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  البرامج التلفزيونية الموجھة لألطفال في سورية وأثرھا في لغتھم                  

                                                                                                      
  

  الدكتور سعد محمد الكردي*                                                                                                
  أستاذ النحو والصرف المساعد                                                                                                 

  كلية اآلداب –جامعة البعث                                                                                                  
  

            
ونھضة شاملة في شتى المجاالت والسيما الثقافية و  كبيراً  شھدت الجمھورية العربية السورية تطوراً         

من ألنھا ضمان لمستقبل مشرق مسخرة الكثير  الطفولة؛والسيما  المجتمع،وبلغ ھذا التطور مختلف فئات  اإلعالمية،
واتحاد وتحرص وزارة الثقافة ووزارة اإلعالم ووزارة التربية مواھبھا.اإلمكانيات للنھوض بھا ورعايتھا وتنمية 

شعر المؤسسات المعنية بثقافة الطفل التابعة على القيام بمھمة إيجابية في تنمية ثقافة الطفل ، وتَ بدمشق الكتاب العرب 
االتصال الحديثة من تلفزيون وصحافة وإذاعة ،وفيديو وأقمار صناعية  لھا أّن مھمتھا دقيقة وصعبة في ظل وسائل

  . )1(وحواسيب 
ة وخطيرة في وأصبح لھا وظيفة مھمّ  النفوس،له أثٌر كبير في  قائمة،وصناعة  متشعباً،وأصبح علم االتصال فنّاً       

  . )2(لتتماشى مع ھويته وتجديدھا، قيتھا،وتن المجتمع،تكوين األفراد وتوجيھھم كما تقوم بمھمة المحافظة على ثقافة 
ومن أخطر ھذه الوسائل وأوسعھا انتشاراً ، وسائل االتصال االلكترونية ذات اإلمكانيات الھائلة في تجاوز حدود       

وتراثھم ، الزمان والمكان كالتلفزيون واإلذاعة وغيرھا من وسائل االتصال التي تعّرف األطفال ببيئتھم ومحيطھم 
ه ، وتسھم إذا أُ ْحِسَن استخدامھا في تنمية القيم األصيلة ، وتعمل على تعزيزھا وترسيخھا في عالم الذي يعيشون فيوبال

نفسية الطفل معتمدة على العديد من الوسائل التثقيفية ، واضعة بالحسبان علم نفس الطفل ونموه ، والمناھج التربوية ، 
م الثقافة في المجتمع ، ونقل الوقائع اليومية ، وتعالج القضايا الراھنة ، والتوجھات واألطر العامة التي تحكم مفھو

  .)3(ھم في رّد عادية الغزو الثقافي سْ البرامج الفنية الترفيھية ، وتُ  تعرضو
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1985د.عدنان أبو فخر ، دار الكتاب العربي  86-85) الصحافة السورية بين النظرية والتطبيق :1(
مقالة د.ليلى عبد المجيد "السياسات االتصالية  1994سنة  23العددان األول والثاني مجلد  الكويتية،مجلة عالم الفكر  :) ينظر2(

,مقالة د.زھير حطب "إعالم من أجل بناء  1998سنة  89.ومجلة الفكر العربي العدد  54عالمية وأثرھا في الثقافة والتربية" صواإل
  .3ثقافة ديمقراطية"ص

.والصحافة السوري بين  3زھير حطب "إعالم من أجل بناء ثقافة ديمقراطية" ص، مقالة د.1998 سنة 89) مجلة الفكر العربي العدد 3(
  .  86-85ظرية والتطبيق الن
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  الطفولة:أھمية 
وھي  الالحقة،واألساس الذي يحمله الطفل إلى مراحل نموه  الشخصية،وأساس بناء  اإلنسان،ھي أھم مراحل نمو      

