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 * ملخص

 مدى مشاهدة أطفال ما قبل المدرسة إلعالنات التلفزيون، ومدى الفائدة التي يكتسبونها منها، ومدى تصديقهم معرفةهدفت هذه الدراسة 

تخدام المنهج المسحي على عينة من أولياء األمور في محافظة إربد، بلغت لها، والتعرف عما إذا كان األطفال يقلدون اإلعالنات التلفزيونية أم ال، باس

 .مفردة) 400(

 :ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة

منهم يشاهدون %) 91.9(من أطفال ما قبل المدرسة في محافظة إربد يشاهدون التلفزيون، وأن %) 98.2(كشفت الدراسة أن  •

 .من أولياء األمور يشجعون أطفالهم على مشاهدة اإلعالنات%) 87.8( نسبته اإلعالنات التلفزيونية، وما

يشجعون أطفالهم على مشاهدة اإلعالنات التلفزيونية ألنها تزود أطفالهم بالمعرفة والمعلومات %) 27.9(أوضحت النتائج أن ما نسبته  •

 .ألنها توسع مداركهم وتنمي ذكاءهم%) 23.1(العامة، وما نسبته 

منهم أن أطفالهم يتعلمون %) 28.5(من أولياء األمور أن أطفالهم يستفيدون من تعرضهم لإلعالنات في التلفزيون، وأشار %) 91(أكد  •

 .بأن أطفالهم يستفيدون منها كيفية المحافظة على صحتهم%) 21.8(من خاللها كيفية التعامل مع بعض األشياء، وما نسبته 

 قبل المدرسة تساعدهم اإلعالنات في اكتساب عادات معينة، يأتي في مقدمتها عادة حب الشراء من أطفال ما%) 94(بينت النتائج أن  •

 %).40.7(بنسبة 

يحاولون تقليد هذه %) 48.4(من األطفال يشاهدون أشكال العنف التي تعرضها اإلعالنات، وأن ما نسبته %) 65(أظهرت النتائج أن  •

 .األشكال من العنف
 

The Role of Television Advertising in Socialization 
Survey on Parents in Irbid 

 

Hatem Al Alawneh, Ezzat Hijab and Mahmoud Abd El Ghani, Faculty of Mass Communication, Yarmouk University, 
Irbid- Jordan. 

Abstract 
 

This study aims to explore T.V viewing among Pre-School Children Concerning advertising and the extent of 
usefulness they acquire,  the credibility of these advertisements among children to investigate if these children imitate 
these T.V advertisements or not. 

The study uses a survey on (400) parents in Irbid. The study concluded that: 
 

- 98% of pre-school children watch T.V, 91.9% watches T.V advertisements. 87.8% of parents encourage their 
children to watch these advertisements. 

- 27.9% of parents encourage their children to watch T.V advertisements as they provide them with knowledge and 
general information. 23.1% because they widen their perception and develop their intelligence. 

- 91% of parents confirm that their children benefit from advertisements. 28.5% confirm that their children know 
how to deal with every day life. 21.8% confirm that their children benefit from these advertisements to be healthy. 

- 94% of Pre-School children are helped through T.V advertisement to acquire certain habits as enjoy buying 
habit 40.7%. 65% of children watch violence forms also through these advertisement 48.4% of children try to 
imitate these kinds of violence forms. 
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 المقدمة

لقد تزايد اإلقبال على مشاهدة الشاشة الصغيرة وبخاصة في السنوات األخيرة، بسبب انتشار أجهزة التلفزيون في المناطق كافة، سواء 

، المدينة، أو الريف، أو حتى وسائل النقل، وأصبح التلفزيون من الحاجات المهمة في حياة األطفال، ثم ترسخت العالقة بين الطفل والتلفزيون

.حتى غدا التلفزيون مصدرا للمعلومات والتوجيه والتعليم
1

 

إن حقيقة انتشار التلفزيون وتحول مشاهدته إلى فعالية يومية شائعة، وازدياد الخيارات المتنوعة في انتشار األقمار الفضائية، جعلت من 

.لمدرسة واألصدقاءالتلفزيون طرفا فعاال في التنشئة االجتماعية لألطفال، باإلضافة إلى األسرة وا
2

 

ولم تعد األسرة المؤسسة الوحيدة للتنشئة االجتماعية، بل إنها لم تعد حالة تكمل المدرسة في األساليب واختالف األهداف، والسيما 

 .ة التقليديةتناقض نماذج التنشئة االجتماعية المرجعية، فقد بات مؤكدا تراجع دور األسرة التقليدي واضمحالل التنشئة المبنية وفق التربي

 وقد أثبتت الدراسات أن التلفزيون من أكثر وسائل التنشئة االجتماعية خطورة، ألن الطفل يقضي أمامه أكثر الساعات، حتى أصبح 

.التلفزيون يمثل حاليا األب الثالث أو األب الروحي للطفل كما أطلق عليه األمريكيين
3
  

   أو اضطروا لقضاء بعض الوقت بعيدا عنها،، غالبيتهم بوحشية شديدة إذا افتقدوها تحسالتي وسيلة االتصال الجماهيرية التلفزيونف

 . مشاهدة برامج التلفزيون ومن ثم مشاهدة اإلعالناتفي األطفال وقتا طويال يويقض

رسلة لغوية فيلمية طريفة  يقدم لألول موالثاني منهما يخدم اآلخر ويسعده، كًال الن ، توافق وتناغم دائمينفيوالواقع أن الطفل واإلعالن 

 ي كما تحو، وسريعة اإليقاع غريبة أحيانا، وأحيانا أخرى جامعة بين الواقعية اليومية والغرابة، تحتوى على صور براقة متحركة،ومسلية

 النطق به وغناؤه يوبالتال ، بحيث يمكن التقاطه بيسر وسرعة،شخصيات مميزة واضحة المعالم ناطقة بالكالم القليل الطريف المنظم والمكرر

 .بسعادة

. وفترة ترويحية تقيم عالقة مشاركة بين الطفل والشاشة، أن يصبح اإلعالن مادة محببة إلى نفوس األطفالفيال عجب إذن 
4 

من هنا كانت 

 .األمور أولياء  التنشئة االجتماعية ألطفال ما قبل المدرسة من وجهة نظرفيهذه الدراسة محاولة للتعرف على دور إعالنات التلفزيون 

 

 الدراسات السابقة

قبل عرض الدراسات السابقة يجب اإلشارة إلى أن هناك دراسات عديدة أجريت على عالقة التلفزيون بالطفل بشكل عام، كما أن هناك 

عالقة اإلعالن التلفزيوني دراسات تمت حول اإلعالن التلفزيوني وتأثيراته، ولكن تم االكتفاء هنا بعرض مجموعة من الدراسات التي أجريت حول 

  -:والطفل على وجه الخصوص، حيث ال يتسع المجال هنا لعرض كل هذه الدراسات، ومن ثم كانت أهم هذه الدراسات ما يلي

 :الدراسات العربية: أوًال

  5)2006(دراسة محمد بن علي السويد

ها بالقيم االجتماعية والتربوية واستخدمت منهج الدراسات  صورة الطفل في اإلعالن التلفزيوني وعالقتمعرفةهدفت هذه الدراسة إلى 

، لمدة أربعة أسابيع وذلك باالعتماد على أداة تحليل المضمون ) Spacetoon( المسحية على عينة من إعالنات قناة األطفال سبيس تون

 .لالعالنات التي عرضتها هذه القناة

 يترك حضورًا ملموسًا للمواد اإلعالنية ذات العالقة باهتمامات أطراف أخرى، وفي بينت النتائج كثافة اإلعالن عن مواد الطفل بما الو

نطاق إعالنات السلع المرتبطة باألطفال، ظهر ترّكز إعالنات القناة في السلع االستهالكية بدرجة يمكن تعميمها على جميع إعالنات القناة، وأن 

 . ويكثر اإلعالن عنها برسائل إعالنية أجنبية االنتماء،ها ذات مصدر إنتاج أجنبيألعاب أطفال، وفي نشوئ: أغلب هذه السلع في نوعيتها

وفي مدار االهتمام بمظاهر التوصيفات العامة لشخصية الطفل في إعالنات القناة لم يلحظ الباحث تفاوتًا كبيرًا في استخدام فئتي جنسي 

من إجمالي العينة، وتعد % 15ًا حسب نوع جنسه ولم تجمعهما معًا إال في حدود الطفل، مع مالحظة أن اإلعالنات تعاملت أكثر مع الطفل متفرد

سنة أكثر الفئات  ظهورًا في اإلعالنات دون منافسة فئة عمرية أخرى، كما لوحظ الغياب التام للطفل الرضيع وتدني ) 12 - 7(الفئة العمرية 

أما جنسيات هؤالء األطفال فهم إما أجانب بأكثر من نصف اإلعالنات، أو عرب . أعلىسنة ف) 13(اعتماد اإلعالنات على الفئات العمرية األكبر من 

 .بأكثر من ربع اإلعالنات مقابل غياب شبه كامل للطفل المحلي
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)2004( دراسة فاطمة شعبان صالح
6 

 . دور اإلعالن التلفزيوني في توجيه سلوك المراهقين المصريينمعرفةهدفت هذه الدراسة إلى 

ت نتائج تحليل اإلعالنات الموجهة للمراهقين تقارب نسب ظهور فئات المراهقين، والشباب، والفئتين معًا، حيث وصلت نسبتهم كشفوقد 

 في ضوء تفهم المعلن لطبيعة المرحلة العمرية، حيث يميل المراهقون إلى تقليد من هم أكبر ةهذه النتيج، وقد فسرت الباحثة %)73.7(إلى 

منهم لديهم اتجاهات إيجابية %) 83(في حين أسفرت نتائج الدراسة الميدانية لعينة المراهقين عن أن ما يوازي . لشبابمنهم سنًا، وخاصة ا

، وهي نسبة عدتها الباحثة غير قليلة، ومن النتائج %)66.3(نحو اإلعالنات، باإلضافة إلى ارتفاع نسبة اإلعجاب بالشخصيات اإلعالنية بنسبة 

 وقد رأت الباحثة فيها ،%)30(أن نسبة المراهقين الذين تقبلوا فكرة أن يصبحوا ممثلين في اإلعالنات التلفزيونية حوالي الالفتة في الدراسة 

