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 منظومة القيم المتحققة في وسائل االتصال االلكترونية
 نموذجا(أ)مواقع االطفال العربية 

              الكممة المفتاح : وسائل االتصال االلكترونية، منظومة القيم ،المواقع االلكترونية
 م. رباب كريم كيطان

 كمية الفنون الجميمة/ جامعة ديالى 

 
  الممخص

منظومة عمى تعرف المن طبيعة الموضوع الذي تتناولو وىو  اىميتياتكتسب ىذه الدراسة 
تيا من ىذا يمىأالدراسة  وتأخذااللكترونية ،  القيم المتحققة في عينة من مواقع االطفال

( عمى سنوات 8-5من الموضوع من خالل االىتمام المتزايد بيذه المرحمة )مرحمة الطفولة 
اعتبار انيا المرحمة التكوينية االولى لممخزون المعرفي لمطفل ، ومرحمة االنفتاح عمى عالم 
المعرفة واكتساب الميارات المتنوعة . وتحددت مشكمة البحث بـ )ماىي منظومة القيم 

والمتمثمة في حدود البحث بمواقع االطفال العربية  االلكترونيةمتحققة في وسائل االتصال ال
 جسدت باالتي :اما اىداف الدراسة فقد ت ؟.االلكترونية(

، مواقع وسائل االتصال االلكترونية ىفي احد ومة القيم المتحققةمنظعمى تعرف ال .1
 االطفال العربية انموذجًا.

 .عينات البحث- ةكترونيلاال االطفالقع االقيم في كل مو  الكشف عن نسب ورود ىذه .2
 .االطفال العربية االلكترونيةداة لمكشف عن منظومة القيم وماىيتيا في مواقع أتبني  .3

 اً الكتروني اً ( موقع22دراسة المنيج الوصفي التحميمي ، وتكونت عينة الدراسة من )اتبعت 
داة منظومة القيم ، ومن ثم تحميل البيانات بواسطة أ، وتم قياسو بواسطو  لألطفال اً مخصص

القيم المعرفية اداة تحميل المحتوى .وقد خرج البحث بمجموعة من النتائج اىميا حصول 
 :، وتأتي بعده قيم مثلاالطفال العربية االلكترونية عمى المساحة االكبر من مواقع والثقافية 

وعة من االستنتاجات ، وخرج البحث بمجمواالخالقية القيم الترويحية والجمالية والقيم الروحية 
توصي الدراسة بتشجيع قيام الجيات المختصة بالطفل في العراق ىميا : أوالتوصيات ، 

ل في وزارة الثقافة بتبني انشاء مواقع الكترونية محمية متخصصة في اطفمثال دائرة ثقافة اال
 زرع منظومة القيم بكل اشكاليا .
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 المقدمة 
مسؤولية في  والتواصل االنسانيةوسائل االتصال االلكترونية عن بقية وسائل االتصال  التقل

تكوين اليوية الثقافية لمطفل وترسيخ منظومة القيم لديو وما يترتب عمى ذلك من تأثير في 
)لمفئة العمرية من وتاتي المواقع االلكترونية المخصصة لالطفال ، شخصية الطفل وثقافتو 

وسائل االتصال االلكترونية التي تمعب دورا  ىحدإومنيا المواقع العربية ك، سنوات (  5-8
نواعيا المعارف والمعتقدات والفن والقانون أتنمية القيم والتي تشمل في مجمل ميما في 

واألخالق والتقاليد والعادات وجميع القدرات واإلمكانات التي يكتسبيا الطفل من خالل 
 االلكترونية .تواصمو مع وسائل االتصال 

منظومة القيم بكافة فـــي نشــر  اً كبيــر  اً مواقع االنترنيت دور االلكترونية ومنيا وســائل التمعــب اذ 
، وذلـك نظـرا إلمكانياتيـا فـي الوصـول إلـى اكبـر عـدد ممكـن مـن األفـراد ومنيم اشكاليا

تعمل عمى تكوين  توجياتيااالتصال االلكترونية من خالل فوسائل  االطفال بشكل خاص ،
 ، اذ تتميز بكونيا  االتجاىات الفكرية والمواقف السموكية عن طريق نشر األفكار واآلراء

صبحت تؤثر في أ من ثمو لإلنسان مجاال واسعًا لممشاىدة و االستماع و القراءة ، تفتح 
تطورات خاصة بعد ال ...الخ، التعميمي والبيئي سموكيات الفرد كالسموك االجتماعي و 

مما ، التكنولوجية الحديثة التي ساعدت فـي جعـل سـيولة االتصـال بـين األفـراد فـي المجتمع 
من القيم  نشر جزء كبير في الوسائل االلكترونية ذات التأثير يتيا كونيا احدىزاد من أىم

 .وتربيتووالتي تعنى بثقافة الطفل 
شيدت السنوات االخيرة ظيور مواقع الكترونية عربية متخصصة من حيث المحتوى  و

واالىداف والجميور المستيدف ، خاصة تمك الموجية لالطفال ، وىي بطبيعة الحال بشكل 
شخصية يم في اعداد وتكوين م وتحقيقيا في االطفال ، وذلك يسرس القيغاو اخر تسيم في 

لكترونية من بين الدراسات التي تتضمنيا مواقع االطفال اال ملذا تعد منظومة القي الطفل ،
سات امن اولويات الدر  دع، وبالتالي ت  )عمى حد عمم الباحثة( التي تفتقر الييا المكتبة العربية 

العممية وذلك لما يتطمبو البحث العممي من تحديد ومعالجة لتمك القيم في مواقع االطفال 
 المتنوعة .
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 )مشكمة البحث واهميته واهدافه ومنهجه(المبحث األول 
 مشكمة البحث

لوسائل االتصال االلكترونية والمتمثمة لتحميمية حول منظومة القيم مع قمة الدراسات الوصفية ا
الى برسالة تكوينيا التي تتجو و )*(  االطفال العربية االلكترونيةمواقع في ىذه الدراسة ب

الطفولة ، تاتي ىذه الدراسة كخطوة متواضعة في ة مرحممرحمة ميمة من حياة االنسان وىي 
 قيمو الثقافية والتربوية االولى الطفل وماتحققو في اكساب بكل اشكاليا ومة القيم ظتعرف من

 يات والرسائل المنبعثة من المواقع االلكترونية .امن خالل االتصال والتواصل مع الغ
القيم الواردة مضمون المواقع وتعرف منظومة في جانبيا التطبيقي الى تحميل الدراسة تيدف 

التي تستيدفيا مواقع االطفال االولويات في نوع القيم  عمى تعرفوالفي ىذه المواقع ، 
 المتخصصة بشكل عام .

ماىي منظومة القيم المتحققة في وسائل االتصال من ذلك تتجسد مشكمة البحث باالتي :
 .االلكترونيةواقع االطفال العربية والمتمثمة في حدود البحث بم االلكترونية

 أهمية البحث
تكتسب ىذه الدراسة اىميتيا من طبيعة الموضوع الذي تتناولو وىو التعرف عمى منظومة 

من ىذا  القيم المتحققة في عينة من مواقع االطفال االلكترونية ، وتاخذ الدراسة اىيمتيا
الموضوع من خالل االىتمام المتزايد بيذه المرحمة )مرحمة الطفولة ( عمى اعتبار انيا 

لممخزون المعرفي لمطفل ، ومرحمة االنفتاح عمى عالم المعرفة  ىالمرحمة التكوينية االول
 واكتساب الميارات المتنوعة .