وتتشرب األفكار والقيم  األساسية،تتطلب الرعاية والعناية ألھميتھا.... ففيھا تتشكل الشخصية وتتبلور معالمھا 
ومن ثم نستطيع أن نحكم على مدى صالحيته كفرد  حياته،وتتحدد األطر العامة لسلوكه العام طوال  والمعلومات

فعلينا أن نتوقع نوعية األفراد الذين سيتولون إدارة  حقھا،فإذا أھملنا ھذه المرحلة ولم نعطھا  صالح.ومواطن  منتج،
  ) 1(المستقبل.شؤون البالد في 

يكون ذلك داللة على أخذھا بأسباب الحضارة  أسباب  الثقافة والتسلية للطفل بقدر ما وبقدر ما تھيء الدول من       
، ولكنھا أصبحت حاجة ملحة  ةت الغنيعبارة عن نوع من الترف ال تعرفه إال البيئا الطفلوالرقي ، ولم تعد ثقافة 

تخطيط  للقوى البشرية المختلفة التي  بالمجتمعات  كافة والسيما النامية منھا والتي تسعى إلى مستقبل أفضل قائم على
  )2( ھي أساس كل تنمية.

سر وأفراد المجتمع بأھمية مرحلة الطفولة ومتطلباتھا وأھمية مشاركة ويستحسن توفر الوعي الكافي لدى األ      
  الجميع في رعايتھا وتنميتھا على المستويات كافة .

عائم العنصر البشري فإن نجاح خطط التنمية إنما يقاس بمدى ولما كان األطفال يشكلون دعامة أساسية من د      
  المجتمع.قدرتھا على تلبية احتياجات ھذه الشريحة المھمة من شرائح 

ومن الضروري أن نضع بالحسبان المؤثرات السلبية الكثيرة واألجھزة اإلعالمية التي تبث مواداً تتضمن قيماً       
، ونظراً للترابط الوثيق بين أداء األجھزة اإلعالمية المختلفة والمھمات الكبيرة بعيدة عن حاجات مجتمعنا وأطفالنا 

التي يقوم بھا التلفزيون خصوصا في تشكيل وعي الطفل ، فإنه جرى التأكيد على ضرورة تكييف برامج التلفزيون 
اب الثقافة على مختلف واألجھزة اإلعالمية األخرى في اتجاه تعويد الطفل على القراءة وتوجيھه نحوھا و اكتس

  األصعدة .
والمتتبع للمراحل التي مرت بھا قضايا الطفولة نجد أن االھتمام بھا بدأت تتضح مالمحه في السنوات التي أعقبت      

بدأ ھذا االھتمام في التبلور استجابة  1991.وبعد صدور االتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1979العام الدولي للطفل 
ت على الساحة الدولية والتي وضعت التركيز على شؤون األطفال واالھتمام بھم ھدفاً أول لھا ، وتوجته بعقد للمستجدا

وھو سابقة تشير إلى أن الرأي العام الدولي بدأ يتعامل مع قضايا األطفال  1990عام  رسبتمبمؤتمر دولي للطفولة في 
 الطفولة، كبير بشؤونالدول العربية عناية واضحة واھتمام . وھذا ال يعني أنه لم يكن لبعض )3(بصورة أكثر جدية 

ومن الجھود العربية المتميزة في بكثير.قبل ھذه التواريخ  كانت وفي سورية العربيةفالعناية بأمور الطفولة في البلدان 
وتنمي مداركه و تصقل  ل،للمستقباالھتمام بالطفل ما تبذله دائرة الثقافة واإلعالم في الشارقة لتأسيس ثقافة للطفل تعّده 

  .)4(فقد نظمت العديد من المؤتمرات والندوات حول الطفولة مواھبه،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1990الشارقة  –فيصل عبد هللا الحجي ، الطبعة األولى  11لكتاب الطفل العربي :  البيبليوغرافي دليل) ال1(
) قراءات في المادة اللغوية الموجھة للطفل في الصحافة المحلية بحث " المادة الموجھة للطفل في صحف ومجالت األمارات" محمد 2(