 .شرًا خطيرًا على دور اإلعالن التلفزيوني في توجيه سلوكيات المراهقينؤم

 7)2000( دراسة هبة الله بهجت السري

التي يظهر بها ) الصورة(مدى رضا جمهور األطفال عن وطفال في البرامج التلفزيونية،  مشاركة األ مدىمعرفةهدفت هذه الدراسة إلى 

الطفل في البرامج واألدوار الموكلة له، وقد أسفرت نتائجها الميدانية عن تفضيل األطفال والمراهقين مشاهدة البرامج التي يشارك فيها الطفل 

ير راضين عن الصورة التي يظهر بها الطفل في برامج األطفال، وهي صور أكدت الدراسة من المبحوثين غ%) 89(عن باقي البرامج، وأن حوالي 

 .التحليلية أنها صورة سلبية غير واقعية

 8)1994 (دارسة فاطمة يوسف القلينى

إلعالنات التلفزيونية أبعاد اإلعالن التلفزيوني وآثاره اإليجابية والسلبية على األطفال من خالل تحليل مضمون ا معرفةهدفت الدراسة إلى 

 .في الجمهورية العربية المصرية

 :وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة

 . أن يؤدى ذلك إلى اإلقناع بالسلعةالطبيعي ومن ،اعتماد عدد كبير من اإلعالنات على الرقصات والتشكيالت واستخدام األطفال والنساء -

 . والحلوياتهكوالتياصة باألطفال مثل الش الخاالستهالكيةغلبة طابع اإلعالنات  -

 أو يعمل ، يزوده ببعض المعارفالتلفزيوني من حيث كون اإلعالن %)20( على الطفل كان بنسبة اإليجابي التلفزيونيأن تأثير اإلعالن  -

من اإلعالنات ) %80( نأ أو حتى يساعد على ارتباطه بأصدقائه وأفراد أسرته، و،على إقناعه عاطفيا بما يساعد على نموه السليم

 تنتقل من التي بعض األلفاظ السوقية التلفزيوني هذا اإلطار أن يتضمن اإلعالن في يدخل ،التلفزيونية ذات آثار سلبية على الطفل

 . أو يثير اإلعالن مشاعر الحرمان لدى أطفال الشرائح المتوسطة أو الدنيا،اإلعالن إلى لغة الطفل

 9)1992(دراسة نرمين سيد أحمد زكى 

  -:أثر إعالنات التلفزيون على الطفل المصري في مدينة القاهرة الكبرى وكانت أهم نتائج هذه الدراسة مايلي معرفةهدفت هذه الدراسة إلى 

 . اإلعالنات كاألغنيةفي تفاصيل فنية تذكر األطفال األصغر عمرًاي حين في ، لجميع تفاصيل اإلعالنًا تذكرأكثراألطفال األكبر سنا  -

 .%)90.2( تذكروها حيث بلغت التيع نسبة األطفال الذين تعرفوا على معلومات وخبرات من اإلعالنات اارتف -

 . بها األطفالأعجب التي مقدمة العناصر فيجاءت الجوانب الفنية  -

 .عالنات عينة األطفال الذين تذكروا اإلإجمالي من )%78( التلفزيون حيث بلغت فيارتفعت نسبة تصديق األطفال لإلعالن  -

 . تذكروهاالتيارتفع طلب شراء األطفال من الجنسين لسلع اإلعالنات  -

 .عالناتاإل العينة الذين تذكروا إجمالي من )%97.1 ( اإلعالن حيث بلغتفيارتفعت نسبة األطفال الذين تأثروا بشخصية معينة  -
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10)1992(دراسة سامي شريف 
 

 فئاتهم العمرية والقوالب ث من حي،طفال في إعالنات القناة األولى في التلفزيون السعوديهدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة مشاركة األ

 من جانب مصممي اإلعالنات التلفزيونية باستخدام م وقد بينت الدراسة أن ثمة اهتما،الفنية المرتبطة بظهورهم، وعالقتهم بالسلع المعلن عنها

نما جاء ي، ب%)66(نت النسبة األغلب لظهورهم بدون أي دور أو مشاركة صوتية بحوالي األطفال وتوظيفهم في تقديم اإلعالنات، وإن كا

أما . لظهورهم مع المشاركة في تقديم اإلعالنات مع آخرين%) 18(، وبقية النسبة %)16(ظهورهم وتقديم اإلعالن بشكل كامل في حدود 

، ثم عشر سنوات %)31.9(سنوات ) 6-2(، يليها من %)49.41( تكرارًا سنوات أكثرها) 10-6( لألطفال فقد جاءت الفئة من ةالفئات العمري

 %).8.51(، وأخيرًا األطفال الرضع %)18.09(فأكثر 

 11)1991( عبد المحسن محمدهانيدراسة 

ت هذه وقد أوضحهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام الطفل في اإلعالنات التلفزيونية التي يعرضها التلفزيون المصري 

 -:الدراسة ما يلي

 قدرة أكثر هذه المرحلة في سنة حيث أن الطفل 12 إلى 6 من إعالنات عينة الدراسة تستخدم األطفال من سن )%55.45 (أن نسبة -

 . تقديم سلع يستعملها الكبار والصغارفي كما يمكن استخدامه ،على التعبير عما هو مطلوب منه من حركات وكلمات

 . العينةثلثي في عينة الدراسة رئيسيا إعالنات في اإلعالن فقد تبين من أن ظهور الطفل يفأما عن دور الطفل  -

 من إعالنات الخدمات )%65.9(في  من اإلعالنات التجارية بسلوكيات غير مقبولة، بينما يظهر )%42.86 ( نسبةفييظهر الطفل  -

 .بسلوكيات إيجابية

 .جة العامية الدارجة اإلعالن باللهفييتكلم األطفال الذين يظهرون  -

12)1988(دراسة حسن على محمد محسن 
 

)  سنة12-10(على إعالنات التلفزيون المصري الموجهة عبر القناة األولى وعالقتها باتجاهات األطفال من هدفت هذه الدراسة إلى التعرف 

 -:وقد بينت هذه الدراسة ما يلي

 .فال مشاهدتها ثم تلتها اإلعالنات التلفزيونية يفضل األطالتي مقدمة المواد فيجاءت برامج األطفال  -

 . من معدل مشاهدة اإلناثأعلىتبين أن معدل مشاهدة الذكور لإلعالنات  -

 . المرتبة األولىتمثيلي أو غنائي قالب في تقدم التياحتلت اإلعالنات  -

 . يقدمها كارتون أو عرائسالتي األطفال إعجابهم باإلعالنات أبدى -

 .أكثرها أطفال تلفت انتباههم  يقدمالتياإلعالنات  -

 أو يشربون مشروبات كانوا ال يرغبون فيها من ، جعلهم يأكلون أشياء كانوا ال يحبونهاالتلفزيوني من األطفال أن اإلعالن )%45(ذكر  -

 .قبل

 . يستفيدون من مشاهدة اإلعالناتأنهم من العينة )%65(ذكر  -

 . المحافظة على أنفسهم من المرضفي استفادوا من اإلعالنات أنهم منهم )%83(أجاب  -

 :الدراسات األجنبية: ثانيًا

Maria Dalission  et al ) 2008(13دراسة 
 

على اتجاهات األطفال نحو إعالنات التلفزيون، وقد تم إجراء هذه الدراسة على عينة من األطفال بلغت  معرفةهدفت هذه الدراسة إلى 

شرة، مع تقييم للمستوى االقتصادي واالجتماعي والتعليمي ألولياء األمور، وأثر ذلك على األطفال،  مفردة لمن هم في سن الثامنة إلى العا300

 :وكان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي

 .أن األطفال يتمتعون بمشاهدة اإلعالنات وأن لديهم اهتمام سلوكي بها -
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 .إعالنات التلفزيونأن العوامل البيئية لها مغزى وتؤثر على اتجاهات األطفال نحو  -

 .يؤثر المستوى االقتصادي والتعليمي واالجتماعي ألولياء األمور على اتجاهات األطفال نحو اإلعالنات -

Belinda morley et al    )2008(14دراسة
 

أجريت هذه الدراسة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات الوالدين نحو إعالنات الغذاء لألطفال في التلفزيون األسترالي،  وقد 

 .مفردة من جميع أقاليم أستراليا) 400(على عينة عشوائية من أولياء أمور األطفال، بلغت قوامها 

 :وقد توصلت الدراسة إلى

 .أّنه يجب أن تكون هناك قيود مشددة على اإلعالنات الغذائية لألطفال -

 .مور حول إعالنات غذاء األطفال النطاق بين أولياء األُا واسعُاأوضحت الدراسة أن هناك قلٌق -

Shin. yi chou et al) 2008(15دراسة 
 

وقد أوضحت الدراسة . وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير إعالنات الوجبات الجاهزة في التلفزيون على زيادة وزن األطفال

 :مايلي

 .سنة) 11 – 3(ل من سن أن من األهمية تقليل نسبة إعالنات الوجبات الجاهزة الموجهة لألطفا -

 .يجب أن يكون هناك اعتدال في نوعية اإلعالنات الموجهة إلى أولئك الذين يستهلكون الوجبات الجاهزة -

 DR Caroline Oates et al) 2006(16دراسة 

ة من األطفال الذين هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى استجابة األطفال إلعالنات التلفزيون، وقد تم إجراء الدراسة على عين

 : سنوات، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها) 10 – 6(تتراوح أعمارهم ما بين 

 أن األطفال -

 .مشاهد من اإلعالنات بعد أن تعرضوا لها، ولكن كان تعرفهم على أسماء العالمات التجارية ضعيفًا إلى حدٍّ ما معرفة على  -

 .محتوى اإلعالن كان مرتبطًا بعدد مرات التعرض لإلعالن وسن الطفلأن تذكُّرهم ل -

 .على الرغم من تذكُّر األطفال إلعالنات التلفزيون إال أن أهدافها لم تكن مفهومة لديهم تمامًا -

 Moniek bujzen and petti. M )2003(17راسة د

ال للتعرف على كيفية ارتباط اإلعالن التلفزيوني باحتياجاتهم، وخيبة هدفت هذه الدراسة إلى إجراء مسح على عينة من أولياء أمور األطف

 :آمالهم وعدم الرضا عن الحياة والصراع األسري، وقد توصلت الدراسة إلى أن

 .اإلعالن التلفزيوني له عالقة إيجابية ومباشرة بطلبات الشراء لدى األطفال -

 .لصراع األسري وعدم الرضا وخيبة األملاإلعالن له عالقة إيجابية، ولكّنها ليست مباشرة با -