 أهداف البحث 
 تتجسد أىداف البحث باالتي :

 مواقع  في احد وسائل االتصال االلكترونية القيم المتحققة منظمومةعمى تعرف ال ،
 االطفال العربية انموذجًا.

 عينات البحث.-كترونية لالكشف عن نسب ورود ىذه القيم في كل مواقع االطفال اال 
 حدود البحث 

ونية وتقتصر الدراسة عمى عينة تر االلكاالطفال تحدد البحث الحالي في تحميل مواقع 
المواقع العربية )الفعالة( وتعالج الدراسة معرفة ماىية منظومة القيم المتحققة في مقصودة من 

لروحية واالخالقية ىذه المواقع من خالل القيم )المعرفية والثقافية ،القيم االجتماعية ،القيم ا
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ى ستند التلمنظومة القيم  اداةمع اعداد ( والوقائيةية والجمالية ،القيم الصحية ،القيم الترويح
 ( .2212بركات ، فاتن سميم )مباحثة القيم لاداة 

كما تحددت المدة الزمنية لمبحث وتحميل عيناتو البحثية )المواقع االلكترونية العربية 
 . 2215-5-1ولغاية  2215-1-2لمفترة من  المخصصة لالطفال ( ،

 منهج البحث 
تتم في اطار  يةاالعالمبحوث غالبية اللكل بحث خطتو واىدافو المرسومة، ونظرًا لكون 

، استعمال المنيج البحثيا طبيعة المشكمة التي تناولالمنيج الوصفي التحميمي، فقد اقتضت 
وىو احد انواع المناىج العممية المتبعة في الدراسات الوصفية ) التي التحميمي الوصفي 

ما  تيدف الى تسجيل وصفي لمحقائق بأتباع المنيج العممي ، اي انيا تعرض موضوعاً 
، فضال عن ان ىذا المنيج ( .  114، ص 2212بطريقة موضوعية دقيقة ( . )فياض ، 

ستقصاء االىداف الظاىرة ، واالمحتوى والمضمونيتيح استعمال ادوات التحميل عمى مستوى 
تحميل التحميمي وذلك لالوصفي لذا اتبع البحث المنيج  الرسائل االتصالية . في والكامنة

وباستخدام اسموب تحميل  لألطفالونية العربية الموجية كتر مواقع االلمضمون عينة من ال
 المضمون .

  مجتمع البحث 
 االلكترونيةمنظومة القيم المتحققة في وسائل االتصال تمثل مجتمع البحث الحالي في دراسة 

فقد اختص البحث بالمواقع  االلكترونية ونظرا التساع مجتمع البحث وتعدد وسائل االتصال 
 وتربية وتثقيف العربية الموجية لالطفال والمختصة بتعميم)مواقع االنترنيت (  اإللكترونية

المواقع تعمل بصورة فعالة في ، وروابط ىذه وترسيخ القيم بمختمف انواعيا واشكاليا  االطفال
 اجراء الدراسة الحالية والتي التي حددت ضمن حدود البحث. مدة

 عينة البحث 
بناًء عمى ما تقدم من تحديد مجتمع البحث وبعد االطالع عميو ، تم اختيار عينة البحث 

والتي االلكترونية التعميمية الخاصة بالطفل  )االنترنيت( التي تكونت من مجموعة من المواقع
الكتروني انترنيت قع مو  22وقد بمغ عددىا ) الدراسة ،  ىذه تعمل بصورة فعالة لغاية اعداد
 : ( 2الممحق رقم ) ، وراجع( 1)( وكما ىو موضح في الجدول 
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 (1دو   اجل

 ونية العسبية اخلاصة بتعليم الطفلرتاملواقع االله

 االلهرتوني العهواى املوقعاضم  ت

 /http://kids.islamweb.net بهني وبهات 1

 /http://www.fanateer.com فهاتري 2

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

 http://www.egypty.com/tofola/index.htm طفولة 4

 /http://www.kids.jo/main ندع دوت جو 5

 /http://www.4kid1.com املسنب الصػري 6

 /http://www.majid.ae ماجد 7

 http://www.spacetoon.com/spacetoon/home.html ضبيظ توى 8

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

 /http://www.al-fateh.net الفاتح 10

 /http://www.alef-ba-ta.com ا ب ت 11

 /http://www.zamzamworld.com عامل شمصم 12

 /http://4kid1.com املسنب الصػري 13

 http://www.gernas.com/about.html عامل قسناع 14
 /http://www.mowahib.com عامل املوايب 15

 /http://www.taaaat.com تاءات 16

 http://www.yooyaland.com يوياالند 17

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

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

 http://www.mpl.org.eg/ar/kids/pages/P4.html زنو االطفا  20

 

 لمبحث الثاني )خمفية نظرية ودراسات سابقة(ا
 االتصال تعريف 

فكار والمعمومات واالتجاىات والمواقف من جية متمثمة انو فن نقل األ يعرف االتصال عمى
جل المشاركة او االثارة أي وسيمة من أو دولة الى اخرى بأفي فرد او مجموعة  او مجتمع 

 (.15،ص2225او االقناع .) زكي ،
فاالتصال ىو عممية التفاعل االجتماعي من أجل إشباع الحاجات المتنوعة، وىو من أىم  
لظواىر البشرية االجتماعية ألنو نتاج لمتفاعل بين الفرد والمجتمع وىو الضرورة البشرية ا

)الدليمي .شباع حاجاتو المتعددةأ الممحة المستمرة التي يعيش اإلنسان معيا طوال عمره ألجل
 (.6،ص2212،

 عمى اساس نقل االفكار واالراء والتواصل تقوماالتصال عممية وبذلك يمكن القول بان 
والمواقف والمعمومات الى الجميور ويقصد بالجميور ىنا الجمع الكبير من االفراد وىذا 

http://www.al-fateh.net/
http://www.zamzamworld.com/
http://www.gernas.com/about.html
http://www.gernas.com/about.html
http://www.taaaat.com/
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الجميور غير معروف لمقائم بالعممية االتصالية )المرسل( ويتميز بانو مختمف في الجنس 
 2213والعمر والطبقة والمكانة االجتماعية والثقافية وذوي ميول واتجاىات مختمفة .) طو ، 

 (.62،ص
ستمرار الحياة ، لذا اولى لحياة االنسان وتستمر معو بية االتصال تبدأ منذ المحظات االفعمم

خرين لنقل الخبرات والتأثر باآل التأثيرن اليدف ىو و مجتمع عنو ألأسرة أالغنى الي فرد او 
 (.43،ص2213والمعارف بين الناس والتواصل معيم .) طو ، 

األصل جميع األدوات التي تستعمل في صناعة  سائل االتصال يقصد بيا فيومن ذلك فان 
بالحاسبات اآللية  اً من ورق الصحيفة وانتياء اإلعالم و إيصال المعمومات إلى الناس بدءاً 

( االلكترونيةواألقمار االصطناعية، إال أن وسائل اإلعالم أو كما تسمى )وسائل االتصال 
او تجمع (.349،ص2228حجاب ،) واخرى مسموعة. تنقسم بصفة عامة إلى وسائل مقروءة

 بين االثنين كما ىو الحال في وسائل االتصال االلكترونية .
 وسائل االتصال االلكترونية 

، وبالرغم  تعد الشبكة الدولية لممعمومات اكبر الشبكات شمولية لممعمومات واوسعيا انتشاراً 
الواقع قد تجاوز  من حداثة انتشار استخدام ىذه الشبكة عمى نطاق عالمي فان عمرىا في

