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ملخص تنفيذي..

ــا فــي عمليــة التنشــئة االجتماعيــة  تلعــب برامــج األطفــال دوًرا بــارًزا ومهمًّ
للطفــل واإلســهام فــي تعليمــه وتثقيفــه وتوعيتــه، فضــاًل عــن دورهــا 
الرئيســي فــي غــرس وتعزيــز القيــم المجتمعيــة منــذ المراحــل المبكــرة مــن 

ــر المضاميــن التــي تقدمهــا لهــم فــي هــذه البرامــج. حياتــه عب

مــن هــذا المنطلــق، هدفــت الدراســة إلــى التعــرف إلــى طبيعــة معالجــة 
م للطفــل، وذلك من  برامــج األطفــال الســعودية للمحتــوى القيمــي المقــدَّ
خــالل تحليــل مضمــون جميــع الحلقــات المتاحــة مــن برنامــج »بنــات كــوم« 
خــالل مواســمه الثالثــة والمــذاع علــى حســاب قنــاة »أطفــال ومواهــب« 

علــى موقــع »يوتيــوب«. 

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها:

 عــرض المضاميــن بشــكل درامــي كان أكثــر جاذبيــة لألطفــال مقارنــة 

البرامجــي. بالشــكل 

ع الموضوعــات التــي تناولهــا البرنامــج فــي حلقاته ما بين االجتماعية   تنــوُّ
والصحية واألخالقية والثقافية.

ــا   لجــأ البرنامــج إلــى تكــرار األفــكار فــي بعــض حلقــات الموســم الثالــث، ممَّ
أثــر بالســلب فــي نســبة المشــاهدة والتفاعــل مــن جانــب المتابعيــن له.

 اعتمد البرنامج في استماالته اإلقناعية على أسلوبي الترغيب والترهيب.
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ولذلــك تلعــب برامــج األطفــال دوًرا بــارًزا فــي عمليــة التنشــئة االجتماعيــة وتعزيــز القيــم 
المجتمعيــة، وفــي الوقــت ذاتــه مواجهــة الِقَيــم الدخيلــة والثقافــات الغريبــة التــي ال 
تتــالءم مــع المــوروث الثقافــي المحلــي.. والتــي زادت وتيرتهــا وخطورتهــا مــع التطــور 
التكنولوجــي والتقنــي الــذي أتــاح المجــال بشــكل كبيــر للتعــرض للثقافــات المختلفــة، 
وحــدوث مــا يمكــن تســميته بـ»العولمــة الثقافيــة«، التــي قــد ُتمثــل عنصــر تهديــد للقيــم 

المحليــة.

وأصبــح الغــزو الثقافــي الــذي ارتفعــت وتيرتــه بظهور وانتشــار وســائل التواصل االجتماعي 
مصــدر خطــر حقيقــيٍّ ُيهــدد القيــم المجتمعيــة والعــادات والتقاليــد واألعــراف المتوارثــة، 
ــا يفــرض  خاصــة فــي فئــة األطفــال الذيــن مــا زالــوا فــي مرحلــة التكويــن المعرفــي، ممَّ
ز  الحاجــة إلــى ضــرورة وجــود برامــج مخصصــة لهــذه الفئــة تهتــم بتقديــم مضاميــن تعــزِّ

القيــم المحليــة مــن أجــل الحفــاظ علــى هويتهــم والتمســك بعاداتهــم وتقاليدهــم. 

إلــى طبيعــة  التعــرف  إلــى  للدراســات اإلعالميــة  القــرار  فــي ضــوء ذلــك ســعى مركــز 
معالجــة برامــج األطفــال الســعودية للمحتــوى القيمــي المقــدم للطفــل، وذلــك عبــر رصــد 
وتحليــل مضمــون برنامــج »بنــات كــوم« المــذاع علــى حســاب قنــاة »أطفــال ومواهــب« 

الســعودية علــى منصــة يوتيــوب. 

