق الطفل في تلقى الرعاية األسرية المناسبة
  198 .الموضوعات المتعلقة بحقوق الطفل في المساواة وعدم التمييز

  199  .الستقالل واالعتماد على الذاتالموضوعات المتعلقة بحقوق الطفل في ا
  200 .)الهوية والجنسية(الموضوعات المتعلقة بحقوق الطفل الذاتية

  200 .معالجة حقوق الطفلفيمدى وجود تجاوزات مهنية
  نتائج الدراسة التحليلية لمعالجة القنوات التليفزيونية :الفصل الخامس

  لقضايا حقوق الطفل العربى
201  

  203  . تمهيد
  204 .الدراسةعينةالبرامج لحلقات الزمنية المدة

  213 .حقوق الطفل التي تضمنتها الحلقات محل الدراسة
  216 .المدة الزمنية التي تم من خاللها تناول قضايا وحقوق األطفال

  219  .القنوات العربية محل الدراسةفيالقضايا الفرعية التي تضمنتها حقوق الطفل
  219 .الحمايةفيلحق األطفالالقضايا الفرعية 

  222 .القضايا الفرعية لحق األطفال في التعليم
  224 .الموضوعات المتعلقة بحق الطفل في البقاء والرعاية الصحية

  226 .الموضوعات المتعلقة بحقوق الطفل ذي اإلعاقة
  227 .الموضوعات المتعلقة بحق الطفل في الرعاية األسرية

  229 .بحق الطفل في المساواة وعدم التمييزالموضوعات المتعلقة 
  230 .الموضوعات المتعلقة بحق الطفل في الخصوصية

  230 .الموضوعات المتعلقة بحق الطفل في الهوية والجنسية
  231 .أهداف المعالجة اإلعالمية لقضايا حقوق الطفل

  235 .أساليب معالجة حقوق الطفل
  243  ."مصادر المعلومات"لطفلاألسس واألطر المرجعية لعرض حقوق ا

  253 .طرح حقوقهمفيمدى مشاركة األطفال
  255  .طرح حقوقهمفيمدى مشاركة األطفال ذوى االحتياجات الخاصة
  260 .مدى انتهاك المعالجة اإلعالمية لحقوق الطفل

  261  .االنتهاكات اإلعالمية خالل تناول األطفال ضحايا العنف أو اإلساءة أو الحوادث
  263  .االنتهاكات اإلعالمية خالل مشاركة األطفال في عرض قضاياهم وحقوقهم
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  تعرض األطفال العرب نتائج دراسة: الفصل السادس
  265  لوسائل اإلعالم وتقييمهم لمعالجة قضاياهم بها

  267  . تمهيد
  268 .وسائل اإلعالم التى يتابعها األطفال العرب

  275 .للتليفزيونالعرباألطفاللمشاهدةالتوقيت المفضل
  280 للتليفزيونالعرباألطفالمشاهدة ساعات عدد

  284 .مشاهدة التليفزيونفي شركاء األطفال
  290 .أماكن مشاهدة األطفال للتليفزيون

  295  .بالتليفزيونالمقدمةالدينيةأسباب متابعة الطفل العربي للبرامج
  334 .الرياضيةدوافع متابعة األطفال للمجالت

  342  .اإلنترنتشبكةعلىاألغانيلمواقعاألطفال تصفح دوافع
  346  .اإلنترنت شبكةعلىاالجتماعيالتواصللمواقعاألطفال تصفح دوافع
  350  .اإلنترنتشبكةىعلاإلعالناتلمواقعاألطفال استخدام دوافع

  352  .التليفزيونمشاهدةمنالعرباألطفالىلدالمتحققة اإلشباعات
  359  .التليفزيونيقدمهاالتيوالمضامينللبرامجالعرب األطفال تقييم

  364  .األطفال في متابعة بعض المواد اإلعالمية وأسبابهاىرقابة الوالدين عل
  366  .متابعة األطفال العرب للمضامين الموجهة للكبار وآرائهم بشأن اهتمامها بحقوق الطفل

  368 .العرب األطفالنظروجهةمناإلعالملوسائبهاتهتمالتي الطفل حقوق
  370  .مظاهر عدم اهتمام وسائل اإلعالم بحقوق الطفل من وجهة نظر األطفال العرب

  372 .مقترحات األطفال العرب لتطوير البرامج المقدمة إليهم
  األداء المهني للقائم ىالعوامل المؤثرة عل: الفصل السابع

  375  ل بالدول العربيةباالتصال في مجال إعالم الطف

  377  . تمهيد
  379  .طبيعة عمل القائمين باالتصال داخل المؤسسة اإلعالمية

  380  .مستوى االهتمام الشخصي للقائمين باالتصال بحقوق الطفل
  382 .أسباب اهتمام القائمين باالتصال بحقوق الطفل

  384  .مأهم حقوق الطفل وفقا آلراء القائمين باالتصال في مجال اإلعال
  386 .مصادر التغطية اإلعالمية لحقوق الطفل

  388 .الوسيلة اإلعالمية األقدر على تناول قضايا وحقوق الطفل وفقا آلراء القائمين باالتصال
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  391  .التحديات المهنية التي تواجه اإلعالميين في تغطيتهم للقضايا المتعلقة بحقوق الطفل
  393  .ق باهتمام الدولة بحقوق الطفلآراء القائمين باالتصال فيما يتعل

  395 .اهتمام المجتمع بحقوق الطفل وفقا آلراء القائمين باالتصال في مجال اإلعالم
  396  .أبرز التحديات المجتمعية التي يواجهها القائمون باالتصال في مجال إعالم الطفل

  398  .مدى مشاركة األطفال في المضامين التي تنتجها المؤسسات اإلعالمية
  399  .أسباب االستعانة باألطفال للمشاركة فيما يقدم لهم من مضامين

  405  .تقييم القائمين باالتصال ألساليب المعالجة اإلعالمية لحقوق الطفل وقضاياه
  408 .مستوى الرضا الوظيفي للقائمين باالتصال داخل المؤسسات اإلعالمية التي يعملون بها

  409 .ي مجال حقوق الطفل أو حقوق اإلنسان بشكل عامتدريب القائمين باالتصال ف
  413  .األساليب التي تتبعها المؤسسة اإلعالمية في تقييم عمل اإلعالميين بها
  415  .أهم المقترحات  لتطوير أداء اإلعالميين في مجال إعالم الطفل والدولة

  417  ومقترحاتهاخالصة الدراسة 
  420  .عينة الدراسة
  423  .دراسةأهم نتائج ال

  433 .أهم مقترحات الدراسة
  441  مالحق الدراسة 

تقييم تناول برامج التليفزيون الحوارية بالدول "صحيفة تحليل مضمون ) 1(ملحق رقم 
 ".العربية لقضايا حقوق الطفل

442  

لقضايا حقوق الطفل بالدول  تناول الصحف"صحيفة تحليل مضمون ) 2(ملحق رقم 
  ".العربية

455  

أنماط تعرض األطفال العرب لوسائل اإلعالم "صحيفة استبيان حول ) 3(رقم  ملحق
 "وتقييمهم لمعالجة قضاياهم بها

463  

العوامل المؤثرة على األداء المهني للقائم "صحيفة استبيان حول ) 4(ملحق رقم 
".باالتصال في مجال إعالم الطفل بالدول العربية

473 
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  فهرس الجداول

  
رقم 
  رقم  عنوان الجدول  الجدول

 150  .العالقة بين جنسية الصحيفة وموقع المادة الصحفية  1
 151  .العالقة بين جنسية الصحيفة ونوع المادة المنشورة  2
 153  .المستخدمةالعالقة بين جنسية الصحيفة وأنواع العناوين  3
 154  .العالقة بين جنسية الصحيفة ومصادر المادة الصحفية  4
 156  .ين جنسية الصحيفة ونوع التغطية الصحفيةالعالقة ب  5

العالقة بين متغيرى جنسية الصحيفة ومراحل األطفال العمرية التى تغطيها   6
 157 .المادة المنشورة

 159  .العالقة بين جنسية الصحيفة والمجال الجغرافى لحقوق الطفل  7
 161  .دة الصحفيةالعالقة بين جنسية الصحيفة وحقوق الطفل التى تضمنتها الما  8
 164  .العالقة بين جنسية الصحيفة والجمهور المستهدف من المادة المنشورة  9
 166  .المادة الصحفيةفي العالقة بين جنسية الصحيفة والقوى الفاعلة  10
 168 .المادة الصحفيةفي  العالقة بين جنسية الصحيفة وسمات دور القوى الفاعلة  11

صحيفة والبيئة السكنية لألطفال الذين تدور حولهم العالقة بين جنسية ال  12
 169 .المادة الصحفية

العالقة بين جنسية الصحيفة وأهداف المعالجة الصحفية لقضايا حقوق   13
 171 .األطفال

 174  .العالقة بين جنسية الصحيفة وسلطات الدولة المذكورة بشأن قضايا الطفل  14
 175 .يب معالجة حقوق األطفالالعالقة بين جنسية الصحيفة وأسال  15
 177  .المادة الصحفيةفي  العالقة بين جنسية الصحيفة ونوع المصادر المتضمنة  16

في  العالقة بين جنسية الصحيفة وطبيعة تخصص المصادر المتضمنة  17
 178 .المادة الصحفية

 181  .واألطر المرجعية لعرض حقوق الطفلاألسسالعالقة بين جنسية الصحيفة  18

تناول في  العالقة بين جنسية الصحيفة واالستماالت اإلقناعية المستخدمة  19
 183 .حقوق الطفل

العالقة بين جنسية الصحيفة والتوجه العام الغالب على طرح القضايا   20
 184 .المتعلقة بالطفل
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 186  .الحمايةفي  العالقة بين جنسية الصحيفة والقضايا الفرعية لحق الطفل  21
 188  .عالقة بين جنسية الصحيفة وحق الطفل في اللعب والترفيهال  22
 190  .التعليمفيالعالقة بين جنسية الصحيفة وحق الطفل  23

المعرفة والحصول على في  العالقة بين جنسية الصحيفة وحق الطفل  24
 191 .المعلومات

 193  .العالقة بين جنسية الصحيفة وحق الطفل في المشاركة وٕابداء الرأى  25
 194  .العالقة بين جنسية الصحيفة وحق الطفل في البقاء والصحة  26
 195  .العالقة بين جنسية الصحيفة وحقوق األطفال ذوى اإلعاقة  27

العالقة بين جنسية الصحيفة وحقوق الطفل في تلقى الرعاية األسرية   28
 197  .المناسبة

 198  .ساواة وعدم التمييزالعالقة بين جنسية الصحيفة وحقوق الطفل في الم  29
 199  .العالقة بين جنسية الصحيفة واالستقالل واالعتماد على الذات  30
 200  .)الهوية والجنسية(العالقة بين جنسية الصحيفة وحقوق الطفل الذاتية  31
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  الملخص التنفيذى
  

  :مقدمة
 للطفولة والتنمية إلى إنشاء مرصد إعالمى يستهدف ترشيد أداء اإلعالمالعربي  يسعى المجلس

حقوق الطفل وتوعية المجتمعات العربية بها، ويبدأ المجلس باكورة أعمال تناوله لقضايا العربي في 
وجامعة الدول " أجفند"للتنمية العربي  هذا المرصد بإجراء الدراسة الحالية بالتعاون مع برنامج الخليج

لقضايا حقوق األطفال، وكذلك أنماط تعرض األطفال لوسائل العربي  العربية لتقييم تناول اإلعالم
الم وتقييمهم لمعالجة قضاياهم بها، إضافة إلى دراسة التحديات المهنية التى تواجه القائم اإلع

تطوير أداء إعالم في  مجال إعالم الطفل، بغرض استخالص رؤية مستقبلية تسهمفي  باالتصال
  .الطفل على المستوى العربى

لقضايا حقوق العربي  اإلعالم شملت هذه الدراسة ثالث دراسات فرعية، استهدفت األولى تقييم تناولو
الطفل من خالل تحليل محتوى عينة من المضامين التليفزيونية والصحفية المقدمة للجمهور العام 

 فيما استهدفت الدراسة الثانية. بعينة من وسائل اإلعالم العربية باستخدام التحليل الكمى والكيفى
بية نحو أنماط تعرضهم لوسائل اإلعالم عدد من الدول العر في  استطالع آراء عينة من األطفال

. وتقييمهم لمعالجة قضاياهم بها من خالل دراسة ميدانية لعينة من األطفال ببعض الدول العربية
مجال إعالم في  إطارها القائم باالتصالفي  واستهدفت الدراسة الثالثة تقييم البيئة المهنية التى يعمل

مجال إعالم في  ميدانية على عينة من القائمين باالتصال الدول العربية من خالل دراسةفي  الطفل
  .الطفل بعدد من الدول العربية

أهم في  وسعت كل دراسة من الدراسات الثالث إلى تحقيق عدد من األهداف الفرعية يمكن تحديدها
  :النقاط اآلتية

  
  :لقضايا حقوق الطفلالعربي  أهداف دراسة تقييم تناول اإلعالم-أ

  :لقضايا حقوق الطفل إلىالعربي  ييم تناول اإلعالمسعت دراسة تق
  .بقضايا حقوق الطفلالعربي  تقييم حجم اهتمام اإلعالم -
  .الوقوف على أهم قضايا حقوق الطفل التى يركز عليها اإلعالم العربى -
  .تناول حقوق الطفلفي  إلى تحقيقهاالعربي  تحديد األهداف التى يسعى اإلعالم -
  .تناول حقوق الطفلالعربي في  لمعلومات التى يستعين بها اإلعالمتحديد مصادر ا -
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  .تناول حقوق الطفلالعربي في  تحديد مداخل اإلقناع التى يعتمد عليها اإلعالم -
  .تناول حقوق الطفلالعربي في  تحديد الفئات الجماهيرية التى يستهدفها اإلعالم -
  .تناول حقوق الطفلالعربي في  تحديد األشكال الفنية التى يستخدمها اإلعالم -
  .تناول حقوق الطفلفي  أوجه التشابه واالختالف بين وسائل اإلعالم العربية -
  .تناول حقوق الطفلالعربي في  تحديد أهم المالحظات التى تعترى أداء اإلعالم -
  .تناول حقوق الطفلالعربي في  المقترحات التنفيذية لتطوير أداء اإلعالم -
  
  :اسة أنماط تعرض األطفال العرب لوسائل اإلعالم وتقييمهم لمعالجة قضاياهم بهاأهداف در -ب

  :سعت دراسة أنماط تعرض األطفال العرب لوسائل اإلعالم وتقييمهم لمعالجة قضاياهم بها إلى
  .تحديد حجم تعرض األطفال لوسائل اإلعالم عموما -
  .لهاتحديد وسائل اإلعالم التى يقبل األطفال على التعرض  -
  .تحديد البرامج والمضامين اإلعالمية التى يقبل األطفال عليها -
  .تحديد دوافع تعرض األطفال للبرامج والمضامين اإلعالمية التى يقبلون عليها -
  .تحديد اإلشباعات التى يحققها األطفال من التعرض للبرامج والمضامين المختلفة -
  .ل اإلعالم من مضامين متخصصةمعرفة آراء األطفال فيما تقدمه لهم وسائ -
  .معرفة مدى إقبال األطفال على التعرض للمضامين الموجهة للكبار -
  .المضامين الموجهة للكبار واألطفالفي  إدراك األطفال الهتمام اإلعالم بحقوقهم -
  .أهم مالحظات األطفال على المضامين اإلعالمية الموجهة لهم -
  .ج والمضامين اإلعالمية التى تستهدفهممقترحات األطفال لتطوير البرام -
  
  :مجال إعالم الطفلفي  أهداف دراسة تقييم البيئة المهنية للقائم باالتصال-ج

  :مجال إعالم الطفل لمعرفةفي  سعت دراسة تقييم البيئة المهنية للقائم باالتصال
  .مجال إعالم الطفلفي  الخلفية التعليمية للقائمين باالتصال -
  .مجال إعالم الطفلفي  المهنية للقائمين باالتصال حجم الخبرة -
  .مجال إعالم الطفلفي  البرامج التدريبية التى حصل عليها القائمون باالتصال -
  .إدراك القائمين باالتصال لحقوق الطفل كما أقرتها االتفاقيات الدولية ذات الصلة -
  .مجال إعالم الطفلفي  الرضا الوظيفى للقائمين باالتصال -
  .مجال إعالم الطفلفي  التحديات المهنية التى يواجهها القائمون باالتصال -
  .مجال إعالم الطفلفي  التحديات المجتمعية التى يواجهها القائمون باالتصال -
  .مع األطفال كجمهور مستهدف تفاعل وتواصل القائمين باالتصال أساليب -
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  .عالم الطفلمجال إفي  أساليب تقييم عمل القائمين باالتصال -
  .مقترحات القائمين باالتصال لتطوير اإلعالم الموجه للطفل العربى -
  

  :اإلجراءات المنهجية للدراسة
  :منهج الدراسة-أ

المستخدم على نطـاق  Survey Methodأجزائها الثالثة على منهج المسح في  اعتمدت هذه الدراسة
مضــمون اإلعالمــى المقــدم بعينــة مــن بحــوث ودراســات اإلعــالم، وذلــك لمســح عينــة مــن الفــي  واســع

لقضايا حقوق الطفل، وكذلك مسح عينة من العربي  وسائل اإلعالم العربية بهدف تقييم تناول اإلعالم
، وتقيـيمهم لمعالجـة علـى أنمـاط تعرضـهم لوسـائل اإلعـالمعدد من الـدول العربيـة للتعـرف في  األطفال

التصـــال بعـــدد مـــن الـــدول العربيـــة لتقيـــيم البيئـــة قضـــاياهم بها،إضـــافة إلـــى مســـح عينـــة مـــن القـــائمين با
  .المهنية التى يعملون بها

  
  :مجتمع الدراسة-ب

  :مجتمع الدراسة التحليلية
التليفزيـــون والصـــحف فـــي  المضـــامين اإلعالميـــة الموجهـــة للكبـــارفـــي  تركـــز مجتمـــع الدراســـة التحليليـــة

لعمــل المرصــد وســائل ومضــامين عمــل المرصــد اإلعالمــى، وتشــمل المراحــل التاليــة فــي  كمرحلــة أولــى
  .إعالمية أخرى

تشــكيل فــي  المرحلــة األولــى باعتبــاره الوســيلة اإلعالميــة األكثــر تــأثيراً فــي  وتــم التركيــز علــى التليفزيــون
العديــد مــن دول فــي  الــرأى العــام العربــى، وتنميــة الــوعى المجتمعــى بالقضــايا المختلفــة كمــا هــو الحــال

أجنــــدة فــــي  تشــــكيل رأى النخبــــة، ووضــــع قضــــايا األطفــــالفــــي  العــــالم، إضــــافة إلــــى أهميــــة الصــــحف
  .اهتمامات صانعى القرار

كما تم التركيز على المضامين الصحفية والبرامج التليفزيونية الموجهة للكبار، حيـث تسـتهدف الدراسـة 
  .تشكيل الرأى العام وتنمية الوعى المجتمعى بقضايا حقوق الطفلفي  أساسًا تقييم األداء اإلعالمى

  :مجتمع الدراسة الميدانية لألطفال
علـــــى اخـــــتالف  عامـــــًا، 15-12الفئـــــة العمريـــــة مــــن فـــــي  شــــمل مجتمـــــع الدراســـــة الميدانيـــــة األطفــــال

ــيم -النــوع -الســن(خصائصــهم الديموجرافيــة  علــى المســتوى ) المســتوى االقتصــادى االجتمــاعى -التعل
القبلــى لصــحيفة االستقصــاء الخاصــة ضــوء نتــائج االختبــار فــي  العربــى، وتــم تحديــد هــذه الفئــة العمريــة
هذه الفئة العمرية على فهـم صـحيفة االستقصـاء والتعامـل مـع في  باألطفال، والتى أثبتت قدرة األطفال

أسئلتها المختلفة، إضافة إلى قدرتهم على التعبيـر عـن آرائهـم الخاصـة، وتقيـيم مـا يقـدم لهـم مـن بـرامج 
  .تطوير معالجة اإلعالم لقضايا األطفال في ومضامين، والقدرة على طرح مقترحات تسهم
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  :مجتمع الدراسة الميدانية للقائم باالتصال
مجــال إعــالم الطفــل بالــدول العربيــة علــى مســتوى فــي  شــمل مجتمــع الدراســة الميدانيــة القــائم باالتصــال

فـي  معدى ومقدمى ومخرجى البرامج التليفزيونية الموجهة لألطفال، إضافة إلى محـررى وُكتـَّاب الطفـل
  .الصحف والمجالت العربية

  :اإلطار الجغرافى للدراسة التحليلية والميدانية -ج
العربي  الدراسة التحليلية للمضامين اإلعالمية لتقييم تناول اإلعالم(أجزائها الثالثة في  طبقت الدراسة

ئل الدراسة الميدانية الستطالع آراء األطفال بشأن أنماط تعرضهم لوسا -لقضايا حقوق الطفل 
الدراسة الميدانية لتقييم بيئة األداء المهنى للقائمين  -اإلعالم وتقييمهم لمعالجة قضاياهم بها

على عدة أقطار عربية تمثل إلى حد ما ) مجال إعالم الطفل على المستوى العربىفي  باالتصال
 -العراق  –ودية السع -الجزائر -تونس: األقاليم الجغرافية والثقافية المختلفة للوطن العربى، وتشمل

العربي  مناقشاته مع فريق المجلسفي  ضوء ما استقر عليه فريق البحثفي  ، وذلكمصر -لبنان
  .للطفولة وجامعة الدول العربية

  
  :عينة الدراسة-د

  :عينة الدراسة التحليلية
  :اإلطار الزمنى للعينة

ســبتمبر حتــى 20امتــد مــن ، ليفزيونيــة والصــحفية علــى مــدار شــهرشــملت الدراســة تحليــل المضــامين الت
بالــدول الســت المختــارة إلجــراء الدراســة، وتــم تســجيل البــرامج التليفزيونيــة المختــارة  2012أكتــوبر  20

  . للعينة لتحليلها، وكذلك توفير الصحف المختارة بالدول الست ورقيًا أو إلكترونيًا لتحليل مضمونها
  :هاعينة القنوات والبرامج التليفزيونية ومعايير اختيار 

- 1قام فريق البحث بإجراء دراسة استطالعية تحليلية بطريقة الحصر اليومي الشامل في الفترة من 
الدول العربية محل الدراسة عن طريق المعاينة المباشرة في  للقنوات التليفزيونية 10/9/2012

تحليل  للخريطة البرامجية لجميع القنوات ومشاهدتها، وذلك الختيار قناتين لكل دولة إلجراء
  .المضمون الكمى والكيفى
  :يار القنوات التليفزيونية ما يلىوقد شملت معايير اخت

 بلدها من حيث النشأة والتطورفي  الوسط التليفزيونىفي  مكانة القناة. 
 اتساع دائرة تأثير القناة التليفزيونية على الجمهور العام . 
  ًواقتصاديًا وثقافياً  تنوع مضامين البرامج التى تقدمها اجتماعيًا وسياسيا. 
 تمثيل أنماط الملكية المختلفة للقنوات التليفزيونية داخل الدولة. 
 تقديم البرامج الحوارية اليومية واألسبوعية التى تستهدف الجمهور العام. 
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  :معايير اختيار البرامج التليفزيونية
عة والتـــــــــأثير ركـــــــــزت عينـــــــــة التليفزيـــــــــون علـــــــــى بـــــــــرامج الحـــــــــوار الجماهيريـــــــــة ذات الشـــــــــعبية الواســـــــــ

ـــــدول الســـــت، لمعرفـــــة مـــــدى فـــــي  المتنـــــامى ـــــرأى العـــــام بـــــالقنوات التليفزيونيـــــة المختـــــارة للدراســـــة بال ال
اهتمامهــــا بقضــــايا حقــــوق الطفــــل وكيفيــــة تناولهــــا، كمــــا تحظــــى هــــذه البــــرامج بمشــــاهدة متناميــــة مــــن 

ـــــال ـــــب األطف ـــــي  جان ـــــةف ـــــة العربي ـــــى تشـــــهدها المنطق ـــــة الت افة إضـــــ.ظـــــل تطـــــورات األحـــــداث المتالحق
إلــــــى أن البــــــرامج والمضــــــامين الموجهــــــة لألطفــــــال حظيــــــت بالبحــــــث واالهتمــــــام مــــــن جانــــــب العديــــــد 

  .من الدراسات بعدد من الدول العربية
وفى ضوء نتائج الدراسة االستطالعية، قام فريق البحث بتحديد القنوات والبرامج عينة الدراسة 

  :التحليلية، وشرح مبررات اختيارها كما يلى 
  :تونسية القنوات ال

 وشملت البرامج . باعتبارها تمثل التليفزيون التونسي الحكومي: قناة تونس الوطنية الثانية
  . "نظرة وتحقيق - نحب نعيش -تونس هذا اليوم –ريحة البالد ": موضع التحليل ما يلي

 باعتبارها تمثل التليفزيون التونسي الخاص، وشملت البرامج موضع التحليل ما : قناة حنبعل
  ".فضاء حر -الحكم بعد المداولة - تواصل القلوب -الطريقعلى  -معانا:  "يلي

  :القنوات الجزائرية 
 باعتبارها القناة الحكومية الوحيدة التي تُبث على النايل : القناة الجزائرية الثالثة الحكومية

جزائرية أخبار ال –بارية المجلة اإلخ -صباح الخير"سات، ووقع االختيار على البرامج التالية 
 .الثالثة

 باعتبارها  تمثل القنوات الخاصة الجزائرية، وشملت البرامج موضع : قناة النهار اإلخبارية
 ."الحدثعلى  عين –آخر كالم  –يون جزائر : "التحليل ما يلي

  :القنوات السعودية 
 امج التاليةالبر على  ووقع االختيار، باعتبارها نموذجًا للقنوات العامة  :القناة السعودية األولي :

  ".  المملكة هذا المساء –حياتنا  -صباح السعودية"
  قناةMBC1 : باعتبارها نموذجا للقنوات الخاصة األكثر تنوعًا في مضامينها، وشملت البرامج

 ".التفاح األخضر –كالم نواعم  –الثامنة  -صباح الخير ياعرب: "موضع التحليل مايلي
 

  :القنوات العراقية
   الحكـومى، وشـملت البـرامج موضـع  شـبكة اإلعـالم العراقـيباعتبارها واحـدة مـن : ةقناة العراقي

 Talk -العراقيـــة والحـــدث"  -منتـــدى الصـــحافة -صـــباح الخيـــر يـــاعراق: " ليـــل مـــا يلـــيالتح
show."  
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  تعد أول قناة عراقية مملوكة للقطاع الخاص، وشملت البرامج موضع  وهي : قناة الشرقية
 ".خيوط و خير - ظهيرة الجمعة -DAILY PRESSصحافة  -أهل المدينة: "التحليل ما يلي

  
  :القنوات اللبنانية 

 صباح الخير يا لبنان -محلي "وشملت عينة التحليل البرامج اآلتية : قناة تليفزيون لبنان- 
  ."لبنان اليوم

 قناة LBC Europe : كالم  –حلوة الحياة  - نهاركم سعيد"وتضمنت عينة التحليل برامج
  ."أحلي جلسة - الناس

  :القنوات المصرية
 على  ووقع االختيار، ثل القنوات الحكوميةباعتبارها تم: القناة األولى بالتليفزيون المصرى

  ."27ستوديو  -صباح الخير يامصر –طعم البيوت " البرامج التالية 
 باعتبارها تمثل القنوات الخاصة المصرية، وشملت البرامج موضع التحليل ما  : قناة الحياة

 ."العيادة -الدين والحياة  - الحياة اليوم: " يلي
  

  :عينة الصحف العربية
  :ر اختيار الصحفمعايي
 الوسط الصحفىفي  شعبية الجريدة ومكانتها. 
 اتساع دائرة تأثير الجريدة واقتباسات الصحف األجنبية عنها . 
 الوسط الصحفى واإلعالمى واألكاديمىفي  حضور الجريدة . 
 تمثيل أنماط الملكية المختلفة للصحف داخل الدولة. 

  )الشروق -صحافةال( شملت عينة التحليل صحف : الصحف التونسية
  )الشعب -الخبر(شملت عينة التحليل صحف : الصحف الجزائرية
  )الرياض - عكاظ (شملت عينة التحليل صحف : الصحف السعودية
  )الصباح –الزمان (شملت عينة التحليل صحف : الصحف العراقية
  )األخبار –النهار (شملت عينة التحليل صحف  :الصحف اللبنانية
  )المصري اليوم -األهرام(عينة التحليل صحف  شملت: الصحف المصرية

  
  :عينة المضامين للصحف العربية

تم استخدام أسلوب الحصر الشامل لتحليل جميع المضامين المرتبطة باألطفال وقضاياهم بالصحف 
عينة الدراسة التحليلية، لمعرفة مدى اهتمامها بقضايا حقوق الطفل وكيفية تناولها لهذه في  المختارة
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  .2012أكتوبر 20 سبتمبر إلى  20يا، وذلك خالل فترة الدراسة التحليلية التى امتدت من القضا
  :عينة الدراسة الميدانية لألطفال

سنة،  15-12الفئة العمرية في  مفردة 1260مها اأجريت الدراسة الميدانية لألطفال على عينة قو 
مستوى السن والنوع والتعليم  اختيارها تمثيل الخصائص الديموجرافية المختلفة علىفي  روعى

والمستوى االقتصادى االجتماعى، إضافة إلى التوزيع الجغرافى لألطفال، وتم  توزيع عينة األطفال 
  :على الدول العربية التى طبقت عليها الدراسة كالتالى

  .مفردة 196عينة تونس  -
  .مفردة 200عينة الجزائر  -
  .مفردة 263عينة السعودية  -
  .مفردة 150اق عينة العر  -
  .مفردة 201عينة لبنان  -
  .مفردة 250عينة مصر -

  
  :مجال إعالم الطفلفي  عينة الدراسة الميدانية للقائم باالتصال

مجال إعالم في  ين باالتصالمفردة من القائم 152أجريت الدراسة الميدانية على عينة قوامها 
  :، تم توزيعها كالتالىالطفل
  .مفردات 10تونس  -
  .مفردة 16ائر الجز  -
  .مفردة 46السعودية  -
  .مفردة 30العراق  -
  .مفردات 10لبنان  -
  .مفردة 40مصر  -

  : الدول الست المختارة للدراسة الفئات اآلتيةفي  وشملت عينة القائمين  باالتصال
  .معدو البرامج التليفزيونية الموجهة لألطفال -
  .مقدمو البرامج التليفزيونية الموجهة لألطفال -
  .محررو شئون الطفل بالصحف -
  .ُكتَّاب الطفل بالصحف -

 الدول المختارة للدراسة بشكل يضمن التنوعفي  مجال إعالم الطفلفي  وتم اختيار القائمين باالتصال
الفئات العمرية، وسنوات الخبرة المهنية، وتنوع الوظائف التى يقوم بها القائم باالتصال، وتنوع في 

  .التى يعملون بها من حيث نمط الملكية واختالف بيئة العمل المهنيالمؤسسات اإلعالمية 
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  :أدوات جمع البيانات للدراسة -ه
  :أدوات جمع البيانات للدراسة التحليلية

استهدفت دراسة تحليل المضمون الكمى والكيفى تقييم تناول الصحف وبرامج التليفزيون الحوارية 
قيق األهداف الفرعية للدراسة التحليلية تم االعتماد على بالدول العربية لقضايا حقوق الطفل، ولتح

  :أدوات جمع البيانات اآلتية
  .صحيفة تحليل المضمون الكمى والكيفى للمضمون التليفزيونى -
  .صحيفة تحليل المضمون الكمى والكيفى للمضمون الصحفى -

  :أداة جمع البيانات للدراسة الميدانية لألطفال
أنماط  نية لألطفال على صحيفة االستقصاء أداة لجمع البيانات للتعرف علىاعتمدت الدراسة الميدا

  . تعرض األطفال العرب لوسائل اإلعالم وتقييمهم لمعالجة قضاياهم بها
  :أداة جمع البيانات للدراسة الميدانية للقائم باالتصال

البيانات للتعرف على  اعتمدت الدراسة الميدانية للقائم باالتصال على صحيفة االستقصاء أداة لجمع
  .العوامل المؤثرة على األداء المهني للقائم باالتصال في مجال إعالم الطفل بالدول العربية

حدة للتأكد من مدي مالءمة فئاتها لتحقيق  ىوقد تم اجراء اختبارات الصدق والثبات لكل استمارة عل
  .أهداف الدراسة

  :أساليب جمع البيانات للدراسة -و
  :لبيانات للدراسة التحليليةأسلوب جمع ا

  .تم االعتماد على اإلسطوانات الممغنطة لتسجيل البرامج التليفزيونية -
  .تم االعتماد على التوثيق الورقى واإللكترونى للمضامين الصحفية -

  :أسلوب جمع البيانات للدراسة الميدانية لألطفال
  .ع األطفالتم االعتماد على المقابلة الشخصية لملء صحف االستقصاء م -

  :أسلوب جمع البيانات للدراسة الميدانية للقائم باالتصال
  .تم االعتماد على المقابلة الشخصية لملء صحف االستقصاء مع القائمين باالتصال -
  :توقيت جمع البيانات للدراسة الميدانية لألطفال والقائم باالتصال -ز
  .2013مارس -ة ينايرجمعت بيانات الدراسة الميدانية لألطفال خالل الفتر -
  .2013مارس -جمعت بيانات دراسة القائم باالتصال خالل الفترة يناير -
  :المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة -ح

المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة التحليلية، وكذلك بيانات الدراسة في  تم توظيف الحاسب اآللى
 SPSSائم باالتصال، باستخدام البرنامج اإلحصائى الميدانية لألطفال، والدراسة الميدانية للق

  .واالستدالل على العالقات االرتباطية بين المتغيرات، الستخراج الجداول
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  تقسيم الدراسة
  اإلطار المنهجى للدراسة: الفصل األول

  .األهداف الرئيسية  والفرعية للدراسة -
  .اإلجراءات المنهجية للدراسة -
  .منهج الدراسة -
  .الدراسةمجتمع  -
  .اإلطار الجغرافى للدراسة التحليلية والميدانية -
  .عينة الدراسة التحليلية -
  .عينة الدراسة الميدانية لألطفال -
  .عينة الدراسة الميدانية للقائمين باالتصال -
  .أدوات جمع البيانات -
  .أساليب جمع البيانات -
  .المعالجة اإلحصائية للبيانات -

  
  وق اإلعالمية للطفل كما تقرها االتفاقيات الدولية ومواثيق الشرف اإلعالميةالحق: الفصل الثانى

  .حقوق االتصال والمشاركة -
  .وسائل اإلعالم والحقوق االتصالية لألطفال -
  .وسائل اإلعالم ودعم حقوق األطفال -
  .الجهود الدولية واإلقليمية والعربية في مجال حقوق الطفل واإلعالم -
  .مؤسسات المعنية بحقوق األطفالالتحديات التي تواجه ال -
 .المواثيق الدولية ألخالقيات العمل اإلعالمي في مجال حقوق الطفل -
 .  الجهود العربية في مجال اإلعالم وحقوق الطفل -
 .ميثاق شرف اإلعالميين لحماية األطفال من العنف -
 .تقييم أداء الدول العربية في مجال حقوق الطفل -

  
  في ضوء مراجعة الدراسات السابقةوقضايا حقوق الطفل بي العر  إلعالما: الفصل الثالث

  .اإلعالم وحق األطفال في الصحة والبقاء: المحور األول -
  .اإلعالم وحق األطفال في النماء: المحور الثاني -
  .اإلعالم وحق األطفال في المشاركة واالتصال: المحور الثالث -
  .اإلعالم وحق األطفال في الحماية: المحور الرابع -
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  .وعى واتجاهات الجمهور والقائمين باالتصال نحو حقوق األطفال: محور الخامسال -
  .رؤية نقدية للدراسات التى تناولت اإلعالم وحقوق الطفل -

  
  نتائج الدراسة التحليلية: الفصل الرابع

  معالجة الصحف لقضايا حقوق الطفل العربى
 .لعربيةسمات الشكل للتغطية الصحفية لقضايا حقوق الطفل بالجرائد ا -
  .أهداف المعالجة الصحفية للقضايا المطروحة المتعلقة باألطفال -
  .أساليب المعالجة الصحفية لحقوق األطفال -
  .موضوعات وقضايا حقوق الطفل في المعالجة الصحفية -
  .األسس واألطر المرجعية لعرض حقوق الطفل -
 .التوجه العام الغالب على طرح القضايا المتعلقة بحقوق الطفل -
 .معالجة حقوق الطفلفي  ود تجاوزات مهنيةمدى وج -
  

 نتائج الدراسة التحليلية: الفصل الخامس
  معالجة القنوات التليفزيونية لقضايا حقوق الطفل العربى

  .سمات الشكل الفنى للبرامج التى تناولت حقوق الطفل -
  .لتي تضمنتها الحلقات محل الدراسةحقوق الطفل ا -
 .القنوات العربية محل الدراسةفي  وق الطفلالقضايا الفرعية التي تضمنتها حق -
 .أهداف المعالجة اإلعالمية لقضايا حقوق الطفل -
 .أساليب معالجة حقوق الطفل -
  .واألطر المرجعية لعرض حقوق الطفلاألسس  -
 .طرح حقوقهمفي  مدى مشاركة األطفال -
  .ثايا العنف أو اإلساءة أو الحواداالنتهاكات اإلعالمية خالل تناول األطفال ضح -
 .االنتهاكات اإلعالمية خالل مشاركة األطفال في عرض قضاياهم وحقوقهم -
  

  الم وتقييمهم لمعالجةنتائج دراسة تعرض األطفال العرب لوسائل اإلع: الفصل السادس
 قضاياهم بها

 .وسائل اإلعالم التى يتابعها األطفال العرب -
 .دوافع متابعة األطفال العرب لوسائل اإلعالم -
  .ل لمتابعة األطفال العرب لوسائل اإلعالمالتوقيت المفض -
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  .متابعة وسائل اإلعالمفي  شركاء األطفال  -
  .أسباب متابعة الطفل العربي للبرامج والمضامين اإلعالمية  -
 .حقوق الطفل التي تهتم بها وسائل اإلعالم من وجهة نظر األطفال العرب -
 .شأن اهتمامها بحقوق الطفلمتابعة األطفال العرب للمضامين الموجهة للكبار وآرائهم ب -
 .األطفال في متابعة بعض المواد اإلعالمية وأسبابها ىرقابة الوالدين عل -
 .تقييم األطفال العرب للمضامين المقدمة بوسائل اإلعالم -
 .األطفال العرب من التعرض لوسائل اإلعالملدى  اإلشباعات المتحققة -

  
  في مجال باالتصال ني للقائماألداء المهعلى  مؤثرةالعوامل ال: الفصل السابع

  إعالم الطفل بالدول العربية
 . طبيعة عمل القائمين باالتصال داخل المؤسسة اإلعالمية -
 .أهم حقوق الطفل وفقًا آلراء القائمين باالتصال في مجال اإلعالم -
 .الوسيلة اإلعالمية األقدر على تناول قضايا وحقوق الطفل وفقًا آلراء القائمين باالتصال -
 .حديات المهنية التي تواجه اإلعالميين في تغطيتهم للقضايا المتعلقة بحقوق الطفلالت -
 .آراء القائمين باالتصال فيما يتعلق باهتمام الدولة بحقوق الطفل -
 .اهتمام المجتمع بحقوق الطفل وفقًا آلراء القائمين باالتصال في مجال اإلعالم -
 .ون باالتصال في مجال إعالم الطفلأبرز التحديات المجتمعية التي يواجهها القائم -
 .تقييم القائمين باالتصال ألساليب المعالجة اإلعالمية لحقوق الطفل وقضاياه -
 .مستوى الرضا الوظيفي للقائمين باالتصال داخل المؤسسات اإلعالمية التي يعملون بها -
 .تدريب القائمين باالتصال في مجال حقوق الطفل أو حقوق اإلنسان بشكل عام -
 .ساليب التي تتبعها المؤسسات اإلعالمية في تقييم عمل اإلعالميين بهااأل -
 .أهم المقترحات  لتطوير أداء اإلعالميين في مجال إعالم الطفل والدولة -

  خالصة الدراسة وأهم المقترحات
 : خالصة عرض الدراسات السابقة

اإلعالم في مجال حقوق خلص فريق البحث من تحليل الدراسات العربية ذات االهتمام بدور وسائل 
  :ليي الطفل العربي على اختالف أنماط هذه الحقوق، إلى ما

واحدًا من الموضوعات البحثية " دور وسائل اإلعالم في مجال حقوق الطفل العربي"يعد موضوع  -
األساسية التى حظيت باهتمام الدراسات العربية خالل العشرين عامًا الماضية، وٕان غلبت سمة 

 .المتغيرات التى تناولتهافي  ى عدد من هذه البحوث دون وجود اختالف جوهريالتكرار عل
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ركزت الغالبية العظمى من الدراسات العربية على دور التليفزيون، ثم الصحافة في مجال حقوق  -
الطفل العربي، في مقابل إجراء عدد محدود للغاية من هذه الدراسات بهدف رصد دور اإلذاعة 

  .المجالالمسموعة في هذا 
حين اعتمد عدد محدود منها على في  اعتماد معظم الدراسات السابقة على األسلوب الكمي، -

 .األسلوب الكيفي
قدمت بعض الدراسات السابقة مجموعة من المقترحات لتطوير دور وسائل اإلعالم في مجال  -

مت بالعمومية، مما حقوق الطفل العربي، إال أن هذه المقترحات غلب عليها الطابع النظرى، واتس
 .أفقدها روح التنفيذ على أرض الواقع

لم تؤد الدراسات العربية المعنية بدور اإلعالم في مجال حقوق الطفل العربي على الرغم من  -
تفعيل دور اإلعالم تجاه الحقوق المختلفة للطفل العربي، وربما في  غزارتها إلى تطور حقيقي

اكز البحث العلمي والجهات التنفيذية المعنية بشئون الطفل يشير ذلك إلى غياب التنسيق بين مر 
 . على مختلف المستويات المحلية واإلقليمية

برصد كيفية تناول ومعالجة المضامين التليفزيونية  ة من الدراسات العربيةاهتمام عدد قليل للغاي -
في نشر الثقافة الصحية المختلفة للحقوق الصحية لألطفال العرب، ودور هذه األعمال التليفزيونية 

 .بينهم
التجاهل شبه التام من قبل الدراسات العربية لدور اإلعالم الصحفي في مجال حقوق األطفال  -

الصحية سواء على مستوى الصحف والمجالت العامة أو المتخصصة في المجال الصحي، أو 
 .الخاصة باألطفال

فزيون في مجال حقوق الطفل في النماء، كثرة الدراسات العربية التي أجريت بصدد دور التلي -
عالقة قنوات وبرامج األطفال التليفزيونية بحق الطفل في النماء، : وتركزها بوجه خاص في مجالي

 .وعالقة اإلعالن التليفزيوني بذات الحق
إجراء عدد محدود من الدراسات العربية لرصد دور الصحافة في مجال حقوق األطفال في النماء،  -

 .غم من الدور التثقيفي المنوط بها بشكل خاصعلى الر 
الضعف العام في عدد الدراسات العربية التي أجريت للوقوف على دور اإلعالم في مجال الحقوق  -

 . االتصالية للطفل
كثرة الدراسات العربية التي أجريت للتعرف على دور التليفزيون في مجال حقوق الطفل في  -

التي ُعنيت بدور التليفزيون في مجال حق حماية األطفال ذوي  الحماية، وقلة عدد الدراسات
االحتياجات االجتماعية الخاصة على الرغم من العناية واالهتمام اإلعالمي والمجتمعي والبحثي 

في مقابل ذلك، ُيالحظ إجراء عدد محدود للغاية من الدراسات . الخاص الذي تحتاجه هذه الفئات
  .مجال حق األطفال في الحمايةالعربية عن دور الصحافة في 
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هناك قصور واضح في الدراسـات العربيـة التـي أجريـت بشـأن رصـد وعـي واتجاهـات الجمهـور نحـو  -
حقــوق األطفــال، حيــث قلــة عــددها، واقتصــارها علــى البيئــة المصــرية، علــى الــرغم مــن أهميــة إجــراء 

إلعالم في مجال حقوق الطفـل دراسات حول هذا المحور، إذ تعد هذه الدراسات بمثابة تقييم لدور ا
العربـــي مـــن قبـــل الفئـــات المســـتهدفة مـــن ذلـــك، والتـــي يـــأتي فـــي مقـــدمتها الطفـــل العربـــي، وأســـرته، 

  .والجمهور العام
على الرغم من الدور الفاعل الذي تقوم به وسائل اإلعالم العربية في مجال حقوق الطفل العربي  -

المجاالت، والذي ال  لثقافي، والديني، وغيره منعلى المستوى الصحي، والمعرفي، والوجداني، وا
، إال أن هناك كثيرًا من السلبيات التي تعتري األداء اإلعالمي في مجال حقوق الطفل يمكن إنكاره

العربي، والتي خلصت إليها نتائج المحاور الخمسة التي تم استعراضها، ومن أهم هذه السلبيات 
  :يلي اكما رصدتها نتائج الدراسات العربية م

  .القدرة المحدودة لوسائل اإلعالم العربية على نشر ودعم الحقوق المختلفة للطفل العربي -
تمثل المضامين اإلعالمية في بعض األحيان انتهاكا لحقوق الطفل العربي، وخاصة  -

 .المستوردة والتي تشجع األطفال على العنف بأشكاله المختلفة نبيةالمضامين األج
 .جهاز إعالمي مسئول عن اكتساب األطفال للعنف يعد التلفيزيون أكثر -
احتواء كثير من أفالم الرسوم المتحركة األجنبية المقدمة على قيم سلبية كثيرة ومتنوعة،  -

. وعلى عقائد غريبة تعمل على تشكيك الطفل بإيمانه باهللا، ومفهوم الحالل والحرام
 .على مشاهدة هذه المضامينوتتعاظم الخطورة في ظل إقبال الطفل العربي بدرجة كبيرة 

ضعف دور اإلعالم العربي في تنشيط العملية االبتكارية لألطفال، نظرًا العتماده إلى  -
حد كبير على المضامين المستوردة التي ال تتفق مع القيم والعادات االجتماعية، والتي 

 .تثبط من النواحي اإلبداعية لألطفال
من برامج األطفال العربية كقيم العدوان والخيانة تزايد القيم السلبية التي ينقلها كثير  -

والظلم والكذب والتفكير الخرافي، مما يؤدي إلى ترسخ حالة من حاالت التأثير السلبي 
 .على عقلية وبناء الطفل العربي

تأثر السلوك االجتماعي للطفل العربي سلبيًا بمشاهدة اإلعالن التليفزيوني، نظرًا لما  -
نقل بعض األلفاظ : نات من آثار سلبية على الطفل، من أهمهاتحمله غالبية اإلعال

السوقية إلى لغة الطفل، وتأثر الحصيلة اللغوية للطفل بلغة اإلعالنات، وٕاثارة مشاعر 
الحرمان لديه، وزيادة النزعة التطلعية والسلوك الشرائي االستهالكي لديه، والذي يزداد 

ليوم الواحد، وانخفاض المرحلة العمرية بازدياد معدالت تكرار اإلعالن على مدار ا
 .للطفل

ما زال حق الطفل العربي في المشاركة والتعبير عن رأيه في وسائل اإلعالم محدودًا  -
ومقتصرًا على أنماط محددة للتعبير، في حين تتفوق وسائل اإلعالم األجنبية في إتاحة 
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 . الحوار مع الكبار حرية التعبير للطفل بدون ضغط  أو إكراه، والتدريب على آداب
التباين الواضح بين أجندة قضايا الطفولة التي تطرحها وسائل اإلعالم العربية وأجندة  -

 . الواقعفي  قضايا الطفل العربي
يستخدم معظم األطفال ذوي الظروف االجتماعية الصعبة وسائل اإلعالم لقضاء وقت  -

المخاطر التي يتعرض  بشكل كاٍف بعرض الفراغ وكمعلم للعنف، حيث عدم االهتمام
 .لها األطفال ذوو الظروف االجتماعية الصعبة، والحلول لعالج قضاياهم

 ال تلبي البرامج التليفزيونية والمضامين الصحفية جميع االحتياجات النفسية لألطفال -
 .الصم، كما أنها غير كافية، وال تتعرض لمشاكلهم الحقيقية

  
 : خالصة عرض اإلطار المعرفي للدراسة

بالتوقيع على االتفاقية الدولية لحقوق  –باستثناء الصومال -لى الرغم من قيام معظم الدول العربيةع
الطفل، ورغم قيام العديد من هذه الدول بسن قوانين ووضع مواثيق شرف أخالقية في مجال التناول 

لمواد القانونية اإلعالمي لحقوق الطفل االتصالية وتنميتها، إال أنه ما زال هناك قصور في تطبيق ا
المنصوص عليها في االتفاقية، وكذلك بنود ومبادئ مواثيق الشرف، والتي تعهدت الدول العربية 

  .وألزمت نفسها بتنفيذها
فما زالت هناك العديد من اإلشكاليات المهنية التي تعتري تناول وسائل اإلعالم لقضايا حقوق 

ير من هذه البرامج اإلذاعية والتليفزيونية العربية األطفال االتصالية، فنجد أن حضور األطفال في كث
يكون مهمشًا ومقتصرًا على فئة خاصة من األطفال، بينما يتم حرمان نسبة مهمة منهم من الحضور 

الجمال، والتألق في المجال الدراسي، والسكن : والمشاركة، وتتمثل مقاييس المشاركة في البرامج في
أن تكون العائلة لديها عالقات واسعة، كما إنه ال تتم مراعاة  بالقرب من مبنى التليفزيون، أو

خصوصية الطفل العقلية والجسمية، ولهذه الصورة تأثير سلبي في نفوس األطفال الذين ال يقدرون 
  .على حضور هذه البرامج وشعورهم بالغبن تجاه ذلك

دراسة يرغبون في من األطفال عينة ال%) 62.7(وقد خلصت إحدى الدراسات العربية إلى أن 
ترك : المشاركة في برامج األطفال، لكنهم ربطوا موافقتهم على المشاركة بتوافر عدة شروط منها

، وأن يقوموا بتقديم برامجهم بأنفسهم بنسبة %)87.2(الحرية لهم للحديث دون مقاطعة بنسبة 
الكافي لهم لكي ، وٕاتاحة الوقت %)70.5(، وأن تتاح لهم فرصة محاورة الكبار بنسبة %)76.9(

  %).69.2(يعبروا عن مشاكلهم وقضاياهم بنسبة 

من برامج األطفال اإلذاعية يشارك فيها األطفال، % 50وتوصلت دراسة عربية أخرى إلى أن
أو أن % 21.4في تقديم البرامج، أو عن طريق إرسال الخطابات بنسبة % 50ويشتركون بنسبة 

، وأشارت النتائج %7.14أو تقديم مهارات فنية بنسبة ، %16.66يكونوا ضيوفًا في الحلقة بنسبة 
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من مشاركات األطفال تكون بفاعلية وٕايجابية، ويكون للطفل دور واضح في التقديم، % 50إلى أن
  .من المشاركات غير فعالة ولمجرد االستماع لصوت طفل في البرنامج% 20في حين كانت نسبة 

ل اإلعالم عن الطفل لها تأثير كبير ومتراكم على وال شك أن الصور النمطية التي تقدمها وسائ
مواقف واتجاهات المجتمع تجاه األطفال والطفولة، كما تؤثر بدورها على سلوك الكبار تجاه األطفال، 
وكذلك األمر بالنسبة لألطفال ذاتهم، حيث تؤثر ما تقدمه وسائل اإلعالم على توقعاتهم ورؤيتهم 

  .لدورهم في البيئة المحيطة بهم
ووفقًا لالتحاد الدولي للصحفيين، فإن وصف الطفل في وسائل اإلعالم يدعم مجموعة من المعتقدات 

 - غالبًا ما يصور األطفال الذين يعيشون في فقر وضحايا الحروب والكوارث: ومثال ذلك، الخاطئة
و على أنهم عاجزون، وغير قادرين على التصرف والتفكير أ-خاصة األسر في البلدان النامية 

  .التحدث عن أنفسهم، مما يجعلهم يفقدون شخصيتهم الفردية واإلنسانية
تميل تغطية قضايا الطفل للتركيز على اإلثارة، وتتجاهل القضايا التي وردت في اتفاقية حقوق  

وغالبًا ما تكون تقارير وسائل اإلعالم عن األطفال لمرة واحدة، وتكون القدرة على التحليل . الطفل
ائبة، كذلك ال يحترم حق األطفال في الخصوصية، وغالبًا ما تهيمن القوالب النمطية على والمتابعة غ

قصص االعتداء "، و"األطفال ضحايا المجاعات في أفريقيا"التغطية اإلعالمية لقضايا األطفال مثل 
وسع ، في حين أن القضايا األ"أطفال الشوارع"، و"األطفال المشاركون في الجريمة"، و"على األطفال

وغيرها ال تعد في نظر الكثيرين قضايا ذات أهمية ...نطاقا مثل الحق في اللعب والترفيه والمشاركة
وفي ". مثيري الشغب"أو " ضحايا"إخبارية، والنتيجة هي انطباع غير متوازن عن األطفال في أنهم 

ة العمرية من من األطفال في المرحل% 88.7أن  هذا اإلطار، توصلت إحدى الدراسات العربية إلى
سنة غير راضين عن الصورة التي يقدمون بها في برامج األطفال، حيث عدم االهتمام  18- 9

  .بقضاياهم، وسوء معاملة المذيعات لهم، واالستهزاء بعقليتهم وقدراتهم
وتوصلت دراسة عربية أخرى عن صورة األطفال في البرامج اإلذاعية والتليفزيونية التونسية أن 

دمة لألطفال ال تعكس الواقع الحقيقي لهم، وتقدمهم في صورة المبدعين والمتألقين الذين الصورة المق
ينقصهم الرصيد الثقافي بالمجتمع المحيط، وال يفهمون األمور المعقدة بحسب اعتقاد القائمين على 

ول أن إنتاج هذه البرامج، حيث يتعاملون مع الطفل بعقلية الكهل الذي يحدد للطفل كل شيء وال يحا
وعلى النقيض من ذلك برامج الرسوم المتحركة المدبلجة، حيث يظهر الطفل . يستطلع آراءه وتساؤالته

في هيئة المتضامن مع غيره ضد قوى الشر، ويضحي من أجل غيره، وشجاع ينصر المظلوم، 
  .ومحب للمغامرة واالستكشاف

في برامجهم، وعدم قيام وسائل وتؤكد هذه الدراسات على الصورة السلبية المقدمة عن األطفال 
اإلعالم بدورها على النحو األمثل في مجال نشر ثقافة حقوق الطفل، وال شك أن ذلك يحمل في 

  .وأهمها نظرتهم لذاتهم وللمستقبلطياته كثيرًا من التأثيرات السلبية على األطفال، 
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  :أهم نتائج الدراسة
  :حقوق الطفل العربىخالصة نتائج دراسة المعالجة الصحفية لقضايا . أ

إلى العربي  توصلت الدراسة التحليلية الخاصة بمعالجة الصحف عينة الدراسة لقضايا حقوق الطفل
  : عدد من النتائج من أبرزها

صـــــحف الدراســـــة علـــــى إبـــــراز مناســـــب، ســـــواء فـــــي  حصـــــلت المـــــواد الصـــــحفية المتعلقـــــة بالطفـــــل -
ـــــى الصـــــفحات، أو في ـــــاوين وتوظيفهـــــا عل ـــــواع  العن ـــــث أن ـــــى مـــــن حي ـــــراز عل ـــــدر اإلب ـــــق بق مـــــا يتعل

 .الصفحات نفسها داخل كل صحيفة
تناولهـــــا لقضـــــايا الطفـــــل علـــــى األشـــــكال والفنـــــون فـــــي  ركـــــزت صـــــحف الدراســـــة بالدرجـــــة األكبـــــر -

 . الصحفية اإلخبارية أكثر من األشكال الصحفية التفسيرية واالستقصائية
ف عينــــة الدراســــة مقدمــــة المصــــادر التــــى اعتمــــدت عليهــــا الصــــحفــــي  "األشــــخاص"جــــاءت فئــــة  -

ـــــــة ـــــــة فـــــــي  التحليلي ـــــــدوب الصـــــــحيفة، وفـــــــى المرتب ـــــــال، تالهـــــــا من تناولهـــــــا لقضـــــــايا حقـــــــوق األطف
 ".غير محدد"األخيرة فئة 

معالجتهــــــا لقضــــــايا فــــــي  جـــــاءت أكثــــــر المراحــــــل العمريــــــة التــــــى ركــــــزت عليهـــــا صــــــحف الدراســــــة -
لمتـــــأخرة ، تلتهـــــا مرحلـــــة الطفولـــــة ا)ســـــنوات 9-6مـــــن (حقـــــوق الطفـــــل مرحلـــــة الطفولـــــة الوســـــطى 

ــــــة مــــــن ( ــــــل المراهق ــــــة )ســــــنة 12 -9مــــــا قب ــــــة المراهق ــــــم مرحل ، تلتهــــــا )ســــــنة 18 -12مــــــن (، ث
، ثــــم فئــــة غيــــر محــــدد، وأخيــــرًا فئــــة الطفــــل بشــــكل )ســــنوات 5أقــــل مــــن (مرحلــــة الطفولــــة المبكــــرة 

  .عام دون تحديد
فــــــي  تصــــــدر المجــــــال المحلــــــى داخــــــل الدولــــــة نفســــــها قائمــــــة المجــــــال الجغرافــــــى لحقــــــوق الطفــــــل -

ـــــرًا الصـــــحف  ـــــر واضـــــح، وأخي ـــــة غي ـــــم فئ ـــــى، ث ـــــاله المجـــــال العرب ـــــرة، ت ـــــة الدراســـــة بنســـــبة كبي عين
 .المجال الدولى

ركــــزت أجنــــدة الصــــحف العربيــــة عينــــة الدراســــة بشــــكل كبيــــر علــــى قضــــايا حقــــوق الطفــــل التاليــــة  -
ــــيم، حــــق الطفــــلفــــي  حــــق الطفــــل: أكثــــر مــــن غيرهــــا وهــــى ــــة، حــــق الطفــــلفــــي  التعل فــــي  الحماي
  .تلقى الرعاية األسرية المناسبةفي  ية، حق الطفلالبقاء والرعاية الصح

مقدمــــــة فئــــــات الجمهــــــور المســــــتهدف مــــــن قبــــــل صــــــحف الدراســــــة بشــــــأن فــــــي  جــــــاءت الحكومــــــة -
قضــــــايا الطفــــــل، تلتهــــــا المجــــــالس القوميــــــة المعنيــــــة بالطفــــــل، ثــــــم المدرســــــون، ثــــــم األســــــرة بوجــــــه 

ليلـــــة كـــــل مـــــن األب، مراتـــــب متـــــأخرة وبنســـــب قفـــــي  عـــــام، تلتهـــــا الجمعيـــــات األهليـــــة، فـــــاألم، ثـــــم
 .اإلخوة، الطفل

المـــــادة الصـــــحفية التـــــى نشــــــرتها فـــــي  مقدمـــــة القــــــوى الفاعلـــــةفـــــي  جـــــاء المســـــئولون الحكوميـــــون -
صــــحف الدراســــة فيمــــا يتعلــــق بقضــــايا الطفــــل، تالهــــا األســــرة بوجــــه عــــام، ثــــم الطفــــل، وجــــاء بعــــد 

األصـــــــدقاء األم، األب، األطبـــــــاء، : ذلـــــــك المدرســـــــون، وتـــــــال ذلـــــــك بنســـــــب قليلـــــــة علـــــــى التـــــــوالى
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 .والزمالء، اإلخوة، الجيران
فئـــــــات البيئـــــــة الســـــــكنية لألطفـــــــال الـــــــذين تـــــــدور حـــــــولهم المـــــــادة " غيـــــــر واضـــــــح"تصـــــــدرت فئـــــــة  -

ـــــــة أو فـــــــي  الصـــــــحفية ـــــــة البدوي ـــــــم البيئ ـــــــم الحضـــــــر، ث ـــــــة الريـــــــف، ث صـــــــحف الدراســـــــة، تلتهـــــــا فئ
 .الصحراوية، وأخيرًا المناطق الشعبية والعشوائية

لتحليـــــــل نوعـــــــًا كبيـــــــرًا مـــــــن التـــــــوازن بالنســـــــبة ألهـــــــداف حققـــــــت صـــــــحف الدراســـــــة خـــــــالل فتـــــــرة ا -
المعالجـــــة الصـــــحفية لقضـــــايا حقـــــوق األطفـــــال، حيـــــث تنوعـــــت هـــــذه األهـــــداف مـــــا بـــــين التعريـــــف 
بحقــــــــوق األطفــــــــال وشــــــــرحها، ومواجهــــــــة ونقــــــــد المشــــــــكالت واالنتهاكــــــــات التــــــــى يتعــــــــرض لهــــــــا 

 ٕابــــــراز دور األســــــرةاألطفــــــال، والتــــــأثير اإليجــــــابى علــــــى ممارســــــات المــــــواطنين تجــــــاه األطفــــــال، و 
حقـــــــوق األطفـــــــال، وٕابـــــــراز الـــــــدور الحكـــــــومى بشـــــــأن حقـــــــوق األطفـــــــال، وتشـــــــجيع الجهـــــــود فـــــــي 

  .األهلية المهتمة بحقوق األطفال
معالجــــــة قضــــــايا الطفــــــل أكثــــــر مــــــن فــــــي  غلبــــــة اســــــتعانة صــــــحف الدراســــــة بالــــــذكور كمصــــــادر -

 .اإلناث
ة عـــــــن قضـــــــايا حقـــــــوق المـــــــواد الصـــــــحفية المنشـــــــور فـــــــي  ارتفـــــــاع نســـــــبة ورود الســـــــلطة التنفيذيـــــــة -

األطفــــال فــــي صــــحف الدراســــة، ومــــا عكســــه ذلــــك مــــن ارتفــــاع نســــبة اســــتعانة صــــحف الدراســــة 
 .معالجتها لهذه القضايافي  بالمصادر الحكومية

معالجة في  مقدمة األطر المرجعية التى استعانت بها صحف الدراسةفي  جاءت األحداث والوقائع -
راء الشخصية واالجتهادات، والدراسات، ثم األرقام قضايا الطفل بنسبة كبيرة، تالها كل من اآل

 الطفل قوانين: (واإلحصائيات، ثم العادات والتقاليد المجتمعية، وتال ذلك بنسب قليلة على التوالى
األطفال،   حالة عن الوطنية الطفل، التقارير لحقوق الدولية االتفاقيات المحلية، مواد األسرة أو

 ). األطفال حقوق عن الدولية التقاريرالسماوية،  الشرائع تعاليم
مقدمـــــة االســـــتماالت اإلقناعيـــــة فـــــي  جـــــاء أســـــلوب الجمـــــع بـــــين االســـــتماالت العاطفيـــــة والمنطقيـــــة -

صـــــــحف الدراســـــــة، تـــــــاله اســـــــتخدام االســـــــتماالت فـــــــي  تنـــــــاول حقـــــــوق الطفـــــــلفـــــــي  المســـــــتخدمة
 .العقالنية، وأخيرًا االستماالت العاطفية

مــــة األطــــر المرجعيــــة التــــى اســــتعانت بهــــا صــــحف الدراســــة مقدفــــي  جــــاءت آراء الجمهــــور العــــام -
، وأخيــــرًا المجتمــــع "غيــــر واضــــح"فيمــــا يتعلــــق بقضــــايا الطفــــل، تالهــــا التوجــــه الحكــــومى، ثــــم فئــــة 

 .المدنى
 .تجاوزات مهنية ملحوظة بالنسبة لمعالجة حقوق الطفلفي  لم تقع صحف الدراسة -
 
  :ق الطفل العربىخالصة نتائج المعالجة التليفزيونية لقضايا حقو. ب

توصـــــلت الدراســـــة التحليليـــــة الخاصـــــة بمعالجـــــة القنـــــوات التليفزيونيـــــة عينـــــة الدراســـــة لقضـــــايا حقـــــوق 
  : إلى عدد من النتائج من أبرزهاالعربي  الطفل



_______________________________________________________________________  

42 
 

القنوات محل الدراسة حيث كشفت نتائج الدراسة في  حظيت قضايا حقوق الطفل باهتمام ضعيف -
لقات البرامج عينة الدراسة التحليلية لم تتطرق للقضايا من إجمالي ح% 65.6التحليلية أن 

الجمع بين على  والموضوعات المتصلة بحقوق األطفال، وتوزعت النسبة المتبقية من الحلقات
، والحلقات التى تناولت قضايا %26.3مناقشة  القضايا العامة وقضايا حقوق األطفال بنسبة 

جمالي عدد الحلقات التى تم إذاعتها خالل فترة من إ% 8.3وحقوق األطفال فقط بنسبة بلغت 
 .الدراسة

توصلت الدراسة لوجود درجة من االهتمام بحقوق الطفل األساسية التي وردت باالتفاقية الدولية  -
المقدمة حقوق النماء ثم حقوق الحماية ثم حقوق البقاء وتالها في  حيث جاءت لحقوق الطفل،
في  حين انخفضت نسبة االهتمام بالحقفي  ،لرأيالمشاركة وٕابداء افي  حقوق األطفال

االستقالل، ذلك على الرغم من أهمية هذه الحقوق في  عدم التمييز والحقفي  الخصوصية والحق
 .وهى قضايا حديثة نسبيا على المجتمعات العربية وبعيدة عن اهتمامات اإلعالم العربي

بها قضايا حقوق الطفل في القنوات أوضحت نتائج الدراسة ضعف المساحة الزمنية التي حظيت  -
العربية التي خضعت للدراسة حيث لم يخصص لها الوقت الكافي الستعراض هذه القضايا 

وقضاياه الحيوية وطرح أبعاد المشكالت التي يواجهها والحلول  يومناقشة واقع الطفل العرب
 .المقترحة لها

نة الدراسة بشكل كبير على القضايا التالية تركزت أجندة أولويات القنوات التليفزيونية العربية عي -
 الحماية، حق الطفلفي  التعليم، حق الطفلفي  حق الطفل: المتعلقة بالطفل أكثر من غيرها وهى

اللعب في  تلقى الرعاية األسرية المناسبة وحق الطفلفي  البقاء والرعاية الصحية، حق الطفلفي 
 .واالستمتاع بوقت الفراغ

جة اإلعالمية لقضايا حقوق األطفال التركيز على إبراز الدور الحكومى تجاه تصدر أهداف المعال -
حقوق الطفل ثم التأثير على دور األسرة تجاه حقوق الطفل والممارسات التى تتعارض مع حقوق 

 .المترتبة على انتهاكها األطفال والنتائج
فيذية للدولة ودورها تجاه حقوق جاء اهتمام القنوات العربية عينة الدراسة التحليلية بالسلطة التن -

، وأخيرًا السلطة القضائية بنسبة %11.8، ثم السلطة التشريعية بنسبة %69األطفال بنسبة 
6.4.%  

ـــــوق  - ـــــة لقضـــــايا حق ـــــة خـــــالل معالجتهـــــا اإلعالمي ـــــة الدراســـــة التحليلي ـــــة عين ـــــوات العربي اهتمـــــت القن
% 48.6نســـــــبة الطفـــــــل بالســـــــرد الخبـــــــري لموضـــــــوعات تخـــــــص األطفـــــــال، وطـــــــرح المشـــــــكالت ب

ــــــال بنســــــبة  ــــــم اهتمامهــــــا بطــــــرح حلــــــول النتهاكــــــات حقــــــوق األطف ، ثــــــم %31.8لكــــــل منهمــــــا، ث
  %.16.1جوانب اإلثارة لجذب الجمهور بنسبة على  التركيز

ركـــــــزت القنـــــــوات العربيـــــــة عينـــــــة الدراســـــــة التحليليـــــــة علـــــــى تقـــــــديم حقـــــــوق األطفـــــــال فـــــــي قالـــــــب  -
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، ويليــــــــــه %45.4لتليفزيــــــــــوني بنســــــــــبة ، ثــــــــــم الحــــــــــوار ا%57.1التقــــــــــارير التليفزيونيــــــــــة بنســــــــــبة 
، وفــــــــي المرتبــــــــة األخيــــــــرة جــــــــاءت التحقيقــــــــات التليفزيونيــــــــة %21.4الحــــــــديث المباشــــــــر بنســــــــبة 

  %.5بنسبة 
، تالهـــــــا %64.6تصـــــــدر تقـــــــديم المـــــــذيعين أنفســـــــهم للمعلومـــــــات عـــــــن حقـــــــوق األطفـــــــال بنســـــــبة  -

خيـــــرة ، وفـــــي المرتبـــــة األ%26.8، ثـــــم أســـــرة الطفـــــل بنســـــبة %60.7ضـــــيوف البرنـــــامج بنســـــبة 
  %.24.3جاء األطفال بنسبة 

معالجتهــــــا لقضــــــايا فــــــي  جــــــاءت أكثــــــر المراحــــــل العمريــــــة التــــــى ركــــــزت عليهــــــا قنــــــوات الدراســــــة -
ثـــــم مرحلـــــة الطفولـــــة ، حقـــــوق الطفـــــل هـــــى تنـــــاول الطفـــــل بشـــــكل عـــــام دون تحديـــــد مرحلـــــة معينـــــة

 -9مــــا قبــــل المراهقــــة مــــن (، وتســــاوت مرحلــــة الطفولــــة المتــــأخرة )ســــنوات 9-6مــــن (الوســــطى 
تلتهــــــــا مرحلــــــــة ، درجــــــــة االهتمــــــــامفــــــــي  ) ســــــــنة 18 -12مــــــــن (ومرحلــــــــة المراهقــــــــة ) ســــــــنة 12

ـــــة المبكـــــرة  ـــــم)ســـــنوات 6أقـــــل مـــــن (الطفول ـــــة المهـــــد فـــــي  ، ث ـــــرة جـــــاءت مرحل ـــــة األخي مـــــن "المرتب
  ."تينالميالد حتى عمر سن

فــــــي  تصــــــدر المجــــــال المحلــــــى داخــــــل الدولــــــة نفســــــها قائمــــــة المجــــــال الجغرافــــــى لحقــــــوق الطفــــــل -
تــــــاله فئــــــة غيــــــر واضــــــح ثــــــم المجــــــال الــــــدولى فالمجــــــال ، ينــــــة الدراســــــة بنســــــبة كبيــــــرةالقنــــــوات ع

 .وأخيرًا المجال اإلقليمى، العربى
ــــــــة  - ــــــــالقنوات العربي ــــــــل ب ــــــــوق الطف ــــــــي عالجــــــــت حق ــــــــات الت أوضــــــــحت الدراســــــــة أن نصــــــــف الحلق

التليفزيونيــــة تضــــمنت مشــــاركة األطفــــال فــــي عــــرض ومناقشــــة هــــذه الحقــــوق، وقــــد اشــــترك فيهــــا 
وتلـــــــي ذلـــــــك بفـــــــارق كبيـــــــر مشـــــــاركة األطفـــــــال ، %62.9الجنســـــــين معـــــــًا بنســـــــبة األطفـــــــال مـــــــن 

، ثـــــــم مشـــــــاركة األطفـــــــال اإلنـــــــاث فقـــــــط بفـــــــارق بســـــــيط وبنســـــــبة %21.4الـــــــذكور فقـــــــط بنســـــــبة
15.7 .%  

ــــت  - توصــــلت الدراســــة إلــــى أن النســــبة األكبــــر مــــن البــــرامج التــــي عالجــــت حقــــوق الطفــــل قــــد أغفل
ـــــال ذوي االحتيا ســـــواء مـــــن الموهـــــوبين أو ذوى -جـــــات الخاصـــــة إتاحـــــة الفرصـــــة لمشـــــاركة األطف

 . في تقديم ومناقشة حقوقهم -اإلعاقة 
مقدمة األطر المرجعية التى استعانت بها القنوات التليفزيونية عينة في  جاءت الدراسات والبحوث -

ة وقوانين تالها كل من العادات والتقاليد المجتمعي، معالجة قضايا الطفل بنسبة كبيرةفي  الدراسة
، األطفال حالة عن الوطنية التقارير: (وتال ذلك بنسب قليلة على التوالى فل واألسرة المحليةالط

 حقوقالدولية عن  التقارير، الطفللحقوق  الدولية االتفاقيات مواد، السماوية الشرائع تعاليم
 ).األطفال

يــــــة مقدمــــــة فئــــــات الجمهــــــور المســــــتهدف مــــــن قبــــــل القنــــــوات التليفزيونفــــــي  جــــــاء المجتمــــــع ككــــــل -
ــــم األطفــــال  ــــم المســــئولون الحكوميــــون ث بشــــأن قضــــايا حقــــوق الطفــــل، تلتهــــا األســــرة بوجــــه عــــام ث
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ـــــــم ـــــــة البرلمـــــــانيو فـــــــي  أنفســـــــهم ث ـــــــأخرة وبنســـــــب قليل ـــــــب مت ن ومســـــــئولو منظمـــــــات المجتمـــــــع مرات
 .المدنى

الحلقــــــات فــــــي  فئــــــات البيئــــــة الســــــكنية لألطفــــــال الــــــذين شــــــاركوا" غيــــــر واضــــــح"تصــــــدرت فئــــــة  -
ـــــــى تن ـــــــت حقـــــــوق الطفـــــــلالتليفزيونيـــــــة الت تلتهـــــــا فئـــــــة األطفـــــــال مـــــــن الحضـــــــر، ثـــــــم أطفـــــــال  ، اول

ـــــة أو الصـــــحراوية، وأ، المنـــــاطق الشـــــعبية والعشـــــوائية ـــــم البيئـــــة البدوي ـــــة ث ـــــرًا األطفـــــال مـــــن البيئ خي
 .الريفية

حققــــــت القنــــــوات  التليفزيونيــــــة عينــــــة الدراســــــة خــــــالل فتــــــرة التحليــــــل قــــــدرُا مــــــن التــــــوازن بالنســــــبة  -
يـــــة لقضــــايا حقــــوق األطفـــــال، حيــــث تنوعــــت هـــــذه األهــــداف مــــا بـــــين ألهــــداف المعالجــــة اإلعالم

التعريــــــف بحقــــــوق األطفــــــال وشــــــرحها، ومواجهــــــة ونقــــــد المشــــــكالت واالنتهاكــــــات التــــــى يتعــــــرض 
لهـــــــا األطفـــــــال، والتـــــــأثير اإليجـــــــابى علـــــــى ممارســـــــات المـــــــواطنين تجـــــــاه األطفـــــــال، وٕابـــــــراز دور 

حقــــوق األطفــــال، وتشــــجيع الجهــــود حقــــوق األطفــــال، وٕابــــراز الــــدور الحكــــومى بشــــأن فــــي  األســــرة
  .األهلية المهتمة بحقوق األطفال

خلـــــت الغالبيـــــة العظمـــــي مـــــن الحلقـــــات التـــــي عالجـــــت حقـــــوق الطفـــــل بـــــالقنوات التليفزيونيـــــة مـــــن  -
حــــــين كانــــــت نســــــبة الحلقــــــات التــــــي فــــــي  %)80.7(وجــــــود أي انتهــــــاك لحقــــــوق الطفــــــل بنســــــبة 

ـــــــــــة  ـــــــــــل خـــــــــــالل الممارســـــــــــة اإلعالمي ـــــــــــوق الطف وشـــــــــــملت %) 19.3(شـــــــــــهدت انتهاكـــــــــــات لحق
ـــــث عرضـــــت صـــــورة  ـــــف أو اإلســـــاءة أو الحـــــوادث ،حي ـــــال ضـــــحايا العن ـــــاول األطف االنتهاكـــــات تن
الطفـــــــل ضـــــــحية االعتـــــــداء وذكـــــــر اســـــــم الضـــــــحية كـــــــامًال وٕاضـــــــافة وصـــــــم اجتمـــــــاعي أو صـــــــفة 

ر أو العقــــــاب فــــــي المجتمــــــع، كمــــــا لــــــوحظ وجــــــود انتهاكــــــات خــــــالل ســــــلبية قــــــد تعرضــــــه لالحتقــــــا
عـــــــرض قضـــــــاياهم وحقـــــــوقهم وتتعلـــــــق بتجاهـــــــل تواجـــــــد الطفـــــــل وعـــــــدم فـــــــي  مشـــــــاركة األطفـــــــال

 .إعطائه المساحة المناسبة والسخرية من آراء األطفال والتقليل منها
 
  خالصة نتائج دراسة تعرض األطفال العرب لوسائل اإلعالم. ج

  :عالجة قضاياهم بهاوتقييمهم لم    
توصلت الدراسة الميدانية الخاصة بتعرض األطفال العرب لوسائل اإلعالم وتقييمهم لمعالجة 

  : قضاياهم بها إلي مجموعة من النتائج أبرزها
ال يـــــزال التليفزيـــــون يتربـــــع حتـــــى اآلن علـــــى قائمـــــة الوســـــائل اإلعالميـــــة المفضـــــلة لـــــدى األطفـــــال  -

وعلــــــى رأســــــها  -مــــــا تمثلــــــه الوســــــائل اإللكترونيــــــة الحديثــــــة العــــــرب عينــــــة الدراســــــة علــــــى الــــــرغم 
المرتبــــــــة الثانيــــــــة فـــــــي  حيــــــــاة األطفــــــــال إال أنهـــــــا جــــــــاءتفـــــــي  مـــــــن أهميــــــــة -شـــــــبكة اإلنترنــــــــت

لتفضـــــيالت األطفـــــال فيمـــــا ظهـــــر وبوضـــــوح  تراجـــــع معـــــدالت قارئيـــــة األطفـــــال العـــــرب للوســـــائل 
 . للمذياعوكذلك انخفاض معدالت استماعهم ) الجرائد والمجالت(المطبوعة 
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ــــيم الوالــــدين وبــــين درجــــة اســــتخدام  - توصــــلت الدراســــة إلــــى وجــــود عالقــــة طرديــــة بــــين مســــتوى تعل
أن يلحـــــق فـــــي  األطفـــــال لإلنترنـــــت، فكلمـــــا زاد المســـــتوى التعليمـــــى للوالـــــدين، كلمـــــا زادت رغبـــــتهم

ـــــــوجى المتمثـــــــل ـــــــت بتطبيقاتهـــــــا فـــــــي  أبنـــــــاؤهم بركـــــــب التطـــــــور االتصـــــــالى والتكنول شـــــــبكة اإلنترن
 .المختلفة

أظهـــــرت الدراســـــة غلبـــــة الـــــدوافع النفعيـــــة لتعـــــرض األطفـــــال العـــــرب لوســـــائل اإلعـــــالم المقـــــروءة  -
ــــــة للحصــــــول علــــــى  ــــــث جــــــاء تعرضــــــهم للمــــــواد اإلعالمي ــــــة حي ــــــة واإلليكتروني والمســــــموعة والمرئي

 .التسلية والترفيه وقضاء وقت الفراغ ومتابعة المواد اإلعالمية المحببة إليهم
عينــــة الدراســــة بشــــبكة اإلنترنــــت ومــــداومتهم علــــى التواصــــل مــــع  ارتبــــاط معظــــم األطفــــال العــــرب -

بحرصـــــــه علـــــــى العربـــــــي  وهـــــــذا أمـــــــر يحســـــــب للطفـــــــل، معظـــــــم األوقـــــــاتفـــــــي  العـــــــالم الخـــــــارجى
مواكبـــــــة تكنولوجيــــــــا العصــــــــر التـــــــى أصــــــــبحت متاحــــــــة علـــــــى الحواســــــــب الشخصــــــــية والهواتــــــــف 

 .الجوالة
ــــادة توصــــلت الدراســــة إلــــى االرتبــــاط القــــوى لألطفــــال العــــرب محــــل الدر  - اســــة بشــــبكة اإلنترنــــت وزي

ـــــل ـــــى يقضـــــيها الطف ـــــة الت ـــــي  عـــــدد الســـــاعات اليومي ـــــث ف ـــــث يقضـــــى ثل متابعـــــة هـــــذه الوســـــيلة حي
لمــــــا ، متابعــــــة المواقــــــع اإلليكترونيــــــةفــــــي  عينــــــة الدراســــــة مــــــا يزيــــــد علــــــى ثــــــالث ســــــاعات يوميــــــا

ــــــة  ــــــروءة التقليدي ــــــات الوســــــائل المرئيــــــة والمســــــموعة والمق ــــــزات تجمــــــع إيجابي ــــــه مــــــن ممي ــــــز ب تتمي
ترشــــــــيد اســــــــتخدام هــــــــذه الوســــــــيلة فــــــــي  األخــــــــرى ممــــــــا يوضــــــــح أهميــــــــة دور األســــــــرة والمجتمــــــــع

 .واستخدامها بالشكل األمثل بما يعود بالنفع على التطور المعرفى والثقافى للطفل العربى
األطفـــــــــال العـــــــــرب عينـــــــــة الدراســـــــــة مـــــــــن مشـــــــــاهدتهم لـــــــــدى  وبالنســـــــــبة لإلشـــــــــباعات المتحققـــــــــة -

ـــــــد جـــــــاء إشـــــــباع  ـــــــون فق ـــــــة مـــــــن " ة واالســـــــترخاءالراحـــــــ"للتليفزي ـــــــي مقدمـــــــة اإلشـــــــباعات المتحقق ف
ــــــون ــــــدى  مشــــــاهدة التليفزي ــــــة،ل ــــــدول العربي ــــــي معظــــــم ال ــــــال ف كمــــــا ارتفعــــــت نســــــبة إشــــــباع  األطف

اعتبـــــار أنهــــم األكثـــــر جلوســـــًا علــــى  اإلنـــــاث عــــن الـــــذكورلــــدى  "الــــتخلص مـــــن الشــــعور بالوحـــــدة
 .بالمنزل مقارنة بالذكور

األطفــــال العــــرب عينــــة الدراســــة مــــن قــــراءتهم للجرائــــد  لــــدى وفيمــــا يتعلــــق باإلشــــباعات المتحققــــة -
فـــــي مقدمـــــة اإلشـــــباعات " ومعرفـــــة األخبـــــار الجديـــــدة "، "زيـــــادة المعلومـــــات"فقـــــد جـــــاء  إشـــــباعي 

المتحققــــة لــــدى غالبيــــة الــــدول العربيــــة، وهــــو مــــا يرجــــع إلــــي طبيعــــة الجرائــــد  كوســــيلة إعالميــــة 
  . تهتم بوظيفة اإلخبار

ـــــ - ـــــدة ، ة مـــــن تصـــــفح اإلنترنـــــتوبالنســـــبة لإلشـــــباعات المتحقق اتضـــــح أن تكـــــوين الصـــــداقات الجدي
ــــة بالوســــائل األخــــرى، وهــــو مــــا يمكــــن  ــــة مقارن ــــة الــــدول العربي ــــل نســــبًا مرتفعــــة فــــي غالبي ــــد احت ق
إرجاعـــــــه إلـــــــي طبيعـــــــة اإلنترنـــــــت كوســـــــيلة إعالميـــــــة تتســـــــم بقـــــــدر كبيـــــــر مـــــــن التفاعليـــــــة وتتـــــــيح 

 .التواصل مع اآلخرين
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فــــي " ممتــــاز"الدراســــة للبــــرامج والمضــــامين التليفزيونيــــة بتقــــديرجــــاء تقيــــيم األطفــــال العــــرب عينــــة  -
ــــــي المتوســــــط بلغــــــت  ــــــي بنســــــبة تكــــــرار ف ــــــة األول ــــــة جــــــاء %)59.5(المرتب ــــــة الثاني ــــــي المرتب ، وف

، وفـــــي المرتبـــــة الثالثـــــة واألخيـــــرة %)37.6(بنســـــبة تكـــــرار فـــــي المتوســـــط بلغـــــت" متوســـــط"تقـــــدير 
  %).2.9(بنسبة تكرار في المتوسط بلغت " ضعيف"جاء تقدير 

اتضــــح مــــن نتــــائج الدراســــة أن األطفــــال العــــرب راضــــون عــــن البــــرامج والمضــــامين اإلذاعيــــة إلــــي  -
حـــــد مـــــا، كمـــــا يتبـــــين أن تقيـــــيم الـــــذكور للبـــــرامج والمضـــــامين اإلذاعيـــــة أكثـــــر إيجابيـــــة مـــــن تقيـــــيم 

 .اإلناث
اتضــــح مــــن نتــــائج الدراســــة أن األطفــــال العــــرب راضــــون عــــن مضــــامين المجــــالت إلــــي حــــد مــــا،  -

األطفـــــال عينـــــة الدراســـــة فـــــي لـــــدى  بـــــين ارتفـــــاع معـــــدالت الرضـــــا عـــــن مضـــــامين المجـــــالتوٕان ت
عينــــة الدراســــة، وربمــــا يرجــــع فــــي  دولتــــي الجزائــــر ولبنــــان بشــــكل يفــــوق الــــدول العربيــــة األخــــرى

 .تلك الدولفي  المجالت التى تصدرفي  ذلك إلى جودة الشكل والمضمون المقدم
العــــــرب عينــــــة الدراســــــة راضــــــون عــــــن المضــــــامين توصــــــلت الدراســــــة إلــــــى أن غالبيــــــة األطفــــــال  -

، كمـــــا تبـــــين وجـــــود ثمـــــة تقـــــارب بـــــين تقييمـــــات "ممتـــــاز" المتاحـــــة علـــــى شـــــبكة اإلنترنـــــت بتقـــــدير
األطفـــــال العـــــرب ســـــواء الـــــذكور أو اإلنـــــاث لمضـــــامين اإلنترنـــــت، وٕان كـــــان تقيـــــيم الـــــذكور أكثـــــر 

  .إيجابية بنسب قليلة عن تقييمات اإلناث لتلك المضامين
ئج الدراســــة أن األطفــــال العــــرب عينــــة الدراســــة قــــد أقــــروا بــــأن الوالــــدين يمنعــــوهم مــــن أشــــارت نتــــا -

، وجـــــــاء فـــــــي %)46.7(متابعـــــــة بعـــــــض المضـــــــامين اإلعالميـــــــة بنســـــــبة تكـــــــرار فـــــــي المتوســـــــط 
بنســــــبة تكــــــرار فــــــي " يرونهــــــا ســــــيئة" مقدمــــــة األســــــباب التــــــي أوضــــــحها هــــــؤالء األطفــــــال ســــــبب 

ـــــة الثان%)58.9(المتوســـــط  ـــــي المرتب ـــــاله ف ـــــة ســـــبب ، ت ـــــت الدراســـــة" ي بنســـــبة " تتعـــــارض مـــــع وق
المرتبـــــة الثالثـــــة بنســـــبة " ال تناســـــب ســـــني" ، فيمـــــا احتـــــل ســـــبب %)57.5(تكـــــرار فـــــي المتوســـــط 
بنســــبة " غيــــر مفيــــدة " ، وفــــي المرتبــــة الرابعــــة جــــاء ســــبب إنهــــا %)52.9(تكــــرار فــــي المتوســــط 

ـــــــة الخامســـــــة ســـــــبب كونهـــــــا %)27(تكـــــــرار فـــــــي المتوســـــــط  ـــــــي المرتب ـــــــاله ف بنســـــــبة " يفـــــــةعن"، ت
، وفـــــي المرتبـــــة السادســـــة جـــــاءت أســـــباب أخـــــري فـــــي كـــــون بعـــــض هـــــذه المضـــــامين %)26.4(

، %)2.7(بنســـــــبة " تتعـــــــارض مــــــع عاداتنـــــــا وتقاليــــــدنا"، وكونهــــــا "تضــــــييع الوقـــــــت"تتســــــبب فـــــــي 
 .%).8(المرتبة الثامنة بنسبة تكرار في المتوسط " األسباب غير المعروفة"واحتلت فئة 

ــــــــة األطفــــــــال العــــــــ - ــــــــي تهــــــــتم بهــــــــا المضــــــــامين إن غالبي ــــــــر حقــــــــوق الطفــــــــل الت ــــــــرون أن أكث رب ي
ــــــوق النمــــــاء  ــــــل األساســــــية ومنهــــــا حق ــــــار هــــــي مناقشــــــتها لقضــــــايا الطف ــــــة الموجهــــــة للكب اإلعالمي

وٕان اختلفــــــت نســـــــب تلـــــــك المظــــــاهر فـــــــي رأي األطفـــــــال بالـــــــدول ، والمشــــــاركة والبقـــــــاء والحمايـــــــة
م يشـــــــــاهدون المـــــــــواد عينـــــــــة الدراســـــــــة حيـــــــــث أوضـــــــــح األطفـــــــــال العـــــــــرب عينـــــــــة الدراســـــــــة أنهـــــــــ

، كمــــــا أنهــــــم %)40.8(والمضــــــامين اإلعالميــــــة الموجهــــــة للكبــــــار بنســــــبة تكــــــرار فــــــي المتوســــــط 
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 %). 68(يرون أنها تعالج حقوق األطفال وقضاياهم بنسبة تكرار في المتوسط 
بالنســـــبة لمظـــــاهر اهتمـــــام المضـــــامين الموجهـــــة للكبـــــار بحقـــــوق الطفـــــل، فقـــــد جـــــاء فـــــي مقـــــدمتها  -

، تـــــاله فـــــي %)57.1(بنســـــبة تكـــــرار فـــــي المتوســـــط " ايا األطفـــــال المعـــــاقينتهـــــتم بقضـــــ" كونهـــــا 
بنســــــــبة تكــــــــرار فــــــــي المتوســــــــط " تنــــــــاقش قضــــــــايا الطفــــــــل األساســــــــية" المرتبــــــــة الثانيــــــــة كونهــــــــا 

بنســــبة تكــــرار " التفكيــــر وٕابــــداء الــــرأيعلــــى  تشــــجعني" ، وفــــي المرتبــــة الثالثــــة كونهــــا %)47.9(
تعلمنــــــــي طريقــــــــة الحــــــــوار مــــــــع " عــــــــة كونهــــــــا ، وفــــــــي المرتبــــــــة الراب%)43.9(فــــــــي المتوســــــــط 

ــــــي المتوســــــط " اآلخــــــرين ــــــة الخامســــــة كونهــــــا %)40.5(بنســــــبة تكــــــرار ف ــــــي المرتب  تحــــــرص"، وف
، وجــــــاء فــــــي المرتبــــــة %)40.5(بنســــــبة تكــــــرار فــــــي المتوســــــط " تقــــــديم معلومــــــات جديــــــدةعلــــــى 

ــــل فــــي كونهــــا  ــــرة مظــــاهر أخــــري تتمث ــــد مــــن معلومــــاتي" السادســــة واألخي ــــى تشــــجعني"، و"تزي  عل
 %). 6.1(بنسبة تكرار في المتوسط " التفاعل مع من حولي

أشــــــار األطفــــــال العــــــرب عينــــــة الدراســــــة بــــــأن وســــــائل اإلعــــــالم تهــــــتم فــــــي مضــــــامينها بحقــــــوق   -
، وجـــــاء فـــــي مقدمـــــة حقـــــوق الطفـــــل التـــــي تهـــــتم %)50.3(الطفـــــل بنســـــبة تكـــــرار فـــــي المتوســـــط 

الحـــــق فـــــي "و" ة واللعـــــبالحـــــق فـــــي التســـــلي"بهـــــا وســـــائل اإلعـــــالم بحســـــب رأي األطفـــــال العـــــرب 
ــــر عــــن الــــرأي ــــي المرتبــــة الرابعــــة ، "المعلومــــاتعلــــى  الحــــق  فــــي الحصــــول"، وتالهمــــا "التعبي وف

، وفــــــي المرتبــــــة "الحــــــق فــــــي الرعايــــــة الصــــــحية"ثــــــم " الــــــنفسعلــــــى  الحــــــق فــــــي االعتمــــــاد"جــــــاء 
ـــــال المعـــــاقين"السادســـــة جـــــاءت  ـــــوق األطف ـــــم "حق ـــــة"، ث ـــــي الحماي ـــــة الســـــابعة " الحـــــق ف ـــــي المرتب ف

ــــة وفــــي  ــــة الثامن ــــي المســــاواة"المرتب ــــم "الحــــق ف ــــي الخصوصــــية"، ث ــــل ف ــــة "حــــق الطف ــــي المرتب ، وف
ـــــــــال  ـــــــــوق أطف ـــــــــوق األخـــــــــرى كاالهتمـــــــــام بحق ـــــــــرة جـــــــــاءت مجموعـــــــــة مـــــــــن الحق التاســـــــــعة واألخي

 .العشوائيات، وأطفال الشوارع
هــــو أكثــــر حقــــوق الطفــــل التــــي تهــــتم بهــــا " الحــــق فــــي اللعــــب والترفيــــه"توصــــلت الدراســــة إلــــى أن  -

اإلعــــالم مــــن وجهــــة نظــــر األطفــــال عينــــة الدراســــة، وهــــذا يعطــــى مؤشــــرًا لرؤيــــة األطفــــال وســــائل 
كمـــــا تبنـــــى معظـــــم ، المقـــــام األولفـــــي  العـــــرب لوســـــائل اإلعـــــالم باعتبارهـــــا أداة للترفيـــــه والتســـــلية

ــــــال العــــــرب الحــــــق ــــــي  األطف ــــــرأى، وأن وســــــائل اإلعــــــالم تعــــــد أداة ف ــــــر عــــــن ال المشــــــاركة والتعبي
فــــــي  هــــــر أيضــــــًا أهميــــــة حقــــــوق البقــــــاء والرعايــــــة الصــــــحية والحــــــقمهمــــــة لنيــــــل هــــــذا الحــــــق، وظ

الالزمـــــة للحفـــــاظ العربـــــي  الحصـــــول علـــــى المعلومـــــات باعتبارهـــــا مـــــن الحقـــــوق الحيويـــــة للطفـــــل
أن علــــى  علــــى صــــحته ونمائــــه، فيمــــا تبــــين ثمــــة اتفــــاق بــــين األطفــــال فــــي دولتــــي لبنــــان ومصــــر

بخصوصـــــية حياتـــــه الشخصـــــية،   الطفـــــل فـــــي االحتفـــــاظ ائل اإلعـــــالم لـــــم تعـــــط اهتمامـــــًا لحـــــقوســـــ
 .وكذلك حقوق أطفال العشوائيات وأطفال الشوارع

فيما يتعلق بمظاهر عدم االهتمام اإلعالمى بحقوق الطفل التي اتفق عليها األطفال العرب عينة  -
، "العنفعلى  تقديمها برامج ومواد تشجع"باإلضافة إلي " تقدم برامج ومواد مملة"الدراسة هي أنها 
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وجود ثمة اختالف بين مستويات تقييم األطفال العرب لمظاهر عدم اهتمام وسائل كما تبين 
  .اإلعالم بحقوق الطفل ومشكالته طبقًا لمتغير النوع

مقدمتها إضافة المؤثرات في  جاء، بشأن مقترحات األطفال العرب لتطوير البرامج المقدمة إليهم -
ن الفقرات المثيرة واالستعانة بالرسوم اإلكثار م ىصوتية كاألغاني والموسيقي، باإلضافة إل

المضامين اإلعالمية وكذلك في  المتحركة والشخصيات الكارتونية واالبتعاد عن بث مواد العنف
 .تنويع فقرات البرامج وأن يتولي تقديم برامج األطفال شخصيات مقربة لقلوب األطفال وعقولهم

  
  المهني للقائم  باالتصال األداءعلى  العوامل المؤثرةنتائج دراسة  خالصة. د

  :في مجال إعالم الطفل بالدول العربية    
األداء المهني للقائم باالتصال في مجال على  العوامل المؤثرةتوصلت الدراسة الميدانية الخاصة ب

  :مجموعة من النتائج أبرزها ما يليإعالم الطفل بالدول العربية إلي 
، باالتصـال فـي مجـال إعـالم الطفـل بقضـايا حقـوق الطفـلارتفاع نسبة االهتمام الشخصي للقائمين  -

وحظيـت الحقـوق األساسـية للطفـل ، وجاء في مقدمـة أسـباب ذلـك  اهتمـام القـائم باالتصـال وقراءاتـه
الحــق فــي تلقــى الرعايــة األســرية المناســبة و الحــق فــي البقــاء والرعايــة الصــحية، والحــق فــي : مثــل

ـــى المعلومـــات والحـــق  ـــة والحصـــول عل ـــد مـــن االهتمـــام مقارنـــة المعرف فـــي المســـاواة ؛ حظيـــت بمزي
  .بالحقوق األخري غير األساسية

جــاء اســتخدام القــائمين باالتصــال لإلنترنــت فــي مقدمــة مصــادر التغطيــة اإلعالميــة لحقــوق الطفــل،  -
وتمثلــت ، وجــاء التليفزيــون فــي مقدمــة الوســائل اإلعالميــة األقــدر علــى تنــاول قضــايا وحقــوق الطفــل

  .تيار التليفزيون في مقدمة هذه الوسائل في انتشار الوسيلة وكثرة جماهيرهاأهم أسباب اخ
وجاء تهميش قضايا الطفل في المجتمـع ، التراجع الواضح في مجال اهتمام المجتمع بحقوق الطفل -

وجـاء عـدم تــوافر أجنـدة بقضـايا حقــوق ، فـي مقدمـة التحـديات المجتمعيــة التـي يواجههـا اإلعالميــون
التحــديات المهنيــة التــي تواجـه اإلعالميــين فــي تغطيــتهم للقضــايا المتعلقــة بحقــوق  الطفـل فــي مقدمــة

  .الطفل
ضــعف مشــاركة األطفــال فــي المضــامين التــي تنتجهــا المؤسســة اإلعالميــة ألن السياســة اإلعالميــة  -

وجــاء كــون األطفــال هــم الفئــة المســتهدفة فــي ، تضــع مشــاركة األطفــال فــي االعتبــار للمؤسســة ال
وجــاءت المشــاركة بالحضــور فــي البــرامج فــي مقدمــة ، ي مقدمــة أســباب هــذه المشــاركةالمضــامين فــ

كما أظهرت نتائج الدراسة أن اختيـار األطفـال ، أشكال مشاركة األطفال في المضامين المقدمة لهم
الذين يظهر علـيهم الـذكاء والقـدرة علـى التحـدث فـي مقدمـة معـايير اختيـار األطفـال المشـاركين فـي 

 .لتي تنتجها المؤسسةالمضامين ا
جـــاء عـــدم وجـــود سياســـة إعالميـــة لـــدى المؤسســـات بشـــأن قضـــايا الطفـــل فـــي مقدمـــة أســـباب تـــدني  -

 .المعالجة اإلعالمية لهذه القضايا
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دورات تدريبيـة فـي مجـال حقـوق الطفـل مـن القـائمين باالتصـال علـى  انخفاض نسـبة مـن يحصـلون -
ل علـى تلـك الـدورات فـي مقدمـة أسـباب وجـاء عـدم وجـود  فرصـة للحصـو ، في مجـال إعـالم الطفـل

وجـــاءت اســـتفادة القـــائمين باالتصـــال مـــن الـــدورات ، عـــدم الحصـــول علـــى هـــذه الـــدورات التدريبيـــة
 .التدريبية في مجال حقوق الطفل وحقوق اإلنسان بوجه عام متوسطة

، اتقيــيم أداء اإلعالميــين داخلهــعلــى  النســبة األكبــر مــن المؤسســات اإلعالميــة تحــرص إلــي حــد مــا -
وجــاءت تقــارير الممارســة المهنيــة التــي تصــدرها الجهــات المعنيــة فــي مقدمــة األســاليب التــي تتبعهــا 

  .المؤسسات اإلعالمية في تقييم عمل اإلعالميين
تمثلــت أهـــم مقترحـــات القـــائمين باالتصــال  لتطـــوير أداء اإلعالميـــين فـــي مجــال إعـــالم الطفـــل فـــي  -

، رات القــائمين باالتصــال فــي مجــال إعــالم الطفــلتنظــيم ورش عمــل ودورات تدريبيــة لتطــوير مهــا
وضـرورة ، شريطة أن تتم دراسة احتياجاتهم التدريبيـة قبـل تنظيمهـا وتـدريس علـم نفـس األطفـال لهـم
مــع أهميــة ، وضــع سياســة تحريريــة تحــدد كيفيــة تنــاول القــائمين باالتصــال لقضــايا الطفــل ومشــكالته

علـى  تصال، واقتصار العمل في مجال إعالم الطفلثم حسن اختيار القائمين باال، اطالعهم عليها
  .الدارسين لهذا المجال والموهوبين منهم

  
  :أهم مقترحات الدراسة

  :مقترحات عامة لتطوير معالجة اإلعالم لقضايا حقوق الطفل بالدول العربية. أ
ير أداء لتطو العربي  أهمية وجود سياسة إعالمية واضحة توجه أداء القائمين على شأن اإلعالم -

كما أقرتها المواثيق واالتفاقيات الدولية، بحيث تظهر العربي  اإلعالم فيما يتصل بحقوق الطفل
خريطة إرسال المحطات اإلذاعية والتليفزيونية الخاصة والعامة، في  آثار ذلك بشكل واضح

  .والصحف والمواقع اإللكترونية
ة سلوك أخالقية خاصة باإلعالم وتغطية الحاجة الملحة لصياغة مرشد للمعايير المهنية ومدون -

لضمان وجود ممارسات إعالمية  عربية مهنية  تحترم حقوق الطفل ، شئون وقضايا وحقوق الطفل
العربي في ظل تعدد وتنوع المضامين اإلعالمية التي تستهدف األطفال أو يشارك األطفال في 

  .صناعتها، أو تكون قضايا األطفال محورًا للنقاش بها
توظف فيها كل وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة ، حاجة إلى تنفيذ حمالت إعالمية مستمرةال -

  .للتوعية المجتمعية بحقوق الطفل وفق ما أقرته االتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة
مجال الطفولة على المستوى العربى، بحيث في  التخطيط المستمر لبناء قدرات القائمين باالتصال -

شمل ذلك العاملين بوسائل اإلعالم التقليدية والحديثة، بهدف تنمية قدراتهم على التعامل مع ي
جميع المتغيرات الخاصة بحقوق الطفل، جنبًا إلى جنب مع تنمية مهارات اإلعداد والتقديم 

  .واإلخراج الفنى المعاصر
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تناول قضايا حقوق الطفل ي ف استمرار تقييم أداء وسائل اإلعالم المسموعة والمقروءة والمرئية -
العربى، وٕايجاد آلية تنفيذية لتفعيل مقترحات تطوير األداء اإلعالمى على مستوى مسئولى 

  .اإلعالم العربى، والمعنيين بإعالم الطفل من القائمين باالتصال
 :تطوير المعالجة الصحفية لقضايا حقوق الطفل العربىمقترحات خاصة ب.ب
 تنـــــاول قضـــــايا الطفـــــل، وعـــــدم اإلفـــــراطفـــــي  لمزيـــــد مـــــن التعمـــــق أهميـــــة ســـــعى الصـــــحف العربيـــــة -

ـــــــول لهـــــــذه القضـــــــايا والمشـــــــكالت فـــــــي  ـــــــاول الســـــــطحى لهـــــــذه القضـــــــايا، بهـــــــدف إيجـــــــاد الحل التن
 .المتعلقة بالطفل

معالجـــــة قضـــــايا الطفـــــل، ومـــــنح فـــــي  حاجـــــة الصـــــحف العربيـــــة إلـــــى تنويـــــع مصـــــادر المعلومـــــات -
 .فيما يتعلق بقضايا الطفلمزيد من االهتمام للدراسات العلمية كمصادر 

حاجــــة الصــــحف العربيــــة إلــــى تنويــــع الفئــــات العمريــــة لألطفــــال الــــذين تســــتهدفهم، وعــــدم التركيــــز  -
كـــــل مرحلـــــة فـــــي  علـــــى فئـــــة معينـــــة بـــــذاتها دون غيرهـــــا، حيـــــث تتعـــــدد قضـــــايا الطفـــــل ومشـــــكالته

بمــــا يتطلــــب معالجــــة خاصــــة لهــــذه القضــــايا والمشــــكالت مــــن قبــــل الصــــحف بمــــا يالئــــم ، عمريــــة
 .كل مرحلة عمرية

الفتـــــرة المقبلـــــة لقضـــــايا األطفـــــال فـــــي  أهميـــــة أن تمـــــنح الصـــــحف العربيـــــة مزيـــــدًا مـــــن االهتمـــــام -
ـــــــل ـــــــي  ذوى االحتياجـــــــات الخاصـــــــة، وكـــــــذلك قضـــــــايا حـــــــق الطف ـــــــى ف االســـــــتقالل واالعتمـــــــاد عل

  .الذات، وكيفية تدريب الطفل على التفاعل مع المتغيرات التكنولوجية واالتصالية للعصر
ــــة علــــى قضــــايا األطفــــالفــــي  حف العربيــــة إلــــى مزيــــد مــــن التركيــــزحاجــــة الصــــ - فــــي  الفتــــرة المقبل

ظـــــل خصوصـــــية األوضـــــاع المعيشـــــية التـــــى فـــــي  المنـــــاطق النائيـــــة والريفيـــــة والعشـــــوائية، خاصـــــة
 .يعيشها هؤالء األطفال على المستويات االجتماعية واالقتصادية والصحية

لـــــذكور واإلنـــــاث كمصـــــادر بشـــــأن معالجـــــة حاجـــــة الصـــــحف العربيـــــة إلـــــى تحقيـــــق التـــــوازن بـــــين ا -
 .قضايا الطفل

والمجتمـــــع ) الحكوميـــــة(حاجـــــة الصـــــحف العربيـــــة إلـــــى تحقيـــــق التـــــوازن بـــــين المصـــــادر الرســـــمية  -
تقــــديم الجهــــود الحكوميــــة جنبــــًا إلــــى فــــي  تنــــاول قضــــايا حقــــوق األطفــــال، للمســــاهمةفــــي  المــــدنى

 .تبنى قضايا حقوق الطفلفي  جنب مع جهود المجتمع المدنى
 :مقترحات خاصة بتطوير المعالجة التليفزيونية لقضايا حقوق الطفل العربى. ج  
ــــــد مــــــن التعمــــــق - ــــــة العربيــــــة لمزي تنــــــاول قضــــــايا األطفــــــال فــــــي  أهميــــــة ســــــعى القنــــــوات التليفزيوني

أكثــــر مــــن فــــي  ظــــل معانــــاة األطفــــالفــــي  ،وحقــــوقهم وتخصــــيص المســــاحة الزمنيــــة المناســــبة لهــــا
وعــــدم ، التــــي تســــتحق التركيــــز واالهتمــــام اإلعالمــــى عليهــــا دولــــة عربيــــة لكثيــــر مــــن المشــــكالت

التنـــــــــاول الســـــــــطحى لهـــــــــذه القضـــــــــايا، بهـــــــــدف إيجـــــــــاد الحلـــــــــول لهـــــــــذه القضـــــــــايا فـــــــــي  اإلفـــــــــراط
 .والمشكالت المتعلقة بالطفل
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ــــــــة  - ــــــــع األطــــــــر المرجعي ــــــــف جمي ــــــــد مــــــــن توظي ــــــــى مزي ــــــــة إل ــــــــة العربي ــــــــوات التليفزيوني حاجــــــــة القن
ــــــال ــــــوق األطف ــــــة حــــــول حق ــــــع فيمــــــا بينهــــــا فضــــــالً ، والمعلوماتي ــــــي  عــــــن التنوي معالجــــــة قضــــــايا ف

الطفـــــل ســـــواء مـــــن حيـــــث أســـــلوب التنـــــاول واالســـــتماالت اإلقناعيـــــة المســـــتخدمة، باإلضـــــافة إلـــــى 
ضـــــرورة أن تمـــــنح هـــــذه القنـــــوات مزيـــــدًا مـــــن االهتمـــــام للدراســـــات والبحـــــوث العلميـــــة فيمـــــا يتعلـــــق 

وتســــــليط الضــــــوء لعربــــــي ا تطــــــوير واقــــــع الطفــــــلفــــــي  بقضــــــايا الطفــــــل، واالســــــتفادة مــــــن نتائجهــــــا
 . على قضاياه المختلفة

القنــــــوات التليفزيونيــــــة العربيــــــة إلــــــى تنويــــــع المراحــــــل العمريــــــة فــــــي  حاجــــــة القــــــائمين باالتصــــــال -
وعــــدم التركيــــز علــــى مخاطبــــة فئــــة معينـــــة ، المســــتهدفة خــــالل تنــــاول قضــــايا األطفــــال وحقـــــوقهم

مريــــــة ألخــــــرى مــــــن بــــــذاتها دون غيرهــــــا، نظــــــرًا الخــــــتالف خصــــــائص األطفــــــال مــــــن مرحلــــــة ع
  . حيث نموهم العقلي والجسماني واهتماماتهم وأسلوب حياتهم اليومي

الحــــرص علــــى تنــــوع القوالــــب واألشــــكال الفنيــــة لتنــــاول حقــــوق وقضــــايا األطفــــال ممــــا يســــهل مــــن  -
وصـــــــــــول الرســـــــــــالة اإلعالميـــــــــــة المســـــــــــتهدفة للجمهـــــــــــور بمختلـــــــــــف فئاتـــــــــــه العمريـــــــــــة وطبقاتـــــــــــه 

بالتحقيقــــــات التليفزيونيــــــة والتقــــــارير الميدانيــــــة التــــــي تتــــــيح  االجتماعيــــــة، واالهتمــــــام بدرجــــــة أكبــــــر
قـــــدرة أكبـــــر علـــــى طـــــرح مشـــــكالت وحقـــــوق األطفـــــال واالنتهاكـــــات التـــــي يتعرضـــــون لهـــــا بصـــــورة 

 .أكثر موضوعية
ــــــة  - ــــــة العربي ــــــوات التليفزيوني ــــــي القن ــــــائمين باالتصــــــال ف ــــــة الق ــــــة لتوعي ــــــرامج تدريبي ــــــة إعــــــداد ب أهمي

قيـــــــة الدوليـــــــة لحقـــــــوق الطفـــــــل والمواثيـــــــق العربيـــــــة والقـــــــوانين بحقـــــــوق الطفـــــــل التـــــــى أقرتهـــــــا االتفا
ـــــــة عربيـــــــة المعرفـــــــة، فـــــــي  وضـــــــرورة التركيـــــــز علـــــــى حـــــــق الطفـــــــل العربـــــــي، المحليـــــــة بكـــــــل دول

والحصـــــــول علـــــــى المعلومـــــــات وفـــــــى المشـــــــاركة وٕابـــــــداء الـــــــرأي، وكيفيـــــــة تـــــــدريب الطفـــــــل علـــــــى 
ــــــل قــــــ ــــــق جي ــــــة واالتصــــــالية للعصــــــر، لخل ــــــرات التكنولوجي ــــــى الحــــــوار التفاعــــــل مــــــع المتغي ادر عل

النهايـــــة إلـــــى االرتقـــــاء بثقافـــــة وواقـــــع المجتمعـــــات العربيـــــة فـــــي  والمناقشـــــة والتفاعـــــل بمـــــا يـــــؤدى
  .وتطويرها

المجتمعــــــات العربيــــــة واتســــــاعها لتشــــــمل قضــــــايا فــــــي  االنتبــــــاه لخطــــــورة قضــــــايا حمايــــــة الطفــــــل -
ــــه فــــي  بالغــــة الخطــــورة ــــه ومســــتقبله خاصــــة أن ــــي ونمائ ــــاء الطفــــل العرب ــــى بق ــــأثير عل بالمتابعــــة الت

الفعليـــــــة لفريـــــــق البحـــــــث للقنـــــــوات العربيـــــــة محـــــــل الدراســـــــة تبـــــــين ســـــــطحية وضـــــــعف معلومـــــــات 
ـــــــة االســـــــتعانة  ـــــــى الطفـــــــل العربـــــــي وقل القـــــــائمين باالتصـــــــال خـــــــالل تنـــــــاولهم ألبعـــــــاد تأثيرهـــــــا عل
باإلحصــــاءات والدراســـــات الحديثـــــة التـــــي تعكـــــس واقـــــع قضـــــايا عمالـــــة األطفـــــال وأطفـــــال الشـــــوارع 

لألطفــــــال، واتخــــــاذ التــــــدابير الالزمــــــة لحمايــــــة األطفــــــال ومنــــــع تعرضــــــهم  واالســــــتغالل الجنســــــي
ــــة ــــف وحمايــــة، لإلهمــــال وســــوء المعامل ــــال واالســــتغالل والعن ــــي المخــــاطر مــــن األطف تعتــــرض  الت

 .والعاطفية والبدنية العقلية النواحي من ورعايتهم رفاهتهم سبيل
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والدوليــــــة المعنيــــــة بحقــــــوق   االســــــتعانة بمســــــئولي منظمــــــات المجتمــــــع المــــــدنى المحليــــــة والعربيــــــة -
وذلـــــك باعتبـــــارهم متخصصـــــين ، والناشـــــطين فـــــي مجـــــال حقـــــوق الطفـــــل، وعلمـــــاء الـــــدين، الطفـــــل

المســــــئولين الحكـــــوميين فـــــي تنـــــاول حقــــــوق علـــــى  وعــــــدم اقتصـــــار االعتمـــــاد، فـــــي هـــــذا المجـــــال
 . الطفل

ار االهتمــــام بنقــــل تجــــارب وثقافــــات الــــدول المتقدمــــة فــــي مجــــال حقــــوق الطفــــل ؛ وعــــدم االقتصــــ -
بمـــــا يســـــاعد علـــــى االنفتـــــاح علـــــى ، علـــــى مناقشـــــة القـــــوانين المحليـــــة التـــــي تـــــنظم حقـــــوق الطفـــــل

 . العالم الخارجي واالستفادة مما حققه من نجاحات في مجال حقوق الطفل
أهميـــــــــة مـــــــــنح القنـــــــــوات التليفزيونيـــــــــة العربيـــــــــة  مزيـــــــــدًا مـــــــــن االهتمـــــــــام لقضـــــــــايا األطفـــــــــال ذوى  -

فــــــــي  وكــــــــذلك قضــــــــايا حــــــــق الطفــــــــل، ذوى اإلعاقــــــــةاالحتياجــــــــات الخاصــــــــة مــــــــن الموهــــــــوبين و 
االســـــــتقالل واالعتمـــــــاد علـــــــى الـــــــذات، وكيفيـــــــة تـــــــدريب الطفـــــــل علـــــــى التفاعـــــــل مـــــــع المتغيـــــــرات 

المنــــــــاطق النائيــــــــة فــــــــي  التكنولوجيــــــــة واالتصــــــــالية للعصــــــــر، والتركيــــــــز علــــــــى قضــــــــايا األطفــــــــال
 . األطفال التى يعيشها هؤالءظل خصوصية األوضاع المعيشية في  والريفية والعشوائية،

إقــــرار مبــــدأ التــــوازن بــــين الســــلطات التنفيذيــــة والتشــــريعية والقضــــائية قــــدر اإلمكــــان وعــــدم تغليــــب  -
ســــــلطة علــــــى حســـــــاب أخــــــرى خاصـــــــة أن لكــــــل منهــــــا دورهـــــــا الحيــــــوي تجـــــــاه قضــــــايا األطفـــــــال 

  . وحقوقهم
ــــذكور واإلنــــاث كمصــــادر بشــــأن -  حاجــــة القنــــوات التليفزيونيــــة العربيــــة إلــــى تحقيــــق التــــوازن بــــين ال

ـــــال لممارســـــة حقـــــوقهم بأنفســـــهم ـــــدعوة األطف وتعـــــريفهم بهـــــا ، معالجـــــة قضـــــايا الطفـــــل واالهتمـــــام ب
وســــبل حمــــايتهم مــــن التعــــرض ألي شــــكل مــــن أشــــكال الخطــــر لمــــا لــــه مــــن تــــأثير طويــــل األمــــد 

 .على بقائهم على قيد الحياة أو صحتهم النفسية أو الجسمية وتطورهم العقلى
مية ومنظمـــــــــات المجتمـــــــــع المـــــــــدني نحـــــــــو توعيـــــــــة تكثيـــــــــف جهـــــــــود المنظمـــــــــات العربيـــــــــة الرســـــــــ -

اإلعالميـــــين العـــــرب بمواثيـــــق حقـــــوق الطفـــــل الدوليـــــة والعربيـــــة، واالنتهاكـــــات التـــــي تتعـــــرض لهـــــا 
الشــــــأن المحلــــــى فــــــي  أكثــــــر مــــــن دولــــــة عربيــــــة، وعــــــدم االنغمــــــاسفــــــي  حقــــــوق الطفــــــل العربــــــي

لعربيــــــة الــــــداخلي علــــــى حســــــاب تنــــــاول المجــــــاالت الجغرافيــــــة األخــــــرى لحقــــــوق الطفــــــل خاصــــــة ا
  .منها

ـــــة شـــــئون وقضـــــايا  - ـــــة خـــــاص بـــــاإلعالم وتغطي الحاجـــــة الملحـــــة لصـــــياغة مرشـــــد للمعـــــايير المهني
تحتـــــــرم حقـــــــوق الطفـــــــل  جـــــــود ممارســـــــات إعالميـــــــة عربيـــــــة مهنيـــــــةلضـــــــمان و ، وحقـــــــوق الطفـــــــل

العربـــــــي فـــــــي ظـــــــل تعـــــــدد وتنـــــــوع المضـــــــامين اإلعالميـــــــة التـــــــي تســـــــتهدف األطفـــــــال أو يشـــــــارك 
قضــــايا األطفــــال محــــورًا للنقــــاش بهــــا، وهــــو مــــا سيســــهم فــــي  األطفــــال فــــي صــــناعتها، أو تكــــون

النهايــــــة فــــــي تشــــــكيل صــــــورة ذهنيــــــة إيجابيــــــة لــــــدى الممارســــــين للعمــــــل اإلعالمــــــي نحــــــو حقــــــوق 
 .األطفال
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  :معالجة قضاياهم بها مقترحات خاصة بترشيد تعرض األطفال العرب لوسائل اإلعالم وترشيد. د
ـــــــل - ـــــــ الحاجـــــــة الملحـــــــة إلعـــــــادة اهتمـــــــام الطف ـــــــد والمجـــــــالت ي العرب بالوســـــــائل المطبوعـــــــة كالجرائ

خاصـــــــة تلـــــــك التـــــــى تســـــــتهدف األطفـــــــال حيـــــــث أوضـــــــحت الدراســـــــة تراجـــــــع معـــــــدالت قارئيـــــــة 
ـــــــــد والمجـــــــــالت(األطفـــــــــال العـــــــــرب للوســـــــــائل المطبوعـــــــــة  وكـــــــــذلك انخفـــــــــاض معـــــــــدالت ) الجرائ

معــــدل متــــابعتهم للتليفزيــــون وتصــــفح شــــبكة فــــي  مقابــــل ارتفــــاع ملحــــوظفــــي  ،اســــتماعهم للمــــذياع
نترنـــــــت األمـــــــر الـــــــذى يتطلـــــــب دورًا أكبـــــــر لألســـــــرة بعـــــــدم تجاهـــــــل الوســـــــائل المطبوعـــــــة مثـــــــل اإل

الجرائـــــد والمجـــــالت والكتـــــب وتوفيرهـــــا للطفـــــل وحثـــــه علـــــى اإلطـــــالع عليهـــــا لمـــــا لهـــــا مـــــن تـــــأثير 
 .كبير على ثقافة الطفل العربى

لكثيفـــــة االســـــتفادة مـــــن ارتفـــــاع معـــــدل اســـــتخدام األطفـــــال العـــــرب لشـــــبكة اإلنترنـــــت، ومشـــــاهدتهم ا -
ومواكبـــــــة التطـــــــورات العربـــــــي  للقنـــــــوات التليفزيونيـــــــة لصـــــــالح تنميـــــــة ثقافـــــــة ومعلومـــــــات الطفـــــــل

ــــــه دوافــــــع الرغبــــــة ــــــب علي ــــــذى تغل التســــــلية فــــــي  العالميــــــة الراهنــــــة بــــــدًال مــــــن الوضــــــع الحــــــالى ال
مــــــن تكنولوجيــــــا االتصــــــال العربــــــي  وقضــــــاء وقــــــت الفــــــراغ دون تحقيــــــق اســــــتفادة حقيقيــــــة للطفــــــل

 .وتطوره العقلى نموهفي  بما يساهم
حاجـــــة األســـــرة العربيـــــة لمزيـــــد مـــــن االهتمـــــام بترشـــــيد تصـــــفح األطفـــــال العـــــرب لشـــــبكة اإلنترنـــــت،  -

ـــــــل  ـــــــافى للطف ـــــــى والثق ـــــــى التطـــــــور المعرف ـــــــالنفع عل ـــــــل، بمـــــــا يعـــــــود ب واســـــــتخدامها بالشـــــــكل األمث
يقضــــون أكثــــر مــــن  العربــــى، حيــــث أظهــــرت نتــــائج الدراســــة أن نســــبة كبيــــرة مــــن األطفــــال العــــرب

تصــــــــفح مواقــــــــع التواصــــــــل االجتمــــــــاعى والمســــــــابقات واأللعــــــــاب فــــــــي  عات يوميــــــــاثــــــــالث ســــــــا
ـــــــــذين  ـــــــــت نســـــــــبة األطفـــــــــال ال ـــــــــالم، فيمـــــــــا قل ـــــــــات الدردشـــــــــة، ومشـــــــــاهدة األغـــــــــانى واألف وبرمجي
يســـــتخدمون شـــــبكة اإلنترنـــــت  ألغـــــراض تعليميـــــة وتثقيفيـــــة، األمـــــر الـــــذى يتطلـــــب تفعيـــــل متابعـــــة 

ألطفــــــــالهم وهــــــــم يتصــــــــفحون المواقــــــــع الوالــــــــدين لألطفــــــــال، حيــــــــث انخفضــــــــت نســــــــبة متــــــــابعتهم 
ظـــــل وجـــــود العديـــــد مـــــن المواقـــــع غيـــــر األخالقيـــــة، والتـــــى تقـــــدم فـــــي  ،%6.9اإلليكترونيـــــة إلـــــى 

  .مضامين العنف واإلباحية والتحريض على األديان واألعراق
ــــــل دور األســــــرة - ــــــي  تفعي ــــــل ســــــواءف ــــــه الطف ــــــذى يتعــــــرض ل ــــــوى اإلعالمــــــى ال ــــــي  متابعــــــة المحت ف

يكـــــون ذلـــــك قيـــــدًا علـــــى حريتـــــه واســـــتقالله واعتمـــــاده علـــــى نفســـــه،  المنـــــزل أو خارجـــــه، دون أن
المــــواد اإلعالميــــة التــــى تتناســــب مــــع مرحلتــــه العمريــــة العربــــي  وفــــى الوقــــت ذاتــــه يضــــمن للطفــــل

 .ونموه الجسمانى والعقلى، وتحافظ على تقاليد المجتمعات العربية وثقافتها
ــــــــث الشــــــــكل والمضــــــــمون و  - ــــــــة مــــــــن حي ــــــــز الخصــــــــائص تطــــــــوير مجــــــــالت األطفــــــــال العربي تعزي

ـــــــال ـــــــي تجـــــــذب األطف ـــــــرن الحـــــــادى ، البصـــــــرية الت ـــــــل الق بمـــــــا يتناســـــــب مـــــــع فكـــــــر وطبيعـــــــة طف
 . فكريًا وثقافياً العربي  والعشرين، وأن تصبح أداة لتنمية الطفل
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ـــــى معظمـــــه الجانـــــب  - ـــــذى يشـــــاهده األطفـــــال حيـــــث غلـــــب عل االهتمـــــام بالمضـــــمون التليفزيـــــونى ال
متابعـــــــة األطفـــــــال العـــــــرب فـــــــي  العنيـــــــف، كمـــــــاطياتـــــــه المحتـــــــوى فـــــــي  الترفيهـــــــى الـــــــذى يحمـــــــل

 تبنــــــى الطفــــــلفــــــي  لمباريــــــات المصــــــارعة واألفــــــالم التــــــى قــــــد تتضــــــمن مــــــواد عدوانيــــــة قــــــد تــــــؤثر
ــــــي  ــــــى تواجهــــــهالعرب ــــــه كــــــأداة لحــــــل المشــــــكالت الت ــــــف والســــــلوك العــــــدوانى تجــــــاه أقران ــــــي  للعن ف

 . المستقبلفي  الوقت الحالى أو
فــــــي  بــــــرامجهم أوفــــــي  يســــــتهدف األطفــــــال ســــــواءاالهتمــــــام بتطــــــوير المحتــــــوى اإلعالمــــــى الــــــذى  -

البــــرامج الموجهــــة للكبــــار خاصــــة إذا كانــــت تتنـــــاول قضــــايا األطفــــال وحقــــوقهم بعــــد أن أظهـــــرت 
المشــــاهدة لــــدى األطفــــال العــــرب بعــــدما طالبــــت فــــي  نتــــائج الدراســــة أنهــــا تحظــــى بأفضــــلية كبيــــرة

حريــــة المشــــاركة وٕابــــداء نســــبة كبيــــرة مــــن األطفــــال العــــرب عينــــة الدراســــة بضــــرورة أن تتــــاح لهــــم 
المضــــــمون اإلعالمــــــى الموجــــــه إلــــــيهم، وأن يــــــتم االهتمــــــام بقضــــــايا وحقــــــوق الطفــــــل فــــــي  الــــــرأى

 .وبخاصة حقوق ذوى اإلعاقة وأطفال الشوارع
ـــــة  - ـــــق الدولي ـــــى أقرتهـــــا المواثي ـــــل الت ـــــوق الطف ـــــرويج لحق ـــــى الت ـــــة عل ـــــز وســـــائل اإلعـــــالم العربي تركي

والمشــــــاركة والبقــــــاء والرعايــــــة الصــــــحية باعتبارهــــــا والعربيــــــة وبخاصــــــة حقــــــوق النمــــــاء والحمايــــــة  
تنــــــاول هــــــذه الحقــــــوق دون فــــــي  مــــــن الحقــــــوق الحيويــــــة للطفــــــل العربــــــى، مــــــع مراعــــــاة التــــــوازن

االعتبـــــار عنـــــد فـــــي  وهـــــذا ينبغـــــى أن يؤخـــــذ، التركيـــــز علـــــى فئـــــة مـــــن القضـــــايا وتجاهـــــل األخـــــرى
  .بىوضع الخطط المستقبلية للترويج اإلعالمى لقضايا وحقوق الطفل العر 

واإلكثـــــار مـــــن الفقـــــرات المثيـــــرة واالســـــتعانة ، إضـــــافة المـــــؤثرات الصـــــوتية كاألغـــــاني والموســـــيقي -
المضـــــامين فـــــي  بالرســــوم المتحركـــــة والشخصــــيات الكارتونيـــــة واالبتعـــــاد عــــن بـــــث المـــــواد العنيفــــة

وكـــــذلك تنويـــــع فقـــــرات البـــــرامج، وأن يتـــــولى تقـــــديم بـــــرامج األطفـــــال شخصـــــية مقربـــــة ، اإلعالميـــــة
 . تحترم عقولهملقلوبهم و 

ـــــــت  - ـــــــى تصـــــــفح شـــــــبكة اإلنترن ـــــــال العـــــــرب عل ـــــــال األطف ـــــــي  اســـــــتغالل إقب ـــــــادرات ف إطـــــــالق المب
بمـــــا يســـــهل مـــــن ، اإلعالميـــــة علـــــى مواقـــــع التواصـــــل االجتمـــــاعى ومواقـــــع األطفـــــال اإلليكترونيـــــة

لجمهـــــــورهم المســـــــتهدف العربـــــــي  العـــــــالمفـــــــي  وصـــــــول القـــــــائمين علـــــــى رعايـــــــة شـــــــئون الطفولـــــــة
ـــــات التـــــى تتيحهـــــا  بســـــهولة ويســـــر، وٕايصـــــال الرســـــالة اإلعالميـــــة بنجـــــاح حيـــــث تســـــاعد اإلمكاني

 .اقعيةقضاياهم ومعالجة مشكالتهم بو في  الترويج لحقوق األطفال وٕاشراكهمفي  الشبكة
  
  :مقترحات خاصة بتطوير األداء المهني للقائم باالتصال في مجال إعالم الطفل بالدول العربية. ه
ئل اإلعــــــالم والتعبيــــــر عــــــن القضــــــايا والمشــــــكالت التــــــي إفســــــاح المجــــــال للطفــــــل للظهــــــور بوســــــا -

لمــــا قــــد يــــؤدي إليــــه ذلــــك مــــن فاعليــــة فــــي تغطيــــة وســــائل اإلعــــالم لقضــــايا الطفــــل ، يعــــاني منهــــا
  . وٕايجاد حلول لها
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توجيـــــه القـــــائمين باالتصـــــال فـــــي مجـــــال إعـــــالم الطفـــــل نحـــــو مزيـــــد مـــــن االهتمـــــام بثقـــــل قـــــدراتهم  -
بحيـــــث تصـــــبح عنصـــــرًا أساســـــيًا مـــــن ، وجـــــه عـــــامفـــــي مجـــــال حقـــــوق الطفـــــل وحقـــــوق اإلنســـــان ب

  .عناصر تقييم القائمين باالتصال
، توجيــــه مزيــــد مــــن االهتمــــام نحــــو تــــدريب القــــائمين باالتصــــال المكثــــف فــــي مجــــال إعــــالم الطفــــل -

 .وذلك من خالل تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتطوير مهاراتهم
ــــرامج المتنوعــــة لو  - ــــدة الب ــــل ضــــمن أجن ــــى تســــتهدف دمــــج قضــــايا حقــــوق الطف ســــائل اإلعــــالم، والت

  .الكبار لتوعيتهم بحقوق الطفل
المســـــئولين بوســـــائل اإلعـــــالم بأهميـــــة قضـــــايا حقـــــوق الطفـــــل، وضـــــرورة تخصـــــيص لـــــدى  التوجـــــه -

 . مساحة كافية لها بوسائل اإلعالم
وضــــع سياســــية إعالميــــة واضــــحة إلعــــالم الطفــــل، بمــــا يتــــيح الفرصــــة لتغطيــــة متوازنــــة لقضــــايا  -

 . ما تواجهه من مشكالت خاصة بالطفليسمح بتمثيل كل الطبقات و  وبما، حقوق الطفل
ــــــائم باالتصــــــال - ــــــى المســــــتمر ألداء الق ــــــيم المهن ــــــي  التقي ــــــى المســــــتوىف ــــــل عل  مجــــــال إعــــــالم الطف

 .في ضوء معايير واضحة ومحددةالعربي 
االهتمــــــــام بعمــــــــل دراســــــــات موضــــــــوعية مســــــــتمرة ومســــــــوحات دوريــــــــة لقيــــــــاس مســــــــتوي الرضــــــــا  -

 .في مجال إعالم الطفلالوظيفي للعاملين 
بحيـــــــث يتناســـــــب ، االهتمـــــــام بتحســـــــين أجـــــــور القـــــــائمين باالتصـــــــال فـــــــي مجـــــــال إعـــــــالم الطفـــــــل -

بمـــــا يجعـــــل هنـــــاك دافعـــــًا .وحجـــــم العمـــــل ومســـــتوي جودتـــــه، مســـــتوي األجـــــر مـــــع ســـــنوات الخبـــــرة
 .لتجويد المنتج اإلعالمي في مجال حقوق الطفل

، هــــا القــــائمون باالتصــــال حقــــوق الطفــــلفيتنــــوع المضــــامين البرامجيــــة التــــي يتنــــاول علــــى  العمــــل -
  .الطفلنظرًا لتعدد أبعاد قضايا حقوق ، وتوجيهها لكل أفراد األسرة
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  عامة مقدمة
  

جعلت من العالم  ،مجال تكنولوجيا االتصالفي  بمتغيرات وتطورات غير مسبوقة يموج العالم حالياً 
وانعكس هذا التطور بشكل ملحوظ . حظةقرية صغيرة يستطيع األفراد متابعة ما يحدث فيها لحظة بل

على أداء وسائل اإلعالم المسموعة والمقروءة والمرئية، وأصبح التفاعل اللحظى بين الفرد ووسائل 
في  اإلعالم ظاهرة معاصرة تستحق الدراسة والمتابعة،حيث تالحق وسائل االتصال الحديثة األفراد

تحكم في  والسياسية التى كانت تنجح من قبل الحواجز الجغرافية جميعكل صوب وجهة، مع ذوبان 
  .كافة مناحى الحياةفي  تحديد مصادر معلومات األفرادفي  الدول

ولم تكن وسائل اإلعالم العربية بعيدة عن التطور المعاصر لتكنولوجيا االتصاالت، حيث طرأت 
خول القطاع عدد القنوات الفضائية، ودفي  عليها تطورات ملحوظة من حيث الزيادة الملحوظة

العديد من دوله، واتجاه العديد من في  مجال االستثمار اإلعالمىفي  فت للنظرالخاص بشكل ال
استخدام شبكة اإلنترنت في  الصحف والمجالت إلى العمل اإللكترونى، والزيادة المضطردة عربياً 

  .ومواقع التواصل االجتماعى
تأثرت بشكل مباشر بتطور تكنولوجيا االتصال،  الفئات الجماهيرية األساسية التى ىحدإوكان الطفل 

حيث دأبت بعض الدول على توجيه قنوات تليفزونية متخصصة لألطفال على مدار أربع وعشرين 
نتاج برامج ومضامين األطفال لمواجهة االحتياجات المتزايدة إساعة، كما زاد االهتمام العالمى ب

نترنت بالمواقع الخاصة باألطفال التى تقدم لقنوات األطفال، وتنامى االهتمام على شبكة اإل
  .المعلومات والترفيه

وبناء االتجاهات وتشكيل السلوكيات  ،إمداد األفراد بالمعلوماتفي  للدور المهم لوسائل اإلعالم ونظراً 
نصت اتفاقية حقوق الطفل التى أقرتها ، خاصة بين األطفال على اختالف خصائصهم الديموجرافية

على التزام الدول الموقعة على االتفاقية بتشجيع 1989نوفمبرفي  ة لألمم المتحدةالجمعية العام
وسائل اإلعالم على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة االجتماعية والثقافية للطفل، وتشجيع 

إنتاج وتبادل ونشر المعلومات من شتى المصادر الوطنية والدولية، وتشجيع في  التعاون الدولى
توجيهية مالئمة لوقاية الطفل من المواد  مبادئب األطفال، كما طالبت الدول بوضع إنتاج كت

  .والمعلومات التى تضر بصالحه
ضوء الثورات المتتابعة التى في  كما أن التطورات السياسية المتالحقة التى تشهدها المنطقة حالياً 
ما نصت عليها اتفاقية حقوق ك ،شهدتها بعض الدول العربية، تتطلب زيادة التوعية بحقوق الطفل

وقضايا  وضع هذه الحقوق خصوصاً في  للدور المهم الذى يمكن أن يقوم به اإلعالم نظراً ، الطفل
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مكانها الالئق بأجندة االهتمامات اإلعالمية، حيث تنعكس تأثيرات ذلك بشكل في  الطفولة عموما
  .لدول العربيةافي  واضح على تشكيل الرأى العام نحو حقوق األطفال وقضاياهم

التى فرضتها ثورة المعلومات -مواجهة قيم العولمة الثقافيةفي  المعاصرالعربي  وتتزايد أهمية اإلعالم
للحفاظ على الهوية العربية وحمايتها من الذوبان خاصة لدى األطفال  -وتطور تكنولوجيا االتصال
الظروف السياسية المستجدة التى ظل في  التوعية بحقوق الطفل خاصةفي  العرب، كما تتزايد أهميته
  .تمر بها المنطقة العربية

 للطفولة والتنمية إلى إنشاء مرصد إعالمى يستهدف ترشيد أداء اإلعالمالعربي  ويسعى المجلس 
تناوله لقضايا حقوق الطفل وتوعية المجتمعات العربية بها، ويبدأ المجلس باكورة أعمال العربي في 

وجامعة الدول " أجفند"للتنمية العربي  ة الحالية بالتعاون مع برنامج الخليجهذا المرصد بإجراء الدراس
لقضايا حقوق األطفال، وكذلك أنماط تعرض األطفال لوسائل العربي  العربية لتقييم تناول اإلعالم

ئم اإلعالم وتقييمهم لمعالجة قضاياهم بها، إضافة إلى دراسة التحديات المهنية التى تواجه القا
تطوير أداء في  ، بهدف استخالص استراتيجية مستقبلية تسهممجال إعالم الطفلفي  الباالتص

  .إعالم الطفل على المستوى العربى
ويتنـــاول الفصـــل الثـــانى اإلطـــار النظـــرى ، فصـــلها األول اإلطـــار المنهجـــىفـــي  وتعـــرض هـــذه الدراســـة

اثيــق الشــرف اإلعالميــة، ويقــدم متضــمنا الحقــوق اإلعالميــة لألطفــال كمــا تقرهــا االتفاقيــات الدوليــة ومو 
مجــال دراســات اإلعــالم والطفــل، ويقــدم الفصــل الرابــع العربــي فــي  الفصــل الثالــث رؤيــة تحليليــة للتــراث

نتــائج الدراســة التحليليــة علــى مســتوى تنــاول الصــحف لقضــايا حقــوق الطفــل بالــدول العربيــة، و يقــدم 
لقضـايا حقـوق  ل بـرامج التليفزيـون الحواريـةالفصـل الخـامس نتـائج الدراسـة التحليليـة علـى مسـتوى تنـاو 

الطفل بالدول العربية، ويعـرض الفصـل السـادس نتـائج الدراسـة الميدانيـة لألطفـال علـى مسـتوى أنمـاط 
تعـرض األطفـال العـرب لوسـائل اإلعـالم وتقيـيمهم لمعالجـة قضـاياهم بهـا، ويقـدم الفصـل السـابع نتـائج 

العوامــل المــؤثرة علــى األداء المهنــي للقــائم باالتصــال  مســتوىالدراســة الميدانيــة للقــائم باالتصــال علــى 
في مجال إعـالم الطفـل، وتنتهـى الدراسـة بخاتمـة ألهـم النتـائج والمقترحـات التنفيذيـة التـى انتهـت إليهـا 

  .الدراسة على مستوى أبعادها وعناصرها المختلفة
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  الفصل األول

  اإلطار المنهجى للدراسة
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  الفصل األول

  ار المنهجى للدراسةاإلط
  

  تمهيد
لقضايا حقوق الطفل من العربي  يعرض الفصل األول اإلجراءات المنهجية لدراسة تناول اإلعالم

مجملها العام تفاصيل منهج الدراسة بدءا بتحديد األهداف الرئيسية في  خالل عدة عناصر تتضمن
راء عينة آا حقوق الطفل، واستطالع لقضايالعربي  والفرعية للدراسة على مستوى تقييم تناول اإلعالم

عدد من الدول العربية نحو أنماط تعرضهم لوسائل اإلعالم وتقييمهم لمعالجة في  من األطفال
في  مجال إعالم الطفلفي  إطارها القائم باالتصالفي  قضاياهم بها، وتقييم البيئة المهنية التى يعمل

  .الدول العربية
لعلمــى الــذى اعتمــدت عليــه الدراســة، ومجتمــع الدراســة، وعينــات المــنهج ا ويعــرض هــذا الفصــل أيضــاً 

وعينة الدراسة الميدانية لألطفال، وعينة الدراسة الميدانية ، الدراسة على مستوى عينة الدراسة التحليلية
  .للقائمين باالتصال

كيمهـا الدراسـة، وتحفـي  كما يتناول هذا الفصل التفاصـيل الخاصـة بـأدوات جمـع البيانـات المسـتخدمة 
جمـــع البيانـــات، إضـــافة إلـــى المعالجـــة اإلحصـــائية للبيانـــات، فـــي  واختبارهـــا، واألســـاليب المســـتخدمة

  .وتقسيم فصول الدراسة
  

  :األهداف الرئيسية للدراسة
لقضايا العربي  ، استهدفت األولى تقييم تناول اإلعالمرئيسيةتتضمن هذه الدراسة ثالث دراسات 
وى عينة من المضامين التليفزيونية والصحفية المقدمة للجمهور حقوق الطفل من خالل تحليل محت

  .العام بعينة من وسائل اإلعالم العربية باستخدام التحليل الكمى والكيفى
عدد من الدول العربية نحو أنماط في  راء عينة من األطفالاستطالع آ واستهدفت الدراسة الثانية

اياهم بها من خالل دراسة ميدانية لعينة من األطفال تعرضهم لوسائل اإلعالم وتقييمهم لمعالجة قض
  .ببعض الدول العربية

مجال إعالم في  إطارها القائم باالتصالفي  واستهدفت الدراسة الثالثة تقييم البيئة المهنية التى يعمل
مجال إعالم في  الدول العربية من خالل دراسة ميدانية على عينة من القائمين باالتصالفي  الطفل

  .طفل بعدد من الدول العربيةال
أهم في  وسعت كل دراسة من الدراسات الثالث إلى تحقيق عدد من األهداف الفرعية يمكن تحديدها

  :النقاط اآلتية
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  :لقضايا حقوق الطفلالعربي  أهداف دراسة تقييم تناول اإلعالم-أ
  :لقضايا حقوق الطفل إلىالعربي  سعت دراسة تقييم تناول اإلعالم

  .بقضايا حقوق الطفلالعربي  حجم اهتمام اإلعالمتقييم  -
  .الوقوف على أهم قضايا حقوق الطفل التى يركز عليها اإلعالم العربى -
  .تناول حقوق الطفلفي  إلى تحقيقهاالعربي  تحديد األهداف التى يسعى اإلعالم -
  .فلتناول حقوق الطالعربي في  تحديد مصادر المعلومات التى يستعين بها اإلعالم-
  .تناول حقوق الطفلالعربي في  تحديد مداخل اإلقناع التى يعتمد عليها اإلعالم -
  .تناول حقوق الطفلالعربي في  تحديد الفئات الجماهيرية التى يستهدفها اإلعالم -
  .تناول حقوق الطفلالعربي في  تحديد األشكال الفنية التى يستخدمها اإلعالم -
  .تناول حقوق الطفلفي  وسائل اإلعالم العربية أوجه التشابه واالختالف بين -
  .تناول حقوق الطفلالعربي في  تحديد أهم المالحظات التى تعترى أداء اإلعالم -
  .تناول حقوق الطفلالعربي في  المقترحات التنفيذية لتطوير أداء اإلعالم -
  :جة قضاياهم بهاأهداف دراسة أنماط تعرض األطفال العرب لوسائل اإلعالم وتقييمهم لمعال-ب

  :سعت دراسة أنماط تعرض األطفال العرب لوسائل اإلعالم وتقييمهم لمعالجة قضاياهم بها إلى
  .تحديد حجم تعرض األطفال لوسائل اإلعالم عموماً  -
  .تحديد وسائل اإلعالم التى يقبل األطفال على التعرض لها -
  .ل عليهاتحديد البرامج والمضامين اإلعالمية التى يقبل األطفا -
  .تحديد دوافع تعرض األطفال للبرامج والمضامين اإلعالمية التى يقبلون عليها -
  .تحديد اإلشباعات التى يحققها األطفال من التعرض للبرامج والمضامين المختلفة -
  .راء األطفال فيما تقدمه لهم وسائل اإلعالم من مضامين متخصصةآمعرفة  -
  .التعرض للمضامين الموجهة للكبار معرفة مدى إقبال األطفال على -
  .المضامين الموجهة للكبار واألطفالفي  إدراك األطفال الهتمام اإلعالم بحقوقهم -
  .أهم مالحظات األطفال على المضامين اإلعالمية الموجهة لهم -
  .مقترحات األطفال لتطوير البرامج والمضامين اإلعالمية التى تستهدفهم -
  :مجال إعالم الطفلفي  البيئة المهنية للقائم باالتصالأهداف دراسة تقييم -ج

  :مجال إعالم الطفل لمعرفةفي  سعت دراسة تقييم البيئة المهنية للقائم باالتصال
  .مجال إعالم الطفلفي  الخلفية التعليمية للقائمين باالتصال -
  .مجال إعالم الطفلفي  حجم الخبرة المهنية للقائمين باالتصال -
  .مجال إعالم الطفلفي  التدريبية التى حصل عليها القائمون باالتصالالبرامج  -
  .إدراك القائمين باالتصال لحقوق الطفل كما أقرتها االتفاقيات الدولية ذات الصلة -
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  .مجال إعالم الطفلفي  الرضا الوظيفى للقائمين باالتصال -
  .إعالم الطفلمجال في  التحديات المهنية التى يواجهها القائمون باالتصال -
  .مجال إعالم الطفلفي  التحديات المجتمعية التى يواجهها القائمون باالتصال -
  .مع األطفال كجمهور مستهدف تفاعل وتواصل القائمين باالتصال أساليب -
  .مجال إعالم الطفلفي  أساليب تقييم عمل القائمين باالتصال -
  .وجه للطفل العربىمقترحات القائمين باالتصال لتطوير اإلعالم الم -

  
  :اإلجراءات المنهجية للدراسة

  :منهج الدراسة-أ
المســتخدم علــى  Survey Methodأجزائهــا الثالثــة علــى مــنهج المســح فــي  اعتمــدت هــذه الدراســة

بحــوث ودراســات اإلعــالم، وذلــك لمســح عينــة مــن المضــمون اإلعالمــى المقــدم بعينــة فــي  نطــاق واســع
وكــذلك مســح ، لقضــايا حقــوق الطفــلالعربــي  تقيــيم تنــاول اإلعــالممــن وســائل اإلعــالم العربيــة بهــدف 

وتقيـيمهم ، عدد من الدول العربية للتعرف على أنماط تعرضـهم لوسـائل اإلعـالمفي  عينة من األطفال
إضـافة إلـى مسـح عينـة مـن القـائمين باالتصـال بعـدد مـن الـدول العربيـة لتقيـيم  لمعالجة قضـاياهم بهـا،
  .عملون بهاالبيئة المهنية التى ي

  
  :مجتمع الدراسة -ب

  :مجتمع الدراسة التحليلية
التليفزيــون والصـــحف فـــي  المضـــامين اإلعالميــة الموجهـــة للكبــارفــي  تركــز مجتمـــع الدراســة التحليليـــة

عمـل المرصـد اإلعالمـى، وتشـمل المراحـل التاليـة لعمـل المرصـد وسـائل ومضـامين فـي  كمرحلـة أولـى
  .إعالمية أخرى

تشــكيل فــي  المرحلــة األولــى باعتبــاره الوســيلة اإلعالميــة األكثــر تــأثيراً فــي  التليفزيــونوتــم التركيــز علــى 
العديــد مــن دول فــي  وتنميــة الــوعى المجتمعــى بالقضــايا المختلفــة كمــا هــو الحــالالعربــي  الــرأى العــام

أجنــــدة فــــي  تشــــكيل رأى النخبــــة، ووضــــع قضــــايا األطفــــالفــــي  العــــالم، إضــــافة إلــــى أهميــــة الصــــحف
  .صانعى القرار اهتمامات

كما تم التركيز على المضامين الصحفية والبرامج التليفزيونية الموجهة للكبار، حيث تسـتهدف الدراسـة 
  .تشكيل الرأى العام وتنمية الوعى المجتمعى بقضايا حقوق الطفلفي  تقييم األداء اإلعالمى أساساً 

  :مجتمع الدراسة الميدانية لألطفال
علــــى اخــــتالف  ،عامــــاً  15-12الفئــــة العمريــــة مــــن فــــي  نيــــة األطفــــالشــــمل مجتمــــع الدراســــة الميدا

علــى المســتوى ) المســتوى االقتصــادى االجتمــاعى -التعلــيم -النــوع -الســن( خصائصــهم الديموجرافيــة
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ضــوء نتـائج االختبــار القبلــى لصـحيفة االستقصــاء الخاصــة فــي  العربـى، وتــم تحديـد هــذه الفئــة العمريـة
هذه الفئة العمرية على فهم صـحيفة االستقصـاء والتعامـل مـع في  األطفال باألطفال، والتى أثبتت قدرة

رائهـم الخاصـة، وتقيـيم مـا يقـدم لهـم مـن بـرامج آأسئلتها المختلفة، إضافة إلى قدرتهم على التعبير عـن 
  .تطوير معالجة اإلعالم لقضايا األطفالفي  ومضامين، والقدرة على طرح مقترحات تسهم

  :انية للقائم باالتصالمجتمع الدراسة الميد
مجــال إعــالم الطفــل بالــدول العربيــة علــى مســتوى فــي  شــمل مجتمــع الدراســة الميدانيــة القــائم باالتصــال

فـي  اب الطفـلتَّ معدى ومقدمى ومخرجى البرامج التليفزيونية الموجهة لألطفال، إضافة إلى محررى وكُ 
  .الصحف والمجالت العربية

  :ليلية والميدانيةاإلطار الجغرافى للدراسة التح-ج
العربي  الدراسة التحليلية للمضامين اإلعالمية لتقييم تناول اإلعالم( أجزائها الثالثةفي  طبقت الدراسة

راء األطفال يشأن أنماط تعرضهم لوسائل آالدراسة الميدانية الستطالع  -لقضايا حقوق الطفل 
 لتقييم بيئة األداء المهنى للقائمين باالتصالالدراسة الميدانية - اإلعالم وتقييمهم لمعالجة قضاياهم بها

على عدة أقطار عربية تمثل إلى حد ما األقاليم ) مجال إعالم الطفل على المستوى العربىفي 
 -لبنان -العراق  –السعودية  -الجزائر - تونس: الجغرافية والثقافية المختلفة للوطن العربى، وشملت

للطفولة العربي  مناقشاته مع فريق المجلسفي  البحثضوء ما استقر عليه فريق في  وذلك، مصر
  .وجامعة الدول العربية

  :عينة الدراسة-د
  :عينة الدراسة التحليلية
  :اإلطار الزمنى للعينة

ســبتمبر حتــى 20امتــد مــن ، شــملت الدراســة تحليــل المضــامين التليفزيونيــة والصــحفية علــى مــدار شــهر
راء الدراســة، وتــم تســجيل البــرامج التليفزيونيــة المختــارة بالــدول الســت المختــارة إلجــ 2012أكتــوبر  20

  . لتحليل مضمونها أو إلكترونياً  للعينة لتحليلها، وكذلك توفير الصحف المختارة بالدول الست ورقياً 
  

  :عينة القنوات والبرامج التليفزيونية
  :معايير اختيار القنوات التليفزيونية

-1ة تحليلية بطريقة الحصر اليومي الشامل في الفترة منقام فريق البحث بإجراء دراسة استطالعي
الدول العربية محل الدراسة عن طريق المعاينة المباشرة في  للقنوات التليفزيونية 10/9/2012

القنوات ومشاهدتها، وذلك الختيار قناتين لكل دولة إلجراء تحليل  لجميعللخريطة البرامجية 
  .المضمون الكمى والكيفى

  :ايير اختيار القنوات التليفزيونية ما يلىوقد شملت مع
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 بلدها من حيث النشأة والتطورفي  الوسط التليفزيونىفي  عراقة القناة. 
 اتساع دائرة تأثير القناة التليفزيونية على الجمهور العام . 
  ًوثقافياً  واقتصادياً  وسياسياً  تنوع مضامين البرامج التى تقدمها اجتماعيا. 
 المختلفة للقنوات التليفزيونية داخل الدولة تمثيل أنماط الملكية. 
 ة التى تستهدف الجمهور العامسبوعيتقديم البرامج الحوارية اليومية واأل. 

  :معايير اختيار البرامج التليفزيونية
ركــــــــزت عينــــــــة التليفزيــــــــون علــــــــى بــــــــرامج الحــــــــوار الجماهيريــــــــة ذات الشــــــــعبية الواســــــــعة والتــــــــأثير 

وات التليفزيونيـــــة المختـــــارة للدراســـــة بالـــــدول الســـــت، لمعرفـــــة مـــــدى الـــــرأى العـــــام بـــــالقنفـــــي  المتنـــــامى
اهتمامهــــا بقضــــايا حقــــوق الطفــــل وكيفيــــة تناولهــــا، كمــــا تحظــــى هــــذه البــــرامج بمشــــاهدة متناميــــة مــــن 

إضـــــافة  .ظـــــل تطـــــورات األحـــــداث المتالحقـــــة التـــــى تشـــــهدها المنطقـــــة العربيـــــةفـــــي  جانـــــب األطفـــــال
طفــــــال حظيــــــت بالبحــــــث واالهتمــــــام مــــــن جانــــــب العديــــــد إلــــــى أن البــــــرامج والمضــــــامين الموجهــــــة لأل

  .من الدراسات بعدد من الدول العربية
وفى ضوء نتائج الدراسة االستطالعية، قام فريق البحث بتحديد القنوات والبرامج عينة الدراسة 

  :رات اختيارها كما يلىالتحليلية، وشرح مبر 
  

  :نتائج الدراسة االستطالعية على القنوات التونسية
وعمل  ،متابعة القنوات الفضائية التونسية الحكومية والخاصة التى تتوافق مع معايير الدراسة تتم

تونس الوطنية الثانية، حنبعل، ، تونس الوطنية األولى: حصر شامل لكل برامجها، وشمل ذلك قنوات
لتلك القنوات تم وقناة التونسية، ومن واقع المتابعة الدورية  تونس العالمية، تونسنا، تونس اإلعالنية

، تحديد عينة القنوات والبرامج التي تخضع لتحليل المضمون في ضوء ما اتفق عليه فريق البحث
  :النحو التالي ىعل

وتمثل التليفزيون التونسي الحكومي، وتم اختيار هذه القناة لما تضمنته : قناة تونس الوطنية الثانية
 .اعات المجتمعة متنوعة تستهدف كل قطأسبوعيمن برامج يومية و 

ولما كانت كل ، برنامجين فقط ىاقتصرت البرامج اليومية االجتماعية التي تخاطب الجمهور العام عل
 نين يخاطباأسبوعيتم تعويض البرنامج الثالث ببرنامجين . برامج ثةالعينة يتم تمثيلها بثالفي  قناة

  :وشملت البرامج موضع التحليل ما يلي، الجمهور العام
  يأخذ شكل المجلة ، برنامج يومي اجتماعي يخاطب كل أفراد األسرة: "ريحة البالد"برنامج

، ومدة عصراً  4بتوقيت تونس، ويعاد تقديمه الساعة  صباحاً  7التليفزيونية، يقدم الساعة 
 .قيقة تقريباً د 120البرنامج 
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 يشمل مراسالت عن ، برنامج يومي إخباري يخاطب الجمهور العام: "تونس هذا اليوم" برنامج
ومدة ، بتوقيت تونس مساءً  8.5ويقدم الساعة ، أهم األحداث الوطنية في كامل أنحاء البالد

 .دقيقة تقريباً  45البرنامج 
  يأخذ شكل التحقيق ، فراد األسرةاجتماعي يخاطب كل أ أسبوعيبرنامج : "نحب نعيش"برنامج

 .دقيقة 15ومدة البرنامج ، بتوقيت تونس عصراً  2.55يقدم يوم الثالثاء الساعة ، التليفزيوني
  م، يأخذ شكل التقرير التليفزيونييخاطب الجمهور العا أسبوعيبرنامج : "نظرة وتحقيق"برنامج ،

 .دقيقة 40بتوقيت تونس، ومدته  ظهراً  2يقدم يوم الثالثاء الساعة 
لتنوع مضمونها  تمثل التليفزيون التونسي الخاص، وتم اختيار هذه القناة نظراً : قناة حنبعل

  .تسويقي أو فني مقارنة بالقنوات األخرى الخاصة التي ينحصر مضمونها في مجال إعالني أو
 شاشة على واقتصرت البرامج اليومية االجتماعية التي تخاطب الجمهور العام والتي تم تقديمها

، وفي إطار ذلك تم تعويض كل برنامج يومي ببرنامجين برنامج واحد فقطعلى  قناة حنبعل
  :ت البرامج موضع التحليل ما يلي وشمل، ين يخاطبا الجمهور العامأسبوعي

  م الجمعة والسبت يقد اجتماعي يخاطب كل أفراد األسرة،برنامج يومي : "يلي معانا"برنامج
 .بتوقيت تونس لمدة ساعتين صباحاً  9.30الساعة ، يذاع واألحد واالثنين

  ويأخذ شكل التحقيق يقدم كل يخاطب الجمهور العام أسبوعينامج بر : "الطريق ىعل"برنامج ،
 .دقيقة 30بتوقيت تونس لمدة  مساءً  5.30سبت الساعة 

  دوةأفراد األسرة، ويأخذ شكل الناجتماعي يخاطب كل  أسبوعيبرنامج : "تواصل القلوب"برنامج ،
 .بتوقيت تونس لمدة ساعة تقريباً  مساءً  6ويقدم كل سبت الساعة 

  يخاطب الجمهور العام، ويأخذ شكل التحقيق  أسبوعينامج بر : "الحكم بعد المداولة"برنامج
 . بتوقيت تونس لمدة ساعة تقريباً  مساءً  5.15، يقدم كل خميس الساعة التليفزيوني

  ويأخذ شكل البرنامج الحواري، اطب الجمهور العاميخ أسبوعيبرنامج : "فضاء حر"برنامج ،
بتوقيت تونس، ويعاد األربعاء من نفس األسبوع، ومدة  مساءً  8.15يذاع  كل ثالثاء الساعة 

 .البرنامج ساعة تقريباً 
 

  :ستطالعية حول القنوات الجزائريةنتائج الدراسة اال
ديد عينة القنوات والبرامج التي ستخضع خلصت متابعة القنوات الجزائرية الحكومية والخاصة إلى تح

  :لتحليل المضمون في ضوء ما اتفق عليه فريق البحث وفق ما يلي
، القناة الحكومية الوحيدة التي تُبث على النايل سات، وتتضمن القناة الجزائرية الثالثة الحكومية
قافية الخاصة بالمجتمع المجاالت السياسية واالجتماعية والث بجميعمختلف البرامج المنوعة، وتعني 

 .الجزائري
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 صـباحاً  7.30وهو برنامج يومي موجه لكل أفراد األسرة، ويـذاع السـاعة : برنامج صباح الخير 
 .اً بتوقيت الجزائر، ومدة البرنامج ثالث ساعات تقريب

 لمـدة سـاعة ، بتوقيـت الجزائـر صـباحاً  11برنامج يومي يذاع الساعة : برنامج المجلة اإلخبارية
  .، ويهتم بمختلف القضايا داخل المجتمع الجزائري ويستهدف كل أفراد األسرةاً تقريب

 برنـامج يـومي يهـتم بمختلـف القضـايا داخـل المجتمـع الجزائـري : برنامج أخبار الجزائريـة الثالثـة
 . بتوقيت الجزائر اً ، يقدم الخامسة عصر اً ويتوجه ألفراد األسرة، مدته ساعة تقريب

१ - تمثل القنوات الخاصة الجزائريـة، وتقـدم بـرامج متنوعـة تنقـل واقـع المجتمـع  :قناة النهار اإلخبارية
أمـــا القنـــوات الجزائريـــة . مجاالتـــه السياســـية واالجتماعيـــة واالقتصـــادية والثقافيـــة جميـــعالجزائـــري ب

  .الخاصة األخرى فيغلب عليها الطابع الترفيهي
  ائــري، ويتوجــه لكــل أفــراد األســرة، برنــامج يهــتم بجميــع قضــايا المجتمــع الجز ": جزائريــون"برنــامج

  . اً بتوقيت الجزائر، لمدة ساعة تقريب صباحاً  8يذاع 
 برنـــامج يحلـــل القضـــايا الخاصـــة بـــالمجتمع الجزائـــري ويناقشـــها بمـــا ُيســـلط : برنـــامج آخـــر كـــالم

بتوقيـــت  مســـاءً  5الضـــوء علـــى مـــا يهـــم الجمهـــور الجزائـــري بمختلـــف قطاعاتـــه، ويـــذاع الســـاعة 
  .اً تقريبالساعة عة ونصف الجزائر، مدته سا

 برنامج ُيحلل األحداث اليومية التي تطرأ على المجتمع الجزائري فـي : برنامج عين على الحدث
بتوقيــت الجزائــر، مدتــه  مســاءً  8الســاعة ع المجــاالت، ويســتهدف األســرة الجزائريــة، ويــذا جميــع
  .اً ن تقريباساعت

  
  :القنوات السعوديةعلى  الستطالعيةنتائج الدراسة ا

هما األكثر تقديمًا  )MBC1وقناة ، القناة السعودية األولي(كشفت نتائج الدراسة االستطالعية أن 
 القناة السعودية األوليم مع موضوع الدراسة، واألنسب لتحقيق أهدافها، حيث تعد ءللمضمون الذي يتال

ئات المجتمع من خالل للقنوات العامة التي تقدم مضمونًا عامًا يستهدف تحقيق رغبات جميع ف نموذجاً 
 نموذجاً  MBC1وتعتبر قناة كل الجماهير السعودية،  ىتقديم العديد من البرامج المتنوعة لتصل إل

مجموعة األفراد، حيث نجد أن  لجميعللقنوات الخاصة األكثر تنوعًا في مضامينها، واألكثر استهدافًا 
اما أو برامج، أما القنوات متخصصة في عرض المضامين األجنبية سواء كانت در  MBCقنوات 

 اللغة اإلنجليزيةالسعودية األخري إما أنها تقدم مضمونًا يتناسب مع المقيمين داخل المملكة الناطقين ب
  .كالقناة الثانية السعودية، أو قنوات رياضية، أو إخبارية، أو قنوات اقتصادية، أو دينية

  :القناة السعودية األولي
  برنامج عام يغلب عليه شكل المجلة التليفزيونية، يتناول موضوعات ": صباح السعودية"برنامج

من  يومياً افية، الفنية، الصحية، والجوية، ويعرض متعددة منها السياسية، االجتماعية، الثق
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  .بتوقيت السعودية ظهراً  ةالساعة الحادية عشر  ىوحت صباحاً السبت لألربعاء من الساعة الثامنة 
  مهمةبرنامج يومي يغلب عليه شكل المجلة التليفزيونية يقدم رسائل إعالمية : "حياتنا"برنامج 

ما عدا يوم -ن السبت لألربعاء م يومياً البرنامج  في مختلف جوانب ومناحي الحياة، يعرض
  .بتوقيت السعودية ظهراً الثانية والنصف  ىمن الساعة الواحدة وحت -ثنيناال

  يغلب على هذا البرنامج شكل الحوار التليفزيوني، وهو رصد : "المملكة هذا المساء"برنامج
من السبت لألربعاء  يومياً امج ويعرض البرن يومي لما يحدث داخل المملكة العربية السعودية،

 .بتوقيت السعودية مساءً إال الربع  ةالحادية عشر  ىفي تمام الساعة العاشرة والربع وحت
  
  :MBC1قناة 

  شكل المجلة التليفزيونية، يتمحور حول األسرة وخاصًة في  يقدم ":صباح الخير يا عرب"برنامج
تي تهم ربات البيوت العربيات، ويتم عرضه اهتمامات المرأة العربية، كما يركز على الجوانب ال

  .ظهراً والنصف  ةوحتي الثانية عشر  صباحاً  ةمن السبت لألربعاء من الساعة الحادية عشر  يومياً 
  موضوعات وقضايا على  ، ويحتوي البرنامجييغلب عليه شكل التحقيق التليفزيون": الثامنة"برنامج

من السبت لألربعاء من الساعة الثامنة  يومياً ض جارية تتعلق بالمجتمع السعودي والعربى، ويعر 
  .بتوقيت السعودية مساءً وحتي التاسعة 

ن أسبوعي، فقد تم اختيار برنامجين ولعدم وجود برامج يومية أخري بالقناة تتناسب مع موضوع الدراسة
  :هما األقرب لموضوع الدراسة وهما

   يغلب عليه شكل  أسبوعيبرنامج : "كالم نواعم"برنامجTalk Show  يناقش الكثير من القضايا
العائلية واالجتماعية وخاصًة القضايا التي تهم المرأة العربية، ويعرض البرنامج يوم األحد من 

  .بتوقيت السعودية مساءً الساعة التاسعة والنصف وحتي الساعة العاشرة والنصف 
   يغلب عليه شكل  أسبوعيبرنامج ": التفاح األخضر"برنامجTalk Show ويتناول الجوانب ،

الصحية المتعلقة بالعائلة العربية، يعرض البرنامج يوم الجمعة من الساعة التاسعة وحتي الساعة 
 .بتوقيت السعودية مساءً العاشرة 

  
  :نتائج الدراسة االستطالعية حول القنوات العراقية

لقناة العراقية والقناة خلصت الدراسة االستطالعية للقنوات الفضائية العراقية إلى اختيار كل من ا
الحكومى، تأسست في مايو  م العراقيشبكة اإلعالواحدة من القناة العراقية حيث تعد ، الشرقية
جزء من  فهيقناة الشرقية أما . ، وتقدم العديد من البرامج االخبارية والحوارية والوثائقية2003

مجموعة إعالمية أهلية خاصة ال ترتبط بأية حكومة أو جماعة سياسية أو دينية في منطقة الشرق 
الخاص، وقد بدأت البث التجريبي في مارس حيث تعد أول قناة عراقية مملوكة للقطاع ، األوسط
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وتبث العديد من البرامج اإلخبارية واالجتماعية  2004مايو  4والبث العادي في  ،2004
وفق  ت واألفالم والبرامج الواقعية، كما تعتبر قناة الشرقية القناة األولى عراقياً واالقتصادية والمسلسال

  .نتائج عدد من االستطالعات
  : قناة العراقية

  برنامج حواري اجتماعي سياسي يطرح موضوعات متنوعة، ": صباح الخير ياعراق"برنامج
ماعدا يوم  يومياً ويذاع ن، امدة البرنامج ساعت، يستضيف المختصين في المجاالت المختلفة

 . بتوقيت العراق صباحاً الجمعة في تمام التاسعة 
  برنامج إخباري في قالب مجلة تليفزيونية، مدته نصف ساعة،يذاع ": منتدى الصحافة"برنامج

 .بتوقيت العراق صباحاً  ةماعدا الجمعة والسبت في الحادية عشر  يومياً 
  برنامج : "العراقية والحدث"برنامجTalk show  يطرح مواضيع سياسية واجتماعية واقتصادية

ما عدا يومي الجمعة والسبت  يومياً ويذاع ، وثقافية من الواقع العربي والعراقي، مدته ساعة
 .  بتوقيت العراق مساءً في التاسعة 

 
  : قناة الشرقية

  برنامج حواري اجتماعي سياسي يطرح موضوعات متنوعة، ": أهل المدينة"برنامج
 صباحاً 11الساعة يومياً لمختصين في المجاالت المختلفة، مدته ساعة، ويذاع ويستضيف ا

 .ماعدا الجمعة والسبت
  صحافة "برنامجDAILY PRESS :" برنامج إخباري في قالب مجلة تليفزيونية، مدته

 . ماعدا يومي الجمعة والسبت يومياً ، ويذاع ظهراً يعرض في الثانية ، ساعة
  يتناول موضوعات متنوعة في المجاالت  أسبوعينامج منوعات بر ": ظهيرة الجمعة"برنامج

 .مدته ساعة، ظهراً  2:30االجتماعية والفنية والثقافية، موعد التقديم 
  اجتماعي يتناول قضايا المرأة الفقيرة والمعيلة،  أسبوعيبرنامج  ":خيوط و خير"برنامج

 .دقيقة 45مدته ، مساءً التاسعة في  يعرض يوم األربعاء
  

  :ج الدراسة االستطالعية حول قنوات التليفزيون اللبنانى نتائ
قنوات المستقبل (القنوات الفضائية اللبنانية الحكومية والخاصة؛ شملت الدراسة االستطالعية 

 ANBو NBNو MTVو OTVو LBC Europeو LBCوالمستقبل اإلخبارية وتليفزيون لبنان و
  ).Orient TVوتليفزيون المنار وتليفزيون الجديد و

 MTVو LBCالمضمون البرامجى لقنوات المستقبل و  ستطالعية أنوأظهرت نتائج الدراسة اال
وجد بها برامج يومية، لذا تم اختيار القنوات يال يصلح لعينة الدراسة، كما ال  LBCو OTVو

  :والبرامج اآلتية
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  :قناة تليفزيون لبنان
  يومياً يقدم ، مختلف المجاالتفي  انيةبرنامج يومى يعالج موضوعات محلية لبن: "محلى"برنامج 

 .بتوقيت لبنان صباحاً تمام الثامنة في  ماعدا األحد لمدة ساعة
  مجلة ثقافية يومية تغطى مساحة واسعة من النشاطات األدبية : "صباح الخير يا لبنان"برنامج

ماعدا  يومياً يقدم ووالفنية والثقافية والمعارض واإلصدارات الجديدة وأحدث األعمال المسرحية، 
 . الساعة بتوقيت لبنان ولمدة ساعتين ونصف صباحاً تمام التاسعة في  األحد

  برنامج حوارى سياسى يتناول حوارات حول الحاضر والمستقبل اللبنانى ":لبنان اليوم"برنامج ،
  .بتوقيت لبنان ظهراً الواحدة والنصف في  ماعدا األحد يومياً يقدم 

  :LBC Europeقناة 
  بتوقيت لبنان لمدة ساعة  صباحاً العاشرة في  يومياً برنامج حوارى يذاع ": هاركم سعيدن"برنامج

، ويستضيف شخصيات سياسية واجتماعية وأمنية ودينية ليحاورها حول أخر الساعة تقريباً ونص 
  .مختلف الموضوعات الحياتية اليوميةفي  األخبار

  والقضايا العائلية  يستعرض أهم المشكالتبرنامج خاص بالمرأة العربية  ":حلوة الحياة"برنامج
نسانية واالجتماعية ويشاركها أفكارها ومشاعرها وهمومها، ويقدم هذا البرنامج خمس مرات واإل

  ).بتوقيت لبنان ظهراً تمام الثالثة في  ثنين إلى الجمعةمن اال ا لمدة ساعة ونصفأسبوعي
  اجتماعي، –اقتصادي  -طابع سياسيبرنامج حواري أسبوعى مسائى ذو ": كالم الناس"برنامج 

وال يزال " كـالم الناس"ويحتل  .التاسعة والنصف بتوقيت لبنان لمدة ساعةفي  يقدم مساء الخميس
 .حتى اليوم المرتبة األولى في البرامج الحوارية اللبنانية

  وم تم إذاعته يتبرنامج أسبوعى يستضيف نجوم لبنان والعالم العربى، و  ":أحلى جلسة"برنامج
، الثالثاء الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت لبنان، وتم اختيار هذا البرنامج لعدم وجود برامج يومية

 .االستعانة بأكثر البرامج أهمية ومشاهدة على شاشة القناة تفتم
 

  :القنوات المصريةنتائج الدراسة االستطالعية حول 
) وقناة الحياة الخاصة، يفزيون الرسمىالقناة األولي بالتل(كشفت نتائج الدراسة االستطالعية أن 

وتتناول قضايا المجتمع  من القنوات األكثر اهتماما بالتوجه لألسرة المصرية بمختلف طبقاتها،
المصرى بصفه عامة، كما تقدمان العديد من البرامج التى يتالءم مضمونها مع موضوع الدراسة، 

  .رتفعة، كما تحظيان بنسب مشاهدة مواألنسب لتحقيق أهدافها
  

  : القناة األولى بالتليفزيون المصرى
  ماعدا الجمعة على الهواء مباشرة ابتداء من الساعة الرابعة  يومياً يقدم : "طعم البيوت"برنامج



_______________________________________________________________________  

71 
 

شئون األسرة المصرية ومنها األطفال  جميعويتناول ، وحتى الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة
 تهم بأسرهم والمجتمع المحيط بهم وعالق

 قالب المجلة التليفزيونية، ويتم بثه ابتداء من في  برنامج يومى: "صباح الخير يا مصر"ج برنام
في  ويعد من أوائل البرامج الصباحية، بتوقيت القاهرة صباحاً الساعة السابعة وحتى العاشرة 

 .العالم العربى، ويتناول معظم شئون المجتمع المصرى بالنقد والتحليل
  امج برن: "27ستوديو "برنامجTalk show  عدا الخميس والجمعة على الهواء  يومياً يقدم

، وهو من البرامج الرئيسية للقناة، بتوقيت القاهرة مساءً  ةمباشرة من العاشرة وحتى الثانية عشر 
المستويات السياسية واالقتصادية  جميعويتناول معظم القضايا المصرية واألحداث الجارية على 

 .تجد من قضايا األسرة ومختلف فئات المجتمعواالجتماعية،إضافة لما يس
  : قناة الحياة

  برنامج ": الحياة اليوم"برنامجtalk show   ابتداًء من  على الهواء مباشرة يومياً تقدمه القناة
، ويتناول مختلف التطورات بتوقيت القاهرة مساءً  ةالساعة الحادية عشر  الساعة الثامنة وحتى

األحداث السياسية واالقتصادية واالجتماعية  جميععلى صعيد  المصرية والعربية والعالمية
 .والثقافية والرياضية

   برنامج حوارى يناقش أحوال األسرة المصرية وقضاياها المختلفة من ": الدين والحياة"برنامج
ويبث من السبت ، نسانية اليوميةمية مع المعامالت والسلوكيات اإلمنطلق تعامل الشريعة اإلسال

 . على الهواء بتوقيت القاهرة عصراً  من الساعة الرابعة دقيقة ابتداءً  45ربعاء لمدة إلى األ
   ومنها فئة - برنامج يتناول القضايا والمشكالت الصحية التى تواجه األسرة : "العيادة"برنامج

وطرق عالجها من خالل أحد األطباء المتخصصين لمدة ساعة من السبت إلى  -األطفال
 .بتوقيت القاهرة ظهراً حتى الواحدة  ةرة من الثانية عشر الفتفي  الخميس

  
  :عينة الصحف العربية
  :معايير اختيار الصحف

 الوسط الصحفىفي  شهرة الجريدة وعراقتها ومصداقيتها. 
 اتساع دائرة تأثير الجريدة واقتباسات الصحف األجنبية عنها . 
 الوسط الصحفى واإلعالمى واألكاديمىفي  حضور الجريدة . 
 مثيل أنماط الملكية المختلفة للصحف داخل الدولةت. 

