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 مستخلصال
الدراسة مف الدراسات الوصفية التحميمية التي يستخدـ فييا منيج المسح بالعينة  هتعد ىذ

ثر المتغير أتجريبي لمتعرؼ عمي  المنيج شبو بشقيو التحميمي والميداني وايضًا استخداـ
ية والسموؾ البيئي المستقؿ اإلعالنات البيئية الكارتونية عمي المتغير التابع وىي المفاىيـ البيئ

 ـ التصميـ التجريبي لممجموعة الواحدة.استخدوتـ الدي عينة مف األطفاؿ 
الدراسة إلي معرفة دور اإلعالنات البيئية الكارتونية في تنمية المفاىيـ البيئية  تىدف

سنوات وتمثمت عينة الدراسة إلي  01إلي  7مف سف  والسموؾ البيئي لدي عينة مف االطفاؿ
ة التحميمية تمثمت في بعض اإلعالنات البيئية الكارتونية التي تعرض عمي قنوات عينة دراس

Mbc3, MBC MASR  طالب  081والقناة األولي وعينة الدراسة الميدانية التي تكونت مف
طالب وطالبة  51طالب وطالبة مف مدرسة مصطفي كامؿ األبتدائية حكومي و 51وطالبة 

داة تحميؿ المضموف لإلعالنات البيئية أاستخدمت الدراسة  .مف مدارس طالئع المستقبؿ لمغات
الكارتونية وتصميـ اختبار لممفاىيـ البيئية ومقياس لمسموؾ البيئي المصور كأداة لجمع 

وتوصمت الدراسة إلي ػوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف درحات أطفاؿ المجموعة التجريبية  .البيانات
ية ومتوسطات درجات نفس المجموعة بعد التعرض قبؿ التعرض إلعالنات البيئة الكارتون

 لإلعالنات عمى اختبار تنمية المفاىيـ البيئية لصالح التطبيؽ البعدي.
ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطات درحات الذكور ومتوسطات درجات اإلناث 

 داؿ فروؽ وجودو  عمى اختبار تنمية المفاىيـ البيئية بعد التعرض لإلعالنات البيئية الكارتونية.
 الكارتونية البيئة إلعالنات التعرض قبؿ التجريبية المجموعة أطفاؿ درحات بيف إحصائياً 

 البيئي السموؾ مقياس عمى لإلعالنات التعرض بعد المجموعة نفس درجات ومتوسطات
 .البعدي التطبيؽ لصالح المصور

 عمى اإلناث درجات ومتوسطات الذكور درحات متوسطات بيف إحصائياً  داؿ فرؽ اليوجد
 .الكارتونية البيئية لإلعالنات التعرض بعد المصور البيئي السموؾ مقياس

 درجات ومتوسطات الحكومي التعميـ درحات متوسطات بيف إحصائياً  داؿ فرؽ يوجد
 .الكارتونية البيئية لإلعالنات التعرض بعد المصور البيئي السموؾ مفاىيـ عمى المغات االتعميـ
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 والسموكيات المفاىيـ تدريس في المتحركة الرسـو أىمية عف الحالية الدراسة نتائج كدتأ
 البيئية الموضوعات بتضميف ىتماـاال :يأتي بما يوصي ونإف االبتدائية المرحمة ألطفاؿ البيئية

 والصور التفاصيؿ بعرض االىتماـ مع التميفزيونية باالعالنات االبتدائية لممرحمة المناسبة
 السموؾ وتعميـ البيئية المفاىيـ  تنمية اإلعالنات مف النوع ىذا خالؿ مف يمكف .عنيا المعبرة
 البيئية المفاىيـ بعض االطفاؿ تعميـ في والمعممات المعمميف تفيد اف يمكف .اإليجابي البيئي

 درامي قالب في المقدـ االعالنات مف النوع ىذا انتاج تكثيؼ. الصحيحة البيئية والسموكيات
 .الفرد يتبعيا اف يجب التي الصحيحة السموكيات وتوضيح المفاىيـ سيطوتب لتفسير

المفاىيـ ، اإلعالنات الكارتونية، اإلعالنات البيئية، نات التميفزيونيةإلعال: االكممات المفتاحية
 األطفاؿ. ،السموؾ البيئي، البيئية

 
 لمقدمةا

يؼ كما أنيا تمثؿ حجر يتجزأ مف عمميتي التربية والتثق أصبحت وسائؿ االعالـ جزء ال
، والذى االعالـ فالعصر الذى نعيش فيو يتميز بأنو عصر الزاوية في التعميـ غير النظامي.

اصبح حقيقة طاغية فى حياة االنساف المعاصرة واصبح مف الصعب أف يقضى االنساف يومو 
إذاعى  صحيفة، أو مجمة، أو يستمع الى برنامج بدوف أف يقرأ كتابا، أو يطالع دورية، أو

أف وسائؿ األعالـ تمفزيونى او يشاىد برنامج تميفزيونى ويزداد ىذا القوؿ وضوحا إذا عرفنا 
ونو حدا مف القوة جعمت إنساف ىذا العصر الحديث محاصرا بيا مف كؿ بمغت في ىذه اآل

بعد أف أصبح ىو نفسو شريكا في العممية اإلتصاليو  ةجيياتيا خاصالجوانب خاضعا ليا ولتو 
ثر الطفؿ بوسائؿ االعالـ المختمفو يتأوبذلؾ  ؿ إعالـ ثنائي اإلتجاه قائـ عمي المشاركةمف خال

 يـ مماتيمكف أف يغفؿ أحد أثره في حياة أطفالنا وفي تنشئ مف حولو خاصو التميفزيوف الذي ال
االطفاؿ فطفؿ اليـو منشئو  ةفي حيا ثو باألب الثاليتتسم إلىـ دعا الباحثيف في مجاؿ االعال

 ( 018، 8112 ،معوض )محمد الث أباء ىـ األـ األب والتميفزيوف.ث
ونة لقضايا الممحة فى اآلوبعد أف أصبحت القضايا البيئية ومشكالتيا ومخاطرىا مف ا

طر بشكؿ رتباط ىذه القضايا والمخا، نظرَا الوليا اولويات خاصة فى دوؿ العالـ، األخيرة
النساف فى الحياة فى ظؿ سيادة الفردية ف سموكيات اإ، فصريح بحياة وصحة االنساف

واالستيالكية لـ يؤدى الى ظيور ىذه المشكالت وتمؾ المخاطر فحسب بؿ ايضًا الى تفاقميا 
بشكؿ كبير والحديث عف حماية البيئة وتنميتيا يبدأ منذ الصغر فالعادات الحسنة تزرع منذ 
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ف غرزت فى إات الحسنة التى ى مجموع مف العادالطفولة، والبيئة والحفاظ عمييا تقـو عم
اف نعوده عمييا بعد فوات اآلواف، فإف ذلؾ قد يمقى  الطفؿ تصبح جزء مف كيانو، أما إذا أردنا

، وزراعة والحفاظ عمى المياة وتذوؽ الجماؿ، والحفاظ عمى جماؿ الطبيعة، النظافة صعوبة ما
ات وات وغيرىا مف العاداألشجار، واالىتماـ بالعنصػر الجمالى لألشياء، واالماكف واالص

نساف اذا ما اعتاد عميو مف الصغر فعمينا اذا أف نبدأ بالطفؿ تصبح جزء ال يتجزأ مف كياف اإل
عمى  ةفعالو  ،وكيفية الحفاظ عميياوأف نقـو بتوعيتو منذ نعومة أظافره بقضايا البيئة ومشكالتيا 

يجابيًا فى  أنيـ سوؼ يصبحوف شبابا المستقبؿ وأباء وأميات الغد فقد يكوف ليـ دورًا فعااًل وا 
، توعية الكبار مف حوليـ سواء كاف ىذا بشكؿ مباشر أو غير مباشر. )محمود عبد الجابر

( ومف ىنا جاء دور اإلعالف حيث يعتبر اإلعالف أحد المؤثرات التى تحدد 32، ص8118
النية سالح لو التأثير الثقافة العامة لممجتمع بانتشار اليائؿ لمتميفزيوف يجعؿ ىذه الوسيمة اإلع

بمؤثرات الصوت يستمد اإلعالف منيا مزيد مف القوة فى إطار ثقافة الصورة المصحوبة 
، ناعية وانتشاره فى وسائؿ اإلعالـيضًا قوتو مف خالؿ قدرتيا االقأوالموسيقى ويستمد 

حيث أصبح فاالعالف أصبح اليـو صناعة قائمة بذاتيا تعددت طرائقو وتقنياتو وأدواتو ووظائفو 
جزء ميـ مف حياتنا اليومية إذ أف تزايد أىمية ودور وسائؿ اإلعالف فى حياتنا اليومية يجعؿ 

)صفا  مف اإلعالف أحد أىـ المؤثرات والمحددات والمعايير الثقافية التى يتنبأ بيا المجتمع.
 .(48 ص ،8108 محمد إبراىيـ،

 

 مشكلة الدراسة
مطير عمى )دراسة  مثؿابقة العربية واألجنبية ومف خالؿ استعراض بعض الدراسات الس

(، 8108 صفا محمد إبراىيـ،و) ،(8108 ،حناف عبد المجيد العواؾ)، ودراسة (8102 ،عقيدة
، Sandra, L., Calvert, 2008و، (8118 ،محمود عبد الجابر عبد المطيؼو)

Shaebier, Kirmani  2008تناولت  لوحظ اف ىناؾ العديد مف الدراسات السابقة التى
لمطفؿ،  الدراسات ركزت عمى السموؾ الشرائى هىذولكف معظـ  الطفؿ واالعالنات التميفزيونية.