من الزمن ، وقد نمت ىذه الشبكة خالل السنوات العشر الماضية بمعدالت عقود  االربع
مذىمة والتوجد اي مؤشرات عمى ان ىذه المعدالت سوف تنخفض في المستقبل )مغايري 

  (.7،ص2222،
كبير  كان لظيور االنترنيت في العالم بمثابة ثورة في عالم االتصال تالشت فييا الى حدو 

الفوارق التقميدية بين وسائل االعالم االخرى . فقد اصبح االن قراءة اي موضوع مصحوب 
بمادة مسموعة ومرئية ورسوم توضيحية ، مسالة التحتاج سوى ضغط زر عمى موقع 
الكتروني تجد فيو المادة االعالمية بكافة تفاصيميا ومعموماتيا الخمفية ، وتعد شبكة 

الجديدة  االلكترونيةوسائل االتصال  ىكإحديات الحديثة التي نجحت التقن ىاالنترنيت احد
 ( .116،ص2212في تحقيق رؤية عن القرية العالمية .) فياض ،

،   Network  International ىي اختصار الكممة االنجميزية (Internet) فكممة انترنت
مجموعة شبكات مع بعضيا ومعناىا شبكة المعمومات العالمية، الشبكة التي يتم فييا ربط 

البعض في العديد من الدول عن طريق الياتف واألقمار الصناعية، ويكون ليا القدرة عمى 
 server) تبادل المعمومات بينيا من خالل أجيزة كمبيوتر مركزية تسمى باسم أجيزة الخادم
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كما تسمى التي تستطيع تخزين المعمومات األساسية فييا والتحكم بالشبكة بصورة عامة،  (
  .المستفدين أجيزة الكمبيوتر التي يستخدميا الفرد باسم أجيزة 

ان العامل الميم في شبكة االنترنيت ىو مواقع االنترنيت االلكترونية المختمفة . اذ يعرف 
بانو مجموعة من الصفحات والنصوص والصور والمقاطع Website الموقع االلكتروني 

المترابطة وفق ىيكل متماسك ومتفاعل ييدف الى عرض ووصف المعمومات  الفديوية
والبيانات عن جية ما او مؤسسة ما ، بحيث يكون الوصول اليو غير محدد بزمان والمكان 
ولو عنوان فريد محدد يميزه عن بقية المواقع عمى شبكة االنترنيت .) الزعبي والشرايعة ، 

مكان عمى شبكة االنترنيت او الويب يتكون   Siteوالموقع  ( .352-351، ص  2224
من صفحات لممعمومات ترتبط عادة بموضوع معين ، ولكل موقع عنوانو المستقل عمى 

 الشبكة .
ىم مانتج عن ثورة تكنولوجيا المعمومات أشبكة االنترنيت من  ن  إعموما يمكن القول      

 (.312،ص2213عمي،و )الفريداوي ثة، ليا طرق متعددةوىي وسيمة اتصال الكترونية مستحد
االنترنت ىي وسيمة اتصال تكنولوجية عالية الجودة  ن  إيمكن القول في ىذا المجال ، واخيرا 

واسعة االنتشار، تتميز باالستقاللية والالمركزية ليا أدواتيا و قواعدىا الخاصة، ليا 
المجاالت وخاصة في فر مجموعة ال تحصى من الخدمات في شتى اىا وزبائنيا وتو و ممستعم

من خالل مواقع  وفي ىذه الدراسة تتمثل المعمومات بنوع القيم المتحققة مجال المعمومات،
  .االلكترونيةاالنترنيت الموجية الى الطفل العربي وىي جزء من منظومة االتصال 

 الطفل ووسائل االتصال االلكترونية :
والحداثيا أثار واضحة في بقية عمره تعد الطفولة مرحمة اساسية في عمر االنسان  
 يةمرحمة االساسالكان ذلك في السموك ام في الصفات الشخصية .فالطفولة ىي أسواء 

لجميع سمات الفرد وتكويناتو الوراثية والبيئية وىي التي تحدد ابعاد نموه الرئيس ،  يةوالتكوين
ية واالدراكية ، وكذلك ولكل مرحمة من مراحل النمو خصائصيا الجسمية والحركية والعقم

المغوية والجمالية واالنفعالية والروحية والدينية ، وتؤدي وسائل االتصال االلكترونية )منيا 
وثقافيًا وعاطفيًا  مواقع الطفل االلكترونية ( دورًا بالغًا في تنمية الطفولة تربويًا واجتماعياً 

ع مداركيم ورسم شخصياتيم من ىمية في تنمية قدرات االطفال وتوسيألليا من ا، و وعقمياً 
داة أنيا أاالنسانية ، كما يطرح من موضوعات تبرز القيم االخالقية والوطنية و  خالل ما
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توجيو وارشاد وامتاع وتنمية لمذوق الفني، حيث يكون الطفل في ىذا السن بحاجة الى 
 المعرفة واكتساب الميارات في الحياة اليومية .

يا الوسائل االلكترونية اصبحت في الوقت الحاضر بما ليا عموما ان وسائل االتصال ومن
 من تأثير شريكة لالسرة والمدرسة في تربية الطفل وترسيخ منظومة القيم لديو .

فاالنترنيت بما يمثمو بالمواقع االلكترونية ومنيا المخصصة لمطفل ، ىي من الوسائل التي 
ذه المواقع ممكن ان تكون عامال مؤثرًا ليا دور كبير في تربية الطفل والعناية بو ، الن ى

بطريقة مباشرة وغير مباشرة في عقل الطفل ووجدانو ، ومثل ىذا التأثير الذي يستجيب لو 
الطفل بسيولة يحقق اىدافو المبتغاة منو ، والسيما ان عقل الطفل في ىذه المرحمة خامة لينة 

المخصص لمطفل يمثل احدى يمكن تشكيميا بالصورة التي نريد ، والموقع االلكتروني 
الوسائل التي تغذي ميمو الفطري الى المتعة الفنية حيث تفتح امام خيالو مجاال لالنطالق في 

 ( .3، ص  2214عالم الطفولة .) بالعبيد ، 
 منظومة القيم 

تزايد االىتمام بدراسة القيم في العصر الحالي ، وذلك تمشيًا مع التطور التكنولوجي وعصر 
المعمومات واالقنية الفضائية ، وانطالقًا من كونيا تشكل محددًا رئيسًا لمسموك االنساني تفجر 

، ومكونًا ميمًا من مكونات ثقافة المجتمع التي تتباين من مجتمع الى اخر تبعا الختالف 
 (.195،ص2212االنظمة والبيئات االجتماعية المختمفة .) بركات ،

التصورات والمفاىيم التي تكون اطارًا لممعايير واالحكام القيم مفيوم يدل عمى مجموعة من ف
والمثل والمعتقدات والتفضيالت التي تتكون لدى الفرد من خالل تفاعمو مع المواقف والخبرات 
الفردية واالجتماعية ، بحيث تمكنو من اختيار اىداف وتوجيات لحياتو ويراىا جديرة 

ت او االتجاىات او السموك العممي او المفظي بتوظيف امكاناتو وتتجسد من خالل االىتماما
 (.379،ص 2213) شريف ،.بطريقة مباشرة وغير مباشرة 

بانيا أفكار معيارية توجو السموك ، التي ترى القيم ،  وقد اكدت عمى ذلك "كارين وانس"
وتزوده بمعايير خارجية وداخمية عمى نحو ما يكافح الناس من أجمو، وتزود السموك باألساس 