  .1995واإلعالم الشارقة  منشورات دائرة الثقافة 32-13الراضي الشافعي :
) قراءات في المادة الموجھة للطفل في الصحافة المحلية بحث "رعاية األطفال بين البرامج القطاعية والتنسيق الشامل". د. بھية 3(

  .144الجشي ص 
   22، 7،18بي : . وينظر الدليل البيلوغرافي لكتاب الطفل العر3) قراءات في المادة الموجھة للطفل في الصحافة المحلية :4(
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  دور وسائل اإلعالم في  تنمية ثقافة الطفل                                                  
            

ما ھو النواة الذي تكون فيه صورة والطفل إنّ  الشاملة.تنمية الطفل جسداً وفكراً مكّون أساسي من مكونات التنمية       
في قلب الحاضر. وإّن شخصية الطفل تتحدد بفضل مايمتصه من مجمل عناصر الثقافة وإنما يتكون دوماً  المستقبل،

،لذا فإن شخصيته ھي وليدة الثقافة أوالً ، والثقافة تزّود الطفل بأنماط سلوكية جديدة يستطيع من خاللھا مواجھة 
  . )1( المواقف التي يتعرض لھا في حياته اليومية

بة وفسيحة ، تمثل العامل األساسي في تشكيل فكر الطفل ووجدانه والتأثير في ماھية ومجاالت ثقافة الطفل رح         
سلوكه وتحديد مالمح شخصيته ، وفي نضجه العقلي والبدني ونظرته للحياة والمستقبل ، ونقول صالحة غابش : " 

ي تؤسس وعيه ، وتفتح آفاقه نحو وأخيراً فإّن البيئة مجال ال يمكن إغفاله ونحن نبحث في ثقافة الطفل وفي العوامل الت
التأمل حوله في مسائل الحياة المختلفة وتدفعه إلى طرح األسئلة الالزمة لتشكل معرفته وذلك تمھيداً إلعداد جيل من 

أھداف  ستھا بالشكل اإلنساني الذي يسموعنالشباب متزني الشخصية يمتلكون نضجاً في فھمھم لحرية التفكير وممار
  .)2(ية وإحساسھا الحي تجاه الحياة ال تليق باإلنسان

ومن أھم وظائفھا التثقيف بمعناه الحياتي القيمي المخبر عن التراث ومعطيات الحاضر في الجوانب االجتماعية          
وعلى وفق ھذه الوظيفة تقوم وسائل اإلعالم بمھمة خطيرة وعظيمة في المحافظة  السياسية.والثقافية و االقتصادية و 

  بثقافته.ويتمسك  على ھويتهكل مجتمع يعمل جاھداً ليحرص  وتجديدھا؛ ألنّ فة المجتمع وتنقيتھا على ثقا
وتعّد وسائل اإلعالم من الروافد الثقافية المھمة للطفل موازية للكتاب والمدرسة واألسرة وإّن التلفزيون يعّد وسيلةً من 

، وھو مكان اھدة الناس لوسائل اإلعالم وتجده في كلوسائل االتصال ذات الجمھور الواسع تستغرق أكبر وقت من مش
بوجه خاص يقدم أنماطاً من السلوك االجتماعي ، ومنه السلوك اللغوي ، ويقوم بمھمة تشكيل عقول الناشئة وتوجيه 
فال أذواقھم ، ألّن المشاھدة التلفزيونية تستغرق من وقت األطفال أكثر من ثالث ساعات يوميا .ويمّكن التلفزيون األط
من التعلم المبكر للغة ويقّدم إمكانية رواية القصص و الحكايات القصيرة التي تسھم في بناء لغة األطفال بصورة 

  .)3(تتجاوز حدود اللغة البسيطة 
سن الدخول إلى المدرسة الذين ھم بين سنتين وخمس سنوات أوسع شريحة من  ايبلغوويشكل األطفال الذين لم         