 الطموح. ىاالجتماعي، النفسي، مستو 
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وىناؾ العديد مف الدراسات التى أكدت عمى دراسة المفاىيـ والسموؾ البيئى مف جوانب 
اميرة مثؿ دراسة )البيئية الكارتونية،  متعددة ولكف ال يوجد دراسة تناولتيا مف خالؿ اإلعالنات

، حمد سالـ عويسأ (، دراسة )8104 ،( ودراسة )ثروت فرج خميؿ8107و، سامى محمد ط
( ويوجد دراسات تناولت دور الكارتوف وتأثيره عمى العديد مف الجوانب االجتماعية 8102

يماف مصطفى ( ودراسة )إ8106ينا محمود بسطا، مار مثؿ دراسة )والنفسية والشرائية 
( ولكف لـ تتناوؿ دور االعالنات البيئية 8114( ودراسة )رحاب أحمد لطفى، 8105، الدسوقى

 الكارتونية فى تنمية المفاىيـ والسموؾ البيئى.
 01قامت الباحثة بتحديد مشكمة البحث مف خالؿ تطبيؽ اختبار مفاىيـ بيئية  مكوف مف 

( 8102، البيئية المستخدـ بدراسة )إيماف عبد الغنيمفردات وذلؾ باالستعانة بإختبار المفاىيـ 
حيث أنو يتناسب مع الفئة العمرية محؿ الدراسة الحالية وايضًا تطبيؽ مقياسًا مبدئيًا لمسموؾ 

المصور  موقؼ مصور مف خالؿ االستعانة بمقياس البيئي 04البيئي المصور مكوف مف 
بعض التعديالت حتي تتناسب مع ( وذلؾ بعد إجراء 8103 ،المستخدـ بدراسة )مي محب
تمميذ وتمميذة مف  21وتـ تطبيؽ االختبار والمقياس عمي عدد  الفئة العمرية محؿ الدراسة

 :مستقبؿ واسفرت النتيجة إلي اآلتيمدرسة طالئع ال
  ضعؼ مستوي المفاىيـ البيئية عند األطفاؿ حيث بمغت متوسط إجابتيـ عمي اختبار

 %(.84المفاىيـ البيئية )
 مقياس السموؾ البيئي  ىالبيئي حيث بمغ متوسط إجابتيـ عمؼ مستوي السموؾ ضع

(21)%. 
وىذا يشير إلي تدني معرفة األطفاؿ بالمفاىيـ البيئية والسموؾ البيئي الصحيح بالنسبة 

 لمعينة االستطالعية.
 لفتًا لمنظر وجذبًا الىتماـ الكبار تعتبر اإلعالنات التميفزيونية مف أكثر الموضوعات

في الفترة األخيرة ظيور اإلعالنات  يا مف وسائؿ جذب متعددة وازدادتوالصغار لما ل
اإلجتماعية التي تتحدث عف الموضوعات البيئية مستخدمة الرسـو المتحركة التي تبسط 
المفاىيـ والمصطمحات البيئية وتقدـ السموكيات البيئية اإليجابية. ومف ىنا كاف مف الضروري 
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ة متخصصة تتناوؿ دراسة الدور الذي تقـو بة اإلعالنات البيئية الكارتونية وجود دراسة عممي
 في تنمية المفاىيـ والسموؾ البيئي اإليجابي لدي األطفاؿ.

 

 أسئلة الدراسة
ستحاوؿ الدراسة اإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي التالي:  ةالمشكمفي محاولة لمتصدي ليذة 

موؾ البيئى لدى عينة مف فى تنمية المفاىيـ والسما دور اإلعالنات البيئية الكارتونية "
 "األطفاؿ؟

 وينبثؽ مف ىذا السؤاؿ الرئيس عدة أسئمة فرعية:
 ما دور اإلعالنات البيئية الكارتونية فى تنمية  المفاىيـ البيئية لدي األطفاؿ؟ .0
 طفاؿ؟ما دور اإلعالنات البيئية الكارتونية فى تنمية الطفؿ السموؾ البيئى اإليجابي لدي األ .8

 

 أهمي ة الدراس   ة
 األهمية النظرية: 

تطور الدور الذى تؤديو اإلعالنات البيئية الكارتونية فى عرض قضايا البيئة واألخطار  -0
التى تتعرض ليا والتنبيو لمشاكميا واألخطار التى تيددىا وتعميـ األطفاؿ كيفية الحفاظ 

 عمييا وتقديـ النماذج القادرة عمى حمايتيا وصونيا.
قدـ ىذه الدراسة تقييمًا ألىمية اإلعالنات البيئية الكارتونية التى تقدـ عمى القنوات ت -8

الفضائية وأثر تمؾ اإلعالنات فى نشر المفاىيـ البيئية وتعمـ السموؾ البيئى الصحيح لدى 
 األطفاؿ.

 :األهمية التطبيقية
ية المفاىيـ والسموؾ يمكف أف تفيد فى إعداد اعالنات بيئية كارتونية يمكف مف خالليا تنم -0

 البيئى اإليجابي لدى األطفاؿ. 
 يمكف اف تفيد معممى ومعممات األطفاؿ فى تنمية المفاىيـ والسموؾ البيئي اإليجابي -8

 باالستعانة باالعالنات البيئية الكارتونية.
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لفت نظر القائميف عمى دراسات وأبحاث األطفاؿ لمدور الذى تمعب االعالنات البيئية  -2
 فى تنمية المفاىيـ والسموؾ البيئي اإليجابي لدييـ. الكارتونية

 

 أهداف الدراسة
 تحديد مدى تضميف االعالنات البيئية الكارتونية لممفاىيـ البيئية والسموؾ البيئى. -0
التعرؼ عمى دور االعالنات البيئية الكارتونية فى تنمية المفاىيـ والسموؾ البيئى لدى  -8

 األطفاؿ.
بو اإلعالنات البيئية الكارتونية فى نشر المفاىيـ وتعميـ السموؾ الكشؼ عف الدور الذى تمع -2

 البيئى الصحيح لدى القائميف عمى إنتاج ىذا النوع مف اإلعالنات.
 

 فروض الدراسة
: يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف  متوسط درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية قبؿ ولالفرض األ 

وسطات درجات نفس المجموعة بعد التعرض التعرض إلعالنات البيئية الكارتونية ومت
 إلعالنات عمي اختبار تنمية المفاىيـ البيئية لصالح التطبيؽ البعدي.

: يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسط درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية قبؿ الفرض الثاني
التطبيؽ التعرض لإلعالنات البيئية الكارتونية عمي مقياس السموؾ البيئي المصور لصالح ا

 البعدي.
: يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطات درحات الذكور ومتوسطات درجات الفرض الثالث

 اإلناث عمى مقياس السموؾ البيئي المصور بعد التعرض لإلعالنات البيئية الكارتونية.
: يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطات درحات التالميذ بالمدارس الحكومية الفرض الرابع

سطات درجات التالميذ بمدارس المغات عمى مقياس السموؾ البيئي المصور بعد التعرض ومتو 
 لإلعالنات البيئية الكارتونية لصالح تعميـ المغات.

: يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطات درحات التالميذ بالمدارس الفرض الخامس
تنمية المفاىيـ البيئية بعد  الحكومية ومتوسطات درجات التالميذ بالمدارس المغات عمى اختبار

 التعرض لإلعالنات البيئية الكارتونية لصالح التعميـ المغات.
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: يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسط درحات أطفاؿ المجموعة التجريبية الفرض السادس
قبؿ التعرض إلعالنات البيئة الكارتونية ومتوسطات درجات نفس المجموعة بعد التعرض 

 ياس السموؾ البيئي المصور لصالح التطبيؽ البعدي.لإلعالنات عمى مق
 

 مصطلحات البحث
ىو الشكؿ الفنى أو الرسالة المقدمة عف طريؽ التميفزيوف لمترويج  اإلعالن التمفزيونى:

، النماذج الكارتونية تخدـ عناصر جذب وتأثير مثؿ الموف، الحركة والصوتلسمعة او خدمة تس
سي نو )عزة س ثير فى المشاىديف سواء كاف صغارًا أو كبارًا.والشخصيات الحقيقية إلحداث التأ

 (.53 ،8108 غريب،
ىى شكؿ مف األشكاؿ الفنية تعتمد عمى استحداث حركة مف خالؿ عدد  :الرسوم المتحركة

و ألقطة تمو االخرى فى سرعة منتظمة، ويتـ رسميا باليد مف المقطات المتتابعة والمتالحقة 
ه الكممة مف الكممة االيطالية كارتوف وتعنى الورؽ المقوى الذى ترسـ بالكمبيوتر وقد اشتقت ىذ

 (.28، 8118 منار سعيد حماد،)فوقو الرسـو الذى يتكوف منيا الفيمـ. 
و أت المختمفة اما فى صورة حيوانات ىى التى تعتمد تصوير الشخصيا :إعالن الكارتون

ال تمثؿ نوعًا مختمفًا مف اعالنات  مييف ولكف بطريقة فكاىية ولطيفة واعالنات الكارتوفدآ
)محمد فريد  التميفزيوف بؿ ىو اسموب مف االساليب المتعددة التى يمكف لممعمف استخداميا.

 (806، 8112 الصحف،
تعرؼ عمى انيا ادراؾ العالقات الموجودة بيف الظواىر أو االحداث أو  :المفاهيم البيئية

فى اصناؼ  ءأو األحداث أو االشيايـ تمؾ الظواىر االشياء ذات الصمة بالبيئة وعناصرىا وتنظ
، فالمفيـو البيئى ما ىو صيغة مجددة لمخطوط المشتركة بيف مجموعة مف اقؿ عددًا منيا
 (8113 خروف،آ)محب الرافعي و  الحقائؽ البيئية.