 :التعليق على الدراسات السابقة

 :يلييتضح من خالل العرض السابق للدراسات السابقة ما 

 من حيث موضوع البحث

 من هذه الدراسات ركزت على عالقة فالغالبية العظمى مجال التلفزيون والطفل، في تناولها لموضوعات البحث فيتباينت الدراسات 

 والبعض اآلخر ركز على عالقة الطفل بإعالنات التلفزيون من حيث ،تلفزيون بالطفل من حيث اآلثار المترتبة على مشاهدة الطفل للتلفزيونال

 . أو اآلثار الناتجة من مشاهدة الطفل لإلعالنات، أو عالقة اإلعالنات باتجاهات الطفل، اإلعالناتفيمدى استخدام الطفل 

 من وجهة التنشئة االجتماعية ألطفال ما قبل المدرسة في تناولت دور إعالنات التلفزيون -الباحثين  على حد علم -لذلك ال توجد دراسة 

 . تناولها لموضوع البحثفينظر أولياء األمور، لذا تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 
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 من حيث منهج البحث

 تناول هذه المشكالت، ومن في اتبعت التي المناهج البحثية بالتاليسابقة متباينة، تباينت  تناولتها الدراسات الالتيلما كانت المشكالت 

 . واتبع البعض اآلخر تحليل المضمون،المالحظ أن معظم هذه الدراسات اعتمدت على منهج المسح

 .ج المسح الدراسة وهو منهفي المنهج المستخدم في هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة تتفقاومن هنا 

 من حيث اختيار العينة

 مراحل عمرية مختلفة، ولهذا فان الدراسة الحالية تختلف عن فيمن المالحظ أن معظم هذه الدراسات تمت على عينات من األطفال 

 .ه من أولياء أمور أطفال ما قبل المدرسةي عينة بحثالباحثين اختيار العينة، حيث اختار فيالدراسات السابقة 

 الجغرافيمجال من حيث ال

لذا تختلف في محافظة اربد،  أو عن إعالنات التلفزيون والطفل بصفة خاصة أجريت ، دراسة عن التلفزيون والطفل بصفة عامةأيال توجد 

 .الجغرافي من حيث المجال السابقةهذه الدراسة عن الدراسات 

 : االستفادة من الدراسات السابقةأوجه

 :التاليالسابقة على النحو من الدراسات تم االستفادة لقد 

 .لى صياغة مشكلة البحثعساعدت  .1

 .ساعدت على اختيار عينة الدراسة .2

 .ساعدت على إعداد صحيفة االستبيان .3

 . أجريت عن عالقة أطفال ما قبل المدرسة بإعالنات التلفزيونالتيأظهرت قلة الدراسات  .4

في محافظة اربد بالمملكة األردنية  المدرسة بإعالنات التلفزيون  انه ال توجد دراسة واحدة أجريت عن عالقة أطفال ما قبلأظهرت .5

 .الهاشمية

لكن هذه الدراسة تتميز عن غيرها من الدراسات السابقة بأنها تتناول شريحة اجتماعية من األطفال قـّلـما تم التعرض إليها في مجاِل 

لإلعالنات  التلفزيونية ومدى استفادتهم ) أطفال ما قبل المدرسة(يحة  وذلك بهدف التعرف على مدى مشاهدة هذه الشر،الدراسات اإلعالمية

 .منها

 :مشكلـة الدراســة

 قبل ألطفال ما طبيعة الدور الذي تقوم به إعالنات التلفزيون في مجال التنشئة االجتماعية ىمحاولة التعرف عل تكمن مشكلة الدراسة في

 : وذلك لألسباب اآلتيةفي مجال التنشئة االجتماعية   دورًا هامًا اإلعالمألجهزةخاصة وأن ، المدرسة

 .إعالميةالحجم الكبير من المتلقين الذين يتعرضون لما تقدمه من مواد ورسائل  .1

 . من معلوماتاإلعالم صدق ما تقدمه وسائل فيثقة المتلقين  .2

  .اإلعالمية للفنون عةمتنو من خالل خلق أشكال ، الدائم لجذب المتلقين وزيادة أعدادهماإلعالم وسائل يسع .3

 المفاهيم الرئيسية للدراسة

 مفهوم التنشئة االجتماعية 

 تعريف جامع مانع لمفهوم التنشئة االجتماعية، ولكن من الممكن أن تعرف التنشئة دكما هو الحال في المصطلحات االجتماعية، فانه ال يوج

. في نقل ثقافته بما تنطوي عليه من مفاهيم وقيم وعادات وتقاليد إلى أفرادهاالجتماعية على أنها منظومة العمليات التي يعتمدها المجتمع
18 

 على أنها عملية التفاعل التي يكتسب فيها الفرد شخصيته االجتماعية التي تعكس ثقافة ةومن جانب آخر، تعرف التنشئة االجتماعي

مجتمعه،
19

 تقوم على التفاعل االجتماعي، وتهدف إلى إكساب الطفل سلوكا  وهناك من يرى التنشئة االجتماعية عملية تعلم وتعليم وتربية

ومعايير واتجاهات مناسبة ألدوار اجتماعية معينة تمكنه من مسايرة جماعته والتوافق معها وتيسر له االندماج في حياة مجتمعه،
20 

بينما يرى 
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كائن المستمرة التي تحول الكائن البشري من كائن سلبي إلى آخر أن التنشئة االجتماعية هي عملية نفسية اجتماعية، تتضمن مجمل العمليات 

.، له وجهة نظر في الحياة والموضوعات والمواقف المختلفةاجتماعي
21

 

ويرى آخر أنها عملية تهدف إلى إكساب اإلنسان طفال أو مراهقا أو راشدا، سلوكا ومعايير واتجاهات مناسبة الدوار اجتماعية معينة، حتى 

.ة جماعته والتوافق االجتماعي معها، وتكسبه الطابع االجتماعي، وتيسر له االندماج في الحياة االجتماعية العامةيتمكن من مساير
22 

.وهناك من يرى أنها عملية معقدة وتفاعلية تبدأ منذ الوالدة وتشتمل على آليات مثل المالحظة والتقليد
23

 أولى العمليات االجتماعية يوه 

. ترتكز عليها مقومات الشخصيةالتي ألنها الدعامة األولى ،ة الفرد حيافيومن أخطرها شأنًا 
24

 عملية تشكيل السلوك هيوعملية التنشئة  

. بناء الشخصيةفي للفرد وإدخال ثقافة المجتمع االجتماعي
25 

ن يتطور وينمو نفسيا  أ، يستطيع بها الوليد البشرى المزود بإمكانيات سلوكية فطريةالتي العمليات هيكما أن التنشئة االجتماعية 

. النهاية شخصية اجتماعية تعمل وفقا ألحكام جماعتها ومعايير ثقافتهافي بحيث يصبح ،واجتماعيا
26 

 :في تتمثل التيويتضح من عرض التعريفات السابقة الخصائص الرئيسية لمفهوم التنشئة االجتماعية 

 .االجتماعيأنها عملية تشكيل السلوك  -

   . معينية داخل مجتمع بشرأنها عملية إعداد للحيا -

 . يكتسب الفرد من خاللها المعارف والمهارات والخبرات والقدراتالتيأنها العملية  -

 . عن طريقها تنمو شخصية الفردالتيأنها العملية  -

 . المجتمعفيمعايير الفرد وقيمه ودوافعه واتجاهاته وسلوكه   يتم فيها تشكيلالتيأنها العملية  -

 .طوال حياة الفردأنها عملية مستمرة  -

 مفهوم اإلعالن

 بغرض ،مختلف نواحي النشاطات التي تؤدي إلى نشر أو إذاعة الرسائل اإلعالنية المرئية والمسموعة على الجمهور"يعرف اإلعالن بأنه 

".حثه على شراء سلع أو خدمات معينة أو قبول األفكار الحسنة من األشخاص أو المنشآت المعلن عنها
27 

 

مجموعة الجهود االتصالية واإلعالمية المدفوعة الثمن، والتي يتم نشرها أو إذاعتها من خالل واحدة "العالم اإلعالن بأنه ويعرف صفوت 

من الوسائل االتصالية، أو أكثر من وسيلة، ويتم من خاللها ظهور شخصية المعلن، الذي يهدف إلى تعريف جمهور معين وحثه على القيام 

.بسلوك محدد
28 

ن أن اإلعالن هو أداة رئيسية في عملية التسويق للمنتجات والخدمات واألفكار، واإلعالن له هدفين أساسيين هما اإلعالم ويرى آخرو

.واإلقناع
29 

كما أنه شكل مدفوع التصال غير شخصي عن مؤسسة أو منتجاتها، يتم نقلها أو بثها أو إرسالها إلى الجمهور عبر وسائل اإلعالم 

.المختلفة
30 

 

ن يعرف اإلعالن بأنه عملية اتصال مدفوعة الثمن من مصدر معروف مصمم من أجل إقناع المتلقي بأخذ رد فعل آني أو وهناك م

مستقبلي،
31

هو و 32 وهناك من يرى أن اإلعالن هو جذب االنتباه إلى شيء ما وأن اإلعالن هو فن الترويج أو البيع من خالل وسائل االتصال، 

.عرف ماذا نريد أن نشترىنها أن ستطيع من خاللن التيالوسيلة 
33 

 أو مقدم السلعة إلى ، وهو محاولة تقريب المسافة بين المنتج،واإلعالن هو التعريف السليم واألمين بالسلع والخدمات والفرص المتاحة

 أو المنتفع بالخدمة أو الباحث عن الفرصة،النهائيالمستهلك 
.34 

 :يلي تشكل مفهوم اإلعالن ما التياصر الرئيسية ويتضح من عرض التعريفات السابقة أن أهم العن

 .أن اإلعالن قد يكون عن سلعة أو خدمة أو هيئة أو مؤسسة أو شخص .1

 . ذلك بوسائل االتصال المختلفةفيأن اإلعالن يهدف إلى تعريف الجمهور بموضوع اإلعالن ويستعين  .2

 .أن اإلعالن مدفوع الثمن .3

 .إلعالن افيأن شخصية المعلن يجب أن تكون واضحة  .4
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  المدرسةلطفل ما قب