ف قنــاة »أطفــال ومواهــب« نفســها بأنهــا أول قنــاة خاصــة ســعودية لألطفــال،  وُتعــرِّ
ويبلــغ عــدد مشــتركيها علــى يوتيــوب 904 آالف مشــترك علــى القنــاة األساســية و480 
ألــف مشــترك علــى قنــاة »كواليــس« التابعــة لهــا. كمــا وصــل عــدد المتابعيــن علــى 

وســائل التواصــل االجتماعــي المختلفــة نحــو 5.462 مليــون متابــع.

ــن الصــوت والصــورة  ــى األطفــال، حيــث يجمــع بي ــًرا، خاصــة عل ــون مــن أهــم وســائل اإلعــام تأثي ُيعــد التليفزي
ــا يجعلــه وســيلة جاذبــة لهــم الستكشــاف البيئــة المحيطــة مــن حولهــم، ولذلــك ســعى  والحركــة واأللــوان، ممَّ
الكثيــر مــن القنــوات الفضائيــة إلــى اســتغال هــذه الميــزة وتخصيــص بعــض برامجهــا لألطفــال أو إنشــاء قنــوات 
متخصصــة موجهــة لهــم تحــوي مضاميــن ترفيهيــة وتثقيفيــة وتوعويــة تعمــل علــى تعزيز العادات والســلوكيات 

اإليجابيــة لديهــم.

مقدمة..
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مجتمع وعينة الدراسة: 
جــاء مجتمــع الدراســة فــي محتــوى برامــج األطفــال الســعودية التــي ُتعــرض علــى 
منصــة يوتيــوب، وقــد تمّثلــت العينــة فــي جميــع حلقــات برنامــج »بنــات كــوم« بأجزائــه 
الثالثــة، التــي تــم عرضهــا علــى حســاب قنــاة »أطفــال ومواهــب« الســعودية علــى 

منصــة يوتيــوب.

ــة المتاحــة  لت »الحلقــة« وحــدة التحليــل فــي الدراســة التــي اعتمــدت علــى العين وشــكَّ
مــن حلقــات البرنامــج، فتــم مســح جميــع الحلقــات التــي بلغــت )28(، بواقــع )7( حلقــات 

للموســم األول، و)13( حلقــة للموســم الثانــي، و)8( للموســم الثالــث.

نوع الدراسة: 
تنتمــي هــذه الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة، 
الشــامل  المســح  منهــج  علــى  واعتمــدت 
مضمــون  لتحليــل  والكيفــي  الكمــي  ْيه  بشــقَّ
جميــع الحلقــات المتاحــة مــن البرنامــج، عينــة 

يوتيــوب. علــى  الدراســة 

أهمية الدراسة:
فــت االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل األطفــال بأنهــم )كل مــن لــم يتجــاوز ســن  عرَّ
عــة علــى هــذه  ــت هــذا التحديــد كل الــدول الموقِّ الثامنــة عشــرة مــن العمــر(، وقــد تبنَّ

الســعودية. العربيــة  المملكــة  االتفاقيــة، ومنهــا 

ووفًقــا لتقريــٍر صــادٍر عــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء الســعودية منتصــف 2018م، بلــغ عــدد 
الســعوديين مــن 0- 19 ســنة )8.119.477( مليــون نســمة بنســبة %39.1 مــن إجمالــي 
الســكان. وبذلــك فــإن حجــم فئــة األطفــال فــي المجتمــع الســعودي، حســب المحــددات 

الدوليــة، تقتــرب مــن هــذه النســبة إلــى حــدٍّ كبيــر. 