يعرؼ السموؾ البيئى كما تناولتو بعض االدبيات بأنو أى عمؿ أو تصرؼ  :السموك البيئى
  لحؿ القضايا والمشكالت البيئة. جو مباشر لعالج أوجماعى مو 
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 الدراسات السابقة
 دراسات تناولت اإلعالنات التميفزيونية:

وعنوانها استخدامات المراهقين لإلعالن  (:2171)مصطفى سمير عمى أحمد دراسة
 اإللكترونى واإلشباعات المتحققة منه.

ف عبر شبكة اإلنترنت إلمداد المراىيف إلي معرفة الدور الذى يؤديو اإلعال ىدفت الدراسة
( ذكور 07 – 04بالمعمومات واإلشباعات تمت الدراسة عمي عينة مف المراىقيف مف سف )

ناث ( مفردة مع مراعاة النسب 311وتطبؽ الدراسة عمى عينة مف المراىقيف المصرييف ) .وا 
لقاىرة والفيـو والجيزة مف محافظة ا( المتساوية لمعوامؿ الديموجرافية بيف )الذكور واإلناث

  والقميوبية.
جاء "اإلنترنت" فى مقدمة ترتيب الوسائؿ اإلعالنية التى تتاسب عينة  ومف أىـ نتائج الدراسة:

أوضحت النتائج وجود  الدراسة تـ بعد ذلؾ التميفزيوف، ثـ "السينما" ثـ "الصحؼ"، الراديو".
وافع النفعية الستخداـ عينة الدراسة فروؽ دالة احصائيًا بيف الذكور واإلناث فى بعض الد

 (8106 )مصطفي سمير عمي، لإلعالنات عبر اإلنترنت.
الحمالت اإلعالنية  (:2171)راسة محمد عمى عبد العظيم عمى العطارد

 التميفزيونية لمستشفى سرطان األطفال فى مصر وتأثيراتها عميهم.
اإلعالنية التميفزيونية ىدفت ىذه الدراسة إلى رصد وتوصيؼ وتحميؿ كيفى لمحمالت 

لمستشفى سرطاف األطفاؿ، وتعد ىذه الدراسة مف الدراسات الوصفية التى تسعى إلى رصد 
الظاىرة موضوع الدراسة يعتد بيا، وتركز الدراسة عمى معرفة تأثيرات الحمالت االعالنية 

 التميفزيونية لمستشفى سرطاف األطفاؿ فى مصر عمى األطفاؿ المرضى. 
ذه الدراسة منيج المسح اإلعالمى يشفيو التحميمى والميدانى والذى يعد مف واستخدمت ى

 أنسب المناىج مالئمة، ويرتبط ارتباطًا وثيقا بكؿ مف موضوع ىذه الدراسة وأىدافيا.
إعالف( تتمثؿ فى الحمالت  21وطبقت الدراسة التحميمية عمى عينة عمدية قواميا )

ذلؾ عمى عينة متاحة مف األطفاؿ مرضى السرطاف قواميا اإلعالنية وعينة الدراسة الميدانية و 
( سنة. بمستشفى سرطاف األطفاؿ فى مصر 08 – 8مفردة( تتراوح أعمارىـ مف ) 011)
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 –استمارة االستبياف  –عتمدت الدراسة عمى مجموعة مف األدوات )استمارة تحميؿ المضموف او 
 ه الدراسة.دليؿ المقابمة المتعمقة( كأسموب لجمع البيانات فى ىذ

توصمت نتائج الدراسة إلى تزايد إدراؾ مسئولى مؤسسة مستشفى سرطاف األطفاؿ فى 
مصر إلى أىمية الحمالت اإلعالنية وخاصة الحمالت االعالنية التميفزيونية كوسيمة لممؤسسة 

 )عمي عبد العظيـ العطار، .ةوتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة الدراسة الميداني .فى تحقيؽ أىدافيا
8106.) 

 الدراسات التى تتعمق باستخدام الرسوم المتحركة:
القيم والسموكيات التي  (:2172)دراسة إيمان مصطفي حسن مصطفي الدسوقي

 تعكسها المسمسالت الكارتونية ثالثية األبعاد وتأثيراتها عمي األطفال.
ثالثية  وىدفت ىذة الدراسة إلي التعرؼ عمي القيـ التي تعكسيا المسمسالت الكارتونية

سنة والتعرؼ عمي القيـ اإليجابية والسموكيات  08ػ8األبعاد وتأثيراتيا عمي األطفاؿ مف سف 
 وبشقيالسمبية المقدمة مف خالؿ ىذة المسمسالت مف خالؿ تحميميا مستخدمة المنيج الوصفي 
قبطاف ال التحميمي والميداني تـ تحميؿ ستة مسمسالت كارتونية ثالثية األبعاد ىـ )سمطة بمدي،

. 8101 عاـ كميـ اهلل، شغؿ عفاريت( التي تـ عرضيا مات ناـ، بسنت ودياسطي، عزوز،
والدراسة الميدانية مف الفترة  8101 وكانت الفترة الزمنية لمدراسة التحميمية أبتداء مف

 في محافظة القاىرة والقميوبية.  21/01/8102ى إل 0/01/8102
لكوميدي عمي معظـ المسمسالت الكارتونية ثالثية غمب القالب ا ومف أىـ نتائج الدراسة:

ػكاف الجميور المستيدؼ في معظـ المسمسالت الجميور العاـ، وىذا يدؿ عمي عدـ  األبعاد.
ػالنتائج السمبية  تخصص مسمسالت كارتونية خاصة باألطفاؿ تناقش مشاكؿ وقضايا األطفاؿ.

 المترتبة عمي القيـ اإليجابية.
عالقة التعرض لمكارتون التميفزيوني  بعنوان: (2172)كاملد دراسة مي محب محمو 

 .بانماط السموك البيئي لدى عينة من االطفال
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى السموكيات البيئية التي ينبغي تنميتيا لدى االطفاؿ مف سف 

( سنوات لمتعرؼ بأستخداـ الرسـو المتحركة، تحديد مدى تضميف برنامج تميفزيوني 3-5)
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ـو المتحركة ليذه السموكيات البيئية، التعرؼ عمى عالقة تعرض الكرتوف التميفزيوني لمرس
تمثمت عينة الدراسة في  .سنوات( 5-3نماط السموؾ البيئية لدى عينة مف األطفاؿ في سف )أب

الذي يعرض عمى قناة  "دمتـ سالميف"عينة تحميمية تمثمت في برنامج الكرتوف التميفزيوني 
طفؿ مف مدرسة مودرف سكوؿ استخدمت الدراسة  41ة ميدانية تكونت مف توف، عين سبيس

أداة تحميؿ المضموف لمسمسالت الرسـو المتحركة عمى قناة سبيستوف ومقياس السموؾ البيئي 
كأداة لجمع البيانات وتوصمت الدراسة إلى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور 

رتوف التميفزيوني وتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في السموؾ واإلناث قبؿ وبعد التعرض لمك
 البيئي قبؿ وبعد التعرض لمكرتوف التميفزيوني.

 الدراسات التى تتعمق بالمفاهيم والسموك البيئى لدى األطفال:
وعنوانها: ممارسة األنشطة األعالمية (: 2172)دراسة ثروت فرج خميل إبراهيم

 الثانية من التعميم األساسى بعض المفاهيم العممية والبيئية وعالقتها بإكساب طالب المرحمة
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تنمية بعض المفاىيـ العممية والبيئية لطالب المرحمة االعدادية 

وتنمية بعض السموكيات البيئية االيجابية لطالب المرحمة  مف خالؿ تعرضيـ لمجمة إلكترونية.
لكترونية وايضا التعرؼ عمى امكانية استخداـ مجمة اإلعدادية مف خالؿ تعرضيـ لمجمة ا

الكترونية فى إكساب مفاىيـ عممية وبيئية لطالب المرحمة االعدادية، وقياس فاعمية الصحافة 
االلكترونية كنشاط إعالمى مدرسى مستحدث فى اكتساب بعض المفاىيـ العممية والبيئية 

ب المفاىيـ العممية والبيئية واجراء المقارنة لطالب المرحمة االعدادية والتعرؼ عمى درجة اكتسا
بيف افراد عينة البحث وكذلؾ الوقوؼ عمى درجة رضا المبحوثيف حوؿ التصميـ التى قدمت 

 بيا المفاىيـ العممية والبيئية.
( تمميذ وتمميذة مف تالميذ 011مف التالميذ وقواميا ) ةطبقت ىذه الدراسة عمى عين

وفى ىذه  ( سنة04 -08المنيا والتى تتراوح أعمارىـ ما بيف )المرحمة االعدادية بمحافظة 
الدراسة استخدـ المنيج الشبو تجريبى فى اجراء الدراسة الميدانية والتأكد مف فعالية المتغير 

ومعرفة مدى فعالية استخداـ الصحافة األلكترونية فى اكتساب المفاىيـ  المتغير المستقؿ.
وأستخدمت أدوات جمع البيانات فى ىذه الدراسة  االعدادية. العممية والبيئية لطالب المرحمة

 أختيار المفاىيـ البيئية مقياس السموكيات البيئية ومقياس درجة الرضا عف المجمة االلكترونية.
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ارتفاع الدرجة الكمية الكتساب المفاىيـ العممية والبيئية ارتفاع النسبة  ومف نتائج الدراسة
يدة )المجمة االلكترونية( بما يحتويو مف عناصر التفاعمية والجذب الى وجود استخداـ وسيمة جد

والتشويؽ وتييئة جو مناسب مف خالؿ اعتماد الصحيفة عمى مزج مصادر المعرفة بأشكاليا 
المختمفة السمعية والبصرية والمكتوبة مع توافر امكانية تسجيميا وحفظيا وطباعتيا مما يزيد 

ارتفاع متوسط درجات و  ر فى متابعة الصحيفة واالستفادة منيا.مف شد انتباه الطالب واالستمرا
طالب المجموعة التجريبية عف متوسط درجات المجموعة الظابطة فى التطبيؽ البعدى 

فكانت السخرية في المرتبة  ألختبار المفاىيـ العممية والبيئية لصالح المجموعة التجريبية.
 (.8104 )ثروت فرج، األولي.