ال أن هذا ال يمنع أن نحاول تقسيم الحياة الزمنية إلى إمع أن النمو ظاهرة مستمرة ومتصلة بحيث تعتبر حياة الفرد وحدة كاملة ال تتجزأ 

 أي كما أن ، تليهاتيوال حدود فاصلة بين مرحلة أي تقسيم ثابت أو أيمراحل لتسهيل الدراسة، ولكن يجب أن نتذكر دائما أن ليس هناك 

 ولهذا ، الدراسةفي يوجه لها االهتمام التي كوجهة نظر الباحث أو نوع العمليات العقلية ، خاصةأمورًاتقسيم نتبعه أمرا اختياريا بحتا تحدده 

. تقسيم حياة اإلنسان إلى مراحلفيفليس غريبا أن نجد خالفا كبيرا بين العلماء 
35

لون بالتربية بتقسيم النمو فعلى سبيل المثال يهتم المشتغ 

:آلتىاإلى مراحل تناظر المراحل التعليمية ك
36 

 .مرحلة ما قبل المدرسة .1

 االبتدائيمرحلة التعليم  .2

 .اإلعداديمرحلة التعليم  .3

 .الثانويمرحلة التعليم  .4

 النصف في تبدأ التيك المرحلة  تلي بهذا التقسيم إلجراء الدراسة على عينة من أطفال مرحلة ما قبل المدرسة، وهالباحثونوقد استعان 

 ولذلك يطلق على ، حيث يستعد الطفل للذهاب إلى المدرسة االبتدائية، نهاية السنة الخامسةفي وتنتهي ، من حياة الفردالثاني من العام الثاني

 سلوكه على األفعال الحسية فيعتماد  ألنه ينتقل فيها من اال، حياة الفردفيهذه المرحلة مرحلة ما قبل المدرسة، وتعتبر من أهم مراحل النمو 

. إلى االعتماد على التفكير والفهم المنظم،الحركية
37 

 اإلطار النظري للدراسة 

التي تقوم على ، تستند هذه الدراسة في إطارها النظري على الفرضيات والمعطيات التي تنطلق منها نظرية االعتماد على وسائل االعالم

بهدف تكوين المعارف واالتجاهات إزاء ، الستقاء المعلومات من هذه الوسائل، مجتمعات الحديثة على وسائل اإلعالمزيادة اعتماد األفراد في ال

 .ما يحدث في مجتمعاتهم والمجتمعات األخرى

، الفرادفي ضوء أهمية المعلومات ل، وتشير هذه النظرية إلى أن األفراد يزيدون من اعتمادهم على وسائل االعالم كمصادر للمعلومات

كما قدرة وسائل االعالم في تحقيق أكبر قدر من التأثر على األفراد تزداد عندما تكون هذه . وزيادة حاالت ا لتغير وعدم االستقرار في المجتمع

الوسائل بنقل المعلومات بشكل مميز ومكّثف
38. 

ن على وسائل اإلعالم لتحقيق عدد من األهداف التي أن األفراد يعتمدو، ويرى ملفين ديفلير وساندرا بول روكيتش واضعا هذه النظرية

ومن ثم التوجيه الذي ، ومعرفة أشياء عن البيئة المحيطة وتفسيراتها، وذلك من خالل التعلم والحصول على الخبرات ، يأتي في مقدمتها الفهم

ف والتسلية التي تشتمل على التسلية المنعزلة كالراحة يساعد الفرد على اتخاذ القرارات المناسبة في العمل والسلوك وكيفية التعامل مع المواق

أو الذهاب للسينما أو االستماع للموسيقى، والتسوية االجتماعية كمشاهدة التلفزيون بمصاحبة األسرة أو األصدقاء، واالسترخاء
39
. 

 .40ويؤدي اعتماد االفراد على وسائل االعالم إلى عدد من التأثيرات المتمثلة بما يلي

 .ويتم من خاللها تشكيل االتجاهات:  معرفيةتأثيرات .1

 .وتتمثل في التأثيرات األخالقية والمعنوية: تأثيرات وجدانية .2

 .التي من شأنها تنشيط األفراد للقيام بسلوكيات معينة: تأثيرات سلوكية .3

 أهمية الدراسة

 : الجوانب التاليةفي أهمية الدراسة تكمن

 ، وذلك للتعرف على بعض األدوار،ن الطفولةؤو والمهتمين بش،تمين بالجوانب النفسية واإلعالميةتفيد البيانات الناتجة من الدراسة المه -

 . مجال التنشئة االجتماعية ألطفال ما قبل المدرسةفي ، يمكن أن تقوم بها إعالنات التلفزيونالتي

 .جاه أطفال ما قبل المدرسة تالتلفزيوني يمكن أن يقوم بها اإلعالن التي ، تطوير األدوارفيتفيد نتائج البحث  -

 أجريت التين الدراسات أ خاصة و، هذا المجالفي تبذل من جانب الباحثين التي ، الجهود العلميةفيتأتى هذه الدراسة كمحاولة لإلسهام  -

 . وخاصة على المستوى المحلي في األردنفيه قليلة

 .ئة االجتماعية ألطفال ما قبل المدرسة ُتجرى داخل مجتمع البحثتعتبر هذه الدراسة أول دراسة عن دور إعالنات التلفزيون في التنش -
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  الدراسةأهداف

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى مشاهدة أطفال ما قبل المدرسة في محافظة إربد إلعالنات التلفزيون، واألسباب التي تجذبهم 

 . اإلعالنات، ومبررات تشجيعهم، ودورهم في شرح وتفسير اإلعالناتلمشاهدة اإلعالنات ودور أولياء األمور في تشجيع أطفالهم لمشاهدة 

كما تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى الفائدة التي يكتسبها األطفال من إعالنات التلفزيون، ودور اإلعالنات في اكتساب األطفال 

ونه في اإلعالنات، وماذا يقلدون؟، وعما إذا كانوا يشاهدون عادات معينة، وطبيعة هذه العادات، والتعرف على أن األطفال يقلدون ما يشاهد

اإلعالنات التي تعرض العنف، وأشكال العنف الذي يشاهدونه، وردود أفعالهم تجاه العنف الذي يشاهدونه، والتعرف على مدى تصديق أطفال ما 

إلى تصديقها، ومدى حرصهم على شراء السلع بعد مشاهدتهم قبل المدرسة لما يشاهدونه في اإلعالنات التلفزيونية، واألسباب التي تؤدي بهم 

 .لها في التلفزيون، وأسباب حرصهم على شرائها

 :تساؤالت الدراسة

 :تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة على التساؤالت اآلتية

 إلعالنات التلفزيون؟في محافظة إربد ما مدى مشاهدة أطفال ما قبل المدرسة  .1

  التلفزيون؟فيلمشاهدة اإلعالنات بهم ذ تجالتيما األسباب  .2

  التلفزيون؟فيهل يشجع أولياء األمور أطفالهم على مشاهدة اإلعالنات  .3

 ما األسباب التي تدفع أولياء األمور لتشجيع أطفالهم على مشاهدة اإلعالنات التلفزيونية؟ .4

  يحصل عليها أطفال ما قبل المدرسة من إعالنات التلفزيون؟خاطئةهل هناك معلومات  .5

 هل يستفيد أطفال ما قبل المدرسة من إعالنات التلفزيون؟ .6

 هل إعالنات التلفزيون تساعدهم على اكتساب عادات معينة؟ .7

 ما العادات التي يكتسبها األطفال من مشاهدتهم لإلعالنات التلفزيونية؟ .8

  إعالنات التلفزيون؟في يشاهدونهما تقليد  أطفال ما قبل المدرسة يحاولهل  .9

 ل األطفال تقليده لدى مشاهدتهم إعالنات التلفزيون؟ما الذي يحاو .10

 ما مدى تصديق أطفال ما قبل المدرسة لكل ما تعرضه إعالنات التلفزيون؟ .11

  التلفزيون ويحاولون أن يكونوا مثلها؟فيهل هناك شخصيات يعجبوا بها عند مشاهدتهم لإلعالن  .12

 هل يشاهد األطفال اإلعالنات التلفزيونية التي تعرض العنف؟ .13

 ما أشكال العنف التي تعرضها اإلعالنات التلفزيونية؟ .14

  العالقات بين الزمالء واألصدقاء بشكل جيد؟التلفزيونيهل يقدم اإلعالن  .15

  لهم صورة حقيقية عن عالم الكبار؟التلفزيونيهل يقدم اإلعالن  .16

 هل يحرص األطفال على شراء السلع بعد مشاهدتهم لها في اإلعالنات التلفزيونية؟ .17

 ا يحرص األطفال على شراء السلع بعد مشاهدتها في اإلعالنات التلفزيونية؟لماذ .18

 :منهج الدراسة

 للحصول على بيانات ومعلومات وأوصاف عن ، يعتبر جهدا علميا منظماالذي الميداني هذه الدراسة منهج المسح في الباحثون استخدم

.الوصفيةالظاهرة موضوع البحث، وهو أحد مناهج الدراسات 
41 

األمر اربد،  محافظة في على عينة من أولياء أمور أطفال ما قبل المدرسة أجروا مسحًا هذه الدراسة في الباحثينعل من الواضح أن ول

 . يستوجب استخدام منهج المسح وصوال إلى النتائج الدقيقة المنشودةالذي
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 : البحثأداة

 . صحيفة استبيانهي الرئيسة لجمع البيانات األداة

 -:التالية تم الحصول عليها من المصادر التي ضوء المعلومات في االستبيان متم تصميوقد 

 . االجتماعيةة اإلعالم واإلعالن والتنشئ لبعض الدراسات والمراجع المعنية بمجالة تحليليبدراسةالقيام  .1

 .لبحث اأداة بناء في المفيدةللتعرف على بعض المعلومات أولياء أمور األطفال  مقابالت مع بعض إجراء .2

 . بعض أعضاء هيئة التدريسوآراءمقترحات  .3

. صورته المبدئية وقد اتبعت الخطوات والقواعد المنهجية الالزمة لبناء االستبيانفي االستبيان إعداد .4
42
  

 :ثبات االستبيان

بعد اسة بمحافظة اربد، ومفردة من مفردات مجتمع الدر )20(  علىاألداةثبات االستبيان استخدمت طريقة إعادة التطبيق حيث تم تطبيق ل