يون ، فيستغرق التلفزيون ما يقرب من أربع ساعات من وقت يقظتھم يوميا بينما يمضي أطفال مشاھدي التلفز
 1993المجموعة العمرية من ست سنوات إلى إحدى عشرة سنة ما يزيد على ثالث ساعات (تقرير نليسن لعام 

Nielsen Report  ()4( .ألطفال ، وتنشئتھم ، وبذلك يطرح اإلعالم التلفزيوني المعاصر نفسه في مجال تربية ا
ويعتقد بعض الباحثين بأّن التلفزيون يمتلك قدرة تربوية ھائلة ، فھو كما يتصورون قادر على تعليم األطفال القراءة 

ويتفوق التلفزيون بصورة جدية على القراءة بعد أن كانت ھي  )4(والكتابة و الغناء والنشيد و التمارين الرياضية...
وتتضح األھمية الخاصة للمعلومات التلفزيونية في مستوييھا النوعي  المدرسة.الية لطفل التجربة الرئيسية الخي

ويقوم عدد من  التربويين.فالتلفزيون يمتلك قوى سحرية قادرة على تجاوز كّل مواطن الضعف والقصور  والكمي،
التلفزيون أكثر سحراً من أي عوامل اإلدراك الحسي ذات الصلة االستثنائية بالتجربة التلفزيونية بمھمة في جعل 

  .   )6(على الشاشة وطرق استقبال العين لھا  الصور االلكترونيةوھي ترتبط بطبيعة  بديلة،تجربة 
  ولذلك فھو أداة عظيمة األھمية في حياة الطفل تعجبه وال يمكن إھمالھا.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يصدرھا  – 1988مارس (آذار)  -ھـ 1408، رجب 123، د.ھادي نعمان الھيتي ، سلسلة عالم المعرفة ، العدد23) ثقافة الطفل :1(

  يت .الكو –المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
منشورات  102-101) قراءات في المادة الموجھة للطفل في الصحافة المحلية ، بحث صالحة غابش "قراءة من وجھة نظر ببيئية" :2(

  .1995عالم الشارقة اإلدائرة الثقافة و
األداء  ة، ومشكل112" صمقالة د.أحمد معتوق "اإلعالنات التجارية وأثرھا في لغتنا 1994عام  209العدد  السعودية،) مجلة الفيصل 3(

د. مسعود بوبو ، بحث قّدم إلى ندوة اللغة العربية التي أقامھا مجمع اللغة العربية  ،14العالج:أسباب الضعف ووسائل العربية:في اللغة 
التحرير  م ،مقدمة رئيس1996عام  273م .ومجلة الفيصل السعودية العدد 1997تشرين األول  29-26بدمشق في الفترة الواقعة مابين 

ميريه شالفون ، بيير كورسيه ،ميشيل  125 - 124-119والطفل   التلفزيون.4د.زيد بن عبد المحسن الحسين "اإلعالم باألعالم" ص
       . 1996د.فاضل حنا ،وزارة الثقافة دمشق.حنا،سوشون ترجمة د.علي و

ح الصبحي .عالم المعرفة ،يصدرھا المجلس الوطني للثقافة ترجمة عبد الفتا –تأليف ماري وين 22األطفال واإلدمان التلفزيوني : )4(
  م  1999تموز  يوليو / -ھـ   1420ربيع األول  147العدد –والفنون واآلداب الكويت 

   77) المرجع نفسه :6.                                                                 (5:  التلفزيونو ) الطفل 5(



 4

  وأثرھا في لغتھم  ھة لألطفالالبرامج التلفزيونية الموجّ                                      
      

        ً ً  يوافق أغلب الناس على أھمية البرامج التلفزيونية الخاصة باألطفال ، ألنھا أخذت طابعا  تربويا
زيونية المتزايدة التي يعزز نزعة المطالعة والفن والمسرح والتاريخ والحياة الراھنة ، والمسلسالت التلف