..%39.1
نسبة السعوديين من 0-19 سنة وفقًا 
لتقرير هيئة اإلحصاء السعودية منتصف 

عام 2018م.
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مــن هــذا المنطلــق تأتــي أهميــة هــذه الدراســة، كونهــا تســعى إلــى التعــرف إلــى طبيعــة 
ــه إلــى فئــة كبيــرة مــن المجتمــع الســعودي، وتــزداد  معالجــة المحتــوى القيمــي الموجَّ
أهميــة الدراســة فــي ظــل حالــة الســيولة التــي اتســمت بهــا منصــات التواصــل االجتماعــي 
ــٍم وعــاداٍت  بعدمــا تداخلــت الثقافــات المختلفــة، وأصبــح الطفــل الســعودي عرضــة لقي
ــا يســتوجب ضــرورة  وســلوكياٍت غريبــٍة عــن بيئتــه ومجتمعــه العربــي واإلســالمي، ممَّ
االهتمــام بالنســق القيمــي المحلــي والعمــل علــى تعزيــزه بأســاليب متطــورة تتماشــى 

مــع تحديثــات العصــر.

نتائج الدراسة: 
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: 

أواًل- من حيث الشكل: 
1. نوع البث: 

أظهــرت نتائــج الدراســة أن جميــع حلقــات البرنامــج كانــت مســجلة، وُيعــد هــذا األســلوب 
هــو األفضــل واألكثــر مالءمــة فــي البرامــج المخصصــة لألطفــال، خاصــة عندمــا يكــون 
ــا عليهــم فــي تقديــم المحتــوى، وبالتالــي يمكــن تدارك األخطــاء المحتملة  االعتمــاد منصبًّ
ــرا، وهــو مــا ال  ــر محلهــا مــن جانــب الطفــل أمــام الكامي ومعالجــة أي ردة فعــل فــي غي

يتوفــر فــي حالــة البــث المباشــر.
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2. مدة عرض الحلقة: 

يتضــح مــن الشــكل الســابق أن حلقــات البرنامــج التــي تراوحــت مدتهــا بيــن 5 إلــى 10 
دقائــق كانــت الغالبــة بنســبة )%42.9(، وفــي المرتبــة الثانية جــاءت الحلقات التي تراوحت 
ــا الحلقــات التــي زادت مدتهــا علــى  مدتهــا بيــن 10 إلــى 15 دقيقــة بنســبة )%35.7(، أمَّ

15 دقيقــة فقــد احتلــت المرتبــة الثالثــة واألخيــرة بنســبة )21.4%(.

وُلوحــظ أن مــدة حلقــات البرنامــج فــي موســمه األول كانــت قصيــرة، وبــدأت بالزيــادة 
فــي الموســم الثانــي حتــى تخطــت الـــ15 دقيقــة، إال أن هــذه المــدة تراجعــت مــرة أخــرى 
بشــكل كبيــر فــي غالبيــة الحلقــات المتاحــة مــن الموســم الثالــث، وهــو مــا يمكــن وصفــه 
بأنــه تــدارك مــن جانــب القائميــن علــى البرنامــج لخطــأ التطويــل ومــا اســتتبعه مــن مــطٍّ 
وإســهاب فــي مضمــون الحلقــة، الــذي ينتــج عنــه ملــل وضجــر المشــاهدين، فــكان مــن 
الالفــت تراجــع نســبة المشــاهدات والتفاعــل مــع الحلقــات الطويلــة التــي زادت مدتهــا 

علــى 15 دقيقــة.

3. المشاركون:
اعتمــد البرنامــج فــي جميــع حلقــات مواســمه الثالثــة علــى )األطفــال/ اإلنــاث( لتقديــم 
الرســالة اإلعالميــة التــي تحمــل القيمــة، إال أنــه ظهــر فــي نهايــة بعــض الحلقــات رجــاٌل 
ــل  شــاركوا األطفــال فــي تقديــم القيمــة المســتهدفة مــن الحلقــة وإظهــار أهميتهــا، ومثَّ

هــذا الشــكل نســبة %18 مــن إجمالــي الحلقــات المتاحــة، محــل الدراســة. 
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الجمهــور  فــإن  الذكــور،  دون  اإلنــاث  األطفــال  علــى  اعتمــد  البرنامــج  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
ــل فــي األطفــال بشــكل عــام، ســواء كانــوا إناًثــا أم ذكوًرا، كــون القيمة المقدمة  المســتهدف تمثَّ
ــق بالطفــل مــن الجنســين، فجميــع المعلومــات والقيــم والســلوكيات التــي تــم عرضهــا  تتعلَّ
ــٍة ترتقــي بهــم وبالمجتمــع. ــٍم وســلوكياٍت إيجابي ــي ِقَي ُمقدمــة لألطفــال لتشــجيعهم علــى تبنِّ