 (. 145،ص222)السعيد ،.خالقياأل
منظومة من المعتقدات والدوافع واالىداف ذات صبغة  :القيم ىي  ن  إوبذلك يمكن القول 

وتمثل اطارًا مرجعيًا يحكم  عقمية وجدانية ،تقررىا الجماعة ويتشربيا الفرد عبر مراحل عمره،
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الفاظ وما يصدر عنو من ويمكن قياسيا من خالل ما يعبر عنو الفرد من  ويوجو تصرفاتو،
 (. 612 ،ص2224سموك.)عميان وعسمية،

( بان القيم ىي معيار لمحكم عمى كل مايؤمن  136، ص  1995كنعان ) ومن ذلك يرى 
بو مجتمع من المجتمعات البشرية ، ويؤثر في سموك افراده ، حيث يتم من خاللو الحكم 

                                 ل افكاره ومعتقداتو.عمى شخصية الفرد ، ومدى صدق انتمائو نحو المجتمع بك
 (.136،ص1995)كنعان ،

)تيتي  منهاوقد امكن تحديد أهم وظائف القيم عمى المستوى الجماعي    
 (78-77،ص2214،

  تعمـل عمـى توحيـد أفـراد المجتمـع، ألنيـا تخمـق شـعور مشـتركا بـين أفـراد المجتمـع
فيعتبرون " ، تشكيل ما يصطمح عميو "التمحور حول الذاتالواحـد و  تسـاىم فـي 

 باالعتزاز بثقافاتيم والتضامن مع بعضيم وىو ما يجعميم يشعرون  قيميم أفضل القيم
 البعض .

  القـيم تخمـق شخصـية واحـدة فـي المجتمـع ، فوجـود قـيم واحـدة متعـارف عمييـا
ة بينيم، إذ تعتبر الشخصية ومشـتركة بـين أفـراد المجتمـع يخمق سمات واحد

 .االجتماعية ىي مفتاح التعارف والتفاعل بين المجتمعات
  مـن مصـادر الضـبط االجتمـاعي وذلـك مـن خـالل مـا يمتمكـو  اً تمثـل القـيم مصـدر

المجتمـع مـن قـيم أخالقيـة ومعـايير خاصـة بـو تميـزه عـن المجتمعـات األخـرى، فيـي 
 . في المجتمعىـي التـي تحـدد الجزاء والعقاب ب أو الخطـأ و التـي تحـدد الصـوا

  تعمل عمى ربط أجزاء الثقافة بعضيا ببعض حتى تبدو متناسقة، كما أنيا تعمل عمى
إعطاء ىذه النظم قواعد ومعايير تستقر في ذىن أفراد المجتمع المنتمين إلى ىذه 

 .الثقافة أو تمك
ان " القيم االنسانية ىي اىداف مرغوبة تتباين  Scgwartzوسواراتز   Sagivويرى ساجيف 

 Sagiv & Scgwartz)في اىميتيا ، وتفيد كمبادىء توجييية في حياة االنسان ".
,1995:P.430) 

اليوجد تصنيف شامل قد شكال كثيرة ، ورغم انو أنواع و أومن ذلك قد تم تصنيف القيم الى 
سموك واالدوار االجتماعية وتختمف من مجتمع نماط الأنيا ترتبط ارتباطا وثيقا بذلك أللمقيم و 
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)الفريداوي ا نجد بعض التصنيفات ومنيا تصنيفاال اننالى اخر ومن فمسفة الى اخرى ، 
 الى : االقرب لموضوع البحث والذي صنفيا (  2213وعمي ،

القيم االجتماعية وتضم قيم : ) حب االىل والتواصل معيم ، محبة االخرين والتواصل  اوال:
 معيم ،التعاون ، الصداقة (.

القيم العممية وتضم قيم : ) اىمية العمم ومحبتو ، االبتكار واالبداع ، التفكير العممي ،  ثانيًا:
 حب المطالعة (.

بيعة ، التذوق الفني ، االىتمام بالمظير واالناقة ) حب الط:القيم الجمالية وتضم القيم  ثالثًا:
 ،حماية البيئة (.

في القول والعمل ، التسامح ،  االخالص : القيم الروحية االخالقية وتضم القيم  رابعًا:
فضال عن القيم الصحية والوقائية والتي تضم قيم مانة ، االيمان باهلل ، احترام االديان .األ

 يئة ، الوقاية والنظافة .الحفاظ عمى الجسم ، الب
( ، تطمق عمى كل ماىو جدير باىتمام الفرد العتبارات 1994فالقيمة كما ذكر سميث )     

-Smith ,1994,PP79مادية او معنوية او اجتماعية او اخالقية او دينية او جمالية .)
84.) 

، وذلك تماشيًا مع  قد تزايد االىتمام بدراسة القيم في العصر الحاليو ن  إيمكن القول عموما 
التطور التكنولوجي وعصر تفجر المعمومات واالقنية الفضائية ، انطالقًا من كونيا تشكل 
محددًا رئيسًا لمسموك االنساني ، ومكونًا ميمًا من مكونات ثقافة المجتمع التي تتباين من 

،  2212ت ،مجتمع الى اخر تبعًا الختالف االنظمة والبيئات االجتماعية المختمفة.) بركا
 (. 195ص 

 السابقة الدراسات
قامت الباحثة في استكشاف ميدان التخصص من خالل البحث في ادبيات ومصادر  

مجال منظومة القيم في  تناولت موضوعاتياومراجع التخصص بحثًا عن دراسات سابقة 
محمية لم تجد اي دراسة  لكنيا وتحديدًا مواقع الطفل العربية، ، االلكترونية وسائل االتصال

التي بحثت اال ان ىناك بعض الدراسات العربية ،بحثت في موضوع البحثمشابية او عربية 
عمى  في بعض المفاىيم الواردة في ىذه الدراسة ومنيا الدراسات التي بحثت في مجال القيم 

ر وسائط ( ، " القيم التربوية في برامج االطفال ودو  2221دراسة )كنعان سبيل المثال 
مدى توافر القيم في عينة من قصص  ، " (2212دراسة )بركات ، و االعالم في تعزيزىا"، 
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" دور وسائل االعالم في تفعيل قيم المواطنة ،( 2214االطفال في سورية " .ودراسة )تيتي ،
ودراسة )حسن حالة الثورات وقيم االنتماء لدى الشعوب العربية " . –لدى الرأي العام 

ون المصري يز سمسالت الرسوم المتحركة في التمف، " القيم التي تتضمنيا افالم وم ( 2222،
الدراسات تختمف من حيث العنوان والمشكمة البحثية واالىداف واجراءات وجميع ىذه "، 

، وبذلك يمكن القول انو التوجد دراسة سابقة مشابية لمدراسة عن الدراسة الحالية البحث 
 . باحثةعمى حد عمم ال الحالية

 ) االطار الميداني لمبحث( المبحث الثالث
 اجراءات البحث :

 التحميل :داة ا
اما تبني اداة محكمة لتحديد منظومة ن وىما: اكان ىناك خيار ىذه الدراسة متطمبات تنفيذ ل 

بمنظومة القيم ، ونظرا لوجود اداة خاصة  اعدادالقيم المتحققة في مواقع الطفل العربي او 
ة القيم ادأاستعانت الباحثة ببعض الدراسات االخرى التي تم فييا اعداد اداة لقياس القيم ، 

