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 :الممخص

استيدف البحث تحميل مضمون مسمسالت كارتون ذات إنتاج مصري لدراسة 
 عينة البحث. يتمحور البحث حول نوعية القيم التي تتبناىا وتعرضيا المسمسالت

منيا  ةاإليجابيىتمام المضمون بعرض القيم ومدى ا ،تحميل طبيعة المسمسالت
 والسمبي وكيفية تقديميا ومعالجتيا.

كإطار نظري لمبحث. تم تحميل  االجتماعيالبحث عمى نظرية اإلدراك  داعتم
ووقع ، 8103و 8102ضيم فى فترة مسمسالت كارتون مصري تم إنتاجيم وعر  5

 01مكونة من  عشوائية ستطالعية مبدئية عمى عينةاالختيار عمييم بناًء عمى دراسة ا
أطفال في مختمف األعمار لمعرفة أكثر مسمسالت  يمفردة من أولياء األمور ذو 

 الكارتون التي يتعرض ليا أطفاليم.

ي القيم التي يتبناىا كل مسمسل ختالفات فا وجود إلىة البحث نتيج خُمصت
وجود عالقة ارتباطية بين  وأضحت، حسب طبيعة المسمسل ليا طرق معالجتياو 

 .  طبيعة المسمسل والمدة الزمنية لحمقات المسمسل
 

 

 

 

 

 

 

 .االجتماعياإلدراك  -االجتماعيةالقيم –األطفال–مسمسالت الكارتون الكممات المفتاحية:
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Abstract: 
The research aimed to analyze the content of Egyptian Cartoon 

TV shows to study the social values presentation of them in the shows. 

It focuses on the relation between the shows’ types and the 

concentration of presenting positive and negative social values and 

how they’re being addressed. 
The Social Cognition theory was used for the research’s 

framework depending on 5 Egyptian cartoon shows produced and 

aired in years 2018 and 2019 and were selected based on a study on a 

random sample of 40 parents with children of different ages to know 

the most shows their children are exposed to. 
The research concluded that there are differences in the values 

adopted by each show according to its nature that could control the 

length of the episodes for every show. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Children, Cartoon, Social Cognitive, Social Values. 



براهيم الباحثة/ «دراسة تحميمية» في معالجة القيم االجتماعية لمطفل المصري دور مسمسالت الكارتون المصرية   عمي محمد غديرا 

Forty-seventh year - Vol. 70 December  2021 242 

 :المقدمة

مميون  82سنة حوالي  02يبمغ عدد إجمالي األطفال المصريين أقل من 
ن نسبة إكما  ،8103% من إجمالي السكان في تعداد 83.3مما يمثل  ،طفل

سنة يستخدمون الياتف  01 إلىسنوات  0% من األطفال في الفئة العمرية من 3..0
مما سيل عمى األطفال التعرض لكثير من المضامين المختمفة في أي  (0)المحمول

ة وتطورىا بين فئة كبيرة من األطفال بسبب انتشار اليواتف المحمول ؛وقت وأي مكان
 تقرب من نصف نسبة األطفال بالمجتمع. 

 الفنية الناحية من اكبيرً  اتطورً  شيدت التي األعمال من المتحركة الرسومو 
مرات ممونة لطيفة لألطفال يمفت النظر، فيذا الفن الذي بدأ مجرد مغا بشكل والتقنية
أن أصبح محل إعجاب واىتمام قطاعات مختمفة ومتنوعة من المشاىدين،  ىوصل إل

إلي تصنيف آخر « األطفال وأفالم مسمسالت»مت تمك األعمال من تصنيف وانتق
ارتون في كل بمد تعبر عن ىذا أن مسمسالت الك إلىتتابعيا األسرة ككل. إضافة 

عقل  إلىنقل تمك الصورة  إلىالصورة النمطية والثقافية لكل مجتمع، فبالتالي تسعى 
 وروح الطفل حسب مجتمعو.

 :البحث مشكمة -أواًل 

الموجو  جتماعية المقدمة في الكارتونالقيم اال ىمية التركيز عميتظير أ
 يمتلمطفل في ظل التطورات التكنولوجيا والنمو المتزايد لوسائل اإلعالم التي س

مسمسالت الكارتون  من ىنا دعت الحاجة لدراسة .ي وقتأفي  ليا المشاىدة والتعرض
 اجتماعيةالمضمون ودراسة ما تقدمو من قيم تحميميا من الحيث الشكل و و  المصري

 تقديميا.الطفل المصرى وتوضيح طرق  إلى
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 :البحثأهداف  -اثانيً 

 رصد الموضوعات التي ركزت عمييا مسمسالت الكارتون المصري.  -0

 المصرية.التي ركزت عمييا مسمسالت الكارتون  االجتماعيةتحديد القيم  -8

 ت عينة البحث.المسمساليا تاولتنالتي  االجتماعيةارنة بين القيم المق -8

  البحث.تحميل عناصر الجذب المستخدمة في المسمسالت عينة  -0

 :البحثأهمية  -اثالثً 

 : من حيث األىمية العممية تظير أىمية الدراسة من خالل

ى مضمون المسمسالت المنتجة قمة البحوث والدراسات العممية التي ركزت عم (0
طمعت عمييا الباحثة عمى أحيث ركزت معظم الدراسات التي  :امحمي  

القيم التي يتضمنيا  ىلألطفال وأفكارىم دون التطرق إل السموكيات العامة
 مسمسالت الكارتون.

كنظرية  االجتماعيعمى نظرية اإلدراك  اعتمدتقمة البحوث والدراسات التي  (8
 لإلطار النظري.

 :الدراسات السابقة -ارابعً 

الكثير من الدراسات  اعتمادبمراجعة اآلدبيات والتراث العممي لمموضوع تبين  
سموكياتيم أكثر من التركيز عمى  ةفال كعينة أساسية لمدراسات ودراسعمى األط

 أساسي محور خالل منلذا تم عرض الدراسات السابقة  ،المضمون والمحتوى المقدم
  .األطفال ىت التي تناولت تأثير الكارتون عمالدراسا ووى
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 :عمى األطفالالدراسات التي تناولت تأثير الكارتون 

والصورة الذىنية لدى تكوين اإلدراك  إلىيوجد عديد من الدراسات التي تطرقت 
التي أثبتت  (8) (0202محمد بن سعد البموي ) مواضيع مختمفة منيا دراسة هاألطفال تجا

ن الرسوم الكرتونية ليا أثر في التفكير الجانبي وقدرة الطمبة عمى توليد األفكار، مما يدل أ
 عمى أثر الرسوم الكرتونية في تنمية التفكير وتوليد األفكار الرياضية. 