  : الصحف التونسية
  :الصحافة

صــدرت فــي البدايــة ). ســنيب(تصــدر عــن الشــركة الجديــدة للطباعــة والصــحافة والنشــر  جريــدة يوميــة
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ثــم أصــبحت منــذ  1989 الصــحافة المســائية، وقــد ظهــر أول عــدد منهــا عــام" كصــحيفة مســائية باســم
 .يومية صباحية باسمها الحالى 1989 مارس 14  يوم

  :الشروق
صـــالح الـــدين  للنشـــر والتوزيـــع والصـــحافة، أسســـها "األنـــوار"دار  صـــحيفة يوميـــة خاصـــة تصـــدر عـــن

، وهــى منفتحــة 1988ًا بصــفة مؤقتــة، لتصــبح يوميــة عــام أســبوعي، وقــد صــدرت 1984عــام  العــامرى
فــي  األطيــاف السياســية والفكريــة جميــععلــى جميــع األفكــار، وتتبنــى اتجاهــًا مهنيــًا يســعى للتعبيــر عــن 

  .تونس
  : الصحف الجزائرية

  :الخبر
ات مـــن تأسيســـها وبعـــد مـــرور عشـــر ســـنو ، 1990 شـــاملة، صـــدر أول عـــدد منهـــا عـــام يوميـــة جريـــدة

 ن فــــــــــي موقعهــــــــــاان إضــــــــــافيتا، ولهــــــــــا نســــــــــختيوميــــــــــاً أصــــــــــبحت تــــــــــوزع نصــــــــــف مليــــــــــون نســــــــــخة 
ويكمــــن ســــر نجاحهــــا فــــي قربهــــا مــــن المــــواطن الجزائــــري، حيــــث . والفرنســــية باإلنجليزيــــة اإللكترونــــي

  . احتضنت كل همومه وانشغاالته، حتى أصبحت الناطق باسمه تجاه السلطات العمومية
  :الشعب

، وتصــدر عــن المؤسســة العموميــة االقتصــادية وهــى 1962إخباريــة، تأسســت عــام     يوميــة  صــحيفة 
شركة مساهمة، يرأس تحريرها أمينـة دبـاش، يغلـب علـى مضـمونها االهتمـام بالشـأن الـوطنى والقضـايا 

  .الجزائرفي  المحلية
  : لصحف السعوديةا

  :عكاظ
، وهى إحدى المؤسسـات 1958للصحافة والنشر منذ عام " عكاظ"صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة 

كثيـــر مــــن مـــدن المملكــــة فــــي  األهليـــة الصـــحفية الرائــــدة فـــي المملكــــة العربيـــة الســــعودية، ولهـــا فـــروع
  .والعواصم الخليجية والعربية والعالمية

  :الرياض
فـــي  الصـــحفية، وهـــى مـــن المؤسســـات اإلعالميـــة الرائـــدة" اليمامـــة"سســـة جريـــدة يوميـــة تصـــدر عـــن مؤ 
طبعتـــين إحـــداهما للتوزيـــع الخـــارجى واألخـــرى للريـــاض فـــي  ، وهـــى تصـــدرالمملكـــة العربيـــة الســـعودية

  .1965مايو  11والمناطق المجاورة، وقد صدر العدد األول منها بتاريخ 
  : الصحف العراقية

  :الزمان
، ويــرأس ســعد البــزاز ، يــرأس تحريرهــالنــدنفــي  وعربيــة عراقيــة خاصــة تصــدر بطبعتــين هــى صــحيفة

  .أحمد عبد المجيد تحرير طبعة العراق. فاتح عبد السالم، بينما يرأس د. تحرير الطبعة الدولية د
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  :الصباح
جريدة سياسية يومية عامة تصدر عـن شـبكة اإلعـالم العراقـى، تتنـاول األخبـار السياسـية واالقتصـادية 

  .ة ومقرها مدينة بغدادسبوعيلك من خالل مجموعة من المالحق األوكذ ،والفنية عبر صفحاتها
  

  : الصحف اللبنانية
  :النهار

ـــد ـــانى، وتعـــد مـــن أقـــدم الجرائ ـــة سياســـية تعبـــر عـــن قضـــايا الشـــأن العـــام اللبن ـــدة يومي ـــان، فـــي  جري لبن
الـذي ُيَعـّد مـن الصـحفيين  غسان تويني ثم تابع نشرها من بعده نجله 1933 عام جبران تويني أسسها

  .جبران توينى ، ثم ابنهلبنان المرموقين في
 :األخبار

، ويعتبــر 1938عــام  وٕابــراهيم األمــين جــوزف ســماحة ، وقــد أسســها"أخبــار بيــروت"تصــدر عــن شــركة 
توجهــًا سياســيًا شــعبيًا عامــًا للعمــل مــن أجــل  وتنــتهج الجريــدة .كالهمــا مــن أشــهر الصــحفيين اللبنــانيين
  .و العالم لبنان الحرية وتحقيق العدالة االجتماعية في

  : الصحف المصرية
  :األهرام

مرور أكثر من مائة عام على مولدها تعد أعرق وأقدم جريدة عربية مستمرة حتى اآلن، رغم 
  .على يد األخوين سليم وبشارة تقال 1875ديسمبر  27في  باإلسكندرية

بعد أن  يومياً إلى جانب طبعة دولية تطبع  ،تصدر صحيفة األهرام حاليًا ثالث طبعات يومية محلياً 
في  ، وطبعة عربية تطبعوفرانكفورت ونيويورك لندن تنقل صفحاتها بواسطة األقمار الصناعية، في

  .باإلضافة إلى الطبعة اإلليكترونية والكويت دبى
  :المصرى اليوم

، 2004للصـــحافة والنشـــر، وقـــد أنشـــئت عـــام " المصـــرى اليـــوم"صـــحيفة خاصـــة تصـــدر عـــن مؤسســـة 
فــي  الــرغم مــن حداثــة عهــد الصــحيفة والمؤسســة إال أنهــا اســتطاعت تحقيــق نجــاح ملمــوس تمثــلعلــى و 

اب الــذين رحلــوا عــن مؤسســات صــحفية تِّــزيــادة نســبة توزيعهــا، كمــا اســتطاعت اســتقطاب عــدد مــن الكُ 
  .حكومية بسبب المضايقات أو بسبب ضعف المقابل المادى، وتتبنى الجريدة منهجًا مستقًال ومعتدالً 

  
  :عينة المضامين للصحف العربية

مين المرتبطة باألطفال وقضاياهم بالصحف المضا جميعتم استخدام أسلوب الحصر الشامل لتحليل 
وكيفية تناولها لهذه  ،عينة الدراسة التحليلية، لمعرفة مدى اهتمامها بقضايا حقوق الطفلفي  المختارة

  .2012أكتوبر 20سبتمبر إلى 20القضايا، وذلك خالل فترة الدراسة التحليلية التى امتدت من 
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  :عينة الدراسة الميدانية لألطفال
 15-12الفئة العمرية في  مفردة 1260لدراسة الميدانية لألطفال على عينة عشوائية قوامها أجريت ا

اختيارها تمثيل الخصائص الديموجرافية المختلفة على مستوى السن والنوع والتعليم في  سنة، روعى
طفال والمستوى االقتصادى االجتماعى، إضافة إلى التوزيع الجغرافى لألطفال، وتم  توزيع عينة األ

  :على الدول العربية التى طبقت عليها الدراسة كالتالى
  .مفردة 196عينة تونس  -
  .مفردة 200عينة الجزائر  -
  .مفردة 263عينة السعودية  -
  .مفردة 150عينة العراق  -
  .اتمفرد 201عينة لبنان  -
  .مفردة 250عينة مصر -

  
  :م الطفلمجال إعالفي  عينة الدراسة الميدانية للقائم باالتصال

مجال إعالم في  ين باالتصالمفردة من القائم 152أجريت الدراسة الميدانية على عينة قوامها 
  :، تم توزيعها كالتالىالطفل
  .مفردات 10تونس  -
  .مفردة 16الجزائر  -
  .مفردة 46السعودية  -
  .مفردة 30العراق  -
  .مفردة10لبنان  -
  .مفردة 40مصر  -

  : الدول الست المختارة للدراسة الفئات اآلتيةفي  تصالوتمثل عينة القائمين  باال
  .معدو البرامج التليفزيونية الموجهة لألطفال -
  .مقدمو البرامج التليفزيونية الموجهة لألطفال -
  .محررو شئون الطفل بالصحف -
  .كتاب الطفل بالصحف -

 رة للدراسة بشكل يضمن التنوعالدول المختافي  مجال إعالم الطفلفي  وتم اختيار القائمين باالتصال
الفئات العمرية، وسنوات الخبرة المهنية، وتنوع الوظائف التى يقوم بها القائم باالتصال، وتنوع في 

  .المؤسسات اإلعالمية التى يعملون بها من حيث نمط الملكية واختالف بيئة العمل المهني
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  :أدوات جمع البيانات للدراسة-ه
  :اسة التحليليةأدوات جمع البيانات للدر 

استهدفت دراسة تحليل المضمون الكمى والكيفى تقييم تناول الصحف وبرامج التليفزيون الحوارية 
بالدول العربية لقضايا حقوق الطفل، ولتحقيق األهداف الفرعية للدراسة التحليلية تم االعتماد على 

  :أدوات جمع البيانات اآلتية
  .للمضمون التليفزيونى صحيفة تحليل المضمون الكمى والكيفى -
  .صحيفة تحليل المضمون الكمى والكيفى للمضمون الصحفى -

  :فئات تحليل المضمون الكمى والكيفى للمضامين التليفزيونية والصحفية
  :فئات الشكل للبرامج التليفزيونية

  .التقديم -الشكل الفنى -توقيت البث -دورية العرض -مدة الحلقة -نمط ملكية القناة
  :شكل للمضامين الصحفيةفئات ال

 -المصـادر -استخدام الصور وأنواعها -أنواع العناوين -الشكل الفنى  -موقع النشر -مساحة النشر
  .نوع التغطية الصحفية

  :فئات المضمون الصحفى والتليفزيونى
  :حقوق الطفل التى تناولتها المعالجة اإلعالمية 

حقوق :ى أربعة تقسيمات رئيسية تشملتناولها لحقوق الطفل علفي  تعتمد معظم الدراسات
إال أن مراجعة بنود اتفاقية حقوق الطفل من  .البقاء،حقوق النماء، حقوق الحماية، حقوق المشاركة

ناحية، إضافة إلى نتائج الدراسة التحليلية االستطالعية التى أجريت على عينة من البرامج بالقنوات 
فضل االعتماد على التقسيمات الفرعية شديدة التحديد العربية من ناحية أخرى، جعلت فريق البحث ي

من االكتفاء  بدالً  الستخالص حجم االهتمام اإلعالمى بكل حق من حقوق الطفل تفصيالً 
  :وشملت هذه التقسيمات.بالتقسيمات العامة

 .حق الطفل  في المشاركة وٕابداء الرأي  
 .حق الطفل في التعليم 
  .بوقت الفراغحق الطفل في اللعب واالستمتاع  
 .حق الطفل في الحماية 
 .حق الطفل ذو اإلعاقة 
  .حق الطفل في تلقى الرعاية األسرية المناسبة 
  .حق الطفل في المعرفة والحصول على المعلومات 
 .الخصوصيةفي  حق الطفل 
 .البقاء والرعاية الصحيةفي  حق الطفل 
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  .المساواة وعدم التمييزفي  حق الطفل 
  .ستقالل واالعتماد على الذاتاالفي  حق الطفل

  ).الهوية والجنسية(حقوق الطفل المدنية 
  .معالجة قضايا حقوق الطفلفي  مشاركة األطفال

  .خصائص المعالجة اإلعالمية لقضايا حقوق الطفل
  

  :اختبار صدق صحيفتى تحليل المضمون
م وخبراء عرضت صحيفتى تحليل المضمون الصحفى والتليفزيونى على عدد من أساتذة اإلعال

دراسات إعالم الطفل للتأكد من قدرة صحيفتى تحليل المضمون على قياس متغيرات الدراسة وتحقيق 
االعتبار، وتم تعديل بعض فئات في  من المالحظات التى تم أخذها أهدافها، وأبدى المحكمون عدداً 

  )1(.الصحف على أساسها
  :االختبار القبلى لصحيفتى تحليل المضمون

الختبار القبلى على صحيفتى تحليل المضمون الصحفى والتليفزيونى بالتطبيق على عينة تم إجراء ا
 10-1من المضامين الصحفية والتليفزيونية خالل فترة الدراسة االستطالعية التى امتدت من 

من المالحظات على صحيفتى تحليل  ، ورصدت الدراسة االستطالعية عدداً 2012سبتمبر 
االعتبار، كما تم تعديل بعض فئات الصحف على في  يفزيونى، التى أخذتالمضمون الصحفى والتل

  .أساسها
  :اختبار الثبات لصحيفتى تحليل المضمون

تم إجراء اختبار الثبات على صحيفتى تحليل المضمون الصحفى والتليفزيونى، بالتطبيق على عينة 
ستطالعية بين جميع الباحثين صغيرة من المضامين الصحفية والتليفزيونية خالل فترة الدراسة اال

دراسة تحليل المضمون، باستخدام معادلة هولستى لقياس الثبات ألدوات التحليل، في  المشاركين
وأوضحت نتائج تطبيق هذا االختبار ارتفاع معدل الثبات وصالحية صحيفتى تحليل المضمون 

  .للتطبيق
  :أداة جمع البيانات للدراسة الميدانية لألطفال

أنماط  لدراسة الميدانية لألطفال على صحيفة االستقصاء أداة لجمع البيانات للتعرف علىاعتمدت ا
  . تعرض األطفال العرب لوسائل اإلعالم وتقييمهم لمعالجة قضاياهم بها

  :محاور صحيفة االستقصاء  للدراسة الميدانية لألطفال
طفال العرب لوسائل تعددت محاور صحيفة االستقصاء التى استهدفت قياس أنماط تعرض األ

  : اإلعالم وتقييمهم لمعالجة قضاياهم بها، من خالل المحاور اآلتية
  .حجم تعرض األطفال لوسائل اإلعالم المختلفة -
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  .وسائل اإلعالم التى يفضل األطفال التعرض لها -
  .البرامج والمضامين اإلعالمية التى يفضلها األطفال -
  .ج والمضامين المختلفةاستفادة األطفال من التعرض للبرام -
  .راء األطفال فيما تقدمه لهم وسائل اإلعالم من مضامين متخصصةآ -
  .درجة إقبال األطفال على التعرض للمضامين الموجهة للكبار -
  .المضامين الموجهة للكبار واألطفالفي  إدراك األطفال الهتمام اإلعالم بحقوقهم -
  .ية الموجهة لهممالحظات األطفال على المضامين اإلعالم -
  .مقترحات األطفال لتطوير البرامج والمضامين اإلعالمية التى تستهدفهم -

  :اختبار صدق صحيفة االستقصاء  للدراسة الميدانية لألطفال
وخبراء دراسات  ،للدراسة الميدانية لألطفال على عدد من أساتذة اإلعالم عرضت صحيفة االستقصاء

يفة االستقصاء على قياس متغيرات الدراسة وتحقيق أهدافها، وأبدى إعالم الطفل للتأكد من قدرة صح
االعتبار، كما تم تعديل بعض أسئلة الصحيفة في  من المالحظات التى تم أخذها المحكمون عدداً 

  )2(.وبدائل اإلجابات على أساسها
  :قصاء للدراسة الميدانية لألطفالاالختبار القبلى لصحيفة االست

للدراسة الميدانية لألطفال بالتطبيق على عينة  القبلى على صحيفة االستقصاءتبار تم إجراء االخ
، 2012سبتمبر  2-1خالل الفترة من  عاماً  15-12الفئة العمرية في  مصرياً  طفالً  50قوامها 

للدراسة الميدانية  صحيفة االستقصاء من المالحظات على ورصدت الدراسة االستطالعية عدداً 
االعتبار، كما تم تعديل بعض أسئلة الصحيفة وبدائل اإلجابات على في  تلألطفال، والتى أخذ

  .أساسها
  : اختبار الثبات لصحيفة االستقصاء  للدراسة الميدانية لألطفال

صحيفة االستقصاء للدراسة الميدانية لألطفال، من خالل إعادة تطبيق  تم إجراء اختبار الثبات على
ن أسبوعيلتى أجرى عليها االختبار القبلى للصحيفة بعد مرور صحيفة االستقصاء على نفس العينة ا

الحالتين ارتفاع معدل في  من تاريخ إجراء االختبار القبلى، وأثبت التحليل المقارن إلجابات األطفال
  .الثبات، بما يؤكد صالحية صحيفة االستقصاء للتطبيق
  :أداة جمع البيانات للدراسة الميدانية للقائم باالتصال

دت الدراسة الميدانية للقائم باالتصال على صحيفة االستقصاء أداة لجمع البيانات للتعرف على اعتم
  .العوامل المؤثرة على األداء المهني للقائم باالتصال في مجال إعالم الطفل بالدول العربية

  :محاور صحيفة االستقصاء  للدراسة الميدانية للقائم باالتصال
اء التى استهدفت التعرف على مجموعة العوامل المؤثرة على األداء تعددت محاور صحيفة االستقص

  :المهني للقائم باالتصال في مجال إعالم الطفل بالدول العربية من خالل مجموعة المحاور اآلتية
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  .إدراك القائمين باالتصال لحقوق الطفل كما أقرتها االتفاقيات الدولية ذات الصلة -
  .مجال إعالم الطفلفي  جهها القائمون باالتصالالتحديات المهنية التي يوا -
  .مجال إعالم الطفلفي  التحديات المجتمعية التي يواجهها القائمون باالتصال -
  .أساليب تفاعل وتواصل القائمين باالتصال مع األطفال كجمهور مستهدف -
  .مجال إعالم الطفلفي  أساليب تقييم عمل القائمين باالتصال -
  .مجال إعالم الطفلفي  للقائمين باالتصال الرضا الوظيفي -
 .مجال إعالم الطفلفي  الخلفية التعليمية للقائمين باالتصال -
  .مجال إعالم الطفلفي  حجم الخبرة المهنية للقائمين باالتصال -
  .مجال إعالم الطفلفي  البرامج التدريبية التي حصل عليها القائمون باالتصال -
  .يتصال لتطوير اإلعالم الموجه للطفل العربمقترحات القائمين باال -

  :اختبار صدق صحيفة االستقصاء للدراسة الميدانية للقائم باالتصال 
للدراسة الميدانية للقائم باالتصال على عدد من أساتذة اإلعالم وخبراء  عرضت صحيفة االستقصاء

ات الدراسة وتحقيق دراسات إعالم الطفل للتأكد من قدرة صحيفة االستقصاء على قياس متغير 
االعتبار،كما تم تعديل بعض في  من المالحظات التى تم أخذها أهدافها،وأبدى المحكمون عدداً 
  )3(.أسئلة الصحيفة وبدائل اإلجابات

  :االختبار القبلى لصحيفة االستقصاء  للدراسة الميدانية للقائم باالتصال 
راسة الميدانية للقائم باالتصال بالتطبيق على تم إجراء االختبار القبلى على صحيفة االستقصاء  للد

خالل الفترة ) تليفزيون -صحف(إعالم الطفلفي  إعالميين مصريين متخصصين 10عينة قوامها 
صحيفة  من المالحظات على ، ورصدت الدراسة االستطالعية عدداً 2012سبتمبر  2-1من 

االعتبار، وتم تعديل بعض أسئلة في  والتى أخذت، االستقصاء  للدراسة الميدانية للقائم باالتصال
  .الصحيفة وبدائل اإلجابات على أساسها

  : اختبار الثبات لصحيفة االستقصاء  للدراسة الميدانية للقائم باالتصال
صحيفة االستقصاء للدراسة الميدانية للقائم باالتصال، من خالل إعادة  تم إجراء اختبار الثبات على

نفس العينة التى أجرى عليها االختبار القبلى للصحيفة بعد مرور تطبيق صحيفة االستقصاء على 
في  ن من تاريخ إجراء االختبار القبلى، وأثبت التحليل المقارن إلجابات القائمين باالتصالأسبوعي

  .الحالتين ارتفاع معدل الثبات، بما يؤكد صالحية صحيفة االستقصاء للتطبيق
  
  :أساليب جمع البيانات للدراسة -و
  :لوب جمع البيانات للدراسة التحليليةأس
  .تم االعتماد على اإلسطوانات الممغنطة لتسجيل البرامج التليفزيونية -
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  .تم االعتماد على التوثيق الورقى واإللكترونى للمضامين الصحفية -
  :أسلوب جمع البيانات للدراسة الميدانية لألطفال

  .ستقصاء مع األطفالتم االعتماد على المقابلة الشخصية لملء صحف اال -
  :أسلوب جمع البيانات للدراسة الميدانية للقائم باالتصال

  .تم االعتماد على المقابلة الشخصية لملء صحف االستقصاء مع القائمين باالتصال -
  :توقيت جمع البيانات للدراسة الميدانية لألطفال والقائم باالتصال -ز
  .2013مارس  -خالل الفترة من ينايرجمعت بيانات الدراسة الميدانية لألطفال  -
  . 2013مارس  -جمعت بيانات دراسة القائم باالتصال خالل الفترة من يناير -
  :المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة -ح

المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة التحليلية للمضامين اإلعالمية في  تم توظيف الحاسب اآللى
ة الدراسة، وكذلك بيانات الدراسة الميدانية لألطفال، والدراسة الميدانية عينفي  بالصحف والتليفزيون

واالستدالل على ، الستخراج الجداول SPSSللقائم باالتصال، باستخدام البرنامج اإلحصائى 
  .العالقات االرتباطية بين المتغيرات

  :الدراسة فصولتبويب وتقسيم -ط
  مقدمة عامة
  .لدراسةاإلطار المنهجى ل: الفصل األول
  :اإلطار النظرى للدراسة: الفصل الثانى

  .الحقوق اإلعالمية للطفل كما تقرها االتفاقيات الدولية ومواثيق الشرف اإلعالمية
  :مراجعة الدراسات السابقة: الفصل الثالث

  .مجال دراسات اإلعالم والطفل بالدول العربيةالعربي في  رؤية تحليلية للتراث
  :دراسة التحليلية للصحفنتائج ال :الفصل الرابع

  .تقييم تناول الصحف العربية لقضايا حقوق الطفل
  :نتائج الدراسة التحليلية للتليفزيون: الفصل الخامس

  .لقضايا حقوق الطفلالعربي  تقييم تناول التليفزيون 
  :نتائج الدراسة الميدانية لألطفال: الفصل السادس

  .تقييمهم لمعالجة قضاياهم بهاأنماط تعرض األطفال العرب لوسائل اإلعالم و 
  :نتائج الدراسة الميدانية للقائم باالتصال: الفصل السابع

  .مجال إعالم الطفل بالدول العربيةفي  تقييم البيئة المهنية للقائم باالتصال
  ةخالصة الدراسة وأهم المقترحات التنفيذي
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  مراجع الفصل األول

  
  أدوات جمع البيانات تحكيمفي  قوائم السادة الخبراء المشاركين

 المحكمون لصحيفتى تحليل المضمون الصحفى والتليفزيونى  
  :صحيفة تحليل المضمون الصحفى :أ

  .جامعة القاهرة - أحمد قنديل   أستاذ الصحافة بكلية اإلعالم ةد راجي.أ
  .جامعة القاهرة - د نجوى كامل         أستاذ الصحافة بكلية اإلعالم.أ
  .جامعة القاهرة - أستاذ الصحافة بكلية اإلعالم د إيناس أبويوسف    .أ
  
  :صحيفة تحليل المضمون التليفزيونى :ب
  .جامعة القاهرة -أحمد على    أستاذ اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعالم ةد سامي.أ
  .جامعة القاهرة -د هويدا مصطفى      أستاذ اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعالم.أ
  .جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعالم   د محمد المرسى    .أ

  
 المحكمون لصحيفة استقصاء الدراسة الميدانية لألطفال:  

  .جامعة القاهرة -د محمود علم الدين     أستاذ الصحافة بكلية اإلعالم.أ
  .جامعة القاهرة -د خالد صالح الدين    أستاذ اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعالم.أ

  
 المحكمون لصحيفة استقصاء الدراسة الميدانية للقائم باالتصال:  

  .جامعة القاهرة -د محمود يوسف        أستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم.أ
  .جامعة القاهرة - د سامى طايع          أستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم.أ
  .جامعة القاهرة -زيون بكلية اإلعالمد بركات عبدالعزيز     أستاذ اإلذاعة والتليف.أ
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  الفصل الثاني

  الحقوق اإلعالمية للطفل كما تقرها االتفاقيات الدولية

  ومواثيق الشرف اإلعالمية 



_________________________________________________________________________ 

82 
 



_________________________________________________________________________ 

83 
 

  
  الفصل الثاني

  الحقوق اإلعالمية للطفل كما تقرها االتفاقيات الدولية
  ومواثيق الشرف اإلعالمية 

  
  :تمهيد

جه خاص في مجال الحقوق اإلعالمية اهتم هذا الفصل برصد الجهود الدولية بوجه عام والعربية بو 
للطفل، من خالل التناول المفصل لالتفاقيات الدولية، والمؤتمرات والقمم العالمية، ومواثيق الشرف 
األخالقية لألداء اإلعالمي في هذا المجال سواء كانت صادرة عن مؤسسات إعالمية أو جهات 

  .مية خاصةومنظمات دولية معنية بحقوق الطفل عامة وحقوقه اإلعال
لبحث في الجهود العربية المستمدة من هذا هذه الدراسة إلى اسعى ومن خالل هذه الجهود الدولية، ت

عن  االهتمام الدولي بالطفل وحقوقه اإلعالمية من خالل رصد خطط العمل العربية للتطوير، فضالً 
القيات العمل اإلعالمي في المنتديات العربية التي تم عقدها في هذا اإلطار، والمواثيق العربية ألخ

  .مجال حقوق الطفل اإلعالمية
هتم هذا الفصل أيضا بتقييم أداء الدول العربية في مجال حقوق الطفل من المنظور اإلعالمي كما ي

من خالل رصد النماذج الناجحة من األعمال اإلعالمية العربية الموجهة للطفل، والتي حاولت 
عربية في مجال حقوق الطفل اإلعالمية، والتي ساهمت في نشر ثقافة االستفادة من الجهود الدولية وال

  .حقوق الطفل، ومارس األطفال العرب بالفعل من خاللها حقوقهم االتصالية المتعددة الزوايا والمجاالت
وال يقتصر التقييم على النواحي اإليجابية، بل يمتد ليشمل السلبيات التي تعتري العمل اإلعالمي في 

 تمهيداً ق الطفل، وهو األمر الذي يسعى هذا الفصل إللقاء الضوء عليه بشكل سريع، مجال حقو 
في الفصل التالي الخاص بمراجعة الدراسات العربية السابقة في  وعمقاً  لتناوله بشكل أكثر اتساعاً 

  . مجال حقوق الطفل
  

  :الحق في االتصال: أوالً 
ال في النصف الثاني من القرن العشرين، ظهر مع تنامي االهتمام الدولي والعربي بقضايا األطف 

بوضوح مفهوم حقوق الطفل، وتعددت التعريفات بشأن هذا المفهوم على المستويات االجتماعية 
والسياسية والقانونية، وقد يرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها تعدد وتنوع االتفاقيات والمواثيق الدولية 

ت الفكرية والثقافية واالجتماعية بين الشعوب، وطبيعة الحقوق واإلقليمية حول حقوق الطفل، واالختالفا
  .ذاتها وتداخلها مع بعضها البعض

العربي والدولي إلى مجاالت رئيسية متعددة منها، حقوق  ينوتطرقت هذه التعريفات على المستوى 
  .حقوق المشاركة، البقاء، حقوق النماء، حقوق الحماية، حقوق االتصال
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، ألنهــا قائمــة علــى أن األطفــال أصــحاب ال أكثــر الحقــوق جدليــة وأصــعبها تطبيقــاً وتعــد حقــوق االتصــ 
من كونهم منتفعين فقط من هذه الحقوق، فضال عن أن الخبرة  فـي هـذا المجـال فـي أوسـاط  حقوق بدالً 

  .المجتمع المعني بحقوق الطفل أقل مقارنة بالخبرة في حقوق النماء والبقاء والحماية
حيث  ،1948وم الحق في االتصال إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام وترجع أساسيات مفه

) 27(، كما تنص المادة "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير"منه أن ) 19(تنص المادة 
واإلسهام  االستمتاع بالفنون، وفي لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية،"على أن 

  )١(".علميفي التقدم ال
 جان"الفرنسي  ومن أبرزهم االتصال، في مفهوم الحق بتطوير االتصال علماء قام الستينيات نهاية ومنذ

 أكثر اتساعاً  حقا اإلنسان لحقوق اإلعالن العالمي نادى بضرورة تضمين الذي Jean D’Arcy" دارسي

والحريات  بين الحقوق ، وأكد على الترابط)٢(االتصال  في اإلنسان اإلعالم، وهو حق في اإلنسان حق من
 ،شموالً  أكثر اإلقرار بحق إلى بين األشخاص أدى المباشر أنماط االتصال، فاالتصال وتطور اإلعالمية

 )٣(.بالحدود التقيد ودون بأية وسيلة وتلقيها وبثها واألفكار استقاء المعلومات في الحق وهو

بتطوير مفهوم الحق في االتصال بإعالن مجموعة من المبادئ والمعايير  1980وقامت اليونسكو عام 
ياته الرئيسية، التي تتعلق بممارسة حرية الرأي والتعبير وحرية اإلعالم كجزء من حقوق اإلنسان وحر 

  )٤(.وضمان حصول الجمهور على المعلومات
 يعني في االتصال الحق أن العربي الوطن في واالتصال اإلعالم قضايا لدراسة العربية اللجنة رأت وقد 

 أو الدين أو اللغة أو الجنس عن النظر وبغض والجماعات، األفراد لجميع المشاركة وحق االنتفاع حق

 متوازن، نحو على المعلومات وموارد االتصال بوسائل االنتفاع لفرد له الحق فيفا الموقع الجغرافي،

  ) ٥(.االتصالية العملية في الفاعلة من المشاركة قدر أكبر وتحقيق
وضع الحق فى االتصال على  2011وقد تبنت القمة العالمية لمجتمع المعلومات فى جنيف عام 

رورة النفاذ إلى المعرفة والمعلومات، والحاجة إلى جدول أعمالها، وظهرت مناقشات عديدة حول ض
وسائل اتصال حرة تساعد فى تنمية الفرد، وتعزيز مشاركة المواطن في الحياة السياسية وشفافيتها، 

   )٦(. والحد من الفساد، وتحسين إدارة المعلومات في المؤسسات العامة
  

  :األطفال والحق في االتصال والمشاركة :ثانياً 
من مكونات احترامهم كأصحاب حقوق خاصة بهـم، وقـد  أساسياً  األطفال في االتصال مكوناً  يعتبر حق

علـى جوانـب مختلفـة مـن حـق الطفـل فـي المشـاركة،  1989نصت مواد االتفاقيـة الدوليـة لحقـوق الطفـل 
وتشــمل حــق األطفــال فــي التعبيــر عــن آرائهــم فــي جميــع المســائل التــي تمســهم، مــع إيــالء آراء األطفــال 

والحـــق فـــي الجهـــر بالـــدين أو المعتقـــد، وضـــمان ، )12المـــادة (عتبـــار الواجـــب وفقـــا لســـنهم ونضـــجهم اال
، )14المــادة (احتــرام حقــوق الطفــل فيمــا يتصــل بــأي تــدريس دينــي فــي المــدارس أو المؤسســات الخاصــة 

 ، والحــق فــي الوصــول إلــى)15المــادة (وحريــة تكــوين الجمعيــات مــن أجــل التعبيــر الجمعــي عــن آرائهــم 
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، والحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة )17، 13المــادة (المعلومــات والمــواد مــن المصــادر الوطنيــة والدوليــة 
  ) 7().31المادة (الثقافية للمجتمع 

 .وقــد اســتبدلت هــذه المــواد الــنهج األبــوي القــائم علــى منظــور حمــائي بمنظــور الطفــل المســتحق للحقــوق

Right Holder اذ الطفولــةوفــي هــذا اإلطــار، عرفــت هيئــة إنقــSave The Children   ببريطانيــا مفهــوم
قدرة األطفال والشباب على التفكير بأنفسهم، والتعبير عن آرائهم على نحو مؤثر وفعـال "المشاركة بأنها 

وبشـــكل إيجـــابي مـــع اآلخـــرين، وتـــوفير الوســـائل إلشـــراك األطفـــال فـــي صـــناعة القـــرارات التـــي تـــؤثر فـــي 
  )8(."حياتهم ومجتمعهم

عمليـة االشـتراك فـي القـرارات التـي تـؤثر "حق مشاركة الطفل بأنـه  Roger Hartروجر هارت كما عرف 
  )9(".في حياة الفرد والمجتمع الذي يعيش فيه الطفل

تبـــادل المعلومـــات والحـــوار بـــين األطفـــال "وتـــرى لجنـــة حقـــوق الطفـــل بـــاألمم المتحـــدة أن المشـــاركة هـــي 
يتسـنى لألطفـال أن يعرفـوا كيفيـة مراعـاة الكبـار لحقهـم فـي والكبار على أسـاس االحتـرام المتبـادل، حيـث 

  )10(." التعبير عن آرائهم وكيف تشكل اآلراء نتيجة هذه العمليات

أهمية احترام الكبار لقدرات األطفال على المشاركة في اتخاذ  ومن منطلق ما سبق، تتضح جلياً 
، كما تتضح ضرورة توعية وتدريب أولياء القرارات، واالعتراف بهم كشركاء ال كمتلقين ومنفذين سلبيين

األمور والمهنيين الذين يتعاملون مع األطفال على كيفية تشجيع ودعم ممارسة األطفال لهذا الحق، 
  .فضال عن إتاحة الظروف والوسائل التي تتيح للطفل إبداء آرائه بحرية ودون قهر أو ضغط

 )11( -:ر التاليةويتمتع الطفل بحقه في االتصال إذا ما تحققت العناص

 .الحصول على كم ونوع من المعلومات تتناسب مع عمره -

  .الحصول على المعلومات الصحيحة والموضوعية -
  .التعرض للوسائل والمضامين االتصالية المناسبة للطفل واحتياجاته -
  .إتاحة الوسائط الثقافية مثل مسرح األطفال ومكتبات وأندية الطفل والسينما -
متها للقيم والتقاليد، فلألطفال الحق ءالمعلومات واألفكار عن الطفل بدعوى عدم مال عدم حجب -

في الحصول على المعلومات ونشرها وتبادلها، والحق في التعبير عن آرائهم وأفكارهم وضرورة 
   .اإلنصات إليها

 لمختلفة المقدمة له،المشاركة الفعالة الحقيقية والتلقائية في التخطيط واإلنتاج للمواد االتصالية ا -
ر وكذلك المشاركة من خالل اإلسهام بالرأي أو اإلنتاج الفني أو األدبي أو حتى مجرد االستفسا

 .القرارو  باألطفال كشركاء في إبداء الرأي اً إذ يمثل ذلك اعتراف

إبداء الرأي دون ضغط أو قهر من اآلخرين، وهذا من شأنه أن يعوده احترام اآلخر وتقبل رأيه،  -
 .عن أفكاره وطموحاته وهمومه ويتيح للطفل الفرصة للتعبير

وتعد وسائل اإلعالم أحد أهم الوسائل التي تتيح لألطفال الحق في االتصال والمشاركة، وليس أدل 
بمبادرة مشتركة بين  1991منذ عام  على ذلك من اعتماد اليوم العالمي لبث برامج األطفال سنوياً 



_________________________________________________________________________ 

86 
 

، والمجلس العلمي لألكاديمية الوطنية للعلوم والفنون )اليونيسيف(ولة منظمة األمم المتحدة للطف
من العملية اإلعالمية في جميع مراحلها، من خالل المشاركة  ، كي يصبحوا جزءاً )نيويورك(فزيونية يالتل

  )12(.في إنتاج وتقديم العديد من المواد اإلعالمية
  

  :لوسائل اإلعالم والحقوق االتصالية لألطفا: ثالثاً 
في ضوء التحديات العالمية وثورة االتصاالت، تعددت وتنوعت األدوار التي تقع على عاتق وسائل 
اإلعالم بصفة عامة واإلعالم الموجه لألطفال بصفة خاصة، ومنها ضرورة احترام حقوق األطفال، 

كية خالل وعدم اإلساءة لهم واختراق خصوصياتهم، وتجنب تقديم النماذج السلبية، والقيم االستهال
  .المضامين اإلعالمية

مــن الوظــائف الرئيســية التــي ينبغــي علــى عــددًا  Thomas Hammarbergوقــد حــدد تومــاس هــامربرج   
  )13(: اإلعالم القيام بها من أجل الترويج لحقوق األطفال وحمايتها، وهي

قوية للمراقبة مراقبة االنتهاكات التي تحدث لألطفال، وبث تقارير دورية عنها، بما يمثل أداة  -
تفوق تأثير وسائل المراقبة والمتابعة من اللجان الدولية والوطنية، مع توفير الوسائل والتقنيات 

  . اإلعالمية المناسبة للجمهور واألطفال لإلبالغ عنها
الحفاظ على سالمة األطفال وحمايـة حقهـم فـي الخصوصـية، والحفـاظ علـى سـمعتهم، وأن ينـالوا  -

  . الكافي االحترام والتقدير
مشاركة األطفال في وسائل اإلعالم، وأن تتاح لهم ممارسة حريـة التعبيـر والفكـر والوجـدان، وأن  -

تتاح لهم الفرص المناسبة لالستماع إليهم كمشاركين فـاعلين ولـيس مجـرد مسـتهلكين للمضـمون 
  .اإلعالمي

فيها المواد اإلباحية  حماية األطفال من المضامين الضارة التي تبث عبر وسائل اإلعالم بما -
 .والعنيفة

وتجدر اإلشارة إلى أن مهام وأدوار وسائل اإلعالم في مجال نشر ثقافة حقوق الطفل والترويج 
لها ومساندتها ليست بالمحدودة، فهناك أدوار أخرى كثيرة يمكن لوسائل اإلعالم القيام بها في 

  )14(: هذا الشأن، وفي زوايا ومجاالت متعددة، منها

مية الوعي بالحقوق المختلفة لألطفال بين الجمهور، وحثه على التمسك بها وحمايتها، حيث تن -
التجاهات الرأي العام نحو حقوق  للمعلومات، ومشكالً  مهماً  تعد وسائل اإلعالم مصدراً 

 .األطفال

إلعالم العالقات المتبادلة بين أنشطة األفراد والمنظمات ذات العالقة باألطفال من جهة ووسائل ا -
من جهة أخرى، حيث تستعين هذه المنظمات بوسائل اإلعالم من أجل الترويج لها وألنشطتها، 
والمساندة في تشكيل الرأي العام تجاه احترام حقوق األطفال، وفي ذات الوقت تكتسب وسائل 

  .اإلعالم مكانتها في مجال حقوق األطفال من خالل هذه المؤسسات
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 ر والسلطات الحكومية المعنية بحقوق األطفال، وتقييم هذه الجهود سلباً مراقبة أداء صانعي القرا -
، بحيث تكون مرآة عاكسة لجهود الدولة في هذا المجال، وفي ذات الوقت مراقب ومقيم وٕايجاباً 

 .وموجه لألداء إذا كان هناك خلل ما

لظروفه  خر طبقاً نها تختلف من مجتمع آلإتحديد أولويات حقوق الطفل بالنسبة للمجتمع، حيث  -
السياسية واالقتصادية والثقافية والمجتمعية، وبالتالي تشكل وسائل اإلعالم أجندة اهتماماتها 

 .لقضايا األطفال وفق األولويات المطروحة من المجتمع

تدعيم حقوق األطفال في البقاء، والنماء، والحماية، واالتصال من خالل التعريف بهذه الحقوق  -
ثير على المعارف واالتجاهات بشأنها، وآليات تنفيذها، وأن يتم ذلك على مستوى ، والتأتفصيالً 

األطفال ذاتهم، وعلى مستوى اآلباء واألمهات، ومستوى األجهزة الحكومية وغير الحكومية 
  .المعنية بشئونهم

ائل وسبالدور األساسي الذي تؤديه  1989من االتفاقية الدولية لحقوق الطفل ) 17(وتعترف المادة 
ن شتى ولذا تقرر حق الطفل في الحصول على المعلومات والمواد م اإلعالم في هذا المجال،
خاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته االجتماعية والروحية والمعنوية  المصادر الوطنية والدولية،
  ) 15(.وصحته الجسمية والعقلية

  )16(: يلي لهذه الغاية تقوم الدول األطراف بما وتحقيقاً 

 .تشجيع اإلعالم على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة االجتماعية والثقافية للطفل -

 .تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر المعلومات المفيدة للطفل -

 .تشجيع إنتاج كتب األطفال ونشرها -

الذي ينتمي إلى تشجيع وسائل اإلعالم على إعطاء عناية خاصة لالحتياجات اللغوية للطفل  -
  .مجموعة من األقليات أو إلى السكان األصليين

    .وضع مباديء توجيهية مالئمة لوقاية الطفل من المعلومات التي تضر بصالحه -

ويزداد هذا الدور أهمية في ظل التقدم الهائل والسريع في تكنولوجيا اإلعالم، وانتشار وسائل اإلعالم 
عة تدفق المعلومات المرتبطة بقضايا األطفال وحقوقهم، وٕاتاحة مزيد الجديد التي أدت بدورها إلى سر 

من التفاعلية والمشاركة بين األطفال ذاتهم، بحيث أصبح بإمكان األطفال صياغة المضمون اإلعالمي 
وبثه عبر شبكة اإلنترنت وتبادل الملفات والتعليقات والصور والمعلومات مما سهل في تضييق الفجوة 

  )17(.األطفال في الريف والحضر، وبما يساهم في تعزيز حقوق األطفالالرقمية بين 

ولقد كان التفاقية حقوق الطفل تأثير عميق نحو االعتراف لألطفال بحقوقهم وحرياتهم في عدد من 
الدول، فقد استطاع أطفال الشوارع في البرازيل جذب انتباه وسائل اإلعالم العالمية والمحلية إليهم، 

بتنظيم أنفسهم للمطالبة بوقف عمليات القتل ضدهم أثناء الليل، ووصل هذا التنظيم إلى  عندما قاموا
تجمع منتظم ألطفال الشوارع في البرازيل، حيث يتم عقد مؤتمر لهم على المستوى القومي كل سنتين، 
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ف لوقف أنحاء البالد، واستطاعوا مخاطبة البرلمان البرازيلي التخاذ موق جميعبحضور ممثلين لهم من 
    )18(.هذه االنتهاكات

، والحركة العالمية من أجل )كما هو الحال في المغرب، تونس، األردن، اليمن(وتعد برلمانات األطفال 
األطفال صورة متميزة للتقدم الذي أحرزته اتفاقية حقوق الطفل على المستوى الدولي، حول ضرورة 

بجدية، وفي تمكينهم من المشاركة في عملية صنع  االهتمام بآراء األطفال، وبحقهم في التعبير عنها
  )19(. القرارات التي تؤثر على حياتهم

الرغم من أهمية الدور الذي تؤديه وسائل اإلعالم في هذا المجال، والذي يتعاظم مع تنامي على و 
افتقار "ا اإلعالم واالتصال، إال أن اللجنة الدولية لحقوق الطفل قد أبدت قلقها من مالحظة يتكنولوج

الدول العربية إلى استراتيجية للتعاون والتنسيق بين األجهزة الحكومية والمؤسسات غير الحكومية، وعدم 
    )20(".االتفاق على مناهج للعمل تحقق االتساق والتكامل

فالدول األطراف في اتفاقية حقوق الطفل ملتزمة بضرورة العمل على وقاية الطفل وحمايته من 
اد التي تضر به، سواء عن طريق اإلعالم التليفزيوني أو عن طريق شبكة اإلنترنت المعلومات والمو 

التي أصبحت من أهم أدوات المعلومات في العصر الحاضر، فحماية الطفل من المعلومات واألفكار 
الضارة ُيعد من األهمية بمكان، مثل حصوله على المعلومات المناسبة في ظل التقدم المعلوماتي 

  . الهائل
وفي هذا اإلطار، تزايدت حمالت المطالبة بحماية األطفال من بعض المواد الضارة أو من االستغالل 
بكل أشكاله عبر وسائط االتصال الحديثة، وساهمت بعض شركات البرمجة اإللكترونية مثل 

منظمة تهدف ( ECPATفي تطوير برامج لحماية األطفال، كما تقود منظمة  Microsoftمايكروسوفت 
حملة كبيرة لجعل اإلنترنت آمنة ) ى القضاء على بغاء األطفال والمواد اإلباحية واالتجار باألطفالإل

   )21(. لألطفال
  

  :وسائل اإلعالم ودعم حقوق األطفال: رابعاً 
  
 :البقاءو  الصحة سائل اإلعالم والحق فيو  - 1
، والحق في )6المادة (بقاء والنماء بالحق في الحياة وال وثيقاً  يرتبط الحق في تلقي المعلومات ارتباطاً  

، حيث يتطلب تمتع الطفل بحقه في الصحة إلى جانب توافر الخدمات الصحية )24المادة (الصحة 
العالجية والوقائية مجهود إعالمي من خالل تمكينه من النفاذ إلى المعلومات حول الصحة والمشكالت 

وتقوم وسائل . مراهقين والصحة اإلنجابيةالصحية التي يمكن أن يتعرض لها بما في ذلك صحة ال
اإلعالم في هذا الشأن بدور في تنمية الوعي بأهمية الحق في الصحة والبقاء، والمساهمة في حمالت 

  )22(.التطعيم والوقاية من مختلف األمراض
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 :اإلعالم والحق في النماء سائلو  - 2
ى نشر المعلومات والمواد ذات الفائدة على تشجيع وسائل اإلعالم عل 17تنص الفقرة أ من المادة  

وقد أكدت لجنة حقوق الطفل في عديد من المناسبات من خالل ، االجتماعية والثقافية للطفل
المالحظات التي تقدمها للدول عند تقييم تقاريرها على مسئولية الدول في توجيه اإلعالم إلى تحقيق 

مح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات أهداف التعليم فيما يتعلق بنشر قيم السلم والتسا
  .واألشخاص

آخر وهو تربية الطفل على قيم المساواة بين الجنسين، وقد تضمن النقاش  هدفاً ) 29(وتضمنت المادة 
ما يفيد بضرورة القضاء على الصور المهينة للنساء " حول حقوق الطفلة"العام للجنة حقوق الطفل 

عالنات،فهذه القيم تسهم في نشر عدم المساواة بين الجنسين والدونية والفتيات في وسائل اإلعالم واإل
    )23(.تجاه الفتاة

ونظرا لما للترفيه من أهمية خاصة في تحقيق نماء الطفل ورفاهة وتكوين شخصيته، فقد تضمنت 
هذا الحق، ووضعت على عاتق الدول مسئولية تمكين الطفل من المساهمة في الحياة ) 31(المادة 

قافية من خالل توفير فرص مالئمة ومتساوية للنشاط الثقافي والترفيهي لجميع األطفال دون تمييز، الث
والمواد الترفيهية التي تبثها وسائل اإلعالم ال بد أن تكون ذات أهداف تثقيفية ومالئمة للقيم السائدة في 

  .بلد ما دون إغفال للتفتح على التنوع الثقافي والحضارات األخرى
  
 :سائل اإلعالم والحق في الحمايةو  - 3

تعتبر لجنة حقوق الطفل المباديء التوجيهية لألمم المتحدة حول الوقاية من انحراف األحداث متممة 
  .لالتفاقية وضرورية لتطبيق بنودها المتعلقة بحماية الطفل

ئل اإلعالم وفيما يتعلق بالتنشئة االجتماعية السليمة للطفل أعطت هذه المباديء مكانة مهمة لوسا
  :حيث تشير إلى ضرورة

 .تشجيع اإلعالم على تمكين الطفل من النفاذ إلى المعلومات من مختلف المصادر -

 .تشجيع اإلعالم على التركيز على الدور اإليجابي للشباب في المجتمع -

 .تشجيع اإلعالم على بث المعلومات حول الخدمات واإلمكانات المتاحة لألطفال -

 .الم على الحد من بث صور الجنس والمخدرات والعنفتشجيع اإلع -

   )24(.بتأثير الرسائل السلبية للمخدرات والكحول على األطفال أن يكون اإلعالم واعياً  -
 

  :الجهود الدولية واإلقليمية والعربية في مجال حقوق الطفل واإلعالم: خامساً 
الم في مجال دعم حقوق األطفال، حظيت في ظل األدوار الرئيسية التي يمكن أن تؤديها وسائل اإلع

عالقة وسائل اإلعالم بحقوق الطفل باهتمام واسع النطاق خالل السنوات األخيرة من القرن العشرين، 
حيث عقدت العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية واإلقليمية والوطنية المعنية بدور وسائل اإلعالم 
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صياغة عدد من مواثيق الشرف التي تتناول  ت، كما تمفي الترويج لثقافة حقوق الطفل ودعمها
  .يمية والوطنيةأخالقيات العمل اإلعالمي في مجال حقوق الطفل على المستويات الدولية واإلقل

 

 :التفاقيات الدولية والقمم العالميةا - 1
وقعت  باستجابة واسعة النطاق من دول العالم، حيث 1989قوبلت االتفاقية الدولية لحقوق الطفل 

  .عليها أغلبية دول العالم باستثناء الواليات المتحدة األمريكية والصومال
وتقدم هذه االتفاقية منهاجًا عالميًا لتطبيق حقوق األطفال، تلتزم به جميع الدول المصدقة عليها، 

  )25(.وبموجب هذا التصديق تصبح االتفاقية بمثابة قانون من قوانين الدولة
أجزاء والديباجة، ويحتوى الجزء األول والمعني ) 3(مادة موزعة على ) 54(وتتكون االتفاقية من

 9مواد تختص بالتعهد واللجان، والجزء الثالث على  4ى مادة، والجزء الثاني عل 41بالحقوق على
  )26(. مواد تختص بالضوابط وغيرها، بما يجمع كل ما يتعلق بالطفل في المواثيق الدولية المختلفة

   )27(.ة األولى بسريان أحكام االتفاقية على كل إنسان لم يبلغ الثامنة عشرةوتقضي الماد
 مستديماً  وتنص االتفاقية على إنشاء لجنة معنية بحقوق الطفل مؤلفة من عشرة خبراء، تؤسس حواراً 

يشمل جميع األطراف المعنية بتعزيز حقوق الطفل، وتقدم الدول األطراف تقارير دورية إلى اللجنة 
  )28(.كيفية تنفيذها لالتفاقية وبشأن الصعوبات التي تواجههابشأن 

وقد ضمنت االتفاقية الحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية، ومن ناحية أخرى ساندت الحقوق 
المدنية والسياسية للطفل وحرياته، كما أرست توازنا بين مسئولية األبوين عن تنشئة الطفل ومسئولية 

    )29().18المادة (مساندة والمساعدة المالئمتين لألبوين في أداء مسئولياتهما الدولة عن تقديم ال

في تحقيق هدف نهائي مشترك،  ، وهو أن حقوق الطفل تسهم معاً شامالً  كلياً  وتتبنى االتفاقية نهجاً 
ن حقوق الطفل غير قابلة للتجزئة، وهي إالوصول إلى تنمية كاملة ومتناغمة لكل طفل، حيث : وهو
  . ابطة ويعتمد كل منها على اآلخرمتر 

، عقد أول مؤتمر قمة عالمي لإلعالم من أجل الطفل، وأصدر ميثاق تليفزيون 1995وفي عام 
األطفال، الذي تم تعديله في المؤتمر الثاني، ويهدف إلى وضع السياسات التي تحكم عمل شركات 

ل حماية األطفال من المخاطر التي يمكن فزيونية من أجياإلنتاج اإلعالمي وقنوات البث اإلذاعية والتل
  .أن تلحق بهم

صدر إعالن أوسلو بدعم من اليونيسيف لدراسة عالقة وسائل اإلعالم بحقوق  ،1999وفي عام 
األطفال، وشارك في صياغة هذا اإلعالن مجموعة من األطفال والشباب ووسائل اإلعالم والممارسين 

مناقشة خمسة  تالعاصمة النرويجية أوسلو، وتمللعمل اإلعالمي، وخبراء حقوق الطفل في 
  :هي ،)30(موضوعات

 .حق األطفال في الوصول إلى وسائل اإلعالم التقليدية، وكذلك الجديدة -

 .حق األطفال في تعلم ودراسة المضمون اإلعالمي -
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 .حق األطفال في المشاركة في وسائل اإلعالم -

 .لذي تبثه وسائل اإلعالمحق األطفال في الحماية من التعرض للعنف ا -

 . دور اإلعالم في حماية ونشر ثقافة حقوق الطفل -

على مجموعة من التحديات التي تواجه األطفال، ووسائل اإلعالم، والمؤسسات " إعالن أوسلو"وينص 
  )31(:المعنية بحقوق الطفل،  ومن هذه التحديات

  
  :ل التحديات التي تواجه المؤسسات المعنية بحقوق األطفا -2

  : التحدي بالنسبة للحكومات  . أ
والسعى لدمج  ،أو تكلفة مطلوبة االعتراف باألطفال كأداة لالستثمار في اإلمكانيات، وليست عبئاً  -

 .هذا المفهوم فى واقع السياسات الحكومية بما فيها سياسات اإلعالم

يم تقارير منتظمة إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية التي نصت عليها بنود اتفاقية حقوق الطفل، وتقد -
المرتبطة  )12،13،17( لجنة حقوق الطفل بشأن السياسات واإلجراءات الرامية إلى تحقيق المواد

 .بوسائل اإلعالم

ضمان توفير الموارد الالزمة حتى يتمكن األطفال والشباب من الحصول على المعلومات، وتوفير  -
كبر عدد من األطفال لخدمة احتياجاتهم الدعم لمبادرات وسائل اإلعالم من أجل التواصل مع أ

 .وتعزيز حقوقهم

 :التحدي بالنسبة للمنظمات واألفراد العاملين من أجل األطفال   . ب

 .احترام استقاللية اإلعالم بوصفه عنصرًا من عناصر المجتمع الديمقراطي -

 .مع الممارسين للعمل اإلعالمى لتعزيز وحماية حقوق الطفل العمل سوياً  -

 .عالم للحصول على مصادر معلومات موثوقة حول قضايا األطفالالتواصل مع اإل -

  : التحدي بالنسبة للممارسين للعمل اإلعالمي .ج
 .رفع مستوى وعي اإلعالميين بحقوق الطفل وكيفية حمايتها والترويج لها  -

 .ومهنياً  العمل وفق ممارسات إعالمية سليمة أخالقياً   -

 .واد اإلعالمية الموجهة لألطفالالم مقاومة الضغوط التجارية التي تؤثر فى  -

  :التحدي بالنسبة لألطفال والشباب.د
 .معرفة حقوقهم التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، واإلسهام في تحقيقها -

 .معرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات عن وسائل اإلعالم -

  .اغتنام الفرص للمشاركة في إنتاج ما يقدم في وسائل اإلعالم -
  :النسبة للقطاع الخاصالتحدي ب.ه

أن يأخذ في االعتبار حقوق األطفال فى الحصول على المعلومات والتعليم والمشاركة في وسائل  -
اإلعالم مع وضع المصلحة الفضلى للطفل بوصفها االعتبار الرئيسي في السعي لتحقيق 
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 .النجاح المالي والتجاري

  :التحدي بالنسبة لآلباء والمعلمين والباحثين .و
  .تراف بدور اإلعالم  في دعم حقوق األطفال، وتوفير بيئة حامية وداعمة لألطفالاالع -
الحصول على معلومات عن توجهات وسائل اإلعالم نحو حقوق األطفال، واإلسهام في تشكيل  -

 .مثل هذه التوجهات من خالل مجموعات النقاش المركزة

ل اإلعالم والطفل، وكان من أهم القمم وأرست القمم العالمية المتعاقبة مبادئ عديدة لعالقة وسائ
ووضعت مجموعة من المعايير التي يجب على ، 2004العالمية تلك التي ُعقدت بالبرازيل عام 

  )32(: اإلعالميين مراعاتها عند تناول حقوق األطفال وأهمها

   . االلتزام بمراعاة الدقة عند تناول أي قضايا تتعلق بهم -
  .د تضر أو تسيء إلى األطفالتجنب تناول الصور التي ق -
  .تجنب العرض الذي يعتمد على اإلثارة في الترويج لمواد إعالمية تتعلق باألطفال -
  .أن يؤخذ في االعتبار النتائج المترتبة على النشر أو اإلذاعة ألي مواد تتعلق باألطفال -
  .شخصيةإتاحة الفرص لألطفال للوصول إلى وسائل اإلعالم ليعبروا عن آرائهم ال -
  .الحرص على ضمان التحقق بصورة مستقلة من المعلومات التي يدلي بها األطفال -
  .استخدام طرق نزيهة في الحصول على صور ومعلومات تتعلق باألطفال -
  .التحقق من مصداقية أي منظمة تدعي أنها تتحدث باسم األطفال -
 .رعاية األطفال للمواد التي تنطوي على ال ينبغي أن يدفع األطفال ثمناً  -

 ريســـيف يعنـــى بـــاإلعالم وحقــوق الطفـــل فـــي اجتمــاع عقـــد فـــي أصــدر االتحـــاد الـــدولي للصــحفيين دلـــيالً 
اإلعالميـين  ويحـث، )33(ُيعرف بالمبادئ التوجيهية لالتحـاد الـدولي للصـحفيين ،1998في عام  البرازيلب

أوســع انتشــار يهم أن يشــجعوا وعلــوالمهنيــة،  المعــايير األخالقيــةعلــى تحمــل واجــب الحفــاظ علــى أعلــى 
ممكــن للمعلومــات حــول اتفاقيــة حقــوق الطفــل الصــادرة عــن األمــم المتحــدة ودالالتهــا لممارســة الصــحافة 

  .المستقلة
ويؤكد الدليل على أنه يجب على مؤسسات اإلعالم أن تعتبر انتهاك حقوق األطفال، والقضايا المتعلقة 

حتهم، ورفاهتهم االجتماعية، وجميع أنواع االستغالل لهم بسالمتهم، وحياتهم، وأمنهم، وتعليمهم، وص
  .كقضايا مهمة تستحق التحقيق فيها والحوار العام حولها

ويجــــب أن يكــــافح الصــــحفيون ومؤسســــات اإلعــــالم واالتصــــال لإلبقــــاء علــــى أعلــــى مســــتويات الســــلوك 
  :األخالقي في تغطية شئون األطفال، وعليهم على وجه الخصوص القيام بما يلي

الكفاح من أجل الوصول إلـى معـايير التميـز مـن حيـث الدقـة والحساسـية عنـدما يقومـون بالتغطيـة  -
  .اإلعالمية لقضايا تتعلق باألطفال

تجنــــب برمجــــة ونشــــر الصـــــور التــــي تتطفــــل علــــى المســـــاحة اإلعالميــــة المخصصــــة لألطفـــــال،  -
 .بمعلومات تّضر بهم
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اســـيس بهـــدف التـــرويج لمـــادة صـــحفية تشـــمل تجنـــب اســـتخدام التنميطـــات والعـــروض المثيـــرة لألح -
  .األطفال

النظر بعناية في نتائج نشر أي مادة إعالمية تتعلق باألطفال، والعمل علـى تخفـيض األذى الـذي  -
 . يصيب األطفال إلى الحد األدنى

أو بــأي شــكل آخــر، إال إذا كــان ذلــك  تــوخي الحيطــة والحــذر إزاء كشــف هويــة األطفــال تصــويرياً  -
  .لعامةللمصلحة ا

ضمان حق األطفال، حيثما أمكن ذلـك، فـي الوصـول إلـى وسـائل اإلعـالم واالتصـال للتعبيـر عـن  -
 .آرائهم الخاصة دون التعرض ألية استثارة من أي نوع

ضــمان التحقــق المســتقل مــن المعلومــات التــي يقــدمها األطفــال، وتــوخي العنايــة الخاصــة مــن أجــل  -
 .ألطفال المخبرين للخطرضمان إجراء هذا التحقق دون تعريض ا

  .تجنب استخدام صور األطفال المثيرة جنسياً  -
استخدام الطرق الشريفة والعلنية للحصول على الصور، وحيثما أمكن يتم ذلك برضي األطفال أو  -

 .الشخص الراشد المسئول عنهم أو الوصي عليهم أو ولي أمرهم

 . بة عن األطفالالتأكد من مؤهالت أي منظمة تدعي بأنها تتحدث نيا -

عدم دفع أية مبـالغ لألطفـال فـي مقابـل تـوفير مـادة إعالميـة تتعـرض لرفـاة األطفـال، أو أيـة مبـالغ  -
  .لوالديهم أو لألوصياء عليهم، إال إذا تبين أن ذلك لمصلحة الطفل

لقهـا دعـاءات التـي تطويجب على اإلعالميين أن يتفحصوا بطريقة ناقدة جميـع التقـارير المقدمـة لهـم واال
الحكومات حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن األمـم المتحـدة، كمـا يجـب علـى وسـائل اإلعـالم 
أال تفكر في ظروف األطفال على أنها مجرد أحداث، بل عليها أن تغطي باسـتمرار العمليـة التـي يمكـن 

  .أن تؤدي فعال إلى وقوع هذه األحداث
ها في وضع مبادئ توجيهيـة فـي تغطيتهـا لقضـايا األطفـال وقد بدأت بعض المؤسسات اإلعالمية بنفس

وبما يتوافق مع الخطـوط العريضـة لمعـايير هيئـة اإلذاعـة البريطانيـة عبـر المحتـوى الـذي تقدمـه الهيئـة 
فزيـــون واإلذاعـــة وشـــبكة اإلنترنـــت مســـتندة إلـــى مبـــادئ التشـــريع فـــي المملكـــة المتحـــدة يعبـــر شاشـــة التل

حيــث تســعى هــذه المبــادئ  )BBC،)34ئ التوجيهيــة لهيئــة اإلذاعــة البريطانيــةبالمبــاد البريطانيــة، وُتعــرف
إلى تحقيق أفضل الممارسات تجـاه حمايـة األطفـال وحقـوقهم، إذ يحتـل األطفـال والشـباب أهميـة كبـرى 

وتهــدف بــرامج األطفــال التــي  تنتجهــا إلــى تــوفير محتــوى تربــوي ممتــع . لــدى هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة
وذلــك لمســاعدة األطفــال علــى فهــم معنــى العــالم الــذي يعيشــون فيــه، وتتــيح لألطفــال  ،مومثيــر لالهتمــا

عديــدة  للتفاعــل مــع البــرامج التــي يــتم إنتاجهــا ســواء عبــر البريــد أو مــن خــالل شــبكة اإلنترنــت  فرصــاً 
ومواقــع التواصــل االجتمــاعي، والحفــاظ علــى رفــاة األطفــال والشــباب الــذين يســهمون فــي المحتــوى، فــي 

  .والتي تشمل حقهم في التعبير والمشاركة، كان في العالم تعمل فيه الهيئةأي م
  :  وتنص المبادئ األخالقية لهيئة اإلذاعة البريطانية على ما يلي 
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  .الحفاظ على كرامة وحقوق كل طفل واحترامها تحت أي ظرف من الظروف -
خاص بحق كل طفل في في المقابالت والتقارير المتعلقة باألطفال يجب إيالء اهتمام  -

  .الخصوصية والسرية،واالستماع آلرائهم ومشاركتهم في القرارات التي تؤثر عليهم
المصالح الفضلى لكل طفل، بما في ذلك تبني الدعوة لقضايا األطفال وتعزيز الحرص على  -

 . حقوق الطفل

وأن  ،العتباريجب أن تؤخذ آراء األطفال في ا، عند محاولة تحديد المصالح الفضلى للطفل -
 .وفقا لسنهم ومستوى نضجهمتعطى األهمية الواجبة لهم 

عند طلب الموافقة المسبقة من الطفل، ينبغي إعطاء كل المعلومات بطريقة يمكن فهمها من قبل  -
اإلجابة على التساؤالت،  نالمستفيد من ذلك، والتفكير مليا في سن ومدى نضج الطفل وقدرته ع

 . يشعر بضغط في إجباره على المشاركةوالتأكد من أن الطفل ال

ه أو أقرانه للخطر حتى عندما يتم ءعدم نشر قصة أو صورة يمكن أن تعرض الطفل أو أشقا -
 .تغيير هوية الطفل أو طمسها أو عدم استخدامها

وضع رفاهية جميع األطفال أو الشباب في المقام األول بغض النظر عن العمر، أو اإلعاقة،  -
و العنصر أو األصل العرقي أو المعتقد الديني أو الهوية الجنسية، فجميعهم لديهم أو الجنس، أ

 .الحق في الحماية من األذى أو اإلساءة

التشاور مع اآلخرين حول التداعيات السياسية واالجتماعية والثقافية في أي تحقيق إعالمى  -
 .يتناول وضع األطفال

 

  )35( عداد التقارير اإلعالمية حول األطفال وحقوقهمالمبادئ األخالقية لليونيسيف إل: سادساً 
ترى منظمة اليونيسيف أن إعداد التقارير اإلعالمية حول األطفال واليافعين والشباب يواجه تحديات 

  .عديدة ُتعرِّض األطفال موضوع التقرير اإلعالمي أو اآلخرين لخطر العقاب أو الوصم االجتماعي
جموعة من المبادئ لمساعدة اإلعالميين أثناء إعداد تقاريرهم حول وقد قامت اليونيسيف بتطوير م

القضايا التي تمسُّ األطفال وحقوقهم، وتعرض اليونيسيف هذه المباديء لتعزز دور وسائل اإلعالم في 
تغطية شئون األطفال بطريقة تناسب أعمارهم وتراعي حساسية قضاياهم، وتهدف هذه القواعد إلى دعم 

ن التفريط والتساهل بحقوق لدى اإلعالميين الذين يراعون خدمة المصلحة العامة دو  النوايا الفضلى
  .الطفل

  
  :المبادئ العامة .أ

 .ينبغي احترام كرامة جميع األطفال في جميع الظروف -

ية على أي اعتبار آخر، بما فيها و الفضلى لجميع األطفال وٕاعطاؤها األول ينبغي حماية المصالح -
    .لدعم والتأييد لقضايا األطفال وتعزيز حقوقهما اعتبارات كسب
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الفضلى للطفل، ينبغي االنتباه لحق الطفل في َأخذ وجهات نظره بعين  عند محاولة تقرير المصالح -
    .من االهتمام الواجب وفقًا لعمره ونضجه االعتبار، وٕاعطاء ذلك ما يستحقه

األطفال في  غي إيالء اهتمام خاص بحق جميعلدى مقابلة األطفال أو إعداد التقارير عنهم، ينب -
اتخاذ القرارات التي  الخصوصية الشخصية والسرية، وفي االستماع إلى آرائهم، وفي المشاركة في

 .تمّسهم، وفي توفير الحماية لهم من األذى والعقاب

ب على ينبغي استشارة أقرب األشخاص للطفل وأفضلهم قدرة على تقييم أوضاعه بالنسبة لما يترت -
 .التقرير الصحفي من تبعات سياسية واجتماعية وثقافية

ه أو أقرانه للخطر ءاالمتناع عن نشر أي قصة إخبارية أو صورة يمكن أن ُتعرِّض الطفل أو أشقا -
  .تغيير هوية الطفل أو طمسها أو عدم استخدامها حتى عندما يتم

  :إرشادات لإلعالميين خالل إجراء المقابالت مع األطفال .ب
وتجنَّب طرح األسئلة أو إبداء التوجهات أو المالحظات المبنية  ينبغي تجنب إلحاق األذى بأي طفل، -

أو غير الُمراعية لحساسية القيم الثقافية، أو التي تضع الطفل في موضع  على االجتهاد والتقدير
 الناجم عن أحداث ُتعّرضه لإلهانة، أو التي تبعث من جديد في نفس الطفل األلم والحزن الخطر أو

  .مؤلمة
أو دينهم أو  ضرورة عدم التمييز في اختيار األطفال للمقابلة بسبب جنسهم أو ِعرقهم أو عمرهم -

  .وضعهم أو خلفيتهم التعليمية أو قدراتهم البدنية
العروض التمثيلية من األطفال مثل رواية قصة أو القيام بعمل ال يشّكل جزءًا  االمتناع عن طلب -

  .يخهمتار  من
ويتم ذكر الغرض من  ضمان أنَّ يعرف الطفل أو الوصي عليه أنهما يتحدثان مع مراسل إعالمي، -

  .المقابلة والغرض منها
والوصي عليه من أجل إجراء جميع المقابالت والتصوير على شريط الفيديو  طلب اإلذن من الطفل -

 يكون هذا اإلذن مكتوبًا كلما كان ذلكالتوثيقية عندما يكون ذلك ممكنًا، ويجب أن  والتقاط الصور

  .ممكنًا ومناسباً 
وطريقة عقد المقابلة مع الطفل، ومحاولة التأكد من شعور األطفال  العمل على إيالء االهتمام بمكان -

وأنهم قادرون على رواية قصصهم دون ضغط خارجي،  الذين ُتجري المقابلة معهم باالرتياح،
الطفل للخطر أو التأثير عليه بصورة سلبية لعرض صورة  عرضوالعمل على ضمان عدم احتمال ت

  .بيته ومجتمعه المحلي
 
  :التقارير اإلعالمية عن األطفال إرشادات اليونيسيف حول إعداد. ج
الوصم االجتماعي ألي طفل، وتجنب تصنيف األطفال إلى فئات أو  تجنب إضافة المزيد من -

ذلك إلحاق األذى البدني أو النفسي بهم، أو تعّرضهم  للعقاب، بما في توصيفهم بأوصاف ُتعّرضهم
  .الحياة، أو التمييز ضدهم أو رفضهم من قبل مجتمعاتهم لإلساءة مدى
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 في الحاالت التي يتم فيها تعريف الطفل بصفته) صورته(هويته المرئية  تغيير اسم الطفل وطمس -

أو  ، أو متَّهماً  جنسية ساءة بدنية أولإلساءة الجنسية أو االستغالل الجنسي، أو مرتكبًا إل ضحيةً 
أو أحد والديه أو  مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية، ما لم ُيعِط الطفل ُمدانًا بارتكاب جريمة، أو 
 .وصيِّه موافقة خطية بذلك

في بعض الظروف التي تعرض الطفل لخطر إلحاق األذى به أو عقاب، أو إلمكانية وقوع مثل هذا  -
في  تغيير اسم الطفل أو طمس هويته المرئية، وذلك في حاالت تعريفه بصفته مقاتالً  الخطر، يتم

 .داخل وطنه أو مشرداً  ، أو بصفته طالبا للجوء السياسي، أو الجئاً الوقت الحاضر أو سابقاً 

  .توفير سياق دقيق لقصة الطفل أو صورته -
لتحقيق مصالح الطفل ) أو كليهما صورته اسمه أو( يمكن في بعض الحاالت استعمال هوية الطفل -

ي أو عقاب اجتماع الفضلى، ويتعّين توفير الحماية له من اَألذى ومساندته للتخلص من َأي وصم
 .عند اإلفصاح عن هويته

لمساعدة  على موقعها اإللكتروني وقد وضعت اليونيسيف قائمة مرتبطة بمواد اتفاقية حقوق الطفل
ضمن أجندة األولويات لديهم، وقياس إلى أي مدى تم إدماج اإلعالميين على وضع حقوق الطفل 

  .  حماية وتعزيز حقوق الطفل في المحتوى اإلعالمي
وهي من أوائل المنظمات القيادية لألعمال الخيرية ، Save the Childrenووضعت منظمة إنقاذ األطفال

دفاع عن حقوق الطفل على الدولية من أجل األطفال، ولديها فروع في معظم دول العالم، وتهتم بال
من المبادئ التوجيهية لإلعالميين في تغطيتهم لقضايا حقوق األطفال  الصعيد العالمي، وضعت عدداً 

  )36(:نوجزها فيما يلي
ضرورة أن يساعد اإلعالميون على تحويل األطفال من مجرد كائنات حية إلى موضوعات للطرح  -

 .ئل اإلعالموالمناقشة، وتشجيع مشاركة األطفال في وسا

 .ولياتهم تجاههائتشجيع النقاش حول حقوق الطفل وتوعية األطفال والمجتمع بها ومس -

زيادة التغطية اإلعالمية للقضايا التي تؤثر على حياة األطفال، ومراعاة الدقة والتنوع في اإلبالغ  -
 . عن انتهاكات حقوق األطفال

بما في ذلك االتفاقيات وااللتزامات (وق الطفل اختيار اإلعالميين الذين لديهم فهم كامل لحق -
 ). القانونية للدولة

عما يقدم في  ةتمكين األطفال المشاركين في صياغة صور واقعية وٕايجابية عن أنفسهم بديل -
 .التليفزيون

من تقديم وجهات  تشجيع األطفال على التعبير عن أنفسهم، واالستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم، بدالً  -
 .لكبار فقط عند تناول قضايا األطفالنظر ا

إتاحة الفرص لألطفال للكتابة وٕانتاج القصص اإلخبارية الخاصة بهم، وتوفير التنوع العرقي في  -
 .تناول قضاياهم
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وتجنب تصوير األطفال في إطار قصص العنف  ،التركيز على قصص النجاح الخاصة باألطفال -
مار الموارد المتاحة في تغطية التقارير الموضوعية من وسوء المعاملة، وٕادمان المخدرات، واستث

القضايا األخرى التي تؤثر في حياة األطفال مثل الميزانية الكيفية التي يتم بها تنفيذ االتفاقية الدولية 
 .لحقوق الطفل

ى األطفال من المجتمعات تجنب الصور النمطية والمفاهيم الخاطئة، وخاصة عند التركيز عل -
 .الفقيرة

من  مهمتجنب القصص التي تعكس األطفال المعاقين بطريقة غير محترمة، واالعتراف بأنهم جزء  -
 .المجتمع

النظر بعناية في اللغة المستخدمة لوصف األطفال، لتجنب إهانة األطفال من خالل استخدام  -
 .ا مدلول سلبي لديهممصطلحات معينة قد يكون له

 الذي صاغته الباحثة والمنتجة التليفزيونية آنا هووم ،)37( يونيةفز يوهناك ميثاق برامج األطفال التل

Anna Home ، في مدينة  1995في مارس " اإلعالم واألطفال"وتبناه مؤتمر القمة العالمي األول عن
دولة، وتم تنقيحه في المؤتمر الثاني لإلعالم واألطفال بمدينة  38ملبورن االسترالية، وأيدته في البداية 

 وكذلك خالل مناقشات اإلعالن اآلسيوي لحقوق الطفل واإلعالم عام. 1995في مايو ميونيخ 
1996.  

  :وتشمل مبادئ هذا الميثاق عدة بنود، هي  

يجب أن تكون لألطفال برامج ذات نوعية عالية، تعد خصيصًا ألجلهم، وال تستغلهم، ويجب أن  -
وعقليًا واجتماعيًا حتى يبلغوا كامل إمكاناتهم، تتيح هذه البرامج الفرصة لألطفال لكي ينموًا بدنيًا، 

 .إضافة إلى سعيها إلى تسليتهم
يجب أن يسمع األطفال أنفسهم، وأن يشاهدوا أنفسهم، ويعبروا عن أنفسهم، وثقافتهم ولغتهم  -

 .وتجاربهم الحياتية من خالل البرامج التليفزيونية التي تؤكد إحساسهم بأنفسهم وبمجتمعهم وبمكانهم
جب أن ترفع برامج األطفال مستوى ومعرفة الطفل بالثقافات األخرى وتقديره لها بالتوازي مع رفعها ي -

 .مستوى وعيه بخلفيته الثقافية
يجب أن تكون برامج األطفال متنوعة وواسعة النطاق من حيث نوعها ومحتواها، ولكنه يجب أال  -

 .تحتوي على مشاهد غير مبررة، العنف والجنس
تبث برامج األطفال في أوقات البث المعتادة، وفي األوقات التي يكون فيها األطفال يجب أن  -

موجودين لكي يستمعوا إليها ويشاهدوها، وأن يتم توزيعها عبر الوسائط أو التكنولوجيات األخرى 
 .التي يمكن الوصول إليها على نطاق واسع

ة أن تدرك كًال من حساسية وأهمية يجب على الحكومات والمنظمات المنتجة والموزعة والممول -
تليفزيون األطفال للمنتمين إلى الفئات السكانية األصلية، وأن تتخذ الخطوات الالزمة لدعمه 

  .أو بلهجاتهم/ وحمايته، مما يعزز برامج األطفال التي تبث بلغات األقليات و
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ألطفال المنعقدة بنيويورك ، انبثقت عن الدورة االستثنائية لألمم المتحدة الخاصة با2002وفي عام 
، والتي ترى أنه على صعيد تعزيز )38(، وثيقة عالم جدير باألطفال "عالم جدير باألطفال"والمسماة 

رفاهية الطفل على مختلف المستويات االجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية، أقرت 
اإلمكانيات للطفل للحصول على المعلومات  بوجوب التزام الدول األطراف بتوفير جميع 17المادة 

ينبغي أن تضطلع : وتضمنت الوثيقة عدة بنود، منها. والمواد من سائر المصادر الوطنية والدولية
وسائل اإلعالم الجماهيرية والمنظمات التابعة لها بدور أساسي في زيادة التوعية بحالة األطفال 

ن تضطلع بدور أنشط في تزويد األطفال واآلباء واألسر والتحديات التي يواجهونها، وينبغي أيضًا أ
والرأي العام بمعلومات عن المبادرات الرامية إلى حماية حقوق الطفل وتعزيزها، وينبغي أن تساهم في 

  .البرامج التربوية للطفل
  

  :المبادرات الدولية واإلقليمية للتشجيع على العمل اإلعالمي من أجل ومع الطفل :سابعاً 
ليونيسيف جائزة يوم اإلذاعات الدولي من أجل الطفل عن التفوق اإلذاعي والتليفزيوني في خطوة تمنح ا

منها لتشجيع الشباب على المشاركة في وسائط اإلعالم على مدار السنة، وال تأخذ اليونيسيف بعين 
شكل االعتبار نوعية العمل فحسب، ولكن أيضا التزام اإلذاعيين باشتراك الشباب واحتضانهم ب

  )39(.مستمر
، جائزة سنوية للعاملين في قطاع )ABU  (Asian – Broadcasting Union) )40وتخصص منظمة

ويرشح لنيل الجائزة سنويًا أحسن البرامج . التليفزيون في منطقة آسيا والمحيط حول حقوق الطفل
رف القنوات التليفزيونية وهي تثمن المجهودات المبذولة من ط. التلفزيونية التي يتم إنجازها في المنطقة

  .التي تتميز بتغطية المسائل المتعلقة بالطفولة
وسائل اإلعالم على األخذ بعين االعتبار حق األطفال في حماية حياتهم   ECPATوتشجع منظمة

  )41(.الشخصية، وتدعو إلى اعتماد مواثيق شرف إعالمية لحماية األطفال من التشهير

  :عالم وحقوق الطفلالجهود العربية في مجال اإل.1
  :المنتديات وخطط العمل العربية .أ

في إطار تعزيز الدور االجتماعي والتنموي لوسائل اإلعالم،عقد المنتدى العربي األول لإلعالم العربي 
تمخض عن المنتدى الميثاق العربي لإلعالم ، و 2004وحقوق الطفل بمدينة دبى في ديسمبر عام 

ل تسترشد به وسائل اإلعالم العربية خالل وضع برامجها الموجهة وحقوق الطفل ليكون بمثابة دلي
  .)42(لألطفال، بما يكفل الترويج لمفهوم حقوق الطفل بين األطفال والكبار

، "اليافعين وتمثيلهم باإلعالم"، عقد في دبي المنتدى اإلعالمي العربي الثالث، بعنوان 2007وفي عام 
فرصًا أكبر للمشاركة والتعبير عن  منح اليافعين: ات أهمهاوأسفر هذا المنتدى عن عدد من التوصي

أنفسهم، والتحدث عن مخاوفهم، وطموحاتهم وحقوقهم، وااللتزام بالمبادئ األساسية لالتفاقية الدولية 
  .)43(في البرامج الموجهة لألطفال والشباب لحقوق الطفل



_________________________________________________________________________ 

99 
 

ؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى ، عقد في بيروت منتدى اإلعالميين التمهيدي للم2010وفي عام 
، برعاية جامعة الدول العربية، واستهدف "اإلعالميون أنصار حقوق الطفل" لحقوق الطفل تحت عنوان

التعرف على أشكال إسهام اإلعالم العربي في متابعة تنفيذ حقوق الطفل، وأهداف الخطة العربية 
ل اإلعالم في الترويج وصيانة حقوق الطفل، الثانية للطفولة، وتسليط الضوء على أهمية دور وسائ

وتمثلت أهم .واالستفادة من التجارب العربية والعالمية الرائدة في اإلعالم ضمن إطار حقوق الطفل
التوصيات فى وضع إطار عمل خاص باإلعالم وحقوق الطفل يلحق بالخطة العربية الثانية للطفولة، 

ها، ووضع مبادئ إرشادية للتعامل اإلعالمي المهني مع وٕاشراك اإلعالميين في التعريف بها وتنفيذ
قضايا حقوق األطفال، وٕاتاحة ونشر الوثائق واألدبيات ذات العالقة باإلعالم وحقوق الطفل وقضاياه، 
ودعوة  مجلس وزراء اإلعالم العرب إلى تشكيل لجنة قياس ومتابعة لتقييم المواد اإلعالمية الموجهة 

ول العربية إلى تخصيص جائزة تمنح في مجال اإلعالم الموجه للطفل، للطفل، ودعوة جامعة الد
وقياس مدى تطبيق المواثيق والمبادئ الخاصة باإلعالم وحقوق الطفل، ودعوة الدول األعضاء إلى 

  .  )44(إنتاج برامج إعالمية عربية لألطفال ذات نوعية جيدة تعزز الثقافة العربية وتسهل تبادلها
وحتى اآلن جائزة اإلعالم العربي في حقوق الطفل بهدف  2008منذ عام وخصصت اليونيسيف 

تشجيع اإلعالميين المتمرسين والهواة العرب على إعداد تقارير عن واقع حقوق األطفال، وذلك في 
البرامج اإلذاعية، والبرامج التليفزيونية، والصحافة اإللكترونية، والصور الفوتوغرافية،  :خمس فئات
  .)45(روالكاريكاتي
الخطة العربية لرعاية وحماية وتنمية  1992ستوى خطط العمل العربية، صدرت في عام وعلى م
عن اجتماع عربي رفيع المستوى دعت إليه جامعة الدول العربية، وشارك  2000 - 1992الطفولة 

فيه وزراء ومسئولون ومتخصصون في جميع المجاالت المتعددة المعنية بشئون الطفل في الوطن 
  .العربي
الخطة مسايرة للتوجيهات العالمية التي صاغتها االتفاقية الدولية لحقوق الطفل، إال أنها  وجاءت

واشتملت على أهداف وغايات، ونصت .التزمت في ثناياها بالخصوصية التي تنفرد بها األقطار العربية
ي، بما أيضًا على وسائل وآليات عمل نحو إنجاز هذه األهداف سواء على المستوى القطري أو القوم

يغطي مجاالتها المتعددة؛ الصحية والتعليمية والتربوية والثقافية واإلعالمية واالجتماعية والبيئية 
ولتفعيل تنفيذ هذه الخطة قامت إدارة الطفولة بجامعة الدول العربية باستحداث .والتشريعية والمعلوماتية

التي تضمنتها الخطة العربية  آلية للمتابعة من خالل تصميم استبيانات لكل مجال من المجاالت
  . )46(وعممتها على الدول األعضاء

، والتي وضعت مجموعة من االستراتيجيات 2015 -2004وصدرت الخطة العربية الثانية للطفولة 
تأمين الصحة والحياة اآلمنة ورعاية الطفولة المبكرة، : واألهداف والتدابير لتحقيقها في المجاالت التالية

ة القدرات، والحماية، وتمكين جميع األطفال وبخاصة اليافعين واليافعات من تنمية قدراتهم والنماء وتنمي
والمشاركة فى تقدم مجتمعاتهم من خالل ممارسة حقوقهم فى التعبير وفق قدراتهم المتاحة، وٕاكسابهم 



_________________________________________________________________________ 

100 
 

، وٕامكاناتهم المعارف والمهارات والقدرة على اتخاذ القرارات، والتواصل مع اآلخرين، وتنمية طاقاتهم
  .اإلبداعية، وتمكينهم من المشاركة الفعالة فى التقدم

وقد تم تعزيز وسائل وأساليب الرصد والمتابعة والتقييم إلجراءات تنفيذ هذه الخطة من خالل توفير 
أجهزة الرصد والتقييم على المستوى العربي، واإلسراع بوضع خطط وطنية للطفولة ذات مراحل زمنية 

نظم رصد ومتابعة تفصيلية لتنفيذ أهداف الخطة فى ضوء مؤشرات يمكن قياسها، محددة، ووضع 
وٕاصدار تقرير وطني سنوي حول أوضاع الطفولة ومؤشرات األداء واإلنجاز، وٕاشراك مختلف 
القطاعات فى إعداده ومناقشته، وٕانشاء اآلليات الالزمة وتطوير القائم منها للتخطيط والمتابعة للخطط 

ع برامج تدريبية لقيادات العمل والعاملين فى مجاالت حقوق الطفل حول تصميم الوطنية، ووض
المشاريع وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها، وتأسيس مراكز أو قواعد معلومات وطنية خاصة بالطفولة، 
والعمل على االستفادة من المبادرات الرائدة الخاصة بحماية الطفل، وتعيين مراقب دولة أو مندوب 

الطفل وغيرها، وعقد ندوات ومؤتمرات وطنية لتدارس قضايا الطفولة المختلفة، والعمل على حماية 
متابعة المالحظات الختامية للجنة حقوق الطفل بشأن التقارير األولية والدورية المقدمة من الدول، مع 

  .)47()إن وجدت(السعي إلى مراجعة التحفظات 
ة لإلعالم العربي، بمؤسساته وأجهزته، المنظور الشامل وقد صاغت االستراتيجية اإلعالمية العربي

  .للمنطلقات وأهداف العمل الميدانية لالستهداء بها في رسم السياسات البرامجية
وتؤكد هذه االستراتيجية أهمية استمرار اإلعالم العربي في الحفاظ على رسالته الحيوية في خدمة 

إسهام  والتنمية والخدمات التعليمية، كما تؤكد أهميةالمجتمع العربي في مجاالت التوعية والتثقيف 
اإلعالم في الحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية لألمة العربية في عصر العولمة، وٕاثراء شخصية 

باعتبار الهوية قضية محورية في ظل العالم ، المواطن العربي في إطار متوازن من األصالة والمعاصرة
الم العربي بالعمل على تعميق انتماء اإلنسان العربي إلى جذوره األصيلة المفتوح، بحيث يسهم اإلع

المتمثلة في قيمه الروحية، وحضارته، وتاريخه، وقضاياه المعاصرة وطموحاته وآماله في المستقبل 
األفضل، ليكون ذلك سياج الوعي الذي يحافظ من خالله على هويته، وينفتح في ذات الوقت على 

  .)48(فيه العصر الذي يعيش
وهناك الوثيقة اإلطارية للتكامل بين السياسات اإلعالمية والثقافية في العالم العربي، والتي تهدف إلى 

  :تحقيق عدد من األهداف، منها
دعم التنمية اإلعالمية والثقافية في العالم العربي، وحماية الهوية والثقافة العربية مما يواجههما  -

  .فمن طمس وتشويه أو غلو وتطر 
التأكيد على أهمية تشجيع اإلنتاج الثقافي واإلعالمي العربي بما يالئم احتياجات المواطن العربي  -

 .)49(وثقافته ويضمن التنشئة السليمة، ويوفر التحصين الالزم لألطفال واليافعين
، لتحقيــــق )2018 -2009( العشــــرية العربيــــة للتنميــــة التشــــاركية لإلعــــالم واالتصــــاالت  وقــــد صــــيغت

  )50(: ألهداف التاليةا
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تحقيق التكامل بين قطاعي اإلعالم واالتصال في العالم العربي، تعزيزًا لحـق اإلنسـان العربـي فـى  -
الحصول على الخدمات المتطـورة فـي اإلعـالم واالتصـاالت، وتمكينـًا للـوطن العربـي مـن اإلسـهام 

تنمـوي يضـع اإلنسـان فـي  بفاعلية مع المجتمع الدولي في بناء مجتمع معلومات جـامع ذي توجـه
  .صميم اهتماماته

كســر الفجــوة الرقميــة وتنميــة المحتــوى الرقمــي العربــي مــن خــالل إطــالق الخــدمات الرقميــة عبــر  -
مختلف الوسـائل فـي المنطقـة العربيـة، وضـرورة تعمـيم الخدمـة الشـاملة بمـا يسـهل الحصـول علـى 

ج فـــي عـــالم االتصـــاالت، وذوي نـــدماالفئـــات التـــي لـــم تـــتمكن بعـــد مـــن اال الخـــدمات، وخصوصـــاً 
   .االحتياجات الخاصة والنساء واألطفال، وفي المناطق النائية بغية تعزيز اندماجهم في المجتمع

  
  :ن مؤسسات إقليمية وعربيةعمواثيق صادرة   .ب

، 1983قامت األمانة العامة لجامعة الـدول العربيـة بصـياغة مشـروع لميثـاق حقـوق الطفـل العربـي لعـام 
 ، وٕان1983إلى الدورة الرابعة لمجلس وزراء الشئون االجتماعية العرب المنعقدة في تونس عـام وقدمته 

  )51( .التصديق عليه من قبل المجلسلم يتم إقرار الميثاق و 
، قبــول 1997وقــررت الوفــود المشــاركة فــي مــؤتمر القمــة اإلفريقــي حــول األطفــال والبــّث، خــالل أكتــوبر 

. 1995مـــايو  29عتـــرف بـــه دوليـــًا، والـــذي تـــم إقـــراره فـــي ميـــونيخ بتـــاريخ فزيـــون األطفـــال الميميثـــاق تل
وٕاضــافة إلــى ذلــك، تــم تعــديل ميثــاق بــّث بــرامج األطفــال الصــادر عــن مجتمــع التنميــة الجنــوب إفريقــي 

أخــذًا بعــين االعتبــار احتياجــات  "ميثــاق إفريقيــا لبــث بــرامج األطفــال" ليتغيــر مســماه إلــى) 1996يونيــه (
  )52(: ريقيا، ويتضمن الميثاق عدة بنود أهمهااألطفال في أف

ــّد خصيصــًا ألجلهــم، وال تســتغلهم فــي أيــة تيجــب أن   - كــون لألطفــال بــرامج ذات نوعيــة عاليــة، ُتَع
مرحلـــة مـــن مراحـــل عمليـــة إنتـــاج البـــرامج، ويجـــب أن تتـــيح هـــذه البـــرامج الفرصـــة لألطفـــال لكـــي 

  .يتطوروا بدنيًا، وعقليًا واجتماعياً 
  .ية األطفال من االستغالل التجارييجب حما  -
يجب ضمان فرصة عادلة لألطفال للحصول على البرامج، وإلنتاج البـرامج بأنفسـهم حينمـا يكـون   -

  .ذلك ممكنًا، دون المصادرة على حق الطفل في حرية التعبير والفكر والضمير والدين
م، وثقــافتهم ولغــتهم وتجــاربهم يجــب أن َيســمع األطفــال أنفســهم، وأن يشــاهدوا ويعبــروا عــن أنفســه  -

  .الحياتية من خالل وسائل اإلعالم اإللكترونية التي تؤكد إحساسهم بأنفسهم
يجـب أن تخلـق بــرامج األطفـال فرصــًا للـتعلم والتمكــين بهـدف تعزيـز ودعــم حـق الطفــل فـي التعلــيم  -

  .والنماء، وترفع من مستوى وعى الطفل بثقافته وبالثقافات األخرى
كون برامج األطفال متنوعة مـن حيـث نوعهـا ومحتواهـا، ولكنهـا يجـب أال تحتـوي علـى يجب أن ت  -

  .مشاهد تنطوي على العنف والجنس، من خالل وسائل البث المسموع أو المرئي
يجــب أن تُبــّث بــرامج األطفــال فــي أوقــات البــث المعتــادة والمناســبة لألطفــال، ويــتم توزيعهــا عبــر   -

 .التي يمكن الوصول إليها على نطاق واسع الوسائط التكنولوجية األخرى
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قامت إدارة الطفولة باإلدارة العامة للشئون االجتماعية والثقافية بجامعة الدول العربية ، 2000وفي عام 
تفاقية األمم المتحدة ابوضع مشروع دليل تشريعي نموذجي لحقوق الطفل العربي، في ضوء بنود 

الطفولة، وفي ضوء اآلراء والمالحظات التي وردت من الدول لحقوق الطفل، والخطة العربية لرعاية 
األعضاء على مشروع الدليل، والتعديالت التي توصلت إليها اللجان الفنية المتخصصة المشكلة بقرار 

وزراء وقد اعتمد مجلس  .ووضع صياغته النهائية ،من مجلس وزراء العدل العرب لدراسة المشروع
، الدليل التشريعي 2000المعقودة في شهر نوفمبر عام  ةسة عشر العدل العرب في دورته الساد
  .النموذجي لحقوق الطفل العربي

ويهدف الدليل إلى تركيز الضوء على موضوع حقوق الطفل وتيسير تقنينها في كل دولة عربية، ويعد 
جعة هذا الدليل بمثابة دعوة للدول األعضاء لوضع قانون خاص بالطفل، أو لالسترشاد به في مرا

تشريعاتها المتعلقة بشئون الطفل، بما يسهم في النهوض بأوضاع الطفولة العربية بوجه عام، وبالرصد 
  .)53(البشري المستقبلي لألمة العربية

وثيقة اإلطار العربي لحقوق  ، اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة2001وفي عام 
  .باألردن 2001مارس  28 الطفل خالل القمة العربية التي عقدت في

وتؤكد ديباجة هذه الوثيقة على أن إعالء مصالح األطفال الفضلى تمثل األولوية القصوى لتقدم األمة 
وتسعى الوثيقة إلى تحقيق العديد من األهداف في مجال حقوق البقاء  .وتحقيق األمن القومي العربي

  .ةللطفل، والنماء، والمشاركة، والحماية، والحقوق المدني
في سن ( تمكين الطفل اليافع : وتتمثل حقوق الطفل في المشاركة التي نصت عليها الوثيقة في 

من تنمية قدراته الفنية الخالقة، وتأكيد اتجاهاته اإليجابية والمشاركة الفعالة في تقدم ) المراهقة
  .)54(مجتمعه

وقد عقد ، لإلعالم وحقوق الطفل الميثاق العربي وتبنى المنتدى العربي األول لحقوق الطفل واإلعالم
  )55(: وقد نصت أهم بنود الميثاق على ما يلي، 2004هذا المنتدى بمدينة دبي في ديسمبر عام 

أن تكون خطط العمل الخاصة باإلعالم وحقوق الطفل منسجمة مع النهج الشامل القائم على  -
  .حقوق الطفلحقوق الطفل من منظور حقوق اإلنسان ومبادئ االتفاقية الدولية ل

أن تنطلق خطط العمل الخاصة باإلعالم وحقوق األطفال من كون األطفال أصحاب حقوق ولهم  -
  .رائهم في جميع المسائل التي تهمهمآحق المشاركة وحرية التعبير عن 

ولها مراحل زمنية  ،أن تكون خطط العمل الخاصة باإلعالم وحقوق الطفل واقعية ومحددة -
مع وضع نظم رصد وتقييم إقليمية ووطنية تتيح تقييم ما يتحقق من مضبوطة في كل دوله 

  .أهداف هذا الميثاق
بما في ذلك الحق في  ،أن تسهم وسائط اإلعالم في تأمين حق الطفل في اإلعالم واالتصال -

  .وتلقيها وٕاذاعتها دون أى اعتبار للحدود ،حرية طلب جميع أنواع المعلومات واألفكار
عبر وسائل اإلعالم لتزويد األطفال وبخاصة المراهقين بالمعلومات الدقيقة  وضع برامج خاصة -
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  .بشأن حقوقهم في األسرة والمدرسة وشتى أوجه الحياة المجتمعية
  .تدريب موظفي اإلعالم والعمل االجتماعي على نشر ثقافة حقوق الطفل على نطاق واسع -
  
  :ميثاق شرف للعاملين في مجال أفالم الطفل العربي  . أ

، أصدر المجلس العربي للطفولة والتنمية في إطار مهرجان القاهرة الدولي لسينما 1991في عام 
وتضمن الميثاق مجموعة من المنطلقات ، ميثاق شرف للعاملين في مجال أفالم الطفل العربي األطفال
مجموعة من  مراعاة القيم واستثمار التاريخ واالهتمام بالتراث، وتحقيق الترفيه، إضافة إلى: تضمنت

المحاذير مثل تجنب كل ما يدعو إلثارة الفتن الطائفية أو البلبلة الفكرية والتعصب العقائدي أو التمزق 
  .إلخ..مهنة مشروعة أو التقليل من أهمية الحرف اليدوية ةاالجتماعي، وتحقير أي
ولية، وتقديرا ألهمية للمبادئ واألهداف التي نصت عليها المواثيق العربية والد وجاء الميثاق تأكيداً 

الدور الذي تلعبه أفالم األطفال في مجال الترفيه والتثقيف والتعليم، والتي تتعدد وسائل وصولها للطفل 
لما قد تؤدي  المباشر، وتحسباً  يفزيون أو الفيديو أو أقمار البثالعربي عن طريق دور العرض أو التل

من هؤالء  في القيم وبلبلة في األفكار، والتزاماً  إليه مشاهدة بعض هذه األفالم الوافدة من اهتزاز
  .)57(العاملين بأهمية الرسالة التي يتصدون لها معلنين استعدادهم لتحمل المسئولية

  
  :ميثاق شرف اإلعالميين لحماية األطفال من العنف .ب

بدعم من  أعد المجلس العربى للطفولة والتنمية ميثاق شرف اإلعالميين لحماية األطفال من العنف،
، بهدف تزويد 2007عام  )أجفند( برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية

اإلعالميين بخلفية معرفية للتوعية بضرورة مواجهة العنف الممارس ضد األطفال، واستثمار التقنيات 
توحيد الرؤية اإلعالمية الحديثة لوسائل اإلعالم في تعريف الرأي العام بالعنف الموجه ضد األطفال و 
إلعالم صديق لألطفال،  العربية لمناهضة العنف ضد األطفال اعتمادًا على عدة مبادئ أساسية تحقيقاً 

  )56(: وتتمثل مبادئه في
العمل على تلبية حاجات األطفال إلى النمو والتقدم، وتأسيس البرامج والرسائل اإلعالمية  -

ة على أساس تلك الحاجات في تكاملها الجسمي والعقلي الموجهة لألطفال وللمعنيين بالطفول
  .والوجداني واالجتماعي

الحرص على صيانة فطرة األطفال وتعزيز اإلمكانات الكامنة فيهم من مصادر الخير والنماء  -
واإلبداع، وأن تتفق المواد واألنشطة اإلعالمية مع الحاجات اإلنمائية لألطفال في السنوات 

  .طفولة ومراهقة العمرية المختلفة
االلتزام في كل ما يقدم لألطفال من أنشطة إعالمية بصالح الطفل ورفاهته والتحقق من كون لغة  -

  .معرفية وثقافية ووجدانية اإلعالم متفقة مع لغة الطفل وما تحمله من معانٍ 
الوعي بمشكالت األطفال، وما قد يواجههم من أخطار العنف واإلساءة واإلهمال، وكذلك  -

  .بأساليب حمايتهم ومساندتهم
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الحرص على المصداقية العالية من أجل كسب ثقة األطفال الذين يتفاعلون بثقة واحترام  -
متبادلين، وٕاتاحة مساحة كافية من الفرص والمواقف لألطفال يعبرون فيها عن أنفسهم وتطلعاتهم 

  .ومعاناتهم ووجهات نظرهم
طفال، بأن يكون محبًا للطفل ويحسن اإلنصات إلى أن يتصف اإلعالمي كي يكون صديقًا لأل -

  .أفكاره ومشاعره، وأن يستجيب لواقعة المعاش ولتطلعاته إلى ترقية هذا الواقع
توخى الحرص إزاء عدم تعريض األطفال لبرامج أو مشاهد تبث نماذج من العنف والرعب والهلع  -

  .سلوكياتهمبما يؤثر في األطفال بشكل بالغ الضرر، وقد يحاكونها في 
التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تضافر الجهود وٕاحكام دائرة  -

التصدي للعنف ضد األطفال وتخفيف أثره ومعالجة أسبابه، وطرح قضايا العنف واإلساءة 
  .واإلهمال من أجل الوعي بهذه القضايا ومناصرة حقوق األطفال في الحماية والرعاية

واستطالع آراء األطفال  ،مل على مشاركة األطفال في البرامج واألنشطة اإلعالميةالع -
واستخالص وجهات نظرهم، واالعتراف بها وتقديرها، والتعبير عن أنفسهم بحرية وتلقائية من 

  .أجل كسب مشاركتهم الفعالة في عالم نحن جميعًا شركاء فيه
سور التواصل الفعال بين اإلعالميين واألطفال من العمل على تهيئة البيئة اإلعالمية إلقامة ج -

أجل رسالة إعالمية فعالة من الطفل وبالطفل وللطفل، وذلك من خالل إتاحة الفرص الكافية 
  .ألن يكون لألطفال دور فعال في إعداد وتقديم المادة اإلعالمية الموجهة لهم

  
  :شبكة اإلعالميين العرب لمناهضة العنف ضد األطفال .ج

عن تأسيس شبكة اإلعالميين العرب لمناهضة العنف ضد األطفال،  2007أعلن المجلس عام كما 
بهدف الوصول لدور بناء لإلعالم في بيان ورصد واقع العنف ضد األطفال بالعالم العربي، ودعم دوره 
، تجاه توعية المجتمع وصناع القرار واألسر واألطفال والمهنيين بحقوق الطفل ومناهضة العنف ضده

والتعريف بالبرامج الوطنية واإلقليمية والدولية المناهضة للعنف ضد األطفال، وليكون اإلعالم أيضا 
وبلغ عدد .وسيلة توفر فرصة لألطفال لممارسة حقهم بالمشاركة وحمايتهم من العنف الموجه ضدهم
ية أكثر من أعضاء شبكة اإلعالميين العرب لحماية األطفال من العنف بعد تأسيس الشبكات الوطن

  .إعالمي عربي 300
وبالتعاون مع " أجفند"بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية وتبنى المجلس العربي للطفولة والتنمية 

استهدف كسر حاجز الصمت في العالم العربي  عربياً  عدد من الشركاء على المستوى الوطني مشروعاً 
استهدف فيه فئة  ،ه لمناهضته والحد منهأشكال جميعحول قضية العنف الممارس ضد األطفال ب

وفي سياق تنفيذ . في دعم جهود حماية األطفال، وٕادراكا لدوره المؤثر أساسياً  اإلعالم بصفته شريكاً 
هذا المشروع ،عقد المجلس سلسلة من ورش العمل الوطنية لإلعالميين العرب لنشر ثقافة حقوق 

استهدفت اإلعالميين فى عدد  2012- 2010من  الطفل ومناهضة العنف ضد األطفال خالل الفترة
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  .مانالعراق، تونس،األردن،السعودية، اليمن، قطر، لبنان، سلطنة عُ : من الدول العربية شملت
لإلعالميين بالتعاون مع المنظمة السويدية  دليالً  2007وأعد المجلس األعلى للطفولة فى لبنان عام 

بمعايير األصول األخالقية والمهنية التي واهتم هذا الدليل ، )Save the Children  )58لرعاية األطفال
سيعتمدها اإلعالميون في إدراج مبادئ اتفاقية حقوق الطفل والمواثيق الدولية ذات الصلة أثناء التعامل 

  :مع الطفل ومقاربة أي شأن من شئونه وفق عدة مبادىء، نوجزها فيما يلي
  .عالمااللتزام باألخالقيات العامة لإل: أوالً 
  .احترام المواثيق الدولية المتعلقة بالطفل: ثانياً 
  .ٕاشراكه في اتخاذ القرارات التي تمّسهو  احترام كرامة الطفل واالستماع إلى آرائه: ثالثاً 

  
  )59(": براعم "المبادئ األخالقية لقناتي الجزيرة لألطفال و .د

- 3المدرسة من  سن قبل الموجهة لألطفال  "براعم" قناتي الطفل عبر لحماية وضعت شبكة الجزيرة سياسة
 ، وذلك عبر صياغة إرشادات)سنة 18 إلى 6 من(ًا سن لألكبر الموجهة "لألطفال الجزيرة"سنوات، وقناة  6

 حماية حقوق  مجال في عالمياً  المعتمدة "الممارسات أفضل" مع متناغماً  وطورته ليكون ،التحريري المنهج

 عالقتها حماية حقوق الطفل، وتحدد تجاه والمسئوليات األدوار لى تحديدالطفل، وتهدف هذه اإلرشادات إ

 يتواصلون الذين الخدمات وبمقدمي المستقلة التي تتعامل مع شبكة الجزيرة اإلنتاج البرامج وبشركات بمعدَّي

  :أهم هذه البنود ومن  القناة، باسم تسمى التي أو تنفذها القناة التي األطفال مع
 ،وبثها البرامج عند إنتاج وكرامتهم، رفاهيتهم بحماية عشرة الثامنة سن دون اه األطفالااللتزام تج -

  .شبكة اإلنترنت على المنشورة المواد محتوى وكذلك في
البرامج وحمايتهم من أي خطر أو  في المشاركين األطفال سالمة ضمان العاملين مراعاة جميع -

  .لها االستجابة وتتم الجدية بكامل ذتؤخ المعاملة سوء عن شكوك أية وٕان إزعاج،
األسرة قبل  يمثل شخص أي أو األوصياء أو األهل موافقة على ينبغي على العاملين الحصول -

  .القناة برامج في إشراكهم أو إجراء مقابلة مع األطفال
 والديه -األمر لزم وٕاذا - الطفل أن من يتأكدوا أن في األطفال يستضيفون الذين المنتجين جميع على -

الموافقة،  على الحصول قبل به يعلموه أن يجب كما ونوعه، نمط البرنامج يفهم عليه، الوصي أو
  .القناة برامج في الطفل لمشاركة رفض أي احترام وعلى المنتجين

أو  لمشاركته الطفل على الوصي من أو األهل من خطية موافقة على الحصول المنتجين على -
  .للجدل مثيرة بسيطة أو غير المشاركة ولو حتىالبرنامج،  في لمساهمته

 عدم على والحرص متوقعة، األطفال مشاركة عن المترتبة النتائج تكون أن على الحرص المنتج على -

 أو للطفل المعقولة بالنفقات التكفل غير مادي، إغراء أي يعرض أال المنتج وعلى، الطفل تخويف

  .لمشاركة فى البرامجموافقتهم على ا على الحصول مقابل ألهله
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 وسالمتهم الجسدية المشاركين األطفال صحة عن مسئوالً  ليكون برنامج كل عن شخصاً  القناة تعينَ  -

  .البرنامج في للمشاركة أو للحضور سواء والمعنوية،
وليحرص  ،الطفل برفاهية تتعلق التي األمور عن مسئوال ليكون شخص اختيار اإلنتاج على فريق -

 تزويد يجب كما، الطفل سياسة حماية ويطبق، القناة إرشادات يطبق اإلنتاج شركة فريق أن على

  .على البرنامج المصادقة عملية من كجزء المسئولين بأسماء القناة
أي  وعند إدانة إقرار، ورقة على يوقعوا أن األطفال مع يعملون نالذي اإلنتاج موظفي جميع على -

  .القناة مع بالعمل مرتبط مشروع أي من اً فور  يقصى فإنه للطفل باإلساءة موظف
  

  :نماذج ناجحة لمشاركة األطفال في وسائل اإلعالم العربية :ثامناً 
  
  60(": اسمعونا"البرنامج التليفزيوني المصرى(  

أساسيًا من مبادرة شاملة لتنمية الوعي بحقوق الطفل المصري من  مكوناً " اسمعونا"تعد حلقات برنامج 
الدولية، وشركة الكرمة والمجلس plan " "لشركاء هم التليفزيون المصرى ومنظمة خالل مجموعة من ا

ستراتيجية انطالقًا من اويتم تمويلها ، القومي للطفولة واألمومة والوكالة السويدية الدولية للتعاون التنموي
ام وسائل عالمية لمساندة األطفال للتعبير عن حقوقهم في العديد من بلدان العالم عن طريق استخد

وتم إنتاج ما ، 2008من يناير  وتبث القناة الثانية بالتليفزيون المصري البرنامج أسبوعيا بدءاً .اإلعالم
طفل وشاب من خالل مناقشة قضاياهم وحقوقهم  2000حلقة، شارك فيها أكثر من  76 لىيزيد ع

  .والتحديات التي تواجههم
والشباب من التعبير عن قضاياهم وطموحاتهم، كما  جديدة تمكن األطفال ةويعد البرنامج بمثابة أدا

ة لزيادة الوعي بحقوق ييعتبر أداة للتواصل مع اآلباء واألمهات ومتخذي القرار، ويمثل فرصة حقيق
  . وقضايا الطفل ووضعها على أجندة العمل العام بأسلوب خالق ومبتكر

عد تدريبهم على مهارات العمل اإلعالمي وتعتمد فكرة البرنامج على تقديم األطفال للحلقات بأنفسهم، ب
مثل التصوير واإلخراج واإلعداد والتقديم، والمشاركة في معظم مراحل العملية اإلنتاجية بالتعاون مع 

  .جمعية أهلية في عدة محافظات 40أكثر من 
بية، ، إذ َمَثل مصر في الملتقى السنوي التحاد وسائل اإلعالم األورو وقد حقق البرنامج صدى جيداً 

، وتم إدراجه 2009وحصل على جائزتي مهرجان القاهرة الدولي لسينما الطفل للبرامج التليفزيونية عام 
ضمن األعمال المميزة في الشبكة العالمية لبرامج األطفال، وورد ذكره ضمن تقرير مصر الدوري 

 .الثالث والرابع عن حقوق الطفل المقدم للجنة الدولية لحقوق الطفل

  
 61(: "عالم سمسم"التليفزيوني المصري  البرنامج(  

بدأت القناة الثانية بالتليفزيون المصري فى إذاعة أولى حلقات النسخة  2000أغسطس  6فى 
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، وهو على نمط هذا البرنامج التعليمي “عالم سمسم"المصرية من البرنامج العالمي شارع السمسم باسم 
 6 -3من (ى األطفال فى مرحلة الطفولة المبكرة ولكنه يحمل مضامين مصرية، ويتوجه إل ،األمريكي
االهتمام  :وقام بتحديد أهداف البرنامج عدد من خبراء علم النفس والتربية، وكان أهمها ).سنوات

بالصحة والنظافة، واالهتمام بتعليم الطفل المبادئ األساسية للحروف واألرقام والتعامالت االجتماعية، 
بأهمية المحافظة عليها وصونها، وتشجيع تعليم الفتيات والعمل على توسيع واالهتمام بالبيئة والتوعية 

  .أفقهن، ودعم االنتماء لمصروتعريف الطفل بوطنه
إذاعة النصف اآلخر عام  ت، وتم2000حلقة منها عام  65حلقة، أذيعت  130وضعت خطة إلنتاج 

ويعتمد البرنامج فى . الدقةويقدم البرنامج فى قالب تربوي وفكاهي يحرص على البساطة و . م2001
  .وشخصية نمنم فلفل،شخصية خوخة، وشخصية : ذلك على عدد من الشخصيات المحورية أهمها

والبرنامج عبارة عن مجلة تليفزيونية تحتوى على مجموعة من الفقرات المتنوعة؛ فقرات يلعب دور 
أخرى تعتمد على عرائس ، وفقرات )خوخة، فلفل وغيرهما(البطولة فيها شخصيات النسخة المصرية 

النسخة العالمية من البرنامج الشهير شارع السمسم، كما استخدم فى بعض الفقرات تكنيك التحريك، 
فى الحدائق أو األماكن األثرية أو غيرها من األماكن (وفقرات يتم تصويرها خارج االستديوهات 

 ومن األمور .ة بلغة األرقام السحرية، ومن الفقرات شبه الثابتة فقرة خاص)المفتوحة على سبيل المثال
الجديرة بالتقدير أن تخطيط هذا البرنامج اعتمد على األسلوب العلمي، حيث تم إجراء عدة دراسات 
علمية على األطفال المصريين وأسرهم أجرتها ورشة تليفزيون األطفال بالتعاون مع الشركة المصرية 

  .طفال تجاه عناصر إنتاج البرنامجالمنتجة للحلقات بهدف اختبار ردود أفعال األ
  
   قناة " صوتنا"البرنامج التليفزيوني اللبنانيLBCI:)62(  

 LBCI)(والمؤسسة اللبنانية لإلرسال انترناشيونال ) يونيسيف(أطلقت منظمة األمم المتحدة للطفولة 
يعت الحلقة األولى وقد أذ". صوتنا"هو األول من نوعه في منطقة الشرق األوسط هو  تليفزيونياً  برنامجاً 

. 2001نوفمبر / تشرين الثاني 8يوم  من هذا البرنامج الذي يطل على الجمهور مرتين أسبوعياً 
ويتولى شباب لبنانيون بين الخامسة عشرة والحادية والعشرين من العمر إعداد هذا البرنامج وٕاخراجه 

 .وتحضيره للبث

  
  63(": علي صوتك"البرنامج التليفزيوني الفلسطيني(  

برنامج تليفزيوني أسبوعي مدته ساعتان موجه للشباب الفلسطيني، ومن إعداد الشباب " علي صوتك"
، 2003ديسمبر الموافق يوم البث العالمي لألطفال عام / كانون األول 10أنفسهم، تم إطالقه يوم 

ة وعناوين األنباء وذلك عندما أدركت شبكة التليفزيون الوطنية الفلسطينية أنه في وسط األوضاع الكئيب
  .المؤلمة التي يتعرض لها األطفال، يوجد توق شديد لمحتوى إيجابي
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، هم من يقومون بالبحث في المواضيع عاماً  24-13ويعمل على إنتاج البرنامج شباب في سن 
من مكتب  جزئياً  وتلقى البرنامج دعماً . ويعدون التقارير ويكتبون النصوص ويقدمون البرنامج

 ي األراضي الفلسطينية المحتلة، ويتم بثه من خالل القناتين األرضية والفضائية لشبكةاليونيسيف ف
  .التليفزيون الوطنية الفلسطينية

  
 64( "افتح يا سمسم"يفزيونى الخليجى البرنامج التل(  

فزيوني تعليمي لألطفال دون سن المدرسة، مأخوذ عن البرنامج األمريكي يبرنامج تل" افتح يا سمسم"
والذي حصد جائزة ايمي، بعد نجاحه الباهر  1969المنتج عام ) Sesame Street شارع سمسم( حالناج

وكونت مجلس التعاون  ،اجتمعت دول الخليج 1978في عام ، عملت له نسخ كثيرة بلغات مختلفة
تكونت مؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك لدول  1979لدول الخليج العربي وبعدها بسنة أي عام 

 .العربي ومقرها في الكويت الخليج

وظهر محاكيًا  ،فزيوني افتح يا سمسم بمثابة رسالة تربوية وتعليمية لألطفاليوكان برنامج األطفال التل
للبرنامج األمريكي شارع سمسم مع تحريٍف لبعض الشخصيات مثل نعمان بدل البطة العمالقة الصفراء 

ي القمامة، وبقيت العرائس األخرى كما هي من أنيس وميسون الببغاء الثرثار بدل الدمية التي تقطن ف
  .وبدر، كعكي، قرقور، الضفدع كامل

صممت الدمى والرسوم المتحركة واألغاني بشكل جذاب لكي تستقطب إعجاب األطفال، وكان لها و 
ذلك حيث جذب البرنامج األطفال وآبائهم في العالم العربي؛ وكان أسلوبه السهل السلس في تقديم 

مة للطفل بقالب مشوق، وزرع بعض المفاهيم والمعلومات األولية مثل الحروف والكلمات المعلو 
نه يعلم فوائد السلوك أهم من ذلك واأل، طرق استخدام األرقام والعدالمستخدمة في الحياة اليومية و 

اطق العطف وحب الجيران واحترام الكبير إلى ذلك تصوير الناس والمنو  التسامحو  اإليجابي كالتعاون
وقد جمع البرنامج فنانين ومربين . الجميلة في البلدان العربية والحيوانات واأللعاب التي تشد األطفال

خصائيين في اللغة والتربية من أنحاء الوطن العربي، وكان هذا التجمع إحدى المزايا لتقبله بشكل إ و 
 .أكبر

قررت إدارة التعليم في مجلس  عندما 2010خرها عام آأجزاء من البرنامج كان  أربعةنتاج إوتم 
  .باء وأمهات في الحاضرآه في الماضي قد أصبحوا و عادة البرنامج حيث كان متابعإالتعاون 

  
  :تقييم أداء الدول العربية في مجال حقوق الطفل :ثامناً 

 الدولية لحقوق االتفاقيةبالتوقيع على  –باستثناء الصومال -على الرغم من قيام معظم الدول العربية
الطفل، ورغم قيام العديد من هذه الدول بسن قوانين ووضع مواثيق شرف أخالقية في مجال التناول 
اإلعالمي لحقوق الطفل االتصالية وتنميتها، إال أنه ما زال هناك قصور في تطبيق المواد القانونية 

دول العربية تفاقية، وكذلك بنود ومباديء مواثيق الشرف، والتي تعهدت الالمنصوص عليها في اال
  )65(.وألزمت نفسها بتنفيذها
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زالت هناك العديد من اإلشكاليات المهنية التي تعتري تناول وسائل اإلعالم لقضايا حقوق األطفال فما
االتصالية، فنجد أن حضور األطفال في كثير من هذه البرامج اإلذاعية والتليفزيونية العربية يكون 

ألطفال، بينما يتم حرمان نسبة مهمة منهم من الحضور على فئة خاصة من ا مهمشًا ومقتصراً 
الجمال، والتألق في المجال الدراسي، والسكن : والمشاركة، وتتمثل مقاييس المشاركة في البرامج في

تم مراعاة ت بالقرب من مبنى التليفزيون، أو أن تكون العائلة لديها عالقات واسعة، كما إنه ال
ة، ولهذه الصورة تأثير سلبي في نفوس األطفال الذين ال يقدرون خصوصية الطفل العقلية والجسمي

  )66(.على حضور هذه البرامج وشعورهم بالغبن تجاه ذلك
من األطفال عينة الدراسة يرغبون في %) 62.7(وقد خلصت إحدى الدراسات العربية إلى أن 

ترك الحرية : عدة شروط منهاالمشاركة في برامج األطفال لكنهم ربطوا موافقتهم على المشاركة بتوافر 
، %)76.9(، وأن يقوموا بتقديم برامجهم بأنفسهم بنسبة %)87.2(لهم للحديث دون مقاطعة بنسبة 

، وٕاتاحة الوقت الكافي لهم لكي يعبروا عن %)70.5(وأن تتاح لهم فرصة محاورة الكبار بنسبة 
  )67(%).69.2(مشاكلهم وقضاياهم بنسبة 

من برامج األطفال اإلذاعية يشارك فيها األطفال، %  50إلى أن وتوصلت دراسة عربية أخرى
أو أن % 21.4في تقديم البرامج، أو عن طريق إرسال الخطابات بنسبة % 50ويشتركون بنسبة 

، وأشارت النتائج إلى %7.14، أو تقديم مهارات فنية بنسبة %16.66في الحلقة بنسبة  يكونوا ضيوفاً 
كون بفاعلية وٕايجابية، ويكون للطفل دور واضح في التقديم، في حين من مشاركات األطفال ت %50أن

  )68(.من المشاركات غير فعالة ولمجرد االستماع لصوت طفل في البرنامج% 20كانت نسبة 
وال شك أن الصور النمطية التي تقدمها وسائل اإلعالم عن الطفل لها تأثير كبير ومتراكم على مواقف 

ألطفال والطفولة، كما تؤثر بدورها على سلوك الكبار تجاه األطفال، وكذلك واتجاهات المجتمع تجاه ا
األمر بالنسبة لألطفال ذاتهم، حيث تؤثر ما تقدمه وسائل اإلعالم على توقعاتهم ورؤيتهم لدورهم في 

  .البيئة المحيطة بهم
من المعتقدات فإن وصف الطفل في وسائل اإلعالم يدعم مجموعة ، ووفقًا لالتحاد الدولي للصحفيين

  )69(:ومثال ذلك ، الخاطئة
خاصة األسر في  -ما يصور األطفال الذين يعيشون في فقر وضحايا الحروب والكوارث غالباً  -

ن على التصرف والتفكير أو التحدث عن أنفسهم يعلى إنهم عاجزون وغير قادر - البلدان النامية 
  .مما يجعلهم يفقدون شخصيتهم الفردية واإلنسانية

يل تغطية قضايا الطفل للتركيز على اإلثارة، وتتجاهل القضايا التي وردت في اتفاقية حقوق تم -
  .الطفل

ما تكون تقارير وسائل اإلعالم عن األطفال لمرة واحدة، وتكون القدرة على التحليل  غالباً  -
  .والمتابعة غائبة، كذلك ال يحترم حق األطفال في الخصوصية

األطفال ضحايا "ب النمطية على التغطية اإلعالمية لقضايا األطفال مثل ما تهيمن القوال غالباً  -
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، "األطفال المشاركين في الجريمة"، و"قصص االعتداء على األطفال"، و"المجاعات في أفريقيا
مثل الحق في اللعب والترفيه  ، في حين أن القضايا األوسع نطاقاً "أطفال الشوارع"و

نظر الكثيرين قضايا ذات أهمية إخبارية، والنتيجة هي انطباع وغيرها ال تعد في ...والمشاركة
  ".الشغب ومثير " أو" ضحايا"غير متوازن عن األطفال في أنهم 

من األطفال في المرحلة العمرية من % 88.7أن  وفي هذا اإلطار، توصلت إحدى الدراسات العربية إلى
األطفال، حيث عدم االهتمام بقضاياهم،  سنة غير راضين عن الصورة التي يقدمون بها في برامج 18- 9

  )70(.موسوء معاملة المذيعات لهم، واالستهزاء بعقليتهم وقدراته
وتوصلت دراسة عربية أخرى عن صورة األطفال في البرامج اإلذاعية والتليفزيونية التونسية أن الصورة 

ين والمتألقين الذين ينقصهم المقدمة لألطفال ال تعكس الواقع الحقيقي لهم، وتقدمهم في صورة المبدع
الرصيد الثقافي بالمجتمع المحيط، وال يفهمون األمور المعقدة بحسب اعتقاد القائمين على إنتاج هذه 
البرامج، حيث يتعاملون مع الطفل بعقلية الكهل الذي يحدد للطفل كل شيء وال يحاول أن يستطلع آراءه 

المتحركة المدبلجة، حيث يظهر الطفل في هيئة وعلى النقيض من ذلك برامج الرسوم . وتساؤالته
المتضامن مع غيره ضد قوى الشر، ويضحي من أجل غيره، وشجاع ينصر المظلوم، ومحب للمغامرة 

  )71(.واالستكشاف
وتؤكد هذه الدراسات على الصورة السلبية المقدمة عن األطفال في برامجهم، وعدم قيام وسائل اإلعالم 

من  اً ل في مجال نشر ثقافة حقوق الطفل، وال شك أن ذلك يحمل في طياته كثير بدورها على النحو األمث
  . التأثيرات السلبية على األطفال، وأهمها نظرتهم لذاتهم وللمستقبل
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  .169 -.162ص ص. مرجع سابق. المجلس العربي للطفولة والتنمية -
. ورقة عمل حول المبادئ والموجهات األخالقية اإلعالمية في مجال حقوق الطفل. إيمان بهي الدين )56(

اإلعالميون "لحقوق الطفل  منتدى اإلعالميين التمهيدي للمؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى: في
قطاع الشئون . جامعة الدول العربية. بيروت. 2010مايو  26، 25" أنصار حقوق الطفل 

  . إدارة األسرة والطفولة. االجتماعية
  .المرجع السابق )57(
  :تم الرجوع إلى المراجع التالية) 58(



_________________________________________________________________________ 

115 
 

ورقة عمل حول شرعة . لطفولةإدارة األسرة وا. قطاع الشئون االجتماعية. جامعة الدول العربية -
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  .بيروت. 2010مايو  26، 25" اإلعالميون أنصار حقوق الطفل"رفيع المستوى لحقوق الطفل 
مجلة بريد حقوق . ؟»الال منهجي« هل تنقذ شرعة اإلعالم الطفل من مخاطر التعاطي. راجانا حمّية  -

  5ص  .2007. ورشة الموارد العربية .8العدد  .الطفل
  :االستعانة بالمراجع التالية تتم) 59(
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http://edge-1.jcctv-cdn.net/assets/commissioning/jcc-child-protection-policy-
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  .132 -131ص ص . مرجع سابق. عمرو عبد الحميد -
  . 109ص . مرجع سابق. عمرو عبد الحميد) 60(
اإلعالم المرئي : ورقة عمل حول رؤية تقييمية للتجارب اإلعالمية الموجهة للطفل. ليلى عبد المجيد) 61(

اإلعالميون "رابع رفيع المستوى لحقوق الطفل منتدى اإلعالميين التمهيدي للمؤتمر العربي ال: في. نموذجاً 
. قطاع الشئون االجتماعية. جامعة الدول العربية. بيروت. 2010مايو  26، 25" أنصار حقوق الطفل
  . إدارة األسرة والطفولة

  .141ص . مرجع سابق. المجلس العربي للطفولة والتنمية) 62(
  .142-141ص ص . المرجع السابق) 63(

مؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك لدول نتجتها أاألعمال التى  ،ذاعة وتليفزيون الخليجإجهاز  )64(
  :متاح على.الخليج العربي

Date of search: 20/3/2013. http://www.gccopen.com/childrenAr.html 

: القاهرة( 2008-2006المشروع العربي لتنمية حقوق الطفل  .المجلس العربي للطفولة والتنمية )65(
  .1ص ).2008 .المجلس العربي للطفولة والتنمية
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  .72ص . 2002، اد إذاعات الدول العربيةتونس، اتح

  .231ص . مرجع سابق .هبة اهللا السمري )67(
برامج األطفال اإلذاعية والكفاءات البشرية العاملة في مجال اإلنتاج اإلذاعي الموجه . عزة عبد العظيم )68(

ص . 2002. بيةاتحاد إذاعات الدول العر :تونس .المؤتمر العربي لإلذاعة والتليفزيون والطفل. للطفل
63.  

  .111ص . مرجع سابق. عمرو عبد الحميد)69(
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  الفصل الثالث

  اإلعالم العربى وقضايا حقوق الطفل 
  في ضوء مراجعة الدراسات السابقة 

  
  

  :تمهيد
تلفة كما يتناول هذا الفصل مراجعة الدراسات السابقة التي أجريت في مجال األطفال وحقوقهم المخ

تعكسها وتقدمها وسائل اإلعالم العربية، بهدف التقييم الموضوعي لألداء اإلعالمي في هذا المجال، 
ورصد إيجابياته وسلبياته، وصوال لصياغة استراتيجية مستقبلية متكاملة لتطوير وتفعيل األداء 

 تطبيقاً و  انعكاساً ربي اإلعالمي في مجال حقوق األطفال فى نهاية الدراسة، ليصبح إعالم الطفل الع
حقوق الطفل المنصوص عليها في االتفاقيات الدولية والمواثيق اإلعالمية سواء كانت  لجميع حقيقياً 

  .على المستوى الدولي أو العربي
وفي هذا اإلطار، سيتم رصد الدراسات العربية التي اهتمت بدراسة وتقييم إعالم الطفل العربي سواء 

، مع التركيز بوجه خاص على )شبكة اإلنترنت( جديداً  أو إعالماً  أو مقروءاً  أو مسموعاً  كان مرئياً 
 الدراسات التي تناولت حقوق الطفل في وسائل اإلعالم، وأنماط هذه الحقوق، ومعدالت تناولها،

في توعية األطفال وأولياء أمورهم بهذه الحقوق،  وأساليب التناول والمعالجة، ودور وسائل اإلعالم
مدى وعي الجمهور، والقائمين باالتصال على وجه الخصوص بحقوق الطفل، ومدى عن  فضالً 

التزامهم بأخالقيات العمل اإلعالمي في مجال الطفولة، ومدى إسهامهم في نشر ثقافة حقوق الطفل 
   .من خالل المضامين اإلعالمية التي يقدمونها

 Secondيانات من المستوى الثانيولتحقيق األهداف السابقة، تم االعتماد على أسلوب تحليل الب
Analysis وهو أسلوب منهجى يعتمد على مراجعة وقراءة وتحليل النتائج العلمية التي انتهت إليها ،

بالدرجة األولى، بهدف الوقوف على  كيفياً  تحليالً البحوث والدراسات السابقة في مجال إعالم الطفل 
تغيرات والتطورات التي تشهدها كل مرحلة زمنية، مع أوجه التشابه واالختالف فيما بينها في ضوء الم

إمكانية الوصول إلى خالصات عامة تتفق عليها معظم الدراسات التي تم تحليل نتائجها، األمر الذي 
  .يساهم بدوره في صياغة رؤية مستقبلية لتطوير إعالم الطفل العربي

  

  :محاور الدراسات السابقة
ـــــائج البحـــــوث  والدراســـــات الســـــابقة ذات الصـــــلة بـــــدور اإلعـــــالم فـــــي مجـــــال تمـــــت مراجعـــــة وتحليـــــل نت

حقـــــوق الطفـــــل فـــــي الصـــــحة والبقـــــاء، والدراســـــات الخاصـــــة بـــــدور اإلعـــــالم فـــــي مجـــــال حقـــــوق الطفـــــل 
فــــــــي النمــــــــاء، وكــــــــذلك الخاصــــــــة بتنــــــــاول دور اإلعــــــــالم فــــــــي مجــــــــال الحقــــــــوق االتصــــــــالية للطفــــــــل، 

وي االحتياجـــــــات الخاصـــــــة والخاصـــــــة بتنـــــــاول دور اإلعـــــــالم فـــــــي مجـــــــال حقـــــــوق الطفـــــــل عامـــــــة، وذ
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ــــــائج البحــــــوث والدراســــــات  ــــــى مراجعــــــة وتحليــــــل نت ــــــى وجــــــه الخصــــــوص فــــــي الحمايــــــة، إضــــــافة إل عل
الســــــابقة التــــــي تناولــــــت وعــــــي واتجاهــــــات الجمهــــــور بفئاتــــــه المختلفــــــة نحــــــو حقــــــوق األطفــــــال علــــــى 

  .اختالف أنماطها
ى أســـــلوب الحصـــــر لغـــــزارة التـــــراث العربـــــي فـــــي مجـــــال إعـــــالم الطفـــــل، فقـــــد تـــــم االعتمـــــاد علـــــ نظـــــراً و 

ــــــعالشــــــامل  ــــــت  لجمي ــــــى أجري ــــــل، والت ــــــوق الطف ــــــاإلعالم وحق البحــــــوث والدراســــــات العربيــــــة الخاصــــــة ب
، حيـــــث بلـــــغ إجمـــــالى عـــــدد الدراســـــات التـــــى خضـــــعت للتحليـــــل )2012-1990(خـــــالل الفتـــــرة مـــــن 

  .أبحاث) 110(
ت ويوضـــــح الجـــــدول التـــــالي توزيـــــع الدراســـــات الســـــابقة علـــــى المحـــــاور الســـــابق ذكرهـــــا، حيـــــث خضـــــع

جميــــع الدراســــات منهجيــــًا ألســــلوب التحليـــــل مــــن المســــتوى الثــــانى للوصـــــول مــــن خاللهــــا إلــــى نتـــــائج 
  .عامة

  بيانات محاور الدراسات السابقة

 عدد الدراسات محاور الدراسة

 اإلعالم وحق األطفال في الصحة والبقاء: المحور األول
  4التليفزيون وحق الطفل في الصحة والبقاء 

 4 بحوث والدراسات للمحور األولإجمالي عدد ال
 اإلعالم وحق األطفال في النماء: المحور الثانى

 التليفزيون وحق الطفل في النماء    
 6 وسائل اإلعالم عامة والتليفزيون خاصة وحق الطفل في النماء  -
 18 قنوات وبرامج األطفال التليفزيونية وحق الطفل في النماء  -
 8في النماءالرسوم المتحركة وحق الطفل  -
  17 اإلعالن التليفزيوني وحق الطفل في النماء -

  13 الصحافة وحق الطفل في النماء  •
 62 إجمالي عدد البحوث والدراسات للمحور الثاني

 اإلعالم والحقوق االتصالية لألطفال: المحور الثالث
 6التليفزيون والحقوق االتصالية للطفل 
 4 الصحف والحقوق االتصالية للطفل 

 10 إجمالي عدد البحوث والدراسات للمحور الثالث
 اإلعالم وحق األطفال في الحماية: المحور الرابع

   التليفزيون وحق الطفل في الحماية   
 11التليفزيون وحق حماية األطفال من العنف -
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 عدد الدراسات محاور الدراسة

 6  التليفزيون وحق حماية األطفال ذوي االحتياجات االجتماعية الخاصة -
 10  حماية األطفال ذوي االحتياجات الصحية الخاصةالتليفزيون وحق -
 4  الصحافة وحق الطفل في الحماية  

 31 إجمالي عدد البحوث والدراسات للمحور الرابع
 3  وعي واتجاهات الجمهور نحو حقوق األطفال : المحور الخامس 

 3  إجمالي عدد البحوث والدراسات للمحور الخامس
 110  لتي اعتمدت عليها الدراسةإجمالي البحوث والدراسات ا   

  
  :الم وحق األطفال في الصحة والبقاءاإلع: المحور األول

  :التليفزيون وحق األطفال في الصحة والبقاء
ـــــــاول ومعالجـــــــة  ـــــــة تن ـــــــي اهتمـــــــت برصـــــــد كيفي ـــــــة الت ـــــــائج الدراســـــــات العربي يعـــــــرض هـــــــذا المحـــــــور نت

رهــــــا فــــــي نشــــــر الثقافــــــة الصــــــحية المضــــــامين التليفزيونيــــــة المختلفــــــة للحقــــــوق الصــــــحية لألطفــــــال، ودو 
  :بينهم، وشملت هذه الدراسات القائمة التالية

      )1(.2012، "تأثير اإلعالنات التليفزيونية على العادات الصحية للطفل" -
           )2(.2004، "استخدام الطفلة لوسائل اإلعالم والوعي الصحي لديها" -
        )3(.2003، "ئية لألطفالإعالنات التليفزيون وتكوين العادات الغذا" -
  )4(.1998، "توظيف التليفزيون في نشر الوعي الصحي بين األطفال" -

  :وخلصت هذه الدراسات إلى عدد من النتائج، منها
 :ما يتعلق باإلعالنات التليفزيونية

ذائية يأتي األطفال في مقدمة الفئات المستهدفة من اإلعالنات التليفزيونية الخاصة بالسلع الغ -
 .والمشروبات

، وارتفاع نسب المشاهدة ارتفاع نسبة مشاهدة األطفال لإلعالنات التليفزيونية بصفة منتظمة يومياً  -
 .كلما انخفضت الفئة العمرية لهم

تؤثر اإلعالنات التليفزيونية بشكل كبير على السلوك الشرائي لألطفال، حيث تحصل السلع  -
من المواد الحافظة مثل الشيبسي وغيره على جزء كبير من  الغذائية التي تحتوي على قدر عال

 .مصروفهم الشخصي
لألطفال على عاداتهم وسلوكياتهم  معدل التأثير السلبي لإلعالنات التليفزيونية الموجهة أساساً  -

 .الصحية أكبر من معدل التأثير اإليجابي لها
إلحداث  انة باالستماالت اإلقناعية العقليةاالستعانة باالستماالت اإلقناعية العاطفية يفوق االستع -

  .أكبر قدر ممكن من التأثير على األطفال
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 :ما يتعلق بوسائل اإلعالم عامة والتليفزيون خاصة
 .يأتي التليفزيون في مقدمة وسائل اإلعالم التي يكتسب األطفال منها المعلومات الصحية -
 نظراً إكساب األطفال المعلومات الصحية، تفوق التليفزيون على الصحف والمطبوعات عامة في  -

 .لما يمتلكه من إمكانات الصوت والصورة والحركة واأللوان
تعد البرامج الصحية أكثر األشكال التليفزيونية التي يكتسب األطفال من خاللها معلوماتهم  -

 .الصحية
بالمعلومات الصحية،  الرغم من أهمية التليفزيون ووسائل اإلعالم األخرى في تزويد األطفالعلى  -

  .إال أن دورها في تشكيل الوعي الصحي لدى األطفال اليزال ضعيفا
 

  :الم وحق األطفال في النماءاإلع: المحور الثاني
. يقصد بحق الطفل في النماء تنمية قدراته المعرفية والنفسية واالجتماعية في أثناء مرحلة الطفولة

دراسات العربية التي اهتمت بتناول دور التليفزيون والصحف ا لنتائج الويتضمن هذا المحور استعراضً 
  .واجتماعياً  ولغوياً  ومعرفياً  في إنماء الطفل نفسياً 

  
  :التليفزيون وحق الطفل في النماء

لتعدد الدراسات في إطار هذا المحور، وتعدد األشكال التليفزيونية التي تناولت بالبحث دور  نظراً 
  :فقد تم تقسيم دراسات هذا المحور كالتالي التليفزيون في إنماء الطفل،

  
  :وسائل اإلعالم عامة والتليفزيون خاصة وحق الطفل في النماء

    )5(.2012، "دور وسائل اإلعالم في تنمية ثقافة الطفل العمانى" -

  )6(.2009، "دور اإلعالم في تدعيم النسق األسري لتنمية ابتكارية األبناء" -

  )7(.2006، "لفلسطيني للقنوات الفضائية واإلشباعات المتحققةاستخدامات الطفل ا" -

      )8(.2005، "أثر مشاهدة البرامج الفضائية على المهارات االجتماعية للطفل الكويتى" -

    )9(2004، "دور البرامج الجماهيرية فى معالجة قضايا الطفولة والمراهقة" -
  )10(.1993، "فل المصرىالتليفزيون وتنمية الوعي البيئي لدى الط" -

  :وانتهت هذه الدراسات إلى عدد من النتائج ذات األهمية، منها
تؤدي القنوات التليفزيونية العربية والقنوات التليفزيونية العمانية الدور األهم في تنمية ثقافة الطفل  -

 .العماني مقارنة بوسائل اإلعالم المقروءة
المتعة والتسلية وقضاء وقت الفراغ على تعرض ومشاهدة  فعاً الرغم من ذلك، مازال يسيطر داعلى و  -

الطفل العماني للمضامين التليفزيونية أكثر من الدوافع المعرفية، مما يشير إلى عجز هذه 
 .المضامين على إشباع الحاجات المعرفية للطفل
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الكويتي، فقد تبين أن وفيما يتعلق بتأثير مشاهدة البرامج الفضائية على المهارات االجتماعية للطفل  -
ببعض هذه المهارات االجتماعية مقارنة  األطفال األقل مشاهدة لهذه البرامج هم األكثر تمتعاً 

 .ئهم األكثر مشاهدةنظراً ب
أما على المستوى الفلسطيني، فقد اختلفت النتائج عما سبق، حيث يستفيد األطفال الفلسطينيون  -

طالع على عادات وتقاليد ئية في اكتساب خبرات جديدة، واالابنسبة كبيرة من مشاهدة القنوات الفض
 .الشعوب األخرى

جاءت ، فقد المصرية فى معالجة قضايا الطفولة والمراهقةوفيما يتعلق بدور البرامج الجماهيرية  -
مشكالت التعليم فى مقدمة أولويات قضايا الطفولة والمراهقة التى تطرحها هذه البرامج، تلتها قضية 

اإلناث، ثم طرق وأساليب اكتشاف ورعاية األطفال الموهوبين، ثم قضية التغذية السليمة لدى ختان 
 .األطفال والمراهقين، وقضية تعميق السلوكيات اإليجابية لدى األطفال والمراهقين

تبين أن األسرة هي المصدر األساسي الذي يعتمد عليه الطفل في الحصول على المعلومات عن  -
تهمه، حيث لم يثبت وجود عالقة ارتباطية بين معدل مشاهدة الطفل لهذه البرامج  القضايا التي

 .ومستوى معرفته بقضايا الطفولة والمراهقة
أما فيما يتعلق بدور التليفزيون المصري في تنمية الوعي البيئي لألطفال، فقد ثبت أهميته كمصدر  -

األسرة، تليها المدرسة المصادر األولى التي لتثقيف الطفل في النواحي المتعلقة بالبيئة، وٕان ظلت 
 . يستقي منها الطفل معلوماته البيئية

يمكن لإلعالم القيام بدور فاعل في تنشيط أو تثبيط العملية االبتكارية لألطفال، ويتوقف ذلك على  -
، ياً قدر ما يوفره من قواعد معرفية للطفل، وقدر ما يهتم به من رعاية الموهوبين والمتفوقين عقل

وتسليط الضوء اإلعالمي على براءات االختراعات الممنوحة لألطفال المبتكرين، وبعده عن 
المضامين المستوردة التي ال تتفق مع القيم االجتماعية، والتي تثبط من النواحي اإلبداعية لألطفال، 

  .عن مفاهيم التفوق واإلنجاز بعيداً  خاوياً  وتخلق جيالً 
 

  :لتليفزيونية وحق الطفل في النماءقنوات وبرامج األطفال ا
   )11(.2009، "ية قدرة الطفل المصري على التخيلدور برامج األطفال في في تنم" -

     )12(.2007، "طفال في التثقيف الديني لألطفالدور برامج األ" -
 ) 13(.2007، "بدور برامج األطفال في نشر القيم السلوكية لدى األطفال العر " -

  )14(.2007، "العلميةلبرامج األطفال واكتسابهم للمفاهيم التعرض " -
   )15(.2005، "ودورها فى اإلنماء الثقافي للطفلبرامج الخيال العلمي " -
     )16(.2005 ،"برامج األطفال بالتليفزيون المصري وعالقتها باكتساب المهارات العقلية" -
        )17(.2004، "تماعية لدى الطفلبرامج األطفال وتكوين المفاهيم الدينية واالج" -

    )18(.2003، "تعريف األطفال بالقضايا البيئية دور قناة النيل لألسرة والطفل فى" -
   )19(.2001، "دراسة مسحية: طفال التليفزيونيةاستخدامات الطفل العماني لبرامج األ" -
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            )20(.2000 ،"في لألطفالأثر برامج األطفال التليفزيونية على النمو اللغوي والمعر " -
             )21(.2000 ،"دور برامج األطفال فى التليفزيون المصري فى تنمية التفكير العلمي" -
 ) 22(.2000، "تعلم طفل ما قبل المدرسة لبعض المفاهيم العلمية من خالل القصص" -
    )23(.2000، "في نشر الوعي البيئي لدى األطفالدور برامج األطفال " -
  )24(.1999 ،"أثر برامج التليفزيون على النمو المعرفي لدى أطفال ما قبل المدرسة" -
  )25(.1998، "ط العلوم لألطفال، دراسة تجريبيةدور برامج األطفال فى تبسي" -
   )26(.1997، "االجتماعي للطفلأثر برامج التليفزيون المصري على السلوك " -
 ) 27(.1994، "اإلذاعة المرئية الليبية طفال فيبرامج األ" -
  )28(.1994، "بيئي في األفالم المصرية لألطفالالبعد ال" -

   :ومن تحليل النتائج العامة لهذه الدراسات يمكن استخالص أهم النتائج التالية
لمي، فقد فيما يتعلق بدور برامج األطفال التليفزيونية في تنمية قدرة الطفل على التخيل والتفكير الع -

تبين وجود عالقة ارتباطية سلبية بين كثافة تعرض الطفل لبرامج األطفال في قنوات األطفال 
العربية المتخصصة وقدرته على التخيل، وكذلك عدم وجود عالقة بين كثافة التعرض واكتساب 

 .المفاهيم العلمية
ا برامج األطفال في التليفزيون طالع في مقدمة أساليب التفكير العلمي التى تركز عليهيأتي حب اال -

 .المصري، ثم العقالنية، ثم التواضع العلمي، فاألمانة العلمية، والتحقق
برامج األطفال التليفزيونية العربية التى تقدم مفاهيم علمية، واعتمادها على اإلنتاج األجنبي  قلة عدد -

 .بشكل كبير للغاية
ج الخيال العلمي فى قنوات األطفال العربية المتخصصة استخدام التقنيات المعاصرة فى إنتاج برام -

 .يؤثر بشكل كبير في معدالت اإلنماء الثقافي للطفل المصري والسوري
نسبة كبيرة من األطفال المصريين يرون أن برامج األطفال المقدمة بالقنوات الرئيسية بالتليفزيون  -

 .ينياحتياجاتهم في التثقيف الد المصري ال تلبي بشكل كافٍ 
تؤثر برامج األطفال التليفزيونية على السلوك االجتماعي للطفل من خالل تدعيمها لبعض القيم  -

 .اإليجابية المالئمة لمرحلة الطفولة مثل التعاون والصدق واألمانة
تعد برامج األطفال بالتليفزيون المصري من أكثر المصادر التي تزود الطفل بالمعلومات البيئية، وٕان  -

أفالم الرسوم المتحركة المصرية الموجهة لألطفال ال تتناول البعد البيئي على عكس نظيرتها كانت 
 .من األهمية كبيراً  المستوردة التي تولي البعد البيئي جانباً 

فيما يتعلق بنشر المفاهيم والقيم السلوكية بين األطفال العرب من خالل برامج األطفال بالقنوات  -
ضح تزايد القيم السلبية التي تعرضها هذه البرامج كقيم العدوان والظلم والكذب الفضائية العربية، يت

 . والتفكير الخرافي

يؤثر عدد من المتغيرات ككيفية التعرض لبرامج األطفال، والمستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة،  -
 .على األطفال العربومستوى تعليم األبوين على طبيعة ونوعية التأثيرات التي تحدثها هذه البرامج 
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تؤثر برامج األطفال التليفزيونية الليبية على سلوك الطفل الليبي، كما تحقق برامج األطفال  -
من اإلشباعات ألطفالها كتعلم سلوكيات جديدة، ومعرفة السلوكيات  التليفزيونية العمانية عدداً 

  .الضارة، ومعرفة معلومات عن الوطن، وتنمية بعض الهوايات
يتعلق بأطفال ماقبل المدرسة، فقد أثبتت نتائج الدراسات التي أجريت في هذا الشأن أن برامج  فيما -

األطفال لها أثر واضح على نموهم المعرفي واللغوي، وأن نسبة كبيرة منهم تكتسب مفاهيم ومهارات 
  . عقلية جديدة من مشاهدة برامج األطفال بالتليفزيون المصري

فاعلية فى تعلم المفاهيم العلمية لصالح السن األكبر من أطفال مرحلة ماقبل يعد تكنيك القصة أكثر  -
  .المدرسة

 

  :الرسوم المتحركة وحق الطفل في النماء
  )29(.2009، "مسلسالت الرسوم المتحركة المدبلجة وتكوين المفاهيم االجتماعية للطفل" -

     )30(.2006، "ألطفالمصري من الرسوم المتحركة لالقيم التي يعكسها اإلنتاج ال" -

   )31(.2005،"االجتماعيةأثر مشاهدة الرسوم المتحركة في إكساب الطفل المهارات " -

 ) 32(.2004، "القته بتدعيم الهوية لدى األطفالالكارتون التليفزيونى وع" -

ــاة اســبيس تــون وعال) الرســوم المتحركــة(القــيم التــي تعكســها أفــالم ومسلســالت الكــارتون " - قتهــا فــي قن
    )33(.2004، "بالهوية العربية واإلسالمية

   )34(.2000، "أثر أفالم الرسوم المتحركة األجنبية على قيم وسلوك الطفل السعودي" -

  )35(.1998 ،"الرسوم المتحركة فى التليفزيون وعالقتها بالجوانب المعرفية للطفل" -
  )36(.1996، "ليليةلتليفزيون المصري، دراسة تحالرسوم المتحركة في ا" -
 

  :يلي ونخلص من تحليل نتائج دراسات هذا المحور إلى ما
وسلوكيات سلبية  يعكس اإلنتاج التليفزيوني المصري من الرسوم المتحركة الموجهة لألطفال قيماً  -

وٕايجابية في ذات الوقت، إال إنه يتم إلحاق السلوكيات السلبية بسلوك عقابي بالقول أو الفعل، وهو 
يقلل من التأثيرات السلبية لهذه السلوكيات غير المرغوبة، كما يتم تناول معظم القيم بأسلوب ما 

 .غير مباشر، وهو أسلوب أكثر فاعلية في إنماء الطفل وتثقيفه
المقدمة بالتليفزيون وفيما يتعلق باإلنتاج األجنبي من الرسوم المتحركة المقدمة ببرامج األطفال  -

من اهتمامه بعرض القيم السلوكية واالجتماعية والسياسية، إال أنه يتجاهل ، فعلى الرغم المصرى
 .ونفسياً  وسلوكياً  عرض القيم الدينية على الرغم من أهميتها في تنمية الطفل اجتماعياً  تماماً 

 تحتوي أفالم الرسوم المتحركة األجنبية المقدمة بالتليفزيون السعودي على قيم سلبية كثيرة ومتنوعة، -
ا تحتوي بنسب كبيرة للغاية على عقائد غريبة تعمل على تشكيك الطفل بإيمانه باهللا، ومفهوم كم

وتتعاظم الخطورة في ظل إقبال الطفل السعودي بدرجة كبيرة على مشاهدة هذه . الحالل والحرام
 .المضامين، والتأثر بها على المستوى السلوكي
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عيم الهوية المصرية، وحب الوطن، واحترام القانون، يساهم الكارتون المصري في التليفزيون في تد -
والحفاظ على الممتلكات العامة، كما تساهم أفالم ومسلسالت الرسوم المتحركة في قنوات األطفال 
العربية المتخصصة في تدعيم الهوية العربية واإلسالمية، وٕان اختلف المعدل من قناة ألخرى 

 .باختالف أهدافها وجهة تبعيتها
اض نسبة عرض الموضوعات العلمية والصحية والتاريخية بشكل كبير في الرسوم المتحركة انخف -

 .المقدمة بالتليفزيون المصري، بما يؤثر بدوره على الجوانب المعرفية للطفل
المشاهدة الكثيفة لمسلسالت الرسوم المتحركة بالتليفزيون المصري تؤثر على اكتساب طفل ما قبل  -

كما تؤدي مسلسالت الرسوم المتحركة المدبلجة في القنوات  ،ارات االجتماعيةالمدرسة لبعض المه
، تليها )12- 9(في تكوين المفاهيم االجتماعية عند الطفل من سن  مهماً  الفضائية العربية دوراً 

  .المفاهيم الدينية، فالثقافية، فالرياضية
 

 :اإلعالن التليفزيوني وحق الطفل في النماء
                    )37(.2011، "التليفزيوني وتنشئة الطفل المصريالن أخالقيات اإلع" -

              )38(.2005، "مية الحس الفني لدى الطفل العربيصناعة اإلعالن وتن" -
  )39(.2005، "دراسة مسحية: عالقة الطفل اليمني باإلعالنات التليفزيونية" -

 ) 40(.2004، "نالطفل العربي واإلعالنات عبر التليفزيو " -

   )41(.2004، "وٕاشباع الحاجات االجتماعية للطفلاإلعالنات التليفزيونية " -

          )42(.2003، "ة القدرات اإلبداعية لدى األطفالاإلعالنات التليفزيونية وتنمي" -
  )43(.2002، "قراءة الثقافة في إعالنات التليفزيون العربي" -

       )44(.2002، وتنمية المهارات العقلية للطفلاإلعالنات التليفزيونية " -
   )45(.2001، "طفل األردني لإلعالن التليفزيونيفهم وتذكر ال" -
          )46(.1999، "يونية على الحصيلة اللغوية للطفلتأثير اإلعالنات التليفز " -
         )47(.1994،"ثاره اإليجابية والسلبية على األطفالآأبعاد اإلعالن التليفزيوني و " -
            )48(.1993، "ية و تشكيل سلوك الطفل االجتماعياإلعالنات التليفزيون" -
     )49(.1993، "ون اللفظي باإلعالنات ولغة الطفلالتعرض للمضم" -
         )50(.1992، "ت العربية بالتليفزيون على الطفلتأثير اإلعالنات والمسلسال" -
  )51(.1992، "يفزيون على الطفل المصريأثر إعالنات التل" -
   )52(.1991، "نات التليفزيونية دراسة تحليليةاستخدام الطفل في اإلعال" -
    )53(.1990، "ير اإلعالن التجاري الموجه للطفلتأث" -

  :وننتهي من تحليل النتائج العامة لدراسات هذا المحور إلى عدد من الخالصات، وهي
ات التليفزيونية على الحس الفني والقدرات اإلبداعية للطفل العربي، إذ تهتم ضعف تأثير اإلعالن -

 .اإلعالنات التليفزيونية السلعية بتلبية حاجات الطفولة الفسيولوجية والثانوية
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سلبية  اً ثار آباء واألمهات على المستوى العربي بأن لإلعالنات التليفزيونية ارتفاع معدالت وعي اآل -
رفع التطلعات، وتغيير السلوك الشرائي، واإلدمان التليفزيوني، وٕاضاعة الوقت : نهاعلى أطفالهم، م

 .بال فائدة
غير أخالقية وتخنق اإلبداع الفكري  غالبية اإلعالنات المذاعة بالتليفزيون األردني تحمل قيماً  -

 . باء واألبناءجع المادية، وتزيد الصراع بين اآلللطفل، وتش

نيين بصورة كبيرة على مشاهدة اإلعالنات التليفزيونية، وحرص نسبة كبيرة منهم إقبال األطفال اليم -
 .على مشاهدتها بصفة دائمة، وبالتالي تزيد إمكانية التأثر السلبي بها

نقل بعض األلفاظ : سلبية على الطفل، من أهمها ثاراً آغالبية اإلعالنات بالتليفزيون المصري تحمل  -
تأثر الحصيلة اللغوية للطفل بلغة اإلعالنات، وٕاثارة مشاعر الحرمان السوقية إلى لغة الطفل، و 

لديه، وزيادة النزعة التطلعية والسلوك الشرائي االستهالكي لدى الطفل، والذي يزداد بازدياد معدالت 
 .تكرار اإلعالن على مدار اليوم الواحد، وانخفاض المرحلة العمرية للطفل

 من السلوك الشرائي بمشاهدة اإلعالن التليفزيوني، ي أكثر تأثراً السلوك االجتماعي للطفل المصر  -
 .حيث يميل الطفل إلى تقليد تصرفات مؤدي اإلعالن، وترديد األغاني والرقص

االستخدام السلبي للطفل المصري في اإلعالنات التليفزيونية، إذ يستخدم في إعالنات األطفال  -
 .كممارس للسلوكيات السلبية والكبار على حد سواء، ويظهر بنسبة كبيرة

الرغم من هذه التأثيرات السلبية لإلعالنات، إال أنها تساهم في تنمية المهارات العقلية لألطفال على و  -
 . المصريين في مرحلة الطفولة الوسطى

وتساعد اإلعالنات التليفزيونية أطفال المرحلة الوسطى على إشباع حاجاتهم النفسية واالجتماعية  -
 .الحاجة لألمن والطمأنينة، والحاجة لإلنجاز والنجاحمثل، 

  
 :الصحافة وحق الطفل في النماء

يرصد هذا المحور الدراسات العربية التي تناولت دور الصحف العربية ومجالت األطفال في مجال  
  :التنمية الثقافية والمعرفية والدينية والوجدانية للطفل العربي، وتمثلت هذه الدراسات فيمايلي

  )54(.2004، "دور مجالت األطفال فى إمداد الطفل بالمعلومات عن العالم الخارجي" -
  )55(.2004، "ها بريد القراء في مجالت األطفالالمعلومات والقيم التي يعكس" -
  )56(.2004، "دينية لتالميذ المرحلة اإلعداديةدور مجالت األطفال في التنشئة ال" -
  )57(.2003، "ها الصحف المصريةلطفولة كما عرضتقضايا ا" -
   )58(.2001، "طفال في التنشئة السياسية للطفلدور مجالت األ" -
    )59(.2000، "فة اإلقليمية تجاة قضايا الطفولةموقف الصحا" -
  ) 60(.1998 ،"قصص الخيال العلمي في مجالت األطفال ونمو مفاهيمهم العلمية" -

    )61(.1997، "األطفال وٕاشباعاتها استخدام مجالت" -
  ) 62(.1995، "قصص الخيال العلمي الموجهة للطفلاالتجاهات في " -
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  )63(.1995، "دراسة حالة لمجلة ميكي: المترجمةمجالت األطفال " -

          )64(.1995، "عالنات الطفل في مجلة عالء الدينالقيم في إ" -
   )65(.1994، "طفالنمية القيم التربوية لدى األصحافة الطفل ودورها في ت" -
  ) 66(.1993، "دراسة حالة لمجلة سمير: دور مجالت األطفال في تبسيط العلوم" -

  :ونخلص من تحليل النتائج العامة لهذه الدراسات إلى
اهتمام األطفال بالمعلومات المتضمنة في مجالتهم، كالمعلومات المتعلقة بالكائنات الحية،  -

 .، والشخصيات والسيروالمعلومات العلمية، والجغرافية
إلى جانب المعلومات، تأتي التسلية والترفيه، والتفاعل االجتماعي، وٕاقامة عالقات اجتماعية  -

 .كأسباب رئيسية إلقبال األطفال المصريين على قراءة مجالتهم

  .مجالت األطفال تساهم إلى حد ما في التنشئة الدينية والسياسية للطفل -
اعتماد األطفال على مجالتهم فى الحصول على معلومات عن العالم  االرتباط اإليجابي بين -

 .الخارجي، وبين تنوع التأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية الناتجة عن ذلك

تساهم قصص الخيال العلمي في مجالت األطفال في تنمية حصيلة األطفال من المفاهيم العلمية  -
لبسيطة، واالعتماد على الرسوم والصور الملونة لتبسيط من خالل استخدام المصطلحات العلمية ا

 .المادة العلمية
اختالف األطفال في مدى اهتمامهم بقراءة الخيال العلمي، ونمو مفاهيمهم العلمية باختالف النوع،  -

 .والسن، واالنتظام والمداومة على قراءة قصص الخيال العلمي
ي الخيال العلمي للمجالت األجنبية المتخصصة في محاكاة مجالت األطفال العربية المتخصصة ف -

 . ذات المجال، واعتمادها إلى حد كبير على الصور والرسوم المأخوذة من نظيرتها األجنبية
دعم مجالت األطفال العربية المتخصصة في الخيال العلمي لالتجاهات الخاصة بسيطرة اآلالت  -

خدام الفضاء للتجسس والوصول إلى الكواكب وأجهزة الكمبيوتر على الكائنات البشرية، واست
 .األخرى

ي ال تلبي بالصور والرسوم الت واسعاً  اهتماماً وفيما يتعلق بمجالت األطفال المترجمة، فهي تهتم  -
، وال تحفزه على الخلق واإلبداع، كما أن مضامينها بعيدة عن الثقافة احتياجات الطفل العربى

 .تصادية واالجتماعية للمجتمع المصريالعربية، والظروف السياسية واالق
 . للمضامين التاريخية والدينية والفنية العربية افتقار مجالت األطفال المترجمة -
وبالنسبة لمجالت األطفال الليبية، فهناك توافق إلى حد كبير بين ما تطرحه من قيم تربوبة والقيم  -

 .االنتماء السائدة في المجتمع الليبي كاإليمان والتكافل وتعميق
فاعليات األداء الصحفي للصحف المصرية فى تناولها لقضايا الطفولة التي تتعلق وفيما يتعلق ب -

، فإنها تتمثل فى تنمية المهارات اإلبداعية والفنية لهم، ثم الموضوعات وتربوياً  وٕابداعياً  بنمائهم فكرياً 
طفال، يليها أسس التربية عمالة األ الخاصة باألمراض، ثم موضوعات مكتبات األطفال، ثم

 .السليمة
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تحتل غالبية الموضوعات المنشورة فى الصحف المصرية، والمتعلقة بقضايا األطفال الصفحات  -
 .الداخلية، واألخيرة

ضعف اهتمام الصحف ، ُيالحظ وفيما يختص بموقف الصحافة اإلقليمية تجاه قضايا الطفولة -
 . وت المساحة المخصصة لكل منهااإلقليمية بقضايا الطفولة المصرية، وتفا

  
  :اإلعالم وحق األطفال في المشاركة واالتصال: المحور الثالث

يرصـــــد هـــــذا المحـــــور نتـــــائج الدراســـــات العربيـــــة التـــــي تناولـــــت معالجـــــة التليفزيـــــون والصـــــحف لحقـــــوق 
  :يلي األطفال االتصالية على وجه الخصوص، وشملت هذه الدراسات ما

  
  :الية للطفلالتليفزيون والحقوق االتص

  )67(.2012،"األطفال في إذاعة وتليفزيون مصر حقوق الطفل كما تعكسها برامج" -

  )68(.2008،"إذاعة دمشق نموذجاً : قيم حقوق الطفل في أغاني األطفال" -

  )69(.2006، "بين الـدول المتقــدمة والنامية حقوق الطفل االتصالية دراسـة مقارنة" -

  )70(.2002، "البرامج التليفزيونيةاألطفال في مشاركة " -

              )71(.2001، "حق الطفل في االتصال كما تعكسه برامج األطفال في التليفزيون" -

    )72(.2000، "دور وسائل اإلعالم في التوعية بالحق االتصالي للطفل األردني" -
  :ومن أهم النتائج التي خلصت إليها دراسات هذا المحور

احة الزمنية المخصصة لتناول حقوق الطفل بوجه عام في برامج األطفال التليفزيونية ضعف المس -
المصرية مقارنة بالمساحة الزمنية المخصصة لتناول القضايا والموضوعات األخرى، واحتالل حق 
الطفل في المشاركة وٕابداء الرأي لترتيب متوسط ونسب ضعيفة ضمن تناول الحقوق المختلفة للطفل 

 . امج الموجهة لهمفي البر 
اهتمـــام البـــرامج التليفزيونيـــة المصـــرية الموجهـــة لألطفـــال بتـــوفير مقومـــات االتصـــال وتلبيـــة الحاجـــات  -

ثــــم األطفــــال ذوي االحتياجــــات  ،النفســــية واالجتماعيــــة ألطفــــال الحضــــر، يلــــيهم األطفــــال الموهــــوبين
االتصـال وتلبيـة الحاجـات في حـين يالحـظ التجاهـل الواضـح لتـوفير مقومـات  ،الخاصة من المعاقين

 .النفسية واالجتماعية ألطفال الريف والمناطق الشعبية والعشوائية
مقومات االتصال تفوق البرامج التليفزيونية المصرية المحلية على البرامج المستوردة في بعض  -

بي للطفل مثل المشاركة في طرح األسئلة واإلجابات، والمشاركة باإلنتاج العلمي والفني واألد
والرياضي، وحق االختالف في الرأي، في حين تفوقت البرامج المستوردة على البرامج المحلية في 

أو إكراه، والتدريب على آداب الحوار مع الكبار، وتلبية  إتاحة حرية التعبير للطفل بدون ضغط
   .حاجاته إلي االستمتاع باللعب والتعليم والصدق

وتأكيدهم على ثقتهم  ،صورة التي يظهر بها الطفل في برامجهمعدم رضاء األطفال المصريين عن ال -
 . بأنهم قادرون على إنتاج البرامج بأنفسهم دون مساندة من الكبار
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وفيمـــا يتعلـــق ببـــرامج األطفـــال التليفزيونيـــة األردنيـــة التـــي تتضـــمن الحقـــوق االتصـــالية للطفـــل، فإنهـــا  -
وتتركــز الحقـوق االتصــالية بهـا فــي الحــق  تشـغل نســبة ضـئيلة مــن إجمـالي مســاحة بــرامج األطفـال،

في المشاركة، والحق في إبداء الرأي، والحق في المناقشة العلنية، وتأتي نسـب المشـاركة المشـتركة 
 .للذكور واإلناث في المقدمة

الفارق الكبير بين كم الوسـائل اإلعالميـة المتاحـة للطفـل فـي الـدول الناميـة والـدول المتقدمـة لصـالح  -
مــن حيــث توزيــع الكتــب، أو إنتــاج البــرامج التليفزيونيــة، أو المجــالت المتخصصــة للطفــل،  األخيــرة،

 .وبالتالي الفارق الكبير بينهما في كم وكيف الحقوق االتصالية المتاحة للطفل

  
  :الصحافة والحقوق االتصالية للطفل

       )73(.2011، "انتفاع الطفل الفلسطيني ومشاركتهدور مجالت األطفال في تدعيم حق " -

   )74(.2007، "اإلعالم وحقوق الطفل" -

 )75(.2002، "حق الطفل المصري في المشاركة في وسائل اإلعالم" -

  )76(.2001، "مجالت األطفال ودورها في دعم الحقوق االتصالية للطفل المصري" -

  :وتمثلت أهم النتائج التي توصلت إليها دراسات هذا المحور فيمايلي
 المختلفة، مشاركاتهم نشر مشاركة األطفال من خالل حرية نسبيااألطفال الفلسطينية  التمج تدعم -

 واألشكال الفنون واستخدام مختلف المعلومات، بعض وٕارسال للمشاركة، صفحات وتخصيص

 .ذلك، وتتم المشاركات بأسلوب مباشرة وغير مباشر تدعم التي التحريرية

ال يتوافق مع متطلبات الطفل السورى، إضافًة إلى  ل السوريةمجالت األطفاالتدفق اإلعالمي في  -
احتوائه على مواد تنشر الرعب والعنف، بعيدًا عن حق الطفل فى االتصال، فال تتيح للطفل فرصة 

 .التعبير عن نفسه أو آرائه، وال تحفز لديه روح البحث بشكل كافٍ 

ويرتبط حق المشاركة في وسائل االتصال تفرد مجالت األطفال المصرية مساحة لمشاركة األطفال،  -
سنة أكثر مشاركة  11-6بعامل التقدم في العمر أو النضج للطفل حيث إن المرحلة العمرية من 
بوسائل  وهم األكثر انتفاعاً (في مجالت األطفال من المراحل العمرية األقل، كما أن أطفال القاهرة 

 .ن أطفال باقي مناطق الجمهوريةهم األكثر مشاركة في مجالت األطفال م) االتصال
واحتالل  ،ضعف اهتمام مجالت األطفال المصرية بالدعوة النفتاح الطفل المصري على العالم -

 .الموضوعات التي تدعو لحق الطفل في التعبير لنسب ضئيلة من االهتمام
  .انخفاض درجة رضا الطفل المصري عن دور مجالت األطفال في المناقشة -
  

  :اإلعالم وحق األطفال في الحماية: بعالمحور الرا
مصطلح الحق في الحماية في مجموعة العناصر ) اليونيسيف(تحدد منظمة األمم المتحدة للطفولة 

تجار التي تتضمن منع االستغالل والعنف واإلساءة ضد األطفال، بما في ذلك االستغالل الجنسي واإل
  . ثل ختان اإلناث وزواج األطفالوعمالة األطفال والممارسات التقليدية الضارة، م
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ووفقا لهذا التعريف تم تقسيم الدراسات العربية التي تناولت اإلعالم وحقوق األطفال في الحماية 
  :بمختلف أنواعها وأشكالها على النحو التالي

  
  :التليفزيون وحق الطفل في الحماية

 :التليفزيون وحق حماية األطفال من العنف

  )77().دراسة ميدانية(نيين بالعنف التليفزيونيتأثر األطفال اليم" -
 )78(.2004 ،"التليفزيون األطفال والعنف في برامج" -

 ) 79(.2003 ،"تأثير القنوات الفضائية على األطفال" -

  )80(.2002 ،"تأثير الرسوم المتحركة المستوردة على الطفل المصري" -

 ) 81(.2001 ،"ال نحو العنففزيوني وعالقته باتجاهات األطفيالكارتون التل" -

 )82(.2001 ،"مدى إدراك الطفل لواقعية العنف في التليفزيون" -

    )83(.1997 ،"تأثير مشاهدة العنف في أفالم الكارتون على األطفال" -
 )84(.1997 ،"أشكال السلوك االنحرافي في أفالم الرسوم المتحركة" -

    )85(.1996، "العدواني لدى األطفالالعنف في أفالم الرسوم المتحركة والسلوك " -

 )86(.1994 ،"فزيونيةيالسلوكيات التي يكتسبها األطفال من مواد العنف التل" -

  )87(.1994 ،"المظاهر العدوانية في أفالم الكارتون األجنبية" -

 :وقد توصلت هذه الدراسات إلى عدد من الخالصات، أهمها

بالعنف التليفزيوني، وذلك من خالل إعجابهم بمشاهدة الرسوم  وكياً وسل تأثر األطفال اليمنيين نفسياً   -
، وتقليدهم للحركات القتالية التي يشاهدونها، وٕاعجابهم بمشاهدة وقتالً  اً المتحركة التي تحتوى عنف
ومعارك، وٕاعجابهم بمشاهدة أفالم الرعب، وممارسة سلوك عنيف مع  اً األفالم التي تحتوى عنف

 .طفال اآلخرينإخوانهم أو مع األ

وجود عالقة طردية قوية بين عدد ساعات مشاهدة األطفال اليمنيين للقنوات الفضائية ونسبة تأثرهم  -
 .بالعنف التليفزيوني، فتزيد معدالت التأثر بازدياد عدد ساعات المشاهدة

ن األطفال إتأثير متغير النوع عند األطفال اليمنيين على نسبة التأثر بالعنف التليفزيوني، حيث  -
 .فزيونييالذكور أكثر تأثرا من اإلناث بالعنف التل

فزيونية التي لها أثر سلبي على ياحتالل األفالم األجنبية للمرتبة األولى من بين نوعية البرامج التل -
 .سلوك األطفال العراقيين والمصريين، ودفعهم إلى تقليد السلوكيات العنيفة

 .مي مسئول عن اكتساب األطفال المصريين للعنففزيون أكثر جهاز إعالييعد التل -

إما  ،تركز معظم أشكال العنف في أفالم األطفال المقدمة بقنواتهم التليفزيونية في إظهار القوة البدنية -
 .عن طريق استخدام أعضاء الجسم أو استخدام السالح

المصري في العنف اللفظي تتمثل المظاهر العدوانية في أفالم الكارتون األجنبية الموجهة للطفل  -
السب والشتائم، والتهديد، والتحريض، : والعنف البدني، وتتجسد مظاهر العنف اللفظي في
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أما مظاهر العنف البدني فتتجسد في الضرب باأليدي، وٕالقاء األشياء، والتقييد بالحبال، . واالستهزاء
األسلحة النارية والتدمير عن استخدام  فضالً والشروع بالقتل، والخطف، والسرقة باإلكراه، 

 .نحرافية ضد المجتمعاوالمطاردة، وتمثل جميعها جرائم 

في أفالم الرسوم المتحركة  اً تأتي جرائم القتل في المرتبة األولى من حيث أكثر نوعيات الجرائم شيوع -
 .المستوردة

  .ردة موضوعاتهايعد الخيال أحد أهم المصادر التي تستقي منها أفالم الرسوم المتحركة المستو  -
وجود عالقة ارتباطية بين معدل تعرض األطفال المصريين للكارتون المقدم بالتليفزيون المصري،  -

 .واتجاهاتهم نحو العنف

، فالغالبية اً بمشاهدة العنف في أفالم الكارتون أكثر من تأثره نفسي اً تأثر الطفل المصري سلوكي -
الذكور، ويميلون من التحول من مجرد اإلعجاب العظمى منهم يفضلون أفالم األكشن وخاصة 

 .بأبطال العنف في هذه القنوات إلى مقلدين لهم ثم منفذين

ذا داللة  تزايد تأثر األطفال بالعنف وٕادراكهم ألهمية مشاهدته بازدياد أعمارهم، مما يعد مؤشراً  -
 .خطيرة على التأثيرات السلبية للعنف

فى زيادة قدرة األطفال على التعرف على أشكال العنف، والربط  تأثيراً فزيونية أكثر يتعد الدراما التل -
 .بينه وبين القتل مقارنة بأفالم الرسوم المتحركة

 : التليفزيون وحق حماية األطفال ذوي االحتياجات االجتماعية الخاصة

          )88("دور الدراما التليفزيونية والسينمائية في معالجة قضايا أطفال الشوارع " -
           )89(" استخدامات أطفال العشوائيات لوسائل اإلعالم واإلشباعات التي تحققها لهم" -

   )90(.1998، "تعرض ذوي الظروف الصعبة للتليفزيون وٕادراكهم للواقع االجتماعي" -

 )91(.1996 ،"أثر التليفزيون في جنوح األحداث في دولة اإلمارات العربية المتحدة" -

  )92(.1996 ،"امات أطفال الشوارع لوسائل اإلعالماستخد" -

   )93(.1996 ،"المعالجة اإلذاعية والتليفزيونية لعمالة األطفال" -

 

  :وننتهى من تحليل نتائج هذا المحور إلى أهم الخالصات اآلتية
ماجهم للتليفزيون والفيديو والسينما، واند األطفال المصريون ذوي الظروف الصعبة هم أكثر تعرضاً  -

 .وتركيزهم أثناء مشاهدتهم للدراما التليفزيونية يفوق مثيلهم من األطفال العاديين

الظروف االجتماعية الصعبة يستخدمون وسائل اإلعالم لقضاء وقت  ومعظم األطفال المصريين ذو  -
 .الفراغ وكمعلم للعنف

حساب  ىالتليفزيون علارتفاع تعرض أطفال العشوائيات في مصر لبعض الوسائل اإلعالمية مثل  -
 .بعض الوسائل األخري مثل الصحف والمجالت والكتب

  .فزيونية المصرية دورًا إيجابيًا فى معالجة قضايا أطفال الشوارعيتؤدي الدراما التل -
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لجنوح وانحراف األحداث في دولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث ضعف  مهماً  اً يمثل التليفزيون مصدر  -
ية على مشاهدتهم للتليفزيون، والتركيز على مشاهدة أفالم العنف التليفزيوني، واالمتناع الرقابة األسر 

  .عن مشاهدة برامج األطفال التليفزيونية
إعداد حملة : من أهم المقترحات التي قدمتها الدراسات العربية للحد من قضايا ومشكالت أطفال الشوارع -

ر وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة، وذلك لرفع إعالمية للتوعية بمشكلة أطفال الشوارع عب
درجة وعي المجتمع للتصدي للمشكلة فى مرحلة مبكرة، وٕاعداد برامج تدريبية لإلعالميين فى اإلذاعة 

 .والتليفزيون بشأن الرؤية السليمة ألطفال الشوارع وطرق المعاملة التي تساعد علي إعادتهم للمجتمع

حماس المسئولين  حول ضرورة تناول ظاهرة أطفال العشوائيات إعالميًا، إلثارة وتثار المقترحات -
  .للتصدي لهذه المشكلة والحد من انتشارها

  : التليفزيون وحق حماية األطفال ذوي االحتياجات الصحية الخاصة
       )95( 2008:دور وسائل اإلعالم فى تحقيق حاجات األطفال ذوي االحتياجات الخاصة" -
    )94( 2006،"اإلعاقة السمعية بوسائل اإلعالم في دولة اإلماراتعالقة ذوي "-

  )96(.2005 ،"برامج األطفال فى التليفزيون وعالقتها بإمداد الطفل األصم بالمعلومات" -
   )97(.2004 ،"االحتياجات اإلعالمية والثقافية للمعاقين من برامج التليفزيون" - 
   )98(.2004 ،"رئية على الطفل األصمتأثير وسائل اإلعالم الم" -
   )99(.2004 ،"استخدامات األطفال الصم لوسائل اإلعالم واإلشباعات المتحققة منها" -
      )100(.2003 ،"اتجاهات ذوي االحتياجات الخاصة نحو معالجة قضاياهم" -
         )101(.2003 ،"استخدامات المراهقين المكفوفين للراديو واإلشباعات التى يحققها لهم" -
       )102(.2001 ،"استخدامات الصم والبكم للبرامج التليفزيونية المترجمة بلغة اإلشارة" -
           )103(.2001 ،"استخدامات األطفال ذوي االحتياجات الخاصة لوسائل اإلعالم" -

  :وتوصلت هذه الدراسات إلى عدد من النتائج المهمة، ومنها
وي اإلعاقة السمعية بدولة اإلمارات العربية المتحدة على التعرض للمضامين اإلقبال المتوسط من ذ -

 .التليفزيونية المختلفة، وتأتي البرامج الدينية والترفيهية في مقدمة البرامج التليفزيونية التي يشاهدونها

جات االحتيا ويأتي التليفزيون في مقدمة وسائل اإلعالم التي يتعرض لها األطفال المصريون ذو  -
 .الخاصة، ويأتي تعرض المعاقين بصريًا بنسبة أعلى من المعاقين سمعياً 

" لغة اإلشارة"في إمداد الطفل المصري األصم بالمعلومات، وتأتي  مهماً  تؤدي برامج التليفزيون دوراً  -
ليها كتابة الكالم المنطوق على الشاشة، ثم تركيز ت، فى مقدمة الوسائل التى تناسب األطفال الصم

 .الكاميرا على الوجه أثناء الكالم

االرتباط اإليجابي بين دوافع تعرض األطفال المكفوفين للراديو واإلشباعات المتحققة لهم من هذا  -
 .التعرض، مما يدل على أن الراديو ُيسهم فى اإلشباع المعرفي للكفيف

اكتساب معلومات : تربويمن أهم دوافع تعرض األطفال ذوي االحتياجات الخاصة لوسائل اإلعالم ال -
 .جديدة ومفيدة، وٕاشباع رغبات وحاجات خاصة بهم
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نسبة كبيرة من األطفال ذوي االحتياجات الخاصة يشاركون فى وسائل اإلعالم التربوي، كما أن  -
 .األطفال المعاقين بصريًا أكثر مشاركة فى هذه الوسائل من المعاقين سمعياً 

تزويد : حتياجات الخاصة من برامج التليفزيون المخصصة لهم فيتتمثل احتياجات األطفال ذوي اال -
المعاق بإرشادات لمواجهة احتياجاته الخاصة، وتعريفه بالنماذج المشرفة من المعاقين لرفع روحه 
المعنوية، وتخصيص برامج لتوعية األسرة والمجتمع بمعاملة المعاق، وبرامج خدمية وٕارشادية 

  .د ندوات لمناقشة موضوعات األطفال المعاقينوتعليمية للطفل المعاق، وعق
  

  :الصحافة وحق الطفل في الحماية
   )104( .2008، "العنف كما تعكسه القصص المصورة داخل مجالت األطفال" -

   )105(.2006 ،"معالجة الصحافة لموضوعات األطفال ذوي االحتياجات الخاصة" -
  )106(.2000 ،"قيم العنف في صحافة األطفال العربية" -

 )107(.1995 ،"مواجهة مشكلة عمالة األطفال من منظور إعالمي" -

  :ومن تحليل نتائج هذه الدراسات يمكن استخالص ما يلي
  :الصحافة وحق حماية األطفال من العنف

يــأتي االتجــاه إلــى الترغيــب فــي العنــف فــي مقدمــة القــيم التــي تعكســها مجــالت األطفــال المترجمــة، ويــأتي   -
 .لى الترهيب في مقدمة القيم التي تعكسها مجالت األطفالاالتجاه إ

تتمثل دوافع ارتكاب العنف داخل قصص مجالت األطفال في الدفاع عن النفس، والدفاع عـن اآلخـرين،   -
  .والسيطرة، والتملك، والسرقة والقتل

  :الصحافة وحق حماية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة
 .لجتها لموضوعات األطفال ذوي االحتياجات الخاصةتباين الصحف في أساليب معا  - 

واالهتمام المحدود بإبراز أحكام ، التغطية الصحفية المحدودة لجوانب مشكلة عمل األطفال في مصر - 
  .التنظيم التشريعي لعمالة األطفال فى قانوني العمل والتأمين اإلجتماعى

  
  :نحو حقوق األطفالاتجاهات الجمهور والقائمين باالتصال : المحور الخامس

عدد محدود من الدراسات العربية الختبار مدى وعي األطفال أنفسهم  ىفي إطار هذا المحور أجر 
وأسرهم والقائمين باالتصال بحقوق الطفل، واتجاهاتهم حيال التناول اإلعالمي لهذه الحقوق، وذلك 

  .على الرغم من زخم الدراسات األجنبية التي أجريت في هذا المجال
 )108(.2012،"حقوق الطفل كما تعكسها برامج األطفال" -

    ) 109(.2009 ،"اتفاقية حقوق الطفل كما يدركها الطفل المصري" -

 )110( .2003 ،"وعي األسرة بحقوق الطفل دراسة ميدانية مقارنة" -

  :وتوصلت هذه الدراسات إلى الخالصات التالية
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 أكثر إدراكاً  فل مقارنة باإلناث، واألطفال األعلى سناً لحقوق الط أطفال مصر الذكور أكثر إدراكاً  -
 .من األقل سناً 

وتمثل البرامج الصحية ، تساهم برامج األطفال التليفزيونية في معرفة األسر المصرية بحقوق الطفل -
  .التليفزيونية المصدر األساسي لمعلوماتهم عن الحقوق الصحية

 ،ومدى حرصها على توفير حقوق أطفالها ،الطفلاالرتباط الطردي بين وعي األسرة بحقوق  -
المستوى االقتصادي واالجتماعي : وٕاشباع احتياجاتهم، مع تأثر مستوى الوعي بعدة عوامل هي

ومدى متابعة وسائل اإلعالم وخاصة البرامج التليفزيونية ، لألسرة، والبيئة الثقافية، ومنطقة اإلقامة
  .ليمي لألسرةالموجهة لألسرة والطفل، والمستوى التع

األسر في المناطق الحضرية تحرص على مشاركة الطفل والسماح له بالتعبير عن رأيه في  -
  .قضاياه بنسب متوسطة، أما األسر الريفية فال تسمح له بذلك

اهتمام نسبة كبيرة من القائمين باالتصال في برامج األطفال بدرجة كبيرة بالقضايا المتعلقة بحقوق  -
باالتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وتبنيهم التجاه محايد نحو درجة اهتمام الدولة  الطفل، ووعيهم
 .بحقوق الطفل

) حكومية أو خاصة(االرتباط الدال بين نوعية الجهة التي يعمل بها القائمون باالتصال في مصر  -
عالمية وتبنيهم لمفهوم لحقوق الطفل، حيث تبني القائمون باالتصال العاملين بالمؤسسات اإل

   .ئهم من العاملين بالمؤسسات الحكوميةنظراً الخاصة لهذا المفهوم بدرجة أكبر عن 
  

  :اإلعالم وحقوق الطفلرؤية نقدية للدراسات التى تناولت 
نخلص من تحليل الدراسات العربية ذات االهتمام بدور وسائل اإلعالم في مجال حقوق الطفل العربي  

  :إلى عدد من المالحظاتعلى اختالف أنماط هذه الحقوق، 
  :مالحظات عامة على الدراسات السابقة

من الموضوعات البحثية  واحداً " دور وسائل اإلعالم في مجال حقوق الطفل العربي"يعد موضوع  -
األساسية التى حظيت باهتمام الدراسات العربية خالل العشرين عامًا الماضية، وٕان غلبت سمة 

 .ث دون وجود اختالف جوهري فى المتغيرات التى تناولتهاالتكرار على عدد من هذه البحو 

ركزت الغالبية العظمى من الدراسات العربية على دور التليفزيون، ثم الصحافة في مجال حقوق  -
الطفل العربي، في مقابل إجراء عدد محدود للغاية من هذه الدراسات بهدف رصد دور اإلذاعة 

  .المسموعة في هذا المجال
الدراسات العربية ذات االهتمام بدور وسائل اإلعالم في مجال حقوق الطفل العربي غلب على  -

تكرار استخدام نفس المناهج العلمية، حيث لجأت معظم البحوث إلى االعتماد على منهج المسح 
سواء اتصل ذلك بمسح الجمهور أو مسح المضمون، دون تفعيل لمناهج بحثية أخرى إال فى عدد 

  .راساتقليل من هذه الد
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غلب على معظم دراسات المحاور الخمسة استخدام نفس األطر النظرية، حيث اعتمدت معظم  -
الدراسات السابقة على نظريات الغرس الثقافي، وترتيب األولويات، واالتجاه الوظيفي لوسائل 
ج اإلعالم، واالعتماد على وسائل اإلعالم، واالستخدامات واإلشباعات، والنمو المعرفي، ونموذ

  .التعلم االجتماعي
اعتماد معظم الدراسات السابقة على األسلوب الكمي، فى حين اعتمد عدد محدود منها على  -

 .األسلوب الكيفي

تركز قدر كبير من الدراسات العربية المعنية برصد دور اإلعالم في مجال حقوق الطفل العربي  -
  .في البيئة المصرية

عة من المقترحات لتطوير دور وسائل اإلعالم في مجال قدمت بعض الدراسات السابقة مجمو  -
حقوق الطفل العربي، إال أن هذه المقترحات غلب عليها الطابع النظرى، واتسمت بالعمومية، مما 

 .أفقدها روح التنفيذ على أرض الواقع

 لم تؤد الدراسات العربية المعنية بدور اإلعالم في مجال حقوق الطفل العربي على الرغم من -
غزارتها إلى تطور حقيقي فى تفعيل دور اإلعالم تجاه الحقوق المختلفة للطفل العربي، وربما 
يشير ذلك إلى غياب التنسيق بين مراكز البحث العلمي والجهات التنفيذية المعنية بشئون الطفل 

  .على مختلف المستويات المحلية واإلقليمية
  

  :مالحظات خاصة بنتائج الدراسات السابقة
الرغم من الدور الفاعل الذي تقوم به وسائل اإلعالم العربية في مجال حقوق الطفل العربي على على 

المجاالت، والذي ال يمكن  المستوى الصحي، والمعرفي، والوجداني، والثقافي، والديني، وغيره من
طفل العربي، من السلبيات التي تعتري األداء اإلعالمي في مجال حقوق ال اً ، إال أن هناك كثير إنكاره

والتي خلصت إليها نتائج المحاور الخمسة التي تم استعراضها، ومن أهم هذه السلبيات كما رصدتها 
  :نتائج الدراسات العربية مايلي

  .القدرة المحدودة لوسائل اإلعالم العربية على نشر ودعم الحقوق المختلفة للطفل العربي -
لحقوق الطفل العربي، وخاصة المضامين  انتهاكاً تمثل المضامين اإلعالمية في بعض األحيان  -

 .المستوردة والتي تشجع األطفال على العنف بأشكاله المختلفة األجنبية

 .فزيون أكثر جهاز إعالمي مسئول عن اكتساب األطفال للعنفييعد التل -

عة، وعلى حتواء كثير من أفالم الرسوم المتحركة األجنبية المقدمة على قيم سلبية كثيرة ومتنو ا -
وتتعاظم الخطورة في . عقائد غريبة تعمل على تشكيك الطفل بإيمانه باهللا، ومفهوم الحالل والحرام

 .ظل إقبال الطفل العربي بدرجة كبيرة على مشاهدة هذه المضامين
العتماده إلى حد كبير على  نظراً ضعف دور اإلعالم العربي في تنشيط العملية االبتكارية لألطفال،  -

مين المستوردة التي ال تتفق مع القيم والعادات االجتماعية، والتي تثبط من النواحي اإلبداعية المضا
 .لألطفال
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نقلها كثير من برامج األطفال العربية كقيم العدوان والخيانة والظلم والكذب يتزايد القيم السلبية التي  -
السلبي على عقلية وبناء الطفل والتفكير الخرافي، مما يؤدي إلى ترسخ حالة من حاالت التأثير 

 .العربي

لما تحمله غالبية  نظراً بمشاهدة اإلعالن التليفزيوني،  تأثر السلوك االجتماعي للطفل العربي سلبياً  -
نقل بعض األلفاظ السوقية إلى لغة الطفل، : ثار سلبية على الطفل، من أهمهاآاإلعالنات من 

نات، وٕاثارة مشاعر الحرمان لديه، وزيادة النزعة التطلعية وتأثر الحصيلة اللغوية للطفل بلغة اإلعال
والسلوك الشرائي االستهالكي لديه، والذي يزداد بازدياد معدالت تكرار اإلعالن على مدار اليوم 

 .الواحد، وانخفاض المرحلة العمرية للطفل
على  ومقتصراً  دوداً ما زال حق الطفل العربي في المشاركة والتعبير عن رأيه في وسائل اإلعالم مح -

في إتاحة حرية التعبير للطفل بدون  أنماط محددة للتعبير، في حين تتفوق وسائل اإلعالم األجنبية
  .أو إكراه، والتدريب على آداب الحوار مع الكبار ضغط

التباين الواضح بين أجندة قضايا الطفولة التي تطرحها وسائل اإلعالم العربية وأجندة قضايا الطفل  -
 . عربي فى الواقعال

يستخدم معظم األطفال ذوي الظروف االجتماعية الصعبة وسائل اإلعالم لقضاء وقت الفراغ  -
بشكل كاٍف بعرض المخاطر التي يتعرض لها األطفال ذوي  وكمعلم للعنف، حيث عدم االهتمام

 .الظروف االجتماعية الصعبة، والحلول لعالج قضاياهم

الصم، كما أنها  االحتياجات النفسية لألطفال جميعنية والمضامين الصحفية ال تلبي البرامج التليفزيو  -
  .غير كافية، وال تتعرض لمشاكلهم الحقيقية

  
  :مالحظات خاصة بدراسات كل محور

  :اإلعالم وحق األطفال في الصحة والبقاءدراسات 
لمضامين التليفزيونية برصد كيفية تناول ومعالجة اليل للغاية من الدراسات العربية اهتمام عدد ق -

 .في نشر الثقافة الصحية بينهمحقوق الصحية لألطفال العرب، ودورها المختلفة لل

التجاهل شبه التام من قبل الدراسات العربية لدور اإلعالم الصحفي في مجال حقوق األطفال  -
الصحية سواء على مستوى الصحف والمجالت العامة أو المتخصصة في المجال الصحي، أو 

 .الخاصة باألطفال
  :اإلعالم وحق األطفال في النماءدراسات 

كثرة الدراسات العربية التي أجريت بصدد دور التليفزيون في مجال حقوق الطفل في النماء، وتركزها  -
عالقة قنوات وبرامج األطفال التليفزيونية بحق الطفل في النماء، وعالقة : بوجه خاص في مجالي
 .ذات الحقاإلعالن التليفزيوني ب

إجراء عدد محدود من الدراسات العربية لرصد دور الصحافة في مجال حقوق األطفال في النماء،  -
 .على الرغم من الدور التثقيفي المنوط بها بشكل خاص
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  :اإلعالم والحقوق االتصالية لألطفالدراسات 
الم في مجال الحقوق الضعف العام في عدد الدراسات العربية التي أجريت للوقوف على دور اإلع -

 . االتصالية للطفل

  :اإلعالم وحق األطفال في الحمايةدراسات 
كثرة الدراسات العربية التي أجريت للتعرف على دور التليفزيون في مجال حقوق الطفل في الحماية،  -

وقلة عدد الدراسات التي ُعنيت بدور التليفزيون في مجال حق حماية األطفال ذوي االحتياجات 
جتماعية الخاصة على الرغم من العناية واالهتمام اإلعالمي والمجتمعي والبحثي الخاص الذي اال

 .تحتاجه هذه الفئات
في مقابل ذلك، ُيالحظ إجراء عدد محدود للغاية من الدراسات العربية عن دور الصحافة في مجال  -

  .حق األطفال في الحماية
  :فالوعي واتجاهات الجمهور نحو حقوق األطدراسات 

هنــاك قصــور واضــح فــي الدراســات العربيــة التــي أجريــت بشــأن رصــد وعــي واتجاهــات الجمهــور نحــو  -
حقــوق األطفــال، حيــث قلــة عــددها، واقتصــارها علــى البيئــة المصــرية، علــى الــرغم مــن أهميــة إجــراء 

فـل دراسات حول هذا المحور، إذ تعد هذه الدراسات بمثابة تقيـيم لـدور اإلعـالم فـي مجـال حقـوق الط
ـــي، وأســـرته،  ـــدمتها الطفـــل العرب ـــأتي فـــي مق ـــك، والتـــي ي ـــل الفئـــات المســـتهدفة مـــن ذل العربـــي مـــن قب

  .والجمهور العام
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  .1994شمس، مارس 

غير  رسالة دكتوراه،، سوزان القليني، دور اإلعالنات التليفزيونية في تشكيل سلوك الطفل االجتماعي) 48(
  ).1993كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، : القاهرة( منشورة

ابتسام أبو الفتوح الجندي، أثر التعرض للمضمون اللفظي باإلعالنات التليفزيونية على لغة الطفل دراسة ) 49(
  .1993، 9، عمجلة بحوث االتصال كيفية، –كمية 

 رسالة دكتوراه،هويدا لطفي، تأثير اإلعالنات والمسلسالت العربية بالتليفزيون على الطفل المصري، ) 50(
  ).1992كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، : القاهرة( غير منشورة

ية على عينة من أطفال راسة ميداند: نيرمين زكي، أثر إعالنات التليفزيون على الطفل المصري) 51(
كلية اإلعالم، جامعة : القاهرة( غير منشورة رسالة ماجستير،سنة،  12-8بتدائية من المدارس اال

  ).1992القاهرة، 
هاني جعفر، استخدام الطفل في اإلعالنات التليفزيونية دراسة تحليلية وتطبيقية على اإلعالنات التي ) 52(

كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، : القاهرة( غير منشورة رسالة ماجستير،ي، يعرضها التليفزيون المصر 
1991.(  

أكاديمية مجلة البحوث اإلدارية، ، بحث تجريبي: تأثير اإلعالن التجاري الموجه للطفلطاهر موسى،  )53(
  .1990، 3، مج 3السادات للعلوم اإلدارية، ع

المصرية فى إمداد الطفل بمعلومات عن العالم  بوسنة، دور مجالت األطفالأنورة حمدى محمد ) 54(
  ).2004معهد الدراسات العليا للطفولة، : جامعة عين شمس( رسالة ماجستير غير منشورة، يالخارج

المجلة فاتن عبد الرحمن الطنباوي، المعلومات والقيم التي يعكسها يريد القراء في مجالت األطفال،) 55(
  .2004يونيه / ، يناير22عالم، جامعة القاهرة،عكلية اإلاإلعالم، المصرية لبحوث 

رسالة دور مجالت األطفال المصرية في التنشئة الدينية لتالميذ المرحلة اإلعدادية، وليد عبد الفتاح، ) 56(



______________________________________________________________________   

143 
 

  ).2004جامعة عين شمس،، معهد الدراسات العليا للطفولة،: القاهرة( غير منشورة،ماجستير
دراسة تحليلية مقارنة على : فولة كما عرضتها الصحف المصريةسها مصطفى فاضل، قضايا الط) 57(

كلية اإلعالم، جامعة ، المجلة المصرية لبحوث اإلعالم، 2003صحيفتي األهرام والوفد خالل عام 
  .2003، 20القاهرة، ع

 2عمجلة الطفولة والتنمية، محمود إسماعيل، دور مجالت األطفال في التنشئة السياسية للطفل،  )58(
  ).2001المجلس العربي للطفولة والتنمية، : لقاهرةا(

غير ، رسالة ماجستير، ناصر محمود عبد الفتاح، موقف الصحافة اإلقليمية تجاه قضايا الطفولة) 59(
  ).2000.جامعة عين شمس.معهد الدراسات العليا للطفولة: القاهرة(منشورة 

 ،رسالة ماجستيرونمو مفاهيمهم العلمية، أحمد عمران، قصص الخيال العلمي في مجالت األطفال ) 60(
  ).1998جامعة عين شمس،، معهد الدراسات العليا للطفولة،: القاهرة( غير منشورة

: القاهرة( غير منشورة رسالة ماجستير،محمد فضل الحديدي، استخدام مجالت األطفال وٕاشباعاتها، ) 61(
  ).1997كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، 

جامعة عين : القاهرة( االتجاهات في قصص الخيال العلمي الموجهة للطفل المصري،د، إبراهيم معب) 62(
  ).1995شمس، مركز دراسات الطفل، 

ورقة بحثية مقدمة لمؤتمر الطفل دراسة حالة لمجلة ميكي، : طاهر كامل، مجالت األطفال المترجمة) 63(
  .1995القاهرة، أبريل المصري بين الخطر واألمان،

سبتمبر  –القيم في إعالنات الطفل في مجلة عالء الدين خالل الفترة من أغسطس كحيل، أحمد  )64(
  .)1995مركز دراسات الطفل، جامعة عبن شمس، : القاهرة(، 1993

دراسة تحليلية لمحتوى مجلة : سكينة إبراهيم، صحافة الطفل ودورها في تنمية القيم التربوية لدى األطفال) 65(
جامعة قاريونس، كلية اآلداب والتربية، قسم : ليبيا(غير منشورة ، ة ماجستيررسالاألمل الليبية، 

  ).1994اإلعالم، 
مركز : القاهرة( دراسة حالة لمجلة سمير ،: دور مجالت األطفال في تبسيط العلوممحمد عامر،  )66(

  ).1993دراسات الطفل، 
دراسة مسحية، : في إذاعة وتليفزيون مصرعمرو عبد الحميد، حقوق الطفل كما تعكسها برامج األطفال ) 67(

  ).2012كلية اإلعالم، جامعة القاهرة،: القاهرة( ،رسالة ماجستير، غير منشورة،
مجلة جامعة دمشق إذاعة دمشق نموذجا، :دكاك، قيم حقوق الطفل في أغاني األطفال أمل حمدي) 68(

  .2008ة، مطبوعات دمشق عاصمة الثقافة العربي، لآلداب والعلوم اإلنسانية
: فيمحمود حسن إسماعيل، حقوق الطفل االتصالية دراسة مقارنة بين الدول المتقدمة والنامية ،) 69(

دار : قاهرةال( ، محمد عوض وآخروناالتجاهات الحديثة فى إعالم الطفل وذوى االحتياجات الخاصة
  ). 2006الكتاب الحديث، 

، المجلة المصرية لبحوث اإلعالم، لبرامج التليفزيونيةهبة اهللا بهجت السمرى، مشاركة األطفال في ا) 70(
  .2002أكتوبر  –أغسطس  ،8ع

المؤتمر حق الطفل في االتصال كما تعكسه برامج األطفال في التليفزيون المصري ، ليلى حسين السيد،) 71(
ة كلي: جامعة القاهرة(الجزء األول اإلعالم و حقوق اإلنسان العربي، : العلمي السنوي السابع

  ).2001اإلعالم،
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بالحق االتصالي لألطفال دراسة تطبيقية على  دور وسائل اإلعالم في التوعية، منال هالل مزاهرة )72(
  ).2000معهد البحوث والدراسات العربية ،: القاهرة( رسالة ماجستير، غير منشورةالتليفزيون األردني، 

(73) Majed Turban, The role of children magazines in supporting the Palestinian 
Child's Right of benefiting and participating, An-Najah University, Journal for 
Research – Humanities, Vol. 25, Issue. 6, 2011. 