ثر متغيرات التعميق الصوتي في برامج أ: (2172)م عويس حماددراسة أحمد سال
 التعميمية عمي تنمية المفاهيم العممية لطفل الروضة. الكمبيوتر

ثر متغيرات التعميؽ الصوتي في برامج الكمبيوتر ى أعمالتعرؼ  ىإلالدراسة  هىذىدؼ 
مي مجموعة مف األطفاؿ التعميمية عمي تنمية المفاىيـ العممية لطفؿ الروضة أجريت الدراسة ع

 .طفؿ مف أطفاؿ الروضة تـ تقسميـ إلي ثالث مجموعة متساوية 64وتكونت العينة مف
ستخداـ التعميؽ الصوتي في برامج افاعمية  وكانت مف أىـ النتائج التي توصمت إلييا:

 الروضة.الكمبيوتر التعميمية مع المجموعات التجربية الثالثة في تنمية المفاىيـ العممية ألطفاؿ 
اثبتت نتائج الدراسة فاعمية البرنامج الكمبيوتري التعميمي المستخدـ في تنمية المفاىيـ العممية 

 ستخداـ برامج الكمبيوتر التعميمي في مرحمة رياض األطفاؿ.افاعمية  ىعم لمألطفاؿ وىذا يؤكد
 

 اإلطار النظري للدراسة
تعد الرسـو المتحركة  منيا:لمتحركة دة تعريفات لمرسـو اىناؾ ع :تعريف الرسوم المتحركة

طفاؿ أو وضعيا مواد مف القوالب الفنية المتميزة التى يعتمد عمييا بوصفيا فقرات فى برامج اال
ف ليا القدرة عمى جذب انتباه الطفؿ وتزويده بالمعارؼ واألفكار بصورة أ، حيث قائمة بذاتيا

 لواف.ة والحركة واألت والصور شيقة مف خالؿ مشاىد متكاممة تعتمد عمى الصو 
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أصبحت الرسـو المتحركة جزءًا أساسيًا مف حياة بعض : عالقة األطفال بالرسوم المتحركة
األطفاؿ، فيبدأ الطفؿ بمشاىدة الرسـو المتحركة بالتميفزيوف فى عمر مبكر يبمغ الستة أشير 

يمثؿ مشكمة ولكف فى عمر الثانية والثالثة يصبح األطفاؿ مشاىديف متحمسيف وقد أصبح ىذا 
ألف كثير مف األطفاؿ يكثروف مف مشاىدة التميفزيوف، ويتأثروا بالعروض التى يشاىدونيا حتى 

ف كانت الرسـو المتحركة تتسـ بالعنؼ وتسبب إدمانيا.  وا 
سنة تصؿ إال ثالث ساعات  02إلى  7وأف متوسط مشاىدة األطفاؿ لمتميفزيوف مف 

، وعمى الرغـ أنو لـ تنمو قدرات األطفاؿ تحت عمر السنة أو ما يقرب مف  ونصؼ فى اليـو
 ذلؾ بشكؿ كامؿ الكتساب المعمومات وترميزىا وتنظيميا واستراجاعيا.

لكف سيظؿ األىتماـ األكبر لدى األطفاؿ ىو مشاىدة التميفزيوف ومتابعة األحداث 
أللواف والحمقات المثيرة، فالرسـو المتحركة بيا العديد مف عوامؿ حذب انتباه األطفاؿ كا

والحركة والخياؿ وأيضًا احتمالية مشاىدة المادة المعروضة تزداد كمما زادت قوة تمؾ المادة، 
وأف األطفاؿ يمموف أكثر لمشاىدة العروض والمشاىد اإلعالمية التى تحتوى عمى قد كبير مف 

 الحركة، والمشحونة بمؤثرات بصرية وصوتية خاصة.
وىو يشجع األطفاؿ عمى محاولة أداء األشياء التى  لذلؾ يتولد الشعور الزائؼ عف الواقع

يشاىدوف أبطاليا الخارقيف يقوموف بيا. وىذه األنواع مف أفالـ الكارتوف تعرض عمى األطفاؿ 
شعورًا زائفًا عف الواقع ويظير ذلؾ فى القدرة عمى السير بعد السقوط مف برج مرتفع أو 

عض الخدوش فكؿ ذلؾ يمكف أف يؤثر اإلصابة يطمؽ نارى فى الوجو دوف أى أثر سوى ب
 ويولد ىذا الشعور الزائؼ عف الواقع عمى األطفاؿ فى السف الصغير.

فعندما نولد تكوف لدينا القدرة عمى التحفيز والخبرة والتدريب ولذلؾ تكوف عقولنا سريعة 
أة، لذلؾ التأثير إلى حد كبير ومف ثـ فإف تنمية عقولنا تعتبر مزيج ديناميكى مف الطبيعة والنش

فمف الميـ اختيار بيئة صحية لجميع األطفاؿ، وىذا يوضح أف الرسـو المتحركة التى تتسـ 
بالعنؼ غير صحية لألطفاؿ ألف التفاعؿ مع أى بيئة بوجو عاـ يعزز تنمية العقؿ )مارينا 

 .(82 ،8106، محفوظ
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حركة مف أىـ المواد تعتبر الرسـو المت :سموك األطفال بشكل عام ىثير الرسوم المتحركة عمأت
ثير قويًا في نفسيتة وتؤدي دورًا ميمًا أكما أف ليا ت المقدمة بالتمفزيوف تسمية وامتاعًا لمطفؿ،

 ىشيقة وفي مشاىد متكاممة تعتمد عمباألفكار والمعارؼ بصورة  هفتكويف شخصيتة وتزويد
العالـ الخارجي الذي  الصوت والصورة واأللواف والحركة وفي قوالب فنية درامية مثيرة تقدـ عف

متاعو وتوسيع آفاؽ العممية  يمح الطفؿ عمي معرفتة كما يؤدي دورًا ىامًا في تثقيفيو وتوعيتو وا 
 .والفكرية وبمورة شخصيتو الوجدانية واألجتماعية

 وفي مرحمة الطفولة مف الصعب توجي : أفالرسوم المتحركة وتنمية المفاهيم عند الطفل
عيف ونظرًا لطبيعة المفاىيـ ألبد أف يكوف ىناؾ مؤثر قوي يمفت أنتباه تركيز األطفاؿ إلى شئ م

األطفاؿ، وأف الرسـو المتحركة مف أكثر ما يجذب األطفاؿ، وتؤثر فييـ، حيث تعتبر مف أمتع 
برامج األطفاؿ التي تشدىـ وتمزميـ عمى الجموس أماميـ، واإلنصات إلييا، ودقو النظر عمى 

حداث الجارية فييا، واألشياء المحيطة بأجوائيا فيتفاعموف بشوؽ شخصايتيـ وحركاتيا، واأل
 بوف إلى لغاتيا. يوجدية ويستج

ولوجود صعوبة في الوصوؿ إلى عقؿ الطفؿ البد مف وجود وسيط ينقؿ الرسالة إلى عقؿ 
طفؿ ىذه المرحمة، ويتحدث بمغتو التي يفيميا والرسـو المتحركة تحتؿ المركز األوؿ في 

والحركة مع الوسائط األخرى تجعؿ الموضوع  فكرية المؤثرة عمى عقؿ الطفؿ.األساليب ال
 .  المقدـ أكثر متعة وتشويقًا كما إنيا تضفي جمااًل وفاعمية عندما تضاؼ ىذه الحركة لمرسـو

فالرسـو المتحركة ليا أثر كبير في تنمية شخصية الطفؿ، بأعتبارىا أكثر العناصر 
)غزؿ  ، والمفاىيـ والقيـ بصورة متسمسمة وقصصية ومشوقة.المنظمة التي تنقؿ المعمومات

 (.31 - 28ص  ،8104محمد الشاعر، 
 :سـو المتحركة فى العناصر التالية: تتمخص إيجابيات الر ايجابيات الرسوم المتحركة

، وبيذا يمكف فييا مف خياؿ وتحريؾ ما ىو ثابت الرسـو المتحركة قريبة مف قمب الطفؿ .0
، فتقدـ لو القيـ االنسانية والقيـ الوطنية ؿ ما ىو قيـ بالنسبة لمطفؿقديـ كمف خالليا ت

 واألخالقية والثقافية.
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تمبى لمطفؿ بعضًا مف إحتياجاتو النفسية وتشبع لو غرائز عديدة مثؿ حب االستطالع حيث  .8
 .بقة فتجعمو يسعى لمنجاحيكتشؼ الجديد يوميًا وتنمى لدية غريزة حب المنافسة والمسا

، ويصعد لى عوالـ جديدة فيتسمؽ الجباؿإو ، فيى تنتقؿ بات الطفؿ وتنمى خيالوتغذى قدر  .2
الى الفضاء كما تعممو اساليب جديدة فى التفكير والسموؾ وتشير إحدى دراسات اليونسكو 

واالفالـ أف االطفاؿ يكتسبوف العديد مف السموكيات نتيجة تعرضيـ الكثيؼ لمبرامج 
 .عات التعرض عف أربع ساعات يومياً مما زادت سا، ويزداد التأثير كالكارتونية

ده بالمعارؼ واألفكار ب الرسـو المتحركة دورًا ىامًا وتكويف شخصية الطفؿ وتزويعتم .3
، وفى قوالب الصوت والصورة والحركة واأللواف ، ومشاىد متكاممة تعتمد عمىبصورة شيقة

، ولتؤدى دورًا ميمًا فى معرفتياعوالـ التى يمح الطفؿ فى درامية مثيرة تقدـ أحداثيا عف ال
متاعو وتوسيع افاقو الفكرية وبمور   .ة شخصيتو االجتماعية والوجدانيةتوعية الطفؿ وتثقيفو وا 

ليا دورًا ىامًا فى توعية الطفؿ وتثقيفو وامتاعو وتوسيع أفاقو الفكرية والعممية وبمورة   .4
 شخصيتو االجتماعية والوجدانية.