بسموكيات األطفال من خالل المحاكاة أو  اىتمتفيما يخص الدراسات التي 
أوضحت أن  (8) (0229)هشام سعيد فتحي دراسة تقميد شخصيات كارتونية جاءت 

تام لتقميدىا ومحاكاة صفات وسموك  استعداد% من األبناء عمى 15نسبة  اتقربيً 
وأكدت  ،الشخصيات الكارتونية في حالة إعجابيم بالشخصيات الموجودة في المسمسل

حصول رد التحية كسموك إيجابي في الترتيب األول لمسموكيات الموجودة في مضمون 
ا" حصول قيمة التعاون عمي الترتيب األول وتوافقت مع "أحيانً  إلىالحمقات، باإلضافة 

 ،مشاىدتو ألفالم الرسوم المتحركة دعوالسموكيات التي يتبناىا الطفل بمن حيث القيم 
حد ما" من فائدة  ىلإ"يثق  اآلباءأكثر من نص عينة أن  اأيضً وأوضحت الدراسة 

ومن أىم أسباب  ،محتوى الكارتون المقدم ألوالدىم عبر القنوات المتخصصة لألطفال
"ألنيا تعمل عمى  ؛في المحتوى المقدم ألوالدىم عبر ىذه القنوات كان اآلباءعدم ثقة 

غرس سموك العنف في األطفال" و"تشوه العالم الحقيقي عند الطفل وتربطو بالخيال". 
من حيث رصد القيم والتي  (0)(0228هبة مجدي المتولي دراسة )تشابيت معو 

تعكسيا المسمسالت األجنبية بقنوات األطفال المتخصصة وأثرىا عمى الطفل المصري 
مسمسل  SpaceToonوقناة  .810مسمسل "سام وكات"  MBCالتي تقدم في قناة 

في تقميد  انصف العينة لم يفكروا مطمقً  ايبً ن تقر أومن أىم نتائجيا كانت  ،"باور رينجر"
% من العينة فكر بالفعل في 82 ارونيا في المسمسالت بينما تقريبً الشخصيات التى ي

تقميد ىذه الشخصية وأكدت الدراسة عمى مدى تأثر الطفل بما يشاىده من قيم 
األولى والصراخ ثم  وكان أبرزىا الكذب في المرتبة ،وسموكيات تضمنتيا المسمسالت
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 والتفاخر. يلانتقام ويميو التعالرغبة في اال

عمى  (5)( Lisa van KesselSerena Daalmans and 2014دراسة ) كما ركزت
 مواضيع عمى تحتوي األفالم كانت ذاإ ما لمعرفة أفالم ديزني بعض مضامينتحميل 

 اإلناث وسموكيات ميام عن نمطية صورة وأ ذىنية صورة عمى تشجع شخصيات وأ
 آخر ماعدا األفالم في المتبع سموباأل كان ىذا نأ أيًضا النتائج وأوضحت ،والذكور
 عن ديزني تخمي وضحواأ انالذ Frozen وفيمم  Braveفيمم ما:وى اتحميميم تم فيممين

 ىأعم كمثل اتخاذىا يمكن وطموحة واقعية نماذج وتبني ،لمشخصيات نمطية صور ةيأ
 يتم التي النمطية الصورةب (.) (Shannon Case 2015دراسة ) اىتمت ..لألطفال
 ,Disney Channelالشبكات مضمون تحميل طريق عن لألطفال عرضيا

Nickelodeon, PBS، أكثر  تمثل األطفال كارتون في الذكور الشخصيات نأ وأثبتت
 بوضوح رتظي النسائية الميام نأ ايضً أ وأوضحت ،الشخصيات جماليإمن نصف 

 البرامج في خاصة المنزل ميام مثل الذكورية الميام من كثرأ الدراسة عينة وتخمدىا
 .١١-٦ سن من لألطفال الموجة

ىناك دراسات أخرى ركزت عمى إيجابيات وسمبيات المضامين المختمفة  
كتفت افقد  ،(1) (0226الشعرانى  المصري ناصر ربىالموجية لألطفال مثل دراسة )

 والنفسي الصحي الصعيد عمى من الرسوم المتحركة السمبي الجانب عمى الضوء بإلقاء
 والت شركة من كارتون أفالم ثمانية تحميلعمي  الدارسة اعتمدتحيث  االجتماعيو 

 العنف امتيان الطفل تعويد منيا عّدة ظواىر عمى تركيزىا ديزني لتوضح تشابيات في
 عميو الكمي االعتماد مفيوم وتكريس السحر وقوع الحياة تحديات لمواجية أولى كوسيمة
 يصبح الوسيم األمير مع والرقص الطفل، عند الجنسي لإليحاء كرمز القبمة وتكريس

 ىذه نأو . لمواقع وتزييف الطفل وتطمعات ألحالم تصغير ىذا وفي األماني أرقى من
 بين ختالفاتلال انظرً  والشرقية العربية المجتمعات طبيعة مع ءمتتال ال األفالم

 .والعربية األجنبية المجتمعات

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2081925654_Lisa_van_Kessel
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 Malikحيث تيدف دراسة )العنف السموك العدواني المكتسب لدي األطفال   

Tariq Mahmoud and others 2012)(2)   يتأثر األطفال  ىي مدألي إلمعرفة
ن ألفالم الكارتون تأثير أىم نتائج الدراسة أمقدم في أفالم الكارتون. كان من بالعنف ال

اث. التأثير بين الذكور اإلنختمف اولكن  ،لألطفال االجتماعيواضح عمي السموك 
يميمون لمركل حيث كانوا  ،الذكور أكثر من اإلناث ىكان لألفالم تأثير عدواني عم

كثر من اإلناث. وىذا التأثر العدواني أولياء األمور أوعدم طاعة  ،صدقائيمأوضرب 
ة مما يعزز فكرة عدم معاقبة أبطال األفالم داخل الفيمم بعد كل األفعال العنيفنتيجة 

لي تقميد أفعال أبطال إ نن األطفال الذكور يميمو أي فعل عنيف و أعدم العقاب بعد 
مشاىدة األفالم مع  إلىن اإلناث يميمون أ أيًضاعكس اإلناث. أوضحت  األفالم عمى

مون مشاىدة الكارتون دون مراقبة ذكور الذين يفضمورىن عمى عكس األطفال الأولياء أ
 Iza Sallehuddin andاألمور ليم. واتفقت مع ىذه النتائج دراسة ) ءولياأ

Faradillah Omar 2011) (3 ) فالمأ تؤثر ىمد يأ ىلإ معرفةل أيًضاالتي ىدفت 
 المدرسة في لألطفال العدواني السموك ىعم تؤثر التميفزيون ىعم المذاع األنيميشن
 كان ذاإ ما وتأكيد بيم المحيط المجتمع في العدواني لمسموك األطفال تقبل ومعرفة
 األطفال نأ النتائج وضحتأ. العدواني السموك زيادة سبابأ من األنيميشن لألفالم
 وضحتأ. العنف أيًضاو  والمرح الواقعية ىعم ىتحتو  أفالم ألنيا ؛لمشاىدتيم تميل
 نأ ىعم جمعواأ ولكنيم ،المشاىدة خالل من يتعممون األطفال نأ أيًضا النتائج
 رىابإ عندما ولكن ،مسئول غير عنيف شخص ليإ تحوليم لن األفالم ىذه مشاىدة
 . يخيفيم من ضرب وأ بركل يقومون دواكا حيث ،عنيف فعل رد ليم كان األطفال

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:

من خالل عرض نتائج البحوث والدراسات العممية التي تناولت الرسوم 
، تم استخالص أىم النتائج االجتماعيةالمتحركة وتأثيرىا عمى األطفال وعمى القيم 

 عمى النحو التالي: 
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ساسي عمي المنيج التجريبي المطبق عمى عينة أأغمب الدراسات بشكل  اعتماد -
استخدام ستبيان كأداة أساسية لجمع البيانات و واال األطفال الذكور واإلناث من

لمرسوم المتحركة األجنبية أو تحميل مضمون قناتين  ةعينات متشابي
Spacetoon  أوMBC3  أوCartoon Network   نبالعربية الذين يعدو 

  .مصرية تقنوات عربية ليس

وعدم  ،عمي تحميل اإلنتاج األجنبي لمرسوم المتحركة بعض الدراسات تركيز -
عمى سموكيات الطفل و  بعض موضوعاتيا مع المجتمعات الشرقية والعربية ؤمالت

المكتسبة خاصة السموكيات العدوانية والعنيفة التى يكتسبيا األطفال من مشاىدة 
 الكارتون.