كلية الحقوق : بيروت(رسالة ماجستير غير منشورة  اإلعالم وحقوق الطفل،، سوسن عبد الحميد رسالن) 74(
  ). 2007الجامعة اللبنانية،.والعلوم السياسية

المجلة المصرية لبحوث الرأي ، حق الطفل في المشاركة في وسائل اإلعالم، محمود حسن إسماعيل )75(
  . 2002يونيو  -، أبريل2، ع3مج ، العام

دراسة تحليلية  –ميرفت الطرابيشى، مجالت األطفال ودورها فى دعم الحقوق االتصالية للطفل المصري ) 76(
اإلعالم وحقوق اإلنسان .المؤتمر العلمي السنوي السابعوميدانية بالتطبيق على مجلة عالء الدين، 

  ).2001. كلية اإلعالم.جامعة القاهرة( العربي
  .2006 ،)دراسة ميدانية( تأثر األطفال اليمنيين بالعنف التليفزيوني وديع العزعزي، )77(
 تم االطالع عليها عبر الموقع. 2004، فزيونيالتل األطفال والعنف في برامججواد عبدالحسين، ) 78(

   ياإللكترون
 WWW.amanjordan.org . Date of search: 3-10-2012. 

، 2003 تأثير القنوات الفضائية على األطفال، القاهرة،المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، ) 79(
  .2012-10-1: ، تاريخ البحث)عربيات(تم االطالع عليه عبر موقع 

، 7عتنمية، مجلة الطفولة واللؤلؤة راشد، تأثير الرسوم المتحركة المستوردة على الطفل المصري،  )80(
  .2002، فبراير 2مج

رسالة ماجستير، غير  العنف، فزيوني وعالقته باتجاهات األطفال نحويهويدا محمد رضا، الكارتون التل) 81(
  ).2001كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، : القاهرة( ،منشورة

، كلية بحوث اإلعالمالمجلة المصرية لفزيون، يعصام نصر، مدى إدراك الطفل لواقعية العنف في التل) 82(
  .2001، 12اإلعالم، جامعة القاهرة، ع

فزيون المصري على األطفال، يسوزان القليني، تأثير مشاهدة العنف في أفالم الكارتون بالتل .هبة السمري )83(
  .1997، 1كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، ع ،المجلة المصرية لبحوث اإلعالم

، المجلة العربية للعلوم اإلنسانيةحرافي في أفالم الرسوم المتحركة، عصام نصر، أشكال السلوك االن) 84(
  .1997، 57مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، ع

فزيون واحتمالية السلوك العدواني لدى يمحمود حسن إسماعيل، العنف في أفالم الرسوم المتحركة بالتل) 85(
س، معهد جامعة عين شم(، ن التعليم واإلعالممؤتمر ثقافة الطفل بيعينة من أطفال ما قبل المدرسة، 

  ).1996، الدراسات العليا للطفولة
مجلة بحوث عدلي رضا، السلوكيات التي يكتسبها األطفال من المواد التلفزيونية التي تعرض العنف، ) 86(

  .1994، 11كلية اإلعالم، القاهرة، ع ،االتصال
  .1994نجلو المصرية، ، مكتبة األكارتون األجنبية، القاهرةالمظاهر العدوانية في أفالم السامية رزق، ) 87(
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: دور الدراما التليفزيونية والسينمائية في معالجة قضايا أطفال الشوارعأميرة صابر محمود أحمد، ) 88(
  .2011 "دراسة تحليلية ميدانية

 اعات التي تحققها لهم،استخدامات أطفال العشوائيات لوسائل اإلعالم واإلشبزكريا إبراهيم الدسوقي، ) 89(
2009.  

أثر تعرض األطفال ذوى الظروف الصعبة للتليفزيون والسينما والفيديو على إدراكهم  أمانى الحسيني،) 90(
  ).1998، جامعة القاهرة كلية اإلعالم، :القاهرة( غير منشورة رسالة ماجستير للواقع االجتماعي،

ي جنوح األحداث في دولة اإلمارات العربية المتحدة، دراسة فوزية عبد اهللا العلى، أثر التليفزيون ف )91(
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة اإلمارات : اإلمارات(ماجستير غير منشورة  رسالة ميدانية،

    ).1996 العربية المتحدة،
ق جديدة للطفولة فاآأعمال مؤتمر سوزان يوسف القلينى، استخدامات أطفال الشوارع لوسائل اإلعالم،  )92(

  ).1996مركز دراسات الطفولة، جامعة عين شمس، : القاهرة(، السعيدة
ابتسام أبو الفتوح الجندي، المعالجة اإلذاعية والتليفزيونية لعمالة األطفال في ضوء نظرية وضع ) 93(

، اإلدارة الشئون االجتماعية وزارة: القاهرة(أعمال مؤتمر حق الطفل في الرعاية والتنمية األجندة، 
  ).1996، العامة لألسرة والطفولة

دور وسائل اإلعالم التربوي فى تحقيق حاجات األطفال ذوي االحتياجات ، ناصر محمود عبد الفتاح) 94(
المجلة ، وبصرياً  دراسة تطبيقية على عينة من طالب المدارس اإلعدادية المعاقين سمعياً  :الخاصة

  .2008سبتمبر / ي والثالثون، يوليهالعدد الحاد المصرية لبحوث اإلعالم،
دراسة ميدانية : فوزية عبد اهللا آل علي، عالقة ذوي اإلعاقة السمعية بوسائل اإلعالم في دولة اإلمارات) 95(

المؤتمر العلمي السنوي الثاني عشر لكلية اإلعالم، اإلعالم وتحديث المجتمعات ، )على الصم والبكم(
  . 2006و ماي 4-2الجزء الثانى، العربية، 

برامج األطفال فى التليفزيون وعالقتها بإمداد الطفل األصم بالمعلومات، . شيرين حمدينو سالم محمد )96(
  ).2005جامعة عين شمس، معهد الدراسات العليا للطفولة، : القاهرة( غير منشورة رسالة ماجستير،

رسالة دكتوراه، ن من برامج التليفزيون، االحتياجات اإلعالمية والثقافية للمعاقي. سهير صالح إبراهيم) 97(
      ).2004كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، : القاهرة(، غير منشورة

تربيـة األطفال ذوي  مؤتمرعائشة خالد، تأثير وسائل اإلعالم المرئية على الطفل األصم،  .أمل عيسى) 98(
مركز رعاية وتنمية : المنصورةجامعة الواقع والمستقبل،  - االحتياجات الخاصة فى الوطن العربى

  . 2004الطفولة، مارس، 
رسالة شباعات المتحققة منها، األطفال الصم لوسائل اإلعالم واإلمدحت محمد عبد الفتاح، استخدامات ) 99(

  ).2004جامعة عين شمس، معهد الدراسات العليا للطفولة، : القاهرة( منشورة، ماجستير، غير
جاهات ذوى االحتياجات الخاصة نحو معالجة قضاياهم والدراما التى يقدمها عزة مصطفى الكحكى، ات) 100(

، مؤتمر أخالقيات اإلعالم بين النظرية والتطبيقالتليفزيون المصرى وعالقته بمفهوم الذات لديهم، 
  ).2003مايو، (كلية اإلعالم : جامعة القاهرة

دراسة ميدانية،  -شباعات التى يحققها لهمواإلالمراهقين المكفوفين للراديو ماجد مراد، استخدامات ) 101(
مركز : ، جامعة عين شمسمارس 10- 8من " الطفل العربي والتحدي"المؤتمر العلمي السنوي 

  .2003دراسات الطفولة، 
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محمد رضا، استخدامات الصم والبكم للبرامج التليفزيونية المترجمة بلغة اإلشارة واإلشباعات المتحققة ) 102(
  ).2001مايو، (كلية اإلعالم : ، جامعة القاهرةاإلعالم وحقوق االنسان العربي مؤتمرمنها، 

استخدامات األطفال ذوي االحتياجات الخاصة لوسائل اإلعالم واإلشباعات . سماعيلإمحمود حسن ) 103(
- ، يناير1،ع12، جامعة المنيا، كلية اآلداب مجنسانيةعلم النفس المعاصر والعلوم اإل المتحققة منها، 

  .2001إبريل 
 رسالة ماجستير، غيرفادية محمود، العنف كما تعكسه القصص المصورة داخل مجالت األطفال، ) 104(

  ).2008جامعة عين شمس، معهد الدراسات العليا للطفولة، : القاهرة( منشورة،
 –خاصة بسام عبد الستار محمد، معالجة الصحافة المصرية لموضوعات األطفال ذوي االحتياجات ال) 105(

: جامعة عين شمس: القاهرة( ،غير منشورة، رسالة ماجستيردراسة تحليلية لصحيفتي األهرام والوفد، 
  ). 2006معهد الدراسات العليا للطفولة، 

دراسة : سحر فاروق، قيم العنف في صحافة األطفال العربية بالتطبيق على ما يقرأه الطفل المصري) 106(
كلية اإلعالم، جامعة : القاهرة( ،رسالة دكتوراه، غير منشورةلجمهور، للمضمون والقائم باالتصال وا

      ).2000القاهرة، 
مؤتمر ، دراسة تطبيقية .مواجهة مشكلة عمالة األطفال من منظور إعالمي، حسين حافظ ءأسما) 107(

اثة اإلسالمية معهد الدراسات العليا بالتعاون مع هيئة اإلغ:القاهرة ( واألمان الطفل المصري بين الخطر
  ).1995 6-3( من) جامعة عين شمس.العالمية

  .مرجع سابقعمرو عبد الحميد،  )108(
اتفاقية حقوق الطفل كما يدركها الطفل المصري وعالقته بتفعيل الجمعيات ، خالد محبوب عمارة) 109(

، قسم الدراسات معهد الدراسات العليا للطفولة: القاهرة(، رسالة ماجستير ،غير منشورةاألهلية لها، 
   ).2009النفسية واالجتماعية، جامعة عين شمس 

، رسالة ماجستيررمضان، وعى األسرة المصرية بحقوق الطفل دراسة ميدانية مقارنة،  سحر القطب) 110(
 ).2003كلية اآلداب، جامعة المنوفية ،( غير منشورة



147 
 

 

  

  

  

  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة التحليلية

  معالجة الصحف لقضايا حقوق الطفل العربى

  

  
  

  

  

  

  

  

  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

148 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

149 
 

  
  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة التحليلية
  معالجة الصحف لقضايا حقوق الطفل العربى

  
  

  : تمهيد
الصحف لقضايا يعرض هذا الفصل نتائج الدراسة التحليلية الكمية والكيفية المرتبطة بمعالجة عينة من 

صحيفة فى ست دول  12حقوق الطفل فى الدول العربية، حيث أجريت الدراسة على عينة قوامها 
  : عربية على النحو التالى

  من تونس: الشروق –جريدتا الصحافة. 
 من الجزائر: الشعب -جريدتا الخبر. 
 من السعودية: الوطن –جريدتا عكاظ. 
  من العراق: الزمان -جريدتا الصباح. 
 من لبنان: األخبار –ريدتا النهار ج. 
  من مصر: المصرى اليوم –جريدتا األهرام. 

ــــة  ــــرة الزمني ــــة الدراســــة خــــالل الفت ــــق البحــــث أســــلوب الحصــــر الشــــامل للصــــحف عين ــــد اســــتخدم فري وق
المضــــــــــامين  جميــــــــــعحيــــــــــث تــــــــــم تحليــــــــــل  ،2012أكتــــــــــوبر  20حتــــــــــى  2012ســــــــــبتمبر  20مــــــــــن 

  .عددًا من هذه الصحف )361(الصحفية فى 
لتحليـــــل المضــــــامين ) بشـــــقيها الكمـــــى والكيفــــــى(اســـــتخدم فريـــــق البحــــــث صـــــحيفة تحليـــــل المضــــــمون و 

ــــــل المضــــــمون المحــــــاور  ــــــت صــــــحيفة تحلي ــــــث تناول ــــــل، حي ــــــوق الطف ــــــة بقضــــــايا حق الصــــــحفية المتعلق
  :المختلفة لقضايا حقوق الطفل وهى

ــــــيم، حــــــق الطفــــــل فــــــى الل( ــــــرأى، حــــــق الطفــــــل فــــــى التعل ــــــداء ال عــــــب حــــــق الطفــــــل فــــــى المشــــــاركة وٕاب
واالســـــتمتاع بوقـــــت الفـــــراغ، حـــــق الطفـــــل فـــــى الحمايـــــة، حقـــــوق األطفـــــال ذوى اإلعاقـــــة، حـــــق الطفـــــل 
فــــى تلقــــى الرعايــــة األســــرية المناســــبة، حــــق الطفــــل فــــى المعرفــــة والحصــــول علــــى المعلومــــات، حــــق 
الطفـــــل فـــــى الخصوصـــــية، حـــــق الطفـــــل فـــــى البقـــــاء والرعايـــــة الصـــــحية، حـــــق الطفـــــل فـــــى المســـــاواة 

الطفــــل فــــى االســــتقالل واالعتمــــاد علــــى الــــذات، حقــــوق الطفــــل المدنيــــة كالهويــــة وعــــدم التمييــــز، حــــق 
 ).والجنسية

ــــراء، كمــــا  ــــارات الصــــدق مــــن قبــــل عــــدد مــــن المحكمــــين مــــن الخب وقــــد خضــــعت أدوات التحليــــل الختب
  .أجرى عليها أيضًا اختبار الثبات بمعاونة فريق البحث

ـــــامج اإلحصـــــائى  ـــــق البحـــــث البرن ـــــل  SPSSواســـــتخدم فري ـــــل لتحلي ـــــات الدراســـــة فضـــــًال عـــــن التحلي بيان
  .ما انتهت إليه الدراسة من نتائجوسوف تتناول السطور التالية عرضًا ألهم  .الكيفى



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 النتائج العامة لتقرير معالجة الصحف لقضايا حقوق الطفل العربى

 موقع المادة الصحفية: 
  )1(جدول رقم 

 العالقة بين جنسية الصحيفة وموقع المادة الصحفية
الصحيفة جنسية

  موقع

  المادة الصحفية

  المجموع  مصرية  لبنانية  عراقية  سعودية  جزائرية  تونسية

مستوي 

  %  ك  % ك  % ك  % ك  % ك  %  ك  % ك المعنوية

  12.2 27  16 8  40 6 28.6 8 4.3  2  -  - 7.5  3  صفحة أولى

 

0.000 

  

 18583.3  3876 53.3 8 1864.3 91.5 43 97.6 41 92.5 37  صفحة داخلية

  4.5 10  8 4  6.7 1  7.1 2 4.3  2  2.4  1  -  -  صفحة أخيرة

 222100 50100 15100 28100 100 47 100 4010042  المجموع

ــــب  ــــد غل ــــل ق ــــوق الطف ــــة لقضــــايا حق ــــاول الصــــحف العربي يتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق أن عــــرض وتن
ــــــة الدراســــــة بنســــــبة  ــــــة للصــــــحف عين ــــــه اســــــتخدام الصــــــفحات الداخلي لصــــــفحات ، تلتهــــــا ا%3.83علي

  .%5.4، وجاءت الصفحات األخيرة فى النهاية بنسبة 12.2%األولى بنسبة 
كمـــــــا يشـــــــير الجـــــــدول إلـــــــى وجـــــــود عالقـــــــة دالـــــــة إحصـــــــائيًا بـــــــين جنســـــــية الصـــــــحيفة وموقـــــــع المـــــــادة 

، 0.000والقيمـــــة دالـــــة إحصـــــائيًا عنـــــد مســـــتوي معنويـــــة  233.743الصـــــحفية، حيـــــث بلغـــــت قيمـــــة كـــــا
لصــــــحفية مــــــن صــــــحيفة عربيــــــة ألخــــــرى فــــــى معالجتهــــــا لقضــــــايا بمــــــا يؤكــــــد اخــــــتالف موقــــــع المــــــادة ا

  .حقوق الطفل
وبالنســــــبة للنتــــــائج التفصــــــيلية علــــــى مســــــتوى كــــــل دولــــــة عربيــــــة علــــــى حــــــدة، فقــــــد نشــــــرت الصــــــحف 
التونســــــية أغلــــــب قضــــــايا حقــــــوق الطفــــــل علــــــى صــــــفحاتها الداخليــــــة للصــــــحف عينــــــة الدراســــــة بنســــــبة 

  ..7%5، تلتها الصفحات األولى بنسبة 92.5%
ـــــــة أمـــــــا ا ـــــــى صـــــــفحاتها الداخلي ـــــــل عل ـــــــوق الطف ـــــــب قضـــــــايا حق ـــــــد نشـــــــرت أغل ـــــــة فق لصـــــــحف الجزائري

  %.2.4، ثم الصفحات األخيرة بنسبة 97.6%للصحف عينة الدراسة بنسبة 
ــــة  ــــة للصــــحف عين ــــى صــــفحاتها الداخلي ــــب قضــــايا حقــــوق الطفــــل عل ونشــــرت الصــــحف الســــعودية أغل

  .لكل منهما % 4.3رة بنسبة، ثم كل من الصفحات األولى واألخي91.5%الدراسة بنسبة 
% 64.3ونشـــــرت الصـــــحف العراقيـــــة أغلـــــب قضـــــايا حقـــــوق الطفـــــل علـــــى صـــــفحاتها الداخليـــــة بنســـــبة  

  %.7.1ثم الصفحات األخيرة بنسبة % 28.6تلتها الصفحات األولى بنسبة 
ولــــم تختلــــف الصــــحف اللبنانيــــة عمــــا ســــبق فقــــد نشــــرت أغلــــب قضــــايا حقــــوق الطفــــل علــــى صــــفحاتها 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثـــــــم الصـــــــفحات األخيـــــــرة بنســـــــبة % 40تلتهـــــــا الصـــــــفحات األولـــــــى بنســـــــبة % 53.3ة الداخليـــــــة بنســـــــب
6.7.%  

ـــــة بنســـــبة  ـــــى صـــــفحاتها الداخلي ـــــل عل ـــــوق الطف ـــــب قضـــــايا حق ونشـــــرت الصـــــحف المصـــــرية أيضـــــًا أغل
  %.8ثم الصفحات األخيرة بنسبة % 16تلتها الصفحات األولى بنسبة % 76

رتبطــــــة بقضــــــايا حقــــــوق الطفــــــل قــــــد حصــــــلت وتشــــــير النتيجــــــة الســــــابقة إلــــــى أن المــــــواد الصــــــحفية الم
ـــــق بموقـــــع نشـــــر المـــــادة الصـــــحفية داخـــــل  ـــــراز معقـــــول مـــــن قبـــــل صـــــحف الدراســـــة فيمـــــا يتعل ـــــى إب عل

  .الصحيفة
  
 نوع المادة المنشورة:  

  )2(جدول رقم 
  العالقة بين جنسية الصحيفة ونوع المادة المنشورة

جنسية الصحيفة

  نوع المادة المنشورة

  المجموع  مصرية  لبنانية  عراقية  سعودية  جزائرية  تونسية

مستوي 
المعنوية   %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

 19.8 44  26 26.713  32.14  10.69  16.75  7  15  6  خبر بسيط

 

 

0.062 

10145.5  50 33.325  21.45  57.46 54.827 37.523 15  تقرير إخبارى

27.9 62  16  33.38  32.15  29.89 23.814 10  40 16  تحقيق

 0.9  2  -  -  -  -  -  -  -  - 4.8  2  -  -  حوار

 1.4  3  2  1  -  - 7.1  2  -  -  -  -  -  -  مقال

 1.4  3  4  2  -  - 3.6  1  -  -  -  -  -  -  عمود

 1.4  3  2  1  -  - 3.6  1  -  -  -  - 2.5  1  ملف خاص

 0.5  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2.5  1  ندوة

 1.4  3  -  - 6.7  1  -  - 2.1  1  -  - 2.5  1  إعالن

 222100 100 50 100 15 100 28 100 47 100 4010042  لمجموعا

يتبـــــين مـــــن الجـــــدول الســـــابق أن عـــــرض وتنـــــاول الصـــــحف العربيـــــة لقضـــــايا حقـــــوق الطفـــــل قـــــد غلـــــب 
، ثــــــم %27.9، تــــــاله التحقيــــــق الصــــــحفى بنســــــبة %45.5عليــــــه توظيــــــف التقريــــــر اإلخبــــــارى بنســــــبة 

ــــــــك كــــــــل مــــــــن 19.8%الخبــــــــر البســــــــيط بنســــــــبة  ــــــــف الخــــــــاص ال(، وتــــــــال ذل مقــــــــال، والعمــــــــود، والمل
  %.0.9لكل منهم، وأخيرًا فن الحوار الصحفى بنسبة % 1.4بنسبة ) واإلعالن

ـــــوع المـــــادة  ـــــين جنســـــية الصـــــحيفة ون ـــــة إحصـــــائيًا ب ـــــة دال ـــــى عـــــدم وجـــــود عالق كمـــــا يشـــــير الجـــــدول إل
 .0.05 لى، وزاد مستوى المعنوية ع54.597 2المنشورة، حيث بلغت قيمة كا
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ج التفصـــــــيلية علـــــــى مســـــــتوى كـــــــل دولـــــــة عربيـــــــة علـــــــى حـــــــدة، فقـــــــد جـــــــاء التحقيـــــــق وبالنســـــــبة للنتـــــــائ
ــــــى اعتمــــــدت عليهــــــا الصــــــحف التونســــــية فــــــى معالجــــــة  ــــــون الصــــــحفية الت الصــــــحفى فــــــى مقدمــــــة الفن

ـــــل بنســـــبة  ـــــوق الطف ـــــارى بنســـــبة %40قضـــــايا حق ـــــر اإلخب ـــــاله التقري ـــــر البســـــيط %37.5، ت ـــــم الخب ، ث
  .لكل منهم% 2.5اإلعالن والندوة بنسبة ، وفى مراتب متأخرة الملف الخاص و .7%5بنسبة 

فقـــــد جـــــاء التقريـــــر اإلخبـــــارى فـــــى مقدمـــــة الفنـــــون الصـــــحفية التـــــى اعتمـــــدت  ،أمـــــا الصـــــحف الجزائريـــــة
، تــــاله التحقيــــق الصــــحفى %54.8عليهــــا هــــذه الصــــحف فــــى معالجــــة قضــــايا حقــــوق الطفــــل بنســــبة 

  %.4.8فى بنسبة ، وأخيرًا الحوار الصح%16.7، ثم الخبر البسيط بنسبة %23.8بنسبة 
وبالنســــــبة للصــــــحف الســــــعودية فقــــــد جــــــاء التقريـــــــر اإلخبــــــارى فــــــى مقدمــــــة الفنــــــون الصــــــحفية التـــــــى 

، تـــــاله التحقيـــــق %57.4اعتمـــــدت عليهـــــا هـــــذه الصـــــحف فـــــى معالجـــــة قضـــــايا حقـــــوق الطفـــــل بنســـــبة 
  %.2.1، وأخيرًا اإلعالن بنسبة %10.6، ثم الخبر البسيط بنسبة %29.8الصحفى بنسبة 
ــــى مســــتوى ــــة وعل ــــون  ،الصــــحف العراقي ــــق الصــــحفى فــــى مقدمــــة الفن ــــد جــــاء الخبــــر البســــيط والتحقي فق

الصـــــحفية التـــــى اعتمـــــدت عليهـــــا هـــــذه الصـــــحف فـــــى معالجـــــة قضـــــايا حقـــــوق الطفـــــل بـــــنفس النســـــبة 
ــــــــارى بنســــــــبة % 32.1وهــــــــى  ــــــــر اإلخب ــــــــم المقــــــــال بنســــــــبة %21.4لكــــــــل منهمــــــــا، تالهمــــــــا التقري ، ث

  .لكل منهما% 3.6بة ، وأخيرًا العمود والملف الخاص بنس7.1%
وبالنســــــبة للصــــــحف اللبنانيــــــة فقــــــد جــــــاء التحقيــــــق الصــــــحفى والتقريــــــر اإلخبــــــارى فــــــى مقدمــــــة الفنــــــون 
الصـــــحفية التـــــى اعتمـــــدت عليهـــــا هـــــذه الصـــــحف فـــــى معالجـــــة قضـــــايا حقـــــوق الطفـــــل بـــــنفس النســـــبة 

، %7.1، ثــــــم المقــــــال بنســــــبة %26.7لكــــــل منهمــــــا، تالهمــــــا الخبــــــر البســــــيط بنســــــبة % 33.3وهــــــى 
  %.6.7رًا اإلعالن بنسبة وأخي

وعلـــــى صـــــعيد الصـــــحف المصـــــرية فقـــــد جـــــاء التقريـــــر اإلخبـــــارى فـــــى مقدمـــــة الفنـــــون الصـــــحفية التـــــى 
ــــــل بنســــــبة  ــــــوق الطف ــــــى معالجــــــة قضــــــايا حق ــــــر %50اعتمــــــدت عليهــــــا هــــــذه الصــــــحف ف ــــــاله الخب ، ت

، وأخيـــــــرًا %4، يليـــــــه العمـــــــود بنســـــــبة %16، ثـــــــم التحقيـــــــق الصـــــــحفى بنســـــــبة %26البســـــــيط بنســـــــبة 
 .لكل منهما% 2ل والملف الخاص بنسبة المقا

وتشـــــير النتيجـــــة الســـــابقة إلـــــى أن صـــــحف الدراســـــة قـــــد ركـــــزت بالدرجـــــة األكبـــــر فـــــى تناولهـــــا لقضـــــايا 
ـــــــر مـــــــن األشـــــــكال الصـــــــحفية التفســـــــيرية  ـــــــة أكث ـــــــون الصـــــــحفية اإلخباري ـــــــى األشـــــــكال والفن الطفـــــــل عل

للقضــــــايا والمشــــــكالت  واالستقصــــــائية التــــــى تنــــــاقش قضــــــايا الطفــــــل بتعمــــــق وتســــــعى إليجــــــاد الحلــــــول
  .والظواهر المختلفة

ـــــى ضـــــرورة ســـــعى الصـــــحف العربيـــــة لمزيـــــد مـــــن التعمـــــق فـــــى تغطيـــــة قضـــــايا  ونخلـــــص مـــــن ذلـــــك إل
  .الطفل، وعدم اإلفراط فى التناول السطحى لهذه القضايا
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 أنواع العناوين : 

  )3(جدول رقم 
  المستخدمة العالقة بين جنسية الصحيفة وأنواع العناوين

حيفةجنسية الص

  أنواع العناوين

  اإلجمالي  مصرية  لبنانية  عراقية  سعودية  جزائرية  تونسية

مستوي 

المعنوية   %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

 3.2  7  2  1 6.7  1 7.1  2 2.1  1  -  -  5  2)بعرض عمود واحد(عمودى 

 

0.577 

من عمودين إلى سبعة (ممتد 

  )أعمدة

35 .53741 97.644 93.623 82.114 93.347 94  20493.9

بعرض الصفحة (عريض 

  )كلھا

3  7.5 1  2.4 2  4.3 3  10.7-  -  2  4  11 5  

50100222100 100 4010042100471002810015  المجموع

ــــب  ــــد غل ــــل ق ــــوق الطف ــــة لقضــــايا حق ــــاول الصــــحف العربي يتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق أن عــــرض وتن
، ثـــــم اســـــتخدام 93.9%بنســـــبة ) ين إلـــــى ســـــبعة أعمـــــدةمـــــن عمـــــود(عليـــــه اســـــتخدام العنـــــوان الممتـــــد 

بعـــــرض عمـــــود (، وأخيـــــرًا العنـــــوان العمـــــودى %5بنســـــبة ) بعـــــرض الصـــــفحة كلهـــــا(العنـــــوان العـــــريض 
  %.3.2بنسبة ) واحد

 كما يشير الجدول إلى عدم وجود عالقة دالة إحصائيًا بين جنسية الصحيفة وأنواع العناوين
  .0.577ومستوى المعنوية  8.532 2المستخدمة، حيث بلغت قيمة كا

وبالنســـــبة للنتـــــائج التفصـــــيلية علـــــى مســـــتوى كـــــل دولـــــة عربيـــــة علـــــى حـــــدة، فقـــــد اســـــتخدمت الصـــــحف 
ـــــد بنســـــبة  ـــــوان الممت ـــــل العن ـــــى نشـــــر قضـــــايا الطف ـــــوان العـــــريض بنســـــبة %537.التونســـــية ف ـــــم العن ، ث

  %.5، وأخيرًا العنوان العمودى بنسبة %7.5
، 97.6%ى نشـــــر قضـــــايا الطفـــــل العنـــــوان الممتـــــد بنســـــبة أمـــــا الصـــــحف الجزائريـــــة فقـــــد اســـــتخدمت فـــــ

  %.2.4ثم العنوان العريض بنسبة 
، ثـــــم %93.6ووظفـــــت الصـــــحف الســـــعودية فـــــى نشـــــر قضـــــايا حقـــــوق الطفـــــل العنـــــوان الممتـــــد بنســـــبة 

  %.2.1، وأخيرًا العنوان العمودى بنسبة 4.3%العنوان العريض بنسبة 
ـــــة قضـــــايا حقـــــوق الطفـــــل مســـــ  ـــــد بنســـــبة ونشـــــرت الصـــــحف العراقي ـــــوان الممت ـــــم %82.1تخدمة العن ، ث

  %.7.1، وأخيرًا العنوان العمودى بنسبة 10.7%العنوان العريض بنسبة 
، ثــــــم العنــــــوان %93.3وركــــــزت أيضــــــًا الصــــــحف اللبنانيــــــة علــــــى اســــــتخدام العنــــــوان الممتــــــد بنســــــبة 

  %.6.7العمودى بنسبة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، ثــــم %94الممتــــد بنســــبة  واســــتعانت الصــــحف المصــــرية كــــذلك فــــى نشــــر قضــــايا الطفــــل بــــالعنوان 
  %.2، وأخيرًا العنوان العمودى بنسبة %4العنوان العريض بنسبة 

ــــة بالطفــــل فــــى صــــحف الدراســــة مــــن  ــــراز المــــواد الصــــحفية المتعلق ــــى أن إب وتشــــير النتيجــــة الســــابقة إل
  .حيث طبيعة توظيف العناوين قد تم بشكل معقول ومناسب

  
 مصادر المادة الصحفية: 

  )4(جدول رقم 
  قة بين جنسية الصحيفة ومصادر المادة الصحفيةالعال

  جنسية الصحيفة

  مصادر

  المادة الصحفية

  اإلجمالي  مصرية  لبنانية  عراقية  سعودية  جزائرية  تونسية

مستوي 

المعنوية   %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

 15971.60.388  70 66.735 78.610 70.222 61.933 82.526 33  مندوب الصحيفة

 16674.80.000  52 53.326  64.38 89.418 42  81 34  95 38  اصأشخ

 0.052 2.7  6  2  13.31  2 7.1  2 2.1  1  -  -  -  -  وكاالت أنباء

 0.063 1.4  3  6  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اإلنترنت

 0.293 2.3  5  4  2  -  - 7.1  2  -  -  -  - 2.5  1  صحف أخرى

 11.70.507 26  8  4  -  -14.3  10.64  16.75  7  15  6  تقارير ووثائق

0.005  9 20  18  9  -  -21.4  6 2.1  1 7.1  3 2.5  1  مادة أرشيفية

 0.838 8.6 19  10  5  -  - 7.1  10.62  5 7.1  3  10  4  دراسات علمية

 0.630 0.5  1  2  1  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  غير محدد

  222  50  15  28  47  42  40  المجموع

ــــــى مقدمــــــة المصــــــادر التــــــى " شــــــخاصاأل"يتضــــــح مــــــن بيانــــــات الجــــــدول الســــــابق أن فئــــــة  جــــــاءت ف
ــــــة فــــــي تناولهــــــا لقضــــــايا حقــــــوق األطفــــــال بنســــــبة  اعتمــــــدت عليهــــــا الصــــــحف عينــــــة الدراســــــة التحليلي

مــــــن إجمــــــالي المصــــــادر التــــــى اعتمــــــدت عليهــــــا الصــــــحف، تالهــــــا بنســــــبة مقاربــــــة منــــــدوب % 74.8
ــــة %71.6الصــــحيفة بنســــبة  ــــرة فئ ــــة األخي ــــر محــــدد"، وجــــاءت فــــى المرتب فضــــة بلغــــت بنســــبة منخ" غي

0.5.%  
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وعلــــى مســــتوى النتــــائج التفصــــيلية فيمــــا يتصــــل بالعالقــــة بــــين المصــــادر وجنســــية كــــل صــــحيفة تشــــير 
  : بيانات الجدول السابق إلى ما يلى

ــــــة ــــــي المصــــــادر التالي ــــــين جنســــــية الصــــــحيفة ومــــــدي اعتمادهــــــا عل ــــــة إحصــــــائيًا ب : وجــــــود عالقــــــة دال
المعنويــــــة فــــــي كــــــل مصــــــدر  ىقــــــل مســــــتو حيــــــث ) األشــــــخاص، وكــــــاالت األنبــــــاء، المــــــادة األرشــــــيفية(

  .0.05علي حدة عن 
ــــــى أن الصــــــحف التونســــــية اعتمــــــدت  ــــــة األشــــــخاص كمصــــــادر إل ــــــات فيمــــــا يتصــــــل بفئ وتشــــــير البيان

مــــــن إجمــــــالى المصــــــادر التــــــي اســــــتعانت بهــــــا فــــــى تغطيــــــة قضــــــايا % 95علــــــي هــــــذه الفئــــــة بنســــــبة 
، بينمــــــا %81حقــــــوق الطفــــــل، فــــــى حــــــين اعتمــــــدت الصــــــحف الجزائريــــــة علــــــي هــــــذه الفئــــــة بنســــــبة 

ـــــي فئـــــة األشـــــخاص بنســـــبة  مـــــن إجمـــــالي المصـــــادر التـــــي % 89.4اعتمـــــدت الصـــــحف الســـــعودية عل
، ولجــــــــأت الصــــــــحف %64.3اســــــــتعانت بهــــــــا، واســــــــتعانت الصــــــــحف العراقيــــــــة بهــــــــذه الفئــــــــة بنســــــــبة 

، أمـــــــا الصـــــــحف المصـــــــرية فقـــــــد اعتمـــــــدت علـــــــي %53.3اللبنانيـــــــة لالســـــــتعانة بهـــــــذه الفئـــــــة بنســـــــبة 
  .من إجمالي المصادر التي اعتمدت عليها هذه الصحف% 52األشخاص كمصادر بنسبة 

 اهتمامـــــاً أمـــــا فيمـــــا يتصـــــل بوكـــــاالت األنبـــــاء فتوضـــــح البيانـــــات أن الصـــــحف اللبنانيـــــة كانـــــت أكثـــــر 
ـــــة بالصـــــحف األخـــــري بنســـــبة  ـــــي اعتمـــــدت % 13.3بهـــــذا المصـــــدر مقارن مـــــن إجمـــــالي المصـــــادر الت

لـــــم تعتمـــــد علـــــي هـــــذا المصـــــدر علـــــي عليهـــــا الصـــــحف اللبنانيـــــة، فـــــي حـــــين أن هنـــــاك بعـــــض الـــــدول 
  .اإلطالق مثل تونس والجزائر

وأخيــــرًا فيمـــــا يتصـــــل بــــالمواد األرشـــــيفية فتشـــــير البيانــــات إلـــــى أن الصـــــحف العراقيــــة والمصـــــرية كانتـــــا 
% 18لألولـــــــي و% 21أكثـــــــر اعتمـــــــادًا علـــــــي هـــــــذا المصـــــــدر مقارنـــــــة بالصـــــــحف األخـــــــري بنســـــــبة 

  .حدة ىللثانية من إجمالي مصادر كل دولة عل
أمــــا فيمــــا يتصــــل بالمصــــادر األخــــري فتشــــير البيانــــات إلــــى عــــدم وجــــود عالقــــة دالــــة إحصــــائيًا بــــين 

  .جنسية الصحيفة وتلك المصادر
أشـــــــكال  جميـــــــعوتشـــــــير النتيجـــــــة الســـــــابقة إلـــــــى حاجـــــــة صـــــــحف الدراســـــــة إلـــــــى مزيـــــــد مـــــــن توظيـــــــف 

ن تمـــــنح المصـــــادر، فضـــــًال عـــــن التنويـــــع فيمـــــا بينهـــــا فـــــى معالجـــــة قضـــــايا الطفـــــل، باإلضـــــافة إلـــــى أ
الصـــــــحف مزيـــــــدًا مـــــــن االهتمـــــــام للدراســـــــات العلميـــــــة كمصـــــــادر فيمـــــــا يتعلـــــــق بقضـــــــايا الطفـــــــل، وأن 
تعــــــرض االستخالصــــــات ألبــــــرز مــــــا تشــــــير إليــــــه هــــــذه الدراســــــات مــــــن نتــــــائج وتوصــــــيات تفيــــــد فــــــى 

  .التعامل مع الطفل وقضاياه المختلفة
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 نوع التغطية الصحفية لقضايا حقوق الطفل بالجرائد العربية: 
  )5(جدول رقم 

  العالقة بين جنسية الصحيفة ونوع التغطية الصحفية  
جنسية الصحيفة

  نوع

  التغطية الصحفية  

  اإلجمالي  مصرية  لبنانية  عراقية  سعودية  جزائرية  تونسية

مستوي 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك المعنوية

13661.3 3774 60 1553.69 3063.8 2969 1640 إخبارية 

8638.7 1326 40 1736.21346.46 1331 2460 تفسيرية  0.024

401004210047100281001510050100222100  المجموع

ــــــب عليهــــــا  ــــــة لقضــــــايا حقــــــوق الطفــــــل قــــــد غل يكشــــــف الجــــــدول الســــــابق أن معالجــــــة الصــــــحف العربي
ـــــــة بنســـــــبة  ـــــــة اإلخباري ـــــــف التغطي ـــــــة%61.3توظي ـــــــى حـــــــين اســـــــتخدمت التغطي  التفســـــــيرية بنســـــــبة ، ف

38.7%. 
ــــة إحصــــائيًا بــــين الدولــــة ونــــوع التغطيــــة الصــــحفية لقضــــايا  كمــــا يشــــير الجــــدول إلــــى وجــــود عالقــــة دال

والقيمــــــة دالــــــة إحصــــــائيًا عنــــــد مســــــتوى معنويــــــة  12.949 2حقــــــوق الطفــــــل، حيــــــث كانــــــت قيمــــــة كــــــا
ة ، بمـــــا يوضـــــح اخـــــتالف نـــــوع التغطيـــــة الصـــــحفية مـــــن صـــــحيفة عربيـــــة ألخـــــرى فـــــى معالجـــــ0.024

  .قضايا حقوق الطفل
وعلـــــى مســـــتوى كـــــل دولـــــة عربيـــــة علـــــى حـــــدة، فقـــــد غلـــــب علـــــى تغطيـــــة صـــــحف العينـــــة فـــــى معظـــــم  
الـــــدول العربيـــــة توظيـــــف التغطيـــــة اإلخباريـــــة بشـــــكل واضـــــح مقابـــــل ضـــــعف االعتمـــــاد علـــــى التغطيـــــة 

ففــــى الصــــحف . التفســــيرية، ينطبــــق ذلــــك علــــى كــــل مــــن الجزائــــر، الســــعودية، العــــراق، لبنــــان، مصــــر
ووظفـــــــت . للتغطيـــــــة التفســـــــيرية% 31، مقابـــــــل %69ئريـــــــة غلبـــــــت التغطيـــــــة اإلخباريـــــــة بنســـــــبة الجزا

ــــــــة بنســــــــبة  ــــــــة اإلخباري ــــــــل% 63.8الصــــــــحف الســــــــعودية التغطي ــــــــة التفســــــــيرية، % 36.2 مقاب للتغطي
للتغطيــــــة % 46.4مقابــــــل% 53.6ة واســــــتعانت كــــــذلك الصــــــحف العراقيــــــة بالتغطيــــــة اإلخباريــــــة بنســــــب

ـــــــــة بنســـــــــبة وفـــــــــى الصـــــــــحف اللبنا. التفســـــــــيرية ـــــــــت التغطيـــــــــة اإلخباري ـــــــــة غلب ـــــــــل % 60ني % 40مقاب
، مقابـــــــل %74وفـــــــى الصـــــــحف المصـــــــرية غلبـــــــت التغطيـــــــة اإلخباريـــــــة بنســـــــبة . للتغطيـــــــة التفســـــــيرية

  .للتغطية التفسيرية% 26
وتعــــد الصــــحف التونســــية هــــى االســــتثناء الوحيــــد بــــين الصــــحف العربيــــة فــــى عينــــة الدراســــة التحليليــــة 

، فــــــــى حــــــــين %60بالتغطيــــــــة التفســــــــيرية، حيــــــــث بلغــــــــت نســــــــبتها علــــــــى مســــــــتوى غلبــــــــة االســــــــتعانة 
  .فى تغطيتها لقضايا حقوق الطفل% 40اقتصرت التغطية اإلخبارية على نسبة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قـــــــد ركـــــــزت  -باســـــــتثناء الصـــــــحف التونســـــــية -وتشـــــــير النتيجـــــــة الســـــــابقة إلـــــــى أن صـــــــحف الدراســـــــة
ـــــى الجانـــــب الخبـــــرى دون الجا نـــــب التفســـــيرى، وهـــــو بالدرجـــــة األكبـــــر فـــــى تناولهـــــا لقضـــــايا الطفـــــل عل

ـــــار أو التقـــــارير، دونمـــــا تعمـــــق كـــــافٍ  عـــــن  مـــــا بـــــرز واضـــــحًا فـــــى كـــــم المـــــواد اإلخباريـــــة ســـــواء األخب
طريــــــق األشــــــكال الصــــــحفية أو االستقصــــــائية التــــــى تنــــــاقش قضــــــايا الطفــــــل بتعمــــــق وتســــــعى إليجــــــاد 

  .الحلول للقضايا والمشكالت والظواهر المختلفة
ســـــبق ذكـــــره مـــــن أن صـــــحف الدراســـــة قـــــد ركـــــزت بالدرجـــــة  وتتكامـــــل وتتفـــــق النتيجـــــة الســـــابقة مـــــع مـــــا

األكبــــر فــــى تناولهــــا لقضــــايا الطفــــل علــــى األشــــكال والفنــــون الصــــحفية اإلخباريــــة أكثــــر مــــن األشــــكال 
وهــــــو مــــــا يؤكــــــد ضــــــرورة ســــــعى الصــــــحف العربيــــــة لمزيــــــد مــــــن . الصــــــحفية التفســــــيرية واالستقصــــــائية

 .ول السطحى لهذه القضاياالتعمق فى تغطية قضايا الطفل، وعدم اإلفراط فى التنا
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  العالقة بين متغيرى جنسية الصحيفة ومراحل األطفال العمرية التى تغطيها المادة المنشورة
جنسية الصحيفة

  المرحلة

  العمرية للطفل

مستوي   مالياإلج  مصرية  لبنانية  عراقية  سعودية  جزائرية  تونسية

المعنوية  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

الطفل بشكل عام دون 

 تحديد 

1  2.53  7.1 2  4.31  3.6 -  -  4  8  11 5 

0.017

  

أقل من (الطفولة المبكرة 

  )سنوات 5

5  12.52  4.8 5  10.63  10.71  6.7 9  18  25 11.3

-6من (الطفولة الوسطى 

  )سنوات 9

24 60  22 52.422 46.811 39.35  33.314 28  98 44.1

ما قبل(الطفولة المتأخرة 

  )سنة 12-9المراھقة 

5  12.59  21.413 27.73  10.71  6.7 5  10  36 16.2

من (مرحلة المراھقة 

  )سنة 18 -12

1  2.53  7.1 3  6.4 7  25  5  33.313 27.732 14.4
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ينــــــوه الجــــــدول الســــــابق إلــــــى أن أكثــــــر المراحــــــل العمريــــــة التــــــى ركــــــزت عليهــــــا صــــــحف الدراســــــة فــــــى 
وذلـــــك بنســـــبة ) ســـــنوات 9-6مـــــن (معالجتهـــــا لقضـــــايا حقـــــوق الطفـــــل هـــــى مرحلـــــة الطفولـــــة الوســـــطى 

ـــــــــة الطفولـــــــــة المتـــــــــأخرة 44.1% ـــــــــك بنســـــــــبة ) ســـــــــنة 12-9المراهقـــــــــة  مـــــــــا قبـــــــــل(، تلتهـــــــــا مرحل وذل
، تلتهــــــــا مرحلــــــــة الطفولــــــــة %14.4بنســــــــبة ) ســــــــنة 18 -12مــــــــن (، ثــــــــم مرحلــــــــة المراهقــــــــة %16.2

ــــــل مــــــن (المبكــــــرة  ــــــر محــــــدد بنســــــبة %11.3بنســــــبة ) ســــــنوات 5أق ــــــة غي ــــــم فئ ــــــة %9، ث ــــــرًا فئ ، وأخي
  %.5الطفل بشكل عام دون تحديد بنسبة 

ئيًا بــــــين جنســــــية الصــــــحيفة ومراحــــــل األطفــــــال كمــــــا يشــــــير الجــــــدول إلــــــى وجــــــود عالقــــــة دالــــــة إحصــــــا
، 12.254 2العمريـــــة التـــــى تغطيهـــــا المـــــادة المنشـــــورة فـــــى صـــــحف الدراســـــة، حيـــــث بلغـــــت قيمـــــة كـــــا

، بمــــا يوضــــح اخــــتالف درجــــة االعتمــــاد علــــى 0.017والقيمــــة دالــــة إحصــــائيًا عنــــد مســــتوى معنويــــة 
  .ضايا حقوق الطفلاألشكال الصحفية المختلفة من صحيفة عربية إلى أخرى فى معالجة ق

وعلـــــى مســـــتوى كـــــل دولـــــة عربيـــــة علـــــى حـــــدة، فقـــــد غلـــــب علـــــى تغطيـــــة الصـــــحف التونســـــية لقضـــــايا 
، تلتهـــــا مرحلتـــــا الطفولـــــة %60بنســـــبة ) ســـــنوات 9-6مـــــن (الطفـــــل تنـــــاول مرحلـــــة الطفولـــــة الوســـــطى 

ـــــل مـــــن (المبكـــــرة  ـــــأخرة ) ســـــنوات 5أق ـــــة المت ـــــة الطفول ـــــة (ومرحل ـــــل المراهق ـــــك ) ســـــنة 12-9مـــــا قب وذل
مــــــن (، وأخيــــــرًا مرحلــــــة المراهقــــــة %10لكــــــل منهمــــــا، ثــــــم فئــــــة غيــــــر محــــــدد بنســــــبة % 12.5ة بنســــــب
  .لكل منهما% 2.5وفئة الطفل بشكل عام دون تحديد وذلك بنسبة ) سنة 18 -12

أمــــــا علــــــى مســــــتوى الصــــــحف الجزائريــــــة فقــــــد غلــــــب علــــــى معالجتهــــــا لقضــــــايا الطفــــــل تنــــــاول مرحلــــــة 
مـــــا قبـــــل (، تلتهـــــا مرحلـــــة الطفولـــــة المتـــــأخرة %52.4بنســـــبة ) ســـــنوات 9-6مـــــن (الطفولـــــة الوســـــطى 

ــــــــك بنســــــــبة ) ســــــــنة 12-9المراهقــــــــة  ــــــــم مرحلتــــــــى المراهقــــــــة %21.4وذل ) ســــــــنة 18 -12مــــــــن (، ث
ـــــة المتـــــأخرة  ـــــد) ســـــنة 12-9مـــــا قبـــــل المراهقـــــة (والطفول ـــــة الطفـــــل بشـــــكل عـــــام دون تحدي ـــــك  ،وفئ وذل

وذلــــــك بنســــــبة ) ســــــنوات 5أقــــــل مــــــن (لكــــــل مــــــنهم، وأخيــــــرًا مرحلــــــة الطفولــــــة المبكــــــرة % 7.1بنســــــبة 
4.8.%  

وبالنســــــبة للصــــــحف الســــــعودية فقــــــد غلــــــب علــــــى معالجتهــــــا لقضــــــايا الطفــــــل تنــــــاول مرحلــــــة الطفولــــــة 
مـــــا قبـــــل المراهقـــــة (، تلتهـــــا مرحلـــــة الطفولـــــة المتـــــأخرة %46.8بنســـــبة ) ســـــنوات 9-6مـــــن (الوســـــطى 

ــــــة المبكــــــرة %27.7وذلــــــك بنســــــبة ) ســــــنة 9-12 ــــــ) ســــــنوات 5أقــــــل مــــــن (، ثــــــم مرحلــــــة الطفول ك وذل
ــــــة %10.6بنســــــبة  ــــــة المراهق ــــــرًا كــــــل مــــــن %6.4بنســــــبة ) ســــــنة 18 -12مــــــن (، تلتهــــــا مرحل ، وأخي

  .لكل منهما% 4.3فئة غير محدد وفئة الطفل بشكل عام دون تحديد بنسبة 
وفيمـــــا يتعلـــــق بالصـــــحف العراقيـــــة فقـــــد غلـــــب علـــــى معالجتهـــــا لقضـــــايا الطفـــــل تنـــــاول مرحلـــــة الطفولـــــة 

) ســــــــنة 18 -12مــــــــن (، تلتهــــــــا مرحلــــــــة المراهقــــــــة %39.3بنســــــــبة ) ســــــــنوات 9-6مــــــــن (الوســــــــطى 
ومرحلـــــــة الطفولـــــــة ) ســـــــنوات 5أقـــــــل مـــــــن (، ثـــــــم كـــــــل مـــــــن مرحلـــــــة الطفولـــــــة المبكـــــــرة %25بنســـــــبة 

لكــــــل مــــــنهم، % 10.7وفئــــــة غيــــــر محــــــدد وذلــــــك بنســــــبة ) ســــــنة 12-9مــــــا قبــــــل المراهقــــــة (المتــــــأخرة 
  %.3.6 وأخيرًا فئة الطفل بشكل عام دون تحديد بنسبة 
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نانيـــــة فقـــــد غلـــــب علـــــى معالجتهـــــا لقضـــــايا الطفـــــل تنـــــاول كـــــل مـــــن مرحلـــــة الطفولـــــة أمـــــا الصـــــحف اللب
لكـــــــل % 33.3بنســـــــبة ) ســـــــنة 18 -12مـــــــن (ومرحلـــــــة المراهقـــــــة  ،)ســـــــنوات 9-6مـــــــن (الوســـــــطى 

 5أقـــــل مـــــن (، وأخيـــــرًا كـــــل مـــــن مرحلـــــة الطفولـــــة المبكـــــرة %20منهمـــــا، ثـــــم فئـــــة غيـــــر محـــــدد بنســـــبة 
لكــــــل % 6.7وذلــــــك بنســــــبة ) ســــــنة 12-9المراهقــــــة مــــــا قبــــــل (ومرحلــــــة الطفولــــــة المتــــــأخرة ) ســــــنوات
  . منهما

وعلــــى صــــعيد الصــــحف المصــــرية، فقــــد غلــــب أيضــــًا علــــى معالجتهــــا لقضــــايا الطفــــل تنــــاول مرحلــــة 
) ســـــنة 18 -12مـــــن (، ثـــــم مرحلـــــة المراهقـــــة %28بنســـــبة ) ســـــنوات 9-6مـــــن (الطفولـــــة الوســـــطى 

، تلتهـــــا كـــــل مـــــن %18ســـــبة بن) ســـــنوات 5أقـــــل مـــــن (، ثـــــم مرحلـــــة الطفولـــــة المبكـــــرة %27.7بنســـــبة 
ــــأخرة  ــــة المت ــــة الطفول ــــة (مرحل ــــل المراهق ــــر محــــدد) ســــنة 12-9مــــا قب ــــة غي ــــك بنســــبة  ،وفئ ، %10وذل

  %.8وأخيرًا فئة الطفل بشكل عام دون تحديد بنسبة 
وتشـــــير النتيجـــــة الســـــابقة إلـــــى أن صـــــحف الدراســـــة بحاجـــــة إلـــــى تنويـــــع الفئـــــات العمريـــــة للطفـــــل التـــــى 

فئــــة معينــــة بــــذاتها دون غيرهــــا، حيــــث تتعــــدد قضــــايا الطفــــل ومشــــكالته  تعالجهــــا وعــــدم التركيــــز علــــى
فــــــى كــــــل مرحلــــــة عمريــــــة أو فتــــــرة ســــــنية دون غيرهــــــا، بمــــــا يتطلــــــب معالجــــــة خاصــــــة لهــــــذه القضــــــايا 

  .والمشكالت من قبل الصحف
 المجال الجغرافى لحقوق الطفل: 
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يشــــير الجــــدول الســــابق إلــــى أن المجــــال المحلــــى قــــد تصــــدر قائمــــة المجــــال الجغرافــــى لحقــــوق الطفــــل 
، ثــــم فئــــة غيـــــر %10.8، تـــــاله المجــــال العربــــى بنســــبة 80.6%فــــى الصــــحف عينــــة الدراســــة بنســــبة 

  %. 5، وأخيرًا المجال الدولى بنسبة %8.1واضح بنسبة 
ـــــين جنســـــية الصـــــحيفة والمجـــــال الجغرافـــــى  ـــــة إحصـــــائيًا ب ـــــى وجـــــود عالقـــــة دال كمـــــا يشـــــير الجـــــدول إل

القيمــــــة دالــــــة إحصــــــائيًا عنــــــد مســــــتوى معنويــــــة و  71.679 2لحقــــــوق الطفــــــل، حيــــــث كانــــــت قيمــــــة كــــــا
ـــــة ألخـــــرى فـــــى معالجـــــة 0.000 ـــــوع التغطيـــــة الصـــــحفية مـــــن صـــــحيفة عربي ، بمـــــا يوضـــــح اخـــــتالف ن

  .قضايا حقوق الطفل
وعلـــــى مســـــتوى كـــــل دولـــــة عربيـــــة علـــــى حـــــدة، فقـــــد غلـــــب علـــــى تغطيـــــة الصـــــحف التونســـــية لقضـــــايا 

ـــــى بنســـــبة  ـــــى المجـــــال المحل ـــــز عل ـــــل التركي ـــــى بنســـــبة %90الطف ـــــاله المجـــــال العرب ـــــة %5، ت ـــــم فئ ، ث
  %.5 غير واضح بنسبة

ــــى المجــــال  ــــز عل ــــى تغطيتهــــا لقضــــايا الطفــــل التركي ــــب عل ــــد غل ــــة فق ــــى مســــتوى الصــــحف الجزائري وعل
، تالهــــــا المجــــــال العربــــــى %9.5، ثــــــم ظهــــــرت فئــــــة غيــــــر واضــــــح بنســــــبة 88.1%المحلــــــى بنســــــبة 

 %.2.4بنسبة 

وبالنســـــــبة للصـــــــحف الســـــــعودية فقـــــــد غلـــــــب أيضـــــــًا علـــــــى تغطيتهـــــــا لقضـــــــايا الطفـــــــل التركيـــــــز علـــــــى 
، وأخيـــــرًا المجـــــال %19.1، ثـــــم ظهـــــرت فئـــــة غيـــــر واضـــــح بنســـــبة %76.6ى بنســـــبة المجـــــال المحلـــــ
 %.4.3العربى بنسبة 

ــــــى المجــــــال  ــــــى تغطيتهــــــا لقضــــــايا الطفــــــل التركيــــــز عل ــــــب كــــــذلك عل أمــــــا الصــــــحف العراقيــــــة فقــــــد غل
  %.17.9، ثم المجال العربى بنسبة %82.1المحلى بنسبة 

لقضــــايا الطفــــل التركيــــز علــــى المجــــال وفيمــــا يتعلــــق بالصــــحف المصــــرية فقــــد غلــــب علــــى تغطيتهــــا 
، ثــــــم ظهــــــرت فئــــــة غيــــــر واضــــــح بنســــــبة %8، تــــــاله المجــــــال العربــــــى بنســــــبة %86المحلــــــى بنســــــبة 

  %.2، وأخيرًا المجال الدولى بنسبة 4%
ــــــى تغطيتهــــــا لقضــــــايا  واختلفــــــت الصــــــحف اللبنانيــــــة عــــــن بقيــــــة الصــــــحف األخــــــرى، حيــــــث غلــــــب عل

، ثــــــم %26.7ثــــــم المجــــــال المحلــــــى بنســــــبة % 66.7الطفــــــل التركيــــــز علــــــى المجــــــال العربــــــى بنســــــبة 
  %.6.7بنسبة " غير واضح"ظهرت فئة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : حقوق الطفل التى تضمنتها المادة الصحفية
  )8(جدول رقم 

 العالقة بين جنسية الصحيفة وحقوق الطفل التى تضمنتها المادة الصحفية
جنسية الصحيفة

 الحق

مستوي  لمجموعا مصرية  لبنانية  عراقية  سعودية جزائرية تونسية 
المعنوية

 % ك% ك % ك % ك % ك % ك % ك

حق الطفل  في المشاركة 
  وإبداء الرأى

1 2.53 7.13 6.42 7.1- - 2 4 115 0.805

4811853.20.003 24 40 2767.52866.71531.91864.36 حق الطفل فى التعليم

حق الطفل فى اللعب 
 واالستمتاع بوقت الفراغ

  25 2 4.81225.53 10.7- - 5 102410.80.009

3210547.30.215 53.316 2357.52252.42348.91346.48 حق الطفل فى الحماية

12167.20.551 6.76 10.71 6.43 4.83 2.52 1حقوق األطفال ذوى اإلعاقة

حق الطفل فى تلقى الرعاية 
 األسرية المناسبة

4 10 3 7.11021.39 32.1- - 11 223716.70.018

حق الطفل في المعرفة 
  والحصول على المعلومات

2 5 7 16.77 14.94 14.31 6.73 6 2410.80.355

1.80.185 4 6 3 - - - - - - - -2.5 1 حق الطفل فى الخصوصية

حق الطفل فى البقاء 
 والرعاية الصحية

2357.52559.51940.41553.64 26.717 3410346.40.041

حق الطفل فى المساواة 
 وعدم التمييز

2 5 - - - - 4 14.3- - 2 4 8 3.60.020

 حق الطفل فى االستقالل
  واالعتماد على الذات

1 2.52 4.81021.34 14.3- - 4 8 219.50.019

الھوية (حقوق الطفل المدنية 
 )والجنسية

3 7.54 9.52 4.32 7.1- - 7 14188.10.446

 222  50  15  28  47  42 40  المجموع

يتضــــــح مــــــن الجــــــدول الســــــابق أن حــــــق الطفــــــل فــــــى التعلــــــيم جــــــاء فــــــى مقدمــــــة حقــــــوق الطفــــــل التــــــى 
، %47.3، تـــــاله حـــــق الطفـــــل فـــــى الحمايـــــة بنســـــبة %53.2ركـــــزت عليهـــــا صـــــحف الدراســـــة بنســـــبة 

وجـــــاء بعـــــد ذلـــــك حـــــق الطفـــــل فـــــى ، %46.4ثـــــم حـــــق الطفـــــل فـــــى البقـــــاء والرعايـــــة الصـــــحية بنســـــبة 
، ثـــــم حـــــق الطفــــــل فـــــى المعرفـــــة والحصـــــول علــــــى %16.7تلقـــــى الرعايـــــة األســـــرية المناســــــبة بنســـــبة 

حــــــق الطفـــــل فــــــى االســــــتقالل : ، وتــــــال ذلـــــك بنســــــب قليلــــــة علـــــى التــــــوالى%10.8المعلومـــــات بنســــــبة 
اإلعاقـــــة،  ، حقـــــوق األطفــــال ذوى)الهويــــة والجنســــية(واالعتمــــاد علــــى الـــــذات، حقــــوق الطفــــل المدنيـــــة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حــــق الطفــــل فــــي المشــــاركة وٕابــــداء الــــرأى، حــــق الطفــــل فــــى المســــاواة وعــــدم التمييــــز، حــــق الطفــــل فــــى 
  .الخصوصية

ـــل  ـــوق الطف ـــين جنســـية الصـــحيفة وحق ـــة ب ـــا يتصـــل بالعالق ـــائج التفصـــيلية فيم ـــى مســـتوى النت وعل
  : التى تضمنتها المادة الصحفية تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلى

حــــــق الطفــــــل فــــــى التعلــــــيم، حــــــق : ة دالــــــة إحصــــــائيًا بــــــين جنســــــية الصــــــحيفة وكــــــل مــــــنوجــــــود عالقــــــ
الطفــــل فــــى اللعــــب واالســــتمتاع بوقــــت الفــــراغ، حــــق الطفــــل فــــى تلقــــى الرعايــــة األســــرية، حــــق الطفــــل 
فـــــى البقـــــاء والرعايـــــة الصـــــحية، حـــــق الطفـــــل فـــــى االســـــتقالل واالعتمـــــاد علـــــى الـــــذات، وحـــــق الطفـــــل 

ث قـــل مســـتوى المعنويـــة فـــى كـــل حـــق مـــن هـــذه الحقـــوق علـــى حـــدة فـــى المســـاواة وعـــدم التمييـــز، حيـــ
  .0.05عن 

  :وعلى مستوى كل حق من هذه الحقوق فى كل دولة تشير النتائج إلى اآلتى
  ــــي الصــــحف التونســــية ــــاول هــــذا الحــــق ف ــــغ تن ــــد بل ــــيم، فق ــــى التعل ــــل ف فيمــــا يتصــــل بحــــق الطف

مــــــا جــــــاء هــــــذا الحــــــق مــــــن إجمــــــالى القضــــــايا التــــــى تناولتهــــــا هــــــذه الصــــــحف، بين% 67.5نســــــبة 
ـــــة، وطرحـــــت الصـــــحف الســـــعودية % 66.7بنســـــبة  مـــــن إجمـــــالى القضـــــايا فـــــى الصـــــحف الجزائري

ـــــيم بنســـــبة 31.9%هـــــذا الحـــــق بنســـــبة  ـــــة حـــــق الطفـــــل فـــــى التعل ـــــت الصـــــحف العراقي ، بينمـــــا تناول
مــــن إجمــــالى القضــــايا التــــى طرحتهــــا، وجــــاء هــــذا الحــــق فــــى الصــــحف اللبنانيــــة بنســــبة % 64.3

 %.48المصرية بنسبة ، وفى نظيرتها 40%

  وعلـــى مســـتوى حـــق الطفـــل فـــى اللعـــب واالســـتمتاع بوقـــت الفـــراغ، فقـــد بلـــغ تنـــاول هـــذا الحـــق
مــــــن إجمــــــالى القضــــــايا التــــــى تناولتهــــــا هــــــذه الصــــــحف، % 5فــــــي الصــــــحف التونســــــية نســــــبة 

مـــــــن إجمـــــــالى القضـــــــايا فـــــــى الصـــــــحف الجزائريـــــــة، % 4.8بينمـــــــا جـــــــاء هـــــــذا الحـــــــق بنســـــــبة 
، بينمـــــا تناولـــــت الصـــــحف العراقيـــــة 25.5%الحـــــق بنســـــبة  وطرحـــــت الصـــــحف الســـــعودية هـــــذا

مــــــن إجمــــــالى القضــــــايا التــــــى طرحتهــــــا، بينمــــــا لــــــم يظهــــــر هــــــذا % 10.7هــــــذا الحــــــق بنســــــبة 
 %.10الحق فى الصحف اللبنانية، فى حين ظهر فى الصحف المصرية بنسبة 

  أمـــــا علـــــى مســـــتوى حـــــق الطفـــــل فـــــي تلقـــــى الرعايـــــة األســـــرية المناســـــبة، فقـــــد بلـــــغ تنـــــاول هـــــذا
مـــــــن إجمـــــــالى القضـــــــايا التـــــــى تناولتهـــــــا هـــــــذه % 5الحـــــــق فـــــــي الصـــــــحف التونســـــــية نســـــــبة 

مـــــــن إجمـــــــالى القضـــــــايا فـــــــى الصـــــــحف % 4.8الصـــــــحف، بينمـــــــا جـــــــاء هـــــــذا الحـــــــق بنســـــــبة 
ــــــــة، وطرحــــــــت الصــــــــحف الســــــــعودية هــــــــذا الحــــــــق بنســــــــبة  ــــــــت 25.5%الجزائري ، بينمــــــــا تناول

طرحتهـــــا، بينمـــــا  مـــــن إجمـــــالى القضـــــايا التـــــى% 10.7الصـــــحف العراقيـــــة هـــــذا الحـــــق بنســـــبة 
لـــــم يظهـــــر هـــــذا الحـــــق فـــــى الصـــــحف اللبنانيـــــة، فـــــى حـــــين ظهـــــر فـــــى الصـــــحف المصـــــرية 

 %.10بنسبة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  وفيمـــــا يتعلـــــق بحـــــق الطفـــــل فـــــى البقـــــاء والرعايـــــة الصـــــحية، فقـــــد بلـــــغ تنـــــاول هـــــذا الحـــــق فـــــي
مــــــن إجمــــــالى القضــــــايا التــــــى تناولتهــــــا هــــــذه الصــــــحف، % 57.5الصــــــحف التونســــــية نســــــبة 
ــــــة، % 59.5ســــــبة بينمــــــا جــــــاء هــــــذا الحــــــق بن مــــــن إجمــــــالى القضــــــايا فــــــى الصــــــحف الجزائري

، بينمـــــا تناولـــــت الصـــــحف العراقيـــــة 40.4%وطرحـــــت الصـــــحف الســـــعودية هـــــذا الحـــــق بنســـــبة 
مـــــن إجمـــــالى القضـــــايا التـــــى طرحتهـــــا، بينمـــــا ظهـــــر هـــــذا الحـــــق % 53.6هـــــذا الحـــــق بنســـــبة 

 %.34، وظهر فى الصحف المصرية بنسبة %26.7فى الصحف اللبنانية بنسبة 

  ـــــاول هـــــذا الحـــــق فـــــي و ـــــغ تن ـــــى صـــــعيد حـــــق الطفـــــل فـــــى المســـــاواة وعـــــدم التمييـــــز، فقـــــد بل عل
مـــــن إجمـــــالى القضـــــايا التـــــى تناولتهـــــا هـــــذه الصـــــحف، بينمـــــا % 5الصـــــحف التونســـــية نســـــبة 

لــــم يظهــــر هــــذا الحــــق فــــى كــــل مــــن الصــــحف الجزائريــــة والســــعودية، بينمــــا تناولــــت الصــــحف 
قضــــايا التــــى طرحتهــــا، بينمــــا لــــم يظهــــر مــــن إجمــــالى ال% 14.3العراقيــــة هــــذا الحــــق بنســــبة 

 %.4هذا الحق فى الصحف اللبنانية، وظهر فى الصحف المصرية بنسبة 

  وبالنســـبة لحـــق الطفـــل فـــى االســـتقالل واالعتمـــاد علـــى الـــذات فقـــد بلـــغ تنـــاول هـــذا الحـــق فـــي
مــــن إجمــــالى القضــــايا التــــى تناولتهــــا هــــذه الصــــحف، بينمــــا % 2.5الصــــحف التونســــية نســــبة 

، وفـــــى الصـــــحف الســـــعودية بنســـــبة %4.8حـــــق فـــــى الصـــــحف الجزائريـــــة بنســـــبة ظهـــــر هـــــذا ال
مــــــــن إجمــــــــالى % 14.3، بينمــــــــا تناولــــــــت الصــــــــحف العراقيــــــــة هــــــــذا الحــــــــق بنســــــــبة 21.3%

القضـــــايا التـــــى طرحتهـــــا، بينمـــــا لـــــم يظهـــــر هـــــذا الحـــــق فـــــى الصـــــحف اللبنانيـــــة، وظهـــــر فـــــى 
  %.8الصحف المصرية بنسبة 

عــــــدم وجــــــود عالقــــــة دالــــــة إحصــــــائيًا بــــــين جنســـــــية ومــــــن ناحيــــــة أخــــــرى فقــــــد اتضــــــح مــــــن النتـــــــائج 
حـــــق الطفـــــل فـــــى المشـــــاركة وٕابـــــداء الـــــرأى، حـــــق الطفـــــل فـــــي الحمايـــــة، حقـــــوق : الصـــــحيفة وكـــــل مـــــن

األطفــــال ذوى اإلعاقــــة، حــــق الطفــــل فــــى تلقــــى الرعايــــة األســــرية المناســــبة، حــــق الطفــــل فــــى المعرفــــة 
ـــــــى المعلومـــــــات، حـــــــق الطفـــــــل فـــــــى الخصوصـــــــية، حقـــــــوق الطفـــــــل  ـــــــة (المدنيـــــــة والحصـــــــول عل الهوي

  .0.05 لى، حيث زاد مستوى المعنوية فى كل حق من هذه الحقوق على حدة ع)والجنسية
وتشــــــير النتــــــائج الســــــابقة إلــــــى تركيــــــز الصــــــحف العربيــــــة عينــــــة الدراســــــة بشــــــكل كبيــــــر علــــــى بعــــــض 

حـــــق الطفـــــل فـــــى التعلـــــيم، وحـــــق الطفـــــل فـــــى الحمايـــــة، : القضـــــايا التـــــى وضـــــعتها فـــــى أجنـــــدتها مثـــــل
فـــــى البقـــــاء والرعايـــــة الصـــــحية، وحـــــق الطفـــــل فـــــى تلقـــــى الرعايـــــة األســـــرية المناســـــبة،  وحـــــق الطفـــــل

كــــــان يـــــنقص تنـــــاول هـــــذه الصــــــحف  وٕان. وهـــــى تعـــــد بالتأكيـــــد مـــــن أبــــــرز الحقـــــوق الرئيســـــية للطفـــــل
مــــن التخصــــص والتعمــــق فــــى بعــــض القضــــايا وخاصــــة تلــــك المتعلقــــة بــــبعض فئــــات األطفــــال،  مزيــــد

ألطفـــــال ذوى االحتياجـــــات الخاصـــــة بتركيـــــز أو اهتمـــــام كبيـــــر فعلـــــى ســـــبيل المثـــــال لـــــم تحـــــظ قضـــــايا ا
مـــــن صـــــحف الدراســـــة خـــــالل فتـــــرة التحليـــــل، وكـــــذلك قضـــــايا حـــــق الطفـــــل فـــــى االســـــتقالل واالعتمـــــاد 
علــــــــى الــــــــذات، وكيفيــــــــة تــــــــدريب الطفــــــــل علــــــــى التفاعــــــــل مــــــــع المتغيــــــــرات التكنولوجيــــــــة واالتصــــــــالية 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــرة ال ــــــى الفت ــــــزًا ف ــــــب مــــــن الصــــــحف تركي ــــــل هــــــذه القضــــــايا للعصــــــر، وهــــــو مــــــا يتطل ــــــى مث قادمــــــة عل
  .والموضوعات

  
 الجمهور المستهدف من المادة المنشورة: 

  )9(جدول رقم 
 العالقة بين جنسية الصحيفة والجمهور المستهدف من المادة المنشورة

جنسية الصحيفة

  الجمھور

 المستھدف

 المجموع مصرية لبنانية عراقية سعودية جزائرية تونسية

مستوي 
المعنوية  % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

2.70.779 6 4 6.72 3.61 2.11 2.41 1 - - الطفل

3314.90.180 16 6.78 10.71 1123.43 1819 5 2 األب

5022.50.126 6.71326 1327.71035.71 19 12.58 5 األم

3.20.216 7 8 4 - - - -2.1 4.81 2 - - اإلخوة 

5826.10.001 16 13.38 12.51126.21736.21553.62 5 األسرة بوجه عام

12355.40.042 26.72958 2348.91760.74 2972.52150 الحكومة

5524.80.000 26.71224 7.14 12.82 2152.51023.86 الجمعيات األھلية

المجالس القومية المعنية 
 بالطفل

2460 1842.91123.44 14.38 53.316
32 

8136.50.001

6931.10.009 18 9 20 3 25 1842.91225.57 2050 المدرسون

 222  50  15  28  47  42 40 المجموع

ــــل  ــــات الجمهــــور المســــتهدف مــــن قب ــــى مقدمــــة فئ يتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق أن الحكومــــة جــــاءت ف
ــــــك بنســــــبة  ــــــة ، تلتهــــــا الم%55.4صــــــحف الدراســــــة بشــــــأن قضــــــايا الطفــــــل وذل ــــــة المعني جــــــالس القومي

، تلتهــــــا %26.1، ثــــــم األســــــرة بوجــــــه عــــــام بنســــــبة %31.1، ثــــــم المدرســــــون %36.5بالطفــــــل بنســــــبة 
ــــة بنســــبة  ــــة كــــل مــــن %22.5، فــــاألم %24.8الجمعيــــات األهلي ــــأخرة وبنســــب قليل ، ثــــم فــــى مراتــــب مت

  .األب، اإلخوة، الطفل
  

ة الصـــــحيفة وفئــــــات وعلـــــى مســـــتوى النتــــــائج التفصـــــيلية فيمــــــا يتصـــــل بالعالقــــــة بـــــين جنســــــي
  : الجمهور المستهدف تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلى

ـــــــين جنســـــــية الصـــــــحيفة وكـــــــل مـــــــن ـــــــة إحصـــــــائيًا ب ـــــــة : (وجـــــــود عالقـــــــة دال ـــــــة المعني المجـــــــالس القومي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، حيـــــث قـــــل مســـــتوى المعنويـــــة فـــــى كـــــل حـــــق مـــــن )بالطفـــــل، الجمعيـــــات األهليـــــة، األســـــرة بوجـــــه عـــــام
  .0.05هذه الحقوق على حدة عن 

  :لى مستوى كل فئة من فئات الجمهور المستهدف تشير النتائج إلى اآلتىوع
  بالنســـــبة للمجـــــالس القوميـــــة المعنيـــــة بالطفـــــل، فقـــــد بلـــــغ اســـــتهداف هـــــذه الفئـــــة فـــــى الصـــــحف

مـــــــن إجمـــــــالى قضـــــــايا الطفـــــــل التـــــــى طرحتهـــــــا الصـــــــحف التونســـــــية، أمـــــــا فـــــــى % 60التونســـــــية 
وفــــــى الصــــــحف الســــــعودية بلغــــــت  ،%42.9الصــــــحف الجزائريــــــة فقــــــد بلغــــــت نســــــبة اســــــتهدافها 

، بينمــــــا بلغــــــت هــــــذه %14.3، أمــــــا فــــــى الصــــــحف العراقيــــــة فقــــــد بلغــــــت النســــــبة %23.4النســــــبة 
، أمــــــــا فـــــــى الصــــــــحف المصــــــــرية فقــــــــد بلغــــــــت نســــــــبة %53.3النســـــــبة فــــــــى الصــــــــحف اللبنانيــــــــة 

 %.32المجالس القومية المعنية بالطفل كجمهور مستهدف لطرح قضايا الطفل 

 هليـــــة، فقـــــد بلـــــغ اســـــتهداف هـــــذه الفئـــــة فـــــى الصـــــحف التونســـــية وعلـــــى مســـــتوى الجمعيـــــات األ
مــــن إجمــــالى قضــــايا الطفــــل التــــى طرحتهــــا الصــــحف التونســــية، أمــــا فــــى الصــــحف % 52.5

، وفــــــى الصــــــحف الســــــعودية بلغــــــت النســــــبة %23.8الجزائريــــــة فقــــــد بلغــــــت نســــــبة اســــــتهدافها 
ه النســـــبة ، بينمـــــا بلغـــــت هـــــذ%7.1، أمـــــا فـــــى الصـــــحف العراقيـــــة فقـــــد بلغـــــت النســـــبة 12.8%

، أمـــــــا فـــــــى الصـــــــحف المصـــــــرية فقـــــــد بلغـــــــت نســـــــبة المجـــــــالس %4فـــــــى الصـــــــحف اللبنانيـــــــة 
 %.24القومية المعنية بالطفل كجمهور مستهدف لطرح قضايا الطفل 

  أمــــا علــــى مســــتوى األســــرة بوجــــه عــــام، فقــــد بلــــغ اســــتهداف هــــذه الفئــــة فــــى الصــــحف التونســــية
لتونســــية، أمــــا فــــى الصــــحف مــــن إجمــــالى قضــــايا الطفــــل التــــى طرحتهــــا الصــــحف ا% 12.5

، وفــــــى الصــــــحف الســــــعودية بلغــــــت النســــــبة %26.2الجزائريــــــة فقــــــد بلغــــــت نســــــبة اســــــتهدافها 
ـــــــة فقـــــــد بلغـــــــت النســـــــبة 36.2% ، بينمـــــــا بلغـــــــت هـــــــذه %53.6، أمـــــــا فـــــــى الصـــــــحف العراقي

، أمــــــا فــــــى الصــــــحف المصــــــرية فقــــــد بلغــــــت نســــــبة %13.3النســــــبة فــــــى الصــــــحف اللبنانيــــــة 
 %.16ضايا الطفل األسرة كجمهور مستهدف لطرح ق

ومــــــن ناحيــــــة أخــــــرى فقــــــد اتضــــــح مــــــن النتـــــــائج عــــــدم وجــــــود عالقــــــة دالــــــة إحصــــــائيًا بــــــين جنســـــــية 
، حيـــــث )الحكومـــــة، المدرســـــون، األم، األب، اإلخـــــوة، الطفـــــل(: الصـــــحيفة وكـــــل مـــــن الفئـــــات التاليـــــة

  .0.05 لىزاد مستوى المعنوية فى كل حق من هذه الحقوق على حدة ع



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ة الصحفيةالقوى الفاعلة فى الماد: 
  )10(جدول رقم 

 العالقة بين جنسية الصحيفة والقوى الفاعلة فى المادة الصحفية
جنسية الصحيفة

  

 القوى الفاعلة

  المجموع مصرية لبنانية عراقية سعودية جزائرية تونسية

مستوي 

المعنوية  % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

7031.50.173 6.71530 1433.31940.41139.31 1025 الطفل

2511.30.015 8 4 - -7.1 11.91225.52 5 5 2 األب

5323.90.206 6.71632 28.61 19.18 16.79 7 1230 األم

2.30.247 5 - - - -7.1 2.12 4.81 2 - - اإلخوة

7232.40.017 6.71122  1228.61838.31035.71 2050 األسرة بوجه عام 

0.90.761 2 2 1 - - - -2.1 1 - - - -  جيرانال

135.90.263 6 3 - - - -10.6 9.55 2.54 1  األصدقاء والزمالء

2.30.509 5 2 6.71 1 - - - -4.8 2.52 1  األقارب

6931.10.079 33.31836 28.65 19.18 1947.51023.89   المدرسون

146.30.125 2 6.71 7.11 14.92 4.87 2.52 1 األطباء

 11451.40.003 13.31938 2767.52559.52553.21657.12 مسئول حكومى

177.70.000 8 4 60 3.69 6.41 3 - - - - الجيش السورى

 222  50  15  28  47  42 40 المجموع

ــــى أن المســــئولين الحكــــوميين جــــاءوا فــــى مقدمــــة القــــوى  ــــة فــــى المــــادة يشــــير الجــــدول الســــابق إل الفاعل
، %51.4الصـــــــحفية التـــــــى نشـــــــرتها صـــــــحف الدراســـــــة فيمـــــــا يتعلـــــــق بقضـــــــايا الطفـــــــل وذلـــــــك بنســـــــبة 

، وجــــــــاء بعــــــــد ذلــــــــك %31.5، ثــــــــم الطفــــــــل بنســــــــبة %32.4تالهــــــــم األســــــــرة بوجــــــــه عــــــــام بنســــــــبة 
ـــــى التـــــوالى%31.1المدرســـــون بنســـــبة  ـــــة عل ـــــك بنســـــب قليل األم، األب، الجـــــيش الســـــورى، : ، وتـــــال ذل

  .دقاء والزمالء، اإلخوة، الجيراناألطباء، األص



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــى  ــــة ف ــــوى الفاعل ــــين جنســــية الصــــحيفة والق ــــة ب ــــائج التفصــــيلية فيمــــا يتصــــل بالعالق ــــى مســــتوى النت وعل
  : المادة الصحفية تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلى

األب، : (وجــــــود عالقــــــة دالــــــة إحصــــــائيًا بــــــين جنســــــية الصــــــحيفة وكــــــل مــــــن القــــــوى الفاعلــــــة اآلتيــــــة
، حيـــــث قـــــل مســـــتوى المعنويـــــة لكـــــل )ن، الجـــــيش الســـــورىو ن الحكوميـــــو بوجـــــه عـــــام، المســـــئولاألســـــرة 

  .0.05قوة من هذه القوى الفاعلة على حدة عن 
  :وعلى مستوى كل قوة من هذه القوى الفاعلة تشير النتائج إلى اآلتى

  ـــــد بلغـــــت ـــــل، فق ـــــة فـــــى المـــــادة الصـــــحفية المرتبطـــــة بقضـــــايا الطف ـــــوة فاعل ـــــاألب كق فيمـــــا يتصـــــل ب
ــــة فــــي الصــــحف التونســــية نســــ مــــن % 11.9، بينمــــا ظهــــرت هــــذه القــــوة بنســــبة %5بته كقــــوة فاعل

ـــــــة، فـــــــى حـــــــين بلغـــــــت نســـــــبته فـــــــى الصـــــــحف  ـــــــة فـــــــى الصـــــــحف الجزائري إجمـــــــالى القـــــــوى الفاعل
، أمـــــــا الصـــــــحف العراقيـــــــة فقـــــــد ظهـــــــر فيهـــــــا األب كقـــــــوة فاعلـــــــة فـــــــى المـــــــادة 25.5%الســـــــعودية 

ــــــة فــــــى  ،%7.1الصــــــحفية المرتبطــــــة بقضــــــايا الطفــــــل بنســــــبة  ــــــم يظهــــــر األب كقــــــوة فاعل بينمــــــا ل
المـــــــادة الصـــــــحفية المرتبطـــــــة بقضـــــــايا الطفـــــــل فـــــــى الصـــــــحف اللبنانيـــــــة، فـــــــى حـــــــين ظهـــــــر فـــــــى 

 %.8الصحف المصرية بنسبة 

  بينمـــــا %50أمـــــا األســـــرة بوجـــــه عـــــام فقـــــد بلغـــــت نســـــبتها كقـــــوة فاعلـــــة فـــــي الصـــــحف التونســـــية ،
فـــــى الصـــــحف الجزائريـــــة، فـــــى مـــــن إجمـــــالى القـــــوى الفاعلـــــة % 28.6ظهـــــرت هـــــذه القـــــوة بنســـــبة 

، أمــــا الصــــحف العراقيــــة فقــــد ظهــــرت فيهــــا 38.3%حــــين بلغــــت نســــبتها فــــى الصــــحف الســــعودية 
ــــــل بنســــــبة  ــــــة فــــــى المــــــادة الصــــــحفية المرتبطــــــة بقضــــــايا الطف ــــــوة فاعل ، بينمــــــا %35.7األســــــرة كق

ظهــــرت هــــذه القــــوة فــــى المــــادة الصــــحفية المرتبطــــة بقضــــايا الطفــــل فــــى الصــــحف اللبنانيــــة بنســــبة 
 %. 22، فى حين ظهرت فى الصحف المصرية بنسبة 6.7%

  وبالنســــــبة للمســــــئولين الحكــــــوميين كقــــــوة فاعلــــــة فــــــى المــــــادة الصــــــحفية المرتبطــــــة بقضــــــايا الطفــــــل
ــــة فــــي الصــــحف التونســــية  ــــة الدراســــة، فقــــد بلغــــت نســــبتها كقــــوة فاعل ، %67.5فــــى الصــــحف عين

فــــى الصــــحف الجزائريــــة،  مــــن إجمــــالى القــــوى الفاعلــــة% 59.5بينمــــا ظهــــرت هــــذه القــــوة بنســــبة 
، أمـــــا الصـــــحف العراقيـــــة فقـــــد ظهـــــر 53.2%فـــــى حـــــين بلغـــــت نســـــبتها فـــــى الصـــــحف الســـــعودية 

ــــة فــــى المــــادة الصــــحفية المرتبطــــة بقضــــايا الطفــــل بنســــبة  فيهــــا المســــئولون الحكوميــــون كقــــوة فاعل
، بينمــــــــا ظهــــــــرت هــــــــذه القــــــــوة فــــــــى المــــــــادة الصــــــــحفية المرتبطــــــــة بقضــــــــايا الطفــــــــل فــــــــى 57.1%

  %.38، فى حين ظهرت فى الصحف المصرية بنسبة %13.3انية بنسبة الصحف اللبن
 ايا ـوعلـــــى مســـــتوى ظهـــــور الجـــــيش الســـــورى كقـــــوة فاعلـــــة فـــــى المـــــادة الصـــــحفية المرتبطـــــة بقضـــــ

ل فـــــى الصـــــحف عينـــــة الدراســـــة، فقـــــد بلغـــــت نســـــبته كقـــــوة فاعلـــــة فـــــي الصـــــحف الســـــعودية ـالطفـــــ
، %3.6ى كقـــــوة فاعلـــــة بنســـــبة ، أمـــــا الصـــــحف العراقيـــــة فقـــــد ظهـــــر فيهـــــا الجـــــيش الســـــور %6.4



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــة  بينمــــا ظهــــرت هــــذه القــــوة فــــى المــــادة الصــــحفية المرتبطــــة بقضــــايا الطفــــل فــــى الصــــحف اللبناني
 %.8، فى حين ظهرت فى الصحف المصرية بنسبة %60بنسبة 

بينمـــــا لـــــم يظهـــــر الجـــــيش الســـــورى كقـــــوة فاعلـــــة فـــــى المـــــادة الصـــــحفية المرتبطـــــة بقضـــــايا الطفـــــل 
  .والجزائرية فى كل من الصحف التونسية

ومــــــن ناحيــــــة أخــــــرى فقــــــد اتضــــــح مــــــن النتـــــــائج عــــــدم وجــــــود عالقــــــة دالــــــة إحصــــــائيًا بــــــين جنســـــــية 
ــــــــة اآلتيــــــــة  المدرســــــــون، األطبــــــــاء، األصــــــــدقاءالطفــــــــل، األم، : (الصــــــــحيفة وكــــــــل مــــــــن القــــــــوى الفاعل

، حيـــــث زاد مســـــتوى المعنويـــــة لكـــــل قـــــوة مـــــن هـــــذه القـــــوى الفاعلـــــة علـــــى )والـــــزمالء، اإلخـــــوة، الجيـــــران
  .0.05 ىلحدة ع

 

 سمات دور القوى الفاعلة: 
  )11(جدول رقم 

 العالقة بين جنسية الصحيفة وسمات دور القوى الفاعلة فى المادة الصحفية
جنسية الصحيفة

  سمات

 دور القوى الفاعلة

 المجموع مصرية لبنانية عراقية سعودية جزائرية تونسية

مستوي 
المعنوية  % ك %ك %ك %ك %ك %ك %ك

 3997.54197.64697.92796.415100499821797.7 رئيسى

0.988 12 5 2.3 ‐ ‐12.512.41 2.113.6 ثانوى

401004210047100281001510050100222100  المجموع

يتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق أن الــــدور الرئيســــى قــــد تصــــدر ســــمات دور القــــوى الفاعلــــة فــــى المــــادة 
، تـــــــاله الـــــــدور 97.7%المتعلقـــــــة بقضـــــــايا الطفـــــــل فـــــــى الصـــــــحف عينـــــــة الدراســـــــة بنســـــــبة الصـــــــحفية 

 %. 2.3الثانوى بنسبة 

ـــــين جنســـــية الصـــــحيفة وســـــمات دور  ـــــة إحصـــــائيًا ب ـــــى عـــــدم وجـــــود عالقـــــة دال كمـــــا يشـــــير الجـــــدول إل
ــــــى ال ــــــة ف ــــــوى الفاعل ــــــث كانــــــت قيمــــــة كــــــاالق ــــــة  0.599 2مــــــادة الصــــــحفية، حي ــــــغ مســــــتوى المعنوي وبل

0.988. 

كــــل دولــــة عربيــــة علــــى حــــدة، فقــــد تصــــدر الــــدور الرئيســــى ســــمات دور القــــوى الفاعلــــة  ىســــتو م ىوعلــــ
ــــدور 97.7%فــــى المــــادة الصــــحفية المتعلقــــة بقضــــايا الطفــــل فــــى الصــــحف التونســــية بنســــبة  ــــاله ال ، ت

  %.2.5الثانوى بنسبة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وعلــــــى مســــــتوى الصــــــحف الجزائريــــــة فقــــــد تصــــــدر الــــــدور الرئيســــــى ســــــمات دور القــــــوى الفاعلــــــة فــــــى 
، تــــاله الــــدور الثــــانوى 97.6%دة الصــــحفية المتعلقــــة بقضــــايا الطفــــل فــــى هــــذه الصــــحف بنســــبة المــــا

  %.2.4بنسبة 
ـــــة فـــــى  ـــــدور الرئيســـــى ســـــمات دور القـــــوى الفاعل وبالنســـــبة للصـــــحف الســـــعودية فقـــــد تصـــــدر أيضـــــًا ال

، تــــاله الــــدور الثــــانوى 97.9%المــــادة الصــــحفية المتعلقــــة بقضــــايا الطفــــل فــــى هــــذه الصــــحف بنســــبة 
 %.2.1 بنسبة

ـــــة فـــــى المـــــادة  ـــــدور الرئيســـــى ســـــمات دور القـــــوى الفاعل أمـــــا الصـــــحف العراقيـــــة فقـــــد تصـــــدر كـــــذلك ال
، تــــاله الــــدور الثــــانوى بنســــبة 96.4%الصــــحفية المتعلقــــة بقضــــايا الطفــــل فــــى هــــذه الصــــحف بنســــبة 

3.6.%  
وفــــــى الصــــــحف اللبنانيــــــة فقــــــد غلــــــب تمامــــــًا الــــــدور الرئيســــــى علــــــى ســــــمات دور القــــــوى الفاعلــــــة فــــــى 

  %.100ادة الصحفية المتعلقة بقضايا الطفل فى هذه الصحف بنسبة الم
وفيمــــــا يتعلــــــق بالصــــــحف المصــــــرية فقــــــد تصــــــدر الــــــدور الرئيســــــى ســــــمات دور القــــــوى الفاعلــــــة فــــــى 

ـــــى هـــــذه الصـــــحف بنســـــبة  ـــــل ف ـــــة بقضـــــايا الطف ـــــانوى %98المـــــادة الصـــــحفية المتعلق ـــــدور الث ـــــاله ال ، ت
  %.2بنسبة 

 ور حولهم المادة الصحفيةالبيئة السكنية لألطفال الذين تد:  
  )12(جدول رقم 

 العالقة بين جنسية الصحيفة والبيئة السكنية لألطفال الذين تدور حولهم المادة الصحفية
جنسية الصحيفة

  البيئة
 لألطفال السكنية

  المجموع مصرية لبنانية عراقية سعودية جزائرية تونسية
مستوي 
المعنوية  % ك % ك % ك %ك % ك % ك % ك

 4 10 9 21.43 6.47 25 2 13.31020 3515.8 الحضر

 

 

0.000

6 15 9 21.42 4.36 21.41 6.71734 4118.5 الريف

1 3.61 6.75 10 7 3.2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐المناطق الشعبية والعشوائية

3214.4 ‐ ‐2451.13 10.74 26.7 ‐ ‐1 2.5البيئة البدوية أو الصحراوية

2972.52457.11838.31139.37 46.71836 10748.2  اضحغير و 

401004210047100281001510050100222100  المجموع



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــة  ـــــر واضـــــح"يتضـــــح مـــــن الجـــــدول الســـــابق أن فئ ـــــال " غي ـــــة الســـــكنية لألطف ـــــات البيئ ـــــد تصـــــدرت فئ ق
ــــــذين تــــــدور حــــــولهم المــــــادة الصــــــحفية فــــــى صــــــحف الدراســــــة بنســــــبة  ــــــف  ،%48.2ال تلتهــــــا فئــــــة الري

، %14.4، ثـــــم البيئـــــة البدويـــــة أو الصـــــحراوية بنســـــبة %15.8، ثـــــم الحضـــــر بنســـــبة %18.5بنســـــبة 
 %.3.2وأخيرًا المناطق الشعبية والعشوائية بنسبة 

ــــــة الســــــكنية  ــــــين جنســــــية الصــــــحيفة والبيئ ــــــة إحصــــــائيًا ب ــــــى وجــــــود عالقــــــة دال كمــــــا يشــــــير الجــــــدول إل
ـــــــدور حـــــــولهم المـــــــادة ال ـــــــذين ت ـــــــال ال ـــــــت قيمـــــــة كـــــــالألطف ـــــــث كان ـــــــغ 103.353  2صـــــــحفية، حي ، وبل

 .0.000مستوى المعنوية 
فئــــات البيئــــة الســــكنية " غيــــر واضــــح"وعلــــى مســــتوى كــــل دولــــة عربيــــة علــــى حــــدة، فقــــد تصــــدرت فئــــة 

، تلتهـــــا فئـــــة %72.5لألطفـــــال الـــــذين تـــــدور حـــــولهم المـــــادة الصـــــحفية فـــــى الصـــــحف التونســـــية بنســـــبة 
، ثــــــــم البيئــــــــة البدويــــــــة أو الصــــــــحراوية بنســــــــبة %10، ثــــــــم الحضــــــــر بنســــــــبة %15الريــــــــف بنســــــــبة 

2.5.%  
فئــــات البيئــــة الســــكنية لألطفــــال " غيــــر واضــــح"وعلــــى مســــتوى الصــــحف الجزائريــــة فقــــد تصــــدرت فئــــة 

، تلتهــــا كــــل مــــن فئــــة الريــــف والحضــــر بنســــبة %57.1الــــذين تــــدور حــــولهم المــــادة الصــــحفية بنســــبة 
  .لكل منهما% 21.4

فئـــــات البيئـــــة الســـــكنية " البيئـــــة البدويـــــة أو الصـــــحراوية" وبالنســـــبة للصـــــحف الســـــعودية فقـــــد تصـــــدرت
ــــــــدور حــــــــولهم المــــــــادة الصــــــــحفية بنســــــــبة  ــــــــذين ت ــــــــة %51.1لألطفــــــــال ال ــــــــر واضــــــــح"، تلتهــــــــا فئ " غي

  %.4.3، ثم الريف بنسبة %6.4، ثم الحضر بنسبة 38.3%
 فئــــات البيئــــة الســــكنية لألطفــــال الــــذين تــــدور" غيــــر واضــــح"أمــــا الصــــحف العراقيــــة فقــــد تصــــدرت فئــــة 

ــــــة الحضــــــر بنســــــبة %39.3حــــــولهم المــــــادة الصــــــحفية بنســــــبة  ــــــف بنســــــبة %25، تلتهــــــا فئ ــــــم الري ، ث
، وأخيـــــرًا المنـــــاطق الشـــــعبية والعشـــــوائية %10.7، ثـــــم البيئـــــة البدويـــــة أو الصـــــحراوية بنســـــبة 21.4%
  %.3.6بنسبة 

فئـــــات البيئــــــة الســـــكنية لألطفـــــال الــــــذين " غيــــــر واضـــــح"وفـــــى الصـــــحف اللبنانيـــــة فقــــــد تصـــــدرت فئـــــة 
، تلتهــــــا فئــــــة البيئــــــة البدويــــــة أو الصــــــحراوية بنســــــبة %46.7ور حــــــولهم المــــــادة الصــــــحفية بنســــــبة تــــــد

، ثـــــم كـــــل مـــــن الريـــــف والمنـــــاطق الشـــــعبية والعشـــــوائية بنســـــبة %13.3، ثـــــم الحضـــــر بنســـــبة 26.7%
  .لكل منهما  6.7%

ــــة  ــــات البيئــــة الســــكنية لألطفــــال " غيــــر واضــــح"وفيمــــا يتعلــــق بالصــــحف المصــــرية فقــــد تصــــدرت فئ فئ
، ثـــــم الحضـــــر %34، تلتهـــــا فئـــــة الريـــــف بنســـــبة %36الـــــذين تـــــدور حـــــولهم المـــــادة الصـــــحفية بنســـــبة 

 %.10، وأخيرًا المناطق الشعبية والعشوائية بنسبة %20بنسبة 

ونخلـــــص ممـــــا ســـــبق أن صـــــحف الدراســـــة بحاجـــــة إلـــــى مزيـــــد مـــــن التركيـــــز فـــــى الفتـــــرة المقبلـــــة علـــــى 
العشــــوائية، خاصــــة فــــى ظــــل خصوصــــية األوضــــاع قضــــايا األطفــــال فــــى المنــــاطق النائيــــة والريفيــــة و 

  .هؤالء األطفال على المستويات االجتماعية واالقتصادية والصحيةلالمعيشية 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أهداف المعالجة الصحفية للقضايا المطروحة المتعلقة باألطفال:  
  )13(جدول رقم 

  العالقة بين جنسية الصحيفة وأهداف المعالجة الصحفية لقضايا حقوق األطفال 
الصحيفة جنسية

  أهداف

  المعالجة اإلعالمية

  المجموع  مصر  لبنان  العراق  السعودية  الجزائر  تونس
مستوي 
  %  ك %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  المعنوية

إبراز الدور الحكومى بشأن 
  حقوق األطفال

‐ ‐  4 9.5 2348.9 2 7.1 1 6.7 4 8 34 15.30.000  

التأثير اإليجابى على 
اه ممارسات المواطنين تج

  األطفال

1025 1126.22655.3 1553.6‐ ‐  8 1670 31.50.000  

المهتمة  تشجيع الجهود األهلية
  بحقوق األطفال

4 10 1 2.4 8 17  6 21.43 20 2 4 24 10.80.035  

مواجهة ونقد المشكالت 
واالنتهاكات التى يتعرض لها 

  األطفال

3075 2354.81940.4 1553.68 53.3275412255 0.061  

إبراز دور األسرة في حقوق 
  األطفال

7 17.51945.21225.5 3 10.7‐ ‐  122453 23.90.002  

دعوة األطفال لممارسة حقوقهم
  بأنفسهم والمطالبة بها

1 2.5 4 9.5 4 14.3 6 12.81 6.7 1 2 17 7.7 0.188  

التعريف بحقوق األطفال 
  وشرحها

3075 2661.92042.6 1864.31066.7316213560.80.066  

إبراز النماذج الناجحة من 
  األطفال

‐ ‐  ‐ ‐  1736.2 1 3.6 ‐ ‐  3 6 21 9.5 0.000  

 222  50  15  28  47  40 42 المجموع

يشــــــير الجــــــدول الســــــابق إلــــــى أن التعريــــــف بحقــــــوق األطفــــــال وشــــــرحها جــــــاءت فــــــى مقدمــــــة أهــــــداف 
، تلتهــــــا %60.8صــــــحف الدراســــــة وذلــــــك بنســــــبة المعالجــــــة الصــــــحفية لقضــــــايا حقــــــوق األطفــــــال فــــــى 

، ثـــــــم التـــــــأثير %55مواجهـــــــة ونقـــــــد المشـــــــكالت واالنتهاكـــــــات التـــــــى يتعـــــــرض لهـــــــا األطفـــــــال بنســـــــبة 
، ثــــــم إبــــــراز دور األســــــرة فــــــى %31.5اإليجــــــابى علــــــى ممارســــــات المــــــواطنين تجــــــاه األطفــــــال بنســــــبة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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طفــــــــال بنســــــــبة ، ثــــــــم إبــــــــراز الــــــــدور الحكــــــــومى بشــــــــأن حقــــــــوق األ%23.9حقــــــــوق األطفــــــــال بنســــــــبة 
، ثـــــــم إبـــــــراز %10.8، يليهـــــــا تشـــــــجيع الجهـــــــود األهليـــــــة المهتمـــــــة بحقـــــــوق األطفـــــــال بنســـــــبة 15.3%

ـــــال بنســـــبة  ـــــوقهم بأنفســـــهم %9.5النمـــــاذج الناجحـــــة مـــــن األطف ـــــال لممارســـــة حق ـــــرًا دعـــــوة األطف ، وأخي
  %.7.7والمطالبة بها بنسبة 

  
ـــــين جنســـــية ـــــة ب ـــــائج التفصـــــيلية فيمـــــا يتصـــــل بالعالق ـــــى مســـــتوى النت أهـــــداف الصـــــحيفة و  وعل

  : لقضايا حقوق األطفال تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلىالمعالجة الصحفية 
وجـــــود عالقـــــة دالـــــة إحصـــــائيًا بـــــين جنســـــية الصـــــحيفة واألهـــــداف التاليـــــة للمعالجـــــة الصـــــحفية لقضـــــايا 

 التــــــأثير اإليجــــــابى علــــــى ممارســــــات المــــــواطنين تجــــــاه األطفــــــال، تشــــــجيع الجهــــــود: (حقــــــوق األطفــــــال
األهليـــــــة المهتمـــــــة بحقـــــــوق األطفـــــــال، إبـــــــراز الـــــــدور الحكـــــــومى بشـــــــأن حقـــــــوق األطفـــــــال، إبـــــــراز دور 

، حيـــــث قـــــل مســـــتوى المعنويـــــة )األســـــرة فـــــى حقـــــوق األطفـــــال، إبـــــراز النمـــــاذج الناجحـــــة مـــــن األطفـــــال
  .0.05لكل هدف من هذه األهداف على حدة عن 

  
وق األطفـــــال تشـــــير وعلـــــى مســـــتوى كـــــل هـــــدف مـــــن أهـــــداف للمعالجـــــة الصـــــحفية لقضـــــايا حقـــــ

  :النتائج إلى اآلتى
  ـــــد بلغـــــت نســـــبته فيمـــــا يتصـــــل بالتـــــأثير اإليجـــــابى علـــــى ممارســـــات المـــــواطنين تجـــــاه األطفـــــال فق

، بينمـــــــا %25كهــــــدف للمعالجـــــــة الصــــــحفية لقضـــــــايا حقــــــوق األطفـــــــال فــــــي الصـــــــحف التونســــــية 
مـــــن إجمـــــالى أهـــــداف المعالجـــــة الصـــــحفية لقضـــــايا الطفـــــل % 26.2الهـــــدف بنســـــبة  اظهـــــر هـــــذ

فــــى الصــــحف الجزائريــــة، فــــى حــــين ظهــــر فــــى المــــواد الصــــحفية المرتبطــــة بالطفــــل فــــى الصــــحف 
، وعلــــــى مســــــتوى الصــــــحف العراقيــــــة فقــــــد ظهــــــر هــــــذا الهــــــدف بنســــــبة %55.3الســــــعودية بنســــــبة 

، بينمــــــــا لــــــــم يظهــــــــر تمامــــــــًا فــــــــى الصــــــــحف اللبنانيــــــــة، ومثلــــــــت نســــــــبته فــــــــى الصــــــــحف 53.6%
 .فية لقضايا الطفل فى هذه الصحفمن إجمالى أهداف المعالجة الصح% 16المصرية 

  ـــــد بلغـــــت نســـــبته كهـــــدف ـــــة المهتمـــــة بحقـــــوق األطفـــــال، فق ـــــى مســـــتوى تشـــــجيع الجهـــــود األهلي وعل
 ا، بينمـــــا ظهـــــر هـــــذ%10للمعالجـــــة الصـــــحفية لقضـــــايا حقـــــوق األطفـــــال فـــــي الصـــــحف التونســـــية 

مـــــن إجمـــــالى أهـــــداف المعالجـــــة الصـــــحفية لقضـــــايا الطفـــــل فـــــى الصـــــحف % 2.4الهـــــدف بنســـــبة 
ائريـــــة، فـــــى حـــــين ظهـــــر فـــــى المـــــواد الصـــــحفية المرتبطـــــة بالطفـــــل فـــــى الصـــــحف الســـــعودية الجز 

، %21.4، وعلـــــــى مســـــــتوى الصـــــــحف العراقيـــــــة فقـــــــد ظهـــــــر هـــــــذا الهـــــــدف بنســـــــبة %17بنســـــــبة 
% 4، ومثلــــت نســــبته فــــى الصــــحف المصــــرية %20بينمــــا ظهــــر فــــى الصــــحف اللبنانيــــة بنســــبة 

 .فى هذه الصحفمن إجمالى أهداف المعالجة الصحفية لقضايا الطفل 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ـــــم يظهـــــر تمامـــــًا كهـــــدف للمعالجـــــة ـــــال فل ـــــوق األطف ـــــدور الحكـــــومى بشـــــأن حق ـــــراز ال وبالنســـــبة إلب
الهـــــدف بنســـــبة  االصـــــحفية لقضـــــايا حقـــــوق األطفـــــال فـــــي الصـــــحف التونســـــية، بينمـــــا ظهـــــر هـــــذ

مـــــن إجمـــــالى أهـــــداف المعالجـــــة الصـــــحفية لقضـــــايا الطفـــــل فـــــى الصـــــحف الجزائريـــــة، فـــــى % 9.5
، %48.9الصـــــحفية المرتبطـــــة بالطفـــــل فـــــى الصـــــحف الســـــعودية بنســـــبة  حـــــين ظهـــــر فـــــى المـــــواد

ــــــد ظهــــــر هــــــذا الهــــــدف بنســــــبة  ــــــة فق ــــــى مســــــتوى الصــــــحف العراقي ــــــى %7.1وعل ، بينمــــــا ظهــــــر ف
مــــــن إجمــــــالى % 8، ومثلــــــت نســــــبته فــــــى الصــــــحف المصــــــرية %6.7الصــــــحف اللبنانيــــــة بنســــــبة 

 .أهداف المعالجة الصحفية لقضايا الطفل فى هذه الصحف
 فقــــــد بلغــــــت نســــــبته كهــــــدف للمعالجــــــة  ،بــــــراز دور األســــــرة فــــــى حقــــــوق األطفــــــالوعلــــــى صــــــعيد إ

الهـــــدف  ا، بينمـــــا ظهـــــر هـــــذ%17.5الصـــــحفية لقضـــــايا حقـــــوق األطفـــــال فـــــي الصـــــحف التونســـــية 
مــــــــن إجمــــــــالى أهــــــــداف المعالجــــــــة الصــــــــحفية لقضــــــــايا الطفــــــــل فــــــــى الصــــــــحف % 45.2بنســــــــبة 

ل فـــــى الصـــــحف الســـــعودية الجزائريـــــة، فـــــى حـــــين ظهـــــر فـــــى المـــــواد الصـــــحفية المرتبطـــــة بالطفـــــ
، %10.7، وعلــــــى مســــــتوى الصــــــحف العراقيــــــة فقــــــد ظهــــــر هــــــذا الهــــــدف بنســــــبة %25.5بنســــــبة 

% 24بينمـــــا لـــــم يظهـــــر تمامـــــًا فـــــى الصـــــحف اللبنانيـــــة، ومثلـــــت نســـــبته فـــــى الصـــــحف المصـــــرية 
  . من إجمالى أهداف المعالجة الصحفية لقضايا الطفل فى هذه الصحف

 جحـــــــة مـــــــن األطفـــــــال فلـــــــم يظهـــــــر تمامـــــــًا كهـــــــدف للمعالجـــــــة وفيمـــــــا يتعلـــــــق بـــــــإبراز النمـــــــاذج النا
الصـــــحفية لقضـــــايا حقـــــوق األطفـــــال فـــــي كـــــل مـــــن الصـــــحف التونســـــية والجزائريـــــة واللبنانيـــــة، فـــــى 

، %3.6، وفـــــى الصـــــحف العراقيـــــة بنســـــبة %36.2حـــــين ظهـــــر فـــــى الصـــــحف الســـــعودية بنســـــبة 
ــــــت نســــــبته فــــــى الصــــــحف المصــــــرية  لصــــــحفية مــــــن إجمــــــالى أهــــــداف المعالجــــــة ا% 6بينمــــــا مثل

  .لقضايا الطفل فى هذه الصحف
ومــــــن ناحيــــــة أخــــــرى فقــــــد اتضـــــــح مــــــن النتــــــائج عــــــدم وجــــــود عالقـــــــة دالــــــة إحصــــــائيًا بــــــين جنســـــــية 

ــــة للمعالجــــة الصــــحفية لقضــــايا حقــــوق األطفــــال ،الصــــحيفة ــــد : (وكــــل مــــن األهــــداف التالي مواجهــــة ونق
ـــــوق األطفـــــا ـــــال، التعريـــــف بحق ل وشـــــرحها، دعـــــوة المشـــــكالت واالنتهاكـــــات التـــــى يتعـــــرض لهـــــا األطف

، حيـــــث زاد مســـــتوى المعنويـــــة لكـــــل هـــــدف مـــــن )األطفـــــال لممارســـــة حقـــــوقهم بأنفســـــهم والمطالبـــــة بهـــــا
  .0.05 لىهذه األهداف على حدة ع

وتشــــــير صــــــحف الدراســــــة بالنســــــبة ألهــــــداف المعالجــــــة الصــــــحفية لقضــــــايا حقــــــوق األطفــــــال خــــــالل 
  .تحليلالنتيجة السابقة إلى وجود نوع كبير من التوازن فى فترة ال

  
  
  
  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 سلطات الدولة المذكورة بشأن قضايا الطفل:  
  )14(جدول رقم 

  العالقة بين جنسية الصحيفة وسلطات الدولة المذكورة بشأن قضايا الطفل
جنسية الصحيفة

  

 سلطات الدولة

 المجموع مصرية لبنانية عراقية سعودية جزائرية تونسية

مستوي 
المعنوية  % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

  125.4 12 6 - - - - - - 7.1 3 7.5 3 تشريعية

 

0.207

14665.8 3370.21553.61173.32958 2972.52969 تنفيذية

 0.5 1 2 1 - - - - - - - - - - قضائية 

6328.4 26.71428 1023.81429.81346.44 20 8 غير واضح

401004210047100281001510050100222100  المجموع

ــــــة المــــــذكورة  ــــــى أن الســــــلطة التنفيذيــــــة جــــــاءت فــــــى مقدمــــــة ســــــلطات الدول يشــــــير الجــــــدول الســــــابق إل
بنســـــــبة " غيـــــــر واضـــــــح"، تلتهـــــــا فئـــــــة %65.8بشـــــــأن قضـــــــايا الطفـــــــل فـــــــى صـــــــحف الدراســـــــة بنســـــــبة 

  %.0.5، وأخيرًا السلطة القضائية بنسبة %5.4، ثم السلطة التشريعية بنسبة 28.4%
  

توى النتـــائج التفصـــيلية فيمـــا يتصـــل بالعالقـــة بـــين جنســـية الصـــحيفة وســـلطات الدولـــة وعلـــى مســـ
  : المذكورة فى صحف الدراسة بشأن قضايا الطفل تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلى

عـــــدم وجـــــود عالقـــــة دالـــــة إحصـــــائيًا بـــــين جنســـــية الصـــــحيفة وســـــلطات الدولـــــة المـــــذكورة فـــــى صـــــحف 
، وقــــــل مســــــتوى المعنويــــــة لهــــــذه 19.159 2الطفــــــل، حيــــــث بلغــــــت قيمــــــة كــــــاالدراســــــة بشــــــأن قضــــــايا 
  .0.05السلطات مجتمعة عن 

ـــائج  وعلـــى مســـتوى كـــل ســـلطة مـــن هـــذه الســـلطات المتضـــمنة فـــى المـــادة الصـــحفية تشـــير النت
  :إلى اآلتى

  علــــــى مســــــتوى الســــــلطة التنفيذيــــــة فقــــــد بلغــــــت نســــــبة ظهورهــــــا فــــــى المعالجــــــة الصــــــحفية لقضــــــايا
مــــــن إجمــــــالى % 69، بينمــــــا ظهــــــرت بنســــــبة %72.5الصــــــحف التونســــــية  حقــــــوق األطفــــــال فــــــي

ســـــلطات الدولـــــة المتضـــــمنة فـــــى المعالجـــــة الصـــــحفية لقضـــــايا الطفـــــل فـــــى الصـــــحف الجزائريـــــة، 
، وعلـــــى مســـــتوى الصـــــحف العراقيـــــة %70.2فـــــى حـــــين ظهـــــرت فـــــى الصـــــحف الســـــعودية بنســـــبة 

، ومثلــــــت %73.3، بينمــــــا ظهــــــرت فــــــى الصــــــحف اللبنانيــــــة بنســــــبة %53.6فقــــــد ظهــــــرت بنســــــبة 
مــــــن إجمــــــالى ســــــلطات الدولــــــة المتضــــــمنة فــــــى % 58نســــــبة ظهورهــــــا فــــــى الصــــــحف المصــــــرية 

 .المعالجة الصحفية لقضايا الطفل فى هذه الصحف



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

175 
 

  ــــــوق ــــــى المعالجــــــة الصــــــحفية لقضــــــايا حق ــــــد بلغــــــت نســــــبة ظهورهــــــا ف أمــــــا الســــــلطة التشــــــريعية فق
إجمــــــالى ســــــلطات مــــــن % 7.1، بينمــــــا ظهــــــرت بنســــــبة %7.5األطفــــــال فــــــي الصــــــحف التونســــــية 

الدولـــــة المتضـــــمنة فـــــى المعالجـــــة الصـــــحفية لقضـــــايا الطفـــــل فـــــى الصـــــحف الجزائريـــــة، فـــــى حـــــين 
، وعلـــــــى مســـــــتوى الصـــــــحف العراقيـــــــة فقـــــــد %70.2ظهـــــــرت فـــــــى الصـــــــحف الســـــــعودية بنســـــــبة 

، ومثلـــــت نســـــبة %73.3، بينمـــــا ظهـــــرت فـــــى الصـــــحف اللبنانيـــــة بنســـــبة %53.6ظهـــــرت بنســـــبة 
ن إجمــــالى ســــلطات الدولــــة المتضــــمنة فــــى المعالجــــة مــــ% 12ظهورهــــا فــــى الصــــحف المصــــرية 

 .الصحفية لقضايا الطفل فى هذه الصحف
  أمـــــا الســـــلطة القضـــــائية فلـــــم تظهـــــر فـــــى أى مـــــن المـــــواد الصـــــحفية المنشـــــورة عـــــن قضـــــايا حقـــــوق

مـــــن إجمـــــالى % 2وذلـــــك بنســـــبة  ،األطفـــــال فـــــي صـــــحف الدراســـــة ســـــوى فـــــى الصـــــحف المصـــــرية
 .الصحفية لقضايا الطفل فى هذه الصحف سلطات الدولة المتضمنة فى المعالجة

وتشـــــير النتيجـــــة الســـــابقة إلـــــى ارتفـــــاع نســـــبة ورود الســـــلطة التنفيذيـــــة فـــــى المـــــواد الصـــــحفية المنشـــــورة 
ــــى  ــــة الت ــــي صــــحف الدراســــة، وهــــو مــــا يعكــــس كــــم المصــــادر الحكومي ــــال ف ــــوق األطف عــــن قضــــايا حق

ب مــــــن هــــــذه الصــــــحف اســــــتعانت بهــــــا صــــــحف الدراســــــة فــــــى معالجتهــــــا لهــــــذه القضــــــايا، ممــــــا يتطلــــــ
ــــة المتضــــمنة فــــى  ــــع المطلــــوب بــــين ســــلطات الدول المعالجــــة الصــــحفية لقضــــايا تحقيــــق التــــوازن والتنوي

  .الطفل
  حقوق األطفاللالصحفية معالجة الأساليب:  

  )15(جدول رقم 
  العالقة بين جنسية الصحيفة وأساليب معالجة حقوق األطفال

جنسية الصحيفة

  أساليب

  المعالجة

  المجموع  مصر  لبنان  العراق  السعودية  الجزائر  تونس
مستوي 

  %  ك% ك  %ك  %  ك  % ك  % ك  % ك  المعنوية

مجرد عرض خبرى 

لموضوعات تخص 

  األطفال

2562.52354.82451.1  17 60.7 746.7306012656.8  0.815  

طرح ومناقشة المشكالت 

  والقضايا

3075  2559.52042.6  13 46.4 640  224411652.3  0.018  

طرح حلول لمشكالت 

  الطفل وقضاياه

2665  2252.42246.8  9  32.1 16.7 122492 41.4  0.000  

 222  50  15  28  47  42 40 المجموع

يشــــــير الجــــــدول الســــــابق إلــــــى أن مجــــــرد العــــــرض الخبــــــرى للموضــــــوعات التــــــى تخــــــص األطفــــــال قــــــد 
ــــ ــــاله %56.8ك بنســــبة جــــاء فــــى مقدمــــة أســــاليب معالجــــة حقــــوق الطفــــل فــــى صــــحف الدراســــة وذل ، ت



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، وأخيـــــرًا جـــــاء أســـــلوب طـــــرح حلـــــول لمشـــــكالت %52.3طـــــرح ومناقشـــــة المشـــــكالت والقضـــــايا بنســـــبة 
  %.41.4الطفل وقضاياه بنسبة 

  
ـــــى مســـــتوى النتـــــائج التفصـــــيلية فيمـــــا يتصـــــل بالعالقـــــة بـــــين جنســـــية الصـــــحيفة وأســـــاليب  وعل

  : معالجة حقوق األطفال تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلى
ــــة لمعالجــــة الصــــحيفة  ــــين جنســــية الصــــحيفة وكــــل مــــن األســــاليب التالي ــــة إحصــــائيًا ب وجــــود عالقــــة دال

طــــــرح ومناقشــــــة المشــــــكالت والقضــــــايا، طــــــرح حلــــــول لمشــــــكالت الطفــــــل : (لقضــــــايا حقــــــوق األطفــــــال
  .0.05، حيث قل مستوى المعنوية لكل أسلوب من هذه األساليب على حدة عن )وقضاياه

  
  :ب من هذه األساليب تشير النتائج إلى اآلتىوعلى مستوى كل أسلو 

  فيمــــا يتصــــل بطــــرح ومناقشــــة المشــــكالت والقضــــايا فقــــد بلغــــت نســــبته فــــي الصــــحف التونســــية
مــــــــن إجمــــــــالى أســــــــاليب المعالجــــــــة % 59.5األســــــــلوب بنســــــــبة  ا، بينمــــــــا ظهــــــــر هــــــــذ75%

ــــة، فــــى حــــين ظهــــر فــــى الصــــحف  ــــال فــــى الصــــحف الجزائري ــــوق األطف الصــــحيفة لقضــــايا حق
ــــــد ظهــــــر هــــــذا األســــــلوب %42.6ة بنســــــبة الســــــعودي ــــــة فق ــــــى مســــــتوى الصــــــحف العراقي ، وعل
، ومثلــــــت نســــــبته %40، بينمــــــا تــــــم توظيفــــــه فــــــى الصــــــحف اللبنانيــــــة بنســــــبة %46.4بنســــــبة 

مــــــن إجمـــــالى أســــــاليب المعالجـــــة الصــــــحفية لقضـــــايا الطفــــــل % 44فـــــى الصــــــحف المصـــــرية 
 .فى هذه الصحف

 ضــــــاياه، فقــــــد بلغــــــت نســــــبته فــــــي وعلــــــى مســــــتوى أســــــلوب طــــــرح حلــــــول لمشــــــكالت الطفــــــل وق
مــــــــن إجمــــــــالى  %52.4األســــــــلوب بنســــــــبة  ا، بينمــــــــا ظهــــــــر هــــــــذ%65الصــــــــحف التونســــــــية 

ـــــى حـــــين يفأســـــاليب المعالجـــــة الصـــــح ـــــة، ف ـــــى الصـــــحف الجزائري ـــــال ف ـــــوق األطف ة لقضـــــايا حق
، وعلــــــى مســــــتوى الصــــــحف العراقيــــــة فقــــــد %46.8ظهــــــر فــــــى الصــــــحف الســــــعودية بنســــــبة 

ــــــة بنســــــبة ، بي%32.1ظهــــــر هــــــذا األســــــلوب بنســــــبة  ــــــى الصــــــحف اللبناني ــــــه ف ــــــم توظيف نمــــــا ت
مـــــــن إجمـــــــالى أســـــــاليب المعالجـــــــة % 24، ومثلـــــــت نســـــــبته فـــــــى الصـــــــحف المصـــــــرية 6.7%

  .الصحفية لقضايا الطفل فى هذه الصحف
ومــــــن ناحيــــــة أخــــــرى فقــــــد اتضــــــح مــــــن النتـــــــائج عــــــدم وجــــــود عالقــــــة دالــــــة إحصــــــائيًا بــــــين جنســـــــية 

التــــى تخــــص األطفــــال، حيــــث زاد مســــتوى الصــــحيفة وأســــلوب مجــــرد العــــرض الخبــــرى للموضــــوعات 
  .0.05 لىالمعنوية لهذا األسلوب ع

وتشـــــير النتيجــــــة الســــــابقة إلـــــى أن صــــــحف الدراســــــة بحاجـــــة إلــــــى مزيــــــد مـــــن التعمــــــق فــــــى المعالجــــــة 
  .الصحفية لقضايا حقوق األطفال

  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نوع المصادر المتضمنة فى المادة الصحفية:  
  )16(جدول رقم 

  المصادر المتضمنة فى المادة الصحفية العالقة بين جنسية الصحيفة ونوع
  جنسية الصحيفة

  نوع  

 المصادر المتضمنة

 المجموع مصرية لبنانية عراقية سعودية جزائرية تونسية

مستوي 
المعنوية  % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

18181.50.002 33.33570 7.15 4.32 3587.5127.12 ذكور

7835.10.000 13.32142 28.62 10.68 1842.95 2460 إناث
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يشــــير الجــــدول الســــابق إلــــى ارتفــــاع نســــبة اســــتعانة صــــحف الدراســــة بالــــذكور كمصــــادر فــــى معالجــــة 
  %.35.1، ثم جاءت اإلناث فى المرتبة التالية بنسبة %81.5قضايا الطفل بنسبة 

ـــائج التفصـــيلية فيمـــا يت ـــى مســـتوى النت ـــوع المصـــادر وعل ـــين جنســـية الصـــحيفة ون ـــة ب صـــل بالعالق
  : المتضمنة فى المادة الصحفية تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلى

ـــــــى المـــــــادة  ـــــــوع المصـــــــادر المتضـــــــمنة ف ـــــــين جنســـــــية الصـــــــحيفة ون ـــــــة إحصـــــــائيًا ب ـــــــة دال وجـــــــود عالق
  .0.05الصحفية، حيث قل مستوى المعنوية لكل نوع من هذه األنواع على حدة عن 

علــى مســـتوى كــل نـــوع مـــن أنــواع هـــذه المصـــادر المتضــمنة فـــى المـــادة الصــحفية تشـــير النتـــائج و 
  :إلى اآلتى

  فيمــــــا يتصــــــل بالــــــذكور، فقــــــد بلغــــــت نســــــبة االســــــتعانة بهــــــم كمصــــــدر فــــــي الصــــــحف التونســــــية
مــــن إجمــــالى نســــبة المصــــادر التــــى اســــتعانت بهــــا هــــذه الصــــحف فــــى معالجــــة قضــــايا % 87.5

، فــــــى حــــــين بلغــــــت نســــــبتهم %7.1الصــــــحف الجزائريــــــة بنســــــبة  الطفــــــل، بينمــــــا اســــــتعانت بهــــــم
، أمـــــا الصـــــحف العراقيـــــة فقـــــد اســـــتعانت بالـــــذكور فـــــى 4.3%كمصـــــادر فـــــى الصـــــحف الســـــعودية 

، بينمـــــا اســـــتعانت الصـــــحف اللبنانيـــــة %7.1المـــــادة الصـــــحفية المرتبطـــــة بقضـــــايا الطفـــــل بنســـــبة 
ــــذكور كمصــــدر فــــى نشــــر قضــــايا الطفــــل بنســــبة  عانت بهــــا الصــــحف ، فــــى حــــين اســــت%33.3بال

 %.70المصرية بنسبة 

  60فيمــــا يتصــــل باإلنــــاث، فقــــد بلغــــت نســــبة االســــتعانة بهــــم كمصــــدر فــــي الصــــحف التونســــية %
مـــــن إجمـــــالى نســـــبة المصـــــادر التـــــى اســـــتعانت بهـــــا هـــــذه الصـــــحف فـــــى معالجـــــة قضـــــايا الطفـــــل، 

، فـــــى حـــــين بلغـــــت نســـــبتهم كمصـــــادر %42.9بينمـــــا اســـــتعانت بهـــــم الصـــــحف الجزائريـــــة بنســـــبة 
، أمــــــا الصـــــحف العراقيـــــة فقـــــد اســــــتعانت بالـــــذكور فـــــى المــــــادة 10.6%ى الصـــــحف الســـــعودية فـــــ

ــــــــة %28.6الصــــــــحفية المرتبطــــــــة بقضــــــــايا الطفــــــــل بنســــــــبة  ، بينمــــــــا اســــــــتعانت الصــــــــحف اللبناني
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فـــــى حـــــين اســـــتعانت بهـــــا الصـــــحف % 13.3باإلنـــــاث كمصـــــدر فـــــى نشـــــر قضـــــايا الطفـــــل بنســـــبة 
 %.42المصرية بنسبة 

ـــــذكور  وتشـــــير النتيجـــــة الســـــابقة ـــــين ال ـــــوازن ب ـــــوع مـــــن الت ـــــق ن ـــــى أن صـــــحف الدراســـــة بحاجـــــة لتحقي إل
  . واإلناث بشأن معالجة قضايا الطفل

 طبيعة تخصص المصادر المتضمنة فى المادة الصحفية:  
  )17(جدول رقم 

  العالقة بين جنسية الصحيفة وطبيعة تخصص المصادر المتضمنة فى المادة الصحفية
جنسية الصحيفة

  طبيعة
 ادرتخصص المص

 المجموع مصرية لبنانية عراقية سعودية جزائرية تونسية
مستوي 
المعنوية

  % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
7634.20.008 1020 2553.21346.41280 1331 1230 مسئول حكومى

مسئول في جمعية أھلية 
 معنية باألطفال

2050 1740.51225.56 21.42 13.38 16 6529.30.003

مسئول بمجلس قومى أو 
مؤسسة وطنية  معنية 

 باألطفال

6 15 1 2.47 14.98 28.62 13.32 4 2611.70.010

مسئول بمنظمة عربية 
 معنية باألطفال

3 7.5- - - - - - 1 6.71 2 5 2.30.107

مسئول بمنظمة دولية معنية
 باألطفال

- - - - - - - - - - 1 2 1 0.50.630

ھنى مھتم بشئون خبير م
  )أستاذ أو كاتب(األطفال

1435 2921.41327.78 28.6- - 1122 5524.80.152

طبيب متخصص فى شئون
  األطفال 

3 7.57 16.71327.77 25 - - 1224 4218.90.053

0.308 115 2 1 - -3.6 10.61 7.15 2.53 1 رجل دين

4419.80.168 13.31020 10.72 12.83 1332.51023.86 مدرس

3.60.013 8 4 2 20 3 - -4.3 2.42 1 - - ال يوجد تخصص واضح
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ويشـــــير الجـــــدول الســـــابق إلـــــى أن المســـــئولين الحكـــــوميين جـــــاءوا فـــــى المصـــــادر التـــــى اســـــتعانت بهـــــا 
الجمعيـــــــة  وتالهـــــــم مســـــــئول ،%34.2صــــــحف الدراســـــــة فيمـــــــا يتعلـــــــق بقضـــــــايا الطفــــــل وذلـــــــك بنســـــــبة 

ـــــــة باألطفـــــــال بنســـــــبة  ـــــــة المعني ـــــــ%29.3األهلي ـــــــراء المهني ـــــــم الخب ـــــــال و ن المهتمـــــــو ، ث ن بشـــــــئون األطف
ن فـــــــى و ، ثـــــــم األطبـــــــاء المتخصصـــــــ%19.8، وجـــــــاء بعـــــــد ذلـــــــك المدرســـــــون بنســـــــبة %24.8بنســـــــبة 

ــــال بنســــبة  ــــ%18.9شــــئون األطف ــــال ذل ــــوالى، وت ــــى الت ــــة عل ــــة مســــئولو: ك بنســــب قليل  المجــــالس القومي
ـــــة غيـــــر واضـــــح التخصـــــص، مســـــئول ـــــة باألطفـــــال، رجـــــال الـــــدين، فئ  وأو المؤسســـــات الوطنيـــــة المعني

  .المنظمات الدولية المعنية باألطفال والمنظمات العربية المعنية باألطفال، مسئول



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــى ارتفــــاع نســــبة ورود الســــلطة  ،وتتكامــــل هــــذه النتيجــــة مــــع النتيجــــة الســــابق ذكرهــــا والتــــى أشــــارت إل
مـــــواد الصـــــحفية المنشـــــورة عـــــن قضـــــايا حقـــــوق األطفـــــال فـــــي صـــــحف الدراســـــة، ومـــــا التنفيذيـــــة فـــــى ال

ــــى معالجتهــــا لهــــذه  ــــك مــــن ارتفــــاع نســــبة اســــتعانة صــــحف الدراســــة بالمصــــادر الحكوميــــة ف عكســــه ذل
ــــواع المصــــادر  ــــين أن ــــوب ب ــــع المطل ــــوازن والتنوي القضــــايا، ممــــا يتطلــــب مــــن هــــذه الصــــحف تحقيــــق الت

  .الطفلالتى تستعين بها فى معالجة قضايا 
وعلـــــى مســـــتوى النتـــــائج التفصـــــيلية فيمـــــا يتصـــــل بالعالقـــــة بـــــين جنســـــية الصـــــحيفة وطبيعـــــة تخصـــــص 

  : المصادر المتضمنة فى المادة الصحفية، تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلى
: وجــــــود عالقــــــة دالــــــة إحصــــــائيًا بــــــين جنســــــية الصــــــحيفة وكــــــل مــــــن التخصصــــــات اآلتيــــــة للمصــــــادر

ـــــاء المتخصصـــــ( ـــــال، مســـــئول ن فـــــىو األطب المجـــــالس القوميـــــة أو المؤسســـــات الوطنيـــــة  وشـــــئون األطف
، )الجمعيـــــة األهليـــــة المعنيـــــة باألطفـــــال، فئـــــة غيـــــر واضـــــح التخصـــــص والمعنيـــــة باألطفـــــال، مســـــئول

  .0.05حيث قل مستوى المعنوية لكل قوة من هذه القوى الفاعلة على حدة عن 
  

  :ج إلى اآلتىوعلى مستوى كل تخصص من تخصصات المصادر تشير النتائ
  ــــد بلغــــت نســــبة االســــتعانة ــــال، فق ــــاء المتخصصــــين فــــى شــــئون األطف ــــة األطب فيمــــا يتصــــل بفئ

مــــن إجمــــالى نســــبة المصــــادر التــــى اســــتعانت % 7.5بهــــا كمصــــدر فــــي الصــــحف التونســــية 
ـــــة  بهـــــا هـــــذه الصـــــحف فـــــى معالجـــــة قضـــــايا الطفـــــل، بينمـــــا اســـــتعانت بهـــــا الصـــــحف الجزائري

، أمـــــا الصـــــحف 27.7%ها فـــــى الصـــــحف الســـــعودية ، فـــــى حـــــين بلغـــــت نســـــبت%16.7بنســـــبة 
ـــــــى المـــــــادة  ـــــــال ف ـــــــى شـــــــئون األطف ـــــــاء المتخصصـــــــين ف ـــــــة األطب ـــــــد اســـــــتعانت بفئ ـــــــة فق العراقي

، بينمـــــا لـــــم تظهـــــر هـــــذه الفئـــــة فـــــى المـــــادة %25الصـــــحفية المرتبطـــــة بقضـــــايا الطفـــــل بنســـــبة 
الصــــــــحفية المرتبطــــــــة بقضــــــــايا الطفــــــــل فــــــــى الصــــــــحف اللبنانيــــــــة، فــــــــى حــــــــين ظهــــــــرت فــــــــى 

 %. 24مصرية بنسبة الصحف ال

  أمـــــا فئـــــة مســـــئولى المجـــــالس القوميـــــة أو المؤسســـــات الوطنيـــــة المعنيـــــة باألطفـــــال فقـــــد بلغـــــت
مــــن إجمــــالى نســــبة المصــــادر % 15نســــبة االســــتعانة بهــــا كمصــــدر فــــي الصــــحف التونســــية 

التـــــــى اســـــــتعانت بهـــــــا هـــــــذه الصـــــــحف فـــــــى معالجـــــــة قضـــــــايا الطفـــــــل، بينمـــــــا اســـــــتعانت بهـــــــا 
ـــــــة بنســـــــبة  ، فـــــــى حـــــــين بلغـــــــت نســـــــبتها فـــــــى الصـــــــحف الســـــــعودية %2.4الصـــــــحف الجزائري

ــــــغ %28.6، أمــــــا الصــــــحف العراقيــــــة فقــــــد اســــــتعانت بهــــــذه الفئــــــة بنســــــبة %14.9 ، بينمــــــا بل
ـــــة  ظهـــــور هـــــذه الفئـــــة فـــــى المـــــادة الصـــــحفية المرتبطـــــة بقضـــــايا الطفـــــل فـــــى الصـــــحف اللبناني

 %.4، فى حين ظهرت فى الصحف المصرية بنسبة %13.3

 لجمعيــــة األهليــــة المعنيــــة باألطفــــال فقــــد بلغــــت نســــبة االســــتعانة بهــــا وبالنســــبة لفئــــة مســــئولى ا
مـــــن إجمـــــالى نســـــبة المصـــــادر التـــــى اســـــتعانت بهـــــا % 50كمصـــــدر فـــــي الصـــــحف التونســـــية 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــة بنســــبة  ــــل، بينمــــا اســــتعانت بهــــا الصــــحف الجزائري ــــى معالجــــة قضــــايا الطف هــــذه الصــــحف ف
الصــــــــحف ، أمــــــــا 25.5%، فــــــــى حــــــــين بلغــــــــت نســــــــبتها فــــــــى الصــــــــحف الســــــــعودية 40.5%

، بينمــــا بلــــغ ظهــــور هــــذه الفئــــة فــــى المــــادة %21.4العراقيــــة فقــــد اســــتعانت بهــــذه الفئــــة بنســــبة 
، فــــــى حــــــين ظهــــــرت 13.3%الصــــــحفية المرتبطــــــة بقضــــــايا الطفــــــل فــــــى الصــــــحف اللبنانيــــــة 

 %.16فى الصحف المصرية بنسبة 

  أمــــا فئــــة غيــــر واضــــح التخصــــص فلــــم تظهــــر فــــى المــــواد الصــــحفية المرتبطــــة بقضــــايا الطفــــل
ـــــــة فـــــــى الصـــــــحف فـــــــ ـــــــة، بينمـــــــا ظهـــــــرت هـــــــذه الفئ ى كـــــــل مـــــــن الصـــــــحف التونســـــــية والعراقي

، بينمـــــا بلـــــغ ظهـــــور هـــــذه 4.3%، وفـــــى الصـــــحف الســـــعودية بنســـــبة %2.4الجزائريـــــة بنســـــبة 
، فـــــى %20الفئـــــة فـــــى المـــــادة الصـــــحفية المرتبطـــــة بقضـــــايا الطفـــــل فـــــى الصـــــحف اللبنانيـــــة 

 %.4حين ظهرت فى الصحف المصرية بنسبة 

خــــــرى فقــــــد اتضــــــح مــــــن النتـــــــائج عــــــدم وجــــــود عالقــــــة دالــــــة إحصــــــائيًا بــــــين جنســـــــية ومــــــن ناحيــــــة أ
ن و ن المهتمـــــون، الخبـــــراء المهنيـــــو ن الحكوميـــــو المســـــئول: (الصـــــحيفة وكـــــل مـــــن القـــــوى الفاعلـــــة اآلتيـــــة

المنظمــــــــات العربيــــــــة المعنيــــــــة باألطفــــــــال،  وبشــــــــئون األطفــــــــال، المدرســــــــون، رجــــــــال الــــــــدين، مســــــــئول
، حيــــــث زاد مســــــتوى المعنويــــــة لكــــــل قــــــوة مــــــن هــــــذه )يــــــة باألطفــــــالالمنظمــــــات الدوليــــــة المعن ومســــــئول

 .0.05 لىالقوى الفاعلة على حدة ع



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 األسس واألطر المرجعية لعرض حقوق الطفل:  
  )18(جدول رقم 

  العالقة بين جنسية الصحيفة واألسس واألطر المرجعية لعرض حقوق الطفل
جنسية الدولة

  األسس

 واألطر المرجعية

 المجموع مصرية لبنانية عراقية ديةسعو جزائرية تونسية

مستوي 
المعنوية  % ك%ك %ك %ك % ك %ك % ك

0.90.675 2 - - - - - -2.1 1 - -2.5 1  السماوية  الشرائع تعاليم

 الدولية االتفاقيات مواد
  الطفل  لحقوق

2 5 1 2.4- - - - 16.72 4 6 2.70.532

  األسرة أو الطفل قوانين
  المحلية 

4 10 1 2.41 2.11 3.6- - 2 4 9 4.10.411

3013.50.000 8 4 - -10.7 3 7.11634 3 10 4 المجتمعية  والتقاليد العادات

 حالة عن الوطنية التقارير
  األطفال 

3 7.51 2.4- - - - 16.7- - 5 2.30.101

 حقوق عن الدولية التقارير
  األطفال 

- - - - - - 1 3.616.7- - 2 0.90.092

164118.50.072 8 - -14.3 14.31531.94 6 20 8 والبحوث  الدراسات

0.251 144018 21.4213.37 14.31429.86 12.56 5  ات أرقام وإحصاء

144118.50.804 14.3213.37 21.41123.44 9 20 8  آراء شخصية واجتھادات

3378.62859.61760.7853.3265214464.90.026 3280  أحداث ووقائع

 222  50  15  28  47  42 40 المجموع

ويشــير الجــدول الســابق إلــى أن األحــداث والوقــائع جــاءت فــى مقدمــة األطــر المرجعيــة التــى اســتعانت بهــا 
 ، تالهـا كـل مـن اآلراء الشخصـية واالجتهـادات،%64.9صحف الدراسة فيما يتعلق بقضايا الطفل بنسـبة 

ـــم األرقـــام واإلحصـــاء %18.5والدراســـات والبحـــوث بنســـبة  ـــم العـــادات %18ات بنســـبة لكـــل منهمـــا، ث ، ث
المحليـة،  األسـرة أو الطفـل قوانين: (، وتال ذلك بنسب قليلة على التوالى13.5%والتقاليد المجتمعية بنسبة 

السـماوية،  الشـرائع تعـاليم األطفـال،  حالـة عـن الوطنيـة الطفـل، التقـارير لحقـوق الدوليـة االتفاقيـات مـواد
  ). األطفال حقوق عن الدولية التقارير

جنسـية الصـحيفة واألطـر المرجعيـة لعـرض وعلى مستوى النتائج التفصـيلية فيمـا يتصـل بالعالقـة بـين 
  : ، تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلىحقوق الطفل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

182 
 

والتقاليـد المجتمعيـة،  العـادات: (يـة التاليـةوجود عالقة دالة إحصائيًا بـين جنسـية الصـحيفة واألطـر المرجع
  .0.05، حيث قل مستوى المعنوية لكل من هذه األطر على حدة عن )األحداث والوقائع

  
  :وعلى مستوى كل من هذه األطر المرجعية تشير النتائج إلى اآلتى

 ي الصـحف بالنسبة للعادات والتقاليد المجتمعية، فقـد بلغـت نسـبة االسـتعانة بهـا كإطـار مرجعـى فـ
من إجمالى نسـبة األطـر المرجعيـة التـى اسـتعانت بهـا هـذه الصـحف فـى معالجـة % 10التونسية 

، فـى حــين بلغـت نســبتها فــى %7.1قضـايا الطفــل، بينمـا اســتعانت بهـا الصــحف الجزائريـة بنســبة 
، أمــا الصـحف العراقيــة فقــد وظفــت العـادات والتقاليــد المجتمعيــة كإطــار %34الصـحف الســعودية 

، بينما لـم يظهـر هـذا اإلطـار %10.7فى المادة الصحفية المرتبطة بقضايا الطفل بنسبة  مرجعى
فى المادة الصحفية المرتبطة بقضايا الطفـل فـى الصـحف اللبنانيـة، فـى حـين ظهـر فـى الصـحف 

  %.8المصرية بنسبة 
  80أما األحداث والوقائع فقد بلغت نسبة االستعانة بها كإطـار مرجعـى فـي الصـحف التونسـية %

مــن إجمــالى نســبة األطــر المرجعيــة التــى اســتعانت بهــا هــذه الصــحف فــى معالجــة قضــايا الطفــل، 
، فـــى حـــين بلغـــت نســـبتها فـــى الصـــحف %78.6بينمـــا اســـتعانت بهـــا الصـــحف الجزائريـــة بنســـبة 

، أما الصحف العراقية فقد وظفت األحداث والوقائع كإطـار مرجعـى فـى المـادة %59.6السعودية 
، بينمـا ظهـر هـذا اإلطـار فـى الصـحف اللبنانيـة %60.7طة بقضايا الطفل بنسبة الصحفية المرتب

  %.52، فى حين ظهر فى الصحف المصرية بنسبة %53.3بنسبة 
ومن ناحية أخرى فقد اتضح من النتـائج عـدم وجـود عالقـة دالـة إحصـائيًا بـين جنسـية الصـحيفة وكـل مـن 

ات، ، األرقــــام واإلحصــــاءادات، الدراســــات والبحــــوثاآلراء الشخصــــية واالجتهــــ: (األطــــر المرجعيــــة اآلتيــــة
األطفـال،  حالـة عـن الوطنية الطفل، التقارير لحقوق الدولية االتفاقيات المحلية، مواد األسرة أو الطفل قوانين
حيـث زاد مسـتوى المعنويـة لكـل مـن هـذه ). األطفـال حقـوق عـن الدوليـة السـماوية، التقـارير الشـرائع تعـاليم

يعــد ارتفــاع نســبة األحــداث والوقــائع كــأطر مرجعيــة فــى تنــاول ، .0.05 لــىعلــى حــدة عاألطــر المرجعيــة 
صــحف الدراســة لقضــايا الطفــل تأكيــدًا لمــا ســبق التوصــل إليــه مــن تركيــز صــحف الدراســة علــى الجانــب 

ن األحــداث والوقـائع مرتبطــة بــالمواد إالخبـرى أكثــر مـن التفســيرى فـى عــرض قضــايا حقـوق الطفــل، حيـث 
  . خبارية أكثر من نظيرتها التفسيرية واالستقصائيةالصحفية اإل
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 االستماالت اإلقناعية المستخدمة فى تناول حقوق الطفل:  
  )19(جدول رقم 

  العالقة بين جنسية الصحيفة واالستماالت اإلقناعية المستخدمة فى تناول حقوق الطفل
جنسية الصحيفة

  االستماالت

 اإلقناعية 

 المجموع مصرية لبنانية يةعراق سعودية جزائرية تونسية

مستوي 
المعنوية  %  ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 1230 7 16.71225.55 17.94 26.71632 5625.2 عاطفية

0.493  1435 1638.11225.51139.37 46.72040 8036 عقالنية 

1435 1945.22348.91242.94 26.71428 8638.7 تجمع بين االثنين

401004210047100281001510050100222100  المجموع

ويشــــير الجــــدول الســــابق إلــــى أن أســــلوب الجمــــع بــــين االســــتماالت العاطفيــــة والمنطقيــــة قــــد جــــاء فــــى 
ـــــى صـــــحف الدراســـــة بنســـــبة  ـــــل ف ـــــوق الطف ـــــاول حق ـــــى تن ـــــة المســـــتخدمة ف مقدمـــــة االســـــتماالت اإلقناعي

، وأخيـــــــــرًا االســـــــــتماالت العاطفيـــــــــة %36ماالت العقالنيـــــــــة بنســـــــــبة ، تـــــــــاله اســـــــــتخدام االســـــــــت38.7%
  %.25.2بنسبة 

ــــين  جنســــية الصــــحيفة واالســــتماالت وعلــــى مســــتوى النتــــائج التفصــــيلية فيمــــا يتصــــل بالعالقــــة ب
  : ، تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلىاإلقناعية المستخدمة فى تناول حقوق الطفل

ين جنســــــــية الصــــــــحيفة وأى مــــــــن االســــــــتماالت اإلقناعيــــــــة عــــــــدم وجــــــــود عالقــــــــة دالــــــــة إحصــــــــائيًا بــــــــ
المســــتخدمة فــــى تنــــاول حقــــوق الطفــــل، حيــــث زاد مســــتوى المعنويــــة لكــــل مــــن هــــذه االســــتماالت علــــى 

  .0.05 لىحدة ع
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 التوجه العام الغالب على طرح القضايا المتعلقة بالطفل: 
  )20(جدول رقم 

  ب على طرح القضايا المتعلقة بالطفلالعالقة بين جنسية الصحيفة والتوجه العام الغال
جنسية

الصحيفة

 التوجه

 المجموع مصرية لبنانية عراقية سعودية جزائرية تونسية

مستوي 
المعنوية  % ك %ك % ك %ك % ك %ك % ك

 1230 6 14.33370.26 21.43 20 7 14 6730.2 توجه حكومى

  

0.000

  

 

4 14.35 33.39 18 2913.1 ‐ ‐ 7 17.54 9.5 مجتمع مدنى

1230 1945.28 17 9 32.16 40 2244 7634.2 آراء الجمهور العادى

9 22.51331 6 12.89 32.11 6.7 1224 5022.5 غير واضح

401004210047100281001510050100222100  المجموع

ءت فـــــى مقدمـــــة األطـــــر المرجعيـــــة التـــــى ويشـــــير الجـــــدول الســـــابق إلـــــى أن آراء الجمهـــــور العـــــادى جـــــا
، تالهــــــــا التوجــــــــه %34.2اســــــــتعانت بهــــــــا صــــــــحف الدراســــــــة فيمــــــــا يتعلــــــــق بقضــــــــايا الطفــــــــل بنســــــــبة 

، وأخيـــــــرًا المجتمـــــــع المـــــــدنى %22.5بنســـــــبة " غيـــــــر واضـــــــح"، ثـــــــم فئـــــــة %30.2الحكـــــــومى بنســـــــبة 
 . 13.1%بنسبة 

ــــى مســــتوى النتــــائج التفصــــيلية فيمــــا يتصــــل بالعالقــــة بــــين جنســــية الصــــ حيفة والتوجهــــات وعل
العامـــة الغالبـــة علـــى طـــرح القضـــايا المتعلقـــة بالطفـــل، تشـــير بيانـــات الجـــدول الســـابق إلـــى مــــا 

  : يلى
وجــــود عالقــــة دالــــة إحصــــائيًا بــــين جنســــية الصــــحيفة والتوجهــــات العامــــة الغالبــــة علــــى طــــرح القضــــايا 

  .0.05المتعلقة بالطفل، حيث قل مستوى المعنوية لكل هذه التوجهات مجتمعة عن 
  :وعلى مستوى كل من هذه األطر المرجعية تشير النتائج إلى اآلتى

  ـــــى ـــــب عل ـــــد بلغـــــت نســـــبة ظهـــــوره كتوجـــــه عـــــام غال ـــــى مســـــتوى آراء الجمهـــــور العـــــادى فق وعل
ــــــي الصــــــحف التونســــــية  ــــــل ف ــــــة بالطف مــــــن إجمــــــالى التوجهــــــات % 30طــــــرح القضــــــايا المتعلق

هـــــــر هـــــــذا التوجـــــــه فـــــــى العامـــــــة الغالبـــــــة علـــــــى طـــــــرح القضـــــــايا المتعلقـــــــة بالطفـــــــل، بينمـــــــا ظ
ــــــــة بنســــــــبة  ــــــــى الصــــــــحف %45.2الصــــــــحف الجزائري ــــــــى حــــــــين بلغــــــــت نســــــــبة ظهــــــــوره ف ، ف

ــــــد ظهــــــر فيهــــــا هــــــذا التوجــــــه بنســــــبة %17الســــــعودية  ــــــة فق ، %32.1، أمــــــا الصــــــحف العراقي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بينمــــــا ظهــــــر هــــــذا التوجــــــه فــــــى المــــــادة الصــــــحفية المرتبطــــــة بقضــــــايا الطفــــــل فــــــى الصــــــحف 
 %.44حف المصرية بنسبة ، فى حين ظهر فى الص%40اللبنانية بنسبة 

  بالنســــبة للتوجــــه الحكــــومى فقــــد بلغــــت نســــبة ظهــــوره كتوجــــه عــــام غالــــب علــــى طــــرح القضــــايا
ــــــل فــــــي الصــــــحف التونســــــية  ــــــة % 30المتعلقــــــة بالطف مــــــن إجمــــــالى التوجهــــــات العامــــــة الغالب

ـــــى الصـــــحف الجزائريـــــة  ـــــل، بينمـــــا ظهـــــر هـــــذا التوجـــــه ف ـــــة بالطف ـــــى طـــــرح القضـــــايا المتعلق عل
ــــــى%14.3بنســــــبة  ــــــى الصــــــحف الســــــعودية  ، ف ، أمــــــا 70.2%حــــــين بلغــــــت نســــــبة ظهــــــوره ف

، بينمـــــا ظهـــــر هـــــذا التوجـــــه %21.4الصـــــحف العراقيـــــة فقـــــد ظهـــــر فيهـــــا هـــــذا التوجـــــه بنســـــبة 
، فـــــى %20فـــــى المـــــادة الصـــــحفية المرتبطـــــة بقضـــــايا الطفـــــل فـــــى الصـــــحف اللبنانيـــــة بنســـــبة 

 %.14حين ظهر فى الصحف المصرية بنسبة 

 لغـــــت نســـــبة ظهـــــوره كتوجـــــه عـــــام غالـــــب علـــــى طـــــرح القضـــــايا أمـــــا المجتمـــــع المـــــدنى فقـــــد ب
ـــــة % 17.5المتعلقـــــة بالطفـــــل فـــــي الصـــــحف التونســـــية  مـــــن إجمـــــالى التوجهـــــات العامـــــة الغالب