ومــن الواضــح أن االعتمــاد علــى اإلنــاث فقــط هــو ســمة عامــة للقنــاة، حيــث أظهــرت 
نتيجــة مســح شــامل تــم إجــراؤه علــى حســابات القنــاة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي 
المختلفــة أن محتواهــا بالكامــل مــن أناشــيد وبرامــج واســتعراضات يقدمهــا بنــات فقــط، 
ــا يمكــن اعتبــاره مــن  رغــم وصــف القنــاة نفَســها بأنهــا مخصصــة لألطفــال دون تحديــد، ممَّ

المآخــذ علــى البرنامــج والقنــاة بشــكل عــام.

4. شكل المعالجة:
غلــب علــى حلقــات برنامــج »بنــات كــوم« فــي مواســمه الثالثــة الشــكل الدرامــي فــي 
عــرض المحتــوى، فجــاء فــي المرتبــة األولــى بنســبة %85.7، بينمــا احتــل الشــكل البرامجــي 

المرتبــة الثانيــة بنســبة %14.3 مــن إجمالــي الحلقــات المتاحــة علــى منصــة يوتيــوب.

85.7%

14.3%
درامي

برامجي
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وبمقارنــة متوســط عــدد المشــاهدات والتفاعــالت للحلقــة الواحــدة مــع شــكل المعالجــة، 
ــا. اتضــح تفــوق الحلقــات التــي تمــت معالجتهــا بشــكل درامــي عــن نظيرتهــا المعالجــة برامجيًّ

a

وُيظهــر الجــدول الســابق أن الشــكل الدرامــي كان األكثــر مشــاهدًة وتفاعــاًل مــن جانــب 
األطفــال المتابعيــن، وهــو مــا ُيثبــت أن التأثيــر األكبــر فــي الطفــل يتحقــق مــن خــالل تمريــر 
الرســائل إليه بشــكل غير مباشــر، خاصة إذا كان عبر شــكل درامي قصصي ُيحاكي المواقف 
ــر المطــوب إذا كانــت  ــل يقــل التأثي اب، وفــي المقاب التــي يعيشــها فــي الواقــع بشــكل جــذَّ

الرســائل موجهــة إليــه بشــكل مباشــر قــد يتخــذ صيغــة األمــر مثــل »افعــل - ال تفعــل«.

وأوضحــت نتيجــة التحليــل أن تقديــم المحتــوى »القيمــة« بشــكل غيــر مباشــر جــاء فــي 
المرتبــة األولــى بنســبة %82، بينمــا جــاء الشــكل المباشــر فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 18% 

مــن إجمالــي عينــة الدراســة.

 

ز النتائــج الســابقة، حيــث ارتبــط التصوير داخل المنزل بشــكل  وجــاءت فئــة أماكــن التصويــر لُتعــزِّ
المعالجــة الدراميــة، بينمــا ارتبــط التصويــر فــي االســتوديو بالمعالجــة البرامجيــة، فاالعتمــاد 
علــى أماكــن التصويــر »داخلــي – منــزل« ُيشــعر الطفــل باأُلْلَفــة والقــرب مــع فريــق التمثيــل، 

فَيَتَماَهــى معهــم كمــا لــو كان عنصــًرا مشــارًكا ضمــن الفريــق، ال مجــرد مشــاهد.

كمــا أن البرنامــج عندمــا يتــم تصويــره فــي منــزل عــادي يــرى فيــه الطفــل مواقــف شــبيهة 
لمــا يقــوم بــه فــي واقعــه الفعلــي الــذي يعيشــه ويشــاهد نتيجــة األفعــال أيًضــا، فــإن 

ذلــك ُيســهم فــي توصيــل الرســالة اإلعالميــة بشــكل أكبــر وأكثــر ســهولة للطفــل.