تضح تركيز الدراسات عمي األطفال كعينة أساسية افي ضوء ما سبق،  
مضمون  ىتركز عم ىلإوأفعالو وقمة الدراسات العربية  لمدراسات ودراسة سموكياتو

ظيرت  ،وعدم التركيز عمى كيفية تطويرىا. لذا ،ألولاالمسمسالت المقدمة بالمركز 
تم عرضيا في مسمسالت التي ي االجتماعيةالحاجة ليذه الدراسة لمتركيز عمى القيم 

 .الكارتون المصرى

  :لمدراسة النظري اإلطار -اخامسً 

 Social Cognitive Theoryاإلدراك اإلجتماعىنظرية 

 Socialجتماعى نظرية التعمم اال  Albert Banduraباندورالقد تناول ألبرت  
Learning Theory (SLT)  تي تطورت لتشمل نظرية اإلدراك ح 03.8منذ عام

أن التعمم  والتي تفترض م.032في  Social Cognitive Theory (SCT)جتماعى اال
وتركز ىذه  ،ينتج عن تفاعل الشخص مع البيئة والسموكيات المحيطة  جتماعىاال

جتماعى بتجارب الشخص السابقة وتأثيرات االقام األول عمى عالقة اإلدراك النظرية بالم
  (01) جتماعى المحيط.يات وتوقعات الشخص تجاه النسق االتمك التجارب عمى سموك



براهيم الباحثة/ «دراسة تحميمية» في معالجة القيم االجتماعية لمطفل المصري دور مسمسالت الكارتون المصرية   عمي محمد غديرا 

Forty-seventh year - Vol. 70 December  2021 247 

 فروض النظرية:

 ليذه النظرية حول:تقوم اإلقتراضات األساسية 

رين، تجاىات ومشاعر وسموكيات اآلخايتأثر ب اجتماعيأن الطفل كائن  -0
ويستطيع  -لمعممةامثل الوالدين والرفاق و  –لديو  ةوخاصة ذوى المكانة التأثيري

أن يتعمم منيم عن طريق مالحظة استجاباتيم وتقميدىم كما يتأثر سموكو 
 .(00)بالثواب والعقاب

حدث باندورا في "التعميم باألنموذج" حول التعميم الذي يانتظمت دراسات  -8
ى قابمية عم ابأدائو ويقمده، ويقوم أساسً  ونعندما يالحظ الفرد ما يقوم بو اآلخر 

 (08) مرحمة الطفولة المبكرة. يالسموك لمتعديل وخاصة ف
  (08): جتماعى وهمأساسية لتفسير نظرية اإلدراك اال عناصر ةوهناك ست

تفاعل الشخص مع مجموعة الخبرات المكتسبة  إلىوتشير  المتبادل:التفاعل  -2
  .والبيئة المحيطة )السياق الخارجى( وسموكيات الفرد

من خالل شخص عمى القيام بأداء سموك معين قدرة ال القدرة السموكية: -8
ارت مرتبطة بالقدرة عتبكما ىناك مجموعة من اال ،السابقةالمعرفة والخبرات 

 معرفة كيفية يقوم بوو معرفة الشخص ما يجب أن يقوم بو  يوى ،السموكية
 .تعمم الشخص من عواقب السموكياتو 

حيث يمكن أن يتعمم األشخاص  ،ولما لو من أىمية كبيرة :التعمم بالمالحظة -8
 سموكيات من خالل مالحظو سموكيات اآلخرين.

العوامل التي تساعد عمى استجابات الشخص سواء  إلىتشير  :يجتماعالدعم اال -0
  .ستمرار السموكاارجية تؤثر عمى استمرار أو عدم  كانت عوامل داخمية أو خ

، ويمكن ليذه أفعاليم قبل االنخراط في السموك يتوقع الناس عواقب التوقعات: -5
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حد  إلىالنتائج المتوقعة أن تؤثر عمى إكمال السموك بنجاح. تستمد التوقعات 
 كبير من الخبرة السابقة.

مستوى ثقة الشخص في قدرتو عمى أداء  إلىيشير ذلك  الكفاءة الذاتية: -.
 السموك بنجاح والكفاءة الذاتية لمشخص.

 :البحث الحاليتطبيق النظرية عمى 

 :يلاستفادة من عناصرىا كالتاستخدمت النظرية من خالل اال

ن األفراد تتعمم من خالل أعناصر النظرية التي توضح الدراسة عمى  اعتمدت -0
وذلك المالحظة مما يجعل المضامين اإلعالمية أحد أسباب تغير سموك األفراد، 

 .المصريةالقيم المختمفة التى تعرضيا مسمسالت الكارتون لمتركيز في ىذه الدراسة 

ا اعتمادً ة التي تعتمد عمييا تساؤالت الدراسة التحميمية تحديد المحاور الرئيس -8
 .االجتماعية لنظرية اإلدراك عمى العناصر الرئيس

التي يتم  المصريةعقد مقارنة بين المضامين المختمفة لمسمسالت الكارتون  -8
من  اأساسي   اعمى قدرة الشخص السموكية الذي يعد عنصرً  ااعتمادً عرضيا 

 عناصر النظرية.

تم إجراء ىذه الدراسة كي تساعد الباحثة في  :ستطالعية مبدئيةادراسة 
 االستطالعية الدراسة اعتمدتحيث  ،تحديد العينة التي ستعتمد عمييا الدراسة التحميمية

طفال في مختمف األعمار ألمن أولياء األمور  01مكونة من  عشوائية عينة عمى
 أطفاليم.لمعرفة أكثر مسمسالت الكارتون التي يتعرض ليا 

 وأستطالعية ميل أولياء األمور لتوفير تابمت أوضحت ىذه الدراسة اال
متحكمين في أوقات تعرض األطفال  نث يكونو حي ،ألبنائيم Smart Phoneمحمول 

كما توصمت الباحثة من  ،Youtubeــوفترات التعرض من خالل موقع وأبميكيشن ال
تم حصر و  ،يتعرض ليا األطفال مصريةكارتون  مسمسالت عدد إلىىذه الدراسة 
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ا التى ظيرت فى نتيجة ار أكثر المسمسالت المنتجة محميً ختياأسماء المسمسالت و 
 .8102و 8103تم إنتاجيم في و ستطالع اال

 :(التحميمية الدراسة تساؤالتتساؤالت البحث ) -اسادسً 

 ما طبيعة الموضوعات المطروحة في مسمسالت الكارتون؟ -0

 ؟االجتماعيةمضامين المسمسالت بالقيم  اىتمتي مدى أ إلى -8

 ؟البحثما القيم التي تم عرضيا في حمقات المسمسالت عينة  -8

 ؟البحث سمبية المعروضة في المسمسالت عينةوالابية ما نسبة القيم اإليج -0
 :والمنهج المستخدم الدراسة نوع -اسابعً 

وصف الظواىر أو  إلىتعد الدراسة من البحوث الوصفية التي تيدف  
وجمع الحقائق والمعمومات والمالحظات عنيا، ووصف الظروف الخاصة  ،األحداث

 بيا وتقرير حالتيا كما توجد عمييا في الواقع.