ـــــة  ـــــى الصـــــحف الجزائري ـــــل، بينمـــــا ظهـــــر هـــــذا التوجـــــه ف ـــــة بالطف ـــــى طـــــرح القضـــــايا المتعلق عل
ــــــى الصــــــحف الســــــعودية،%9.5بنســــــبة  ــــــم يظهــــــر هــــــذا التوجــــــه تمامــــــًا ف ــــــى حــــــين ل أمــــــا  ، ف

، بينمـــــا ظهـــــر هـــــذا التوجـــــه %14.3الصـــــحف العراقيـــــة فقـــــد ظهـــــر فيهـــــا هـــــذا التوجـــــه بنســـــبة 
، %33.3فــــــى المــــــادة الصــــــحفية المرتبطــــــة بقضــــــايا الطفــــــل فــــــى الصــــــحف اللبنانيــــــة بنســــــبة 

 %.18فى حين ظهر فى الصحف المصرية بنسبة 

  ــــة ــــى طــــرح القضــــ" غيــــر واضــــح"أمــــا فئ ــــب عل ــــد بلغــــت نســــبة ظهورهــــا كتوجــــه عــــام غال ايا فق
ـــــة % 22.5المتعلقـــــة بالطفـــــل فـــــي الصـــــحف التونســـــية  مـــــن إجمـــــالى التوجهـــــات العامـــــة الغالب

ـــــة  ـــــى الصـــــحف الجزائري ـــــل، بينمـــــا ظهـــــر هـــــذا التوجـــــه ف ـــــة بالطف ـــــى طـــــرح القضـــــايا المتعلق عل
، أمــــــا الصــــــحف %12.8، فــــــى حــــــين ظهــــــر فــــــى الصــــــحف الســــــعودية بنســــــبة %31بنســــــبة 

ــــد ظهــــر فيهــــا هــــذا التوجــــه بنســــبة  ــــة فق ، بينمــــا ظهــــر هــــذا التوجــــه فــــى المــــادة %32.1العراقي
ــــل فــــى الصــــحف اللبنانيــــة بنســــبة  ، فــــى حــــين ظهــــر %6.7الصــــحفية المرتبطــــة بقضــــايا الطف

 %.24فى الصحف المصرية بنسبة 

  
  
  
 

  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 القضايا الفرعية لحق الطفل فى الحماية:  
  )21(جدول رقم 

 العالقة بين جنسية الصحيفة والقضايا الفرعية لحق الطفل فى الحماية
جنسية الصحيفة

  أشكال
 الحق فى الحماية

مستوي  المجموع مصرية لبنانية عراقية سعودية جزائرية تونسية
المعنوية  % ك % ك % ك % ك% ك % ك % ك

7433.30.034 1836 40 21.46 176 1842.98 1845  العنف ضد األطفال

3.60.369 8 8 4 - -3.6 1 - -4.8 2.52  1  عمالة األطفال

الحوادث التى يتعرض لھا 
  األطفال

7 17.54 9.516347 25 4 26.71326 2351 0.123

الحماية من المضامين اإلباحية
 على شبكة اإلنترنت

1 2.5- - 1 2.11 3.6- - - - 3 1.40.683

2.70.709 6 4 2 - -3.6 1 - -2.4 1 5 2  أطفال الشوارع

2.70.002 6 4 2 - -14.3 4 - - - - - -  اإلتجار باألطفال

0.50.506 1 - - - - - - - -2.4 1 - -  جرائم أطفال األحداث

3.20.076 7 6 3 - -10.7 3 - -2.4 1 - -  االستغالل الجنسى لألطفال

0.90.225 2 4 2 - - - - - - - - - -  حماية اإلناث من الختان

0.50.470 1 - - - - - - - - - -2.5 1  حماية األطفال من اإلدمان

حماية األطفال من النزاعات 
  المسلحة

3 7.51 2.42 4.33 10.76 40 3 6 188.10.000

زواج (زواج الصفقة 
  )القاصرات

-  - - - - - 1 3.6- - 2 4 3 1.40.343

 222  50  15  28  47  42 40 المجموع

الطفـــــل فـــــى الحمايـــــة والتـــــى ركـــــزت ويتضـــــح مـــــن الجـــــدول الســـــابق أن أبـــــرز القضـــــايا الفرعيـــــة لحـــــق 
، ثــــم قضــــية %51عليهــــا صــــحف الدراســــة هــــى قضــــية الحــــوادث التــــى يتعــــرض لهــــا األطفــــال بنســــبة 

حمايـــــــة (، ثـــــــم تــــــال ذلــــــك وبنســـــــب قليلــــــة ومحـــــــدودة قضــــــايا %33.3العنــــــف ضــــــد األطفـــــــال بنســــــبة 
األطفــــــــال مــــــــن النزاعــــــــات المســــــــلحة، عمالــــــــة األطفــــــــال، االســــــــتغالل الجنســــــــى لألطفــــــــال، اإلتجــــــــار 
باألطفــــــــال، أطفــــــــال الشــــــــوارع، الحمايــــــــة مــــــــن المضــــــــامين اإلباحيــــــــة علــــــــى شــــــــبكة اإلنترنــــــــت، زواج 

 ).القاصرات، حماية اإلناث من الختان، حماية األطفال من اإلدمان، جرائم أطفال األحداث

وعلـــــى مســـــتوى النتـــــائج التفصـــــيلية فيمـــــا يتصـــــل بالعالقـــــة بـــــين جنســـــية الصـــــحيفة والقضـــــايا 
  : الحماية تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلىالفرعية لحق الطفل فى 

وكــــل مــــن الحقــــوق الفرعيــــة التاليــــة لحــــق الطفــــل  ،وجــــود عالقــــة دالــــة إحصــــائيًا بــــين جنســــية الصــــحيفة
العنــــف ضــــد األطفـــــال، اإلتجــــار باألطفــــال، حمايــــة األطفــــال مــــن النزاعـــــات : (الرئيســــى فــــى الحمايــــة

  .0.05من هذه القضايا على حدة عن  ، حيث قل مستوى المعنوية فى كل قضية)المسلحة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :وعلى مستوى كل حق فرعى من هذه الحقوق فى كل دولة تشير النتائج إلى اآلتى
  ـــــاول هـــــذه القضـــــية فـــــي الصـــــحف ـــــغ تن ـــــد بل ـــــال، فق ـــــف ضـــــد األطف فيمـــــا يتصـــــل بقضـــــية العن

مـــــن إجمـــــالى القضـــــايا الفرعيـــــة التـــــى تناولتهـــــا هـــــذه الصـــــحف بالنســـــبة % 45التونســـــية نســـــبة 
مـــــــن إجمـــــــالى % 42.9ل فـــــــى الحمايـــــــة، بينمـــــــا جـــــــاءت هـــــــذه القضـــــــية بنســـــــبة لحـــــــق الطفـــــــ

ـــــــة، وطرحـــــــت الصـــــــحف الســـــــعودية هـــــــذه القضـــــــية بنســـــــبة  ـــــــى الصـــــــحف الجزائري القضـــــــايا ف
ــــــــت الصــــــــحف العراقيــــــــة هــــــــذه القضــــــــية بنســــــــبة 17% مــــــــن إجمــــــــالى % 21.4، بينمــــــــا تناول

، وفـــــى %40القضـــــايا التـــــى طرحتهـــــا، وجـــــاءت هـــــذه القضـــــية فـــــى الصـــــحف اللبنانيـــــة بنســـــبة 
 %.36نظيرتها المصرية بنسبة 

  أمــــا قضــــية اإلتجــــار باألطفــــال، فلــــم تظهــــر فــــى أى مــــن صــــحف الدراســــة باســــتثناء كــــل مــــن
ـــــــة بنســـــــبة  ـــــــى تناولتهـــــــا هـــــــذه % 14.3الصـــــــحف العراقي ـــــــة الت مـــــــن إجمـــــــالى القضـــــــايا الفرعي

  %.4الصحف بالنسبة لحق الطفل فى الحماية، والصحف المصرية بنسبة 
 ـــــ ـــــال مـــــن النزاعـــــات المســـــلحةوبالنســـــبة لقضـــــية حماي ـــــاول هـــــذه القضـــــية  ،ة األطف ـــــغ تن ـــــد بل فق

مــــــن إجمــــــالى القضــــــايا الفرعيــــــة التــــــى تناولتهــــــا هــــــذه % 7.5فــــــي الصــــــحف التونســــــية نســــــبة 
% 2.4الصــــــحف بالنســــــبة لحــــــق الطفــــــل فــــــى الحمايــــــة، بينمــــــا جــــــاءت هــــــذه القضــــــية بنســــــبة 

هــــذه القضــــية مــــن إجمــــالى القضــــايا فــــى الصــــحف الجزائريــــة، وطرحــــت الصــــحف الســــعودية 
مـــــــــن % 10.7، بينمـــــــــا تناولـــــــــت الصـــــــــحف العراقيــــــــة هـــــــــذه القضـــــــــية بنســـــــــبة %4.3بنســــــــبة 

إجمــــــالى القضـــــــايا التـــــــى طرحتهـــــــا، وجـــــــاءت هــــــذه القضـــــــية فـــــــى الصـــــــحف اللبنانيـــــــة بنســـــــبة 
 %.6، وفى نظيرتها المصرية بنسبة 40%

ومــــــن ناحيــــــة أخــــــرى فقــــــد اتضــــــح مــــــن النتـــــــائج عــــــدم وجــــــود عالقــــــة دالــــــة إحصــــــائيًا بــــــين جنســـــــية 
الحـــــوادث التـــــى يتعـــــرض : (الصـــــحيفة وكـــــل مـــــن القضـــــايا الفرعيـــــة التاليـــــة لحـــــق الطفـــــل فـــــى الحمايـــــة

لهـــــــا األطفـــــــال، عمالـــــــة األطفـــــــال، االســـــــتغالل الجنســـــــى لألطفـــــــال، أطفـــــــال الشـــــــوارع، الحمايـــــــة مـــــــن 
المضـــــامين اإلباحيـــــة علـــــى شـــــبكة اإلنترنـــــت، زواج القاصـــــرات، حمايـــــة اإلنـــــاث مـــــن الختـــــان، حمايـــــة 

ـــــال األحـــــداثاألطفـــــال مـــــن اإل ـــــة فـــــى كـــــل حـــــق مـــــن )دمـــــان، جـــــرائم أطف ، حيـــــث زاد مســـــتوى المعنوي
 .0.05 لىهذه الحقوق على حدة ع
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  اللعب والترفيهالقضايا الفرعية لحق الطفل فى:  
  )22(جدول رقم 

  العالقة بين جنسية الصحيفة وحق الطفل في اللعب والترفيه
جنسية الصحيفة

  أشكال

  الحق فى

 اللعب والترفيه

 المجموعمصرية لبنانية عراقية سعودية جزائرية تونسية

مستوي 
المعنوية  % ك%ك %ك %ك % ك %ك % ك

ات ة الھواي ممارس
  المتنوعة لألطفال

1127.5716.71021.3414.3- - 24 3415.30.018 

اب ة األلع إتاح
  لألطفال

1 2.5 - - 5 10.6- - - - - - 6 2.7 0.010 

ي ال ف ق األطف ح
ات ة الرياض ممارس

  البدنية والذھنية

5 12.537.1 5 10.627.1 16.712 177.7 0.517 

ال ازات األطف إنج
والتھم وبط

  الرياضية

1 2.5 - - 1123.427.1 - - 12 156.8 0.000 

ل تثمار الطف اس
  لوقت الفراغ

2 5 49.5 5 10.613.6 - - 12 139.5 0.350 

 222  50  15  28  47  42 40 المجموع

ويتضـــــح مـــــن الجـــــدول الســـــابق أن أبـــــرز القضـــــايا الفرعيـــــة لحـــــق الطفـــــل فـــــى اللعـــــب والترفيـــــه والتـــــى 
، %15.3ركـــــزت عليهـــــا صـــــحف الدراســـــة هـــــى قضـــــية ممارســـــة الهوايـــــات المتنوعـــــة لألطفـــــال بنســـــبة 

، تلتهـــــا قضـــــية حـــــق األطفـــــال فـــــى ممارســـــة %9.5ثـــــم قضـــــية اســـــتثمار الطفـــــل لوقـــــت الفـــــراغ بنســـــبة 
، ثـــــــم قضـــــــية إنجـــــــازات األطفـــــــال وبطـــــــوالتهم الرياضـــــــية %7.7لبدنيـــــــة والذهنيـــــــة بنســـــــبة الرياضـــــــات ا

  %.2.7، وأخيرًا قضية إتاحة األلعاب لألطفال بنسبة %6.8بنسبة 

وعلـــــى مســـــتوى النتـــــائج التفصـــــيلية فيمـــــا يتصـــــل بالعالقـــــة بـــــين جنســـــية الصـــــحيفة والقضـــــايا 
  : دول السابق إلى ما يلىالفرعية لحق الطفل فى اللعب والترفيه تشير بيانات الج

وكــــل مــــن الحقــــوق الفرعيــــة التاليــــة لحــــق الطفــــل  ،وجــــود عالقــــة دالــــة إحصــــائيًا بــــين جنســــية الصــــحيفة
قضــــــية ممارســــــة الهوايــــــات المتنوعــــــة لألطفــــــال، قضــــــية إنجــــــازات األطفـــــــال : (فــــــى اللعــــــب والترفيــــــه



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــة فــــــى كــــــل ، حيــــــث قــــــل مســــــتوى المعنو )وبطــــــوالتهم الرياضــــــية، قضــــــية إتاحــــــة األلعــــــاب لألطفــــــال ي
  .0.05 لىقضية من هذه القضايا على حدة ع

  :وعلى مستوى كل حق فرعى من هذه الحقوق فى كل دولة تشير النتائج إلى اآلتى

  فيمـــــا يتصـــــل بقضـــــية ممارســـــة الهوايـــــات المتنوعـــــة لألطفـــــال، فقـــــد بلـــــغ تنـــــاول هـــــذه القضـــــية
ـــــى تنا% 27.5فـــــي الصـــــحف التونســـــية نســـــبة  ولتهـــــا هـــــذه مـــــن إجمـــــالى القضـــــايا الفرعيـــــة الت

الصــــــحف بالنســــــبة لحــــــق الطفــــــل فــــــى اللعــــــب والترفيــــــه، بينمــــــا جــــــاءت هــــــذه القضــــــية بنســــــبة 
مـــــــن إجمـــــــالى القضـــــــايا فـــــــى الصـــــــحف الجزائريـــــــة، وطرحـــــــت الصـــــــحف الســـــــعودية % 16.7

، بينمـــــــا تناولـــــــت الصـــــــحف العراقيـــــــة هـــــــذه القضـــــــية بنســـــــبة %21.3هـــــــذه القضـــــــية بنســـــــبة 
ـــــــى طرحتهـــــــا، ولـــــــم % 14.3 تظهـــــــر هـــــــذه القضـــــــية تمامـــــــًا فـــــــى مـــــــن إجمـــــــالى القضـــــــايا الت

 %.4الصحف اللبنانية، وفى نظيرتها المصرية بنسبة 

  وبالنســــــبة لقضــــــية إتاحــــــة األلعــــــاب لألطفــــــال، فقــــــد بلــــــغ تنــــــاول هــــــذه القضــــــية فــــــي الصــــــحف
ــــى تناولتهــــا هــــذه الصــــحف بالنســــبة % 2.5التونســــية نســــبة  ــــة الت مــــن إجمــــالى القضــــايا الفرعي

الصـــــــحف الســـــــعودية هـــــــذه القضـــــــية بنســـــــبة  لحـــــــق الطفـــــــل فـــــــى اللعـــــــب والترفيـــــــه، وطرحـــــــت
، ولـــــــم تظهـــــــر هـــــــذه القضـــــــية تمامـــــــًا فـــــــى كـــــــل مـــــــن الصـــــــحف الجزائريـــــــة والعراقيـــــــة 10.6%

 .واللبنانية والمصرية

  أمــــــا علــــــى مســــــتوى قضــــــية إنجــــــازات األطفــــــال وبطــــــوالتهم الرياضــــــية، فقــــــد بلــــــغ تنــــــاول هــــــذه
التــــى تناولتهــــا  مــــن إجمــــالى القضــــايا الفرعيــــة% 2.5القضــــية فــــي الصــــحف التونســــية نســــبة 

هــــــذه الصــــــحف بالنســــــبة لحــــــق الطفــــــل فــــــى اللعــــــب والترفيــــــه، وطرحــــــت الصــــــحف الســــــعودية 
، بينمـــــــا تناولـــــــت الصـــــــحف العراقيـــــــة هـــــــذه القضـــــــية بنســـــــبة %23.4هـــــــذه القضـــــــية بنســـــــبة 

ولــــــم %. 2مــــــن إجمــــــالى القضــــــايا التــــــى طرحتهــــــا، وفــــــى نظيرتهــــــا المصــــــرية بنســــــبة % 7.1
 .صحف الجزائرية واللبنانيةتظهر هذه القضية تمامًا فى كل من ال

ومـــــن ناحيـــــة أخـــــرى فقـــــد اتضـــــح مـــــن النتـــــائج عـــــدم وجـــــود عالقـــــة دالـــــة إحصـــــائيًا بـــــين جنســـــية 
قضــــــية حــــــق : (وكــــــل مــــــن القضــــــايا الفرعيــــــة التاليــــــة لحــــــق الطفــــــل فــــــى اللعــــــب والترفيــــــه ،الصــــــحيفة

حيـــــث ، )األطفـــــال فـــــى ممارســـــة الرياضـــــات البدنيـــــة والذهنيـــــة، قضـــــية اســـــتثمار الطفـــــل لوقـــــت الفـــــراغ
 .0.05 لىزاد مستوى المعنوية فى كل حق من هذه الحقوق على حدة ع
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 القضايا الفرعية لحق الطفل فى التعليم:  
  )23(جدول رقم 

  العالقة بين جنسية الصحيفة وحق الطفل فى التعليم
جنسية الصحيفة

  

 أشكال الحق فى التعليم

 المجموع مصرية لبنانية عراقية سعودية جزائرية تونسية

ي مستو 
المعنوية  % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

1332.51638.11429.88 28.62 13.31326 6629.70.573 تطوير التعليم

146.30.020 ‐ ‐1 6.7 ‐ ‐2 5 7 16.74 8.5 األنشطة المدرسية 

8 3.60.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐7 14.9 ‐ ‐1 2.5  التفوق الدراسى

3 1.40.366 ‐ ‐1 6.7 ‐ ‐1 2.1 ‐ ‐1 2.5 مجانية التعليم

1332.52252.41123.41139.35 33.31632 7835.10.114 مشكالت العملية التعليمية
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ـــــى ركـــــزت  ـــــى التعلـــــيم والت ويتضـــــح مـــــن الجـــــدول الســـــابق أن أبـــــرز القضـــــايا الفرعيـــــة لحـــــق الطفـــــل ف
ــــــة بنســــــبة عليهــــــا صــــــحف الدراســــــة هــــــى قضــــــ ــــــة التعليمي ، تلتهــــــا قضــــــية %35.1ية مشــــــكالت العملي

األنشـــــطة (، ثـــــم فـــــى مراتـــــب متـــــأخرة وبنســـــب قليلـــــة كـــــل مـــــن قضـــــايا %29.7تطـــــوير التعلـــــيم بنســـــبة 
  ).المدرسية، التفوق الدراسى، مجانية التعليم

وعلـــــى مســـــتوى النتـــــائج التفصـــــيلية فيمـــــا يتصـــــل بالعالقـــــة بـــــين جنســـــية الصـــــحيفة والقضـــــايا 
  : لحق الطفل فى التعليم تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلى الفرعية

وجــــود عالقــــة دالــــة إحصــــائيًا بــــين جنســــية الصــــحيفة وكــــل مــــن الحقــــوق الفرعيــــة التاليــــة لحــــق الطفــــل 
، حيـــــث قــــل مســــتوى المعنويـــــة فــــى كــــل قضـــــية )األنشــــطة المدرســـــية، التفــــوق الدراســــى: (فــــى التعلــــيم

  .0.05 لىمن هذه القضايا على حدة ع
  :وعلى مستوى كل حق فرعى من هذه الحقوق فى كل دولة تشير النتائج إلى اآلتى

  فيمـــــا يتصـــــل بقضـــــية األنشـــــطة المدرســـــية فقـــــد بلـــــغ تنـــــاول هـــــذه القضـــــية فـــــي الصـــــحف التونســـــية
مـــــن إجمـــــالى القضـــــايا الفرعيـــــة التـــــى تناولتهـــــا هـــــذه الصـــــحف بالنســـــبة لحـــــق الطفـــــل % 5نســـــبة 

مـــــن إجمـــــالى القضـــــايا فـــــى الصـــــحف % 16.7ية بنســـــبة فـــــى التعلـــــيم، بينمـــــا جـــــاءت هـــــذه القضـــــ
، بينمـــــا تناولـــــت الصـــــحف %8.5الجزائريـــــة، وطرحـــــت الصـــــحف الســـــعودية هـــــذه القضـــــية بنســـــبة 
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مـــــن إجمــــــالى القضــــــايا التـــــى طرحتهــــــا، ولـــــم تظهــــــر هــــــذه % 6.7اللبنانيـــــة هــــــذه القضـــــية بنســــــبة 
 .القضية تمامًا فى كل من الصحف العراقية أو المصرية

 2.5التفــــــوق الدراســــــى، فلــــــم تظهــــــر ســــــوى فــــــى الصــــــحف التونســــــية بنســــــبة  وبالنســــــبة لقضــــــية %
مــــن إجمــــالى القضــــايا الفرعيــــة التــــى تناولتهــــا هــــذه الصــــحف بالنســــبة لحــــق الطفــــل فــــى التعلــــيم، 

، بينمـــــا لـــــم تظهـــــر هـــــذه القضـــــية تمامـــــًا %14.9وفـــــى الصـــــحف الســـــعودية هـــــذه القضـــــية بنســـــبة 
 .نية والمصريةفى كل من الصحف الجزائرية والعراقية واللبنا

ومــــــن ناحيــــــة أخــــــرى فقــــــد اتضــــــح مــــــن النتـــــــائج عــــــدم وجــــــود عالقــــــة دالــــــة إحصــــــائيًا بــــــين جنســـــــية 
قضـــــية مشـــــكالت العمليـــــة : (الصـــــحيفة وكـــــل مـــــن القضـــــايا الفرعيـــــة التاليـــــة لحـــــق الطفـــــل فـــــى التعلـــــيم

ـــــيم ـــــة التعل ـــــيم، قضـــــية مجاني ـــــة، قضـــــية تطـــــوير التعل ـــــى كـــــل )التعليمي ـــــة ف ـــــث زاد مســـــتوى المعنوي ، حي
  .0.05 لىن هذه الحقوق على حدة عحق م

 القضايا الفرعية لحق الطفل فى المعرفة والحصول على المعلومات:  
  )24(جدول رقم 

  حق الطفل فى المعرفة والحصول على المعلوماتالعالقة بين جنسية الصحيفة و 
جنسية الصحيفة

  

 أشكال الحق

 المجموع مصرية لبنانية عراقية سعودية جزائرية تونسية

 مستوي

المعنوية  % ك % ك % ك %ك % ك % ك % ك

حق األطفال في معرفة 

معلومات عن البيئة المحيطة 

  به

3 7.54 9.56 12.81 3.61 6.71 2 167.20.404

تعريف األطفال بالبحث على

  شبكة اإلنترنت وتصفحھا

- - 2 4.81 2.1- - 1 6.7- - 4 1.80.280

تشجيع األطفال على القراءة 

واالطالع على المعارف 

  المختلفة

2 5 2 4.8- - - - - - - - 4 1.80.224

حقوق الطفل االتصالية فى 

  وسائل اإلعالم

3 7.5- - 4 8.5- - - - 1 2 8 3.60.128
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لــــى ويتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق أن أبــــرز القضــــايا الفرعيــــة لحــــق الطفــــل فــــى المعرفــــة والحصــــول ع
قضــــية حــــق األطفــــال فــــي معرفــــة معلومــــات (المعلومــــات والتــــى ركــــزت عليهــــا صــــحف الدراســــة هــــى 

، تلتهـــــــا قضـــــــية حقـــــــوق الطفـــــــل االتصـــــــالية فـــــــى وســـــــائل %7.2عـــــــن البيئـــــــة المحيطـــــــة بهـــــــم بنســـــــبة 
تشـــــــجيع األطفـــــــال علـــــــى القـــــــراءة واالطـــــــالع علـــــــى المعـــــــارف  ، ثـــــــم قضـــــــيتا%3.6اإلعـــــــالم بنســـــــبة 

ــــــــف األطفــــــــال ب ــــــــت وتصــــــــفحها بنســــــــبة المختلفــــــــة، وتعري ــــــــى شــــــــبكة اإلنترن لكــــــــل % 1.8البحــــــــث عل
  ).منهما

وعلـــــى مســـــتوى النتـــــائج التفصـــــيلية فيمـــــا يتصـــــل بالعالقـــــة بـــــين جنســـــية الصـــــحيفة والقضـــــايا 
الفرعيــــة لحــــق الطفــــل فــــى المعرفــــة والحصــــول علــــى المعلومــــات تشــــير بيانــــات الجــــدول الســــابق 

  : إلى ما يلى

وأى مـــــن الحقـــــوق الفرعيـــــة لحـــــق الطفـــــل  ،ية الصـــــحيفةعـــــدم وجـــــود عالقـــــة دالـــــة إحصـــــائيًا بـــــين جنســـــ
ــــــى المعرفــــــة والحصــــــول علــــــى المعلومــــــات ســــــالفة الــــــذكر، حيــــــث زاد مســــــتوى المعنويــــــة فــــــى كــــــل  ف

  .0.05 لىقضية من هذه القضايا على حدة ع

  :وعلى مستوى كل حق فرعى من هذه الحقوق فى كل دولة تشير النتائج إلى اآلتى

 ي معرفـــــة معلومـــــات عـــــن البيئـــــة المحيطـــــة بهـــــم، فقـــــد بلـــــغ فيمـــــا يتصـــــل بقضـــــية حـــــق األطفـــــال فـــــ
مـــــن إجمـــــالى القضـــــايا الفرعيـــــة التـــــى % 7.5تنـــــاول هـــــذه القضـــــية فـــــي الصـــــحف التونســـــية نســـــبة 

تناولتهـــــا هـــــذه الصـــــحف بالنســـــبة لحـــــق الطفـــــل فـــــى المعرفـــــة والحصـــــول علـــــى المعلومـــــات، بينمـــــا 
ـــــة، وطرحـــــت مـــــن إجمـــــالى القضـــــايا فـــــى الصـــــحف ال% 9.5جـــــاءت هـــــذه القضـــــية بنســـــبة  جزائري

ـــــة %12.8الصـــــحف الســـــعودية هـــــذه القضـــــية بنســـــبة  ـــــت كـــــل مـــــن الصـــــحف العراقي ، بينمـــــا تناول
مـــــــن إجمـــــــالى القضـــــــايا التـــــــى طرحتهـــــــا كـــــــل منهمـــــــا، % 6.7واللبنانيـــــــة هـــــــذه القضـــــــية بنســـــــبة 
 %.2وطرحتها الصحف المصرية بنسبة 

 نــــاول هــــذه القضــــية وبالنســــبة لقضــــية حقــــوق الطفــــل االتصــــالية فــــى وســــائل اإلعــــالم، فقــــد بلــــغ ت
ـــــــى تناولتهـــــــا هـــــــذه % 7.5فـــــــي الصـــــــحف التونســـــــية نســـــــبة  مـــــــن إجمـــــــالى القضـــــــايا الفرعيـــــــة الت

الصـــــحف بالنســـــبة لحـــــق الطفـــــل فـــــى المعرفـــــة والحصـــــول علـــــى المعلومـــــات، وطرحـــــت الصـــــحف 
بينمــــــا لــــــم %. 8، وطرحتهــــــا الصــــــحف المصــــــرية بنســــــبة %8.5الســــــعودية هــــــذه القضــــــية بنســــــبة 

 .الصحف الجزائرية والعراقية واللبنانيةتظهر هذه القضية فى كل من 
  وعلــــى مســـــتوى قضـــــية تشـــــجيع األطفـــــال علـــــى القـــــراءة واالطـــــالع علـــــى المعـــــارف المختلفـــــة، فقـــــد

مــــن إجمــــالى القضــــايا الفرعيــــة التــــى % 5بلــــغ تنــــاول هــــذه القضــــية فــــي الصــــحف التونســــية نســــبة 
علومـــــات، بينمـــــا تناولتهـــــا هـــــذه الصـــــحف بالنســـــبة لحـــــق الطفـــــل فـــــى المعرفـــــة والحصـــــول علـــــى الم



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــم % 4.8جـــــاءت هـــــذه القضـــــية بنســـــبة  مـــــن إجمـــــالى القضـــــايا فـــــى الصـــــحف الجزائريـــــة، بينمـــــا ل
 .تظهر هذه القضية فى كل من الصحف السعودية والعراقية واللبنانية والمصرية

  أمـــــا قضـــــية تعريـــــف األطفـــــال بالبحـــــث علـــــى شـــــبكة اإلنترنـــــت وتصـــــفحها، فقـــــد بلـــــغ تنـــــاول هـــــذه
ــــــى الصــــــحف الجزائ ــــــة القضــــــية ف ــــــى تناولتهــــــا هــــــذه امــــــن إجمــــــالى القضــــــايا % 4.8ري لفرعيــــــة الت

الصـــــحف بالنســـــبة لحـــــق الطفـــــل فـــــى المعرفـــــة والحصـــــول علـــــى المعلومـــــات، وطرحـــــت الصـــــحف 
مــــــن % 6.7، بينمــــــا تناولتهــــــا الصــــــحف اللبنانيــــــة بنســــــبة %2.1الســــــعودية هــــــذه القضــــــية بنســــــبة 

كــــل مــــن الصــــحف التونســــية إجمــــالى القضــــايا التــــى طرحتهــــا، بينمــــا لــــم تظهــــر هــــذه القضــــية فــــى 
 .والعراقية والمصرية

  
 القضايا الفرعية لحق الطفل في المشاركة وٕابداء الرأى: 

  )25(جدول رقم 

  حق الطفل في المشاركة وٕابداء الرأىالعالقة بين جنسية الصحيفة و 
جنسية الصحيفة

  
 أشكال الحق

مستوي  المجموع مصرية لبنانية عراقية سعودية جزائرية تونسية
نويةالمع  % ك % ك %ك %ك % ك %ك % ك

المشاركة في وسائل 
اإلعالم باإلنتاج الفني 

  واألدبي

‐ ‐ ‐ ‐ 1 2.1‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 0.50.587

مشاركة األطفال في اتخاذ 
  القرار داخل األسرة

5 12.52 4.82 4.3‐ ‐ ‐ ‐ 1 2 104.50.121

حرية  األطفال في التعبير 
ف مع عن آرائهم واالختال

  اآلخرين

2 5 3 7.17 14.9‐ ‐ ‐ ‐ 1 2 135.90.048

5 10177.70.243 ‐ ‐1 2.55 11.92 4.3414.3  األنشطة المدرسية 
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ويشـــــير الجـــــدول الســـــابق إلـــــى أن أبـــــرز القضـــــايا الفرعيـــــة لحـــــق الطفـــــل فـــــي المشـــــاركة وٕابـــــداء الـــــرأى 
، تلتهــــا قضــــية %7.7قضــــية األنشــــطة المدرســــية بنســــبة (ف الدراســــة هــــى والتــــى ركــــزت عليهــــا صــــح

ــــــر عــــــن آرائهــــــم واالخــــــتالف مــــــع اآلخــــــرين بنســــــبة  ــــــة  األطفــــــال فــــــي التعبي ، ثــــــم قضــــــية %5.9حري
، وأخيــــــرًا قضــــــية المشــــــاركة فــــــي %4.5مشــــــاركة األطفــــــال فــــــي اتخــــــاذ القــــــرار داخــــــل األســــــرة بنســــــبة 

  %).0.5ة وسائل اإلعالم باإلنتاج الفني واألدبي بنسب



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وعلـــــى مســـــتوى النتـــــائج التفصـــــيلية فيمـــــا يتصـــــل بالعالقـــــة بـــــين جنســـــية الصـــــحيفة والقضـــــايا 
  : الفرعية لحق الطفل فى المشاركة وٕابداء الرأى تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلى

وأحــــــد الحقــــــوق الفرعيــــــة لحــــــق الطفــــــل فــــــى  ،وجــــــود عالقــــــة دالــــــة إحصــــــائيًا بــــــين جنســــــية الصــــــحيفة
حريــــة األطفــــال فــــي التعبيــــر عــــن آرائهــــم واالخــــتالف مــــع "ول علــــى المعلومــــات وهــــو المعرفــــة والحصــــ

  .0.05 لى، حيث زاد مستوى المعنوية بالنسبة لهذا الحق ع"اآلخرين
ــــى أن هــــذه القضــــية بلــــغ تناولهــــا  ــــى كــــل دولــــة تشــــير النتــــائج إل ــــى مســــتوى هــــذا الحــــق الفرعــــى ف وعل

لفرعيــــــة التــــــى تناولتهــــــا هــــــذه الصــــــحف مــــــن إجمــــــالى القضــــــايا ا% 5فــــــي الصــــــحف التونســــــية نســــــبة 
بالنســــبة لحــــق الطفــــل فــــى المعرفــــة والحصــــول علــــى المعلومــــات، بينمــــا جــــاءت هــــذه القضــــية بنســــبة 

مـــــن إجمـــــالى القضـــــايا فـــــى الصـــــحف الجزائريـــــة، وطرحـــــت الصـــــحف الســـــعودية هـــــذه القضـــــية % 7.1
اللبنانيـــــة، ، بينمـــــا لـــــم تظهـــــر هـــــذه القضـــــية تمامـــــًا فـــــى كـــــل مـــــن الصـــــحف العراقيـــــة و %14.9بنســـــبة 

 %.2وطرحتها الصحف المصرية بنسبة 

ومــــــن ناحيــــــة أخــــــرى فقــــــد اتضـــــــح مــــــن النتــــــائج عــــــدم وجــــــود عالقـــــــة دالــــــة إحصــــــائيًا بــــــين جنســـــــية 
قضـــــية : (الصـــــحيفة وكـــــل مـــــن القضـــــايا الفرعيـــــة التاليـــــة لحـــــق الطفـــــل فـــــى المشـــــاركة وٕابـــــداء الـــــرأى

فــــي وســــائل اإلعــــالم باإلنتــــاج مشــــاركة األطفــــال فــــي اتخــــاذ القــــرار داخــــل األســــرة، قضــــية المشــــاركة 
، حيـــــث زاد مســـــتوى المعنويـــــة فـــــى كـــــل حـــــق مـــــن هـــــذه )الفنـــــي واألدبـــــي، قضـــــية األنشـــــطة المدرســـــية

  .0.05 لىالحقوق على حدة ع
 الموضوعات المتعلقة بحق الطفل في البقاء والصحة: 

  )26(جدول رقم 

  العالقة بين جنسية الصحيفة وحق الطفل في البقاء والصحة
  الصحيفة  جنسية        

  الحق أشكال
 في البقاء والصحة

 المجموع مصرية لبنانية عراقية سعودية جزائرية تونسية
مستوي 
المعنوية  % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

0.389 3114 18 9 - -17.9 5 17 14.38 7.56 3 الغذاء الصحي للطفل 

عالج األمراض التي تصيب 
 األطفال

4 10 6 14.35 10.65 17.9- - 6 12 2611.70.631

2410.80.184 14 7 - -17.9 14.95 9.57 2.54 1 الوقاية من األمراض المنتشرة

135.90.057 14 13.37 3.62 2.11 2.41 2.51 1 وفيات األطفال 

177.70.046 4 2 - -17.9 10.65 11.95 5 - - التطعيمات والتحصينات

104.50.437 8 4 - -7.1 2 - -4.8 2 5 2  البيئة النظيفة
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ويتضـــــح مـــــن الجـــــدول الســـــابق أن أبـــــرز القضـــــايا الفرعيـــــة لحـــــق الطفـــــل فـــــي البقـــــاء والصـــــحة والتـــــى 
، تلتهــــــا قضــــــية %14ركــــــزت عليهــــــا صــــــحف الدراســــــة هــــــى قضــــــية الغــــــذاء الصــــــحي للطفــــــل بنســــــبة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، ثـــــــم قضـــــــية الوقايـــــــة مـــــــن األمـــــــراض %11.7ســـــــبة عـــــــالج األمـــــــراض التـــــــي تصـــــــيب األطفـــــــال بن
، ثـــــم قضـــــية وفيـــــات %7.7، ثـــــم قضـــــية التطعيمـــــات والتحصـــــينات بنســـــبة %10.8المنتشـــــرة بنســـــبة 

  %.4.5، وأخيرًا قضية البيئة النظيفة بنسبة %5.9األطفال بنسبة 
وعلـــــى مســـــتوى النتـــــائج التفصـــــيلية فيمـــــا يتصـــــل بالعالقـــــة بـــــين جنســـــية الصـــــحيفة والقضـــــايا 

  : تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلى البقاء والصحةة لحق الطفل فى الفرعي
وجــــود عالقــــة دالــــة إحصــــائيًا بــــين جنســــية الصــــحيفة وأحــــد الحقــــوق الفرعيــــة لحــــق الطفــــل فــــى البقــــاء 

ـــــة بالنســـــبة لهـــــذا الحـــــق ع"التطعيمـــــات والتحصـــــينات"والصـــــحة وهـــــو  ـــــث زاد مســـــتوى المعنوي ـــــى، حي  ل
0.05.  

ــــى مســــتوى هــــذا الحــــق ــــى أن هــــذه القضــــية بلــــغ تناولهــــا  وعل ــــة تشــــير النتــــائج إل الفرعــــى فــــى كــــل دول
ــــة نســــبة  ــــة التــــى تناولتهــــا هــــذه الصــــحف % 11.9فــــي الصــــحف الجزائري مــــن إجمــــالى القضــــايا الفرعي

فـــــــى % 10.6بالنســـــــبة لحـــــــق الطفـــــــل فـــــــى البقـــــــاء والصـــــــحة، بينمـــــــا جـــــــاءت هـــــــذه القضـــــــية بنســـــــبة 
، وطرحتهــــــــا الصــــــــحف المصــــــــرية %17.9الصــــــــحف الســــــــعودية، وفــــــــى الصــــــــحف العراقيــــــــة بنســــــــبة 

 .بينما لم تظهر هذه القضية تمامًا فى كل من الصحف التونسية واللبنانية%. 4بنسبة 
ومــــــن ناحيــــــة أخــــــرى فقــــــد اتضــــــح مــــــن النتـــــــائج عــــــدم وجــــــود عالقــــــة دالــــــة إحصــــــائيًا بــــــين جنســـــــية 

غـــــذاء قضـــــية ال: (الصـــــحيفة وكـــــل مـــــن القضـــــايا الفرعيـــــة التاليـــــة لحـــــق الطفـــــل فـــــى البقـــــاء والصـــــحة
ـــــة مـــــن األمـــــراض  ـــــال، قضـــــية الوقاي ـــــي تصـــــيب األطف ـــــل، قضـــــية عـــــالج األمـــــراض الت الصـــــحي للطف

ـــــة ـــــة النظيف ـــــال، قضـــــية البيئ ـــــات األطف ـــــى كـــــل )المنتشـــــرة، قضـــــية وفي ـــــة ف ـــــث زاد مســـــتوى المعنوي ، حي
  .0.05 لىحق من هذه الحقوق على حدة ع

 الموضوعات المتعلقة بحقوق الطفل ذى اإلعاقة: 
  )27(جدول رقم 

  قة بين جنسية الصحيفة وحقوق األطفال ذوى اإلعاقةالعال
جنسية الصحيفة        
  أشكال حقوق

 األطفال ذوى اإلعاقة

 المجموع مصرية لبنانية عراقية سعودية جزائرية تونسية
مستوي 
المعنوية  % ك % ك % ك % ك% ك % ك % ك

دور األسرة فى التعامل مع 
 األطفال المعاقين 

- - 1 2.4- - - - - - - - 1 0.50.506

دمج األطفال المعاقين في 
 الحياة العامة

1 2.51 2.4- - 3 10.7- - - - 5 2.30.039

0.90.761 2 2 1 - - - -2.1 1 - - - - إنجازات المعاقين 
4.10.288 9 10 5 - -3.6 2.11 2.41 2.51 1 مشكالت األطفال المعاقين
ال توفير التسھيالت لألطف

  المعاقين
- - - - - - - - - - 1 2 1 0.50.630
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ويتضــــــح مــــــن الجــــــدول الســــــابق أن أبــــــرز القضــــــايا الفرعيــــــة لحقــــــوق األطفــــــال ذوى اإلعاقــــــة والتــــــى 
، تلتهــــــا %4.1ركــــــزت عليهــــــا صــــــحف الدراســــــة هــــــى قضــــــية مشــــــكالت األطفــــــال المعــــــاقين بنســــــبة 

، ثـــــم قضـــــية إنجـــــازات المعـــــاقين %2.3ن فـــــي الحيـــــاة العامـــــة بنســـــبة قضـــــية دمـــــج األطفـــــال المعـــــاقي
دور األســـــرة فـــــى التعامـــــل مـــــع األطفـــــال المعـــــاقين وتـــــوفير التســـــهيالت  ا، وأخيـــــرًا قضـــــيت%0.9بنســـــبة 

  .لكل منهما% 0.5لألطفال المعاقين بنسبة 
فـــال وحقـــوق األطوعلـــى مســـتوى النتـــائج التفصـــيلية فيمـــا يتصـــل بالعالقـــة بـــين جنســـية الصـــحيفة 

  : تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلى ذوى اإلعاقة
وأحـــــد الحقـــــوق الفرعيـــــة لحقـــــوق األطفـــــال ذوى  ،وجـــــود عالقـــــة دالـــــة إحصـــــائيًا بـــــين جنســـــية الصـــــحيفة

ـــــاة العامـــــة"اإلعاقـــــة وهـــــو  ، حيـــــث زاد مســـــتوى المعنويـــــة بالنســـــبة "دمـــــج األطفـــــال المعـــــاقين فـــــي الحي
  .0.05 لىلهذا الحق ع

ــــى مســــتوى هــــذا  ــــة تشــــير النتــــائج إلــــى أن هــــذه القضــــية بلــــغ تناولهــــا وعل الحــــق الفرعــــى فــــى كــــل دول
مـــــن إجمـــــالى القضـــــايا الفرعيـــــة التـــــى تناولتهـــــا هـــــذه الصـــــحف % 2.5فـــــي الصـــــحف التونســـــية نســـــبة 

مــــــن إجمــــــالى % 2.4بالنســــــبة لحقــــــوق األطفــــــال ذوى اإلعاقــــــة، بينمــــــا جــــــاءت هــــــذه القضــــــية بنســــــبة 
، %10.7الصـــــــحف العراقيـــــــة هـــــــذه القضـــــــية بنســـــــبة القضـــــــايا فـــــــى الصـــــــحف الجزائريـــــــة، وطرحـــــــت 

 .بينما لم تظهر هذه القضية تمامًا فى كل من الصحف السعودية أو اللبنانية أو المصرية
ومــــــن ناحيــــــة أخــــــرى فقــــــد اتضــــــح مــــــن النتـــــــائج عــــــدم وجــــــود عالقــــــة دالــــــة إحصــــــائيًا بــــــين جنســـــــية 

مشـــــكالت األطفـــــال : (اقـــــةوكـــــل مـــــن القضـــــايا الفرعيـــــة التاليـــــة لحقـــــوق األطفـــــال ذوى اإلع ،الصـــــحيفة
المعـــــاقين، إنجـــــازات المعـــــاقين، دور األســـــرة فـــــى التعامـــــل مـــــع األطفـــــال المعـــــاقين، تـــــوفير التســـــهيالت 

ــــال المعــــاقين ــــوق علــــى حــــدة ع)لألطف ــــة فــــى كــــل حــــق مــــن هــــذه الحق  لــــى، حيــــث زاد مســــتوى المعنوي
0.05.  
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 :الموضوعات المتعلقة بحقوق الطفل في تلقى الرعاية األسرية المناسبة
  )28(جدول رقم 

  في تلقى الرعاية األسرية المناسبة وحقوق الطفل الصحيفةالعالقة بين جنسية 
  جنسية الصحيفة         

  أشكال

  الحق في تلقى

  الرعاية األسرية المناسبة

مستوي  المجموعمصرية  لبنانية عراقية  سعودية جزائرية تونسية 
المعنوية

 % ك %ك % ك%ك % ك %ك % ك

0.50.470 1 - -  - - - - - - -2.5 1 رعاية األيتام

0.50.630 1 2 1 - - - - - - - - - -  رعاية مجھولي النسب

دور األسرة في رعاية األطفال 
  وتربيتھم

5 12.56 14.31123.41 3.6- - 3 6 2611.70.037

قضايا األطفال نتاج حاالت 
 الطالق أو االنفصال

1 2.51 2.4- - 2 7.1- - 2 4 6 2.70.526
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ويتضـــــــح مـــــــن الجـــــــدول الســـــــابق أن أبـــــــرز القضـــــــايا الفرعيـــــــة لحقـــــــوق األطفـــــــال فـــــــى تلقـــــــى الرعايـــــــة 
والتـــــــى ركــــــزت عليهـــــــا صــــــحف الدراســــــة هـــــــى قضــــــية دور األســـــــرة فــــــي رعايـــــــة  ،األســــــرية المناســــــبة

ال نتــــــاج حــــــاالت الطــــــالق أو االنفصــــــال ، تلتهــــــا قضــــــية األطفــــــ%11.7األطفــــــال وتــــــربيتهم بنســــــبة 
  .لكل منهما% 0.5رعاية مجهولي النسب ورعاية األيتام بنسبة  ، وأخيرًا قضيتا%2.7بنسبة 

ـــل  ـــوق الطف ـــين جنســـية الصـــحيفة وحق ـــة ب ـــا يتصـــل بالعالق ـــائج التفصـــيلية فيم ـــى مســـتوى النت وعل
  : ما يلىفي تلقى الرعاية األسرية المناسبة تشير بيانات الجدول السابق إلى 

وأحــــد الحقــــوق الفرعيــــة لحــــق الطفــــل فــــي تلقــــى  ،وجــــود عالقــــة دالــــة إحصــــائيًا بــــين جنســــية الصــــحيفة
، حيــــــث زاد مســــــتوى "دور األســــــرة فــــــي رعايــــــة األطفــــــال وتــــــربيتهم"الرعايــــــة األســــــرية المناســــــبة وهــــــو 

  .0.05 لىالمعنوية بالنسبة لهذا الحق ع
ــــة تشــــير ال ــــى مســــتوى هــــذا الحــــق الفرعــــى فــــى كــــل دول نتــــائج إلــــى أن هــــذه القضــــية بلــــغ تناولهــــا وعل

مــــن إجمــــالى القضــــايا الفرعيــــة التــــى تناولتهــــا هــــذه الصــــحف % 12.5فــــي الصــــحف التونســــية نســــبة 
ـــــة، بينمـــــا جـــــاءت هـــــذه القضـــــية بنســـــبة  ـــــال ذوى اإلعاق ـــــوق األطف مـــــن إجمـــــالى % 14.3بالنســـــبة لحق

ــــــى الصــــــحف الجزائريــــــة، وطرحــــــت الصــــــحف الســــــعودية هــــــذه القضــــــية بن ، %23.4ســــــبة القضــــــايا ف
، %6، وطرحتهــــــــا الصــــــــحف المصــــــــرية بنســــــــبة %3.6بينمــــــــا طرحتهــــــــا الصــــــــحف العراقيــــــــة بنســــــــبة 

  .بينما لم تظهر هذه القضية تمامًا فى الصحف اللبنانية



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ومــــــن ناحيــــــة أخــــــرى فقــــــد اتضــــــح مــــــن النتـــــــائج عــــــدم وجــــــود عالقــــــة دالــــــة إحصــــــائيًا بــــــين جنســـــــية 
: فـــــل فـــــي تلقـــــى الرعايـــــة األســـــرية المناســـــبةوكـــــل مـــــن القضـــــايا الفرعيـــــة التاليـــــة لحـــــق الط ،الصـــــحيفة

، )قضـــــية األطفـــــال نتـــــاج حـــــاالت الطـــــالق أو االنفصـــــال، رعايـــــة مجهـــــولي النســـــب، رعايـــــة األيتـــــام(
  .0.05 لىحيث زاد مستوى المعنوية فى كل حق من هذه الحقوق على حدة ع

 الموضوعات المتعلقة بحقوق الطفل في المساواة وعدم التمييز: 
  )29(جدول رقم 

  القة بين جنسية الصحيفة وحقوق الطفل في المساواة وعدم التمييزالع
جنسية الصحيفة

  أشكال الحق

  في المساواة وعدم التمييز

المجموع مصرية لبنانية عراقيةسعودية جزائرية تونسية

مستوي 

المعنوية  % ك % ك % ك%ك% ك % ك% ك

التمييز بين األبناء داخل األسرة 

 الواحدة

- - 1 2.4- - - - - - - - 1 0.50.506

1.40.832 3 2 1 - - - - - -2.4 2.51 1 التمييز بين الذكور واإلناث
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ــــــى المســــــاواة وعــــــدم  ــــــال ف ــــــوق األطف ــــــة لحق ــــــرز القضــــــايا الفرعي ويتضــــــح مــــــن الجــــــدول الســــــابق أن أب
ـــــز ـــــى ركـــــزت عليهـــــا صـــــحف الدراســـــة هـــــى قضـــــية ا ،التميي ـــــاث بنســـــبة والت ـــــذكور واإلن ـــــين ال ـــــز ب لتميي

  %.0.5، تلتها قضية التمييز بين األبناء داخل األسرة الواحدة بنسبة 1.4%

وحقـــوق األطفـــال وعلـــى مســـتوى النتـــائج التفصـــيلية فيمـــا يتصـــل بالعالقـــة بـــين جنســـية الصـــحيفة 
  : تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلى فى المساواة وعدم التمييز

وكــــــل مــــــن الحقــــــوق الفرعيــــــة لحقــــــوق  ،قــــــة دالــــــة إحصــــــائيًا بــــــين جنســــــية الصــــــحيفةعــــــدم وجــــــود عال
 لــــــىاألطفــــــال فــــــى المســــــاواة وعــــــدم التمييــــــز، حيــــــث زاد مســــــتوى المعنويــــــة بالنســــــبة لهــــــذه الحقــــــوق ع

0.05.  

  

  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الموضوعات المتعلقة بحقوق الطفل في االستقالل واالعتماد على الذات: 
  )30(جدول رقم 

  فة واالستقالل واالعتماد على الذاتالعالقة بين جنسية الصحي
  جنسية الصحيفة              

  أشكال

  الحق

  فى االستقالل

 واالعتماد على الذات

 المجموع مصرية لبنانية عراقيةسعودية جزائرية تونسية

مستوي 
المعنوية  % ك % ك % ك%ك% ك %ك % ك

غرس مبدأ استقالل الطفل 
واعتماده على ذاته فى اختياره 

 لمستقبله

9 22.59 21.416347251 6.74 8 4620.70.032
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ــــــــى االســــــــتقالل  ــــــــال ف ــــــــوق األطف ــــــــة لحق ــــــــرز القضــــــــايا الفرعي ويتضــــــــح مــــــــن الجــــــــدول الســــــــابق أن أب
غـــــرس مبـــــدأ اســـــتقالل "والتـــــى ركـــــزت عليهـــــا صـــــحف الدراســـــة هـــــى قضـــــية  ،واالعتمـــــاد علـــــى الـــــذات

  %.20.7بنسبة " لى ذاته فى اختياره لمستقبلهالطفل واعتماده ع
وعلـــــى مســـــتوى النتـــــائج التفصـــــيلية فيمـــــا يتصـــــل بالعالقـــــة بـــــين جنســـــية الصـــــحيفة والحقـــــوق 
ـــذات تشـــير بيانـــات الجـــدول الســـابق إلـــى  الفرعيـــة لحـــق الطفـــل فـــي االســـتقالل واالعتمـــاد علـــى ال

  : ما يلى
ـــــــة إحصـــــــائيًا بـــــــين جنســـــــية الصـــــــحيفة غـــــــرس مبـــــــدأ اســـــــتقالل الطفـــــــل "وقضـــــــية  ،وجـــــــود عالقـــــــة دال

ــــاره لمســــتقبله ــــى اختي ــــه ف ــــى ذات ــــة بالنســــبة لهــــذا الحــــق ع"واعتمــــاده عل  لــــى، حيــــث زاد مســــتوى المعنوي
0.05.  

ــــة تشــــير النتــــائج إلــــى أن هــــذه القضــــية بلــــغ تناولهــــا  ــــى مســــتوى هــــذا الحــــق الفرعــــى فــــى كــــل دول وعل
تناولتهــــا هــــذه الصــــحف مــــن إجمــــالى القضــــايا الفرعيــــة التــــى % 22.5فــــي الصــــحف التونســــية نســــبة 

ـــــذات، بينمـــــا جـــــاءت هـــــذه القضـــــية بنســـــبة  ـــــى ال ـــــي االســـــتقالل واالعتمـــــاد عل ـــــل ف بالنســـــبة لحـــــق الطف
مــــــــن إجمــــــــالى القضــــــــايا فــــــــى الصــــــــحف الجزائريــــــــة، وطرحــــــــت الصــــــــحف الســــــــعودية هــــــــذه % 21.4

، بينمــــــــا ظهــــــــرت هــــــــذه %25، بينمــــــــا طرحتهــــــــا الصــــــــحف العراقيــــــــة بنســــــــبة %34القضــــــــية بنســــــــبة 
  %.8، وطرحتها الصحف المصرية بنسبة %6.7اللبنانية بنسبة القضية فى الصحف 

  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الهوية والجنسية( الموضوعات المتعلقة بحقوق الطفل الذاتية:(  
  )31(جدول رقم 

  )الهوية والجنسية(العالقة بين جنسية الصحيفة وحقوق الطفل الذاتية
  جنسية الصحيفة

  أشكال

 حقوق الطفل الذاتية

 المجموع مصرية لبنانية ةعراقي سعودية جزائرية تونسية

مستوي 
 المعنوية  % ك % ك % ك% ك% ك % ك % ك

حق الطفل فى شهادة 
  الميالد

‐ ‐ 2 4.8‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 2 3 1.40.347 

 222  50  15  28  47  40 42 المجموع

ــــــــة (ويتضــــــــح مــــــــن الجــــــــدول الســــــــابق أن أبــــــــرز القضــــــــايا الفرعيــــــــة لحقــــــــوق األطفــــــــال الذاتيــــــــة  الهوي
" حــــــق الطفــــــل فــــــي شــــــهادة المــــــيالد"لتــــــى ركــــــزت عليهــــــا صــــــحف الدراســــــة هــــــى قضــــــية وا) والجنســــــية

  %.1.4بنسبة 
وعلـــــى مســـــتوى النتـــــائج التفصـــــيلية فيمـــــا يتصـــــل بالعالقـــــة بـــــين جنســـــية الصـــــحيفة والحقـــــوق 

ــــة  ــــة لحقــــوق الطفــــل الذاتي ــــة والجنســــية(الفرعي ــــى مــــا ) الهوي تشــــير بيانــــات الجــــدول الســــابق إل
  : يلى

حـــــــق الطفـــــــل فـــــــي شـــــــهادة "صـــــــائيًا بـــــــين جنســـــــية الصـــــــحيفة وقضـــــــية عـــــــدم وجـــــــود عالقـــــــة دالـــــــة إح
  .0.05 لى، حيث زاد مستوى المعنوية بالنسبة لهذا الحق ع"الميالد

 مدى وجود تجاوزات مهنية فى معالجة حقوق الطفل:  
  )32(جدول رقم 

  العالقة بين جنسية الصحيفة ومدى وجود تجاوزات مهنية فى معالجة حقوق الطفل
جنسية الصحيفة

  دى وجودم
 تجاوزات مهنية

 المجموع مصرية لبنانية عراقية سعودية جزائرية تونسية

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 - - - - - - - - - - - - - -  توجد
401004210047100281001510050100222100  ال توجد
401004210047100281001510050100222100  المجموع

ويتضـــــــح مـــــــن الجـــــــدول الســـــــابق أن صـــــــحف الدراســـــــة لـــــــم تقـــــــع فـــــــى أى تجـــــــاوزات مهنيـــــــة بالنســـــــبة 
  .لمعالجة حقوق الطفل
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  الفصل الخامس

 نتائج الدراسة التحليلية
  معالجة القنوات التليفزيونية لقضايا حقوق الطفل العربى

  
  :تمهيد

البرامج  لكيفية المرتبطة بمعالجة عينة منوايعرض هذا الفصل نتائج الدراسة التحليلية الكمية 
قناة  12التليفزيونية لقضايا حقوق الطفل فى الدول العربية، حيث أجريت الدراسة على عينة قوامها 

  : تليفزيونية حكومية وخاصة فى ست دول عربية على النحو التالى
 قناة تونس الوطنية وقناة حنبعل( تونس ( 
 الثة وقناة النهار الجزائريةقناة الجزائرية الث(الجزائر ( 
 القناة األولى بالتليفزيون السعودى وقناة( السعوديةmbc 1 ( 
  قناة العراقية وقناة الشرقية(العراق( 
  القناة األولى بالتليفزيون المصرى وقناة الحياة(مصر.(  

خالل الفترة  لقنوات عينة الدراسةللبرامج الحوارية باوقد استخدم فريق البحث أسلوب الحصر الشامل 
المضامين التليفزيونية  جميعحيث تم تحليل  ،2012أكتوبر  20حتى  2012سبتمبر  20الزمنية من 

األسرة والطفل تستهدف مناقشة قضايا  التيحلقة تليفزيونية من البرامج التليفزيونية الحوارية ) 813(فى 
حيث تم ) شقيها الكمى والكيفىب(واستخدم فريق البحث صحيفة تحليل المضمون  ،والمجتمع بشكل عام

قوق األطفال في الوطن مدي تناولها لقضايا حعلى  تحليل مضمون جميع حلقات تلك البرامج للوقوف
، حيث تناولت صحيفة معالجة تلك القضايا والموضوعات أسلوبعلى  التعرفإلى  العربي باإلضافة

  :تحليل المضمون المحاور المختلفة لقضايا حقوق الطفل ومنها
حق الطفل فى المشاركة وٕابداء الرأى، حق الطفل فى التعليم، حق الطفل فى اللعب واالستمتاع بوقت (

ذوى اإلعاقة، حق الطفل فى تلقى الرعاية األسرية  األطفالالفراغ، حق الطفل فى الحماية، حقوق 
الطفل  المناسبة، حق الطفل فى المعرفة والحصول على المعلومات، حق الطفل فى الخصوصية، حق

فى البقاء والرعاية الصحية، حق الطفل فى المساواة وعدم التمييز، حق الطفل فى االستقالل واالعتماد 
 ).وغيرها من الحقوق ....طفل المدنية كالهوية والجنسية على الذات، حقوق ال

فى مجال ثقافة  وقد خضعت أدوات التحليل الختبارات الصدق من قبل عدد من المحكمين الخبراء
  .، كما أجرى عليها أيضًا اختبار الثبات بمعاونة فريق البحثالطفل واإلعالم

لتحليـــــل بيانـــــات الدراســـــة فضـــــًال عـــــن التحليـــــل  SPSSواســـــتخدم فريـــــق البحـــــث البرنـــــامج اإلحصـــــائى 
  .عرضًا ألهم ما انتهت إليه الدراسة من نتائجالتالية  وسوف تتناول السطور.الكيفى
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  :برامج عينة الدراسة حلقات الالزمنية لمدة ال ‐ 1
 )33( جدول

 توزيع  مدة حلقات البرامج على الدول عينة الدراسة

  جنسية

القناة

  مدة الحلقة

  اإلجمالى  مصرية  لبنانية  عراقية  سعودية  جزائرية  تونسية

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

 30أقل من 

  دقيقة
-  -  64  37.9 -  -  -  -  -  -  -  -  64  7.9  

 22.3 181  -  -  -  - 31.3  45 18.2  20 45.6  41.977 39 ثالثون دقيقة

خمسة 

وأربعون 

  دقيقة

7  7.5 1  0.6  -  -  58  40.3 27  18  41  27.9 134 16.5 

 10.2  83  15  22 21.3  32  -  - 18.2  20  0.6  1 8.6  8  ساعة

 14.1 115  -  - 53.3  80  -  - 27.3  30  -  - 5.4  5ساعة ونصف

 22.4 182 36.1  53  7.3  11 28.5  41 18.2  20 13.6  36.623 34  ساعتان

  6.6  54 21.1  31  -  -  -  - 18.2  20  1.8  3  -  -ثالث ساعات

مجموع 

  الحلقات
93 100 169 100 110 100 144 100 150 100 147 100  813 100  

حلقة تليفزيونية  813الحلقات التي خضعت للتحليل الكمى والكيفى  يوضح الجدول السابق أن إجمالي
التليفزيونية التي شملتها الدراسة خالل فترة الدراسة سواء بالقنوات الحكومية أو شملت جميع البرامج 

  . الخاصة بالدول عينة الدراسة
حلقات التي خضعت للدراسة كما وعلى مستوى النتائج التفصيلية الخاصة بكل دولة فقد بلغ إجمالي ال

 حلقة، لبنان) 144(العراق  حلقة،) 110(حلقة، السعودية ) 169(حلقة والجزائر ) 93(تونس: يلى
  .حلقة ) 147(، مصر حلقة) 150(
حيث ، شير الجدول السابق إلى أن النسبة األكبر من البرامج عينة الدراسة كانت مدتها ساعتينوي

ن دقيقة، ثم جاءت رتبة الثانية البرامج ذات الثالثي، تالها فى الم%22ظهرت فى المرتبة األولى بنسبة 
كانت  التي ثم البرامج ، %16.5ثة بنسبة ن دقيقة فى المرتبة الثالفى خمس وأربعيالبرامج التي قدمت 
برامج أقل من ثالثين دقيقة، الثم  ،مدتها ساعةالتي تبلغ تالها البرامج  ،الساعة مدتها ساعة ونصف

 ظهرت فى التيكانت مدتها ثالث ساعات وهى البرامج  التيبينما جاءت فى المرتبة األخيرة البرامج 
  ."صباح الخير يا مصر"و" صباح الخير يا لبنان"قالب المجلة مثل برنامج 
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 :دورية عرض البرامج عينة الدراسة ‐ 2
  )34(جدول 

  توزيع  دورية عرض البرامج على الدول عينة الدراسة
جنسية
القناة

دورية     
  العرض

  اإلجمالى  مصرية  لبنانية  عراقية  سعودية  جزائرية  تونسية

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك  %  ك

  39.6 322 43.5  64 22.7 34  -  -  -  -15994.1 69.9 65  يومى

خمس مرات

فى األسبوع
-  -  -  -  10090.965  45.1 24 16  83  56.5 272 33.5  

ست مرات 

فى األسبوع
-  -  -  -  -  -  61  42.4 83 55.3 -  -  144 17.7  

  9.2  75  -  -  6  9 12.5  18 9.1 10 5.9 10 30.1 28  أسبوعى

مجموع 

  الحلقات 
93 100 169100110100 144 100 150100 147 100 813 100  

بينما ، %39.6يظهر الجدول السابق أن البرامج اليومية كانت أكثر البرامج ظهورًا فى العينة بنسبة 
 التيثم البرامج ، %33.5تقدم خمس مرات فى األسبوع بنسبة  التيجاءت فى المرتبة الثانية البرامج 

  %.9.2تقدم ست مرات فى األسبوع، وفى المرتبة األخيرة جاءت البرامج األسبوعية بنسبة 
كما توضح النتائج أن البرامج التونسية والجزائرية جاءتا فى دورية يومية وأسبوعية على الترتيب لكل 

خمس مرات  فقد كانت الغالبية العظمى من برامجها تقدم ،من القناتين، وعلى مستوى القنوات السعودية
، أما القنوات العراقية فلم تقدم أى %9.1ثم البرامج األسبوعية بنسبة % 90.9فى األسبوع وذلك بنسبة 

وست مرات فى  ،تقدم خمس مرات فى األسبوع التيوبالتالى انحسرت العينة فى البرامج ، برامج يومية
  .األسبوع والبرامج األسبوعية على الترتيب

اللبنانية كأكثر البرامج تنوعًا من حيث دورية العرض؛ حيث عرضت القنوات وقد جاءت عينة البرامج 
ثم برامج % 22.7ثم برامج يومية بنسبة % 55.3اللبنانية برامج تقدم ست مرات فى األسبوع بنسبة 

أما البرامج %. 6سبة وفى النهاية البرامج األسبوعية بن ،%16تقدم خمس مرات فى األسبوع بنسبة 
  .تقدم خمس مرات فى األسبوع على الترتيب التينحسرت فى البرامج اليومية والبرامج االمصرية فقد 

ة عرض البرامج يويبرز العرض السابق للنتائج أن هناك عالقة دالة إحصائيًا بين جنسية القناة ودور 
  .0.05على شاشتها وذلك عند مستوى معنوية 
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  :القالب الفنى للبرامج  - 3
  )35(جدول 

  ب الفنى للبرامج عينة الدراسةتوزيع القال
جنسية
القناة

  القالب
  الفنى

  اإلجمالى  مصرية  لبنانية  عراقية  سعودية  جزائرية  تونسية

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

تحقيق 
  6  49  -  -  -  -  -  -  -  -20.1  34 16.1 15  تليفزيونى

Talk 

show 
5  5.4  16  9.5 5  4.5 -  -  70  46.753  36.1149  18.3  

مجلة 
  58.3  36.1474  35.353  53 82.6 59.1119  70.465 119 69.9 65 تليفزيونية

ندوة 
  5.9  48  -  -  -  - 13.9  18.220  20  -  -  8.6  8 تليفزيونية

  11.4  27.993  41  18  27  3.5  18.25  20  -  -  -  -  حوار

مجموع 
  100  813 100 147 100 150  100 144 100 110 100 169 100 93  الحلقات

تم استخدامها فى  التيجدول السابق أن قالب المجلة التليفزيونية كانت أكثر األشكال البرامجية يؤكد ال
اعتمدت عليها قنوات الدول الستة عينة الدراسة، ويالحظ و ، %58.3؛ حيث ظهرت بنسبة برامج العينة

صباح الخير يا  "برامج الصباحية ذات المدة الزمنية الطويلة مثلالأن معظم هذه النسبة قد ظهرت فى 
  ."صباح الخير يا مصر"و "صباح الخير يا عراق"و "صباح الخير يا عرب"و "لبنان

بنسبة  ثم برامج الحوار، %18.3بنسبة  "Talk Show"التوك شو"وجاءت فى المرتبة الثانية برامج 
نية بنسبة ثم جاء فى المرتبة األخيرة الندوة التليفزيو ، %6وظهر التحقيق التليفزيونى بنسبة % 11.4
5.9.%  

  :وبالنسبة للنتائج التفصيلية على مستوى كل دولة عربية على حدة
كانت أكثر األشكال تقديمًا على القنوات التونسية؛ حيث  التليفزيونيةالمجلة قالب تشير النتائج إلى أن 

% 16.1فى مقابل % 69.9جاءت فى المرتبة األولى وبفارق كبير عن القوالب الفنية األخرى بنسبة 
  .لبرامج التوك شو% 5.4و للندوة التليفزيونية% 8.6و للتحقيق التليفزيونى

يليها التحقيق % 70.4أما القنوات الجزائرية فقد جاءت المجلة التليفزيونية فى الترتيب األول بنسبة 
لحوار ولم تستخدم الندوة التليفزيونية وا، %9.5بنسبة  "التوك شو "ثم برامج% 20.1التليفزيونى بنسبة 
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حيث ظهرت ،أما القنوات السعودية فقد اعتمدت بشكل أساسى على المجلة التليفزيونية ،التليفزيونى
فى حين لم تستخدم التحقيق لكل منهما، % 18.2ليفزيونية بنسبة ثم الحوار والندوة الت% 59.1بنسبة 

تلتها % 82.6تبة األولى بنسبة حتلت المجلة التليفزيونية أيضًا المر ا، ليفزيونى وفى القنوات العراقيةالت
ولم تستخدم القنوات العراقية التحقيق التليفزيونى وبرامج  ،ثم الحوار% 13.9الندوة التليفزيونية بنسبة 

  .التوك شو
على عكس قنوات الدول -فقد جاءت برامج التوك شو فى المرتبة األولى  ،وبخصوص القنوات اللبنانية

الحوار بنسبة قالب وفى النهاية ، %35.3لة التليفزيونية بنسبة تلتها المج% 46.7بنسبة  -األخرى
  .فى حين لم تستخدم التحقيق التليفزيونى والندوة التليفزيونية% 18

أشكال فقط من القوالب البرامجية لتقديم مضمونها خالل  ةقد استخدمت ثالثف ،أما القنوات المصرية
وقد  ،لكل منهما% 36.1والمجلة التليفزيونية بنسبة  برامج التوك شو: فترة التحليل وهذه األشكال هى

تمثل ذلك فى برامج الحياة اليوم وصباح الخير يا مصر، ثم جاء الحوار فى المرتبة األخيرة كأقل 
  .%27.9استخدمتها القنوات المصرية خالل فترة التحليل بنسبة  التيالقوالب الفنية 

التحقيق التليفزيونى على القنوات قالب قت فى تقديم وتؤكد النتائج أيضًا أن القنوات الخاصة تفو 
للقنوات الحكومية، كما تفوقت فى تقديم برامج % 0.9فى مقابل % 11.6الحكومية حيث قدمته بنسبة 

، تفوقت فى تقديم الندوة التليفزيونيةكما للقنوات الحكومية، % 12.3مقابل % 24.9التوك شو بنسبة 
القنوات الخاصة فى االعتماد على قالب المجلة التليفزيونية  ة علىفى حين تفوقت القنوات الحكومي

كما تفوقت القنوات الحكومية فى تقديم الحوار عن القنوات ، %46.8فى مقابل % 68.9بنسبة 
  .الخاصة

وعلى الرغم من التنوع فى القوالب البرامجية المستخدمة من جانب  هويؤكد العرض السابق للنتائج أن
ديم المضمون إال أن قنوات الدول الست قد اعتمدت بشكل أكبر على المجلة التليفزيونية القنوات فى تق
عدة قوالب مثل الحديث المباشر، والحوار، والخبر، والتقرير  تميز بالجمع بينيالذى  لتقديم برامجها

لتليفزيونية، ففي فى حين لم تهتم بالقوالب البرامجية األخرى كالتحقيق التليفزيونى والندوة ا التليفزيوني
في شكل المجلة التليفزيونية وهو قالب أو شكل  البرامجعلى سبيل المثال قدمت أغلب  يةالعراقالقنوات 

  .فزيوني يتضمن فقرات متنوعة من حيث الشكل والمضمونيتل
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  :الفترة الزمنية لبث حلقات البرامج   ‐ 4
  )36(جدول   

  سةتوزيع الفترة الزمنية للبرامج عينة الدرا
  

جنسية

القناة

  

الفترة 

  الزمنية 

  اإلجمالى  مصرية  لبنانية  عراقية  سعودية  جزائرية  تونسية

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك  %  ك

 الصباحية

  
34  36.6 61 36.140  36.4106 73.663  42  31  21.1 335  41.2  

  15.3  124 27.9  41  52  78 3.5  5  -  -  -  -  -  -  الظھيرة

  36.5  297  15  22  6  22.99  63.633  10863.970 59.1  55  المساء

  7  57 36.1  53  -  -  -  -  -  -  -  -  4.3  4  السھرة

مجموع 

  الحلقات
93  100 169100 110 100 144 100 150 100 147 100  813  100  

تركز عليها قنوات الدول الست  التييوضح الجدول السابق أن الفترة الصباحية كانت أكثر فترات اليوم 
؛ ويرجع ذلك إلى أن هذه الفترة تتركز فيها معظم %41.2هذه الفترة بنسبة  جاءت حيث عينة الدراسة

 ،وصباح الخير يا عرب ،وصباح الخير يا لبنان ،برامج القنوات مثل برامج صباح الخير يا مصر
ونهاركم سعيد، وتأتى فترة المساء فى المرتبة الثانية من حيث كثافة البرامج  ،وصباح الخير يا عراق

حيث تقدم فيها برامج مثل الحياة اليوم وكالم الناس وأحلى جلسة وطعم % 36.5المقدمة فيها بنسبة 
حيث يقدم فيها برامج مثل مشاكل وحلول % 15.3البيوت، ثم فترة الظهيرة فى المرتبة الثانية بنسبة 

  .فقط% 7رة بنسبة ولبنان اليوم وحلوة الحياة والعيادة، بينما تأتى فى المرتبة األخيرة فترة السه
تقدم  التيويبرهن العرض السابق للنتائج أن هناك عالقة دالة إحصائيًا بين جنسية القناة وفترة البث 

، كما يشير الجدول إلى أن فترة السهرة كانت أقل 0.05فيها القناة برامجها وذلك عند مستوى معنوية 
؛ حيث لم تقدم برامج فيها إال دولتين برامجهاالدراسة  قدمت فيها قنوات الدول الست عينة التيالفترات 

درامية والترفيهية فى هذه فقط هما مصر وتونس بينما باقى الدول اعتمدت على تقديم المضامين ال
  .الفترة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

209 
 

  : عينة الدراسة امجو البر مقدم ‐ 5
  )37(جدول 

 توزيع مقدمى البرامج على الدول عينة الدراسة

جنسية

القناة

  

  مقدم

  البرنامج

  اإلجمالى  مصرية  لبنانية  عراقية  سعودية  جزائرية  نسيةتو

  %  ك  %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

  مذيع
  

16  17.260  35.520  18.219  13.251  34  -  -  166  20.4  

  38.9  316 29.3  43  48  33.372  45.548  46.250  26.978  25  مذيعة

  38.3  311 57.1  84  18  53.527  36.477  18.340  55.931  52 معاً  االثنان

  2.5  20 13.6  20  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  طبيب

مجموع 
  100  813  100 147 100 150 100 144 100 110 100 169 100  93  الحلقات

 لعينة حيث جاءلبرامج ا لنسائى كان األكثر ظهورًا كمقدمتشير نتائج الجدول السابق إلى أن العنصر ا
، "صباح الخير يا لبنان"، "حلوة الحياة"حلقات من برامج فى وتركز ظهوره من الحلقات، % 38.9بنسبة

فى المرتبة  تجمع بين الجنسين التيوغيرها من الحلقات، فى حين جاءت الحلقات  "طعم البيوت"و
بنسبة  فقط ن الذكوردمها المذيعو ، وفى الترتيب الثالث جاءت الحلقات التي ق%38.3الثانية بنسبة 

ومشاكل  ،ولبنان اليوم ،حلقات من برامج الحياة اليوم بعض فى من الحلقات؛ حيث ظهروا% 20.4
  .يقدمها طبيب التيونهاركم سعيد، وجاءت فى الترتيب األخير الحلقات  ،وحلول

  
احتلت البرامج التي يقدمها  فقد: وبالنسبة للنتائج التفصيلية على مستوى كل دولة عربية على حدة

تعتمد فى تقديمها على  التيتلتها البرامج  ،%55.9ونسية بنسبة معًا مقدمة برامج القنوات الت الجنسان
أما البرامج اللبنانية فقد اعتمدت فى غالبيتها على مذيعة بنسبة ، يقدمها مذيع التيمذيعة ثم البرامج 

ن نهاية الحلقات التي يقدمها االثناتعتمد على مذيع ثم فى ال التيمن الحلقات تلتها الحلقات % 48
الحلقات التي يقدمها : هماقت القنوات الجزائرية والعراقية حيث جاءت فى المقدمة فى كل منواتف ،معاً 

  .يقدمها مذيع التيتقدمها مذيعة ثم الحلقات  التيمعًا تليها الحلقات  االثنان
تقدمها مذيعة منفردة  التيفى المرتبة األولى فى برامجها تلك البرامج  تأما القنوات السعودية فقد جاء

ثم فى الترتيب األخير جاءت  ،عاً يقدمها مذيع ومذيعة م التيتلتها البرامج  ،%45.5لك بنسبة وذ
وعلى مستوى القنوات المصرية توضح النتائج أنه لم ترد حلقات ضمن عينة  ،يقدمها مذيع التيالبرامج 
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يع ومذيعة معًا، وكانت معظم حلقات عينة القنوات المصرية يقدمها مذ ،الدراسة قام بتقديمها مذيع فقط
تقدمها مذيعة فقط، وقد انفردت  التيكما جاء فى المرتبة الثانية ضمن عينة البرامج المصرية البرامج 

عينة القنوات المصرية أن من ضمن من يقدمها طبيب وذلك فى برنامج العيادة على قناة الحياة، وذلك 
يب متخصص يجيب عن لحرص القناة على أن يكون الحديث عن صحة األسرة من خالل طب

  .الت واستفسارات المشاهدينتساؤ 
فى تقديم البرامج النوع إلى حد ما من حيث  عادالً  اً ويالحظ من النتائج السابق عرضها أن هناك توزيع

فى القنوات السعودية والتونسية واللبنانية والجزائرية والعراقية فى حين ال يوجد هذا التوزيع العادل فى 
مما يشير إلى أن القنوات المصرية  ،ال توجد حلقات يقدمها مذيع بمفردهنه إ حيثالبرامج المصرية 

  .تحرص على أن تكون دائمًا ضمن مقدمى برامجها سيدة
 ،وتشير النتائج أيضًا إلى أن هناك عالقة دالة إحصائيًا بين جنسية القناة ونوع مقدم البرنامج فيها

تائج أن القنوات الخاصة كانت األكثر تقديمًا للحلقات ، كما توضح الن0.05وذلك عند مستوى معنوية 
يقدمها مذيع أو مذيعة بشكل منفرد، فى حين كانت القنوات الحكومية أكثر استخدامًا للجنسين معًا  التي

ولكن  ،فى تقديم برامجها، وأضافت القنوات الخاصة شكًال جديدًا من البرامج ال يقدمه مذيع أو إعالمى
" لحياة أفضلا"والذى يقدم على قناة الحياة المصرية، وكذلك برنامج " العيادة"رنامج يقدمه طبيب مثل ب

  .في قناة العراقية
  
  :في البرامج عينة الدراسة التحليلية األطفالحجم تناول قضايا حقوق . 6

في الدول عينة الدراسة التحليلية من خالل  األطفاليتناول هذا المحور حجم تناول قضايا حقوق 
 ،األطفال في حلقات البرامج عينة الدراسةظهور قضايا حقوق  ىين، يوضح العنصر االول مدعنصر 

  .في تلك الحلقات األطفالالمدد الزمنية التي استغرقتها قضايا حقوق إلى  أما العنصر الثاني فيشير
  
  :في البرامج عينة الدراسة التحليلية األطفالمدي تناول قضايا حقوق : والً أ

من إجمالي حلقات البرامج عينة الدراسة التحليلية لم تتطرق % 65.6الدراسة التحليلية أن كشفت نتائج 
 الجمع بين ى، وتوزعت النسبة المتبقية من الحلقات علاألطفالللقضايا والموضوعات المتصلة بحقوق 

وحلقات تناولت قضايا وحقوق  ،%26.3بنسبة  األطفالالقضايا العامة وقضايا حقوق  مناقشة 
  .التي تم إذاعتها خالل فترة الدراسةجمالي عدد الحلقات من إ% 8.3بلغت فقط بنسبة  ألطفالا

من  اً تكرار  280، وبواقع %34.4 األطفالوبالتالي تصبح نسبة الحلقات التي تطرقت لقضايا حقوق 
  .اً تكرار  813جمالي إ

لدول عينة الدراسة كما في كل دولة من ا األطفالتناول قضايا وحقوق  ىوالجدول التالي يوضح مد
  :يلي
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  )38(جدول 
  توزيع الموضوعات والقضايا المقدمة بالبرامج على الدول عينة الدراسة 

  جنسية

  القناة

  

  القضايا

  المقدمة

  اإلجمالي  مصرية  لبنانية  عراقية  سعودية  جزائرية  تونسية

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

حلقات تتناول 

موضوعات 

لھا  تعامة ليس

بحقوق  عالقة

  الطفل

43  46.2132 78.162  56.468  47.2 130 86.798  66.7 533  65.6 

حلقات تتعلق 

بحقوق األطفال

  فقط

5  5.4 3  1.8 3  2.7 50  34.7 -  -  5  3.4  66  8.1  

حلقات تجمع 

بين القضايا 

العامة وحقوق 

  األطفال

45  48.434  20.145  40.926  18.1 20  13.344  29.9 214  26.3 

  100  813  100 147 100 150 100 144 100 110 100 169 100  93الحلقاتإجمالي 

لألطفال  الكافى توضح نتائج الجدول السابق أن القنوات التليفزيونية عينة الدراسة لم تكن تولى االهتمام
هى كانت معظم الموضوعات التي قدمتها القنوات التليفزيونية التي خضعت للدراسة حيث ، وحقوقهم

لها  التي، كما جاءت القضايا %65.6وذلك بنسبة  ،عامة وليس لها عالقة بقضايا الطفل موضوعات
فى  األطفاللها عالقة ب تضمن حلقات تناقش موضوعات عديدة أخرى ليس األطفالعالقة بحقوق 

تناقش حقوق  التيمن الحلقات، بينما جاءت الحلقات % 26.3الترتيب الثانى حيث ظهرت بنسبة 
  .من الحلقات% 8.1لها مساحة الحلقة كاملة فى الترتيب األخير بنسبة  خصصالطفل فقط وت

فقد جاءت الموضوعات العامة فى مقدمة  :وبالنسبة للنتائج التفصيلية على مستوى كل دولة عربية
قتصادية واجتماعية احيث كانت معظم الحلقات تقدم قضايا عامة  ،عينة الدراسةاهتمامات كل القنوات 

 التيوجاء فى الترتيب الثانى الحلقات ، األطفاللها عالقة ب تى وجه الخصوص وليسوسياسية عل
قدمت موضوعات تناقش قضايا عامة إلى جانب قضايا حقوق الطفل فى كل من القنوات المصرية 

خصصت  التيتلتها بعد ذلك فى الترتيب األخير الحلقات ، والسعودية والتونسية واللبنانية والجزائرية
لمناقشة قضايا حقوق الطفل، بينما جاءت الحلقات المخصصة بالكامل لمناقشة حقوق الطفل  بالكامل
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وبذلك تعتبر القنوات العراقية هى أكثر قنوات ، %34.7بنسبة فى القنوات العراقية فى الترتيب الثانى 
  .األطفالالعينة اهتمامًا بحقوق 

تقدمها فى  التيبين جنسية القناة ونوع القضايا  وتشير النتائج أيضًا إلى أن هناك عالقة دالة إحصائياً 
، كما تشير النتائج إلى أن القنوات الخاصة كانت أكثر 0.05برنامجها وذلك عند مستوى معنوية 

 اً كبير  اً التي توجه قدر لقنوات الخاصة يحسب لوهو أمر ، اهتمامًا بقضايا الطفل من القنوات الحكومية
  . فالاألطبحقوق وقضايا من االهتمام 

 األطفالونخلص من الجدول السابق إلى ضعف االهتمام اإلعالمى بتخصيص حلقات كاملة تستهدف 
األمر الذى يستوجب  ،وحقوقهم رغم أنهم يشكلون النسبة األكبر فى معظم الدول العربية محل الدراسة

من المشكالت  فى أكثر من بلد عربى لكثير األطفالمعه زيادة مساحة االهتمام خاصة فى ظل معاناة 
 انشغالهو  األطفالوقد يرجع ضعف االهتمام بقضايا ، تستحق التركيز واالهتمام اإلعالمى عليها التي

ى تطورات الشأن السياسي الداخلي كما وضح وبشدة فبمتابعة اإلعالم العربي في الدول محل الدراسة 
أنه في ظل الصراعات حيث يدعم ذلك فكرة مفادها ، )ومصرتونس والعراق والجزائر (حاالت 
وأسرهم بحقوقهم  األطفالرغم أهمية توعية ، وقضاياهم األطفالالسياسية يقل االهتمام ب والنزاعات
ألن ذلك قد يكون له تأثير  ،من التعرض ألي شكل من أشكال الخطر األطفالوسبل حماية  ،األساسية

خاصة أن "جسمية وتطورهم العقلىو الأ طويل األمد على بقائهم على قيد الحياة أو صحتهم النفسية
 وغيرها منعالمى على حاالت االستغالل والعنف والحرمان هذه األحداث قد تكون فرصة للتركيز اإل

نصت عليها الشرائع السماوية والمواثيق  التيوحقوقهم األساسية  األطفالاالنتهاكات التي تمارس ضد 
 ".الدولية والقوانين المحلية
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  :التي تضمنتها الحلقات محل الدراسة حقوق الطفل: ثانياً 
  )39(جدول 

 العالقة بين جنسية القناة وحقوق الطفل التي تضمنتها الحلقات

جنسية القناة
  القضايا

  والموضوعات

  جمالياإل  مصرية  لبنانية  عراقية  سعودية  جزائرية  تونسية
مستوي 

  %  ك  %  ك %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك المعنوية

 0.000 25.4 71 8.2  4  5  1 36.8 28 18.9  9 18.9  7 44 22  حق الطفل في التعليم

  0.63 23.9 18.467  9 20  4 14.5 11 27.1 13 32.4 12 36 18  حق الطفل في الحماية

حق الطفل فى البقاء 

  والرعاية الصحية
12 24 7  18.9 11 22.9 19 25  -  -  15 30.664 22.9 0.148 

حق الطفل في تلقى 

  الرعاية األسرية 
12 24 4  10.8 7  14.6 8  10.5 8  40 7  14.346 16.4 0.021 

حق الطفل في اللعب 

  واالستمتاع 
7  14 10 27  9  18.8 3  3.9  3  15 3  6.1 35 12.5 0.007 

حق الطفل  في 

 المشاركة وإبداء الرأي
17 34 4  10.8 -  -  1  1.3  -  -  2  4.1 24 8.6  0.000 

حقوق األطفال ذوى 

  اإلعاقة
4  8  2  5.4  2  4.2  4  5.3  2  10 2  4.1 16 5.7  0.894 

حق الطفل في المعرفة 

والحصول على 

  المعلومات

2  4  3  8.1  -  -  -  -  4  20 1  2  10 3.6  0.000 

حق الطفل فى المساواة 

  وعدم التمييز
2  4  -  -  -  -  2  2.6  -  -  2  4.1 6  2.1  0.537 

حق الطفل فى 

  الخصوصية
1  20 -  -  -  -  1  1.3  -  -  1  2  3  1.1  0.846 

 حق الطفل فى

االستقالل واالعتماد 

  على الذات

-  -  -  -  -  -  1  1.3  -  -  -  -  1  0.4  0.747 

حقوق الطفل المدنية 

  )الھوية والجنسية(
-  -  -  -  5  10.4 -  -  -  -  2  4.1 5  2.5  0.004 

 0.023  9.9  3  2  1  -  -  7.9  6  -  -  -  -  -  -  أخرى

إجمالي الحلقات التي 

وردت بھا حقوق 

  .الطفل

50 37 48 76 20 49 280 
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جاء في مقدمة الحقوق التي تناولتها  ،أن حق الطفل في التعليمإلى  تشير بيانات الجدول السابق
من إجمالي الحلقات التي % 25.4البرامج التليفزيونية في الدول العربية عينة الدراسة التحليلية بنسبة 

في معظم ة العام الدراسي ويرجع ذلك إلى أن فترة التحليل تأتى في بداي ،تناولت قضايا وحقوق األطفال
قدمت القنوات العديد من المضامين التي تتعلق بسير حيث  ،الدول العربية التي شملتها عينة الدراسة

ثم ، %23.9وتالها في المرتبة الثانية حق الطفل في الحماية بنسبة ، تطويرهاسبل العملية التعليمية و 
ثم حق الطفل في تلقي الرعاية األسرية بنسبة ، %22.9في البقاء والرعاية الصحية بنسبة  لحق الطف

وبواقع % 0.4وجاء في المرتبة األخيرة حق الطفل في االستقالل بنسبة منخفضة بلغت  ،16.4%
  .تكرار واحد فقط في كل حلقات البرامج عينة الدراسة التحليلية

بها القنوات التونسية  اهتمت التيفقد كانت أكثر الحقوق : وعلى مستوى النتائج التفصيلية لكل دولة
، تاله حق الطفل فى الحماية ثم حق الطفل فى %44هى حق الطفل فى التعليم والذى ظهر بنسبة 

وكذلك  ،ولم تهتم بحقوق الطفل المدنية والجنسية ،الرعاية الصحية والحصول على رعاية أسرية جيدة
  . واالعتماد على الذات حقه فى االستقالل

فقد اهتمت بالدرجة األولى بحق الطفل فى الحماية ثم الحق فى اللعب واالستمتاع  أما القنوات الجزائرية
والحصول على اهتمت بها هي حق الطفل في المعرفة  التيوالحق فى التعليم، وكانت أقل الحقوق 

المدنية المساواة وعدم التمييز والحقوق ولم تهتم بالحق في الخصوصية واالستقالل و  ،المعلومات
  .للطفل

الحق فى البقاء والحصول و  ى حين أولت القنوات السعودية معظم اهتمامها لحق الطفل فى الحمايةف
  .وٕابداء الرأي ةعلى رعاية صحية مناسبة فى حين لم تهتم بالحق في المشارك

ثم الحق فى البقاء والحصول على  ،ولى بالحق فى التعليمت العراقية فقد اهتمت بالدرجة األأما القنوا
  . صحية جيدةرعاية 
حقوق الطفل فقد اهتمت  قضايا مختلفاهتمامها بتناول  كثر تنوعًا فياألالقنوات المصرية  وتعد

لحق الطفل فى  اً كبير  اً ولكنها أولت اهتمام، باالتفاقية الدولية لحقوق الطفلبغالبية الحقوق الواردة 
سرية الجيدة ثم حق الرعاية األ ل فى الحماية ثم تلقىتاله حق الطف، %71التعليم والذى ظهر بنسبة 

 الطفل فى اللعب واالستمتاع بوقت الفراغ، ولم تهتم القنوات المصرية بحق الطفل فى االستقالل
  .واالعتماد على الذات

أما على مستوى ملكية القنوات فقد برزت النتائج أن القنوات الحكومية قد تفوقت على القنوات الخاصة 
وحق الطفل  ،وحق الطفل فى التعليم ،حق الطفل فى المشاركة وٕابداء الرأى: فى تقديم الحقوق التالية

وحق الطفل  ،والحق فى الخصوصية ،والحق فى الحصول على المعلومات ،فى االستمتاع بوقت الفراغ
والحق فى المساواة وعدم التمييز والحقوق المدنية للطفل، بينما تفوقت  ،فى البقاء والرعاية الصحية
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وفى الحصول على الرعاية  ،خاصة على الحكومي فى تقديم حقوق الطفل فى الحمايةالقنوات ال
  .الصحية المناسبة

هناك درجة من  ق الطفل نجد أنومن خالل المقارنة بين نتائج اهتمامات الدول عينة الدراسة بحقو 
فى المقدمة  األساسية التي وردت باالتفاقية الدولية لحقوق الطفل،حيث جاءت بحقوق الطفل االهتمام

فى ، المشاركة وٕابداء الرأيثم حقوق البقاء وتالها حقوق األطفال فى الحماية  حقوق النماء ثم حقوق
 ،االستقاللالحق فى و  ،زيوالحق فى عدم التمي ،حين انخفضت نسبة االهتمام بالحق فى الخصوصية

عيدة عن وب ،تمعات العربيةعلى المج وهى قضايا حديثة نسبياً  ،على الرغم من أهمية هذه الحقوقذلك 
  .اهتمامات اإلعالم العربي

القنوات التليفزيونية العربية  بإعداد برامج تدريبية لتوعية القائمين باالتصال في تقترح الدراسةولذا 
 ،والحصول على المعلومات ،فى المعرفة العربي حق الطفلالتركيز على  وضرورة ،هذه الحقوقأهمية ب
وكيفية تدريب الطفل على التفاعل مع المتغيرات التكنولوجية واالتصالية  ،الرأيالمشاركة وٕابداء فى و 

االرتقاء بثقافة  بما يؤدى فى النهاية إلى ،لخلق جيل قادر على الحوار والمناقشة والتفاعل للعصر
  .ارهيوتطو  ات العربيةالمجتمعوواقع 

تضمنتها  التيوحقوق الطفل  القناة وعلى مستوى النتائج التفصيلية فيما يتصل بالعالقة بين جنسية
  :تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلىالتليفزيونية المادة 
 عند مستوى  وذلك ،وجود عالقة دالة إحصائيا بين مدي تناول حقوق الطفل وجنسية الدولة

حق ، حق الطفل في المشاركة وٕابداء الرأي: من فيما يتصل بكل 0.05معنوية أقل من 
حق الطفل في تلقي ، ع بوقت الفراغحق الطفل في اللعب واالستمتا، تعليمفي الالطفل 

 حق في االستقاللوالحصول على المعلومات والالمعرفة  والحق فى، سريةالرعاية األ
 .واالعتماد على الذات

 من حق الطفل في الحماية، لة احصائيا بين جنسية الدولة وكلبينما لم يتضح وجود عالقة دا 
والحق فى البقاء والرعاية وحق الطفل فى الخصوصية ، ل ذوي االعاقةحقوق األطفا

  .المساواة وعدم التمييز، والحق في االستقالل واالعتماد على الذات ،الصحية
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المــدة الزمنيــة التــي تــم مــن خاللهــا تنــاول قضــايا وحقــوق األطفــال فــي القنــوات عينــة الدراســة : ثالثــا
  : التحليلية

  )40(جدول رقم 
 فروق بين الدول عينة الدراسة في المدد الزمنية لتناول قضايا حقوق األطفاليوضح ال

  الحقوق
 جنسية القناة

  
 عدد الحلقات

المتوسط 

  الحسابي

لتناول الحق 

  بالدقيقة

االنحراف 

 المعياري

  درجات الحرية

 )ف( قيمة 
مستوي 

 المعنوية
بين 

 المجموعات

داخل 

المجموعات

  حق الطفل فى الحماية

  4.165 1.60 50 ونسيةت

5  

  

274  41.427  .00 

  801. 43. 37 جزائرية
  8.165 11.98 48 سعودية
  4.735 1.64 76 عراقية

  3.316  1.45  20  لبنانية

  2.438  63.  49  مصرية

حق الطفل فى اللعب 

  ةوالترفي

  2.988 82. 50 تونسية

5  274  4.188  .001  

  3.220 1.54 37 جزائرية
  8.417 3.92 48 سعودية
  1.330 21. 76 عراقية
  2.819 1.05 20 لبنانية

  5.130  1.12  49  مصرية

  حق الطفل في التعليم

  5.676  2.52  50  تونسية

5  

  

274  1.262  .28 

  5.250  1.78  37  جزائرية

  4.498  2.02  48  سعودية

  7.661  3.14  76 عراقية

  2.460  55.  20  لبنانية

  5.161  90.  49  مصرية
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  الحقوق
 جنسية القناة

  
 عدد الحلقات

المتوسط 

  الحسابي

لتناول الحق 

  بالدقيقة

االنحراف 

 المعياري

  درجات الحرية

 )ف( قيمة 
مستوي 

بين  المعنوية

 المجموعات

داخل 

المجموعات

حق الطفل في البقاء 

  والصحة

  

  3.693  1.03  37  جزائرية

5  

  
274  3.388  .00 

  3.064 1.19 48 سعودية
  3.272 1.49 76 عراقية
  000. 00. 20 لبنانية
  9.794 4.20 49 مصرية

حقوق األطفال ذوى 

  اإلعاقة

  435.  12.  50  تونسية

5  

  
274  5.177  .00  

  458.  11.  37  جزائرية

  5.294  2.27  48  سعودية

 1.553  33.  76 ةعراقي

  6.164  2.00  20  لبنانية

  429.  06.  49  مصرية

حق الطفل في تلقى 

الرعاية األسرية المناسبة

  2.327  88.  50  تونسية

5  

  
274  2.713  .02  

  932.  27.  37  جزائرية

  1.473  29.  48  سعودية

  4.393  1.28  76 عراقية

  5.787  3.70  20  لبنانية

  9.070  2.78  49  مصرية

  الحقوق
 جنسية القناة

 
 عدد الحلقات

المتوسط 

  الحسابي

لتناول الحق 

االنحراف 

 المعياري

  درجات الحرية

 )ف( قيمة 
مستوي 

 المعنوية
داخل بين 
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المجموعات المجموعات  بالدقيقة

حق الطفل في المساواة 

  وعدم التمييز

  639. 14. 50 تونسية

5  

  
274  5.348  .00 

  000. 00. 37 جزائرية
  3.686 1.33 48 سعودية
  459. 05. 76 عراقية
  000. 00. 20 لبنانية
  143. 02. 49 مصرية

حق الطفل فى االستقالل 

  واالعتماد على الذات

  566. 08. 50 تونسية

5  274  .712  .61  

  000. 00. 37 جزائرية
  1.010 15. 48 سعودية
  115. 01. 76 عراقية
  000. 00. 20 لبنانية
  000. 00. 49 مصرية

  حقوق الطفل الذاتية

  000. 00. 50 تونسية

5  274  1.847  .10  

  000. 00. 37 جزائرية
  000. 00. 48 سعودية
 000. 00. 76 عراقية

  000. 00. 20 لبنانية
  510. 10. 49 مصرية

كشفت النتائج فى الجدول السابق عن تفاوت المدد الزمنية لتناول قضايا حقوق األطفال في الدول 
 40ساعة و 14ى الحماية فقد بلغ إجمالي المدة الزمنية لتناول حق الطفل ف، العربية عينة الدراسة

 ثوانٍ  10سابي ثالث دقائق وجمالي المدة الزمنية للبرامج عينة الدراسة التحليلية بمتوسط حدقيقة من إ
  .في الحلقة الواحدة

جمالي فقد بلغ إجمالي مدتها الزمنية من إ هلطفل فى اللعب والترفيوفيما يتصل بتناول قضايا حق ا
في الدقيقة دقيقة وبمتوسط حسابي دقيقة ونصف  29ساعات و 6الحلقات عينة الدراسة التحليلية 

دقيقة  12ساعات و 10جمالي مدتها الزمنية إي التعليم فقد بلغ الحلقة الواحدة، أما قضايا حق الطفل ف
  .ثوانٍ  10بمتوسط حسابي دقيقتان و

ساعات  7وفيما يتصل بالقضايا الفرعية لتناول حق الطفل في البقاء والصحة فقد بلغ مدتها الزمنية  
ل حقوق األطفال ذوى ثواني في الحلقة الواحدة، أما تناو  دقيقة وبمتوسط حسابي بلغ دقيقة وثمانٍ  47و

  .قل من دقيقة في الحلقة الواحدةثانية بمتوسط حسابي يبلغ أ 12ات وساع 3اإلعاقة فقد بلغ 
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دقيقة  20ساعات و 6حق الطفل في تلقى الرعاية األسرية المناسبة فى حين بلغ إجمالي المدة الزمنية ل
في المساواة وعدم التمييز فقد وفيما يتصل بتناول قضايا حق الطفل ، وبمتوسط حسابي دقيقة واحدة
أما ، قل من دقيقة للحلقة الواحدةدقيقة وبمتوسط حسابي أ 25واحدة و بلغ اجمالي مدتها الزمنية ساعة

قل من الساعة في أفقد تم تناولها في مدد زمنية "القضايا األخرى ومنها حق األطفال فى السكن 
التي بلغت  فل فى االستقالل واالعتماد على الذاتالقنوات عينة الدراسة التحليلية، ثم قضايا حق الط

دقيقة في كل الحلقات ثم تناول قضايا حق الطفل في الخصوصية بما يوازى   13مدتها ما يقارب 
  .دقائق 6 بإجمالي )الهوية والجنسية(ن وأخيرًا القضايا الفرعية لتناول حقوق الطفل الذاتيةيدقيقت

بين الدول عينة الدراسة في المدد الزمنية  حصائياً إود فروق دالة وج إلىوتشير بيانات الجدول السابق 
  .لتناول عدد من قضايا حقوق األطفال الموضحة في الجدول السابق

كما يتضح ضعف المساحة الزمنية التي حظيت بها قضايا حقوق الطفل في القنوات العربية التي 
فل في حلقات برامج الحوار العربية بل خضعت للدراسة، فاألمر ال يقتصر على مجرد طرح حقوق الط

قبل القائمين على إدارة القنوات التليفزيونية  خصيصها منيرتبط ذلك بالمساحة الزمنية التي يتم ت
العربية الستعراض هذه القضايا ومدى كفايتها لمناقشة واقع الطفل وقضاياه الحيوية وطرح أبعاد 

  .االمشكالت التي يواجهها والحلول المقترحة له
  
  :ى القنوات العربية محل الدراسةتضمنتها حقوق الطفل ف التي فرعيةالقضايا ال -7
  :القضايا الفرعية لحق األطفال فى الحماية. أ

  )41(جدول 
 العالقة بين جنسية القناة وقضايا حق الطفل فى الحماية

جنسية القناة     
  

  

  قضايا الحق  

  فى الحماية 

  االجمالي  مصرية  لبنانية  ةعراقي  سعودية  جزائرية تونسية

مستوي 

 %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك المعنوية

العنف ضد 

  األطفال
5  10 1 2.7  6  12.5 8  10.5 3  15 2  4.1 25  8.90.398  

الحوادث التي 

يتعرض لھا 

  األطفال

4  8  2 5.4  7  14.6 5  6.6  -  -  -  -  18  6.40.067  

  1.80.163  5  2  1  -  -  -  -  -  -  12.7 6  3 عمالة األطفال

حماية األطفال 

من النزاعات 
-  -  4 10.8 1  2.1  -  -  -  -  -  -  5  1.80.001  
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  المسلحة

  1.40.417  4  2  1  -  -  -  -  -  -  2.7 1  4  2أطفال الشوارع

الحماية من 

المضامين 

اإلباحية على 

شبكة اإلنترنت

1  2  -  -  2  4.2  -  -  -  -  -  -  3  1.10.243  

اإلتجار 

  باألطفال
-  -  -  -  1  2.1  -  -  -  -  2  4.1 3  1.10.249  

جرائم أطفال 

  األحداث
-  -  1 2.7  2  4.2  -  -  -  -  -  -  3  1.10.194  

االستغالل 

الجنسي 

  لألطفال

-  -  -  -  2  4.2  -  -  -  -  1  2  3  1.10.240  

حماية اإلناث 

  من الختان
-  -  -  -  1  2.1  -  -  -  -  1  2  2  0.70.578  

حماية األطفال 

  من اإلدمان
-  -  1 2.7  -  -  -  -  -  -  -  -  1  0.40.253  

  5.70.227  16 8.2  4  5  1  7.9  6  -  -  5.4 2  6  3  أخرى تذكر 

إجمالي 

الحلقات التي 

وردت بھا 

  .حقوق الطفل

50 37 48 76 20 49 280  

يوضح الجدول السابق أن أهم القضايا الفرعية المتعلقة بحق الطفل في الحماية التي وردت في حلقات 
وتالها فى الترتيب الثاني قضية ، %8.9بنسبة" األطفالالعنف ضد "ية البرامج محل الدراسة قض

حماية "وقضية " األطفالعمالة "وتساوت قضية ، %6.4بنسبة " األطفالالحوادث التي يتعرض لها "
، ثم تلتها قضية أطفال الشوارع بنسبة %1.8بنفس النسبة وقدرها " من النزاعات المسلحة األطفال

من أخطار المضامين اإلباحية الموجودة على شبكة  األطفالحماية "ضايا فى حين حظيت ق، 1.4%
بنفس " األحداث واالستغالل الجنسي األطفاليرتكبها  التيالجرائم "و" األطفالتجار باإل "و" اإلنترنت

" ختان اإلناث"وفي ذيل القائمة جاء اهتمام القنوات العربية بقضايا ، %1.1نسبة االهتمام وقدرها 
  .على الترتيب%0.4و%  0.7بنسبة " اية من إدمان المخدراتالحم"و

خالل النزاعات  األطفالحماية  زواج القاصرات،( وشملت قضايا% 5.7وكانت فئة أخرى تذكر بنسبة 
  ). من أخطار الفقر وحمايتهم من أصدقاء السوء األطفال، حماية القضائية
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ين القضايا الفرعية لحق الطفل في الحماية النتائج التفصيلية فيما يتصل بالعالقة ب ىمستو  وعلى
عدم وجود عالقة دالة إحصائيا بين إلى  وجنسية كل قناة تليفزيونية تشير بيانات الجدول السابق

حكومية أو (الغالبية العظمى لقضايا حق الطفل فى الحماية وبين جنسية القناة  أو نمط ملكيتها 
  .0.05حيث كان مستوى المعنوية أكبر من ) خاصة

من النزاعات  األطفالفى حين كان اهتمام الدول العربية محل الدراسة متباينًا فى قضية حماية 
من النزاعات  األطفالبين جنسية كل قناة تليفزيونية وحماية  المسلحة حيث ُوجَدت عالقة دالة إحصائياً 

 .   0.001المسلحة عند مستوى المعنوية 
ايا حماية الطفل فى المجتمعات العربية محل الدراسة  كما ينوه الجدول السابق عن خطورة قض

ه نأواتساعها لتشمل قضايا بالغة الخطورة فى التأثير على بقاء الطفل العربي ونمائه ومستقبله خاصة 
للقنوات العربية محل الدراسة تبين سطحية وضعف معلومات القائمين  بالمتابعة الفعلية لفريق البحث
ات الستعانة باإلحصاءل تناولهم ألبعاد تأثيرها على الطفل العربي وقلة اباالتصال في البرامج خال

وأطفال الشوارع واالستغالل الجنسي  األطفالوالدراسات الحديثة التي تعكس واقع قضايا عمالة 
  .   طفاللأل

ونخلص من النتائج السابقة بشكل عام إلى ضعف االهتمام اإلعالمي فى القنوات التليفزيونية محل 
نع تعرضهم وم األطفاللدراسة بجوهر حق الطفل في الحماية رغم أهمية اتخاذ التدابير الالزمة لحماية ا

 رفاهتهم تعترض سبيل التي المخاطر من األطفال ، واالستغالل والعنف وحمايةلإلهمال وسوء المعاملة
ما يحرم من حقه في والعاطفية، خاصة أن الطفل العربي عند والبدنية العقلية النواحي من ورعايتهم

يكون عرضه لسوء التغذية و ، الحماية يفتقد بالتبعية القدرة على نيل حقوقه األخرى مثل حقه في البقاء
، وكذلك يفقد حقه في التعليم وبالتالي تنعدم قدرته على المشاركة في المجتمع فحقوق الطفل واألمراض

  . عملية متكاملة ومترابطة مع بعضها البعض
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 :في التعليماألطفال  الفرعية لحق القضايا .ب
  )42(جدول 

  العالقة بين جنسية القناة وقضايا حق الطفل في التعليم 

تطوير التعليم : يوضح الجدول السابق أن من أهم الموضوعات الفرعية المتعلقة بحق الطفل في التعليم
، وبفارق واضح ظهر اهتمام القنوات العربية في %11.4، ومشكالت العملية التعليمية 13.2%

، وفي %3.9، وفي المرتبة الرابعة جاء االهتمام بمجانية التعليم %3.9المرتبة الثالثة بالتفوق الدراسي 
  %.1.8ذيل القائمة جاء اهتمام القنوات العربية باألنشطة المدرسية 

: كما يشير الجدول السابق إلى وجود عالقة دالة إحصائيًا بين جنسية القناة والقضايا الفرعية التالية
، بما يؤكد 0.05تطوير التعليم، ومجانية التعليم، ومشكالت العملية التعليمية عند مستوى معنوية 

  .بهذه الموضوعات الفرعيةمحل الدراسة  الدول العربيةاهتمام اختالف 
، تليها القنوات العراقية، علق بتطوير التعليم، يالحظ أن القنوات التونسية كانت األكثر اهتماماً فيما يت

وفي المرتبة الثالثة القنوات السعودية، لكن ينخفض بشكل واضح اهتمام القنوات المصرية والجزائرية 
  .نواتواللبنانية بالنسبة إلجمالي القضايا والموضوعات التي تم تقديمها في هذه الق

بها،  وبالنسبة لمشكالت العملية التعليمية، يشير الجدول إلى أن القنوات التونسية كانت األكثر اهتماماً 
القنوات  تليها في االهتمام وبفارق واضح القنوات السعودية، ثم القنوات المصرية والعراقية، وأخيراً 

  .الجزائرية

جنسية القناة

 

 حق الطفل في التعليم

  االجمالي مصرية لبنانية عراقية سعوديةجزائرية تونسية
مستوي 

  %  ك  % ك % ك  %  ك  % ك % ك %  ك  المعنوية

 3713.20.011 36.1 ----14.61215.8 5.47 13262 تطوير التعليم

 0.55 1.8 5 12 ---- 3.9 3 ---- ---- 2 1 األنشطة المدرسية

 0.138 113.9 ---- ---- 3.9 3 2.1 5.41 102 5 التفوق الدراسي

0.0001 113.9 ---- ---- 1.3 1 ---- ----1020 مجانية التعليم

مشكالت العملية 

 التعليمية
15302 5.46 12.55 5.3 ---- 510.23211.40.0001

0.0001 196.8 ---- 1418.415 ----5.4 2 4 2 أخرى تذكر

إجمالي الحلقات التي

.وردت بھا حقوق الطفل
50 37 48 76 20 49 280 
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ين القنوات التونسية والقنوات العراقية، بينما لم تهتم أما مجانية التعليم، يبرز الجدول الفارق الواضح ب
  . باقي القنوات العربية بتناول موضوع مجانية التعليم ضمن حق الطفل في التعليم

: بين جنسية القناة والموضوعات الفرعية التالية وجود عالقة دالة إحصائياً عدم كما يظهر الجدول 
  .0.05مستوى معنوية األنشطة المدرسية، والتفوق الدراسي عند 

من القنوات التونسية والعراقية تناولت االهتمام بهذا  بالنسبة للتفوق الدراسي، يظهر الجدول أن كالً 
الموضوع في المرتبة األولى، بينما ما يتعلق باألنشطة المدرسية لم تهتم بها سوى القنوات العراقية، 

  .وكل من القنوات التونسية والمصرية
من  األطفالاسة التحليلية إلى تفرد القنوات العراقية والمصرية بمعالجة موضوع تسرب كما خلصت الدر   

االجتماعية واالقتصادية واألمنية التي تتفاعل معا إلى مجموعة من العوامل  التعليم، وقد يرجع ذلك
  .لتدفع الطالب إلى الخروج من النظام التعليمي

في اختيار  واضحاً  وات التونسية والعراقية أظهرت تنوعاً من القن وتشير النتائج السابقة إلى أن كالً 
الموضوعات المتعلقة بالحق في التعليم، بينما القنوات اللبنانية والمصرية قدمت موضوعات أقل في 

  .هذا الجانب
كما خلصت الدراسة التحليلية إلى ارتفاع اهتمام القنوات العربية الحكومية بالقضايا المختلفة المتعلقة 

اهتمام القنوات العربية الخاصة بالموضوعات المتعلقة بمشكالت  ق في التعليم، وٕان ظهر واضحاً بالح
بين نمط ملكية القناة  العملية التعليمية وتطوير التعليم، كذلك لم تظهر عالقة دالة إحصائياً 

بين  0.05عند مستوى معنوية  والموضوعات التي تمت معالجتها، باستثناء وجود عالقة دالة إحصائياً 
مرة مقابل  28ملكية القناة وقضية تطوير التعليم حيث تكرر معالجة هذه القضية في القنوات الحكومية 

  .تسع مرات في القنوات الخاصة
ونخلص مما سبق إلى ضرورة زيادة اهتمام القنوات العربية حكومية وخاصة، خاصة اللبنانية 

حق الطفل في التعليم، مع ضرورة التأكيد على والمصرية بالتنوع في طرح الموضوعات المتعلقة ب
أهمية دور القنوات الخاصة في معالجة القضايا المتعلقة بالحق في التعليم، وذلك الستقاللها عن 

في إطار هذا الحق لم يتم تناولها في  جداً  مهمةالرؤية الحكومية للتعليم، وذلك لوجود موضوعات 
بالمناهج الدراسية وطرق التدريس التقليدية وتأهيل المعلمين  القنوات العربية مثل القضايا المتعلقة

الخاص وتدهور البنية األساسية م وتأثير التعليم األجنبي على هوية الطالب العربي وسلبيات التعلي
للمدارس خاصة الحكومية باإلضافة إلى قضية التسرب من التعليم، وعزوف األسر عن اختيار التعليم 

  .وغيرها من القضايا ...الفني ألبنائهم 
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 :البقاء والرعاية الصحيةالموضوعات المتعلقة بحق الطفل في .ج
  )43(جدول

  حق الطفل في البقاء والصحةوقضايا جنسية القناة  العالقة بين

جنسية القناة

  

  حق الطفل في البقاء والصحة

  اإلجمالي مصرية عراقية سعودية جزائرية تونسية
مستوي 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك المعنوية

6.648.3227.90.752 510410.848.35الغذاء الصحي للطفل
عالج األمراض التي تصيب 

 األطفال
3 6 2 5.46 12.52 2.61632.72910.40.0000

0.007 7.91428.64215 1122513.5612.56الوقاية من األمراض المنتشرة
1.40.053 36.14 - ---12.7-- وفيات األطفال

2.636.1124.30.003 714.62----التطعيمات والتحصينات
0.70.368 2 --2.6 2------ أخرى تذكر

إجمالي الحلقات التي وردت بها
 .حقوق الطفل

50 37 48 76 49 280 

  
ات العربية في المرتبة الثانية وبفارق واضح ظهر اهتمام القنو  ،%15 بنسبة من األمراض المنتشرة

 ، ثم في المرتبة الثالثة الغذاء الصحي للطفل%10.4 األطفال بنسبةبعالج األمراض التي تصيب 
بنسبة  األطفاليحصل عليها  التي، وفي المرتبة الرابعة جاءت التطعيمات والتحصينات %7.9 بنسبة
  %. 1.4 بنسبة األطفالبوفيات  ، وفي المرتبة األخيرة جاء اهتمام القنوات العربية4.3%
 

والقضـــايا الفرعيـــة  قنـــاةوعلـــى مســـتوى النتـــائج التفصـــيلية فيمـــا يتصـــل بالعالقـــة بـــين جنســـية ال
  : تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلى البقاء والرعاية الصحية لحق الطفل في

الوقاية من األمراض  :وجود عالقة دالة إحصائيًا بين جنسية القناة والموضوعات الفرعية التالية
 التي يحصل عليها األطفال ، التطعيمات والتحصيناتاألطفالالمنتشرة، وعالج األمراض التي تصيب 

، بما يؤكد اختالف الدول 0.05حيث قل مستوى المعنوية فى كل قضية من هذه القضايا على حدة 
  .العربية في االهتمام بهذه الموضوعات الفرعية
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ة من األمراض المنتشرة، يالحظ من الجدول أن القنوات المصرية كانت األكثر فيما يتعلق بالوقاي
بهذا الموضوع، تليها القنوات التونسية، وفي المرتبة الثالثة كل من القنوات السعودية والقنوات  اهتماماً 

  .العراقية، وأخيرا اهتمام القنوات الجزائرية
ير الجدول إلى أن القنوات المصرية كانت األكثر ، يشاألطفالوبالنسبة لعالج األمراض التي تصيب 

اهتماما بهذه القضية تليها في االهتمام وبفارق واضح القنوات السعودية، ثم القنوات التونسية، وأخيرا 
  .كل من القنوات الجزائرية والقنوات العراقية

هذا الموضوع، في االهتمام بفقد تركز ، التي يحصل عليها الطفل التطعيمات والتحصيناتقضية أما 
كل من القنوات السعودية، والقنوات المصرية، والقنوات العراقية، بينما لم تهتم باقي القنوات العربية 

بالنسبة للغذاء الصحي و  ،بتناول موضوع التطعيمات والتحصينات ضمن حق الطفل في البقاء والصحة
موضوع، حيث تناولت كل من القنوات لألطفال، يوضح الجدول تقارب اهتمام القنوات العربية بهذا ال

التونسية والعراقية هذا الموضوع في المرتبة األولى، بينما في المرتبة الثانية جاءت كل من القنوات 
  . الجزائرية والقنوات السعودية والقنوات المصرية

  .فقط فلم تهتم به سوى القنوات المصرية والقنوات الجزائرية األطفالوفيما يتعلق بموضوع وفيات 
كما يوضح الجدول السابق عدم اهتمام القنوات اللبنانية بأي موضوع من موضوعات حق الطفل في   

البقاء والصحة، وهذا أمر يثير االنتباه فى ضوء أهمية نشر الوعي الصحي بين مختلف فئات 
  .الجمهور

: لفرعية التاليةكما يظهر الجدول عدم وجود عالقة دالة إحصائيا بين جنسية القناة والموضوعات ا
حيث زاد مستوى المعنوية فى كل حق من هذه الحقوق على  األطفالالغذاء الصحي لألطفال، ووفيات 

  .0.05حدة عن 
كما خلصت الدراسة التحليلية إلى عدم وجود عالقة دالة إحصائيا بين نمط ملكية القناة والموضوعات 

  .حةالتي تمت معالجتها في إطار حق الطفل في البقاء والص
بحق الطفل في البقاء ) حكومية وخاصة(ونخلص مما سبق إلى ضرورة اهتمام القنوات اللبنانية 

والصحة، فرغم ارتفاع المستوى التعليمي وزيادة الوعي الصحي لدى األسر اللبنانية إال أن هذا ال يمنع 
لخاصة خاصة ذوي االحتياجات ا األطفالوجود عدد من المشكالت الصحية التي يعاني منها 

حكومية (كذلك ضرورة زيادة اهتمام القنوات العربية ، الفلسطينيين الالجئين فى المخيمات األطفالو 
 األطفالبالموضوعات المتعلقة بحق الطفل في البقاء والصحة خاصة موضوع وفيات ) وخاصة

  .وتعرض حياته للخطر والتطعيمات والتحصينات واألمراض العصرية التي تصيب الطفل العربي
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 :بحقوق الطفل ذي اإلعاقةالموضوعات المتعلقة  .د
  )44(جدول 

  العالقة بين جنسية القناة وحقوق األطفال ذوي اإلعاقة
جنسية القناة

 حقوق األطفال

  ذوي اإلعاقة

 اإلجماليمصريةلبنانيةعراقيةسعوديةجزائريةتونسية
مستوي 

المعنوية  %  ك % ك % ك % ك %  ك % ك %  ك

ة في التعامل دور األسر

 مع األطفال المعاقين
24 ---- 12.1---- ---- 12 41.40.473

دمج األطفال المعاقين 

 في الحياة العامة
12 12.712.122.615 24.182.90.974

41.40.347 ---- ----24.222.6 ---- ---- إنجازات المعاقين

مشكالت األطفال 

 المعاقين
36 12.724.2---- ---- 24.182.90.396

62.10.24 ---- 11.315 ----12.7 36 أخرى تذكر

إجمالي الحلقات التي 

وردت بھا حقوق 

 .الطفل

50 37 48 76 20 49 280 

يشير الجدول السابق إلى أن من أهم الموضوعات الفرعية التي تناولتها القنوات العربية في إطار 
دمج األطفال المعاقين في : في المرتبة األولى كل من: طفال ذوي االحتياجات الخاصةحقوق األ

دور : لكل منهما، ثم في المرتبة الثانية كل من% 2.9الحياة العامة ومشكالت األطفال المعاقين 
  %.1.4األسرة في التعامل مع األطفال المعاقين، وٕانجازات المعاقين 

إلى أن السمة الغالبة على القنوات العربية عدم االهتمام بالتناول وقد خلصت الدراسة التحليلية 
بين جنسية  اإلعالمي لقضايا حقوق األطفال ذوي اإلعاقة، حيث تبين عدم وجود عالقة دالة إحصائياً 

  .القناة والموضوعات الفرعية المتعلقة بهذا الحق
بين نمط ملكية القناة والموضوعات  اً كما خلصت الدراسة التحليلية إلى عدم وجود عالقة دالة إحصائي

  .الفرعية المتعلقة بحقوق األطفال ذوي االحتياجات
ضرورة زيادة اهتمام القنوات العربية بفئة األطفال ذوي اإلعاقة والتنوع في معالجة  مما سبق،نخلص 

التعامل  الموضوعات والقضايا المختلفة المتعلقة بهذه الفئة، خاصة أن موضوعات مثل دور األسرة في
نجازات األطفال المعاقين من الموضوعات التي تدفع نحو مزيد من الدمج إمع األطفال المعاقين وٕابراز 

االجتماعي لهؤالء األطفال في الحياة العامة، كذلك تشجيع المجتمع المدني والجمعيات األهلية لتفعيل 
  . في رعاية األطفال ذوي اإلعاقةدورها في رعاية المعاقين مما يخفف من العبء الواقع على الدولة 
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 :الرعاية األسريةالموضوعات المتعلقة بحق الطفل في .ه
  )45(جدول 

  سريةالقناة وحق الطفل في الرعاية األ العالقة بين جنسية
  جنسية القناة

  
 حق الطفل في

  الرعاية األسرية

 اإلجمالي مصرية لبنانية عراقية سعودية جزائرية تونسية

مستوي 

المعنوية   %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

رعاية األيتام ومجھولي 

 النسب
612---- ---- 79.221012 165.70.029

دور األسرة في رعاية 

 األطفال وتربيتھم
48 410.8510.411.3525510.2248.60.027

قضايا األطفال نتاج 

حاالت الطالق أو 

 االنفصال

12 ---- 36.3---- ----12 5 1.80.162

2.10.02 6 ----45.3210 ---- -------- أخرى تذكر

إجمالي الحلقات التي 
.وردت بها حقوق الطفل

50 37 48 76 20 49 280 

  
 دور: يوضح الجدول السابق أن من أهم الموضوعات الفرعية المتعلقة بحق الطفل في الرعاية األسرية

، وبفارق واضح %5.7، ورعاية األيتام ومجهولي النسب %8.6وتربيتهم  طفالاألاألسرة في رعاية 
نتاج حاالت الطالق أو االنفصال  األطفالظهر اهتمام القنوات العربية في المرتبة الثالثة بقضايا 

1.8.%  
كما يشير الجدول السابق إلى وجود عالقة دالة إحصائيًا بين جنسية القناة والموضوعات الفرعية 

وتربيتهم، ورعاية األيتام ومجهولي النسب عند مستوى معنوية  األطفالدور األسرة في رعاية : اليةالت
  .، بما يؤكد اختالف بين الدول العربية في االهتمام بهذه الموضوعات الفرعية0.05

ودية من القنوات السع وتربيتهم، يالحظ من الجدول أن كالً  األطفالففيما يتعلق بدور األسرة في رعاية 
، تليها في المرتبة الثانية كل من القنوات التونسية والجزائرية، واللبنانية والمصرية كانت األكثر اهتماماً 

  .لكن ينخفض بشكل واضح اهتمام القنوات العراقية بهذا الموضوع
 اماً األكثر اهتم وبالنسبة لرعاية األيتام ومجهولي النسب، يشير الجدول إلى أن القنوات العراقية كانت
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القنوات  ها في االهتمام القنوات التونسية، وفي المرتبة الثالثة القنوات اللبنانية، وأخيراً يلبهذا الموضوع، ت
  .المصرية

نتاج حاالت  األطفالبين جنسية القناة وقضايا  كما يظهر الجدول عدم وجود عالقة دالة إحصائياً 
  .0.05الطالق أو االنفصال عند مستوى معنوية 

نتاج حاالت الطالق أو االنفصال، يظهر الجدول أن القنوات السعودية  األطفالة لقضايا بالنسبو 
ويذكر أن ، كل من القنوات التونسية والمصريةتلتها تناولت االهتمام بهذا الموضوع في المرتبة األولى، 

لتدهور االقتصادي الفقراء، وقد يرجع ذلك إلى ا األطفالبرعاية  اً خاص اً التليفزيون العراقي قدم اهتمام
ووجود كثير من النساء األرامل المعيالت، وعلى الرغم من اهتمام التليفزيون  ،الذي تعاني منه العراق

العراقي بقضايا الفقراء إال أنه في إحدى الحلقات جانب مقدمة برنامج أهل المدينة في قناة الشرقية 
ن على النفايات توجهت بحديثها لألطفال اللياقة اإلعالمية، فبعد عرض تقرير لنساء وأطفال يعيشو 

  ".ربنا نعيشة زينة يحمدو  نيعيشو  الذين األطفال: "قائلة
 من القنوات التونسية والعراقية واللبنانية والمصرية أظهرت تنوعاً  وتشير النتائج السابقة إلى أن كالً 

لقنوات السعودية والجزائرية في اختيار الموضوعات المتعلقة بالحق في الرعاية األسرية، بينما ا واضحاً 
  .قدمت موضوعات أقل في هذا الجانب

كما خلصت الدراسة التحليلية إلى ارتفاع اهتمام القنوات العربية الخاصة بالقضايا المختلفة المتعلقة 
اهتمام القنوات العربية الخاصة بالموضوعات  بحق الطفل في الرعاية األسرية، حيث ظهر واضحاً 

وتربيتهم، ورعاية األيتام ومجهولى النسب، حيث ظهرت عالقة  األطفالسرة في رعاية المتعلقة دور األ
عند مستوى  ن، بينما ال توجد عالقة دالة إحصائياً ين الموضوعيبين نمط ملكية القناة وهذ دالة إحصائياً 

عالجة نتاج حاالت الطالق أو االنفصال حيث تكرر م األطفالبين ملكية القناة وقضايا  0.05معنوية 
  .هذه القضية في القنوات الخاصة أربع مرات مقابل مرة واحدة في القنوات الحكومية

ونخلص مما سبق إلى ضرورة زيادة اهتمام القنوات العربية حكومية وخاصة، خاصة القنوات الجزائرية 
ة والقنوات السعودية، باإلضافة إلى التنوع في طرح الموضوعات المتعلقة بحق الطفل في الرعاي

األسرية، مع ضرورة التأكيد على أهمية دور القنوات الحكومية للقيام بمسئوليتها في التوعية المجتمعية 
نتاج حاالت الطالق أو  األطفالباإلضافة إلى  ،خاصة مجهولى النسب األطفالنحو زيادة االهتمام ب

  . االنفصال، فهي من القضايا الشائكة التي تواجه مجتمعنا العربي
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 :المساواة وعدم التمييزوعات المتعلقة بحق الطفل في الموض.و
  )46( جدول 

  العالقة بين جنسية القناة وحق الطفل في المساواة وعدم التمييز
جنسية القناة

  حق الطفل في

  المساواة وعدم التمييز

  اإلجمالي مصرية عراقية سعودية تونسية

مستوي 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك المعنوية

األبناء داخل اآلسرة التمييز بين 

 الواحدة
2 4 1 2.1 -- -- -- -- 3 1.1 0.262 

التمييز بين األطفال  في الريف 

 والحضر
1 2 -- -- -- -- -- -- 1 0.4 0.629 

 0.091 0.7 2 4.1 2 -- -- -- -- -- -- التمييز بين الذكور واإلناث

 0.747 0.4 1 -- -- 1.3 1 -- -- -- -- التمييز على أساس الدين

التمييز على أساس المستوى 

 االقتصادي
1 2 -- -- -- -- -- -- 1 0.4 0.464 

التمييز على أساس المستوى 

 االجتماعي
1 2 -- -- -- -- -- -- 1 0.4 0.464 

إجمالي الحلقات التي وردت بھا 

 .حقوق الطفل
50 48 76 49 280 

ــــضــــعف  يظهــــر الجــــدول الســــابق   ــــة بحــــق الطف ــــوات العربي ــــز، اهتمــــام القن ــــي المســــاواة وعــــدم التميي ل ف
ســــــوى  اداخــــــل األســــــرة الواحــــــدة لــــــم تتطــــــرق إليهــــــبــــــين األبنــــــاء لتمييــــــز فعلــــــى ســــــبيل المثــــــال قضــــــية ا

ـــــاثاقتصـــــر تنـــــاول قضـــــية والقنـــــوات الســـــعودية، بينمـــــا  التونســـــيةالقنـــــوات  ـــــذكور واإلن  التمييـــــز بـــــين ال
بـــــين األطفـــــال علـــــى  علـــــى القنـــــوات الحكوميـــــة المصـــــرية، فـــــي حـــــين ظهـــــرت قضـــــية التمييـــــز عمومـــــاً 

نة خـــــالل تنـــــاول أوضـــــاع الشـــــيعة والٌســـــ ســـــاس الـــــدين مـــــرة واحـــــدة فـــــي القنـــــوات الحكوميـــــة العراقيـــــةأ
ــــــالعراق  ــــــي ب ــــــم يظهــــــر ســــــوى مــــــرة واحــــــدة ف ــــــى األســــــاس المســــــتوى االقتصــــــادي فل ــــــز عل ،أمــــــا التميي

دة القنــــوات التونســــية الخاصــــة، بينمــــا التمييــــز علــــى أســــاس المســــتوى االجتمــــاعي فقــــد ظهــــر مــــرة واحــــ
  .في القنوات التونسية الحكومية

ويعـــــد تنـــــاول قضـــــايا عـــــدم المســـــاواة والتمييـــــز بـــــين األطفـــــال ضـــــرورة ملحـــــة فـــــى المجتمعـــــات العربيـــــة 
فـــــى ظـــــل الـــــدور الـــــذي تضـــــطلع بـــــه وســـــائل اإلعـــــالم فـــــى نشـــــر ثقافـــــة حقـــــوق الطفـــــل بـــــين مختلـــــف 

خــــــل معظــــــم وظهــــــور العديــــــد مــــــن مظــــــاهر التمييــــــز بــــــين كثيــــــر مــــــن الطوائــــــف دا ،جمهــــــورفئــــــات ال
  .المجتمعات العربية
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 :الخصوصيةالموضوعات المتعلقة بحق الطفل في .ز
  )47(جدول 

  العالقة بين جنسية القناة وحق الطفل في الخصوصية
جنسية القناة

  

  حق الطفل في الخصوصية

مستوي   اإلجمالي عراقية

  %  ك  %  ك  المعنوية

حق الطفل في الحفاظ على أسرار

 ةوخصوصية حياته الشخصي
 1 0.7  1 0.7 0.337 

إجمالي الحلقات التي وردت بھا حقوق 

 .الطفل
76 280 

يشــــــير الجــــــدول الســــــابق إلــــــى عــــــدم اهتمــــــام القنــــــوات العربيــــــة بحــــــق الطفــــــل فــــــي الخصوصــــــية، ولــــــم   
ــــــارة عــــــن كاريكــــــاتير  ــــــالتليفزيوني الحكــــــومي العراقــــــي، وكــــــان عب ــــــة ب ــــــاة العراقي ــــــه ســــــوى قن تتطــــــرق إلي

ـــــى أســـــرار وخصوصـــــية  ،صـــــحافةســـــاخر فـــــي برنـــــامج منتـــــدى ال تنـــــاول حـــــق الطفـــــل فـــــي الحفـــــاظ عل
حياتــــه الشخصـــــية، وقـــــد يرجـــــع إغفــــال القنـــــوات العربيـــــة لهـــــذا الحــــق لطبيعـــــة المجتمـــــع العربـــــي حيـــــث 

ــــال باالســــتقالل عــــن أســــرهم أو أ ــــاتهم الخاصــــة، ورغــــم إال يســــمح لألطف ــــة هــــذا ن تكــــون لهــــم حي يجابي
لقنــــوات العربيــــة مســــئولية توعيــــة األســــر بضــــرورة خــــر تقــــع علــــى اعلــــى الجانــــب اآل المنحــــى إال أنــــه

  .إعطاء مساحة مناسبة من الخصوصية لألطفال لبناء شخصية مستقلة للطفل العربي
  
 :الهوية والجنسيةالموضوعات المتعلقة بحق الطفل في  .ح

  )48(جدول 
  العالقة بين جنسية القناة وحق الطفل في الهوية والجنسية

  جنسية القناة

  
  الهوية والجنسية حق الطفل في

  اإلجمالي مصرية سعودية
مستوي 

  %  ك  %  ك  %  ك  المعنوية

 0.45 0.4 1 2 1 -- --حق الطفل في إثبات ھويته من خالل األوراق الرسمية

 0.176 1.4 4 4.1 2 4.2 2 حق الطفل في اكتساب الجنسية والحصول عليھا

 0.058 1.4 4 2 1 6.3 3 أخرى تذكر

 280 49 48 .تي وردت بها حقوق الطفلإجمالي الحلقات ال
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يشــــــير الجــــــدول الســــــابق عــــــدم اهتمــــــام القنــــــوات العربيــــــة بحــــــق الطفــــــل فــــــي الهويــــــة والجنســــــية، ولــــــم 
تتناولـــــه ســـــوى القنـــــوات الحكوميـــــة فـــــي المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية وجمهوريـــــة مصـــــر العربيـــــة، حيـــــث 

لجنســــــية والحصــــــول عالجــــــت القنــــــوات الســــــعودية والمصــــــرية موضــــــوع حــــــق الطفــــــل فــــــي اكتســــــاب ا
عليهــــــا، أمــــــا القنــــــوات المصــــــرية فقــــــد عالجــــــت حــــــق الطفــــــل فــــــي إثبــــــات هويتــــــه مــــــن خــــــالل األوراق 

  .الرسمية
  
 :أهداف المعالجة اإلعالمية لقضايا حقوق الطفل - 8

  )49(جدول 
  األطفالوأهداف المعالجة اإلعالمية لقضايا حقوق  القناةالعالقة بين جنسية 

جنسية القناة
  

  جة اإلعالميةأھداف المعال

مستوي  اإلجمالى مصريةلبنانية عراقية سعودية جزائرية تونسية

  %  ك % ك% ك % ك % ك % ك%  ك  المعنوية

الدور الحكومي في حقوق 

  األطفال
32 641232.41939.62532.93 151530.610637.9 0.001  

ممارسات المواطنينعلى  التأثير

  تجاه األطفال
16 321 2.7 1936.91418.410501020.470 25  0.000  

المھتمة  تشجيع الجھود األھلية

  بحقوق األطفال
13 261 2.7 9 18.81215.810501122 56 20  0.001  

  0.000 23.9 152653.167 3 2.6 18.91531.32 287 14  نتائج انتھاك حقوق األطفال

  0.000 26.4 11551938.874 5.3 18.91939.64 287 14 دور األسرة في حقوق األطفال

دعوة األطفال لممارسة حقوقھم 

  بأنفسھم والمطالبة بھا
1  2 - -  1020.81 1.3 2 101224.526 9.3  0.000  

التعريف بحقوق األطفال 

  وشرحھا
16 321437.85 10.4- -  1 5 2653.162 22.1 0.000  

الممارسات التي تتعارض مع 

  األطفالحقوق 
17 344 10.82245.83 3.9 1 5 2755.174 26.4 0.000  

  0.000  8.6 10.224 5 - -1924.7  - -  - - -  -  أخري

إجمالي الحلقات التي وردت بھا

  .حقوق الطفل
50 37 48 76 20 49 280 

ق وأهـــــداف المعالجـــــة اإلعالميـــــة لقضـــــايا حقـــــو  القنـــــاةيوضـــــح الجـــــدول الســـــابق العالقـــــة بـــــين جنســـــية 
التــــي تــــم تناولهــــا فــــي البــــرامج عينــــة الدراســــة التحليليــــة، حيــــث جــــاء الهــــدف المتعلــــق بــــإبراز  األطفــــال

ـــــــوق  ـــــــي معالجـــــــة قضـــــــايا حق ـــــــدور الحكـــــــومي ف ـــــــالال ـــــــوات  األطف ـــــــي بالنســـــــبة للقن ـــــــة األول ـــــــي المرتب ف
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ـــــــي % 39.6مـــــــن إجمـــــــالي األهـــــــداف، بينمـــــــا جـــــــاء هـــــــذا الهـــــــدف بنســـــــبة% 64التونســـــــية بنســـــــبة  ف
فــــــي القنــــــوات الجزائريــــــة، ثــــــم % 32.4فــــــي القنــــــوات العراقيــــــة، ثــــــم % 32.9ثــــــم  القنـــــوات الســــــعودية،

  .في القنوات اللبنانية% 15في القنوات المصرية، وأخيرًا بنسبة % 30.6
ــــأثير ــــى  أمــــا فيمــــا يتصــــل بالهــــدف الخــــاص بالت ــــد جــــاءت  ،األطفــــالممارســــات المــــواطنين تجــــاه عل فق

ــــــث تحقيقهــــــا  ، تالهــــــا القنــــــوات %50لهــــــذا الهــــــدف بنســــــبة القنــــــوات اللبنانيــــــة فــــــي المقدمــــــة مــــــن حي
، ثـــــــم القنـــــــوات المصـــــــرية بنســـــــبة %32، ثـــــــم القنـــــــوات التونســـــــية بنســـــــبة %39.6الســـــــعودية بنســـــــبة 

، وفـــــي المرتبـــــة األخيـــــرة جـــــاءت القنـــــوات الجزائريـــــة %18.4، ثـــــم القنـــــوات العراقيـــــة بنســـــبة 20.4%
ة المهتمـــــــة بحقـــــــوق أمـــــــا فيمـــــــا يتصـــــــل بالهـــــــدف الخـــــــاص بتشـــــــجيع الجهـــــــود األهليـــــــ%. 2.7بنســـــــبة 
ــــال ــــي المقدمــــة بنســــبة  ،األطف ــــة ف ــــد جــــاءت القنــــوات اللبناني ــــوات التونســــية بنســــبة %50فق ، تالهــــا القن

، ثـــــم القنـــــوات %18.8، ثـــــم القنـــــوات الســـــعودية بنســـــبة %22، ثـــــم القنـــــوات المصـــــرية بنســـــبة 26%
أمــــا فيمــــا . %2.7، وفــــي المرتبــــة األخيــــرة جــــاءت القنــــوات الجزائريــــة بنســــبة %15.8العراقيــــة بنســــبة

فقـــــــد جــــــاءت القنـــــــوات المصــــــرية فـــــــي  ،األطفــــــاليتصــــــل بالهـــــــدف الخــــــاص بنتـــــــائج انتهــــــاك حقـــــــوق 
، ثـــــم القنـــــوات التونســـــية %31.3، تالهـــــا القنـــــوات الســـــعودية بنســـــبة %53.1المرتبـــــة األولـــــي بنســـــبة 

، وفــــــي %15بة ، ثــــــم القنــــــوات اللبنانيــــــة بنســــــ%18.9، ثــــــم القنــــــوات الجزائريــــــة بنســــــبة %28بنســــــبة 
  %.2.6ت القنوات العراقية بنسبة ة األخيرة جاءالمرتب

فقــــد جــــاءت القنــــوات اللبنانيــــة  ،األطفــــالأمــــا فيمــــا يتعلــــق بالهــــدف الخــــاص بــــدور األســــرة فــــي حقــــوق 
ـــــوات الســـــعودية بنســـــبة %55فـــــي مقدمـــــة القنـــــوات بنســـــبة  ـــــم القن ـــــم القنـــــوات المصـــــرية %39.6، ث ، ث

ـــــــوات التونســـــــية بنســـــــبة %38.8بنســـــــبة  ـــــــم القن ـــــــم ا%28، ث ـــــــة بنســـــــبة ، ث ـــــــوات الجزائري ، %18.9لقن
أمـــــا فيمـــــا يتعلـــــق بالهـــــدف الخـــــاص %. 5.3وفـــــي المرتبـــــة األخيـــــرة جـــــاءت القنـــــوات العراقيـــــة بنســـــبة 

ــــــي لم األطفــــــالبــــــدعوة  مارســــــة حقــــــوقهم بأنفســــــهم فقــــــد جــــــاءت القنــــــوات المصــــــرية فــــــي المرتبــــــة األول
، ثـــــم %10يـــــة بنســـــبة ، ثـــــم القنـــــوات اللبنان%20.8، ثـــــم القنـــــوات الســـــعودية بنســـــبة %24.5بنســـــبة 

ـــــة بنســـــبة %2القنـــــوات التونســـــية بنســـــبة  ـــــم القنـــــوات العراقي ـــــم يظهـــــر هـــــذا الهـــــدف فـــــي %1.3، ث ، ول
  . القنوات الجزائرية

فقـــــــد جـــــــاءت القنـــــــوات  ،وشـــــــرحها األطفـــــــالأمـــــــا فيمـــــــا يتعلـــــــق بالهـــــــدف الخـــــــاص بـــــــالتعريف بحقـــــــوق 
، ثــــــــم %37.8ســــــــبة ، ثــــــــم القنــــــــوات الجزائريــــــــة بن%53.1المصــــــــرية فــــــــي المرتبــــــــة األولــــــــي بنســــــــبة 

، ثـــــــم القنـــــــوات اللبنانيـــــــة %10.4، ثـــــــم القنـــــــوات الســـــــعودية بنســـــــبة %32القنـــــــوات التونســـــــية بنســـــــبة 
ـــــــم يظهـــــــر هـــــــذا الهـــــــدف فـــــــي القنـــــــوات العراقيـــــــة، وفيمـــــــا يتعلـــــــق بالهـــــــدف الخـــــــاص %5بنســـــــبة  ، ول

ــــــوق  ــــــوات المصــــــرية فــــــي المرتبــــــة  ،األطفــــــالبالممارســــــات التــــــي تتعــــــارض مــــــع حق فقــــــد جــــــاءت القن
، ثـــــــم القنـــــــوات التونســـــــية بنســـــــبة %45.8، ثـــــــم القنـــــــوات الســـــــعودية بنســـــــبة %55.1ســـــــبة األولـــــــي بن



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــة بنســــــبة 34% ــــــوات الجزائري ــــــوات اللبنانيــــــة بنســــــبة %10.8، ثــــــم القن ــــــم القن ــــــة %5، ث ، وفــــــي المرتب
  %.3.9األخيرة جاءت القنوات العراقية بنسبة 

ي إبــــراز الــــدور الحكــــومي مــــن القنــــوات التونســــية والعراقيــــة فــــ كمــــا يبــــرز الجــــدول الســــابق تفــــوق كــــل
وذلـــــك بالنســــــبة لبـــــاقي القنــــــوات واألهـــــداف حيـــــث بلغــــــت نســـــبة هــــــذا  ،األطفـــــالفـــــي معالجـــــة حقــــــوق 

، أمـــــا القنـــــوات الجزائريـــــة فقـــــد %32.9وفـــــي القنـــــوات العراقيـــــة % 64الهـــــدف فـــــي القنـــــوات التونســـــية 
وتفوقـــــت ، %37.8وشـــــرحها بنســـــبة  األطفـــــالتفوقـــــت فـــــي إبـــــراز الهـــــدف المتعلـــــق بـــــالتعريف بحقـــــوق 

القنـــــوات المصـــــرية والســـــعودية فـــــي إبـــــراز الهـــــدف الخـــــاص بكشـــــف الممارســـــات التـــــي تتعـــــارض مـــــع 
ـــــوق  ـــــالحق ـــــى  %45.8، %55.1بنســـــب  األطف ـــــي عل ـــــت ف ـــــد تفوق ـــــة فق ـــــوات اللبناني ـــــوالي، أمـــــا القن الت

  %.55بنسبة  األطفالإبراز الهدف المتعلق بإبراز دور األسرة في حقوق 
ـــــوات العربيـــــةأإلـــــى  وبصـــــفة عامـــــة يشـــــير الجـــــدول ـــــي ســـــعت القن ـــــى  ن أهـــــم األهـــــداف الت تحقيقهـــــا إل

، ثــــــم إبــــــراز دور األســــــرة فــــــي %37.9بنســــــبة  األطفــــــالكانــــــت إبــــــراز الــــــدور الحكــــــومي فــــــي حقــــــوق 
ـــــإبراز الممارســـــات  ،%26.4بنســـــبة  األطفـــــالحقـــــوق  ـــــنفس النســـــبة جـــــاء أيضـــــًا الهـــــدف المتعلـــــق ب وب

  .األطفالالتي تتعارض مع حقوق 
لســــــــابق أن هنــــــــاك بعــــــــض القنــــــــوات ال تــــــــولي اهتمامــــــــًا بتحقيــــــــق بعــــــــض الجــــــــدول اعلــــــــى  ويالحــــــــظ

ــــــوق  ــــــة المتعلقــــــة بحق ــــــالاألهــــــداف اإلعالمي ــــــل  األطف ــــــك الشــــــأن مث ــــــي ذل أو أن اهتمامهــــــا ضــــــعيف ف
القنــــــوات العربيــــــة أن تــــــولي اهتمامــــــًا بالطفــــــل العربــــــي علــــــى  الجزائــــــر، لبنــــــان، والعــــــراق، لــــــذلك البــــــد

 بمتابعــــــةفهم بهــــــا، كمــــــا تقــــــوم أيضــــــًا ينفســــــهم، وتعــــــر ممارســــــة حقــــــوقهم بأل األطفــــــال ودعــــــوةوحقوقــــــه 
  .   األطفالالجهود األهلية المهتمة بحقوق 

ويبــــرز الجــــدول الســــابق وجــــود عالقــــة دالــــة إحصــــائية بــــين جنســــية الدولــــة وأهــــداف المعالجــــة 
  .فأقل) 0.05(والقيمة دالة إحصائيًا عند مستوي معنوية اإلعالمية لحقوق األطفال 

بشـــــــكل أوضـــــــح فـــــــي  األطفـــــــالعالجـــــــة اإلعالميـــــــة لحقـــــــوق وقضـــــــايا كمـــــــا بـــــــرزت أهـــــــداف الم
  .القنوات الحكومية منها في القنوات الخاصة
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  :سلطات الدولة المذكورة بشأن قضايا الطفل  -9
  )50(جدول 

  بشأن حقوق الطفل مذكورةوسلطات الدولة ال القناةالعالقة بين جنسية 
جنسية القناة

  سلطات الدولة
مستوي  اإلجمالي مصرية لبنانية عراقية سعودية جزائرية تونسية

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك المعنوية
0.000  63.319469 31  10  46.12 93.835 89.245 33 96 48  تنفيذية
11.80.000 10.233 5  5  1 1.3 47.91 23 5.4 2 2 1  تشريعية
0.262 6.4 18  2 1  5  1 3.9 12.53 6 5.4 2 10 5  قضائية

إجمالي الحلقات التي

وردت بھا حقوق 

  .الطفل

50 37 48 76 20 49 280 

ــــــى  يشــــــير الجــــــدول الســــــابق الســــــلطة التنفيذيــــــة اهتمــــــام القنــــــوات العربيــــــة عينــــــة الدراســــــة التحليليــــــة إل
ــــــة بنســــــبة  ــــــم الســــــلطة%69للدول ــــــرًا الســــــلط%11.8التشــــــريعية بنســــــبة  ، ث القضــــــائية بنســــــبة  ة، وأخي

6.4.%  
وســــلطات الدولــــة قنــــاة ائج التفصــــيلية فيمــــا يتصــــل بالعالقــــة بــــين جنســــية الوعلــــى مســــتوى النتــــ

  : الدراسة بشأن قضايا الطفل تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي قنواتالمذكورة في 
 ــــــوات التونســــــية بنســــــبة  ةجــــــاءت الســــــلط ــــــي بالنســــــبة للقن ــــــة األول ــــــي المرتب ــــــة ف ، %96التنفيذي

، ثـــــــم %89.2، ثـــــــم القنـــــــوات الجزائريـــــــة بنســـــــبة %93.8تالهـــــــا القنـــــــوات الســـــــعودية بنســـــــبة 
، وفــــــي المرتبــــــة %46.1، ثــــــم القنــــــوات العراقيــــــة بنســــــبة %63.3القنــــــوات المصــــــرية بنســــــبة 

 %. 10األخيرة جاءت القنوات اللبنانية بنسبة 
 التشــــــــريعية فقــــــــد جــــــــاءت فــــــــي المرتبــــــــة األولــــــــي بالنســــــــبة للقنــــــــوات  وفيمــــــــا يتعلــــــــق بالســــــــلطة

ـــــــــوات المصـــــــــرية بنســـــــــبة  ، تالهـــــــــا%47.9الســـــــــعودية بنســـــــــبة  ـــــــــوات %10.2القن ـــــــــم القن ، ث
، ثــــــم القنــــــوات التونســــــية بنســــــبة %5، ثــــــم القنــــــوات اللبنانيــــــة بنســــــبة %5.4الجزائريــــــة بنســــــبة 

 %. 1.3، وفي المرتبة األخيرة جاءت القنوات العراقية بنسبة 2%
 القضــــــــائية فقـــــــد جـــــــاءت فـــــــي المرتبــــــــة األولـــــــي بالنســـــــبة للقنــــــــوات  وعلـــــــى مســـــــتوى الســـــــلطة

، ثـــــم القنـــــوات الجزائريـــــة %10، تالهـــــا القنـــــوات التونســـــية بنســـــبة %12.5ة بنســـــبة الســـــعودي
، %3.9، ثـــــــم القنـــــــوات العراقيـــــــة بنســـــــبة %5، ثـــــــم القنـــــــوات اللبنانيـــــــة بنســـــــبة %5.4بنســـــــبة 

  %.2وفي المرتبة األخيرة القنوات المصرية بنسبة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــدول العربيــــــة عينــــــة الدراســــــة بــــــإبر  ــــــة ونالحــــــظ مــــــن الجــــــدول الســــــابق اهتمــــــام كــــــل ال از ســــــلطة الدول
وتؤكــــد تلــــك النتيجــــة مــــا  ،ســــواء التشــــريعية أو القضــــائيةاألخــــرى  التنفيذيــــة عــــن بــــاقي ســــلطات الدولــــة

ـــــــم  ـــــــل ) 49(أوضـــــــحه الجـــــــدول رق ـــــــوق الطف ـــــــة لحق ـــــــدور ألهـــــــداف المعالجـــــــة اإلعالمي باســـــــتعراض ال
فــــــي الــــــدول العربيــــــة % 37.9 بنســــــبة ورد والــــــذيالحكــــــومي فــــــي عــــــرض قضــــــايا حقــــــوق األطفــــــال 

  .دراسةمحل ال
بتنــــــاول ســــــلطات الدولــــــة  خــــــالل  ضــــــئيالً  تــــــولي اهتمامــــــاً ظهــــــر الجــــــدول أن هنــــــاك بعــــــض الــــــدول وي

ــــــل  ــــــل مث ــــــوق الطف ــــــوات العــــــرض قضــــــايا حق ــــــإبراز ســــــلطةيــــــةلبنانالقن ــــــى  ، أو أنهــــــا تهــــــتم ب بقيــــــة عل
الســــلطات كمــــا فــــي جميــــع الــــدول العربيــــة عينــــة الدراســــة، لــــذلك البــــد مــــن إقــــرار مبــــدأ التــــوازن بــــين 

ـــــ ـــــب ســـــلطةالســـــلطات ق خاصـــــة أن لكـــــل منهـــــا دورهـــــا أخـــــرى  حســـــابعلـــــى  در اإلمكـــــان وعـــــدم تغلي
  . الحيوي تجاه قضايا األطفال وحقوقهم

ويبــــرز الجــــدول الســــابق وجــــود عالقــــة دالــــة إحصــــائية بــــين جنســــية الدولــــة وســــلطات الدولــــة التنفيذيــــة 
فأقــــــل، ) 0.05(ًا عنــــــد مســــــتوي معنويــــــة والقيمــــــة دالــــــة إحصــــــائي األطفــــــالوالتشــــــريعية بشــــــأن حقــــــوق 

بشــــــكل أوضــــــح فــــــي  األطفــــــالكمــــــا بــــــرزت ســــــلطات الدولــــــة المــــــذكورة فــــــي معالجــــــة حقــــــوق وقضــــــايا 
  .القنوات الخاصة منها في القنوات الحكومية

  : أساليب معالجة حقوق الطفل -10
  )51(جدول 

  األطفالوأساليب معالجة حقوق  قناةالعالقة بين جنسية ال
جنسية القناة

  

  أساليب المعالجة

مستوي   اإلجمالي  مصر  لبنان  العراق  السعودية  جزائرال  تونس

المعنوية   %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك

مجرد عرض خبري 

لموضوعات تخص 

  األطفال

33 66  29 78.4 2  4.2  52 68.4 1  5  19 38.8 136 48.6 0.000 

 0.000 48.6 136 77.6 38  70 14 36.8 28 52.1 25 21 8 46 23  طرح المشكالت
ل النتھاكات طرح حلو

  حقوق األطفال
14 28  1  2.7  20  41.7 19 25  12 60  23 46.9 89  31.8 0.000 

جوانب على  التركيز

اإلثارة لجذب الجمھور
3  6  1  2.7  24  50  2  2.6  12 60  3  6.1  45  16.1 0.000 

إجمالي الحلقات التي 

وردت بھا حقوق 

  .الطفل

50 37 48 76 20 49 280 

ـــــة وأســـــاليب معالجـــــة حقـــــوق يوضـــــح الجـــــدول الســـــابق العال ـــــم  األطفـــــالقـــــة بـــــين جنســـــية الدول التـــــي ت
تناولهــــــــا فــــــــي البــــــــرامج عينــــــــة الدراســــــــة التحليليــــــــة، حيــــــــث جــــــــاء أســــــــلوب مجــــــــرد عــــــــرض خبــــــــري 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، ثـــــم %78.4فـــــي المرتبـــــة األولـــــي بالنســـــبة للقنـــــوات الجزائريـــــة بنســـــبة  األطفـــــاللموضـــــوعات تخـــــص 
، ثـــــــم القنـــــــوات المصـــــــرية %66ة بنســـــــبة ، ثـــــــم القنـــــــوات التونســـــــي%68.4القنـــــــوات العراقيـــــــة بنســـــــبة 

، وفــــــــي المرتبــــــــة األخيــــــــرة جــــــــاءت القنــــــــوات %5، ثــــــــم القنــــــــوات اللبنانيــــــــة بنســــــــبة %38.8بنســــــــبة 
جوانـــــــب اإلثـــــــارة علـــــــى  أمـــــــا فيمـــــــا يتعلـــــــق باألســـــــلوب الخـــــــاص التركيـــــــز%. 4.2الســـــــعودية بنســـــــبة 

ــــــوات بنســــــبة  ــــــة فــــــي مقدمــــــة القن ــــــوات اللبناني ــــــم%60لجــــــذب الجمهــــــور فقــــــد جــــــاءت القن ــــــوات  ، ث القن
، %6، ثـــــم القنـــــوات التونســـــية بنســـــبة %6.1، ثـــــم القنـــــوات المصـــــرية بنســـــبة %50الســـــعودية بنســـــبة 

أمــــــا ،%2.6، وفـــــي المرتبــــــة األخيـــــرة القنــــــوات العراقيـــــة بنســــــبة %2.7ثـــــم القنــــــوات الجزائريـــــة بنســــــبة 
ــــــة  ــــــي المرتب ــــــوات المصــــــرية ف ــــــد جــــــاءت القن ــــــق باألســــــلوب الخــــــاص بطــــــرح المشــــــكالت فق فيمــــــا يتعل

، ثـــــــم القنـــــــوات الســـــــعودية بنســـــــبة %70، تالهـــــــا القنـــــــوات اللبنانيـــــــة بنســـــــبة %77.6ي بنســـــــبة األولـــــــ
، وفـــــــــي %36.8، ثــــــــم القنــــــــوات العراقيــــــــة بنســــــــبة %46، ثــــــــم القنــــــــوات التونســــــــية بنســــــــبة 52.1%

  %.21المرتبة األخيرة جاءت القنوات الجزائرية بنسبة 
ــــول النتهاكــــات حقــــوقبأمــــا فيمــــا يتعلــــق باألســــلوب الخــــاص   فقــــد جــــاءت القنــــوات  األطفــــال طــــرح حل

، ثــــــم القنــــــوات %46.9، ثــــــم القنــــــوات المصــــــرية بنســــــبة %60اللبنانيــــــة فــــــي المرتبــــــة األولــــــي بنســــــبة 
، ثــــــــم القنــــــــوات العراقيــــــــة بنســــــــبة %28، ثــــــــم القنــــــــوات التونســــــــية بنســــــــبة %41.7الســــــــعودية بنســــــــبة 

  %.2.7، وفي المرتبة األخيرة جاءت القنوات الجزائرية بنسبة 25%
ــــوات التونســــية بمجــــرد عــــرض خبــــري لموضــــوعات تخــــص  ونالحــــظ مــــن الجــــدول الســــابق اهتمــــام القن

، %78.4مــــــن بــــــاقي أســــــاليب المعالجــــــة، وأيضــــــًا القنــــــوات الجزائريــــــة بنســــــبة % 66بنســــــبة  األطفــــــال
، أمــــــا القنــــــوات الســــــعودية فقــــــد اهتمــــــت بأســــــلوب %68.4وكــــــذلك أيضــــــًا القنــــــوات العراقيــــــة بنســــــبة 
، وأيضـــــــًا القنـــــــوات %52بنســـــــبة  األطفـــــــالعالجـــــــة حقـــــــوق طـــــــرح المشـــــــكالت مـــــــن بـــــــين أســـــــاليب م

  %.77.6، وكذلك أيضًا القنوات المصرية بنسبة %70اللبنانية بنسبة 
ـــــــى  وبصـــــــفة عامـــــــة يشـــــــير الجـــــــدول الســـــــابق اهتمـــــــام القنـــــــوات العربيـــــــة عينـــــــة الدراســـــــة التحليليـــــــة إل

ـــــري لموضـــــوعات تخـــــص  ـــــالبأســـــاليب مجـــــرد عـــــرض خب  %48.6، وطـــــرح المشـــــكالت بنســـــبة األطف
 ، ثـــــم التركيـــــز%31.8بنســـــبة  األطفـــــاللكـــــل منهمـــــا، ثـــــم اهتمامهـــــا بطـــــرح حلـــــول النتهاكـــــات حقـــــوق 

  %.16.1جوانب اإلثارة لجذب الجمهور بنسبة على 
وأســــاليب معالجــــة قنــــاة وعلــــى مســــتوى النتــــائج التفصــــيلية فيمــــا يتصــــل بالعالقــــة بــــين جنســــية ال

ــــى  ــــات الجــــدول الســــابق إل ــــال تشــــير بيان ــــوق األطف ــــة إحصــــائية بــــين جنســــية وجــــود عالحق قــــة دال
ــــة لحقــــوق  ــــة وأســــاليب المعالجــــة اإلعالمي ــــالالدول ــــة  األطف ــــد مســــتوي معنوي ــــة إحصــــائيًا عن والقيمــــة دال

  .فأقل) 0.05(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــى  ويكشـــــف الجـــــدول ـــــة ال تـــــولي اهتمامـــــًا بتنـــــوع أســـــاليب عـــــرض عل أن هنـــــاك بعـــــض الـــــدول العربي
تلــــــك علــــــى  بنــــــان، ممــــــا يســــــتوجبلة، و الســــــعودي، مثــــــل الجزائــــــر األطفــــــالومعالجــــــة حقــــــوق وقضــــــايا 

  .األطفالأن تأخذ في االعتبار التنوع والتباين في عرض حقوق وقضايا القنوات 
  

  :له حقوق األطفالوردت من خال  التيالقالب التليفزيوني  -11
  )52(جدول 

  العالقة بين جنسية القناة والقالب التليفزيوني الذي وردت من خالله حقوق الطفل
جنسية القناة

  الب التليفزيونيالق

مستوي  اإلجمالي مصرية لبنانية عراقية سعودية جزائرية تونسية

المعنوية   %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

حديث مباشر لمقدم

  البرنامج

10 20  6  16.2-  -  29 38.21  5  14 28.660 21.40.000 

 57.112745.40.000 28  75 19.715 89.615 18.943  7  38 19  حوار

 44.916057.10.000 22  10  55.32 87.542 67.642 25  54 27  تقرير تليفزيوني

 0.059  5 14  -  -  10  10.52  8 4.2  2  -  -  4  2  تحقيق تليفزيوني

  -  -  -  -  -2.04  1  -  -  -  -  -  -  -  -  أخري

إجمالي الحلقات 

التي وردت بھا 

  حقوق الطفل

50 37 48 76 20 49 280 

لعالقــــــة بــــــين جنســــــية الدولــــــة والقالــــــب التليفزيــــــوني الــــــذي ورد مــــــن خاللــــــه يوضــــــح الجــــــدول الســــــابق ا
حقـــــوق األطفـــــال، حيـــــث جـــــاء قالـــــب الحـــــديث المباشـــــر لمقـــــدم البرنـــــامج فـــــي المرتبـــــة األولـــــي بالنســـــبة 

ـــــــــة بنســـــــــبة  ـــــــــوات العراقي ـــــــــوات المصـــــــــرية بنســـــــــبة %38.2للقن ـــــــــوات %28.6، تالهـــــــــا القن ـــــــــم القن ، ث
، وفــــــي المرتبــــــة األخيــــــرة القنـــــــوات %16.2ائريــــــة بنســــــبة ، ثــــــم القنــــــوات الجز %20التونســــــية بنســــــبة 
ــــــة بنســــــبة  ــــــوات الســــــعودية%5اللبناني ــــــي القن ــــــب الحــــــديث المباشــــــر ف ــــــم يظهــــــر قال ــــــب . ، ول أمــــــا القال

ــــوات الســــعودية بنســــبة  ــــي بالنســــبة للقن ــــة األول ــــد جــــاء فــــي المرتب ــــوات %89.6الحــــواري فق ، تالهــــا القن
، ثــــــــم القنــــــــوات التونســــــــية بنســــــــبة %57.1ســــــــبة ، ثــــــــم القنــــــــوات المصــــــــرية بن%75اللبنانيــــــــة بنســــــــبة 

، وفـــــــي المرتبـــــــة األخيـــــــرة جـــــــاءت القنـــــــوات الجزائريـــــــة %19.7، ثــــــم القنـــــــوات العراقيـــــــة بنســـــــبة 38%
أمـــــا قالـــــب التقـــــارير التليفزيونيـــــة فقـــــد جـــــاء فـــــي المرتبـــــة األولـــــي بالنســـــبة للقنـــــوات %. 18.9بنســـــبة 

، ثــــــــم القنــــــــوات العراقيــــــــة %67.6، تالهــــــــا القنــــــــوات الجزائريــــــــة بنســــــــبة %87.5الســــــــعودية بنســــــــبة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــوات التونســـــــية بنســـــــبة %55.3بنســـــــبة  ـــــــم القن ـــــــوات المصـــــــرية بنســـــــبة %54، ث ـــــــم القن ، %44.9، ث
، أمــــــا قالــــــب التحقيقــــــات التليفزيونيــــــة %10وفــــــي المرتبــــــة األخيــــــرة جــــــاءت القنــــــوات اللبنانيــــــة بنســــــبة 

هـــــا القنـــــوات اللبنانيـــــة ، تال%10.5فقـــــد جـــــاء فـــــي المرتبـــــة األولـــــي بالنســـــبة للقنـــــوات العراقيـــــة بنســـــبة 
، وفــــــــي المرتبــــــــة األخيــــــــرة جــــــــاءت القنــــــــوات %4.2، ثــــــــم القنــــــــوات الســــــــعودية بنســــــــبة %10بنســــــــبة 

  .من القنوات الجزائرية والقنوات المصرية ، ولم يظهر هذا القالب في كل%4 التونسية بنسبة
يليــــة بتقــــديم اهتمــــام القنــــوات العربيــــة عينــــة الدراســــة التحلإلــــى  وبصــــفة عامــــة يشــــير الجــــدول الســــابق

ـــــة بنســـــبة  ـــــارير تليفزيوني ـــــي شـــــكل تق ـــــال ف ـــــوق األطف ـــــوني بنســـــبة %57.1حق ـــــم شـــــكل حـــــوار تليفزي ، ث
، وفـــــي المرتبـــــة األخيـــــرة جـــــاء شـــــكل التحقيقـــــات %21.4، ثـــــم شـــــكل حـــــديث مباشـــــر بنســـــبة 45.4%

  %.5التليفزيونية بنسبة 
القوالـــــب واألشـــــكال أن هنـــــاك بعــــض الـــــدول العربيـــــة ال تـــــولي اهتمامــــًا بتنـــــوع علـــــى  ويكشــــف الجـــــدول

علــــــى  الفنيــــــة لتنــــــاول حقــــــوق وقضــــــايا األطفــــــال مثــــــل الجزائــــــر، الســــــعودية، ومصــــــر، ممــــــا يســــــتوجب
ـــــدول أن تأخـــــذ فـــــي االعتبـــــار التنـــــوع  القـــــائمين باالتصـــــال العـــــاملين فـــــى البـــــرامج التليفزيونيـــــة بتلـــــك ال

مـــــن وصـــــول  والتبـــــاين بـــــين القوالـــــب واألشـــــكال الفنيـــــة لتنـــــاول حقـــــوق وقضـــــايا األطفـــــال ممـــــا يســـــهل
الرســــــالة اإلعالميــــــة المســــــتهدفة للجمهــــــور بمختلــــــف فئاتــــــه العمريــــــة وطبقاتــــــه االجتماعيــــــة واالهتمــــــام 
ـــــــى طـــــــرح  ـــــــر عل ـــــــدرة أكب ـــــــيح ق ـــــــي تت ـــــــة الت ـــــــارير الميداني ـــــــة والتق ـــــــات التليفزيوني ـــــــر بالتحقيق بدرجـــــــة أكب
ـــــر موضـــــوعية ،وعـــــرض  ـــــي يتعرضـــــون لهـــــا بصـــــورة أكث ـــــال واالنتهاكـــــات الت ـــــوق األطف مشـــــكالت وحق

  .ف وجهات النظر حول تلك القضاياتللمخ
  

وعلـــى مســـتوى النتـــائج التفصـــيلية فيمـــا يتصـــل بالعالقـــة بـــين جنســـية القنـــاة والقالـــب التليفزيـــوني 
 :الذي ورد من خالله حقوق الطفل تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلى

ـــــوق األ ـــــاول حق ـــــب الفنيـــــة لتن ـــــة القوال ـــــين جنســـــية الدول ـــــة إحصـــــائية ب طفـــــال والقيمـــــة وجـــــود عالقـــــة دال
  .فأقل) 0.05(دالة إحصائيًا عند مستوي معنوية 

ــــوا ــــر فــــي القن ــــال بشــــكل أكب ــــوق األطف ــــدم فــــي إطارهــــا حق ــــة المق ــــب الفني ــــوع فــــي القوال ــــرز التن ت كمــــا ب
  .الخاصة منها القنوات الحكومية

  
  
  
  
  
  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :مقدم المعلومات عن حقوق الطفل) 12
  )53(جدول 

  علومات عن حقوق األطفالالعالقة بين جنسية القناة ومقدم الم
جنسية القناة

  مقدم

  المعلومات

 عن حقوق

 األطفال

 اإلجمالي مصرية لبنانية عراقية سعودية جزائرية تونسية

مستوي

المعنوية   %  ك  %  ك %  ك  %  ك  %  ك  %  ك%  ك

0.000 2040.818164.6  5 742156.84797.95572.41 37  المذيعون

0.005 24.3 68 8.2 4 15 16.21939.62228.93 286 14  األطفال أنفسھم

0.043 26.8 1632.775  -  -18.91633.32431.6 247 12  أسرة الطفل

0.000 2857.117060.7 601745.94695.83039.51995 30  ضيوف البرنامج

  -  -  -  -  -  -  -6.12 3  -  -  -  - -  -  ىأخر

إجمالي الحلقات 

التي وردت بھا 

  حقوق الطفل

50 37 48 76 20 49 280 

يوضـــــــح الجـــــــدول الســـــــابق العالقـــــــة بـــــــين جنســـــــية الدولـــــــة ومقـــــــدم المعلومـــــــات عـــــــن حقـــــــوق وقضـــــــايا 
ـــــة األولـــــي بالنســـــبة للقنـــــوات الســـــعودية بنســـــبة األطفـــــال ، %97.9، حيـــــث جـــــاء المـــــذيعون فـــــي المرتب

، ثــــــــم القنـــــــــوات %72.4، ثـــــــــم القنــــــــوات العراقيــــــــة بنســــــــبة %74تالهــــــــا القنــــــــوات التونســــــــية بنســــــــبة 
، وفـــــي المرتبـــــة األخيـــــرة جـــــاءت %40.8، ثـــــم القنـــــوات المصـــــرية بنســـــبة %56.8الجزائريـــــة بنســـــبة 

كمصــــــدر للمعلومــــــات فقــــــد جــــــاء فــــــي المرتبــــــة األولــــــي  األطفــــــالأمــــــا %. 5القنــــــوات اللبنانيــــــة بنســــــبة 
وات ، ثـــــم القنـــــ%28.9، تالهـــــا القنـــــوات العراقيـــــة بنســـــبة %39.6بالنســـــبة للقنـــــوات الســـــعودية بنســـــبة 

، وفـــــــي %15، اللبنانيـــــــة بنســـــــبة %16.2، ثـــــــم القنـــــــوات الجزائريـــــــة بنســـــــبة %28التونســـــــية بنســـــــبة 
كمصــــــــــدر  األطفــــــــــالأمــــــــــا أســــــــــرة %. 8.2المرتبـــــــــة األخيــــــــــرة جــــــــــاءت القنــــــــــوات المصــــــــــرية بنســـــــــبة 

ــــــوات الســــــعودية بنســــــبة  ، تالهــــــا القنــــــوات المصــــــرية %33.3للمعلومــــــات فقــــــد جــــــاء فــــــي مقدمــــــة القن
، وفـــــي %24، ثـــــم القنـــــوات التونســـــية بنســـــبة %31.6ت العراقيـــــة بنســـــبة ، ثـــــم القنـــــوا%32.7بنســـــبة 

كمصـــــدر  األطفـــــال، ولـــــم تظهـــــر أســـــرة %18.9المرتبـــــة األخيـــــرة جـــــاءت القنـــــوات الجزائريـــــة بنســـــبة 
ـــــة، أمـــــا ضـــــيوف البرنـــــامج كمصـــــدر مـــــن مصـــــادر المعلومـــــات عـــــن  للمعلومـــــات فـــــي القنـــــوات اللبناني

، تالهـــــا القنـــــوات %95.8قنـــــوات الســـــعودية بنســـــبة فقـــــد جـــــاء فـــــي مقدمـــــة ال األطفـــــالحقـــــوق وقضـــــايا 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، ثـــــــــم القنـــــــــوات المصـــــــــرية بنســـــــــبة %60، ثـــــــــم القنـــــــــوات التونســـــــــية بنســـــــــبة %95اللبنانيـــــــــة بنســـــــــبة 
، وفـــــي المرتبـــــة األخيـــــرة جـــــاءت القنـــــوات العراقيـــــة %45.9، ثـــــم القنـــــوات الجزائريـــــة بنســـــبة 57.1%
  %.   39.5بنسبة 

ونســــــــية، الجزائريــــــــة، الســــــــعودية، وكــــــــذلك القنــــــــوات ونالحــــــــظ مــــــــن الجــــــــدول الســــــــابق أن القنــــــــوات الت
، وكانــــت النســــب بالترتيــــب األطفــــالن للمعلومــــات عــــن حقــــوق عراقيــــة قــــد تفوقــــت فــــي تقــــديم المــــذيعيال

، أمــــــــا القنــــــــوات اللبنانيــــــــة والمصــــــــرية فقــــــــد تفوقــــــــت %)72.4، %97.9، %56.8، %74(كــــــــاآلتي 
ـــــوق  ـــــامج للمعلومـــــات عـــــن حق ـــــديم ضـــــيوف البرن ـــــي تق ـــــالف ـــــاألطف ـــــب كـــــاآلتي ، وكان ت النســـــب بالترتي

)95% ،57.1.(%  
اهتمــــام القنــــوات العربيــــة عينــــة الدراســــة التحليليــــة بتقــــديم إلــــى  وبصــــفة عامــــة يشــــير الجــــدول الســــابق

، تالهـــــــا ضـــــــيوف البرنـــــــامج %64.6بنســـــــبة  األطفـــــــالالمـــــــذيعين أنفســـــــهم للمعلومـــــــات عـــــــن حقـــــــوق 
بنســــــبة  األطفــــــاليــــــرة جــــــاء ، وفــــــي المرتبــــــة األخ%26.8، ثــــــم أســــــرة الطفــــــل بنســــــبة %60.7بنســــــبة 
24.3.%  

ويبـــــرز الجـــــدول الســـــابق وجـــــود عالقـــــة دالـــــة إحصـــــائية بـــــين جنســـــية الدولـــــة ومقـــــدم المعلومـــــات عـــــن 
  .فأقل) 0.05(والقيمة دالة إحصائيًا عند مستوي معنوية  األطفالحقوق 

 ونخلــــص مــــن نتــــائج الجــــدول الســــابق إلــــى أهميــــة وخطــــورة الــــدور الــــذى يقــــوم بــــه القــــائمون باالتصــــال
ـــــل وتبســـــيط مـــــواد  ـــــوق الطف ـــــوعيتهم بقضـــــايا حق ـــــة والضـــــرورة الملحـــــة لت ـــــرامج الحـــــوار التليفزيوني ـــــى ب ف

وكـــــــذلك قيـــــــام المؤسســـــــات الرســـــــمية ومنظمـــــــات ، االتفاقيـــــــة الدوليـــــــة لحقـــــــوق الطفـــــــل وشـــــــرحها لهـــــــم
داخـــــل كـــــل دولـــــة إذ أظهـــــرت نتـــــائج التحليـــــل  األطفـــــالالمجتمـــــع المـــــدني بإمـــــدادهم بمســـــتجدات واقـــــع 

ـــــة الكيفـــــي فـــــى هـــــ ـــــات العربي ـــــة واالتفاقي ـــــالمواثيق الدولي ـــــائمين باالتصـــــال ب ـــــة الق ذا الشـــــأن ضـــــعف ثقاف
اول يـــــــوم الطفـــــــل العربـــــــي فـــــــى والقـــــــوانين المحليـــــــة المعنيـــــــة بحقـــــــوق الطفـــــــل وٕاغفـــــــال االهتمـــــــام بتنـــــــ

ـــــوبر ـــــة محـــــل الدراســـــة ذكـــــر " تشـــــرين األول"أكت ـــــوات التليفزيوني ـــــت القن ـــــث أغفل ى أمـــــن كـــــل عـــــام  حي
ســـــواء داخـــــل نطـــــاق الدولـــــة أو تنـــــاول مـــــا يتعـــــرض لـــــه الطفـــــل العربـــــي مـــــن  تفاصـــــيل تتعلـــــق بالطفـــــل

  .الجمهورية العربية السورية انتهاكات لحقوقه خاصة في
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 : تخصص الضيوف المقدمين لحقوق الطفل) 13

  )54(جدول 
  العالقة بين جنسية القناة وتخصص الضيوف المقدمين لحقوق الطفل

  تخصص

  الضيوف

  فلالمقدمين لحقوق الط

  جنسية القناة
مستوي  المجموع

 المعنوية
  مصرية  لبنانية  عراقية  سعودية  جزائرية تونسية

  % ك  % ك  % ك  % ك  % ك  % ك% ك

  0.001 5519.6  6.1 3  5 1 1837.51823.7 13.5 5 1020  .حكومي  مسئول

ة في مسئول ة جمعي  أھلي

  .باألطفال  معنية
8 16 3 8.1 1020.81 1.3 1155  5 10.2 3813.6 0.000  

ومي بمجلس مسئول  ق

  .باألطفال  معنية مؤسسة
4 8   -   -  1225   -   -   -   -  1122.4 279.6 0.000  

ة بمنظمة مسئول  عربي

  باألطفال معنية
 -   -  -   -  -   -  -   -  -   -  -   -  -   -  - 

ة مسئول ة بمنظم  دولي

  .باألطفال  معنية
1 2   -  -  -   -  -  -  -  -  -   -  1 0.4 0.464  

ر ي خبي ئ مھن  ونبش

  األطفال
3 6  1027  2960.4 -  -  -  - 2 4.1  4415.7 0.000  

ي متخصص طبيب  ف

 .األطفال  شئون
3 6  3 8.1 2858.38 10.5 2 10  1020.4 5419.3 0.000  

  0.002 1.4 4  8.2 4 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .دين  رجل

 حقوق مجال في ناشط

 . اإلنسان
4 8  4 10.8 3 6.3  -  -  -  - 7 14.3 186.4 0.023  

  0.000 196.8  4.1 2  25 5 1013.2 -  -  -  -   4 2  .أخرى تّذكر 

إجمالي الحلقات التي 

  وردت بھا حقوق الطفل
50 37 48 76 20 49 280  -  

يتبين من الجدول السابق أن فئة المسئول الحكومي جاءت في المرتبة األولي بين فئات تخصص 
وجاءت في  ،%)19.6( ة الحكومية والخاصة بنسبةالضيوف المقدمين لحقوق الطفل بالقنوات العربي

 وتلي ذلك فئة خبير ،%)19.3(المرتبة الثانية وبفارق بسيط فئة طبيب متخصص في شئون األطفال 
وجاءت %) 13.6(باألطفال  معنية أهلية جمعية في ثم فئة مسئول%) 15.7(األطفال  بشئون مهني



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 6.4(اإلنسان  حقوق مجال في وناشط %) 9.6(باألطفال  معنية مؤسسة قومي بمجلس فئات مسئول
على  في المراتب األخيرة%)  0.4(باألطفال  معنية دولية بمنظمة مسئولو ) %1.4(دين  ورجل%) 

  .الترتيب 
، فنــــان تشــــكيلي: وتضــــمنت فئــــات%)  6.8(فــــي المرتبــــة قبــــل األخيــــرة " تــــذكر ىأخــــر "وظهــــرت فئــــة 

، ومحـــــــامٍ ، تـــــــرجم كتـــــــب أطفـــــــالوم، ومـــــــدرس، وصـــــــاحب شـــــــركة قطـــــــاع خـــــــاص، وبطـــــــل رياضـــــــي
  . وباحث علمي وضابط مرور؛ وجاءت بنسب متقاربة

 معنية بينما لم تتضمن تخصصات الضيوف المقدمين لحقوق الطفل أي مسئول بمنظمة عربية
  .باألطفال

  
وعلـــى مســـتوى النتـــائج التفصـــيلية فيمـــا يتصـــل بالعالقـــة بـــين جنســـية القنـــاة وطبيعـــة تخصـــص 

  : مادة التليفزيونية تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلىالمصادر المتضمنة فى ال
صـــــص الضـــــيوف المقـــــدمين لحقـــــوق الطفـــــل وتخ ،وجـــــود عالقـــــة دالـــــة إحصـــــائيًا بـــــين جنســـــية القنـــــاة

المجــــــالس القوميـــــة أو المؤسســـــات الوطنيــــــة  واألطبـــــاء المتخصصـــــين فـــــى شــــــئون األطفـــــال، مســـــئول(
رجــــــل ديــــــن وناشــــــط فــــــى مجــــــال  معنيــــــة باألطفــــــال،الجمعيــــــة األهليــــــة ال والمعنيــــــة باألطفــــــال، مســــــئول

، حيـــــــــث قـــــــــل مســـــــــتوى المعنويـــــــــة لكـــــــــل مصـــــــــدر مـــــــــن الضـــــــــيوف علـــــــــى حـــــــــدة )حقـــــــــوق اإلنســـــــــان
  .)0.05(نع

عدم وجود عالقة دالة إحصائيا بين متغير جنسية القناة وفئة على  وتؤكد نتائج الجدول السابق أيضا
خصص الضيوف المقدمين لحقوق الطفل باألطفال كفئة فرعية لمتغير ت معنية دولية بمنظمة مسئول

  .)0.464(عند مستوي المعنوية 
مستوي كل دولة عربية تنوعت تخصصات الضيوف المقدمين لحقوق الطفل من دولة عربية  وعلى
تصدر المسئولون الحكوميون الضيوف المقدمين لحقوق  يةوالعراق يةتونسال القنوات ففي كل من، ألخرى

 بشئون احتلت فئة خبير مهني يةالجزائر القنوات وفي ، التوالي ىعل% 23.7و% 20الطفل بنسب 
بينما احتلت ، من بين تخصصات الضيوف المقدمين لحقوق الطفل%) 27(األطفال المرتبة األولي 

السعودية، وجاءت فئة  بالقنوات%) 58.3(المرتبة األولي  األطفال شئون في متخصص فئة طبيب
 طفال في مقدمة تخصصات الضيوف المقدمين لحقوق الطفلباأل معنية أهلية جمعية في مسئول

باألطفال في مقدمة  معنية مؤسسة قومي بمجلس بينما جاءت فئة مسئول، يةالعراق القنواتب%) 55(
وتركز معظمها فى االستعانة بخبراء من المجلس  ،يةمصر بالقنوات ال%) 23.7( هذه التخصصات

  .القومي للطفولة واألمومة
ــــي هــــذا اإلطــــا ــــائج الدراســــةوف ــــى  ر تشــــير نت ــــة إل تخصصــــات الضــــيوف " مســــئول حكــــومي"تصــــدر فئ

ــــــــــــــة  ــــــــــــــالقنوات الحكومي ــــــــــــــل ب ــــــــــــــوق الطف ــــــــــــــدمين لحق ــــــــــــــالقنوات الخاصــــــــــــــة         %) 22.9(المق عنهــــــــــــــا ب



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ومــــــا تعكســــــه القنــــــوات  ،ويمكــــــن تفســــــير ذلــــــك فــــــي إطــــــار السياســــــة العامــــــة لكــــــل قنــــــاة ،%)18.8(
  .الحكومية من توجهات للدولة التي تبثها

المســــئولين : مــــن كــــلعلــــى  وجــــود انخفــــاض واضــــح فــــي االعتمــــادإلــــى  ك تشــــير نتــــائج التحليــــلوبــــذل
، مـــــــات الدوليـــــــة المعنيـــــــة بحقـــــــوق الطفـــــــل، ورجـــــــال الـــــــدين، والمســـــــئولين بالمنظبالمنظمـــــــات عربيـــــــة

ــــل ــــوق الطف ــــي مجــــال حق ــــي هــــذا المجــــال، والناشــــطين ف ــــارهم متخصصــــين ف ــــك باعتب ــــل ، وذل ــــي مقاب ف
إلــــى  ، بمــــا يشــــير بشــــكل واضــــحن الحكــــوميين فــــي تقــــديم هــــذه الحقــــوقوليالمســــئعلــــى  زيــــادة االعتمــــاد
القنــــــوات الحكوميــــــة والخاصــــــة بالــــــدول العربيــــــة بشــــــكل عــــــام؛ وهــــــذا مــــــا يلفــــــت علــــــى  ســــــيطرة الدولــــــة

ـــــى  األنظـــــار ـــــى  ضـــــرورة توجيـــــه االهتمـــــامإل للتنـــــاول االعالمـــــى لحقـــــوق  أن وجـــــود ميثـــــاق إعالمـــــيإل
 ويحـــــد مـــــن ســـــيطرة الدولـــــة، ميـــــة والخاصـــــة حريـــــة التعبيـــــرت الحكو يكفـــــل لإلعالميـــــين بـــــالقنوا الطفـــــل
  .مهمًا لكفالة إعالم محايدالمؤسسات اإلعالمية أصبح مطلبًا على 

  
 : "مصادر المعلومات" الطفل وقالمرجعية لعرض حق األسس واألطر )14

 )55(جدول 
  العالقة بين جنسية القناة  واألطر المرجعية لعرض حقوق الطفل

  األسس واألطر
جعية لعرض حقوق المر 

  الطفل

  جنسية القناة
 مستوي اإلجمالي

المعنوية
  مصرية   لبنانية   عراقية   سعودية   جزائرية   تونسية 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  30.70.000  38.886 19  10.51050 58.38 24.328 9 1224 .والبحوث  الدراسات
 والتقاليد العادات

  المجتمعية 
1724 5 13.529  60.41  1.35 25 27  55.184  30 0.000 

 األسرة أو الطفل قوانين

  .المحلية  
1224  9 24.326  54.22  2.6 9 45  8  16.366  23.60.000  

 عن الوطنية التقارير

  .األطفال  حالة
2346  1437.81  2.1 -  - 15 4  8.243  15.40.000  

  0.000  15  18.442 9  10 2 - - 25 12 7.2 1 1836السماوية  الشرائع تعاليم
 الدولية االتفاقية مواد

  .الطفل  لحقوق
2 4   -  -  10  2.8  -   -  7 35  4  8.2 23  8.2 0.000  

 عن الدولية التقارير

  .األطفال  حقوق
2 4  5 13.51  2.1  -  - 15 5  10.214  5  0.020  

  0.162 1.4  4  -  -  15 3.9 3 - - -- - -  .أخرى تّذكر 
قات التي إجمالي الحل

  وردت بھا حقوق الطفل
50 37 48 76 20 49 280  -  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــائج الجـــــــدول الســـــــابق ـــــــى  تشـــــــير نت ـــــــة الدراســـــــاتإل ـــــــات األســـــــس واألطـــــــر  تصـــــــدر فئ والبحـــــــوث لفئ
ـــــــل  ـــــــة لعـــــــرض حـــــــق الطف ـــــــة  ،%)30.7(المرجعي ـــــــارق بســـــــيط جـــــــاءت فئ ـــــــة وبف ـــــــة الثاني ـــــــي المرتب وف

األســــــــــــــرة و  الطفــــــــــــــلوتلــــــــــــــي ذلــــــــــــــك فئــــــــــــــة قــــــــــــــوانين  ،%)30(المجتمعيــــــــــــــة  والتقاليــــــــــــــد العــــــــــــــادات
 ثـــــم تعـــــاليم الشـــــرائع ،%)15.4( األطفـــــال حالـــــة عـــــن الوطنيـــــة ثـــــم فئـــــة التقـــــارير ،%)23.6(المحليـــــة

 والتقــــــــارير ،%)8.2(لطفــــــــل ا الدوليــــــــة لحقــــــــوق االتفاقيــــــــة فئتــــــــا مــــــــواد وجــــــــاءت ،%)15( الســــــــماوية
  .التوالي ىالمرتبتين األخيرتين علفي %) 5( األطفال حقوق عن الدولية

تم تأليفهـــــا يـــــكتـــــب ال(: وتضـــــمنت) %1.4(بنســـــبة  فـــــي المرتبـــــة األخيـــــرة" ي تـــــذكرأخـــــر "وظهـــــرت فئـــــة 
  ).في مجال حقوق الطفل

  
واألطــــر المرجعيــــة  قنــــاةجنســــية الوعلــــى مســــتوى النتــــائج التفصــــيلية فيمــــا يتصــــل بالعالقــــة بــــين 

  : ، تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلىلعرض حقوق الطفل
فئات األسس واألطر المرجعية لعرض حق جميع غير جنسية القناة و وجود عالقة دالة إحصائية بين مت

  .0.05حيث قل مستوى المعنوية لكل من هذه األطر على حدة عن الطفل 
مستوي كل دولة عربية تنوعت األسس واألطر المرجعية لعرض حق الطفل بالقنوات التليفزيونية  وعلى

في   األطفال حالة عن فئة التقارير الوطنيةجاءت  يةتونسالقنوات الففي ، من دولة عربية ألخرى
السعودية  القنواتوفي كل من  ،%)46(مقدمة األسس واألطر المرجعية لعرض حقوق الطفل بنسبة

تصدرت فئة العادات والتقاليد المجتمعية األسس واألطر المرجعية التي تم استقاء  يةمصر القنوات الو 
% 50.1بالسعودية و% 60.4تها إذ جاءت نسب، ع التحليلالمعلومات منها بالقنوات التليفزيونية موض

 يةلبنانال القنواتو  يةالعراقالمرتبة األولي في كل من القنوات  البحوثو  ، واحتلت فئة الدراساتبمصر
  . التواليعلى  %50و% 10.5 بنسبة

 الدولية ةاالتفاقي مواد: كل منعلى  وجود انخفاض واضح في االعتمادإلى  وبذلك تشير نتائج التحليل
بما يعكس بوضوح عدم اهتمام الدول العربية ، األطفال حقوق عن الدولية الطفل، والتقارير لحقوق

موضع الدراسة بنقل تجارب وثقافات الدول المتقدمة في مجال حقوق الطفل ؛ وذلك في مقابل ارتفاع 
ضرورة إلى  قتضي اإلشارةوهذا ما ي، القوانين المحلية التي تنظم حقوق الطفل ىواضح في االعتماد عل

 . العالم الخارجي واالستفادة مما حققه من نجاحات في مجال حقوق الطفل ىاالنفتاح عل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : الجمهور المستهدف من تناول الحق )15

  )56(جدول 
  العالقة بين جنسية القناة والجمهور المستهدف من تناول الحق

فئات الجمھور 

المستھدف من تناول 

  الحق

  جنسية القناة
مستوي   اإلجمالي

المعنوية
  مصرية  لبنانية  عراقية  سعودية  جزائرية  تونسية

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  79.618164.60.000 39 40 46.18 66.735 32  73 27 80 40  .المجتمع ككل 

  0.000 40.811240 20 42.11890 31.332 35.115 13 28 14  .األسرة 

ميونالمسئولون الحكو

لمعنيون بحقوق ا

  األطفال

25 50 13 35.1 -   -  8 10.5 -   -  9  18.455 19.60.000 

  13.60.000 26.538 13 25 5 2.6 2 6.3  24.33  9 12  6  .األطفال 

مسئولو منظمات 

  .المجتمع المدني 
9  18 8 21.6 -   -   -   -   -   -  1  2 18 6.4 0.000  

  0.464 0.4  1  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   2  1  .البرلمانيون 

  0.018 1.8  5  -   -   -   -  6.6 5  -   -   -   -   -   -   .أخرى تذكر 

إجمالي الحلقات التي 

وردت بھا حقوق 

  الطفل

50 37 48 76 20 49 280  -  

ـــــات الجمهـــــور  ـــــين فئ ـــــي ب ـــــة األول ـــــة المجتمـــــع ككـــــل جـــــاءت فـــــي المرتب يظهـــــر الجـــــدول الســـــابق أن فئ
وجـــــــاءت فـــــــي  ،%)64.6(اصـــــــة المســـــــتهدف مـــــــن تنـــــــاول الحـــــــق بـــــــالقنوات العربيـــــــة الحكوميـــــــة والخ

ن بحقــــــوق يلمعنيــــــان ين الحكــــــومييالمســــــئولوتلــــــي ذلــــــك فئــــــة %)  40(المرتبــــــة الثانيــــــة فئــــــة األســــــرة 
ـــــــة  ،%)19.6( األطفـــــــال منظمـــــــات المجتمـــــــع  مســـــــئولىوجـــــــاءت فئتـــــــا  ،%)13.6( األطفـــــــالثـــــــم فئ
  .الترتيب  ىفي المرتبتين األخيرتين عل%) 0.4(ن و لبرلمانيوا%) 6.4(المدني 

وتضـــــمنت فئـــــة الجهـــــات التنفيذيـــــة %) 1.8(فـــــي المرتبـــــة قبـــــل األخيـــــرة " تـــــذكر ىأخـــــر "ئـــــة وظهـــــرت ف
  . بالدولة
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واألطــــر المرجعيــــة  قنــــاةجنســــية الوعلــــى مســــتوى النتــــائج التفصــــيلية فيمــــا يتصــــل بالعالقــــة بــــين 
  : ، تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلىلعرض حقوق الطفل

  ًالتاليــــة  ات الجمهــــور المســــتهدفجنســــية القنــــاة وفئــــبــــين متغيــــر  وجــــود عالقــــة دالــــة إحصــــائيا      
ــــــون ، المجتمــــــع ككــــــل، األطفــــــال، األســــــرة( ــــــون بحقــــــوق االمســــــئولون الحكومي  األطفــــــال،لمعني

 الفئــــاتمــــن هــــذه فئــــة حيــــث قــــل مســــتوى المعنويــــة لكــــل  )مســــئولو منظمــــات المجتمــــع المــــدني
  .0.05على حدة عن 

  ًــــة إحصــــائيا ــــين متغيــــر  عــــدم وجــــود عالقــــة دال ــــةجب ــــة البرلمــــانيين كفئ ــــة  نســــية القنــــاة وفئ فرعي
  .)0.464(لمتغير الجمهور المستهدف من تناول الحق عند مستوي المعنوية 

فئات  "المجتمع ككل"تصدر فئة إلى  كل دولة عربية تشير نتائج الجدول السابق ىمستو  ىوعل
 بنسبةوالجزائر  ،%)80(بنسبة وذلك بكل من تونس  ،الجمهور المستهدف من تناول حقوق الطفل

بينما %) 79.6(بنسبة ومصر %) 46.1( بنسبةوالعراق %) 66.7( بنسبةوالسعودية %) 73(
  %).90( وبنسبة فئات الجمهور المستهدف من تناول حقوق الطفل بلبنان "األسرة" تصدرت فئة

ه تراجـــــع اهتمـــــام قنـــــوات التليفزيـــــون بتوجيـــــإلـــــى  وتشـــــير نتـــــائج التحليـــــل بوجـــــه عـــــام فـــــي هـــــذا اإلطـــــار
فــــــي مقابــــــل ارتفــــــاع ملحــــــوظ فــــــي   األطفــــــالفئــــــة جمهــــــور إلــــــى  حقــــــوق للطفــــــلب الخــــــاصمضــــــمونها 

ــــز ــــه برامجهــــا للمجتمــــع بوجــــه عــــام دون التركي ــــى  توجي ــــات المجتمــــععل ــــة مــــن فئ ــــة معين ــــد ، فئ وهــــذا ق
ـــــك ال يعنـــــى أن ،يرجـــــع باألســـــاس أن جمهورهـــــا األساســـــى هـــــو األســـــرة والكبـــــار بشـــــكل عـــــام  لكـــــن ذل

 األطفـــــالدون إعطـــــاء  أســـــرهممـــــن خـــــالل  األطفـــــاليـــــون العربيـــــة بالتعامـــــل مـــــع تكتفـــــي قنـــــوات التليفز 
تهــــــا وعــــــرض قضــــــاياهم بأنفســــــهم دون الحاجــــــة إلــــــى وتــــــوعيتهم بكيفيــــــة حماي فرصــــــة إلدراك حقــــــوقهم

  . وسيط
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 : العمرية التي يستهدفها التناول األطفالمراحل  )16
  )57(جدول 

  ية التي يستهدفها التناولالعالقة بين جنسية القناة ومراحل األطفال العمر 

مراحل األطفال العمرية 

  التي يستھدفھا التناول

  جنسية القناة
مستوي   اإلجمالي

  المعنوية
  مصرية  لبنانية  عراقية  سعودية  جزائرية  تونسية

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

الطفل بشكل عام دون 

 .تحديد 
27 54  16 43.2 45 93.846 60.513 65 42 85.7189 67.50.000  

من الميالد"المھد  سنوات

  " .حتى عمر سنتين
 -   -  2  5.4  1  2.1 5  6.6 2  10 4  8.2 14  5  0.307  

أكبر من" الطفولة المبكرة 

 6 ن إلى أقل من يسنت

  .سنوات 

2  4  5  13.5  -   -  8  10.54  20 4  8.2 23  8.2 0.050  

- 6من ، الطفولة الوسطى

  .سنوات  9
18 36 13 35.1 -   -  4  5.34  20 1  2 40  14.30.000 

ما قبل ، الطفولة المتأخرة

  . 12- 9المراھقة 
11 22  1027  -   -  4  5.3 4  20  -   -  29  10.40.000  

-12من ، مرحلة المراھقة

  .سنة  18
7  14  5  13.5 2  4.2 8  10.55  25 2  4.1 29  10.40.081  

إجمالي الحلقات التي 

 وردت بھا حقوق الطفل
50 37 48 76 20 49 280  -  

أن النســـــــبة األكبـــــــر مـــــــن مضـــــــامين بـــــــرامج قنـــــــوات التليفزيـــــــون إلـــــــى  تشـــــــير نتـــــــائج الجـــــــدول الســـــــابق
ــــــــــم توجيههــــــــــا ــــــــــة ت ــــــــــدول العربي ــــــــــى  بال ــــــــــالجمهــــــــــور إل ــــــــــة  األطف ــــــــــد للمرحل بشــــــــــكل عــــــــــام دون تحدي

فـــــي  األطفــــالجمهــــور إلــــى  بينمــــا تــــم توجيــــه النســــبة األقــــل مــــن هــــذه المضــــامين%) 67.5(العمريــــة
نســــــب متقاربــــــة؛ إذ تــــــم توجيــــــه هــــــذه المضــــــامين لفئــــــة الطفولــــــة الوســــــطى مراحــــــل عمريــــــة متنوعــــــة وب

ـــــــأخرة، %14.3بنســـــــبة  ـــــــة المت ـــــــي الطفول ـــــــم توجيههـــــــا لفئت ـــــــنفس النســـــــبةو  كمـــــــا ت ـــــــة ب ـــــــة المراهق  مرحل
ــــــــي ، %)10.4( ــــــــة المبكــــــــرة"وتــــــــم توجيههــــــــا لمرحلت % 5و% 8.2بنســــــــب " المهــــــــد ســــــــنى"، و"الطفول
    . التوالي ىعل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

248 
 

 األطفـــالمراحـــل و  قنـــاةجنســـية الة فيمـــا يتصـــل بالعالقـــة بـــين وعلـــى مســـتوى النتـــائج التفصـــيلي
  : تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلى، العمرية التي يستهدفها التناول

  ًـــــة إحصـــــائيا ـــــة دال ـــــل بشـــــكل عـــــام  وجـــــود عالق ـــــة الطف ـــــاة وفئ ـــــر جنســـــية القن ـــــين متغي ب
قـــــــل  حيـــــــث ،)الطفولـــــــة الوســـــــطى، وفئـــــــة الطفولـــــــة المتـــــــأخرة، الطفولـــــــة المبكـــــــرة( دون

  .0.05على حدة عن  الفئاتمن هذه فئة مستوى المعنوية لكل 
  ًالمهــــد ىســــن" مرحلتــــيبــــين متغيــــر جنســــية القنــــاة و  عــــدم وجــــود عالقــــة دالــــة إحصــــائيا" 

ــــة المراهقــــة"و ــــة حيــــث ارتفــــع، "مرحل ــــة علــــى حــــدة مســــتوي المعنوي عــــن  فــــى كــــل مرحل
0.05.  