ات التى تزيد غرسيا فيو والتى تظير مف خالؿ االفالـ التى سيولة تمقى الطفؿ لممعموم .5
ة والبعد عف المعمومات تقدـ لألطفاؿ والعمؿ عمى اكساب الطفؿ المعمومات االيجابي

 .السمبية
يمجأ قطاع واسع مف االىالى الشغاؿ اوقات فراغ أطفاليـ بمشاىدة  :سمبيات الرسوم المتحركة

معظـ االطفاؿ أغمب اوقات  وعميو يقضى ،ضائيات وكثرتيـالف يالرسـو المتحركة ىربًا مف عر 
 .فراغيـ

 :ثار السمبية العامةأما عن اآل
 .زعزعة األمف ونشر الخوؼ .0
ف  .8 تركز معظـ موضوعات الرسـو المتحركة عمى العنؼ والجريمة كوسيمة الثارة التشويؽ وا 

 .والتقميد ًا ثـ يأخذوف باالستماعكانوا بداية يخافوف اال انيـ يعتادوف تدريجي
يمة يعانوف مف صعوبات فى إف االطفاؿ الذيف يشاىدوف الرسـو المتحركة لفترات طو  .2

 .االرتباؾ ،، اإلندماج، كثرة الحركةالتركيز
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مشاىدة الرسـو المتحركة لفترات طويمة تقمؿ مف عممية االتصاؿ بينو وبيف بيئتو  .3
 .االجتماعية

مي  ). والعمؿ واالنتاج وترشيد االستيالؾغياب المضاميف االقتصادية المرتبطة باالدخار  .4
 (33 – 34 ،8103، محب الرافعي

 

 جراءات المنهجية للدراسةاإل 
دـ فييا منيج المسح تعد الدراسة مف الدراسات الوصفية التحميمية يستخ: منهج الدراسة

ثر المتغير أستخداـ الشبو تجريبى لمتعرؼ عمى التحميمى والميدانى وايضًا ا وبالعينة لشقي
عمى المتغير التابع مف المفاىيـ والسموؾ البيئي لدى  (قؿ )االعالنات البيئية الكرتونيةالمست

 األطفاؿ ويستخدـ التصميـ التجريبى لممجموعة التجريبية الواحدة.
 :حدود الدراسة

 .8107/ 8106الثاني لمعاـ الدراسي : تـ تطبيؽ البحث في الفصؿ الدراسي حدود زمنية
: تـ التطبيؽ في كؿ مف مدرسة مصطفى كامؿ اإلبتدائية المشتركة )حكومة( مكانيةحدود 

 ومدارس طالئع المستقبؿ لمغات.
 : عينة البحث

 :مجتمع وعينة الدراسة الميدانية
 081سنوات وعددىـ  01:7 : وىي مجموعة مف األطفاؿ مف سفمجتمع الدراسة الميدانية

 تمميذ وتمميذة.
 الدراسة وفقًا لممتغيرات الديموجرافية لمدراسةتوزيع عينة  :(7)جدول

 النسبة المئوية التكرار المستويات 

 النوع
 %3782 47 ذكور
 %40.6 58 إناث

 %011 081 اإلجمالي

 التعميـ
 %41 51 حكومي
 %41 51 المغات
 %011 081 اإلجمالي
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  :مجتمع وعينة الدراسة التحميمية
ثمت في اإلعالنات البيئية الكارتونية التي تذاع عمي قنوات  وتم :مجتمع الدراسة التحميمية

MBC Masr  وMBC3  8103والقناة األولي في شير رمضاف. 
وتمثمت في بعض اإلعالنات البيئية الكارتونية التي تذاع عمي قنوات  :عينة الدراسة التحميمية

MBC Masr  وMBC3 8103 والقناة األولي في شير رمضاف. 
 :فإنيا سارت وفقًا لإلجراءات اآلتية لإلجابة عف أسئمة الدراسة :بياناتأدوات جمع ال
 لدى البيئى والسموؾ المفاىيـ تنمية فى الكارتونية البيئية اإلعالنات دور ما" السؤاؿ األوؿ:

استمارة تحميؿ محتوى )شكؿ تـ إعداد  ىذا السؤاؿ " ولإلجابة عمىاألطفاؿ؟ مف عينة
 ومضموف(.

ساسي مف وضع استمارة تحميؿ المحتوي عمي الوقوؼ الفعمي لوجود ويشتمؿ اليدؼ اال
 بعض المفاىيـ البيئية والسموكيات البيئية باإلعالنات البيئية الكارتونية مف خالؿ جانبيف:

ييدؼ تحميؿ المضموف المضموف الحقيقي لمموضوعات البيئية التي تقدميا اإلعالنات و  -
  ىذة اإلعالنات بقضايا وموضوعات بيئية. اىتماـ ىمد ىالتعرؼ عم ىلمموضوعات إل

ة وييدؼ تحميؿ الشكؿ الذي تقدـ بة تمؾ الموضوعات مف خالؿ اإلعالنات البيئية الكارتوني -
األنماط الفنية التي تقدـ بيا  ىالتعرؼ عم ىالموضوعات إل والشكؿ الذي تقدـ ب
 الموضوعات البيئية.

  :الصدق والثبات الستمارة تحميل الشكل المضمون
لمتأكد مف صدؽ استمارة تحميؿ المضموف تـ عرضيا عمي مجموعة مف المحكميف : الصدق

مكانية  في اإلعالـ واإلعالـ التربوي، وذلؾ لمتأكد مف دقة، ووضوح وحدات وفئات التحميؿ، وا 
%( مما يدؿ 82تحقيقيا ألىداؼ الدراسة، وقد بمغت النسبة العامة لالتفاؽ بيف المحكميف )

 ارة التحميؿ وأنيا تقيس الغرض الذي وضعت مف أجمو.عمى صدؽ استم
يقصد بالثبات توصؿ عدد مف الباحثيف إلي نفس النتائج بتطبيؽ نفس فئات التحميؿ،  :الثبات

 ووحداتو عمي نفس المضموف.
وقد قامت الباحثة بتحميؿ عينة مف اإلعالنات عينة الدراسة مرتيف بفاصؿ زمني شير 

 تي:اآلحت نتيجة التحميؿ واحد بيف المرتيف وقد اوض
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 تفاؽ في المرتيف حيث طبقت معادلة "ىولستي"ـ حساب الثبات باستخداـ معامؿ االت
، وىي نسبة (1.80)  وتـ حساب الثبات بمعادلة ىولستى وكاف معامؿ الثبات .لمعرفة األتفاؽ

ستمارة تدؿ عمي ثبات الوحدات، والفئات المستخدمة في تحميؿ المضموف، كما تعني صالحية ا
 تحميؿ الشكؿ المضموف لمتطبيؽ.

 "اؿىذا السؤ  ىولإلجابة عم" ما دور اإلعالنات البيئية الكارتونية في تنمية المفاىيـ البيئية؟ 
 (. 87إعداد اختبار لممفاىيـ البيئية مكوف ) تـ

  :صدق اختبار تنمية المفاهيم البيئية
المتخصصيف فى دراسات  ( محكميف مف6: تـ عرض المقياس عمى عدد )صدق المحكمين

ومنيج وطرؽ التدريس وذلؾ  اإلعالـ واإلعالـ التربوي والدراسات النفسية والسموكية لألطفاؿ،
بغرض دراسة مفردات كؿ مجاؿ فى ضوء التعريؼ اإلجرائى لو، وقد تـ اإلبقاء عمى العبارات 

وتعديؿ  % فأكثر، وتـ حذؼ بعض العبارات71التى جاءت نسبة اتفاؽ المحكميف عمييا 
( 87بعضيا فى ضوء المالحظات التى أبداىا المحكميف؛ حيث انتيى عدد العبارات إلى )

 عبارة.
 :صدق االنساق الداخمي

 31بيف متوسطات اختبار المفاىيـ البيئي حيث ف=( معامالت االرتباط )بيرسوف: (2)جدول

 معامل االرتباط عدد العبارات ابعاد االختبار
 1.54 6 البيئة

 1.67 2 رد البيئيةالموا
 1.74 7 التموث البيئي
 1.77 8 إستنزاؼ الموارد

 1.62 3 ترشيد استخداـ الموارد
عادة التدوير لممخمفات  1.83 3 المخمفات وا 
 1.85 87 إجمالى االختبار المفاىيـ البيئي

 لةودا قوية ارتباط بمعامالت الجدوؿ السابؽ إلى تمتع اختبار المفاىيـ البيئي مف يتبيف
 عالي. صدؽ بمعامؿ ( تتمتع1.848028) 1.10مف  أقؿ داللة إحصائيًا عند مستوى
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 :ثبات االختبار
 31 = حيث ف معامالت ثبات ألفا كرونباخ أبعاد اختبار المفاىيـ البيئي (:2)جدول

 معامل ألفا كرومباخ عدد العبارات أبعاد االختبار
 1.88 6 البيئة

 1.80 2 الموارد البيئية
 1.76 7 وث البيئيالتم

 1.65 8 إستنزاؼ الموارد
 1.70 3 ترشيد استخداـ الموارد

عادة التدوير لممخمفات  1.67 3 المخمفات وا 
 1.72 87 إجمالى االختبار المفاىيـ البيئي