نو من أىم المناىج المستخدمة إحيث  ،تعتمد الدراسة عمي المنيج الوصفي التحميمي
الكمي  من خالل التحميل وسيتم استخدام المنيج التحميمي ،فى الدراسات اإلعالمية

معرفة القيم والكيفي لمسمسالت الكارتون عينة الدراسة من حيث الشكل والمضمون ل
و أسواء اإليجابي  االت الكارتون المنتجة محمي  التي تسعى لتقديميا مسمس االجتماعية

 .وكيفية عرضيا في المسمسالت ،السمبي منيا في عرضيا لألطفال

ستمارة اساسي في جمع البينات عمى أالبحث بشكل  يعتمد :البيانات جمع أدوات
عينة  امسمسالت الكارتون المنتجة محمي   لتحميل شكل ومضمون تحميل مضمون

 .البحث
مسمسالت كارتون  5 تحميل شكل ومضمونبحث ال مجتمع يشمل مجتمع الدراسة:
ساعة مشاىدة  01بمعدل تقرب من  8103و 8102فى فترة  امنتجة محمي  
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 ستطالعية المبدئية وىم:بناًء عمي نتائج الدراسة اال ختيارىما تم حمقة. 051لعدد
 عام بإنتاجو F-Stop Production شركة قامت :األول الجزء عزوز كابتن-0

 بطل ىو الذي حسين سامح المصري لمفنان تابعة مصرية شركة وىي 8102
 .المسمسل

 ATA Animation Studioشركة : قامتحبيب اهلل الجزء الثالث واألخير-8
وىي شركة يمتمكيا  8102المصرية لإلنتاج اإلعالمي والتوزيع بإنتاجو عام 

 .جرافكس  3Dـــ، أحد المتخصصين في مجال اليأحمد طو عم
 تم الذي عزوز الكابتن سمسمة من الثاني الجزء ىو :الثاني الجزء عزوز كابتن-8

 أيًضا F-Stop Production شركة قامت و 8102 في نتاجوا  و  عرضو
 .8102 عام بإنتاجو

 البحث ميةيأكاد مع بالتعاون الشريف األزىر بإنتاجو قام وبوابة التاريخ: نور-0
 .8102 عام لتكنولوجياوا العممي

من ِقبل المنظمة العالمية لخريجي  8103تم إنتاجو في  في قرية الطيبين نور-5
 .األزىر بالتعاون مع مجمة نور

 :الشكلنتائج الدراسة التحميمية من حيث 

 :تقنية ونوع الرسوم المتحركة .0

 اإلطارات حركة بتقنية الدراسة عّينة ةالخمس الكارتونية المسمسالت تميزت
 .3D األبعاد ثالثي
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 متوسط المدة الزمنية لمحمقة بالدقائق: .8

 

 :يتضح من الجدول السابق مايمي

 %( فقط من إجمالي حمقات كان متوسط المدة2.أوضحت النتائج العامة أن ) -
 05%( من ..88دقيقة، في مقابل ) 05أقل من   إلى 01 الزمنية لمحمقة من

 دقيقة. 81أقل من   إلى

تبين أن كل من مسمسل كابتن عزوز الجزء األول والثاني كانت جميع حمقاتو  -
 إلى 05دقيقة ماعدا حمقة واحدة لكل جزء كانت من  05أقل من   إلى 01من 

 دقيقة. 81 إلىدقيقة لم تصل  81 ىلإ 05دقيقة تتراوح بين  81أقل من  

 81أقل من   إلى 05جاء مسمسل حبيب اهلل متوسط المدة الزمنية لمحمقة من  -
دقيقة وأخيًرا  05أقل من   إلى 01دقيقة عكس مسمسل نور وبوابة التاريخ من 
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أقل من   إلى 05جاء متوسط المدة الزمنية من  ،نور في قرية الطيبينمسمسل 
حمقة أما باقي الحمقات جاء متوسط  .0%( بواقع 58.8دقيقة بنسبة ) 81

 %(.1..0دقيقة بنسبة ) 05أقل من   إلى 01الفترة الزمنية من 

دقيقة  81مسمسل حبيب اهلل عمى أن يكون مدة حمقاتو أكثر من  اعتماديرجح  -
ل عنيا التغاف وأومواقف حقيقة ال يمكن التالعب فييا  حداثنتيجة تجسيده أل
مواقف من وحي خيال المؤلف يمكن  يى ياألخرى الت عكس المسمسالت

 التغير فييا لتناسب مدة زمنية معينة. 

بين المسمسالت  اإلحصائي وجود عالقة دالة إحصائي  ا 8أكد استخدام اختبار كا -
، 210..01= 8الكارتونية ومتوسط المدة الزمية لمحمقة، حيث كانت قيمة كا

 .1.111، مستوى المعنوية = 0درجة الحرية=

 
 

 الزمنية المدة لمتوسط وفًقا الدراسة عّينة توزيع(   2) رقم شكل
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 :المغة المستخدمة لممسمسالت عّيتة الدراسة  .8

 :يتضح من الجدول السابق مايمي

%( فقط من إجمالي حمقات تميزت بالمغة 52أوضحت النتائج العامة أن ) -
بة أما في المرت ،العربية الفصحي%( المغة 01العربية الدارجة )العامية(، يمييا )
أخيًرا المغة مختمطة بين %( و 0.8الدراجة بنسبة )الثالثة فكانت المغة الفصحة و 

 %(.1.1عربي بنسبة )أجنبي و 

و أستخدام المغة العربية الدارجة اعمى  اعتمدتمسمسالت من العينة  ةثالث -
الذي ىو مسمسل العامية كمغة أساسية في حمقاتيم ما عدا مسمسل حبيب اهلل 

د عمى المغة العربية عتماو  ،يجسد السيرة النبوية وال يمكن تنفيذه بمغة عامية
 مسمسل نور وبوابة التاريخ الذي يقوم بتعريف عالم من عمماء أيًضاالفصحى 

 شتير بو ىؤالء العمماء.االعرب وتعريف المتفرج بأشير ما 
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ة العربية الدراجة في تميز بالمغف ،أما مسمسل كابتن عزوز الجزء األول والثاني -
أما الجزء األول تميز  ،ولي يمييا المغة العربية الفصحي والدراجةالمرتبة األ

ن في ىذين الحمقتين كان أحيث تبين  ،بالمغة المختمطة بين األجنبي والعربي
ويرد عمييا يوجد شخصية تتحدث بمغة أجنبية وأخرى تتحدث المغة الفصحى 

 بالمغة العربية الدارجة.ة الشخصيات الرئيس

بين المسمسالت  اإلحصائي وجود عالقة دالة إحصائي  ا 8أكد استخدام اختبار كا -
، درجة 055.005= 8الكارتونية والمغة العربية المستخدمة، حيث كانت قيمة كا

 .1.111، مستوى المعنوية = 08الحرية=

 
 المستخدمة المغة وفًقا الدراسة عّينة توزيع(  0) رقم شكل
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 :نتائج الدراسة التحميمية من حيث بالمضمون