توجهــــات جميــــع قنــــوات الــــدول  اتفــــاقإلــــى  مســــتوي كــــل دولــــة عربيــــة تشــــير نتــــائج التحليــــل وعلــــى
ـــــه مضـــــمونها لجمهـــــور  ـــــة  األطفـــــالالعربيـــــة موضـــــع التحليـــــل فـــــي توجي بوجـــــه عـــــام دون تحديـــــد مرحل

بوجــــــه عــــــام مــــــن دولــــــة عربيــــــة  األطفــــــالواختلفــــــت نســــــبة مــــــا تــــــم تقديمــــــه لجمهــــــور ، عمريــــــة معينــــــة
لبنــــــان %)  85.7( مصــــــر%) 93.8(الســــــعودية : الترتيــــــب كالتــــــاليعلــــــى  وجــــــاءت النســــــبألخــــــرى 

  .%)43.2( الجزائر) %54(تونس %) 60.5(العراق %) 65(
ــــل أيضــــاً  ــــائج التحلي ــــ كمــــا تشــــير نت ــــال  ىإل ــــوات الســــعودية موضــــع التحليــــل توجيــــه مضــــامينهاالإغف  قن

والطفولـــــة الوســـــطى مـــــن ، ســـــنوات 6ن إلـــــى أقـــــل مـــــن يكبـــــر ســـــنتأالطفولـــــة المبكـــــرة مـــــن : فئـــــاتإلـــــى 
إغفــــــال قنــــــوات دولــــــة مصــــــر  ىوٕالــــــ، 12-9والطفولــــــة المتــــــأخرة مــــــا قبــــــل المراهقــــــة ، ســــــنوات 6-9

  .اً عام12-9موضع التحليل توجيه مضامينها لفئة الطفولة المتأخرة ما قبل المراهقة 
وجــــود تقــــارب واضــــح بــــين نســــب مــــا تقدمــــه كــــل مــــن إلــــى  وفــــي هــــذا اإلطــــار تشــــير نتــــائج الدراســــة 

 األطفــــــالالتحليــــــل مــــــن مضــــــامين موجهــــــة لجمهــــــور  عالقنــــــوات الحكوميــــــة والقنــــــوات الخاصــــــة موضــــــ
، بــــــالقنوات الحكوميــــــة% 58.8إذ جــــــاءت بنســــــبة ، بوجــــــه عــــــام دون تحديــــــد مرحلــــــة عمريــــــة معينــــــة

 .بالقنوات الخاصة% 57.1ونسبة 
أهميــــة توجيــــه اهتمــــام  يتضــــحومــــن واقــــع مــــا تمــــت اإلشــــارة إليــــه فــــي إطــــار نتــــائج الجــــدول الســــابق 

ــــــرامج الموجهــــــة  ــــــة للألســــــرة الب ــــــدول العربي ــــــة بال ــــــالقنوات التليفزيوني ــــــة ب ــــــع المراحــــــل العمري تشــــــمل جمي
مــــــن مرحلــــــة عمريــــــة ألخــــــرى مــــــن  األطفــــــالا الخــــــتالف خصــــــائص حــــــدة؛ نظــــــرً  ىلألطفــــــال كــــــل علــــــ
  .واهتماماتهم وأسلوب حياتهم اليومي العقلي والجسماني حيث نموهم الفكري
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  وقالعالقة بين جنسية القناة والمجال الجغرافي للحق

مجال الجغرافي ال
  للحقوق

  جنسية القناة
مستوي  اإلجمالي

 المعنوية
  مصرية  لبنانية  عراقية   سعودية  جزائرية   تونسية 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  0.000 93.922480 2567.62960.46788.2136546 88 44 محلى

  0.001 7.1 20  2  301 6 2.6 2 8.3 4 8.1  3  8  4  غير واضح

  0.097 5.7 16 4.1  2---  --  3.9 10.43 13.55  5  2  1  دولي

  0.000 3.9 11  2  1 5 1  --  -- 16.7 8  --   --   2  1  عربي

  0.058 1.4  4  --   --  --  --   --  --  6.3 3  --   --   2  1  إقليمي

إجمالي الحلقات التي 

وردت بھا حقوق 

  الطفل

50 37 48 76 20 49 280    

ــــدول العربيــــة محــــل  الجغرافــــيجــــال تبــــرز نتــــائج الجــــدول الســــابق أن الم لقضــــايا حقــــوق الطفــــل فــــى ال
وأن معظـــــم البـــــرامج محـــــل ، %80بنســـــبة  هالدراســـــة تـــــم تناولـــــه فـــــى إطـــــار محلـــــى بحـــــت فـــــى معظمـــــ

ـــــــة ذاتهـــــــا دون التطـــــــرق ألوضـــــــاع  الدراســـــــة قـــــــد انشـــــــغلت بعـــــــرض قضـــــــايا الحقـــــــوق الخاصـــــــة بالدول
الت قليلـــــة، وتلـــــي تلـــــك النســـــبة قليمـــــي أو دولـــــي إال فـــــي حـــــاطـــــار عربـــــي أو إســـــواء فـــــي إ األطفـــــال

ــــل دون األطفــــاللقضــــايا حقــــوق  الجغرافــــيعــــدم ذكــــر أى تفاصــــيل عــــن اإلطــــار  ، وذكــــر حقــــوق الطف
ـــــي معـــــين بنســـــبة  ـــــع % 7.1ربطهـــــا بمجـــــال جغراف ـــــربط واق ـــــذي ي ـــــدولى ال ـــــالوتالهـــــا المجـــــال ال  األطف

المرتبـــــــة  وفـــــــى ،%5.7بنســـــــبة  األطفـــــــالبقضـــــــايا المجتمـــــــع الـــــــدولي والمنظمـــــــات الدوليـــــــة المعنيـــــــة ب
، وجـــــــاء %3.9بيـــــــرة بلغـــــــت العربـــــــي بنســـــــبة منخفضـــــــة بدرجـــــــة ك الجغرافـــــــيالرابعـــــــة جـــــــاء اإلطـــــــار 

  .%1.4بنسبة  اإلطار اإلقليمي
وعلــــــى مســــــتوى كــــــل دولــــــة عربيــــــة  يالحــــــظ أن القنــــــوات التونســــــية احتــــــل الشــــــأن المحلــــــى المرتبــــــة 

لـــــدولي واالقليمـــــى فـــــى حـــــين ضـــــعف االهتمـــــام بالشـــــأن العربـــــي وا% 88األولـــــى بدرجـــــة كبيـــــرة بنســـــبة 
ــــة  ــــأثير تطــــورات األحــــداث السياســــية واالجتماعي ــــورة التونســــية وت ــــام الث وهــــو مــــا قــــد يرجــــع لظــــروف قي

  .التونسية التليفزيونيةالداخلية على أجندة أولويات القائمين باالتصال فى البرامج 
حيـــــث كـــــان  ،أمـــــا فيمـــــا يتعلـــــق بـــــالقنوات الجزائريـــــة فقـــــد خفـــــت حـــــدة االهتمـــــام بالشـــــأن المحلـــــى قلـــــيالً 

ثـــــم  فـــــى المرتبـــــة األخيـــــرة جـــــاء المجـــــال ، %13.5وتالهـــــا المجـــــال الـــــدولي بنســـــبة ، %67.6بنســـــبة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ى أوخلـــــــت القنـــــــوات الجزائريـــــــة محـــــــل الدراســـــــة مـــــــن ذكـــــــر % 8.1غيـــــــر المحـــــــدد بنســـــــبة  الجغرافـــــــي
  .حقوق لألطفال ذات بعد عربي أو إقليمي
 األصـــــعدة المحليـــــة والعربيـــــة جميـــــعللحقـــــوق علـــــى  الجغرافـــــيوفـــــى القنـــــوات الســـــعودية تنـــــوع المجـــــال 

تالهـــــا المجـــــال % 60.4وٕان ظلــــت نســـــبة الشــــأن المحلـــــى مرتفعــــة حيـــــث بلغــــت  ،واإلقليميــــة والدوليـــــة
فيمـــــــا لـــــــم يتضـــــــح ، %10.4ثـــــــم المجـــــــال الجغرافـــــــي الـــــــدولي ، %16.7العربـــــــي  بنســـــــبة  الجغرافـــــــي

  %.6.3وفى المرتبة األخيرة بنسبة % 8.3اإلطار الجغرافي للحقوق بنسبة
وتالهـــــا  المجـــــال ، %88.2القنـــــوات العراقيـــــة احتـــــل الشـــــأن المحلـــــى االهتمـــــام األكبـــــر بنســـــبة  وفـــــى

مــــــن الحلقــــــات وغــــــاب % 2.6، فيمــــــا لــــــم يتضــــــح ذلــــــك فــــــى نســــــبة %3.9الــــــدولى بنســــــبة  الجغرافــــــي
  . واالقليمى والعربي ييناالهتمام بالحقوق على المستو 

فيمـــــا ، %65أن المحلـــــى للحقـــــوق بنســـــبة وفـــــى القنـــــوات اللبنانيـــــة محـــــل الدراســـــة بـــــرز االهتمـــــام بالشـــــ
وغــــــاب االهتمــــــام % 5طــــــار العربــــــي للحقــــــوق بنســــــبة وجــــــاء اإل، %30لــــــم يتضــــــح ذلــــــك فــــــى نســــــبة 

  .بالشأن الدولي واإلقليمي
ثــــم % 93.9وفــــى القنــــوات المصــــرية بــــرز االهتمــــام بالشــــأن المحلــــى الــــداخلي بأغلبيــــة كبيــــرة بلغــــت 

للحقـــــوق  الجغرافـــــيولـــــم يتضـــــح اإلطـــــار % 2ســـــبة فالشـــــأن العربـــــى بن، %4.1الشـــــأن الـــــدولى بنســـــبة 
مـــــع أوضـــــاع القنـــــوات التونســـــية لظـــــروف قيـــــام الثـــــورة المصـــــرية  مـــــا يتشـــــابه كثيـــــراً ، وهـــــو %2بنســـــبة 

ـــــــــائمين  ـــــــــات الق ـــــــــدة أولوي ـــــــــى أجن ـــــــــة عل ـــــــــة الداخلي ـــــــــأثير تطـــــــــورات الســـــــــاحة السياســـــــــية واالجتماعي وت
  .التليفزيونيةباالتصال فى البرامج 

فصـــيلية فيمـــا يتصـــل بالعالقـــة بـــين اإلطـــار الجغرافـــي للحقـــوق وجنســـية مســـتوي النتـــائج الت وعلـــى
  : ما يليإلى  كل قناة تشير بيانات الجدول السابق

المجـــــــال المحلـــــــى (:بـــــــين جنســـــــية القنـــــــاة واألطـــــــر الجغرافيـــــــة التاليـــــــة وجـــــــود عالقـــــــة دالـــــــة إحصـــــــائياً 
ســـــتوي المعنويـــــة حيـــــث قـــــل م ،)لـــــم يتضـــــح  المجـــــال الجغرافـــــي بهـــــا التـــــيوالمجـــــال العربـــــي والحقـــــوق 

  .0.05حدة عن  ىفي كل مصدر عل
 وتشـــــير البيانـــــات فيمـــــا يتصـــــل بالمجـــــال المحلـــــى فـــــإن مصـــــر كانـــــت أكثـــــر الـــــدول العربيـــــة اعتمـــــاداً  

ــــــى  ــــــى للحقــــــوق بنســــــبة  الجغرافــــــيعــــــرض اإلطــــــار عل مــــــن إجمــــــالي الحلقــــــات التــــــي % 93.9المحل
ــــ ــــل ب ــــت حقــــوق الطف ــــوات ال القنوات المصــــرية،تناول ــــى  تونســــية اعتمــــدتبينمــــا نجــــد أن القن المجــــال عل

مـــــن إجمــــــالي المجـــــاالت الجغرافيــــــة % 56المحلـــــى فــــــى عـــــرض قضــــــايا الحقـــــوق  بنســــــبة  الجغرافـــــي
  .التي عرضتها

العربـــــي فقـــــد اتضـــــح أن القنـــــوات الســـــعودية كانـــــت األكثـــــر اهتمامـــــا  الجغرافـــــيوعلـــــى صـــــعيد اإلطـــــار 
اعتمـــــــدت  التـــــــيات وتســـــــاوت القنـــــــوات التونســـــــية والمصـــــــرية حيـــــــث كانـــــــت الحلقـــــــ، %16.7بنســـــــبة 

  .لكل منهما% 2على طرح اإلطار العربي للحقوق بنسبة 
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عــــــدم وجــــــود عالقــــــة دالــــــة إلــــــى  أمــــــا فيمــــــا يتصــــــل بالمجــــــاالت الجغرافيــــــة األخــــــرى فتشــــــير البيانــــــات
  .وبين تلك األطر القناةبين جنسية  إحصائياً 

ــــــة والدول ــــــة واإلقليمي ــــــى التجــــــارب العربي ــــــاح عل ــــــى ضــــــرورة االنفت ــــــص ممــــــا ســــــبق إل ــــــة لقضــــــايا ونخل ي
ــــال ــــة  ،األطف ــــرغم-وعــــدم االنغــــالق داخــــل إطــــار األوضــــاع الداخلي  إال أنــــه ال -أهميتهــــامــــن  علــــى ال

 عديـــــــدةتشـــــــهد  تطـــــــورات  التـــــــيو  األطفـــــــاليجـــــــب إغفـــــــال متابعـــــــة المســـــــتجدات الخاصـــــــة بقضـــــــايا 
ترتكــــــب تجــــــاه حقــــــوقهم وســــــبل  التــــــيواالنتهاكــــــات  األطفــــــالوتجــــــارب فريــــــدة فــــــى معالجــــــة قضــــــايا 

ــــو  ــــاح األســــر و التوصــــل لحل ــــى العــــالم الخــــارجي األطفــــالل لهــــا، وضــــرورة انفت واســــتيعابهم ، العــــرب عل
  .ىلثقافات وتجارب الدول األخر 

ــــاطفــــى  مهمــــةكمــــا يكشــــف الجــــدول الســــابق عــــن ثغــــرات  ــــة  مــــدى ارتب ــــة عربي ــــل داخــــل كــــل دول الطف
ـــــذي يتطلـــــب تكثيـــــف جهـــــود المنظمـــــات العربيـــــة الرســـــ ـــــه القوميـــــة ،األمـــــر ال مية بوطنـــــه العربـــــي وهويت

الدوليـــــــة  رب بمواثيـــــــق حقـــــــوق الطفـــــــلومنظمـــــــات المجتمـــــــع المـــــــدني نحـــــــو توعيـــــــة اإلعالميـــــــين العـــــــ
، تتعــــــرض لهــــــا حقــــــوق الطفــــــل العربــــــي فــــــى أكثــــــر مــــــن دولــــــة عربيــــــة التــــــيالعربيــــــة واالنتهاكــــــات و 

وعـــــدم إغفـــــال تنـــــاول المجـــــاالت الجغرافيـــــة  ،وضـــــرورة عـــــدم االنغمـــــاس فـــــى الشـــــأن المحلـــــى الـــــداخلي
  .ل خاصة العربية منهاى لحقوق الطفاألخر 

  
 : المستخدمة فى تناول الحق قناعيةاالستماالت اإل -18

  )59(جدول 
 العالقة بين جنسية القناة واالستماالت اإلقناعية المستخدمة فى تناول الحق

االستماالت اإلقناعية 
 المستخدمة فى تناول الحق

  جنسية القناة
مستوي  المجموع

المعنوية
  مصرية  لبنانية  عراقية  سعودية  جزائرية  تونسية

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

15.7  44  -  -10 3242.12 8.3 4  -  -  12  6  .عاطفية 

0.000 
  30  254285.784 16.71114.55 16.28 6  24 12  .منطقية 

يجمع بين االستماالت 

  .العاطفية والمنطقية 
32 64  3183.83675  3343.413657 14.3152 54.3

إجمالي الحلقات التي 

 وردت بھا حقوق الطفل
50 100 37100 48100 76100 2010049100 280 100   
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يتضح من الجدول السابق أن النسبة األكبر من االستماالت االقناعية المستخدمة في تناول حقوق 
 بنسبة العاطفية والمنطقية الطفل بالقنوات التليفزيونية العربية موضع التحليل جمعت بين االستماالت

وفي  ،%)30(بنسبة بفارق كبير استخدام االستماالت المنطقية فقطو الترتيب  ويليها ،%)54.3(
  .%)15.7( المرتبة األخيرة جاءت االستماالت العاطفية

االستماالت اإلقناعية المستخدمة فى  النتائج التفصيلية فيما يتصل بالعالقة بين ىمستو  ىوعل
 وجود عالقة دالة إحصائياً إلى  وجنسية كل قناة تشير بيانات الجدول السابق ،للحقوق تناول الحق

بين متغيري جنسية القناة واالستماالت اإلقناعية المستخدمة فى تناول الحق عند مستوي المعنوية 
قناعية المستخدمة في تناول حقوق الطفل كد وجود اختالف في االستماالت اإلبما يؤ ) 0.000(

  .وات التليفزيونية العربية من دولة ألخرىبالقن
أن الجمع بين االستماالت العاطفية والمنطقية قد إلى  كل دولة عربية تشير نتائج التحليل ىمستو  ىوعل
قناعية في يل بالدول العربية لالستماالت اإلاستخدام غالبية القنوات التليفزيونية موضع التحلعلى  غلب

%) 65(ولبنان%) 75( والسعودية%) 83.8(الجزائر : النحو التالي على معالجة حقوق الطفل وذلك
مصر فقد جاء استخدام االستماالت المنطقية في المرتبة  أما ،%)43.4(والعراق %) 64(وتونس 

ولم تستخدم القنوات %) 85.7(األولي من حيث استخدام القنوات التليفزيونية بها لألساليب اإلقناعية 
  .أية استماالت عاطفية في تقديم حقوق الطفل بها يةمصر الو  يةالتليفزيونية الجزائر 

وفي هذا اإلطار تبرز نتائج الدراسة أيضا زيادة نسبة استخدام االستماالت المنطقية بالقنوات الحكومية 
 مصداقيتهاعلى  يةبما يعكس حرص القنوات الحكوم%) 27.6(عنها في القنوات الخاصة %) 32.2(

  .الجمهورلدى 
زيادة نسبة استخدام القنوات التليفزيونية العربية لالستماالت إلى  تائج التحليل بوجه عاموتشير ن

سبة استخدام في مقابل تناقص ملحوظ في ن، واالستماالت المنطقية فقط، العاطفية والمنطقية معاً 
وبما ، رالجمهو لدى  مصداقيتهاعلى  ، بما يعكس حرص هذه القنوات التليفزيونيةاالستماالت العاطفية

  .ل حقوق الطفلالمعالجة اإلعالمية لهذه القنوات في تناو  تنوعيعكس 
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 :فى طرح حقوقهم األطفالمدى مشاركة  -19
  )60(جدول 

  فى طرح حقوقهم األطفالمدى مشاركة و  العالقة بين جنسية القناة

 مدى مشاركة األطفال

  فى طرح حقوقهم

  جنسية القناة
مستوي  المجموع

المعنوية
  مصرية  لبنانية  عراقية  سعودية  جزائرية  تونسية

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

توجد مشاركة لألطفال

  .بالحلقة  
2856  2156.8 3879.2 4559.2 4 20  4 8.2 140 50  

0.000 
ال توجد مشاركة 

  .لألطفال بالحلقة  
2244  1643.2 1020.8 3140.8 1680  4591.8 140 50  

ي الحلقات التي إجمال

وردت بھا حقوق الطفل
50100 37100 48100 76100 20100 49100 280 100   

  
التــــــي عالجــــــت حقــــــوق الطفــــــل بــــــالقنوات العربيــــــة  حلقــــــاتمــــــن ال% 50يشــــــير الجــــــدول الســــــابق أن 
    . في عرض ومناقشة هذه الحقوق األطفالالتليفزيونية تضمنت مشاركة 

ــــ ــــائج التفصــــيلية ىمســــتو  ىوعل ــــين النت ــــة ب ــــا يتصــــل بالعالق ــــى طــــرح  فيم ــــال ف مشــــاركة األطف
وجـــود عالقـــة دالـــة  ىوجنســـية كـــل قنـــاة تشـــير بيانـــات الجـــدول الســـابق إلـــوتنـــاول حقـــوق الطفـــل 

فــــــى طــــــرح حقــــــوقهم عنــــــد مســــــتوي  األطفــــــالبــــــين متغيــــــري جنســــــية القنــــــاة مــــــدى مشــــــاركة  إحصــــــائياً 
فــــــى طــــــرح حقــــــوقهم  طفــــــالاألبمــــــا يؤكــــــد وجــــــود اخــــــتالف فــــــي مــــــدى مشــــــاركة ) 0.000(المعنويــــــة 

  .ىبالقنوات التليفزيونية العربية من دولة ألخر 
ــــ ــــ ىمســــتو  ىوعل ــــل إل ــــائج التحلي ــــة تشــــير نت ــــة عربي ــــاع نســــبة مشــــاركة  ىكــــل دول ــــالأن ارتف فــــي  األطف

بينمــــــا  ،%)56(وتــــــونس %) 56.8(والجزائــــــر %) 79.2(الســــــعودية : تقــــــديم حقــــــوقهم فــــــي كــــــل مــــــن
مــــــــن  هم فــــــــي كــــــــلاألطفــــــــال فــــــــي تقــــــــديم حقــــــــوق يقابــــــــل ذلــــــــك زيــــــــادة واضــــــــحة فــــــــي عــــــــدم مشــــــــاركة

 .%)80(ولبنان ) %91.8(مصر
فـــــي تقـــــديم  األطفـــــالارتفـــــاع نســـــبة عـــــدم مشـــــاركة  وفـــــي هـــــذا اإلطـــــار توضـــــح نتـــــائج الدراســـــة أيضـــــاً 

%)  48.6( مقارنــــــة بنســــــبة مشــــــاركتهم%) 51.4(حقــــــوقهم بــــــالقنوات التليفزيونيــــــة العربيــــــة الحكوميــــــة 
ـــــاع نســـــبة مشـــــاركة  ـــــالوارتف ـــــي ت األطف ـــــالقنوات الخاصـــــة ف ـــــوقهم ب ـــــديم حق ـــــة بنســـــبة %) 51.5(ق مقارن

  .عنها في القنوات الخاصة) 48.5(عدم مشاركتهم 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ونخلــــص ممــــا ســــبق علــــى ضــــرورة إتاحــــة الفرصــــة  للطفــــل العربــــي لممارســــة حقــــه فــــى حريــــة التعبيــــر 
خاصــــة فـــي األمــــور التــــي لهــــا تـــأثير مباشــــر علــــى جوانــــب  يــــةاإلعــــالم العربوســـائل وٕابـــداء الــــرأي فــــي 

حياتـــــــه االجتماعيــــــــة والدينيـــــــة والثقافيــــــــة والسياســــــــية، واالســـــــتماع إلــــــــى رأيــــــــه والتعبيـــــــر عــــــــن آرائــــــــه،  
األطفـــــال لجميـــــع حقـــــوقهم فـــــي مرحلـــــة وتســـــاعد المعرفـــــة بهـــــذه الحقـــــوق فـــــي المراحـــــل المبكـــــرة إعمـــــال 

  .تؤهلهم للقيام بدور فعال في المجتمعنضوجهم و 
  

 : في طرح حقوقهم المشاركين األطفالنوع  -20

  )61(دول ج
  العالقة بين جنسية القناة ونوع األطفال المشاركين

  نوع األطفال المشاركين

  جنسية القناة
مستوي  المجموع

المعنوية
  مصرية  لبنانية  عراقية  سعودية  جزائرية  تونسية

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

62.9  88  25 1 100 1657.11571.42771.12555.64مشاركة من الجنسين معاً 

21.4  30  25 1  -  - 10.51328.9 4 19 28.64 8  . ذكور فقط 0.272

15.7  22  50 2  -  - 15.6 18.47 7 9.5 14.32 4  .إناث فقط 

   100 140 100 4 100 4 45100 38100 21100 28100 المجموع

ات التليفزيونيـــــــة يوضـــــــح الجـــــــدول الســـــــابق أن غالبيـــــــة البـــــــرامج التـــــــي قـــــــدمت حقـــــــوق الطفـــــــل بـــــــالقنو  
وتلــــي ذلــــك بفــــارق  ،%)62.9(العربيــــة موضــــع التحليــــل قــــد اشــــترك فيهــــا أطفــــال مــــن الجنســــين معــــًا 

 اإلنـــــاث فقـــــط بفـــــارق بســـــيط األطفـــــالثـــــم مشـــــاركة %) 21.4(الـــــذكور فقـــــط  األطفـــــالكبيـــــر مشـــــاركة 
)15.7%.(  

نســــية القنــــاة صــــائيًا بــــين متغيــــري جعــــدم وجــــود عالقــــة دالــــة إحإلــــى  وتشــــير نتــــائج الجــــدول الســــابق
ـــــوع و  ـــــالن ـــــة  األطف ـــــد مســـــتوي المعنوي ـــــل عن ـــــوق الطف ـــــديم حق ـــــي تق بمـــــا يؤكـــــد ) 0.272(المشـــــاركين ف

المشـــــاركين فـــــي تقـــــديم حقـــــوق الطفـــــل بـــــالقنوات التليفزيونيـــــة  األطفـــــالعـــــدم وجـــــود اخـــــتالف فـــــي نـــــوع 
  .ىالعربية من دولة عربية ألخر 

مــــن الجنســــين قــــد  األطفــــالشــــاركة أن مإلــــى  تشــــير نتــــائج التحليــــل ،مســــتوي كــــل دولــــة عربيــــة وعلــــى
غالبيــــــة القنـــــــوات التليفزيونيــــــة موضــــــع التحليــــــل بالـــــــدول العربيــــــة فــــــي معالجــــــة حقـــــــوق علــــــى  غلــــــب
ــــــ ،الطفــــــل %) 71.1(والســــــعودية %) 71.4(والجزائــــــر %) 100(لبنــــــان : النحــــــو التــــــالي ىوذلــــــك عل
قــــــط اإلنــــــاث ف األطفــــــالأمــــــا مصــــــر فقــــــد جــــــاءت مشــــــاركة  ،%)55.6(والعــــــراق %) 57.1( وتــــــونس

  %).50(بنسبة في المرتبة األولي من حيث المشاركة في تقديم حقوق الطفل 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــى أن المســـــاواة وعـــــدم التمييـــــز بـــــين  ـــــى أســـــاس النـــــوع عامـــــل  األطفـــــالويبـــــرز الجـــــدول الســـــابق إل عل
فــــي وســــائل اإلعــــالم، ممــــا يــــنعكس علــــى نظــــرة المجتمعــــات  األطفــــالفــــي تفعيــــل تنــــاول حقــــوق مهــــم 

لتحيــــــز لفئــــــة ث ودورهــــــم فــــــى المجتمــــــع علــــــى أســــــاس المســــــاواة دون االعربيــــــة  ككــــــل للــــــذكور واإلنــــــا
  .على حساب األخرى

  
 : حقوقهم فى طرح ذوى االحتياجات الخاصة األطفالمدى مشاركة ) 21

  )62(جدول 
  ومدى مشاركة األطفال ذوى االحتياجات الخاصة العالقة بين جنسية القناة

مدى مشاركة األطفال ذوى

  االحتياجات الخاصة

  القناة جنسية
مستوي  اإلجمالي

المعنوية
  مصرية  لبنانية  عراقية   سعودية جزائرية   تونسية 

  %  ك  % ك  % ك  % ك  % ك  % ك  %  ك

 76.8 215 7495.9  1995 6686.8  -   -  3491.9  98  49  ال توجد

0.000 

توجد مشاركة من 

  .األطفال الموھوبين 
 -   -  3 8.1  3 6.3  5  6.6   -   -  2 4.1  13  4.6  

جد مشاركة من تو

 .األطفال ذوي اإلعاقة 
1  2   -   -  4593.8 5  6.6  1 5   -   -  52  18.6 

إجمالي الحلقات التي 

وردت بھا حقوق الطفل
50  100 37100 48100 76100 20100 49100 280 100 

يتضح من الجدول السابق أن النسبة األكبر من البرامج التي عالجت حقوق الطفل قد أغفلت إتاحة 
  .%) 76.8(الخاصة في تقديم ومناقشة حقوقه  ذوي االحتياجات األطفالفرصة لمشاركة ال

مــــدى و  بــــين متغيــــري جنســــية القنــــاة وجــــود عالقــــة دالــــة إحصــــائياً علــــى  وتؤكــــد نتــــائج الجــــدول الســــابق
ذوى االحتياجـــــــــات الخاصـــــــــة فـــــــــي عـــــــــرض حقـــــــــوقهم عنـــــــــد مســـــــــتوي المعنويـــــــــة  األطفـــــــــالمشـــــــــاركة 

ذوى االحتياجـــــات الخاصـــــة فـــــي  األطفـــــالف فـــــي مـــــدى مشـــــاركة بمـــــا يؤكـــــد وجـــــود اخـــــتال) 0.000(
  .عرض حقوقهم بالقنوات التليفزيونية العربية من دولة ألخرى

ــــ ــــة عربيــــة ىمســــتو  ىوعل ــــل ،كــــل دول ــــائج التحلي ــــة العربيــــة إلــــى  تشــــير نت ــــوات التليفزيوني ــــع القن أن جمي
ياجـــــــات الخاصـــــــة موضـــــــع التحليـــــــل قـــــــد أغفلـــــــت بنســـــــبة كبيـــــــرة إتاحـــــــة الفرصـــــــة لألطفـــــــال ذوي االحت

%) 95(ولبنــــــان %) 95.9(ومصــــــر(%) تــــــونس : للمشــــــاركة فــــــي عــــــرض حقــــــوقهم وذلــــــك فــــــي دول
خــــــر فقــــــد تبــــــين ارتفــــــاع نســــــبة إتاحــــــة الجانــــــب اآل وعلــــــى%) 86.8(العــــــراق و %)  91.9(والجزائــــــر 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الفرصــــــــــة لألطفــــــــــال ذوي االحتياجــــــــــات الخاصــــــــــة للتعبيــــــــــر عــــــــــن حقــــــــــوقهم بــــــــــالقنوات التليفزيونيــــــــــة 
  .%)93.8(السعودية ب

ــــــــي هــــــــذا اإلطــــــــار ــــــــائج الدراســــــــة أيضــــــــاً  ،وف ــــــــى  تشــــــــير نت ــــــــادة نســــــــبة مشــــــــاركة إل ــــــــالزي ذوي  األطف
ـــــــي عـــــــرض ح ـــــــالقنوات الخاصـــــــة االحتياجـــــــات الخاصـــــــة ف ـــــــوقهم ب ـــــــوات  %)20.9(ق ـــــــي القن عنهـــــــا ف

  .%)16.4(الحكومية 
وجـــــود إهمـــــال واضـــــح فـــــي القنـــــوات التليفزيونيـــــة العربيـــــة موضـــــع علـــــى  وبـــــذلك تؤكـــــد نتـــــائج التحليـــــل

وقـــــد ، لألطفـــــال مـــــن ذوي االحتياجـــــات الخاصـــــة ســــواء مـــــن الموهـــــوبين أو مـــــن ذوى اإلعاقـــــة التحليــــل
وهــــذا مــــا ، انعكــــس ذلــــك بوضــــوح فــــي عــــدم إتاحــــة الفرصــــة لهــــم للمشــــاركة فــــي التعبيــــر عــــن حقــــوقهم

ــــــدول المجــــــال لهــــــؤالء  ــــــة بهــــــذه ال ــــــب بالضــــــرورة أن تفســــــح القنــــــوات التليفزيوني ــــــر  األطفــــــاليتطل للتعبي
 .عن حقوقهم

 :األطفال فى طرح حقوقهميعة مشاركة طب )22
  )63(جدول 

  العالقة بين جنسية القناة وطبيعة مشاركة األطفال

  طبيعة مشاركة األطفال

  جنسية القناة
مستوي   مالىاإلج

 المعنوية
  مصرية  لبنانية  عراقية  سعودية  جزائرية   تونسية 

  %  ك  %  ك %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

حضور األطفال إلى 

  .كضيوف   األستوديو
3  10.7 -   -  5  13.2 -   -   -   -  2 50  10  7.1  0.002  

االتصال عن طريق 

  .الھاتف  
 -   -   -   -   -   -  1 2.2  -   -   -   -  1  0.7  0.831  

الحضور في التصوير 

  .الخارجي  
24 85.71781  34  89.52760  3 752 50  107 76.4 0.019  

االتصال بالبريد 

اإلليكتروني أو مواقع 

  .ي  التواصل االجتماع

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

  0.057  5.7  8  -   - 25 1 8.9 4  -   - 14.3 3  -   -   .أخرى تذكر 

تإجمالي الحلقات التي ورد

  بھا الحقوق
50 37 48 76 20 49 280  -  
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ــــــائج الجــــــدول الســــــابق ــــــى  تشــــــير نت ــــــالأن غالبيــــــة مشــــــاركات إل ــــــرامج الموجــــــة للطفــــــل  األطف فــــــي الب
ـــــاءات ـــــة معهـــــم خـــــارج األســـــتوديو  جـــــاءت مـــــن خـــــالل إجـــــراء لق ـــــك  ،%)76.4(خارجي وجـــــاء بعـــــد ذل

 األســـــتوديو كضـــــيوفإلـــــى  فـــــي هـــــذه البـــــرامج مـــــن خـــــالل حضـــــورهم األطفـــــالوبفـــــارق كبيـــــر مشـــــاركة 
بينمــــــا ظهــــــر وجــــــود غيــــــاب واضــــــح  ،%)0.7(ثــــــم االتصــــــال بهــــــم عــــــن طريــــــق الهــــــاتف  ،%)7.1(

  .الجتماعيعبر البريد اإلليكتروني أو مواقع التواصل ا األطفاللمشاركات 
، عــــــرض صــــــور لألطفــــــال فقــــــط: وتضــــــمنت فئــــــات ،%)5.7(بنســــــبة " تــــــذكر ىأخــــــر "وظهــــــرت فئــــــة 

  . رائهم في رسم كاريكاتيريوالتعبير عن آ، من خالل الصحف األطفالراء آوعرض 
ــــة إحصــــائياً  ــــة دال ــــين مــــن الجــــدول الســــابق وجــــود عالق ــــة حضــــور  ويتب ــــاة وفئ ــــر جنســــية القن ــــين متغي ب

ـــــال ـــــر طبيعـــــة مشـــــاركة  ،كضـــــيوفإلـــــى األســـــتوديو  األطف ـــــة فرعيـــــة لمتغي ـــــد مســـــتوي  األطفـــــالكفئ عن
ــــة  ــــة إحصــــائياً  ،)0.002(المعنوي ــــة دال ــــاة ووجــــود عالق ــــر جنســــية القن ــــين متغي ــــي  ،ب ــــة الحضــــور ف وفئ

  .)0.019(التصوير الخارجي عند مستوي المعنوية 
عــــن طريــــق  بــــين متغيــــر جنســــية القنــــاة وفئــــة االتصــــال اً كمــــا تبــــين عــــدم وجــــود عالقــــة دالــــة إحصــــائي

  .)0.831(المعنوية  ىعند مستو  األطفالالهاتف كفئة فرعية لمتغير طبيعة مشاركة 
بــــالبرامج  األطفــــالأن غالبيــــة مشــــاركات  ىتشــــير نتــــائج التحليــــل إلــــ ،مســــتوي كــــل دولــــة عربيــــة وعلــــى

ــــــل جــــــاءت مــــــن خــــــالل حضــــــورهم فــــــي التصــــــوير  ــــــة موضــــــع التحلي ــــــوات العربي المقدمــــــة بجميــــــع القن
 وجــــاءت النســــب ،ت نســــبة هــــذه المشــــاركات بوجــــه عــــام مــــن دولــــة عربيــــة ألخــــرىواختلفــــ، الخــــارجي
لبنـــــــــــان %) 81(الجزائـــــــــــر %) 85.7(تـــــــــــونس %) 89.5(الســـــــــــعودية : الترتيـــــــــــب كالتـــــــــــاليعلـــــــــــى 

  %).50(مصر %) 60( العراق%) 75(
إغفـــــال قنـــــوات كـــــل مـــــن الجزائـــــر والعـــــراق ولبنـــــان مشـــــاركة إلـــــى  كمـــــا تشـــــير نتـــــائج التحليـــــل أيضـــــا

األســـــــتوديو كضـــــــيوف، وٕاغفـــــــال كـــــــل مـــــــن تـــــــونس والجزائـــــــر إلـــــــى  الل حضـــــــورهممـــــــن خـــــــ األطفـــــــال
  .من خالل الهاتف األطفالوالسعودية ولبنان ومصر لمشاركات 

وفـــــي هـــــذا اإلطـــــار توضـــــح نتـــــائج الدراســـــة إغفـــــال القنـــــوات الحكوميـــــة بكـــــل الـــــدول العربيـــــة لمشـــــاركة 
  .من خالل االتصال عبر الهاتف األطفال

فــــــي البــــــرامج المقدمــــــة  األطفــــــالتراجــــــع وانعــــــدام نســــــب مشــــــاركة إلــــــى  لوبــــــذلك تشــــــير نتــــــائج التحليــــــ
ــــــي أو ، بــــــالقنوات العربيــــــة مــــــن خــــــالل االتصــــــال عــــــن طريــــــق الهــــــاتف واالتصــــــال بالبريــــــد اإلليكترون

وهـــــذا مـــــا يتفـــــق مـــــع مـــــا لـــــوحظ أثنـــــاء فتـــــرة التحليـــــل مـــــن عـــــدم اهتمـــــام ، مواقـــــع التواصـــــل االجتمـــــاعي
 شـــــبكة اإلنترنـــــت وصـــــفحاتهاعلـــــى  يـــــل بمواقعهـــــا اإللكترونيـــــةقنـــــوات التليفزيـــــون العربيـــــة موضـــــع التحل

ــــــى  ــــــد خريطــــــة البــــــرامج عل ــــــي إغفــــــال تحدي مواقــــــع التواصــــــل االجتمــــــاعي، وظهــــــر عــــــدم االهتمــــــام ف
ـــــة لغا ـــــواتاليومي ـــــة هـــــذه القن ـــــى  لبي ـــــرامج مواقعهـــــا اإلعل ـــــد الب ـــــة فـــــي ذكـــــر مواعي ـــــة، وعـــــدم الدق لكتروني
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علــــــى  وســــــيلة التواصــــــل مــــــع هــــــذه القنــــــواتعــــــن عــــــدم ذكــــــر  هــــــذه المواقــــــع، فضــــــالً  ىالمنشــــــورة علــــــ
  .مواقعها بشبكة اإلنترنت

وعــــدم تمكــــنهم مــــن  ،مــــع خصــــائص المرحلــــة العمريــــة للطفــــل العربــــي كمــــا تتفــــق هــــذه النتيجــــة أيضــــاً 
ـــــة ـــــد، المعطيـــــات التكنولوجي ـــــى  ويشـــــير مـــــن بعي ـــــى  ضـــــرورة العمـــــلإل ـــــل عل ـــــدرات الطف ـــــة وثقـــــل ق تنمي

ــــه فــــي التعامــــل مــــع هــــذه المعط ــــالعربــــي ومهارات اللحــــاق  ىيــــات فــــي ســــن مبكــــرة مــــن أجــــل العمــــل عل
 .بركب التقدم التكنولوجي
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  العالقة بين جنسية القناة والبيئة السكنية التي يظهر من خاللها األطفال المشاركون

البيئة السكنية التي 

يظھر من خاللھا 

لمشاركون األطفال ا

  بالحلقة

  جنسية القناة
 اإلجمالي

مستوي 

 المعنوية
  مصرية  لبنانية عراقية  سعودية جزائرية   تونسية 

 %  ك % ك % ك % ك %  ك  %  ك

لم يتضح فيھا البيئة 

التي ينتمي إليھا 

  الطفل

17 60.71466.71436.81328.91 25 1  25 60 42.90.018  

مشاركة ألطفال من 

 ضرالح
5  17.9 2  9.5 1231.66 13.32 50  --   --  27 19.30.094  

مشاركة ألطفال 

المناطق الشعبية 

  والعشوائية

 --   --  2  9.5  --  --  1533.31 25  --   --  18 12.90.000  

مشاركة ألطفال من 

البيئة البدوية أو 

  صحراويةال

 --   --  1  4.8 1231.6 --  --   --  --   --   --  13 9.3 0.000  

اركة أل نمش ال م طف

  الريف
4  14.3 1  4.8  --  --  1 2.2  --  --  3  75 9  6.4 0.000  

مشاركة ألطفال من 

الريف والحضر معا ً
 --   --   --   --  2 5.3  --  --  1 25  --   --  3  2.1 0.016  

مجموع الحلقات التي

 شارك بھا األطفال 
28 100 21 10038100451004 1004  100140100  
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ـــــــائج الجـــــــدول الســـــــا ـــــــى  بقتشـــــــير نت ـــــــة الســـــــكنية إل ـــــــيأن البيئ ـــــــر عـــــــن  الت ـــــــالتعب المشـــــــاركين  األطف
ينتمـــــي إليهـــــا  التـــــيبالحلقـــــات محـــــل الدراســـــة قـــــد تضـــــمنت النســـــبة األكبـــــر منهـــــا عـــــدم وضـــــوح البيئـــــة 

ـــــــه بنســـــــبة  ـــــــر إقامت ـــــــي أو ذكـــــــر لمق ـــــــ، %42.9الطفـــــــل العرب ـــــــال ينتمـــــــون  ىوتل ـــــــك مشـــــــاركة ألطف ذل
، %12.9للمنـــــــاطق العشـــــــوائية بنســـــــبة  مشـــــــاركات ألطفـــــــال ينتمـــــــون ثـــــــم، %19.3للحضـــــــر بنســـــــبة 

ــــــم مــــــن  األطفــــــالفيمــــــا كانــــــت مشــــــاركات ، %9.3مــــــن البيئــــــة البدويــــــة بنســــــبة  األطفــــــالمشــــــاركة  ث
شـــــهدت مشـــــاركات تجمـــــع بـــــين  التـــــيوجـــــاء فـــــى المرتبـــــة األخيـــــرة الحلقـــــات  ،%6.4الريـــــف بنســـــبة 

    %.2.1أطفال الريف والحضر بنسبة 
  

صـــل بالعالقـــة بـــين البيئـــة الســـكنية التـــي يظهـــر مـــن النتـــائج التفصـــيلية فيمـــا يت ىمســـتو  وعلـــى
ـــاة تشـــير بيانـــات الجـــدول الســـابق مـــا إلـــى  خاللهـــا األطفـــال المشـــاركون بالحلقـــة وجنســـية كـــل قن

  : يلي
شــــارك  التــــيلــــم يتضــــح منهــــا البيئــــة  التــــيبــــين جنســــية القنــــاة والحلقــــات  وجــــود عالقــــة دالــــة إحصــــائياً 

لريـــــــف وأطفـــــــال المنـــــــاطق العشـــــــوائية وأطفـــــــال وأطفـــــــال الحضـــــــر وأطفـــــــال ا األطفـــــــالمـــــــن خاللهـــــــا 
ـــــة  ـــــاطق البدوي ـــــيالحلقـــــات و  المن ـــــل مســـــتوي  الت ـــــال الريـــــف والحضـــــر معـــــًا، حيـــــث ق تجمـــــع بـــــين أطف

، وتشــــير البيانــــات إلــــى وجــــود اختالفــــات واضــــحة فــــى 0.05حــــدة عــــن علــــى  المعنويــــة فــــي كــــل فئــــة
الــــذين ينتمــــون  األطفــــالســــة بمحــــل الدرا التليفزيونيــــةمــــدى اســــتعانة القــــائمين باالتصــــال فــــى البــــرامج 

ــــــر اســــــتعانة بهــــــم بنســــــبة  ــــــوات الســــــعودية األكث ــــــت القن ــــــث كان ــــــاطق الحضــــــرية حي مــــــن % 31.6للمن
مــــــن % 17.9وبــــــرز أيضـــــا القنــــــوات التونســـــية بنســــــبة  شــــــارك بهـــــا أطفــــــال، التـــــيالحلقــــــات  إجمـــــالى
اهتمامـــــًا  بينمـــــا نجـــــد أن القنــــوات العراقيـــــة كانـــــت األكثـــــر شـــــارك بهــــا أطفـــــال، التـــــيالحلقـــــات  إجمــــالى

وهـــــو ، %33.3 باالســـــتعانة بأطفـــــال ينتمـــــون للمنـــــاطق العشـــــوائية الفقيـــــرة وعـــــرض قضـــــاياهم بنســـــبة
ـــــى عنايـــــة واهتمـــــام خـــــاص يتناســـــب مـــــع  األطفـــــالأمـــــر يحســـــب لهـــــا خاصـــــة أن هـــــؤالء  يحتـــــاجون إل
  . خصوصية الواقع العراقي ومشكالته

 األطفــــاللــــى االهتمــــام بونخلــــص ممــــا ســــبق إلــــى ضــــرورة حــــرص القنــــوات العربيــــة محــــل الدراســــة ع
البيئــــة الريفيــــة والعشــــوائية والبدويــــة بمــــا يتناســــب مــــع واقعهــــم الفعلــــي ونســــبتهم فــــى إلــــى  الــــذين ينتمــــون

ــــة ــــة ،المجتمعــــات العربي ــــة داخــــل الدول ــــة أواصــــر المواطن ــــاك  ،ممــــا يســــاعد فــــي تقوي واإلحســــاس أن هن
الحكـــــــومي أو مـــــــن يـــــــدافع عـــــــن حقـــــــوقهم ويتحـــــــدث بصـــــــوتهم ســـــــواء فـــــــي إطـــــــار اإلعـــــــالم الرســـــــمي 

الــــــذي يجــــــب عليــــــه أن يضــــــطلع بممارســــــة مهامــــــه فــــــي تمثيــــــل المجتمــــــع بجميــــــع  ،اإلعــــــالم الخــــــاص
فـــــي المســـــاواة وعـــــدم التمييـــــز ســـــواء علـــــى أســـــاس النـــــوع أو  األطفـــــالوذلـــــك تفعـــــيًال لحقـــــوق  ،أطيافـــــه

  .منطقة اإلقامة
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 : حقوق الطفلل مدى انتهاك المعالجة اإلعالمية) 24
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  حقوق الطفلل نسية القناة ومدى انتهاك المعالجة اإلعالميةالعالقة بين ج

مدى  انتھاك المعالجة 

 اإلعالمية لحقوق الطفل

 جنسية القناة
مستوي  اإلجمالي

المعنوية
  مصرية  لبنانية  عراقية   سعودية جزائرية   تونسية 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

ال يوجد انتھاك لحقوق

  .الطفل 
39 78  26 70.3 32 66.7 67 88.2 18 90  44 89.8  226 80.7 

0.009  
يوجد انتھاك لحقوق

  .الطفل 
11 22  11 29.7 16 33.3 9  11.8 2  10  5  10.2  54  19.3 

إجمالي الحلقات التي 

 وردت بھا الحقوق
50 100  37 100  48 100  76 100  20 100  49 100  280 100  

مــــــن الحلقـــــــات التــــــي عالجـــــــت حقــــــوق الطفـــــــل يتضــــــح مــــــن الجـــــــدول الســــــابق أن الغالبيـــــــة العظمــــــي 
%) 80.7(بــــــالقنوات التليفزيونيــــــة العربيــــــة قــــــد خلــــــت مــــــن وجــــــود أي انتهــــــاك لحقــــــوق الطفــــــل بنســــــبة 

          شــــهدت انتهاكــــات لحقــــوق الطفــــل خــــالل الممارســــة اإلعالميــــة التــــيفــــى حــــين كانــــت نســــبة الحلقــــات 
  . أو عدم االهتمام بها وهى نسبة رغم قلتها إال إنه ينبغى عدم تجاهلها ،%)19.3(

وجــــود قــــدر مــــن االنتهــــاك لحقــــوق الطفــــل إلــــى  كــــل دولــــة عربيــــة تشــــير نتــــائج التحليــــل ىمســــتو  وعلــــى
ولكــــن تختلــــف حــــدة هــــذا االنتهــــاك مــــن دولــــة إلــــى أخــــرى،  فقــــد كانــــت  ،بــــالقنوات التليفزيونيــــة العربيــــة

ــــــر انتهاكــــــاً  ــــــوات الســــــعودية األكث ــــــل بنســــــبة  القن ــــــوق الطف ــــــات  ىإجمــــــالمــــــن % 33.3لحق ــــــيالحلق  الت
 فــــــــى المرتبــــــــة الثالثــــــــة، و %29.7القنــــــــوات الجزائريــــــــة  بنســــــــبة  األطفــــــــال وتلتهــــــــاتناولــــــــت  قضــــــــايا 

ـــــوات التونســـــية بنســـــبة  ـــــات الخاصـــــة  إجمـــــالىمـــــن % 22القن ـــــلالحلق ـــــوق الطف ـــــت حق ـــــي تناول ـــــم الت ، ث
  . %10.2، وفى المرتبة األخيرة القنوات المصرية بنسبة %11.8القنوات العراقية بنسبة 

ـــــائج الدراســـــة أيضـــــاً و  ـــــ فـــــي هـــــذا اإلطـــــار تشـــــير نت ـــــوق  ىإل ـــــادة نســـــبة عـــــدم وجـــــود أي انتهـــــاك لحق زي
بمــــــا يعكــــــس ارتفــــــاع %) 82.1(مقارنــــــة بــــــالقنوات الخاصــــــة %) 93.2(الطفــــــل بــــــالقنوات الحكوميــــــة 

  .االلتزام بحقوق الطفل بالقنوات الحكومية عنها بالقنوات الخاصة
حقوق ل مدى انتهاك المعالجة اإلعالمية ل بالعالقة بينالنتائج التفصيلية فيما يتص ىمستو  وعلى
  : ما يليإلى  وجنسية كل قناة تشير بيانات الجدول السابق الطفل
  ًومـــــدى وجـــــود انتهـــــاك المعالجـــــة ، بـــــين متغيـــــري جنســـــية القنـــــاة وجـــــود عالقـــــة دالـــــة إحصـــــائيا

  ).0.05( أقل من حقوق الطفل عند مستوي المعنويةل اإلعالمية



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الســـــابقة إلـــــى ضـــــرورة توعيـــــة القـــــائمين باالتصـــــال فـــــى القنـــــوات التليفزيونيـــــة العربيـــــة  وتشـــــير النتيجـــــة
طالعهــــم علــــى الخبــــرات والتجــــارب العربيــــة والدوليــــة فــــي نشــــر ثقافــــة حقــــوق الطفــــل ابحقــــوق الطفــــل و 

وهــــــذا ســــــينعكس ، يا حقــــــوق األطفــــــال بموضــــــوعية وحيــــــادتحمــــــل مســــــئولياتهم تجــــــاه عــــــرض قضــــــاو 
ـــــــوق وقضـــــــايا  ـــــــاولهم لحق ـــــــى تن ـــــــال عل ـــــــرامج خـــــــالل الممارســـــــات األطف ـــــــب أن تتحـــــــول هـــــــذه الب وتجن

  .فى وسائل اإلعالم المرئية األطفالاإلعالمية إلى أدوات النتهاك حقوق 
وهـــــــذه النتيجـــــــة تعكـــــــس أن القـــــــائمين باالتصـــــــال يضـــــــعون احتـــــــرام مبـــــــادئ حقـــــــوق الطفـــــــل ضـــــــمن 

ـــــــان ـــــــي بعـــــــض األحي ـــــــاتهم ف ـــــــة دائمـــــــة ومســـــــتقرة  ،أولوي ـــــــزم بهـــــــا  وأنهـــــــا ليســـــــت سياســـــــات إعالمي يلت
وٕانمــــــــا األمــــــــر قــــــــد يــــــــرتبط بقناعــــــــات شخصــــــــية ، القــــــــائمون باالتصــــــــال خــــــــالل عملهــــــــم اإلعالمــــــــي

ـــــــة المؤسســـــــة التـــــــي يعمـــــــل بهـــــــا ـــــــة أو خاصـــــــة(لإلعالمـــــــي أو نمـــــــط ملكي ـــــــه ) حكومي أو مـــــــدى معرفت
ــــــًا  ــــــة أن يكــــــون األداء اإلعالمــــــي مراعي ــــــادئ وٕاطالعــــــه عليهــــــا، وٕادراكــــــه ألهمي ــــــك المب الشخصــــــية بتل

ــــة و  ،لحقــــوق الطفــــل ــــك مــــن خــــالل تجاهــــل القضــــايا الحيوي ــــم ذل ــــى عــــدم انتهاكهــــا ســــواء ت يحــــرص عل
ـــــــوق  ـــــــع حق ـــــــاللواق ـــــــة  األطف ـــــــة أو ارتكـــــــاب أخطـــــــاء مهني تضـــــــر بحـــــــق خـــــــالل الممارســـــــات اإلعالمي

  .ي المساواة والمشاركة والحمايةف األطفال
  

 :ضحايا العنف أو اإلساءة أو الحوادث األطفالتناول االنتهاكات اإلعالمية خالل  )25
  )66(جدول 

 وأسلوب تناول األطفال ضحايا العنف أو اإلساءة أو الحوادثالعالقة بين جنسية القناة 

تناول األطفال ضحايا العنف
  أو اإلساءة أو الحوادث

  جنسية القناة
مستوي  اإلجمالي

 المعنوية
  مصرية  لبنانية  عراقية  سعودية  جزائرية تونسية

عرض صورة الطفل 

  .الضحية 
5  10  5  13.5 13 27.1 5  6.6  -  -  -  -  28 10  0.000  

  0.000  1.8  5  -  -  -  -  -  - 10.4  5  -  -  -  - .ذكر اسم الضحية كامال

إضافة وصم اجتماعي أو

صفة سلبية قد تعرضھم 

لالحتقار أو العقاب في 

  المجتمع

-  -  -  -  4  8.3  -  -  -  -  -  -  4  1.4  0.001  

ية عرض صورة الضح

 مع إخفائھا للجمھور  

  "تظليل " 

-  -  1  2.7  1  2.1  -  -  -  -  -  -  2  0.7  0.449  

إجمالي الحلقات التي 

 بھا الحقوق تورد

50  

  

37  

  

48  76  20  49  280  -  
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بــــين  ىيتبــــين مــــن الجــــدول الســــابق أن فئــــة عــــرض صــــورة الطفــــل الضــــحية جــــاءت فــــي المرتبــــة األولــــ
اإلســـــاءة أو الحـــــوادث بـــــالقنوات العربيـــــة الحكوميـــــة  ضـــــحايا العنـــــف أو األطفـــــالفئــــات أســـــلوب تنـــــاول 

ـــــــت حقـــــــوق الطفـــــــل التـــــــيالحلقـــــــات  إجمـــــــالىمـــــــن ، %)10( بنســـــــبة والخاصـــــــة وجـــــــاءت فـــــــي ، تناول
وتلــــــي ذلــــــك فئــــــة  ،%)1.8(بنســــــبة  المرتبـــــة الثانيــــــة وبفــــــارق كبيــــــر فئـــــة ذكــــــر اســــــم الضــــــحية كـــــامالً 

ـــــ ـــــار أو العق ـــــد تعرضـــــهم لالحتق اب فـــــي المجتمـــــع بنســـــبة إضـــــافة وصـــــم اجتمـــــاعي أو صـــــفة ســـــلبية ق
  %). 0.7( "تظليل"ثم فئة عرض صورة الضحية مع إخفائها للجمهور%) 1.4(

بــــين متغيــــر جنســــية القنــــاة  وجــــود عالقــــة دالــــة إحصــــائياً إلــــى  وتشــــير نتــــائج الجــــدول الســــابق
وٕاضــــافة وصــــم  ذكــــر اســــم الضــــحية كــــامالً ، عــــرض صــــورة الطفــــل(التاليــــة  ومعظــــم الفئــــات الفرعيــــة

حيــــــث قــــــل مســــــتوى ) ســــــلبية قــــــد تعرضــــــهم لالحتقــــــار أو العقــــــاب فــــــي المجتمــــــع اجتمــــــاعي أو صــــــفة
ــــة إحصــــائياً ، )0.05( المعنويــــة لكــــل فئــــة  علــــى حــــدة عــــن بــــين  فيمــــا اتضــــح عــــدم وجــــود عالقــــة دال

 ىعنـــــد مســـــتو " تظليـــــلال" للجمهـــــور متغيـــــر جنســـــية القنـــــاة وفئـــــة عـــــرض صـــــورة الضـــــحية مـــــع إخفائهـــــا
  ).0.449(المعنوية 
تصــــــدر فئــــــة عــــــرض صــــــورة الطفــــــل إلــــــى  عربيــــــة تشــــــير نتــــــائج التحليــــــل مســــــتوي كــــــل دولــــــة وعلــــــى

ضـــــحايا العنـــــف أو اإلســـــاءة أو الحـــــوادث بـــــالقنوات العربيـــــة  األطفـــــالالضـــــحية فئـــــات أســـــلوب تنـــــاول 
 إجمـــــــــــاليمـــــــــــن  %)27.1(والســـــــــــعودية %) 13.5(جزائـــــــــــر وال%) 10(موضـــــــــــع التحليـــــــــــل بتـــــــــــونس

بينمــــا لــــم تحــــدث انتهاكــــات إعالميــــة  ،تناولــــت حقــــوق الطفــــل فــــى كــــل دولــــة علــــى حــــدة التــــيالحلقـــات 
مصــــر فيمــــا و  ضــــحايا العنــــف أو اإلســــاءة فــــى كــــل مــــن دولتــــى لبنــــان األطفــــالمحــــددة خــــالل تنــــاول 

  .ا التليفزيونية الحكومية والخاصةقنواتهعلى  قدمته من برامج تتناول حقوق الطفل
ل بكــــل الــــدول وفــــي هــــذا اإلطــــار توضــــح نتــــائج الدراســــة اقتصــــار القنــــوات الحكوميــــة موضــــع التحليــــ

ـــــ ضـــــحايا العنـــــف أو اإلســـــاءة أو  األطفـــــالعـــــرض صـــــورة الطفـــــل الضـــــحية فـــــي تنـــــاول  ىالعربيـــــة عل
  .الحوادث

ـــــإلـــــى  وبـــــذلك تشـــــير نتـــــائج التحليـــــل اســـــتخدام  ىزيـــــادة اعتمـــــاد القنـــــوات العربيـــــة موضـــــع التحليـــــل عل
ــــل انخفــــاض االعتمــــاد، وذكــــر اســــم الضــــحية كــــامالً ، عــــرض صــــورة الضــــحية: فئتــــي  علــــى فــــي مقاب

ضــــــحايا العنــــــف أو  األطفــــــالفــــــي تنــــــاول " تظليــــــل"عــــــرض صــــــورة الضــــــحية مــــــع إخفائهــــــا للجمهــــــور 
ومــــا قــــد ، وخصوصــــيتهم األطفــــالاإلســــاءة أو الحــــوادث رغــــم أنهــــا األقــــل ضــــررًا فــــى انتهــــاك حقــــوق 
  .يؤدي إليه ذلك من مشكالت اجتماعية قد تواجههم نتيجة لهذا االنتهاك
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 : عرض قضاياهم وحقوقهم في األطفالمشاركة االنتهاكات اإلعالمية خالل ) 26

  )67(جدول 
  العالقة بين جنسية القناة 

 واالنتهاكات اإلعالمية خالل مشاركة األطفال فى عرض قضاياهم وحقوقهم

االنتھاكات اإلعالمية 

لمشاركة األطفال خالل 

عرض قضاياھم 

  وحقوقھم

  جنسية القناة
  اإلجمالى

مستوي 

 المعنوية

  مصرية  لبنانية  عراقية   سعودية ة جزائري  تونسية 

  %  ك % ك % ك  % ك  % ك  % ك  %  ك

دم ده وع ل تواج تجاھ

 ه المساحة المناسبةئإعطا
1020  821.6714.6 -  -   -  - 5 10.230 10.70.001  

السخرية من آراء األطفال

  .والتقليل منھا 
 -   -   - -   - -  2 4.4  -  -  -  -  2  0.7 0.368  

وردت إجمالي الحلقات التي

 بھا حقوق الطفل 
50  37  

48  
  

76  20  49  280   -  

ــــى  تشــــير نتــــائج الجــــدول الســــابق ــــل وعــــدم إعطاإل ه المســــاحة المناســــبة ئــــأن فئــــة تجاهــــل تواجــــد الطف
خـــــــالل عـــــــرض قضـــــــاياهم وحقـــــــوقهم  األطفـــــــالجـــــــاءت فـــــــي المرتبـــــــة األولـــــــي بـــــــين فئـــــــات مشـــــــاركة 

لمرتبـــــة الثانيـــــة وبفـــــارق كبيـــــر فئـــــة وجـــــاءت فـــــي ا ،%)10.7(بـــــالقنوات العربيـــــة الحكوميـــــة والخاصـــــة 
ـــــــم تتضـــــــمن عينـــــــة التحليـــــــل أي %) 0.7ه(والتقليـــــــل منهـــــــا بنســـــــبة  األطفـــــــالراء الســـــــخرية مـــــــن آ ول

  .همقاطعة الطفل أثناء حديث
االنتهاكات اإلعالمية خالل مشاركة  النتائج التفصيلية فيما يتصل بالعالقة بين ىمستو  وعلى

  : ما يليإلى  ة كل قناة تشير بيانات الجدول السابقوجنسي األطفال فى عرض قضاياهم وحقوقهم
  ًــــة إحصــــائيا ــــة دال ــــاة وجــــود عالق ــــر جنســــية القن ــــين متغي ــــة تجاهــــل تواجــــد الطفــــل وعــــدم  ،ب وفئ

 ، )0.001(المساحة المناسبة عند مستوي المعنوية ه ئإعطا
 ــــى  كمــــا تشــــير النتــــائج ــــة إل ــــة إحصــــائيا بــــين متغيــــر جنســــية القنــــاة وفئ عــــدم وجــــود عالقــــة دال

  ).0.368(والتقليل منها عند مستوي المعنوية  األطفالراء آالسخرية من 
ه ئــــإعطاأن تجاهــــل تواجــــد الطفــــل وعــــدم إلــــى  كــــل دولــــة عربيــــة تشــــير نتــــائج التحليــــل ىمســــتو  وعلــــى

ــــــب ــــــد غل ــــــه ق ــــــي عــــــرض حقوق ــــــى  المســــــاحة المناســــــبة ف ــــــالمشــــــاركات عل ــــــي  األطف ــــــرامج الت ــــــي الب ف
القنــــــــــوات و %) 20( يةتونســــــــــال القنواتتحليــــــــــل بــــــــــتعــــــــــرض حقــــــــــوقهم بــــــــــالقنوات العربيــــــــــة موضــــــــــع ال

ـــــــوات و %) 14.6(الســـــــعودية  ـــــــوات الو  %)21.6( ريـــــــةالجزائالقن ـــــــم تحـــــــدث  %)10.2(يةمصـــــــر القن ول
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ـــــ األطفـــــالانتهاكـــــات خـــــالل مشـــــاركة  ـــــةقنوات العراقالخـــــالل عـــــرض قضـــــاياهم وحقـــــوقهم ب ـــــةلبنانالو  ي  ي
  .في أي فئة من هذه الفئات

مــــــن إجمــــــالي % 4.2فقــــــط وبنســــــبة  يــــــةالعراق القنــــــوات فــــــىراء الطفــــــل آ فيمــــــا كانــــــت الســــــخرية مــــــن
  .تناولت حقوق الطفل بها التيالحلقات 

ــــــائج الدراســــــة أيضــــــاً  ــــــي هــــــذا اإلطــــــار تشــــــير نت ــــــ وف ــــــاء أن  ىإل ــــــى حــــــدثت أثن ــــــع االنتهاكــــــات الت جمي
ولــــم تظهــــر  ،اقتصــــرت علــــى القنــــوات الحكوميــــة عــــرض قضــــاياهم وحقــــوقهم  فــــى األطفــــالمشــــاركة 
  .دراسةالعربية الخاصة موضع ال بكل القنواتأى فئة 

ــــل ــــائج التحلي ــــذلك تشــــير نت ــــى  وب ــــه وعــــن قضــــاياإل ــــل فــــي التعبيــــر عــــن رأي  هوجــــود انتهــــاك لحــــق الطف
ــــــدول العر  ــــــه بال ــــــةوحقوق ــــــل نفســــــه وٕافســــــاح بمــــــا يقتضــــــي ، بي ــــــي تمثي ــــــرام حــــــق الطفــــــل ف ضــــــرورة احت

  .المجال أمامه للظهور بوسائل اإلعالم
ـــــل عـــــن الضـــــرورة وتكشـــــف الجـــــداول الخاصـــــة بانتهاكـــــات ال ـــــوق الطف ـــــد مـــــن حق ـــــة للعدي ـــــوات العربي قن

لضــــــمان ممارســــــات ، ق الطفــــــلالملحــــــة لصــــــياغة ميثــــــاق شــــــرف أو مدونــــــة ســــــلوك لإلعــــــالم وحقــــــو 
ـــــة التـــــي  إعالميـــــة ـــــة تحتـــــرم حقـــــوق الطفـــــل العربـــــي فـــــي ظـــــل تعـــــدد وتنـــــوع المضـــــامين اإلعالمي عربي

األطفـــــال محـــــورًا للنقـــــاش أو تكـــــون قضـــــايا ، تســـــتهدف األطفـــــال أو يشـــــارك األطفـــــال فـــــي صـــــناعتها
الممارســــــين للعمــــــل يجابيــــــة لــــــدى إفــــــي تشــــــكيل صــــــورة ذهنيــــــة بهــــــا، وهــــــو مــــــا سيســــــهم فــــــي النهايــــــة 

  .نحو حقوق األطفال اإلعالمي
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 الفصل السادس

  تعرض األطفال العرب لوسائل اإلعالم نتائج دراسة
  وتقييمهم لمعالجة قضاياهم بها

 
  :تمهيد

األطفال فى ست دول  يعرض هذا الفصل نتائج الدراسة الميدانية التى أجريت على عينة عشوائية من
 .عربية حول أنماط تعرض األطفال العرب لوسائل اإلعالم وتقييمهم لمعالجة قضاياهم بها

، وذلك بإجمالى عينة )تونس، الجزائر، السعودية، العراق، لبنان، مصر(وقد شملت الدول العربية 
 أطفال) 608(، منهم سنة) 15- 12(مفردة من الذكور واإلناث فى الفئة العمرية من ) 1260(قوامها 

  .لإلناث%) 51.7(للذكور، و%) 48.3(طفلة بنسبة ) 652(و
وتم االعتماد على باحثين ميدانيين من ذات الدول العربية لجمع البيانات الميدانية خالل الفترة من 

  .، ويوضح الجدول التالى توزيع عينة األطفال على الدول العربية2013مارس  -يناير
 )68(جدول رقم 

  يع عينة األطفال على الدول العربيةتوز 
 % ك الدولة

 15.5 196  تونس

 15.8 200  الجزائر

 20.8 263  السعودية 

 11.9 150  العراق 

 15.9 201  لبنان

 19.8 250  مصر

 100 1260  اإلجمالي

 :وقد استهدفت الدراسة الميدانية ما يلى
  .اتحديد وسائل اإلعالم التى ُيقبل األطفال على التعرض له ‐  1
  .تحديد حجم تعرض األطفال لوسائل اإلعالم المختلفة‐  2
  .تحديد دوافع تعرض األطفال للبرامج والمضامين اإلعالمية‐  3
  .تحديد اإلشباعات التى يحققها األطفال من التعرض للمضامين المختلفة‐  4
  .األطفال فيما تقدمه لهم وسائل اإلعالم من مضامين متخصصة آراءمعرفة ‐  5
  .فال على التعرض للمضامين الموجهة للكبارمعرفة مدى إقبال األط‐  6
  .إدراك األطفال الهتمام اإلعالم بحقوقهم فى المضامين الموجهة للكبار واألطفال‐  7
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 .أهم مالحظات األطفال على المضامين اإلعالمية الموجهة لهم‐  8
 .مقترحات األطفال لتطوير البرامج والمضامين اإلعالمية التى تستهدفهم‐  9

 . ه الدراسة من نتائجإلىا يلى أهم ما انتهت وسنعرض تفصيًال فيم
  

النتائج العامة لدراسة أنماط تعرض األطفال لوسائل اإلعالم وتقييمهم لمعالجة قضاياهم 
 :بها
  

 :وسائل اإلعالم التى يتابعها األطفال العرب1) 
 ) 69(جدول رقم 

  وسائل اإلعالم التى يتابعها األطفال العرب  

 
من % 

يشاهدون 
 التليفزيون

من  %
يستمعون إلى 

 المذياع

من % 
يقرأون 
 الجرائد

من % 
يطالعون 
 المجالت

من % 
يتصفحون 
 اإلنترنت

عدد األطفال

 الدولة

 196 40.864.3 17.3 94.413.3 تونس
 200 18.055.5 100.028.031.5 الجزائر
 263 22.492.0 79.814.119.8 السعودية
 150 37.3 11.3 94.012.05.3 العراق
 201 44.394.5 99.52.014.3 لبنان
 250 14.054.0 81.69.29.6 مصر

 النوع
 

 608 16.370.4 87.313.519.2 ذكور
 652 29.164.6 93.315.514.9 إناث

 
 

 تعليم األب
 

 
 

 55 16.425.5 98.220.012.7 أمي
 177 45.3 23.7 18.6 15.1 98.3 أساسي
 272 22.460.9 91.820.016.8 متوسط
 227 28.773.5 91.514.716.8 ثانوى
 509 22.481.8 85.411.717.2 جامعي
 18 022.2. 94.4.011.1  أخرى

 تعليم األم
 
 
 
 

 139 18.038.8 90.612.212.2 أمى
 189 25.747.1 96.817.314.1 أساسي
 276 20.163.6 92.317.013.7 متوسط
 246 24.681.5 90.915.820.2 ثانوي
 389 25.384.5 85.112.521.2 جامعي
 20 10.015.0 100.0.05.0 أخرى

 1260 67.4 23.0 17.0 14.5 90.4  اإلجمالي
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يتضــــــح مــــــن الجــــــدول الســــــابق أن التليفزيــــــون قــــــد جــــــاء فــــــي مقدمــــــة وســــــائل اإلعــــــالم التــــــى يتابعهــــــا 
ـــــي ـــــة الدراســـــة بنســـــبة تكـــــرار ف ـــــت %)90.4(المتوســـــط  األطفـــــال العـــــرب عين ، وجـــــاءت شـــــبكة اإلنترن

، فيمـــــا احتلـــــت المجـــــالت المرتبـــــة %)67.4(فــــي المرتبـــــة الثانيـــــة بنســـــبة تكـــــرار فـــــي المتوســــط بلغـــــت 
، تلتهـــــا الجرائـــــد فـــــي المرتبـــــة الرابعـــــة بنســـــبة تكـــــرار فـــــي %)23(الثالثـــــة بنســـــبة تكـــــرار فـــــي المتوســـــط 

خيـــــــرة بنســـــــبة تكـــــــرار فـــــــي المتوســـــــط ، ثـــــــم المـــــــذياع فـــــــي المرتبـــــــة الخامســـــــة واأل%)17(المتوســـــــط 
)14.5 .(%  

ــــائج الجــــدول  ــــين متابعــــة وســــائل اإلعــــالم ونــــوع المبحــــوثين، فــــيالحظ مــــن نت وعلــــى مســــتوى العالقــــة ب
الســــابق وجــــود تقــــارب واضــــح بــــين نســــب الــــذكور واإلنــــاث مــــن األطفــــال مــــن حيــــث متابعــــة وســــائل 

نـــــاث الالتـــــى يقـــــرأن المجـــــالت ؛ فقـــــد بلغـــــت نســـــبة اإل)لصـــــالح اإلنـــــاث(اإلعـــــالم، فيمـــــا عـــــدا المجـــــالت
  %).16.3(، بينما بلغت نسبة الذكور %)29.1(

أمـــــا علـــــى مســـــتوى العالقـــــة بـــــين متابعـــــة وســـــائل اإلعـــــالم ومســـــتوى تعلـــــيم الوالـــــدين، فتكشـــــف نتـــــائج 
الجــــــدول الســــــابق عــــــن وجــــــود عالقــــــة طرديــــــة بــــــين مســــــتوى تعلــــــيم الوالــــــدين وبــــــين درجــــــة اســــــتخدام 

وى تعلــــــيم الوالــــــدين زاد اســــــتخدام األطفــــــال لإلنترنــــــت، والعكــــــس األطفــــــال لإلنترنــــــت، فكلمــــــا زاد مســــــت
  .صحيح

وعلـــــى  -ونســـــتدل مـــــن الجـــــدول الســـــابق أنـــــه علـــــى الـــــرغم ممـــــا تمثلـــــه الوســـــائل اإللكترونيـــــة الحديثـــــة 
مـــــن أهميـــــة فـــــى حيـــــاة األطفـــــال، إال أن التليفزيـــــون مـــــازال يتربـــــع حتـــــى اآلن علـــــى  -رأســـــها اإلنترنـــــت

فضـــــلة لـــــدى األطفـــــال العـــــرب، ممـــــا يشـــــير إلـــــى اســـــتمرار تعـــــاظم دوره قائمـــــة الوســـــائل اإلعالميـــــة الم
ة مــــــــن قبــــــــل مخططــــــــى السياســــــــات إلىــــــــكنافــــــــذة إعالميــــــــة ســــــــحرية يمكــــــــن اســــــــتغاللها بكفــــــــاءة وفع

  .اإلعالمية التى تستهدف األطفال سواء من حيث تغيير االتجاهات أو بناء القيم والمعتقدات
ت قارئيــــة األطفــــال العــــرب للوســــائل المطبوعــــة كمــــا تشــــير نتــــائج الجــــدول الســــابق إلــــى تراجــــع معــــدال

وكـــــذلك انخفــــــاض معـــــدالت اســــــتماعهم للمــــــذياع، وهـــــو مــــــا يتفـــــق مــــــع نتــــــائج  ،)الجرائـــــد والمجــــــالت(
ــــد مــــن الدراســــات التــــى أجريــــت فــــى هــــذا الصــــدد ــــين مســــتوى . العدي ــــة ب وتشــــير كــــذلك العالقــــة الطردي

ــــــى أ ــــــت إل ــــــال لإلنترن ــــــين درجــــــة اســــــتخدام األطف ــــــدين وب ــــــيم الوال ــــــه كلمــــــا زاد المســــــتوى التعليمــــــى تعل ن
هم بركــــب التطــــور االتصــــالى والتكنولــــوجى المتمثــــل فــــى زادت رغبــــتهم فــــى أن يلحــــق أبنــــاؤ للوالــــدين، 

 .شبكة اإلنترنت بتطبيقاتها المختلفة
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 :دوافع مشاهدة األطفال العرب للتليفزيون 2)
  ) 70(جدول رقم 

  دوافع مشاهدة األطفال العرب للتليفزيون

  

التعرف 

لى ما ع

يحدث 

 حولي

اكتساب 

معلومات 

 جديدة

متابعة 

البرامج 

والمواد 

تھمنى التي 

 كطفل

قضاء 

وقت 

الفراغ 

 والتسلية

تعرض 

برامج 

ومواد 

 أحبھا

تعودت 

عليھا 

من 

صغرى

تساعدني 

على حل 

بعض 

 المشكالت

 أخرى
عدد 

األطفال

الدولة

 185 5.9 10.8 19.5 38.4 62.7 24.3 39.5 34.6 تونس

 200 8.5 6.5 56.0 60.5 86.5 52.5 44.5 57.5 الجزائر

 210 6.7 9.0 30.5 38.6 48.6 32.4 29.5 63.8السعودية

 141 3.5 29.8 29.1 44.7 50.4 22.0 58.2 43.3 العراق

 190 1.1 5.3 48.4 25.3 43.2 24.7 31.6 25.3 لبنان

 204 1.0 2.0 67.6  50.0 72.5 34.3 3.4 12.7 مصر

النوع

  

 529 3.8 9.3 41.8 38.0 61.4 36.1 32.9 39.5 ذكور

 602 5.1 9.8 43.7 47.3 61.0 29.2 33.1 39.7 إناث

1130  4.5 9.6 42.7  43.0 61.2 32.4 33.0 39.6  اإلجمالي

جـــــاء فـــــي مقدمـــــة دوافـــــع مشـــــاهدة )  قضـــــاء وقـــــت الفـــــراغ والتســـــلية(يتضـــــح مـــــن الجـــــدول الســـــابق أن 
، تــــــاله %)61.2(وذلــــــك بنســــــبة تكــــــرار فــــــي المتوســــــط  ،ليفزيــــــوناألطفــــــال العــــــرب عينــــــة الدراســــــة للت

ــــرامج ومــــواد يحبهــــا الطفــــل( ــــة بنســــبة تكــــرار فــــي المتوســــط ) عــــرض ب ــــة الثاني ــــم %)43(فــــي المرتب ، ث
التعــــــرف علــــــى مــــــا (، ثــــــم %)42.7(بنســــــبة تكــــــرار فــــــي المتوســــــط ) التعــــــود عليهــــــا منــــــذ الصــــــغر(

) اكتســــــاب معلومــــــات جديــــــدة(ثــــــم ، %)39.6(بنســــــبة تكــــــرار فــــــي المتوســــــط بلغــــــت ) يحــــــدث حــــــولى
) متابعـــــة البـــــرامج والمـــــواد التـــــي تهمنـــــى كطفـــــل(، تالهـــــا %)33(بنســـــبة تكـــــرار فـــــي المتوســـــط بلغـــــت 

) المســـــــاعدة علـــــــى حـــــــل بعـــــــض المشـــــــكالت(، ثـــــــم %)32.4(بنســـــــبة تكـــــــرار فـــــــي المتوســـــــط بلغـــــــت 
  %).9.6(بنسبة تكرار في المتوسط 

فـــــيالحظ  ،عـــــرب للتليفزيـــــون ونـــــوع المبحـــــوثينوعلـــــى مســـــتوى العالقـــــة بـــــين دوافـــــع مشـــــاهدة األطفـــــال ال
ـــــذكور واإلنـــــاث مـــــن األطفـــــال مـــــن  مـــــن نتـــــائج الجـــــدول الســـــابق وجـــــود تقـــــارب واضـــــح بـــــين نســـــب ال

عــــــرض بــــــرامج ومــــــواد يحبهــــــا (حيــــــث أســــــباب مشــــــاهدة التليفزيــــــون، فيمــــــا عــــــدا الســــــبب الخــــــاص بـــــــ 
نمــــا بلغــــت نســــبة ، بي%)47.3(لصــــالح اإلنــــاث؛ فقــــد بلغــــت نســــبة اإلنــــاث فــــى هــــذا الصــــدد ) الطفــــل

ـــــذكور  وتشـــــير نتـــــائج الجـــــدول الســـــابق فـــــى مجملهـــــا إلـــــى غلبـــــة الطـــــابع الترفيهـــــى علـــــى  ،%)38(ال
 . الدوافع النفعية كأسباب لمشاهدة األطفال عينة الدراسة للتليفزيون



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :وافع استماع األطفال العرب للمذياعد 3)
  ) 71(جدول رقم 

  دوافع استماع األطفال العرب للمذياع

 

التعرف على 

ما يحدث 

 حولي

اكتساب 

معلوما

ت 

 جديدة

متابعة 

البرامج 

والمواد 

التي 

تھمنى 

 كطفل

قضاء وقت 

الفراغ 

 والتسلية

يعرض 

برامج 

ومواد 

 أحبھا

تعودت 

عليه من 

 صغرى

يساعدني 

فى حل 

بعض 

المشكال

 ت

أخر

 ى
 عدد األطفال

 الدولة

 26 3.8 3.8 0. 15.4 38.5 3.8 26.9 46.2 تونس

 56 7.1 0. 1.8 19.6 82.1 8.9 19.6 16.1 الجزائر

 10.837 8.1 13.5 8.1 13.5 2.7 32.4 59.5 السعودية

 18 16.7.0 5.6 22.2 44.4 27.8 33.3 33.3 العراق

 1 0. 0. 0. 0. 0. 0. 100.0100.0 لبنان

 23 0. 0. 8.7 34.8 78.3 4.3 0. 21.7 مصر

 النوع

 

 72 4.2 4.2 5.6 20.8 58.3 5.6 19.4 33.3 ذكور

 89 6.7 4.5 5.6 16.9 50.6 10.1 25.8 34.8 إناث

 161 5.6 4.3 5.6 18.6 54.0 8.1 23.0 34.2 اإلجمالي

ـــــع اســـــتماع ) قضـــــاء وقـــــت الفـــــراغ والتســـــلية(يتضـــــح مـــــن الجـــــدول الســـــابق أن  جـــــاء فـــــي مقدمـــــة دواف
، تــــــــاله %)54(وذلــــــــك بنســــــــبة تكــــــــرار فــــــــي المتوســــــــط  ،األطفــــــــال العــــــــرب عينــــــــة الدراســــــــة للمــــــــذياع

ــــى مــــا يحــــدث حــــولى( ــــي المتوســــط ) التعــــرف عل ــــة بنســــبة تكــــرار ف ــــة الثاني ــــي المرتب ــــم %)34.2(ف ، ث
عـــــــرض بـــــــرامج ومـــــــواد (، ثـــــــم %)23(بنســـــــبة تكـــــــرار فـــــــي المتوســـــــط ) اكتســـــــاب معلومـــــــات جديـــــــدة(

ـــــل ـــــم %)18.6(بنســـــبة تكـــــرار فـــــي المتوســـــط بلغـــــت ) يحبهـــــا الطف ـــــي (، ث ـــــرامج والمـــــواد الت متابعـــــة الب
ــــــل ــــــى كطف ــــــي المتوســــــط بلغــــــتبنســــــبة تكــــــر ) تهمن ــــــم %)8.1(ار ف ــــــذ الصــــــغر(، ث ) التعــــــود عليهــــــا من

) المســـــــاعدة فـــــــى حـــــــل بعـــــــض المشـــــــكالت( وأخيـــــــراً ، %)5.6(بنســـــــبة تكـــــــرار فـــــــي المتوســـــــط بلغـــــــت 
  %).4.3(بنسبة تكرار في المتوسط 

ـــــذكور واإلنـــــاث مـــــن  كمـــــا يالحـــــظ مـــــن نتـــــائج الجـــــدول الســـــابق وجـــــود تقـــــارب واضـــــح بـــــين نســـــب ال
وبوجــــــه عــــــام تشــــــير نتــــــائج الجــــــدول الســــــابق فــــــى . ســــــتماعهم للمــــــذياعاألطفــــــال مــــــن حيــــــث دوافــــــع ا

  .مجملها إلى غلبة الطابع الترفيهى على دوافع استماع األطفال العرب عينة الدراسة للمذياع
  
  
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :دوافع قراءة األطفال العرب للجرائد) 4
  ) 72(جدول رقم 

  دوافع قراءة األطفال العرب للجرائد

 

التعرف 

على ما 

يحدث 

 حولي

كتساب ا

معلومات 

 جديدة

متابعة 

البرامج 

والمواد 

التي تھمنى 

 كطفل

قضاء 

وقت 

الفراغ 

والتسلية

تعرض 

برامج 

ومواد 

 أحبھا

تعودت 

عليھا من 

 صغرى

تساعدني 

على حل 

بعض 

 المشكالت

أخرى
عدد 

األطفال

الدولة

 34 2.9 14.7 5.9 17.6 20.6 8.8 38.2 38.2 تونس

 11.163 6.3 6.3 12.7 49.2 9.5 44.4 47.6 الجزائر

 52 9.6 9.6 13.5 7.7 3.8 15.4 26.9 65.4السعودية

 8 0. 25.0 0. 37.5 25.0 25.0  50.0 62.5 العراق

 8 0. 12.5 0. 0. 25.0 0. 75.0 62.5 لبنان

 24 0. 0. 0. 4.2 33.3 25.0 4.2 79.2 مصر

النوع

 

 103 8.7 6.8 8.7 14.6 28.2 10.7 32.0 56.3 ذكور

 86 4.7 11.6 4.7 8.1 26.7 16.3 38.4 55.8 ناثإ

 189 6.9 9.0 6.9 11.6 27.5 13.2 34.9 56.1 اإلجمالي

قــــد جــــاء فــــي مقدمــــة دوافــــع قــــراءة ) التعــــرف علــــى مــــا يحــــدث حــــولى(يتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق أن 
ــــــد ــــــال العــــــرب عينــــــة الدراســــــة للجرائ ، تالهــــــا %)56.1(وذلــــــك بنســــــبة تكــــــرار فــــــي المتوســــــط  ،األطف

، ثـــــــم %)34.9(فـــــــي المرتبـــــــة الثانيـــــــة بنســـــــبة تكـــــــرار فـــــــي المتوســـــــط ) كتســـــــاب معلومـــــــات جديـــــــدةا(
متابعـــــــة البـــــــرامج (، ثـــــــم %)27.5(بنســـــــبة تكـــــــرار فـــــــي المتوســـــــط ) قضـــــــاء وقـــــــت الفـــــــراغ والتســـــــلية(

عــــرض بـــــرامج (، يليهــــا %)13.2(بنســــبة تكــــرار فــــي المتوســــط بلغــــت ) والمــــواد التــــي تهمنــــى كطفــــل
المســــــاعدة علــــــى حــــــل (، ثــــــم %)11.6(تكــــــرار فــــــي المتوســــــط بلغــــــت بنســــــبة) ومــــــواد يحبهــــــا الطفــــــل
) التعـــــــود عليهـــــــا منـــــــذ الصـــــــغر( وأخيـــــــراً ، %)9(بنســـــــبة تكـــــــرار فـــــــي المتوســـــــط ) بعـــــــض المشـــــــكالت

، كمــــا يالحــــظ مــــن نتــــائج الجــــدول الســــابق وجــــود تقــــارب %)6.9(بنســــبة تكــــرار فــــي المتوســــط بلغــــت 
فـــــع قـــــراءتهم للجرائـــــد، وبوجـــــه عـــــام واضـــــح بـــــين نســـــب الـــــذكور واإلنـــــاث مـــــن األطفـــــال مـــــن حيـــــث دوا

تشـــــير نتـــــائج الجـــــدول الســـــابق فـــــى مجملـــــه إلـــــى غلبـــــة الـــــدوافع النفعيـــــة علـــــى دوافـــــع قـــــراءة األطفـــــال 
  .العرب للجرائد



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :دوافع قراءة األطفال العرب للمجالت) 5
  )73(جدول رقم 

 دوافع قراءة األطفال العرب للمجالت

 

التعرف 

على ما 

يحدث 

 حولي

اكتساب 

معلومات 

 ديدةج

متابعة 

البرامج 

والمواد 

التي 

تھمنى 

 كطفل

قضاء 

وقت 

الفراغ 

والتسلية

تعرض 

برامج 

ومواد 

 أحبھا

تعودت 

عليھا من 

 صغرى

ساعدني 

على حل 

بعض 

المشكالت

عدد األطفال أخرى

الدولة

 80 3.8 10.0 13.8 23.8 35.0 15.0 52.5 28.8 تونس

 36 8.3 19.4 13.9 22.2 58.3 13.9 47.2 22.2 الجزائر

 59 5.1 22.0 18.6 13.6 37.3 25.4 42.4 37.3السعودية

 11.817 29.4 17.6 47.1 47.1 23.5 64.7 47.1 العراق

 35 5.7 20.0 2.9 5.7 42.9 14.3 40.0 20.0 لبنان

 35 2.9 5.7 20.0 28.6 80.0 20.0 14.3 5.7 مصر

النوع

 

 88 3.4 12.5 18.2 17.0 40.9 18.2 36.4 21.6 ذكور

174 6.3 17.8 12.6 23.0 49.4 18.4 47.1 29.3 إناث

262 5.3 16.0 14.5 21.0 46.6 18.3 43.5 26.7 اإلجمالي

قـــــد جـــــاء فـــــي مقدمـــــة دوافـــــع ) قضـــــاء وقـــــت الفـــــراغ والتســـــلية(يتضـــــح مـــــن الجـــــدول الســـــابق أن 
ـــــة الدراســـــة للمجـــــالت ـــــال العـــــرب عين ـــــراءة األطف ـــــي المتوســـــط ،ق ـــــك بنســـــبة تكـــــرار ف ، %)46.6) (وذل

التعـــــرف علـــــى مـــــا (، ثـــــم %)43.5(بنســـــبة تكـــــرار فـــــي المتوســـــط ) اكتســـــاب معلومـــــات جديـــــدة(يليهـــــا 
) عـــــرض بـــــرامج ومـــــواد يحبهـــــا الطفـــــل(، ثـــــم %)26.7(بنســـــبة تكـــــرار فـــــي المتوســـــط ) يحـــــدث حـــــولى

) متابعــــــة البــــــرامج والمــــــواد التــــــي تهمنــــــى كطفــــــل(، ثــــــم %)21( بنســــــبة تكــــــرار فــــــي المتوســــــط بلغــــــت
بنســــــبة ) المســــــاعدة علــــــى حــــــل بعــــــض المشــــــكالت(، يليهــــــا %)18.3(المتوســــــط بنســــــبة تكــــــرار فــــــي 

بنســــــبة تكــــــرار فــــــي المتوســــــط ) التعــــــود عليهــــــا منـــــذ الصــــــغر( وأخيــــــراً ، %)16(تكـــــرار فــــــي المتوســــــط 
  %).14.5(بلغت 

ـــــارب واضـــــح بـــــين نســـــب الـــــذكور واإلنـــــاث مـــــن  ـــــائج الجـــــدول الســـــابق وجـــــود تق كمـــــا يالحـــــظ مـــــن نت
ــــــث دوافــــــع قــــــراءته ــــــائج الجــــــدول الســــــابق فــــــى األطفــــــال مــــــن حي م للمجــــــالت، وبوجــــــه عــــــام تشــــــير نت

  .مجملها إلى غلبة الدوافع النفعية على دوافع قراءة األطفال العرب للمجالت
  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :دوافع استخدام األطفال العرب لشبكة اإلنترنت) 6
  ) 74(جدول رقم 

 دوافع استخدام األطفال العرب لشبكة اإلنترنت

 

التعرف 

على ما 

يحدث 

 حولي

ب اكتسا

معلومات 

 جديدة

متابعة 

البرامج 

والمواد 

التي 

تھمنى 

 كطفل

قضاء 

وقت 

الفراغ 

والتسلية

تعرض 

برامج 

ومواد 

 أحبھا

تعودت 

عليھا 

من 

صغرى

ساعدني 

على حل 

بعض 

 المشكالت

 أخرى
عدد 

األطفال

الدولة

 126 15.1 22.2 4.0 11.1 55.6 7.1 55.6 36.5 تونس

 111 23.4 50.5 11.7 20.7 66.7 20.7 72.1 35.1 الجزائر

 242 6.2 33.1 20.2 27.7 59.9 24.4 62.8 50.8سعودية

 56 3.6 28.6 7.1 26.8 50.0 7.1 67.9 33.9 العراق

 154 6. 44.8 2.6 8.4 65.6 11.0 47.4 29.9 لبنان

 135 4.4 5.2 1.5 9.6 77.8 10.4 57.0 26.7 مصر

النوع

 

 419 8.4 27.7 7.9 13.1 61.3 14.8 55.4 36.0  ذكور

 406 8.4 34.5 10.8 22.4 65.8 15.8 63.5 38.9 إناث

 824 8.4 31.1 9.3 17.6 63.5 15.3 59.5 37.5 اإلجمالي

قــــــد جــــــاء فــــــي مقدمــــــة دوافــــــع  ،)قضــــــاء وقــــــت الفــــــراغ والتســــــلية(يتضــــــح مــــــن الجــــــدول الســــــابق أن 
 ،)رار فــــــي المتوســــــطوذلــــــك بنســــــبة تكــــــ ،اســــــتخدام األطفــــــال العــــــرب عينــــــة الدراســــــة لشــــــبكة اإلنترنــــــت

ــــــــدة(، يليهــــــــا %)63.5( ــــــــي المتوســــــــط ) اكتســــــــاب معلومــــــــات جدي ــــــــم %)59.5(بنســــــــبة تكــــــــرار ف ، ث
ـــــى مـــــا يحـــــدث حـــــولى( ـــــم %)37.5(بنســـــبة تكـــــرار فـــــي المتوســـــط ) التعـــــرف عل ـــــى (، ث المســـــاعدة عل

عــــــرض بــــــرامج ومــــــواد (، يليهــــــا %)31.1(بنســــــبة تكــــــرار فــــــي المتوســــــط ) حــــــل بعــــــض المشــــــكالت
ـــــل ـــــم %)17.6(تكـــــرار فـــــي المتوســـــط بلغـــــت بنســـــبة ) يحبهـــــا الطف ـــــي (، ث ـــــرامج والمـــــواد الت متابعـــــة الب
ـــــل ـــــم %)15.3(بنســـــبة تكـــــرار فـــــي المتوســـــط ) تهمنـــــى كطف ـــــذ الصـــــغر(، ث بنســـــبة ) التعـــــود عليهـــــا من

  %).9.3(تكرار في المتوسط بلغت 
ـــــارب واضـــــح بـــــين نســـــب الـــــذكور واإلنـــــاث مـــــن  ـــــائج الجـــــدول الســـــابق وجـــــود تق كمـــــا يالحـــــظ مـــــن نت

حيـــــث دوافـــــع اســـــتخدامهم لإلنترنـــــت، وبوجـــــه عـــــام تشـــــير نتـــــائج الجـــــدول الســـــابق فـــــى  األطفـــــال مـــــن
  .مجملها إلى غلبة الدوافع النفعية على دوافع استخدام األطفال العرب لإلنترنت
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  :فزيونيالتوقيت المفضل لمشاهدة األطفال العرب للتل) 7
  )75(جدول 

  التوقيت المفضل لمشاهدة األطفال العرب للتلفزيون

 

الصباح  في

قبل 

 المدرسة

بعد الرجوع من 

 المدرسة

فترة المساء

)6  - 10 

 )مساءً 

فترة السھرة 

بعد العاشرة (

 )مساءً 

ال يوجد وقت 

 محدد
عدد األطفال

 الدولة

 185 28.6 25.9 17.3 23.2 4.9 تونس

 200 43.5 2.0 19.5 32.0 3.0 الجزائر

 210 49.0 18.1 24.3 8.1 5.السعودية

 141 23.4 9.9 38.3 24.8 3.5 العراق

 190 13.2 2.1 71.1 13.7 0. لبنان

 204 23.0 3.4 37.3 34.3 2.0 مصر

 النوع

 

 529 27.6 13.2 33.6 23.1 2.5 ذكور

 602 33.6 7.5 34.9 22.1 2.0 إناث

 1130  30.8 10.2 34.2 22.6 2.2 اإلجمالي

تمتد من الساعة السادسة وحتى العاشرة مساء يتضح من بيانات الجدول السابق أن فترة المساء التى 
كانت أكثر الفترات التى يفضلها األطفال عينة الدراسة للمشاهدة التليفزيونية  بنسبة تكرار في المتوسط 

فيما جاءت فئة عدم تحديد وقت معين للمشاهدة في المرتبة الثانية بنسبة تكرار في المتوسط ، 34.2%
فيما جاءت ، %22.6دة من المدرسة بنسبة تكرار في المتوسط بلغت ، تليها فترة العو %30.8بلغت 
  .للمدرسة السهرة والصباح قبل ذهاب األطفال اتب متأخرة فترتافى مر 

وتكشف نتائج الجدول السابق أن الفترة المسائية كانت الفترة األكثر مشاهدة للتليفزيون فى لبنان بنسبة 
فيما كان عدم تحديد وقت محدد ، %37.3بنسبة  ومصر% 38.3، وتلتها العراق بنسبة 71.1%

  %. 43.5والجزائر بنسبة ، %49للمشاهدة التليفزيونية النسبة األكبر فى السعودية بنسبة 
العالقة بين النوع وفترات المشاهدة التليفزيونية لألطفال العرب عينة الدراسة  يالحظ مستوى  وعلي

وظهر بعض االختالف فى فترة  ،ة بين الذكور واإلناثوجود تقارب فى فترات المشاهدة التليفزيوني
  %.7.5واإلناث بنسبة ، %13.2السهرة لصالح الذكور بنسبة 

وتظهر النتائج السابقة أن معظم األطفال العرب يميلون إلى مشاهدة التليفزيون خالل الفترة المسائية 
لديهم وقت محدد لمشاهدة كما أن هناك نسبة كبيرة من األطفال ليس  ،بعد العودة من المدرسة

وتأثير  ،واالنتهاء من الواجبات والمهام الدراسية ،وٕانما األمر يرجع لتوافر الوقت المالئم، التليفزيون
  .األسرة على تحديد توقيت المشاهدة المناسب



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :التوقيت المفضل الستماع األطفال العرب للمذياع) 8
  )76(جدول رقم 

 العرب للمذياعالتوقيت المفضل الستماع األطفال 

 
في الصباح قبل 

 المدرسة

بعد الرجوع من 

 المدرسة

 6(فترة المساء 

 )مساءً  10 -

فترة السھرة 

بعد العاشرة (

 )مساءً 

ال يوجد وقت 

  محدد

عدد 

 األطفال

الدولة

 26 15.4 38.5 7.7 3.8 34.6 تونس

 56 66.1 7.1 8.9 10.7 7.1 الجزائر

 37 24.3 10.8 5.4 0. 59.5 السعودية

 18 72.2 5.6 11.1 5.6 5.6 العراق

 1 100.0 0. 0. 0. 0. لبنان

 23 30.4 0. 30.4 13.0 26.1 مصر

النوع

 

 72 41.7 11.1 12.5 6.9 27.8 ذكور

 89 46.1 12.4 10.1 6.7  24.7 إناث

 161 44.1 11.8 11.2 6.8 26.1 اإلجمالي

رب الــــــذين يســــــتمعون للمــــــذياع لــــــيس يتضــــــح مــــــن بيانــــــات الجــــــدول الســــــابق أن معظــــــم األطفــــــال العــــــ
، وتلتهــــــا فتــــــرة %44.1لــــــديهم  وقــــــت معــــــين لالســــــتماع إلــــــى المــــــذياع بنســــــبة تكــــــرار فــــــى المتوســــــط 

،  تليهــــــا فتــــــرة الســــــهرة بعــــــد العاشــــــرة %26.1الصــــــباح قبــــــل المدرســــــة بنســــــبة تكــــــرار فــــــى المتوســــــط 
ــــأخرة فترتــــ%11.8بنســــبة تكــــرار فــــى المتوســــط  وبعــــد العــــودة  المســــاء ا، فيمــــا جــــاءت فــــى مراتــــب مت

  .من المدرسة
العالقـــــة بـــــين النـــــوع وفتـــــرات االســـــتماع للمـــــذياع بـــــين األطفـــــال العـــــرب عينـــــة الدراســـــة  مســـــتوى  وعلـــــي

وظهـــــر بعـــــض االخـــــتالف  ،يالحـــــظ وجـــــود تقـــــارب كبيـــــر فـــــى نســـــبة االســـــتماع بـــــين الـــــذكور واإلنـــــاث
ة ، والــــــــذكور بنســــــــب%46.1فــــــــى عــــــــدم تحديــــــــد وقــــــــت معــــــــين لالســــــــتماع لصــــــــالح اإلنــــــــاث بنســــــــبة 

41.7.%  
وأن نســـــــبة كبيـــــــرة مـــــــنهم ال ، وتظهـــــــر النتـــــــائج الســـــــابقة ضـــــــعف ارتبـــــــاط األطفـــــــال العـــــــرب بالمـــــــذياع

ـــــى  ـــــى متابعـــــة هـــــذه الوســـــيلة الت ـــــى االنتظـــــام ف ـــــى تحـــــرص عل ـــــعل ـــــه ظهـــــر  رغمال مـــــن أهميتهـــــا إال أن
  .وبوضوح  تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة على نسبة االستماع لإلذاعات التقليدية

  
  
  
  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :قيت المفضل لقراءة األطفال العرب للجرائدالتو ) 9
  )77(جدول رقم 

 التوقيت المفضل لقراءة األطفال العرب للجرائد 

 
في الصباح 

قبل المدرسة

بعد الرجوع من 

 المدرسة

فترة المساء 

)6  - 10 

 )مساءً 

فترة السھرة 

بعد العاشرة (

 )مساءُ 

ال يوجد 

 وقت محدد

عدد 

 األطفال

الدولة

 34 11.8 11.8 14.7 23.5 38.2 تونس

 63 52.4 1.6 9.5 22.2 14.3 الجزائر

 52 53.8 3.8 5.8 21.2 15.4 السعودية

 8 62.5 12.5 25.0 0. 0. العراق

 8 37.5 12.5 12.5 25.0 12.5 لبنان

 24 37.5 8.3 33.3 20.8 0. مصر

النوع

 

 103 40.8 5.8 11.7 24.3 17.5 ذكور

 86 46.5 5.8 15.1 17.4 15.1 إناث

 189 43.4 5.8 13.2 21.2 16.4 اإلجمالي

ــــــات الجــــــدول الســــــابق ــــــيس  ،يتضــــــح مــــــن بيان ــــــد  ل ــــــذين يقــــــرأون الجرائ أن معظــــــم األطفــــــال العــــــرب ال
، تليهــــا فتــــرة العــــودة مــــن %43.4لــــديهم  وقــــت معــــين للقــــراءة والمطالعــــة بنســــبة تكــــرار فــــى المتوســــط 

ـــــ%21.2المدرســـــة بنســـــبة تكـــــرار فـــــى المتوســـــط  ـــــذهاب للدراســـــة بنســـــبة ، تليهـــــا فت رة الصـــــباح قبـــــل ال
  .المساء والسهرة  فترتا، فيما جاءت فى مراتب متأخرة %16.4تكرار فى المتوسط 

، العالقــــــة بــــــين النــــــوع وفتــــــرات مطالعــــــة األطفــــــال العــــــرب عينــــــة الدراســــــة  للصــــــحفمســــــتوى  وعلــــــي
ئــــــد  حســــــب يالحــــــظ وجــــــود تقــــــارب كبيــــــر بــــــين الــــــذكور واإلنــــــاث مــــــن األطفــــــال الــــــذين يقــــــرأون الجرا

ــــراءة ــــت األفضــــل للق ــــراءة واالطــــالع ، الوق ــــت معــــين للق ــــد وق ــــى عــــدم تحدي وظهــــر بعــــض االخــــتالف ف
  %.40.8والذكور بنسبة ، %46.5لصالح اإلناث بنسبة 

وتكشـــــــف النتـــــــائج الســـــــابقة ضـــــــعف ارتبـــــــاط األطفـــــــال العـــــــرب بالجرائـــــــد  وأن نســـــــبة كبيـــــــرة مـــــــنهم ال 
تــــى رغــــم أهميتهــــا إال أنــــه ظهــــر وبوضــــوح  تــــأثير تحــــرص علــــى االنتظــــام فــــى متابعــــة هــــذه الوســــيلة ال

ـــــة ـــــا االتصـــــال الحديث ـــــال العـــــرب  ،تكنولوجي ـــــى مطالعـــــة األطف ـــــع التواصـــــل االجتمـــــاعى عل ومنهـــــا مواق
  . للصحف بصورة دورية

  
  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :التوقيت المفضل لمطالعة األطفال العرب للمجالت) 10
  )78(جدول رقم 

 التوقيت المفضل لمطالعة األطفال العرب للمجالت

 
ي الصباح قبل ف

 المدرسة

بعد الرجوع 

 من المدرسة

فترة المساء 

)6  - 10 

 )مساءً 

فترة السھرة 

بعد العاشرة (

 )مساءً 

ال يوجد وقت 

 محدد

عدد 

األطفال

 الدولة

 80 35.0 11.3 6.3 30.0 17.5 تونس

 36 50.0 11.1 22.2 16.7 0. الجزائر

 59 39.0 1.7 25.4 22.0 11.9 السعودية

 17 64.7 11.8 5.9 17.6 0. العراق

 35 60.0 5.7 20.0 11.4 2.9 لبنان

 35 25.7 8.6 34.3 31.4 0. مصر

 النوع
 88 39.8 8.0 17.0 19.3 15.9 ذكور

 174 43.1 8.0 19.0 25.3 4.6 إناث

 262 42.0 8.0 18.3 23.3 8.4 اإلجمالي

ـــــذين  ـــــال العـــــرب ال ـــــات الجـــــدول الســـــابق أن معظـــــم األطف ـــــيس يتضـــــح مـــــن بيان يطـــــالعون المجـــــالت ل
، وتلتهـــــا فتـــــرة العـــــودة مـــــن %42لـــــديهم وقـــــت محـــــدد للقـــــراءة والمطالعـــــة بنســـــبة تكـــــرار فـــــى المتوســـــط 

، تليهــــــا فتــــــرة المســــــاء بنســــــبة تكــــــرار فــــــى المتوســــــط %32.3المدرســــــة بنســــــبة تكــــــرار فــــــى المتوســــــط 
  .الصباح والسهرة فترتا، فيما جاءت فى مراتب متأخرة 18.3%

ــــائج الجــــدول  ــــرات  "الســــابق أن وتكشــــف نت ــــر الفت ــــرة مابعــــد العــــودة مــــن المدرســــة  كانــــت ضــــمن أكث فت
  .مناسبة للقراءة

 ،العالقــــــة بــــــين النــــــوع وفتــــــرات مطالعــــــة األطفــــــال العــــــرب عينــــــة الدراســــــة  للصــــــحفمســــــتوى  وعلــــــي
يالحــــــظ وجــــــود تقــــــارب كبيــــــر بــــــين الــــــذكور واإلنــــــاث مــــــن األطفــــــال الــــــذين يقــــــرأون الجرائــــــد  حســــــب 

ــــراءة ــــت األفضــــل للق ــــراءة واإلطــــالع ، الوق ــــد وقــــت معــــين للق ــــى عــــدم تحدي وظهــــر بعــــض االخــــتالف ف
  %.40.8والذكور بنسبة ، %46.5لصالح اإلناث بنسبة 

وأن نســــبة كبيــــرة مــــنهم  ،وتوضــــح النتــــائج الســــابقة ضــــعف ارتبــــاط األطفــــال العــــرب بقــــراءة المجــــالت
ــــى االنتظــــام فــــى متابعــــة هــــذه الوســــيلة ــــة وهــــو مــــا يتوافــــق مــــع االتجــــا ،ال تحــــرص عل ه العــــام نحــــو قل

علــــــى الــــــرغم مــــــن الــــــدور الكبيــــــر ، ط األطفــــــال العــــــرب عمومــــــًا بالوســــــائل اإلعالميــــــة المقــــــروءةاارتبــــــ
الــــذى كانــــت تتمتــــع بــــه المجــــالت وخاصــــة تلــــك التــــى تســــتهدف األطفــــال حيــــث شــــكلت العديــــد مــــن 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ســــهمت فــــى تطــــوير أو  ،مجــــالت الطفــــل العربــــى علــــى مــــر العقــــود الســــابقة فكــــر وتكــــوين أجيــــال كثيــــرة
  .ثقافة الطفل العربى آنذاك

  
  :التوقيت المفضل لتصفح األطفال العرب لشبكة اإلنترنت) 11

  )79(جدول رقم 
 التوقيت المفضل لتصفح األطفال العرب لشبكة اإلنترنت

 
في الصباح قبل 

 المدرسة

بعد الرجوع 

 من المدرسة

فترة المساء 

)6  - 10 

 )مساءً 

فترة السھرة 

بعد العاشرة (

 )مساءً 

د وقت ال يوج

 محدد

عدد 

األطفال

 الدولة

 126 38.1 19.0 15.1 22.2 5.6 تونس

 111 55.0 3.6 18.0 22.5 9. الجزائر

 242 68.2 12.0 9.9 8.7 1.2 السعودية

 56 48.2 26.8 10.7 12.5 1.8 العراق

 154 70.8 2.6 18.2 8.4 0. لبنان

 135 26.7 45.9 23.7 2.2 1.5 مصر

 النوع

 

 419 57.3 15.5 14.6 11.2 1.4 ذكور

 406 51.0 18.0 16.7 12.3 2.0 إناث

 824 54.1 16.7 15.7 11.8 1.7 اإلجمالي

يتضـــــح مـــــن بيانـــــات الجـــــدول الســـــابق أن معظـــــم األطفـــــال العـــــرب الـــــذين يتصـــــفحون شـــــبكة اإلنترنـــــت 
، وتلتهــــا %54.1لــــيس لــــديهم وقــــت محــــدد للــــدخول علــــى الشــــبكة بنســــبة تكــــرار فــــى المتوســــط بلغــــت 

، تليهــــا فتـــــرة المســـــاء بنســـــبة تكـــــرار فـــــى المتوســـــط %16.7فتــــرة الســـــهرة بنســـــبة تكـــــرار فـــــى المتوســـــط 
  . الصباح والعودة من المدرسة فترتا، فيما جاءت فى مراتب متأخرة 15.7%
العالقــــة بــــين النــــوع وفتــــرات تصــــفح شــــبكة اإلنترنــــت لألطفــــال العــــرب عينــــة الدراســــة  مســــتوى  وعلــــي

وظهـــــر بعـــــض االخـــــتالف فـــــى ، ات التصـــــفح بـــــين الـــــذكور واإلنـــــاثيالحـــــظ وجـــــود تقـــــارب فـــــى فتـــــر 
  %.51، واإلناث بنسبة%57.3عدم التقيد بوقت محدد لصالح الذكور بنسبة 

ــــــت  ــــــة الدراســــــة بشــــــبكة اإلنترن ونخلــــــص مــــــن الجــــــدول الســــــابق ارتبــــــاط معظــــــم األطفــــــال العــــــرب عين
ـــــى التواصـــــل مـــــع العـــــالم الخـــــارجى فـــــى معظـــــم األوقـــــات مـــــر يحســـــب للطفـــــل وهـــــذا أ، ومـــــداومتهم عل

ــــــــى الحواســــــــب  ــــــــى أصــــــــبحت متاحــــــــة عل ــــــــا العصــــــــر الت ــــــــة تكنولوجي ــــــــى بحرصــــــــه علــــــــى مواكب العرب
ممــــا َيّســــر علــــى الطفــــل العربــــى االطــــالع فــــى األوقــــات التــــى تتناســــب  ،الشخصــــية والهواتــــف الجوالــــة

ويظهــــر ذلــــك فــــى حــــرص األطفــــال علــــى تصــــفح مواقــــع التواصــــل  ،الشخصــــية والدراســــية همــــع ظروفــــ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ءة والمســــــموعة ى تتــــــيح لــــــه إمكانيــــــة الجمــــــع بــــــين مميــــــزات وســــــائل اإلعــــــالم المقــــــرو االجتمــــــاعى التــــــ
  .والمرئية األخرى 

  
  :عدد ساعات مشاهدة األطفال العرب للتليفزيون) 12

  )80(جدول رقم 
  عدد ساعات مشاهدة األطفال العرب للتليفزيون

 
أقل من 

 ساعة

ساعة إلى أقل 

 من ساعتين

ن إلى اساعت

 3أقل من 

 ساعات

عات أو سا 3

 أكثر

عدد األطفال 

الذين يشاھدون 

 التليفزيون

 الدولة

 185 45.4 27.6 21.1 5.9 تونس

 200 31.7 29.1 31.7 7.5 الجزائر

 210 17.6 16.7 26.2 39.5 السعودية

 141 39.0 27.0 23.4 10.6 العراق

 191 7.9 18.9 43.2 30.0 لبنان

 204 14.2 43.6 39.2 2.9 مصر

 النوع

 

 529 24.4 26.5 29.5 19.5 ورذك

 602 25.6 27.8 32.6 14.0 إناث

 1130 25.1 27.2 31.1 16.6 اإلجمالي        

ــــين  ــــراوح مــــا ب يتضــــح مــــن بيانــــات الجــــدول الســــابق أن معــــدل مشــــاهدة األطفــــال العــــرب للتليفزيــــون يت
الزمنيــــة مــــن  ، وتلتهــــا المــــدة%31.1بنســــبة تكــــرار فــــى المتوســــط ســــاعة إلــــى أقــــل مــــن ســــاعتين يوميــــاً 

ــــالث بنســــبة تكــــرار فــــى المتوســــط  ــــى أقــــل مــــن ث ــــالث %27.2ســــاعتين إل ــــة مــــن ث ــــم  المــــدة الزمني ، ث
ــــى المتوســــط  ــــرة جــــاءت مــــدة المشــــاهدة %25.1ســــاعات فــــأكثر بنســــبة تكــــرار ف ــــة األخي ــــى المرتب ، وف

  %.16.6فى أقل من ساعة بنسبة 
يالحــــظ وجــــود  ،ينــــة الدراســــةالعالقــــة بــــين النــــوع ومعــــدل مشــــاهدة األطفــــال العــــرب عمســــتوى  وعلــــي

وظهــــــر بعــــــض االخــــــتالف فــــــى عــــــدد  ،تقــــــارب فــــــى عــــــدد ســــــاعات المشــــــاهدة بــــــين الــــــذكور واإلنــــــاث
واإلنـــــاث ، %19.5ســـــاعات المشـــــاهدة فـــــى مـــــدة المشـــــاهدة أقـــــل مـــــن ســـــاعة لصـــــالح الـــــذكور بنســـــبة 

  %.14بنسبة 
دون التليفزيـــــون وتظهـــــر النتـــــائج الســـــابقة تقـــــارب توزيـــــع األطفـــــال العـــــرب عينـــــة الدراســـــة الـــــذين يشـــــاه

ــــــةإلىحســــــب عــــــدد ســــــاعات المشــــــاهدة  ــــــراوح مــــــن  ،ومي ــــــة تت ــــــر للمشــــــاهدة التليفزيوني وأن النســــــبة األكب



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فيمــــا جــــاء األطفــــال العــــرب الــــذين يشــــاهدون التليفزيــــون بمعــــدل  ،ســــاعة إلــــى أقــــل مــــن ثــــالث ســــاعات
، وهـــــو أمـــــر يـــــدعو لالنتبـــــاه خاصـــــة أن %25.1ثـــــالث ســـــاعات فـــــأكثر بنســـــبة تكـــــرار فـــــى المتوســـــط 

وتتمثــــل هــــذه  ،ثــــار ســــلبية علــــى الطفــــل بعــــد ســــاعتين مــــن المشــــاهدةآدراســــات عديــــدة أفــــادت بحــــدوث 
ــــى حــــدوث بعــــض األمــــراض النفســــية ــــار ف ــــاع ســــاعات  ،اآلث ــــز نتيجــــة ارتف ــــى التركي ــــدرة عل وتراجــــع الق

  . مشاهدة األطفال للتليفزيون
  

  :ات استماع األطفال العرب للمذياععدد ساع)13
  )81(جدول رقم 

   ت استماع األطفال العرب للمذياععدد ساعا

أقل من ساعة 
ساعة إلى أقل 

 من ساعتين

ن إلى أقل اساعت

 ساعات 3من 
ساعات أو أكثر 3

عدد األطفال الذين 

يستمعون إلى 

 المذياع

 الدولة

 

 

 

 26 11.5 23.1 34.6 30.8 تونس

 56 1.8 12.7 45.5 40.0 الجزائر

 37 2.7 0. 18.9 78.4 السعودية

 18 16.7 16.7 22.2 44.4 اقالعر

 1 0. 0. 0. 100.0 لبنان

 23 0. 0. 21.7 78.3 مصر

  النوع
 72 6.9 8.3 29.2 55.6 ذكور

 89 3.4 11.4 33.0 52.3 إناث

 161 5.0 10.0 31.3 53.8 اإلجمالي

ـــــل مـــــن  ـــــغ أق ـــــال العـــــرب للمـــــذياع يبل ـــــات الجـــــدول الســـــابق أن معـــــدل اســـــتماع األطف يتضـــــح مـــــن بيان
، وتلتهــــا المــــدة الزمنيــــة مــــن ســــاعة إلــــى أقــــل مــــن %53.8بنســــبة تكــــرار فــــى المتوســــط  وميــــاً ســــاعة ي

، ثــــم المــــدة الزمنيــــة مــــن ســــاعتين إلــــى أقــــل مــــن ثــــالث %31.3ســــاعتين بنســــبة تكــــرار فــــى المتوســــط 
ـــــى المتوســـــط  ـــــالث %10ســـــاعات بنســـــبة تكـــــرار ف ـــــرة جـــــاءت مـــــدة االســـــتماع ث ـــــة األخي ـــــى المرتب ، وف

  %.5ساعات فأكثر بنسبة 
ــــيو  ــــة الدراســــة للمــــذياع يالحــــظ مســــتوى  عل ــــال العــــرب عين ــــين النــــوع ومعــــدل اســــتماع األطف العالقــــة ب

ــــذكور واإلنــــاث فــــى متابعــــة المــــذياع ممــــا يوضــــح  وجــــود تقــــارب فــــى عــــدد الســــاعات التــــى يقضــــيها ال
  .أنه ال توجد اختالفات جوهرية بينهم فى معدل االستماع للمذياع



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وهـــــذا ، لســـــاعات التـــــى يقضـــــيها الطفـــــل فـــــى متابعـــــة المـــــذياعوتظهـــــر النتـــــائج الســـــابقة أن قلـــــة عـــــدد ا
ممـــــا أثـــــر علـــــى معـــــدل االســـــتماع ، يعـــــود إلـــــى تـــــأثير ظهـــــور التليفزيـــــون ووســـــائل اإلعـــــالم الجديـــــدة
  .  للمذياع بين الجمهور العام وبين األطفال على وجه الخصوص

  
  :عدد ساعات قراءة األطفال العرب للجرائد) 14

  )82(جدول رقم 
 راءة األطفال العرب للجرائدعدد ساعات ق

أقل من ساعة 
ساعة إلى أقل 

 من ساعتين

ن إلى أقل اساعت

 ساعات 3من 

ساعات أو  3

 أكثر

عدد األطفال الذين

 يقرأون الجرائد

 الدولة

 34 2.9 2.9 32.4 61.8 تونس

 63 0. 0. 11.1 88.9 الجزائر

 52 0. 1.9 5.8 92.3 السعودية

 8 0. 0. 37.5 62.5 العراق

 8 12.5 0. 37.5 50.0 لبنان

 24 0. 4.2 16.7 79.2 مصر

 النوع

 

 103 1.9 1.9 18.4 77.7 ذكور

 86 0. 1.2 14.0 84.9 إناث

 189 1.1 1.6 16.4 81.0 اإلجمالي

يتضــــح مــــن بيانــــات الجــــدول الســــابق أن معــــدل قــــراءة األطفــــال العــــرب للجرائــــد يبلــــغ أقــــل مــــن ســــاعة 
ــــاً  ــــل مــــن ســــاعتين %81لمتوســــط بنســــبة تكــــرار فــــى ا يومي ــــى أق ــــة مــــن ســــاعة إل ، وتلتهــــا المــــدة الزمني

، ثــــم المــــدة الزمنيــــة مــــن ســــاعتين إلــــى أقــــل مــــن ثــــالث ســــاعات %16.4بنســــبة تكــــرار فــــى المتوســــط 
 ، وفـــــى المرتبـــــة األخيـــــرة جـــــاءت مـــــدة القـــــراءة واإلطـــــالع يوميـــــاً %1.6بنســـــبة تكـــــرار فـــــى المتوســـــط 
  %.1.1من ثالث ساعات فأكثر بنسبة 

يالحـــــظ  ،العالقـــــة بـــــين النـــــوع ومعـــــدل قـــــراءة األطفـــــال العـــــرب عينـــــة الدراســـــة للجرائـــــدمســـــتوى  ىوعلـــــ
ـــــد  ـــــاث فـــــى متابعـــــة الجرائ ـــــذكور واإلن ـــــى يقضـــــيها ال ـــــى عـــــدد الســـــاعات الت ـــــة ف ـــــات طفيف وجـــــود اختالف

 ،فــــى مطالعــــة الجرائــــد وٕان وضــــح ارتفــــاع نســــبة اإلنــــاث الالتــــى يقضــــين وقتــــًا أقــــل مــــن ســــاعة يوميــــاً 
ـــــــك بنســـــــبة تكـــــــ ـــــــى المتوســـــــط وذل ـــــــة الدراســـــــة %84.9رار ف ـــــــذكور عين ـــــــى حـــــــين بلغـــــــت نســـــــبة ال ، ف

77.7.%  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وقلـــــة عـــــدد الســـــاعات  ،وتظهـــــر النتـــــائج الســـــابقة االرتبـــــاط الضـــــعيف لألطفـــــال العـــــرب بقـــــراءة الجرائـــــد
وهـــــذا قـــــد يعـــــود إلـــــى تـــــأثير التليفزيـــــون ووســـــائل ، التـــــى يقضـــــيها الطفـــــل فـــــى متابعـــــة هـــــذه الوســـــيلة

احتــــه مــــن إمكانيــــات تتــــيح للطفــــل العربــــى تصــــفح الجرائــــد المحليــــة والعربيــــة ومــــا أت، اإلعــــالم الجديــــدة
  .  كترونية بسهولة ويسرلىوالدولية بصفة يومية عبر زيارة مواقعها اإل

  
  :عدد ساعات تصفح األطفال العرب لشبكة اإلنترنت) 15

  )83(جدول رقم 
  عدد ساعات تصفح األطفال العرب لشبكة اإلنترنت

أقل من ساعة 
إلى أقل  ساعة

 من ساعتين

ن إلى أقل اساعت

 ساعات 3من 
ساعات أو أكثر 3

عدد األطفال الذين 

يتصفحون اإلنترنت

 الدولة

 126 34.9 19.8 36.5 8.7 تونس

 111 17.1 17.1 37.8 27.9 الجزائر

 242 64.9 18.2 12.8 4.1 السعودية

 56 19.6 28.6 30.4 21.4 العراق

 155 18.2 20.1 45.5 16.2 لبنان

 135 16.3 28.9 35.6 19.3 مصر

 النوع

 

 419 32.8 19.6 33.7 13.9 ذكور

 406 35.5 22.7 27.8 14.0 إناث

 824 34.1 21.0 30.9 14.0 لىhاإلجم

يتضــــح مــــن بيانــــات الجــــدول الســــابق أن معــــدل تصــــفح األطفــــال العــــرب عينــــة الدراســــة لشــــبكة اإلنترنــــت 
وتلتهــــا فــــى ، %34.1المرتبــــة األولــــى بنســــبة تكــــرار فــــى المتوســــط فــــى يبلــــغ ثــــالث ســــاعات فــــأكثر يوميــــاً 

، %30.9المرتبــــة الثانيــــة المــــدة الزمنيــــة مــــن ســــاعة إلــــى أقــــل مــــن ســــاعتين بنســــبة تكــــرار فــــى المتوســــط 
، وفـــــى المرتبـــــة %21وتالهـــــا مـــــن ســـــاعتين إلـــــى أقـــــل مـــــن ثـــــالث ســـــاعات بنســـــبة تكـــــرار فـــــى المتوســـــط 

  %.14من ساعة بنسبة ومية أقل إلىاألخيرة جاءت مدة التصفح 
ـــــ ـــــة الدراســـــة لشـــــبكة اإلنترنـــــتمســـــتوى  ىوعل ـــــين النـــــوع ومعـــــدل تصـــــفح األطفـــــال العـــــرب عين  ،العالقـــــة ب

يالحــــظ وجــــود اختالفــــات طفيفــــة فــــى عــــدد الســــاعات التــــى يقضــــيها الــــذكور واإلنــــاث فــــى متابعــــة المواقــــع 
أكثــــــر مــــــن ســــــاعتين وٕان ظهــــــر ارتفــــــاع بســــــيط فــــــى نســــــبة اإلنــــــاث الالتــــــى يقضــــــين وقتــــــًا ، كترونيــــــةلىاإل

ــــــاً  ــــــى التصــــــفح يومي ــــــك بنســــــبة تكــــــرار فــــــى المتوســــــط ، ف ــــــذكور %22.7وذل ــــــى حــــــين بلغــــــت نســــــبة ال ، ف
19.6.%  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وتظهـــــر النتـــــائج الســـــابقة أن االرتبـــــاط القـــــوى لألطفـــــال العـــــرب محـــــل الدراســـــة بشـــــبكة اإلنترنـــــت وزيـــــادة 
بـــــه مـــــن مميـــــزات  وميـــــة التـــــى يقضـــــيها الطفـــــل فـــــى متابعـــــة هـــــذه الوســـــيلة لمـــــا تتميـــــزلىاعـــــدد الســـــاعات 

هـــــا إلىوالتـــــى ســـــبق اإلشـــــارة  ،يجابيـــــات الوســـــائل المرئيـــــة والمســـــموعة والمقـــــروءة التقليديـــــة األخـــــرىإتجمـــــع 
للطفـــــل العربـــــى ســـــهولة التواصـــــل مـــــع شـــــبكة اإلنترنـــــت وبخاصـــــة  فـــــى الجـــــداول الســـــابقة، وأصـــــبح متاحـــــاً 

ممـــــا ســـــهل علـــــى  ،تصـــــفح مواقـــــع التواصـــــل االجتمـــــاعى عبـــــر الحواســـــب الشخصـــــية والهواتـــــف الجوالـــــة
ـــــة مـــــا يحـــــدث  ـــــه ومعرف ـــــراغ والترفي ـــــى المعلومـــــات وقضـــــاء وقـــــت الف ـــــى ســـــرعة الحصـــــول عل ـــــل العرب الطف

  .من حوله
وتبرز النتائج السابقة الدور المتزايد لشبكة اإلنترنت فى حياة األطفال العرب، وأهمية دور األسرة والمجتمع 

  .المعرفى والثقافى للطفل العربى طور فى ترشيد استخدام هذه الوسيلة بما يعود بالنفع على الت
  

  :شركاء األطفال فى مشاهدة التليفزيون) 16
  )84(جدول رقم 

  شركاء األطفال فى مشاهدة التليفزيون 

 الجيران األقارب األصدقاء األم األب 
زمالء 

 الدراسة

أتابعھا 

وحدي 

عدد 

 األطفال

الدولة

 185 32.4 2.2  5.4 42.7 7.6 49.2 40.5 تونس

 200 8.0 4.0 10.5 59.0 11.0 78.5 71.5 جزائرال

 210 4.3 9.5 8.6 29.5 20.5 84.8 79.0السعودية

 141 9.9 29.8 7. 17.7 12.8 42.6 31.2 العراق

 190 18.4 1.1 1.1 13.7 9.5 82.1 78.9 لبنان

 204 5. 5. 2.0 3.9 2.9 98.0  95.1 مصر

 النوع

 

 529 13.4 6.4 4.9 26.5 10.6 71.8 70.5 ذكور

 602 10.6 7.1 5.0 29.6 10.8 76.9 66.4 إناث

 1130 11.9 6.8 5.0 28.1 10.7 74.5 68.3 اإلجمالي

يتضح من الجدول السابق أن األم كانت الشريك األكثر تواجدًا مع الطفل أثناء مشاهدته للتليفزيون 
نية األب بنسبة تكرار فى تالها فى المرتبة الثا ،%74.5وذلك بنسبة تكرار فى المتوسط بلغت 

، %28.1 تغوجاء فى المرتبة الثالثة األقارب بنسبة تكرار فى المتوسط بل ،%68.3 بلغتالمتوسط 
وفى المرتبة األخيرة الجيران كأقل األشخاص تواجدًا مع األطفال خالل متابعتهم للتليفزيون بنسبة تكرار 

 %.5بلغت فى المتوسط 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ظهرت مصر فى المرتبة األولى من حيث تواجد األم واألب مع ، لوعلى مستوى المقارنة بين الدو 
لكل منهما % 95.1و% 98بلغت وذلك بنسبة تكرار فى المتوسط  ،الطفل أثناء مشاهدة التليفزيون

على التوالى، تلتها السعودية من حيث نسبة تواجد األم مع األطفال بنسبة تكرار فى المتوسط بلغت 
، كما أظهرت %42.6وكانت أقلهم العراق بنسبة ، %82.1ن بنسبة من الحاالت ثم لبنا% 84.8

، %59حيث ظهرت بنسبة  ،النتائج ارتفاع نسبة مشاهدة األطفال للتليفزيون مع األقارب فى الجزائر
، بينما انخفضت %29.8وكذلك نسبة مشاهدة األطفال للتليفزيون مع زمالء المدرسة فى العراق بنسبة 

  .فقط% 0.5ر للتليفزيون مع زمالء المدرسة وبشكل منفرد حيث ظهرت بنسبة متابعة األطفال فى مص
والذين كانوا  ،وعلى مستوى النوع فقد تفوقت اإلناث فى مشاهدة التليفزيون مع األم أكثر من الذكور

  .أكثر مشاهدًة له مع األب من اإلناث، كذلك كان الذكور أكثر متابعة للتليفزيون بشكل منفرد
لنتائج أنه وبغض النظر عن الدولة نجد أنه كلما ارتفع المستوى التعليمى لألب أو األم كلما كما أظهرت ا

ن على تعليم و زادت مشاركتهم فى متابعة التليفزيون مع أطفالهم، حيث كان اآلباء واألمهات الحاصل
ل المتابعين ن أقو األطفال فى حين جاء األب واألم األمي جامعى هم األكثر متابعة للتليفزيون بصحبة

  .للتليفزيون مع أطفالهم
  

 :ركاء األطفال فى االستماع للمذياعش 17) 
  )85(جدول رقم 

  شركاء األطفال فى االستماع للمذياع

الجيراناألقارباألصدقاء األم األب 
زمالء 

 الدراسة

أتابعھا وحدي 

 )ال أحد(

عدد 

 األطفال

  

 

 الدولة

  

 

 

 26 80.8 0. 0. 11.5 3.8 3.8 0. تونس

 56 33.9 26.8 12.5 10.7 19.6 33.9 7.1 زائرالج

 37 16.2 5.4 0. 18.9 8.1 27.0 78.4السعودية

 18 83.3 0. 0. 0. 5.6 16.7 0. العراق

 1 100.0 0. 0. 0. 0. 0. 0. لبنان

 23 65.2 0. 0. 0. 0. 26.1 21.7 مصر

  النوع

 

 72 44.4 15.3 5.6 9.7 9.7 19.4 22.2 ذكور

 89 50.6 6.7 3.4 10.1 10.1 28.1 24.7 إناث

 161 47.8 10.6 4.3 9.9 9.9 24.2 23.6 اإلجمالي
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 ،يظهر الجدول السابق أن غالبية األوقات التى يتابع فيها الطفل العربى المذياع يكون فيها منفرداً 
اجدها ، كما أشارت النتائج إلى تفوق األم العربية فى تو %47.8 بلغتوذلك بنسبة تكرار فى المتوسط 

تالها % 24.2مع أطفالها أثناء استماعهم للمذياع؛ حيث تواجدت بنسبة تكرار فى المتوسط بلغت 
وجاء األصدقاء واألقارب فى نفس الترتيب  ،%10.6ثم زمالء المدرسة بنسبة % 23.6األب بنسبة 

تكرار فى لكل منهم، وفى المرتبة األخيرة جاء الجيران بنسبة % 9 بلغتبنسبة تكرار فى المتوسط 
  .فقط% 4.3 بلغتالمتوسط 

وعلى مستوى المقارنة بين الدول فقد أظهرت النتائج أن الطفل الجزائرى هو األكثر استماعًا للمذياع 
الطفل اللبنانى والذى أشارت النتائج  وأخيراً  ،يليه الطفل السعودى ثم التونسى ثم المصرى ثم العراقى

حيث أشارت إجابات ، رى يتابع المذياع بشكل منفرد تماماً أنه على عكس غيره من أطفال الدول األخ
ن أنهم لم يتابعوا اإلذاعة مع األب أو األم أو حتى األصدقاء واألقارب يالمبحوثين من األطفال اللبناني

  .والجيران وزمالء المدرسة
مع األب أو  ولم يتابعوا المذياع ،كما أن األطفال فى العراق جاءت متابعتهم مع األم واألصدقاء فقط

وكذلك فى تونس حيث لم يستمع األطفال إلى المذياع مع األب  ،األقارب أو الجيران أو زمالء المدرسة
والجيران وزمالء المدرسة، وكانت الجزائر فقط هى الدولة الوحيدة فى العينة التى توزعت اختيارات 

يران وزمالء المدرسة والمتابعة األطفال المبحوثين فيها بين األب واألم واألصدقاء واألقارب والج
% 33.9وذلك بنسبة  ،المنفردة؛ حيث احتلت األم فيها المرتبة األولى إلى جانب المشاهدة المنفردة

 ،ثم الجيران% 19.6ثم األصدقاء بنسبة  ،%26.8تالها فى المرتبة الثانية زمالء المدرسة بنسبة 
  %.10.7األقارب بنسبة  وأخيراً 

ط تفوقت اإلناث على الذكور فى متابعة الردايو مع األب واألم واألصدقاء وعلى مستوى النوع فق
وكذلك فى المتابعة المنفردة، فى حين تفوق الذكور على اإلناث فقط فى متابعة المذياع مع  ،واألقارب

  .الجيران وزمالء المدرسة
التعليم فى حيث فقد ارتفعت نسبة اآلباء واألمهات من متوسطى  ،وعلى مستوى تعليم األب واألم

  .متابعة المذياع مع أطفالهم فى حين انخفضت نسبة المتابعين من األميين
وبشكل عام يتضح من النتائج السابق ذكرها أن المذياع يتمتع بميزة خاصة تميزه عن غيره من الوسائل 

ية تتعامل حيث تعتبر اإلذاعة وسيلة ذات ،وهى أنه حتى األطفال يفضلون متابعته بشكل منفرد ،األخرى
عكس التليفزيون واإلنترنت والجرائد  والمجالت والتى يشاهد فيها  ،بالدرجة األولى مع خيال المستمع

الطفل المضمون اإلعالمى بينما ترسم اإلذاعة هذا المضمون فى خيال الطفل المستمع لها من خالل 
  .الكلمات التى يقدمها القائم باالتصال للطفل
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  :ءة الجرائدركاء األطفال فى قراش 18)
  )86(جدول رقم 

  شركاء األطفال فى قراءة الجرائد  

الجيران األقارب األصدقاء األم األب 
زمالء 

 الدراسة

أتابعھا 

 وحدي

عدد 

 األطفال

  

 

الدولة

  

 

 

 34 70.6 2.9 0. 11.8 2.9 2.9 14.7 تونس

 63 39.7 39.7 11.1 6.3 20.6 14.3 19.0 الجزائر

 52 21.2 3.8 3.8 7.7 1.9 44.2 57.7السعودية

 8 75.0 0. 0. 0. 0. 12.5 12.5 العراق

 8 100.0 0. 0. 0. 0. 0. 0. لبنان

 24 100.0 0. 0. 0. 0. 0. 0. مصر

  النوع

 

 103 51.5 21.4 7.8 3.9 9.7 11.7 26.2 ذكور

 86 52.3 7.0 1.2 9.3 5.8 25.6 24.4 إناث

 189 51.9 14.8 4.8 6.3 7.9 18.0 25.4 لىااإلجم

حيث ورد ذلك بنسبة تكرار  ،داً الجرائد منفر توضح نتائج الجدول السابق أن الطفل العربى يفضل قراءة 
 ،%18ثم األم بنسبة % 25.4تالها قراءة الجرائد  فى وجود األب بنسبة % 51.9فى المتوسط بلغت 

فى وجود الجيران  وفى الترتيب األخير جاءت قراءة الطفل للصحف، %14.8وزمالء المدرسة بنسبة 
  %.4.8بنسبة تكرار فى المتوسط بلغت 

 ،وعلى مستوى الدول فقد كانت الجزائر هى أكثر دول العينة التى يواظب أطفالها على قراءة الجرائد
بواقع ثمانية  وفى الترتيب األخير جاءت لبنان والعراق بشكل متساوٍ  ،تلتها السعودية ثم تونس ثم مصر

  .تينمبحوثين لكل من الدول
كما أشارت النتائج إلى أن السعودية كانت أكثر الدول حرصًا على تواجد األب واألم بجانب الطفل 

فى حين لم ترد فى إجابات المبحوثين أى  ،أثناء قراءته للصحف تلتها الجزائر ثم تونس والعراق
  .أجابات عن وجود األب واألم فى مصر ولبنان بجانب الطفل وهو يتصفح الجرائد

فى حين كانت األم أكثر تواجدًا مع  ،مستوى النوع فقد كان األب أكثر تواجدًا مع أبنائه الذكور وعلى
مع األصدقاء والجيران وزمالء المدرسة أكثر  الجرائد ةاإلناث، وكذلك فقد فضل األطفال الذكور قراء

  .من اإلناث والالئى فضلن قراءتها منفردات
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  :شركاء األطفال فى قراءة المجالت19) 
  )87(جدول رقم

  شركاء األطفال فى قراءة المجالت

الجيران األقارباألصدقاء األم األب 
زمالء 

 الدراسة

أتابعھا وحدي 

 )ال أحد(
عدد األطفال

الدولة

 80 67.5  7.5 1.3 18.8 5.0 3.8 1.3 تونس

 36 52.8 22.2 0. 0. 16.7 22.2 8.3 الجزائر

 59 33.9 22.0 3.4 11.9 22.0 35.6 15.3السعودية

 17 82.4 0. 0. 0. 5.9 11.8 0. العراق

 35 94.3 0. 0. 2.9 0. 5.7 2.9 لبنان

 35 97.1 0. 0. 0. 2.9 0. 0. مصر

 88 70.5 4.5 0. 11.4 3.4 13.6 6.8 ذكور النوع

 174 64.4 13.2 1.7 7.5 12.6 13.8 4.6 إناث

 262 66.4 10.3 1.1 8.8 9.5 13.7 5.3 اإلجمالي

ر نتائج الجدول السابق أن الطفل العربى يفضل قراءة المجالت منفردًا حيث ظهر ذلك بنسبة تكرار تظه
ثم مع زمالء المدرسة بنسبة ، %13.7تاله قراءة المجالت مع األم بنسبة ، %66.4فى المتوسط بلغت 

  %.1.1وفى المرتبة األخيرة مع الجيران بنسبة تكرار فى المتوسط بلغت % 10.3
تلتها السعودية ثم  ،توى الدول كانت تونس هى أكثر دول العينة يطالع أطفالها المجالتوعلى مس

وفى النهاية جاءت العراق، وكانت أكثر الدول العربية من حيث الرقابة األسرية  ،الجزائر ولبنان ومصر
المجالت  حيث تواجد األب واألم مع أطفالهم أثناء قراءة ،على قراءة األطفال للمجالت هى السعودية

على الترتيب، بينما جاءت مصر كأقل الدول العربية فى عينة الدراسة من % 35.6و% 15.3بنسبة 
  .حيث الرقابة األسرية على قراءة األطفال للمجالت حيث انعدمت الرقابة األسرية بالكامل

اجدًا مع اإلناث، وكانت األم أكثر تو  ،وعلى مستوى النوع فقد كان األب أكثر تواجدًا مع األطفال الذكور
  .كما فضلت اإلناث قراءة المجالت مع األصدقاء واألقارب وزمالء المدرسة أكثر من الذكور

ومن المالحظ التشابه بين تأثير المستوى التعليمى لألب واألم على متابعة األطفال فى قراءة الجرائد  
ستوى التعليمى المتوسط كانوا وكذلك المجالت؛ حيث أوضحت النتائج أن اآلباء واألمهات من ذوى الم

أكثر متابعًة ألبنائهم فى تصفحهم للصحف والمجالت من اآلباء واألمهات الحاصلين على مستوى تعليم 
  .جامعى أو األميين
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  :ركاء األطفال فى تصفح اإلنترنتش 20)
  )88(جدول رقم 

  شركاء األطفال فى فى تصفح اإلنترنت

 الجيران األقارب األصدقاء األم األب 
مالء ز

 الدراسة

أتابعھا وحدي 

 )ال أحد(

عدد 

األطفال

الدولة

 126 63.5 15.1 4.0 11.9 17.5 1.6 3.2 تونس

 111 44.1 34.2 7.2 10.8 22.5 10.8 6.3 الجزائر

 242 61.2 16.9 8.7 23.1 23.1 12.8 7.4السعودية

 56 48.2 8.9 3.6 14.3 17.9 8.9 17.9 العراق

 154 74.7 3.2 6. 5.8 14.9 14.3 10.4 لبنان

 135 85.2 2.2 0. 7. 10.4 7. 1.5 مصر

 النوع

 

 419 68.0 12.4 3.3 7.4 17.9 7.2 6.9 ذكور

 406 61.6 14.5 5.7 17.2 18.5 10.6 6.9 إناث

 824 64.8 13.5 4.5 12.3 18.2 8.9 6.9 اإلجمالي

ة مع المذياع كوسيلة ذاتية يفضل تشير نتائج الجدول السابق إلى أن اإلنترنت يتشابه بدرجة كبير 
األطفال تصفحها بطريقة منفردة بدون وجود األب واألم؛ حيث أظهرت النتائج أن األطفال العرب فى 

، تالها %64.8الدول عينة الدراسة يتصفحون اإلنترنت بشكل منفرد بنسبة تكرار فى المتوسط بلغت 
ثم مع زمالء المدرسة % 18.2متوسط بلغت تصفح اإلنترنت فى وجود األصدقاء بنسبة تكرار فى ال

لكل منهم على % 6.9و% 8.9فاألم واألب بنسبة % 12.3ثم مع األقارب بنسبة % 13.5بنسبة 
  .فقط% 4.5مع الجيران بنسبة  وأخيراً التوالى 

تلتها لبنان ومصر وتونس  ،أما على مستوى الدول فكانت أكثر الدول استخدامًا لإلنترنت هى السعودية
كما جاءت مصر كأعلى دولة عربية ضمن دول العينة يتصفح فيها األطفال . العراق وأخيراً زائر والج

ثم تونس % 74.7تلتها لبنان بنسبة % 85.2وذلك بنسبة  ،اإلنترنت بشكل منفرد دون وجود رقيب
اإلنترنت  بينما جاءت الجزائر فى المرتبة األخيرة كأقل دولة يتصفح فيها األطفال ،فالسعودية ثم العراق

  %.44.1منفردين بنسبة 
وعلى مستوى النوع فقد تفوق الذكور على اإلناث فى تصفح اإلنترنت بدون وجود رقيب سواء األب أو 

وهو ما يشير إلى بعد على درجة كبيرة  ،األم أو األقارب والجيران أو حتى األصدقاء وزمالء المدرسة
تاحة وسائل اإلتصال الحديثة أمامهم دون توجيه وإ  ،وهو غياب الرقابة على األطفال ،من األهمية

وهم يتصفحون اإلنترنت حتى  األطفالهم ان انخفضت نسبة متابعتهميخاصة من األب واألم واللذ
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وهنا يجب التنويه بضروره زيادة المتابعة من جانب اآلباء واألمهات  ،لألب% 6.9وصلت إلى 
ير األخالقية والتى تقدم مضامين العنف واإلباحية ألطفالهم وخاصة فى ظل وجود العديد من المواقع غ

  .والتحريض على األديان واألعراق وبث قيم مختلفة عن قيمنا العربية واإلسالمية
وترتفع  ،حيث ترتفع نسبة األمية بالقراءة والكتابة ،ولكن ال يعتبر األمر بهذه السهولة فى عالمنا العربى

وهو ما ظهر أيضًا من الجدول السابق من أن اآلباء  ،تها الحديثةجدا نسبة األمية بالتكنولوجيا وتطبيقا
واألمهات األميين تقل درجات متابعتهم ألطفالهم وهم يتصفحون مواقع الشبكة العنكبوتية فى حين 

  .ترتفع النسبة كلما ارتفع المستوى التعليمى لألب واألم
  

 :أماكن مشاهدة األطفال للتليفزيون 21)
  )89(جدول رقم 

  شاهدة األطفال للتليفزيونأماكن م
 عدد األطفالفي المدرسةفي النادي عند األقاربعند األصدقاء المنزل 

 الدولة

 185 0. 5. 5. 5. 98.4 تونس

 200 0. 0. 0. 0. 100.0 الجزائر

 210 0. 0. 2.4 5. 97.1السعودية

 141 33.3 7. 7. 0. 65.2 العراق

 190 0. 0. 5. 1.6 97.9 لبنان

 204 0. 0. 0. 0. 100.0 رمص

  النوع

 

 529 4.5 4. 0. 8. 94.3 ذكور

 602 3.8 0. 1.3 2. 94.7 إناث

 1130 4.2 2. 7. 4. 94.5 اإلجمالي

حيث  ،توضح نتائج الجدول السابق أن مشاهدة األطفال عينة الدراسة للتليفزيون تتركز فى المنزل
ثم عند % 4.2المشاهدة فى المدرسة بنسبة  تلتها ،%94.5جاءت بنسبة تكرار فى المتوسط بلغت 

األصدقاء واألقارب، وفى الترتيب األخير جاءت المشاهدة فى النادى بنسبة تكرار فى المتوسط بلغت 
0.2.%  

إال أنه يالحظ من الجدول السابق أن الطفل المصرى تركزت مشاهدته للتليفزيون فى المنزل فقط بنسبة 
الطفل العراقى والذى أظهرت النتائج أنه  وأخيراً  ،للبنانى والسعودىتاله الطفل التونسى ثم ا ،100%

الطفل الوحيد فى العينة الذى يتابع التليفزيون فى المدرسة وهو ما يشير إلى اعتماد النظام التعليمى 
  .فى المدارس العراقية على التليفزيون كوسيلة تعليمية للطالب حتى داخل المدارس
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 ،ان المنزل هو المكان األكثر استخدامًا من قبل اإلناث فى متابعة التليفزيونوعلى مستوى النوع فقد ك
ففى حين  ،ولكن ليس بفارق كبير عن الذكور، وانعكس الحال بين الذكور واإلناث فى بعض األحيان

  .لم يشاهد الذكور التليفزيون عند األقارب وشاهدوه فى النادى فعل اإلناث العكس
  

  :ل للمذياعأماكن استماع األطفا 22)
  )90(جدول رقم 

  أماكن استماع األطفال للمذياع 

 المنزل 
عند 

 األصدقاء
عند األقارب

في 

 المواصالت
 عدد األطفالفي المدرسة

 الدولة

 26 0. 0. 3.8 0. 96.2 تونس

 56 8.9 19.6 0. 1.8 69.6 الجزائر

 37 2.7 64.9 0. 2.7 29.7السعودية

 18 22.2 0. 5.6 0. 72.2 العراق

 1 0. 0. 0. 0. 100.0 لبنان

 23 0. 0. 4.3 0. 95.7 مصر

  النوع

 

 72 5.6 25.0 2.8 1.4 65.3 ذكور

 89 6.7 19.1 1.1 1.1 71.9 إناث

 161 6.2 21.7 1.9 1.2 68.9 اإلجمالي

لى تظهر نتائج الجدول السابق أن المنزل كان المكان األكثر تفضيًال لدى الطفل العربى فى االستماع إ
تلته المواصالت بنسبة تكرار فى المتوسط % 68.9وذلك بنسبة تكرار فى المتوسط بلغت  ،المذياع
وهو ما يتفق بشكل كبير مع مميزات المذياع حيث يمكن االستماع له خارج المنزل % 21.7بلغت 

وفى المواصالت من خالل راديو السيارة أو أى جهاز راديو يوجد معه أو حتى من خالل راديو 
ة االستماع فى المدرسة بنسبة تكرار فى المتوسط بلغت التاليالتليفون المحمول، ثم جاء فى المرتبة 

  %.1.2عند األصدقاء بنسبة  وأخيراً ، 6.2%
وعلى مستوى الدول فقد كانت أكثر الدول استماعًا للمذياع هى الجزائر تلتها السعودية ثم تونس 

لبنان حيث صرح طفل واحد فقط بأنه يستمع للمذياع فى والعراق ومصر، وجاء فى الترتيب األخير 
  .المنزل

يو بالدرجة األولى فى المنزل باستثناء دالسابق أن الطفل العربى يتابع الر كما يالحظ من الجدول ا
السعودية حيث اتضح أن غالبية األطفال فيها يستمعون للمذياع فى المواصالت وذلك بنسبة 

64.9.%  
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فى  ،كان الذكور أكثر متابعة للمذياع فى المواصالت وعند األصدقاء واألقارب وعلى مستوى النوع فقد
  .حين كان اإلناث أكثر متابعة له فى المنزل والمدرسة

وال تقتصر فقط على من  ،وعلى الرغم من أن المذياع يعتبر وسيلة إعالمية تخاطب كل فئات المجتمع
قة تشير إلى انخفاض متابعة األسر األمية للمذياع مع إال أن النتائج الساب ،يجيدون القراءة والكتابة

أطفالهم فى الوقت الذى ترتفع فيه نسبة اسمتاع اآلباء واألمهات من الحاصلين على تعليم جامعى 
  .للمذياع بجانب أبنائهم

وتشير نتائج الجدول السابق من خالل مقارنتها بالجداول التى توضح استخدام الطفل العربى لوسائل 
م األخرى كالتليفزيون واإلنترنت والجرائد إلى انخفاض متابعة الطفل العربى للمذياع بشكل عام اإلعال

نشغال الطفل العربى بالوسائل الحديثة بشكل كبير اوقد يرجع ذلك إلى  ،عن الوسائل األخرى
وكذلك القنوات الفضائية التليفزيونية  ،وما به من تطبيقات صممت خصيصًا للطفل ،كاإلنترنت
  .والتى زاد عددها فى الفترة األخيرة بشكل كبير ،الموجهة له

  
  :أماكن قراءة األطفال للجرائد 23)

  )91(جدول رقم 
  أماكن قراءة األطفال للجرائد

 المنزل 
عند 

 األصدقاء

عند 

 األقارب

مقھى 

 اإلنترنت

في 

 النادي

في 

المواصالت
في المدرسة

عدد 

األطفال

 الدولة

 34 2.9 2.9 11.8 0. 2.9 5.9 73.5 تونس

 63 17.5 15.9 0. 0. 0. 3.2 63.5 الجزائر

 52 0. 0. 1.9 3.8 1.9 0. 92.3 السعودية

 8 0. 0. 0. 0. 0. 0. 100.0 العراق

 8 0. 0. 0. 0. 0. 0. 100.0 لبنان

 24 0. 0. 0. 0. 8.3 4.2 87.5 مصر

  النوع

 

 103 4.9 9.7 4.9 0. 3.9 4.9 71.8 ذكور

 86 8.1 1.2 0. 2.3 0. 0. 88.4 إناث

 189 6.3 5.8 2.6 1.1 2.1 2.6 79.4 اإلجمالي

تشير نتائج الجدول السابق إلى أن المنزل يعد أكثر األماكن التى يقرأ فيها الطفل العربى الجرائد حيث 
تاله فى المرتبة الثانية المدرسة بنسبة تكرار فى  ،%79.4 بلغتظهر بنسبة تكرار فى المتوسط 