 السابقة وتم تحليل مضمون كل سؤال وباستخراج النسب المئوية لالتفاق وحساب هذه النسبة العينةفتره زمنيه أعيد تطبيق االستبيان على ذات 

 .ثبات وهى نسبة يمكن االعتماد عليها كمعامل )%95 -% 90(وجد أنها تراوحت بين 

 :صدق االستبيان

 وفى ضوء ذلك تم عرض 43المطلوبة،حية أسلوب القياس لما يفترض أن يقيسه وأن يوفر هذا األسلوب المعلومات ويقصد بالصدق صال

 في كلية اإلعالم وقسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية بكلية اآلداب بجامعة االستبيان على عدد من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس

 .اليرموك

 وفق المالئمة وضعت من أجله كما أجريت التعديالت الذي تحقيق الغرض فيعبارات االستبيان وصدقها  بصالحية ون المحكمأقروقد 

 .مقترحاتهم

 :مجتمع الدراسة وعينتها

تكون مجتمع البحث في هذه الدراسة من أولياء أمور أطفال ما قبل المدرسة في محافظة اربد، التي تتكون من عدد من المدن والقرى 

التي تتيح فرصة التمثيل لغالبية األفراد في .  اختيار عينة الدراسة وفق أسلوب العينة العرضية التي تعد من العينات العشوائيةوالمخيمات، وتم

  44.مجتمع الدراسة

 . مفردة) 400(استبانة لعدم صالحيتها للتحليل، فاستقرت العينة على ) 25(مفردة، وتم استبعاد  )425( من وقد تألفت عينة الدراسة

 أسباب اختيار عينة الدراسة

 : لعدة أسباب في محافظة إربدأجريت الدراسة الميدانية على عينة من أولياء أمور أطفال ما قبل المدرسة

 .صعوبة تطبيق االستبيان على األطفال في هذه المرحلة العمرية .1

 . العمرية ومعرفة بتصرفاتهم في هذه المرحلة،أن أولياء األمور أكثر الناس مالحظة ألطفالهم .2

 لمعرفة آرائهم عن دور إعالنات التلفزيون في التنشئة االجتماعية ألطفال ،أن هذه الدراسة هي أول دراسة ميدانية على أولياء األمور .3

 .األردنما قبل المدرسة في 
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 :تحليل النتائج ومناقشتها

 نخصائص العينة وفقًا للعمر والمؤهل العلمي والجنس ومكان السك: )1(جدول رقم 
 

 النسبة التكرار الفئات المتغير

25-30 107 26.8% 

31-35 111 27.7% 

36-40 62 15.5% 

41-45 48 12% 

46-50 31 7.7% 

51-55 32 8% 

 العمر

 %2.3 9  فأكثر56

 %31.7 127 الثانوية العامة

 %21.7 87 دبلوم متوسط

 %35.5 142 بكالوريوس

 %5.8 23 ماجستير

 المؤهل التعليمي

 %5.3 21 دكتوراه

 %59.7 239 ذكر
 الجنس

 %40.3 161 أنثى

 %50.7 203 مدينة

 مكان السكن %43.8 175 قرية

 %5.5 22 مخيم

 %100 400  المجموع
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ما %) 27.7(سنة، وأن ) 30-25(من أفراد العينة تراوحت أعمارهم ما بين %) 26.8(إلى أن ما نسبته ) 1(تشير بيانات الجدول رقم 

سنة، ) 45-41(جاءت أعمارهم ما بين %) 12(سنة، وما نسبته ) 40-36(كانت أعمارهم ما بين %) 15.5(سنة، وما نسبته ) 35-31(بين 

) 55-51(للذين تراوحت أعمارهم ما بين %) 8(، وما نسبته %)7.7(فقد بلغت نسبتهم %) 50-46(أما الذين تراوحت أعمارهم ما بين 

األمر الذي يعني أن أعمار أولياء أمور أطفال ما قبل المدرسة توزعت على . سنة) 56(لمن زادت أعمارهم عن ) %2.3(سنة، وما نسبته 

 . العديد من الفئات العمرية

يحملون شهادة البكالوريوس تالهم حملة %) 35.5(إلى أن ما نسبته ) 1(وعن المؤهل التعليمي ألفراد العينة تشير بيانات الجدول رقم 

وشهادة الدكتوراه %) 5.8(، فحملة شهادة الماجستير بنسبة %)21.7(ثم حملة الدبلوم المتوسط بنسبة %) 31.7( العامة بنسبة الثانوية

مما يفيد أن عينة الدراسة على مستوى جيد من التحصيل العلمي، مما يدفعها إلى االهتمام بما تعرضه وسائل اإلعالم وخاصة %). 5.3(بنسبة 

 .التلفزيون

، فيما بلغت %)59.7(إلى أن الذكور بلغت نسبتهم ) 1(يتعلق بتوزيع أفراد العينة حسب الجنس، فقد أشارت بيانات الجدول رقم وفيما 

يسكنون في القرى %) 43.8(يسكنون المدينة، وما نسبته %) 50.7(أما عن مكان السكن فقد أوضحت النتائج أن %). 40.3(نسبة اإلناث 

، وتبدو هذه النتيجة موضوعية ومنطقية في تمثيلها لسكان محافظة %)4.5(ما بلغت نسبة الذين يسكنون المخيم التابعة لمحافظة اربد، في

 .إربد، الذين يتركز سكنهم في المدن والقرى التابعة للمحافظة

 مشاهدة التلفزيون لدى أطفال ما قبل المدرسة: )2(جدول رقم 

 

 المئويةالنسبة  التكرارات مشاهدة األطفال للتلفزيون

 %98.2 393 يشاهدون

 %1.8 7 ال يشاهدون

 %100 400 المجموع

من أطفال ما قبل المدرسة يشاهدون التلفزيون، فيما بلغت نسبة الذين ال يشاهدونه %) 98.2(إلى أن ) 2(تشير بيانات الجدول رقم 

أمورهم، مما يعني أن الغالبية العظمى من أولياء األمور أجابوا بأن أبنائهم يشاهدون البرامج التي يبثها ، كما أفاد بذلك أولياء %)1.8(

 .التلفزيون

 الزمن الذي يقضيه األطفال في مشاهدة التلفزيون: )3( جدول رقم

 

 النسبة المئوية التكرارات زمن المشاهدة

 %5.3 21 أقل من ساعة

 %9.7 38 من نصف ساعة إلى ساعة

 %9.7 38 من ساعة إلى ساعة ونصف

 %27.2 107 من ساعة ونصف إلى ساعتين

 %12.5 49 من ساعتين إلى ساعتين ونصف

 %10.4 41 من ساعتين ونصف إلى ثالث ساعتين

 %25.2 99 أكثر من ثالث ساعات

 %100 393 المجموع

%) 9.7(قضون أقل من ساعة يوميًا في مشاهدة التلفزيون، وأن من أطفال ما قبل المدرسة ي%) 5.3(أن ) 3(تفيد بيانات الجدول رقم 

أيضًا يشاهدونه من ساعة إلى ساعة ونصف يوميًا، أما الذين يشاهدونه من %) 9.7(يمضون في مشاهدته من نصف ساعة إلى ساعة يوميًا، و

 %).27.2(ساعة ونصف إلى ساعتين فقد بلغت نسبتهم 
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، فيما بلغت نسبة الذين %)12.5(لذين يشاهدون التلفزيون من ساعتين إلى ساعتين ونصف وبلغت نسبة أطفال ما قبل المدرسة ا

 .يمضون في مشاهدته أكثر من ثالث ساعات يوميًا%) 25.2(، وما نسبته %)10.4(يقضون في مشاهدته ساعتين ونصف إلى ثالث ساعات 

ميًا، وأنهم يقضون أوقاًت جيدة في مشاهدته، مما قد يساهم في وتوضح هذه النتائج أن أطفال ما قبل المدرسة يتعرضون للتلفزيون يو

 .التأثير على معارفهم وتزويدهم بالمعلومات التي تنعكس على التكوين الثقافي واالجتماعي لديهم

 مشاهدة األطفال إلعالنات التلفزيون: )4(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرار مشاهدة اإلعالنات

 %91.9 361 يشاهدون

 %8.1 32 ال يشاهدون

 %100 393 المجموع

 

إلى أن الغالبية العظمى من أطفال ما قبل المدرسة يشاهدون اإلعالنات التلفزيونية، فقد بلغ عدد أولياء ) 4(تشير بيانات الجدول رقم 

يما بلغت نسبة الذين ال يشاهدون ، ف%)91.9(ولي أمر، بما نسبته ) 361(األمور الذين أجابوا بأن أطفالهم يشاهدون إعالنات التلفزيون 

مما يعني أن هذه الفئة العمرية من األطفال تتعرض لإلعالنات التلفزيونية بشكل كبير، وأنهم يجدون فيها ما يشدهم إلى %). 8.1(اإلعالنات 

 .مشاهدتها

 دوافع مشاهدة اإلعالنات التلفزيونية :*)5(جدول رقم 

 

 ويةالنسبة المئ التكرارات دوافع المشاهدة

 %16.1 72 يجد متعة في مشاهدتها

 %17.41 78 ألنها مسلية

 %4.91 22 ألنه يشعر بارتياح

 %56.9 255 ألنها تشد انتباهه

 %4.7 21 أخرى

 %100 448 المجموع

نتباههم، وأن من أطفال ما قبل المدرسة يشاهدون اإلعالنات في التلفزيون ألنها تشد ا%) 56.9(إلى أن ) 5(تشير بيانات الجدول رقم 

أنهم يشاهدونها ألنها تشعرهم %) 4.9(ألنهم يجدون متعة في مشاهدتها، وأجاب %) 16.1(يشاهدونها ألنها مسلية لهم، و %) 17.4(

فراد العينة باالرتياح، األمر الذي يعني أن اإلعالنات التلفزيونية تلعب دورًا في لفت االنتباه إليها، لما تتضمنه من محتويات، كما أن حوالي ثلث أ

أوضحوا أن اإلعالنات تدخل المتعة والتسلية ألطفالهم، مما يشير إلى أن هذه اإلعالنات قد يكون لها تأثير على معارفهم وسلوكياتهم وبالتالي 

 .على شخصياتهم

*
وذلك ألنه كان ) اتالتكرار(تم احتساب النسبة المئوية فيها من مجموع اإلجابات ) 24،22،20،19،17،15،13،8،6،5( الجداول رقم 