يمكنھا إشباع حاجات المشاھدين الصغار كما يمكن لھذا التزايد أن يلبي الحاجات اإلعالمية للفئات 
د لھذه العمرية المختلفة . ومن ھذا المنطلق تبث المحطات التلفزيونية برامج خاصة لألطفال وتحدّ 

  . )1(ھور واسع من األطفالالبرامج األوقات المناسبة، وھي تحظى عبر ذلك باھتمام جم
على المؤسسات المنتجة للبرامج التلفزيونية أن تعمل  1974وفرضت الئحة الشروط القانونية لعام       

على تلبية االحتياجات لجمھور الناشئة واألطفال، واستطاعت ھذه المؤسسات التي ضمت متخصصين 
تاجون إلى اكتساب مھارات االتصال تلفزيونيين ومربين أن تقدم خدمات كبيرة.ألن األطفال يح

حتى يؤدوا وظائفھم –تعلم القراءة والكتابة ، والتعبير عن الذات بمرونة ووضوح –األساسية 
  .)2(كمخلوقات اجتماعية

القصص و الحكايات ، واللعب  من أساليب التھيئة للقراءة ،ألنّ  لألطفال تُعدّ  وھذه البرامج الموجھة
إّن البرامج  و .)3(ي إلى ذلك ، إلي جانب األسرة وروضة األطفالؤدّ تليات واأللعاب الدرامية والتمثي

شكل مادة إلثارة طاقة الطفل على التفكير، التلفزيونية تسعى إلى إيقاظ مشاعر الطفل واھتماماته، وھي تُ 
  .)4(وذلك يمكنه من أن ينشط ويغذي تصوراته وأحالمه

ه جرى الطفل، فإنّ ا التلفزيون والسيما في تشكيل وعي ونظراً للمھمات الكبيرة التي يضطلع بھ      
الحظ أن ف برامج التلفزيون في اتجاه تعويد الطفل على القراءة وتوجيھه نحوھا. ويُ التأكيد على تكيي

ھة لألطفال لديھا رغبة محسوسة في تقديم مادة لغوية وفنية وإبداعية في إنتاج البرامج التلفزيونية الموجّ 
، وإن كانت ھذه الرغبة محفوفة باالرتجال وعدم التخطيط إال على مستوى األداء به   اليُستھان

  االعتيادي. 
من مصادر التعلم وأّن طفلھم ال يھدر وقته أمام  ھمّ التلفزيون مصدر مُ  وبات اآلباء يعتقدون أنّ 

األطفال الذين بشكل أفضل ھم  االتلفزيون و أّن عليھم أن يشجعوه على المشاھدة، واألطفال الذين تعلمو
  تابعوا البرامج التلفزيونية التعليمية بصورة مستمرة 

والمحيط العائلي ، واالحتكاك مع الوسط المحيط يزيد بشكل واضح من تأثيرات البث التلفزيوني       
في نفوس األطفال ، كما أن عرض األلعاب التربوية من قبل المنتجين ، واستخدام كل تقنيات الدعاية 

له الصغار من خدعة  إعالمية ، وجملة موسيقية قصيرة ، ودعاية والبقع الضوئية ، مما يفضّ الفعالة 
لھا في أنظارھم وتدعم أھدافھا وأصوات وألوان مختلفة تدعم البرامج التلفزيونية الموجھة لألطفال وتجمّ 

اول ھذه البرامج التعليمية . وھذا القى نجاحا منقطع النظير ألنه يضع في حسبانه تربية الطفل ، وتح
إعداد األطفال إلى التعليم الذي سوف تقدمه المدرسة . وھذا يعني أن البرامج تشكل مدرسة اصطالحية 

تقدم تعليماً، ومن عوامل الجذب للطفل عرض المسلسالت التي تضم شخصيات مثل عالء 
ات مألوفة التي أصبحت شخصي بطالوباتمان وثاندوكان ......وغيرھا من الشخصيات واألالدين،

لألطفال الذين أغوتھم وجذبتھم المفاجآت، والخوارق، والشجاعة التي يقدمونھا ذات اإليقاع الحيوي 
كما الجميل في إطار ھذه البرامج بحيث يستطيع المشاھد الصغيران يتقمص شخصية البطل الرئيسي . 