باتجاه يصب لصالح اجراءات البحث واعدادىا ( مع تقنينيا  2212،  بركاتفاتن سميم )ـل
ة من داة المعد  األ استندت الى من حيث األصل (،2212الحالي ، عمما بان دراسة )بركات ،

ومنيا القيم الوطنية والقومية  فييامن خالل استبعاد بعض القيم الواردة ( 1995قبل )كنعان ،
 والعممية واالقتصادية واالنسانية والقيم الرياضية ، فضال عن بعض القيم المعرفية والعممية ،

اصبحت اداة تحديد  ذلكاخرى منيا قيم معرفية وثقافية وقيم احترام العمل ، وب اً واضافت قيم
القيم المعرفية والثقافية ، مجموعة القيم االجتماعية ، القيم الروحية واالخالقية ، القيم تتضمن)

 .القيم التروحية والجمالية ، القيم الصحية والوقائية ( 
 ، تكامل الشخصيةفئة استبعاد مجموعة قيم وبعد اعداد االداة وعرضيا عمى الخبراء ، تم  

( . 1ممحق رقم ال -(2)جدول رقم المى رأي الخبراء الذين عرضت عمييم االداة ) بناءا ع
لكي تالئم طبيعة البحث  ( .2212بركات ،فاتن سميم ) الباحثة والتي كانت متبناة من قبل 

وبذلك اصبحت االداة يخرج عن نطاق التخصص ،  الحالي واىدافو الموضوعة ، وحتى ال
لمفئة العمرية من مرحمة الطفولة  داة البحث وىيأالمحددة والمعنية بلفئة العمرية امع تتوافق 

 لألطفالونية المخصصة تر وثانيًا مع مجتمع البحث وىي المواقع االلك، سنوات ( 5-8)
 ( . 3ممحق رقم )الداة بشكميا النيائي كما في اصبحت األبذلك ( و العربية منيا)
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استمارة لتحميل المحتوى ، والتي يتم فييا انزال البيانات والمعمومات  قامت الباحثة باعدادثم 
ا من المواقع االلكترونية الخاصة باالطفال ، فاصبحت االستمارة التي يتم الحصول عميي
ة وىي فئة القيمة المعرفية ( فئات رئيس5الى عدة فقرات ومن )بشكميا النيائي مقسمة 

( محاور 8محاور ، وفئة القيمة االجتماعية والتي تتكون من )( 4والثقافية والتي تتكون من )
( محاور ، وفئة القيمة الترويحية الجمالية وتتألف من 7، وفئة القيمة الروحية االخالقية من )

ليصبح عدد الفئات االجمالي  .( محاور6ة الصحية والوقائية من )( محاور ، وفئة قيم7)
 ( محورًا.32( فئات وعدد المحاور االجمالي )5)

 خطوات التحميل 
ت صفحة الموقع د  تحميل المحتوى )المضمون( ، حيث ع اتبعت الباحثة اسموب 

في كل صفحة من تحميل بيدف معرفة مدى تحقق منظومة القيم فئة لم يااللكتروني ى
من خالل اعطاء كل صفحة وزنًا واحدًا و ، ة لمموقع ت الموقع باستثناء الصفحة الرئيسصفحا

  من ثمو ،  في حالة تحقق وجود محور القيمة الوارد في اداة التحميلقيمة واحدة  اي وحدة
ىذا رات ظيور فئات التحميل في مجموعة المواقع االلكترونية )عينات البحث ( ، اتكر  رصد

 االتية : قد تم تحميل المواقع وفق االجراءات العمميةو 
ة التي صمم صفحاتو بغية تعرف الفكرة الرئيس تم تصفح كل موقع الكتروني بجميع -

 من اجميا الموقع .
وان كانت من ضمن الفئة الكتروني ، التي يستيدفيا كل موقع العمرية تم تحديد الفئة  -

ونية تر تكون المواقع االلك ( وعادة مافئة االطفال ) موضوع الدراسة الحالية وىي 
( سنوات . لكون ىذه الفئة ىي فئة )** (8-5) ىي لمفئة العمرية لألطفالمصممة ال

 .القابمة لمبناء واكتساب المعارف في مرحمتيا االولى
في كل موقع الكتروني باعتبار ان الصفحة االلكترونية تم تحديد عدد الصفحات  -

 .الستكشاف منظومة القيم المتحققةتمثل وحدة لمتحميل 
من عينات البحث لمتعرف عمى ابرز موقع الكتروني  القيام بعممية تحميل اولية عمى -

 النتائج المتوخاة. 
 ومن ثم تفسير الجداول .وتوزيعيا وجدولتيا وتنظيميا ترتيب الفئات  -
جمع التكرارات التي تنتمي الى كل قيمة في الموقع االلكتروني ومن ثم في مجموع  -

 القيم بحيث اصبح ىناك جدول لمقيم يتضمن مجموع التكرارات امام كل قيمة .



  2017دللة دياىل /                                                                                                                     العدد الجالح والطبعوى     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

152 
 

 الوسائل االحصائية
قياس لالمئوية التكرارات والنسب طريقة باستخدام ىداف الدراسة قامت الباحثة ألغرض تحقيق 

عن االسئمة موضوع الدراسة ،  ولإلجابةقوة الظاىرة الناتجة بالتحميل بالقياس الى قريناتيا 
 وقد خرجت الباحثة بمجموعة من النتائج واالستنتاجات.

 النتائج  
االلكترونية  ةالدراسة الحالية الى تعرف منظومة القيم المتحققة في مواقع الطفل العربيىدفت 

 وبعد تحميل المحتوى فان الدراسة توصمت الى النتائج االتية :
 محور منظومة القيم المعرفية والثقافية :اوال: 

 (3اجلدو  زقم  

 ( عيهات الدزاضة20والجكافيةيف املواقع االلهرتونية  التهسازات والهطب املئوية لفئة مهظومة الكيم املعسفية 
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1 * * * *  *   * * * *   *  * * * * 41 07 

2 *  * *  * *  *  *  *  *  * *  * 41 07 

3 * * * *  *   *  *  *  *   *  * 44 55 

4 * * * * * *   *  * * *  *  * * * * 45 05 
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 النسبة المئوية : %                    ك: تكرار                        م: موقع                              
 

 نسبة قيمة( فيما يخص منظومة القيم المعرفية والثقافية بان 3يتبين من نتائج جدول رقم )
مرة ،  14% ( وبتكرار قدره 75االولى وبنسبة قدرىا)  بالمرتبة  المعارف الطبيعية جاءت

%( بينما جاءت قيمة االبتكار واالبداع بالمرتبة 72وتمييا قيمة العمم بالمرتبة الثانية وبنسبة )
%( .اما النسبة الكمية المتحققة لمنظومة 55ب المطالعة بالمرتبة الرابعة وبنسبة )سالثالثة وح

 تكرار. 52% وبتكرار كمي قدره 65القيم المعرفية والثقافية فقد مثمت نسبة 
 

 ثانيًا: محور منظومة القيم االجتماعية :
 (4اجلدو  زقم  

 ( عيهات الدزاضة20املواقع االلهرتونية   االجتماعية يفالتهسازات والهطب املئوية لفئة مهظومة الكيم 
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1 *  *                  1 22 
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الصداقة قد حصمت ( منظومة القيم االجتماعية يالحظ بان قيمة 4من خالل الجدول رقم )
%( وقد حازت عمى المرتبة االولى بين بقية القيم تمييا 85وبنسبة ) اً ( تكرار 17عمى )