مما يشير إلى أف  1.10جدوؿ أف معامالت الثبات الناتجة دالة عند مستوى اليتضح مف 
 .ف الثباتيتمتع بقدر طيب ماالختبار 

  ما دور اإلعالنات البيئية الكارتونية فى تعميـ الطفؿ السموؾ البيئى؟ ولإلجابة عمي ىذا
 ( مفردة.31تـ إعداد مقياس لمسموؾ البيئي مكوف مف ) السؤاؿ

  :صدق مقياس المصور لمسموك البيئي
دراسات ( محكميف مف المتخصصيف فى 6: تـ عرض المقياس عمى )صدق المحكمين

، وذلؾ بغرض دراسة مفردات كؿ مجاؿ فى ضوء التعريؼ اإلجرائى ، اإلعالـ التربوياإلعالـ
% فأكثر، وتـ 71لو، وقد تـ اإلبقاء عمى المفردات التى جاءت نسبة اتفاؽ المحكميف عمييا 

حذؼ بعض الصور فى ضوء المالحظات التى أبداىا المحكميف؛ حيث انتيى عدد عبارات 
 .( عبارة31إلى )
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 : ساق الداخمىصدق االت
 31حيث ف= المصور لمسموؾ البيئيبيف متوسطات ( معامالت االرتباط )بيرسوف: (2جدول )

 معامل االرتباط عدد العبارت المجال
 السؤاؿ األوؿ

 1.53 6 سموكيات تجاه النظافة والطريؽ العاـ
 1.73 5 سموكيات تجاه المياه والكيرباء

 1.40 2 سموكيات تجاه النباتات والحيوانات
 1.78 2 سموكيات تجاه الطعاـ وترشيده وتموث الغذاء

 1.65 0 سموكيات تجاه عدـ إتالؼ األشياء
 1.56 0 سموكيات تسبب الضوضاء

 السؤاؿ الثاني
 1.68 3 سموكيات تجاه النظافة والطريؽ

 1.41 2 سموكيات المسببة لتموث المياه واليواء
 1.46 0 سموكيات تسبب الضوضاء

 1.43 3 ت تجاه الحيوانات والنباتاتسموكيا
 1.54 4 سموكيات اتجاه اإلسراؼ في الكيرباء والمياه

 1.62 0 سموكيات تجاه إعادة التدوير
 السؤاؿ الثالث

 1.68 0 سموكيات اتجاه الحيوانات
 1.83 31 إجمالي مقياس المصور لمسموؾ البيئي

 قوية ارتباط مسموؾ البيئي بمعامالتالجدوؿ السابؽ إلى تمتع مقياس المصور ل مف يتبيف
 عالي. صدؽ بمعامؿ ( تتمتع1.830226) 1.10مف  أقؿ داللة إحصائيًا عند مستوى ودالة
 مقياس المصور لمسموك البيئي:ثبات 

 :اـ طريقة كرونباخ )معامؿ ألفا(تـ حساب ثبات المقياس المصور لمسموؾ البيئي باستخد
( مفردة مف األطفاؿ، واستخدـ أسموب كرونباخ فى 31) تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة قواميا

التحقؽ مف ثبات االختبار، وفيما يمى جدوؿ يوضح ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج فى ىذا 
 الصدد.
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 المصور لمسموؾ البيئيمعامالت ثبات ألفا كرونباخ لمقياس : (2)جدول
 معامل االرتباط عدد العبارت المجال

 السؤاؿ األوؿ
 1.70 6 تجاه النظافة والطريؽ العاـسموكيات 

 1.83 5 سموكيات تجاه المياه والكيرباء
 1.53 2 سموكيات تجاه النباتات والحيوانات

 1.45 2 سموكيات تجاه الطعاـ وترشيده وتموث الغذاء
 1.62 0 سموكيات تجاه عدـ إتالؼ األشياء

 1.64 0 سموكيات تسبب الضوضاء
 السؤاؿ الثاني

 1.65 3 اه النظافة والطريؽسموكيات تج
 1.78 2 سموكيات المسببة لتموث المياه واليواء

 1.77 0 سموكيات تسبب الضوضاء
 1.67 3 سموكيات تجاه الحيوانات والنباتات

 1.83 4 سموكيات اتجاه اإلسراؼ في الكيرباء والمياه
 1.60 0 سموكيات تجاه إعادة التدوير

 السؤاؿ الثالث
 1.86 0 الحيواناتسموكيات اتجاه 

 1.86 31 مقياس المصور لمسموؾ البيئي
مما يشير إلى أف  1.10جدوؿ أف معامالت الثبات الناتجة دالة عند مستوى اليتضح مف 

 .المقياس يتمتع بقدر طيب مف الثبات
 عف وذلؾ اآللي الحاسب باستخداـ البيانات معالجة تمت :ساليب المعالجة اإلحصائيةأ

 Statistical Package for theاالجتماعية معالجة اإلحصائية لمعمـوال برنامج طريؽ

Social Sciences (SPSS20) التالية اإلحصائية األساليب لتنفيذ وذلؾ: 
 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .0
 الفروؽ داللة مف لمجموعتيف مستقمتيف )غير مرتبطة( لمتأكد t-test" ت" اختبار حساب .8

 .بيف المجموعة التجريبية قبؿ التطبيؽ وبعد التطبيؽ اإلحصائية
 الفروؽ داللة مف لمجموعتيف غير مستقمتيف )مرتبطتيف( لمتأكد t-test" ت" اختبار حساب .2

 .اإلحصائية بيف المجموعة التجريبية عمى التطبيؽ القبمى والبعدى
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تساؽ مف صدؽ االلمتحقؽ  Pearson Correlationاستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف  .3
 .الداخمى لممقياس

 .كرونباج لمتأكد مف ثبات المقياس معامؿ ألفا .4
 

 نتائج الدراسة وتفسيرها
 :النتائج الخاصة باختبار تنمية المفاهيم البيئية

: يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف درحات أطفاؿ المجموعة التجريبية قبؿ التعرض الفرض األول
ات نفس المجموعة بعد التعرض لإلعالنات عمى إلعالنات البيئة الكارتونية ومتوسطات درج

 اختبار تنمية المفاىيـ البيئية لصالح التطبيؽ البعدي.
تـ حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيـ )ت( بيف متوسطي درجات أطفاؿ 

تونية كما يتضح فى الجدوؿ المجموعة التجريبية قبؿ وبعد التعرض لإلعالنات البيئية الكار 
 .التالي

درجات أطفاؿ المجموعة  لداللة الفروؽ بيف متوسطات T-test (نتائج اختبار )ت :(2جدول )
 التجريبية قبؿ وبعد التعرض لإلعالنات البيئية الكارتونية

 االنحراف المتوسط عدد التطبيق
 درجة قيمة ت المعياري

 الحرية
داللة 
 الفروق

مستوى 
 الداللة

 8.38 83.17 081 بعدي الة**د 1.10 827 30.62 2.33 6.78 081 قبمي
تشير نتائج اختبار "ت" فى الجدوؿ السابؽ إلى وجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطات 
درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية قبؿ التعرض إلعالنات البيئة الكرتونية وبيف متوسطات 

لبيئية لصالح درجات نفس المجموعة بعد التعرض لتمؾ اإلعالنات عمى اختبار المفاىيـ ا
( وىى قيمة دالة إحصائيًا 30.686البعدي صاحب المتوسط األكبر، حيث بمغت قيمة "ت" )

عند جميع مستويات الداللة، وبالتالى فقد يثبت صحة ىذا الفرض . والذى ينص عمى أنو 
يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف درحات أطفاؿ المجموعة التجريبية قبؿ التعرض إلعالنات البيئة 
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ارتونية ومتوسطات درجات نفس المجموعة بعد التعرض لإلعالنات عمى اختبار تنمية الك
 .المفاىيـ البيئية لصالح التطبيؽ البعدي

: ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطات درحات الذكور ومتوسطات درجات الفرض الثاني
 بيئية الكارتونية.اإلناث عمى اختبار تنمية المفاىيـ البيئية بعد التعرض لإلعالنات ال

تـ حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيـ )ت( بيف متوسطي درجات ذكور 
ومتوسطات درجات اإلناث عمى اختبار تنمية المفاىيـ البيئية بعد التعرض لإلعالنات البيئية 

 .تونية كما يتضح فى الجدوؿ التاليالكار 
درجات الذكور  روؽ بيف متوسطاتلداللة الف T-test (نتائج اختبار )ت :(1جدول )

 ومتوسطات درجات اإلناث بعد التعرض لإلعالنات البيئية الكارتونية

 االنحراف المتوسط عدد التطبيق
 درجة قيمة ت المعياري

 الحرية
داللة 
 الفروق

مستوى 
 الداللة

غير  1.480 007 142704 8.34 82.84 47 ذكور
 8.42 83.08 58 إناث دالة

اختبار "ت" فى الجدوؿ السابؽ إلى عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف  تشير نتائج
متوسطات درجات الذكور وبيف متوسطات درجات اإلناث بعد التعرض لإلعالنات البيئة 

( وىى قيمة غير دالة 142704الكارتونية عمى اختبار المفاىيـ البيئية، حيث بمغت قيمة "ت" )
والذى ينص عمى  ،، وبالتالى فقد يثبت صحة ىذا الفرضإحصائيًا عند جميع مستويات الداللة

أنو ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطات درحات الذكور ومتوسطات درجات اإلناث عمى 
 اختبار تنمية المفاىيـ البيئية بعد التعرض لإلعالنات البيئية الكارتونية.