لكل % 2.6وعند األصدقاء وفى النوادى بنسبة % 5.8ثم المواصالت بنسبة  ،%6.3 غتبلالمتوسط 
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وفى المرتبة األخيرة جاءت مقاهى اإلنترنت بنسبة تكرار فى  ،%2.1منهما ثم عند األقارب بنسبة 
  %.1.1المتوسط 

رائد  داخل وعلى مستوى الدول نجد أن المدارس التونسية والجزائرية فقط هى من أتاحت ألطفالها الج
فى حين لم تهتم أى من المدارس المصرية  ،المدرسة حتى يتمكنوا من قراءتها ومتابعة األخبار بها

والسعودية والعراقية بذلك، كما تشير النتائج إلى إلى تركز قراءة الطفل اللبنانى والعراقى للصحف فى 
ثم  ،%92.3المنزل أيضًا بنسبة والذى فضل قراءة الجرائد  فى  ،المنزل فقط تالهما الطفل السعودى

  %.87.5الطفل المصرى بنسبة 
وعلى مستوى النوع فقط ظهر اختالف كبير فى مكان القراءة على حسب النوع؛ حيث فضلت اإلناث 

فى حين فضل الذكور  ،قراءة الجرائد فى المنزل والمدرسة ومقاهى اإلنترنت بنسبة أكبر من الذكور
  .ألقارب وفى النوادى والمواصالتقراءة الجرائد عن األصدقاء وا

بين المستوى التعليمى لألب واألم وبين درجة متابعة  ارتباطاً كما يالحظ من الجدول السابق أن هناك 
  .فكلما زاد المستوى التعليمى لألب واألم كلما زادت درجة المتابعة للطفل، الطفل فى تصفحه للصحف

  
  :أماكن مطالعة األطفال للمجالت 24)

  )92(جدول 
  أماكن مطالعة األطفال للمجالت

 

المنزل

عند 

 األصدقاء

عند 

 األقارب

في مقھى 

 اإلنترنت

في 

 النادي

في 

المواصالت

 في

 المدرسة

عدد 

 األطفال

 الدولة

 80 7.5 3.8 8.8 0. 2.5 6.3 71.3 تونس

 36 11.1 2.8 5.6 0. 0. 2.8 77.8 الجزائر

 59 5.1 0. 5.1 6.8 1.7 16.9 64.4السعودية

 17 0. 0. 5.9 0. 5.9 5.9 82.4 لعراقا

 35 0. 0. 0. 0. 0. 100.0.0 لبنان

 35 2.9 0. 0. 0. 2.9 0. 94.3 مصر

  النوع

 

 88 5.7 1.1 5.7 0. 3.4 4.5 79.5 ذكور

 174 5.2 1.7 4.6 2.3 1.1 7.5 77.6 إناث

 262 5.3 1.5 5.0 1.5 1.9 6.5 78.2 اإلجمالي

أن المنزل كان المكان األكثر اختيارًا من جانب الطفل العربى لمطالعة  توضح نتائج الجدول السابق
ثم فى ، %6.5تالها عند األصدقاء بنسبة  ،%78.2وذلك بنسبة تكرار فى المتوسط بلغت  ،المجالت

وفى المرتبة األخيرة جاءت مطالعة الطفل العربى  ،ثم النادى وعند األقارب% 5.3المدرسة بنسبة 
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  %.1.5ى اإلنترنت وفى المواصالت بنسبة تكرار فى المتوسط بلغت للمجالت فى مقاه
من % 100وتظهر النتائج أن الطفل اللبنانى قد انحصرت متابعته للمجالت فى المنزل فقط بنسبة 

  .من األطفال المصريين يقرأون المجالت فى المنزل% 94.3عينة المبحوثين كما أن 
وفى النوادى  ،وعند األقارب ،راءة المجالت فى المنزلوعلى مستوى النوع فقد تفوق الذكور فى ق

  .وفى مقاهى اإلنترنت والمواصالت ،والمدارس، بينما تفوقت اإلناث فى قراءتها عند األصدقاء
ة متابعة وبين درج ،بين المستوى التعليمى لألب واألم ارتباطاً كما يالحظ من الجدول السابق أن هناك 

  .ما زاد المستوى التعليمى لألب واألم زادت درجة المتابعة للطفلفكل ،الطفل فى تصفحه للمجالت
  

  :أماكن تصفح األطفال لشبكة اإلنترنت 25)
  )93(جدول 

  أماكن تصفح األطفال لشبكة اإلنترنت

 المنزل 
عند 

 األصدقاء

عند 

 األقارب

في مقھى 

 اإلنترنت
في النادي

في 

المواصالت

في 

 المدرسة

عدد 

 األطفال

الدولة

 126 5.6 0. 6.3 34.1 3.2 4.0 46.8 تونس

 111 9. 0. 1.8 36.0 9. 0. 60.4 الجزائر

 242 8. 8. 0. 8. 4.5 4.5 88.4السعودية

 56 1.8 0. 0. 5.4 5.4 7.1 80.4 العراق

 154 0. 0. 0. 5.8 6. 1.3 92.2 لبنان

 135 0. 0. 0. 21.5 0. 0. 78.5 مصر

 النوع

 

 419 1.0 0. 7. 23.2 1.0 1.7 72.6 ذكور

 406 1.7 5. 1.7 7.1 3.9 3.7 81.3 إناث

 824 1.3 2. 1.2 15.3 2.4 2.7 76.8 اإلجمالي

احتل المرتبة األولى كأكثر مكان يتصفح فيه الطفل  ائج الجدول السابق أن المنزل أيضاً تشير نت
بة تكرار فى تاله مقهى اإلنترنت بنس% 76.8العربى مواقع اإلنترنت بنسبة تكرار فى المتوسط بلغت 

ثم فى المدرسة ، %2.4ثم األقارب بنسبة ، %2.7ثم عند األصدقاء بنسبة ، %15.3المتوسط بلغت 
  .فقط% 0.2فى المواصالت بنسبة  وأخيراً  ،والنادى

وعلى مستوى الدول فقد كان الطفل اللبنانى هو أكثر األطفال متابعة لإلنترنت فى المنزل بنسبة 
التونسى، كما  وأخيراً  ،ثم العراقى فالمصرى والجزائرى ،%88.4بنسبة  تاله الطفل السعودى ،92.2%

تشير النتائج إلى أن المدارس التونسية والسعودية والجزائرية قد وفرت للتالميذ أجهزة حاسب آلى 
  .فى حين لم تفعل ذلك المدارس المصرية أو اللبنانية ،متصلة بشبكة اإلنترنت
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وفى  ،وعند األصدقاء واألقارب ،ناث فى متابعة اإلنترنت فى المنزلوعلى مستوى النوع فقد تفوقت اإل
ويرجع ذلك  ،من خالل مقاهى اإلنترنت ،فى حين تفوق الذكور فى متابعة اإلنترنت ،النوادى والمدارس

والذى يأخذ فيه الذكور حرية أكثر فى التنقل ودخول مقاهى اإلنترنت من  ،إلى طبيعة المجتمع العربى
  .يفضل آباؤهم وأمهاتهم أن يتابعوا اإلنترنت فى المنزل حيث اإلناث،

وبين درجة متابعتهم لما  ،كما تشير النتائج إلى وجود عالقة بين ارتفاع المستوى التعليمى لألب واألم
وتظهر النتائج أيضًا أنه وبغض النظر عن الدولة فقد حظى ، يتصفحه أبناؤهم على شبكة اإلنترنت

دى الطفل العربى من حيث كونه أكثر األماكن التى يتابع فيها الطفل وسائل المنزل بأهمية كبيرة ل
  .أو مجالت أو راديو أو إنترنت اً أو صحف اً اإلعالم سواء كانت تليفزيون

  
  :أسباب متابعة الطفل العربي للبرامج الدينية المقدمة بالتليفزيون 26)

  )94(جدول رقم 
  المقدمة بالتليفزيونأسباب متابعة الطفل العربي للبرامج الدينية 

 
مسلية 

 وشيقة

تعلمني 

أشياء جديدة

أتفاعل معھا 

 باستمرار

تضيف لي 

 معلومات

تعرض في 

وقت مناسب

تعودت 

أن 

أشاھدھا

 أخرى

 الدولة

 1.4 14.0 2.1 35.0 18.9 63.6 8.4 تونس

 11.8 30.4 8.8 27.5 12.7 35.3 2.0 الجزائر

 3.0 41.5 29.6 33.3 20.7 37.8 16.3 السعودية

 0. 8.5 10.2 15.3 52.5 50.8 39.0  العراق

 0. 10.4 6.0 14.9 9.0 53.7 53.6 لبنان

 0. 10.9 1.7 36.4 12.7 47.3 1.8 مصر

 النوع
 

 2.2 23.1 16.6 29.3 27.5 48.5 17.9 ذكور

 3.9 21.7 7.5 28.6 14.8 47.9 16.6 إناث

 3.2 22.3 11.2 28.9 20.0 48.1 17.1 اإلجمالي

جاء في مقدمة أسباب متابعة الطفل العربي  ،يتضح من نتائج الجدول السابق أن تعلم أشياء جديدة 
وفي المرتبة الثانية جاءت ، )%48.1(للبرامج الدينية المقدمة بالتليفزيون بنسبة تكرار في المتوسط 

لبرامج الدينية مشاهدة اعلى  وجاء التعود) %28.9(إضافة معلومات جديدة بنسبة تكرار في المتوسط 
ثم التفاعل مع البرامج الدينية باستمرار بنسبة %) 22.3(في المرتبة الثالثة بنسبة تكرار في المتوسط 

وجاء سبب أنها مسلية ومشوقة في المرتبة الخامسة بنسبة تكرار في  ،)%20(تكرار في المتوسط 
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ي وقت مناسب كأحد أسباب وفي المرتبة األخيرة جاء عرض البرامج الدينية ف%) 17.1(المتوسط 
  .)%11.2(مشاهدة الطفل العربي للبرامج الدينية المقدمة بالتليفزيون بنسبة تكرار في المتوسط 

كما يتضح أن تعلم أشياء جديدة جاء في مقدمة أسباب متابعة الطفل العربي للبرامج الدينية المقدمة 
 ،)%47.3(ومصر بنسبة  ،%)53.7(ولبنان بنسبة  ،%)63.6(تونس بنسبة : بالتليفزيون بدول 
مشاهدة البرامج الدينية في مقدمة على  بينما جاء التعود، الترتيبعلى  %)35.3(والجزائر بنسبة 

ق جاء التفاعل مع البرامج الدينية اوفي العر %) 41.5(أسباب متابعة الطفل العربي بالسعودية بنسبة 
  .)%52.5(وذلك بنسبة  ،باستمرار في مقدمة أسباب مشاهدة الطفل العربي لها

كما يالحظ من نتائج الجدول السابق وجود تقارب واضح بين نسب الذكور واإلناث من األطفال من 
، فيما عدا التفاعل مع البرامج الدينية باستمرار، حيث أسباب متابعة البرامج الدينية المقدمة بالتليفزيون

على  %)16.6%) (27.5(اإلناث بنسب  وأنها تعرض في وقت مناسب ؛ فقد جاء الذكور أعلي من
  .الترتيب 

ارتفاع نسبة مشاهدة الطفل العربي بالدول عينة الدراسة  إلىوبوجه عام تشير نتائج الجدول السابق 
وانخفاض نسبة مشاهدة هذه البرامج ألسباب ، للبرامج الدينية المقدمة بالتليفزيون ألسباب ودوافع وظيفية

لطبيعة المضمون المقدم بالبرامج الدينية، حيث يتسم في أغلب األحيان ويرجع ذلك ، ودوافع طقوسية
  .بالطابع التعليمي والوعظى الجاد، ويخلو من المواد الترفيهية

  
  :أسباب متابعة الطفل العربي للمسلسالت المقدمة بالتليفزيون 27)

  )95(جدول رقم 
  أسباب متابعة الطفل العربي للمسلسالت المقدمة بالتليفزيون

ية مسل 

 وشيقة

تعلمني أشياء 

 جديدة

أتفاعل معھا 

 باستمرار

تضيف لي 

 معلومات

تعرض في 

وقت مناسب

تعودت أن 

 أشاھدھا
 أخرى

 الدولة

 1.4 17.0 10.2 8.8 38.8 14.3 63.9 تونس

 2.4 40.0 10.4 8. 19.2 1.6 60.0 الجزائر

 6.7 26.9 14.3 6.7 32.8  11.8  66.4 السعودية

 1.3 13.3 14.7 10.7 20.0 16.0 74.7 العراق

 0. 12.1 53.8 2.2 11.0 8.8 56.0 لبنان

 0. 25.0 6.3 0. 3.6 0. 81.3  مصر

 النوع

 

 1.0 23.9 10.2 7.3 20.5 13.2 62.0 ذكور

 2.6 23.1 19.6 3.7 23.1 6.5 68.8 إناث

 2.1 23.3 16.7 4.8 22.3 8.5 66.7 اإلجمالي
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جاء في مقدمة  ،ون المسلسالت المقدمة بالتليفزيون مسلية وشيقةأن ك إلىتشير نتائج الجدول السابق 
 وفي المرتبة الثانية جاء التعود ،)%66.7(أسباب متابعة الطفل العربي لها بنسبة تكرار في المتوسط 

وجاء التفاعل معها باستمرار في المرتبة الثالثة  ،)%23.3(مشاهدتها بنسبة تكرار في المتوسط على 
ثم أنها تعرض في وقت مناسب بنسبة تكرار في المتوسط %) 22.3(ي المتوسط بنسبة تكرار ف

وجاء سبب أنها تعلم أشياء جديدة في المرتبة الخامسة بنسبة تكرار في المتوسط  ،%)16.7(
وفي المرتبة األخيرة جاءت إضافة معلومات جديدة كأحد أسباب مشاهدة الطفل العربي  ،%)8.5(

  ).%4.8(يفزيون بنسبة تكرار في المتوسط للمسلسالت المقدمة بالتل
جاء في  ،أن كون المسلسالت المقدمة بالتليفزيون مسلية وشيقة إلىكما تشير نتائج الجدول السابق 

والعراق %) 81.3(حيث بلغت فى مصر  ،مقدمة أسباب متابعة الطفل العربي لها بالدول عينة الدراسة
 ،%)60(والجزائر بنسبة  ،%)63.9(وتونس بنسبة  ،%)66.4(والسعودية بنسبة %) 74.7(بنسبة 

  ).%56(ولبنان بنسبة 
وفي المرتبة الثانية جاء التفاعل مع المسلسالت باستمرار كأحد أسباب مشاهدة الطفل العربي لها 

%) 40( مشاهدتها بالجزائر والسعودية ومصر بنسبعلى  وجاء التعود ،%)38.8(بتونس بنسبة 
وجاء التفاعل مع المسلسالت باستمرار في المرتبة الثانية ، رتيبالتعلى  %)25(و%) 36.9(و

 ،%)53.8(وجاء الوقت المناسب للعرض في المرتبة الثانية بلبنان وبنسبة %) 20(ق بنسبة ابالعر 
وفي المرتبة األخيرة جاءت إضافة معلومات جديدة كأحد أسباب مشاهدة الطفل العربي للمسلسالت 

  .بكل الدول عينة الدراسة
كما يالحظ من نتائج الجدول السابق وجود تقارب واضح بين نسب الذكور واإلناث من األطفال من 

  .حيث أسباب متابعة المسلسالت المقدمة بالتليفزيون
ارتفاع نسبة مشاهدة الطفل العربي بالدول عينة الدراسة  ىوبوجه عام تشير نتائج الجدول السابق إل

وانخفاض نسبة مشاهدتها ألسباب ودوافع ، ألسباب ودوافع طقوسيةللمسلسالت المقدمة بالتليفزيون 
حيث يتسم مضمونها بالطابع الدرامي ، ويرجع ذلك لطبيعة المسلسالت كقالب فني ترفيهي، وظيفية
  .الترفيهي
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  :أسباب متابعة الطفل العربي لألفالم المقدمة بالتليفزيون 28) 
  )96(جدول رقم 
  لألفالم المقدمة بالتليفزيونأسباب متابعة الطفل العربي 

مسلية  

 وشيقة

تعلمني 

أشياء جديدة

أتفاعل معھا 

 باستمرار

تضيف لي 

 معلومات

تعرض في 

وقت مناسب

تعودت أن 

 أشاھدھا
 أخرى

الدولة

 9. 15.5 1.8 3.6 49.1  14.5 62.7 تونس

 2.5 29.4 13.8 2.5 25.6 4.4 68.1  الجزائر

 3.1 20.0 15.4 8.5 35.4 8.5 74.6السعودية

 0. 6.8 6.8 6.8 13.6 13.5 78.0 العراق

 0. 8.6 37.1 5.7 20.0 4.8 52.4 لبنان

 0. 16.7 4.5 0. 3.0 0. 87.1 مصر

النوع

 

 3. 17.9 10.1 3.7 29.4 8.8 72.0 ذكور

 2.0 18.0 15.8 4.5 21.8 5.3 69.5 إناث

 1.3 18.0 13.4 4.2 25.0 6.8 70.5  اإلجمالي

جاء في مقدمة أسباب  ،جدول السابق أن كون األفالم المقدمة بالتليفزيون مسلية وشيقةيبرز من ال
وفي المرتبة الثانية جاء التفاعل معها  ،%)70.5(متابعة الطفل العربي لها بنسبة تكرار في المتوسط 

سبة تكرار مشاهدتها في المرتبة الثالثة بنعلى  وجاء التعود) %25(باستمرار بنسبة تكرار في المتوسط 
وجاء  ،)%13.4(ثم أنها تعرض في وقت مناسب بنسبة تكرار في المتوسط %) 18(في المتوسط 

وفي المرتبة  ،%)6.8(سبب أنها تعلم أشياء جديدة في المرتبة الخامسة بنسبة تكرار في المتوسط 
ة بالتليفزيون األخيرة جاءت إضافة معلومات جديدة كأحد أسباب مشاهدة الطفل العربي لألفالم المقدم

  ).%4.2(بنسبة تكرار في المتوسط 
جاء في مقدمة  ،أن كون األفالم المقدمة بالتليفزيون مسلية وشيقة إلىوتشير نتائج الجدول السابق 

مصر بنسبة :  التاليالنحو على  وذلك ،أسباب متابعة الطفل العربي لها بكل الدول عينة الدراسة
 ،%)68.1(والجزائر بنسبة  ،)%74(سعودية بنسبة وال ،%)78(والعراق بنسبة %) 87.1(

  ).%52.4(ولبنان بنسبة  ،%)62.7(وتونس
وفي المرتبة الثانية جاء التفاعل مع األفالم باستمرار كأحد أسباب مشاهدة الطفل العربي لها بتونس 

وجاء ، الترتيبعلى  %)13.6(و%) 20(و%) 35.4(و%) 49.1(والسعودية ولبنان والعراق بنسب 
وفي  الترتيب،على  %)16.7(و %)29.4(مشاهدتها بكل من الجزائر ومصر بنسب على  تعودال

المرتبة األخيرة جاءت إضافة معلومات جديدة كأحد أسباب مشاهدة الطفل العربي لألفالم بكل الدول 
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مشاهدة  فيما عدا لبنان التي جاء فيها تعلم أشياء جديدة في المرتبة األخيرة كأحد أسباب، عينة الدراسة
  ).%4.8(الطفل العربي لألفالم وذلك بنسبة 

كما يالحظ من نتائج الجدول السابق وجود تقارب واضح بين نسب الذكور واإلناث من األطفال من  
تشاهدها %) 15.8(إال أن النسبة األكبر من اإلناث ، حيث أسباب متابعة األفالم المقدمة بالتليفزيون

  .)%10.1(مقارنة بالذكور  ألنها تعرض في وقت مناسب وذلك
ارتفاع نسبة مشاهدة الطفل العربي بالدول عينة الدراسة  إلىوبوجه عام تشير نتائج الجدول السابق 

، وانخفاض نسبة مشاهدتها ألسباب ودوافع وظيفية، لألفالم المقدمة بالتليفزيون ألسباب ودوافع طقوسية
  .يتسم مضمونها بالطابع الدرامي الترفيهي حيث، ويرجع ذلك لطبيعة األفالم كقالب فني ترفيهي

  

  : أسباب متابعة الطفل العربي للمسرحيات المقدمة بالتليفزيون 29)
  )97(جدول رقم 

  أسباب متابعة الطفل العربي للمسرحيات المقدمة بالتليفزيون 

 
مسلية 

وشيقة

تعلمني 

أشياء 

 جديدة

أتفاعل 

معھا 

باستمرار

تضيف 

لي 

معلومات

تعرض 

في وقت 

 بمناس

تعودت 

أن 

أشاھدھا

 أخرى

الدولة

 1.2 7.3 4.9 7.3 12.2 13.4 82.9 تونس

 12.2 22.4  6.1 6.1 10.2 6.1 57.1 الجزائر

 3.3 15.0 20.0 13.3 30.0 11.7  65.0 السعودية

 0. 2.9 5.7 8.6 17.1 20.0 82.9 العراق

 0. 10.0 10.0 5.0 20.0 25.0 65.0 لبنان

 0. 23.4 29.7 1.6 1.6 0. 53.1 مصر

النوع

  

 2.7 10.7 10.7 3.6 12.5 8.0 75.0 ذكور

 3.0 16.2 15.2 9.1 15.2 12.1 64.1 إناث

 2.9 14.2 13.5 7.1 14.2 10.6 68.1 اإلجمالي

يتضح من الجدول السابق أن كون المسرحيات المقدمة بالتليفزيون مسلية وشيقة جاء في مقدمة أسباب 
وفي المرتبة الثانية جاء التفاعل معها  ،%)68.1(بنسبة تكرار في المتوسط  متابعة الطفل العربي لها

وجاء في المرتبة الثالثة أنها %) 14.2(مشاهدتها بنسبة تكرار في المتوسط على  باستمرار والتعود
وجاء سبب أنها تعلم أشياء جديدة في  ،%)13.5(تعرض في وقت مناسب بنسبة تكرار في المتوسط 

وفي المرتبة األخيرة جاءت إضافة معلومات  ،%)10.6(بعة بنسبة تكرار في المتوسط المرتبة الرا
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جديدة كأحد أسباب مشاهدة الطفل العربي للمسرحيات المقدمة بالتليفزيون بنسبة تكرار في المتوسط 
)7.1.(%  

يون يعود أن سبب متابعة الطفل العربى للمسرحيات المقدمة بالتليفز  إلىوتشير نتائج الجدول السابق 
وجاء ذلك في مقدمة أسباب متابعة الطفل العربي لها بكل الدول عينة الدراسة  لكونها مسلية وشيقة،

والجزائر %) 65(والسعودية ولبنان بنسبة %) 82.9(تونس والعراق بنسبة : التاليالنحو على  وذلك
جديدة كأحد أسباب  وفي المرتبة الثانية جاء تعلم أشياء، %)53.1(ومصر بنسبة %) 57.1(بنسبة 

على  %)13.4(و %)20(و %)25(مشاهدة الطفل العربي للمسرحيات بلبنان والعراق وتونس بنسب 
وجاء التفاعل مع المسرحيات ، %)22.4( مشاهدتها بالجزائر بنسبةعلى  وجاء التعود، الترتيب

عرض في المرتبة الثانية وجاء الوقت المناسب لل ،%)30(باستمرار في المرتبة الثانية بالسعودية بنسبة 
  %).29.7(بمصر وبنسبة 

وجاء في المرتبة األخيرة الوقت المناسب لعرض المسرحيات كأحد أسباب مشاهدة الطفل العربي لها 
وتعلم أشياء جديدة بالسعودية والجزائر ، الترتيبعلى  %)4.9(و%) 5.7(بالعراق وتونس بنسب 

%) 5(معلومات جديدة بلبنان ومصر بنسب  وٕاضافة، الترتيبعلى  %)6.1(و%) 11.7( سببن
  %).1.6(و
كما يالحظ من نتائج الجدول السابق وجود تقارب واضح بين نسب الذكور واإلناث من األطفال من  

%) 9.1(إال أن النسبة األكبر من اإلناث ، حيث أسباب متابعة المسرحيات المقدمة بالتليفزيون
  ).%3.6(قارنة بالذكور تشاهدها ألنها تضيف لهن معلومات وذلك م
ارتفاع مشاهدة الطفل العربي بالدول عينة الدراسة  إلىوبوجه عام تشير نتائج الجدول السابق 

وانخفاض نسبة مشاهدتها ألسباب ودوافع ، للمسرحيات المقدمة بالتليفزيون ألسباب ودوافع طقوسية
ونها بالطابع الكوميدي في ويرجع ذلك لطبيعة المسرحيات كقالب فني ترفيهي يتسم مضم، وظيفية

 .أغلب األحيان
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 :أسباب متابعة الطفل العربي لألغاني المقدمة بالتليفزيون 30)
  )98(جدول رقم 

  أسباب متابعة الطفل العربي لألغاني المقدمة بالتليفزيون

 
مسلية 

 وشيقة

تعلمني 

أشياء 

 جديدة

أتفاعل 

معھا 

 باستمرار

تضيف لي 

 معلومات

تعرض في 

وقت 

 بمناس

تعودت أن 

 أشاھدھا
 أخرى

  

  

 

الدولة

  

  

  

 1.3 14.8 65.810.138.3.75.4 تونس
 2.0 20.5 66.91.321.91.32.0 الجزائر

 15.4 29.5 53.89.025.6.09.0 السعودية
 0. 8.3 75.010.425.04.22.1 العراق
 0. 0. 75.0.025.0.0.0 لبنان

 0. 12.9 0. 0. 11.3 0. 87.1 مصر

النوع

  

 1.3 17.0 72.33.820.8.63.1 ذكور
 4.5 18.3 65.86.929.11.24.2 إناث
 3.5 17.9 3.9 1.0 26.4 5.9 67.9 اإلجمالي

يظهر من الجدول السابق أن كون األغاني المقدمة بالتليفزيون مسلية وشيقة جاء في مقدمة أسباب 
وفي المرتبة الثانية جاء التفاعل معها  ،%)67.9(ار في المتوسط متابعة الطفل العربي لها بنسبة تكر 
مشاهدتها في المرتبة الثالثة بنسبة تكرار على  والتعود، %)26.4(باستمرار بنسبة تكرار في المتوسط 

وجاء في المرتبة الرابعة أنها تعرض في وقت مناسب بنسبة تكرار في  ،%)17.9(في المتوسط 
بب أنها تعلم أشياء جديدة في المرتبة الخامسة بنسبة تكرار في المتوسط وجاء س%) 3.9(المتوسط 

وفي المرتبة األخيرة جاءت إضافة معلومات جديدة كأحد أسباب مشاهدة الطفل العربي  ،%)5.9(
  %).1(لألغاني المقدمة بالتليفزيون بنسبة تكرار في المتوسط 

جاء في مقدمة  ،قدمة بالتليفزيون مسلية وشيقةأن كون األغاني الم إلىوتشير نتائج الجدول السابق 
مصر بنسبة :  التاليالنحو على  وذلك ،أسباب متابعة الطفل العربي لها بكل الدول عينة الدراسة

%) 65.8(وتونس بنسبة %) 66.9(والجزائر بنسبة %) 75(والعراق ولبنان بنسبة %) 87.1(
  ).%53.8(والسعودية بنسبة 

ء التفاعل مع األغاني باستمرار كأحد أسباب مشاهدة الطفل العربي لها بتونس وفي المرتبة الثانية جا
على  وجاء التعود ،)%21.9(والجزائر بنسبة  ،%)25(والعراق ولبنان بنسبة %) 38.3(بنسبة 

. الترتيب  ىعل) %12.9(و%) 29.5(مشاهدة األغاني في المرتبة الثانية بالسعودية ومصر بنسب 
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ة جاءت إضافة معلومات جديدة كأحد أسباب مشاهدة الطفل العربي لألغاني بدول وفي المرتبة األخير 
  .الترتيب ىعل%) 1.3(و%) 4.2(و %)7(تونس والعراق والجزائر بنسب 

كما يالحظ من نتائج الجدول السابق وجود تقارب واضح بين نسب الذكور واإلناث من األطفال من  
  .ليفزيونحيث أسباب متابعة األغاني المقدمة بالت
ارتفاع نسبة مشاهدة الطفل العربي بالدول عينة الدراسة  إلىوبوجه عام تشير نتائج الجدول السابق 

وانخفاض نسبة مشاهدتها ألسباب ودوافع ، لألغاني المقدمة بالتليفزيون ألسباب ودوافع طقوسية
  .ويرجع ذلك لطبيعة األغاني كقالب فني ترفيهي، وظيفية

  
 : العربي لمباريات المصارعة المقدمة بالتليفزيون أسباب متابعة الطفل 31)

  )99(جدول رقم 
  أسباب متابعة الطفل العربي للمصارعة المقدمة بالتليفزيون

 
مسلية 

وشيقة

تعلمني 

أشياء 

 جديدة

أتفاعل 

معھا 

 باستمرار

تضيف 

لي 

معلومات

تعرض في 

وقت 

 مناسب

تعودت 

أن 

أشاھدھا

 أخرى

  

  

  

 

الدولة

  

  

 0. 16.4 2.7 0. 65.8 54.820.5 تونس

 2.7 8.2 4.1 2.7 32.9 69.923.3 الجزائر

 3.7 14.8 14.8 0. 29.6 37.018.5السعودية

 3.1 0. 9.4 0. 43.8 56.36.3 العراق

 0. 8.7 39.1 0. 56.5 26.18.7 لبنان

 0. 7.4 1.2 1.2 27.2 66.7.0 مصر

النوع

  

 4. 8.2 4.9 8. 44.4 60.114.0 ذكور 

 4.5 15.2 15.2 1.5 31.8 50.010.6 إناث

 1.3 9.7 7.1 1.0 41.7 57.913.3 اإلجمالي

يتضح من الجدول السابق أن كون المصارعة المقدمة بالتليفزيون مسلية وشيقة جاء في مقدمة أسباب 
لتفاعل معها وفي المرتبة الثانية جاء ا ،)%57.9(متابعة الطفل العربي لها بنسبة تكرار في المتوسط 

وجاء سبب أنها تعلم أشياء جديدة في المرتبة الثالثة ) %41.7(باستمرار بنسبة تكرار في المتوسط 
مشاهدتها في المرتبة الرابعة بنسبة تكرار في على  والتعود%) 13.3(بنسبة تكرار في المتوسط 

تكرار في المتوسط وجاء في المرتبة الخامسة أنها تعرض في وقت مناسب بنسبة %) 9.7(المتوسط 
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وفي المرتبة األخيرة جاءت إضافة معلومات جديدة كأحد أسباب مشاهدة الطفل العربي  ،%)7.1(
  ).%1(للمصارعة المقدمة بالتليفزيون بنسبة تكرار في المتوسط 

وجود تقارب واضح بين نسب الذكور واإلناث من األطفال من  ،كما يالحظ من نتائج الجدول السابق
تشاهدها %) 8(إال أن النسبة األكبر من اإلناث  ،متابعة المصارعة المقدمة بالتليفزيونحيث أسباب 

  ).%1.5(وذلك مقارنة بالذكور  ،ألنها تضيف لهن معلومات
ارتفاع نسبة مشاهدة الطفل العربي بالدول عينة الدراسة  إلىوبوجه عام تشير نتائج الجدول السابق 

وانخفاض نسبة مشاهدتها ألسباب ودوافع ، باب ودوافع طقوسيةللمصارعة المقدمة بالتليفزيون ألس
كما أن ارتفاع نسبة مشاهدتها ببعض ، ويرجع ذلك لطبيعة المصارعة كقالب فني ترفيهي، وظيفية

ميل األطفال نحو  إلىربما يرجع  ،الدول مثل الجزائر وتونس والسعودية لسبب تعلم أشياء جديدة
 ،ه في مضامين المصارعة المقدمة بالتليفزيونإلىهذا ما يجب االنتباه العنف بحكم مرحلتهم العمرية، و 

ذلك من حوادث تنتج على  وما قد يترتب ،ه من انتشار العنف والعدوانية بين األطفالإلىلما قد تؤدي 
  .عن ممارسة األطفال للعنف

  
  : أسباب متابعة الطفل العربي لبرامج المسابقات المقدمة بالتليفزيون 32)

  )100(م جدول رق
  أسباب متابعة الطفل العربي لبرامج المسابقات المقدمة بالتليفزيون

 
مسلية 

وشيقة

تعلمني 

أشياء 

 جديدة

أتفاعل معھا 

 باستمرار

تضيف 

لي 

معلومات

تعرض في 

 وقت مناسب

تعودت أن 

 أشاھدھا
 أخرى

 الدولة

 2.2 8.8 3.3 16.5 22.0 27.5 70.3 تونس

 9. 11.1 5.1 37.6 20.5 63.2 38.5 الجزائر

 3.5 26.3 12.3 33.3 31.6 19.3 50.9السعودية

 0. 4.3 10.6 23.4 27.7 31.9 66.0 العراق

 0. 12.5 12.5 37.5 18.8 25.0 18.8 لبنان

 0. 6.2 10.8 16.9 9.2 12.3 63.1 مصر

 النوع

 

 1.3 5.9 3.3 20.9 22.9 35.3 56.9  ذكور

 1.3 14.6 10.4 30.8 20.4 34.6 52.5 إناث

 1.3 11.2 7.6 27.0 21.4 34.9 54.2 اإلجمالي
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جاء في مقدمة  ،يظهر من الجدول السابق أن كون برامج المسابقات المقدمة بالتليفزيون مسلية وشيقة
وفي المرتبة الثانية جاء سبب  ،%)54.2(أسباب متابعة الطفل العربي لها بنسبة تكرار في المتوسط 

وجاء في المرتبة الثالثة إضافة معلومات  ،%)34.9(ة تكرار في المتوسط أنها تعلم أشياء جديدة بنسب
الرابعة بنسبة تكرار في  والتفاعل معها باستمرار في المرتبة ،%)27(جديدة بنسبة تكرار في المتوسط 

مشاهدتها في المرتبة الخامسة بنسبة تكرار في المتوسط على  وجاء التعود%) 21.4( المتوسط
في المرتبة األخيرة أنها تعرض في وقت مناسب بنسبة تكرار في المتوسط وجاء  ،%)11.2(
)7.6 .(%  

كما يتضح من نتائج الجدول السابق أن كون برامج المسابقات المقدمة بالتليفزيون مسلية وشيقة جاء 
 ،)%66(والعراق بنسبة ،%)70.3(تونس بنسبة :في مقدمة أسباب متابعة الطفل العربي لها بدول

بينما جاء تعلم أشياء جديدة باستمرار في  ،%)50.9(والسعودية بنسبة  ،%)63.1(سبة ومصر بن
وتصدر إضافة معلومات جديدة أسباب  ،%)63.2(مقدمة أسباب مشاهدة الطفل لها بالجزائر بنسبة 

  ).%37.5(مشاهدة الطفل لبرامج المسابقات  بلبنان بنسبة 
كأحد أسباب مشاهدة  ،ات المقدمة بالتليفزيون مسلية وشيقةوجاء في المرتبة الثانية كون برامج المسابق
بينما جاء تعلم أشياء ، الترتيبعلى  %)18.8(و %)38.5(الطفل العربي لها بالجزائر ولبنان بنسب 

 )%27.5(و) %31.9(جديدة في المرتبة الثانية كأحد أسباب مشاهدة الطفل لها بالعراق وتونس بنسب
 %)33.3(علومات جديدة في المرتبة الثانية بالسعودية ومصر بنسب وجاء إضافة م، الترتيبعلى 

مناسب  وفي المرتبة األخيرة جاء عرض برامج المسابقات في وقت. ٕالىالتو على  )%16.9(و
على  والتعود، الترتيب ىعل )%3.3(و %)5.1(و %)12.3(بنسب  بالسعودية والجزائر وتونس

  .الترتيبعلى  %)4.3(و%) 6.2(و %)12.5(مشاهدتها بلبنان ومصر والعراق بنسبة 
كما يالحظ من نتائج الجدول السابق وجود تقارب واضح بين نسب الذكور واإلناث من األطفال من  

%) 10.4(إال أن النسبة األكبر من اإلناث ، حيث أسباب متابعة برامج المسابقات المقدمة بالتليفزيون
مشاهدتها على  وألنهن تعودن ،)%3.3(ة بالذكور تشاهدها ألنها تعرض في وقت مناسب وذلك مقارن

  ).%5.9(مقارنة بالذكور %) 14.6(بنسبة 
ارتفاع نسبة مشاهدة الطفل العربي بالدول عينة الدراسة  إلىوبوجه عام تشير نتائج الجدول السابق 

، الوظيفيةمقارنة باألسباب والدوافع ، لبرامج المسابقات المقدمة بالتليفزيون ألسباب ودوافع طقوسية
كما أن ارتفاع نسبة مشاهدتها بالجزائر . ويرجع ذلك لطبيعة برامج المسابقات كقالب فني ترفيهي

ما يتضمنه بعض هذه  إلىوسبب إضافة معلومات جديدة يرجع  ،ولبنان لسبب تعلم أشياء جديدة
  .تعلمها إلىقد تقدم معلومات يحتاج الطفل  ،البرامج من مضامين ثقافية أو عامة
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  : أسباب متابعة الطفل العربي لكرة القدم المقدمة بالتليفزيون 33)
  )101(جدول رقم 

  أسباب متابعة الطفل العربي لكرة القدم المقدمة بالتليفزيون 

 
مسلية 

 وشيقة

تعلمني 

أشياء جديدة

أتفاعل 

معھا 

باستمرار

تضيف لي 

 معلومات

تعرض في 

وقت مناسب

تعودت أن 

 أشاھدھا
 أخرى

الدولة

 4.4 6.7 7.8 4.4 55.6 16.7 42.2 تونس

 5.0 27.5 10.8 9.2 50.8 11.7 57.5 الجزائر

 3.8 11.5 17.3 30.8 58.7 13.5 51.9 السعودية

 1.4 1.4 2.8 8.5 28.2 12.7 81.7 العراق

 0. 4.5 22.7 0. 54.5 0. 50.0 لبنان

 0. 46.3 3.0 1.5 10.4 0. 49.3 مصر

النوع
 1.1 17.3 6.8 12.5 48.6 11.9 54.8 ذكور

 9.0 18.9 18.9 8.2 32.8 8.2 57.4 إناث

 3.2 17.7 9.9 11.4 44.5 11.0 55.5 اإلجمالي

جـاء فـي مقدمـة أسـباب  ،يتضح من الجدول السابق أن كون كرة القدم المقدمـة بـالتليفزيون مسـلية وشـيقة
تبـة الثانيـة جـاء سـبب التفاعـل وفـي المر  ،)%55.5(متابعة الطفل العربي لها بنسبة تكرار في المتوسط 

مشــاهدتها علــى  وجــاء فــي المرتبــة الثالثــة التعــود ،)%44.5(معهــا باســتمرار بنســبة تكــرار فــي المتوســط 
وٕاضــافة معلومــات جديــدة فــي المرتبــة الرابعــة بنســبة تكــرار فــي  ،%)17.7(بنســبة تكــرار فــي المتوســط 

 ،%)11(خامسـة بنسـبة تكـرار فـي المتوسـط وجاء تعلم أشـياء جديـدة فـي المرتبـة ال) %11.4(المتوسط 
  %).9.9(وجاء في المرتبة األخيرة أنها تعرض في وقت مناسب بنسبة تكرار في المتوسط 

أن كــون كــرة القــدم المقدمــة بــالتليفزيون مســلية وشــيقة جــاء فــي مقدمــة  إلــىوتشــير نتــائج الجــدول الســابق 
ومصــر  %)57.5(والجزائــر بنســبة %) 81.7(العــراق بنســبة : أســباب متابعــة الطفــل العربــي لهــا بــدول 

بينمـا جـاء التفاعـل مـع كـرة القـدم باسـتمرار فـي مقدمـة أسـباب مشـاهدة ، الترتيـبعلـى  %)49.3(بنسبة 
علـى  ) %54.5(ولبنان بنسـبة ) %55.6(وتونس بنسبة  %)58.7(السعودية بنسبة : الطفل لها بدول

  .الترتيب
كأحـد أسـباب مشـاهدة الطفـل  ،المقدمـة بـالتليفزيون مسـلية وشـيقة وجاء في المرتبة الثانية كـون كـرة القـدم

، الترتيـــبعلـــى  %)42.2(و %)50(و %)51.9(العربـــي لهـــا بـــدول الســـعودية ولبنـــان وتـــونس بنســـب 
بينمــا جــاء التفاعــل مــع كــرة القــدم باســتمرار فــي المرتبــة الثانيــة كأحــد أســباب مشــاهدة الطفــل لهــا بــدولتي 
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مشـاهدة كـرة القـدم فـي علـى  وجاء التعـود، الترتيبعلى  %)28.2(و) %50.8(الجزائر والعراق بنسب 
إضــافة معلومــات جديــدة  كأحــد  توفــي المرتبــة األخيــرة جــاء ،%)46.3(المرتبــة الثانيــة بمصــر بنســبة 

 %)4.4(و %) 9.2(أســباب مشــاهدة الطفــل العربــي لكــرة القــدم بــدول الجزائــر وتــونس ومصــر بنســب 
 %)11.5( ول الســـعودية ولبنـــان والعـــراق بنســـبمشـــاهدتها بـــدعلـــى  تعـــودوال، الترتيـــبعلـــى  )%1.5(و
  .الترتيبعلى  %)1.4(و) %4.5(و
كما يالحظ من نتائج الجدول السابق وجـود تقـارب واضـح بـين نسـب الـذكور واإلنـاث مـن األطفـال مـن  

%) 18.9(إال أن النســــبة األكبــــر مــــن اإلنــــاث ، حيــــث أســــباب متابعــــة كــــرة القــــدم المقدمــــة بــــالتليفزيون
  %).6.8(وذلك مقارنة بالذكور  ،تشاهدها ألنها تعرض في وقت مناسب

ارتفــاع نســبة مشــاهدة الطفــل العربــي بالــدول عينــة الدراســة  إلــىوبوجــه عــام تشــير نتــائج الجــدول الســابق 
 ويرجـع ذلـك، مقارنة باألسـباب والـدوافع الوظيفيـة، لكرة القدم المقدمة بالتليفزيون ألسباب ودوافع طقوسية

  . لطبيعة كرة القدم كقالب فني ترفيهي
  

 : أسباب متابعة الطفل العربي لنشرات األخبار التليفزيونية 34)
  )102(جدول رقم 

  أسباب متابعة الطفل العربي لنشرات األخبار التليفزيونية

 
مسلية 

 وشيقة

تعلمني 

أشياء 

 جديدة

أتفاعل معھا 

 باستمرار

تضيف لي 

 معلومات

تعرض في 

وقت 

 مناسب

أن تعودت 

 أشاھدھا
 أخرى

الدولة

 0. 6.7 15.0 33.3 6.7 51.7 10.0 تونس

 19.0 31.6 13.9 25.3 3.8 22.8 3.8 الجزائر

 9.5 11.1 9.5 44.4 7.9 30.2 15.9السعودية

 5.3 5.3 13.2 31.6 15.8 36.8 55.3 العراق

 0. 14.3 28.6 57.1 0. 42.9 0. لبنان

 0. 38.1 9.5 28.6 14.3 0. 14.3 مصر

النوع
 5.2 21.7 6.1 32.2 10.4 35.7 19.1 ذكور

 11.1 14.4 18.3 34.6 5.9 28.8 13.7 إناث

 8.6 17.5 13.1 33.6 7.8 31.7 16.0 اإلجمالي

جــاء فــي مقدمــة أســباب متابعــة الطفــل  ،تظهــر نتــائج الجــدول الســابق أن إضــافة معلومــات جديــدة
وفــي المرتبــة الثانيــة جــاءت  ،)%33.6(تكــرار فــي المتوســط  العربــي لألخبــار المقدمــة بــالتليفزيون بنســبة
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مشـاهدة األخبـار فـي المرتبـة على  وجاء التعود ،%)31.7(تعلم أشياء جديدة بنسبة تكرار في المتوسط 
ثــــم كونهــــا مســــلية وشــــيقة بنســــبة تكــــرار فــــي المتوســــط  ،%)17.5(الثالثــــة بنســــبة تكــــرار فــــي المتوســــط 

رض فـــي وقـــت مناســـب فـــي المرتبـــة الخامســـة بنســـبة تكـــرار فـــي ، وجـــاء ســـبب أن األخبـــار تعـــ)16%(
وفــي المرتبــة األخيــرة جــاء التفاعــل مــع األخبــار باســتمرار كأحــد أســباب مشــاهدة  ،%)13.1(المتوســط 

  ).%7.8(الطفل العربي لها بالتليفزيون بنسبة تكرار في المتوسط 
اء فـي مقدمـة أسـباب متابعـة الطفـل أن كون األخبار مسلية ومشوقة جـ إلىوتشير نتائج الجدول السابق 

وجــاء تعلــم أشــياء جديــدة فــي مقدمــة أســباب متابعــة  ،)%55.3(العربــي لهــا بــالتليفزيون بــالعراق بنســبة 
بينما جـاء أن األخبـار تضـيف معلومـات جديـدة  ،%)51.7(تونس بنسبة الطفل العربي لها بالتليفزيون ب

والســـــعودية بنســـــبة %) 57.1(لبنـــــان بنســـــبة  فـــــي مقدمـــــة أســـــباب متابعـــــة الطفـــــل العربـــــي لهـــــا بـــــدولتي
مشــاهدة األخبــار فــي مقدمــة أســباب مشــاهدة الطفــل علــى  وفــي مصــر والجزائــر جــاء التعــود ،%)44.4(

  .الترتيب ىعل%) 31.6(و%) 38.1(العربي لها وذلك بنسب
 كما يالحظ مـن نتـائج الجـدول السـابق وجـود تقـارب واضـح بـين نسـب الـذكور واإلنـاث مـن األطفـال مـن

فقــد جــاء الــذكور  ،فيمــا عــدا التفاعــل معهــا باســتمرار، حيــث أســباب متابعــة األخبــار المقدمــة بــالتليفزيون
وأنهــا تعــرض فــي وقــت مناســب جــاءت اإلنــاث ، )%5.9(مقابــل %)  10.4(أعلــي مــن اإلنــاث بنســبة 
  ).%6.1(مقابل %) 18.3(أعلي من الذكور بنسبة

رتفــاع نســبة مشــاهدة الطفــل العربــي بالــدول عينــة الدراســة ا إلــىوبوجــه عــام تشــير نتــائج الجــدول الســابق 
وانخفـــاض نســـبة مشـــاهدة هـــذه البـــرامج ألســـباب ، لألخبـــار المقدمـــة بـــالتليفزيون ألســـباب ودوافـــع وظيفيـــة

حيث يتسم فـي أغلـب األحيـان بالطـابع  ويرجع ذلك لطبيعة المضمون المقدم باألخبار،، ودوافع طقوسية
  . فيهيةويخلو من أي مواد تر ، الجاد
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  : أسباب متابعة الطفل العربي للبرامج التعليمية بالتليفزيون35) 
  )103(جدول رقم 

  أسباب متابعة الطفل العربي للبرامج التعليمية بالتليفزيون
 

مسلية 

وشيقة

تعلمني 

أشياء 

 جديدة

أتفاعل 

معھا 

 باستمرار

تضيف لي 

 معلومات

تعرض في 

وقت 

 مناسب

تعودت أن 

 أشاھدھا
 أخرى

 الدولة

 0. 4.3 12.067.52.649.62.6 تونس
 9. 14.5 22.262.410.341.05.1 الجزائر

 7.8 3.1 21.953.16.342.210.9 السعودية
 3.6 1.8 40.041.812.745.57.3 العراق
 0. 11.8 5.923.511.894.111.8 لبنان
 0. 6.7 6.736.7.060.03.3 مصر

 النوع
  

 1.3 8.0 18.755.38.044.04.7 رذكو 
 2.4 6.8 20.456.46.450.46.4 إناث
 2.0 7.3 5.8 48.0 7.0 56.0 19.8 اإلجمالي

أن تعلــم أشــياء جديــدة جــاء فــي مقدمــة أســباب متابعــة الطفــل العربــي  إلــىتشــير نتــائج الجــدول الســابق 
وفــي المرتبــة الثانيــة جــاء أنهــا ) %56(متوســط للبــرامج التعليميــة المقدمــة بــالتليفزيون بنســبة تكــرار فــي ال

وجـاء أنهـا مسـلية وشـيقة فـي المرتبـة الثالثـة %) 48(تضيف معلومات جديدة بنسبة تكرار فـي المتوسـط 
 ،)%7.3(مشــاهدتها بنســبة تكــرار فــي المتوســط علــى  ثــم التعــود%) 19.8(بنســبة تكــرار فــي المتوســط 

تمرار فـــي المرتبـــة الخامســـة بنســـبة تكـــرار فـــي المتوســـط وجـــاء ســـبب التفاعـــل مـــع البـــرامج التعليميـــة باســـ
وفي المرتبة األخيرة جاء الوقـت المناسـب لعـرض األخبـار كأحـد أسـباب مشـاهدة الطفـل العربـي  ،%)7(

  ).%5.8(لها بالتليفزيون بنسبة تكرار في المتوسط 
ة الطفــل العربــي ويتضــح مــن نتــائج الجــدول الســابق أن تعلــم أشــياء جديــدة جــاء فــي مقدمــة أســباب متابعــ

والســـعودية بنســـبة   )%62.4(والجزائـــر بنســـبة ) %67.5(للبـــرامج التعليميـــة بـــالتليفزيون بتـــونس بنســـبة 
إضافة معلومات جديـدة فـي مقدمـة أسـباب متابعـة الطفـل العربـي لهـا  توجاء، الترتيبعلى  )53.1%(

  .الترتيب  لىع) %45.5( والعراق  بنسبة) %60(ومصر بنسبة %)  94.1(بالتليفزيون بلبنان بنسبة 
كما يالحظ مـن نتـائج الجـدول السـابق وجـود تقـارب واضـح بـين نسـب الـذكور واإلنـاث مـن األطفـال مـن 

  .حيث أسباب متابعة البرامج التعليمية المقدمة بالتليفزيون 
 ارتفــاع نســبة مشــاهدة الطفــل العربــي بالــدول عينــة الدراســة إلــىوبوجــه عــام تشــير نتــائج الجــدول الســابق 

وانخفـــاض نســـبة مشـــاهدة هـــذه البـــرامج ، للبـــرامج التعليميـــة المقدمـــة بـــالتليفزيون ألســـباب ودوافـــع وظيفيـــة
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حيث يتسم فـي أغلـب ، ويرجع ذلك لطبيعة المضمون المقدم بالبرامج التعليمية، ألسباب ودوافع طقوسية
  .ويخلو من أي مواد ترفيهية، األحيان بالطابع التعليمي

  
  :العربي للبرامج السياسية بالتليفزيونأسباب متابعة الطفل 36) 

  )104(جدول رقم 
  أسباب متابعة الطفل العربي للبرامج السياسية بالتليفزيون

 

مسلية 

وشيقة

تعلمني 

أشياء 

 جديدة

أتفاعل 

معھا 

 باستمرار

تضيف لي 

 معلومات

تعرض في 

 وقت مناسب

تعودت أن 

 أشاھدھا
 أخرى

  

  

 

الدولة

  

  

  

 0. 8.3 19.4 50.0 13.9 38.9 13.9 تونس

 0. 40.0 10.0 30.0 10.0 20.0 20.0 الجزائر

 12.5 12.5 7.5 35.0 10.0  30.0 20.0السعودية

 5.9 0. 11.8 47.1 23.5 35.3 47.1 العراق

 0. 0. 100.0 0. 0. 0. 0. لبنان

 60.0 20.0 0. 60.0 0. 0. 40.0 مصر

النوع
 0. 7.5 12.5 50.0 17.5 35.0 27.5  ذكور

 13.0 14.5 13.0 37.7 10.1 29.0 20.3 إناث

 8.3 11.9 12.8 42.2 12.8 31.2 22.9 اإلجمالي

فـي مقدمـة أسـباب متابعـة الطفـل العربـي  تتبرز نتائج الجدول السـابق أن إضـافة معلومـات جديـدة جـاء
تعلــم الطفــل " وتالهــا أنهــا ،)%42.2(للبــرامج السياســية المقدمــة بــالتليفزيون بنســبة تكــرار فــي المتوســط 

ثـم كونهـا مسـلية وشـيقة بنسـبة تكـرار فـي المتوسـط  ،%)31.2(بنسبة تكـرار فـي المتوسـط  "أشياء جديدة
نهــا تعـــرض فـــى الوقـــت المناســـب فـــي المرتبـــة إوجــاء ســـبب التفاعـــل مـــع البـــرامج السياســـية  ،%)22.9(

ة األخيـرة بنسـبة تكـرار مشـاهدتها فـي المرتبـعلـى  ثم التعود) %12.8(الرابعة بنسبة تكرار في المتوسط 
  %).11.9(في المتوسط 

فـي مقدمـة أسـباب متابعـة الطفـل العربـي  تأن تعلـم أشـياء جديـدة جـاء إلـىوتشير نتائج الجدول السابق 
 )%47.1(والعــراق بنســبة  %)50(وتــونس بنســبة ) %60(للبــرامج السياســية بــالتليفزيون بمصــر بنســبة 

وانحصـــرت أســـباب متابعـــة الطفـــل ، علـــي الترتيـــب%)30(والجزائـــر بنســـبة ) %35(والســـعودية بنســـبة 
  %).100(العربي للبرامج السياسية بالتليفزيون بلبنان في أنها تعرض في وقت مناسب بنسبة 
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كما يالحظ مـن نتـائج الجـدول السـابق وجـود تقـارب واضـح بـين نسـب الـذكور واإلنـاث مـن األطفـال مـن 
  .التليفزيونحيث أسباب متابعة البرامج السياسية المقدمة ب

ارتفــاع نســبة مشــاهدة الطفــل العربــي بالــدول عينــة الدراســة  إلــىوبوجــه عــام تشــير نتــائج الجــدول الســابق 
وانخفـــاض نســـبة مشـــاهدة هـــذه البـــرامج ، للبـــرامج السياســـية المقدمـــة بـــالتليفزيون ألســـباب ودوافـــع وظيفيـــة

حيث يتسم فـي أغلـب ، السياسية ويرجع ذلك لطبيعة المضمون المقدم بالبرامج، ألسباب ودوافع طقوسية
فيمـا عـدا لبنـان التـي انحصـرت أسـباب مشـاهدة . ويخلو من أي مواد ترفيهية، األحيان بالطابع السياسي

وربمـا يرجـع ذلـك أيضـا لصـعوبة ، الطفل العربي للبرامج السياسية بها في أنها تعـرض فـي وقـت مناسـب
 .الطفلعلى  المضمون السياسي

 
  :عربي لبرامج األطفال المقدمة بالتليفزيونأسباب متابعة الطفل ال 37)

  )105(جدول رقم 
  أسباب متابعة الطفل العربي لبرامج األطفال المقدمة بالتليفزيون

 
مسلية 

وشيقة

تعلمني 

أشياء 

 جديدة

أتفاعل معھا 

 باستمرار

تضيف لي 

 معلومات

تعرض في وقت 

 مناسب

تعودت أن 

 أشاھدھا
 أخرى

الدولة

 7. 27.1 3.6  9.3 30.0 82.918.6 تونس

 3.5 33.3 16.3 18.4 15.6 65.220.6 الجزائر

 2.6 14.3 10.4 6.5 19.5 74.020.8السعودية

 0. 7.1 17.9 19.6 32.1 76.821.4 العراق

 0. 17.4 8.7 0. 4.3 95.7.0 لبنان

 0. 21.0 2.9 0. 8.6 81.92.9 مصر

النوع

  

 3.0 20.8 5.7 8.7 17.0 81.117.0  ذكور

 0. 25.6 13.0 11.6 22.4 72.614.8 إناث

 1.5 23.2 9.4 10.1 19.7 76.815.9 اإلجمالي

جــاء فــي مقدمــة  ،يتضــح مــن الجــدول الســابق أن كــون بــرامج األطفــال المقدمــة بــالتليفزيون مســلية وشــيقة
جـاء سـبب  وفـي المرتبـة الثانيـة ،)%76.8(أسباب متابعة الطفل العربي لهـا بنسـبة تكـرار فـي المتوسـط 

وجــاء فــي المرتبــة الثالثــة التفاعــل معهــا  ،)%23.2(مشــاهدتها بنســبة تكــرار فــي المتوســط  ىالتعــود علــ
وتعلـم أشـياء جديـدة فـي المرتبـة الرابعـة بنسـبة تكـرار فـي %) 19.7(باستمرار بنسبة تكرار في المتوسـط 

ر فـــــي المتوســـــط وٕاضـــــافة معلومـــــات جديـــــدة فـــــي المرتبـــــة الخامســـــة بنســـــبة تكـــــرا )%15.9(المتوســـــط 
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وجــــاء فــــي المرتبــــة األخيــــرة أنهــــا تعــــرض فــــي وقــــت مناســــب بنســــبة تكــــرار فــــي المتوســــط  ،%)10.1(
)9.4 .(%  

جــاء فــي  ،أن كــون بــرامج األطفــال المقدمــة بــالتليفزيون مســلية وشــيقة إلــىوتشــير نتــائج الجــدول الســابق 
لبنـان بنسـبة : التـاليالنحـو علـى  مقدمة أسباب متابعة الطفل العربي لها بكـل الـدول عينـة الدراسـة وذلـك

 ،%)76.8(والعــــــــراق بنســــــــبة  ،%)81.9(ومصــــــــر بنســــــــبة  ،%)82.9(وتــــــــونس بنســــــــبة %) 95.7(
 .الترتيبعلى  %)65.2(والجزائر بنسبة  ،%)74(والسعودية بنسبة 

ة وجاء في المرتبة الثانية كون برامج األطفال المقدمة بالتليفزيون تعلم أشياء جديدة كأحـد أسـباب مشـاهد
وجــاء فــي المرتبــة الثانيــة التفاعــل مــع بــرامج األطفــال  ،%)20.8(الطفــل العربــي لهــا بالســعودية بنســبة 

علـــى  بينمـــا جـــاء التعـــود، الترتيـــبعلـــى  %)30(و %)32.1(باســـتمرار بـــدولتي العـــراق وتـــونس بنســـب 
ومصـر ولبنـان  مشاهدة برامج األطفال في المرتبة الثانية كأحد أسباب مشاهدة الطفـل لهـا بـدول الجزائـر

وفــي المرتبــة األخيــرة جــاء التفاعــل مــع بــرامج  الترتيــب، ىعلــ %)17.4(و )%21(و) %33.3(بنســب 
 %)15.6(كأحــد أســباب مشــاهدة الطفــل العربــي لهــا بــدولتي الجزائــر ولبنــان بنســب  باســتمرار األطفــال

ـــ%) 4.3(و ـــدة بالســـعودية بنســـبة  ىعل ـــ%) 6.5(الترتيـــب، وٕاضـــافة معلومـــات جدي ي وقـــت وعرضـــها ف
مشــــاهدتها علــــى  والتعــــود، الترتيــــبعلــــى  )%2.9(و%) 3.6( مناســــب بــــدولتي تــــونس ومصــــر بنســــب

  .%)7.1(بالعراق بنسبة 
وجود تقارب واضح بين نسـب الـذكور واإلنـاث مـن األطفـال مـن  ،كما يالحظ من نتائج الجدول السابق 

%) 13(بة األكبـــر مـــن اإلنـــاث إال أن النســـ، حيـــث أســـباب متابعـــة بـــرامج األطفـــال المقدمـــة بـــالتليفزيون
  %). 5.7(تشاهدها ألنها تعرض في وقت مناسب وذلك مقارنة بالذكور 

ارتفــاع نســبة مشــاهدة الطفــل العربــي بالــدول عينــة الدراســة  إلــىوبوجــه عــام تشــير نتــائج الجــدول الســابق 
ويرجـع ، افع الوظيفيـةمقارنة باألسباب والدو ، لبرامج األطفال المقدمة بالتليفزيون ألسباب ودوافع طقوسية

كمــا يالحــظ انخفــاض نســبة مــا يــتم تعلمــه أو إضــافته مــن ، ذلــك لطبيعــة بــرامج األطفــال كقالــب ترفيهــي
إذ ، يعكــس ســطحية مضــمون هــذه البــرامج اً ســلبي اً معلومــات جديــدة مــن بــرامج األطفــال بمــا يمثــل مؤشــر 

  .يات يحتاج الطفل العربي تعلمهايجب تضمينها بمعلومات وسلوك
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  :أسباب استماع األطفال العرب للقرآن الكريم والبرامج الدينية اإلذاعية 38)
  )106(جدول رقم

  أسباب استماع األطفال العرب القرآن الكريم للبرامج الدينية اإلذاعية

 

مسلية 

  وشيقة

تعلمني 

 أشياء جديدة

اتفاعل معھا 

  باستمرار

تضيف إلى 

  معلوماتي

تعرض في 

 وقت مناسب

تعودت أن 

  أسمعھا

 الدولة

  5.3  0  26.3  31.6  52.6  5.3  تونس

  50  16.7  16.7  16.7  33.3  0  الجزائر

  46.7  40  20  40  33.3  13.3 السعودية

  37.5  12.5  37.5  87.5  25  37.5  العراق

  0  0  0  0  100  0  لبنان

  28.6  0  42.9  0  28.6  0  مصر

 النوع
  37.5  25  25  46.9  43.8  9.4  ذكور

  28.2  15.4  25.6  28.2  33.3  12.8  إناث

  32.4  19.7  25.4  36.6  38  11.3  اإلجمالي

يتبــين مــن الجــدول الســابق أن أكثــر الــدوافع التــي تجــذب األطفــال لالســتماع إلــى القــرآن الكــريم والبــرامج 
اتفاعــل "، يليــه دافــع %38بنســبة تكــرار فــي المتوســط  ،"تعلمنــي أشــياء جديــدة"الدينيــة فــي المــذياع دافــع 

بنســبة تكــرار فــي " أســمعهاتعــودت أن "، ثــم دافــع %36.6تكــرار فــي المتوســط  بنســبة" معهــا باســتمرار
ال يحظـــى باهتمـــام " تعـــرض فـــي وقـــت مناســـب"، كمـــا يالحـــظ مـــن الجـــدول أن دافـــع %32.4المتوســـط 

مســلية "، يليــه فــي المرتبــة األخيــرة دافــع %19.7الطفــل العربــي، حيــث جــاء بنســبة تكــرار فــي المتوســط 
  %.11.3لمتوسط بنسبة تكرار في ا" وشيقة

وتكشـــف نتـــائج الجـــدول الســـابق أن الـــدافع األبـــرز لمتابعـــة األطفـــال للقـــرآن الكـــريم والبـــرامج الدينيـــة فـــي 
 بـروزاً فكـان األكثـر " أتفاعـل معهـا باسـتمرار"، أمـا دافـع "تعلمني أشياء جديدة"المذياع في لبنان هو دافع 

تضــيف إلـــى "فــي الجزائــر، بينمــا دافــع  روزاً بــفكــان األكثــر " أســمعهاتعــودت أن "فــي العــراق، أمــا دافــع 
فـي  فكـان األكثـر اختيـاراً " عرضـها فـي وقـت مناسـب"في مصر، أمـا دافـع  بروزاً فكان األكثر " معلوماتي

  .فكان أكثر اختيارًا في العراق" مسلية وشيقة"، أما دافع %40السعودية بنسبة 
ن الـذكور واإلنــاث فـي أســباب متــابعتهم ويالحـظ مــن بيانـات الجــدول السـابق أنــه توجـد فــروق واضـحة بــي

مقارنـــة باإلنـــاث للـــدافع  اً للقـــرآن الكـــريم والبـــرامج الدينيـــة فـــي المـــذياع، حيـــث كـــان الـــذكور األكثـــر اختيـــار 
  ".تعلمني أشياء جديدة"مقارنة باإلناث لدافع  ، كذلك كان الذكور أكثر اختياراً "أتفاعل معها باستمرار"
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ـــة هـــي األكثـــر ونســـتخلص مـــن الجـــدول الســـابق أن  ـــدوافع المعرفي ـــال للبـــرامج  ارتباطـــاً ال باســـتماع األطف
الدينية، كمـا يتبـين أن تـونس والعـراق ولبنـان ومصـر كانـت الـدوافع الغالبـة علـيهم هـي الـدوافع المعرفيـة، 

  .بينما الدوافع الغالبة على األطفال في الجزائر والسعودية هي الدوافع الطقوسية
  

  :عرب لبرامج المسابقات اإلذاعيةأسباب استماع األطفال ال 39)
  )107(جدول رقم

  )١(اإلذاعيةأسباب استماع األطفال العرب لبرامج المسابقات 

 

مسلية 

  وشيقة

تعلمني 

أشياء 

  جديدة

اتفاعل 

معھا 

  باستمرار

تضيف إلى 

  معلوماتي

تعرض في 

وقت 

  مناسب

تعودت ان 

  أسمعھا

  الدولة

  0  0  7.1  14.3  28.6  71.4  تونس

  23.5  11.8  41.2  47.1  58.8  76.5  الجزائر

  0  20  60  33.3  46.7  86.7 السعودية

  11.1  11.1  22.2  33.3  33.3  55.6  العراق

  0  0  25  0  0  75  مصر

  النوع
  11.1  11.1  22.2  33.3  38.9  61.1  ذكور

  7.3  9.8  39  29.3  41.5  80.5  إناث

  8.5  10.2  33.9  30.5  40.7  74.6  اإلجمالي

أن الــدافع األول لالســتماع إلــى بــرامج المســابقات فــي المــذياع ألنهــا مســلية  يتبــين مــن الجــدول الســابق
، ثــم ألنهــا %40.7، يليهــا بفــارق واضــح ألنهــا تعلــم الطفــل أشــياء جديــدة بنســبة %74.6وشــيقة بنســبة 

، %30.5، وألن األطفـال يتفـاعلون معهـا باسـتمرار بنسـبة %33.9تضيف إلى معلومات الطفـل بنسـبة 
هـا إلى، وألنهـم تعـودوا علـى االسـتماع %10.2اضح ألنها تعرض في وقت مناسب بنسـبة بفارق و  وأخيراً 
  %.8.5بنسبة 

فـــي  بـــروزاً كانـــا األكثـــر " وتضـــيف إلـــى معلومـــاتي" "مســـلية وشـــيقة"ويالحـــظ مـــن الجـــدول الســـابق دافـــع 
كــان " ارأتفاعــل معهــا باســتمر "و" تعلمنــي أشــياء جديــدة"و" تعلمنــي أشــياء جديــدة"الســعودية، بينمــا دافــع 

  .األكثر اختيارا في الجزائر هم األكثر اختياراً 
كمــا يتبــين مــن الجــدول الســابق أنــه ال يختلــف الــذكور كثيــرًا عــن اإلنــاث فــي ترتيــب اختيــار الــدوافع التــي   

وجــد فــروق واضــحة فــي نســب تتجعلهــم يقبلــون علــى االســتماع إلــى بــرامج المــذياع فــي اإلذاعــة، كمــا ال 

                                                            
 .ستماع لبرامج المسابقات اإلذاعية وعلى ذلك لم تظھر فى نتائج الجدول الحالى لم تظھر لألطفال فى  لبنان رغبة فى اال) ١(
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ظهر فارق واضح بين الذكور واإلناث في السبب المتعلق بكون هذه البرامج مسلية االختيار، إال أنه قد 
  %.80.5، بينما اختارت اإلناث هذا السبب بنسبة %61.1وشيقة حيث اختارها الذكور بنسبة 

نخلــص مــن الجــدول الســابق إلــى أن الــدوافع الطقوســية هــي الــدوافع الغالبــة علــى األطفــال فــي اســتماعهم 
قات فــي المــذياع، وكــذلك الحــال علــى مســتوى الــدول حيــث كــان دافــع مســلية وشــيقة هــو لبــرامج المســاب

ـــذكور هـــي فـــي الغالـــب دوافـــع  الغالـــب علـــى دوافـــع األطفـــال، كـــذلك يتبـــين أن دوافـــع اإلنـــاث مقارنـــة بال
  .طقوسية
  

  :اإلذاعيةأسباب استماع األطفال العرب للبرامج التعليمية  40)
  )108(جدول رقم 

  ال العرب للبرامج التعليمية اإلذاعيةأسباب استماع األطف

 

مسلية 

  وشيقة

تعلمني 

 أشياء جديدة

اتفاعل معھا 

  باستمرار

تضيف إلى 

  معلوماتي

تعرض في 

  وقت مناسب

تعودت ان 

  أسمعھا

  الدولة

 6.7 0  33.3  0  73.3  0  تونس

  33.3  0  66.7  0  33.3  33.3  الجزائر

  45.5  45.5  9.1  36.4  63.6  45.5  السعودية

  0  14.3  57.1  0  57.1  57.1  العراق

  0  0  100  0  100  0  لبنان

  0  0  0  0  100  0  مصر

  النوع
  16.7  0  25  0  83.3  16.7  ذكور

  17.9  21.4  35.7  14.3  60.7  28.6  إناث

  17.5  15  32.5  10  67.5  25  اإلجمالي

ج التعليميــة يتبــين مــن بيانــات الجــدول الســابق أن مــن أكثــر الــدوافع التــي تجعــل األطفــال يتــابعون البــرام
بنســبة " تضــيف إلــى معلومــاتي"، يليــه بفــارق واضــح دافــع %67.5بنســبة " تعلمنــي أشــياء جديــدة"دافــع 
، ودافـع %17.5بنسبة " هاإلى أستمعتعودت أن "، ودافع %25بنسبة " مسلية وشيقة"، ثم دافع 32.5%

  %.10بنسبة " أتفاعل معها باستمرار"دافع  وأخيراً ، %15بنسبة " تعرض في أوقات مناسبة"
كــان الــدافع " تضــيف إلــى معلومــاتي"ودافــع " تعلمنــي أشــياء جديــدة"كمــا تكشــف النتــائج عــن أن الــدافع   

" أسـمعهاتعـودت أن "في العراق، بينمـا دافـع  بروزاً كان األكثر " مسلية وشيقة"األبرز في لبنان، أما دافع 
  .في السعودية بروزاً كانوا األكثر " أتفاعل معها باستمرار"ودافع " تعرض في أوقات مناسبة"ودافع 

مـن الـذكور واإلنـاث اختـاروا فـي المرتبـة األولـى االسـتماع  كما يتبين من بيانات الجدول السـابق أن كـالً 
للبـــرامج التعليميـــة اإلذاعيـــة ألنهـــا تعلـــم الطفـــل أشـــياء جديـــدة، حيـــث اختـــار الـــذكور هـــذا الســـبب بنســـبة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، كما اختار كـل مـن الـذكور واإلنـاث فـي المرتبـة الثانيـة %60.7، بينما اختارته اإلناث بنسبة 83.3%
، بينما اختارته اإلناث بنسـبة %25تضيف إلى معلومات الطفل، حيث اختار الذكور هذا السبب بنسبة 

35.7.%  
  

  :أسباب استماع األطفال العرب للمسلسالت اإلذاعية  41)
  )109(جدول رقم 

  )١(يةأسباب استماع األطفال العرب للمسلسالت اإلذاع

 
 مسلية وشيقة

تعلمني أشياء 

  جديدة

أتفاعل معھا 

  باستمرار

تضيف إلى 

  معلوماتي

تعرض في 

  وقت مناسب

تعودت أن 

  أسمعھا

 الدولة

  0  12.5  0 37.5  0  50  تونس

  8.3  41.7  25  25  8.3  66.7  السعودية

  0  0  33.3  33.3  33.3  33.3  العراق

  0  0  0  0  0  100  مصر

  النوع
  0  0  16.7  33.3  0  66.7  ذكور

  4.8  28.6  14.3  23.8  9.5  61.9  إناث

  3.7  22.2  14.8  25.9  7.4  63  اإلجمالي

يتبين من بيانات الجدول السابق أن أكثر الدوافع التـي تجعـل األطفـال يتـابعون المسلسـالت فـي المـذياع   
بة ، يليهــــا بفــــارق كبيــــر جــــدا أن الطفــــل يتفاعــــل معهــــا باســــتمرار بنســــ%63أنهــــا مســــلية وشــــيقة بنســــبة 

، وأنهــا تضــيف إلــى معلومــات الطفــل بنســبة %22.2، وأنهــا تعــرض فــي أوقــات مناســبة بنســبة 25.9%
، وتعـود الطفـل علـى %7.4بينما جاء بنسب صغيرة كل من تعلم الطفل أشياء جديدة بنسـبة %. 14.8

  %.3.7سماعها بنسبة 
فــال العــرب لالســتماع إلــى كمــا يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق أن الســبب األكثــر اختيــارًا بــين األط  

، %100المسلســالت اإلذاعيــة أنهــا مســلية وشــيقة، حيــث اختــار هــذا البــديل األطفــال مــن مصــر بنســبة 
 وأخيــراً ، %50، واألطفــال مــن تــونس بنســبة %66.7يلــيهم بفــارق واضــح األطفــال مــن الســعودية بنســبة 

األطفــال ألنهــم يتفــاعلون معهــا وفــي المرتبــة الثانيــة جــاء اختيــار %. 33.3األطفــال مــن العــراق بنســبة 
، واألطفــال فــى العــراق %37.5باســتمرار، حيــث اختــار هــذ الســبب كــل مــن األطفــال فــي تــونس بنســبة 

جـاء بـديل أنهـا تعـرض  وفي المرتبة الثالثـة%. 25بنسبة  األطفال فى السعودية وأخيراً ، %33.3بنسبة 
األطفــال فــى تــونس و  ،%41.7بة فــي وقــت مناســب، حيــث اختــاره كــل مــن األطفــال فــى الســعودية بنســ

                                                            
  .لم يظھر لألطفال فى كل من الجزائر و لبنان رغبة فى االستماع للمسلسالت اإلذاعية وعلى ذلك لم تظھر فى نتائج الجدول الحالى ) ١(
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جاء فى المرتبة الرابعة أنها تضيف إلى معلومات الطفل، حيـث لـم يختـر هـذا السـبب و  %.12.5بنسبة 
  %.25، واألطفال في السعودية بنسبة %33.3سوى األطفال في العراق بنسبة 

يــث اختــاره كــل مــن أمــا الســبب المتعلــق بتعلــيم األطفــال أشــياء جديــدة جــاء فــي المرتبــة قبــل األخيــرة، ح
 وأخيــراً ، %8.3األطفــال فــي الســعودية بنســبة  ، وبفــارق كبيــر جــداً %33.3األطفــال فــي العــراق بنســبة 

هــا حيــث لــم يختــره ســوى األطفــال فــي الســعودية بنســبة إلىالســبب المتعلــق بتعــود الطفــل علــى االســتماع 
8.3.%  

فـــي اختيـــارهم لألســـباب التـــي  ويوضـــح الجـــدول الســـابق وجـــود اختالفـــات واضـــحة بـــين الـــذكور واإلنـــاث
ألنهــا مســلية : ة فقــطالتاليــتــدفعهم لالســتماع إلــى المسلســالت فــي المــذياع، حيــث اختــار الــذكور الــدوافع 

ألنهـا تضـيف إلـى  وأخيـراً  ،%33.3لتفاعـل الطفـل معهـا بنسـبة  ، ثـم بفـارق كبيـر%66.7وشيقة بنسـبة 
  %. 16.7معلومات الطفل بنسبة 

حيــث جــاء أبــرز  ،لألســباب التــي تــدفعهن لالســتماع للمسلســالت فــي المــذياعوتنوعــت اختيــارات اإلنــاث 
، تــــاله دافــــع أنهــــا تعــــرض فــــي وقــــت مناســــب بنســــبة %61.9هــــذه الــــدوافع أنهــــا مســــلية وشــــيقة بنســــبة 

  %.4.8، وأقل الدوافع اختيارا تعودهن لالستماع إلى المسلسالت في المذياع بنسبة 28.6%
  

  :مباريات كرة القدم اإلذاعيةأسباب استماع األطفال العرب ل 42)
  )110(جدول رقم 

  )١(أسباب استماع األطفال العرب لمباريات كرة القدم في المذياع

 

مسلية 

  وشيقة

تعلمني 

أشياء 

  جديدة

اتفاعل 

معھا 

  باستمرار

تضيف إلى 

  معلوماتي

تعرض في 

وقت 

  مناسب

تعودت أن 

  أسمعھا

  الدولة

  26.7  0  13.3  66.7  6.7  33.3  تونس

  33.3  4.2  4.2  41.7  4.2  58.3  الجزائر

  23.1  30.8  7.7  69.2  15.4  84.6  السعودية

  0  20  0  60  20  60  العراق

  80  0  0  20  0  0  مصر

  النوع
  34.2  5.3  7.9  52.6  10.5  42.1  ذكور

  25  16.7  4.2  54.2  4.2  70.8  إناث

  30.6  9.7  6.5  53.2  8.1  53.2  اإلجمالي

                                                            
  .ت كرة القدم فى المذياع، وعلى ذلك لم تظھر فى نتائج الجدول الحالىلم يظھر لألطفال فى  لبنان أى ارتباط  باالستماع لمباريا) ١(
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لتي تجعل األطفال حريصين على االسـتماع لمباريـات كـرة القـدم فـي يشير الجدول أن من أكثر الدوافع ا
لكـــل منهمـــا، ثـــم جـــاء فـــي % 53.2المــذياع أنهـــا مســـلية وشـــيقة ولتفاعـــل الطفـــل معهـــا باســـتمرار بنســـبة 

، بينمــــا %30.6وذلــــك بنســــبة تكــــرار فــــي المتوســــط بلغــــت " أســــمعهاتعــــودت أن "المرتبــــة الثانيــــة دافــــع 
بنسـبة " تعـرض فـي وقـت مالئـم"اضح حيث جاء في المرتبـة الثالثـة دافـع انخفضت باقي الدوافع بشكل و 

تعلمنـي أشـياء جديـدة بنسـبة تكـرار فـي "، يليـه فـي المرتبـة الرابعـة دافـع %9.7تكرار في المتوسط بلغـت 
بنســـبة تكـــرار فـــي " تضـــيف إلـــى معلومـــاتي"فـــي المرتبـــة الخامســـة دافـــع  وأخيـــراً ، %8.1المتوســـط بلغـــت 
  %.6.5المتوسط بلغت 

ـــائج الجـــدول الســـابق أن دافـــع  ـــدافع األكثـــر " مســـلية وشـــيقة"وتكشـــف نت ـــدى األطفـــال فـــي  بـــروزاً هـــو ال ل
فــي  بــروزاً كانــا األكثــر " أتفاعــل معهــا باســتمرار"والــدافع " مســلية وشــيقة"الســعودية، بينمــا كــل مــن الــدافع 

  .في مصر بروزاً كان األكثر " أسمعهاتعودت أن "العراق، أما الدافع 
عند اإلناث عنه عنـد الـذكور، وكـذلك " مسلية وشيقة"ح من بيانات الجدول السابق ارتفاع دافع كما يتض

عنــد الــذكور عنــه عنــد " تعلمنــي أشــياء جديــدة"، بينمــا يرتفــع دافــع "تعــرض فــي وقــت مناســب"دافــع  أيضــاً 
  .اإلناث

بالــدوافع الطقوســية ونخلــص مــن الجــدول الســابق، أنــه يــرتبط باالســتماع لمباريــات كــرة القــدم فــي المــذياع 
والتفاعلية، وهو ما يتناسب مع طبيعتها، كما تبين أن الدوافع الطقوسية ترتفع عنـد اإلنـاث مقابـل ارتفـاع 

  .الدوافع المعرفية عند الذكور
  :أسباب استماع األطفال العرب لإلعالنات اإلذاعية  43)

  )111(جدول رقم
  أسباب استماع األطفال العرب لإلعالنات االذاعية

 

ة مسلي

  وشيقة

تعلمني 

أشياء 

  جديدة

اتفاعل 

معھا 

  باستمرار

تضيف إلى 

  معلوماتي

تعرض في 

وقت 

  مناسب

تعودت أن 

  أسمعھا

 الدولة

  14.3  7.1  35.7 0  42.9  14.3  تونس

  83.3  0  0  0  0  6.7  الجزائر

  20  30  0  20  0  50 السعودية

  0  100  0  0  0  100  العراق

  0  0  0  0  0  100  لبنان

  0  0  0  0  0  100  مصر

 النوع
  50  4.2  8.3  0  20.8  12.5  ذكور

  45.9  10.8  8.1  5.4  2.7  35.1  إناث

  47.5  8.2  8.2  3.3  9.8  26.2  اإلجمالي
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بالنسـبة ألسـباب ودوافـع  بروزاً كان أكثر الدوافع " أسمعهاتعودت أن "يتضح من الجدول السابق أن دافع 
، يليـه فـي المرتبـة %47.5في المتوسط بلغـت استماع األطفال لإلعالنات اإلذاعية، وذلك بنسبة تكرار 

، وتـنخفض بشـدة بـاقي %26.2بنسبة تكرار في المتوسط بلغـت " مسلية وشيقة"الثانية بفارق كبير دافع 
تعلمنـــي أشـــياء "دوافـــع اســـتماع األطفـــال لإلعالنـــات فـــي المـــذياع، حيـــث يـــأتي فـــي المرتبـــة الثالثـــة دافـــع 

ودافـع " تضـيف إلـى معلومـاتي"، وتسـاوى كـل مـن دافـع %9.8بنسـبة تكـرار فـي المتوسـط بلغـت " جديدة
أتفاعــل "دافــع  وأخيــراً لكــل منهمــا، % 8.2بنســبة تكــرار فــي المتوســط بلغــت " تعــرض فــي وقــت مناســب"

  %.3.3جاء في المرتبة الخامسة بنسبة تكرار في المتوسط بلغت " معها باستمرار
هـو الـدافع الرئيسـي لالسـتماع إلـى اإلعالنـات " مسـلية وشـيقة"كما تكشف نتائج الجدول السابق أن دافـع 

هــو الــدافع " تعــرض فــي وقــت مناســب"فــي المــذياع فــي كــل مــن العــراق ولبنــان ومصــر، وكــذلك الــدافع 
تعلمنــي "فــي الجزائــر، والــدافع  بــروزاً هــو األكثــر " أســمعهاتعــودت أن "الرئيســي فــي العــراق، بينمــا الــدافع 

  .في تونس بروزاً هو األكثر " أشياء جديدة
ـــذكور واإلنـــاث اتفقـــوا علـــى أن مـــن أكثـــر دوافـــع االســـتماع إلـــى  كمـــا يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أن ال

وٕان تفــوق الــذكور بفــارق نســبي طفيــف عــن " هــاإلى أســتمعتعــودت أن "اإلعالنــات فــي المــذياع هــو دافــع 
الـدوافع هما من أكثـر " ودافع تعرض في وقت مناسب" مسلية وشيقة"اإلناث، كما تبين أن كل من دافع 

كـان مـن أكثـر دوافـع اسـتماع الـذكور " تعلمنـي أشـياء جديـدة"عند اإلناث مقابل الذكور، بينما دافع  بروزاً 
  .لإلعالنات مقابل اإلناث

باسـتماع األطفـال لإلعالنـات  ارتباطـاً نخلص من الجـدول السـابق إلـى أن الـدوافع الطقوسـية هـي األكثـر 
ث لإلعالنــات فـي المــذياع يــرتبط بالـدوافع الطقوســية، فــي حــين فـي المــذياع، كمــا يتبـين أن اســتماع اإلنــا

  .يرتبط استماع الذكور لإلعالنات بالدوافع المعرفية
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  :أسباب استماع األطفال العرب لألغاني اإلذاعية 44)
  )112(جدول رقم 

  )١(أسباب استماع األطفال العرب لألغاني اإلذاعية

 

مسلية 

  وشيقة

تعلمني 

أشياء 

  جديدة

فاعل أت

معھا 

  باستمرار

تضيف إلى 

  معلوماتي

تعرض في 

  وقت مناسب

تعودت أن 

  أسمعھا

 الدولة

  12.5  0  0  33.3  4.2  79.2  تونس

  66.7  7.4  0  13  0  46.3  الجزائر

  33.3  25  0  50  0  58.3  السعودية

  0  0  0  16.7  0  100  العراق

  50  0  0  5  0  80  مصر

  النوع
  40  0  0  14  0  62  ذكور

  50  10.6  0  24.2  1.5  63.6  إناث

  45.7  6  0  19.8  0.9  62.9  اإلجمالي

مــــن أكثــــر دوافــــع اســــتماع األطفــــال لألغــــاني " مســــلية وشــــيقة"تكشــــف نتــــائج الجــــدول الســــابق أن دافــــع   
تعـودت "، يليـه بفـارق كبيـر فـي المرتبـة الثانيـة دافـع %62.9وذلك بنسـبة تكـرار فـي المتوسـط ، اإلذاعية

، بينمـــا جـــاءت بـــاقي الـــدوافع بنســـب %45.7كـــرار فـــي المتوســـط بلغـــت وذلـــك بنســـبة ت" هـــاإلى أســـتمعأن 
بنســبة تكــرار فــي المتوســط " أتفاعــل معهــا باســتمرار"، حيــث جــاء فــي المرتبــة الثانيــة دافــع منخفضــة جــداً 

بنســبة تكــرار فــي المتوســط بلغــت " تعــرض فــي وقــت مناســب"، يليــه فــي المرتبــة الرابعــة دافــع 19.8%
  %.0.9بنسبة تكرار في المتوسط " تعلمني أشياء جديدة"لخامسة جاء دافع في المرتبة ا وأخيراً ، 6%
لــدى األطفــال فــي  بــروزاً هــو الــدافع األكثــر " مســلية وشــيقة"كمــا يتضــح مــن الجــدول الســابق أن الــدافع   

أتفاعــل "لــدى األطفــال فــي الجزائــر، والــدافع  بــروزاً هــو األكثــر " أســمعهاتعــودت أن "العــراق، بينمــا الــدافع 
تعلمنــي أشــياء جديــدة، فلــم "لــدى األطفــال فــي الســعودية، بينمــا دافــع  بــروزاً هــو األكثــر " باســتمرار معهــا

  .يختاره سوى األطفال في تونس
" أســـمعهاتعــودت أن "كمــا يشــير الجـــدول الســابق إلــى ارتفـــاع نســبة اختيــار اإلنـــاث عــن الــذكور لـــدوافع 

  ".أتفاعل معها باستمرار"و
هـي األكثـر " أسـمعهاتعـودت أن "و" مسـلية وشـيقة"أن الـدوافع الطقوسـية  نخلص من الجدول السابق إلـى  

بدوافع استماع األطفال لألغاني في المذياع، كذلك يتبين اتفاق األطفال العرب في اختيار دافـع  ارتباطاً 
                                                            

   .وعلى ذلك لم تظھر فى نتائج الجدول الحالى لم يستمع األطفال عينة الدراسة  فى لبنان لألغانى اإلذاعية ،) ١(
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مســـلية وشـــيقة فـــي المرتبـــة األولـــى ماعـــدا الجزائـــر، حيـــث كـــان الـــدافع الرئيســـي لالســـتماع لألغـــاني فـــي 
كما تبين أن دوافع استماع الذكور واإلنـاث لألغـاني فـي المـذياع ". أسمعهاتعودت أن "هو دافع  المذياع

  .هي في الغالب دوافع طقوسية
  

  :سباب استماع األطفال العرب لنشرات األخبار اإلذاعيةأ 45)
  )113( جدول رقم

  أسباب استماع األطفال العرب لنشرات األخبار في المذياع

 

مسلية 

  وشيقة

تعلمني 

شياء أ

  جديدة

أتفاعل معھا 

  باستمرار

تضيف إلى 

  معلوماتي

تعرض في 

 وقت مناسب

تعودت أن 

  أسمعھا

 الدولة

  0  15.4  53.8  23.1 46.2  0  تونس

  64.9  10.8  16.2  0  13.5  2.7  الجزائر

  0  0  42.9  0  85.7  14.3 السعودية

  0  0  50  16.7  33.3  33.3  العراق

  0  0  100  0  0  100  لبنان

  100  0  0  0  0  0  مصر

  النوع
  46.7  3.3  23.3  0  26.7  6.7  ذكور

  33.3  13.9  36.1  11.1  30.6  8.3  إناث

  39.4  9.1  30.3  6.1  28.8  7.6  اإلجمالي

يشـــير الجـــدول الســـابق إلـــى أن الـــدافع الرئيســـي الســـتماع األطفـــال لنشـــرات األخبـــار اإلذاعيـــة هـــو دافـــع 
، يليــه فــي المرتبــة الثانيــة بفــارق طفيــف %39.4بنســبة تكــرار فــي المتوســط بلغــت " أســمعهاتعــودت أن "

، ثــم فــي المرتبــة الثالثــة دافــع %30.3بنســبة تكــرار فــي المتوســط بلغــت " تضــيف إلــى معلومــاتي"دافــع 
، وبفــارق كبيــر جــاءت بــاقي الــدوافع، %28.8بنســبة تكــرار فــي المتوســط بلغــت " تعلمنــي أشــياء جديــدة"

، %9.1بنسـبة تكـرار فـي المتوسـط بلغـت " ت مناسبتعرض في وق"حيث ظهر في المرتبة الربعة دافع 
دافـــع  وأخيـــراً ، %7.6بنســـبة تكـــرار فـــي المتوســـط بلغـــت " مســـلية وشـــيقة"ثـــم فـــي المرتبـــة الخامســـة دافـــع 

  %.6.1بنسبة تكرار في المتوسط بلغت " أتفاعل معها باستمرار"
تضـــيف إلـــى "لـــدافع فـــي مصـــر، بينمـــا ا بـــروزاً كـــان األكثـــر " أســـمعهاتعـــودت أن "كمـــا يتضـــح أن دافـــع 

كـان " تعلمنـي أشـياء جديـدة"، أمـا الـدافع "مسـلية وشـيقة"وكذلك الـدافع " في لبنان بروزاً األكثر " معلوماتي
  .في السعودية بروزاً الدافع األكثر 
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مقابــل اإلنــاث، " أســمعهاتعــودت أن "كمــا يتضــح مــن الجــدول الســابق ارتفــاع نســبة اختيــار الــذكور لــدافع 
أشـياء جديـدة، تعـرض  تضـيف إلـى معلومـاتي، وتعلمنـي: ةالتاليـللـدوافع  كثـر اختيـاراً بينما اإلناث كـن األ

  .في وقت مناسب
والـــدوافع المعرفيـــة ) هـــاإلى أســـتمعتعـــودت أن (نخلـــص مـــن الجـــدول الســـابق إلـــى أن الـــدوافع الطقوســـية 

طفــال لنشــرات باســتماع األ ارتباطــاً هــى الــدوافع األكثــر  ،)تضــيف إلــى معلومــاتي وتعلمنــي أشــياء جديــدة(
األخبــار فــي المــذياع، فــي حــين تغلــب الــدوافع النفعيــة علــى دوافــع اســتماع األطفــال لنشــرات األخبــار فــي 
المــذياع فــي كــل مــن تــونس والســعودية والعــراق، وتغلــب الــدوافع الطقوســية علــى دوافــع اســتماع األطفــال 

لنفعيــة لــدى األطفــال فــي لنشــرات األخبــار فــي كــل مــن الجزائــر ومصــر، وتســاوت الــدوافع الطقوســية وا
كما يتضح من بيانات الجـدول السـابق أن الـدوافع الطقوسـية تغلـب علـى الـذكور مقارنـة باإلنـاث، . لبنان

  .بينما الدوافع النفعية تغلب على اإلناث مقارنة بالذكور
 

  :أسباب استماع األطفال العرب لبرامج األطفال اإلذاعية 46)
  )114( جدول رقم

  )١(العرب لبرامج األطفال اإلذاعية أسباب استماع األطفال
  

 

مسلية 

  وشيقة

تعلمني 

 أشياء جديدة

أتفاعل معھا 

  باستمرار

تضيف إلى 

  معلوماتي

تعرض في 

  وقت مناسب

تعودت أن 

  أسمعھا

  الدولة

  15 5  5  15 30  75  تونس

  0  0  0  0  0  100  الجزائر

  58.3  25  8.3  50  33.3  50  السعودية

  0  40  0  0  0  100  العراق

  0  0  0  0  0  100  مصر

  النوع
  8.3  8.3  8.3  16.7  33.3  83.3  ذكور

  31  17.2  3.4  24.1  20.7  69  إناث

  24.4  14.6  4.9  22  24.4  73.2  اإلجمالي

مسـلية "يشير الجدول السابق إلى أن الدافع الرئيسي لالستماع إلى برامج األطفال فـي المـذياع هـو دافـع 
تعلمنـي "ليـه بفـارق كبيـر فـي المرتبـة الثانيـة كـل مـن دافـع ، ي%73.2بنسبة تكـرار فـي المتوسـط " وشيقة

أتفاعـل "لكـل منهمـا، وفـي المرتبـة الثالثـة دافـع % 24.4بنسـبة " أسمعهاتعودت أن "ودافع " أشياء جديدة
تعــرض فــي وقــت "، وفــي المرتبــة الرابعــة دافــع %22نســبة تكــرار فــي المتوســط بلغــت " معهــا باســتمرار

                                                            
  .ھر فى نتائج الجدول الحالىوعلى ذلك لم تظ لم يستمع األطفال عينة الدراسة  فى لبنان لبرامج األطفال اإلذاعية ، )١(
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بنســبة تكــرار " تضــيف إلــى معلومــاتي"دافــع  وأخيــراً ، %14.6توســط بلغــت بنســبة تكــرار فــي الم" مناســب
  %.4.9في المتوسط 

كـان الـدافع الرئيسـي فـي كـل مـن الجزائـر والعـراق " مسلية وشيقة"كما يشير الجدول السابق إلى أن دافع 
  .في السعودية بروزاً كان من أكثر الدوافع " أسمعهاتعودت أن "ومصر، بينما دافع 

دول الســـابق أنـــه بالنســـبة لكـــل مـــن الجزائـــر والعـــراق ومصـــر فقـــط اتفـــق كـــل األطفـــال علـــى ويوضـــح الجـــ
لالستماع لبرامج األطفال في المذياع، بينما يالحظ أن األطفال في كـل مـن " مسلية وشيقة"اختيار دافع 

فــع تــونس والســعودية تنوعــت دوافــع اســتماعهم لبــرامج األطفــال فــي المــذياع، ففــي دولــة تــونس تبــين أن دا
بنســبة " تعلمنــي أشــياء جديــدة"، يليــه بفــارق كبيــر دافــع %75بنســبة  بــروزاً كــان األكثــر " مســلية وشــيقة"

بنســبة " أســمعهاتعــودت أن "ودافــع " أتفاعــل معهــا باســتمرار"، وفــي المرتبــة الثالثــة كــل مــن دافــع 30%
تعـرض "ودافـع " اتيفي المرتبة الرابعة تساوى كل من دافع تضيف إلى معلومـ وأخيراً لكل منهما، % 15

" أســمعهاتعــودت أن "هــو  بــروزاً بينمــا فــي الســعودية كــان الــدافع األكثــر %. 5بنســبة " فــي وقــت مناســب
أتفاعـل معهـا "ودافـع " مسـلية وشـيقة"، يليه في المرتبة الثانية بفارق طفيف كل مـن دافـع %58.3بنسبة 

، وفــي المرتبــة الرابعــة %33.3بنســبة " ةتعلمنــي أشــياء جديــد"، بينمــا فــي المرتبــة الثالثــة دافــع "باســتمرار
  %.8.3بنسبة " تضيف إلى معلوماتي"دافع  وأخيراً ، %25بنسبة " تعرض في وقت مناسب"دافع 

تعلمنـي "ودافـع " مسـلية وشـيقة"كما يتضح من الجدول السابق ارتفاع نسبة اختيار الذكور لكل من دافـع 
، أتفاعـــل معهـــا أســـمعهاتعـــودت أن : ةالتاليـــلـــدوافع ، مقابـــل ارتفـــاع نســـبة اختيـــار اإلنـــاث ل"أشـــياء جديـــدة

  .باستمرار، وتعرض في وقت مناسب
هــي األكثــر  ،)أســمعهامســلية وشــيقة، وتعــودت أن (نخلــص مــن الجــدول الســابق أن الــدوافع الطقوســية 

باســـتماع األطفـــال لبـــرامجهم فـــي المـــذياع، كمـــا يتضـــح أن الـــدوافع الطقوســـية هـــي الغالبـــة علـــى  ارتباطـــاً 
األطفال لبرامجهم فـي المـذياع فـي كـل مـن تـونس والجزائـر والسـعودية والعـراق ومصـر، رغـم أن  استماع

الدوافع الطقوسية كانت هي الغالبة بالنسبة للذكور واإلناث، إال أن الدوافع رغـم انخفـاض نسـبة اختيارهـا 
 .كانت هي الغالبة عند الذكور مقابل اإلناث
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  :لألخبار العامة في الجرائدأسباب قراءة األطفال العرب  47)
  )115(جدول رقم

  أسباب قراءة األطفال العرب لألخبار العامة في الجرائد 

 

مسلية 

  وشيقة

تعلمني 

أشياء 

  جديدة

أتفاعل 

معھا 

  باستمرار

تضيف إلى 

  معلوماتى

تعرفني ما 

يحدث 

  حولي

تعودت 

  قراءتھا

 الدولة

  0  43.8  37.5  12.5  37.5  12.5  تونس

  42.6  29.8  17  8.5  29.8  10.6  الجزائر

  10.3  31  48.3  10.3  34.5  31  السعودية

  0  50  25  25  25  50  العراق

  0  0  50  50  50  0  لبنان

  21.4  78.6  0  0  14.3  0  مصر

 النوع
  25.8  37.1  14.5  11.3  29  16.1  ذكور

  20  40  42  8  32  1  إناث

  23.2  38.4  26.8  9.8  30.4  16.1  اإلجمالي

طفــال مــن أكثــر الــدوافع المتعلقــة بقــراءة األ" تعرفنــي بمــا يحــدث حــولي"ن دافــع يوضــح الجــدول الســابق أ
، يليــه فــي المرتبــة الثانيــة بفــارق %38.4بنســبة تكــرار فــي المتوســط بلغــت  لألخبــار العامــة فــي الجرائــد

، ثــم فــي المرتبــة الثالثــة دافــع %30.4بنســبة تكــرار فــي المتوســط " تعلمنــي أشــياء جديــدة"طفيــف دافــع 
تعـودت "، ثـم فـي المرتبـة الرابعـة دافـع %26.8بنسبة تكرار في المتوسط بلغـت " لى معلوماتيتضيف إ"

، ثــم بفــارق واضــح جــاء فــي المرتبــة الخامســة دافــع %23.2بنســبة تكــرار فــي المتوســط بلغــت " قراءتهــا
رار بنســبة تكــ" أتفاعــل معهــا باســتمرار"دافــع  وأخيــراً ، %16.1بنســبة تكــرار فــي المتوســط " مســلية وشــيقة"

  %.9.8في المتوسط بلغت 
كانــا " مســلية وشــيقة"ودافــع " تعرفنــي بمــا يحــدث حــولي"كمــا يوضــح الجــدول الســابق أن كــل مــن دافــع 

" تعلمنـي أشـياء جديـدة: "في لبنـان بروزاً ة كانت األكثر التاليفي العراق، أما كل من الدوافع  بروزاً األكثر 
  ."أتفاعل معها باستمرار"و" تضيف إلى معلوماتي"و

: ةالتاليـاإلناث كانت األكثر اختيارًا في مقابل الذكور لكل من الـدوافع  كما يشير الجدول السابق إلى أن
بينمـــا كـــان الـــذكور أكثـــر . تضـــيف إلـــى معلومـــاتي، وتعرفنـــي مـــا يحـــدث حـــولي، وتعلمنـــي أشـــياء جديـــدة

  .فاعل معها باستمرارتعودت قراءتها، مسلية وشيقة، وأت: ة في مقابل اإلناثالتالياختيارا للدوافع 
نخلص من الجدول السـابق إلـى ارتبـاط الـدوافع المعرفيـة بشـكل عـام بقـراءة األطفـال لألخبـار العامـة فـي 

كما يتضـح أن األطفـال فـي كـل مـن تـونس والسـعودية ولبنـان ومصـر كـان يغلـب علـى دوافعهـم ، الجرائد
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ـــة، بينمـــا  ـــدوافع المعرفي ـــد  ال ـــار العامـــة فـــي الجرائ ـــى لقـــراءة األخب األطفـــال فـــي الجزائـــر فكـــان يغلـــب عل
  .رًا للدوافع المعرفية من الذكوراختياراتهم الدوافع الطقوسية، كما اتضح أن اإلناث كانت األكثر اختيا

  
  :أسباب قراءة األطفال العرب ألخبار الحوادث في الجرائد 48)

  )116(جدول رقم 
  أسباب قراءة األطفال العرب ألخبار الحوادث في الجرائد 

 

لية مس

  وشيقة

تعلمني 

أشياء 

  جديدة

أتفاعل 

معھا 

  باستمرار

تضيف إلى 

  معلوماتى

تعرفني ما 

  يحدث حولي
  تعودت قراءتھا

 الدولة

  10.5  36.8  21.1  21.1  47.4  10.5  تونس

  42.4  27.3  12.1  18.2  18.2  15.2  الجزائر

  5  30  0  35  45  15 السعودية

  0  50  50  0  50  100  العراق

  0  50  0  0  50  0  لبنان

  100  0  0  0  0  16.7  مصر

  النوع
  37.2  25.6  14  14  27.9  7  ذكور

  17.9  33.3  7.7  28.2  35.9  25.6  إناث

  28  29.3  11  20.7  31.7  15.9  اإلجمالي

بــين دوافــع قــراءة األطفــال  بــروزاً كــان األكثــر " تعلمنــي أشــياء جديــدة"يشــير الجــدول الســابق إلــى أن دافــع 
، يليــه فــي المرتبــة الثانيــة دافــع %31.7نســبة تكــرار فــي المتوســط بلغــت ألخبــار الحــوادث فــي الجرائــد ب

، وفـي المرتبـة الثالثـة بفـارق طفيـف %29.3بنسبة تكرار في المتوسط بلغـت " تعرفني بما يحدث حولي"
، ثــم فــي المرتبــة الرابعــة دافــع %28بنســبة تكــرار فــي المتوســط بلغــت " تعــودت قراءتهــا"جــدا جــاء دافــع 

مسـلية "، وفـي المرتبـة الخامسـة دافـع %20.7بنسـبة تكـرار فـي المتوسـط بلغـت " ستمرارأتفاعل معها با"
تضـــيف إلـــى "فـــي المرتبـــة السادســـة دافـــع  وأخيـــراً ، %15.9بنســـبة تكـــرار فـــي المتوســـط بلغـــت " وشـــيقة

  %.11بنسبة تكرار في المتوسط " معلوماتي
كانـا " تعرفنـي مـا يحـدث حـولي"ودافـع " تعلمني أشـياء جديـدة"كما يشير الجدول السابق أن كل من دافع   

فــي كــل مــن العــراق ولبنــان، بينمــا دافــع تعــودت قراءتهــا كــان الــدافع الرئيســي فــي مصــر،  بــروزاً األكثــر 
  .ودافع مسلية وشيقة كان الدافع الرئيسي في العراق

اء جديـدة، تعلمنـي أشـي: ةالتاليـويتضح من بيانات الجدول السابق أن اإلناث كانت أكثـر اختيـارا للـدوافع 
وتعرفنــي مــا يحــدث مــن حــولي، أتفاعــل معهــا باســتمرار، مســلية وشــيقة، بينمــا كــان الــذكور أكثــرا اختيــارا 

  ".تعودت قراءتها"مقابل اإلناث لدافع 
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نخلـــص ممـــا ســـبق  إلـــى ارتبـــاط الـــدوافع المعرفيـــة إلـــى حـــد مـــا بأســـباب ودوافـــع قـــراءة األطفـــال ألخبـــار 
تونس والسعودية ولبنـان غلـب علـى دوافعهـم لقـراءة أخبـار الحـوادث الحوادث في الجرائد، كما اتضح أن 

الدوافع المعرفية بينما غلب على األطفال في الجزائر ومصر الـدوافع الطقوسـية، كمـا يتبـين مـن الجـدول 
  .دوافع اإلناث مقارنة بالذكور هي الغالبة على ،أن الدوافع المعرفية

  
  :في الجرائد أسباب قراءة األطفال العرب ألخبار الفن 49)

  )117(جدول رقم 
  أسباب قراءة األطفال العرب ألخبار الفن في الجرائد 

 

مسلية 

  وشيقة

تعلمني 

أشياء 

  جديدة

أتفاعل 

معھا 

  باستمرار

تضيف إلى 

  معلوماتى

تعرفني ما 

يحدث 

  حولي

تعودت 

  قراءتھا

 الدولة

 7.7 7.7 15.4 26.9 15.4  69.2  تونس

 50 7.1 10.7 7.1 3.6  32.1 الجزائر

 20 0 20 40 13.3  53.3السعودية

 33.3 33.3 16.7 0 33.3  83.3 العراق

 0 0 0 100 0  100 لبنان

 النوع
 37.9 6.9 10.3 10.3 6.9 41.4  ذكور

 21.3 8.5 17 27.7 14.9  61.7 إناث

 27.6 7.9 14.5 21.1 11.8  53.9 اإلجمالي

كـــان أكثـــر دوافـــع وأســـباب قـــراءة األطفـــال " قةمســـلية وشـــي"يتضـــح مـــن بيانـــات الجـــدول الســـابق أن دافـــع 
، يليـه فـي المرتبـة الثانيـة بفـارق كبيـر %53.9ألخبار الفن في الجرائد بنسبة تكـرار فـي المتوسـط بلغـت 

بنسبة تكـرار " أتفاعل معها باستمرار"، ثم دافع %27.6بنسبة تكرار في المتوسط " تعودت قراءتها"دافع 
بنســبة تكــرار فــي " تضــيف إلــى معلومــاتي"المرتبــة الرابعــة دافــع ، ثــم فــي %21.1فــي المتوســط بلغــت 

ـــة الخامســـة دافـــع %14.5المتوســـط بلغـــت  ـــه فـــي المرتب بنســـبة تكـــرار فـــي " تعلمنـــي أشـــياء جديـــدة"، يلي
  %.7.9بنسبة تكرار في المتوسط بلغت " تعرفني ما يحدث حولي"دافع  وأخيراً ، %11.8المتوسط 

كانــا " أتفاعــل معهــا باســتمرار"ودافــع  ،"مســلية وشــيقة"ل مــن دافــع كمــا يتبــين مــن الجــدول الســابق أن كــ
  .في الجزائر بروزاً كان الدافع األكثر " تعودت قراءتها"ن في لبنان، بينما دافع ين الرئيسييالدافع

مســـلية : ة مقارنـــة بالـــذكورالتاليـــكمـــا يكشـــف الجـــدول الســـابق أن اإلنـــاث كانـــت األكثـــر اختيـــارًا للـــدوافع 
عل معها باستمرار، وتعلمنـي أشـياء جديـدة، كمـا تبـين أن الـذكور كـانوا أكثـر اختيـارا مقارنـة وشيقة، وأتفا

  ".تعودت قراءتها"باإلناث لدافع 
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نخلص من الجدول السابق أن الـدوافع الطقوسـية هـي األكثـر اختيـارًا فيمـا يتعلـق بقـراءة األطفـال ألخبـار 
هي الـدوافع الطقوسـية، كمـا اتضـح  بروزاً وافع األكثر كذلك بالنسبة للدول اتضح أن الد، الفن في الجرائد

 .أن اإلناث مقارنة بالذكور كانت الدوافع الغالبة عليهم هي الدوافع الطقوسية
 

  :أسباب قراءة األطفال العرب ألخبار الرياضة في الجرائد 50)
  )118(جدول رقم 

  أسباب قراءة األطفال العرب ألخبار الرياضة في الجرائد 

 

مسلية 

  ةوشيق

تعلمني 

أشياء 

  جديدة

أتفاعل 

معھا 

  باستمرار

تضيف إلى 

  معلوماتى

تعرفني ما 

  يحدث حولي
  تعودت قراءتھا

 الدولة

 12.5 8.3 8.3 37.5 25  45.8  تونس

 37.8 22.2 20 44.4 17.8  40 الجزائر

 2.9 11.4 17.1 45.7 20  48.6السعودية

 0 33.3 0 33.3 0  100 العراق

 0 0 100 0 0  0 لبنان

 0 0 0 100 0 0 مصر

 النوع
 19.8 17.3 17.3 58 22.2  39.5  ذكور

 15.2 9.1 12.1 15.2 9.1  51.5 إناث

 18.4 14.9 15.8 45.6 18.4 43 اإلجمالي

كـــان أكثـــر دوافــع وأســـباب قـــراءة " أتفاعـــل معهـــا باســتمرار"يتضــح مـــن بيانــات الجـــدول الســـابق أن دافــع 
، يليه في المرتبـة الثانيـة %45.6د  بنسبة تكرار في المتوسط بلغت األطفال ألخبار الرياضة في الجرائ

، ثـم فـي المرتبـة الثالثـة بفـارق كبيـر %43بنسـبة تكـرار فـي المتوسـط " مسـلية وشـيقة"بفارق طفيف دافـع 
% 18.4بنسـبة تكــرار فـي المتوسـط بلغــت " تعـودت قراءتهـا"ودافــع " تعلمنــي أشـياء جديـدة"كـل مـن دافـع 

بنســـبة تكـــرار فـــي المتوســـط بلغـــت " تضـــيف إلـــى معلومـــاتي"ي المرتبـــة الرابعـــة دافـــع لكـــل منهمـــا، ثـــم فـــ
بنســــبة تكــــرار فــــي المتوســــط " تعرفنــــي بمــــا يحــــدث حــــولي"، يليــــه فــــي المرتبــــة الخامســــة دافــــع 15.8%
14.9.%  

كان الدافع الرئيسي لقـراءة أخبـار الرياضـة فـي مصـر، " أتفاعل معها باستمرار"كما يتبين أيضًا أن دافع 
ظهر بوضـوح " تضيف إلى معلوماتي"الدافع الرئيسي في العراق، بينما دافع " مسلية وشيقة"كذلك دافع و 

  .في لبنان
كما يكشف الجدول السابق أن الذكور كانوا األكثر اختيارا مقارنة باإلناث لدافع أتفاعـل معهـا باسـتمرار، 

  ".ية وشيقةمسل"بينما اإلناث كانت األكثر اختيارا مقارنة بالذكور لدافع 
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من الدوافع التفاعلية والطقوسية هي األكثر اختيارا فيما يتعلق بقـراءة  نخلص من الجدول السابق أن كالً 
هـي الـدوافع  بـروزاً كـذلك بالنسـبة للـدول اتضـح أن الـدوافع األكثـر ، األطفال ألخبـار الرياضـة فـي الجرائـد

، كمــا اتضــح أن اإلنــاث بــروزاً يــة هــي األكثــر التفاعليــة والطقوســية مــا عــدا العــراق كانــت الــدوافع المعرف
مقارنــة بالــذكور كانــت الــدوافع الغالبــة علــيهم هــي الــدوافع الطقوســية، بينمــا الــذكور مقارنــة باإلنــاث كانــت 

  .الدوافع الغالبة عليهم هي الدوافع التفاعلية
  
  :أسباب قراءة األطفال العرب ألخبار الطفل في الجرائد51) 

  )119(جدول رقم 
  اءة األطفال العرب ألخبار الطفل في الجرائد أسباب قر 

 

مسلية 

  وشيقة

تعلمني 

أشياء 

  جديدة

اتفاعل 

معھا 

  باستمرار

تضيف إلى 

  معلوماتى

تعرفني ما 

يحدث 

  حولي

  تعودت قراءتھا

 الدولة

  18.5  25.9  18.5  33.3  33.3  25.9  تونس

  5.6  33.3  27.8  0  22.2  22.2  الجزائر

  11.8  5.9  5.9  35.3  35.3  5.9 السعودية

  0  0  0  100  0  100  العراق

  0  100  0  0  0  0  لبنان

  11.1  11.1  0  0  0  77.8  مصر

  النوع
  7.7  28.2  15.4  28.2  23.1  20.5  ذكور

  17.6  14.7  14.7  14.7  29.4  35.3  إناث

  12.3  21.9  15.1  21.9  26  27.4  اإلجمالي

وأســباب قــراءة األطفــال  ،كثــر دوافــعكــان أ" مســلية وشــيقة"يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق أن دافــع 
، يليـه فـي المرتبـة الثانيـة بفـارق طفيـف %27.4ألخبارهم في الجرائـد  بنسـبة تكـرار فـي المتوسـط بلغـت 

، ثم في المرتبة الثالثة تسـاوى كـل مـن دافـع %26بنسبة تكرار في المتوسط " تعلمني أشياء جديدة"دافع 
لكـل % 21.9بنسبة تكرار في المتوسط بلغت " يحدث حولي تعرفني بما"ودافع " أتفاعل معها باستمرار"

، %15.1بنسـبة تكـرار فـي المتوسـط بلغـت " تضـيف إلـى معلومـاتي"منهما، ثم فـي المرتبـة الرابعـة دافـع 
  %.12.3بنسبة تكرار في المتوسط " تعودت قراءتها"يليه في المرتبة الخامسة دافع 

كانــا " أتفاعــل معهــا باســتمرار"ودافــع  ،"مســلية وشــيقة"كمــا يتبــين مــن الجــدول الســابق أن كــل مــن دافــع 
الـدافع الرئيسـي فـي " تعرفني مـا يحـدث حـولي"الدافع الرئيسي لقراءة أخبار الطفل في العراق، بينما دافع 

  .لبنان
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" مسـلية وشـيقة"مقارنة بالذكور لكل من دافع  كما يكشف الجدول السابق أن اإلناث كانت األكثر اختياراً 
، بينمـا الـذكور كـانوا األكثـر اختيـارا مقارنـة باإلنـاث "تعودت قراءتها"ودافع  ،"مني أشياء جديدةتعل"ودافع 

  ".ودافع تعرفني ما يحدث حولي" أتفاعل معها باستمرار"لكل من دافع 
مــن الــدوافع الطقوســية والمعرفيــة والتفاعليــة ظهــرت بشــكل متقــارب  نخلــص مــن الجــدول الســابق أن كــالً 

أمــا بالنســبة للــدول اتضــح أن الــدوافع المعرفيــة كانــت ، ءة األطفــال ألخبــارهم فــي الجرائــدفيمــا يتعلــق بقــرا
 بـروزاً في كل مـن تـونس والجزائـر والسـعودية ولبنـان، بينمـا الـدوافع الطقوسـية كانـت األكثـر  بروزاً األكثر 

ــ يهم هــي فــي كــل مــن العــراق ومصــر، كمــا اتضــح أن اإلنــاث مقارنــة بالــذكور كانــت الــدوافع الغالبــة عل
  .الدوافع الطقوسية، بينما الذكور مقارنة باإلناث كانت الدوافع الغالبة عليهم هي الدوافع المعرفية

  
  :أسباب قراءة األطفال العرب ألخبار الثقافة واألدب في الجرائد 52)

  )120(جدول رقم 
  خبار الثقافة واألدب في الجرائد األطفال العرب ألأسباب قراءة 

 

مسلية 

  وشيقة

ي تعلمن

أشياء 

  جديدة

أتفاعل 

معھا 

  باستمرار

تضيف إلى 

  معلوماتى

تعرفني ما 

  يحدث حولي
  تعودت قراءتھا

 الدولة

  0  10.5  52.6  5.3  57.9  10.5  تونس

  6.7  20  26.7  6.7  53.3  0  الجزائر

  20  5  40  25  35  60  السعودية

  25  50  50  25  50  100  العراق

  0  100  100  0  100  0  لبنان

  النوع
  10  15  25  15  55  25  ذكور

  10.3  15.4  51.3  12.8  46.2  33.3  إناث

  10.2  15.3  42.4  13.6  49.2  30.5  اإلجمالي

كـان أكثــر دوافـع وأســباب قـراءة األطفــال " تعلمنــي أشـياء جديــدة"يتضـح مـن بيانــات الجـدول الســابق أن دافـع 
يليه في المرتبـة الثانيـة بفـارق ، %49.2ألخبار الثقافة واألدب في الجرائد  بنسبة تكرار في المتوسط بلغت 

مسـلية "، ثم في المرتبـة الثالثـة دافـع %42.4بنسبة تكرار في المتوسط " تضيف إلى معلوماتي"طفيف دافع 
" تعرفنــي مــا يحــدث حــولي"، ثــم فــي المرتبــة الرابعــة دافــع %30.5بنســبة تكــرار فــي المتوســط بلغــت " وشــيقة

بنســبة " أتفاعــل معهــا باســتمرار"ي المرتبــة الخامســة دافــع ، يليــه فــ%15.3بنســبة تكــرار فــي المتوســط بلغــت 
  %.10.2بنسبة تكرار في المتوسط " تعودت قراءتها"دافع  وأخيراً ، %13.6تكرار في المتوسط 
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ودافـع " تضـيف إلـى معلومـاتي"ودافـع " تعلمنـي أشـياء جديـدة"كما يتبين من الجدول السابق أن كل من دافع 
مسـلية "الـدوافع الرئيسـية لقـراءة أخبـار األدب والثقافـة فـي لبنـان، بينمـا دافـع  كـانوا" تعرفني مـا يحـدث حـولي"

  .الدافع الرئيسي في العراق" وشيقة
تضــيف إلــى "كمــا يكشــف الجــدول الســابق أن اإلنــاث كانــت األكثــر اختيــارًا مقارنــة بالــذكور لكــل مــن دافــع 

  ".أشياء جديدة"يارًا مقارنة باإلناث لدافع ، بينما الذكور كانوا األكثر اخت"معلوماتي ودافع مسلية وشيقة
نخلص من الجدول السابق أن الدوافع المعرفية هي األكثر اختيارًا فيما يتعلق بقراءة األطفال ألخبـار األدب 

فـي كـل مـن تـونس  بـروزاً كذلك بالنسبة للـدول اتضـح أن الـدوافع المعرفيـة كانـت األكثـر ، والثقافة في الجرائد
  .بينما الدوافع الطقوسية كانت األكثر وضوحًا في كل من السعودية والعراق والجزائر ولبنان،

 
  :أسباب حل األطفال العرب للمسابقات في الجرائد 53)

  )121(جدول رقم 
  أسباب حل األطفال العرب للمسابقات في الجرائد 

 

مسلية 

  وشيقة

تعلمني 

أشياء 

  جديدة

أتفاعل 

معھا 

  باستمرار

تضيف إلى 

  معلوماتى

ا تعرفني م

  يحدث حولي
  تعودت قراءتھا

 الدولة

  8.7  4.3  8.7  26.1  34.8  60.9  تونس

  0  4.8  33.3  19  33.3  42.9  الجزائر

  11.8  5.9  17.6  41.2  0  76.5 السعودية

  0  33.3  33.3  0  66.7  100  العراق

  0  0  50  50  50  100  لبنان

  0  0  0  0  14.3  85.7  مصر

  النوع
  6.1  9.1  12.1  18.2  30.3  60.6  ذكور

  5  2.5  25  30  22.5  67.5  إناث

  5.5  5.5  19.2  24.7  26  64.4  اإلجمالي

بنسـبة " مسـلية وشـيقة"هـو دافـع  لحـل المسـابقات فـي الجرائـد بـروزاً يوضح الجـدول السـابق الـدافع األكثـر 
" يتفاعـل معهـا باسـتمرار"، ودافـع %26بنسـبة " تعلمنـي أشـياء جديـدة"، يليه بفارق واضح دافـع 64.4%
بنســـبة  وأخيـــراً ، %19.2بنســـبة " تضـــيف إلـــى معلومـــاتي"، ثـــم فـــي الترتيـــب الرابـــع دافـــع %24.7بنســـبة 

  .لكل منهما% 5.5بنسبة " تعودت قراءتها"ودافع " تعرفني ما يحدث حولي"صغيرة جدا كل من دافع 
  ".ةمسلية وشيق"في كل الدول العربية هو دافع  بروزاً كما يتبين من الجدول السابق أن أكثر الدوافع 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مســـلية وشـــيقة، : كمــا يوضـــح الجـــدول الســـابق أن اإلنـــاث مقارنـــة بالـــذكور كانــت أكثـــر اختيـــارًا لكـــل مـــن
أتفاعــل معهــا باســتمرار، وتضــيف إلــى معلومــاتي، بينمــا كــان الــذكور مقارنــة باإلنــاث أكثــر اختيــارًا لــدافع 

كثر تفضيًال فيمـا يتعلـق ،ونخلص من الجدول السابق أن الدوافع الطقوسية هي األ"تعلمني أشياء جديدة"
  .بحل األطفال للمسابقات في الجرائد، سواء على مستوى الدول أو النوع

  
  :أسباب حل األطفال العرب للكلمات المتقاطعة في الجرائد  54)

  )122(جدول رقم 
  أسباب حل األطفال العرب للكلمات المتقاطعة في الجرائد 

 

مسلية 

  وشيقة

تعلمني 

أشياء 

  جديدة

أتفاعل 

معھا 

  باستمرار

تضيف إلى 

  معلوماتى

تعودت 

  قراءتھا

 الدولة

  18.2  18.2  36.4  27.3  54.5  تونس

  3.9  21.6  2  17.6  72.5  الجزائر

  26.7  13.3  13.3  0  66.7 السعودية

  0  33.3  66.7  33.3  66.7  العراق

  0  0  0  0  100  لبنان

  0  0  50  0  100  مصر

  النوع
  4.9  14.6  4.9  17.1  75.6  ذكور

  14.3  23.8  19  14.3  64.3  إناث

  9.6  19.3  12  15.7  69.9  لىاجماإل

يالحظ من الجدول السابق أن السبب الرئيسي إلقبال األطفال علـى حـل الكلمـات المتقاطعـة فـي الجرائـد  
الــدوافع المتعلقــة باكتســاب المعرفــة، حيــث  ، يليــه بفــارق كبيــر جــداً %69.9بنســبة " مســلية وشــيقة"هــو 

ـــال كـــل مـــن ـــى معلومـــاتي" :اختـــار األطف ـــدة"، و%19.3بنســـبة " تضـــيف إل بنســـبة " تعلمنـــي أشـــياء جدي
  %.9.6بنسبة " تعودت قراءتها" وأخيراً ، %12بنسبة " أتفاعل معها باستمرار"، و15.7%

بالنسـبة لألطفـال  بـروزاً كما يتضح من بيانات الجدول السابق أن دافـع مسـلية وشـيقة كـان الـدافع األكثـر 
الدراســة، فبينمــا اختــاره كـل األطفــال الــذين يقبلــون علــى حــل الكلمــات المتقاطعــة فـي الــدول العربيــة عينــة 
فـي كـل % 66.7فـي الجزائـر، يليهـا بنسـبة % 72.5ظهر هذا الـدافع بنسـبة  ،في كل من لبنان ومصر
، كمــا يتبــين مــن الجــدول أن بــاقي الــدوافع لــم %54.5فــي تــونس بنســبة  وأخيــراً مــن الســعودية والعــراق، 

، كمـا %66.7ظهـر فـي العـراق بنسـبة " أتفاعل معها باسـتمرار"لبروز الكافي فيما عدا دافع يتحقق لها ا
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تضـيف : "ةالتاليـيشير الجدول السابق إلى وجود فروق واضحة بين الذكور واإلناث فيما يتعلـق بالـدوافع 
  ".تعودت قراءتها"و" أتفاعل معها باستمرار"و" إلى معلوماتي

  
  :ب لألبراج في الجرائدأسباب قراءة األطفال العر  55)

  )123(جدول رقم 
  أسباب قراءة األطفال العرب لألبراج في الجرائد

 

مسلية 

  وشيقة

تعلمني 

أشياء 

  جديدة

أتفاعل 

معھا 

  باستمرار

تضيف إلى 

  معلوماتى

تعرفني ما 

يحدث 

  حولي

 تعودت قراءتھا

 الدولة

  29.2  12.5  8.3  45.8  20.8  29.2  تونس

  63  0  0  3.7  0  37  الجزائر

  0  18.2  36.4  9.1  0  36.4 السعودية

  0  60  40  0  20  40  العراق

  0  100  0  0  0  100  لبنان

  6.7  0  0  0  0  100  مصر

  النوع
  31.6  0  0  10.5  7.9  60.5  ذكور

  28.9  20  17.8  20  6.7  35.6  إناث

  30.1  10.8  9.6  15.7  7.2  47  اإلجمالي

طفــال علــى قــراءة األبــراج فــي الجرائــد أنهــا يالحــظ مــن بيانــات الجــدول الســابق أن مــن أســباب حــرص األ
، وبنسـب منخفضـة جـدا تـأتي بقيـة %30.1، ثم لتعودهم على قراءتها بنسـبة %47مسلية وشيقة بنسبة 

، %10.8، ثم ألنها تعرفه ما يحـدث حولـه بنسـبة %15.7الدوافع، فالتفاعل معها باستمرار جاء بنسبة 
أنهــا تضــيف إلــى معلومــات وهــي  ءت بنســب منخفضــة جــداً جــافأمــا الــدوافع المتعلقــة باكتســاب المعرفــة 

  %.7.2، وألنها تعلمه أشياء جديدة بنسبة %9.6الطفل بنسبة 
ون قراءة األبراج في يالحظ من بيانات الجدول السابق فروق واضحة بين الذكور واإلناث فيما يتعلق بك

بينمـا اختارتـه اإلنـاث بنسـبة % 60.5 ، حيث اختار الذكور هذا السبب بنسـبةاً وشيق اً مسلي الجرائد  شيئاً 
، كذلك ظهر فارق واضح بين الذكور واإلناث في اختيار السبب المتعلق بالتفاعـل مـع األبـراج 35.6%

، %10.5، واختـاره الـذكور بنسـبة %20حيث اختارت اإلناث هذا السـبب بنسـبة ، التي تقدم في الجرائد
تعرفني ما يحـدث حـولي : ها اإلناث دون الذكور وهيكذلك يبين الجدول السابق أن هناك أسباب اختارت

  %.17.8وتضيف إلى معلوماتي بنسبة ، %20بنسبة 
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  :أسباب قراءة األطفال العرب لقصص الكارتون في الجرائد 56)
  )124( جدول رقم

  أسباب قراءة األطفال العرب لقصص الكارتون في الجرائد 

 

مسلية 

  وشيقة

تعلمني 

أشياء 

  جديدة

أتفاعل 

معھا 

  ستمراربا

تضيف إلى 

  معلوماتى

تعرفني ما 

يحدث 

  حولي

  تعودت قراءتھا

 الدولة

  28.6  0  7.1  21.4  7.1  78.6  تونس

  15.8  0  5.3  15.8  0  84.2  الجزائر

  12.9  9.7  16.1  35.5  16.1  74.2 السعودية

  40  40  40  40  60  100  العراق

  50  0  50  0  0  50  لبنان

  18.8  6.3  6.3  6.3  6.3  68.8  مصر

  نوعال
  22.7  4.5  6.8  18.2  6.8  75  ذكور

  16.3  9.3  18.6  27.9  16.3  79.1  إناث

  19.5  6.9  12.6  23  11.5  77  لىاجماإل

يوضـــح الجـــدول الســـابق أن الـــدافع الرئيســـي الـــذي يجعـــل األطفـــال العـــرب يقبلـــون علـــى قـــراءة قصـــص 
، وبفــارق نســبي واضــح %77بنسـبة تكــرار فــي المتوسـط " مســلية وشــيقة"، الكـارتون المنشــورة فــي الجرائـد

تعــودت "، ثــم %23بنســبة تكــرار فــي المتوســط " أتفاعــل معهــا باســتمرار"يــأتي فــي المرتبــة الثانيــة دافــع 
بنســبة تكــرار فــي المتوســط " تضــيف إلــى معلومــاتي"، ثــم %19.5" بنســبة تكــرار فــي المتوســط" قراءتهــا
" تعرفنـي مـا يـدور حـولي" وأخيـراً ، %11.5بنسبة تكرار في المتوسط " تعلمني أشياء جديدة"، و12.6%

  %.6.9بنسبة تكرار في المتوسط 
ن اإلنــاث تفوقــت عــن الــذكور بشــكل واضــح فــي الــدافع أوبالنســبة للفــروق بــين الــذكور واإلنــاث، يالحــظ 

المتعلق بالتفاعل مع قصص الكارتون، وكذلك الدوافع المتعلقة باكتساب المعرفـة، أمـا الـدوافع الطقوسـية 
  .ذكور لها أكثر من اإلناثفكان اختيار ال
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  :دوافع متابعة األطفال للمجالت الفنية 57)  
  )125(جدول رقم 

  دوافع متابعة األطفال للمجالت الفنية 

 
مسلية 

 وشيقة

تعلمني أشياء 

 جديدة

أتفاعل معھا 

 دائماً 

 إلىتضيف 

 معلوماتى

تعرفني ما يحدث 

 حولي

تعودت 

على 

 مطالعتھا

 الدولة

 9.1 18.2 45.5 45.5 45.5 54.5 تونس

 0. 25.0 25.0 50.0 25.0 50.0 الجزائر

 0. 16.7 0. 0. 8.3 75.0السعودية

 0. 0. 33.3 33.3 66.7 66.7 العراق

 . . . . . . لبنان

 0. 0. 0. 0. 0. 100.0 مصر

 النوع
 0. 8.3 16.7 33.3 33.3 75.0 ذكور

 5.3 21.1 26.3 21.1 26.3 57.9 إناث

 3.2 16.1 22.6 25.8 29.0 64.5 اإلجمالي

كــان أكثــر الــدوافع واألســباب التــي جعلــت " مســلية ومشــوقة"يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق أن دافــع 
، ثـــم جـــاء دافـــع %64.5متوســـط بلغـــت وذلـــك بنســـبة تكـــرار فـــي ال ،األطفـــال يطـــالعون المجـــالت الفنيـــة

، ثــم جــاء دافــع %29فــي المتوســط بلغــت  فــي المرتبــة الثانيــة وذلــك بنســبة تكــرار" تعلمنــي أشــياء جديــدة"
تضـيف "، ثـم جـاء دافـع %25.8متوسط بلغت في المرتبة الثالثة بنسبة تكرار في ال" أتفاعل معها دائماً "

 ، ثـــم جـــاء دافـــع%22.6فـــي المرتبـــة الرابعـــة وذلـــك بنســـبة تكـــرار فـــي المتوســـط بلغـــت " معلومـــاتى إلـــى
، وفــي %16.1ك بنســبة تكــرار فــي المتوســط بلغــت فــي المرتبــة الخامســة وذلــ" تعرفنــي مــا يحــدث حــولي"

وذلــك بنســبة تكــرار فــي المتوســط بلغــت " تعــودت علــى مطالعتهــا"المرتبــة السادســة واألخيــرة جــاء دافــع 
3.2.%  

األطفـال فـي مصـر، لـدى  بـروزاً هو الدافع األكثـر " مسلية وشيقة"وتكشف نتائج الجدول السابق أن دافع 
أتفاعــل "األطفــال فــي العــراق، أمــا دافــع لــدى  فقــد كــان الــدافع األبــرز ،"ةتعلمنــي أشــياء جديــد"بينمــا دافــع 
فقـد " معلومـات إلـىتضيف "األطفال في الجزائر، أما دافع  ىلد بروزاً فقد كان الدافع األكثر " معها دائماً 

فقــد كــان الــدافع " تعرفنــي مــا يحــدث حــولي"األطفــال فــي تــونس، أمــا دافــع  ىلــد بــروزاً كــان الــدافع األكثــر 
 بـروزاً فقـد كـان الـدافع األكثـر " مطالعتهـاعلـى  تعـودت"األطفـال فـي الجزائـر، أمـا دافـع  ىلد بروزاً األكثر 

  .األطفال في تونس ىلد
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الــذكور عــن اإلنــاث، وكــذلك أيضــًا لــدى  "مســلية وشــيقة"كمــا يبــرز الجــدول الســابق ارتفــاع نســبة دافــع 
، "معلومات إلىتضيف ""بينما ارتفعت نسبة دوافع  ،"أتفاعل معها دائماً "، و"تعلمني أشياء جديدة"دافعي 

  .اإلناث عن الذكورلدى  "مطالعتهاعلى  تعودت"، و"ما يحدث حوليعلى  تعرفني"و
 ةدوافـع مشـاهدعلـى  قـد انعكـس" األب واألم"أن التعليم المتوسط للوالـدين  إلىكما توصلت النتائج أيضًا 

لكـل % 100وبلغـت نسـبة هـذا الـدافع  ،"مسلية وشيقة" األطفال للمجالت الفنية حيث ارتفعت نسبة دافع
  .تعليم األم ىتعليم األب ومستو مستوى  من

مــن بــين  بــروزاً وأن المجــالت الفنيــة شــيقة هــو األكثــر  ،ونســتخلص مــن الجــدول الســابق أن دافــع التســلية
ز المجـالت الخصـائص البصـرية التـي تميـ إلـىدوافع متابعة األطفال للمجالت الفنيـة؛ وربمـا يعـزي ذلـك 

  .وغيرها من العناصر التي تجذب األطفال......الفنية من صور وشكل اإلخراج
  

  :دوافع متابعة األطفال للمجالت الرياضية 58)
  )126( جدول رقم

  دوافع متابعة األطفال للمجالت الرياضية

 
مسلية 

 وشيقة

تعلمني 

أشياء جديدة

أتفاعل 

معھا دائماً 

 إلىتضيف 

 معلومات

تعرفني ما 

 ولييحدث ح

تعودت على 

 مطالعتھا
 أخرى

الدولة

 0. 33.3 8.3 16.7 50.0 16.7 33.3 تونس

 0. 0. 0. 20.0 60.0 40.0 40.0 الجزائر

 13.3 13.3 20.0 6.7 26.7 33.3 46.7السعودية

 0. 0. 0. 33.3 66.7 33.3 33.3 العراق

 . . . . . . . لبنان

 0. 100.0 0. 0. 0. 0. 0. مصر

النوع
 4.2 29.2 16.7 12.5 58.3 20.8 41.7 ورذك

 8.3 0. 0. 16.7 8.3 41.7 33.3 إناث

 5.6 19.4 11.1 13.9 41.7 27.8 38.9 اإلجمالي

كان أكثر الـدوافع واألسـباب التـي جعلـت " أتفاعل معها دائماً "يتضح من بيانات الجدول السابق أن دافع 
، ثــم جــاء دافــع %41.7تكــرار فــي المتوســط بلغــت  وذلــك بنســبة ،األطفــال يطــالعون المجــالت الرياضــية

، ثــم جــاء دافــع %38.9وذلــك بنســبة تكــرار فــي المتوســط بلغــت  ،فــي المرتبــة الثانيــة" مســلية ومشــوقة"
 ، ثــم جــاء دافــع%27.8لمتوســط بلغــت بنســبة تكــرار فــي ا ،فــي المرتبــة الثالثــة" تعلمنــي أشــياء جديــدة"
، ثـم جـاء %19.4وذلـك بنسـبة تكـرار فـي المتوسـط بلغـت  ،فـي المرتبـة الرابعـة" تعودت علـى مطالعتهـا"

، وفـي %13.9وذلك بنسبة تكرار في المتوسـط بلغـت  ،في المرتبة الخامسة" معلومات إلىتضيف "دافع
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، %11.1وذلـك بنسـبة تكـرار فـي المتوسـط بلغـت " تعرفنـي مـا يحـدث حـولي" المرتبة السادسة جاء دافـع
  %.5.6وذلك بنسبة تكرار في المتوسط بلغت " خرىأ"وفي المرتبة األخيرة جاءت دوافع 

ـــائج الجـــدول الســـابق أن دافـــع  ـــدافع األكثـــر " مســـلية وشـــيقة"وتكشـــف نت ـــدى  بـــروزاً هـــو ال األطفـــال فـــي ل
األطفـال فـي دولـة الجزائـر، أمـا لدى  فقد كان الدافع األبرز ،"تعلمني أشياء جديدة"السعودية، بينما دافع 

تضـيف "األطفـال فـي دولـة العـراق، أمـا دافـع لـدى  بروزاً قد كان الدافع األكثر ف" أتفاعل معها دائماً "دافع 
تعرفنـي مـا يحـدث "األطفـال فـي دولـة العـراق، أمـا دافـع لـدى  بـروزاً فقد كان الدافع األكثر " معلومات إلى

 ،"تهـامطالععلـى  تعـودت"األطفال في دولة السعودية، أما دافع لدى  بروزاً فقد كان الدافع األكثر " حولي
  .األطفال في دولة مصرلدى  بروزاً فقد كان الدافع األكثر 

علــى  تعــودت"، و"مســلية وشــيقة"، و"أتفاعــل معهــا دائمــاً "كمــا يبــرز الجــدول الســابق ارتفــاع نســبة دوافــع 
اإلنـاث عـن لـدى  "معلومـات إلىتضيف "، و"تعلمني أشياء جديدة""، بينما ارتفعت نسبة دوافع "مطالعتها
لص مــن الجــدول الســابق أن الــدوافع النفعيــة والمتمثلــة فــي الــتعلم ومعرفــة األحــداث قــد ونســتخ الــذكور،
اإلنــاث عــن الــذكور فــي متابعــة المجــالت الرياضــية، أمــا الــذكور فقــد غلبــت علــيهم دوافــع لــدى  ارتفعــت

  .التسلية والتعود عليها
  

  :دوافع متابعة األطفال للمجالت الشبابية 59)
  )127( جدول رقم

  األطفال للمجالت الشبابيةدوافع متابعة 

 

مسلية 

 وشيقة

تعلمني أشياء 

 جديدة

أتفاعل معھا 

 ً  دائما

 إلىتضيف 

 معلومات

تعرفني ما يحدث 

 حولي

تعودت على 

 مطالعتھا

 الدولة

 22.2 0. 22.2 44.4 33.3 33.3 تونس

 0. 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 الجزائر

 0. 37.5 25.0 12.5 18.8 43.8السعودية

 0. 0. 100.0 0. 50.0 50.0 اقالعر

 . . . . . . لبنان

 . . . . . . مصر

 النوع
 9.1 18.2 27.3 27.3 18.2 45.5 ذكور

 5.6 27.8 33.3 22.2 33.3 38.9 إناث

 6.9 24.1 31.0 24.1 27.6 41.4 اإلجمالي

باب التــي جعلــت كــان أكثــر الــدوافع واألســ" مســلية وشــيقة"يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق أن دافــع 
، ثــم جــاء دافــع %41.4وذلــك بنســبة تكــرار فــي المتوســط بلغــت  ،األطفــال يطــالعون المجــالت الشــبابية
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، ثـم جـاء دافـع %31المتوسـط بلغـت وذلك بنسـبة تكـرار فـي  ،في المرتبة الثانية" معلومات إلىتضيف "
، ثــم جــاء دافعــي %27.6 فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة تكــرار فــي المتوســط بلغــت" تعلمنــي أشــياء جديــدة"
وذلــك بنســبة تكــرار فــي المتوســط  ،فــي المرتبــة الرابعــة" تعرفنــي مــا يحــدث حــولي"، و"أتفاعــل معهــا دائمــاً "

وذلك بنسـبة تكـرار  ،في المرتبة الخامسة واألخيرة" مطالعتهاعلى  تعودت" ، ثم جاء دافع%24.1بلغت 
  %.6.9في المتوسط بلغت 

األطفـال فـي دولتـي لـدى  بـروزاً هـو الـدافع األكثـر " مسـلية وشـيقة"دافع وتكشف نتائج الجدول السابق أن 
األطفــال فــي لــدى  فقــد كــان الــدافع األبــرز ،"تعلمنــي أشــياء جديــدة"الجزائــر والعــراق، وكــذلك أيضــًا دافــع 

لة األطفال في دو لدى  بروزاً فقد كان الدافع األكثر " أتفاعل معها دائماً "دولتي الجزائر والعراق، أما دافع 
األطفـال فـي دولـة العـراق، لـدى  بـروزاً فقـد كـان الـدافع األكثـر " معلومـات إلـىتضـيف "الجزائر، أما دافـع 

األطفال في دولة الجزائر، أما دافـع لدى  بروزاً فقد كان الدافع األكثر " تعرفني ما يحدث حولي"أما دافع 
  .في دولة تونس األطفاللدى  بروزاً فقد كان الدافع األكثر " مطالعتهاعلى  تعودت"

علــى  تعــودت"، و"أتفاعــل معهــا دائمــاً "، و"مســلية وشــيقة"كمــا يبــرز الجــدول الســابق ارتفــاع نســبة دوافــع 
 إلــىتضــيف "، و"تعلمنــي أشــياء جديــدة""الــذكور عــن اإلنــاث، بينمــا ارتفعــت نســبة دوافــع لــدى  "مطالعتهــا
  .اإلناث عن الذكورلدى  ،"ما يحدث حوليعلى  تعرفني""معلومات

لـدى  تخلص من الجدول السابق أن الدوافع النفعية والمتمثلة في الـتعلم ومعرفـة األحـداث قـد ارتفعـتونس
اإلنــاث عــن الــذكور فــي متابعــة المجــالت الشــبابية، أمــا الــذكور فقــد غلبــت علــيهم دوافــع التســلية والتعــود 

  . عليها
  

  :دوافع متابعة األطفال للمجالت العامة 60) 
  ) 128(جدول رقم 

  عة األطفال للمجالت العامةدوافع متاب

 

مسلية 

 وشيقة

تعلمني أشياء 

 جديدة

أتفاعل معھا 

 دائماً 

 إلىتضيف 

 معلومات

تعرفني ما يحدث 

 حولي

تعودت على 

 مطالعتھا

الدولة

 0. 16.7 66.7 16.7 16.7 16.7 تونس

 33.3 66.7 66.7 33.3 33.3 66.7 الجزائر

 11.1 16.7 11.1 27.8 11.1 77.8 السعودية

 0. 50.0 50.0 0. 0. 50.0 العراق

 . . . . . . لبنان

 . . . . . . مصر
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النوع
 0. 25.0 37.5 37.5 12.5 37.5 ذكور

 14.3 23.8 28.6 19.0 14.3 71.4 إناث

 10.3 24.1 31.0 24.1 13.8 62.1 اإلجمالي

  
ــدوافع" مســلية وشــيقة"يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق أن دافــع  واألســباب التــي جعلــت  كــان أكثــر ال

، ثـــم جـــاء دافـــع %62.1وذلـــك بنســـبة تكـــرار فـــي المتوســـط بلغـــت  ،األطفـــال يطـــالعون المجـــالت العامـــة
، ثم جاء دافعـي %31وذلك بنسبة تكرار في المتوسط بلغت  ،في المرتبة الثانية" معلومات إلىتضيف "
ة بنســبة تكــرار فــي المتوســط بلغــت فــي المرتبــة الثالثــ" تعرفنــي مــا يحــدث حــولي"، و"أتفاعــل معهــا دائمــاً "

وذلـك بنسـبة تكـرار فـي  ،فـي المرتبـة الرابعـة" تعلمنـي أشـياء جديـدة" لكل منهمـا، ثـم جـاء دافـع % 24.1
وذلــك  ،فــي المرتبــة الخامســة واألخيــرة" مطالعتهــاعلــى  تعــودت" ، ثــم جــاء دافــع%13.8المتوســط بلغــت 

  %.10.3بنسبة تكرار في المتوسط بلغت 
األطفــال فــي دولــة لــدى  بــروزاً هــو الــدافع األكثــر " مســلية وشــيقة"لجــدول الســابق أن دافــع وتكشــف نتــائج ا

األطفال في دولة الجزائـر، وكـذلك لدى  فقد كان الدافع األبرز" تعلمني أشياء جديدة"السعودية، أما دافع 
الجزائـر، أمـا دافـع  األطفـال فـي دولـةلـدى  بـروزاً فقـد كـان الـدافع األكثـر " أتفاعـل معهـا دائمـاً "أيضًا دافع 

األطفـال فـي دولتـي تـونس والجزائـر، أمـا دافـع لـدى  بـروزاً فقد كان الدافع األكثـر " معلومات إلىتضيف "
األطفــال فــي دولــة الجزائــر، وكــذلك أيضــًا لــدى  بــروزاً فقــد كــان الــدافع األكثــر " تعرفنــي مــا يحــدث حــولي"

  .األطفال في دولة الجزائرلدى  اً بروز فقد كان الدافع األكثر " مطالعتهاعلى  تعودت"دافع 
 تعرفنـي"، و"معلومـات إلـىتضـيف "، و"أتفاعـل معهـا دائمـاً "كما يبرز الجدول السابق ارتفاع نسـبة دوافـع 

 تعــودت"، و"مســلية وشــيقة"الــذكور عــن اإلنــاث، بينمــا ارتفعــت نســبة دوافــع لــدى  "مــا يحــدث حــوليعلــى 
  .اإلناث عن الذكورلدى  "مطالعتهاعلى 

ــتعلم ومعرفــة األحــداث قــد ونســتخلص  مــن الجــدول الســابق أن الــدوافع النفعيــة والمتمثلــة فــي التفاعــل وال
غلبـت علـيهم دوافـع التعـود  الذكور عن اإلناث في متابعة المجالت العامة، أمـا اإلنـاث فقـدلدى  ارتفعت
  .عليها
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  :دوافع متابعة األطفال لمجالتهم 61) 
  )129(جدول رقم 

  جالتهمدوافع متابعة األطفال لم

 

مسلية 

 وشيقة

تعلمني 

أشياء جديدة

أتفاعل معھا 

 دائماً 

 إلىتضيف 

 معلومات

تعرفني ما يحدث 

 حولي

تعودت 

على 

 مطالعتھا

 الدولة

 14.3 0. 0. 21.4 35.7 78.6 تونس

 16.7 33.3 50.0 16.7 33.3 50.0 الجزائر

 14.3 7.1 28.6 42.9 0. 57.1السعودية

 0. 0. 0. 100.0 0. 100.0 العراق

 0. 0. 0. 0. 0. 0. لبنان

 0. 0. 0. 0. 0. 100.0 مصر

 النوع
 15.0 10.0 10.0 35.0 5.0 70.0 ذكور

 11.8 5.9 29.4 23.5 35.3 64.7 إناث

 13.5 8.1 18.9 29.7 18.9 67.6 اإلجمالي

لتــي جعلــت كــان أكثــر الــدوافع واألســباب ا" مســلية وشــيقة"يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق أن دافــع 
، ثــم جــاء دافــع %67.6وذلــك بنســبة تكــرار فــي المتوســط بلغــت  ،األطفــال يطــالعون مجــالت األطفــال

، ثـم جـاء دافعـي %29.7وذلك بنسبة تكرار في المتوسط بلغت  ،في المرتبة الثانية" أتفاعل معها دائماً "
ار فــي المتوســط بلغــت فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة تكــر " معلومــات إلــىتضــيف "، و"تعلمنــي أشــياء جديــدة"

وذلـك بنسـبة تكـرار فـي  ،فـي المرتبـة الرابعـة" مطالعتهـاعلـى  تعـودت"لكل منهما، ثم جاء دافع % 18.9
، فـي المرتبـة الخامسـة واألخيـرة" ليمـا يحـدث حـو  ىتعرفنـي علـ" ، ثـم جـاء دافـع%13.5المتوسط بلغت 

  %.8.1وذلك بنسبة تكرار في المتوسط بلغت 
األطفـال فـي دولتـي لـدى  بـروزاً هـو الـدافع األكثـر " مسـلية وشـيقة"سابق أن دافع وتكشف نتائج الجدول ال
األطفال في دولة تونس، أمـا لدى  فقد كان الدافع األبرز" تعلمني أشياء جديدة"العراق ومصر، أما دافع 

تضـيف "فـع األطفـال فـي دولـة العـراق، أمـا دالـدى  بروزاً فقد كان الدافع األكثر " أتفاعل معها دائماً "دافع 
تعرفنــي مــا "األطفــال فــي دولــة الجزائــر، وكــذلك دافــع لــدى  بــروزاً فقــد كــان الــدافع األكثــر " معلومــات إلــى

 تعـودت"األطفـال فـي دولـة الجزائـر، وكـذلك أيضـًا دافـع لـدى  بـروزاً فقد كان الدافع األكثـر " يحدث حولي
  .ة الجزائراألطفال في دوللدى  بروزاً فقد كان الدافع األكثر " مطالعتهاعلى 

أتفاعـل معهــا "، و"تعلمنــي أشـياء جديــدة"، و"مســلية وشـيقة"كمـا يبــرز الجـدول الســابق ارتفـاع نســبة دوافـع 
الــذكور عــن اإلنــاث، بينمــا لــدى  "مطالعتهــاعلــى  تعــودت"، و"مــا يحــدث حــوليعلــى  تعرفنــي"، و"دائمــاً 
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  .اإلناث عن الذكورلدى  "معلومات إلىتضيف "ارتفع نسبة دافع 
فــي المقــام األول  همــن الجــدول الســابق أن األطفــال يطــالعون مجالتهــم لــدافع التســلية والترفيــونســتخلص 

  .لهم في متابعة المضمون المقدم ةلما قد تحتويه من رسوم وصور قد تكون جاذب
  

  :شبكة اإلنترنتعلى  وافع متابعة األطفال للمواقع اإلخباريةد 62)
  )130(جدول رقم 
  شبكة اإلنترنتعلى  اإلخبارية دوافع متابعة األطفال للمواقع

 
مسلية 

 وشيقة

تعلمني أشياء 

 جديدة

 إلىتضيف 

 معلومات

تساعدني في 

 تكوين صداقات

تساعدني في أداء 

 واجباتي المدرسية
 أخرى

 الدولة

 2.3 0. 0. 14.0 32.6 0. تونس

 0. 0. 0. 20.0 6.7 0. الجزائر

 5.6 5.6 5.6 44.4 27.8 33.3السعودية

 0. 0. 0. 16.7 0. 16.7 العراق

 0. 0. 0. 0. 0. 0. لبنان

 0. 0. 0. 0. 0. 0. مصر

  النوع
 0. 2.9 0. 17.1 31.4 11.4 ذكور

 2.3 0. 1.1 13.8 10.3 3.4 إناث

 1.6 8. 8. 14.8 16.4 5.7 اإلجمالي

ب التــي كــان أكثــر الــدوافع واألســبا" تعلمنــي أشــياء جديــدة"يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق أن دافــع 
وذلـك بنسـبة تكـرار فـي المتوسـط بلغـت  ،شبكة اإلنترنتعلى  جعلت األطفال يطالعون المواقع اإلخبارية

وذلــك بنســبة تكــرار فــي المتوســط  ،فــي المرتبــة الثانيــة" معلومــات إلــىتضــيف "، ثــم جــاء دافــع 16.4%
المتوســـط بلغـــت فـــي المرتبـــة الثالثـــة بنســـبة تكـــرار فـــي " مســـلية وشـــيقة"، ثـــم جـــاء دافـــع %14.8بلغـــت 

، وفـي المرتبـة %1.6بنسبة تكرار في المتوسـط بلغـت" أخرىدوافع "، وفي المرتبة الرابعة جاءت 5.7%
بنســبة " تســاعدني فــي أداء واجبــاتي المدرســية"، و"تســاعدني فــي تكــوين صــداقات"الخامســة جــاء دافعــي 

  .لكل منهما% 0.8تكرار في المتوسط بلغت 
األطفــال فــي دولــة لــدى  بــروزاً هــو الــدافع األكثــر " مســلية وشــيقة"دافــع وتكشــف نتــائج الجــدول الســابق أن 

األطفـال فـي دولـة تـونس، وكـذلك لـدى  فقد كان الـدافع األبـرز" تعلمني أشياء جديدة"السعودية، أما دافع 
األطفـال فـي دولـة السـعودية، أمـا لـدى  بـروزاً فقـد كـان الـدافع األكثـر " معلومـات إلـىتضـيف "أيضًا دافـع 

األطفــال فــي دولــة الســعودية، لــدى  بــروزاً فقــد كــان الــدافع األكثــر " تســاعدني فــي تكــوين صــداقات"دافــع 
األطفـال فـي لـدى  بـروزاً فقد كان الـدافع األكثـر " تساعدني في أداء واجباتي المدرسية"وكذلك أيضًا دافع 

  .دولة السعودية
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 إلــىتضــيف "، "منــي أشــياء جديــدةتعل"، و"مســلية وشــيقة"كمــا يبــرز الجــدول الســابق ارتفــاع نســبة دوافــع 
الــذكور عــن اإلنــاث، بينمــا ارتفــع نســبة دافــع لــدى  "تســاعدني فــي أداء واجبــاتي المدرســية"، و"معلومــات

  .اإلناث عن الذكورلدى  "تساعدني في تكوين صداقات"
ونســتخلص مــن الجــدول الســابق أن التغطيــات التليفزيونيــة الحيــة ليــل نهــار لكــل مــا يحــدث داخــل الــوطن 

  .شبكة اإلنترنتعلى  عربي قد جعل المبحوثين يبتعدون قيليًال عن متابعة األخبارال
  

  :وافع ممارسة األطفال أللعاب اإلنترنتد 63)
  )131(جدول رقم 

  دوافع ممارسة األطفال أللعاب اإلنترنت 

 
مسلية 

وشيقة

تعلمني 

أشياء 

 جديدة

 إلىتضيف 

 معلومات

تساعدني في 

 تكوين صداقات

تساعدني في 

صل مع التوا

 األصدقاء واألقارب

تساعدني في 

أداء واجباتي 

 المدرسية

 أخرى

الدولة

 1.3 0. 2.6 1.3 1.3 9.2 63.2 تونس

 3.3 0. 3.3 10.0 3.3 3.3 53.3 الجزائر

 2.9 2.9 17.1 8.6 5.7 8.6 85.7السعودية

 0. 0. 6.7 6.7 6.7 13.3 66.7 العراق

 0. 0. 0. 0. 0. 0. 23.5 لبنان

 0. 0. 0. 0. 0. 0. 20.6 مصر

النوع
 1.3 1.3 5.2 6.5 3.9 6.5 70.1 ذكور

 1.5 0. 4.6 2.3 1.5 6.2 46.9 إناث

 1.4 5. 4.8 3.9 2.4 6.3 55.6 اإلجمالي

كــان أكثــر الــدوافع واألســباب التــي جعلــت " مســلية وشــيقة"يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق أن دافــع 
، ثــم جــاء دافــع %55.6وذلــك بنســبة تكــرار فــي المتوســط بلغــت  ،نــتشــبكة اإلنتر علــى  األطفــال يلعبــون

، ثـم جـاء دافـع %6.3وذلـك بنسـبة تكـرار فـي المتوسـط بلغـت  ،في المرتبة الثانية" تعلمني أشياء جديدة"
فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة تكــرار فــي المتوســط بلغــت " تســاعدني فــي التواصــل مــع األصــدقاء واألقــارب"

بنســبة تكــرار فــي المتوســط " تســاعدني فــي تكــوين صــداقات جديــدة"لرابعــة جــاءت ، وفــي المرتبــة ا4.8%
بنسـبة تكـرار فـي المتوسـط بلغـت " معلومات إلىتضيف "، وفي المرتبة الخامسة جاء دافع %3.9بلغت 
، وفـــي %1.4بنســـبة تكـــرار فـــي المتوســـط بلغـــت " ىأخـــر "، وفـــي المرتبـــة السادســـة جـــاءت دوافـــع 2.4%

بنســبة تكــرار فــي المتوســط " تســاعدني فــي أداء واجبــاتي المدرســية"خيــرة جــاء دافــع المرتبــة الســابعة واأل
  %.0.5بلغت 
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األطفــال فــي دولــة لــدى  بــروزاً هــو الــدافع األكثــر " مســلية وشــيقة"وتكشــف نتــائج الجــدول الســابق أن دافــع 
العـراق، وكـذلك  األطفـال فـي دولـةلـدى  فقد كان الدافع األبرز" تعلمني أشياء جديدة"السعودية، أما دافع 

األطفال فـي دولـة العـراق، أمـا دافـع لدى  بروزاً فقد كان الدافع األكثر " معلومات إلىتضيف "أيضًا دافع 
األطفـال فـي دولـة الجزائـر، أمـا دافـع لـدى  بـروزاً فقـد كـان الـدافع األكثـر " تساعدني فـي تكـوين صـداقات"
األطفــال فــي دولــة الســعودية، لــدى  بــرزفقــد كــان األ" تســاعدني فــي التواصــل مــع األصــدقاء واألقــارب"

األطفـال فـي لـدى  بـروزاً فقد كان الـدافع األكثـر " تساعدني في أداء واجباتي المدرسية"وكذلك أيضًا دافع 
  .دولة السعودية

 إلــىتضــيف "، و"تعلمنــي أشــياء جديــدة"، و"مســلية وشــيقة"كمــا يبــرز الجــدول الســابق ارتفــاع نســبة دوافــع 
، "تســــاعدني فــــي التواصــــل مــــع األصــــدقاء واألقــــارب"،"فــــي تكــــوين صــــداقاتتســــاعدني "، و"معلومــــات

  .الذكور عن اإلناثلدى  "تساعدني في أداء واجباتي المدرسية"و
ــــذكور ألهــــداف التســــلية والــــتعلم وتكــــوين  ونســــتخلص مــــن الجــــدول الســــابق أن ارتفــــاع نســــبة تحقيــــق ال

أمــاكن  إلــىأنهــا تحتــاج  إلــىيرجــع  شــبكة اإلنترنــت قــدعلــى  الصــداقات وغيرهــا عبــر ممارســة األلعــاب
  .ها عكس الذكورإلىمخصصة لذلك مثل مقاهى اإلنترنت وهو ما ال يدفع اإلناث للتوجه 

  
  :وافع تصفح األطفال للمواقع التعليميةد 64)

  )132(جدول رقم 
  دوافع تصفح األطفال للمواقع التعليمية

 
مسلية 

وشيقة

تعلمني 

أشياء 

 جديدة

 إلىتضيف 

 معلوماتى

في التواصل مع  تساعدني

 األصدقاء واألقارب

تساعدني في أداء 

 الواجبات المدرسية
 أخرى

الدولة

 50.7 1.4 0. 19.7 31.0 4.2 تونس

 38.2 0. 0. 41.2 32.4 5.9 الجزائر

 32.4 0. 2.9 38.2 23.5 23.5السعودية

 7.1 0. 0. 42.9 14.3 7.1 العراق

 13.3 0. 0. 0. 0. 0. لبنان

 3.0 0. 0. 12.1 3.0 0. مصر

النوع
 41.5 0. 0. 27.7 29.2 6.2 ذكور

 27.2 7. 7. 24.3 18.4 7.4 إناث

 31.8 5. 5. 25.4 21.9 7.0 اإلجمالي

كــان أكثــر الــدوافع واألســباب التــي جعلــت األطفــال " ىأخــر "يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق أن دافــع 
، ثــم %31.8لــك بنســبة تكــرار فــي المتوســط بلغــت شــبكة اإلنترنــت وذعلــى  يتصــفحون المواقــع التعليميــة
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، ثـم %25.4في المرتبة الثانية وذلك بنسبة تكرار في المتوسط بلغت " معلومات إلىتضيف "جاء دافع 
، وفــي %21.9فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة تكــرار فــي المتوســط بلغــت " تعلمنــي أشــياء جديــدة"جــاء دافــع 

، وفـــي المرتبـــة الخامســـة %7ســـبة تكـــرار فـــي المتوســـط بلغـــت بن" مســـلية وشـــيقة"المرتبـــة الرابعـــة جـــاءت 
تســاعدني فــي أداء الواجبــات "، و"تســاعدني فــي التواصــل مــع األصــدقاء واألقــارب"واألخيــرة جــاء دافعــي 

  %.0.5بنسبة تكرار في المتوسط " المدرسية
طفــال فــي دولــة األلــدى  بــروزاً هــو الــدافع األكثــر " مســلية وشــيقة"وتكشــف نتــائج الجــدول الســابق أن دافــع 

األطفــال فــي دولــة الجزائــر، أمــا لــدى  فقــد كــان الــدافع األبــرز" تعلمنــي أشــياء جديــدة"السـعودية، أمــا دافــع 
ــدافع األكثــر " معلومــاتى إلــىتضــيف "دافــع  األطفــال فــي دولــة العــراق، أمــا دافــع لــدى  بــروزاً فقــد كــان ال

األطفـال فـي دولـة السـعودية، أمـا لـدى  فقـد كـان األبـرز" تساعدني في التواصل مع األصـدقاء واألقـارب"
  .األطفال في دولة تونسلدى  بروزاً فقد كان الدافع األكثر " تساعدني في أداء واجباتي المدرسية"دافع 

الــذكور لــدى  "معلومــاتى إلــىتضــيف "، و"تعلمنــي أشــياء جديــدة"كمــا يبــرز الجــدول الســابق ارتفــاع نســبة 
، "تســاعدني فــي التواصــل مــع األصــدقاء واألقــارب"، و"وشــيقةمســلية "عــن اإلنــاث، بينمــا ارتفعــت دوافــع 

اإلنــاث عــن الــذكور، ونســتخلص مــن الجــدول الســابق أن لــدى  "تســاعدني فــي أداء واجبــاتي المدرســية"و
ـــدول العربيـــة ألقـــت بظاللهـــا اســـتخدام األطفـــال للمواقـــع علـــى  األوضـــاع السياســـية الســـيئة فـــي بعـــض ال

 .شبكة اإلنترنتعلى  التعليمية
 

  :شبكة اإلنترنتعلى  فع تصفح األطفال لمواقع األغانيواد 65)
  )133(جدول رقم 

  شبكة اإلنترنتعلى  دوافع تصفح األطفال لمواقع األغاني

 
مسلية 

 وشيقة

تعلمني أشياء 

 جديدة

 إلىتضيف 

 معلومات

تساعدني في تكوين 

 صداقات جديدة

تساعدني في أداء 

الواجبات المدرسية
 أخرى

الدولة

 4.5 0. 0. 4.5 4.5 50.7 تونس

 0. 0. 0. 0. 0. 57.1 الجزائر

 19.4 6.5 16.1 0. 0. 61.3السعودية

 0. 0. 0. 0. 9.1 54.5 العراق

 0. 0. 0. 0. 0.  0. لبنان

 0. 0. 0. 0. 0. 3.6 مصر

النوع
 2.0 0. 2.0 4.0 2.0 52.0 ذكور

 6.3 1.6 3.1 8. 2.3 39.1 إناث

 5.1 1.1 2.8 1.7 2.2 42.7 اإلجمالي

كــان أكثــر الــدوافع واألســباب التــي جعلــت " مســلية وشــيقة"يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق أن دافــع 
شــــبكة اإلنترنــــت وذلــــك بنســــبة تكــــرار فــــي المتوســــط بلغــــت علــــى  األطفــــال يتصــــفحون المواقــــع الغنائيــــة
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، ثــم %5.1ت فــي المرتبــة الثانيــة وذلــك بنســبة تكــرار فــي المتوســط بلغــ" ىأخــر "، ثــم جــاء دافــع 42.7%
فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة تكــرار فــي المتوســط بلغــت " تســاعدني فــي تكــوين صــداقات جديــدة"جــاء دافــع 

، %2.2بنســبة تكــرار فــي المتوســط بلغــت " تعلمنــي أشــياء جديــدة"، وفــي المرتبــة الرابعــة جــاءت 2.8%
، وفـي %1.7بلغـت بنسـبة تكـرار فـي المتوسـط " معلومـات إلـىتضـيف "وفي المرتبة الخامسة جاء دافـع 

بنســبة تكــرار فــي المتوســط " يةتســاعدني فــي أداء الواجبــات المدرســ"المرتبــة السادســة واألخيــرة جــاء دافــع 
  %.1.1بلغت

األطفــال فــي دولــة لــدى  بــروزاً هــو الــدافع األكثــر " مســلية وشــيقة"وتكشــف نتــائج الجــدول الســابق أن دافــع 
األطفــال فــي دولــة العــراق، أمــا لــدى  ن الــدافع األبــرزفقــد كــا" تعلمنــي أشــياء جديــدة"الســعودية، أمــا دافــع 

األطفـــال فـــي دولـــة تـــونس، أمـــا دافـــع لـــدى  بـــروزاً فقـــد كـــان الـــدافع األكثـــر " معلومـــات إلـــىتضـــيف "دافـــع 
األطفـال فـي دولـة السـعودية، وكـذلك أيضـًا لـدى  فقـد كـان األبـرز" تساعدني في تكوين صـداقات جديـدة"

األطفـــال فـــي دولـــة لـــدى  بـــروزاً فقـــد كـــان الـــدافع األكثـــر " لمدرســـيةتســـاعدني فـــي أداء واجبـــاتي ا"دافـــع 
  .السعودية

الـذكور عـن لـدى  "معلومـات إلـىتضـيف "، و"مسلية وشيقة"كما يبرز الجدول السابق ارتفاع نسبة دوافع 
، "تســـــاعدني فـــــي تكـــــوين صـــــداقات جديـــــدة"، و"تعلمنـــــي أشـــــياء جديـــــدة"اإلنـــــاث، بينمـــــا ارتفعـــــت دوافـــــع 

  .اإلناث عن الذكورلدى  "اء واجباتي المدرسيةتساعدني في أد"و
شـبكة علـى  اإلنـاث فـي اسـتخدام مواقـع األغـانيلـدى  ونستخلص من الجـدول السـابق أن الـدوافع النفعيـة

  .يةاإلنترنت أكثر من الذكور المتمثلة في التعلم وتكوين صداقات جديدة وأداء الواجبات المدرس
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  :شبكة اإلنترنتعلى  اقع األفالموافع تصفح األطفال لمو د 66)
  )134(جدول رقم 

  شبكة اإلنترنتعلى  دوافع تصفح األطفال لمواقع األفالم

 
مسلية 

 وشيقة

تعلمني 

أشياء 

 جديدة

 إلىتضيف 

 معلومات

تساعدني في 

تكوين 

 صداقات

تساعدني في 

التواصل مع 

األصدقاء 

 واألقارب

تساعدني في 

أداء الواجبات 

 المدرسية

 أخرى

ةالدول

 1.8 0. 0. 0. 3.6 10.7 44.6 تونس

 9.5 0. 0. 0. 0. 0. 33.3 الجزائر

 5.3 2.6 2.6 2.6 21.1 21.1 84.2السعودية

 9.1 0. 0. 9.1 9.1 9.1 36.4 العراق

 0. 0. 0.  0. 0. 6.3 12.5 لبنان

 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. مصر

النوع
 3.9 2.0 2.0 2.0 7.8 9.8 51.0 ذكور

 3.4 0. 0. 8. 5.9 9.3 37.3 إناث

 3.6 6. 6. 1.2 6.5 9.5 41.4 اإلجمالي

كــان أكثــر الــدوافع واألســباب التــي جعلــت " مســلية وشــيقة"يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق أن دافــع 
، %41.4شبكة اإلنترنت وذلك بنسبة تكـرار فـي المتوسـط بلغـت على  األطفال يتصفحون مواقع األفالم

، ثـم %9.5في المرتبة الثانية وذلك بنسبة تكرار في المتوسط بلغت " أشياء جديدةتعلمني "ثم جاء دافع 
، وفــي %6.5فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة تكــرار فــي المتوســط بلغــت " معلومــات إلــىتضــيف "جــاء دافــع 

، وفــي المرتبــة الخامســة جــاء %3.6بنســبة تكــرار فــي المتوســط بلغــت " ىأخــر "المرتبــة الرابعــة جــاء دافــع 
، وفـــي المرتبـــة %1.2بنســـبة تكـــرار فـــي المتوســـط بلغـــت " ســـاعدني فـــي تكـــوين صـــداقات جديـــدةت"دافـــع 

تســاعدني فــي أداء "، و"تســاعدني فــي التواصــل مــع األصــدقاء واألقــارب"السادســة واألخيــرة جــاء دافعــي 
  .لكل منهما% 0.6بنسبة تكرار في المتوسط بلغت " الواجبات المدرسية

األطفــال فــي دولــة لــدى  بــروزاً هــو الــدافع األكثــر " مســلية وشــيقة"دافــع وتكشــف نتــائج الجــدول الســابق أن 
األطفـال فـي دولـة السـعودية، لـدى  فقـد كـان الـدافع األبـرز" تعلمني أشـياء جديـدة"السعودية، وأيضًا دافع 

األطفال في دولة السـعودية، لدى  بروزاً فقد كان الدافع األكثر " معلومات إلىتضيف "وكذلك أيضًا دافع 
األطفـال فـي دولـة العـراق، وكـذلك لـدى  فقـد كـان األبـرز" تساعدني في تكوين صـداقات جديـدة"دافع  أما

األطفـال لـدى  بـروزاً فقـد كـان الـدافع األكثـر " تساعدني فـي التواصـل مـع األصـدقاء واألقـارب"أيضًا دافع 
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ان الــدافع األكثــر فقــد كــ" تســاعدني فــي أداء واجبــاتي المدرســية"فــي دولــة الســعودية، وكــذلك أيضــًا دافــع 
  .األطفال في دولة السعوديةلدى  بروزاً 

 إلــىتضــيف "، و"تعلمنــي أشــياء جديــدة"، و"مســلية وشــيقة"كمــا يبــرز الجــدول الســابق ارتفــاع نســبة دوافــع 
، "تساعدني في التواصل مع األصـدقاء واألقـارب"، و"تساعدني في تكوين صداقات جديدة"، و"معلوماتى

  .الذكور عن اإلناثلدى  "تي المدرسيةتساعدني في أداء واجبا"و
شــبكة اإلنترنــت فــي تحقيــق علــى  ونســتخلص مــن الجــدول الســابق أن الــذكور يســتخدمون مواقــع األفــالم

  .عكس اإلناثعلى  أغراض التسلية والتعلم وتكوين الصداقات
  

  :شبكة اإلنترنتعلى  وافع تصفح األطفال لمواقع المسابقاتد 67)
  )135(جدول رقم 

  شبكة اإلنترنتعلى  األطفال لمواقع المسابقاتدوافع تصفح 

 
 مسلية وشيقة

تعلمني 

أشياء جديدة

 إلىتضيف 

 معلوماتى

تساعدني في 

 تكوين صداقات

تساعدني في أداء 

 الواجبات المدرسية

الدولة

 0. 0. 6.3 10.4 35.4 تونس

 4.5 13.6 22.7 40.9 18.2 الجزائر

 0. 4.3 4.3 13.0 87.0السعودية

 11.1 0. 22.2  11.1 11.1 اقالعر

 0. 0. 0. 0. 7.1 لبنان

 0. 0. 3.3 0. 6.7 مصر

النوع
 2.2 4.4 11.1 20.0 35.6 ذكور

 0. 2.0 6.9 8.9 28.7 أناث

 7. 2.7 8.2 12.3 30.8 اإلجمالي

كــان أكثــر الــدوافع واألســباب التــي جعلــت " مســلية وشــيقة"يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق أن دافــع 
شـــبكة اإلنترنـــت وذلـــك بنســـبة تكـــرار فـــي المتوســـط بلغـــت علـــى  طفـــال يتصـــفحون مواقـــع المســـابقاتاأل

في المرتبة الثانية وذلـك بنسـبة تكـرار فـي المتوسـط بلغـت " تعلمني أشياء جديدة"، ثم جاء دافع 30.8%
ت فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة تكــرار فــي المتوســط بلغــ" معلومــات إلــىتضــيف "، ثــم جــاء دافــع 12.3%
بنسبة تكـرار فـي المتوسـط " تساعدني في تكوين صداقات جديدة"، وفي المرتبة الرابعة جاء دافع 8.2%

بنسـبة " تسـاعدني فـي أداء الواجبـات المدرسـية"، وفي المرتبـة الخامسـة واألخيـرة جـاء دافـع %2.7بلغت 
  %.0.7تكرار في المتوسط بلغت 
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األطفــال فــي دولــة لــدى  بــروزاً هــو الــدافع األكثــر " ةمســلية وشــيق"وتكشــف نتــائج الجــدول الســابق أن دافــع 
األطفال في دولـة الجزائـر، وأيضـًا لدى  فقد كان الدافع األبرز" تعلمني أشياء جديدة"السعودية، أما دافع 

األطفال في دولة الجزائر، وكذلك أيضـًاً◌ لدى  بروزاً فقد كان الدافع األكثر " معلومات إلىتضيف "دافع 
األطفــال فــي دولـة الجزائــر، أمــا دافــع لـدى  فقـد كــان األبــرز" تكـوين صــداقات جديــدة تســاعدني فــي"دافـع 

  .األطفال في دولة العراقلدى  بروزاً فقد كان الدافع األكثر " تساعدني في أداء واجباتي المدرسية"
 إلــىتضــيف "، و"تعلمنــي أشــياء جديــدة"، و"مســلية وشــيقة"كمــا يبــرز الجــدول الســابق ارتفــاع نســبة دوافــع 

لـذكور عـن ل" تسـاعد فـي أداء واجبـاتي المدرسـية"، و"فـي تكـوين صـداقات جديـدةتساعدني "، و"معلومات
  .اإلناث

شـبكة اإلنترنـت فـي علـى  ونستخلص من الجدول السابق تفوق الذكور في استخدامهم لمواقـع المسـابقات
  .عكس اإلناثعلى  تحقيق أغراض التسلية والتعلم وتكوين الصداقات

  
  :شبكة اإلنترنتعلى  األطفال لمواقع التواصل االجتماعيوافع تصفح د 68)

  )136(جدول رقم 
  شبكة اإلنترنتعلى  دوافع تصفح األطفال لمواقع التواصل االجتماعي

 
مسلية 

وشيقة

تعلمني 

أشياء 

 جديدة

 إلىتضيف 

 معلومات

تساعدني في 

تكوين صداقات

تساعدني في 

التواصل مع 

 األصدقاء واألقارب

تساعدني في 

ء أدا

الواجبات 

 المدرسية

أخرى

  دالبل

 0. 0. 52.2 47.8 8.7 5.8 31.9 تونس

 0. 0. 44.4 40.7 11.1 3.7 14.8 الجزائر

 6.1 10.2 55.1 42.9 20.4 18.4 53.1السعودية

 0. 0. 33.3 11.1 0. 11.1 22.2 العراق

 0. 0. 12.5 6.3 0. 0. 0. لبنان

 0. 0. 12.9 0.  0. 0. 0. مصر

 النوع

  

 1.5 1.5 56.7 50.7 10.4 10.4 19.4 ذكور

 1.5 3.0 34.3 24.6 9.0 6.0 30.6 إناث

 1.5 2.5 41.8 33.3 9.5 7.5 26.9 اإلجمالي
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كـان أكثـر " تسـاعدني فـي التواصـل مـع األصـدقاء واألقـارب"يتضح من بيانـات الجـدول السـابق أن دافـع 
شبكة اإلنترنـت وذلـك على  قع التواصل االجتماعيالدوافع واألسباب التي جعلت األطفال يتصفحون موا