%( ، اما 72بالتسمسل قيمة الكرم والعطاء التي حصمت عمى المرتبة الثانية وبنسبة قدرىا )
( وبنسبة 12قيمة محبة الناس واحتراميم وتقديرىم فقد جاءت بالمرتبة الثالثة وبتكرار قدره ) 

االخرى من قيم فئة منظومة القيم االجتماعية ، اذ جاءت قيمة %( ، ثم تمييا القيم 62)
( 8%( ، تمييا قيمة حب االيثار بتكرار قدره )52العمل واحترامو بالمرتبة الرابعة وبنسبة )

، قيمة  %( حيث حصمت عمى المرتبة الخامسة ، وتساوت بالمرتبة السادسة42وبنسبة )
( تكرارات وبنسبة 6لروح الجماعية وبتكرار قدره )التعاون وتنمية االمصمحة الجماعية وقيمة 

%( ، بينما جاءت بالمرتبة السابعة واالخيرة قيمة محبة االىل واحتراميم وبتكرار 32قدرىا )
اما مايخص محور فئة القيمة الثانية ، منظومة القيم االجتماعية %( .12( وبنسبة )2قدره )

 %.46.87( تكرارًا وبنسبة قدرىا 75، فقد حصمت عمى )

 ظومة القيم الروحية واالخالقيةثالثًا: محور من
 (5اجلدو  زقم  

 ( عيهات الدزاضة20يف املواقع االلهرتونية  السوحية واالخالقيةالتهسازات والهطب املئوية لفئة مهظومة 
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2 *   *  *   * *  *  *  *  *  * 22 42 

1 * * * *  *   * * * *  * * *  *   22 54 

2 *     *   *     *     * * 5 22 

3 *  *    * * * * * *    *  *  * 22 44 

4  * *   *  *  * * *  * * * * * * * 23 22 

5 * * * * * *   *  *   *  * * *  * 21 52 

2 *  *   *  * * * *   *    * *  22 42 
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 النسبة المئوية : م: موقع                  ك: تكرار              % 
 

الروحية ( النتائج المتحصمة ضمن المحور الثالث ، منظومة القيم 5يبين الجدول رقم )
داب الحديث والسير والتعامل بالمرتبة االولى وبنسبة قدرىا آواالخالقية ، جاءت قيمة 

( تكرار ، قيمة االلتزام بالصدق واالمانة 13%( ، تمييا بالمرتبة الثانية وبتكرار قدره )72)
( ، %62%( ، ثم بالمرتبة الثالثة قيمة احترام الكبار والمعممين وبنسبة )65وبنسبة قدرىا )

وجاءت بالمرتبة الرابعة بعدد التكرارات قيمة التسامح والعفو والرحمة والرفق وبتكرار قدره 
%( ، بينما نجد ان قيمة التمسك باالخالق الكريمة وقيمة 55( تكرار وبنسبة قدرىا )11)

( تكرارات وبنسبة 12احترام الدين قد جاءت بالمرتبة الخامسة بالتساوي وبتكرار قدره )
، وجاءت حسب نتائج الدراسة فيما يخص الفئة الثالثة الروحية واالخالقية ، قيمة %( 52)
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 ( تكرارات وبنسبة 6وبتكرار قدره )التواضع والظرف والمطافة والتأدب بالمرتبة السادسة 
( تكرارًا وقد مثمت نسبة 76%( .بينما نجد المحور الثالث قد حصل عمى )32)
(54.28 .)% 

 القيم الترويحية والجمالية   رابعًا: محور منظومة
 (6اجلدو  زقم  

 ( عيهات الدزاضة20املواقع االلهرتونية   واجلمالية يفالتهسازات والهطب املئوية لفئة مهظومة الرتوحيية 

              
  

 القيمة  

م 
2 

م 
1 

م 
2 

م 
3 

م 
4 

م 
5 

م 
2 

م 
2 

م 
2 

م 
22 

م 
22 

م 
21 

م 
22 

م 
23 

م 
24 

م 
25 

م 
22 

م 
22 

م 
22 

م 
12 

 % ك

2 *  * *  *   * * * *  *  *  * * * 22 54 

1 * * * *  *   * * * *  * * *  *   22 54 

2 *  *   *   *     *    * * * 2 32 

3 * * * *  *   * * * *   *  * * * * 23 22 

4 *  * *  * *  *  *  *  *  * *  * 21 52 

5 * * * *  *   *  *  *  *   *  * 22 44 

2 * * * * * *   *  * * *  *  * * * * 24 24 

 52.31 25 5 3 2 1 1 4 2 2 3 5 2 2  2 2 2 5 2 3 2 الكلي

 م: موقع                  ك: تكرار              % النسبة المئوية 
يدانية ، والخاصة بالمحور ( نتائج الدراسة الم6من خالل مالحظة الجدول رقم ) 

، فئة منظومة القيم الترويحية والجمالية ، اظيرت النتائج بان قيمة محبة الطبيعة قد  الرابع
%( تمييا من حيث النسبة والتكرار بالمرتبة الثانية 75جاءت بالمرتبة االولى وبنسبة قدرىا )

%( ، 72وبنسبة قدرىا ) اً ( تكرار 14قيمة ممارسة اليوايات )االدبية والفنية ( وبتكرار قدره )
نما تساوت قيمة المرح والمعب وقيمة االستمتاع بالخبرة الجديدة ، بالمرتبة الثالثة وبنسبة بي

%( ، اما المرتبة الرابعة فقد حصمت عمييا قيمة التعبير الذاتي المبدع وبنسبة 65قدرىا )
وبنسبة قدرىا  اً ( تكرار 11%( تمييا قيمة حب المغامرة والرحالت وبتكرار قدره )62قدرىا ) 

%( حيث احتمت المرتبة الخامسة ، وكانت المرتبة السادسة واالخيرة من مراتب ىذا 55)
%( . 42( تكرارات وبنسبة قدرىا )8المحور ىي قيمة االحساس بالجمال اذا حصمت عمى )

وفيما يخص المحور الرابع فقد كانت عدد التكرارات الكمية لجميع القيم الواردة في ىذا 
 %( .61.42سبة قدرىا )( تكرارًا وبن86المحور )
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 ائية  خامسًا: محور منظومة القيم الصحية والوق
 (7اجلدو  زقم  

 ( عيهات الدزاضة20يف املواقع االلهرتونية  لفئة مهظومة الصخية والوقائية  التهسازات والهطب املئوية

              
  

 القيمة  

م 
2 

م 
1 

م 
2 

م 
3 

م 
4 

م 
5 

م 
2 

م 
2 

م 
2 

م 
22 

م 
22 

م 
21 

م 
22 

م 
23 

م 
24 

م 
25 

م 
22 

م 
22 

م 
22 

م 
12 

 % ك

2 *  *   *   *  *   * * *  *   2 34 

1   *   *   *  *    *   * * * 2 32 

2 *   *  *    *  *    *  *  * 2 32 

3  *     *    *  *  *  *    5 22 

4 * * * *  *   * * * *  * * *  *   22 54 

5 *     *   *     *    * * * 2 24 

 %31.4 42 2 1 4 2 2 3 2 2 1 3 1 3  2 4  1 2 2 3 الكلي

 م: موقع                  ك: تكرار              % النسبة المئوية 
بينت النتائج  ومة القيم الصحية والوقائية ،( والخاص بنتائج المحور الخامس محور فئة منظ7عند الرجوع الى الجدول رقم )