بطال األ عندما يكونالقصص أكثر تعبيرية: فالصورة ترتجف أّن الضجيج المصطنع يساعد على جعل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               وما بعدھا. 65) الطفل وتعلم القراءة: 3(               .                   26 – 25) الطفل و التلفزيون : 1(
  .158والتلفزيون:) الطفل 4(.                            19 التليفزيوني:األطفال و اإلدمان ) 2(
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وذلك في إطار عرض جّذاب عبر عروض فّعالة تتصادم السفن الفضائية. أو عندما  ةنيفي حالة ھيجا
   ).1(نشطة

مقومات البيئة المدرسية والمنزلية، مة تضاھي عظي ةتعليمي ميزات  يمتلكالتلفاز ل في أنّ اوال جد        
  . )2(التلفزيون له تأثيره في األطفال ووقعه الشديد عليھم أيضاً في أنّ  لوال جدا

 المشاھدة التلفزيونية في حدّ  أعتقد أنّ " :حد مديري البحوث في برنامج "شارع السمسم بالمر أ درال أدواق     
   )3(الخاصة  ميرون ويتذكرون ، ويربطون بنشاط بين ما يرونه وبين حياتھاألطفال  ألنّ  عذاتھا عمل عقلي رائ

استمرار المشاھدة التلفزيونية يؤدي إلى نمو عقل الطفل ، ويكسبه المصطلحات الدارجة المستخدمة  نّ وإ     
سبه . ن ھذه البرامج تخاطبه بطريقة تعبيرية تناھل عليه تمثل المعلومات ألفي حياته اليومية، وھذا يسّ 

  والمفاھيم التي يكتسبھا األطفال ھي المفاھيم التي عولجت بعناية في البرامج التلفزيونية.
مج التلفزيونية للبرا منظرتھ ا الباحثون األوربيون، ومن خلفھم من المجتمع األوربي فإنّ وأمّ      

انب اللفظي من لغة ھا تغني الج) ترى أنّ Marie Winnمختلفة، فالباحثة (ماري وين:الموجھة لألطفال 
التلفزيون يلقي و الطفل يسمع ويشاھد دون أن يحاور ولذلك  األطفال  وتھمل الجانب المعنوي ،ألنّ 

تتطلب أي مشاركة من جانب  ھا الز النمو غير اللفظي ، ألنّ تعز التجربة التلفزيونية ال قالت :" غير أنّ 
 قجات األطفال الصغار إلى التنبه العقلي تتحقحا ألنّ  )4(الطفل ، بل تتطلب االستقبال السلبي وحده" 

بصورة أفضل إلى أبعد الحدود حين يكون تعلمھم مشاھدة وسماع ومشاركة وتطبيق ، وليس مجرد 
  .)5(المشاھدة السلبية 

مھمة ھذه الوسيلة اإلعالمية برزت بصورة واضحة في المجال التربوي .  ويرى األوربيون أنّ      
ثر المشاھدة التلفزيونية في الحصيلة الدراسية لألطفال حين لق من أاعد القوعلى الرغم من ذلك تص

سيطرة العنف على برامج األطفال  ورأوا أنّ  بوط الشامل في المھارات الدراسية،ه الناس على الھتنبّ 
يشاھد ابناؤھم  أنوھذا يجعل سلوكھم أكثر عدوانية ، ولذلك كان اآلباء حريصين على  بدت ھائلة
  .)6(شجع السلوك االجتماعي اإليجابي النموذجية التي ت البرامج

نا أن نوفر الحماية ألطفالنا األكثر عرضة لالستالب اإلعالمي علينا أن نسلح أطفالنا يوإذا كان عل
  . )7( تأثيرهبإمكانيات معرفية وعلمية حول آثار التلفزيون في مدارات إيجابياته وعوامل 