فــي " تســاعدني فــي تكــوين صــداقات جديــدة"، ثــم جــاء دافــع %41.8بنســبة تكــرار فــي المتوســط بلغــت 
فـي المرتبـة " مسـلية وشـيقة"، ثم جاء دافـع %33.3المرتبة الثانية وذلك بنسبة تكرار في المتوسط بلغت 

" معلومـات إلـىتضـيف "، وفي المرتبة الرابعة جاء دافـع %26.9الثالثة بنسبة تكرار في المتوسط بلغت 
بنسـبة " تعلمنـي أشـياء جديـدة"، وفـي المرتبـة الخامسـة جـاء دافـع %9.5بنسبة تكرار في المتوسط بلغت 

تســــاعدني فــــي أداء الواجبــــات "، وفــــي المرتبــــة السادســــة جــــاء دافــــع %7.5تكـــرار فــــي المتوســــط بلغــــت 
" أخــرى"، وفــي المرتبــة الســابعة واألخيــرة جــاء دافــع %2.5وســط بلغــت بنســبة تكــرار فــي المت" المدرســية

  %.1.5بنسبة تكرار في المتوسط بلغت 
األطفــال فــي دولــة لــدى  بــروزاً هــو الــدافع األكثــر " مســلية وشــيقة"وتكشــف نتــائج الجــدول الســابق أن دافــع 

ألطفـال فـي دولـة السـعودية، الـدى  فقـد كـان الـدافع األبـرز" تعلمني أشـياء جديـدة"السعودية، وأيضًا دافع 
األطفـال فـي دولـة السـعودية، أمـا لـدى  بـروزاً فقـد كـان الـدافع األكثـر " معلومات إلىتضيف "وأيضًا دافع 

األطفــال فــي دولــة تــونس، أمــا دافــع لــدى  فقــد كــان األبــرز" تســاعدني فــي تكــوين صــداقات جديــدة"دافــع 
األطفــال فــي دولــة الســعودية، لــدى  األبــرزفقــد كــان " تســاعدني فــي التواصــل مــع األصــدقاء واألقــارب"

األطفـال فـي لـدى  بـروزاً فقد كان الـدافع األكثـر " تساعدني في أداء واجباتي المدرسية"وكذلك أيضًا دافع 
  .دولة السعودية

، "معلومــــات إلــــىتضــــيف "، و"تعلمنــــي أشــــياء جديــــدة"كمــــا يبــــرز الجــــدول الســــابق ارتفــــاع نســــبة دوافــــع 
الـذكور لـدى  "تساعدني في التواصل مـع األصـدقاء واألقـارب"، و"ت جديدةتساعدني في تكوين صداقا"و

لــدى  "تســاعدني فــي أداء واجبــاتي المدرســية"، و"مســلية وشــيقة"عــن اإلنــاث، بينمــا ارتفعــت نســبة دوافــع 
  .اإلناث

شــــبكة علــــى  ونســــتخلص مــــن الجــــدول الســــابق أن غيــــاب دوافــــع اســــتخدام مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي
ألطفال في مصر ولبنان والعراق؛ غير منطقي حيث تشير العديـد مـن الدراسـات الحديثـة الدى  اإلنترنت

انتشــار اســتخدام مواقــع التواصــل االجتمــاعي فــي الــدول العربيــة وال ننســي أنهــا قامــت بــدور كبيــر  إلــى
  .ومؤثر في ثورات الربيع العربي
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 :وافع استخدام األطفال لبرمجيات التحدث عبر اإلنترنتد 69)
  )137(ل رقم جدو

 دوافع استخدام األطفال لبرمجيات التحدث عبر اإلنترنت

 

مسلية 

 وشيقة

تعلمني 

أشياء 

 جديدة

تضيف 

 إلى

 معلومات

تساعدني في 

تكوين 

 صداقات

تساعدني في 

التواصل مع 

 األصدقاء واألقارب

تساعدني في أداء 

الواجبات 

 أخرى المدرسية

 الدولة

 0. 0. 36.0 12.0 8.0 6.0 10.0 تونس

 0. 0. 25.9 37.0 0. 0. 11.1 الجزائر

 5.0 10.0 55.0 32.5 5.0 7.5 35.0 السعودية

 0. 0. 0. 0. 14.3 28.6 14.3 العراق

 0. 0. 0. 18.8 0. 0. 0. لبنان

 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. مصر

 النوع
 0. 0. 34.0 34.0 4.0 6.0 12.0 ذكور

 1.7 3.4 25.6 12.8 4.3 4.3 14.5 إناث

 1.2 2.4 28.1 19.2 4.2 4.8 13.8 إلجماليا

كـان أكثـر " تسـاعدني فـي التواصـل مـع األصـدقاء واألقـارب"يتضح من بيانـات الجـدول السـابق أن دافـع 
شـبكة اإلنترنـت وذلـك بنسـبة علـى  الدوافع واألسباب التـي جعلـت األطفـال يسـتخدمون برمجيـات التحـدث

فــي المرتبــة " تســاعدني فــي تكــوين صــداقات جديــدة" ، ثــم جــاء دافــع%28.1تكــرار فــي المتوســط بلغــت 
فـي المرتبـة الثالثـة " مسـلية وشـيقة"، ثـم جـاء دافـع %19.2الثانية وذلك بنسبة تكرار في المتوسط بلغـت 

بنسـبة " تعلمنـي أشـياء جديـدة"، وفـي المرتبـة الرابعـة جـاء دافـع %13.8بنسبة تكرار في المتوسط بلغـت 
بنسـبة تكـرار " معلومـات إلـىتضـيف "وفي المرتبة الخامسة جاء دافع ، %4.8تكرار في المتوسط بلغت 

" تســاعدني فــي أداء الواجبــات المدرســية"، وفــي المرتبــة السادســة جــاء دافــع %4.2فــي المتوســط بلغــت 
بنسـبة تكـرار " أخـرى"، وفـي المرتبـة السـابعة واألخيـرة جـاء دافـع %2.4بنسبة تكرار في المتوسـط بلغـت 

  %.1.2في المتوسط بلغت 
األطفــال فــي دولــة لــدى  بــروزاً هــو الــدافع األكثــر " مســلية وشــيقة"وتكشــف نتــائج الجــدول الســابق أن دافــع 

األطفـال فـي دولـة العـراق، وأيضـًا لـدى  فقد كان الدافع األبـرز" تعلمني أشياء جديدة"السعودية، أما دافع 
ل فــي دولــة الســعودية، أمــا دافــع األطفــالــدى  بــروزاً فقــد كــان الــدافع األكثــر " معلومــات إلــىتضــيف "دافــع 

األطفـــال فـــي دولـــة الجزائـــر، أمـــا دافـــع لـــدى  فقـــد كـــان األبـــرز" تســـاعدني فـــي تكـــوين صـــداقات جديـــدة"
األطفــال فــي دولــة الســعودية، لــدى  فقــد كــان األبــرز" تســاعدني فــي التواصــل مــع األصــدقاء واألقــارب"
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األطفـال فـي لـدى  بـروزاً كان الـدافع األكثـر  فقد" تساعدني في أداء واجباتي المدرسية"وكذلك أيضًا دافع 
  .دولة السعودية

تســاعدني فــي تكــوين صــداقات "، و"تعلمنــي أشــياء جديــدة"كمــا يبــرز الجــدول الســابق ارتفــاع نســبة دوافــع 
الـذكور عـن اإلنـاث، بينمـا ارتفعـت نسـبة لدى  "تساعدني في التواصل مع األصدقاء واألقارب"، و"جديدة
اإلنــاث لــدى  "تســاعدني فــي أداء واجبــاتي المدرســية"، و"معلومــات إلــىتضــيف "و ،"مســلية وشــيقة"دوافــع 

  .عن الذكور
األطفـال لـدى  ونستخلص من الجدول السابق أن غياب دوافع استخدام برمجيات التحـدث عبـر اإلنترنـت

عكــس علــى  انشــغال تلــك الــدول بأحوالهــا السياســية الداخليــة، إلــىفــي مصــر ولبنــان والعــراق؛ قــد يرجــع 
  .لدول المستقرة سياسياً ا
  

 :كترونيلوافع استخدام األطفال للبريد اإل د 70)
  )138(جدول رقم 

 كترونيلدوافع استخدام األطفال للبريد اإل 

 
مسلية 

 وشيقة

تعلمني 

أشياء 

 جديدة

 إلىتضيف 

 معلومات

تساعدني في 

تكوين 

 صداقات

تساعدني في 

التواصل مع 

األصدقاء واألقارب

تساعدني في 

ت أداء الواجبا

 المدرسية

 أخرى

الدولة

 0. 2.4 9.5 11.9 7.1 14.3 9.5 تونس

 3.6 0. 42.9 25.0 3.6 3.6 3.6 الجزائر

 10.0 10.0 34.0 28.0 16.0 22.0 40.0 السعودية

 0. 0. 30.0 30.0 10.0 10.0 20.0 العراق

 0. 0. 0. 12.5 0. 0. 6.3 لبنان

 0. 0. 0. 15.6 0. 0. 0. مصر

النوع
 3.8 1.9 15.4 34.6 11.5 9.6 17.3 ذكور

 3.2 4.0 22.2 14.3 5.6 11.1 15.1 إناث

 3.4 3.4 20.2 20.2 7.3 10.7 15.7 اإلجمالي

تســاعدني فــي "، و"تســاعدني فــي تكــوين صــداقات جديــدة"يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق أن دافعــي 
تــي جعلــت األطفــال يســتخدمون البريــد كــان أكثــر الــدوافع واألســباب ال" التواصــل مــع األصــدقاء واألقــارب

فــي المرتبــة " مســلية وشــيقة"، ثــم جــاء دافــع %20.2كترونــي وذلــك بنســبة تكــرار فــي المتوســط بلغــت لاإل
فـي المرتبـة " تعلمنـي أشـياء جديـدة"، ثم جاء دافـع %15.7الثانية وذلك بنسبة تكرار في المتوسط بلغت 

" معلومـات إلـىتضـيف "في المرتبة الرابعة جاء دافـع ، و %10.7الثالثة بنسبة تكرار في المتوسط بلغت 
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تسـاعدني فـي أداء "، وفي المرتبة الخامسة واألخيـرة جـاء دافعـي %7.3بنسبة تكرار في المتوسط بلغت 
  .الواجبات المدرسية

األطفــال فــي دولــة لــدى  بــروزاً هــو الــدافع األكثــر " مســلية وشــيقة"وتكشــف نتــائج الجــدول الســابق أن دافــع 
األطفـال فـي دولـة السـعودية، لـدى  فقـد كـان الـدافع األبـرز" تعلمني أشـياء جديـدة"، وأيضًا دافع السعودية

األطفـال فـي دولـة السـعودية، أمـا لـدى  بـروزاً فقـد كـان الـدافع األكثـر " معلومات إلىتضيف "وأيضًا دافع 
راق، أمــا دافــع األطفــال فــي دولــة العــلــدى  فقــد كــان األبــرز" تســاعدني فــي تكــوين صــداقات جديــدة"دافــع 

األطفــال فــي دولــة الجزائــر، أمــا لــدى  فقــد كــان األبــرز" تســاعدني فــي التواصــل مــع األصــدقاء واألقــارب"
األطفـــال فـــي دولـــة لـــدى  بـــروزاً فقـــد كـــان الـــدافع األكثـــر " تســـاعدني فـــي أداء واجبـــاتي المدرســـية"دافـــع 

  .السعودية
كترونـــي أكثـــر مـــن الـــذكور لنـــاث للبريـــد اإلكمـــا يبـــرز الجـــدول الســـابق أن الـــدوافع النفعيـــة الســـتخدام اإل

  .المتمثلة في التعلم والتواصل مع األصدقاء وأداء الواجبات المدرسية
  

  :شبكة اإلنترنتعلى  وافع استخدام األطفال لمواقع اإلعالناتد 71)
  )139(جدول رقم 

  شبكة اإلنترنتعلى  دوافع استخدام األطفال لمواقع اإلعالنات

 

مسلية 

 وشيقة

تعلمني 

ياء أش

 جديدة

 إلىتضيف 

 معلومات

تساعدني في 

تكوين 

 صداقات

تساعدني في 

التواصل مع 

األصدقاء واألقارب

تساعدني في 

أداء الواجبات 

  المدرسية

أخرى

الدولة

 2.0 0. 0. 0. 23.5 17.6 17.6 تونس

 0. 0. 0. 7.1 0. 0. 7.1 الجزائر

 0. 0. 5.0 10.0 10.0 30.0  55.0السعودية

 0. 14.3 14.3 0. 14.3 14.3 14.3 العراق

 0. 0. 0. 0. 7.1 0. 0. لبنان

 0. 0. 0. 0. 0. 0. 3.6 مصر

النوع
 0. 0. 2.9 0. 20.0 11.4 17.1 ذكور

 1.0 1.0 1.0 3.0 9.1 12.1 17.2 إناث

 7. 7. 1.5 2.2 11.9 11.9 17.2  اإلجمالي

ان أكثــر الــدوافع واألســباب التــي جعلــت كــ" مســلية وشــيقة"يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق أن دافــع 
ـــــال يســـــتخدمون مواقـــــع اإلعالنـــــات ـــــت وذلـــــك بنســـــبة تكـــــرار فـــــي المتوســـــط علـــــى  األطف شـــــبكة اإلنترن

في المرتبة الثانيـة وذلـك " معلومات إلىتضيف "، و"تعلمني أشياء جديدة"، ثم جاء دافعي %17.2بلغت
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فــي " دني فــي تكــوين صــداقات جديــدةتســاع"، ثــم جــاء دافــع %11.9بنســبة تكــرار فــي المتوســط بلغــت 
تســاعدني فــي "، وفــي المرتبــة الرابعــة جــاء دافــع %2.2المرتبــة الثالثــة بنســبة تكــرار فــي المتوســط بلغــت 

، وفـــي المرتبـــة الخامســـة %1.5بنســـبة تكـــرار فـــي المتوســـط بلغـــت " التواصـــل مـــع األصـــدقاء واألقـــارب
بنسبة تكرار فـي المتوسـط بلغـت " أخرى"، و"سيةتساعدني في أداء الواجبات المدر " واألخيرة جاء دافعي 

0.7.%  
األطفــال فــي دولــة لــدى  بــروزاً هــو الــدافع األكثــر " مســلية وشــيقة"وتكشــف نتــائج الجــدول الســابق أن دافــع 

األطفـال فـي دولـة السـعودية، لـدى  فقـد كـان الـدافع األبـرز" تعلمني أشـياء جديـدة"السعودية، وأيضًا دافع 
األطفـال فـي دولـة تـونس، أمـا دافـع لـدى  بـروزاً فقـد كـان الـدافع األكثـر " علومـاتم إلىتضيف "وأما دافع 

األطفـــال فـــي دولـــة الســـعودية، أمـــا دافـــع لـــدى  فقـــد كـــان األبـــرز" تســـاعدني فـــي تكـــوين صـــداقات جديـــدة"
األطفـال فـي دولـة العـراق، وكـذلك لـدى  فقد كـان األبـرز" تساعدني في التواصل مع األصدقاء واألقارب"

األطفــال فـي دولــة لـدى  بـروزاً فقـد كــان الـدافع األكثــر " تســاعدني فـي أداء واجبــاتي المدرسـية"افـع أيضـًا د
  .العراق

تســاعدني فــي التواصــل مــع "، و"معلومــات إلــىتضــيف "كمــا يبــرز الجــدول الســابق ارتفــاع نســبة دافعــي 
تعلمني أشـياء "و ،"قةمسلية وشي"دوافع الذكور عن اإلناث، بينما ارتفعت نسبة لدى  "األصدقاء واألقارب

  . اإلناث عن الذكورلدى  "تساعدني في تكوين صداقات جديدة"و ،"جديدة
شـبكة اإلنترنـت مـن علـى  ونستخلص من الجدول السابق أن تفوق اإلناث في استخدام مواقع اإلعالنات

هن واإلعالنــات، وهــن لــدي ةآخــر أخبــار الموضــعلــى  الــذكور؛ وقــد يرجــع ذلــك لرغبــة اإلنــاث فــي التعــرف
  .أحدث األشياء أكثر من الذكورعلى  الرغبة في الشراء أو التعرف
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  :األطفال العرب من مشاهدة التليفزيون ىإلشباعات المتحققة لدا 72)
  )140(جدول رقم 

  األطفال العرب من مشاهدة التليفزيونلدى  اإلشباعات المتحققة

 
زيادة 

معلوماتي

معرفة 

أخبار 

جديدة  

 تھمنى

اكتسبت 

ھارات م

 جديدة

الراحة 

واالسترخاء

أتخلص 

من 

الشعور 

 بالوحدة

تعرفني 

حلول 

لمشكالتي

تكوين 

صداقات 

 جديدة

 أخرى
عدد 

 األطفال

  

  

  

  

دولة

 

 185 15.7 1.1 11.4 37.8 62.2 27.0 24.3 50.3 تونس

 200 18.0 0. 9.5 56.0 83.5 28.0 46.5 51.0 الجزائر

 210 10.5 4.8 13.3 39.5 31.4 22.9 32.4 66.2السعودية

 141 5.7 9.9 22.0 42.6 42.6 32.6 36.2 56.0 العراق

 191 0. 0. 1.0 7.3 16.8 4.2 10.5 6.8 لبنان

 204 1.5 0. 3.4 64.7 82.4 1.0 11.8 6.4 مصر

النوع
 529 5.5 1.9 8.5 37.8 53.5 16.1 23.4 39.7 ذكور

 602 11.5 2.7 10.5 45.0 54.0 20.8 29.4 38.0 إناث

 1130 8.7 2.3 9.6 41.7 53.8 18.6 26.6  38.8 اإلجمالي

لـدى  قـد جـاء فـي مقدمـة اإلشـباعات المتحققـة" الراحـة واالسـترخاء"يتضح من الجدول السـابق إن إشـباع 
، وجـاء فـي %)53.8(األطفال العرب عينة الدراسة من مشاهدتهم للتليفزيون بنسبة تكـرار فـي المتوسـط 

، فيمـا %)41.7(بنسـبة تكـرار فـي المتوسـط بلغـت " أتخلـص مـن الشـعور بالوحـدة"باع المرتبة الثانيـة إشـ
، تــاله فــي المرتبــة %)38.8(المرتبــة الثالثــة بنســبة تكــرار فــي المتوســط " زيــادة معلومــاتي"احتــل إشــباع 
، وفـي المرتبـة الخامسـة %)26.6(بنسبة تكرار في المتوسط " معرفة أخبار جديدة تهمني"الرابعة إشباع 

تعرفنـي " ، فيمـا احتـل إشـباع %)18.6(بنسبة تكرار فـي المتوسـط " اكتسبت مهارات جديدة"جاء إشباع 
، وفــي المرتبــة الســابعة جــاءت %)9.6(المرتبــة السادســة بنســبة تكــرار فــي المتوســط " حلــول لمشــكالتي

تكـرار فـي  كقضـاء وقـت الفـراغ، وتنميـة هوايـاتي، وتعلـم لغـة الحـوار مـع اآلخـرين بنسـبة أخـرىإشباعات 
بنسـبة تكـرار فـي المتوسـط " كونـت صـداقات جديـدة"، وفي المرتبة األخيرة جـاء إشـباع %)8.7(المتوسط

)2.3.(%  
فـي دولـة السـعودية عـن الـدول  بـروزاً كـان األكثـر " زيادة معلوماتي"ويتبين من الجدول السابق أن إشباع 

هـو األبـرز فـي " أخبـار جديـدة تهمنـى معرفـة"، فيمـا كـان إشـباع %)66.2(األخرى عينة الدراسة بنسـبة 
فـي دولـة العـراق  المرتبـة األولـي" اكتسـبت مهـارات جديـدة"، فيمـا احتـل إشـباع %)46.5(الجزائر بنسـبة 

فــي  بــروزاً هــي اإلشــباع األكثــر " الراحــة واالســترخاء"، فيمــا كانــت %)32.6(بنســبة  عــن الــدول األخــرى
فــي مصــر  بــروزاً هــو األكثــر " ن الشــعور بالوحــدةأتخلــص مــ"، وكــان إشــباع %)83.5(الجزائــر بنســبة 
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المرتبــة األولــي فــي دولــة العــراق عــن " تعرفنــي حلــول لمشــكالتي" ، فيمــا احتــل إشــباع %)64.7(بنســبة 
هـو األبـرز فـي دولـة العـراق " كونـت صـداقات جديـدة"، وأيضًا كـان إشـباع %)22(الدول األخرى بنسبة 

  %).9.9(بنسبة 
الـذكور واإلنـاث مـن األطفـال لـدى  ابق ثمة تقارب بين اإلشباعات المتحققـةوتكشف بيانات الجدول الس 

الراحــة "حيــث جــاء إشــباع " الراحــة واالســترخاء، وزيــادة معلومــاتي"العــرب خاصــة فيمــا يتعلــق بإشــباعي 
اإلنــاث، كمــا جــاء إشــباع لــدى  %)54(، فيمــا جــاء بنســبة %)53.5(الــذكور بنســبة لــدى  "واالســترخاء

  %).38(، ولدي اإلناث بنسبة %)39.7(الذكور بنسبة لدى  "زيادة معلوماتي"
قــد جــاء فــي مقدمــة اإلشــباعات المتحققــة مــن مشــاهدة " الراحــة واالســترخاء"وممــا ســبق يتضــح أن إشــباع 

ذه طبيعـة المضـامين التـي تقـدمها هـ إلـىاألطفال في معظم الدول العربية، وهو ما يرجع لدى  التليفزيون
وغيرهــا مــن مضــامين التســلية والترفيــه التــي تحقــق الشــعور .. وأفــالم  وأغــانٍ  الوســيلة مــا بــين مسلســالت

جزائــر ولبنــان ومصــر فــي إن بالراحــة واالســترخاء، كمــا تبــين وجــود ثمــة اتفــاق بــين األطفــال فــي دول ال
كمــا يمكــن . ضــمن إشــباعاتهم المتحققــة مــن مشــاهدة التليفزيــون لــم تــأت" كونــت صــداقات جديــدة"إشــباع 

اعتبـار علـى  األطفـال اإلنـاث عـن الـذكورلـدى  "أتخلص من الشعور بالوحدة"ع نسبة إشباع تفسير ارتفا
  .أنهم األكثر جلوسًا بالمنزل مقارنة بالذكور

  :األطفال العرب من االستماع للمذياع ىإلشباعات المتحققة لدا 73)
  )141(جدول رقم 

  األطفال العرب من االستماع للمذياعلدى  اإلشباعات المتحققة

 
دة زيا

 معلوماتي

معرفة 
أخبار 

جديدة  
 تهمنى

اكتسبت 
مهارات 
 جديدة

الراحة 
 واالسترخاء

أتخلص 
من 

الشعور 
 بالوحدة

تعرفني 
حلول 
 لمشكالتي

تكوين 
صداقات 
 جديدة

 أخرى
عدد 
 األطفال

  
 الدولة

 11.526 0. 7.7 34.623.1.042.326.9 تونس
 56 7.1 0. 1.8 14.325.08.971.448.2 الجزائر
 13.537 0. 5.4 75.724.313.516.213.5 السعودية
 18 5.6 0. 5.6 55.633.311.133.350.0 العراق
 1 0. 0. 0. 100.0100.0100.0.0.0 لبنان
 23 0. 0. 0. 021.7.060.939.1. مصر

  النوع
  

 72 1.4 0. 4.2 40.320.85.648.631.9 ذكور
 13.589 0. 3.4 30.329.210.147.238.2 إناث
 161 8.1 0. 3.7 34.825.58.147.835.4 اإلجمالي
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قــد جــاء فــي المرتبــة األولــي مــن اإلشــباعات " الراحــة واالســترخاء"يتبــين مــن الجــدول الســابق أن إشــباع 
، وجـــاء %)47.8(األطفـــال العـــرب مـــن اســـتماعهم للمـــذياع بنســـبة تكـــرار فـــي المتوســـط لـــدى  المتحققـــة
، وجــاء %)35.4(فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة تكــرار فــي المتوســط " تخلــص مــن الشــعور بالوحــدةأ"إشــباع 
، تـــاله فـــي المرتبـــة %)34.8(فـــي المرتبـــة الثالثـــة بنســـبة تكـــرار فـــي المتوســـط " زيـــادة معلومـــاتي"إشـــباع 

 ، فيمــا جــاء إشــباع%)25.5(بنســبة تكــرار فــي المتوســط " معرفــة أخبــار جديــدة تهمنــى"الرابعــة إشــباع 
، وفــــي المرتبــــة %)8.1(فــــي المرتبــــة الخامســــة بنســــبة تكــــرار فــــي المتوســــط " اكتســـبت مهــــارات جديــــدة"

، واحتلـــت %)3.7(بنســـبة تكـــرار فـــي المتوســـط " حلـــول لمشـــكالتيعلـــى  تعرفنـــي"السادســـة جـــاء إشـــباع 
كقضــــاء وقــــت الفــــراغ وتنميــــة هوايــــاتي المرتبــــة الســــابعة بنســــبة تكــــرار فــــي المتوســــط  ىإشــــباعات أخــــر 

األطفــال لــدى  ضــمن اإلشــباعات المتحققــة" تكــوين صــداقات جديــدة"، فــي حــين لــم يــأت إشــباع %)8.1(
  .    العرب من االستماع للمذياع
لألطفــال فــي لبنــان عــن  بــروزاً كــان األكثــر  "زيــادة معلومــاتي"لســابق أن إشــباع وتكشــف بيانــات الجــدول ا

هــو األبــرز فــي " أخبــار جديــدة تهمنــى معرفــة"، بينمــا كــان إشــباع %)100(بقيــة الــدول األخــرى بنســبة 
فـــي لبنـــان بنســـبة  بـــروزاً هـــو األكثـــر " اكتســـبت مهـــارات جديـــدة"، وأيضـــًا إشـــباع %)100(لبنـــان بنســـبة 

األطفــال فــي دولــة الجزائــر عــن بقيــة لــدى  فكــان أكثــر تحققــاً " الراحــة واالســترخاء"إمــا إشــباع  ،%)100(
فـي دولــة  بـروزاً فكـان أكثـر " مـن الشـعور بالوحـدةأتخلـص "، إمـا إشـباع %)71.4(الـدول األخـرى بنسـبة 

األطفــال فــي دولــة لــدى  أكثــر تحققــاً " تعرفنــي حلــول لمشــكالتي"، فيمــا كــان إشــباع %)50(العــراق بنســبة 
  %).   7.7(تونس عن بقية الدول األخرى بنسبة 

ســواًء مــن األطفــال العــرب لــدى  وتبــرز بيانــات الجــدول الســابق وجــود تقــارب بــين اإلشــباعات المتحققــة
الــذكور أو اإلنــاث، وٕان كــان قــد تبــين وجــود اخــتالف ملحــوظ بيــنهم فيمــا يتعلــق بإشــباع زيــادة معلومــاتي 

، فيمـا تحقـق إشـباع معرفـة أخبـار %)30.3(اإلنـاث  ى، ولـد%)40.3(الـذكورلـدى  حيث جاءت نسبته
مقابــل %) 29.2(اإلنــاث بنســبة لــدى  اإلنــاث بنســبة أكبــر مــن الــذكور، حيــث تحقــقلــدى  جديــدة تهمنــى

  . الذكورلدى  %)20.8(
ومما سبق يتضح وجود ثمة تقارب في ترتيب اإلشباعات المتحققة بعد تعرض األطفال لوسيلتي الراديو 

ضمن  ين صداقات جديدة الذي لم يأتالدول عينة الدراسة باستثناء إشباع تكو  ىمستو  على والتليفزيون
  .لتعرض للمذياعاألطفال العرب بعد الدى  اإلشباعات المتحققة
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  :األطفال العرب من قراءة الجرائدلدى  إلشباعات المتحققةا 74)
  )142(جدول رقم 

 األطفال العرب من قراءة الجرائدلدى  اإلشباعات المتحققة

 
زيادة 

معلوماتي

معرفة 

أخبار 

جديدة  

 تھمنى

اكتسبت 

مھارات 

 جديدة

الراحة 

واالسترخاء

أتخلص 

من 

الشعور 

 بالوحدة

تعرفني 

ول حل

لمشكالتي

تكوين 

صداقات 

 جديدة

 أخرى
عدد 

األطفال

  

  

  

  

الدولة

  

 34 14.7 2.9 14.7 14.7 17.6 20.6 35.3 41.2 تونس

 63 20.6 0. 7.9 9.5 31.7 9.5 73.0 46.0 الجزائر

 52 5.8 3.8 9.6 0. 9.6 3.8  34.6 55.8السعودية

 8 25.0 0. 0. 37.5 25.0 12.5 12.5 50.0 العراق

 8 0. 0. 0. 0. 0. 12.5 12.5 25.0 نلبنا

 24 12.5 0. 0. 25.0 16.7 4.2 75.0 20.8 مصر

النوع

 

 103 9.7 0. 5.8 8.7 23.3 9.7 54.4 44.7 ذكور

 86 18.6 3.5 10.5 12.8 15.1 9.3 46.5 43.0 إناث

 189 13.8 1.6 7.9 10.6 19.6 9.5 50.8 43.9 اإلجمالي

قـد جـاء فـي مقدمـة اإلشـباعات " معرفة أخبار جديـدة تهمنـى"أن إشباع  لىإتشير بيانات الجدول السابق 
، تــاله فــي %)50.8(األطفــال العــرب مــن قــراءتهم للصــحف بنســبة تكــرار فــي المتوســط لــدى  المتحققــة

الراحـة "، فيمـا جـاء إشـباع %)43.9(بنسـبة تكـرار فـي المتوسـط " زيـادة معلومـاتي"المرتبة الثانية إشـباع 
، واحتلـت المرتبـة الرابعـة إشـباعات %)19.6(المرتبة الثالثة بنسبة تكـرار فـي المتوسـط  في" واالسترخاء

بنســبة تكــرار فــي " نخــرىموضــوعات تصــلح للنقــاش مــع األعلــى  كقضــاء وقــت الفــراغ، والتعــرف" أخــرى
بنسـبة تكـرار فـي " أتخلـص مـن الشـعور بالوحـدة"، تالها فـي المرتبـة الخامسـة إشـباع %)13.8(المتوسط

بنســـبة تكـــرار فـــي " اكتســـبت مهـــارات جديـــدة"، وفـــي المرتبـــة السادســـة جـــاء إشـــباع %)10.6(ســـط المتو 
ـــة الســـابعة جـــاء إشـــباع %)9.5(المتوســـط  ـــول لمشـــكالتي"، وفـــي المرتب بنســـبة تكـــرار فـــي " تعرفنـــي حل
فـــي المرتبـــة األخيـــرة بنســـبة تكـــرار فـــي " تكـــوين صـــداقات جديـــدة"، فيمـــا جـــاء إشـــباع %)7.9(المتوســـط 
  %).      1.6( المتوسط

األطفـــال فـــي لـــدى  كـــان األكثـــر تحققـــاً " زيـــادة معلومـــاتي"وتوضـــح بيانـــات الجـــدول الســـابق إن إشـــباع 
هـو " معرفـة أخبـار جديـدة تهمنـى"، بينما كان إشباع %)55.8(السعودية عن بقية الدول األخرى بنسبة 

فــي  بــروزاً هــو األكثــر " ةاكتســبت مهــارات جديــد"، فيمــا كــان إشــباع %)73(األبــرز فــي الجزائــر بنســبة 
لـــدى  المقدمـــة" الراحـــة واالســـترخاء"، واحتـــل إشـــباع %)20.6(تـــونس عـــن بقيـــة الـــدول األخـــرى بنســـبة 
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أتخلـص مـن الشـعور "، بينمـا كـان إشـباع %)31.7(األطفال في الجزائر عن بقية الدول األخرى بنسـبة 
فــي المرتبــة " رفنــي حلــول لمشــكالتيتع"، وجــاء إشــباع %)37.5(فــي العــراق بنســبة  بــروزاً أكثــر " بالوحــدة
، إمـا إشـباع تكـوين صـداقات %)14.7(األطفال في تـونس عـن بقيـة الـدول األخـرى بنسـبة لدى  األولي

، فيمــا كانــت اإلشــباعات األخــرى %)3.8(األطفــال فــي الســعودية بنســبة لــدى  بــروزاً جديــدة كــان األكثــر 
األطفـال فـي لـدى  بروزاً ن أكثر خرىمع األموضوعات تصلح للنقاش على  كقضاء وقت الفراغ، والتعرف

  .%)25(العراق بنسبة 
األطفـال العـرب سـواء مـن لـدى  ويتضح من الجدول السـابق وجـود ثمـة تقـارب بـين اإلشـباعات المتحققـة

الذكور أو اإلناث، وٕان كان قـد تبـين وجـود اخـتالف ملحـوظ فيمـا يتعلـق بإشـباع تكـوين صـداقات جديـدة 
لـدى  ، في حين لم يأت ضـمن اإلشـباعات المتحققـة%)3.5(اإلناث بنسبة ى لد حيث برز هذا اإلشباع

  . الذكور
قــد جــاءوا فــي مقدمــة " ومعرفــة أخبــار جديــدة تهمنــى"، "زيــادة معلومــاتي"وممــا ســبق يتضــح أن إشــباعي 

طبيعـة  إلـىاألطفال في غالبية الدول العربية، وهـو مـا يرجـع لدى  باعات المتحققة من قراءة الجرائداإلش
لــم يــأت " تكــوين صــداقات جديــدة"لجرائــد  كوســيلة إعالميــة تهــتم بوظيفــة اإلخبــار، كمــا تبــين أن إشــباع ا

األطفـال العـرب مـن قـراءة الجرائـد  فـي دول الجزائـر، والعـراق، ولبنـان، لـدى  ضمن اإلشباعات المتحققة
  . ومصر
  :األطفال العرب من قراءة المجالتلدى  إلشباعات المتحققةا 75)

  )143(جدول رقم 
  األطفال العرب من قراءة المجالتلدى  اإلشباعات المتحققة

 
زيادة 

معلوماتي

معرفة 

أخبار 

جديدة  

 تھمنى

اكتسبت 

مھارات 

 جديدة

الراحة 

واالسترخاء

أتخلص من 

الشعور 

 بالوحدة

تعرفني 

حلول 

لمشكالتي

تكوين 

صداقات 

 جديدة

 أخرى
عدد 

 األطفال

  

  

  

الدولة

 

 80 11.3 1.3 7.5 27.5 33.8 26.3 22.5 43.8 تونس

 36 16.7 0. 19.4 27.8 41.7 30.6 44.4 41.7 الجزائر

 59 3.4 3.4 18.6 28.8 20.3 20.3 39.0 52.5السعودية

 17 0. 11.8 17.6 58.8 11.8 23.5 23.5 52.9 العراق

 35 0. 0. 0. 2.9 2.9 0. 11.4 11.4 لبنان

 35 2.9 0. 5.7 62.9 28.6 2.9 25.7 2.9 مصر

 النوع

  

 88 3.4 0. 4.5 26.1 27.3 15.9 27.3 34.1 ذكور

 174 8.6 2.9 14.4 33.9 24.7 20.1 28.7 37.4 إناث

 262 6.9 1.9 11.1 31.3 25.6 18.7 28.2 36.3 اإلجمالي
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قـــد احتـــل المرتبـــة األولـــي مـــن اإلشـــباعات " زيـــادة معلومـــاتي"توضـــح بيانـــات الجـــدول الســـابق أن إشـــباع 
، %)36.3(ألطفال العرب عينـة الدراسـة بعـد قـراءة المجـالت بنسـبة تكـرار فـي المتوسـط الدى  المتحققة

، ثـم %)31.3(بنسـبة تكـرار فـي المتوسـط " أتخلـص مـن الشـعور بالوحـدة"تاله في المرتبة الثانية إشباع 
نمـا ، بي%)28.2(بنسـبة تكـرار فـي المتوسـط " معرفة أخبار جديدة تهمنى"جاء في المرتبة الثالثة إشباع 

، واحتـل إشـباع %)25.6(في المرتبة الرابعة بنسبة تكـرار فـي المتوسـط " الراحة واالسترخاء"جاء إشباع 
تعرفنـي "، وجـاء إشـباع %)18.7(المرتبـة الخامسـة بنسـبة تكـرار فـي المتوسـط " اكتسبت مهارات جديدة"

المرتبـــة الســـابعة ، وفـــي %)11.1(فـــي المرتبـــة السادســـة بنســـبة تكـــرار فـــي المتوســـط " حلـــول لمشـــكالتي
موضـــوعات تصـــلح  علـــى  كقضـــاء وقـــت الفـــراغ وتنميـــة هوايـــاتي والتعـــرف"جـــاءت اإلشـــباعات األخـــرى 

المرتبـة األخيـرة بنسـبة " تكـوين صـداقات جديـدة"فيما احتل إشـباع ، %)6.9(بنسبة " للنقاش مع اآلخرين
)1.9   .(%  

األبرز في العراق عن بقية الـدول العربيـة  كان" زيادة معلوماتي"وتبرز بيانات الجدول السابق إن إشباع 
األطفـال فـي الجزائــر لـدى  ، بينمـا كـان إشـباع معرفــة أخبـار جديـدة تهمنـى أكثـر تحققــاً %)52.9(بنسـبة 
األطفـال فـي الجزائـر بنسـبة لـدى  ، فيما كان إشباع اكتسبت مهارات جديدة أكثر تحققاً %)44.4(بنسبة 

األطفــــال فــــي الجزائــــر بنســــبة لــــدى  كــــان أكثــــر تحققــــاً " رخاءالراحــــة واالســــت"، وكــــذلك إشــــباع %)30.6(
األطفال في مصر مقارنـة ببقيـة لدى  ، وكان إشباع التخلص من الشعور بالوحدة أكثر تحققاً %)41.7(

األطفـال فـي لدى  المقدمة" تعرفني حلول لمشكالتي"، بينما احتل إشباع %)62.9(الدول العربية بنسبة 
أكثــر  "تكــوين صــداقات جديــدة"، فيمــا كــان إشــباع %)19.4(ول العربيــة بنســبة الجزائــر مقارنــة ببقيــة الــد

، فيما كانـت اإلشـباعات األخـرى %)11.8(األطفال في العراق مقارنة بالدول األخرى بنسبة لدى  تحققاً 
موضـوعات تصـلح  للنقـاش مـع اآلخـرين هـي األكثـر علـى  كقضاء وقت الفراغ وتنمية هواياتي والتعرف

  %).16.7(األطفال الجزائريين بنسبة لدى  بروزاً 
األطفــال العــرب لــدى  كمــا يتبــين مــن خــالل الجــدول الســابق وجــود ثمــة تقــارب بــين اإلشــباعات المتحققــة

ســواء مــن الــذكور أو اإلنــاث بعــد قــراءة المجــالت، وٕان كــان قــد تبــين وجــود اخــتالف ملحــوظ فيمــا يتعلــق 
، في حـين لـم يـأتي %)3.5(اإلناث بنسبة لدى  اعحيث برز هذا اإلشب" تكوين صداقات جديدة"بإشباع 
  .الذكورلدى  اإلشباعات المتحققة ضمن

األطفــال لــدى  وممــا ســبق، يتضــح أن اإلشــباعات المتحققــة مــن قــراءة المجــالت قــد بــرزت بشــكل أكبــر
الجزائـــريين مقارنـــة باألطفـــال فـــي بقيـــة الـــدول العربيـــة األخـــرى، كمـــا اتضـــح وجـــود ثمـــة اتفـــاق بـــين دول 

ئــر ولبنــان ومصــر فــي عــدم ظهــور إشــباع الرغبــة فــي تكــوين صــداقات جديــدة ضــمن اإلشــباعات الجزا
  .في هذه الدول األطفاللدى  المتحققة
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  : األطفال العرب من تصفح اإلنترنتلدى  إلشباعات المتحققةا 76)
 ) 144(جدول رقم 

 األطفال العرب من تصفح اإلنترنتلدى  اإلشباعات المتحققة

 
زيادة 

معلوماتي

عرفة م

أخبار 

جديدة  

 تھمنى

اكتسبت 

مھارات 

 جديدة

الراحة 

واالسترخاء

أتخلص من 

الشعور 

 بالوحدة

تعرفني 

حلول 

 لمشكالتي

تكوين 

صداقات 

 جديدة

 أخرى
عدد 

األطفال

  

  

الدولة

  

 126 15.1  53.2 17.5 31.0 33.3 27.0 22.2 61.1 تونس

 111 14.4 75.7 45.9 43.2 40.5 47.7 41.4 76.6 الجزائر

 242 7.9 70.7 23.6 31.8 17.4 27.3 34.3 63.6 السعودية

 56 16.1 44.6 17.9 39.3 26.8 23.2 12.5 39.3 العراق

 155 6. 16.8 13.5 7.1 3.2 1.9 12.9 12.3 لبنان

 135 0. 58.5 2.2 31.1 31.1 17.8 27.4 52.6 مصر

النوع 
 419 5.3 57.3 16.5 22.7 20.5 19.6 17.2 47.5 ذكور

 406 10.3 52.2 23.4 35.5 25.9 27.3 36.7 56.4 إناث

 824 7.8 54.9 19.9 29.0 23.2 23.4 26.8 51.9 اإلجمالي

قـــد جـــاء فـــي المرتبـــة األولـــي مـــن " إشـــباع تكـــوين صـــداقات جديـــدة"تكشـــف بيانـــات الجـــدول الســـابق إن 
، تـاله فـي %)54.9(متوسـط األطفال بعد تصفح اإلنترنت بنسـبة تكـرار فـي اللدى  اإلشباعات المتحققة

، ثم جاء فـي المرتبـة الثالثـة %)51.9(بنسبة تكرار في المتوسط " زيادة معلوماتي"المرتبة الثانية إشباع 
معرفــة أخبــار "، واحتــل إشـباع %)29(بنســبة تكـرار فــي المتوسـط " أتخلــص مـن الشــعور بالوحـدة"إشـباع 

، وفـي المرتبـة الخامسـة جـاء إشـباع %)26.8(سـط المرتبة الرابعـة بنسـبة تكـرار فـي المتو " جديدة تهمنى
فــي " الراحــة واالســترخاء"، وجــاء إشــباع %)23.4(بنســبة تكــرار فــي المتوســط " اكتســبت مهــارات جديــدة"

المرتبـة " تعرفنـي حلـول لمشـكالتي"، واحتل إشباع %)23.2(المرتبة السادسة بنسبة تكرار في المتوسط 
كقضـاء وقـت الفـراغ وتنميـة "، وجاءت اإلشباعات األخرى %)19.9(السابعة بنسبة تكرار في المتوسط 

  %).7.8(في المرتبة األخيرة بنسبة تكرار في المتوسط " هواياتي
األطفــال فــي لــدى   بــروزاً أنمــاط اإلشــباعات كانــت أكثــر  جميــعويتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق إن 

، وٕاشـباع %)76.6(بنسـبة " ادة معلوماتيزي"دولة الجزائر مقارنة ببقية الدول األخرى؛ حيث جاء إشباع 
، %)47.7(بنســبة " اكتســبت مهــارات جديــدة"، وٕاشــباع %)41.4(بنســبة " معرفــة أخبــار جديــدة تهمنــى"

، %)43.2(، وٕاشباع التخلص من الشعور بالوحدة بنسبة %)40.5(بنسبة " الراحة واالسترخاء"وٕاشباع 
، %)75.7(باع تكـوين صـداقات جديـدة بنسـبة ، وٕاشـ%)45.9(وٕاشباع تعرفني حلول لمشـكالتي بنسـبة 
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األطفـال فـي لـدى  فيما كانت اإلشباعات األخرى  كقضاء وقت الفراغ وتنمية هواياتي هـي األكثـر تحققـاً 
  %).16.1(ل العربية األخرى بنسبة العراق عن الدو 

وين صـداقات اإلناث عن الـذكور، باسـتثناء إشـباع تكـ ىكما يتبين ارتفاع نسبة تحقق هذه اإلشباعات لد
علـى %)52.2(و%) 57.3(الـذكور عـن اإلنـاث حيـث جـاء بنسـبة لـدى  جديدة فقد ارتفعت نسبة تحققه

  .التوالى
األطفــال لــدى  وممــا ســبق، يتضــح أن اإلشــباعات المتحققــة مــن تصــفح اإلنترنــت قــد بــرزت بشــكل أكبــر

يتضـــح أن إشـــباع تكـــوين الجزائـــريين مقارنـــة باألطفـــال فـــي الـــدول العربيـــة األخـــرى عينـــة الدراســـة، كمـــا 
لـــدى  صــداقات جديـــدة قـــد احتـــل نســـب مرتفعـــة فـــي غالبيــة الـــدول العربيـــة بالنســـبة لإلشـــباعات المتحققـــة

طبيعــة اإلنترنــت  إلــىاألطفــال مــن تصــفح اإلنترنــت مقارنــة بالوســائل األخــرى، وهــو مــا يمكــن إرجاعــه 
  .خرينلية يتيح التواصل مع اآلكوسيلة إعالمية تتسم بقدر كبير من التفاع

  
  : قييم األطفال العرب للبرامج والمضامين التي يقدمها التليفزيونت 77)

  )145(جدول رقم 
  تقييم األطفال العرب للبرامج والمضامين التي يقدمها التليفزيون

 عدد األطفال ضعيف متوسط ممتاز 

 الدولة

  65.9 30.3 3.8 185  تونس

 45.5 49.5 5.0 200 الجزائر

 67.6 30.5 1.9 210 السعودية

 51.8 44.7 3.5 141 العراق

 0 191. 12.2 87.8 لبنان

 75.5 23.0 1.5 204 مصر

 النوع
 59.4 37.3 3.3 529 ذكور

 59.5 37.9 2.6 602 إناث

 59.5 37.6 2.9 1130  اإلجمالي

يـــة يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أن تقيـــيم األطفـــال العـــرب عينـــة الدراســـة للبـــرامج والمضـــامين التليفزيون 
، وفي المرتبة الثانية جاء %)59.5(قد جاء في المرتبة األولي بنسبة تكرار في المتوسط " ممتاز"بتقدير
" ضـعيف"، وفي المرتبـة الثالثـة واألخيـرة جـاء تقـدير %)37.6(بنسبة تكرار في المتوسط " متوسط"تقدير

  %).2.9(بنسبة تكرار في المتوسط 
األطفــال عينــة الدراســة للبــرامج والمضــامين التليفزيونيــة بتقــدير وتكشــف بيانــات الجــدول الســابق أن تقيــيم 

فــي  بــروزاً أكثــر "  متوســط"، فــي حــين كــان تقــدير%)75.5(فــي مصــر بنســبة  بــروزاً كــان أكثــر " ممتــاز"
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فــي الجزائــر بنســبة  بــروزاً أكثــر " ضــعيف"، بينمــا كــان تقــدير %)87.8(لبنــان عــن الــدول األخــرى بنســبة 
)5.(%  

للمضــامين  اً أو إناثــ اً دول الســابق ثمــة تقــارب فــي تقييمــات األطفــال العــرب ســواء ذكــور وتبــرز بيانــات الجــ
" ضـعيف"والبرامج التليفزيونية، وٕان كان قد تبين أن تقييم الذكور للبرامج والمضـامين التليفزيونيـة بتقـدير 

ى لــد %)2.6(الــذكور فــي مقابــل لــدى  %)3.3(قــد حظــي بنســبة أكبــر عــن اإلنــاث، حيــث احتــل نســبة 
  .اإلناث

لعـــرب بوجـــه عـــام يـــرون أن البـــرامج والمضـــامين التليفزيونيـــة  اوممـــا ســـبق يتضـــح أن غالبيـــة األطفـــال 
ممتــازة، كمــا يتبــين وجــود اختالفــات طفيفــة بــين درجــة تقيــيمهم للبــرامج والمضــامين التليفزيونيــة بحســب 

  .متغير النوع
  

  : قييم األطفال العرب للبرامج والمضامين اإلذاعيةت 78)
  )146(رقم جدول 

  تقييم األطفال العرب للبرامج والمضامين اإلذاعية
 عدد األطفال ضعيفة متوسطة ممتاز 

 الدولة

  

  

  

  

  

 26 3.8 46.2 50.0 تونس

 56 12.7 38.2 49.1 الجزائر

 37 16.2 51.4 32.4 السعودية

 18 22.2 55.6 22.2 العراق

 1 0. 100.0 0. لبنان

 23 17.4 52.2 30.4 مصر

 النوع

 

 72 12.5 41.7 45.8 ذكور

 89 14.8 51.1 34.1 إناث

 161 13.8 46.9 39.4 اإلجمالي

تكشـــف بيانـــات الجـــدول الســـابق أن تقيـــيم األطفـــال العـــرب عينـــة الدراســـة للبـــرامج والمضـــامين اإلذاعيـــة 
ــ%)46.9(قــد جــاء فــي المرتبــة األولــي بنســبة تكــرار فــي المتوســط " متوســط"بتقــدير  ي المرتبــة ، تــاله ف

، وفــي المرتبــة الثالثــة واألخيــرة  جــاء تقــدير %)39.4(بنســبة تكــرار فــي المتوســط " ممتــاز"الثانيــة تقــدير 
  %)13.8(بنسبة تكرار في المتوسط " ضعيف"

ويتضح من بيانات الجدول السابق أن تقييم األطفـال عينـة الدراسـة البـرامج والمضـامين اإلذاعيـة بتقـدير 
فـي لبنـان  بـروزاً أكثـر " متوسـط"، فـي حـين كـان تقـدير%)50(فـي تـونس بنسـبة  زاً بـرو كان أكثـر " ممتاز"

  %). 22.2(هو األبرز في العراق بنسبة " ضعيف"، وتقدير %)100(بنسبة 
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تقييمـات األطفـال العـرب للمضـامين والبـرامج  ىوتؤكد بيانات الجدول السابق وجود اختالفـات بـين مسـتو 
لــدى  "ممتـاز"ث كانـت نســبة تقيـيم البـرامج والمضــامين اإلذاعيـة بتقــدير اإلذاعيـة طبقـًا لمتغيــر النـوع، حيــ

فيمــا كانــت نســبة تقيــيم الــذكور البــرامج والمضــامين  ،اإلنــاثلــدى  %)34.1(مقابــل %) 45.8(الــذكور 
اإلنــــاث، وكانــــت نســــبة تقيــــيم الــــذكور للمضــــامين لــــدى  %)51.1(مقابــــل %) 41.7" (متوســــط"بتقــــدير
  .اإلناثلدى  %)14.8( مقابل%) 12.5" (ضعيف"عية بتقدير اإلذا

مـا، كمـا يتبـين  حـدٍ  إلـىمضـامين اإلذاعيـة ن عـن البـرامج والالعرب راضـو  ومما سبق يتضح أن األطفال
  .أن تقييم الذكور للبرامج والمضامين اإلذاعية أكثر إيجابية من تقييم اإلناث لتلك البرامج والمضامين

   
     :قييم األطفال العرب لمضامين الجرائدت 79)

  )147(جدول رقم 
  تقييم األطفال العرب لمضامين الجرائد 

 عدد األطفال ضعيف متوسط ممتاز 

 الدولة

 34 2.9 55.9 41.2 تونس

 63 3.2 49.2 47.6 الجزائر

 52 5.8 61.5 32.7 السعودية

 8 37.5 62.5 0. العراق

 8 0. 100.0 0. لبنان

 24 4.2 54.2 41.7 مصر

 النوع
 103 3.0 55.0 42.0 ذكور

 86 8.5 56.1 35.4 إناث

 189 5.5 55.5 39.0 اإلجمالي

توضـــح  بيانـــات الجـــدول الســـابق أن تقيـــيم األطفـــال العـــرب عينـــة الدراســـة للمضـــامين الصـــحفية بتقـــدير 
، تــاله فــي المرتبــة الثانيــة %)55.5(قــد جــاء فــي المرتبــة األولــي بنســبة تكــرار فــي المتوســط " متوســط"

" ضــعيف"، وفــي المرتبــة الثالثــة واألخيــرة جــاء تقــدير %)39(بنســبة تكــرار فــي المتوســط  "ممتــاز"تقــدير 
  %).5.5(بنسبة تكرار في المتوسط 

كـان " ممتـاز"وتكشف بيانات الجدول السابق أن تقييم األطفال عينة الدراسة المضامين الصحفية بتقدير 
فــي لبنــان بنســبة  بــروزاً أكثــر "  متوســط"، فــي حــين كــان تقــدير %)47.6(فــي الجزائــر بنســبة  بــروزاً أكثــر 

  %). 37.5(هو األبرز في العراق بنسبة " ضعيف"، وتقدير%)100(
ثمــة تقــارب بــين الــذكور واإلنــاث مــن األطفــال العــرب فــي مســتويات  إلــىوتشــير بيانــات الجــدول الســابق 

لـذكور لتلـك المضـامين وٕان كان قـد تبـين أن مسـتويات تقيـيم ا، تقييماتهما للمضامين التي تقدمها الجرائد
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%) 42( أكثر إيجابية من مستويات تقييم اإلناث؛ حيث جاء تقييم األطفـال الـذكور بدرجـة ممتـاز بنسـبة
  .اإلناثلدى  %)35.4(مقابل 

 
  : قييم األطفال العرب لمضامين المجالتت 81)

  ) 148(جدول رقم 
  تقييم األطفال العرب لمضامين المجالت

 لعدد األطفا ضعيف متوسط ممتاز 

 الدولة

 80 3.8 51.3 45.0 تونس

 36 0. 44.4 55.6 الجزائر

 59 3.4 59.3 37.3 السعودية

 17 11.8 52.9 35.3 العراق

 35 0. 66.7 33.3 لبنان

 35 5.7 57.1 37.1 مصر

 النوع
 88 7.3 58.5 34.1 ذكور

 174 2.0 51.0 47.0 إناث

 262 3.9 53.6 42.5 اإلجمالي

أن تقيـــيم األطفـــال العـــرب عينــــة الدراســـة للمضـــامين التـــي تقــــدمها  إلــــىلجـــدول الســـابق تشـــير بيانـــات ا
، تــاله فــي %)53.6(قــد جــاء فــي المرتبــة األولــي بنســبة تكــرار فــي المتوســط " متوســط"المجــالت بتقــدير 

بة بنسـ" ضعيف"، وفي المرتبة الثالثة واألخيرة جاء تقدير %)42.5(بنسبة " ممتاز"المرتبة الثانية تقدير 
  %).3.9(تكرار في المتوسط 

كـان " ممتـاز"وتوضح بيانات الجدول السابق أن تقييم األطفال عينة الدراسة لمضامين المجـالت بتقـدير 
فــي لبنــان بنســبة  بــروزاً أكثــر " متوســط"، فــي حــين كــان تقــدير %)55.6(هــو األبــرز فــي الجزائــر بنســبة 

  .%)11.8( هو األبرز في العراق بنسبة" ضعيف"، وتقدير %)66.7(
تقيـــيم األطفـــال العـــرب عينـــة الدراســـة لمضـــامين مســـتوى  اخـــتالف إلـــىوتشـــير بيانـــات الجـــدول الســـابق 
حيـــث يتبـــين أن مســـتويات تقيـــيم اإلنـــاث لتلـــك المضـــامين كانـــت أكثـــر ، المجـــالت بحســـب متغيـــر النـــوع

" ممتـاز"بتقـدير  إيجابية من مستويات تقييم الذكور، حيث جاء تقييم األطفال اإلناث لمضامين المجالت
  .الذكورلدى  %)34.1(مقابل %) 47(بنسبة 

مــا، وٕان  حــدٍ  إلــىن المجــالت وممــا ســبق يتضــح أن األطفــال العــرب عينــة الدراســة راضــيين عــن مضــامي
األطفال عينة الدراسة فـي دولتـي الجزائـر لدى  كان يتبين ارتفاع معدالت الرضا عن مضامين المجالت

  .ودة المضمون المقدم فى المجالت التى تصدر من تلك الدولولبنان وهو ما قد يرجع إلى ج
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  :قييم األطفال العرب لمضامين اإلنترنتت 81)
  )149(جدول رقم 

  تقييم األطفال العرب لمضامين اإلنترنت
 عدد األطفال ضعيف متوسط ممتاز 

الدولة

 126 8. 11.9 87.3 تونس

 111 1.8 15.3 82.9 الجزائر

 242 4. 6.6 93.0 السعودية

 56 1.8 28.6 69.6 العراق

 155 0. 20.0 80.0 لبنان

 135 7. 5.2 94.1 مصر

 النوع
 419 1.1 9.2 89.7  ذكور

 406 6. 13.1 86.4 إناث

 824 8. 11.1 88.0 اإلجمالي

" ممتـاز"توضح بيانات الجدول السابق أن تقييم األطفال العرب عينة الدراسة لمضامين اإلنترنت بتقـدير 
ـــد جـــا ـــي بنســـبة تكـــرار فـــي المتوســـط ق ـــة تقـــدير %)88.8(ء فـــي المرتبـــة األول ـــة الثاني ـــاله فـــي المرتب ، ت

بنسبة تكرار في المتوسـط " ضعيف"، وفي المرتبة الثالثة واألخيرة جاء تقدير %)11.1(بنسبة " متوسط"
)8 .(%.  

كـان " ممتـاز"بتقـدير وتكشف بيانات الجدول السابق أن تقييم األطفال عينة الدراسـة لمضـامين اإلنترنـت 
فــي العــراق بنســبة  بــروزاً أكثــر " متوســط"، فــي حــين كــان تقــدير %)94.1(هــو األبــرز فــي مصــر بنســبة 

  %). 1.8(هو األبرز في دولتي الجزائر والعراق بنفس النسبة " ضعيف"، بينما كان تقدير %)28.6(
 اً أو إناثـــ اً رب ســـواء ذكـــور تبـــرز بيانـــات الجـــدول الســـابق وجـــود ثمـــة تقـــارب بـــين تقييمـــات األطفـــال العـــ

لمضـــامين اإلنترنـــت، وٕان كـــان تقييمـــات الـــذكور أكثـــر إيجابيـــة بنســـب قليلـــة عـــن تقييمـــات اإلنـــاث لتلـــك 
، مقابــــل %)89.7(بنســــبة " ممتــــاز"المضــــامين، حيــــث جــــاء تقيــــيم الــــذكور لمضــــامين اإلنترنــــت بتقــــدير

  . اإلناث ىلد%) 86.4(
ـــــال العـــــرب ع ـــــة األطف ـــــة الدراســـــة راضـــــيوممـــــا ســـــبق يتضـــــح أن غالبي ـــــتو ين  ن عـــــن مضـــــامين اإلنترن

، كمــا يتبــين وجــود اختالفــات طفيفــة بــين مســتويات تقيــيمهم لمضــامين اإلنترنــت بحســب "ممتــاز"بتقــدير
  .متغير النوع
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 : األطفال في متابعة بعض المواد اإلعالمية وأسبابها ىعل قابة الوالدينر  82)
  )150(جدول رقم 

 تابعة بعض المواد اإلعالمية وأسبابهااألطفال في م ىعل رقابة الوالدين

 

نسبة من 

يمنعھم 

ھم منؤآبا

متابعة 

بعض 

المواد 

اإلعالمية

عدد 

األطفال

ال تناسب 

 سني

تتعار

ض مع 

وقت 

الدراسة

غير 

 مفيدة
 عنيفة

يرونھا 

 سيئة
أخرى

ال 

أعرف

  عدد

األطفال الذين 

يمنعھم 

ھم من ؤآبا

متابعة بعض 

المواد 

 اإلعالمية

  

  

  

  

 الدولة

  

 148 3.1.0 77.3 39.824.225.8 54.7 196 65.3 نستو

 3.22.4135 64.0 65.644.840.8 60.8 200 62.5الجزائر

 126 5.9.0 62.4 53.522.813.9 50.5 263 38.4السعودية

 1.574 0. 19.1 69.120.622.1 63.2 150 45.3 العراق

 58 0. 0. 73.9 52.221.734.8 41.3 201 92.0 لبنان

 86 0. 0. 32.0 80.012.016.0 30.0 250 20.0 مصر

النوع

 

 271 1.3.9 57.3 62.122.831.9 46.6 608 43.4 ذكور

  356  3.8.7 60.1 53.830.422.0 58.0 652 49.8 إناث

  627  8. 2.7  58.9  26.4 27.0 57.5  52.9 1259  46.7  اإلجمالي

هم مـــن نطفــال العــرب عينـــة الدراســة قــد أقــروا بــأن والــديهم يمنعــو تكشــف بيانــات الجــدول الســابق أن األ
، وجــاء فــي مقدمــة األســباب %)46.7(متابعــة بعــض المضــامين اإلعالميــة بنســبة تكــرار فــي المتوســط 

، تـــاله فـــي %)58.9(بنســـبة تكـــرار فـــي المتوســـط " يرونهـــا ســـيئة"التـــي أوضـــحها هـــؤالء األطفـــال ســـبب 
، فيما احتل سـبب %)57.5(بنسبة تكرار في المتوسط " وقت الدراسةتتعارض مع "المرتبة الثانية سبب 

، وفـي المرتبـة الرابعــة جـاء ســبب %)52.9(المرتبــة الثالثـة بنسـبة تكــرار فـي المتوســط " ال تناسـب سـني"
" عنيفــة"، تــاله فــي المرتبــة الخامســة ســبب كونهــا %)27(بنســبة تكــرار فــي المتوســط " غيــر مفيــدة "إنهــا 

فـي كـون بعــض هـذه المضـامين تتســبب  أخــرىفـي المرتبـة السادســة جـاءت أسـباب ، و %)26.4(بنسـبة 
األســباب "، واحتلــت فئــة %)2.7(بنســبة " دنالىــاتتعــارض مــع عاداتنــا وتق"، وكونهــا "تضــييع الوقــت"فــي 

 .%).8(المرتبة الثامنة بنسبة تكرار في المتوسط " غير المعروفة
يين هــــم األكثــــر منعــــًا مــــن متابعــــة بعــــض المضــــامين أن األطفــــال اللبنــــان إلــــىوتشــــير بيانــــات الجــــدول 

ال تناســب "، وكــان ســبب %)92(اإلعالميــة مقارنــة باألطفــال فــي الــدول األخــرى عينــة الدراســة بنســبة 
" تتعـارض مـع وقـت الدراسـة"، فيمـا كـان سـبب %)63.2(في دولة العراق بنسبة  بروزاً هو األكثر " سني

فــي المرتبــة األولــي بدولــة الجزائــر " غيــر مفيــدة"ء ســبب ، فيمــا جــا%)80(هــو األبــرز فــي مصــر بنســبة 
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، وكـــذلك كـــان ســـبب كـــون بعـــض المضـــامين %)44.8(مقارنـــة بالـــدول األخـــرى عينـــة الدراســـة بنســـبة 
هـو األبـرز " يرونهـا سـيئة"، فيمـا كـان سـبب %)40.8(هو األبرز في الجزائـر بنسـبة " عنيفة"اإلعالمية 

، "تضـييع الوقـت"نت األسـباب األخـرى فـي كونهـا تتسـبب فـي ، فيما كا%)77.3(في دولة تونس بنسبة 
هـي " ال أعرف"، وكانت  فئة %)5.9(هي األبرز في السعودية بنسبة " دنالىاتتعارض مع عاداتنا وتق"و

  %).2.4(األبرز في الجزائر بنسبة 
حيــث  اإلنــاث بشــكل ملحــوظ عــن الــذكور،علــى  وتبــرز بيانــات الجــدول الســابق ارتفــاع مســتويات الرقابــة

، مقابـــل %)49.8(بلغـــت نســـبة اإلنـــاث الـــذين يـــتم مـــنعهم مـــن التعـــرض لـــبعض المضـــامين اإلعالميـــة 
  .من الذكور%) 43.4(

هــي أكثــر األســباب التــي " تتعــارض مــع وقــت الدراســة"، "يرونهــا ســيئة"وممــا ســبق يتضــح  أن أســباب 
عالمية، كما يمكـن إرجـاع أوضحها األطفال العرب بشأن منعهم من متابعة بعض المواد والمضامين اإل

  .غالبية المجتمعات العربيةعلى  اإلناث نظرًا لسيطرة الثقافة الذكوريةعلى  ارتفاع نسبة الرقابة
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بحقوق  ارائهم بشأن اهتمامهالعرب للمضامين الموجهة للكبار وآتابعة األطفال م 83)
 : الطفل

  )151(جدول رقم 
 رائهم بشأن اهتمامها بحقوق الطفلن الموجهة للكبار وآالعرب للمضاميمتابعة األطفال 
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الدولة

 77 0. 57.158.4 44.2 54.527.3 171 74 196 53.1 تونس

 52 3.8 61.546.2 26.9 51.948.1 167 59 200 44.0 الجزائر

 78 9.0 53.839.7 41.0 51.356.4 159 78 263 38.0السعودية

 12.489 52.841.6 51.7 32.631.5 138 86 150 69.3 العراق

 18 0. 72.222.2 16.7 83.327.8 59 40 201 42.0 لبنان

 12 0. 66.716.7 25.0 25.066.7 97 34 250 14.0 صرم

 النوع

 

 127 7.1 55.939.4 37.0 39.444.1 351 61 608 36.8 ذكور

 199 5.5 57.846.7 42.7 53.337.7 440 74 652 44.4 إناث

 326 6.1 57.143.9 40.5 47.940.2 791 68 1259 40.8 اإلجمالي

ض األطفـــال العـــرب عينـــة الدراســـة يشـــاهدون المـــواد والمضـــامين يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق، أن بعـــ
، كمــا أنهــم يــرون أنهــا تعــالج حقــوق %)40.8(اإلعالميــة الموجهــة للكبــار بنســبة تكــرار فــي المتوســط 

وبالنســبة لمظــاهر اهتمــام المضــامين الموجهــة %). 68(األطفــال وقضــاياهم بنســبة تكــرار فــي المتوســط 
بنســبة تكــرار فــي " تهــتم بقضــايا األطفــال المعــاقين"فــي مقــدماتها كونهــا للكبــار بحقــوق الطفــل، فقــد جــاء 

بنســبة تكــرار فــي " تنــاقش قضــايا الطفــل األساســية"، تــاله فــي المرتبــة الثانيــة كونهــا %)57.1(المتوســط 
بنسـبة تكـرار فــي " التفكيـر وٕابـداء الـرأيعلــى  تشـجعني"، وفـي المرتبـة الثالثـة كونهـا %)47.9(المتوسـط 
بنسـبة تكـرار فـي " تعلمنـي طريقـة الحـوار مـع اآلخـرين"، وفـي المرتبـة الرابعـة كونهـا %)43.9(المتوسط 
بنســبة تكــرار " تقــديم معلومــات جديــدةعلــى  تحــرص"فــي المرتبــة الخامســة كونهــا و  ،%)40.5(المتوســط 

تزيـد مـن "تتمثـل فـي كونهـا  أخـرى، وجاء في المرتبة السادسـة واألخيـرة مظـاهر %)40.5(في المتوسط 
  %).6.1(بنسبة تكرار في المتوسط " التفاعل مع من حوليعلى  تشجعني"، و"معلوماتي
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ويتبـين مـن الجـدول السـابق أن األطفـال فـي العــراق هـم األكثـر متابعـة للمـواد اإلعالميـة الموجهـة للكبــار 
، كمــا أنهــم أيضــًا هــم الــذين يــرون أن هــذه المضــامين تعــالج %)69.3(عــن بقيــة الــدول األخــرى بنســبة 
كــان " تنــاقش قضــايا الطفــل األساســية"، كمــا يتضــح أن مظهــر %)86(حقــوق الطفــل ومشــكالته بنســبة 

تقـديم معلومـات جديـدة علـى  تحـرص"، فيمـا كـان  مظهـر %)83.3(في دولة لبنـان بنسـبة  بروزاً األكثر 
هـو األبـرز  "تعلمنـي طريقـة الحـوار مـع اآلخـرين"، وكـان مظهـر %)66.7(هو األبرز في مصر بنسـبة 

مرتبـة متقدمـة فـي دولـة " تهـتم بقضـايا األطفـال المعـاقين"، فيما احتل مظهر%)51.7(في العراق بنسبة 
التفكيــر علــى  تشــجعني"، بينمــا كــان مظهــر %)52.8(العــراق عــن الــدول األخــرى عينــة الدراســة بنســبة 

ــــرأي ــــداء ال ــــونس بنســــبة " وٕاب ــــرز فــــي ت ــــد مــــ"، فيمــــا كانــــت المظــــاهر األخــــرى %)58.4(هــــو األب ن تزي
  %). 12.4(هي األبرز في العراق بنسبة " التفاعل مع من حوليعلى  تشجعني"، و"معلوماتي

اخــتالف تقييمــات األطفــال العــرب عينــة الدراســة لمضــامين الكبــار  إلــىوتشــير بيانــات الجــدول الســابق 
بحســب متغيــر النــوع، وتبــين أن مظــاهر اهتمــام مضــامين الكبــار بحقــوق الطفــل قــد حظيــت بنســبة أكبــر 

الـذي احتـل " تقـديم معلومـات جديـدةعلـى  تحـرص"حسب رأي اإلناث عن رأي الذكور، باستثناء مظهر ب
  %).37.7(عن اإلناث %) 44.1(الذكور لدى  نسبة أكبر

وممــا ســبق يتضــح أن غالبيــة األطفــال العــرب يــرون أن أكثــر حقــوق الطفــل التــي تهــتم بهــا المضــامين 
ال المعـاقين، وكـذلك مناقشـتها لقضـايا الطفـل األساسـية، وأن الموجهة للكبار هي مناقشتها لحقـوق األطفـ

  .  اختلفت نسب تلك المظاهر في رأي األطفال بالدول عينة الدراسة
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  :قوق الطفل التي تهتم بها وسائل اإلعالم من وجهة نظر األطفال العربح 84)
  )152(جدول رقم 

 العرب حقوق الطفل التي تهتم بها وسائل اإلعالم من وجهة نظر األطفال
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الدولة

 177 9.0 35.9 57.2 49.0 47.6 40.7 9.7 44.8 21.4 34.5 196 74.0 تونس

 156 7.9 53.9 34.2 72.4 35.5 59.2 17.1 48.7 48.7 22.4 200 38.0 الجزائر

 210 3.0 15.1 21.7 59.6 12.0 36.1 14.5 21.1 41.0 13.3 263 63.1السعودية

 127 4.4 31.0 39.8 50.4 35.4 28.3 22.1 33.6 42.5 36.3 150 75.3 العراق

 60 0. 30.0 66.7 76.7 26.7 20.0 0. 16.7 10.0 46.7 201 60.0 لبنان

 103 0. 28.6 3.6 92.9 0. 32.1 0. 3.6 14.3 3.6 250 11.2 مصر

النوع
 395 2.8 20.6 26.6 69.1 23.0 38.7 11.0 22.7 33.0 20.2 608 52.7 كورذ

 438 7.6 40.6 49.3 49.3 35.9 37.0 16.3 42.4 35.5 31.9 652 48.1 إناث

 833 5.2 30.5 37.8 59.3 29.4 37.8 13.6 32.4 34.2 26.0 1259 50.3 اإلجمالي
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ل العــرب عينــة الدراســة قــد أقــروا بــأن وســائل اإلعــالم تهــتم فــي تبــرز بيانــات الجــدول الســابق أن األطفــا
، وجــاء فــي مقدمــة حقــوق الطفــل التــي %)50.3(مضــامينها بحقــوق الطفــل بنســبة تكــرار فــي المتوســط 

بنســـبة تكـــرار فـــي " الحـــق فـــي التســـلية واللعـــب"تهـــتم بهـــا وســـائل اإلعـــالم بحســـب رأي األطفـــال العـــرب 
الحق  فـي "و، "الحق في التعبير عن رأيي"ثانية  جاء بنفس النسبة وفي المرتبة ال ،%)59.3(المتوسط 
الحــق فــي "، وفــي المرتبــة الثالثــة جــاء %)37.8(بنســبة تكــرار فــي المتوســط " المعلومــاتعلــى  الحصــول
الحق في الرعايـة "، وفي المرتبة الرابعة جاء %)34.2(بنسبة تكرار في المتوسط " نفسيعلى  اعتمادي
حقــــوق األطفــــال " ، وفــــي المرتبــــة الخامســــة جــــاءت %)32.4(ار فــــي المتوســــط بنســــبة تكــــر " الصــــحية
فــي المرتبــة السادســة بنســبة " الحــق فــي الحمايــة"، ثــم %)30.5(بنســبة تكــرار فــي المتوســط " المعــاقين

بنســبة تكــرار فــي المتوســط " الحــق فــي المســاواة"، وفــي المرتبــة الســابعة %)29.4(تكــرار فــي المتوســط 
، %)13.6(فــي المرتبــة الثامنــة بنســبة تكــرار فــي المتوســط " ي االحتفــاظ بأســراريالحــق فــ"، ثــم %)26(

وفي المرتبة التاسعة األخيرة جاءت مجموعة من الحقوق األخـرى كاالهتمـام بحقـوق أطفـال العشـوائيات، 
  %).5.2(بنسبة تكرار في المتوسط " وأطفال الشوارع

هــم أكثــر مــن يــرون أن وســائل اإلعــالم تهــتم  وتوضــح بيانــات الجــدول الســابق أن األطفــال فــي العــراق
" الحـق فـي المسـاواة"، وكـان %)75.3(بحقوق الطفل مقارنة باألطفال فـي الـدول األخـرى عينـة الدراسـة 

أكثــر " نفســيعلــى  الحــق فــي اعتمــادي" ، فيمــا كــان %)46.7(فــي دولــة لبنــان بنســبة  بــروزاً هــو األكثــر 
فــي  بــروزاً هــو األكثــر " الحــق فــي الرعايــة الصــحية" كــان  ، وأيضــاً %)48.7(فــي الجزائــر بنســبة  بــروزاً 

فــــي العــــراق بنســـــبة  بــــروزاً أكثــــر " الحــــق فــــي االحتفــــاظ بأســــراري" ، وكــــان %)48.7(الجزائــــر بنســــبة 
ـــر " المعلومـــاتعلـــى  ، بينمـــا كـــان الحـــق فـــي الحصـــول%)22.1( فـــي الجزائـــر بنســـبة  بـــروزاً هـــو األكث
الحـق "، في حين كان %)47.6(األبرز في تونس بنسبة  هو" الحق في الحماية"، فيما كان %)59.2(

" الحـق فـي التعبيـر عـن رأيـي"، وكـان %)92.9(فـي مصـر بنسـبة  بـروزاً هو األكثر " في التسلية واللعب
هي األبـرز فـي دولـة الجزائـر بنسـبة " حقوق األطفال المعاقين"، و%)66.7(في لبنان بنسبة  بروزاً أكثر 

أكثـر "  كاالهتمـام بحقـوق أطفـال العشـوائيات، وأطفـال الشـوارع"األخـرى ، فيما كانت الحقـوق %)53.9(
 %).9(في تونس بنسبة  بروزاً 

ويتضح من بيانات الجدول السابق أن الذكور من األطفال العرب يرون أن وسائل اإلعالم تهتم بحقـوق 
ذكور ، كمـــا الحـــظ وجـــود اختالفـــات بـــين الـــ%)48.1(عـــن اإلنـــاث %) 52.7(األطفـــال بنســـبة أكبـــر 

  .اهتمام وسائل اإلعالم بكل حق من حقوق الطفلمستوى  على واإلناث
هـو أكثـر حقـوق الطفـل التـي تهـتم بهـا وسـائل اإلعـالم مـن " الحق في التسـلية واللعـب"ومما سبق يتضح أن 

وهذا يعطى مؤشرًا لرؤيـة األطفـال العـرب لوسـائل االعـالم باعتبارهـا أداة  ،وجهة نظر األطفال عينة الدراسة
كما تبنى معظم األطفال العرب للحق فى المشاركة والتعبير عن الـرأى وأن وسـائل ، للترفيه فى المقام األول

لنيـــل هـــذا الحـــق، وظهـــر أيضـــًا أهميـــة حقـــوق البقـــاء والرعايـــة الصـــحية والحـــق فـــى  مهمـــةاإلعـــالم تعـــد أداه 
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مة للحفاظ على صحته ونمائـه، الحصول على المعلومات باعتبارها من الحقوق الحيوية للطفل العربى الالز 
أن وسـائل اإلعـالم لـم تعـط اهتمامـًا للحـق علـى  فيما تبـين ثمـة اتفـاق بـين األطفـال فـي دولتـي لبنـان ومصـر

وهـذا ينبغـى  ،في االحتفاظ بخصوصية الحياة الشخصية، وكذلك حقوق أطفال العشوائيات، وأطفـال الشـوارع
  .عالمى لقضايا وحقوق الطفل العربىة للترويج اإلعتبار عند وضع الخطط المستقبليأن يؤخذ فى اال

  
  :ظاهر عدم اهتمام وسائل اإلعالم بحقوق الطفل من وجهة نظر األطفال العربم 85)

  )153(جدول رقم 
  مظاهر عدم اهتمام وسائل اإلعالم بحقوق الطفل من وجهة نظر األطفال العرب
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الدولة

  

  

  

 196 2.0 27.5 25.525.5 17.6 72.5 196 26.0 تونس

 200  4.0 37.1 44.436.3 35.5 60.5 200 62.0 الجزائر

 263 9.3 29.9 30.922.7 22.7 76.3 263 36.9السعودية

 150 13.5 35.1 54.121.6 24.3 40.5 150 24.7 العراق

 62 0. 40.0 20.015.0 25.0 60.0 201 40.0 لبنان

 250 2.3 22.5 46.818.9 23.9 56.3 250 88.8 مصر

النوع

  

 537 2.4 28.5 35.626.9 29.2 63.6 608 47.3 ذكور

 584 6.4 29.5 45.621.8 22.8 59.4 652 51.9 إناث

 1121 4.5 29.0 41.024.1 25.8 125961.3 49.7 اإلجمالي

السابق أن األطفال العرب عينة الدراسة قد أقروا بأن وسائل اإلعالم ال تهتم في تكشف بيانات الجدول 
، وجاء في مقدمة مظاهر %)49.7(مضامينها بحقوق الطفل ومشكالته بنسبة تكرار في المتوسط 

بنسبة تكرار في " تقدم برامج ومواد مملة"عدم اهتمام وسائل اإلعالم بتلك الحقوق والمشكالت كونها 
بنسبة تكرار في " العنفعلى  تقدم برامج ومواد تشجع"، وفي المرتبة الثانية كونها %)61.3( المتوسط

بنسبة تكرار في " برامجها وموادها ال تزيد معرفتي"، وفي المرتبة الثالثة كون %)41(المتوسط 
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تكرار في في المرتبة الرابعة بنسبة " برامجها وموادها ال تعلمني مهارات جديدة"، ثم %)29(المتوسط 
إبداء الرأي على  برامجها وموادها ال تشجعني" ، وفي المرتبة الخامسة كانت %)25.8(المتوسط 

، وفي المرتبة األخيرة جاءت المظاهر األخرى مثل عدم %)24.1(بنسبة تكرار في المتوسط " بحرية
  %).   4.5(اهتمامها بحقوق أطفال الشوارع والعشوائيات بنسبة تكرار في المتوسط 

وتبرز بيانات الجدول السابق أن األطفال في مصر هم أكثر من يرون أن وسائل اإلعالم ال تهتم 
المرتبة " تقدم برامج ومواد مملة"، واحتل مظهر كونها %)88.8(بحقوق الطفل ومشكالته بنسبة 

ال  برامجها وموادها"، فيما كان مظهر %)76.3(األولي في دولة السعودية مقارنة بالدول األخرى 
تقدم برامج ومواد "، وكان مظهر %)35.5(هو األبرز في دولة الجزائر بنسبة " تعلمني مهارات جديدة

برامجها وموادها ال "، فيما كان مظهر %)54.1(هو األبرز في دولة العراق بنسبة " العنفعلى  تشجع
الخاص بكون ، وكان المظهر %)36.3(هو األبرز في الجزائر بنسبة " إبداء الرأيعلى  تشجعني

، أما المظاهر األخرى مثل %)40(هو األبرز في دولة لبنان بنسبة " برامجها وموادها ال تزيد معرفتي"
  %). 13.5(عدم االهتمام بحقوق أطفال الشوارع والعشوائيات فكانت األبرز فى دولة العراق بنسبة 

ن وسائل اإلعالم ال تهتم ويتضح من بيانات الجدول السابق أن اإلناث من األطفال العرب يرون أ
، كما لوحظ وجود اختالفات بين %)47.3(عن الذكور %) 51.9(بحقوق األطفال بنسبة أكبر 

  .مظاهر عدم اهتمام وسائل اإلعالم بحقوق األطفالمستوى  على الذكور واإلناث
عينة  ومما سبق يتضح أن أكثر مظاهر عدم االهتمام بحقوق الطفل التي أتفق عليها األطفال العرب

كما . العنفعلى  تقديمها برامج ومواد تشجع إلىباإلضافة " تقدم برامج ومواد مملة"الدراسة هي إنها 
تبين وجود ثمة اختالف بين مستويات تقييم األطفال العرب لمظاهر عدم اهتمام وسائل اإلعالم بحقوق 

  .الطفل ومشكالته طبقًا لمتغير النوع
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  : هميإلالبرامج المقدمة  ب لتطويرقترحات األطفال العر م 86)
 )154(جدول رقم 

 هميإلالبرامج المقدمة  مقترحات األطفال العرب لتطوير
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 2.011.79.2196 17.9.0 25.5.0.0.017.3.0.015.3.0 0. تونس
 1.020.0200 0. 0.0. 4.54.53.510.09.01.021.510.015.0.0 الجزائر

 263 28.5.0 3.85.36.56.811.82.33.41.913.73.05.312.5.0السعودية
 2.72.0150 1.32.7.04.729.3.0.02.712.04.714.030.7.0 العراق
 201 1.0.01.07.04.5.0 3.05.5.01.01.0.01.01.0.0 لبنان
 250 0. 0. 4.45.210.8.0 10.419.63.616.423.64.03.28.49.2 مصر

 النوع
 4.89.72.16.413.23.55.14.110.42.07.17.61.69.95.4608 ذكور
 3.712.03.17.511.34.84.84.111.32.56.19.51.28.14.3652 إناث

1260 4.8 9.0 1.4 8.6 6.6 2.2 10.9 4.1 4.9 12.24.1 7.0 10.92.6 4.2 اإلجمالي
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د جاء في المرتبة األولي من ق" اإلكثار من الفقرات المثيرة والمفيدة"تكشف بيانات الجدول السابق أن 
، %)12.2(بنسبة تكرار في المتوسط  إليهمجملة مقترحات األطفال العرب لتطوير البرامج المقدمة 

تقديم "و ،"االستعانة بالرسوم المتحركة والشخصيات الكارتونية"تاله في المرتبة الثانية بنفس النسبة 
، %)10.9(جديدة بنسبة تكرار في المتوسط  برامج ومضامين شيقة تستهدف تعليم األطفال مهارات

" االبتعاد عن العنف"، واحتل %)9(المرتبة الثالثة بنسبة تكرار في المتوسط " ال أقترح"واحتلت فئة 
، وفي المرتبة الخامسة جاء %)8.6(كمقترح لألطفال العرب المرتبة الرابعة بنسبة تكرار في المتوسط 

تنويع "، ثم مقترح %)7(بنسبة تكرار في المتوسط " قات أكثرتضمين البرامج فقرات مساب" مقترح 
أن يتولي تقديم "، فيما جاء مقترح %)6.6(في المرتبة السادسة بنسبة تكرار في المتوسط " الفقرات

، %)4.9(في المرتبة السابعة بنسبة تكرار في المتوسط " برامج األطفال شخصية مقربة لقلوب األطفال
إضافة "، وفي المرتبة التاسعة جاء مقترح %)4.8(بنسبة " ال أعرف"جاءت فئة وفي المرتبة الثامنة 

، وفي المرتبة العاشرة بنفس %)4.2(بنسبة تكرار في المتوسط " مؤثرات صوتية كالموسيقي واألغاني
بنسبة " االستعانة بالقصص والحكايات" ،"استضافة بعض الشخصيات الكوميدية"النسبة جاء مقترحي 

االستعانة بالمؤثرات البصرية "جاء مقترح  ة، وفي المرتبة الحادية عشر %)4.1(لمتوسط تكرار في ا
جاء مقترح  ة، وفي المرتبة الثانية عشر %)2.6(بنسبة تكرار في المتوسط " كاأللوان الجذابة والديكورات

 ىت أخر مقترحا"، واحتلت فئة %)2.2(بنسبة تكرار في المتوسط " أن يتولي األطفال تقديم البرامج"
  %).1.4(المرتبة األخيرة بنسبة " كاستضافة األطفال في كل حلقة

في مصر عن  بروزاً كان األكثر " إضافة مؤثرات صوتية"ويتضح من بيانات الجدول السابق أن مقترح 
االستعانة بالرسوم المتحركة "، فيما كان مقترح %)10.4(بقية الدول األخرى عينة الدراسة بنسبة 

االستعانة "، وكان مقترح %)25.5(في دولة تونس بنسبة  بروزاً األكثر " ارتونيةوالشخصيات الك
، أما مقترح %)6.5(في السعودية بنسبة  بروزاً األكثر " بالمؤثرات البصرية كاأللوان الجذابة والديكورات

 ، وكان%)16.4(في مصر بنسبة  بروزاً فكان األكثر " تضمين برامج األطفال فقرات مسابقات أكثر"
، أما مقترح %)29.3(عراق بنسبة في ال بروزاً هو األكثر " اإلكثار من الفقرات المثيرة والمفيدة" مقترح 

أن "، أما مقترح %)17.3(في تونس بنسبة  بروزاً فكان األكثر " استضافة بعض الشخصيات الكوميدية"
في الجزائر بنسبة  روزاً بفكان هو األكثر " يتولي تقديم برامج األطفال شخصية مقربة لقلوب األطفال

في الجزائر بنسبة  بروزاً هو األكثر " االستعانة بالحكايات والقصص"، أيضًا كان مقترح %)21.5(
 بروزاً تقديم برامج ومضامين شيقة تستهدف تعليم األطفال مهارات جديدة األكثر "، وكان مقترح %)10(

في العراق  بروزاً األكثر " قديم البرامجأن يتولي األطفال ت"، وكان مقترح %)15.3(في تونس بنسبة 
، وكان مقترح %)17.9(في تونس بنسبة  بروزاً األكثر " تنويع الفقرات" ، وجاء مقترح %)4.7(بنسبة 

 ىمقترحات أخر "، بينما كانت فئة %)30.7(في العراق بنسبة  بروزاً هو األكثر " االبتعاد عن العنف"
" ال اقتراح"، فيما كانت فئة %)7(في لبنان بنسبة  روزاً باألكثر " كاستضافة األطفال في كل حلقة
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في الجزائر بنسبة  بروزاً كانت األكثر " ال أعرف"، أما فئة %)28.5(في السعودية بنسبة  بروزاً األكثر 
)20.(%  

يالحظ من الجدول السابق أن الذكور أكثر ميًال إلضافة مؤثرات صوتية كاألغاني والموسيقي، 
االستعانة  إلىثار من الفقرات المثيرة عن اإلناث، بينما يالحظ أن اإلناث أكثر ميًال اإلك إلىباإلضافة 

 بالرسوم المتحركة والشخصيات الكارتونية، واالستعانة بالمؤثرات البصرية، واإلكثار من فقرات مسابقات
  .هامش برامج األطفالعلى 

هم في مجملها تصب في حق يإلقدمة ومما سبق يتضح أن معظم مقترحات األطفال لتطوير البرامج الم
ها هذه الدراسة بأن أكثر مظاهر عدم إلىالنتيجة التي توصلت  إلىالتسلية والترفيه، وذلك يرجع 

  ."تقدم برامج ومواد مملة"تفق عليها األطفال العرب عينة الدراسة هي إنها ااالهتمام بحقوق الطفل التي 
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  الفصل السابع 

  األداء المهني للقائم  ىعلالعوامل المؤثرة 
  باالتصال في مجال إعالم الطفل بالدول العربية 
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  الفصل السابع

  العوامل المؤثرة على األداء المهني للقائم 
  باالتصال في مجال إعالم الطفل بالدول العربية

  
  : تمهيد

عينــة مــن القــائمين باالتصــال فــي مجــال  علــىيــة التــي أجريــت يعــرض هــذا الفصــل نتــائج الدراســة الميدان
ـــدول العربيـــة؛ بلـــغ قوامهـــا  ـــاً  152إعـــالم الطفـــل بال تـــونس والجزائـــر : مـــن ســـت دول عربيـــة هـــي مبحوث

والســعودية ومصــر ولبنــان والعــراق، ويعــرض الجــدول التــالي توصــيف عينــة الدراســة مــن حيــث جنســية 
  :صال في مجال إعالم الطفل ونوع الوسيلة التي يعمل بهاالدولة التي ينتمي إليها القائم باالت

 

  )155(جدول رقم 
  لجنسية الدولة وجهة العمل وفقاً توزيع مفردات عينة الدراسة 

  النسبة  العدد  الخصائص

  الدولة

  6.6  10  تونس
  10.5  16  الجزائر

  30.3  46  السعودية
  19.7  30  العراق
  6.6  10  لبنان
  26.3  40  مصر

  عملجھة ال

  42.1  64  القنوات التليفزيونية
  32.2  49  الصحف

  12.5  133  المحطات اإلذاعية
  21.1  32  المجالت

  2.6  4  المواقع االلكترونية
  100.0  152  اإلجمالى

أن النسبة األكبر من القائمين باالتصال في مجال اإلعالم بعينة إلى  وتشير نتائج الجدول السابق
ثم  ،)%26.3(الثانية دولة مصر بنسبة وفي المرتبة  ،%)30.3(ية بنسبة السعود دولة الدراسة من

 اوجاءت دولت ،)%10.5(وفي المرتبة الرابعة دولة الجزائر بنسبة  ،)%19.7(دولة العراق بنسبة 
  .)%6.6(تونس ولبنان في المرتبة األخيرة بنسبة 

تصال في مجال اإلعالم بعينة كما يتضح من الجدول السابق أن النسبة األكبر من القائمين باال
 ك من يعملون بالصحف بنسبةويلي ذل ،)%42.1(وات التليفزيونية بنسبة الدراسة ممن يعملون بالقن
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 وفي،%)12.5(لمحطات اإلذاعية بنسبةثم ا) %21.1(ثم من يعملون بالمجالت بنسبة  ،)32.2%(
  .)%2.6(المرتبة األخيرة من يعملون بالمواقع اإللكترونية بنسبة

  : ما يلي علىهداف تمثلت في التعرف تحقيق مجموعة من األإلى  ل ما سبقوسعت الدراسة من خال
 مية للقائمين باالتصال فى مجال إعالم الطفلعلىالخلفية الت. 
 حجم الخبرة المهنية للقائمين باالتصال فى مجال إعالم الطفل.  
  جال إعالم الطفلها القائمون باالتصال فى معلىالبرامج التدريبية التي حصل.  
 إدراك القائمين باالتصال لحقوق الطفل كما أقرتها االتفاقات الدولية ذات الصلة.  
 الرضا الوظيفي للقائمين باالتصال فى مجال إعالم الطفل.  
 التحديات المهنية التي يواجهها القائمون باالتصال فى مجال إعالم الطفل.  
  باالتصال فى مجال إعالم الطفلالتحديات المجتمعية التي يواجهها القائمون.  
 أساليب تفاعل وتواصل القائمين باالتصال مع األطفال كجمهور مستهدف.  
 أساليب تقييم عمل القائمين باالتصال فى مجال إعالم الطفل.  
 مقترحات القائمين باالتصال لتطوير اإلعالم الموجه للطفل العرب. 
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داء المهنياأل علىالنتائج العامة لدراسة العوامل المؤثرة   
 للقائم باالتصال في مجال إعالم الطفل بالدول العربية

 
 :باالتصال داخل المؤسسة اإلعالميةعمل القائمين بيعة ط 1)

  )156(جدول رقم 
  عمل القائمين باالتصال داخل المؤسسة اإلعالمية طبيعة 

  الخصائص
  طبيعة العمل داخل المؤسسة اإلعالمية

  تبكا  محرر  معد برامج  مقدم برامج

  الدولـــــة

  0  10.0  0  10.0  تونس
  12.5  93.8  0  0  الجزائر

  15.2  32.6  47.8  23.9  السعودية
  56.7  30.0  36.7  20.0  العراق
  0  20.0  40.0  20.0  لبنان
  17.5  27.5  17.5  12.5  مصر

جھة 
  العمل 

  17.2  7.8  56.3  31.3  القنوات التليفزيونية
  32.7  69.4  6.1  6.1  الصحف
  21.1  10.5  47.4  26.3  ت اإلذاعيةالمحطا
  43.8  53.1  6.3  3.1  المجالت

  25.0  50.0  25.0  0  حد المواقع االلكترونيةأ
  21.7  34.9  28.9  16.4  اإلجمالى

أن النسبة األكبر من أفراد عينة القائمين باالتصال في مجال اإلعالم نتائج الجدول السابق  تظهر
وفي المرتبة الثانية جاء من يعملون بمهنة  ،%)34.9(المتوسط يعملون بمهنة محرر بنسبة تكرار في 
وجاء من يعملون بمهنة كاتب صحفي في المرتبة  ،%) 28.9(معد برامج بنسبة تكرار في المتوسط 

 وفي المرتبة األخيرة جاء من يعملون بمهنة مقدم برامج%) 21.7(الثالثة بنسبة تكرار في المتوسط 
  .%)16.4(نسبة تكرار في المتوسط داخل المؤسسة اإلعالمية ب

ويتبين من الجدول السابق أنه بالنسبة لدولة تونس جاء أفراد عينة القائمين باالتصال في مجال 
كما يتبين ، %)10(بنسبة  داخل المؤسسة اإلعالمية اإلعالم ممن يعملون بمهنتي مقدم برامج ومحرر
ن باالتصال في مجال اإلعالم ممن يعملون بمهنة أنه بالنسبة لدولة الجزائر جاء أفراد عينة القائمي

ذلك من يعملون بمهنة  ىوتل، %)93.8(بنسبة  األولىفي المرتبة  داخل المؤسسة اإلعالمية محرر
أما بالنسبة لدولة السعودية فقد جاء أفراد عينة القائمين باالتصال في مجال  ،%)12.5(كاتب بنسبة 

، %)47.8( بنسبة األولىفي المرتبة  داخل المؤسسة اإلعالمية اإلعالم ممن يعملون بمهنة معد برامج
ثم من يعملون بمهنة مقدم برامج بنسبة %) 32.6(ذلك من يعملون بمهنة محرر بنسبة  ىوتل
بينما بالنسبة لدولة العراق %) 15.2(يعملون بمهنة كاتب بنسبة  وفي المرتبة األخيرة من ،)23.9%(
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داخل المؤسسة تصال في مجال اإلعالم ممن يعملون بمهنة معد برامج جاء أفراد عينة القائمين باال
%) 30(ذلك من يعملون بمهنة محرر بنسبة  وتلى %)36.7( بنسبة األولىفي المرتبة  اإلعالمية

وبالنسبة لدولة لبنان جاء أفراد عينة  ،)%20(ن بمهنة مقدم برامج بنسبة وفي المرتبة األخيرة من يعملو 
في  داخل المؤسسة اإلعالميةال في مجال اإلعالم ممن يعملون بمهنة معد برامج القائمين باالتص

وفي %) 20( مقدم برامج ومحرر بنسبة ذلك من يعملون بمهنة وتلى %)40(بنسبة  األولىالمرتبة 
داخل المؤسسة مصر جاء أفراد عينة القائمين باالتصال في مجال اإلعالم ممن يعملون بمهنة محرر 

بنسبة  ذلك من يعملون معد برامج وكاتب وتلى، %)27.5(بنسبة  األولىي المرتبة ف اإلعالمية
  .)%12.5( وفي المرتبة األخيرة من يعملون بمهنة مقدم برامج بنسبة ،%)17.5(

ويبرز من الجدول السابق أن أفراد عينة القائمين باالتصال في مجال اإلعالم ممن يعملون بمهنة معد 
 ،)%56.3(بالقنوات التليفزيونية بنسبة  األولىإلعالمية احتلت المرتبة داخل المؤسسة ا برامج

بالقنوات  )%31.3(ذلك مهنة مقدم البرامج بنسبة  وتلى ،%)47.4(والمحطات اإلذاعية بنسبة 
أما بالنسبة للصحف والمجالت فقد احتلت مهنة . بالمحطات اإلذاعية%) 26.3(ونسبة ، التليفزيونية

ثم مهنة الكاتب بنسبة  الترتيب، على%) 53.1(و%) 69.4( بنسب ىولالمحرر المرتبة األ
بالمواقع  ى، واحتلت مهنة المحرر المرتبة األولبالصحف) %32.7( ونسبة ،بالمجالت%) 43.8(

  . )%50(اإللكترونية بنسبة 
حطات ويمكن تفسير النتيجة السابقة في إطار طبيعة كل وسيلة، إذ تعتمد القنوات التليفزيونية والم

بما يزيد من مساحة دور  األولىالمواد البرامجية بالدرجة  علىة في تقديم مضامينها اإلعالمية ياإلذاع
 علىالت في تقديم مضامينها اإلعالمية ، بينما تعتمد الصحف والمجبهما معد البرامج ومقدم البرامج

  .بهما المواد المقروءة والمصورة فقط بما يزيد من مساحة دور المحرر والكاتب
 

 :ي للقائمين باالتصال بحقوق الطفلستوى االهتمام الشخصم 2)
  )157(جدول رقم 

  للقائمين باالتصال بحقوق الطفل  ىمستوى االهتمام الشخص

  الخصائص
  مستوى االھتمام الشخصي بحقوق الطفل

  غير مھتم  اھتمام ضعيف  اھتمام كبير

  الدولـــــة

  30.0  60.0  10.0  تونس

  12.5  37.5  50.0  الجزائر

  4.3  39.1  56.5  السعودية

  0.0  6.7  93.3  العراق

  0.0  55.6  44.4  لبنان
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  0.0  27.5  72.5  مصر

  جھة العمل

  4.8  38.1  57.1  القنوات التليفزيونية

  6.1  28.6  65.3  الصحف

  5.3  36.8  57.9  المحطات اإلذاعية

  0.0  12.5  87.5  المجالت

  0.0  25.0  75.0  احد المواقع االلكترونية

  4.6  31.8  63.6  اإلجمالى

ارتفاع نسبة االهتمام الشخصي للقائمين باالتصال في مجال اإلعالم إلى  تشير نتائج الجدول السابق
تصال في بينما تنخفض نسبة القائمين باال%) 63.6(بقضايا حقوق الطفل بنسبة تكرار في المتوسط 

%) 31.8(وذلك بنسبة تكرار في المتوسط ، لطفلبقضايا ا ضعيفاً  اهتماماً  مجال اإلعالم ممن يولون
  .%)4.6( وجاء في المرتبة األخيرة من ال يولون أي اهتمام بقضايا الطفل بنسبة تكرار في المتوسط

االهتمام الضعيف بقضايا  األولىويتضح من الجدول السابق أنه بالنسبة لدولة تونس جاء في المرتبة 
وفي المرتبة  ،%)60(ئمين باالتصال في مجال اإلعالم بنسبةحقوق الطفل من قبل أفراد عينة القا

وفي المرتبة األخيرة جاء من يهتمون  ،)%30(الثانية جاء من ال يهتمون بقضايا حقوق الطفل بنسبة 
كما يتبين أنه بالنسبة لدولة الجزائر جاء في المرتبة ) %10(الطفل بدرجة كبيرة بنسبة  بقضايا حقوق

باالتصال في مجال اإلعالم  بير بقضايا حقوق الطفل من قبل أفراد عينة القائميناالهتمام الك األولى
قضايا حقوق الطفل بنسبة وفي المرتبة الثانية جاء من يهتمون بشكل ضعيف ب ،%)50( بنسبة

لطفل بدرجة كبيرة بنسبة وفي المرتبة األخيرة جاء من ال يهتمون بقضايا حقوق ا ،)37.5%(
االهتمام الكبير بقضايا حقوق  األولىة لدولة السعودية فقد جاء في المرتبة أما بالنسب، )12.5%(

وفي المرتبة الثانية  ،%)56.5( الطفل من قبل أفراد عينة القائمين باالتصال في مجال اإلعالم بنسبة
وفي المرتبة األخيرة جاء من  ،)%39.1( قضايا حقوق الطفل بنسبةجاء من يهتمون بشكل ضعيف ب

بينما بالنسبة لدولة العراق جاء في المرتبة  )%4.3(يا حقوق الطفل بدرجة كبيرة بنسبةن بقضاال يهتمو 
االهتمام الكبير بقضايا حقوق الطفل من قبل أفراد عينة القائمين باالتصال في مجال اإلعالم  األولى
نسبة وفي المرتبة الثانية جاء من يهتمون بشكل ضعيف بقضايا حقوق الطفل ب%) 93.3(بنسبة 

االهتمام الضعيف بقضايا حقوق الطفل من  األولىوبالنسبة لدولة لبنان جاء في المرتبة  )6.75%(
وفي المرتبة الثانية جاء من  ،%)55.6(قبل أفراد عينة القائمين باالتصال في مجال اإلعالم بنسبة 

 األولىبة وفي مصر جاء في المرت ،)%44.4( يهتمون بقضايا حقوق الطفل بدرجة كبيرة بنسبة
ال في مجال اإلعالم بنسبة االهتمام الكبير بقضايا حقوق الطفل من قبل أفراد عينة القائمين باالتص

وفي المرتبة الثانية جاء من يهتمون بشكل ضعيف بقضايا حقوق الطفل بنسبة ، %)72.5(
)27.5%(.  
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في مجال اإلعالم أفراد  ويظهر من الجدول السابق ارتفاع نسبة االهتمام الشخصي للقائمين باالتصال
عينة الدراسة بقضايا حقوق الطفل بكل وسائل اإلعالم عينة الدراسة، إذ احتلت درجة االهتمام المرتفعة 

والمحطات %) 75( والمواقع اإللكترونية بنسبة %)87.5(أداء القائمين باالتصال في المجالت بنسبة 
 على%) 65.3(والصحف بنسبة  %)57.1(بة والقنوات التليفزيونية بنس%) 57.9(اإلذاعية بنسبة 

  .الترتيب
من االهتمام بتوجيه القائمين باالتصال  تونس ولبنان مزيداً  اويتضح من ذلك ضرورة أن تولي دولت

من االهتمام بقضايا حقوق الطفل، لما قد يؤدي إليه المزيد بوسائل اإلعالم المختلفة بهما نحو توفير 
اع الطفل بالمجتمع من تفاقم لمشكالته، ولما يمكن أن تقوم به وسائل االهتمام اإلعالمي الضعيف بقط

  .اإلعالم في هذا المجال من دور جوهري
 

 :م القائمين باالتصال بحقوق الطفلسباب اهتماأ 3)
  )158(جدول رقم 

 أسباب اهتمام القائمين باالتصال بحقوق الطفل  

  الخصائص

  أسباب االھتمام بحقوق الطفل

كثرة 
المشكالت 
التي يعانى 

منھا 
  األطفال

طبيعة عملي 
 علىتفرض 

اإللمام 
بقضايا 
وحقوق 
  الطفل

بحكم 
اھتمامي 
وقراءتي 
في مجال 
حقوق 
  الطفل

كثرة الحديث 
عن حقوق 
اإلنسان 
 بوجه عام
  في مجتمعنا

معرفة 
المزيد 
عن 

حقوق 
الطفل في 

نطاق 
  أسرتي

ألن وسائل 
اإلعالم 
تعرض 

موضوعات 
حقوق الطفل 
  بشكل مكثف

  ولـــــةالد

  0.0  10.0  0.0  0.0  0.0  10.0  تونس
  6.3  6.3  6.3  87.5  31.3  50.0  الجزائر

  13.0  21.7  19.6  95.7  47.8  47.8  السعودية
  0.0  3.3  3.3  100.0  80.0  70.0  العراق
  0.0  20.0  20.0  60.0  20.0  80.0  لبنان
  2.5  20.0  5.0  100.0  67.5  77.5  مصر

  جھة العمل

القنوات 
  يةالتليفزيون

62.5  50.0  89.1  7.8  
20.3  3.1  

  10.2  12.2  12.2  83.7  44.9  44.9  الصحف
المحطات 
  اإلذاعية

57.9  52.6  84.2  5.3  
10.5  5.3  

  3.1  6.3  9.4  100.0  78.1  71.9  المجالت
احد المواقع 
  االلكترونية

50.0  25.0  75.0  25.0  
0.0  25.0  

  5.3  15.1  9.9  88.2  52.6  59.9  اإلجمالى
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القائم باالتصال وقراءته جاء في مقدمة أسباب اهتمامه أن اهتمام إلى  ئج الجدول السابقتبرز نتا
وفي المرتبة الثانية جاء كثرة المشكالت  ،%)88.2(بنسبة تكرار في المتوسط بمجال حقوق الطفل 

وجاءت طبيعة  ،%)59.9(التي يعاني منها الطفل كأحد هذه األسباب بنسبة تكرار في المتوسط 
ثم معرفة المزيد عن حقوق الطفل في  ،%)52.6(ل في المرتبة الثالثة بنسبة تكرار في المتوسط العم

كثرة الحديث عن حقوق ، و %)15.1(نطاق األسرة في المرتبة الرابعة بنسبة تكرار في المتوسط 
تبة وفي المر  ،%)9.9(في مجتمعنا في المرتبة الخامسة بنسبة تكرار في المتوسط  اإلنسان بوجه عام

األخيرة جاء عرض وسائل اإلعالم لموضوعات حقوق الطفل بشكل مكثف بنسبة تكرار في المتوسط 
)5.3(%.  

ويتبــين مــن الجــدول الســابق أنــه بالنســبة لدولــة تــونس انحصــرت أســباب اهتمــام القــائمين باالتصــال فــي 
ة المزيـد عـن حقـوق ومعرفـ ،مجال اإلعالم بحقوق الطفل فـي كثـرة المشـكالت التـي يعـانى منهـا األطفـال

وجـــاءت اهتمـــام القـــائم باالتصـــال وقراءتـــه فـــي مقدمـــة أســـباب  )%10(الطفـــل فـــي نطـــاق أســـرتي بنســـبة 
بينمـــا جـــاءت  )%87.5(والجزائـــر بنســـبة  )%95.7(اهتمامـــه بحقـــوق الطفـــل بـــدولتي الســـعودية بنســـبة 

وجــــاء كثــــرة  )%80(طبيعــــة عمــــل القــــائم باالتصــــال فــــي مقدمــــة هــــذه األســــباب بدولــــة العــــراق بنســــبة 
المشــكالت التــي يعــانى منهــا األطفــال فــي مقدمــة أســباب اهتمــام القــائم باالتصــال بحقــوق الطفــل بــدولتي 

بينمـــا جـــاء هـــذا الســـبب فـــي المرتبـــة الثانيـــة ، الترتيـــب علـــى )%77.5(و )%80(لبنـــان ومصـــر بنســـب 
 )%50(و )%70( الهتمـــام القـــائم باالتصـــال بحقـــوق الطفـــل بـــدول العـــراق والجزائـــر والســـعودية بنســـب

  .الترتيب على%) 47.8(و
ويتضح من نتائج الجـدول السـابق أن اهتمـام القـائم باالتصـال وقراءاتـه جـاء فـي مقدمـة أسـباب االهتمـام 

والصـحف  )%84.2(والمحطـات اإلذاعيـة بنسـبة  )%89.1(بحقوق الطفل بـالقنوات التليفزيونيـة بنسـبة 
بينمـا جـاءت طبيعـة العمـل بـالمجالت فـي مقدمـة %) 75(بنسـبة  والمواقع اإللكترونيـة )%83.7(بنسبة 

  .)% 78.1(أسباب اهتمام القائم باالتصال فيها بحقوق الطفل بنسبة 
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   :مجال اإلعالمراء القائمين باالتصال في آل وفقاً هم حقوق الطفل أ 4)
  )159(جدول رقم 

    راء القائمين باالتصال في مجال اإلعالمآل وفقاً الطفل  أهم حقوق

  الخصائص

  أھم حق من حقوق الطفل

الحق في 

 المساواة

الحق في 

االستقالل 

واالعتماد 

على 

  الذات

الحق في 

البقاء 

والرعاية 

  الصحية

الحق في 

 الخصوصية

الحق في 

المعرفة 

والحصول 

على 

 المعلومات

الحق 

في تلقى 

الرعاية 

األسرية 

 المناسبة

الحق 

في 

 الحماية

الحق 

في 

التسلية 

  واللعب

في الحق 

المشاركة 

وإبداء 

  الرأي

حقوق 

ذوى 

 اإلعاقة

 الدولة

  0.0  0.0  0.0  0.0  42.9  14.3  0.0  42.9  0.0  0.0  تونس

  0.0  0.0  0.0  7.1  50.0  0.0  0.0  35.7  0.0  7.1  الجزائر

  2.3  4.5  2.2  6.8  34.1  9.1  6.8  11.5  11.4  11.4  السعودية

  6.7  0.0  3.2  3.3  16.6  16.7  6.7  23.3  13.3  10.0  العراق

  0.0  0.0  10.0  10.0  50.0  0.0  0.0  10.0  10.0  10.0  لبنان

  5.0  10.0  2.5  7.5  35.0  15.0  2.5  15.0  0.0  7.5  مصر

جھة 

 العمل

القنوات 

 التليفزيونية
11.5  3.3  18.0  4.9  11.5  31.1  9.8  1.6  3.3  4.9  

  2.2  0.0  0.0  4.3  43.5  10.9  2.2  26.1  6.5  4.3  الصحف

المحطات 

  اإلذاعية
16.7  11.1  22.2  5.6  16.7  16.7  5.6  0.0  5.6  0.0  

  3.1  9.4  6.3  9.4  31.3  15.6  3.1  15.6  0.0  6.3  المجالت

  المواقع

  االلكترونية
0.0  25.0  25.0  0.0  0.0  50.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

  3.4  4.1  2.8  6.2  33.8  11.0  4.1  18.6  6.9  9.0  اإلجمالى
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ســـب أهميتهـــا بالنســـبة للقـــائمين باالتصـــال فـــي مجـــال أن ترتيـــب الحقـــوق حإلـــى  يشـــير الجـــدول الســـابق
الحق في تلقـى الرعايـة األسـرية المناسـبة بنسـبة  األولىجاء في المرتبة : النحو التالي علىعالم جاء اإل

وفـي المرتبـة الثانيـة الحـق فـي البقـاء والرعايـة الصـحية بنسـبة تكـرار فـي %) 33.8(تكرار فـي المتوسـط 
في المعرفة والحصـول علـى المعلومـات فـي المرتبـة الثالثـة بنسـبة تكـرار  الحق وجاء%) 18.6(المتوسط

الحـق و  %)9(في المرتبة الرابعة بنسـبة تكـرار فـي المتوسـط  ثم الحق في المساواة %)11(في المتوسط 
وفــي %) 6.9(فــي االســتقالل واالعتمــاد علــى الــذات فــي المرتبــة الخامســة بنســبة تكــرار فــي المتوســط 

ثـم الحـق فـي الخصوصـية %) 6.2(جاء الحـق فـي الحمايـة بنسـبة تكـرار فـي المتوسـط  المرتبة السادسة
ثــم حقــوق ذوى اإلعاقــة بنســبة %) 4.1(ٕابــداء الــرأي بنســبة تكــرار فــي المتوســط و والحــق فــي المشــاركة 

وفـــي المرتبـــة األخيـــرة جـــاء الحـــق فـــي التســـلية واللعـــب بنســـبة تكـــرار فـــي %) 3.4(لمتوســـط اتكـــرار فـــي 
 .%)2.8(المتوسط 

الحق في البقاء والرعاية  األولىويظهر من الجدول السابق أنه بالنسبة لدولة تونس جاء في المرتبة 
وفي المرتبة الثانية جاء الحق في %) 42.9(بنسبة  الصحية والحق في تلقى الرعاية األسرية المناسبة

ري خاصة بالطفل ولم يتم تناول أي حقوق أخ )%14.3(المعرفة والحصول على المعلومات بنسبة 
الحق في تلقى الرعاية  األولىكما يتبين أنه بالنسبة لدولة الجزائر جاء في المرتبة . بدولة تونس

وفي المرتبة الثانية جاء الحق في البقاء والرعاية الصحية بنسبة  ،%)50( األسرية المناسبة بنسبة
أما بالنسبة لدولة السعودية فقد  )%7.1(وفي المرتبة األخيرة جاء الحق في المساواة بنسبة  )35.7%(

وفي المرتبة الثانية %) 34.1(الحق في تلقى الرعاية األسرية المناسبة بنسبة  األولىجاء في المرتبة 
وفي المرتبة األخيرة جاء الحق في التسلية  )%11.5(جاء الحق في البقاء والرعاية الصحية بنسبة 

الحق في البقاء والرعاية  األولىالعراق جاء في المرتبة  بينما بالنسبة لدولة )%2.2(واللعب بنسبة 
وفي المرتبة الثانية جاء الحق في المعرفة والحصول على المعلومات بنسبة %) 23.3(الصحية بنسبة 

وبالنسبة لدولة لبنان  )%3.2(وفي المرتبة األخيرة جاء الحق في التسلية واللعب بنسبة  )16.7%(
وفي مصر جاء في %) 50(حق في تلقى الرعاية األسرية المناسبة بنسبة ال األولىجاء في المرتبة 

  .)%35(االهتمام بحق الحق في تلقى الرعاية األسرية المناسبة بنسبة  األولىالمرتبة 
تلقى الرعاية األسرية المناسبة جاء في مقدمة الحقوق  ويظهر من نتائج الجدول السابق أن الحق في

 )%43.5(والصحف بنسبة %) 50( م باالتصال بالمواقع اإللكترونية بنسبةمن حيث درجة اهتمام القائ
بينما جاء الحق في ، الترتيب على )%31.1( والقنوات التليفزيونية بنسبة )%31.3(والمجالت بنسبة 

  .)%22.2(والمحطات اإلذاعية بنسبة  البقاء والرعاية الصحية في مقدمة الحقوق
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االهتمام بالحقوق األساسية للطفل بالـدول العربيـة كـالحق فـي الرعايـة ويمكن تفسير ذلك في ضوء زيادة 
  .ق أخرى كالحق في التسليةحقو هتمام بوتراجع اال، األسرية والرعاية الصحية

 

  :ر التغطية اإلعالمية لحقوق الطفلصادم 5)

  )160(جدول رقم 
  مصادر التغطية اإلعالمية لحقوق الطفل 

  الخصائص

  لحقوق الطفلمصادر التغطية اإلعالمية 

القنوات 
التليفزيونية

الصحف والمجالت  
محطات اإلذاعة  
الدراسات والبحوث  

  

الكتب
اإلنترنت  

  

الجمعيات األهلية 
المهتمة بحقوق الطفل

س والجهات   
المجال

الرسمية المعنية 
بقضايا الطفل وحقوقه

االتصال الشخصي مع   
الخبراء والمتخصصين

  

الدولـة
  

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0.0 0.0 70.0 70.0  تونس
 37.5  56.3  37.5  43.8  12.5 18.8 18.7 0.0 18.8  الجزائر
  6.5  10.9  6.5  54.3  34.8 28.3 8.7 37.0 45.7  السعودية
 13.3  30.0  23.3  43.3  53.3 56.7 6.7 33.3 30.0  العراق
 20.0  0.0  20.0  60.0  30.0 30.0 10.0 30.0 70.0  لبنان
 25.0  37.5  20.0  67.5  20.0 37.6 7.5 35.0 32.5  مصر

جهة العمل
  

القنوات 
 18.8  17.2  9.4  56.3  34.4  29.7 10.9  34.4 42.2  التليفزيونية

 34.7  22.4  22.4  38.8  22.4 30.6 10.2 32.7 30.6  الصحف
المحطات 
 21.1  15.8  21.1  63.2  21.1  31.6 10.5  31.6 36.8  اإلذاعية

 28.1  12.5  18.8  56.3  37.5 46.9 0.0 43.8 31.3  المجالت
  احد المواقع
  0.0  25.0  25.0  25.0  0.0  25.0 25.0  25.0 25.0  االلكترونية

 25.0  16.4  17.1  51.3  29.6 33.6 8.6 33.6 39.5  اإلجمالى

نترنت جاء في مقدمـة مصـادر استخدام القائمين باالتصال لإليتضح من نتائج الجدول السابق أن 
وفــي المرتبــة الثانيــة القنــوات %) 51.3(ســبة تكــرار فــي المتوســط التغطيــة اإلعالميــة لحقــوق الطفــل بن

وجــاءت الدراســات والبحــوث والصــحف والمجــالت %) 39.5(بنســبة تكــرار فــي المتوســط  التليفزيونيــة
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في المرتبة الرابعة بنسـبة تكـرار فـي  ثم الكتب %)33.6(في المرتبة الثالثة بنسبة تكرار في المتوسط 
ل الشخصـــي مـــع الخبـــراء والمتخصصـــين فـــي المرتبـــة الخامســـة بنســـبة االتصـــاو %) 29.6(المتوســـط 

الجمعيــات األهليــة المهتمــة بحقــوق الطفــل  توفــي المرتبــة السادســة جــاء%) 25(تكــرار فــي المتوســط 
ثـم المجـالس والجهـات الرسـمية المعنيـة بقضـايا الطفـل وحقوقــه %) 17.1(بنسـبة تكـرار فـي المتوسـط 
محطـات اإلذاعـة بنسـبة تكـرار فـي  توفـي المرتبـة األخيـرة جـاء) %16.4(بنسبة تكرار في المتوسط 

 .%)8.6(المتوسط 

ويتبين من الجدول السابق أنه بالنسبة لدولة تـونس اقتصـرت مصـادر التغطيـة اإلعالميـة لحقـوق الطفـل 
 كما يتبين أنه بالنسبة لدولة الجزائـر )%70(القنوات التليفزيونية والصحف والمجالت بنسبة واحدة  على

جــاء فــي مقدمــة مصــادر التغطيــة اإلعالميــة لحقــوق الطفــل المجــالس والجهــات الرســمية المعنيــة بقضــايا 
وفـــي المرتبـــة  )%43.8(وفـــي المرتبــة الثانيـــة جــاء اإلنترنـــت بنســبة %)  56.3(الطفــل وحقوقـــه بنســبة 

قدمـــة أمـــا بالنســـبة لدولـــة الســـعودية فقـــد جـــاء فـــي م )%18.7(األخيـــرة جـــاءت محطـــات اإلذاعـــة بنســـبة 
وفــــي المرتبــــة الثانيــــة جــــاءت %) 54.3(مصــــادر التغطيــــة اإلعالميــــة لحقــــوق الطفــــل اإلنترنــــت بنســــبة 

وفــي المرتبــة األخيــرة جــاءت الجمعيــات األهليــة المهتمــة بحقــوق  )%45.7( القنــوات التليفزيونيــة بنســبة
عالميــة لحقــوق بينمــا بالنســبة لدولــة العــراق جــاء فــي مقدمــة مصــادر التغطيــة اإل )%6.5(الطفــل بنســبة 

وفــي  )%53.3(وفــي المرتبــة الثانيــة جــاءت الكتــب بنســبة %) 56.7( الطفــل الدراســات والبحــوث بنســبة
القنــوات  األولــىوبالنســبة لدولــة لبنــان جــاء فــي المرتبــة  )%43.3(اإلنترنــت بنســبة  المرتبــة األخيــرة جــاء

  .)%37.6(والبحوث بنسبة  الدراسات األولىوفي مصر جاء في المرتبة %) 70(التليفزيونية بنسبة 
كما يظهـر مـن الجـدول السـابق أن اإلنترنـت جـاء فـي مقدمـة مصـادر التغطيـة اإلعالميـة لحقـوق الطفـل 

والصـــحف  )%56.3(والمجـــالت والقنـــوات التليفزيونيـــة بنســـبة  ،)%63.2(بالمحطـــات اإلذاعيـــة بنســـبة 
  .الترتيب على%) 25(والمواقع اإللكترونية بنسبة  )%38.8(بنسبة 

ويمكن تفسير ذلك في ضوء ما تحظي به شبكة اإلنترنت فـي الوقـت الحـالي مـن خـدمات تتـيح آنيـة فـي 
مصـادر للمعلومـات  فضـال عـن إمكانيـة التواصـل عبـر خـدمات الشـبكة مـع، نشر األحـداث فـور وقوعهـا
 .تساعد في عملية التغطية
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ــاول قضــايا وحقــوق الطا 6) ــى تن ــدر عل ــة األق ــاً فــل لوســيلة اإلعالمي ــائمين آل وفق راء الق
  :باالتصال

  )161(جدول رقم 
  راء القائمين باالتصالآل وفقاً الوسيلة اإلعالمية األقدر على تناول قضايا وحقوق الطفل 

  الخصائص
  الوسيلة اإلعالمية

  اإلنترنت  الصحافة  اإلذاعة  التليفزيون

  الدولة

  0.0  0.0  0.0  100.0  تونس

  0.0  7.1  0.0  92.9  الجزائر

  18.2  13.6  2.3  65.9  السعودية

  3.3  6.7  3.3  86.7  العراق

  10.0  0.0  0.0  90.0  لبنان

  15.0  5.0  0.0  80.0  مصر

 جھة العمل

  14.8  4.9  1.6  78.7  القنوات التليفزيونية

  6.5  15.2  0.0  78.3  الصحف

  22.2  5.6  5.6  66.7  المحطات اإلذاعية

  9.4  6.3  0.0  84.4  المجالت

  0.0  0.0  0.0  100.0  يةأحد المواقع االلكترون

  11.0  7.6  1.4  80.0  اإلجمالى

تناول قضـايا  علىتظهر نتائج الجدول السابق أن التليفزيون جاء في مقدمة الوسائل اإلعالمية األقدر 
وفـــي المرتبـــة الثانيـــة اإلنترنـــت بنســـبة تكـــرار فـــي %) 80(وحقـــوق الطفـــل بنســـبة تكـــرار فـــي المتوســـط 

 ثـم اإلذاعـة %)7.6(في المرتبة الثالثة بنسبة تكرار فـي المتوسـط وجاءت الصحافة %) 11(المتوسط 
 %).1.4(في المرتبة األخيرة بنسبة تكرار في المتوسط 

مناقشـة  علـىويتضح من الجدول السابق أنه بالنسبة لدولة تونس جـاء التليفزيـون بمثابـة الوسـيلة األقـدر 
وجـاء ) %100(ئل اإلعـالم بنسـبة واحـدة قضايا وحقوق الطفل من وجهة نظر القائم باالتصال فـي وسـا

 %)90(و )%92.9(بــــدول الجزائــــر ولبنــــان والعــــراق ومصــــر والســــعودية بنســــب  األولــــىفــــي المرتبــــة 
  .الترتيب على) %65.9(و %)80(و %)86.7(و

مناقشــة قضــايا وحقــوق  علــىكمــا يتبــين مــن الجــدول الســابق أن التليفزيــون جــاء بمثابــة الوســيلة األقــدر 
والمجـــــالت بنســـــبة %) 100(ة نظـــــر القـــــائم باالتصـــــال بـــــالمواقع اإللكترونيـــــة بنســـــبة الطفـــــل مـــــن وجهـــــ

والمحطـــات اإلذاعيـــة  )%78.3(والصـــحف بنســـبة  )%78.7(والقنـــوات التليفزيونيـــة بنســـبة ) 84.4%(
  .الترتيب على )%66.7(بنسبة 
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لمــا يتيحــه مــن  جــذب االنتبــاه نظــرا علــىويمكــن تفســير ذلــك فــي ضــوء مــا يتمتــع بــه التليفزيــون مــن قــدرة 
صـــوت وصـــورة وألـــوان تجـــذب الطفـــل وال يطلـــب مهـــارة فـــي التعامـــل معـــه مـــن جانـــب األطفـــال بخـــالف 

  .الصحف والمجالت واإلنترنت
 

قــدر علـــى تنـــاول قضـــايا ســباب اختيـــار القـــائمين باالتصــال للوســـيلة اإلعالميـــة األأ 7)
  :وحقوق الطفل

  )162(جدول رقم 
  يلة اإلعالمية األقدر على تناول قضايا وحقوق الطفلأسباب اختيار القائمين باالتصال للوس

  الخصائص

  سبب اختيار الوسيلــــة

ألنھا 
أكثر 
  انتشاراً 

كثرة 
 جماھيرھا

قدرتھا 
على 

إحداث 
تأثير 

سريع في 
  الجمھور

أكثر 
  ةعلٮتفا

تتسم 
معالجتھا 
لحقوق 
الطفل 

وقضاياه 
  بالعمق

تتطرق 
لقضايا 

لطفل ا
وتعكس 
مشكالته 
بصورة 
  دائمة

خصائص ال
الفنية 
  للوسيلة

 الدولـة

  0.0  0.0  0.0  20.0  30.0  50.0  50.0  تونس

  25.0  0.0  0.0  6.3  31.3  43.8  50.0  الجزائر

  23.9  13.0  13.0  37.0  28.3  43.5  50.0  السعودية

  16.7  6.7  0.0  33.3  50.0  43.3  83.3  العراق

  20.0  0.0  10.0  30.0  50.0  40.0  70.0  لبنان

  17.5  2.5  5.0  15.0  55.0  50.0  55.0  مصر

جھة 

 العمل

  

القنوات 

  التليفزيونية
60.9  42.2  35.9  34.4  4.7  9.4  23.4  

  16.3  4.1  8.2  22.4  40.8  42.9  59.2  الصحف

المحطات 

  اإلذاعية
57.9  36.8  31.6  15.8  5.3  10.5  26.3  

  6.3  3.1  3.1  25.0  59.4  46.9  59.4  المجالت

المواقع 

  لكترونيةاإل
100  25.0  50.0  25.0  0.0  0.0  25.0  

  19.1  5.9  5.9  25.7  41.4  45.4  59.2  اإلجمالى
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أن انتشار الوسيلة جاء في مقدمة أسباب اختيار القائم باالتصال إلى  تشير نتائج الجدول السابق
وفي المرتبة %) 59.2(مناقشة حقوق الطفل بنسبة تكرار في المتوسط  علىللوسيلة اإلعالمية األقدر 

قدرتها على إحداث تأثير  توجاء%)  45.4(كثرة جماهيرها بنسبة تكرار في المتوسط  الثانية جاء
ثم كون الوسيلة أكثر %) 41.4(سريع في الجمهور في المرتبة الثالثة بنسبة تكرار في المتوسط 

وجاءت الخصائص الفنية للوسيلة في المرتبة الخامسة  ،%)25.7(ة بنسبة تكرار في المتوسط علىتفا
وفي المرتبة األخيرة جاء أنها تتسم معالجتها لحقوق الطفل %) 19.1(تكرار في المتوسط بنسبة 

بنسبة تكرار في المتوسط  لطفل وتعكس مشكالته بصورة دائمةتتطرق لقضايا او  وقضاياه بالعمق
)5.9(%.  

ل كما يتضح من الجدول السابق أن انتشار الوسيلة جاء في مقدمة أسباب اختيار القائم باالتصا
وذلك بكل الدول العربية موضع ، مناقشة قضايا حقوق الطفل علىللوسيلة اإلعالمية باعتبارها األقدر 

وفي تونس %) 55(ومصر بنسبة %) 70(ولبنان بنسبة  )%83.3(العراق بنسبة : الدراسة كما يلي
  .الترتيب على%) 50(والجزائر والسعودية بنسبة 

الوسيلة كأحد أسباب اختيار القائم باالتصال لها باعتبارها األقدر  وفي المرتبة الثانية جاء كثرة جماهير
 %)43.8(و )%50(تونس والجزائر والسعودية بنسب  وذلك بدول، مناقشة قضايا حقوق الطفل على
جمهور الدول العربية موضع  وجاءت قدرتها على إحداث تأثير سريع في، الترتيب على%) 43.5(و

  .الترتيب على) %50( والعراق ولبنان بنسبة%) 55(سبة ة بدول مصر بنالدراسة في المرتبة الثاني
كما يالحظ من نتائج الجدول السابق أن انتشار الوسيلة جاء في مقدمة أسباب اختيار القائم  

، وذلك بكل الوسائل التي يعمل بها مناقشة قضايا حقوق الطفل علىباالتصال لها باعتبارها األقدر 
والقنوات التليفزيونية بنسبة %) 100(المواقع اإللكترونية بنسبة : النحو التالي ىعلالقائم باالتصال 

والمحطات اإلذاعية بنسبة  )%59.2(والصحف بنسبة ) %59.4(والمجالت بنسبة  )60.9%(
  .الترتيب على )57.9%(
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  لتحديات المهنية التي تواجه اإلعالميين في تغطيتهم للقضايا المتعلقةا 8)
  :بحقوق الطفل    

  )163(دول رقم ج
  في تغطيتهم للقضايا المتعلقة بحقوق الطفل  التحديات المهنية التي تواجه اإلعالميين

  الخصائص

  التحديات التي تواجه اإلعالميين في تغطيتھم لقضايا حقوق الطفل

عدم 

توافر 

أجندة 

بقضا

يا 

حقوق 

  الطفل

عدم 

وجود 

سياسة 

إعالمية 

بشأن 

تناول 

قضايا 

  الطفل

عدم 

الحصول 

لى ع

المعلومات 

المتعلقة 

بحقوق 

  الطفل

عدم 

تدريب 

العاملين 

بحقوق 

الطفل 

وقضاياه 

 األساسية

تدنى 

االھتمام 

بحقوق 

الطفل من 

قبل 

المسئولين 

 بالمؤسسة

عدم 

دراية 

العاملين 

فى مجال 

الطفل 

بمشكالت 

  الطفل

 عدم

دراية 

العاملين 

فى مجال 

الطفل 

بخصائص 

المراحل 

  العمرية

 الدولـــــة

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  تونس

  31.3  18.8  18.8  12.5  37.4  37.5  31.3  الجزائر

  19.6  23.9  17.4  28.3  39.1  21.7  45.7  السعودية

  33.3  26.7  46.7  40.0  43.3  46.6  40.0  العراق

  30.0  30.0  50.0  30.0  10.0  10.0  30.0  لبنان

  25.0  27.5  22.5  22.5  32.5  45.0  40.0  مصر

جھة 

  العمل

  

  

القنوات 

  التليفزيونية
39.1  31.3  32.8  29.7  31.3  29.7  20.3  

  24.5  20.4  22.4  22.4  40.8  28.6  40.8  الصحف

المحطات 

  اإلذاعية
36.8  31.6  21.1  26.3  

21.1  10.5  
36.8  

  25.0   31.3  31.3  21.9  37.5  31.3  28.1  المجالت

المواقع 

  االلكترونية
25.0  0.0  50.0  25.0  75.0  50.0  75.0  

  24.3  23.7  25.7  25.7  33.6  32.2  37.5  اإلجمالى

أن عـــدم تـــوافر أجنـــدة بقضـــايا حقـــوق الطفـــل جـــاء فـــي مقدمـــة التحـــديات  ،تبـــرز نتـــائج الجـــدول الســـابق
بنسـبة تكـرار فـي المتوسـط  المهنية التي تواجه اإلعالميين في تغطيتهم للقضايا المتعلقـة بحقـوق الطفـل

م الحصول على المعلومات المتعلقة بحقوق الطفل بنسبة تكـرار فـي وفي المرتبة الثانية عد%) 37.5(
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وجــاء عــدم وجــود سياســة إعالميــة بشــأن تنــاول قضــايا الطفــل فــي المرتبــة الثالثــة %) 33.6( المتوســط
قضـــاياه األساســـية و  ثـــم عـــدم تـــدريب العـــاملين بحقـــوق الطفـــل ،%)32.2(بنســـبة تكـــرار فـــي المتوســـط 

ن قبـــل المســـئولين بالمؤسســـة فـــي المرتبـــة الرابعـــة بنســـبة تكـــرار فـــي وتـــدنى االهتمـــام بحقـــوق الطفـــل مـــ
درايــة العــاملين فــي مجــال الطفــل بخصــائص المراحــل العمريــة فــي المرتبــة  وعــدم ،%)25.7(المتوســط 

وفــي المرتبــة األخيــرة جــاء عــدم درايــة العــاملين فــي  ،%)24.3(الخامســة بنســبة تكــرار فــي المتوســط 
 .%) 23.7(نسبة تكرار في المتوسط مجال الطفل بمشكالت الطفل ب

إلى  ن باالتصال في مجال اإلعالمو ر القائملم يشويظهر من الجدول السابق أنه بالنسبة لدولة تونس 
كما يتبين أنه ، وجود أية تحديات مهنية تواجه اإلعالميين في تغطيتهم للقضايا المتعلقة بحقوق الطفل

ة إعالمية بشأن تناول قضايا الطفل في مقدمة هذه بالنسبة لدولة الجزائر جاء عدم وجود سياس
وفي المرتبة الثانية جاء عدم الحصول على المعلومات المتعلقة بحقوق %) 37.5(التحديات بنسبة 

أما بالنسبة لدولة السعودية فقد جاء عدم توافر أجندة بقضايا حقوق الطفل في  )%37.4(الطفل بنسبة 
ي المرتبة الثانية عدم الحصول على المعلومات المتعلقة بحقوق وف%) 45.7(بنسبة  األولىالمرتبة 

بينما بالنسبة لدولة العراق جاء تدنى االهتمام بحقوق الطفل من قبل ) %39.1(الطفل بنسبة 
وفي المرتبة الثانية عدم وجود سياسة %) 46.7( بنسبة األولىالمسئولين بالمؤسسة في المرتبة 
 األولىوبالنسبة لدولة لبنان جاء في المرتبة  ،)%46.6(فل بنسبة إعالمية بشأن تناول قضايا الط

وفي مصر جاء في المرتبة %) 50(تدنى االهتمام بحقوق الطفل من قبل المسئولين بالمؤسسة بنسبة 
  .)%45(عدم وجود سياسة إعالمية بشأن تناول قضايا الطفل بنسبة  األولى

بقضـايا حقـوق الطفـل جـاء فـي مقدمـة التحـديات المهنيـة  ويتبين من الجدول السابق أن عدم توافر أجندة
التــــي تواجــــه اإلعالميــــين بالصــــحف والقنــــوات التليفزيونيــــة والمحطــــات اإلذاعيــــة فــــي تغطيــــتهم للقضــــايا 

عــــــدم الحصــــــول علــــــى  وجــــــاء )%36.8(و )%39.1(و%) 40.8(المتعلقــــــة بحقــــــوق الطفــــــل بنســــــب 
درايــة  عــدمو  )%37.5(بة عوقــات بــالمجالت بنســفــي مقدمــة هــذه الم المعلومــات المتعلقــة بحقــوق الطفــل

   .%)75(العاملين في مجال الطفل بخصائص المراحل العمرية بالمواقع اإللكترونية بنسبة 
ضــرورة توجيــه مزيــد مــن االهتمــام بوســائل اإلعــالم بالــدول العربيــة لوضــع إلــى  وتشــير النتيجــة الســابقة

ضـرورة التوجيـه لـدي إلـى  كما تشـير، حة كبيرةجدول إعالمي واضح ومحدد تحتل به حقوق الطفل مسا
المســئولين بوســائل اإلعــالم بأهميــة قضــايا حقــوق الطفــل وضــرورة تخصــيص مســاحة كافيــة لهــا بوســائل 

 .م وبوجه خاص بدولتي مصر ولبناناإلعال
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  :تعلق باهتمام الدولة بحقوق الطفلراء القائمين باالتصال فيما يآ 9)
   )164(جدول رقم 

  باالتصال فيما يتعلق باهتمام الدولة بحقوق الطفل راء القائمين آ

  الخصائص

  الموافقة على بعض اآلراء التي تتعلق باھتمام الدولة بحقوق الطفل

ال تكفل 

الدولة 

حق 

الطفل 

في تلقى 

الرعاية 

الصحية 

  الجيدة

تكفل 

الدولة 

إتاحة 

حق 

الطفل 

في 

م علٮالت

  الجيد

تكفل 

الدولة 

إتاحة 

حق 

الطفل 

في 

حرية 

  أيالر

عدم 

المساھمة 

في توفير 

الحماية 

من  للطفل

التعرض 

  للعنف

توافر 

وسائل 

اإلبالغ 

عن 

حاالت 

انتھاك 

حقوق 

  الطفل

عدم توافر 

وسائل الردع 

الكافية على 

انتھاك 

  حقوق الطفل

وجود 

أماكن 

منة آ

يلعب 

بھا 

  األطفال

 الدولـــــة

  0.0  28.6  28.6  14.3  14.3  71.4  14.3  تونس

  25.0  58.3  25.0  66.7  0.0  58.3  61.5  الجزائر

  47.7  34.1  50.0  27.3  45.5  63.6  31.8  السعودية

  36.7  70.0  13.3  73.3  16.7  43.3  63.3  العراق

  20.0  90.0  12.5  70.0  20.0  10.0  100.0  لبنان

  5.0  75.0  25.0  77.5  5.0  10.0  92.5  مصر

جھة 

  العمل

  

القنوات 

 التليفزيونية
65.6  41.0  27.9  52.5  

33.3  54.1  
29.5  

  29.5  52.3  27.9  50.0  20.5  50.0  46.7  الصحف

المحطات 

  اإلذاعية
50.0  55.6  16.7  72.2  

16.7  44.4  
22.2  

  12.5  78.1  25.0  71.9  6.3  15.6  68.8  المجالت

المواقع 

  االلكترونية
100.0  25.0  25.0  50.0  

0.0  100.  
0.0  

  27.3  58.7  29.8  56.6  21.0  40.6  61.8  اإلجمالى

جاء  ،أن عدم كفالة الدولة حق الطفل في تلقى الرعاية الصحية الجيدةإلى  برز نتائج الجدول السابقت
من وجهة نظر القائمين باالتصال بوسائل  راء التي تتعلق باھتمام الدولة بحقوق الطفلاآلفي مقدمة 

ئل الردع الكافية وفي المرتبة الثانية عدم توافر وسا ،%)61.8(اإلعالم بنسبة تكرار في المتوسط 
وجاء عدم المساهمة في توفير  ،%)58.7(على انتهاك حقوق الطفل بنسبة تكرار في المتوسط 

 كفالةثم  ،%)56.6(الحماية للطفل من التعرض للعنف في المرتبة الثالثة بنسبة تكرار في المتوسط 
ثم  ،%)40.6(ر في المتوسط م الجيد في المرتبة الرابعة بنسبة تكراعلىالدولة إتاحة حق الطفل في الت
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توافر وسائل اإلبالغ عن حاالت انتهاك حقوق الطفل في المرتبة الخامسة بنسبة تكرار في المتوسط 
منة يلعب بها األطفال في المرتبة السادسة بنسبة تكرار في المتوسط أماكن آ ثم وجود%) 29.8(
طفل في حرية الرأي بنسبة تكرار في الدولة إتاحة حق ال كفالةوفي المرتبة األخيرة جاء %) 27.3(

 .%)21(المتوسط 

م علىالدولة إتاحة حق الطفل في الت كفالة تأنه بالنسبة لدولة تونس جاء ،ويتبين من الجدول السابق
من وجهة نظر القائمين باالتصال  راء التي تتعلق باھتمام الدولة بحقوق الطفلاآلالجيد في مقدمة 

وفي المرتبة الثانية عدم توافر وسائل الردع الكافية على انتهاك %) 71.4(بوسائل اإلعالم بنسبة 
، وبالنسبة لدولة الجزائر جاء عدم المساهمة في توفير الحماية للطفل %)28.6(بنسبة حقوق الطفل 

الدولة إتاحة  كفالة توفي المرتبة الثانية جاء ،%)66.7(بنسبة  األولىمن التعرض للعنف في المرتبة 
الدولة  كفالة تفقد جاء ،أما بالنسبة لدولة السعودية )%58.3(م الجيد بنسبة علىي التحق الطفل ف

وفي المرتبة الثانية توافر %) 63.6( بنسبة األولىم الجيد في المرتبة علىإتاحة حق الطفل في الت
 بينما بالنسبة لدولة العراق جاء عدم )%50(وسائل اإلبالغ عن حاالت انتهاك حقوق الطفل بنسبة

وفي  ،%)73.3(بنسبة األولىمن التعرض للعنف في المرتبة  المساهمة في توفير الحماية للطفل
وبالنسبة لدولة  )%70(الطفل بنسبةالمرتبة الثانية عدم توافر وسائل الردع الكافية على انتهاك حقوق 

الجيدة الدولة حق الطفل في تلقى الرعاية الصحية  عدم كفالة األولىلبنان جاء في المرتبة 
ال تكفل الدولة حق الطفل في تلقى الرعاية  األولىوفي مصر جاء في المرتبة %) 100(بنسبة

  .)%92.5(الصحية الجيدة بنسبة 
الدولة حق الطفل في تلقى الرعاية الصحية الجيدة جاء في  عدم كفالةويظهر من الجدول السابق أن 

المواقع من وجهة نظر القائمين باالتصال في  لالتي تتعلق باھتمام الدولة بحقوق الطف راءاآلمقدمة 
وجاء عدم المساهمة في توفير  ،%)65.6(والقنوات التليفزيونية بنسبة %) 100(اإللكترونية بنسبة 

بالنسبة للقائمين باالتصال بالمحطات اإلذاعية  األولىالحماية للطفل من التعرض للعنف بالمرتبة 
 نتهاك حقوق الطفل بالنسبة للقائمين باالتصالالدع الكافية وعدم توافر وسائل الر  %)72.2(بنسبة 

  .%)52.3(والصحف بنسبة %) 78.1(بالمجالت بنسبة 
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  :قائمين باالتصال في مجال اإلعالمراء الآل وفقاً بحقوق الطفل  هتمام المجتمعا 10)
  )165(جدول رقم 

  اإلعالم راء القائمين باالتصال في مجالآل وفقاً بحقوق الطفل  اهتمام المجتمع

  الخصائص
  اھتمام المجتمع بحقوق الطفل

  غير مھتم  اھتمام إلى حد ما  اھتمام جيد

  الدولـــــة

  42.9  57.1  0.0  تونس

  53.8  46.2  0.0  الجزائر

  13.6  72.7  13.6  السعودية

  43.3  53.3  3.3  العراق

  30.0  70.0  0.0  لبنان

  45.0  55.0  0.0  مصر

 جھة العمل

  32.8  60.7  6.6  يونيةالقنوات التليفز

  35.6  60.0  4.4  الصحف

  38.9  55.6  5.6  المحطات اإلذاعية

  34.4  62.5  3.1  المجالت

  0.0  100.0  0.0  المواقع االلكترونية

  34.7  60.4  4.9  اإلجمالى

بنسـبة  األولـىحد ما بحقوق الطفل جاء في المرتبة إلى  تظهر نتائج الجدول السابق أن اهتمام المجتمع
وفي المرتبة الثانية جاء عدم اهتمـام المجتمـع بهـذه الحقـوق بنسـبة تكـرار %) 60.4(ار في المتوسط تكر 

وجـــاء االهتمـــام الجيـــد بحقـــوق الطفـــل فـــي المرتبـــة األخيـــرة بنســـبة تكـــرار فـــي %) 34.7(فـــي المتوســـط 
 .%)4.9( المتوسط

حد ما بحقوق الطفل جاء لى إ ويبرز من الجدول السابق أنه بالنسبة لدولة تونس جاء اهتمام المجتمع
 وفي المرتبة الثانية جاء عدم اهتمام المجتمع بهذه الحقوق بنسبة%) 57.1(بنسبة  األولىفي المرتبة 

وبالنسبة لدولة الجزائر جاء عدم اهتمام المجتمع ، ولم تضمن أي اهتمام جيد بحقوق الطفل%) 42.9(
حد ما إلى  المرتبة الثانية جاء اهتمام المجتمعوفي %) 53.8(بنسبة  األولىبحقوق الطفل في المرتبة 

وجاء اهتمام المجتمع بحقوق ، ولم تضمن أي اهتمام جيد بحقوق الطفل%) 46.2(بهذه الحقوق بنسبة 
%) 72.7(السعودية ولبنان ومصر والعراق بنسب : بدول األولىحد ما أيضا في المرتبة إلى  الطفل

وجاء االهتمام الجيد في المرتبة األخيرة بدولتي  ،الترتيب على )%53.3(و )%55(و%) 70(و
ولم تضمن مصر ولبنان أي اهتمام جيد بحقوق  )%3.3(و )%13.6(السعودية والعراق بنسب 

  .الطفل
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في  األولىحد ما بحقوق الطفل جاء في المرتبة إلى  ويتبين من الجدول السابق أن اهتمام المجتمع
 بنسبة والقنوات التليفزيونية%) 62.5(لمجالت بنسبة وا%) 100(المواقع اإللكترونية بنسبة 

  .%)55.6(والمحطات اإلذاعية بنسبة %) 60(والصحف بنسبة %) 60.7(
يمــا يتعلــق باالهتمــام مســتوي كــل الــدول العربيــة ف علــىويتضــح مــن النتيجــة الســابقة وجــود تراجــع واضــح 

 علـىحيوية في مناقشة حقوق الطفـل  وهذا ما يتطلب أن تقوم وسائل اإلعالم بدور أكثر. بحقوق الطفل
  .يه مزيد من االهتمام بهذه الحقوقوتوضيح أهمية توج، نطاق واسع

  
 باالتصال القائمون برز التحديات المجتمعية التي يواجههاأ 11)

  :إعالم الطفلفي مجال         
  )166(جدول رقم 

  باالتصال في مجال اإلعالم ونالقائم برز التحديات المجتمعية التي يواجههاأ

  لخصائصا

  أبرز التحديات المجتمعية التي يواجھھا اإلعالميون

تھميش 

قضايا 

الطفل في 

  المجتمع

النظرة 

الدونية من 

قبل المجتمع 

لحقوق 

  الطفل

وعى 

األسرة 

بحقوق 

الطفل 

  محدود

النظر إلى حقوق 

 الطفل أنھا

مجرد أفكار ال 

  تناسب مجتمعنا

ضعف دور منظمات 

المجتمع المدني 

المعنية بقضايا 

الطفل في نشر 

  ثقافة حقوق الطفل

 الدولـــــة

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  تونس

  37.5  12.5  56.3  0.0  37.5  الجزائر

  56.5  30.4  4.3  21.7  43.5  السعودية

  50.0  23.3  13.3  40.0  90.0  العراق

  60.0  10.0  30.0  30.0  60.0  لبنان

  50.0  30.0  22.5  20.0  57.5  مصر

جھة 

  العمل

  

القنوات 

  لتليفزيونيةا
51.6  25.0  12.5  21.9  

50.0  

  44.9  20.4  22.4  10.2  51.0  الصحف

المحطات 

  اإلذاعية
57.9  21.1  10.5  21.1  

42.1  

  46.9  28.1  15.6  31.3  68.8  المجالت

المواقع 

  االلكترونية
75.0  0.0  25.0  0.0  

75.0  

  48.0  23.7  17.8  21.7  53.9  اإلجمالى
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أن تهمـــيش قضـــايا الطفـــل فـــي المجتمـــع جـــاء فـــي مقدمـــة التحـــديات لـــى إ تشـــير نتـــائج الجـــدول الســـابق
وفـي المرتبـة الثانيـة ضـعف %) 53.9(المجتمعية التي يواجههـا اإلعالميـون بنسـبة تكـرار فـي المتوسـط 

دور منظمــات المجتمــع المــدني المعنيــة بقضــايا الطفــل فــي نشــر ثقافــة حقــوق الطفــل بنســبة تكــرار فــي 
مجـــرد أفكـــار ال تناســـب  أنهـــاعلـــى حقـــوق الطفـــل مـــن أفـــراد المجتمـــع  النظـــر إلـــىو %) 48(المتوســـط 

ثــم النظــرة الدونيــة مــن قبــل المجتمــع  %)23.7(مجتمعنــا فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة تكــرار فــي المتوســط 
وفــي المرتبــة األخيــرة وعــى األســرة بحقــوق الطفــل  %)21.7(نســبة تكــرار فــي المتوســط لحقــوق الطفــل ب

 .%)17.8(بنسبة تكرار في المتوسط  محدود

ويتبين مـن الجـدول السـابق أنـه بالنسـبة لدولـة تـونس لـم توجـد أيـة تحـديات تواجـه اإلعالميـين فـي مجـال 
العــراق ولبنــان  وجــاء تهمــيش قضــايا الطفــل فــي المجتمــع فــي مقدمــة هــذه التحــديات بــدول، حقــوق الطفــل

وجـــاء ضـــعف دور منظمـــات المجتمـــع ، الترتيـــب علـــى%) 57.5(و %)60(و )%90(ومصـــر بنســـب 
بدولــة الســعودية بنســبة  األولــىفــي المرتبــة  المــدني المعنيــة بقضــايا الطفــل فــي نشــر ثقافــة حقــوق الطفــل

في مقدمة هذه التحـديات بدولـة الجزائـر بنسـبة  اً بينما جاء وعى األسرة بحقوق الطفل محدود )56.5%(
 ء النظر إلى حقوق الطفل مـن أفـراد المجتمـع أنهـاوفي المرتبة األخيرة من هذه التحديات جا) 56.3%(

وجــاء وعــى ) %10(ولبنــان بنســبة  )%12.5(مجــرد أفكــار ال تناســب مجتمعنــا بــدولتي الجزائــر بنســبة 
والســعودية بنســبة ) %13.3( فــي المرتبــة األخيــرة بــدولتي العــراق بنســبة اً األســرة بحقــوق الطفــل محــدود

ونيــة مــن قبــل المجتمــع لحقــوق الطفــل فــي المرتبــة األخيــرة وجــاءت النظــرة الد، الترتيــب علــى )4.3%(
  .)%20(بمصر بنسبة 

كمــا يتبــين مــن نتــائج الجــدول الســابق أن تهمــيش قضــايا الطفــل فــي المجتمــع جــاء فــي مقدمــة التحــديات 
%) 75( المجتمعيــة التــي يواجههــا اإلعالميــون فــي مجــال حقــوق الطفــل فــي المواقــع اإللكترونيــة بنســبة

والقنـــــوات التليفزيونيـــــة بنســـــبة  %)57.9(والمحطـــــات اإلذاعيـــــة بنســـــبة %) 68.8(بة والمجـــــالت بنســـــ
  .%)51(والصحف بنسبة %) 51.6(

مســتوي كــل الــدول العربيــة  علــىوتتفــق هــذه النتيجــة مــع النتيجــة الســابقة والخاصــة بوجــود تراجــع واضــح 
م بــدور أكثــر حيويــة فــي وهــذا مــا يتطلــب أن تقــوم وســائل اإلعــال. فيمــا يتعلــق باالهتمــام بحقــوق الطفــل

يـه مزيـد مـن وتوضـيح أهميـة توج، جهه مـن تهمـيشاما تو  علىمناقشة حقوق الطفل في محاولة للقضاء 
  .االهتمام بهذه الحقوق
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  :المؤسسات اإلعالميةدى مشاركة األطفال في المضامين التي تنتجها م 12)
  )167(جدول رقم 

   اإلعالمية سساتالمؤ التي تنتجها المضامين  مدى مشاركة األطفال في

  الخصائص
  مشاركة األطفال في المضامين التي تنتجھا المؤسسة اإلعالمية 

مشاركة بصفة 
  دائمة

مشاركة في بعض 
  األحيان

مشاركة بصفة 
  نادرة

ال يشاركون 
  نھائياً 

  الدولـــــة

  100.0  0.0  0.0  0.0  تونس
  35.7  42.9  21.4  0.0  الجزائر

  4.5  34.1  40.9  20.5  السعودية
  10.0  33.3  43.3  13.3  العراق
  10.0  20.0  60.0  10.0  لبنان
  10.0  25.0  45.0  20.0  مصر

  
 جھة العمل

  6.6  31.1  42.6  19.7  القنوات التليفزيونية
  28.3  37.0  32.6  2.2  الصحف

  11.1  16.7  66.7  5.6  المحطات اإلذاعية
  6.3  12.5  56.3  25.0  المجالت

  0.0  49.0  51.0  0.0  المواقع االلكترونية

  15.2  29.7  40.0  15.2  اإلجمالى

 أن مشــاركة األطفــال فــي المضــامين التــي تنتجهــا المؤسســة اإلعالميــةإلــى  تشــير نتــائج الجــدول الســابق
وفـــي المرتبـــة الثانيـــة %) 40(فـــي بعـــض األحيـــان بنســـبة تكـــرار فـــي المتوســـط  األولـــىجـــاء فـــي المرتبـــة 

وجــاءت المشــاركة دائمــة وال توجــد مشــاركة فــي المرتبــة %) 29.7(ضــعيفة بنســبة تكــرار فــي المتوســط 
 .)% 15.2( األخيرة بنفس النسبة

طفـال فـي المضـامين التـي مشـاركة لألويتبين مـن الجـدول السـابق أنـه بالنسـبة لدولـة تـونس لـم توجـد أيـة 
 ةوجــاءت مشــاركة األطفــال فــي المضــامين التــي تنتجهــا المؤسســة اإلعالميــ، تنتجهــا المؤسســة اإلعالميــة

 %)45(و )%60(لبنـان ومصـر والعـراق والسـعودية بنسـببـدول فـي بعـض األحيـان  األولـىفي المرتبة 
وجــــــاءت مشــــــاركة األطفــــــال نــــــادرة بدولــــــة الجزائــــــر بنســــــبة ، الترتيــــــب علــــــى) %40.9(و %)43.3(و
 )%10(وفــي المرتبــة األخيــرة جــاء عــدم مشــاركة الطفــل بــدول العــراق ومصــر ولبنــان بنســبة  )42.9%(

األخيـــرة  فــى المرتبـــةوجـــاءت المشـــاركة فــي بعـــض األحيـــان  )%4.5(بنســبة  رتيـــب، والســـعوديةالت علــى
  .)%21.4(بدولة الجزائر بنسبة 

 ويتبين من الجدول السابق أنه جاءت مشاركة األطفـال فـي المضـامين التـي تنتجهـا المؤسسـة اإلعالميـة
 والمجـــالت بنســـبة %)66.7(فـــي بعـــض األحيـــان فـــي المحطـــات اإلذاعيـــة بنســـبة  األولـــىفـــي المرتبـــة 

وجــــــاءت %) 42.6(والقنــــــوات التليفزيونيــــــة بنســــــبة %) 51(والمواقــــــع اإللكترونيــــــة بنســــــبة %) 56.3(
  .%)37(بالصحف بنسبة  األولىالمشاركة نادرة في المرتبة 
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  :ا يقدم لهم من مضامينسباب االستعانة باألطفال للمشاركة فيمأ 13)
  )168(جدول رقم 

  ا يقدم لهم من مضامين ل للمشاركة فيمأسباب االستعانة باألطفا

  الخصائص

  أسباب االستعانة باألطفال

مشاركة 

األطفال حيوية 

وجاذبة 

  للمشاھدين

المساعدة في 

إكساب 

المضامين 

مصداقية لدى 

  األطفال

إتاحة الفرصة 

لألطفال في 

التعبير عن 

  أنفسھم

ألن األطفال ھم 

الفئة 

المستھدفة في 

  المضامين

  الدولـــــة

  0.0  0.0  0.0  0.0  نستو

  31.2  12.5  31.3  6.3  الجزائر

  23.9  39.1  32.6  41.3  السعودية

  56.7  23.3  50.0  53.3  العراق

  50.0  70.0  30.0  30.0  لبنان

  50.0  27.5  35.0  35.0  مصر

جھة 

  العمل

  37.5  32.8  35.9  45.3  القنوات التليفزيونية

  32.7  24.5  34.7  26.5  الصحف

  26.3  42.1  36.8  31.6  اعيةالمحطات اإلذ

  62.5  21.9  46.9  34.4  المجالت

  100.0  50.0  25.0  25.0  احد المواقع االلكترونية

  38.2  29.6  34.2  34.9  اإلجمالى

تبرز نتائج الجدول السابق أن كون األطفال هـم الفئـة المسـتهدفة فـي المضـامين جـاء فـي مقدمـة أسـباب 
وفــي %) 38.2(يقــدم لهــم مــن مضــامين بنســبة تكــرار فــي المتوســط االســتعانة باألطفــال للمشــاركة فيمــا 

%) 34.9(مشاركة األطفال حيويـة وجاذبـة للمشـاهدين بنسـبة تكـرار فـي المتوسـط  تالمرتبة الثانية جاء
وجــاءت المســاعدة فــي إكســاب المضــامين مصــداقية لــدى األطفــال فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة تكــرار فــي 

إتاحة الفرصـة لألطفـال فـي التعبيـر عـن أنفسـهم بنسـبة  تبة األخيرة جاءوفي المرت%) 34.2( المتوسط
  .%)29.6(تكرار في المتوسط 

ويتضح من الجدول السابق أنه بالنسبة لدولة تونس لم تتضمن أيا من هذه األسباب نظرا لما سبق أن 
الجزائر جاءت ، وبالنسبة لدولة لألطفال في المضامين المقدمة لهمتبين من عدم وجود أية مشاركة 

المساعدة في إكساب المضامين مصداقية لدى األطفال كأحد أسباب االستعانة بهم في تقديم 
وفي المرتبة الثانية ألن األطفال هم الفئة %) 31.3(بنسبة  األولىالمضامين الخاصة بهم في المرتبة 

ءت مشاركة األطفال أما بالنسبة لدولة السعودية فقد جا )%31.2(المستهدفة في المضامين بنسبة 
وفي المرتبة الثانية إتاحة الفرصة %) 41.3(بنسبة  األولىحيوية وجاذبة للمشاهدين في المرتبة 
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بينما بالنسبة لدولة العراق جاء كون األطفال هم  )%39.1(لألطفال في التعبير عن أنفسهم بنسبة 
في المرتبة الثانية مشاركة و %) 56.7(بنسبة  األولىالفئة المستهدفة في المضامين في المرتبة 

إتاحة الفرصة  توبالنسبة لدولة لبنان جاء )%53.3( األطفال حيوية وجاذبة للمشاهدين بنسبة
 األولىفي مصر جاء في المرتبة و  %)70( بنسبة األولىلألطفال في التعبير عن أنفسهم في المرتبة 

   .%)50( كون األطفال هم الفئة المستهدفة في المضامين بنسبة
كما يالحظ من نتائج الجدول السابق أن كون األطفال هم الفئة المستهدفة في المضامين في مقدمة 

 )%100(لكترونية بنسبة بالمواقع اإل طفال في مناقشة قضايا حقوق الطفلاالستعانة باأل أسباب
هذه  وجاءت مشاركة األطفال حيوية وجاذبة للمشاهدين في مقدمة )%62.5(والمجالت بنسبة 

المساعدة في إكساب المضامين مصداقية لدى و  )%45.3(نية بنسبة سباب بالقنوات التليفزيو األ
في مقدمة  ٕاتاحة الفرصة لألطفال في التعبير عن أنفسهمو  ،)%34.7(بالصحف بنسبة  األطفال

  .%)42.1( أسباب االستعانة بالطفل في عرض قضاياها بالمحطات اإلذاعية بنسبة
 

  :في المضامين التي تنتجها المؤسسات اإلعالمية بيعة مشاركة األطفالط 14)
  )169(جدول رقم 

   طبيعة مشاركة األطفال في المضامين التي تنتجها المؤسسات اإلعالمية

  الخصائص

  طبيعة مشاركة األطفال في المضامين

المشاركة 

في تقديم 

برامج 

  بأكملھا

المشاركة في 

إعداد برامج 

كاملة أو 

  كتابة فقرات

المشاركة 

لحضور با

  في البرامج

المشاركة 

من خالل 

المراسالت 

  البريدية

المشاركة 

عبر 

  التليفون

المشاركة 

من خالل 

البريد 

  اإللكتروني

 الدولـــــة

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  تونس

  0.0  6.3  12.5  25.0  18.8  12.5  الجزائر

  8.7  45.7  21.7  47.8  15.2  23.9  السعودية

  10.0  30.0  26.7  50.0  16.7  6.7  العراق

  10.0  49.0  0.0  50.0  10.0  40.0  لبنان

  12.5  15.0  20.0  40.0  37.5  15.0  مصر

جھة 

  العمل

  

  7.8  42.2  10.9  54.7  15.6  28.1  القنوات التليفزيونية

  2.0  18.4  22.4  30.6  12.2  8.2  الصحف

  10.5  26.3  5.3  57.9  31.6  31.6  المحطات اإلذاعية

  18.8  12.5  46.9  21.9  43.8  0.0  المجالت

  25.0  50.0  0.0  100.0  25.0  0.0  االلكترونيةالمواقع 

  8.6  27.6  18.4  40.8  20.4  16.4  اإلجمالى
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تظهر نتائج الجدول السابق أن المشاركة بالحضور في البرامج جاءت في مقدمة أشكال مشاركة 
لمرتبة الثانية المشاركة وفي ا%) 40.8(األطفال في المضامين المقدمة لهم بنسبة تكرار في المتوسط 

وجاءت المشاركة في إعداد برامج كاملة أو كتابة %) 27.6(عبر التليفون بنسبة تكرار في المتوسط 
ثم المشاركة من خالل المراسالت  ،%)20.4(فقرات في المرتبة الثالثة بنسبة تكرار في المتوسط 

تقديم برامج بأكملها بنسبة تكرار في ثم المشاركة في  ،%)18.4(البريدية بنسبة تكرار في المتوسط 
وفي المرتبة األخيرة جاءت المشاركة من خالل البريد اإللكتروني بنسبة تكرار في %) 16.4(المتوسط 
 .%)8.6(المتوسط 

تضــــمن أيــــا مــــن أشــــكال مشــــاركة الطفــــل تويتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق أنــــه بالنســــبة لدولــــة تــــونس لــــم 
: اركة بالحضــور فــي البــرامج فــي مقدمــة هــذه المشــاركات بــدولوجــاءت المشــ، بالمضــامين المقدمــة لهــم
والجزائـــر بنســـبة  )%40(ومصـــر بنســـبة  )%47.8(والســـعودية بنســـبة  )%50(العـــراق ولبنـــان بنســـبة 

وفــي المرتبــة الثانيــة جــاءت المشــاركة فــي إعــداد بــرامج كاملــة أو كتابــة فقــرات ، الترتيــب علــى )25%(
 )%49(ة عبـر التليفـون بـدول لبنـان والسـعودية والعـراق بنسـب المشـاركو  )%37.5(بدولة مصر بنسـبة 

المشـــــاركة فـــــي إعـــــداد بـــــرامج كاملـــــة أو كتابـــــة فقـــــرات بدولـــــة الجزائـــــر بنســـــبة و  )%30(و )%45.7(و
)18.8%(.  

ويتبين من الجدول السابق أن المشاركة بالحضور في البرامج جاء في مقدمة أشكال مشاركة األطفال 
 %)57.9(والمحطات اإلذاعية بنسبة %) 100(في المواقع اإللكترونية بنسبة  في المحتوي المقدم لهم

وجاءت المشاركة من خالل  ،%)30.6(والصحف بنسبة %) 54.9(والقنوات التليفزيونية بنسبة 
  .%)46.9(المراسالت البريدية في المجالت بنسبة 
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  عايير اختيار األطفال المشاركين في المضامين التي تنتجهام 15)
  :سسات اإلعالميةالمؤ      

  )170(جدول رقم 
  معايير اختيار األطفال المشاركين في المضامين التي تنتجها المؤسسات اإلعالمية 

  الخصائص

  معايير اختيار األطفال المشاركين في المضامين

األطفال 
الذين يظھر 

ھم علٮ
الذكاء 
والقدرة 

على 
  التحدث

األطفال 
األقرب 
لمكان 
 التسجيل

مراعاة 
ات تمثيل فئ

الذكور 
واإلناث 

في 
  المشاركة

األطفال 
أقارب أو 
أصدقاء 
 اإلعالميين

اختيار 
األطفال 
حسب 

المرحلة 
  العمرية

األطفال 
األكثر 
ارتباطاً 

بالمضمون 
الذي 
  سيناقش

األطفال 
أصحاب 

المشكالت 
التي 

نتصدى 
  لحلھا

 الدولـــــة

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  تونس
  18.8  6.3  6.3  25.0  6.3  6.3  18.8  الجزائر

  17.4  17.4  23.9  19.6  21.7  13.0  45.7  السعودية
  43.3  20.0  33.3  16.7  30.0  10.0  30.0  العراق
  50.0  30.0  10.0  0.0  30.0  20.0  20.0  لبنان
  30.0  32.5  20.0  20.0  20.0  7.5  37.5  مصر

  
جھة 
  العمل

القنوات 
  التليفزيونية

32.8  15.6  20.3  20.3  26.6  18.8  26.6  

  16.3  14.3  12.2  18.4  14.3  12.2  30.6  الصحف
المحطات 
  اإلذاعية

36.8  15.8  21.1  15.8  15.8  21.1  42.1  

  37.5  34.4  18.8  12.5  25.0  6.3  34.4  المجالت
المواقع 

  االلكترونية
51.0  50.0  50.0  25.0  0.0  25.0  25.0  

  27.0  20.4  20.4  17.1  20.4  9.9  32.9  اإلجمالى

هـم الـذكاء والقـدرة علـى التحـدث جـاء فـي علىدول السابق أن اختيار األطفال الذين يظهر تبرز نتائج الج
مقدمة معايير اختيار األطفـال المشـاركين فـي المضـامين التـي تنتجهـا المؤسسـة اإلعالميـة بنسـبة تكـرار 

فــي المرتبــة  األطفــال أصــحاب المشــكالت التــي نتصــدى لحلهــا وجــاء اختيــار%) 32.9(فــي المتوســط 
وفي المرتبة الثالثة جاءت مراعاة تمثيل فئات الـذكور واإلنـاث  %)27(انية بنسبة تكرار في المتوسط الث

األطفـــال األكثـــر ارتباطـــًا بالمضـــمون الـــذي و  اختيـــار األطفـــال حســـب المرحلـــة العمريـــةو  فـــي المشـــاركة
ميــين فــي ثــم اختيــار األطفــال أقــارب أو أصــدقاء اإلعال%) 20.4(ســيناقش بنســبة تكــرار فــي المتوســط 
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وفـي المرتبـة األخيـرة جـاء اختيـار األطفـال األقـرب %) 17.1(المرتبة الرابعة بنسبة تكـرار فـي المتوسـط 
 .%)9.9(لمكان التسجيل بنسبة تكرار في المتوسط 

ويتبين من الجدول السابق أنه بالنسبة لدولة الجزائر جاء اختيار األطفال أقارب أو أصدقاء اإلعالميـين 
وفــي المرتبــة %) 25( بنســبة ير اختيــار األطفــال المشــاركين فــي المضــامين اإلعالميــةفــي مقدمــة معــاي

أمـــا  )%18.8( هـــم الـــذكاء والقـــدرة علـــى التحـــدث بنســـبةعلىالثانيـــة جـــاء اختيـــار األطفـــال الـــذين يظهـــر 
هم الــذكاء والقــدرة علــى التحــدث فـــي علىين يظهــر األطفـــال الــذ بالنســبة لدولــة الســعودية فقــد جــاء اختيــار

وفــي المرتبــة الثانيـــة اختيــار األطفــال حســب المرحلــة العمريــة بنســـبة %) 45.7( بنســبة األولــىرتبــة الم
األطفال أصحاب المشكالت التـي نتصـدى لحلهـا فـي  بينما بالنسبة لدولة العراق جاء اختيار )23.9%(

ريــة بنســـبة وفــي المرتبــة الثانيـــة اختيــار األطفــال حســب المرحلــة العم%) 43.3(بنســبة  األولــىالمرتبــة 
األطفـــال أصـــحاب المشـــكالت التـــي  راختيـــا األولـــىوبالنســـبة لدولـــة لبنـــان جـــاء فـــي المرتبـــة  )33.3%(

هـم علىاختيـار األطفـال الـذين يظهـر  األولـىوفـي مصـر جـاء فـي المرتبـة %) 50(نتصدى لحلها بنسـبة 
  .)%37.5(الذكاء والقدرة على التحدث بنسبة 

هم الذكاء والقدرة على التحدث جاء في علىاألطفال الذين يظهر  ويتبين من الجدول السابق أن اختيار
 )%30.6(مقدمة معايير اختيارهم للمشاركة في المضامين اإلعالمية المقدمة بالصحف بنسبة 

األطفال  وجاء اختيار )%32.8(والقنوات التليفزيونية بنسبة %) 51(والمواقع اإللكترونية بنسبة 
 )%42.1(بنسب  بالمحطات اإلذاعية األولىفي المرتبة  لحلهاأصحاب المشكالت التي نتصدى 

  .)%37.5(والمجالت بنسبة 
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  :سباب عدم االستعانة باألطفال للمشاركة فيما يقدم لهم من مضامينأ 16)
  )171(جدول رقم 

   أسباب عدم االستعانة باألطفال للمشاركة فيما يقدم لهم من مضامين

  الخصائص

  ة باألطفال للمشاركة فيما يقدم لھم من مضامينأسباب عدم االستعان

السياسة 

اإلعالمية 

للمؤسسة التضع 

مشاركة األطفال 

  في االعتبار

شعوري بأن 

األطفال فئة 

مھمشة اليؤخذ 

  برأيھا

 مشاركتھم

دون جدوى 

وال تحقق أي 

  فائدة

بعض األسر ترفض 

ظھور أطفالھم 

  بوسائل اإلعالم

 الدولـــــة

  0.0  20.0  0.0  40.0  تونس

  6.3  12.5  18.8  62.5  الجزائر

  2.2  0.0  0.0  2.2  السعودية

  3.3  0.0  6.7  3.3  العراق

  50.0  0.0  20.0  10.0  لبنان

  0.0  0.0  2.5  10.0  مصر

جھة 

  العمل

  4.7  0.0  1.6  6.3  القنوات التليفزيونية

  4.1  6.1  8.2  32.7  الصحف

  10.5  5.3  5.3  5.3  المحطات االذاعية

  0.0  0.0  0.0  3.1  المجالت

  50.0  0.0  0.0  0.0  المواقع االلكترونية

  5.3  2.6  5.3  13.8  اإلجمالى

تضع مشـاركة األطفـال فـي االعتبـار  أن السياسة اإلعالمية للمؤسسة الإلى  تشير نتائج الجدول السابق
تكـرار فـي جاء في مقدمة أسباب عدم االسـتعانة باألطفـال للمشـاركة فيمـا يقـدم لهـم مـن مضـامين بنسـبة 

وجــاء الشــعور بــأن األطفــال فئــة مهمشــة اليؤخــذ برأيهــا وأن بعــض األســر تــرفض %) 13.8( المتوســط
وفــي المرتبــة  %)5.3(ظهــور أطفــالهم بوســائل اإلعــالم فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة تكــرار فــي المتوســط 

  .%)2.6( المتوسطدون جدوى وال تحقق أي فائدة بنسبة تكرار في  الثالثة جاءت أن مشاركتهم
ويتبين من الجدول السابق أنه بالنسبة لدولة تونس انحصرت أسباب عـدم االسـتعانة باألطفـال للمشـاركة 
فيما يقدم لهم من مضـامين فـي أن السياسـة اإلعالميـة للمؤسسـة التضـع مشـاركة األطفـال فـي االعتبـار 

الجزائــــر جــــاءت  وفــــي )%20(دون جــــدوى وال تحقــــق أي فائــــدة بنســــبة  وأن مشــــاركتهم )%40(بنســــبة 
%) 62.5(بنسبة األولى السياسة اإلعالمية للمؤسسة التضع مشاركة األطفال في االعتبار في المرتبة 

أمـا بالنسـبة لدولـة  )%18.8(يؤخـذ برأيهـا بنسـبة وفي المرتبة الثانية شعوري بأن األطفـال فئـة مهمشـة ال
فيمـا يقــدم لهـم مــن مضـامين فــي أن  السـعودية فقـد انحصــرت أسـباب عــدم االسـتعانة باألطفــال للمشـاركة
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أن بعــض األســر تــرفض ظهــور و  تضــع مشــاركة األطفــال فــي االعتبــار السياســة اإلعالميــة للمؤسســة ال
بينمــا بالنســبة لدولــة العــراق جــاء شــعوري بــأن األطفــال فئــة ) %202( أطفــالهم بوســائل اإلعــالم بنســبة

فـــي المرتبـــة الثانيـــة السياســـة اإلعالميـــة و %) 6.7(بنســـبة  األولـــىفـــي المرتبـــة  مهمشـــة اليؤخـــذ برأيهـــا
وبالنسـبة لدولـة لبنـان جـاء فـي المرتبـة  )%3.3(للمؤسسة التضع مشـاركة األطفـال فـي االعتبـار بنسـبة 

وفي مصر جـاء أن السياسـة %) 50(رفض بعض األسر ظهور أطفالهم بوسائل اإلعالم بنسبة  األولى
  .)%10(عتبار بنسبة اإلعالمية للمؤسسة التضع مشاركة األطفال في اال

ويتبين من الجدول السابق أن السياسة اإلعالميـة للمؤسسـة التضـع مشـاركة األطفـال فـي االعتبـار جـاء 
فـــي مقدمـــة أســـباب عـــدم االســـتعانة باألطفـــال للمشـــاركة فيمـــا يقـــدم لهـــم مـــن مضـــامين بالصـــحف بنســـبة 

وجــاء رفــض بعــض األســر  )%3.1(والمجــالت بنســبة )%6.3(والقنــوات التليفزيونيــة بنســبة ) 32.7%(
والمحطــات %)  0(فــي المواقــع اإللكترونيــة بنســبة  األولــىفــي المرتبــة  ظهــور أطفــالهم بوســائل اإلعــالم

  .)%10.5( ةبنسب اإلذاعية
  
  : لقائمين باالتصال ألساليب المعالجة اإلعالمية لحقوق الطفل وقضاياهاقييم ت 17)

  )172(جدول رقم 
  اإلعالمية لحقوق الطفل وقضاياه  لمعالجةلقائمين باالتصال ألساليب ااتقييم 

  الخصائص  
  ساليب المعالجة اإلعالمية لحقوق الطفل وقضاياهتقييم أ

  ضعيفة  متوسطة  ممتازة

  الدولـــــة

  57.1  42.9  0.0  تونس

  57.1  42.9  0.0  الجزائر

  25.0  63.6  11.4  السعودية

  60.0  40.0  0.0  العراق

  40.0  60.0  0.0  لبنان

  70.0  30.0  0.0  مصر

  جھة العمل

  50.8  45.9  3.3  القنوات التليفزيونية

  54.3  41.3  4.3  الصحف

  50.0  44.4  5.6  المحطات االذاعية

  50.0  50.0  0.0  المجالت

  50.0  50.0  0.0  المواقع االلكترونية

  50.3  46.2  3.4  اإلجمالى
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ليب المعالجــة اإلعالميــة لحقــوق الطفــل ســاتقيــيم القــائمين باالتصــال أل تظهــر نتــائج الجــدول الســابق أن
خيـرة جـاء باعتبـاره وفـي المرتبـة األ )%46.2(بنسـبة ومتوسـطا  )%50.3(بنسـبة  ضـعيفاً وقضاياه جاء 
  .)%3.4(ممتازا بنسبة 

ساليب المعالجة اإلعالمية لحقوق الطفل ئمين باالتصال ألتقييم القا من الجدول السابق أن ويتضح
 )%60(والعراق بنسبة ) %70(بدول مصر بنسبة  األولىتبة في المر  يفاً ضعوقضاياه جاء باعتباره 
 األولىم باعتباره متوسطا في المرتبة ، وجاء هذا التقييتيبالتر  على%) 57.1(وتونس والجزائر بنسبة 
  .)%60(ولبنان بنسبة  )%63.6(بدولتي السعودية بنسبة 

اإلعالميـة لحقـوق الطفـل وقضـاياه جـاء باعتبـاره  سـاليب المعالجـةتبين من الجـدول السـابق أن تقيـيم أوي 
  مـــــــــن وجهـــــــــة نظـــــــــر القـــــــــائمين باالتصـــــــــال فـــــــــي الصـــــــــحف بنســـــــــبة  األولـــــــــىفـــــــــي المرتبـــــــــة  ضـــــــــعيفاً 

والمجـالت والمواقـع اإللكترونيـة  والمحطات اإلذاعيـة )%50.8(والقنوات التليفزيونية بنسبة  )% 54.3(
  .)%50(بنسبة 
  
  :مية لحقوق الطفلالمعالجة اإلعال لسبب الرئيسي لتدنيا 18)

  )173(جدول رقم 
   السبب الرئيسي لتدني المعالجة اإلعالمية لحقوق الطفل

  الخصائص

  السبب الرئيسي لتدني المعالجة اإلعالمية لحقوق الطفل

اإلعالميون 
ليسوا 

مؤھلين 
بالدرجة 
  الكافية

اإلعالميون 
ليسوا على 
وعي كاف 
بحقوق 
  الطفل

اإلعالميون 
غير 

متخصصين 
ن في شئو
  الطفل

عدم وجود 
سياسة إعالمية 

لدى 
المؤسسات 
بشأن قضايا 

  الطفل

صعوبة 
الحصول على 

المعلومات 
الخاصة 
بقضايا 
  األطفال

 أخرى

 الدولـــــة

  28.6  14.3  28.7  28.6  0.0  0.0  تونس
  7.1  0.0  35.7  28.6  14.3  14.3  الجزائر
  0.0  6.8  25.0  29.5  2.3  36.4  السعودية
  0.0  13.3  40.0  13.3  6.7  26.7  العراق
  0.0  0.0  66.7  33.3  0.0  0.0  لبنان
  0.0  2.5  37.5  7.5  15.0  37.6  مصر

جھة 
  العمل

القنوات 
  التليفزيونية

29.5  11.5  18.0  34.4  4.9  1.6  

  4.3  6.5  32.6  21.7  10.9  23.9  الصحف
المحطات 
  االذاعية

27.8  5.6  33.3  22.2  11.1  0.0  

  0.0  12.9  29.0  9.7  3.2  45.2  المجالت
المواقع 
  االلكترونية

0.0  25.0  25.0  25.0  25.0  0.0  

  2.1  6.3  35.4  20.1  7.6  28.5  اإلجمالى
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 ،عــدم وجــود سياســة إعالميــة لــدى المؤسســات بشــأن قضــايا الطفــلأن إلــى  تشــير نتــائج الجــدول الســابق
%) 35.4(توســط جــاء فــي مقدمــة أســباب تــدني المعالجــة اإلعالميــة لحقــوق الطفــل بنســبة تكــرار فــي الم

ن ليســــوا مـــؤهلين بالدرجــــة الكافيــــة فـــي المرتبــــة الثانيــــة بنســـبة تكــــرار فــــي المتوســــط اإلعالميــــيوجـــاء أن 
ن غيــر متخصصــين فــي شــئون الطفــل بنســبة تكــرار اإلعالميــيوفــي المرتبــة الثالثــة جــاء أن  ،%)28.5(

ســـبة تكـــرار فـــي ن ليســـوا علـــى وعـــي كـــاف بحقـــوق الطفـــل بناإلعالميـــيثـــم أن %) 20.1(فـــي المتوســـط 
وفـــي المرتبـــة األخيـــرة جـــاءت صـــعوبة الحصـــول علـــى المعلومـــات الخاصـــة بقضـــايا %) 7.6(المتوســـط 
  .%)6.3(بنسبة تكرار في المتوسط  األطفال

ويتبــين مــن الجــدول الســابق أنــه بالنســبة لدولــة تــونس جــاء عــدم وجــود سياســة إعالميــة لــدى المؤسســات 
وفـي  )%28.6(المعالجـة اإلعالميـة لحقـوق الطفـل بنسـبة  بشأن قضـايا الطفـل فـي مقدمـة أسـباب تـدني

وفـــي  )%14.3(المرتبـــة الثانيـــة صـــعوبة الحصـــول علـــى المعلومـــات الخاصـــة بقضـــايا األطفـــال بنســـبة 
بنسـبة األولـى الجزائر جاء عدم وجود سياسـة إعالميـة لـدى المؤسسـات بشـأن قضـايا الطفـل فـي المرتبـة 

 )%28.7(ن غيــر متخصصــين فــي شــئون الطفــل بنســبة يــيعالموفــي المرتبــة الثانيــة أن اإل%) 35.7(
 بنسـبة األولـىن ليسـوا مـؤهلين بالدرجـة الكافيـة فـي المرتبـة اإلعالمييأما بالنسبة لدولة السعودية جاء أن 

) %29.5(ن غيــر متخصصــين فــي شــئون الطفــل بنســبة اإلعالميــيوفــي المرتبــة الثانيــة أن %) 36.4(
فــي  اء عــدم وجــود سياســة إعالميــة لــدى المؤسســات بشــأن قضــايا الطفــلبينمــا بالنســبة لدولــة العــراق جــ

وفـــي المرتبـــة الثانيـــة اإلعالميـــون ليســـوا مـــؤهلين بالدرجـــة الكافيـــة بنســـبة %) 40( بنســـبة األولـــىالمرتبـــة 
عــدم وجــود سياســة إعالميــة لــدى المؤسســات  األولــىوبالنســبة لدولــة لبنــان جــاء فــي المرتبــة  )26.7%(

ن ليســوا مــؤهلين بالدرجــة الكافيــة اإلعالميــيوفــي مصــر جــاء أن %) 66.7( نســبةبشــأن قضــايا الطفــل 
  .)%37.6(بنسبة 

ويتبين من الجدول السابق أن عدم وجود سياسة إعالمية لدى المؤسسـات بشـأن قضـايا الطفـل جـاء فـي 
لصـحف وا )%34.4(مقدمة أسباب تدني المعالجة اإلعالمية لحقوق الطفل بـالقنوات التليفزيونيـة بنسـبة 

ــــىن غيــــر متخصصــــين فــــي شــــئون الطفــــل فــــي المرتبــــة اإلعالميــــيوجــــاء أن  ،)%32.6(بنســــبة   األول
 األولــىبالمرتبــة  ن ليســوا مــؤهلين بالدرجــة الكافيــةاإلعالميــيوأن  ،)%33.3(ة بنســب بالمحطــات اإلذاعيــة

  .)%45.2(بالمجالت بنسبة 

التخطــيط اإلعالمــي فيمــا يتعلــق  مســتوي قطــاع علــىوجــود عجــز  وتشــير النتيجــة الســابقة بوضــوح إلــى
وضــع  علــىهــذا مــا يتطلــب ضــرورة العمــل ، و ق الطفــل بوســائل اإلعــالم المختلفــةبمعالجــة قضــايا حقــو 

  .ة إعالمية واضحة فيما يتعلق بهذا المجالسياس
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  ستوى الرضا الوظيفي للقائمين باالتصال داخل المؤسسات اإلعالميةم 19)
  :التي يعملون بها     

  )174(جدول رقم 
  داخل المؤسسات اإلعالمية التي يعملون بها للقائمين باالتصال ى الرضا الوظيفي مستو 

  العبارات التي تعكس الرضا الوظيفي للقائمين باالتصال 
  معارض  محايد  مؤيد  في المؤسسات اإلعالمية

  4.3  24.1  71.6  بمجال إعالم الطفل يزيد من رضائي عن نفسي عملي  1
  33.3  26.2  40.4  ذي أبذلهمرتبي جيد ويعادل الجهد ال  2
  22.7  34.8  42.6  عدم توافر اإلمكانيات يحد من تميزي في أداء عملي  3
  2.8  9.2  87.9  عالقتي بزمالء العمل جيدة  4

أسعى دائمًا لتطوير قدراتي المهنية وتساعدني المؤسسة   5
  16.3  33.3  50.4  في ذلك

  35.5  29.7  34.8  أتضايق من شللية الزمالء في العمل  6
  27  34.8  38.3  ال يوجد أي تقدير مادي نظير مايتم بذله من جهود  7
  31.2  29.1  39.7  اليوجد أي تقدير معنوي لما يتم بذله من جهود  8
  15.7  40.7  43.6  التوجد معايير واضحة للثواب والعقاب  9

غلبة سياسة المجامالت داخل المؤسسة وعدم وجود   10
  18.4  39.7  41.8  معايير واضحة لتقييم العمل

القيادات المسئولة عن السياسة اإلعالمية التستمع إلى   11
  32.1  33.6  34.3  رأيي

  19.1  41.8  39  التوجد معايير واضحة لفرص الترقي للمناصب القيادية  12

غير راٍض عن سياسة المؤسسة في معالجتها لقضايا   13
  17  42.6  40.4  الطفل وحقوقه

  21.2  32.3  46.5  متوسط النسبة 

تبــرز نتــائج الجــدول الســابق ارتفــاع متوســط نســبة التأييــد للعبــارات التــي تعكــس الرضــا الــوظيفي للقــائمين 
فــي مقابــل انخفــاض واضــح لمتوســط نســبة المعارضــة  ،)%46.5(باالتصــال فــي المؤسســات اإلعالميــة

  .)%21.2(لهذه العبارات 
والتــي حظيــت  ،تعكــس الرضــا الــوظيفيأن أكثــر العبــارات التــي إلــى  وتشــير نتــائج الجــدول الســابق أيضــاً 

 األولـىالعالقـة الجيـدة بـزمالء العمـل فـي المرتبـة : بنسبة تأييد مرتفعة من القائمين باالتصال تمثلـت فـي
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وفـــي المرتبـــة الثانيـــة أن العمـــل فـــي مجـــال إعـــالم الطفـــل يزيـــد مـــن الرضـــا النفســـي  ،%)87.9( بنســـبة
تطـــوير القـــدرات المهنيـــة بنســـبة  علـــىالميـــة تســـاعد وفـــي المرتبـــة الثالثـــة أن المؤسســـة اإلع ،%)71.6(
)50.4%(.  