بالمرتبة  %( ، بينما جاءت65( تكرار وبنسبة )13قيمة الحفاظ عمى الجسم قد جاءت بالمرتبة االولى وبتكرار قدره ) ن  أ
%( ، واحتمت المرتبة الثالثة كل من قيمة النظافة وقيمة 42دابو ونظامو ( وبنسبة قدرىا )آو  ىميتو،أالثانية قيمة الطعام )
%( ، بينما احتمت المرتبة الرابعة قيمة الحفاظ عمى البيئة وبنسبة قدرىا 42سبة قدرىا )( تكرارات وبن8الوقاية وبتكرار قدره )

( تكرارات وبنسبة قدرىا 6%( ، تمييا من حيث التسمسل وبالمرتبة الخامسة قيمة العالج والتداوي وبتكرار قدره )35)
 .%(4225بنسبة قدرىا )و  اً ( تكرار 51)%( .وفيما يخص عدد التكرارات الكمية لممحور فقد حصل ىذا المحور عمى 32)

    الرئيسية القيم منظومة لفئات والنسب التكرارات: سادسا
 (1   زقم الشهل

 السئيطية الكيم مهظومة لفئات املئوية والهطب التهسازات

 

 

 

 

 

 

 

 
( يتبين بان القيمة المعرفية والثقافية والتي مثمت المحور االول من 1من خالل الشكل رقم )

%( ، اذا جاء ىذا المحور بالمرتبة االولى 65منظومة القيم قد حصمت عمى نسبة ) فئات
مقارنة مع بقية المحاور ، حصل محور منظومة القيم الترويحية والجمالية بالمرتبة الثانية 

%( يميو محور منظومة القيم الروحية واالخالقية ، اذ جاء بالمرتبة الثالثة 61وبنسبة قدرىا )
( ، وبالمرتبة الرابعة محور منظومة القيم  54228مسل وبنسبة قدرىا )من حيث التس

%( ، وبالمرتبة الخامسة من مراتب المحاور ، محور 46.87االجتماعية وبنسبة قدرىا ) 
( ، وقد جمعت محاور القيم تكرارات 4225منظومة القيم الصحة والوقائية وبنسبة قدرىا )

( تكرارًا في حالة توافر جميع القيم في جميع مواقع 642صل )أمن  اً ( تكرار 342قدرىا )

4م  1م   3م   1م   5م   0م   0م   8م   9م   47م   44م   41م   43م   41م   45م   40م   40م   48م   49م   17م    

43441414142343424 المعرفية والثقافية 

6272161556431632672 االجتماعية

6353161365546252635 الروحية واالخالقية 

7476171736433522746 الترويحية والجمالية 

433251424213431523 الصحة والوقائية 

0
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( يبين عدد التكرارات لكل فئة من فئات 2والشكل رقم )االطفال االلكترونية عينات البحث ،.
 كترونية ، عينات البحث .لمنظومة القيم موزعة عمى مواقع االطفال اال

 (2شهل زقم   ال

 مهظومة الكيم السئيطية موشعة على مواقع االطفا  االلهرتونية  عيهات البخح (التهسازات والهطب املئوية لفئات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 االستنتاجات

 بية ىي القيم نتائج البحث بان منظومة القيم المتحققة في مواقع االطفال العر  تبين
المعرفية والثقافية، والقيم االجتماعية، والقيم الروحية واالخالقية، والقيم الترويحية 

من خالل النتائج ايضا جاءت من حيث تسمسل و ، والقيم الصحية والوقائية .والجمالية
محاور منظومة القيم ) القيم المعرفية والثقافية ، القيم الترويحية والجمالية ، القيم 

 الروحية واالخالقية ، القيم االجتماعية ، القيم الصحية والوقائية (.
 لمستخدمة في ىذه الدراسة )اداة منظومة القيم بان االداة ا اتضح من نتائج البحث

 .في ىذه الدراسة( قد لبت الغرض الذي استخدمت من اجمو ةالمتحقق
  ىناك بعض مواقع الطفل االلكترونية كانت نسب ورود بعض القيم فييا قميمة وربما

يرجع ذلك لكونيا مواقع في مجمل فعاليتيا ، مواقع متخصصة اكثر في اتجاىات قيم 
 مثال ذلك االتجاه نحو محور القيم الترويحية والجمالية . معينة

  بان العديد  باألطفاللوحظ من خالل مراجعة المواقع االلكترونية العربية المتخصصة
بمواقع  وازنةً ، م ارغم وجود عنوان الكتروني لي(  ةغير فعالال تعمل )روابطيا منيا 

 . عناوينيا االلكترونية ( فعالةروابطيا )عمل و ال االجنبية ، فان اكثرىا تطفاال

 

 التوصيات 
  وسائل االتصال االلكترونية  ىحدإك باألطفاليمعب الموقع االلكتروني المتخصص

اليوم في عالم االسرة والطفل ، وذلك لتوفر االنترنيت في معظم البيوتات  ماً يمدورًا 
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وبالتالي ىناك حاجة العربية وفق مفيوم العولمة وانتشار وسائل االتصال الحديثة 
لالىتمام بيذا النوع من وسائل االتصال بما يحقق توجيا لغرس منظومة القيم لدى 

 الطفل العربي.
  ضرورة التزام مصممي المواقع االلكترونية والقائمين عمييا في توزيع القيم بشكل

متوازن عمى مجاالت الموقع المخصص لمطفل ال التركيز عمى قيم معينة دون 
 االخرى.

  ىناك حاجة لتشجيع ادارات رياض االطفال والمدارس ، عمى ترسيخ منظومة القيم
سماح ليم بتصفح مواقع الطفل االلكترونية لما ليا من اثر المن خالل تعميم االطفال ب

 في اكساب االطفال القيم المتنوعة وبالتفاعل فيما بينيم .
  العراق مثال ذلك دائرة قيام الجيات المختصة بالطفل في بتشجيع توصي الدراسة

ل في وزارة الثقافة بتبني انشاء مواقع الكترونية محمية متخصصة في زرع اطفثقافة اال
 منظومة القيم بكل اشكاليا .

  وسائل  ىحدكإاجراء المزيد من الدراسات التحميمة المختصة بمواقع الطفل االلكترونية
 .االلكترونيةاالتصال 

Abstract 
The Achieved System Values in the Electronic Communication 

(Arabic Children's Websites as a Model) 
Keywords : The Electronic of Communication, System Values, Websites 

Inst. Rabab Karim Gita'an 
University of Diyala - College of Fine Arts 

            The current study attends its importance from the nature of the 

subject matter which deals with identifying the achieved system values  

in electronic children's websites as samples. The current study 

highlights its importance through the growing interest in this stage 

(childhood), which considers as the first formative stage of child's 

knowledge, and the stage of opening to the world's knowledge and 

acquiring diverse skills.  The study problem is limited to the current 

question (What is the system values achieved in mass communication 

represented by the Arabic children's websites). The study objectives 

are the following: 
Identifying the achieved system values in one system and mass 

communication (Electronic), Arabic children's websites as a model. 
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Finding out the percentage of these values in all electronic websites 

and children's samples. 
Adopting the tool of measurement for the detection of the values 

system and what are they in the Arabic electronic children's website? 