 .متاحًا ألفراد العينة، اختيار أكثر من إجابة في هذه الجداول
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 األسباب التي تجذب األطفال لمشاهدة اإلعالنات: )6(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرارات األسباب

 %21.7 133 األلوان

 %17.3 106 الحركة

 %13.2 80 الموسيقى

 %15 92 طريقة أداء ممثلي اإلعالنات

 %16.8 103 األغنية المصاحبة لإلعالن

 %15 92 المؤثرات الصوتية

 %1 6 أخرى

 %100 612 المجموع

من أولياء األمور أن األلوان %) 21.7(وعن األسباب التي تجذب أطفال ما قبل المدرسة لمشاهدة اإلعالنات في التلفزيون، فقد أوضح 

أن الحركة التي تقوم عليها اإلعالنات تشكل عامل جذب لمشاهدتها من %) 17.3(فال لها، وأجاب التي تتضمنها اإلعالنات هي التي تجذب األط

أن طريقة %) 15(أن األغاني المصاحبة لإلعالنات تدفع أطفالهم لمشاهدة هذه اإلعالنات، بينما أوضح %) 16.8(قبل األطفال، فيما أجاب 

أجابوا أن الموسيقى المرافقة لإلعالن %) 13.2(ة لإلعالن، يدفعان األطفال لمشاهدتها، و أداء ممثلي اإلعالنات، والمؤثرات الصوتية المرافق

 .تعد سببًا لمشاهدته

و %) 13.2(وتدل هذه النتائج أن األسباب التي تجذب األطفال لمشاهدة اإلعالنات كانت متقاربة جدًا، بحيث تراوحت ما بين 

اني في مقدمة األسباب التي تجذبهم لمشاهدة اإلعالنات، مما يستوجب العناية بها، وتقديمها ، بحيث تأتي األلوان والحركات واألغ%)21.7(

 .وفق قوالب تخدم الطفل من جهة، وتخدم الرسالة اإلعالنية من جهة أخرى

 تشجيع أولياء األمور ألطفالهم في مشاهدة اإلعالنات: )7(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرارات تشجيع األطفال

 %87.8 317 شجعون أطفالهمي

 %12.2 44 ال يشجعون أطفالهم

 %100 361 المجموع

 

أن ) 7(وفيما يتعلق بتشجيع أولياء األمور ألطفالهم في مشاهدة اإلعالنات التلفزيونية، فقد أوضحت النتائج التي تضمنها الجدول رقم 

أفادوا %) 12.2(منهم بما نسبته ) 44(، وأن %)87.8(ها، بما نسبته من أولياء األمور أجابوا بأنهم يشجعون أبناءهم على مشاهدت) 317(

بأنهم ال يشجعون أبناءهم على مشاهدتها، مما يعني أن الغالبية من أولياء األمور تدرك أهمية اإلعالنات في المساهمة في تشكيل معارف أبنائهم، 

 .ى أطفالهم في العديد من المجاالتفيحرصون على حضهم على مشاهدتها، نظرًا للفوائد التي قد تنعكس عل
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 أسباب تشجيع األطفال لمشاهدة اإلعالنات: )8(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرارات األسباب

 %17.7 82 ألنها تنمي الحصيلة اللغوية

 %27.9 129 ألنها تزوده بالمعرفة والمعلومات العامة

 %12.7 59 ألنها تساعده على قضاء وقت الفراغ

 %17.7 82  تعلمه أشياء مفيدةألنها

 %23.1 107 ألنها توسع مداركه وتنمي ذكاءه

 %0.9 4 أخرى

 %100 463 المجموع

ألنها %) 27.9(أما عن األسباب التي تقف وراء تشجيع أولياء األمور ألطفالهم في مشاهدة اإلعالنات التلفزيونية، فقد أجاب ما نسبته 

ثم ألنها تنمي الحصيلة %) 23.1( العامة، جاء بعدها ألن اإلعالنات توسع مداركهم وتنمي ذكائهم بما نسبته تزود أطفالهم بالمعرفة والمعلومات

. ألنها تساعدهم على قضاء وقت الفراغ%) 12.7(، فيما أجاب %)17.7(وألنها تعلمهم أشياء مفيدة بنسبة %) 17.7(اللغوية لديهم بنسبة 

دفع أولياء األمور لتشجيع أطفالهم على مشاهدة اإلعالنات كانت متقاربة، بحيث تصدرتها األسباب التي تعنى وتفيد هذه النتائج أن األسباب التي ت

ويمكن القول أنها نتائج موضوعية وواقعية، وذلك . بتزويد األطفال بالمعرفة والمعلومات العامة، واألسباب التي توسع مداركهم وتنمي ذكائهم

 .اإلعالنات في تحسين وتطوير اللغة والمعرفة لدى أطفالهم، مما يدفعهم إلى تشجيع أطفالهم لمشاهدتهاإلدراك أولياء األمور ألهمية 

 مشاهدة أولياء األمور لإلعالنات مع أطفالهم :)9(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرارات مشاهدة أولياء األمور

 %94 338 يشاهدون معهم

 %6 23 ال يشاهدون معهم

 %100 361 المجموع

إلى أن الغالبية العظمى من عينة الدراسة يشاركون أبناءهم في مشاهدة اإلعالنات التلفزيونية، بحيث بلغ ) 9(وتشير بيانات الجدول رقم 

 ،%)6(ولي أمر، بما نسبته ) 23(، فيما بلغ عدد الذين ال يشاهدون اإلعالنات مع أطفالهم %)94(من أفراد العينة، بما نسبته ) 338(عددهم 

األمر الذي يعني أن غالبية أفراد العينة يدركون الفوائد التي تنعكس على أبنائهم من مشاهدة اإلعالنات التلفزيونية، فيحرصون على مشاركتهم في 

 .مشاهدتها إلضفاء أهمية عليها، وللوقوف على محتوياتها كدور رقابي لهم، ولتصحيح ما قد تتضمنه من معلومات خاطئة

 دور أولياء األمور أثناء المشاهدة المشتركة :)10(جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات دور أولياء األمور

 %26 93 يكتفي بالمشاهدة

 %74 268 يحاول الشرح والتعليق على مضمون اإلعالن

 %100 361 المجموع

 التلفزيون، تشير النتائج التي تضمنها الجدول رقم وحول الدور الذي يقوم به أولياء األمور خالل المشاهدة المشتركة مع أطفالهم إلعالنات

من أولياء ) 93(، فيما أفاد %)74(من أفراد العينة يحاولون الشرح والتعليق ألطفالهم على مضمون اإلعالن، بما نسبته ) 268(إلى أن ) 10(

ور يعمدون إلى توضيح وتفسير اإلعالنات والتعليق مما يعني أن ثالثة أرباع أولياء األم%). 26(األمور أنهم يكتفون بالمشاهدة بما نسبته 
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عليها، مما يساهم في فهم وإدراك األطفال لمحتوى اإلعالن، األمر الذي يشير إلى أن الدور الذي تقوم به هذه النسبة من أولياء األمور هو دور 

 .إيجابي، على خالف الذين يكتفون بالمشاهدة فقط

 في تصحيح معلومات خاطئة يحصل عليها األطفال من اإلعالناتدور أولياء األمور : )11(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرارات تصحيح المعلومات الخاطئة في اإلعالنات

 %86 310 يصححون المعلومات الخاطئة

 %14 51 ال يصححون المعلومات الخاطئة

 %100 361 المجموع

) 11(حصل عليها أطفالهم من اإلعالنات، تشير النتائج التي تضمنها الجدول رقم وعن دور أولياء األمور في تصحيح معلومات خاطئة قد ي

ال يصححون مثل هذه المعلومات، وهذا يعني أن هؤالء %) 14(من أفراد العينة يلجأون إلى تصحيح المعلومات الخاطئة، وأن %) 86(إلى أن 

 غير قادرين على تحديد ما إذا كانت محتويات اإلعالنات صحيحة أم غير قد يشاركون أطفالهم مشاهدة اإلعالنات، أو أنهم قد يكونوا%) 14(

 .صحيحة، في حين أن الغالبية العظمى تؤدي دورها التربوي، فتلجأ إلى تصحيح ما قد تتضمنه اإلعالنات من أخطاء

 الفائدة التي يحققها األطفال من اإلعالنات: )12(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرارات الفائدة

 %91 330 يستفيدون

 %9 31 ال يستفيدون

 %100 361 المجموع

) 330(أن ) 12(وبسؤال أولياء األمور عما إذا كانوا يعتقدون أن أطفالهم يستفيدون من مشاهدة اإلعالنات، أوضحت بيانات الجدول رقم 

من أولياء األمور وبما ) 31(وأن ما مجموعه %) 91(من أولياء األمور يعتقدون أن أطفالهم يستفيدون من مشاهدة اإلعالنات، بما نسبته 

األمر الذي يعني أن الغالبية العظمى من أولياء األمور يعتقدون أن أطفالهم يحققون . يعتقدون بأن أطفالهم ال يستفيدون منها%) 9(نسبته 

 .معالن، وتأثيراته على معارفهم وسلوكياتهفوائد متعددة من مشاهدة اإلعالن، ألنهم يلمسون ذلك من خالل تفاعل أطفالهم مع محتوى اإل

 المجاالت التي يوضحها اإلعالن التلفزيوني لألطفال: )13(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرارات المجاالت

 %11.9 61 أهمية النظافة

 %6.8 35 أهمية حسن المظهر

 %16.4 84 االستخدامات الحسنة للسلع

 %28.5 146 كيفية التعامل مع بعض األشياء

 %13.8 71 أضرار استخدامات بعض األشياء

 %21.8 112 كيفية المحافظة على صحته

 %0.8 4 أخرى

 %100 513 المجموع

أن أطفالهم يستفيدون من %) 28.5( وكمؤشر على مدى االستفادة التي يحققها األطفال من مشاهدة اإلعالنات التلفزيونية، فقد أجاب 

بأن أطفالهم يستفيدون من اإلعالنات ألنها توضح لهم كيفية %) 21.8(ضح لهم كيفية التعامل مع األشياء، فيما أجاب مشاهدة اإلعالنات ألنها تو
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ألن اإلعالنات توضح أضرار %) 13.8(أوضحوا ألنها تبين ألطفالهم االستخدامات الحسنة للسلع، و %) 16.4(المحافظة على صحتهم، وأن 