 :الشخصيات الرئيسية في المسمسالت عّينة الدراسة .0

 
  :يتضح من الجدول السابق مايمي

 المسمسالت %( فقط من إجمالي حمقات58أوضحت النتائج العامة أن ) -
 ة كانت شخصياتلكبار )رجال ونساء(، وباقي العينا كانت ةمشخصية الرئيسل

 %(.02مختمطة بنسبة )

تبين أن كل من مسمسل نور وبوابة التاريخ ونور وقرية الطيبيين تميزوا  -
%( فمسمسل نور وبوابة التاريخ ركز عمي 011بشخصيات مختمطة بنسبة )

سنة( بجميع  01 إلى 1 الكبار )رجال ونساء( واألطفال )بنات ووالد من سن
نساء( عمي الكبار )رجال و  لطيبيين  ركزحمقاتو أما مسمسل نور وقرية ا
 ىة( بجميع حمقاتو باإلضافة إلسن 01 إلى 1 واألطفال )بنات ووالد من سن
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يعتبر صديق أحد  مفترسة وتجسد في الحمار جميز الذىاليفة و األلالحيوانات 
 خمس حمقات. و ظير فية بالمسمسل الشخصيات الرئيس

بار في جميع عمي الكأما مسمسل كابتن عزوز الجزء األول والثاني ارتكزوا  -
 حمامة ليفة وتجسدت في كل من طائرالحيوانات األ ىالحمقات باإلضافة إل

وبغبغان والشخصيات الخيالية تجسدت في شخصية عفريت الفانوس والزومبي 
 وروح الكابتن عزوز.

ة فيو الكبار )نساء ورجال( حبيب اهلل تميزت الشخصيات الرئيسأخيًرا مسمسل  -
 فقط بجميع حمقاتو.

بين  اإلحصائي وجود عالقة دالة إحصائي  ا 8أكد استخدام اختبار كا -
= 8ة، حيث كانت قيمة كاالت الكارتونية والشخصيات الرئيسالمسمس

 .1.111، مستوى المعنوية = 2، درجة الحرية=083.810

 

 
 ةالرئيس لمشخصيات وفًقا الدراسة عّينة توزيع(   3) رقم شكل



براهيم الباحثة/ «دراسة تحميمية» في معالجة القيم االجتماعية لمطفل المصري دور مسمسالت الكارتون المصرية   عمي محمد غديرا 

Forty-seventh year - Vol. 70 December  2021 257 

 :في المسمسالت عّينة الدراسة تمثل دور الشخصية الرئيسية .0

 

 :يتضح من الجدول السابق مايمي

يظير اإلجمالي أكثر من األعداد المكتوبة نتيجة ظيور أكثر من شخصية في  -
 الحمقة الواحدة. فاإلجمالي ىو إجمالي عدد الحمقات.
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ين إلي قسمة في المسمسالت عينة الدراسة تم تقسيم أدوار الشخصيات الرئيس -
 .أدوار شريرةطيبة و ىما أدوار 

عند تجسيد أدوار طيبة في المسمسالت عينة الدراسة حاز دور"الشخص الذي  -
نما حاز "الشخص الخبيث" عمى أعمى يساعد اآلخرين" عمى أعمى نسبة، بي

 نسبة عند تجسيد األدوار الشريرة.

%( يمييا يحاول 51.1خرين بنسبة )دوار الطيبة في مساعدة اآلتمثمت األ -
يشارك ما يممك  الشخص الذي بينماء جاء   ،%(03.8نصائح بنسبة )إعطاء 

الرزق  لجمب الصندوق خارج %( و أخيًرا التفكير00)مع من يحتاج بنسبة 
حيث ظيرت مرة واحدة في حمقة من حمقات الكابتن عزوز  %(1.1بنسبة )

 .الجزء األول

الترتيب %( يمييا في 81.8تمثمت األدوار الشريرة في شخص خبيث بنسبة ) -
%( أما شخص يمارس العنف بنسبة 02.1الثاني شخص يتنمر بنسبة )

 ،%(2.1فجاء شخص يكذب بنسبة ) ،%( بينما في الترتيب الرابع08.8)
 شخص%( وكانت تمك األدوار متمثمة في .وأخيًرا أدوار سمبية أنانية  بنسبة )

 يعترف ي الضافة إلاألمانة باإل نقل عمى يحافظ الموقف، وال ستغاللا يحاول
 عن راض   غير كسالن، شخص ومتكبر، شخص مغرور بجيمو، شخص

 مادي. حياتو، وأخيًرا شخص
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 الموسيقى والمؤثرات الصوتية المستخدمة في المسمسالت عّينة الدراسة .8

 

 
 :يتضح من الجدول السابق مايمي

%( فقط من إجمالي حمقات استخدموا 11.1أوضحت النتائج العامة أن ) -
)المؤثرات التي  الموسقي ىادئة )المؤثرات المتوسطة السرعة، يمييا مختمطة

%( وأخيًرا صاخبة  )المؤثرات السريعة 81.1بنسبة ))تكون ىادئة وصاخبة
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 .%(2.1بنسبة ))والمرتفعة الصوت

ؤثرات تبين أن جميع المسمسالت عّينة الدراسة استخدموا جميع أنواع الموسيقي والم
  .جذب لألطفالالصوتية ليحدث 

بين المسمسالت  اإلحصائي وجود عالقة دالة إحصائي  ا 8أكد استخدام اختبار كا -
= 8الكارتونية و الموسيقي و المؤثرات الصوتية، حيث كانت قيمة كا

 1.111، مستوى المعنوية = 2، درجة الحرية=01.0.0
 :المسمسالت عّينة الدراسة أحداثالتي دارت فيها  الفترة .0

 :الجدول السابق مايمييتضح من 
يظير اإلجمالي مختمف عن األعداد المكتوبة نتيجة ظيور بعض الحمقات  -

لممسمسالت في أكثر من زمن في نفس الحمقة، فاإلجمالي المذكور ىو إجمالي 
 عدد حمقات عينة الدراسة.

يم أحداث%( فقط من إجمالي حمقات دارت 8.1.أوضحت النتائج العامة أن ) -
%( وأخيًرا في 82.1في الماضي بنسبة ) األحداثفي الحاضر بينما دارت 
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 %(.  1.1المستقبل بنسبة )

مسمسل حبيب اهلل الجزء الثالث واألخير في الماضي وذلك يتناسب  أحداثدارت  -
حقيقة وقصة  أحداثنو مسمسل قائم عمى إحيث  ،المسمسل أحداثمع طبيعة 

و ما بين أحداثالتاريخ فدارت  وبوابة وأخيًرا مسمسل نور ،حقيقة وىي السيرة النبوبة
 % خيال عممي.8.8% في الحاضر و  81% في الماضي و 1..2

كانت واقعية في الماضي بنسبة  األحداثين أن األماكن التي دارت فييا تب -
و مسمسل حبيب اهلل في ولم يستخدموا أماكن خيالية وتميزت ب ،%(82.1)

أخيًرا و  ،%(1..2فكان بنسبة ) ،بة التاريخبينما مسمسل نور وبوا جميع حمقاتو
 حمقتين فقط في مسمسل كابتن عزوز الجزء األول.