تعميـ الحكومي ومتوسطات : يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطات درحات الالفرض الثالث
درجات االتعميـ المغات عمى اختبار تنمية المفاىيـ البيئية بعد التعرض لإلعالنات البيئية 

 الكارتونية لصالح التعميـ المغات.
تـ حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيـ )ت( بيف متوسطي درجات التعميـ 

اختبار تنمية المفاىيـ البيئية بعد التعرض  الحكومي ومتوسطات درجات التعميـ المغات عمى
 .تونية كما يتضح فى الجدوؿ التاليلإلعالنات البيئية الكار 
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درجات التعميـ الحكومي  لداللة الفروؽ بيف متوسطات T-test (نتائج اختبار )ت :(8)جدول
 ومتوسطات درجات التعميـ المغات بعد التعرض لإلعالنات البيئية الكارتونية

 االنحراف المتوسط عدد التطبيق
 درجة قيمة ت المعياري

 الحرية
داللة 
 الفروق

مستوى 
 الداللة

 8.47 83.48 51 المغات دالة** 1.110 007 2.21 2.18 88.71 51 حكومي
تشير نتائج اختبار "ت" فى الجدوؿ السابؽ إلى وجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطات 

ات درجات التعميـ المغات بعد التعرض لإلعالنات البيئة درجات التعميـ الحكومي وبيف متوسط
الكارتونية عمى اختبار المفاىيـ البيئية لصالح تعميـ المغات صاحب المتوسط األكبر، حيث 

، وبالتالى فقد 1.10( وىى قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 2.2182بمغت قيمة "ت" )
جد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطات درحات يثبت صحة ىذا الفرض. والذى ينص عمى أنو يو 

التعميـ الحكومي ومتوسطات درجات االتعميـ المغات عمى اختبار تنمية المفاىيـ البيئية بعد 
 التعرض لإلعالنات البيئية الكارتونية لصالح التعميـ المغات.
 :النتائج الخاصة بمقياس السموك البيئي المصور

ئيًا بيف درحات أطفاؿ المجموعة التجريبية قبؿ التعرض : يوجد فرؽ داؿ إحصاالفرض الرابع
إلعالنات البيئة الكارتونية ومتوسطات درجات نفس المجموعة بعد التعرض لإلعالنات عمى 

تـ حساب المتوسطات واالنحرافات  مقياس السموؾ البيئي المصور لصالح التطبيؽ البعدي.
موعة التجريبية قبؿ وبعد التعرض المعيارية وقيـ )ت( بيف متوسطي درجات أطفاؿ المج

 .تونية كما يتضح فى الجدوؿ التاليلإلعالنات البيئية الكار 
لداللة الفروؽ بيف متوسطات درجات أطفاؿ المجموعة  T-test (نتائج اختبار )ت :(9)جدول

 التجريبية قبؿ وبعد التعرض لإلعالنات البيئية الكارتونية

 االنحراف المتوسط عدد التطبيق
 درجة قيمة ت اريالمعي

 الحرية
داللة 
 الفروق

مستوى 
 الداللة

 0.42 20.25 081 بعدي دالة** 1.10 827 71.216 8.57 7.61 081 قبمي
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تشير نتائج اختبار "ت" فى الجدوؿ السابؽ إلى وجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطات 
كرتونية وبيف متوسطات درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية قبؿ التعرض إلعالنات البيئة ال

درجات نفس المجموعة بعد التعرض لتمؾ اإلعالنات عمى مقياس السموؾ البيئي المصور 
( وىى قيمة دالة 71.216لصالح البعدي صاحب المتوسط األكبر، حيث بمغت قيمة "ت" )

إحصائيًا عند جميع مستويات الداللة، وبالتالى فقد يثبت صحة ىذا الفرض . والذى ينص 
نو يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف درحات أطفاؿ المجموعة التجريبية قبؿ التعرض عمى أ

إلعالنات البيئة الكارتونية ومتوسطات درجات نفس المجموعة بعد التعرض لإلعالنات عمى 
 مقياس السموؾ البيئي المصور لصالح التطبيؽ البعدي.

ذكور ومتوسطات درجات : يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطات درحات الالفرض الخامس
 اإلناث عمى مقياس السموؾ البيئي المصور بعد التعرض لإلعالنات البيئية الكارتونية.

تـ حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيـ )ت( بيف متوسطي درجات ذكور 
ومتوسطات درجات اإلناث عمى مقياس السموؾ البيئي المصور بعد التعرض لإلعالنات البيئية 

 .تونية كما يتضح فى الجدوؿ التالير الكا
درجات الذكور  لداللة الفروؽ بيف متوسطات T-test (نتائج اختبار )ت :(71جدول )

 ومتوسطات درجات اإلناث بعد التعرض لإلعالنات البيئية الكارتونية

 االنحراف المتوسط عدد التطبيق 
 درجة قيمة ت المعياري

 الحرية
داللة 
 الفروق

مستوى 
 الداللة

غير  1.480 007 8.422 0.48 20 47 ذكور
 0.37 20.58 58 إناث دالة

تشير نتائج اختبار "ت" فى الجدوؿ السابؽ إلى عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف 
متوسطات درجات الذكور وبيف متوسطات درجات اإلناث بعد التعرض لإلعالنات البيئة 

( وىى قيمة غير دالة 8.422غت قيمة "ت" )الكارتونية عمى مقياس السموؾ البيئي، حيث بم
إحصائيًا عند جميع مستويات الداللة، وبالتالى فقد يثبت عدـ صحة ىذا الفرض . والذى ينص 
عمى أنو يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطات درحات الذكور ومتوسطات درجات اإلناث 

 ة الكارتونية.عمى مقياس السموؾ البيئي المصور بعد التعرض لإلعالنات البيئي
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: يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطات درحات التعميـ الحكومي ومتوسطات الفرض السادس
درجات التعميـ المغات عمى مقياس السموؾ البيئي المصور بعد التعرض لإلعالنات البيئية 

 الكارتونية لصالح تعميـ المغات.
ف متوسطي درجات التعميـ تـ حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيـ )ت( بي

الحكومي ومتوسطات درجات التعميـ المغات عمى مقياس السموؾ البيئي المصور بعد التعرض 
 لإلعالنات البيئية الكارتونية كما يتضح فى الجدوؿ التالي:

درجات التعميـ الحكومي  لداللة الفروؽ بيف متوسطات (نتائج اختبار )ت :(77)جدول
 المغات بعد التعرض لإلعالنات البيئية الكارتونية ومتوسطات درجات التعميـ

 االنحراف المتوسط عدد التطبيق
 درجة قيمة ت المعياري

 الحرية
داللة 
 الفروق

مستوى 
 الداللة

 8.75 38.58 51 المغات دالة** 1.140 007 2.86 8.05 26.67 51 حكومي
ؿ إحصائيًا بيف متوسطات تشير نتائج اختبار "ت" فى الجدوؿ السابؽ إلى وجود فرؽ دا

درجات التعميـ الحكومي وبيف متوسطات درجات التعميـ المغات بعد التعرض لإلعالنات البيئة 
الكارتونية عمى مقياس السموؾ البيئي المصور لصالح مدارس التعميـ المغات صاحب المتوسط 

، 1.10داللة ( وىى قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى 2.855األكبر، حيث بمغت قيمة "ت" )
وبالتالى فقد يثبت صحة ىذا الفرض. والذى ينص عمى أنو يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف 

التعميـ الحكومي ومتوسطات درجات االتعميـ المغات عمى مفاىيـ السموؾ  متوسطات درحات
 البيئي المصور بعد التعرض لإلعالنات البيئية الكارتونية لصالح تعميـ المغات.

اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كؿ مف صفا إبراىيـ حيث جاءت  :مناقشة النتائج
 % ثـ تمييا الشخصية العربية بنسبة37الشخصية المصرية في المقدمة بنسبة أعمي مف 

أف نسبة مقدـ األعالنات  صية المقدمة في اإلعالنات وايضاً % بمؾ بالنسبة لمشخ81.8
% والكبار 36الكبار فكانت نسبة األطفاؿ  التميفزيونية كاف مف فئة األطفاؿ أكثر مف فئة

الدراسة مع الدراسة  % ولكف أختمفت ىذه7,00% وايضًا الشخصيات الخيالية بنسبة 30
ة البيئية عينة الدراسة الحالية الحالية في سيطرت اإلعالنات الخدمية عمى اإلعالنات الكارتوني
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ج لخدمات وليس سمعًا %(، وذلؾ ألف تمؾ اإلعالنات حرصت عمى التروي011بنسبة )
استيالكية. ولكف في دراسة صفا إبراىيـ جاءت نسبة إعالنات السمع أعمي نسبة حيث بمغت 

اتفقت % 3,2% ويمييا إعالنات التوعية 5,25% ويمييا إعالنات الخدمات بنسبة 84,48
ظ اف اإلعالنات التي تجعؿ الطفؿ يحاف 8118 الحالية مع دراسة محمود عبد الجابر الدراسة

واف نسبة اإلعالنات التي تحذر مف العدوي والوقاية بنسبة  %47عمي غذائو مف التموث بنسبة 
%جاء مفيـو )الحفاظ عمى الصحة والوقاية مف األمراض( في صدارة المفاىيـ البيئية 64

%(، ثـ 83.8المتضمنة في اإلعالنات الكارتونية عينة الدراسة، وذلؾ بنسبة مئوية بمغت )
تبة الثانية مفيوـ )عدـ اإلسراؼ في الكيرباء(، وذلؾ بنسبة مئوية بمغت جاء في المر 

%(، ثـ جاء مفيـو )المحافظة عمى المياه( في المرتبة الثالثة، وذلؾ بنسبة مئوية بمغت 07.8)
%(، ثـ 8.0وجاء مفيـو )الطعاـ الصحي( في المرتبة الرابعة، وذلؾ بنسبة بمغت ) %(04.0)

موث اليواء(، )استخداـ البالستيؾ الصحي(، و)استخداـ المبيدات تقاسمت مفاىيـ )تقميؿ ت
 %( كؿ منيـ.5بشكؿ صحيح( المرتبة الخامسة، وذلؾ بنسبة مئوية بمغت )

(  فقد ثبت 8103نتائج دراسة مي محب الرافعى )اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع  كما
لمرسـو المتحركة في التميفزيوف  وجود فروؽ دالة احصائية في السموؾ البيئى قبؿ وبعد التعرض

 لصالح القياس البعدى.
( أف أستخداـ أسموب العرض 8118اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة مريـ فاروؽ خميؿ )و 

 المباشر لممفاىيـ اإلجتماعية ىذا األسموب ىو السائد في معظـ مسمسالت الرسـو المتحركة.
 