المعالجة البرامجيةالمعالجة الدراميةالفئة

1045784300295متوسط عدد المشاهدات

100003875متوسط اإلعجاب

1194356متوسط عدم اإلعجاب
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ثانًيا: من حيث المضمون: 
مة:  1. نوعية المضامين الُمقدَّ

 

تنوعــت المضاميــن التــي تــم تقديمهــا عبــر برنامــج بنــات كــوم، فجــاءت العالقــات االجتماعيــة 
ع عنها مجموعة  فــي المرتبــة األولــى بنســبة %32، واهتمــت بـ«الترابــط« كقيمة مركزية تفرَّ
مــن الســلوكيات المعــززة لهــا مثــل »الترابــط اأُلَســري« و«العالقة بين األصدقــاء« و«العمل 
الجماعــي«، بينمــا جــاءت المضاميــن األخالقيــة فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة %21.4، وركــزت 
علــى تعزيــز الصفــات الحميــدة مثــل التســامح والرضــا، ونبــذ الصفــات الشــائنة كالكــذب، وفي 
المرتبــة الثالثــة جــاءت المضاميــن الثقافيــة بنســبة )%18(، حيــث ســعى البرنامــج إلــى تحقيــق 

إحــدى الوظائــف المهمــة لإلعــالم، وهــي التثقيــف. 

ــا المرتبــة الرابعــة فقــد حصلــت عليهــا المضاميــن الدينيــة بنســبة %14.3، واهتمــت بإظهــار  أمَّ
القيــم اإلســالمية التــي َأَمَرنــا بهــا ديُننــا اإلســالمي الحنيــف، وأيًضــا مــا نهانــا عنــه. وفــي 
%7 والتــي قدمــت مجموعــة مــن  المرتبــة الخامســة جــاءت المضاميــن الصحيــة بنســبة 
النصائــح واإلرشــادات المتعلقــة بالحفــاظ علــى صحــة اإلنســان، وبخاصــة الطفــل مثــل أضــرار 
اســتخدام الهاتــف بكثــرة، وخطــورة تنــاول الــدواء دون الرجــوع إلــى الطبيــب، وفــي المرتبــة 
السادســة تســاوت المضاميــن اإلنســانية والتعليميــة والترفيهيــة بنســبة %3.6 لــكل منهــا.

وُيعــد تنــوع المضاميــن والقيــم التــي احتوتهــا حلقــات البرنامــج مــن المميــزات التــي اتســم 
لــت فــي تكــرار نوعيــة  بهــا، إال أنــه رغــم ذلــك فقــد ظهــرت بعــض أوجــه القصــور التــي تمثَّ
ا، حيــث تراجعــت ِنَســُب  المحتــوى فــي الموســمين الثانــي والثالــث، وهــو مــا أثــر فيــه ســلبيًّ

المشــاهدة للبرنامــج مــن ِقَبــل األطفــال نتيجــة الملــل مــن التكــرار.

م فكــرة بســيطة يمكــن  ومــن المآخــذ علــى البرنامــج أيًضــا أن بعــض الحلقــات كانــت ُتقــدِّ
تناولهــا فــي حلقــة واحــدة، ولكــن تــم عرضهــا علــى مــدار ثــالث حلقــات، بعدمــا قامــت 

إدارة البرنامــج بالمــط والتطويــل فــي تفاصيلهــا دون داٍع.
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2. الهدف من الحلقات:

المحتــوى  المرتبــة األولــى فــي  الســلبيات احتلــت  التحليــل أن معالجــة  نتائــج  أظهــرت 
المقــدم ببرنامــج »بنــات كــوم« بنســبة %60.7، تالهــا فــي المرتبة الثانيــة تعزيز اإليجابيات 
م،  بنســبة %35.7، بينمــا جــاءت بعــض الحلقــات بــدون هــدف واضــح لمحتواهــا المقــدَّ