 .ألن اإلعالنات توضح أهمية حسن المظهر%) 6.8(ألنها تبين أهمية النظافة، و %) 11.9(استخدامات بعض األشياء، و 

وتفيد هذه النتائج أن الفوائد التي يحققها األطفال من مشاهدة اإلعالنات كثيرة ومتعددة، وذلك ألن اإلعالنات تساهم في تزويدهم بالعديد 

 .ء، والمحافظة على الصحة وغيرها من المجاالت التي يوضحها اإلعالن لهممن السلوكيات الحميدة، مثل كيفية التعامل مع بعض األشيا

 دور اإلعالنات في مساعدة األطفال على اكتساب عادات معينة: )14(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرارات اكتساب عادات معينة

 %94 341 يكتسبون عادات معينة

 %6 20 ال يكتسبون عادات معينة

 %100 361 المجموع

من أولياء األمور أن ) 341(وردًا على سؤال عما إذا كان اإلعالن يساعد أطفال ما قبل المدرسة على اكتساب عادات معينة، أجاب 

اإلعالن يساعد أطفالهم على اكتساب مثل هذه العادات، فيما أفاد عشرون منهم أن أطفالهم ال يكتسبون عادات معينة، وهذا يعني أن الغالبية 

أكدوا أن اإلعالنات لها دور في المساهمة في التكوين المعرفي والمعلوماتي ألطفالهم، وذلك من %) 94(من أولياء األمور وبما نسبته العظمى 

 .خالل ترويجها لعادات معينة، يستفيدون منها في مراحلهم العمرية الالحقة

 العادات التي يكتسبها األطفال من اإلعالنات: )15(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرارات العادات

 %40.7 198 حب الشراء

 %27.6 134 النظافة

 %11.9 58 التوفير

 %16 78 شرب المياه الغازية

 %3 14 شرب الشاي

 %0.8 4 أخرى

 %100 486 المجموع

حب ( مقدمة هذه العادات إلى العادات التي تساعد اإلعالنات التلفزيونية في اكتسابها، وقد جاء في) 15(تشير بيانات الجدول رقم 

، ثم %)16(في المرتبة الثالثة بنسبة ) شرب المياه الغازية(و %) 27.6(بنسبة ) النظافة(تلتها %) 40.7(والتي حصلت على ) الشراء

ت مما يعني أن األطفال يتأثرون باإلعالنا%). 0.08(، وعادات أخرى بنسبة %)3(بنسبة ) شرب الشاي(و %) 11.9(بنسبة ) التوفير(

التلفزيونية فيدفعون أولياء أمورهم إلى شراء السلع التي تروج لها اإلعالنات، كما أن نسبة ال بأس بها يتأثرون باإلعالنات التي تحض على 

إلعالنات النظافة، األمر الذي يعني أن هاتين العادتين وغيرها من العادات األخرى يكتسبها األطفال من خالل اإلعالنات، مما يؤكد بالتالي دور ا

 .وأهميتها بالنسبة لهذه الفئة العمرية من األطفال
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 تقليد األطفال إلعالنات التلفزيون): 16(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرارات تقليد األطفال

 %94 340 يقلدون

 %6 21 ال يقلدون

 %100 361 المجموع

من أولياء %) 94(أن ) 16(لتلفزيونية، أوضحت بيانات الجدول رقم وعن تقليد أطفال ما قبل المدرسة لما يشاهدونه في اإلعالنات ا

أوضحوا أن أطفالهم ال يلجأون إلى التقليد، مما يعني أن مضامين %) 6(األمور أفادوا بأن أطفالهم يقلدون ما يشاهدون في اإلعالنات، وأن 

لمضامين، خاصة إذا تم عرضها بألوان وحركات محببة إليهم، ومن خالل اإلعالنات التلفزيونية تحظى بإقبال األطفال عليها، فيقومون بتقليد هذه ا

 .شخصيات قريبة إلى نفوسهم

 مجاالت تقليد األطفال لإلعالنات : )17(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرارات المجاالت

 %29 152 يقلد أغاني اإلعالن

 %51.8 271 يقلد بعض الحركات والرقصات التي يشاهدها في اإلعالن

 %13.8 72 يقلد بعض المؤثرات الصوتية في اإلعالن

 %5.4 28 أخرى

 %100 523 المجموع

أما عن الجوانب والمجاالت التي يحاول فيها األطفال تقليد ما يشاهدونه في اإلعالنات التلفزيونية، فقد بينت النتائج أن ما نسبته 

منهم أجابوا بأن %) 29(بعض الحركات والرقصات التي يشاهدونها في اإلعالنات، وأن من أولياء األمور أفادوا بأن أطفالهم يقلدون %) 51.8(

أوضحوا أن أطفالهم يقلدون بعض المؤثرات الصوتية في اإلعالنات، األمر %) 13.8(أطفالهم يقلدون األغاني التي تتضمنها اإلعالنات، كما أن 

كات والرقصات هي المحببة والمفضلة لدى أطفالهم، وقد يكمن ذلك لسهولة تقليدها، الذي يعني أن أكثر من نصف أفراد العينة أفادوا أن الحر

 .وخاصة إذا كانت الشخصيات اإلعالنية التي تؤدي مثل هذه الحركات من الشخصيات المحببة لدى األطفال

 مشاهدة األطفال لإلعالنات التي تعرض العنف: )18(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية اراتالتكر اإلعالنات التي تعرض العنف

 %65 235 يشاهدون

 %35 126 ال يشاهدون

 %100 361 المجموع

، أن )18(وبسؤال أفراد العينة عما إذا كان أطفالهم يشاهدون اإلعالنات التي تعرض العنف، تشير النتائج التي تضمنها الجدول رقم 

بأن أطفالهم ال يشاهدون هذه اإلعالنات، %) 35(من اإلعالنات فيما أجاب من أولياء األمور أفادوا بأن أطفالهم يشاهدون هذا النوع %) 65(

األمر الذي يعني أن حوالي ثلثي األطفال يتعرضون لإلعالنات التي تتضمن مشاهد من العنف، مما قد يؤدي بهم إلى تقليدها، واكتساب بعض 

 .انهمأشكالها، التي قد تنعكس على سلوكياتهم في التعامل مع اآلخرين من أقر
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 أشكال العنف التي يشاهدها األطفال في اإلعالنات : )19(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرارات األشكال

 %36.7 156 الضرب باأليدي

 %36 153 استخدام األسلحة النارية

 %26.1 111 استخدام أدوات حادة

 %1.2 5 أخرى

 %100 425 المجموع

من أولياء األمور %) 36.7(إلى أن ) 19(طفال في اإلعالنات التلفزيونية، تشير بيانات الجدول رقم وحول أشكال العنف التي يشاهدها األ

إلى استخدام أدوات %) 26.1(أوضحوا أنها تتمثل باستخدام األسلحة النارية، فيما أشار %) 36(أجابوا بأنها تتمثل بالضرب باأليدي، وأن 

ا يشير إلى أن مشاهدة هذه األشكال من العنف قد تؤثر على األطفال وتجعل منهم أشخاصًا أشاروا إلى أشكال أخرى، مم%) 1.2(حادة، و 

عدوانيين من خالل تقليدهم لما يشاهدونه من مشاهد العنف التي تبثها بعض اإلعالنات التلفزيونية، األمر الذي يستوجب عدم بث أية أشكال 

طفال من جهة، وضرورة المراقبة والمتابعة من قبل األسرة وذلك بعدم السماح ألطفالهم من العنف من خالل اإلعالنات التلفزيونية الموجهة لأل

 .للتعرض لمثل هذه اإلعالنات، نظرًا لألخطار التي قد تترتب على أطفالهم

 ردود أفعال األطفال على مشاهدة اإلعالنات التي تعرض العنف: )20(جدول رقم 

 

 ةالنسبة المئوي التكرارات ردود األفعال

 %48.4 198 تقليد ما يشاهده من حركات العنف

 %28.6 117 الخوف

 %11.2 46 الفزع

 %9.5 39 التوتر

 %2.3 9 أخرى

 %100 409 المجموع

 

من أفراد ) 198(وعن المالحظات التي يلمسها أولياء األمور على أطفالهم بعد مشاهدتهم لإلعالنات التلفزيونية التي تعرض العنف، أجاب 

من أولياء األمور وبما نسبته ) 117(أن أطفالهم يحاولون تقليد ما يشاهدونه من حركات العنف، فيما أجاب %) 48.4( بما نسبته العينة

أجابوا بأنهم يالحظون أن أطفالهم يصابون بالفزع لدى مشاهدتهم اإلعالنات %) 11.2(أنه تبدو على أطفالهم مظاهر الخوف، وأن %) 28.6(

من أفراد العينة أن مثل هذه المشاهد تصيب أطفالهم بالتوتر، األمر الذي يعني أن النسبة %) 9.5(من العنف، فيما أشار التي تتضمن مشاهد 

األكبر من األطفال يحاولون تقليد ما يشاهدونه من مشاهد العنف، فيما يصاب غيرهم بالخوف والفزع والتوتر، مما يتطلب مراقبة هذه الفئة 

 .اإلعالنات والحد من تعرضهم لإلعالنات التي تتضمن بعض مشاهد العنفالعمرية خالل مشاهدة 
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 تصديق األطفال لما تعرضه اإلعالنات: )21(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرارات مدى التصديق

 %84 305 يصدقون

 %16 56 ال يصدقون

 %100 361 المجموع

 أطفالهم يصدقون ما يشاهدونه في اإلعالنات التلفزيونية، تشير بيانات الجدول وردًا على سؤال عما إذا كان أولياء األمور يعتقدون أن

يعتقدون أن أطفالهم ال %) 16(من أفراد العينة يعتقدون أن أطفالهم يصدقون ما يشاهدونه في اإلعالنات، وأن %) 84(إلى أن ) 21(رقم 

 هذه الفئة العمرية، األمر الذي يتطلب من القائمين على هذه اإلعالنات زيادة يصدقون، مما يفيد أن غالبية الرسائل اإلعالنية تحظى بالقبول لدى

 .االهتمام بها، للمحافظة على استمرار ثقة األطفال بها، وكسبهم كمشاهدين لها

 أسباب تصديق األطفال إلعالنات التلفزيون : )22(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرارات األسباب