كمــا يتضــح مــن الجــدول الســابق أن أكثــر العبــارات التــي تعكــس الرضــا الــوظيفي والتــي حظيــت بنســبة 
الضــيق مــن شــللية الــزمالء فــي العمــل فــي المرتبــة : معارضــة مرتفعــة مــن القــائمين باالتصــال تمثلــت فــي

  %).33.3(بة الثانية المرتب الجيد بنسبة وفي المرت ،%)35.5( بنسبة األولى
 

  :القائمين باالتصال في مجال حقوق الطفل أو حقوق اإلنسان بشكل عام دريبت 20)
  )175(جدول رقم 

  على دورة تدريبية القائمين باالتصالحصول  ىمد
   في مجال حقوق الطفل أو حقوق اإلنسان بشكل عام

  الخصائص
ق الطفل أو الحصول على دورة تدريبية في مجال حقو
  حقوق اإلنسان بشكل عام

  ال  نعم

  الدولـــــة

  100.0  0.0  تونس
  85.7  14.3  الجزائر

  54.5  45.5  السعودية
  56.7  43.3  العراق
  44.4  55.6  لبنان
  57.5  42.5  مصر

جھة 
  العمل

  46.7  53.3  القنوات التليفزيونية
  71.7  28.3  الصحف

  50.0  50.0  المحطات االذاعية
  65.6  34.4  لمجالتا
  50.0  50.0  حد المواقع االلكترونيةأ

  60.4  39.6  اإلجمالى

  
 علــىمــن القــائمين باالتصــال فــي مجــال اإلعــالم لــم يحصــلوا % 60.4تبــرز نتــائج الجــدول الســابق أن 

ام كل ع ان بش وق اإلنس ل أو حق وق الطف ال حق ي مج ة ف فقــط مــن  39.6هــا علىوحصــل  دورة تدريبي
  .لالقائمين باالتصا

عينـة بئمين باالتصال فرد من القا يولة تونس لم يحصل أنتائج الجدول السابق أنه بالنسبة لدكما تشير 
أيــة دورة تدريبيــة فــي مجــال حقــوق الطفــل أو حقــوق اإلنســان بشــكل عــام، وفــي دولــة لبنــان  علــىالدراســة 
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ائــــر ثــــم الجز % 42.5ثــــم مصــــر  %43.3ثــــم العــــراق  %45.5ثــــم الســــعودية % 55.6هــــا علىحصــــل 
14.3%.  
همال واضح مـن جانـب القيـادات اإلعالميـة بالـدول العربيـة عينـة الدراسـة النتيجة السابقة وجود إ وتظهر

اإلعالميـــة تقـــديم المعالجـــة  علـــىبمجـــال إعـــداد الكفـــاءات البشـــرية وتـــدريبها بحيـــث تصـــبح لـــديها القـــدرة 
مـن  طلـب ضـرورة توجيـه مزيـدوهـذا مـا يت ،وق الطفـل وحقـوق اإلنسـان بوجـه عـامال حقـالمطلوبة في مج

  .المجال االهتمام نحو التدريب المكثف في هذا
  

دى استفادة القائمين باالتصال من الدورات التدريبية في مجـال حقـوق الطفـل أو م 21)
  :حقوق اإلنسان بشكل عام

  )176(جدول رقم 
  التدريبيةمدى استفادة القائمين باالتصال من الدورات 

  ق اإلنسان بشكل عامفي مجال حقوق الطفل أو حقو 
  الخصائص

  مدى االستفادة من الدورات
  استفادة ضعيفة  استفادة متوسطة  استفادة كبيرة

  الدولـــــة

  50.0  0.0  50.0  الجزائر
  10.0  65.0  25.0  السعودية
  7.7  76.9  15.4  العراق
  0.0  40.0  60.0  لبنان
  0.0  47.1  52.9  مصر

  جھة العمل

  3.1  56.3  40.6  القنوات التليفزيونية
  30.8  38.5  30.8  الصحف

  11.1  66.7  22.2  المحطات االذاعية
  0.0  72.7  27.3  المجالت

  0.0  100.0  0.0  احد المواقع االلكترونية
  7.0  57.9  35.1  اإلجمالى

بيـة فـي مجـال حقـوق أن اسـتفادة القـائمين باالتصـال مـن الـدورات التدريإلـى  تظهر نتائج الجدول السـابق
وكبيــرة فــي  ،)%57.9(بنســبة  األولــىه عــام جــاءت متوســطة فــي المرتبــة نســان بوجــوحقــوق اإل الطفــل

  .)%7(خيرة ضعيفة بنسبة وفي المرتبة األ ،%)35.1(بنسبة المرتبة الثانية 
بيـة فـي مجـال حقـوق الطفـل ويتبين من الجدول السابق أن استفادة القائمين باالتصال من الـدورات التدري

ومصــر بنســبة  )%60(بــدول لبنــان بنســبة  األولــىجــه عــام جــاءت كبيــرة فــي المرتبــة و نســان بوحقــوق اإل
 األولــىالمرتبــة االســتفادة متوســطة فــي  وجــاءت هــذه، الترتيــب علــى%) 50(والجزائــر بنســبة  )529%(

  .%)65(والسعودية بنسبة %) 76.9(العراق بنسبة بدولتي 
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تصال من الدورات التدريبية في مجال حقوق ويظهر من الجدول السابق أن استفادة القائمين باال 
 في المواقع اإللكترونية بنسبة األولىجاءت متوسطة في المرتبة  ،ه عامنسان بوجوحقوق اإل الطفل

والقنوات التليفزيونية  %)66.7(والمحطات اإلذاعية بنسبة  ،%)72.7(والمجالت بنسبة ) 100%(
  .)%38.5(والصحف بنسبة ) %56.3(بنسبة 
الم في مجال حقوق الطفـل ضرورة توجيه القائمين باالتصال في وسائل اإلعإلى  لنتيجة السابقةوتشير ا
لمـا  نظـراً ، الطفل وحقوق اإلنسان بوجه عـام من االهتمام بمجال ثقل قدراتهم في مجال حقوق نحو مزيد

  .وعربي ونظرا لما يمثله من خطورة يحظي به هذا المجال من اهتمام دولي
  

  :حصول على الدورات التدريبية في مجال إعالم الطفلسباب عدم الأ 22)
  )177(جدول رقم 

  أسباب عدم الحصول على الدورات التدريبية في مجال إعالم الطفل

  الخصائص

  أسباب عدم الحصول على الدورات التدريبية في مجال إعالم الطفل

الشعور 

بأنھا دون 

  جدوى

عدم وجود 

أي استعداد 

لتلقى ھذه 

  الدورات

جود عدم و

 وقت كافٍ 

لاللتحاق بھذه 

  الدورات

المؤسسة 

اإلعالمية 

التھتم بمثل ھذه 

  الدورات

 عدم وجود

فرصة 

الحصول 

على تلك 

  الدورات

  الدولــة

  0.0  0.0  30.0  10.0  0.0  تونس

  43.8  50.0  6.3  0.0  12.5  الجزائر

  37.0  17.4  10.9  0.0  4.3  السعودية

  43.3  16.7  0.0  0.0  3.3  العراق

  11.0  10.0  0.0  0.0  10.0  لبنان

  32.5  22.5  10.0  0.0  5.0  مصر

جھة 

  العمل

  

  29.7  14.1  7.8  0.0  3.1  القنوات التليفزيونية

  40.8  26.5  10.2  0.0  6.1  الصحف

  21.1  0.0  10.5  5.3  10.5  ذاعيةالمحطات اإل

  34.4  25.0  6.3  0.0  6.3  المجالت

  25.0  25.0  25.0  0.0  0.0  لكترونيةالمواقع اإل

  33.6  20.4  8.6  0.7  5.3  اإلجمالى

جــاء فــي مقدمــة  ،فرصــة الحصــول علــى تلــك الــدورات أن عــدم وجــودإلــى  تشــير نتــائج الجــدول الســابق
 أســـباب عـــدم الحصـــول علـــى الـــدورات التدريبيـــة فـــي مجـــال إعـــالم الطفـــل بنســـبة تكـــرار فـــي المتوســـط

ت فـي المرتبـة الثانيـة بنسـبة تكـرار فـي وجاء أن المؤسسة اإلعالمية التهـتم بمثـل هـذه الـدورا%) 33.6(
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لاللتحاق بهذه الدورات بنسبة تكـرار فـي  وفي المرتبة الثالثة عدم وجود وقت كافٍ  ،%)20.4(المتوسط 
وفـــي المرتبـــة %) 5.3(ثـــم الشـــعور بأنهـــا دون جـــدوى بنســـبة تكـــرار فـــي المتوســـط  ،%)8.6(المتوســـط 

  .%)0.7(بنسبة تكرار في المتوسط  األخيرة عدم وجود أي استعداد لتلقى هذه الدورات
لاللتحاق بهذه الدورات  ويتبين من الجدول السابق أنه بالنسبة لدولة تونس جاء عدم وجود وقت كافٍ 

وفي ) %30(في مقدمة أسباب عدم الحصول على الدورات التدريبية في مجال إعالم الطفل بنسبة
وفي الجزائر جاء أن المؤسسة %) 10(رات بنسبة المرتبة الثانية عدم وجود أي استعداد لتلقى هذه الدو 

 عدم وجودوفي المرتبة الثانية %) 50(بنسبة األولى تهتم بمثل هذه الدورات في المرتبة  اإلعالمية ال
 عدم وجودجاء فأما بالنسبة لدولة السعودية  )%43.8(لحصول على تلك الدورات بنسبة فرصة ل
وفي المرتبة الثانية المؤسسة %) 37(بنسبة  األولىة لحصول على تلك الدورات في المرتبفرصة ل

 عدم وجودبينما بالنسبة لدولة العراق جاء ) %17.4(تهتم بمثل هذه الدورات بنسبة  اإلعالمية ال
وفي المرتبة الثانية المؤسسة %) 43.3(بنسبة  األولىلحصول على تلك الدورات في المرتبة فرصة ل

وبالنسبة لدولتي مصر ولبنان جاء في المرتبة  )%16.7(رات بنسبة اإلعالمية التهتم بمثل هذه الدو 
  .الترتيب على%) 11(و%) 32.5( بنسبحصول على تلك الدورات فرصة لل عدم وجود األولى
  
ن باالتصــال علــى تقيــيم القــائمواإلعالميــة التــي يعمــل بهــا  حــرص المؤسســة ىدمــ 23)

  :داخلهاأداء اإلعالميين 
  )178(جدول رقم 

  اإلعالمية التي يعمل ؤسسةحرص الممدي 
   على تقييم أداء اإلعالميين داخلهان باالتصال والقائمبها  

  الخصائص
  حرص المؤسسة اإلعالمية على تقييم أداء اإلعالميين داخلھا

     غير حريصة  تحرص إلى حد ما  تحرص بشدة

  الدولـــــة

  42.9  42.9  14.3  تونس
  50.0  50.0  0.0  الجزائر

  15.9  65.9  18.2  السعودية
  46.7  40.0  13.3  العراق
  11.1  44.5  44.4  لبنان
  45.0  47.5  7.5  مصر

  جھة العمل

  43.3  41.7  15.0  القنوات التليفزيونية
  32.6  54.3  13.0  الصحف

  38.9  33.3  27.8  ذاعيةالمحطات اإل
  31.3  65.6  3.1  المجالت

  25.0  50.0  25.0  لكترونيةالمواقع اإل
  34.7  51.4  13.9  ىاإلجمال



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

413 
 

حـد مـا إلـى  الميـة تحـرصمـن المؤسسـات اإلع%) 51.4(تبرز نتائج الجدول السابق أن النسبة األكبر 
، بينمـا تحـرص بشـدة ذلـك علـىمنها تكون غير حريصة % 34.7و، داء اإلعالميين داخلهاتقييم أ على

  .تقييم أداء اإلعالميين بهاعلى من المؤسسات اإلعالمية % 13.9
م أداء اإلعالميـين تقيـيحـد مـا علـى إلـى  ؤسسـات اإلعالميـة تحـرصأن الم ،من الجدول السـابقويتضح 

ومصــر بنســبة ) %50(والجزائــر بنســبة %) 65.9(بــدول الســعودية بنســبة  األولــىداخلهــا فــي المرتبــة 
 )%46.7(بينمــا جــاءت النســبة األكبــر %) 42.9(وتــونس بنســبة%) 5.44(ولبنــان بنســبة %) 47.5(

  .تقييم أداء اإلعالميين بها علىات اإلعالمية بدولة تونس غير حريصة من المؤسس
 ىولـاء اإلعالميين جاء في المرتبـة األدتقييم أ علىحد ما إلى  أن الحرص ،ويتبين من الجدول السابق 

ــالمجالت بنســب وجــاء  ،%)50( والمواقــع اإللكترونيــة بنســبة%) 54.3(والصــحف بنســبة %) 65.6(ة ب
والمحطـــات اإلذاعيـــة بنســـبة %) 43.3(نيـــة بنســـبة بـــالقنوات التليفزيو  األولـــىمرتبـــة لالحـــرص بشـــدة فـــي ا

)38.9(%.  
  
  :ألساليب التي تتبعها المؤسسة اإلعالمية في تقييم عمل اإلعالميين بهاا 24)

  )179(جدول رقم 
  األساليب التي تتبعها المؤسسة اإلعالمية في تقييم عمل اإلعالميين بها 

  الخصائص

  تتبعھا المؤسسة اإلعالمية في تقييم عمل اإلعالميين بھا األساليب التي

لجنة مشكلة من 

الخبراء لتقييم 

أداء اإلعالميين 

  بالمؤسسة

عمل اختبارات 

دورية 

لإلعالميين 

  بالمؤسسة

تقارير الممارسة 

المھنية التي 

تصدرھا الجھات 

  المعنية

الحرص على 

إجراء دراسات 

  الجمھور

  الدولـــــة

  0.0  0.0  0.0  0.0  تونس

  0.0  25.0  12.5  0.0  الجزائر

  13.0  41.3  15.2  15.2  السعودية

  0.0  16.7  6.7  40.0  العراق

  0.0  70.0  10.0  10.0  لبنان

  0.0  25.0  15.0  2.5  مصر

 جھة العمل

  9.4  26.6  12.5  15.6  القنوات التليفزيونية

  0.0  30.6  8.2  12.2  الصحف

  0.0  21.1  15.8  10.5  ذاعيةالمحطات اإل

  0.0  31.3  12.5  15.6  المجالت

  0.0  75.0  25.0  0.0  لكترونيةالمواقع اإل

  3.9  29.6  11.8  13.8  اإلجمالى
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أن تقــارير الممارســة المهنيــة التــي تصــدرها الجهــات المعنيــة جــاءت فــي  ،تظهــر نتــائج الجــدول الســابق
ميـــين بهـــا بنســـبة تكـــرار فـــي مقدمـــة األســـاليب التـــي تتبعهـــا المؤسســـة اإلعالميـــة فـــي تقيـــيم عمـــل اإلعال

وجاء وجود لجنة مشكلة من الخبراء لتقييم أداء اإلعالميين بالمؤسسة فـي المرتبـة  ،%)29.6( المتوسط
وفــي المرتبــة الثالثــة عمــل اختبــارات دوريــة لإلعالميــين  ،%)13.8(الثانيــة بنســبة تكــرار فــي المتوســط 

علــى إجــراء دراســات  بــة األخيــرة الحــرصوفــي المرت ،%)11.8(بالمؤسســة بنســبة تكــرار فــي المتوســط 
  .%)3.9(بنسبة تكرار في المتوسط  الجمهور

تقارير الممارسة المهنية التي تصدرها الجهـات المعنيـة جـاءت فـي مقدمـة  ويتبين من الجدول السابق أن
%) 70( اإلعالميـــة فـــي تقيـــيم عمـــل اإلعالميـــين بدولـــة لبنـــان بنســـبة اتاألســـاليب التـــي تتبعهـــا المؤسســـ

وجــاءت تقــارير الممارســة المهنيــة التــي  ،%)25(والجزائــر ومصــر بنســبة %) 41.3(ســعودية بنســبة وال
وجــاء عمــل اختبــارات  ،%)41.3(بدولــة الســعودية بنســبة  األولــىالمعنيــة فــي المرتبــة تصــدرها الجهــات 

ومصــــر بنســــبة %) 15.2(دوريــــة لإلعالميــــين بالمؤسســــة فــــي المرتبــــة الثانيــــة بدولــــة الســــعودية بنســــبة 
وجـــاءت تقـــارير الممارســـة المهنيـــة التـــي  ،%)10(ولبنـــان بنســـبة %) 12.5( والجزائـــر بنســـبة ،%)15(

  .%)16.7(تصدرها الجهات المعنية في المرتبة الثانية بدولة العراق بنسبة 
جـــاءت فـــي  ،ويتبـــين مـــن الجـــدول الســـابق أن تقـــارير الممارســـة المهنيـــة التـــي تصـــدرها الجهـــات المعنيـــة

تقيـــيم عمـــل اإلعالميـــين بهـــا بـــالمواقع اإللكترونيـــة ل اإلعالميـــة اتالتـــي تتبعهـــا المؤسســـمقدمـــة األســـاليب 
والقنــوات التليفزيونيــة بنســبة  )%30.6(والصــحف بنســبة  )%31.3(والمجــالت بنســبة %) 75(بنســبة 

  .)%21.1(بنسبة  والمحطات اإلذاعية )26.6%(
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  :والدولة ال إعالم الطفللتطوير أداء اإلعالميين في مج هم المقترحاتأ 25)
   )180(جدول رقم 

  في مجال إعالم الطفل والدولة لتطوير أداء اإلعالميين أهم المقترحات

  النسبة  لتطوير أداء اإلعالميين في مجال إعالم الطفل أھم المقترحات

  تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتطوير مھارات القائمين باالتصال في مجال إعالم 

  .تم دراسة احتياجاتھم التدريبية قبل تنظيمھا وتدريس علم نفس األطفال لھمتطة أن الطفل، شري
40.1  

ضرورة وضع سياسة تحريرية تحدد كيفية تناول القائمين باالتصال لقضايا الطفل ومشكالته، مع 

  .ھاعلٮطالعھم ا أھمية
17.8  

سين لھذا المجال رالدا علىل حسن اختيار القائمين باالتصال، واقصار العمل في مجال إعالم الطف

  .والموھوبين منھم
14.5  

ن باالتصال الضوء على مشكالت وقضايا األطفال بشكل موضوعي يساھم في أن يسلط القائمو

  .عرض مختلف أبعادھا وطرح حلول لھا
14.5  

تخصيص مساحة أكبر لمضامين األطفال سواء في الخريطة البرامجية للمؤسسة اإلعالمية أو في 

  .ارات المطبوعةاإلصد
7.2  

أن تحرص المؤسسة اإلعالمية على استطالع آراء األطفال ذاتھم لمعرفة احتياجاتھم، ومشاركتھم 

  .الرأي دائماً في الحوار واالھتمام بھم باستمرار
6.6  

توفير االحتكاك الدائم بين القائمين باالتصال ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال خدمة 

  .ھاعلٮبغية تمكين اإلعالميين من رصد المشكالت التي يعانيھا الطفل وتسليط الضوء  األطفال؛
5.9  

رفع معدالت الرضا  علىتحسين رواتب القائمين باالتصال في مجال إعالم الطفل بما يساعد 

  .تطوير أنفسھم علىھم يعالوظيفي لديھم، وتشج
5.3  

يد مجموعة من المتخصصين في مجال إعالم  االھتمام بتقييم المنتج اإلعالمي بشكل دوري على

  .الطفل بما يدفع القائمين باالتصال إلى تطوير مھاراتھم
5.3  

الحمالت اإلعالمية التي تطلقھا وسائل اإلعالم بما  جميعتضمين حقوق اإلنسان وحقوق الطفل في 

  .يساعد على توعية المجتمع وتفاعله مع القائمين باالتصال في ھذا المجال
5.3  

زيادة الميزانية المخصصة لمجال إعالم الطفل في مختلف وسائل اإلعالم لتمكين المؤسسة من تقديم 

  .تساھم في االرتقاء بواقع الطفل خدمة إعالمية مميزة
4.6  

وضع معايير عادلة لتقييم القائمين باالتصال وعدم خضوعھا لألھواء الشخصية بما يساعد على 

  .على تقديم األفضلتسابق اإلعالميين فيما بينھم 
3.3  

عمل اختبارات يتم على أساسھا اختيار القائمين باالتصال في مجال إعالم الطفل، نظراً ألنھا تحتاج 

  .إعالميين أكثر دراية بحقوق الطفل وقضاياه ومشكالته
1.3 

  
مجال لتطوير أداء اإلعالميين في  أهم مقترحات القائمين باالتصالإلى  تشير نتائج الجدول السابق

في مقدمتها تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتطوير مهارات القائمين باالتصال  ، وجاءإعالم الطفل
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وتدريس علم نفس  ،تم دراسة احتياجاتهم التدريبية قبل تنظيمهاتفي مجال إعالم الطفل، شريطة أن 
بير ضرورة وضع وفي المرتبة الثانية وبفارق ك ،)%40.1(األطفال لهم بنسبة تكرار في المتوسط 

طالعهم اسياسة تحريرية تحدد كيفية تناول القائمين باالتصال لقضايا الطفل ومشكالته، مع أهمية 
صار العمل في تثم حسن اختيار القائمين باالتصال، واق )%17.8(ها بنسبة تكرار في المتوسط على

ن باالتصال الضوء و القائم أن يسلطو  ن لهذا المجال والموهوبين منهمرسياالد علىمجال إعالم الطفل 
على مشكالت وقضايا األطفال بشكل موضوعي يساهم في عرض مختلف أبعادها وطرح حلول لها 

وجاء في المرتبة األخيرة وبفارق كبير عمل اختبارات يتم على  ،)%14.5(بنسبة تكرار في المتوسط 
ا تحتاج إعالميين أكثر دراية أساسها اختيار القائمين باالتصال في مجال إعالم الطفل، نظرًا ألنه

 .)%1.3( بحقوق الطفل وقضاياه ومشكالته بنسبة تكرار في المتوسط

من القائمين % 60.4من أن  ،)175(ويتفق ذلك مع ما سبق أن تبين من نتائج الجدول رقم 
دورات تدريبية في مجال حقوق الطفل أو حقوق اإلنسان  علىباالتصال في مجال اإلعالم لم يحصلوا 

  . فقط من القائمين باالتصال )%39.6(ها علىوحصل  شكل عامب
أن عدم توافر أجندة بقضايا حقوق إلى  التي تشيرو  )163(كما يتفق ما تبين من نتائج الجدول رقم 

الطفل جاء في مقدمة التحديات المهنية التي تواجه اإلعالميين في تغطيتهم للقضايا المتعلقة بحقوق 
أن عدم وجود سياسة إعالمية لدى المؤسسات  علىوالتي تؤكد  ،)173(رقم ئج الجدول االطفل، ونت

 .تدني المعالجة اإلعالميةبشأن قضايا الطفل جاء في مقدمة أسباب 
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  خالصة الدراسة ومقترحاتها

  
  :تمهيد

استهدفت األولى تقييم تناول اإلعالم العربى لقضايا ، رئيسيةتضمنت هذه الدراسة ثالث دراسات   
حقوق الطفل من خالل تحليل محتوى عينة من المضامين التليفزيونية والصحفية المقدمة للجمهور 

 فيما استهدفت الدراسة الثانية. بعينة من وسائل اإلعالم العربية باستخدام التحليل الكمى والكيفى العام
راء عينة من األطفال فى عدد من الدول العربية نحو أنماط تعرضهم لوسائل اإلعالم استطالع آ

. العربية وتقييمهم لمعالجة قضاياهم بها من خالل دراسة ميدانية لعينة من األطفال ببعض الدول
واستهدفت الدراسة الثالثة تقييم البيئة المهنية التى يعمل فى إطارها القائم باالتصال فى مجال إعالم 

من خالل دراسة ميدانية على عينة من القائمين باالتصال فى مجال إعالم الطفل بعدد من  ،الطفل
  .الدول العربية

  
  :اإلجراءات المنهجية للدراسة

  :منهج الدراسة  - أ
المســتخدم علــى نطــاق  Survey Methodت هــذه الدراســة فــى أجزائهــا الثالثــة علــى مــنهج المســح اعتمــد

واسع فى بحوث ودراسات اإلعالم، وذلك لمسح عينة من المضمون اإلعالمى المقـدم بعينـة مـن وسـائل 
فـال وكذلك مسح عينة من األط، اإلعالم العربية بهدف تقييم تناول اإلعالم العربى لقضايا حقوق الطفل

وتقيـيمهم لمعالجـة قضـاياهم ، فى عـدد مـن الـدول العربيـة للتعـرف علـى أنمـاط تعرضـهم لوسـائل اإلعـالم
بها،إضــافة إلــى مســح عينــة مــن القــائمين باالتصــال بعــدد مــن الــدول العربيــة لتقيــيم البيئــة المهنيــة التــى 

  .يعملون بها
  
  :اإلطار الجغرافى للدراسة التحليلية والميدانية   - ب

الدراسة التحليلية للمضامين اإلعالمية لتقييم تناول اإلعالم العربى (سة فى أجزائها الثالثة طبقت الدرا
شأن أنماط تعرضهم لوسائل اإلعالم براء األطفال الدراسة الميدانية الستطالع آ -ل لقضايا حقوق الطف

لقائمين باالتصال فى الدراسة الميدانية لتقييم بيئة األداء المهنى ل -وتقييمهم لمعالجة قضاياهم بها
على عدة أقطار عربية تمثل إلى حد ما األقاليم الجغرافية ) مجال إعالم الطفل على المستوى العربى

، مصر - لبنان - العراق  –السعودية  -الجزائر - تونس: تشملثقافية المختلفة للوطن العربى، و وال
لمجلس العربى للطفولة وجامعة ه فريق البحث فى مناقشاته مع فريق اعلىوذلك فى ضوء ما استقر 

  .الدول العربية
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  :عينة الدراسة -ج
  :عينة الدراسة التحليلية
  :اإلطار الزمنى للعينة

ســبتمبر حتــى  20امتــد مــن ، شــملت الدراســة تحليــل المضــامين التليفزيونيــة والصــحفية علــى مــدار شــهر
لبـــرامج التليفزيونيـــة المختـــارة بالـــدول الســـت المختـــارة إلجـــراء الدراســـة، وتـــم تســـجيل ا 2012أكتـــوبر  20

  .للعينة لتحليلها، وكذلك توفير الصحف المختارة بالدول الست ورقيا أو إلكترونيا لتحليل مضمونها
  

  :عينة القنوات والبرامج التليفزيونية ومعايير اختيارها
ـــن رة مــلفتي اــامل فـــقام فريق البحث بإجراء دراسة استطالعية تحليلية بطريقة الحصر اليومي الش

للقنوات التليفزيونية فى الدول العربية محل الدراسة عن طريق المعاينة المباشرة  9/2012/ 10- 1
القنوات ومشاهدتها، وذلك الختيار قناتين لكل دولة إلجراء تحليل المضمون  لجميعللخريطة البرامجية 

لبحث بتحديد القنوات والبرامج عينة الكمى والكيفى، وفى ضوء نتائج الدراسة االستطالعية، قام فريق ا
  :الدراسة التحليلية، وشرح مبررات اختيارها كما يلى

  
  :القنوات التونسية 

 وشملت البرامج . باعتبارها تمثل التليفزيون التونسي الحكومي: قناة تونس الوطنية الثانية
  . "حقيقنظرة وت - نحب نعيش -تونس هذا اليوم –ريحة البالد ": موضع التحليل ما يلي

 باعتبارها تمثل التليفزيون التونسي الخاص، وشملت البرامج موضع التحليل ما يلي: قناة حنبعل: 
  ."فضاء حر -الحكم بعد المداولة - تواصل القلوب - الطريق على -معانا"

  :القنوات الجزائرية 
 بث على النايل سات، باعتبارها القناة الحكومية الوحيدة التي تُ : القناة الجزائرية الثالثة الحكومية

  .أخبار الجزائرية الثالثة –المجلة اإلخبارية  -صباح الخير"البرامج التالية  علىووقع االختيار 
 تمثل القنوات الخاصة الجزائرية، وشملت البرامج موضع التحليل  باعتبارها: قناة النهار اإلخبارية

 ."الحدث علىعين  –خر كالم آ –ائريون جز : " ما يلي
 

  :ات السعودية القنو 
 البرامج  علىووقع االختيار ، للقنوات العامة باعتبارها نموذجاً  :القناة السعودية األولي

  . "المملكة هذا المساء –حياتنا  -صباح السعودية: "التالية
  قناةMBC1 : باعتبارها نموذجا للقنوات الخاصة األكثر تنوعًا في مضامينها، وشملت البرامج

  ."التفاح األخضر –كالم نواعم  –الثامنة  -صباح الخير ياعرب: "موضع التحليل مايلي
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  :القنوات العراقية
 ــاة العراقيــة الحكــومى، وشــملت البــرامج موضــع  شــبكة اإلعــالم العراقــيباعتبارهــا واحــدة مــن : قن

  ."Talk show -العراقية والحدث"  -منتدى الصحافة -صباح الخير ياعراق" : التحليل ما يلي
  تعد أول قناة عراقية مملوكة للقطاع الخاص، وشملت البرامج موضع التحليل ما و :قناة الشرقية

  ."خيرو  خيوط - ظهيرة الجمعة -DAILY PRESSصحافة  -أهل المدينة: "يلي
  :القنوات اللبنانية 

 صباح الخير يا لبنان -محلي "  :تيةوشملت عينة التحليل البرامج اآل: قناة تليفزيون لبنان - 
  " لبنان اليوم

 قناة LBC Europe :كالم  –حلوة الحياة  - نهاركم سعيد" : وتضمنت عينة التحليل برامج
   ."أحلي جلسة - الناس

  :القنوات المصرية
 علىووقع االختيار ، باعتبارها تمثل القنوات الحكومية: القناة األولى بالتليفزيون المصرى 

  ."27ستوديو  -صباح الخير يامصر –طعم البيوت "البرامج التالية 
 ضع التحليل ما يليالبرامج مو  باعتبارها تمثل القنوات الخاصة المصرية، وشملت: قناة الحياة :

  ."العيادة -الدين والحياة -الحياة اليوم"
  :عينة الصحف العربية

  .)الشروق -الصحافة( :عينة التحليل صحفشملت : الصحف التونسية
  .)الشعب -الخبر( :عينة التحليل صحفشملت : الصحف الجزائرية
  .)الرياض - عكاظ ( :عينة التحليل صحفشملت : الصحف السعودية

  .)الصباح –الزمان ( :شملت عينة التحليل صحف :لعراقيةالصحف ا
  .)األخبار –النهار ( :عينة التحليل صحفشملت : الصحف اللبنانية
  .)المصري اليوم -األهرام( :شملت عينة التحليل صحف: الصحف المصرية

 
  :عينة المضامين للصحف العربية

لمرتبطة باألطفال وقضاياهم بالصحف المضامين ا جميعتم استخدام أسلوب الحصر الشامل لتحليل 
المختارة فى عينة الدراسة التحليلية، لمعرفة مدى اهتمامها بقضايا حقوق الطفل وكيفية تناولها لهذه 

  .2012أكتوبر  20سبتمبر إلى  20القضايا، وذلك خالل فترة الدراسة التحليلية التى امتدت من 
  :عينة الدراسة الميدانية لألطفال

سنة،  15- 12مفردة فى الفئة العمرية  1260سة الميدانية لألطفال على عينة قومها أجريت الدرا
م والمستوى علىروعى فى اختيارها تمثيل الخصائص الديموجرافية المختلفة على مستوى السن والنوع والت
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ل توزيع عينة األطفال على الدو  االقتصادى االجتماعى، إضافة إلى التوزيع الجغرافى لألطفال، وتم
  :ها الدراسة كالتالىعلىالعربية التى طبقت 

  .مفردة 196عينة تونس  -
  .مفردة 200عينة الجزائر  -
  .مفردة 263عينة السعودية  -
  .مفردة 150عينة العراق  -
  .مفردة 201عينة لبنان  -
  .مفردة 250عينة مصر -

  :عينة الدراسة الميدانية للقائم باالتصال فى مجال إعالم الطفل
، مفردة من القائمين باالتصال فى مجال إعالم الطفل 152لدراسة الميدانية على عينة قوامها أجريت ا

  :تم توزيعها كالتالى
  .مفردات 10تونس  -
  .مفردة 16الجزائر  -
  .مفردة 46السعودية  -
  .مفردة 30العراق  -
  .مفردات 10لبنان  -
  .مفردة 40مصر  -

  : الست المختارة للدراسة الفئات اآلتيةباالتصال فى الدول  وشملت عينة القائمين
  .معدو البرامج التليفزيونية الموجهة لألطفال -
  .مقدمو البرامج التليفزيونية الموجهة لألطفال -
  .محررو شئون الطفل بالصحف -
  .كتاب الطفل بالصحف -

يضمن التنوع  وتم اختيار القائمين باالتصال فى مجال إعالم الطفل فى الدول المختارة للدراسة بشكل
سنوات الخبرة المهنية، وتنوع الوظائف التى يقوم بها القائم باالتصال، وتنوع عدد فى الفئات العمرية، و 

  .المؤسسات اإلعالمية التى يعملون بها من حيث نمط الملكية واختالف بيئة العمل المهني
  
  :أدوات جمع البيانات للدراسة-د

  :يةأدوات جمع البيانات للدراسة التحليل
استهدفت دراسة تحليل المضمون الكمى والكيفى تقييم تناول الصحف وبرامج التليفزيون الحوارية 
بالدول العربية لقضايا حقوق الطفل، ولتحقيق األهداف الفرعية للدراسة التحليلية تم االعتماد على 

  :أدوات جمع البيانات اآلتية
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  .تليفزيونىصحيفة تحليل المضمون الكمى والكيفى للمضمون ال -
  .صحيفة تحليل المضمون الكمى والكيفى للمضمون الصحفى -

  :أداة جمع البيانات للدراسة الميدانية لألطفال
أنماط  اعتمدت الدراسة الميدانية لألطفال على صحيفة االستقصاء أداة لجمع البيانات للتعرف على

  . بهاتعرض األطفال العرب لوسائل اإلعالم وتقييمهم لمعالجة قضاياهم 
  :أداة جمع البيانات للدراسة الميدانية للقائم باالتصال

اعتمدت الدراسة الميدانية للقائم باالتصال على صحيفة االستقصاء أداة لجمع البيانات للتعرف على 
  .العوامل المؤثرة على األداء المهني للقائم باالتصال في مجال إعالم الطفل بالدول العربية

مة فئاتها لتحقيق ءمال ىحدة للتأكد من مد علىت الصدق والثبات لكل استمارة جراء اختباراإوقد تم 
  .أهداف الدراسة

  :أساليب جمع البيانات للدراسة -ه
  :أسلوب جمع البيانات للدراسة التحليلية

  .تم االعتماد على اإلسطوانات الممغنطة لتسجيل البرامج التليفزيونية -
  .واإللكترونى للمضامين الصحفيةتم االعتماد على التوثيق الورقى  -

  :أسلوب جمع البيانات للدراسة الميدانية لألطفال
  .تم االعتماد على المقابلة الشخصية لملء صحف االستقصاء مع األطفال-

  :أسلوب جمع البيانات للدراسة الميدانية للقائم باالتصال
  .ئمين باالتصالتم االعتماد على المقابلة الشخصية لملء صحف االستقصاء مع القا -
  :توقيت جمع البيانات للدراسة الميدانية لألطفال والقائم باالتصال -و
  .2013مارس -جمعت بيانات الدراسة الميدانية لألطفال خالل الفترة يناير-
  .2013مارس -جمعت بيانات دراسة القائم باالتصال خالل الفترة يناير -
  :المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة -ز

توظيف الحاسب اآللى فى المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة التحليلية وكذلك بيانات الدراسة تم 
الستخراج  SPSSالميدانية لألطفال، والدراسة الميدانية للقائم باالتصال، باستخدام البرنامج اإلحصائى 

  .واالستدالل على العالقات االرتباطية بين المتغيرات، الجداول
  :راسةأهم نتائج الد

  :خالصة نتائج دراسة المعالجة الصحفية لقضايا حقوق الطفل العربى. أ
توصلت الدراسة التحليلية الخاصة بمعالجة الصحف عينة الدراسة لقضايا حقوق الطفل العربى إلى 

  : عدد من النتائج من أبرزها
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ـــــى إبـــــراز مناســـــب، ســـــواء -  حصـــــلت المـــــواد الصـــــحفية المتعلقـــــة بالطفـــــل فـــــى صـــــحف الدراســـــة عل
العنــــــاوين وتوظيفهــــــا علــــــى الصــــــفحات، أو فيمــــــا يتعلــــــق بقــــــدر اإلبــــــراز علــــــى  مــــــن حيــــــث أنــــــواع

 .الصفحات نفسها داخل كل صحيفة
ـــــون  - ـــــى األشـــــكال والفن ـــــل عل ـــــى تناولهـــــا لقضـــــايا الطف ـــــر ف ركـــــزت صـــــحف الدراســـــة بالدرجـــــة األكب

 . الصحفية اإلخبارية أكثر من األشكال الصحفية التفسيرية واالستقصائية
هـــــا الصـــــحف عينـــــة الدراســـــة علىفـــــى مقدمـــــة المصـــــادر التـــــى اعتمـــــدت " األشـــــخاص" جـــــاءت فئـــــة -

ــــرة  التحليليــــة فــــى تناولهــــا لقضــــايا حقــــوق األطفــــال، تالهــــا منــــدوب الصــــحيفة، وفــــى المرتبــــة األخي
 ".غير محدد"فئة 

هــــــا صــــــحف الدراســــــة فــــــى معالجتهــــــا لقضــــــايا علىجــــــاءت أكثــــــر المراحــــــل العمريــــــة التــــــى ركــــــزت  -
، تلتهـــــا مرحلـــــة الطفولـــــة المتـــــأخرة )ســـــنوات 9-6مـــــن (طفولـــــة الوســـــطى حقـــــوق الطفـــــل مرحلـــــة ال

، تلتهـــــــا )ســـــــنة 18 -12مـــــــن (، ثـــــــم مرحلـــــــة المراهقـــــــة )ســـــــنة 12 -9مـــــــا قبـــــــل المراهقـــــــة مـــــــن (
، ثــــم فئــــة غيــــر محــــدد، وأخيــــرًا فئــــة الطفــــل بشــــكل )ســــنوات 5أقــــل مــــن (مرحلــــة الطفولــــة المبكــــرة 

  .عام دون تحديد
نفســــــها قائمــــــة المجــــــال الجغرافــــــى لحقــــــوق الطفــــــل فــــــى  تصــــــدر المجــــــال المحلــــــى داخــــــل الدولــــــة -

الصـــــحف عينــــــة الدراســــــة بنســـــبة كبيــــــرة، تــــــاله المجـــــال العربــــــى، ثــــــم فئـــــة غيــــــر واضــــــح، وأخيــــــرًا 
 .المجال الدولى

ــــة الدراســــركــــزت  - ــــة عين ــــدة الصــــحف العربي ــــى أجن ــــة الطفــــل حقــــوق قضــــايا ة بشــــكل كبيــــر عل التالي
الطفــــل فــــى الحمايــــة، حــــق الطفــــل فــــى م، حــــق علىحــــق الطفــــل فــــى الــــت: أكثــــر مــــن غيرهــــا وهــــى

  .البقاء والرعاية الصحية، حق الطفل فى تلقى الرعاية األسرية المناسبة
جــــــاءت الحكومــــــة فــــــى مقدمــــــة فئــــــات الجمهــــــور المســــــتهدف مــــــن قبــــــل صــــــحف الدراســــــة بشــــــأن  -

قضــــــايا الطفــــــل، تلتهــــــا المجــــــالس القوميــــــة المعنيــــــة بالطفــــــل، ثــــــم المدرســــــون، ثــــــم األســــــرة بوجــــــه 
لجمعيـــــات األهليـــــة، فـــــاألم، ثـــــم فـــــى مراتـــــب متـــــأخرة وبنســـــب قليلـــــة كـــــل مـــــن األب، عـــــام، تلتهـــــا ا
 .اإلخوة، الطفل

جــــــاء المســــــئولون الحكوميــــــون فــــــى مقدمــــــة القــــــوى الفاعلــــــة فــــــى المــــــادة الصــــــحفية التــــــى نشــــــرتها  -
األســــرة بوجــــه عــــام، ثــــم الطفــــل، وجــــاء بعــــد  ة فيمــــا يتعلــــق بقضــــايا الطفــــل، تالهــــاصــــحف الدراســــ

األم، األب، األطبـــــــاء، األصـــــــدقاء : ذلـــــــك بنســـــــب قليلـــــــة علـــــــى التـــــــوالى ذلـــــــك المدرســـــــون، وتـــــــال
 .والزمالء، اإلخوة، الجيران

ـــــــذين تـــــــدور حـــــــولهم المـــــــادة " غيـــــــر واضـــــــح"تصـــــــدرت فئـــــــة  - فئـــــــات البيئـــــــة الســـــــكنية لألطفـــــــال ال
الصـــــــحفية فـــــــى صـــــــحف الدراســـــــة، تلتهـــــــا فئـــــــة الريـــــــف، ثـــــــم الحضـــــــر، ثـــــــم البيئـــــــة البدويـــــــة أو 

 .ق الشعبية والعشوائيةالصحراوية، وأخيرًا المناط
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ـــــــوازن بالنســـــــبة ألهـــــــداف  - ـــــــرًا مـــــــن الت ـــــــل نوعـــــــًا كبي ـــــــرة التحلي حققـــــــت صـــــــحف الدراســـــــة خـــــــالل فت
المعالجـــــة الصـــــحفية لقضـــــايا حقـــــوق األطفـــــال، حيـــــث تنوعـــــت هـــــذه األهـــــداف مـــــا بـــــين التعريـــــف 
ــــــــى يتعــــــــرض لهــــــــا  ــــــــد المشــــــــكالت واالنتهاكــــــــات الت ــــــــال وشــــــــرحها، ومواجهــــــــة ونق ــــــــوق األطف بحق

ثير اإليجــــــابى علــــــى ممارســــــات المــــــواطنين تجــــــاه األطفــــــال، وٕابــــــراز دور األســــــرة األطفــــــال، والتــــــأ
فــــى حقــــوق األطفــــال، وٕابــــراز الــــدور الحكــــومى بشــــأن حقــــوق األطفــــال، وتشــــجيع الجهــــود األهليــــة 

  .المهتمة بحقوق األطفال
ــــــر مــــــن  - ــــــل أكث ــــــى معالجــــــة قضــــــايا الطف ــــــذكور كمصــــــادر ف ــــــة اســــــتعانة صــــــحف الدراســــــة بال غلب

 .اإلناث
ـــــــة فـــــــى المـــــــواد الصـــــــحفية المنشـــــــورة عـــــــن قضـــــــايا حقـــــــوق ارتفـــــــاع نســـــــ - بة ورود الســـــــلطة التنفيذي

األطفـــــال فـــــي صـــــحف الدراســـــة، ومـــــا عكســـــه ذلـــــك مـــــن ارتفـــــاع نســـــبة اســـــتعانة صـــــحف الدراســـــة 
 .بالمصادر الحكومية فى معالجتها لهذه القضايا

فى معالجة  جاءت األحداث والوقائع فى مقدمة األطر المرجعية التى استعانت بها صحف الدراسة -
، والدراسات، ثم األرقام قضايا الطفل بنسبة كبيرة، تالها كل من اآلراء الشخصية واالجتهادات

 الطفل قوانين( :ات، ثم العادات والتقاليد المجتمعية، وتال ذلك بنسب قليلة على التوالىواإلحصاء
 األطفال، حالة عن وطنيةال الطفل، التقارير لحقوق الدولية االتفاقيات المحلية، مواد األسرة أو

 ). األطفال حقوق عن الدولية السماوية، التقارير الشرائع تعاليم
جـــــاء أســـــلوب الجمـــــع بـــــين االســـــتماالت العاطفيـــــة والمنطقيـــــة فـــــى مقدمـــــة االســـــتماالت اإلقناعيـــــة  -

ـــــــاله اســـــــتخدام االســـــــتماالت  ـــــــى صـــــــحف الدراســـــــة، ت ـــــــل ف ـــــــوق الطف ـــــــاول حق ـــــــى تن المســـــــتخدمة ف
 .ستماالت العاطفيةالعقالنية، وأخيرًا اال

فــــى مقدمــــة األطــــر المرجعيــــة التــــى اســــتعانت بهــــا صــــحف الدراســــة  امجــــاءت آراء الجمهــــور العــــ -
ــــم فئــــة  ــــق بقضــــايا الطفــــل، تالهــــا التوجــــه الحكــــومى، ث ــــر واضــــح"فيمــــا يتعل ــــرًا المجتمــــع "غي ، وأخي

 .المدنى
 .بالنسبة لمعالجة حقوق الطفلملحوظة لم تقع صحف الدراسة فى تجاوزات مهنية  -

 
  :خالصة نتائج المعالجة التليفزيونية لقضايا حقوق الطفل العربى. ب

توصـــــلت الدراســـــة التحليليـــــة الخاصــــــة بمعالجـــــة القنـــــوات التليفزيونيـــــة عينــــــة الدراســـــة لقضـــــايا حقــــــوق 
  : الطفل العربى إلى عدد من النتائج من أبرزها

شفت نتائج حظيت قضايا حقوق الطفل باهتمام ضعيف فى القنوات محل الدراسة حيث ك -
من إجمالي حلقات البرامج عينة الدراسة التحليلية لم تتطرق % 65.6الدراسة التحليلية أن 

 علىللقضايا والموضوعات المتصلة بحقوق األطفال، وتوزعت النسبة المتبقية من الحلقات 
، والحلقات التى %26.3القضايا العامة وقضايا حقوق األطفال بنسبة  الجمع بين مناقشة
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 تمن إجمالي عدد الحلقات التى تم% 8.3لت قضايا وحقوق األطفال فقط بنسبة بلغت تناو 
 .إذاعتها خالل فترة الدراسة

توصلت الدراسة لوجود درجة من االهتمام بحقوق الطفل األساسية التي وردت باالتفاقية  -
البقاء الدولية لحقوق الطفل،حيث جاءت فى المقدمة حقوق النماء ثم حقوق الحماية ثم حقوق 

فى حين انخفضت نسبة االهتمام بالحق فى ، وتالها حقوق األطفال فى المشاركة وٕابداء الرأي
الخصوصية والحق فى عدم التمييز والحق فى االستقالل، ذلك على الرغم من أهمية هذه 

على المجتمعات العربية وبعيدة عن اهتمامات اإلعالم  الحقوق وهى قضايا حديثة نسبياً 
 .العربي

ضحت نتائج الدراسة ضعف المساحة الزمنية التي حظيت بها قضايا حقوق الطفل في أو  -
الستعراض هذه  حيث لم يخصص لها الوقت الكاف ،اسةالقنوات العربية التي خضعت للدر 

القضايا ومناقشة واقع الطفل العربى وقضاياه الحيوية وطرح أبعاد المشكالت التي يواجهها 
 .والحلول المقترحة لها

زت أجندة أولويات القنوات التليفزيونية العربية عينة الدراسة بشكل كبير على القضايا التالية ترك -
م، حق الطفل فى الحماية، حق علىحق الطفل فى الت: المتعلقة بالطفل أكثر من غيرها وهى

وحق الطفل  ،الطفل فى البقاء والرعاية الصحية، حق الطفل فى تلقى الرعاية األسرية المناسبة
 .ى اللعب واالستمتاع بوقت الفراغف

براز الدور الحكومى قضايا حقوق األطفال التركيز على إتصدر أهداف المعالجة اإلعالمية ل -
سرة تجاه حقوق الطفل والممارسات التى تتعارض ثم التأثير على دور األ ،قوق الطفلتجاه ح

 .مع حقوق األطفال والنتائج المترتبة على انتهاكها
لقنوات العربية عينة الدراسة التحليلية بالسلطة التنفيذية للدولة ودورها تجاه حقوق جاء اهتمام ا -

، وأخيرًا السلطة القضائية بنسبة %11.8، ثم السلطة التشريعية بنسبة %69األطفال بنسبة 
6.4.%  

عالميـــــــة لقضـــــــايا راســـــــة التحليليـــــــة خـــــــالل معالجتهـــــــا اإلاهتمـــــــت القنـــــــوات العربيـــــــة عينـــــــة الد -
الســــــرد الخبــــــري لموضــــــوعات تخــــــص األطفــــــال، وطــــــرح المشــــــكالت بنســــــبة حقــــــوق الطفــــــل ب

ـــــــول النتهاكـــــــات حقـــــــوق األطفـــــــال بنســـــــبة % 48.6 ـــــــم اهتمامهـــــــا بطـــــــرح حل لكـــــــل منهمـــــــا، ث
  %.16.1جوانب اإلثارة لجذب الجمهور بنسبة  على، ثم التركيز 31.8%

الــــــب ركــــــزت القنــــــوات العربيــــــة عينــــــة الدراســــــة التحليليــــــة علــــــى تقــــــديم حقــــــوق األطفــــــال فــــــي ق -
، ويليــــــــه %45.4، ثــــــــم الحــــــــوار التليفزيــــــــوني بنســــــــبة %57.1التقــــــــارير التليفزيونيــــــــة بنســــــــبة 

، وفــــــي المرتبــــــة األخيــــــرة جــــــاءت التحقيقــــــات التليفزيونيــــــة %21.4الحــــــديث المباشــــــر بنســــــبة 
  %.5بنسبة 

ـــــال بنســـــبة  - ـــــديم المـــــذيعين أنفســـــهم للمعلومـــــات عـــــن حقـــــوق األطف ، تالهـــــا %64.6تصـــــدر تق
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، وفــــــــي المرتبــــــــة %26.8، ثــــــــم أســــــــرة الطفــــــــل بنســــــــبة %60.7ة ضــــــــيوف البرنــــــــامج بنســــــــب
  %.24.3األخيرة جاء األطفال بنسبة 

هـــــا قنـــــوات الدراســـــة فـــــى معالجتهـــــا لقضـــــايا علىجـــــاءت أكثـــــر المراحـــــل العمريـــــة التـــــى ركـــــزت  -
ثـــــــم مرحلـــــــة ، حقـــــــوق الطفـــــــل هـــــــى تنـــــــاول الطفـــــــل بشـــــــكل عـــــــام دون تحديـــــــد مرحلـــــــة معينـــــــة

ـــــــة الوســـــــطى  ـــــــة المتـــــــأخرة ، وت)ســـــــنوات 9-6مـــــــن (الطفول ـــــــة الطفول ـــــــل (ســـــــاوت مرحل مـــــــا قب
، فــــى درجــــة االهتمــــام )ســــنة 18 -12مــــن (ومرحلــــة المراهقــــة ) ســــنة 12 -9المراهقــــة مــــن 

ــــــة المبكــــــرة  ــــــة الطفول ــــــ(تلتهــــــا مرحل ــــــة األ)ســــــنوات 6ل مــــــن أق ــــــى المرتب ــــــم ف ــــــرة ، ث جــــــاءت خي
  ."من الميالد حتى عمر سنتين"مرحلة المهد 

ها قائمـــــة المجـــــال الجغرافــــى لحقـــــوق الطفـــــل فـــــى تصــــدر المجـــــال المحلـــــى داخـــــل الدولــــة نفســـــ -
تـــــاله فئـــــة غيـــــر واضـــــح ثـــــم المجـــــال الـــــدولى فالمجـــــال ، القنـــــوات عينـــــة الدراســـــة بنســـــبة كبيـــــرة

 .وأخيرًا المجال اإلقليمى، العربى
أوضـــــــحت الدراســـــــة أن نصـــــــف الحلقـــــــات التـــــــي عالجـــــــت حقـــــــوق الطفـــــــل بـــــــالقنوات العربيـــــــة  -

ـــــي عـــــ ـــــة تضـــــمنت مشـــــاركة األطفـــــال ف ـــــوقالتليفزيوني ـــــد اشـــــترك  ،رض ومناقشـــــة هـــــذه الحق وق
وتلـــــــي ذلـــــــك بفـــــــارق كبيـــــــر مشـــــــاركة ، %62.9فيهـــــــا األطفـــــــال مـــــــن الجنســـــــين معـــــــًا بنســـــــبة 

، ثــــــم مشــــــاركة األطفــــــال اإلنــــــاث فقــــــط بفــــــارق بســــــيط %21.4األطفــــــال الــــــذكور فقــــــط بنســــــبة
  %. 15.7وبنسبة 

قــــــد النســــــبة األكبــــــر مــــــن البــــــرامج التــــــي عالجــــــت حقــــــوق الطفــــــل إلــــــى أن توصــــــلت الدراســــــة  -
ســـــــــواء مـــــــــن -أغفلـــــــــت إتاحـــــــــة الفرصـــــــــة لمشـــــــــاركة األطفـــــــــال ذوي االحتياجـــــــــات الخاصـــــــــة 

 . في تقديم ومناقشة حقوقهم -الموهوبين أو ذوى اإلعاقة 
جاءت الدراسات والبحوث فى مقدمة األطر المرجعية التى استعانت بها القنوات التليفزيونية  -

ها كل من العادات والتقاليد المجتمعية تال، عينة الدراسة فى معالجة قضايا الطفل بنسبة كبيرة
 حالة عن الوطنية التقارير: (وتال ذلك بنسب قليلة على التوالى وقوانين الطفل واألسرة المحلية

 عن الدولية التقارير، الطفل لحقوق الدولية االتفاقيات مواد، السماوية الشرائع تعاليم، األطفال
 ). األطفال حقوق

مــــة فئـــــات الجمهــــور المســــتهدف مــــن قبــــل القنــــوات التليفزيونيـــــة جــــاء المجتمــــع ككــــل فــــى مقد -
ــــــل، ت ــــــوق الطف ــــــم المســــــئولو بشــــــأن قضــــــايا حق ــــــلتهــــــا األســــــرة بوجــــــه عــــــام ث ــــــم  نو ن الحكومي ث

ــــــة البرلمــــــاني ــــــأخرة وبنســــــب قليل ــــــب مت ــــــم فــــــى مرات منظمــــــات  ون ومســــــئولو األطفــــــال أنفســــــهم ث
 .المجتمع المدنى

ـــــة  - ـــــر واضـــــح"تصـــــدرت فئ ـــــة الســـــكنية لأل" غي ـــــات البيئ ـــــات فئ ـــــى الحلق ـــــذين شـــــاركوا ف ـــــال ال طف
 تلتهــــــا فئــــــة األطفــــــال مــــــن الحضــــــر، ثــــــم أطفــــــال، التليفزيونيــــــة التــــــى تناولــــــت حقــــــوق الطفــــــل
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طفـــــــال مـــــــن لبدويـــــــة أو الصـــــــحراوية، وأخيـــــــرًا األثـــــــم البيئـــــــة ا، المنـــــــاطق الشـــــــعبية والعشـــــــوائية
 .البيئة الريفية

مـــــن التـــــوازن بالنســـــبة  قـــــدراً ليـــــل التليفزيونيـــــة عينـــــة الدراســـــة خـــــالل فتـــــرة التح حققـــــت القنـــــوات -
ـــــث تنوعـــــت هـــــذه األهـــــداف مـــــا  ـــــال، حي ـــــوق األطف ـــــة لقضـــــايا حق ألهـــــداف المعالجـــــة اإلعالمي
بــــــين التعريــــــف بحقــــــوق األطفــــــال وشــــــرحها، ومواجهــــــة ونقــــــد المشــــــكالت واالنتهاكــــــات التــــــى 
يتعـــــــرض لهـــــــا األطفـــــــال، والتـــــــأثير اإليجـــــــابى علـــــــى ممارســـــــات المـــــــواطنين تجـــــــاه األطفـــــــال، 

ســـــرة فـــــى حقـــــوق األطفـــــال، وٕابـــــراز الـــــدور الحكـــــومى بشـــــأن حقـــــوق األطفـــــال، وٕابـــــراز دور األ
  .وتشجيع الجهود األهلية المهتمة بحقوق األطفال

خلـــــت الغالبيـــــة العظمـــــي مـــــن الحلقـــــات التـــــي عالجـــــت حقـــــوق الطفـــــل بـــــالقنوات التليفزيونيـــــة  -
فـــــى حـــــين كانـــــت نســـــبة الحلقـــــات %) 80.7( مـــــن وجـــــود أي انتهـــــاك لحقـــــوق الطفـــــل بنســـــبة

ــــــةالتــــــي  وشــــــملت %) 19.3( شــــــهدت انتهاكــــــات لحقــــــوق الطفــــــل خــــــالل الممارســــــة اإلعالمي
ـــــــف أو اإلســـــــاءة أو الحـــــــوادثاال ـــــــال ضـــــــحايا العن ـــــــاول األطف ـــــــث عرضـــــــت  ،نتهاكـــــــات تن حي

وٕاضـــــافة وصـــــم اجتمـــــاعي أو  صـــــورة الطفـــــل ضـــــحية االعتـــــداء وذكـــــر اســـــم الضـــــحية كـــــامالً 
نتهاكـــــات لــــوحظ وجـــــود ا صــــفة ســـــلبية قــــد تعرضـــــه لالحتقــــار أو العقـــــاب فـــــي المجتمــــع، كمـــــا

خـــــالل مشـــــاركة األطفـــــال فـــــى عـــــرض قضـــــاياهم وحقـــــوقهم وتتعلـــــق بتجاهـــــل تواجـــــد الطفـــــل 
 .ه المساحة المناسبة والسخرية من آراء األطفال والتقليل منهائوعدم إعطا

 
خالصة نتائج دراسة تعرض األطفال العرب لوسائل اإلعالم وتقييمهم لمعالجة . ج

  :قضاياهم بها
ة الميدانية الخاصة بتعرض األطفال العرب لوسائل اإلعالم وتقييمهم لمعالجة قضاياهم توصلت الدراس

  : بها إلي مجموعة من النتائج أبرزها
ـــــــى اآل - ـــــــع حت ـــــــون يترب ـــــــزال التليفزي ـــــــدى ال ي ـــــــة المفضـــــــلة ل ـــــــى قائمـــــــة الوســـــــائل اإلعالمي ن عل

ــــــة ال ــــــه الوســــــائل اإللكتروني ــــــرغم مــــــا تمثل ــــــى ال ــــــة الدراســــــة عل ــــــال العــــــرب عين ــــــة األطف  -حديث
مــــن أهميــــة فــــى حيــــاة األطفــــال إال أنهــــا جــــاءت فــــى المرتبــــة  -وعلــــى رأســــها شــــبكة اإلنترنــــت

تراجـــــع معـــــدالت قارئيـــــة األطفـــــال العـــــرب  الثانيـــــة لتفضـــــيالت األطفـــــال فيمـــــا ظهـــــر وبوضـــــوح
  .وكذلك انخفاض معدالت استماعهم للمذياع) الجرائد والمجالت(للوسائل المطبوعة 

وبــــــين درجــــــة  ،م الوالــــــدينعلىــــــعالقــــــة طرديــــــة بــــــين مســــــتوى ت توصــــــلت الدراســــــة إلــــــى وجــــــود -
مــــــى للوالــــــدين، كلمــــــا زادت رغبــــــتهم علىاســــــتخدام األطفــــــال لإلنترنــــــت فكلمــــــا زاد المســــــتوى الت

هم بركــــــــب التطــــــــور االتصــــــــالى والتكنولــــــــوجى المتمثــــــــل فــــــــى شــــــــبكة ؤ فــــــــى أن يلحــــــــق أبنــــــــا
 .اإلنترنت بتطبيقاتها المختلفة

ــــدوافع الن - فعيــــة لتعــــرض األطفــــال العــــرب لوســــائل اإلعــــالم المقــــروءة أظهــــرت الدراســــة غلبــــة ال
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ـــــــة ـــــــة واإلليكتروني ـــــــة للحصـــــــول  ،والمســـــــموعة والمرئي ـــــــث جـــــــاء تعرضـــــــهم للمـــــــواد اإلعالمي حي
 .على التسلية والترفيه وقضاء وقت الفراغ ومتابعة المواد اإلعالمية المحببة إليهم

داومتهم علـــــى التواصـــــل ارتبـــــاط معظـــــم األطفـــــال العـــــرب عينـــــة الدراســـــة بشـــــبكة اإلنترنـــــت ومـــــ -
وهــــذا أمــــر يحســــب للطفــــل العربــــى بحرصــــه علــــى ، مــــع العــــالم الخــــارجى فــــى معظــــم األوقــــات

ــــــى الحواســــــب الشخصــــــية والهواتــــــف  مواكبــــــة تكنولوجيــــــا العصــــــر التــــــى أصــــــبحت متاحــــــة عل
 .الجوالة

ـــــت - ـــــال العـــــرب محـــــل الدراســـــة بشـــــبكة اإلنترن ـــــوى لألطف ـــــاط الق ـــــى االرتب  ،توصـــــلت الدراســـــة إل
ــــــادة عــــــدد  ــــــث وزي ــــــى متابعــــــة هــــــذه الوســــــيلة حي ــــــل ف ــــــى يقضــــــيها الطف ــــــة الت الســــــاعات اليومي

ــــــث عينــــــة الدراســــــة مــــــا يزيــــــد ع ــــــىيقضــــــى ثل ــــــا فــــــى متابعــــــة المواقــــــع  ل ثــــــالث ســــــاعات يومي
لمـــــا تتميـــــز بـــــه مـــــن مميـــــزات تجمـــــع إيجابيـــــات الوســـــائل المرئيـــــة والمســـــموعة ، اإلليكترونيـــــة

رة والمجتمــــــــع فــــــــى ترشــــــــيد ممــــــــا يوضــــــــح أهميــــــــة دور األســــــــ ىوالمقــــــــروءة التقليديــــــــة األخــــــــر 
ـــــــى التطـــــــور  ـــــــالنفع عل ـــــــل بمـــــــا يعـــــــود ب اســـــــتخدام هـــــــذه الوســـــــيلة واســـــــتخدامها بالشـــــــكل األمث

 .المعرفى والثقافى للطفل العربى
األطفـــــــال العـــــــرب عينـــــــة الدراســـــــة مـــــــن مشـــــــاهدتهم  ىوبالنســـــــبة لإلشـــــــباعات المتحققـــــــة لـــــــد -

عات المتحققـــــة مــــــن فـــــي مقدمـــــة اإلشـــــبا" الراحـــــة واالســـــترخاء"فقـــــد جـــــاء إشـــــباع  ،للتليفزيـــــون
كمـــــا ارتفعـــــت نســـــبة إشـــــباع  ،األطفـــــال فـــــي معظـــــم الـــــدول العربيـــــة ىمشـــــاهدة التليفزيـــــون لـــــد

ــــــتخلص مــــــن الشــــــعور بالوحــــــدة ــــــد" ال ــــــذكور  ىل ــــــاث عــــــن ال ــــــىاإلن ــــــر  عل ــــــار أنهــــــم األكث اعتب
 .جلوسًا بالمنزل مقارنة بالذكور

ــــــة الدراســــــة مــــــ - ــــــال العــــــرب عين ــــــدي األطف ــــــة ل ــــــق باإلشــــــباعات المتحقق ــــــراوفيمــــــا يتعل ءتهم ن ق
ــــــادة المعلومــــــات" إشــــــباعا فقــــــد جــــــاء ،للجرائــــــد ــــــدة"، "زي ــــــار الجدي فــــــي مقدمــــــة " ومعرفــــــة األخب

 اإلشــــــباعات المتحققــــــة لــــــدى غالبيــــــة الــــــدول العربيــــــة، وهــــــو مــــــا يرجــــــع إلــــــي طبيعــــــة الجرائــــــد
  . كوسيلة إعالمية تهتم بوظيفة اإلخبار

ين الصــــــــداقات تضــــــــح أن تكــــــــو ا، وبالنســــــــبة لإلشــــــــباعات المتحققــــــــة مــــــــن تصــــــــفح اإلنترنــــــــت -
الجديــــدة قــــد احتــــل نســــب مرتفعــــة فــــي غالبيــــة الــــدول العربيــــة مقارنــــة بالوســــائل األخــــرى، وهــــو 

ة علىــــمــــا يمكــــن إرجاعــــه إلــــي طبيعــــة اإلنترنــــت كوســــيلة إعالميــــة تتســــم بقــــدر كبيــــر مــــن التفا
 .وتتيح التواصل مع اآلخرين

" ممتـــــاز"يونيـــــة بتقـــــديرجـــــاء تقيـــــيم األطفـــــال العـــــرب عينـــــة الدراســـــة للبـــــرامج والمضـــــامين التليفز  -
ـــــي المتوســـــط بلغـــــت  ـــــي بنســـــبة تكـــــرار ف ـــــة األول ـــــي المرتب ـــــة %)59.5(ف ـــــة الثاني ، وفـــــي المرتب

، وفـــــي المرتبـــــة الثالثـــــة %)37.6(بنســـــبة تكـــــرار فـــــي المتوســـــط بلغـــــت" متوســـــط"جـــــاء تقـــــدير
  %).2.9(بنسبة تكرار في المتوسط بلغت " ضعيف"واألخيرة جاء تقدير 
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ــــال العــــرب راضــــ - ــــائج الدراســــة أن األطف ــــو اتضــــح مــــن نت ــــة ن عــــن الب رامج والمضــــامين اإلذاعي
مــــا، كمــــا يتبــــين أن تقيــــيم الــــذكور للبــــرامج والمضــــامين اإلذاعيــــة أكثــــر إيجابيــــة مــــن  إلــــي حــــد

 .تقييم اإلناث
 ي حــــدٍ ن عــــن مضــــامين المجــــالت إلــــراضــــو أن األطفــــال العــــرب اتضــــح مــــن نتــــائج الدراســــة  -

فـــــــاع معـــــــدالت الرضـــــــا عـــــــن مضـــــــامين المجـــــــالت لـــــــدي األطفـــــــال عينـــــــة ارتتبـــــــين مـــــــا، وٕان 
بشـــــــكل يفـــــــوق الـــــــدول العربيـــــــة األخـــــــرى فـــــــى عينـــــــة  الدراســـــــة فـــــــي دولتـــــــي الجزائـــــــر ولبنـــــــان

المضــــــمون المقــــــدم فــــــى المجــــــالت التــــــى الشــــــكل و إلــــــى جــــــودة ذلــــــك يرجــــــع وربمــــــا  الدراســــــة،
 .تلك الدولفى تصدر 

ن عـــــن المضـــــامين ينـــــة الدراســـــة راضـــــو األطفـــــال العـــــرب عأن غالبيـــــة إلـــــى توصـــــلت الدراســـــة  -
ــــى شــــبك ــــاز"ة اإلنترنــــت بتقــــديرالمتاحــــة عل ــــين تقييمــــات ، كمــــا "ممت ــــين وجــــود ثمــــة تقــــارب ب تب

ــــــذكور  ــــــذكور أو اإلنــــــاث لمضــــــامين اإلنترنــــــت، وٕان كــــــان تقيــــــيم ال األطفــــــال العــــــرب ســــــواء ال
  .أكثر إيجابية بنسب قليلة عن تقييمات اإلناث لتلك المضامين

ــــائج الدرا - ــــأن أشــــارت نت ــــة الدراســــة قــــد أقــــروا ب ــــدين ســــة أن األطفــــال العــــرب عين هم نيمنعــــو الوال
ـــــي المتوســـــط  ـــــة بنســـــبة تكـــــرار ف ، وجـــــاء %)46.7(مـــــن متابعـــــة بعـــــض المضـــــامين اإلعالمي

بنســــبة تكــــرار فــــي " يرونهــــا ســــيئة"فــــي مقدمــــة األســــباب التــــي أوضــــحها هــــؤالء األطفــــال ســــبب 
ــــة ســــبب %)58.9(المتوســــط  ــــة الثاني ــــي المرتب ــــاله ف ــــت الدراســــة"، ت بنســــبة " تتعــــارض مــــع وق

المرتبـــــــة الثالثـــــــة " ال تناســـــــب ســـــــني"، فيمـــــــا احتـــــــل ســـــــبب %)57.5(تكـــــــرار فـــــــي المتوســـــــط 
غيــــــر "، وفــــــي المرتبــــــة الرابعــــــة جــــــاء ســــــبب إنهــــــا %)52.9(بنســــــبة تكــــــرار فــــــي المتوســــــط 

ــــــدة ــــــي المتوســــــط " مفي ــــــة الخامســــــة ســــــبب كونهــــــا %)27(بنســــــبة تكــــــرار ف ــــــي المرتب ــــــاله ف ، ت
ــــة" ــــة السادســــة جــــاءت أســــباب أخــــر %)26.4(بنســــبة " عنيف فــــي كــــون بعــــض  ى، وفــــي المرتب

" تتعـــــارض مـــــع عاداتنـــــا وتقاليـــــدنا"، وكونهـــــا "تضـــــييع الوقـــــت"هـــــذه المضـــــامين تتســـــبب فـــــي 
المرتبــــــة الثامنــــــة بنســــــبة تكــــــرار " األســــــباب غيــــــر المعروفــــــة"، واحتلــــــت فئــــــة %)2.7(بنســــــبة 

 .%).8(في المتوسط 
كثــــــر حقـــــــوق الطفــــــل التـــــــي تهــــــتم بهـــــــا المضـــــــامين ن غالبيــــــة األطفـــــــال العــــــرب يـــــــرون أن أإ -

اإلعالميـــــة الموجهـــــة للكبـــــار هـــــي مناقشـــــتها لقضـــــايا الطفـــــل األساســـــية ومنهـــــا حقـــــوق النمـــــاء 
ـــــدول ، والمشـــــاركة والبقـــــاء والحمايـــــة وٕان اختلفـــــت نســـــب تلـــــك المظـــــاهر فـــــي رأي األطفـــــال بال

مـــــــواد يشـــــــاهدون الأنهـــــــم عينـــــــة الدراســـــــة حيـــــــث أوضـــــــح األطفـــــــال العـــــــرب عينـــــــة الدراســـــــة 
، كمـــــــا %)40.8(والمضـــــــامين اإلعالميـــــــة الموجهـــــــة للكبـــــــار بنســـــــبة تكـــــــرار فـــــــي المتوســـــــط 

 %). 68(أنهم يرون أنها تعالج حقوق األطفال وقضاياهم بنسبة تكرار في المتوسط 
ار بحقـــــــوق الطفـــــــل، فقـــــــد جـــــــاء فـــــــي بالنســـــــبة لمظـــــــاهر اهتمـــــــام المضـــــــامين الموجهـــــــة للكبـــــــ -

، %)57.1(بنســـــبة تكـــــرار فـــــي المتوســـــط " لمعـــــاقينتهـــــتم بقضـــــايا األطفـــــال ا"تها كونهـــــا مقـــــدم
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بنســـــــبة تكـــــــرار فـــــــي " تنـــــــاقش قضـــــــايا الطفـــــــل األساســـــــية"تـــــــاله فـــــــي المرتبـــــــة الثانيـــــــة كونهـــــــا 
ـــــة الثالثـــــة كونهـــــا %)47.9(المتوســـــط  ـــــىتشـــــجعني "، وفـــــي المرتب ـــــرأي عل ـــــداء ال ـــــر وٕاب " التفكي

ي طريقـــــــة تعلمنـــــــ"، وفـــــــي المرتبـــــــة الرابعـــــــة كونهـــــــا %)43.9(بنســـــــبة تكـــــــرار فـــــــي المتوســـــــط 
فــــــي المرتبــــــة الخامســـــــة و  ،%)40.5(بنســــــبة تكــــــرار فــــــي المتوســــــط " الحــــــوار مــــــع اآلخــــــرين

، %)40.5(بنســــــبة تكــــــرار فــــــي المتوســــــط " تقــــــديم معلومــــــات جديــــــدة علــــــىتحــــــرص "كونهــــــا 
تزيـــــــد مـــــــن " تتمثـــــــل فـــــــي كونهـــــــا  ىوجـــــــاء فـــــــي المرتبـــــــة السادســـــــة واألخيـــــــرة مظـــــــاهر أخـــــــر 

ـــــــىتشـــــــجعني "، و"معلومـــــــاتي بنســـــــبة تكـــــــرار فـــــــي المتوســـــــط " وليالتفاعـــــــل مـــــــع مـــــــن حـــــــ عل
)6.1 .(% 

أشـــــار األطفـــــال العـــــرب عينـــــة الدراســـــة بـــــأن وســـــائل اإلعـــــالم تهـــــتم فـــــي مضـــــامينها بحقـــــوق   -
ــــــي %)50.3(الطفــــــل بنســــــبة تكــــــرار فــــــي المتوســــــط  ، وجــــــاء فــــــي مقدمــــــة حقــــــوق الطفــــــل الت

 "الحـــــــق فـــــــي التســـــــلية واللعـــــــب"تهـــــــتم بهـــــــا وســـــــائل اإلعـــــــالم بحســـــــب رأي األطفـــــــال العـــــــرب 
وفــــي ، "المعلومــــات علــــىفــــي الحصــــول  الحــــق"وتالهمــــا ، "فــــي التعبيــــر عــــن الــــرأي الحــــق"و

ــــىالحــــق فــــي االعتمــــاد "المرتبــــة الرابعــــة جــــاء  ــــنفس عل ــــة الصــــحية"ثــــم " ال ، "الحــــق فــــي الرعاي
ـــــة السادســـــة جـــــاءت  ـــــال المعـــــاقين"وفـــــي المرتب ـــــوق األطف ـــــم ، "حق ـــــة"ث ـــــي " الحـــــق فـــــي الحماي ف

حـــــــق الطفـــــــل فـــــــي "ثـــــــم ، "الحـــــــق فـــــــي المســـــــاواة"المرتبـــــــة الســـــــابعة وفـــــــي المرتبـــــــة الثامنـــــــة 
األخيـــــــرة جـــــــاءت مجموعـــــــة مـــــــن الحقـــــــوق األخـــــــرى و وفـــــــي المرتبـــــــة التاســـــــعة  "الخصوصـــــــية

 ."كاالهتمام بحقوق أطفال العشوائيات، وأطفال الشوارع
ــــى توصــــلت الدراســــة  - ــــي اللعــــب والترفيــــه"أن إل ــــي تهــــتم " الحــــق ف ــــل الت ــــوق الطف ــــر حق هــــو أكث

لرؤيـــــة  ظـــــر األطفـــــال عينـــــة الدراســـــة وهـــــذا يعطـــــى مؤشـــــراً بهـــــا وســـــائل اإلعـــــالم مـــــن وجهـــــة ن
كمـــــا ، عـــــالم باعتبارهـــــا أداة للترفيـــــه والتســـــلية فـــــى المقـــــام األولاألطفـــــال العـــــرب لوســـــائل اإل

وأن وســـــــائل  ،الـــــــرأىلحـــــــق فـــــــى المشـــــــاركة والتعبيـــــــر عـــــــن تبنـــــــى معظـــــــم األطفـــــــال العـــــــرب ا
ق البقــــــاء والرعايــــــة لنيــــــل هــــــذا الحــــــق، وظهــــــر أيضــــــًا أهميــــــة حقــــــو  مهمــــــة اإلعــــــالم تعــــــد أداة

ـــــة للطفـــــل  الصـــــحية والحـــــق فـــــى الحصـــــول علـــــى المعلومـــــات باعتبارهـــــا مـــــن الحقـــــوق الحيوي
العربـــــى الالزمـــــة للحفـــــاظ علـــــى صـــــحته ونمائـــــه، فيمـــــا تبـــــين ثمـــــة اتفـــــاق بـــــين األطفـــــال فـــــي 

ـــــــىمصـــــــر دولتـــــــي لبنـــــــان و  ـــــــم تعـــــــط عل الطفـــــــل فـــــــي  اهتمامـــــــًا لحـــــــق أن وســـــــائل اإلعـــــــالم ل
وكــــــــذلك حقــــــــوق أطفــــــــال العشــــــــوائيات وأطفــــــــال  خصــــــــية،االحتفــــــــاظ بخصوصــــــــية حياتــــــــه الش

 .الشوارع
األطفــــال  هــــاعلىتفــــق تمــــام اإلعالمــــى بحقــــوق الطفــــل التــــي افيمــــا يتعلــــق بمظــــاهر عــــدم االه -

ــــة"نهــــا العــــرب عينــــة الدراســــة هــــي أ تقــــديمها بــــرامج "باإلضــــافة إلــــي " تقــــدم بــــرامج ومــــواد ممل
مســــتويات تقيــــيم األطفــــال  ، كمــــا تبــــين وجــــود ثمــــة اخــــتالف بــــين"العنــــف علــــىومــــواد تشــــجع 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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العــــــرب لمظــــــاهر عــــــدم اهتمــــــام وســــــائل اإلعــــــالم بحقــــــوق الطفــــــل ومشــــــكالته طبقــــــًا لمتغيــــــر 
  .النوع

إضافة جاء فى مقدمتها ، مقترحات األطفال العرب لتطوير البرامج المقدمة إليهمبشأن  -
االستعانة المؤثرات صوتية كاألغاني والموسيقي، باإلضافة إلي اإلكثار من الفقرات المثيرة و 

فى المضامين  نية واالبتعاد عن بث مواد العنفبالرسوم المتحركة والشخصيات الكارتو 
مقربة لقلوب  يتولي تقديم برامج األطفال شخصيات وكذلك تنويع فقرات البرامج وأن اإلعالمية

 .األطفال وعقولهم
-   

 تصالباال  األداء المهني للقائم علىالعوامل المؤثرة نتائج دراسة  خالصة. د
  :في مجال إعالم الطفل بالدول العربية     

في مجال  للقائم باالتصالاألداء المهني  علىالعوامل المؤثرة توصلت الدراسة الميدانية الخاصة ب
  :إعالم الطفل بالدول العربية إلي مجموعة من النتائج أبرزها ما يلي

بقضـــايا حقـــوق الطفـــل الم إعـــخصـــي للقـــائمين باالتصـــال فـــي مجـــال ارتفـــاع نســـبة االهتمـــام الش -
وحظيــــت الحقــــوق ، اهتمــــام القــــائم باالتصــــال وقراءاتــــه وجــــاء فــــي مقدمــــة أســــباب ذلــــك، الطفــــل

الحـــق فـــي البقـــاء والرعايـــة و  الحـــق فـــي تلقـــى الرعايـــة األســـرية المناســـبة: األساســـية للطفـــل مثـــل
يـد مـن حظيـت بمز ؛ الصحية، والحق في المعرفة والحصول على المعلومات والحق في المساواة

  .االهتمام مقارنة بالحقوق األخري غير األساسية
نترنـــت فـــي مقدمـــة مصـــادر التغطيـــة اإلعالميـــة لحقـــوق اء اســـتخدام القـــائمين باالتصـــال لإلجـــ -

، تنـاول قضـايا وحقـوق الطفـل علىالتليفزيون فـي مقدمـة الوسـائل اإلعالميـة األقـدر  وجاء، الطفل
ة هـــذه الوســـائل فـــي انتشـــار الوســـيلة وكثـــرة وتمثلـــت أهـــم أســـباب اختيـــار التليفزيـــون فـــي مقدمـــ

  .جماهيرها
وجــاء تهمــيش قضــايا الطفــل فــي ، التراجــع الواضــح فــي مجــال اهتمــام المجتمــع بحقــوق الطفــل -

وجــاء عــدم تــوافر أجنــدة ، المجتمــع فــي مقدمــة التحــديات المجتمعيــة التــي يواجههــا اإلعالميــون
تواجـه اإلعالميـين فـي تغطيـتهم للقضـايا بقضايا حقوق الطفل في مقدمة التحديات المهنية التي 

  .المتعلقة بحقوق الطفل
ضـــــعف مشـــــاركة األطفـــــال فـــــي المضـــــامين التـــــي تنتجهـــــا المؤسســـــة اإلعالميـــــة ألن السياســـــة  -

وجـــاء كـــون األطفـــال هـــم الفئـــة ، تضـــع مشـــاركة األطفـــال فـــي االعتبـــار اإلعالميـــة للمؤسســـة ال
وجــاءت المشــاركة بالحضــور فــي ، ركةالمســتهدفة فــي المضــامين فــي مقدمــة أســباب هــذه المشــا

كمــا أظهــرت نتـــائج ، البــرامج فــي مقدمــة أشــكال مشــاركة األطفــال فــي المضــامين المقدمــة لهــم
هـم الـذكاء والقـدرة علـى التحـدث فـي مقدمـة معـايير علىالدراسة أن اختيـار األطفـال الـذين يظهـر 

 .اختيار األطفال المشاركين في المضامين التي تنتجها المؤسسة
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عــدم وجــود سياســة إعالميــة لــدى المؤسســات بشــأن قضــايا الطفــل فــي مقدمــة أســباب تــدني  جــاء -
 .المعالجة اإلعالمية لهذه القضايا

مــــن القــــائمين  دورات تدريبيــــة فــــي مجــــال حقــــوق الطفــــل علــــىانخفــــاض نســــبة مــــن يحصــــلون  -
فرصــة للحصــول علــى تلــك الــدورات فــي  وجــاء عــدم وجــود، الطفــلإعــالم باالتصــال فــي مجــال 

وجــاءت اســتفادة القــائمين باالتصــال ، مــة أســباب عــدم الحصــول علــى هــذه الــدورات التدريبيــةمقد
 .من الدورات التدريبية في مجال حقوق الطفل وحقوق اإلنسان بوجه عام متوسطة

،   تقييم أداء اإلعالميين داخلها علىحد ما  ىالنسبة األكبر من المؤسسات اإلعالمية تحرص إل -
دمة األساليب التي تتبعهـا سة المهنية التي تصدرها الجهات المعنية في مقجاءت تقارير الممار و 

  .اإلعالمية في تقييم عمل اإلعالميين المؤسسات
لتطــوير أداء اإلعالميــين فــي مجــال إعــالم الطفــل فــي  تمثلــت أهــم مقترحــات القــائمين باالتصــال -

، ي مجـال إعـالم الطفـلتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتطوير مهـارات القـائمين باالتصـال فـ
، وتـــدريس علـــم نفـــس األطفـــال لهـــم ،تم دراســـة احتياجـــاتهم التدريبيـــة قبـــل تنظيمهـــاتـــشـــريطة أن 

، وضرورة وضع سياسة تحريرية تحدد كيفية تناول القائمين باالتصـال لقضـايا الطفـل ومشـكالته
ي مجــال ثــم حســن اختيــار القــائمين باالتصــال، واقتصــار العمــل فــ، هــاعلىمــع أهميــة إطالعهــم 

 .الدارسين لهذا المجال والموهوبين منهم علىإعالم الطفل 
  

  :أهم مقترحات الدراسة
  :مقترحات عامة لتطوير معالجة اإلعالم لقضايا حقوق الطفل بالدول العربية. أ 

لتطوير أداء أهمية وجود سياسة إعالمية واضحة توجه أداء القائمين على شأن اإلعالم العربى  -
يتصل بحقوق الطفل العربى كما أقرتها المواثيق واالتفاقيات الدولية، بحيث تظهر ا ماإلعالم في

ضح فى خريطة إرسال المحطات اإلذاعية والتليفزيونية الخاصة والعامة، آثار ذلك بشكل وا
  .والصحف والمواقع اإللكترونية

اإلعالم وتغطية الحاجة الملحة لصياغة مرشد للمعايير المهنية ومدونة سلوك أخالقية خاصة ب -
تحترم حقوق ، عربية مهنية لضمان وجود ممارسات إعالمية، شئون وقضايا وحقوق الطفل

الطفل العربي في ظل تعدد وتنوع المضامين اإلعالمية التي تستهدف األطفال أو يشارك 
  .األطفال في صناعتها، أو تكون قضايا األطفال محورًا للنقاش بها

توظف فيها كل وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة ، عالمية مستمرةالحاجة إلى تنفيذ حمالت إ -
  .تفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلةللتوعية المجتمعية بحقوق الطفل وفق ما أقرته اال

، التخطيط المستمر لبناء قدرات القائمين باالتصال فى مجال الطفولة على المستوى العربى -
ل اإلعالم التقليدية والحديثة، بهدف تنمية قدراتهم على بحيث يشمل ذلك العاملين بوسائ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

434 
 

إلى جنب مع تنمية مهارات اإلعداد  ، جنباً المتغيرات الخاصة بحقوق الطفل جميعالتعامل مع 
  .والتقديم واإلخراج الفنى المعاصر

فل فى تناول قضايا حقوق الطالمسموعة والمقروءة والمرئية استمرار تقييم أداء وسائل اإلعالم  -
اإلعالمى على مستوى مسئولى  لتفعيل مقترحات تطوير األداءتنفيذية وٕايجاد آلية ، العربى

  .من القائمين باالتصال إعالم الطفلباإلعالم العربى، والمعنيين 
  

 :تطوير المعالجة الصحفية لقضايا حقوق الطفل العربىمقترحات خاصة ب .ب
تنـــاول قضـــايا الطفــــل، وعـــدم اإلفـــراط فــــى ســـعى الصـــحف العربيــــة لمزيـــد مـــن التعمــــق فـــى أهميـــة  -

التنــــــاول الســــــطحى لهــــــذه القضــــــايا، بهــــــدف إيجــــــاد الحلــــــول لهــــــذه القضــــــايا والمشــــــكالت المتعلقــــــة 
 .بالطفل

ـــــة حاجـــــة  - ـــــى الصـــــحف العربي ومـــــنح فـــــى معالجـــــة قضـــــايا الطفـــــل،  المعلومـــــات مصـــــادرتنويـــــع إل
 .طفلمن االهتمام للدراسات العلمية كمصادر فيما يتعلق بقضايا المزيد 

ــــة حاجــــة  - ــــة لألالصــــحف العربي ــــات العمري ــــع الفئ ــــى تنوي ــــإل ــــذين تســــتهدفهمل اطف ــــز ال ، وعــــدم التركي
علـــــى فئـــــة معينـــــة بـــــذاتها دون غيرهـــــا، حيـــــث تتعـــــدد قضـــــايا الطفـــــل ومشـــــكالته فـــــى كـــــل مرحلـــــة 

ــــة ــــم ، عمري ــــل الصــــحف بمــــا يالئ ــــب معالجــــة خاصــــة لهــــذه القضــــايا والمشــــكالت مــــن قب بمــــا يتطل
 .كل مرحلة عمرية

مزيــــــدًا مــــــن االهتمــــــام فــــــى الفتــــــرة المقبلــــــة لقضــــــايا األطفــــــال العربيــــــة أن تمــــــنح الصــــــحف ة أهميــــــ -
ذوى االحتياجـــــــات الخاصــــــــة، وكـــــــذلك قضــــــــايا حــــــــق الطفـــــــل فــــــــى االســـــــتقالل واالعتمــــــــاد علــــــــى 

  .الذات، وكيفية تدريب الطفل على التفاعل مع المتغيرات التكنولوجية واالتصالية للعصر
ــــد الصــــحف العربيــــة حاجــــة  - ــــة علــــى قضــــايا األطفــــال فــــى إلــــى مزي مــــن التركيــــز فــــى الفتــــرة المقبل

المنـــــاطق النائيـــــة والريفيـــــة والعشـــــوائية، خاصـــــة فـــــى ظـــــل خصوصـــــية األوضـــــاع المعيشـــــية التـــــى 
 .هؤالء األطفال على المستويات االجتماعية واالقتصادية والصحيةيعيشها 

ـــــذكور واإلنـــــاث كمصـــــادرالصـــــحف العربيـــــة حاجـــــة  - ـــــى تحقيـــــق التـــــوازن بـــــين ال بشـــــأن معالجـــــة  إل
 .قضايا الطفل

ـــــين المصـــــادر الرســـــمية - ـــــوازن ب ـــــق الت ـــــى تحقي ـــــة إل ـــــة( حاجـــــة الصـــــحف العربي والمجتمـــــع ) الحكومي
ــــوق األطفــــال ــــاول قضــــايا حق ــــة جنبــــا إلــــى  ،المــــدنى فــــى تن ــــديم الجهــــود الحكومي للمســــاهمة فــــى تق

 .فى تبنى قضايا حقوق الطفل جنب مع جهود المجتمع المدنى
 

 :وير المعالجة التليفزيونية لقضايا حقوق الطفل العربىمقترحات خاصة بتط. ج 
 ،سعى القنوات التليفزيونية العربية لمزيد من التعمق فى تناول قضايا األطفال وحقوقهمأهمية  -

فى ظل معاناة األطفال فى أكثر من دولة عربية ، وتخصيص المساحة الزمنية المناسبة لها
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وعدم اإلفراط فى التناول ، هاعلىواالهتمام اإلعالمى لكثير من المشكالت التي تستحق التركيز 
 .السطحى لهذه القضايا، بهدف إيجاد الحلول لهذه القضايا والمشكالت المتعلقة بالطفل

األطر المرجعية والمعلوماتية  جميعحاجة القنوات التليفزيونية العربية إلى مزيد من توظيف  -
معالجة قضايا الطفل سواء من حيث نها فى فضًال عن التنويع فيما بي، حول حقوق األطفال

القنوات هذه سلوب التناول واالستماالت اإلقناعية المستخدمة، باإلضافة إلى ضرورة أن تمنح أ
مزيدًا من االهتمام للدراسات والبحوث العلمية فيما يتعلق بقضايا الطفل، واالستفادة من نتائجها 

 . لى قضاياه المختلفةفى تطوير واقع الطفل العربى وتسليط الضوء ع
ـــــة حاجـــــة  - ـــــة العربي ـــــوات التليفزيوني ـــــى القـــــائمين باالتصـــــال فـــــى القن ـــــع المراحـــــل العمريـــــة إل تنوي

فئــــــة ركيــــــز علــــــى مخاطبــــــة وعــــــدم الت، ل تنــــــاول قضــــــايا األطفــــــال وحقــــــوقهمالمســــــتهدفة خــــــال
ــــة ألخــــرى  ــــة عمري ــــذاتها دون غيرهــــا، نظــــرا الخــــتالف خصــــائص األطفــــال مــــن مرحل ــــة ب معين

  . هم العقلي والجسماني واهتماماتهم وأسلوب حياتهم اليوميمن حيث نمو 
مما يسهل من  ،تنوع القوالب واألشكال الفنية لتناول حقوق وقضايا األطفال الحرص على -

وصول الرسالة اإلعالمية المستهدفة للجمهور بمختلف فئاته العمرية وطبقاته االجتماعية، 
ونية والتقارير الميدانية التي تتيح قدرة أكبر على طرح واالهتمام بدرجة أكبر بالتحقيقات التليفزي

 .مشكالت وحقوق األطفال واالنتهاكات التي يتعرضون لها بصورة أكثر موضوعية
أهمية إعداد برامج تدريبية لتوعية القائمين باالتصال في القنوات التليفزيونية العربية بحقوق  -

طفل والمواثيق العربية والقوانين المحلية بكل دولة الطفل التى أقرتها االتفاقية الدولية لحقوق ال
وضرورة التركيز على حق الطفل العربي فى المعرفة والحصول على المعلومات وفى ، عربية

المشاركة وٕابداء الرأي وكيفية تدريب الطفل على التفاعل مع المتغيرات التكنولوجية واالتصالية 
ة والتفاعل بما يؤدى فى النهاية إلى االرتقاء للعصر لخلق جيل قادر على الحوار والمناقش

  .بثقافة وواقع المجتمعات العربية وتطويرها
االنتباه لخطورة قضايا حماية الطفل فى المجتمعات العربية واتساعها لتشمل قضايا بالغة  -

 ة لفريقعلىنه بالمتابعة الففل العربي ونمائه ومستقبله خاصة أالخطورة فى التأثير على بقاء الط
البحث للقنوات العربية محل الدراسة تبين سطحية وضعف معلومات القائمين باالتصال خالل 

ات والدراسات الحديثة التي العربي وقلة االستعانة باإلحصاء تناولهم ألبعاد تأثيرها على الطفل
تعكس واقع قضايا عمالة األطفال وأطفال الشوارع واالستغالل الجنسي لألطفال، واتخاذ 

واالستغالل والعنف ، ير الالزمة لحماية األطفال ومنع تعرضهم لإلهمال وسوء المعاملةالتداب
 العقلية النواحي من ورعايتهم رفاهتهم تعترض سبيل التي المخاطر من األطفال وحماية
 .والعاطفية والبدنية

 والدوليـــــة المعنيـــــة بحقـــــوق العربيـــــةمنظمـــــات المجتمـــــع المـــــدنى المحليـــــة و  مســـــئولياالســـــتعانة ب -
ـــــــــل ـــــــــدين علمـــــــــاءو ، الطف ـــــــــل، ال ـــــــــوق الطف ـــــــــي مجـــــــــال حق ـــــــــارهم ، والناشـــــــــطين ف ـــــــــك باعتب وذل
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المســـــئولين الحكـــــوميين فـــــي  علـــــىاالعتمـــــاد وعـــــدم اقتصـــــار ، متخصصـــــين فـــــي هـــــذا المجـــــال
 . تناول حقوق الطفل

وعدم االقتصار على ؛ االهتمام بنقل تجارب وثقافات الدول المتقدمة في مجال حقوق الطفل -
العالم  علىبما يساعد على االنفتاح  ،محلية التي تنظم حقوق الطفلين المناقشة القوان

 . قه من نجاحات في مجال حقوق الطفلالخارجي واالستفادة مما حق
مزيــــــــدًا مــــــــن االهتمــــــــام لقضــــــــايا األطفــــــــال ذوى  مــــــــنح القنــــــــوات التليفزيونيــــــــة العربيــــــــةأهميــــــــة  -

ق الطفـــــــل فـــــــى وكـــــــذلك قضـــــــايا حـــــــ، االحتياجـــــــات الخاصـــــــة مـــــــن الموهـــــــوبين وذوى اإلعاقـــــــة
االســـــتقالل واالعتمـــــاد علـــــى الـــــذات، وكيفيـــــة تـــــدريب الطفـــــل علـــــى التفاعـــــل مـــــع المتغيـــــرات 
ــــــة  ــــــاطق النائي ــــــى المن ــــــى قضــــــايا األطفــــــال ف ــــــز عل ــــــة واالتصــــــالية للعصــــــر، والتركي التكنولوجي

التــــــــى يعيشــــــــها هــــــــؤالء المعيشــــــــية والريفيــــــــة والعشــــــــوائية، فــــــــى ظــــــــل خصوصــــــــية األوضــــــــاع 
 . األطفال

م اإلمكــــــان وعــــــدنفيذيــــــة والتشــــــريعية والقضــــــائية قــــــدر ازن بــــــين الســــــلطات التإقــــــرار مبــــــدأ التــــــو  -
أن لكــــــل منهــــــا دورهــــــا الحيــــــوي تجــــــاه قضــــــايا  خاصــــــة ىحســــــاب أخــــــر  علــــــىتغليــــــب ســــــلطة 

  . وحقوقهم األطفال
إلـــــى تحقيـــــق التـــــوازن بـــــين الـــــذكور واإلنـــــاث كمصـــــادر العربيـــــة حاجـــــة القنـــــوات التليفزيونيـــــة  -

ـــــــل ـــــــوقهم بأنفســـــــهماالهتو  بشـــــــأن معالجـــــــة قضـــــــايا الطف ـــــــال لممارســـــــة حق ـــــــدعوة األطف ، مـــــــام ب
مـــــن وتعـــــريفهم بهـــــا وســـــبل حمـــــايتهم مـــــن التعـــــرض ألي شـــــكل مـــــن أشـــــكال الخطـــــر لمـــــا لـــــه 

ـــــــاة أو صـــــــحتهم  ـــــــد الحي ـــــــى قي ـــــــائهم عل ـــــــى بق ـــــــل األمـــــــد عل و الجســـــــمية النفســـــــية أتـــــــأثير طوي
 .وتطورهم العقلى

ـــــــة الرســـــــمية ومنظمـــــــات المجتمـــــــع المـــــــدني - ـــــــف جهـــــــود المنظمـــــــات العربي نحـــــــو توعيـــــــة  تكثي
واالنتهاكـــــات التـــــي تتعـــــرض  ،الدوليـــــة والعربيـــــة اإلعالميـــــين العـــــرب بمواثيـــــق حقـــــوق الطفـــــل

عـــدم االنغمـــاس فـــى الشـــأن المحلـــى ، و لهـــا حقـــوق الطفـــل العربـــي فـــى أكثـــر مـــن دولـــة عربيـــة
تنــــاول المجــــاالت الجغرافيــــة األخــــرى لحقــــوق الطفــــل خاصــــة العربيــــة علــــى حســــاب الــــداخلي 

  .منها
خــــــــاص بــــــــاإلعالم وتغطيــــــــة شــــــــئون مرشــــــــد للمعــــــــايير المهنيــــــــة لصــــــــياغة  الملحــــــــةالحاجــــــــة  -

ـــــة ممارســـــات إعالميـــــةوجـــــود لضـــــمان ، وحقـــــوق الطفـــــلوقضـــــايا  تحتـــــرم حقـــــوق  مهنيـــــة عربي
الطفــــــل العربــــــي فــــــي ظــــــل تعــــــدد وتنــــــوع المضــــــامين اإلعالميــــــة التــــــي تســــــتهدف األطفــــــال أو 

اش بهـــــا، وهـــــو مـــــا يشـــــارك األطفـــــال فـــــي صـــــناعتها، أو تكـــــون قضـــــايا األطفـــــال محـــــورًا للنقـــــ
سيســــهم فـــــي النهايـــــة فـــــي تشـــــكيل صـــــورة ذهنيــــة إيجابيـــــة لـــــدى الممارســـــين للعمـــــل اإلعالمـــــي 

 .نحو حقوق األطفال
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  :معالجة قضاياهم بها مقترحات خاصة بترشيد تعرض األطفال العرب لوسائل اإلعالم وترشيد. د
ائد والمجالت خاصة تلك بالوسائل المطبوعة كالجر الطفل العربى الحاجة الملحة إلعادة اهتمام  -

التى تستهدف األطفال حيث أوضحت الدراسة تراجع معدالت قارئية األطفال العرب للوسائل 
فى مقابل ارتفاع ، وكذلك انخفاض معدالت استماعهم للمذياع) الجرائد والمجالت(المطبوعة 

ورًا أكبر ملحوظ فى معدل متابعتهم للتليفزيون وتصفح شبكة اإلنترنت األمر الذى يتطلب د
لألسرة بعدم تجاهل الوسائل المطبوعة مثل الجرائد والمجالت والكتب وتوفيرها للطفل وحثه 

 .ها لما لها من تأثير كبير على ثقافة الطفل العربىعلىعلى اإلطالع 
االستفادة من ارتفاع معدل استخدام األطفال العرب لشبكة اإلنترنت، ومشاهدتهم الكثيفة للقنوات  -

ية لصالح تنمية ثقافة ومعلومات الطفل العربى ومواكبة التطورات العالمية الراهنة بدًال التليفزيون
وقضاء وقت الفراغ دون تحقيق  ،ه دوافع الرغبة فى التسليةعلىمن الوضع الحالى الذى تغلب 

 .بما يساهم فى نموه وتطوره العقلى ،استفادة حقيقية للطفل العربى من تكنولوجيا االتصال
 سرة العربية لمزيد من االهتمام بترشيد تصفح األطفال العرب لشبكة اإلنترنتحاجة األ -

واستخدامها بالشكل األمثل بما يعود بالنفع على التطور المعرفى والثقافى للطفل العربى حيث 
 أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة كبيرة من األطفال العرب يقضون أكثر من ثالث ساعات يوميا

تواصل االجتماعى والمسابقات واأللعاب وبرمجيات الدردشة ومشاهدة فى تصفح مواقع ال
مية علىألغراض ت األغانى واألفالم فيما قلت نسبة األطفال الذين يستخدمون شبكة اإلنترنت

حيث انخفضت نسبة متابعتهم  وتثقيفية األمر الذى يتطلب تفعيل متابعة الوالدين لألطفال
فى ظل وجود العديد من المواقع ، %6.9ليكترونية إلى ألطفالهم وهم يتصفحون المواقع اإل

  .والتى تقدم مضامين العنف واإلباحية والتحريض على األديان واألعراق ،غير األخالقية
تفعيل دور األسرة فى متابعة المحتوى اإلعالمى الذى يتعرض له الطفل سواء فى المنزل أو  -

وفى ذات الوقت  ،له واعتماده على نفسهخارجه دون أن يكون ذلك قيدًا على حريته واستقال
يضمن للطفل العربى المواد اإلعالمية التى تتناسب مع مرحلته العمرية ونموه الجسمانى 

 .والعقلى وتحافظ على تقاليد المجتمعات العربية وثقافتها
تطوير مجالت األطفال العربية من حيث الشكل والمضمون وتعزيز الخصائص البصرية التي  -

وأن تصبح أداه  ،بما يتناسب مع فكر وطبيعة طفل القرن الحادى والعشرين، طفالتجذب األ
 . وثقافياً  لتنمية الطفل العربى فكرياً 

حيث غلب على معظمة الجانب  ،االهتمام بالمضمون التليفزيونى الذى يشاهده األطفال -
ب لمباريات الترفيهى الذى يحمل فى طياته المحتوى العنيف كما فى متابعة األطفال العر 

المصارعة واألفالم التى قد تتضمن مواد عدوانية قد تؤثر فى تبنى الطفل العربى للعنف 
والسلوك العدوانى تجاه أقرانه كأداة لحل المشكالت التى تواجهه فى الوقت الحالى أو فى 

 . المستقبل
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فى البرامج طفال سواء فى برامجهم أو األ االهتمام بتطوير المحتوى اإلعالمى الذى يستهدف -
بعد أن أظهرت نتائج الدراسة  ،الموجهة للكبار خاصة إذا كانت تتناول قضايا األطفال وحقوقهم

أنها تحظى بأفضلية كبيرة فى المشاهدة لدى األطفال العرب بعدما طالبت نسبة كبيرة من 
مضمون وٕابداء الرأى فى ال ،األطفال العرب عينة الدراسة بضرورة أن تتاح لهم حرية المشاركة

هتمام بقضايا وحقوق الطفل وبخاصة حقوق ذوى اإلعاقة اإلعالمى الموجه إليهم وأن يتم اال
 .وأطفال الشوارع

تركيز وسائل اإلعـالم العربيـة علـى التـرويج لحقـوق الطفـل التـى أقرتهـا المواثيـق الدوليـة والعربيـة  -
ـــة ـــة الصـــحية  وبخاصـــة حقـــوق النمـــاء والحماي باعتبارهـــا مـــن الحقـــوق والمشـــاركة والبقـــاء والرعاي

مــع مراعــاة التــوازن فــى تنــاول هــذه الحقــوق دون التركيــز علــى فئــة مــن  ،الحيويــة للطفــل العربــى
وهــذا ينبغــى أن يؤخــذ فــى االعتبــار عنــد وضــع الخطــط المســتقبلية ، وتجاهــل األخــرى ،القضــايا

  .للترويج اإلعالمى لقضايا وحقوق الطفل العربى
واإلكثار من الفقرات المثيرة واالستعانة بالرسوم ، ني والموسيقيإضافة المؤثرات الصوتية كاألغا -

، المتحركة والشخصيات الكارتونية واالبتعاد عن بث المواد العنيفة فى المضامين اإلعالمية
فال شخصية مقربة لقلوبهم وتحترم وأن يتولى تقديم برامج األط ،وكذلك تنويع فقرات البرامج

 . عقولهم
عالمية على فى إطالق المبادرات اإل فال العرب على تصفح شبكة اإلنترنتاستغالل إقبال األط -

بما يسهل من وصول القائمين على ، مواقع التواصل االجتماعى ومواقع األطفال االليكترونية
رعاية شئون الطفولة فى العالم العربى لجمهورهم المستهدف بسهولة ويسر وٕايصال الرسالة 

اإلمكانيات التى تتيحها الشبكة فى الترويج لحقوق األطفال اإلعالمية بنجاح حيث تساعد 
 .وٕاشراكهم فى قضاياهم ومعالجة مشكالتهم بواقعية

  
  :باالتصال في مجال إعالم الطفل بالدول العربية مقترحات خاصة بتطوير األداء المهني للقائم. ه
، شـكالت التـي يعـاني منهـافساح المجال للطفل للظهور بوسـائل اإلعـالم والتعبيـر عـن القضـايا والمإ -

 . ة في تغطية وسائل اإلعالم لقضايا الطفل وٕايجاد حلول لهاعلىلما قد يؤدي إليه ذلك من فا
الطفــل نحــو مزيــد مــن االهتمــام بثقــل قــدراتهم فــي مجــال مجــال إعــالم توجيــه القــائمين باالتصــال فــي  -

ناصـر تقيـيم القـائمين بحيـث تصـبح عنصـرا أساسـيا مـن ع، حقوق الطفل وحقوق اإلنسان بوجـه عـام
  .باالتصال

وذلـك مـن ، توجيه مزيد من االهتمام نحو تدريب القائمين باالتصال المكثف في مجال إعالم الطفل -
 .خالل تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتطوير مهاراتهم

والتــى تســتهدف الكبــار  دمــج قضــايا حقــوق الطفــل ضــمن أجنــدة البــرامج المتنوعــة لوســائل اإلعــالم -
  .تهم بحقوق الطفللتوعي
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التوجــه لــدي المســئولين بوســائل اإلعــالم بأهميــة قضــايا حقــوق الطفــل وضــرورة تخصــيص مســاحة  -
 . كافية لها بوسائل اإلعالم

ة إعالميــة واضــحة إلعــالم الطفــل، بمــا يتــيح الفرصــة لتغطيــة متوازنــة لقضــايا حقــوق وضــع سياســ -
 . الت خاصة بالطفلوبما يسمح بتمثيل كل الطبقات وما تواجهه من مشك، الطفل

التقيــيم المهنــى المســتمر ألداء القــائم باالتصــال فــى مجــال إعــالم الطفــل علــى المســتوى العربــى فــي  -
 .ضوء معايير واضحة ومحددة

االهتمام بعمل دراسات موضوعية مستمرة ومسوحات دورية لقياس مستوي الرضا الوظيفي للعـاملين  -
 .في مجال إعالم الطفل

بحيـث يتناسـب مسـتوي األجـر ، القـائمين باالتصـال فـي مجـال إعـالم الطفـل االهتمام بتحسين أجـور -
لتجويـد المنـتج اإلعالمــي  اً بمـا يجعـل هنـاك دافعـ، وحجـم العمـل ومسـتوي جودتـه، مـع سـنوات الخبـرة

 .في مجال حقوق الطفل
ههـا وتوجي، تنوع المضامين البرامجية التي يتناول فيها القائمون باالتصـال حقـوق الطفـل علىالعمل  -

 .الطفلحقوق نظرا لتعدد أبعاد قضايا ، لكل أفراد األسرة
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  مقدمو البرنامج  فترة البث  شكل البرنامج
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  -:"مضمون الحق المقدم " على حدة من حقوق األطفال محتوى الفئات الخاصة بكل حق 

  

  لحمايةحق الطفل فى االقضايا الفرعية لتناول 

المدة إجمالى 
الزمنية 
 لتناول الحق
  بالحلقة

1.
ف
عن
ال

 
ال
طف
األ

د 
ض

  

2.
ال
طف
األ

ة 
مال
ع

  

3.
ض 

عر
 يت
ى
الت

ث 
اد
حو
ال

ال
طف
األ

ھا 
ل

  

4.
ن 
مي
ضا
لم
ن ا
 م
ية
ما
لح
ا

ة 
بك
ش

ى 
عل

ة 
حي
إلبا
ا

ت
رن
النت
ا

 

5.
رع
وا
ش
 ال
ال
طف
أ

 

6.
ل 
فا
ألط
 با
ار
تج
اال

  

7.
م 
رائ
ج

ث 
دا
ألح
ل ا
فا
أط

 

8.
ى 
س
جن
 ال
الل
تغ
س
اال

ال
طف
لأل

  

9.
حم

ن 
 م
ث
النا
ة ا
اي

ان
خت
ال

  

10.
ن 
 م
ال
طف
األ

ة 
ماي
ح

اإل
ن 
ما
د

  

11.
ن 
 م
ال
طف
األ

ة 
ماي
ح

ة 
لح
س
لم
ت ا
عا
زا
الن

  

12.
كر
تذ

ى 
خر
أ

  

  

  ق ث 

    

                          

    

                          

    

                          

    

                          



  " بالدول العربيةحقوق الطفل قضايا ل ليفزيون الحواريةتناول برامج الت"استمارة تحليل مضمون 

445 

  
 

  ميحق الطفل في التعلتناول القضايا الفرعية ل  حق الطفل فى اللعب والترفيةالقضايا الفرعية لتناول 
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  حقوق األطفال ذوى اإلعاقةالقضايا الفرعية لتناول   حق الطفل في البقاء والصحةالقضايا الفرعية لتناول 
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  حق الطفل في المساواة وعدم التمييز القضايا الفرعية لتناول حق الطفل في تلقى الرعاية األسرية المناسبة القضايا الفرعية لتناول
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حق الطفل فى االستقالل واالعتماد  القضايا الفرعية لتناول

  على الذات
  حق الطفل في الخصوصيةالقضايا الفرعية لتناول 

  لذاتيةحقوق الطفل االقضايا الفرعية لتناول 
  )الھوية والجنسية(
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1.
ى 
عل

ه 
اد
تم
اع
 و
فل
لط
ل ا
قال
ست
ا

ى 
 ف
ته
ذا

ره
تيا
اخ

 
قبل
ست
لم

 ه
 

2.
ار
ختي
ا

 
 أل
فل
لط
ا

ه 
قائ
صد

سه
الب
وم

   

أخرى 
  تذكر

المدة إجمالى 
الزمنية لتناول 

  بالحلقة الحق

1.
ى 
عل

ظ 
حفا
 ال
ي
 ف
فل
لط
ق ا
ح

ه 
يات
 ح
ية
ص
صو

وخ
ر 
را
س
ا

ص
شخ
ال

  ية

2.
ى 
عل

ظ 
حفا
 ال
ي
 ف
فل
لط
ق ا
ح

ه ا
نات
بيا

ح 
صف
ل ت
خال

ة 
صي
شخ
ل

ت
رن
النت
ة ا
بك
ش

  

كر
تذ

ى 
خر
أ

  

  

إجمالى 
المدة 

الزمنية 
لتناول 
 الحق
  بالحلقة

1.
ويت
 ھ
ت
ثبا
ي ا
 ف
فل
لط
ق ا
ح

ن 
 م
ه ة 
مي
س
لر
ق ا
را
الو
ل ا
خال

 
" 

د 
يال
لم
ة ا
اد
شھ

"
 

2.
ية
س
جن
 ال
ب
سا
كت
ي ا
 ف
فل
لط
ق ا
ح

 
ھا
علي

ل 
صو

لح
وا

  
  

3.
ية
س
جن
 ال
مى
دي
 ع
ال
طف
األ

ق 
قو
ح

  
 "

ن 
دو
الب

"  

كر
تذ

ى 
خر
أ

  

  ق ث  ق  ث  ق ث
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  الحقعالمية  للقضايا المطروحة داخل أھداف المعالجة اإل  حقوق أخرى للطفل تذكر
لطات الدولة س

المذكورة بشأن 
 الطفلحقوق 

  أساليب معالجة الحق

إجمالى 
المدة 

الزمنية 
لتناول 
 الحق
        بالحلقة

1.
ال
طف
األ

ق 
قو
 ح
ي
 ف
ي
وم
حك
 ال
ور
لد
ا

  

2.
ه 
جا
ن ت
طني
وا
لم
ت ا
سا
ار
مم

ى 
عل

ر 
أثي
الت

ال
طف
األ

  

3.
ق 
قو
بح

ة 
تم
مھ
 ال

ة 
ھلي
األ

د 
ھو
لج
ع ا
جي
ش
ت

فل
لط
ا

 

4.
ال
طف
األ

ق 
قو
 ح
اك
تھ
 ان
ج
تائ
ن

  

5.
فل
لط
ق ا
قو
 ح
ي
ة ف
سر
األ

ر 
دو

  

6.
م 
سھ
نف
 بأ
ھم
وق
حق

ة 
س
ار
مم
ل ل
فا
ألط
ة ا
عو
د

ھا
ة ب
الب
مط
وال

  

7.
ھا
رح
ش
 و
ال
طف
األ

ق 
قو
بح

ف 
ري
تع
ال

  

8.
ق 
قو
 ح
مع

ض 
ار
تع
ى ت
الت

ت 
سا
ار
مم
ال

ال
طف
األ

كر  
تذ

ى 
خر
أ

  

1.
ة 
ذي
في
تن

  

2.
ة 
عي
ري
ش
ت

  

3.
ة 
ائي
ض
ق

  

1.
ص 

تخ
ت 
عا
ضو

مو
ى ل
بر
 خ
ض
عر

د 
جر
م

ل  
فا
ألط
ا

  

2.
إلثا
ب ا
وان
 ج
ى
عل

ز 
كي
تر
ال

 رة
ر 
ھو
جم
 ال
ب
جذ
ل

3.
ت 
كال
ش
لم
ح ا
طر

  

4.
ال
طف
األ

ق 
قو
 ح
ت
كا
ھا
النت

ل 
لو
 ح
ح
طر

  

5.
كر
تذ

ى 
خر
أ

  

  

  ق ث
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القالب التليفزيونى  الذى ورد من خالله 
  الحق

  تخصص الضيوف المقدمين لحقوق الطفل  عن الحق علوماتمقدم الم
  الطفل حقاألسس واألطر المرجعية لعرض 

  "مصادر المعلومات" 

1.
ج
ام
رن
الب

م 
قد
لم

ر 
ش
مبا

ث 
دي
ح

  

2.
ار
حو

  

3.
ى
ون
زي
يف
 تل
ير
قر
ت

  

4.
ى
ون
زي
يف
 تل
ق
قي
تح

  

5.
كر
تذ

ى 
خر
ا

  

  

1.
ون
يع
مذ
ال

  

2.
ال
طف
األ

 

3.
فل
لط
ة ا
سر
أ

  

4.
ج
ام
رن
 لب
ف ا

يو
ض

  

5.
كر
تذ

ى 
خر
أ

  

  

1.
س
م

مى
كو
 ح
ول
ئ

  

2.
ال
طف
األ
ة ب
عني
 م
ية
ھل
ة أ
عي
جم

ي 
 ف
ول
سئ
.3م

ة 
س
س
مؤ

و  
ى أ
وم
 ق
س
جل
بم

ل 
ئو
س
م

ال
طف
األ
ة ب
عني
 م

ة 
طني
و

 

4.
ال
طف
األ
ة ب
عني
 م
ية
رب
 ع
مة
نظ
بم

ل 
ئو
س
م

 

5.
ال
طف
األ
ة ب
عني
 م
ية
ول
 د
مة
نظ
بم

ل 
ئو
س
م

 

6.
ال
طف
األ

ن 
ئو
ش
ى ب
ھن
 م
ير
خب

)
و 
ذ ا
ستا
ا

ب
كات

(

7.
ال
طف
األ

ن 
ئو
ش

ى 
 ف
ص
ص
تخ
 م
ب
طبي

  

8.
ين
 د
جل
ر

  

9.
ش
نا

اإل
ق 
قو
 ح
ال
مج

ى 
 ف
ط

ال
طف
األ

و 
ن أ
سا
ن

  

10.
كر
تذ

ى 
خر
أ

  

1.
ية
او
سم
 ال
ئع
را
ش
 ال
يم
عال
ت

  

2.
فل
لط
ق ا
قو
لح

ة 
ولي
لد
ة ا
قي
فا
الت
د ا
وا
م

  

3.
ية
حل
لم
  ا
رة
س
اال

و 
ل أ
طف
 ال
ين
وان
ق

  

4.
ية
مع
جت
لم
د ا
الي
تق
وال

ت 
دا
عا
ال

  

5.
ال
طف
األ

ة 
حال

ن 
 ع
ية
طن
لو
ر ا
ري
قا
الت

  

6.
ال
طف
األ

ق 
قو
 ح
عن

ة 
ولي
لد
ر ا
ري
قا
الت

  

7.
 و
ت
سا
را
لد
ا

ث
حو
الب

  

أ
كر
تذ

ى 
خر
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  المجال الجغرافي للحق  تناولمراحل األطفال العمرية التى يستھدفھا ال  فئات الجمھور المستھدف من تناول الحق
االستماالت اإلقناعية المستخدمة 

  فى تناول الحق

1.
رة
س
األ

  

2.
ال
طف
األ

  

3.
كل
 ك
مع
جت
لم
ا

  

4.
ن 
يو
عن
لم
ن ا
يو
وم
حك
 ال
ون
ول
سئ
لم
ا

ال
طف
األ

ق 
قو
بح

  

5.
نى
مد
 ال
مع
جت
لم
ت ا
ما
نظ
 م
لو
ئو
س
م

  

6.
ون
اني
لم
بر
ال

  

7.
كر
تذ

ى 
خر
أ

  

  

1.
يد
حد
ن ت
دو

م 
عا

ل 
شك
ل ب
طف
ال

 

2.
 "

ت
وا
سن

 
د 
مھ
ال

"
ن 
م

ى 
حت

د 
يال
لم
ا ان

سنت
ر 
عم

  

3."
ة 
كر
مب
 ال
لة
فو
لط
ا

 "
ن 
م

أ
سنت

ر 
كب

ي
ن 

لى
إ

 
ن 
 م
قل
أ

6
ت
وا
سن

  

4."
طى
س
لو
ة ا
ول
طف
ال

 "
ن 
م

6-9 
ت
وا
سن

  

5."
رة
أخ
مت
 ال
لة
فو
لط
ا

 "
ل 
قب

ما 
ة 
ھق
را
لم
ا

9-
12

  

6."
قة
اھ
مر
 ال
لة
رح
م

 "
ن 
م

12- 
18 

نة
س

  

7.
كر
تذ

ى 
خر
أ

  

  

1.
لى
مح

 

2.
بى
عر

  

3.
مى
قلي
إ

  

4.
لى
دو

  

5.
ح
ض
وا

ر 
غي

  

6.
كر
تذ

ى 
خر
ا

  

  

1.
في
اط
ع

ة
 

2.
ية
طق
من

  

3.
ة 
في
اط
لع
ت ا
اال
تم
س
اال

ن 
 بي
مع
يج

ية
طق
من
وال

  

4.
كر
تذ

ى 
خر
أ
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مدى مشاركة 
األطفال فى طرح 

  حقوقھم
  شاركين نوع األطفال الم

مدى مشاركة 
األطفال ذوى 
االحتياجات 

  الخاصة 

البيئة السكنية التي يظھر من خاللھا األطفال المشاركون 
  بالحلقة

  -:طبيعة مشاركة األطفال
يمكن أن يتضمن حلقة البرنامج الواحد أكثر من " 

  "بديل 

1.
قة
حل
بال

ل 
فا
ألط
ة ل
رك
شا
 م
جد
تو

 

2.
قة
حل
بال

ل 
فا
ألط
ة ل
رك
شا
 م
جد
تو

ال 
 

1.
رك
شا

 
قط
 ف
ور
ذك

ل 
فا
أط

ھا 
في

 

2.
قط
 ف
ث
إنا

ل 
فا
أط

ھا 
في

ك 
ار
ش

  

3.
عا
 م
ين
س
جن
 ال
من

ل 
فا
ألط
ا ا
يھ
 ف
رك
شا

  

1.
ين
وب
وھ
لم
ل ا
فا
ألط
ن ا
 م
كة
ار
ش
 م
جد
تو

 

2.
ل 
فا
ألط
ن ا
 م
كة
ار
ش
 م
جد
تو

  
قة
عا
اإل

ي 
ذو

  

1.
ھا 
إلي

ي 
تم
 ين
ي
الت

ة 
بيئ
 ال
ھا
في

ح 
ض
 يت
لم

فل
لط
ا

  

2.
ف
ري
 ال
من

ل 
فا
ألط

ة 
رك
شا
م

 

3.
ضر

لح
ن ا
 م
ال
طف
 أل
كة
ار
ش
م

 

4.
شا
م

و 
ة أ
وي
بد
 ال
ئة
لبي
ن ا
 م
ال
طف
 أل
كة
ر

ال
ية
او
حر
ص

  

6.
ة 
عبي
ش
 ال
ق
اط
من
 ال
ال
طف
 أل
كة
ار
ش
م

ية
وائ
ش
لع
وا

  

7.
عاً
 م
ضر

لح
وا

ف 
ري
 ال
من

ل 
فا
ألط

ة 
رك
شا
م

8.
كر
تذ

ى 
خر
أ

 

  

1.
ف
يو
ض
 ك
يو
ود
ست
األ

ى 
 إل
ال
طف
األ

ر 
ضو

ح

2.
ف
ھات
 ال
ق
ري
 ط
عن

ل 
صا
الت
ا

  

3.
ي
رج
خا
 ال
ير
صو

الت
ى 
 ف
ور
ض
لح
ا

  

4.
أو

ي 
ون
تر
يك
إلل
د ا
ري
الب
ل ب
صا
الت
ا

 
ع 
واق
م

ي
اع
تم
الج
ل ا
ص
وا
الت

  

5.
كر
تذ

ى 
خر
أ
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  :ة المقدمة لحقوق الطفلمدى انتھاك المعالجة االعالمي

  

مدى وجود انتھاك 
المعالجة االعالمية 
  للحقوق الطفل

  مشاركة األطفال خالل عرض قضاياھم وحقوقھم   تناول األطفال ضحايا العنف او االساءة او الحوادث
حقوق أخرى تذكر تنتھك خالل 

  المعالجة االعالمية

1.
فل
لط
ق ا
قو
لح

ك 
ھا
انت

د 
وج
ال ي

  

2.
ق 
قو
لح

ك 
ھا
انت

د 
وج
ي

فل
لط
ا

  

1.
ية
ضح

 ال
فل
لط
ة ا
ور
ص

ض 
عر

  

2.
 ً مال
كا

ة 
حي
ض
 ال
سم
ر ا
ذك

  

3.
ع 
 م
ية
ضح

 ال
رة
صو

ض 
عر

إ
ھا 
فائ
خ

ر  
ھو
جم
لل

 "
يل
ظل
ت

"
  

4.
ى 
اع
تم
اج

م 
ص
 و
فة
ضا
ا

أ
ة 
صف

و 
ر 
قا
حت
لال

م 
ضھ

عر
د ت
 ق
ية
سلب

أ
و 

ب 
قا
لع
ا

مع
جت
لم
ى ا
ف

  

أخرى .5
  تذكر

  

1.
ن 
 م
ية
خر
س
ال

آ
ل 
قلي
الت
 و
ال
طف
األ

ء 
را
ھا
من

 

2.
ل 
طف
 ال
عة
اط
مق

أ
ديث
 ح
اء
ثن

ه
  

3.
طا
اع

م 
عد
 و
ده
اج
تو

ل 
اھ
تج

ئ
ه 

بة
س
منا
 ال
حة
سا
لم
ا

 

4.
كر
تذ

ى 
خر
أ

  

     

                             

                             

                             

                             

  :ية عن المحتوى البرامجى المقدممالحظات كيف
 التوجهات العامة للقناة -

  جافة مقدمى البرامثق -



_______________________________________________________________________ 

455 
 

 

 

 

  

  

 

  ) 2(ملحق رقم 

  صحيفة تحليل مضمون ضمن متطلبات دراسة

  "لقضايا حقوق الطفل بالدول العربية تناول الصحف"
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ا
سل
سل
لم

  

ريخ
التا

  

  ةنوع المادة المنشور.3  موقع المادة الصحفية.2 اسم الصحيفة.1

الريـــــــــاض . 4عكـــــــــاظ .3المصـــــــــرى اليـــــــــوم .2األهـــــــــرام .1
الصـــــباح .9الصـــــحافة .8الشـــــروق .7األخبـــــار .6النهـــــار .5

 شعبال.12الخبر .11الزمان .10

 أخيرة.3داخلية ..2صفحة أولى .1
  ملحق منفصل عن الصحيفة.4

مقال .5حوار .4تحقيق . 3تقرير إخبارى .2خبر .1
إعالن .9ندوة . 8ملف خاص .7عمود .6

  أخرى تذكر.10

1          
2          
3          
4          
5          
6          

  

سل
سل
الم

ريخ  
التا

  

 أنواع العناوين.4
  مدى مصاحبة الموضوع بالصور.5

 
 نوع الصورة.6

) أعمدة من عمودين إلى سبعة(ممتد .2) بعرض عمود واحد(عمودى .1
  )بعرض الصفحة كلها(عريض .3

  مصاحبةتوجد صور . 1
  ال توجد. 2

ــــة .4كاريكــــاتير .3موضــــوعية .2شخصــــية .1 رســــوم بياني
  أخرى تذكر.5أو توضيحية 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
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سل
سل
الم

  

ريخ
التا

  

 تغطيها المادة المنشورةحلة العمرية للطفل التى المر .9 نوع التغطية الصحفية.8 مصادر المادة الصحفية.7
وكـــــــــاالت أنبـــــــــاء .3أشـــــــــخاص .2منـــــــــدوب الصـــــــــحيفة . 1
صـــــــحف .6إذاعـــــــات وقنـــــــوات تليفزيونيـــــــة . 5اإلنترنـــــــت .4

ــــــائق .7أخــــــرى  ــــــارير ووث ــــــادة أرشــــــيفية .8تق دراســــــات .9م
أخــــــرى .12غيــــــر محــــــدد .11اســــــتطالعات رأى .10علميــــــة 

  تذكر

  
  

  إخبارية. 1
  تفسيرية.2
  قصائيةاست.3 
  
  

 5قـل مـن الطفولـة المبكـرة أ.2ام دون تحديـد الطفل بشـكل عـ.1
الطفولـــــة .4ســـــنوات 9-6الطفولـــــة الوســـــطى مـــــن .3ســـــنوات 

لمراهقــة مــن مرحلــة ا.5ســنة  12-9المتــأخرة مــا قبــل المراهقــة 
  غير محدد.6سنة  18 -12

  

1 

        

2  

        

3  

        

4  

        

5 
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سل
سل
الم

  

ريخ
التا

  

 المجال الجغرافى للحقوق.11 اولتها الصحيفةالقضايا التى تن.10
 حقوق الطفل التى تضمنتها المادة الصحفية.12

 

عامة أسرية قضايا .2قضايا محددة متعلقة بحقوق الطفل . 1
  بحقوق الطفلمباشرة ليست لها عالقة 

غير .5دولى .4إقليمى . 3عربى .2محلى .1
  واضح

ق الطفل في ح.2حق الطفل  في المشاركة وٕابداء الرأي .1
حق .4حق الطفل في اللعب واالستمتاع بوقت الفراغ .3التعليم 

حق الطفل .6حقوق األطفال ذوى اإلعاقة .5الطفل في الحماية 
حق الطفل في المعرفة .7في تلقى الرعاية األسرية المناسبة 

حق .9حق الطفل فى الخصوصية .8والحصول على المعلومات 
حق الطفل فى المساواة .10ية الطفل فى البقاء والرعاية الصح

حق الطفل فى االستقالل واالعتماد على .11وعدم التمييز 
أخرى .13) الهوية والجنسية ( حقوق الطفل المدنية .12الذات 

  تذكر
  

1  
        

2  
        

3  
        

4  
        

5  
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سل
سل
لم
ا

  

ريخ
التا

  

 سمات دور القوى الفاعلة.14 دة الصحفيةالقوى الفاعلة فى الما.14 الجمهور المستهدف من المادة المنشورة.13

األسرة بوجه عام .5اإلخوة .4األم  . 3األب   .2الطفل   .1
المجالس القومية المعنية .8الجمعيات األهلية .7الحكومة .6

  أخرى تذكر.10المدرسون . 9بالطفل 

األسرة بوجه .5اإلخوة .4األم  . 3األب   .2الطفل   .1
 األصدقاء والزمالء.8 الجيران.7األقارب .6عام 

  أخرى تذكر.10المدرس .9
  ثانوى.2رئيسى .1

1          

2          

3          

4          

5          

6          
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سل
سل
لم
ا

  

ريخ
التا

  

 أهداف المعالجة الصحفية للقضايا المطروحة المتعلقة باألطفال. 16 البيئة السكنية لألطفال الذين تدور حولهم المادة الصحفية.15
 سلطات الدولة المذكورة.17

 بشأن قضايا الطفل

البيئة .4المناطق الشعبية والعشوائية . 3الريف .2الحضر .1
 غير واضح.5البدوية أو الصحراوية 

 
  

التأثير على .2إبراز الدور الحكومي بشأن حقوق األطفال .1
تشجيع الجهود األهلية  المهتمة .3ممارسات المواطنين تجاه األطفال 

مواجهة ونقد االنتهاكات التى يتعرض لها األطفال .4الطفل  بحقوق
دعوة األطفال لممارسة .6إبراز دور األسرة في حقوق الطفل .5

التعريف بحقوق األطفال وشرحها .7حقوقهم بأنفسهم والمطالبة بها 
  أخرى تذكر.8

  

  قضائية. 3تنفيذية .2تشريعية .1

1  
        

2  
        

3  
        

4  
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سل
سل
لم
ا

  

الت
ريخ

ا
  

نوع المصادر المتضمنة فى المادة .19 المتعلقة باألطفال أساليب معالجة الحقوق.18
 الصحفية

طبيعة تخصص المصادر المتضمنة فى المادة . 20
 الصحفية

التركيز على جوانب .2مجرد عرض خبرى لموضوعات تخص األطفال .1
حقوق طرح حلول النتهاكات .4طرح المشكالت .3اإلثارة لجذب الجمهور 

  أخرى تذكر.5األطفال 

  إناث. 2ذكور ..1

مسئول في جمعية أهلية معنية .2مسئول حكومى .1
مسئول بمجلس قومى أو  مؤسسة وطنية  .3باألطفال 

مسئول بمنظمة عربية معنية باألطفال .4معنية باألطفال 
خبير مهنى .6مسئول بمنظمة دولية معنية باألطفال .5

طبيب متخصص .7) كاتبأستاذ او (مهتم بشئون األطفال
  أخرى تذكر.9رجل دين .8فى شئون األطفال 

  

1  

        

2  

        

3  

        

4  

        

5  

        

6  
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سل
سل
الم

  

ريخ
التا

  

األسس واألطر المرجعية لعرض . 21

 حقوق الطفل

 االستماالت اإلقناعية المستخدمة.22

 فى تناول الحق

 االتجاه نحو.23

 حقوق الطفل

ب على طرح التوجه العام الغال. 24

  القضايا المتعلقة بالطفل

مواد .2تعاليم الشرائع السماوية .1
قوانين .3االتفاقيات الدولية لحقوق الطفل 

العادات .4الطفل أو األسرة  المحلية 
التقارير الوطنية عن .5والتقاليد المجتمعية 

التقارير الدولية عن حقوق .6حالة األطفال 
  أخرى تذكر.8الدراسات والبحوث .7األطفال 

 سلبى.2  إيجابى.1  تجمع بين االثنين.3عقالنية .2عاطفية .1
  غير محدد.3

 مجتمع مدنى. 2توجه حكومى .1

  غير واضح.4آراء الجمهور العادى .3

1  

          

2  
          

3  
          

  
برامج  مضمونت باستمارة تحليل وردالفئات التى وھى نفس " مضمون الحق المقدم"محتوى الفئات الخاصة بكل حق من حقوق األطفال على حدة  -

 . التليفزيون الحوارية
  .المقدمالصحفى مالحظات كيفية عن المحتوى  -
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  انتقل إلى  فئات الترميز  اإلجابات  األسئلة الرقم

  الدولة  1
  

 ----------------------    

  

  مكان اإلقامة   2
    1  حضر

    2  ريف

  )اختياري(   سم اال  3
  

 -----------------------    
  

  الجنس  4
    1  ذكر

   2  أنثى

  سجل العمر بالسنوات الكاملة  )بالسنوات(العمر   5
  

  

  نوع التعليم  6
    1  حكومي

    2  خاص

 ما مھنة األب بالتفصيل؟  7
  

 ----------------------  
 

  

8  

المستوى  ما ھو
 التعليمي المحصل لألب؟

    1  أمي
    2  أساسي 
    3متوسط
    4  ثانوي
    5  جامعية

    6  ــــــــــــــ: أخرى تحدد

ما المستوى التعليمي   9
  المحصل لألم؟

    1  أمي
    2  أساسي 
    3متوسط
    4  ثانوي
    5  جامعية

    6  ــــــــــــــ: أخرى تحدد

10  

إذا كنت تتابع  اذكر ما
عالم أي من وسائل اإل

  :التالية

    ال  نعم  
    2  1  فزيونيالتل

    2  1  الراديو
    2  1  الجرائد
    2  1  المجالت

    2  1  نترنتاإل
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  انتقل إلى  فئات الترميز  اإلجابات  األسئلة الرقم

11  

إلى السؤال  انظر: للباحث
وعن كل وسيلة  10
  :بعھا اسأليتا
  

اسم ( لماذا تفضل متابعة
  ؟)لةالوسي

من كثر أن تختار ممكن أ(
  )سبب

  االنترنت  المجالت  الجرائد  الراديو  فزيونيالتل

 A A A A A  يحدث حولي التعرف على ما
  B  B  B  B  B  اكتساب معلومات جديدة 

متابعة البرامج والمواد التي 

  C  C  C  C  C  تھمنى كطفل 

  D  D  D  D  D  والتسليةقضاء وقت الفراغ 
  E  E  E  E  E  حبھاأتعرض برامج ومواد 

  F  F  F  F  F  يھا من صغرى تعودت عل
تساعدني على حل بعض 

  G  G  G  G  G  المشكالت

  X  X  X  X  X  خرى أسباب أ

12  

  

كم يوم في األسبوع تتابع 
  ؟)اسم الوسيلة(

 الوسيلة
أيام  4أقل من 

أسبوعيا
 أيام أو أكثر أسبوعيا 4

 2 1  فزيونيالتل
 2 1  الراديو
 2 1  الجرائد
 2 1  المجالت
 2 1  نتاالنتر

13  

ات التي تتابع وقاكثر األما 
بشكل  )اسم الوسيلة(فيھا 

  رئيسي؟
جابة واحدة فقط عن كل إ(

 )وسيلة يتعامل معھا الطفل

  نترنتاإل  المجالت  الجرائد  الراديو  فزيونيالتل

  1  1  1  1  1  في الصباح قبل المدرسة
  2  2  2  2  2  بعد الرجوع من المدرسة

  3  3  3  3  3  )مساءً  10 – 6(فترة المساء 
بعد العاشرة (فترة السھرة 

  4  4  4  4  4  )مساءً 

  5  5  5  5  5  ال يوجد وقت محدد
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  انتقل إلى  فئات الترميز  اإلجابات  األسئلة الرقم

14  

كم ساعة تقضي يوميا في 
  نترنتاإل  المجالت  الجرائد  الراديو  فزيونيالتل  ؟)اسم الوسيلة(متابعة 

  1  1  1  1  1  أقل من ساعة
  2  2  2  2  2  ساعة إلى أقل من ساعتين

  3  3  3  3  3 ساعات 3ساعتين إلى أقل من 
  4  4  4  4  4  ساعات أو أكثر 3

15  

مع ) اسم الوسيلة(ھل تتابع 
  آخرين؟

  إذا نعم، اسألي

من ھم األشخاص الذين تتابع 
  ؟)اسم الوسيلة(معھم 

  )يسمح بتعدد اإلجابات(

  نترنتاإل  المجالت  الجرائد  الراديو  فزيونيالتل

 A A A A A  األب
  B  B  B  B  B  ماأل

  C  C  C  C  C  األصدقاء
  D  D  D  D  D  األقارب
  E  E  E  E  E  الجيران

  F  F  F  F  F  زمالء الدراسة
  Y  Y  Y  Y  Y  )ال أحد(أتابعھا وحدي 

16  

ما ھو المكان الذي تتابع فيه 
  بشكل رئيسي؟) اسم الوسيلة(

  )إجابة واحدة فقط(
  نترنتاإل  المجالت  الجرائد  الراديو  فزيونيالتل

 1 1 1 1 1  لمنزلا
 2 2 2 2 2  عند األصدقاء
 3 3 3 3 3  عند األقارب
 4 4 4 4 4  نترنتفي مقھى اإل
 5 5 5 5 5  في النادي

 6 6 6 6 6  في المواصالت
 7 7 7 7 7  في المدرسة
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  انتقل إلى  فئات الترميز  اإلجابات  األسئلة الرقم

17  

 10إلى  ىانظر: للباحثة
فزيون، يوإن كان يتابع التل

  :ىاسأل

ن تشاھد ماذا تفضل أ
  ؟عادة

ي كل نوع ئاقر: للباحثة
برامج وإن كان يتابع ھذا 

  : ىالنوع اسأل
ا وما سبب تفضيل ھذ

  ؟البرامج النوع من

  )يسمح بتعدد األسباب(

مسلية 
  شيقةو

تعلمني 
أشياء 
  جديدة

أتفاعل 
معھا 
 باستمرار

تضيف 
لي 

 معلومات

تعرض 
في وقت 
  مناسب

تعودت 
أن 
أشاھد
  ھا

  أخرى
ال 
أتابع
  ھا

  A B  C  D  E  F  X Y  دينية قرآن كريم وبرامج
  A B  C  D  E  F  X Y  مسلسالت

  A B  C  D  E  F  X Y  فالمأ
  A B  C  D  E  F  X Y  مسرحيات

  A B  C  D  E  F  X Y  أغانٍ 
  A B  C  D  E  F  X Y  مصارعة

  A B  C  D  E  F  X Y  برامج مسابقات
  A B  C  D  E  F  X Y  رياضة كرة

  A B  C  D  E  F  X Y  خبارأنشرات 
  A B  C  D  E  F  X Y  ليميةعمج تابر

  A B  C  D  E  F  X Y  برامج سياسية
  A B  C  D  E  F  X Y  طفالبرامج أ
  A B  C  D  E  F  X Y  غيره
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  انتقل إلى  فئات الترميز  اإلجابات  األسئلة الرقم

        

18  

 10انظري إلى : للباحثة
، راديووإن كان يتابع ال

  :اسألي

سمع من ن تأماذا تفضل 
  ؟ةعاد برامج
ي كل نوع ئاقر: للباحثة

برامج وإن كان يتابع ھذا 
  : النوع اسألي

ا وما سبب تفضيل ھذ
  ؟البرامج النوع من

 )يسمح بتعدد األسباب(

مسلية 
  وشيقة

تعلمني 
أشياء 
  جديدة

أتفاعل 
معها 
  باستمرار

تضيف لي 
  معلومات

تعرض 
في وقت 
  مناسب

تعودت 
أن 
 أسمعها

  أخرى
ال 
أتابعه
  ا

  A B  C  D  E  F  X Y  دينية قرآن كريم وبرامج
  A B  C  D  E  F  X Y  برمج المسابقات
  A B  C  D  E  F  X Y  البرامج التعليمية

  A B  C  D  E  F  X Y  المسلسالت
  A B  C  D  E  F  X Y  مباريات كرة القدم

  A B  C  D  E  F  X Y  اإلعالنات
  A B  C  D  E  F  X Y  األغاني
  A B  C  D  E  F  X Y  األخبار

  A B  C  D  E  F  X Y  رتونبرامج األطفال والك
  A B  C  D  E  F  X Y  غيره

19  

 10انظري إلى : للباحثة
، جرائدوإن كان يتابع ال

  :اسألي

  ؟عادة ماذا تفضل أن تقرأ
ي كل نوع ئاقر: للباحثة

وإن كان يتابع ھذا النوع 
  : اسألي

وما سبب تفضيل ھذا 
  النوع؟

 )يسمح بتعدد األسباب(

مسلية 
  وشيقة

تعلمني 
أشياء 
  جديدة

تفاعل أ
معھا 
  باستمرار

تضيف لي 
  معلومات

تعرفني 
ما 

يحدث 
  حولي

تعودت 
أن 
  اقرأھا

  أخرى
ال 
 اقرأھا

  A B  C  D  E  F  X Y  األخبار العامة
  A B  C  D  E  F  X Y  الحوادث

  A B  C  D  E  F  X Y  الفن
  A B  C  D  E  F  X Y  الرياضة

  A B  C  D  E  F  X Y  أخبار الطفل
  A B  C  D  E  F  X Y  الثقافة واألدب

  A B  C  D  E  F  X Y  المسابقات
  A B  C  D  E  F  X Y  الكلمات المتقاطعة

  A B  C  D  E  F  X Y  األبراج
  A B  C  D  E  F  X Y  قصص الكاريكاتير
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  انتقل إلى  فئات الترميز  اإلجابات  األسئلة الرقم

            

20  

 10انظري إلى : للباحثة
، مجالتوإن كان يتابع ال

  :اسألي

  ؟عادة ماذا تفضل أن تقرأ
ي كل نوع ئاقر: للباحثة

النوع وإن كان يقرأ ھذا 
  : اسألي

وما سبب تفضيل ھذا 
  النوع؟

  )يسمح بتعدد األسباب(

مسلية 
  وشيقة

تعلمني 
أشياء 
  جديدة

أتفاعل 
معھا 
  باستمرار

تضيف لي 
  معلومات

تعرفني 
ما 

يحدث 
  حولي

تعودت 
أن 
  اقرأھا

  أخرى
ال 
 اقرأھا

  A B  C  D  E  F  X Y  المجالت الفنية
  A B  C  D  E  F  X Y  مجالت الرياضة

  A B  C  D  E  F  X Y  ابمجالت الشب
  A B  C  D  E  F  X Y  مةاالمجالت الع

  A B  C  D  E  F  X Y  طفالاألمجالت 
  A B  C  D  E  F  X Y  غيرھا

21  

 10انظري إلى : للباحثة
، نترنتيتصفح اإلوإن كان 
  :اسألي

 ماذا تتصفح في االنترنت
  ؟عادة

اقرأي كل نوع : للباحثة
من المواقع وإن كان 

 : يتصفح ھذا النوع اسألي
وما سبب تفضيل ھذا 

  النوع؟

 )يسمح بتعدد األسباب(

مسلية 
  شيقةو

تعلمني 
أشياء 
  جديدة

تضيف 
لي 

 معلومات

تساعدني 
في تكوين 
  صداقات

ء 
دقا
ص
األ

ع 
 م
صل

وا
الت

ي 
 ف
ي
دن
اع
س
ت

ب
ار
ألق
وا

  

ية
س
در
لم
ت ا
جبا
وا
 ال
اء
أد

ي 
 ف
ي
دن
اع
س
ت

  

  أخرى

ال 
ھا
فح
ص
أت

  

  A B  C  D  E  F  X Y  المواقع اإلخبارية
  A B  C  D  E  F  X Y  األلعاب

مواقع حول معلومات 
  A B  C  D  E  F  X Y  دراسية

  A B  C  D  E  F  X Y  األغاني
  A B  C  D  E  F  X Y  األفالم

  A B  C  D  E  F  X Y  المسابقات
  A B  C  D  E  F  X Y مواقع التواصل االجتماعي

  A B  C  D  E  F  X Y  برامج التحدث
  A B  C  D  E  F  X Y  البريد االلكتروني

  A B  C  D  E  F  X Y  ناتاإلعال
  A B  C  D  E  F  X Y  غير ذلك
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  انتقل إلى  فئات الترميز  اإلجابات  األسئلة الرقم

          

22 

ما الذي تستفيده بعد
مج والموادتعرضك للبرا

عالمالتي تقدمھا وسائل اإل
 التي تتابعھا؟

  
يمكن اختيار أكثر من(

  )إجابة

  االنترنت  المجالت  الجرائد  الراديو فزيونيالتل

 A A A A A  زيادة معلوماتي 

 B B B B Bمعرفة أخبار جديدة  تھمنى

 C C C C C  اكتسبت مھارات جديدة 

 D D D D D  الراحة واالسترخاء

أتخلص من الشعور 
 E E E E E  بالوحدة

 F F F F F  لمشكالتي  تعرفني حلوالً 

 G G G G G  كونت صداقات جديدة 

 X X X X X  استفادة أخرى 

23 

  

يك عموما بالبرامح أما ر
والمواد التي تقدمھا لك 

التي  )اسم الوسيلة(
  ؟تتابعھا

  ضعيفة  متوسطة  ممتازة 
 3 2 1  فزيونيالتل

 3 2 1  الراديو
 3 2 1  الجرائد
 3 2 1  المجالت

 3 2 1  نترنتاإل

24 

ك من ھل يمنعك والد
متابعة بعض البرامج 
والمواد التي تقدمھا 

  وسائل اإلعالم ؟

    1  نعم

  26  2  ال

25 

  لماذا برأيك؟

  

يمكن اختيار أكثر من (
  )سبب

   A  ال تناسب سني
    B  تتعارض مع وقت الدراسة

    C  غير مفيدة
    D  عنيفة

    E  يرونھا سيئة
    X  أخرى

  Z  ال أعرف
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26 

ھل تشاھد البرامج  
والمواد الموجھة للكبار 

مثل نشرات األخبار 
  والبرامج الحوارية ؟

    1  نعم

  29  2  ال

27 

ھل ترى أن البرامج 
والمواد الموجھة للكبار 

تعالج حقوق األطفال 
  وقضاياھم  ؟

    1  نعم

  29  2  ال

28 

ما مظاھر اھتمام البرامج  
الموجھة للكبار بحقوق 

  الطفل ؟
  
يمكن اختيار أكثر من (

 )إجابة
  

   A  تناقش قضايا الطفل األساسية        

    B ةتحرص على تقديم معلومات جديد

    C  تعلمني طريقة الحوار مع اآلخرين

    D  تھتم بقضايا األطفال المعاقين

    Eتشجعني على التفكير وإبداء الرأي          

    X  ........................ مظاھر أخرى 

29 

ھل ترى أن برامج ومواد 
األطفال التي تطرحھا 
وسائل اإلعالم تھتم 
 ك ؟بحقوقك ومشكالت

  

    1  نعم

  31  2  ال

30 

ما أكثر حقوق الطفل التي 
تھتم بھا وسائل اإلعالم 

  عموماً ؟
  
يمكن اختيار أكثر من (

  )إجابة

  A الحق في المساواة 

32  

  Bالحق في اعتمادي على نفسي
  C  الحق في التأمين الصحي

  D  الحق في االحتفاظ بأسراري
  E   الحصول على المعلوماتالحق في 

  F  الحق في الحماية
  G  الحق في التسلية واللعب 
  H  الحق في التعبير عن رأيي

  I  حقوق األطفال المعاقين 
  X  ...................................حقوق أخرى

31 

ما مظاھر عدم اھتمام 
وسائل اإلعالم بحقوق 

  األطفال؟
  
يمكن اختيار أكثر من (

 )إجابة
  

   Aرامج ومواد مملة                         تقدم ب
    B  جھا وموادھا التعلمنى مھارات جديدة  برام

    Cتقدم برامج ومواد تشجع على العنف          
برامجھا وموادھا التشجعنى على إبداء الرأي 

  بحرية 
D    

    E             برامجھا وموادھا ال تزيد معرفتي 
    X  ............................... مظاھر أخرى
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32 

ما أفكارك لكي نجعل 
 برامج األطفال أكثر جاذبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 ا على حسن تعاونكمشكرً                  
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  العوامل المؤثرة على األداء المهني"
  "للقائم باالتصال في مجال إعالم الطفل بالدول العربية
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  الدولة  1
  

--- -------------------    

  

  سماال  2
  

 -----------------------    
  

  الجنس  3
    1  ذكر

   2  أنثى

  سجل العمر بالسنوات الكاملة  العمر  4
  

  

  جھة العمل  5

   Aالقنوات التليفزيونية                         

   B  الصحف

   Cالمحطات اإلذاعية                          

   D  المجالت

 E  أحد المواقع اإللكترونية
  

   X  ..........................أخرى تذكر 

  المؤھل الدراسي  6

    1  مؤھل متوسط                        

    2  مؤھل ثانوي

    3  مؤھل جامعي                       

    4  دراسات عليا

7  
عدد سنوات الخبرة بالعمل 

  رامج األطفال  في ب
  سجل المدة بالسنوات

  
  

8  

ماطبيعة عملك داخل 
 المؤسسة اإلعالمية ؟

 
 
يمكنك اختيار أكثر من " 

  " إجابة

   A  مقدم برامج

   B  معد برامج

   C  محرر

   D  كاتب

   X  ..........................أخرى تذكر 
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9  
ما مستوى اھتمامك  

  الشخصي بحقوق الطفل ؟ 

   1  ھتم بدرجة كبيرةأ

   2  أھتم إلى حد ما

 ً   33 3  ال أھتم مطلقا

10  

ما أسباب اھتمامك  بحقوق 
  الطفل ؟ 

  
   
يمكنك اختيار أكثر من " 

  "سبب 

   A  كثرة المشكالت التي يعانى منھا األطفال

اإللمام بقضايا  تفرض عليّ  طبيعة عملي
  وحقوق الطفل

B    

ال حقوق بحكم اھتمامي وقراءتي في مج
  الطفل

C    

كثرة الحديث عن حقوق اإلنسان بوجه 
  عام  في مجتمعنا

D    

معرفة المزيد عن حقوق الطفل في نطاق 
  أسرتي

E    

ألن وسائل اإلعالم تعرض موضوعات 
  حقوق الطفل بشكل مكثف

F    

أخرى تذكر 
......................................  

X    

11  

 أمامك مجموعة من حقوق
ضع دائرة واحدة .. الطفل 

الحق الذي تعتبره  حول كود
  ھم بالنسبة لكاأل

   1  الحق في المساواة

   2 الحق في االستقالل واالعتماد على الذات

   3  الحق في البقاء والرعاية الصحية

   4  الحق في الخصوصية

الحق في المعرفة والحصول على 
  المعلومات

5   

   6  ية األسرية المناسبةالحق في تلقى الرعا

   7  الحق في الحماية

   8  الحق في التسلية واللعب

   9  الحق في المشاركة وإبداء الرأي

   10  حقوق ذوى اإلعاقة
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12  

ما المصادر التي تعتمد 
عليھا في التغطية اإلعالمية 

  ؟ لحقوق الطفل وقضاياه
  
  
  
يمكنك اختيار أكثر من "

  بديل

   A  لتليفزيونيةالقنوات ا

    B  الصحف والمجالت

    C  محطات اإلذاعة

    D  الدراسات والبحوث

    E  الكتب

    F  اإلنترنت

    G  الجمعيات األھلية المھتمة بحقوق الطفل

المجالس والجھات الرسمية المعنية بقضايا 
  الطفل وحقوقه

H    

االتصال الشخصي مع الخبراء 
  والمتخصصين

I    

    X  ..........................ى تذكرأخر

13  

ما الوسيلة اإلعالمية األقدر 
قضايا وحقوق  على تناول

  ؟الطفل من وجھة نظرك
من فضلك اختر وسيلة "

واحدة وضع دائرة حول 
  "الرقم المقابل لھا 

  

    1  التليفزيون

    2  اإلذاعة

    3  الصحافة

    4  اإلنترنت

    6  ..........................أخرى تذكر 

14  

ولماذا اخترت ھذه الوسيلة 
  بالذات؟

  
يمكنك اختيار أكثر من "

  " سبب

   A  ألنھا أكثر انتشاراً 

    B  كثرة جماھيرھا

    C قدرتھا على إحداث تأثير سريع في الجمھور

    D  أكثر تفاعلية 

تتسم معالجتھا لحقوق الطفل وقضاياه 
  بالعمق

E    

ساسية للطفل وتعكس تتطرق للقضايا األ
  مشكالته بصورة دائمة

F    

    G  الخصائص الفنية للوسيلة

    X  .......................أخرى تذكر 
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15  

في رأيك ، ما أبرز 
التحديات المھنية التي 
تواجه اإلعالميين في 

للقضايا المتعلقة  تغطيتھم
  ؟بحقوق الطفل

  
يمكنك اختيار أكثر من "

  "تحدٍ 

المؤسسة اإلعالمية أجندة بأھمال تتوافر لدى 
  القضايا المتعلقة بحقوق الطفل

A   

ليس لدى المؤسسة سياسة إعالمية محددة 
  بشأن تناول قضايا الطفل

B   

عدم الحصول على المعلومات الكافية عن 
القضايا المتعلقة بحقوق الطفل من الجھات 

  الرسمية والمعنية بحقوق الطفل
C   

إلعالمية على عدم حرص المؤسسة ا
التدريب المستمر وتعريف العاملين بھا 

  بحقوق الطفل وقضاياه األساسية
D   

تدنى االھتمام بحقوق الطفل من قبل 
  المسئولين بالمؤسسة

E   

اإلعالميون العاملون في مجال إعالم الطفل 
ليسوا على وعى كاف بالمشكالت التي 

  يواجھھا الطفل
F   

ي مجال إعالم الطفل اإلعالميون العاملون ف
ليسوا على دراية بخصائص المراحل 

العمرية التي يمر بھا األطفال واحتياجاتھم 
  المختلفة 

G   

   X  ........................أخرى تذكر 

16  

فيما يلي مجموعة من اآلراء التي تتعلق باھتمام 
من ..الدولة والجھات الرسمية بحقوق الطفل 

  ؟اختالفك مع تلك اآلراء فضلك حدد مدى اتفاقك أو

 
  موافق

  
  يصعب التحديد

  
  معارض

تلقى الرعاية  السياسات الحكومية التكفل حق الطفل في
  الصحية بشكل جيد

1  2 3  

  3 2  1  التعليم بشكل جيد تكفل الدولة إتاحة حق الطفل في

  3 2  1  والتعبير تكفل الدولة إتاحة حق الطفل فى حرية الرأي

ت الحكومية في توفير الحماية الالزمة للطفل التساھم السياسا
  لمعاملة واإلھمال والتعرض للعنفمن سوء ا

1  2 3  

تتوافر لدى الدولة وسائل اإلبالغ عن حاالت انتھاك حقوق 
  الطفل

1  2 3  

ال تتوافر لدى الدولة وسائل الردع الكافية للمعاقبة على 
  انتھاك حقوق الطفل

1  2 3  

ير أماكن أمنة يلعب بھا األطفال تحرص الدولة على توف
  االستمتاع والترفيه إعماالً بحق الطفل في

1  2 3  

17  
في رأيك ما درجة اھتمام 

  ؟المجتمع بحقوق الطفل 

   1 مھتم جداً 

   2 مھتم إلى حد ما

   3 غير مھتم على اإلطالق
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18  

من وجھة نظرك ، ما أبرز 
التحديات المجتمعية التي 

 يواجھھا اإلعالميون
العاملون في مجال إعالم 

  الطفل ؟

يمكنك اختيار أكثر من " 
  " تحدٍ 

تھميش قضايا الطفل وحقوقه في المجتمع 
  عموماً 

A   

النظرة الدونية من قبل أفراد المجتمع 
  لحقوق الطفل 

B   

وعى األسرةاللبنانية بحقوق الطفل 
  محدود 

C   

النظر إلى حقوق الطفل من قبل بعض 
ع على أنھا  مجرد أفكار أفراد المجتم

  غربية التناسب مجتمعنا 
D   

ضعف دور منظمات المجتمع المدني  
المعنية بقضايا الطفل في نشر ثقافة 

  حقوق الطفل في المجتمع 
E   

   X  ......................... أخرى  تذكر

19  

ما مدى مشاركة األطفال في 
المضامين التي تنتجھا 
تي المؤسسة اإلعالمية ال

  تعمل بھا؟

   1 يشاركون بصفة دائمة

   2 يشاركون في بعض األحيان

   3 يشاركون بصفة نادرة

  23 4 اليشاركون نھائياً 

20  

في رأيك ما أسباب 
االستعانة باألطفال 

للمشاركة فيما يقدم لھم من 
  ؟مضامين

  
يمكنك اختيار أكثر من "

  "سبب

توفر مشاركة األطفال حيوية وجاذبية 
 للمشاھدين أكثر

A   

مشاركتھم تساعد في إكساب المضامين  
 المقدمة مصداقية لدى األطفال

B    

إتاحة الفرصة لألطفال في التعبير عن 
 أنفسھم

C    

ألن األطفال الفئة الرئيسية المستھدفة في 
تلك المضامين ومن الطبيعي االستعانة 

 بھم
D    

    X ...........................أخرى تذكر 
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21  

ما طبيعة مشاركة األطفال 
في المضامين التي تنتجھا 
المؤسسة اإلعالمية التي 

  تعمل بھا ؟

يمكنك اختيار أكثر من "
  "إجابة

   A المشاركة في تقديم برامج بأكملھا

المشاركة في إعداد برامج كاملة أو كتابة 
 فقرات معينة

B   

المشاركة بالحضور لألستوديو 
 الستضافتھم في البرامج

C   

   D المشاركة من خالل المراسالت البريدية

   E المشاركة عبر التليفون

 المشاركة من خالل البريد اإللكتروني
E-MAILs F   

   X ..........................أخرى تذكر 

22  

ما المعايير التي يتم 
د اختيار االستناد إليھا عن

األطفال للمشاركة في 
المضامين التي تنتجھا 

المؤسسة اإلعالمية التي 
  تعمل بھا ؟

  

يمكنك اختيار أكثر من "
  "إجابة

نختار األطفال الذين يظھر عليھم قدر 
 كبير من الذكاء والقدرة على التحدث

A   

   B نختار األطفال األقرب لمكان التسجيل

ور واإلناث يتم مراعاة تمثيل فئات الذك
 في المشاركة

C   

يتم اختيار األطفال من أقارب أو أصدقاء 
 اإلعالميين

D   

يتم اختيار األطفال حسب المرحلة 
 العمرية 

E   

يتم اختيار األطفال األكثر ارتباطاً 
 بالمضمون الذي سنناقشه

F   

يتم اختيار األطفال من أصحاب 
 المشكالت التي نتصدى لحلھا

G   

   X .......................ى تذكر أخر

23  

ما أسباب عدم االستعانة 
باألطفال للمشاركة فيما 
  يقدم لھم من مضامين ؟

  

يمكنك اختيار أكثر من "
   "سبب

السياسة اإلعالمية للمؤسسة التضع 
 مشاركة األطفال في االعتبار

A   

شعوري بأن األطفال فئة مھمشة اليؤخذ 
 برأيھا

B   

دون جدوى وال تحقق أي  مشاركتھم 
 فائدة

C   

بعض األسر ترفض ظھور أطفالھم 
 بوسائل اإلعالم

D   

   X ...............أخرى تذكر 
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24  

ما تقييمك ألساليب المعالجة 
اإلعالمية لحقوق الطفل 

  وقضاياه ؟

   1  ممتازة 

   2  متوسطة 

   3 ضعيفة            

25  

في رأيك ما السبب الرئيسي 
تدني المعالجة اإلعالمية ل

  لحقوق الطفل؟
  
ً اختر سبب(   )فقط اً واحد ا

اإلعالميون العاملون في مجال إعالم الطفل 
  ليسوا مؤھلين بالدرجة الكافية

1    

اإلعالميون العاملون في مجال إعالم الطفل 
  ليسوا على وعي كاف بحقوق الطفل

2    

اإلعالميون العاملون في مجال إعالم الطفل 
  متخصصين في شئون الطفل غير

3    

عدم وجود سياسة إعالمية محددة لدى 
المؤسسات اإلعالمية بشأن تناولھا لقضايا 

  الطفل
4    

صعوبة الحصول على المعلومات الخاصة 
  بقضايا األطفال

5    

    6  ................................أخرى

26  

ك أمامك مجموعة من العبارات التي تعكس مستوى رضا
الوظيفي داخل المؤسسة، من فضلك وضح مدى رضاك أو 

  عدم رضاك عن ھذه العبارات
  راض

يصعب 
  التحديد

  معارض

  3  2  1  عملي  بمجال إعالم الطفل يزيد من رضائي عن نفسي

  3  2  1  مرتبي جيد ويعادل الجھد الذي أبذله

  3  2  1  عدم توافر اإلمكانيات يحد من تميزي في أداء عملي

  3  2  1  بزمالء العمل جيدةعالقتي 

  3  2  1 أسعى دائماً لتطوير قدراتي المھنية وتساعدني المؤسسة في ذلك

  3  2  1  أتضايق من شللية الزمالء في العمل

  3  2  1  ال يوجد أي تقدير مادي نظير مايتم بذله من جھود

  3  2  1  اليوجد أي تقدير معنوي لما يتم بذله من جھود

  3  2  1  ة للثواب والعقابالتوجد معايير واضح

غلبة سياسة المجامالت داخل المؤسسة وعدم وجود معايير 
  3  2  1  واضحة لتقييم العمل

  3  2  1  القيادات المسئولة عن السياسة اإلعالمية التستمع إلى رأيي

  3  2  1  التوجد معايير واضحة لفرص الترقي للمناصب القيادية

لجتھا لقضايا الطفل غير راٍض عن سياسة المؤسسة في معا
  3  2  1  وحقوقه 
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27  

ھل سبق لك الحصول على 
دورة تدريبية في مجال 
حقوق الطفل أو حقوق 

  ؟بشكل عام اإلنسان

    1  نعم

  29  2  ال

28  
ما معدل استفادتك من ھذه 

  ؟ الدورات

    1  استفدت بدرجة كبيرة

    2  استفدت بدرجة متوسطة

    3 استفدت بدرجة ضعيفة 

29  

اب عدم حصولك ما أسب
 على الدورات التدريبية في

  ؟مجال إعالم الطفل

  

يمكنك اختيار أكثر من "
  "سبب

   A أشعر بأنھا دون جدوى

    B ليس لدى أي استعداد لتلقى ھذه الدورات

ليس لدى وقت كاف لاللتحاق بھذه 
    C الدورات

المؤسسة اإلعالمية التي أعمل بھا التھتم 
    D بمثل ھذه الدورات

لم تتح لي فرصة الحصول على تلك 
    E الدورات

    X .........................أسباب أخرى

30  

بصفة عامة،ھل تحرص 
المؤسسة اإلعالمية التي 
تعمل بھا على تقييم أداء 

 اإلعالميين داخلھا ؟

  

   1  تحرص بشدة 

   2 تحرص إلى حد ما 

  32 3              غير حريصة

31  

يب التي تتبعھا ما األسال
مؤسستك اإلعالمية في 

 تقييم عمل اإلعالميين بھا ؟

  

يمكنك اختيار أكثر من "
  "أسلوب

ھناك لجنة مشكلة من الخبراء لتقييم أداء 
 اإلعالميين بالمؤسسة

A   

من خالل عمل اختبارات دورية 
 لإلعالميين بالمؤسسة 

B    

أخذھا بعين االعتبار ما يرد في تقارير 
المھنية التي تصدرھا الجھات  الممارسة
 المعنية

C    

    D حرصھا على إجراء دراسات الجمھور

    X .........................أخرى تذكر 
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32  

ما مقترحاتك  لتطوير أداء 
اإلعالميين في مجال إعالم 

  الطفل ؟

  

  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

33  

ما أسباب عدم اھتمامك 
  بحقوق الطفل ؟

  
يمكنك اختيار أكثر من "

  "سبب

ألن مستوى االھتمام بحقوق الطفل داخل 
 الدولة ضعيف جداً 

A   

ألن األطفال فئة مھمشة في مجتمعنا وال 
 يأخذ أحد بآرائھم

B   

ق الطفل مجرد أفكار اقتناعي بأن حقو
 وھمية

C   

   X ......................... أخرى تذكر

  
  شكرا على تعاونكم                