مسمسل  في الخيال وتميزت بو كل من إمكانإلي  تأما األماكن في الحاضر انقسم -
 أيًضابو  تأما الواقعية تميز  ،نور في قرية الطيبينالثاني و كابتن عزوز الجزء األول و 

 الثاني ونور وبوابة التاريخ.مسمسل كابتن عزوز الجزء األول و  كل من

في المستقبل فتميز بو مسمسمين فقط ىما كابتن  أخيًرا جاء األماكن خيالية -
 ونور وبوابة التاريخ. األولعزوز الجزء 
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 :األماكن الواقعية في المسمسالت عّينة الدراسة .5

 :يمي يتضح من الجدول السابق ما

بعض الحمقات  األعداد المكتوبة نتيجة ظيور مختمف عنيظير اإلجمالي  -
. فاإلجمالي ىو إجمالي لمسمسالت في أماكن واقعية وليس كل حمقات العينة

 .عينة الدراسة عدد حمقات
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ماكن التصوير أبعض  ىاألول ركز عميتضح أن مسمسل كابتن عزوز الجزء  -
مثل مدينة حقيقية وتمثمت في مدينة ىوليوود وطائرة في اليواء بنسبة 

عية و رض زراأىرامات و األوان و كل من حديقة الحي ىباإلضافة إل%( 08.8)
سمسل كابتن عزوز الجزء الثاني مركز بينما  .%(8.8في وسط البحر بنسبة )

%( مدينة 1..0بنسبة )ة في اليواء ماكن التصوير مثل طائر أبعض  ىعم
كل  ى%(، باإلضافة إل08.8اىرة بنسبة )فريقيا والقأحقيقية وتمثمت في جنوب 

وأخيًرا كل  ،مسابقات لبرنامج ومسرحسط البحر والحدائق والشوارع من في و 
الصحراء  في كيفو طائرة  ألفضل الصحراء ومسابقةو  معروفة غير مدينة

%( 011بنسبة )تميز  الجزء الثالثل حبيب اهلل مسمسأما  %(.8.8بنسبة )
، وأخيًرا عن السيرة النبوية ،حقيقية أحداثنو قائم عمى إحيث  بمدينة حقيقية

األندلس ) أسبانيا مثلحقيقية  %( بمدن1..3مسمسل نور وبوابة التاريخ بنسبة )
سطانبول وبغداد وقرطبةفي الماضي في  ىوالقاىرة في الحاضر باإلضافة إل ( وا 
  .%(8.8نسبة )وسط البحر ب
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 :األماكن الخيالية في المسمسالت عّينة الدراسة ..
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 :يتضح من الجدول السابق مايمي

يظير اإلجمالي مختمف عن األعداد المكتوبة نتيجة ظيور بعض الحمقات  -
. فاإلجمالي ىو إجمالي لمسمسالت في أماكن خيالية وليس كل حمقات العينة

 .عينة الدراسة حمقاتعدد 

ماكن التصوير أن عزوز الجزء األول ركز عمي بعض مسمسل كابتيتضح أن  -
في مناطق خيالية  األحداث%( ودارت باقي 1..5ابة بنسبة )إمب مثل مطار

 داخل من ،، مدينة ليست حقيقيةفي الفضاء الخارجي أحداثمفة مثل مخت
 البحار، وأخيًرا بين (، أعماقأتوبيس المدرسة )بدل المدرسة إعصار، طيارة

بينما في مسمسل كابتن عزوز الجزء  %(8.8بنسبة )السماء   في السحاب
%( 01إمبابة بنسبة ) ماكن التصوير مثل مطارأالثاني ركز عمي بعض 

تميفزيون في مطار إمبابة  بعض األماكن كسجن السحمية وداخل ىباإلضافة إل
 .%(8.8بنسبة )

مسمسمين كابتن عزوز ة في مبابة ىو أحد أىم األماكن الرئيسيعتبر مطار إ -
 الجزء األول والجزء الثاني.

%( 8.8في الفضاء الخارجي بنسبة ) أحداثتميز مسمسل نور وبوابة التاريخ ب -
في مدينة ليست حقيقية بنسبة  وأحداث دارت نور في قرية الطيبينوأخيًرا مسمسل 

 سميا قرية الطيبين.او كميا في قرية خيالية أحداثانت حيث ك ،%(011)
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 القيم اإليجابية التي تم تناولها في الحمقات بالمسمسالت عّينية الدراسة  .1
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 :يتضح من الجدول السابق مايمي

يظير اإلجمالي مختمف عن األعداد المكتوبة نتيجة ظيور أكثر من قيمة إيجابية  -
 في الحمقة الواحدة. فاإلجمالي ىو إجمالي عدد حمقات عينة الدراسة.

برزت قيمة أ%( فقط من إجمالي حمقات ..00أن )أوضحت النتائج العامة  -
التعاون وىي من ضمن القيم اإليجابية يمييا في الترتيب الثاني جاءت قيمة 

%( 01.88%( ثم قيمة السعي اإليجابي الدائم بنسبة )..02الصدق بنسبة )
 .وتميزت بو جميع المسمسالت

 ،مسمسالت من العينة كانت التعاون 0في كثر قيمة ظيرت أن أأوضحت النتائج  -
مرات في كابتن عزوز  2مرات في الكابتن عزوز الجزء األول و .حيث ظيرت 
في نور في قرية الطيبين.  مرة 83مرة في نور وبوابة التاريخ و 02الجزء الثاني و 

ختمف معاىم مسمسل حبيب اهلل الجزء الثالث حيث كانت قيمة الصدق ىي ابينما 
 مرة.  08مة ظيرت في المسمسل بعدد أكثر قي

 :في المسمسالت منها في أكثر من شكل قيم السعى اإليجابي ظهرت -

، اعدم البخل بالمعمومات في العمم ومشاركتيا دائمً  :في الكابتن عزوز الجزء األول
 .ومحاولة إنقاذ شخص ،السعي في العمل والسعي لتحقيق الحمم

 مساعدة شخص يحتاج المساعدة.: في الكابتن عزوز الجزء الثاني

 الخير. ىلإالحب والتضحية، واإلسراع : في حبيب اهلل الجزء الثالث

مساعدة ، اعدم البخل بالمعمومات في العمم ومشاركتيا دائمً  :في نور وبوابة التاريخ
 حتياج، مساعدة شخص لمكف عن استخدام العنف.األصدقاء عند اال

ومحاولة  ،حترام مواعيد العملاجتياد و واال ،الوقتتنظيم  :في نور في قرية الطيبين
مي البيئة، والسعي ، السعي في عممية تدوير البالستيك لممحافظة عالصمح بين أسرتين
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في القيوة، وتدوير المخمفات لمحفاظ  التدخينستكمال تعميمو، ومنع لمساعدة شخص ال
 عمى البيئة، والتضحية والتنازل إلسعاد اآلخرين.

%( وتميزت بو جميع  1...0جاءت قيمة الكرم بنسبة ) ،الترتيب الرابعأما في  -
المسمسالت ماعدا مسمسل كابتن عزوز الجزء األول والثاني، يمييا قيم احترام 

%( وتميزت بو جميع المسمسالت ماعدا مسمسل كابتن عزوز 05.8الكبير بنسبة )
وتمزيت بو جميع %( 08.8الجزء الثاني، ثم قيمة العطف عمي الصغير بنسبة )
 المسمسالت ماعدا مسمسل كابتن عزوز الجزء األول. 