أللوان في اإلعالنات لها تأثير قوي في القابلية ألن الصوت والصورة وا

 للتصديق
154 40.6% 

 %22.2 84 ألن اإلعالن يقدم من خالل شخصيات محببة لألطفال

 %34.8 132 ألن اإلعالن يخاطب أشياء يحتاجها الطفل

 %2.4 9 أخرى

 %100 379 المجموع

%) 40.6(أن ) 22(نات التلفزيون، بينت النتائج الواردة في الجدول رقم  وفيما يتعلق باألسباب التي تكمن وراء تصديق األطفال إلعال

من أفراد العينة أوضحوا أن أطفالهم يصدقون ما تبثه اإلعالنات من رسائل، وذلك ألن الصوت والصورة واأللوان المستخدمين في اإلعالنات لها 

أن %) 22.2(يصدقونها، ألنها تخاطب أشياء يحتاجها أطفالهم، فيما أفاد قالوا أن أطفالهم %) 34.8(تأثير قوي في القابلية للتصديق، وأن 

األمر الذي ال يدع مجاًال . أسباب أخرى للتصديق%) 2.4(أطفالهم يصدقونها، ألنها تقدم من خالل شخصيات محببة لألطفال، بينما حدد 

 واألصوات المحببة لهم، مما يدعو إلى أهمية استمرار هذا األسلوب في للشك بأن هذه الفئة العمرية تتأثر باإلعالنات المصحوبة باأللوان والصور

 .اإلعالنات لضمان الوصول إلى الغايات المنشودة منها

 مدى حرص األطفال على شراء السلع بعد مشاهدة اإلعالن: )23(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرارات مدى الحرص

 %83 302 يحرصون

 %17 59 ال يحرصون

 %100 361 وعالمجم

من أفراد العينة أوضحوا أن أطفالهم يحرصون على شراء بعض السلع عقب مشاهدتهم %) 83(إلى أن ) 23(تشير بيانات الجدول رقم 

ى بأن أطفالهم ال يحرصون على الشراء، وقد يعود ذلك إلى أن الغالبية من أولياء األمور اعتادوا عل%) 17(لإلعالن عن هذه السلع، بينما أجاب 

 .تلبية رغبات وطلبات أطفالهم، وخاصة تلك التي تعرضها اإلعالنات التلفزيونية، لدوافع تربوية واجتماعية
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 أسباب الحرص على الشراء بعد مشاهدة اإلعالن : )24(جدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرارات األسباب

 %42.9 162 إلحساسه بالسعادة عند امتالكها بعد اإلعالن عنها

 %21.7 82  يصدق ما جاء في اإلعالن فيحرص على شرائهاألنه

ألنه يحب أن تكون بين يديه أثناء تقديم اإلعالن مرة أخرى على 

 شاشة التلفزيون
62 16.4% 

 %16.9 64 ألنه يتخيل نفسه في وضع شخصية اإلعالن عند الشراء

 %2.1 8 أخـــــــــــــــــــــــرى

 %100 378 المجموع

%) 42.9(أن ) 24( حرص األطفال على شراء السلع بعد مشاهدة اإلعالن عنها، أظهرت النتائج التي تضمنها الجدول رقم وعن أسباب

من أولياء األمور أوضحوا أن أطفالهم يحرصون على الشراء إلحساسهم بالسعادة عند امتالكهم للسلعة بعد اإلعالن عنها في التلفزيون، وأن 

أجابوا ألن أطفالهم يتخيلون أنفسهم في %) 16.9(هم يصدقون ما جاء في اإلعالن فيحرصون على الشراء، وأن أفادوا بأن أطفال%) 21.7(

أن أطفالهم يرغبون أن تكون السلعة بين أيديهم أثناء تقديم اإلعالن مرة أخرى على شاشة %) 16.4(وضع شخصية اإلعالن، بينما أوضح 

يحرصون على الشراء ألسباب أخرى، وهذا يعني أن أولياء األمور يحرصون بدورهم على إسعاد أن أطفالهم %) 2.1(التلفزيون، فيما أجاب 

 .أطفالهم وإدخال البهجة والسرور إلى أنفسهم، فيعمدون إلى تلبية رغباتهم بشراء السلع التي يشاهدونها في اإلعالنات التلفزيونية

 

 :نتائج الدراسة

 :ئج من أبرزهاوقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتا

من هذه الفئة العمرية تشاهد %) 91.9(من أطفال ما قبل المدرسة يشاهدون التلفزيون، وأن ما نسبته %) 98.2(أوضحت النتائج أن  -

 .اإلعالنات التلفزيونية

 لمدة ساعة ونصف يشاهدونه%) 27.2(من األطفال أنهـم يشاهدون التلفزيون أكثر من ثالث ساعات يوميًا، وما نسبته %) 25.2(أكـــد  -

 .إلى ساعتين يوميًا

 .يشاهدونها ألنها مسلية لهم%) 17.4(من أطفال ما قبل المدرسة أنهم يشاهدون اإلعالنات ألنها تشد انتباههم، وأن %) 56.9(أفــاد  -

سباب التي تجذب أطفالهم أكد أولياء أمور أطفال ما قبل المدرسة أن األلوان التي تتضمنها اإلعالنات التلفزيونية، جاءت في مقدمة األ -

 %).17.3(تالها السبب المتعلق بالحركات التي تقوم عليها اإلعالنات وبما نسبته %) 21.7(لمشاهدة اإلعالنات، فاحتلت ما نسبته 

نما ال يقوم من أولياء األمور يشجعون أطفالهم من هذه الفئة العمرية على مشاهدة اإلعالنات التلفزيونية، بي%) 87.8(أوضحت النتائج أن  -

 .بمثل هذا الدور%) 12.2(

من أولياء األمور يشجعون أطفالهم لمشاهدة اإلعالنات، وذلك ألنها تزود أطفالهم بالمعرفة %) 27.9(أشارت نتائج الدراسة إلى أن  -

 %).23.1(والمعلومات العامة، وألن اإلعالنات تساهم في توسيع مدارك األطفال وتنمي ذكائهم بما نسبته 

يحاولون شرح وتفسير اإلعالن %) 74(من أولياء األمور يشاركون أطفالهم في مشاهدة اإلعالنات، وأن %) 94(النتائج أن أظهرت  -

 .والتعليق عليه ألطفالهم، حتى ال يسيئوا فهم رسالته

ة ويأتي في مقدمتها ألنها من أولياء األمور أن أطفالهم يستفيدون من اإلعالنات التلفزيونية، وأن مجاالت الفائدة متعدد%) 91(يـرى  -

 .توضح لهم كيفية التعامل مع األشياء، وكيفية المحافظة على صحتهم

من أطفال ما قبل المدرسة يكتسبون عادات معينة من خالل مشاهدتهم لإلعالنات، ومن بين هذه العادات حب %) 94(أوضحت النتائج أن  -

 %).11.9(والتوفير بنسبة %) 16(ب المياه الغازية بنسبة ثم شر%) 27.6(ثم النظافة بنسبة %) 40.7(الشراء بنسبة 
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منهم يقلدون بعض الحركات %) 51.8(ان الغالبية العظمى من األطفال يلجأون إلى تقليد ما يشاهدونه في اإلعالنات، وأن ما نسبته  -

 .ناتمنهم يقلدون األغاني التي تتضمنها اإلعال%) 29(والرقصات التي يشاهدونها في اإلعالنات، و 

من عينة الدراسة أن أطفالهم يشاهدون اإلعالنات التي تعرض العنف، ويأتي في مقدمة أشكال العنف التي يشاهدونها من %) 65(أكد  -

ومن ثم استخدام أدوات حادة %) 36(تاله استخدام األسلحة النارية بنسبة %)  36.7(خالل اإلعالنات الضرب باأليدي بما نسبته 

 %).26.1(بنسبة 

من األطفال يحاولون تقليد ما يشاهدونه من حركات العنف التي تعرضها بعض اإلعالنات التلفزيونية، %) 48.4( النتائج أن ما نسبته بينت -

 .يصابون بالفزع لدى مشاهدتهم اإلعالنات التي تحتوي بعض أشكال العنف%) 11.2(يشعرون بالخوف، بنسبة %) 28.6(وأن 

أوضحوا أن أطفالهم يصدقون %) 40.6(قدون أن أطفالهم يصدقون ما تعرضه اإلعالنات من مضامين، من أولياء األمور يعت%) 84(يرى  -

 .اإلعالنات ألن الصوت والصورة واأللوان المستخدمة في اإلعالنات لها تأثير قوي في القابلية للتصديق لدى األطفال

منهم %) 42.9(ن عنها في التلفزيون، وأن ما نسبته يحرص أطفال ما قبل المدرسة على شراء بعض السلع بعد مشاهدتهم اإلعال -

 .يحرصون على الشراء إلحساسهم بالسعادة عند امتالك السلعة بعد اإلعالن عنها في التلفزيون
 

 :توصيات الدراسة

 :وفي ضوء النتائج السابقة فإن هذه الدراسة توصي بما يلي

خاصة أطفال ما قبل المدرسة، وذلك نظرًا الرتفاع مستوى مشاهدتهم للتلفزيون ضرورة االهتمام بالرسائل اإلعالنية الموجهة لألطفال، و -

 .ولإلعالنات التلفزيونية

 .العمل على تضمين محتويات اإلعالن معلومات تساهم في زيادة المخزون المعرفي والمعلوماتي لدى األطفال -

ت التلفزيونية، وخاصة في مثل هذه الفئة العمرية، إلضفاء جانب ضرورة الحرص على مشاركة أولياء األمور ألطفالهم، في مشاهدة اإلعالنا -

 .من األهمية عليها، ولشرح وتفسير بعض محتوياتها

 .ضرورة تبسيط محتويات اإلعالن لكي يكون مفهومًا لدى األطفال وخاصة هذه الفئة منهم -

 .عادات اجتماعية حميدة، تساهم في تكوين شخصية األطفالدعوة القائمين على إعداد محتويات اإلعالنات التلفزيونية، بالعمل على إرساء  -

ضرورة الحد من تعرض األطفال، وخاصة في سنوات ما قبل المدرسة، لإلعالنات التي تعرض مشاهد من العنف، وذلك من خالل مراقبة  -

 .األسرة ومتابعتها ألطفالها خالل مشاهدتها للتلفزيون

عدم بث أية أشكال من العنف في اإلعالنات، وخاصة المنتجة محليًا، خشية تقليدها ) ائية واألرضيةالفض(ضرورة التزام القنوات التلفزيونية  -

 .من األطفال
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