           The study follows a descriptive analytical method, it consists of 

(20) website intends for children, which has been measured the values 

system tool, then data analyzed by content analysis. The study came 

with a set of results ,the most important results that knowledge and 

cultural values received the largest area in the Arabic children's 

websites, then the recreational , aesthetic , spiritual and moral values 

are running after.  A set of conclusions and recommendations are 

drawn , including: the study recommends by encouraging Iraq 

authorities concerned with child e.g. , the Department of the child in 

the Ministry of Culture in the adoption of the establishment local 

websites specializing in transplant system of values in all its forms. 

 
 
 

 الهوامش
 .)*( لم تجد الباحثة اي موقع محمي عراقي مخصص لالطفال

( ، " مدى توافر القيم في عينة من قصص 2212بركات ،) فاتن سميماداة القيم لدى : )**( راجع 
 .198، ص ، العدد الثالث 26االطفال في سورية  "، مجمة جامعة دمشق ، المجمد 

 
 المصادر

  "، القيم التربوية المتضمنة في القصص ضمن بالعبيد ، شيخة بنت عبداهلل احمد
المرحمة االبتدائية "، ) رسالة ماجستير غير منشورة(  ،  –النشاط غير المنيجي 

 .2214جامعة ام القرى ، السعودية ،
  ،" بركات ، فاتن سميم ،" مدى توافر القيم في عينة من قصص االطفال في سورية

 . 2212لث ، ، العدد الثا 26مجمة جامعة دمشق ، المجمد 
 ترتيب القيم عند طالب التعميم الثانوي في المدارس الخاصة والحكومية " ليمى، ،شؤيف

 . 2213، العدد الثاني ،  29، مجمة جامعة دمشق ، المجمد  ")دراسة مقارنة (
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  حالة  –تيتي، حنان ،" دور وسائل االعالم في تفعيل قيم المواطنة لدى الرأي العام
ماء لدى الشعوب العربية " ، ) رسالة ماجستير غير منشورة( ، الثورات وقيم االنت

 .2214جامعة محمد خضير بسكرة ، 
 دار  2حجاب ،محمد منير ،" االعالم االسالمي ) المبادىء ،النظرية ،التطبيق ( ، ط،

 . 2223الفجر لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،
 الت الرسوم المتحركة في حسن ،ثناء عبد المنعم ،" القيم التي تتضمنيا افالم ومسمس

التمفيزون المصري "، المؤتمر العممي السنوي الثالث ، مركز طيبة لمدراسات التربوية ، 
 . 2222جامعة عين شمس ،

 الدار 1زكي،عصام انيس عبد الحميد ،" مبادىء وتطبيقات في نظريات االتصال ،" ط،
 .2225المصرية المبنانية ، القاىرة ،

 ر وسائل اإلعالم عمى القيم، والسموكيات لدى الشباب"، )أطروحة السعيد بو معيزة، " أث
دكتـوراء غير منشورة( ، جامعة: الجزائر، كمية: العموم السياسية، قسم: اإلعالم 

 . 2226واالتصال، 
 ،وسائل االتصال واالعالم في العراق،" من اصدارات مشروع بغداد  طو، زينب محمد"

 .2213،،بغداد1عاصمة الثقافة العربية، ط
 2212، اإلعالم واالتصال"، دار المسيرة، عمان عبد الرزاق محمد الدليمي،" وسائل. 
 العولمة الثقافية في القيم التربوية لطالبات عمي،رحاب حسين .وفاء حسين داوي،الفري "،

 .2213( ، 38، العدد) ، مجمة البحوث التربوية والنفسيةقسم رياض االطفال "
  "،(، 18) ، العدداالنترنيت وصحافة المدونات"، الباحث العمميفياض، فريد صالح

2212 . 
  كنعان ، احمد عمي ،" القيم التربوية في برامج االطفال ودور وسائط االعالم في

 . 2221تعزيزىا " ، مجمة المعمم ، مجمة تربوية محكمة ، عمان االردن ،
 2228وزيع،القاىرة ،  محمد منير حجاب، "وسائل االتصال" ، دار الفجر لمنشر والت. 
 ،سوريا. ، ان،حمب،دار الرضو 1ط "،"تعمم االنترنيت بمستوى متقدم مغايري، مازن 

2224. 
 Smih & Shertanin,P.D," Values Certifcation ",phi:Delta 

Kappa.1994. 
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 املالحل 

 (2دو   اجل -( 1لخل زقم   امل

 تكييم ادوات البخحاخلرباء الريو مت االضتعانة بًم مو قبل الباحجة يف 

 مهاى العمل التدصص اللكب العلمي اضم اخلبري ت

 دياىل–نلية الفهوى اجلميلة  مسعية ومسئية اضتاذ د. ابساييم نعمة ذلمود 1

 دياىل –نلية الفهوى اجلميلة  تلفصيوى-صخافة  اضتاذ ي محودادد. جليل و 2

 دياىل –نلية الفهوى اجلميلة  تكهيات تسبوية اضتاذ مطاعد جم عبداهلل عطهسـد. ن 3

 دياىل -نلية الفهوى اجلميلة  تصميم اضتاذ مطاعد د. منري قاضم خلف 4
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 (3شهل زقم  ال -(2لخل زقم   امل

 مناذج مو عيهات الدزاضة  مواقع الطفل العسبية (
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 (3لخل زقم   امل

 املتخككةاضتمازة ذلاوز مهظومة الكيم 

 غري متخكل متخكل الكيمة فئة الكيمة ت

 املعسفية والجكافية 1

   .العلم :ايميتٌ ، ذلبتٌ ، ضسوزت1ٌ

   .االبتهاز واالبداع  تشجيع التفهري والبخح العلمي (2

   .حب املطالعة3

   والهوى(.املعازف الطبيعية الهبات واحليواى وااللواى 4

 االجتماعية 2

   .ذلبة الهاع االخسيو واحرتامًم وتكديسيم1

   .ذلبة االيل واحرتامًم وتكديسيم2

   .التعاوى وتهمية السوح اجلماعية3

   .الهسم والعطاء4

   .املصلخة اجلماعية  تكديم املصطلخة العامة على اخلاصة(5

   .الصداقة6

   .العمل واحرتام7ٌ

.حب االيجاز  جتهب االثسة وجب الرات والطلطوية والطمع 8

 واالضتػال  (

  

3 

السوحية 

 االخالقية

   الهسمية باألخالم.التمطو 1

   .االلتصام بالصدم واالمانة واالضتكامة والوفاء واالخالص2

   .التواضع والظسف واللطافة والتأدب3

   .التطامح والعفو والسمحة والسفل4

   .اداب احلديح والطري والتعامل5

   .احرتام الهباز واملعلمني والكانوى والهظام والعكائد واملكدضات6

.احرتام الديو   امياى االنطاى بسبٌ عكيدة وممازضة وازتباطًا 7

 باملجل(

  

4 

الرتوحيية 

 واجلمالية

   .املسح واللعب1

   .االضتمتاع باخلربة اجلديدة2

   .االحطاع باجلما   الطبيعي والفين وتروقًما والتمتع بًما (3

   .ممازضة اهلويات  االدبية والفهية (4

   .التعبري الراتي املبدع  نالشعس والسضم (5

   .حب املػامسة والسحالت6

   .ذلبة الطبيعة7

 الصخية والوقائية 5

   ونظامٌ ( وآدابٌ.الطعام  ايميتٌ 1

   .الهظافة2

   .الوقاية3

   .العالج والتداوي  الطبيب (4

   .احلفاظ على اجلطم  التػرية الطليمة والسياضة (5

   .احلفاظ على البيئة  نظافتًا واشديازيا (6

 