لــت هــذه النوعيــة %3.6 مــن إجمالــي الحلقــات، عينــة الدراســة. ومثَّ

أهم القيم والسلوكيات المعززة التي ظهرت في الحلقات فيما يلي:
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أهم القيم والسلوكيات السلبية التي تمت معالجتها في البرنامج جاءت كما يلي:

 

ســب أن غالبيــة حلقــات البرنامــج كانــت هادفــة وتعمــل علــى غــرس  وتؤكــد هــذه النِّ
وتأكيــد قيــم المجتمــع الســعودي، ســواء عبــر معالجــة الســلبيات أو تعزيــز اإليجابيــات، 

النهائيــة واحــدة. فالمحصلــة 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الحلقــة الواحــدة كانــت تتضمن قيمــة مركزية تدور حولها األحداث 
الدراميــة، إضافــة إلــى مجموعــة مــن القيــم والســلوكيات التــي يتــم تناولهــا كأفــكار ثانويــة 

تخــدم القضية األساســية.

3. االستماالت اإلقناعية المستخدمة:
اعتمــد محتــوى البرنامــج علــى مجموعــة مــن االســتماالت اإلقناعيــة بهــدف إحــداث 

التأثيــر المطلــوب فــي األطفــال المتابعيــن، وقــد جــاءت علــى النحــو التالــي:
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وعلــى الرغــم مــن أن القيــم والســلوكيات الســلبية التــي ســعى برنامــج بنــات كــوم إلــى 
معالجتهــا كانــت غالبــة علــى محتــوى الحلقــات، فــإن »الترغيــب« جــاء فــي المرتبــة األولــى 
كاســتمالة إقناعيــة بنســبة %50، وجــاءت اســتماالت »الترهيــب« فــي المرتبــة الثانيــة 

بنســبة 42.8%.

ــم والســلوكيات الســلبية، وذلــك مــن خــالل اســتخدام  وقــد ارتبــط الترهيــب بتنــاول الِقَي
بــع هــذه الســلوكيات، وفــي  معالجــة دراميــة ُتظهــر األضــرار التــي ســتلحق بالطفــل إذا اتَّ
المقابــل جــاءت اســتماالت الترغيــب كنــوٍع مــن التحفيــز لألطفــال التبــاع الســلوكيات 

ــي بالقيــم اإليجابيــة. الحميــدة والتحلِّ

ثالًثا- من حيث التفاعلية:
1. متوسط حجم المشاهدة: 

 

مــن خــالل إجــراء مســح شــامل لعــدد مشــاهدات لجميــع الحلقــات المتاحــة مــن برنامــج 
بنــات كــوم، اتضــح أن الموســم األول كان األكثــر مشــاهدة مــن ِقَبــل األطفــال المتابعيــن، 
حيــث بلــغ متوســط مشــاهدات الحلقــة الواحــدة )1085714( مليــون مشــاهدة، ثــم بــدأ 
هــذا العــدد فــي التراجــع فــي منتصــف الموســم الثانــي تقريًبــا، ووصــل إلــى أدنــى مســتوى 
لــه فــي الموســم الثالــث مــن البرنامــج، الــذي بلــغ فيــه متوســط عــدد مشــاهدات الحلقــة 

الواحــدة )612500( ألــف مشــاهدة.
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2. اإلعجابات:
لة علــى كل  ــدة لهــذا التراجــع، متوســط عــدد اإلعجابــات المســجَّ ومــن المؤشــرات المؤكِّ
حلقــة، حيــث بلــغ متوســط اإلعجــاب للحلقــة الواحــدة فــي الموســم األول )8786( ألــف 
إعجــاب، وتصاَعــَد هــذا العــدد ليصــل فــي الموســم الثانــي إلــى )9369(، قبــل أْن يتراجــع 

فــي الموســم الثالــث إلــى )9025( ألــف إعجــاب.