%( وتميزت 3.88بينما جاءت في الترتيب السابع قيمة التشجيع والنصح بنسبة ) -
بو جميع المسمسالت ماعدا مسمسل كابتن عزوز الجزء األول، ثم قيمة األمانة 

 يمة التواصل%( وتميزت بو جميع المسمسالت، يمييا ق..2والوفاء بنسبة )
%( وتميزت بو جميع المسمسالت ماعدا 2واألصدقاء بنسبة ) األسرة مع الشخصي

أما قيمة الوطنية فجاء في الترتيب  ،مسمسل حبيب اهلل الجزء الثالث واألخير
%( وتميزت بو جميع المسمسالت ماعدا مسمسل كابتن عزوز 1.8العاشر بنسبة )
 الجزء األول.

 في أكثر من شكل في المسمسالت منها: ظهرت قيم التشجيع والنصح -
 دعم وتشجيع روح الفريق. في الكابتن عزوز الجزء الثاني:

 .الشجاعة وتمني الخير لمغيرفي حبيب اهلل الجزء الثالث: 

آداب الطعام والنظافة، وكيفية التعميق التشجيع عمى القراءة، في نور وبوابة التاريخ: 
اليدوي، والتشجيع عمى التعميم، بشكل الئق، الثقة في أفكار الصغار، وتشجيع اإلنتاج 

 حترام القانون.او 
 .التشجيع والتحفيز المستمرفي نور في قرية الطيبين: 

 ظيرت قيم األمانة والوفاء في أكثر من شكل في المسمسالت منيا: -
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 عمى كشف الحقيقة. رارضاإلفي الكابتن عزوز الجزء األول: 

 حفظ أسرار اآلخرين، والوفاء بالوعد.في حبيب اهلل الجزء الثالث: 

 حفظ أسرار اآلخرين.في نور وبوابة التاريخ: 

 نتياك الخصوصية.االتأكيد عمى عدم في نور في قرية الطيبين: 

يمييا قيمة  ،%(5.8تسامح بنسبة )أما في الترتيب الحادي عشر قيمة الرحمة وال -
%( وتميزت بو جميع المسمسالت ماعدا مسمسل كابتن 0الصبر والتفاؤل بنسبة )

عزوز الجزء األول والثاني ونور وبوابة التاريخ ثم جاءت قيمة العدل وتحمل 
%( وتميز بو مسمسمين فقط ىما مسمسل حبيب اهلل الجزء ..8المسئولية بنسبة )
%( ..1جاءت قيمة الحياء بنسبة ) انور وبوابة التاريخ وأخيرً الثالث واألخير و 
 .نور في قرية الطيبينوتميز بو مسمسل 

 ظهرت قيم الرحمة وتسامح في أكثر من شكل في المسمسالت منها: -

وحفظ الجميل،  ،عتراف بالخطأاال، و عدم الغرورفي حبيب اهلل الجزء الثالث: 
 .الرحمة والعفوو 

 ل في أكثر من شكل في المسمسالت منها:ؤوالتفاظهرت قيم الصبر  -

 الرؤية اإليجابية من المواقف السمبية. في الكابتن عزوز الجزء األول:

 التفكير الدائم إليجاد حمول.في حبيب اهلل الجزء الثالث: 

حبيب اهلل  ظيرت قيم العدل وتحمل المسئولية في أكثر من شكل في المسمسل -
 التأني قبل الحكم وعدم اليروب من المسئولية. الجزء الثالث منيا

ن في مسمسل الكابتن عزوز الجزء األول لم تعرض قيم أالنتائج  أوضحت -
 يمن إجمالي عدد حمقات المسسمسل وى%( 1.حمقة أي ) 02إيجابية في 

حمقة من الكابتن عزوز  05نسبة كبيرة أكثر من نصف الحمقات و



 0202ديسمبر  – السبعون العدد                 واألربعون السابعة السنة – األوسط الشرق بحوث مجمة

Forty-seventh year - Vol. 70 December  2021 272 

 المسمسل. %( من حمقات51الجزء الثاني نسبة )

ور في قرية الطيبين، أما الصدق ىتم بعرض قيمة التعاون كان ناأكثر مسمسل  -
 ىتم مسمسل حبيب حبيب اهلل الجزء الثالث بعرضو بنسبة أكبر.اف

 :السمبية التي تم تناولها في الحمقات بالمسمسالت االجتماعيةالسموكيات  .2
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 :يتضح من الجدول السابق مايمي

يظير اإلجمالي مختمف عن األعداد المكتوبة نتيجة ظيور أكثر من سموك  -
في الحمقة الواحدة. فاإلجمالي ىو إجمالي عدد سمبي )قيمة سمبية(  اجتماعي

 حمقات عينة الدراسة.

برزت التنمر أ%( فقط من إجمالي حمقات 83.88ن )أوضحت النتائج العامة أ -
لغش والخداع بنسبة ب الثاني جاء اضمن السموكيات السمبية يمييا في الترتي

 %( وتميزت بو جميع المسمسالت.03.88نانية بنسبة )%( ثم األ..80)

%(، يمييا الكذب  01.88أما في الترتيب الرابع جاء جشع وطمع بنسبة ) -
%( وتميزت بو جميع المسمسالت، ثم العنف والتخريب بنسبة ...0بنسبة )

ا مسمسل حبيب اهلل الجزء الثالث %( وتميزت بو جميع المسمسالت ماعد.0)
 واألخير ومسمسل نور وبوابة التاريخ. 

ن أكثر سموك سمبي ظيرت ىي التنمر في مسمسمين الكابتن أأوضحت النتائج  -
مرة، بينما أكثر سموك  81مرة والكابتن عزوز الجزء الثاني  02عزوز الجزء األول 

مرات، أما نور  2والغرور ظير في مسمسل حبيب اهلل الجزء الثالث كان التكبر 
كان نور في قرية الطيبين  امرات، وأخيرً  5وبوابة التاريخ كان الجشع والطمع بعدد 

 مرة.   02العنف والتخريب ذات أكثر عدد عرض في الحمقات حيث ظير 
 ظهرت الجشع والطمع في أكثر من شكل في المسمسالت منها: -

 .بتزازاالو ستغالل، االو اق، النفو الغيرة،  في الكابتن عزوز الجزء األول:
 .التيديدو ستغالل، االو النفاق، في الكابتن عزوز الجزء الثاني: 

 .عدم الصبر، والسرقةفي حبيب اهلل الجزء الثالث: 
  .والتبتر عمى النعمة ،الغيرة، المقايضةفي نور وبوابة التاريخ: 

 .نتقام والرشوةاالو الغيرة، في نور في قرية الطيبين: 



 0202ديسمبر  – السبعون العدد                 واألربعون السابعة السنة – األوسط الشرق بحوث مجمة

Forty-seventh year - Vol. 70 December  2021 270 

 العنف والتخريب في أكثر من شكل في المسمسالت منها:ظهرت  -

 خطف األطفال. إلىالعنف المفظي والجسدي باإلضافة في نور في قرية الطيبين: 

%( 08بينما جاءت في الترتيب السابع كل من  الخيانة والتكبر والغرور بنسبة ) -
االستيتار وتميزت بو جميع المسمسالت ماعدا مسمسل نور وبوابة التاريخ، ثم 

%( وتميزت بو جميع المسمسالت  ماعدا مسمسل نور وقرية الطيبيبن،  .بنسبة )
%( وتميزت بو جميع المسمسالت ماعدا مسمسل ..8يمييا عدم االحترام بنسبة )

خيًرا الجبن بنسبة أير ومسمسل نور وقرية الطيبيبن، و حبيب اهلل الجزء الثالث واألخ
  الجزء الثالث واألخير.%( وتمز بو مسمسل حبيب اهلل..1)

 ظهرت اإلستهتار في أكثر من شكل في المسمسالت منها: -

عطاء في الكابتن عزوز الجزء األول:  عدم تحمل المسئولية، وعدم التركيز، وا 
 معمومات مغموطة دون وعي.