 التوصيات
ية الرسـو المتحركة في تدريس المفاىيـ والسموكيات اكدت نتائج الدراسة الحالية عف أىم

 يوصي بما يأتي: ونإف ،البيئية ألطفاؿ المرحمة االبتدائية
  األىتماـ بتضميف الموضوعات البيئية المناسبة لممرحمة االبتدائية باالعالنات التميفزيونية

 مع االىتماـ بعرض التفاصيؿ والصور المعبرة عنيا.
 وع مف اإلعالنات نشر المفاىيـ البيئية وتعميـ السموؾ البيئي.يمكف مف خالؿ ىذا الن 
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 يئية والسموكيات يمكف اف تفيد المعمميف والمعممات في تعميـ االطفاؿ بعض المفاىيـ الب
 . البيئية الصحيحة

  تكثيؼ انتاج ىذا النوع مف االعالنات المقدـ في قالب درامي لتفسير وتبسيط المفاىيـ
 صحيحة التي يجب اف يتبعيا الفرد.وتوضيح السموكيات ال

 :مقترحات الدراسة
  اجراء المزيد مف الدراسات حوؿ آثر استخداـ الرسـو المتحركة في تنمية المفاىيـ والسموؾ

 .أخريالبيئي في إطار زماني ومكاني اوسع وقضايا عممية 
 ج ضرورة االستفادة مف الرسـو المتحركة بعمؿ برامج تربوية لتدريس مختمؼ المناى

 لألطفاؿ.
  استخداـ الرسـو المتحركة في عالج بعض القضايا االجتماعية االخري التي تيدد

 المجتمعات.
 

 المراجع

(: أثر متغيرات التعميؽ الصوتي في برامج الكمبيوتر التعميمية 8102أحمد سالـ عويس حماد)
 عمي تنمية المفاىيـ العممية لطفؿ الروضة، رسالة ماجستير غير منشورة، معيد

 الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاىرة
(: فاعمية برنامج مقترح لألنشطة اإلعالمية في تنمية 8102إيماف عبد الغني عشماوي)

المفاىيـ والسموكيات البيئية لتالميذ المرحمة الألبتدائية، دكتوراة غير منشورة، 
 معيد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عيف شمس

(: القيـ والسموكيات التي تعكسيا المسمسالت 8105مصطفي الدسوقي) إيماف مصطفي حسف
الكارتونية ثالثية األبعاد وتأثيراتيا عمي األطفاؿ، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 ، جامعة عيف شمسمعيد الدراسات العميا لمطفولة
(: ممارسة األنشطة االعالمية وعالقتيا بإكساب طالب 8104ثروت فرج خميؿ إبراىيـ)

المرحمة الثانية مف التعميـ االساسى بعض المفاىيـ العممية والبيئية، رسالة 
 دكتوراه غير منشورة، معيد الدراسات العميا لمطفولة، جامعة عيف شمس
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المجيد العواؾ: العنؼ في االعالنات التميفزيونية وأثره عمي السموؾ العدواني لعينة حناف عبد 
شوره، مجمة دراسات الطفولو، القاىرة: مف االطفاؿ، رسالو ماجستير غير من

، 04، المجمد 44معيد الدراسات العميا لمطفولة، جامعة عيف شمس، االصدار 
 8108يونيو  -إبريؿ 

(: العرض لممسمسالت الكارتونية التميفزيونية وعالقتو بإدراؾ 8114رحاب أحمد لطفى محمد)
ر غير منشورة، معيد األطفاؿ لمواقع االجتماعى لبعض األدوار، رسالة ماجستي

 ت العميا لمطفولة، جامعة عيف شمسالدراسا
المصري،  وعالقتيا بتنشئة الطفؿ التميفزيوني االعالف (: اخالقيات8100ابراىيـ) محمد صفا

 عالـاإل ةالقاىرة، كمي جامعة
(: تعرض االطفاؿ لالعالنات التميفزيونية وعالقتو 8108عزة سنوسي غريب ابو ضمع)
( سنة، رسالة ماجستير 08ػ-8لدى عينو مف االطفاؿ )مف  بمستوى الطموح

 ، جامعة عيف شمسغير منشورة، معيد الدراسات العميا لمطفولة
(: فاعمية برنامج لتنمية المفاىيـ والسموكيات البيئية لدى األطفاؿ 8104غزؿ محمد الشاعر)

بمرحمة رياض األطفاؿ مف خالؿ الرسـو المتحركة، رسالة ماجستير غير 
 شورة، معيد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عيف شمسمن

(: تعرض الطفؿ المصري لصور البطولة المقدمة 8106)بسطا مارينا محفوظ نبيو
الكارتونية بالقنوات الفضائية العربية وعالقتو بتنمية الخياؿ لديو، بالمسمسالت 

ة عيف رسالة ماجستير غير منشورة، معيد الدراسات العميا لمطفولة، جامع
 شمس

محب الرافعى: فعالية األلعاب التعميمية فى تنمية الوعى والسموؾ البئي لدى اطفاؿ ما قبؿ 
 8111 ،2، العدد 20المدرسة، مجمة التربية العممية، المجمد 

(: الحمالت اإلعالنية التميفزيونية لمستشفى 8106محمد عمى عبد العظيـ عمى العطار)
يا عمييـ، رسالة ماجستير غير منشوره، سرطاف األطفاؿ فى مصر وتأثيرات

، جامعة عيف دراسات اإلعالـ وثقافة األطفاؿ، معيد الدراسات العميا لمطفولة
 شمس

، القاىرة: دار العمـ 8محمد معوض إبراىيـ، عبد الباسط عبد الجميؿ: دراسات إعالمية جػ
 8112 ،00لمنشر والتوزيع، ص

 التمفزيونية لالعالنات األطفاؿ تعرض بيف القة(: الع8116المطيؼ) عبد الجابر عبد محمود
 غير ماجستير رسالة تطبيقية، دراسة -البيئية  المفاىيـ بعض واكسابيـ
 لمطفولة. العميا الدراسات شمس، معيد عيف جامعة منشورة،



 مجمة العمـو البيئية
 جامعة عيف شمس –معيد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 481 8107 سبتمبر، األوؿء الجز  ،الثالث واألربعوفالمجمد 

(: دور مسمسالت الرسـو المتحركة المدبمجة فى القنوات الفضائية 8118مريـ فاروؽ خميؿ)
(، رسالة 08 –8يف المفاىيـ االجتماعية عند الطفؿ مف )العربية فى تكو 

 ماجستير غير منشورة، معيد الدراسات العميا لمطفولة، جامعة عيف شمس.
(: استخدامات المراىقيف لإلعالف اإللكترونى واإلشباعات 8106مصطفى سمير عمى أحمد)

لطفؿ، المتحققة منو، رسالة ماجستير غير منشورة، دراسات اإلعالـ وثقافة ا
 معيد الدراسات العميا لمطفولة، جامعة عيف شمس.

مطير عمى عقيدة: اتجاىات الجميور اليمنى نحو اإلعالنات التفاعمية عمى شبكة اإلنترنت: 
دراسة تحميمية ميدانية، رسالة دكتوراة غير منشورة، كمية اآلداب، قسـ عمـو 

 االتصاؿ واإلعالـ، جامعة عيف شمس
(: تأثير األساليب الفنية الحديثة عمى المستخدمات الجرافيكية فى 8118منار سعيد حمادى)

برامج األطفاؿ التميفزيونية، رسالة دكتوراة غير منشورة، كمية الفنوف الجميمة، 
 جامعة حمواف، القاىرة

(: عالقة التعرض لمكرتوف التميفزيوني بانماط السموؾ البيئي لدى 8103مي محب الرافعي)
سالة ماجستير غير منشورة، معيد الدراسات العميا عينة مف االطفاؿ، ر 

 لمطفولة، جامعة عيف شمس
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ABSTRACT 

This study belongs to the qualitative descriptive – analytical type of 

studies in which the two-fold sample-survey is used in its analytical and 

field aspects, using also the quasi-experimental method for identifying 

the impact of the independent variable on cartoon setting which is the 

environmental concepts and environmental behavior in a sample of 

children, using in this, the one-group designing. 

This study drives at identifying the role of environmental cartoon 

advertisements in developing environmental concepts and 

environmental behavior in a sample of children aged (8-10 yrs. old). 

The study sample is divided into two samples, the analytical sample 

represented in some environmental cartoon advertisements displayed on 

Mbc3 – MBC Masr – The First Channel) channels. It consists of (120) 

male/female students, divided equally into (60-males and 60 females), 

selected from Moustafa Kamel Primary Public School and Talaaeh El-

Mostakbl (Futures Language School). The study uses a content analysis 

tool of environmental cartoon advertisements, designing the 

environmental concepts test and scale of pictured environmental 

behavior as a tool for collecting data.  

The study comes to that: there is a significant statistical difference 

between average scores of male and females on Development of 

Environmental Concepts Test post exposure to environmental cartoon 

advertisements.   

Keywords: Television Advertisements - Environmental Advertisements 

– Cartoon Advertisements – Environmental Concepts – Environmental 

Behavior- Children. 