 

ويمكــن تفســير انخفــاض عــدد المشــاهدات واإلعجابــات علــى البرنامــج منــذ منتصــف 
موســمه الثانــي ووصولــه إلــى أدنــى مســتوى لــه مــن التفاعليــة فــي موســمه الثالــث إلــى 

مجموعــة مــن األســباب، أهمهــا:

 التكــرار: حيــث لجــأ القائمــون علــى البرنامــج إلــى تكــرار أفــكار بعــض الحلقــات فــي الموســمين 
الثانــي والثالــث.

ســمت بــه بعــض حلقــات الموســمين الثانــي والثالــث، ووصــل   اإلطالــة: وهــو مــا اتَّ
األمــر إلــى تقســيم المحتــوى علــى سلســلة حلقــات دون داٍع.

ومن الطبيعي أن يؤدي العامالن السابقان إلى إصابة المشاهد بالملل والضجر.

ــف مشــاركة بعــض بطــات البرنامــج مــن األســباب التــي أدت   احتماليــة أن يكــون توقُّ
إلــى تراجــع نســبة التفاعليــة عليــه، خاصــة عندمــا تكــون هنــاك حالــة مــن التماهــي 

والترابــط بيــن األطفــال وطاقــم العمــل. 
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النتائج العامة للدراسة:
 علــى الرغــم مــن أن البرنامــج اعتمــد علــى األطفــال اإلنــاث فقــط فــي عــرض مضامينــه، 

فــإن الجمهــور المســتهَدف شــمل األطفــال من الجنســين.

 تراجــع أعــداد المشــاهدة والتفاعــل مــع أغلــب الحلقــات الطويلــة التــي زادت مدتهــا 
علــى 15 دقيقــة.

 ارتفــاع متوســط عــدد المشــاهدات والتفاعــالت مــع الحلقــات التــي تمــت معالجتهــا 
ــا، مقارنــة بالحلقــات التــي تــم عرضهــا بشــكل برامجــي. دراميًّ

 المعالجة الدرامية أكثر َجْذًبا وتأثيًرا في األطفال من المعالجة البرامجية.

 اعتمــد البرنامــج فــي المقــام األول علــى تقديــم الِقَيــم بشــكٍل غيــِر مباشــٍر عْبــَر أســلوٍب 
. دراميٍّ

ــَرا ســلًبا فــي تفاعــل المتابعيــن   تكــرار نوعيــة المحتــوى واإلســهاب فــي ســرد األحــداث أثَّ
مــن األطفال.

ختاًما:
ُتعــد البرامــج المخصصــة لألطفــال فــي غايــة األهميــة، خاصــة عندمــا تحمــل قيمة ورســالة 
ــة التــي لحقــت بوســائل االتصــال  هادفــة، وازدادت أهميتهــا بعــد التطــورات التكنولوجي
ــا جعــل أبناءنــا ُعرضــة لثقافــات مختلفــة أغلبهــا غريــب عــن عاداتنــا وتقاليدنــا  والتواصــل، ممَّ

وِقَيِمنــا التــي نشــْأنا عليهــا.

ولذلك ُتوصي الدراسة بـ:
ــا  ضــرورة االهتمــام بالبرامــج المحليــة التــي ُتخاطــب األطفــال، والعمــل علــى تعزيزهــا كميًّ
ــا مــن خــالل تضمينهــا رســائل تؤكــد ِقَيَمَنــا األصيلــة التــي تتوافــق  عبــر زيــادة اإلنتــاج، وكيفيًّ
العربيــة  ــة  الهويَّ علــى  الحفــاظ  أجــل  مــن  الدينيــة  والتعاليــم  المجتمعيــة  العــادات  مــع 

واإلســالمية.

التواصــل  وســائل  مختلــف  علــى  البرامــج  هــذه  عــرض  بأهميــة  الدراســة  ُتوصــي  كمــا 
االجتماعــي التــي َأْضَحــْت مــن أهــم المصــادر التــي يعتمــد عليهــا األطفــال، ســواء مــن أجــل 

ــم أو التســلية. التعلُّ
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