 و معرفة.أالتصرف دون وعي في الكابتن عزوز الجزء الثاني: 

 الكسل.في حبيب اهلل الجزء الثالث: 

 عدم تحمل المسئولية، والكسل.في نور وبوابة التاريخ: 
 حترام في أكثر من شكل في المسمسالت منها:ظهرت عدم اال -

 .خرينآلحترام أفكار ااعدم  في الكابتن عزوز الجزء األول:

 .حترام الكبيراعدم في الكابتن عزوز الجزء الثاني: 

السعي لمساعدة أحد دون السخرية من مريض، وعدم في نور وبوابة التاريخ: 
 مقابل.

حمقة من حبيب اهلل  08سمبية )قيم سمبية( في  اجتماعيةلم يوجد أي سموكيات  -
واحدة من  % وحمقة11ة التاريخ بنسبة حمقة من نور وبواب 80% و08بنسبة 
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. عمى عكس مسمسمين الكابتن عزوز الجزء %8بنسبة  نور في قرية الطيبين
  .سمبي )قيمة سمبية( اجتماعيحيث لم تخموا أي حمقة فييم من عرض أي سموك  ،والثانياألول 

لكابتن عزوز، أما الغش والخداع أكثر مسمسل ظير فيو التنمر كان مسمسل ا -
 ىتم بعرضيا بنسبة أكبر كان مسمسل نور في قرية الطيبين.اف

 :طرق تقديم القيم في الحمقات بالمسمسالت عّينية الدراسة .3
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 :من الجدول السابق مايمييتضح 

عمي الموقف  اعتمدتاتضح من النتائج أن جميع المسمسالت عّينة الدراسة  -
 السموك عواقب %( في عرض القيم المختمفة، يمييا توضيح011التمثيمي بنسبة )
 .%(.0الخاطئ بنسبة )

%( وتميزت بو جميع المسمسالت 08.1وحميا بنسبة ) مشاكميا أما طريقة عرض -
التاريخ بينما في الترتيب الرابع جاءت طريقة النصيحة  وبوابة مسمسل نورماعدا 
%( وتميز بو جميع المسمسالت ماعدا مسمسل كابتن عزوز الجزء 1.8)بنسبة 

 .األول والثاني

%( 8.8)سموك بنسبة  تقويم شكل في جاء في الترتيب الخامس طريقة عرض -
توعوي بنسبة  شكل وأخيًرا جاء طريقة عرض في ،وتميز بو مسمسل حبيب اهلل

 .التاريخ وبوابة %( وتميز بو مسمسل نور8)

 االعتمادالمسمسالت عينة الدراسة بتقديم القيم في المسمسالت من خالل  اعتمدت -
ىتم مسمسل عزوز بتوضيح عواقب ا ،عمى موقف تمثيمي. بجانب الموقف التمثيمي

عتمد مسمسل حبيب اهلل عمى عرض القيم في السموك الخاطئ بنسبة أعمى، بينما ا
ستخدم النصيحة ا، أما مسمسل نور وبوابة التاريخ شكل تقويم سموك بسبة أعمى

 عتمد عمى عرض مشكمة وحميا.اأعمى، أما تور في قرية الطيبين  بنسبة
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 :النتائج

 05أقل من  إلى 01أغمب مدة الحمقات لممسمسالت عينة الدراسة بين  اعتمدت -0
جميع حمقاتو عمى مدة  اعتمدتدقيقة ماعدا مسمسل حبيب اهلل الجزء الثالث الذي 

مسمسل  اعتمادويرجح ذلك بسبب  ؛دقيقة 81أقل من  إلى 05زمنية بين ال 
وقت أكثر من  إلىحقيقة ال يمكن تغيرىا مما يحتاج  أحداثحبيب اهلل عمى تقديم 

 سالت عينة الدراسة.قصة لكل حمقة مثل باقي المسم أحداثرد كتابة جم
مضمون حمقت مسمسل نور وبوابة التاريخ الذي يعرف عالم من من خالل تحميل  -8

الذكور أكثر من اإلناث. ن عدد العمماء ستنتاج أافي كل حمقة، تم  العرب العمماء
أمة الواحد المحاممي البغدادية ومريم من العمماء اإلناث فقط وىم  انثنافقد ظير 

 األسطرالبية.
المسمسالت عينة الدراسة عمى شخصيات واقعية في معظم الحمقات مثل  اعتمدت -8

 الرجال والنساء واألطفال.
عند تجسيد أدوار طيبة في المسمسالت عينة الدراسة حاز دور"الشخص الذي  -0

يساعد اآلخرين" عمى أعمى نسبة، بتنما حاز "الشخص الخبيث" عمى أعمى نسبة 
 عند تجسيد األدوار الشريرة.

عمى  اعتمدتقات المسمسالت عينة الدراسة % من إجمالي حم11كثر من أ -5
 ستخدام موسيقى ومؤثرات صوتية ىادئة متوسطة السرعة.ا
ستخدام اعمى  في أغمب الحمقات المسمسالت عينة الدراسة بشكل عام اعتمدت -.

 أماكن حقيقة أو واقعة في الحمقات.
عرضيا في  تمتضح من خالل تحميل مضمون الحمقات أن أكثر قيمة إيجابية ا -1

وأقل قيمة إيجابية تم تناوليا كانت الحياء  الحمقات كانت قيمة التعاون يمييا الصدق
 حيث ظيرت مرة واحدة فقط في حمقة واحدة في مسمسل نور فى قرية الطيبين.

ور في قرية الطيبين، أما الصدق ىتم بعرض قيمة التعاون كان ناأكثر مسمسل  -2
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 ىتم مسمسل حبيب حبيب اهلل الجزء الثالث بعرضو بنسبة أكبر.اف
سمبي تم عرضو  اجتماعيتضح من خالل تحميل مضمون الحمقات أن أكثر سموك ا -3

حيث سمبي تم تناولو كان الجبن  اجتماعيكان التنمر يمييا الغش والخداع وأقل سموك 
 حمقة واحدة في مسمسل حبيب اهلل الجزء الثالث.ظيرت مرة واحدة فقط في 

لكابتن عزوز، أما الغش والخداع أكثر مسمسل ظير فيو التنمر كان مسمسل ا -01
 بعرضيا بنسبة أكبر.مسمسل نور في قرية الطيبين ىتم اف
المسمسالت عينة الدراسة بتقديم القيم في المسمسالت من خالل  اعتمدت -00

ىتم مسمسل عزوز اتمثيمي. بجانب الموقف التمثيمي  عمى موقف االعتماد
عتمد مسمسل حبيب اهلل عمى اينما بتوضيح عواقب السموك الخاطئ بنسبة أعمى، ب
، أما مسمسل نور وبوابة التاريخ عرض القيم في شكل تقويم سموك بسبة أعمى

عمى عرض  عتمداور في قرية الطيبين نستخدم النصيحة بنسبة أعمى، أما ا
 وحميا. مشكمة
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