ذين تعلموا عن طريق البرامج التلفزيونية الموجھة إليھم يستطيعون الكالم وإّن أطفال ھذه األيام ال     
يفھمونھا، وحقائق ليس لديھم التجربة أو المعرفة للحكم  بطريقة خطابية، مستخدمين كلمات وأفكار ال

القدرة على استخدام المادة التي حصلوا عليھا من  نويقلدون إعالنات التلفزيون وال يملكو على دقتھا.
لتلفزيون لمصلحة أغراضھم اإلنسانية الخاصة. وتعلمه أن يقرأ ويحفظ عن ظھر قلب األحرف ا

تزاز معارفه الجديدة بل ننتظر منه كيف يستخدم باع ؛األرقام بشكل منتظم فحسب األبجدية، ويعدّ 
  . )8(إطار حياتهويوظفھا في 

ون يؤدي إلى تناقص في اللعب التعلم عن طريق التلفزي وترى بعض الباحثات األجنبيات أنّ       
ف في القدرة على تحمل اإلحباط ، وتدن ٍ في المثابرة ، عْ ) ، وضَ  imaginative playالتخيلي :( 

مثل " شارع  ةوتشوش حيال الواقع والخيال . وإّن البرامج التلفزيونية سريعة اإليقاع والحركة الالھث
في الخبرة التعليمية  أساسيان والتأمل وھما عنصرانالوقت لالستجابة  السمسم " التترك إال القليل من

  للطفل وتخلق توجھا سكيلوجيا لدى الطفل
  ـــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         ، ثقافة الطفل: 10 -  9، الطفل و التلفزيون:  .20) المرجع نفسه :5(.         261ية :) ثقافة الطفل شھادات عربية ومحل1(
  . 22والتلفزيون:) الطفل 6(                                   .262) المرجع نفسه : 2(
  .  3الترجمة العربية) : ) الطفل والتلفزيون (مقدمة7) األطفال واإلدمان التلفزيوني                           (3(
  .56األطفال واإلدمان التليفزيوني :  )8.                                      ( 19) المرجع نفسه :4(
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 جھاز التلفزيون. بعد إغالقإلى اللعب الجيد  ، والاألطفال للتعلم دّ عِ وال يُ  االنتباه،يفضي إلى تقليل سعة 
دفعھم إلى االسترخاء ورغبتھم فيھا، ويقلص قراءات األطفال التلفاز ي ن بعض الباحثين أنّ وبيّ 

سطحية ليس فيھا  ةد الطفل عن التركيز، ويجعله يقرأ بطريقـبعِ يؤثر في أسلوب القراءة فيُ والعقلي،
  .)1( استقرار وال ثبات

إّن تھم ، وي لغن أثرھا فيوسيقتصر حديثنا في ھذا البحث على البرامج التلفزيونية الموجھة لألطفال لتبي      
 حيويّ  ونصف الساعة يومياً في التلفزيون العربي السوري وعلى أكثر من قناة لطفلنا العربي أمرٌ  ساعةص تخصي
ً ن نسبة فالطفل من منظور التعداد السكاني ألّي دولة يكوّ  األھمية،وبالغ  مھماً من السكان له ميوله  كبيرة، وقطاعا

ّد من الشرائح أو القطاعات القارئة والتي يمكن بحكم العامل عَ ومن ثّم فإنّه يُ ه.وطموحاتالخاصة واھتماماته ورغباته 
  .)2( إيجاباً السني التأثير فيه سلباً أو 

؟ وما ھي تأثيرات  البرامجفي البداية يجب أن نطرح ھذا التساؤل ألّي من الفئات العمرية للطفل تخصص ھذه  و       
اس المنشغل بھذه التجربة الخاصة؟ كيف يوميا في الكائن البشري النامي الحسّ  مثل ھذه الحصة الكبيرة من الساعات

  تؤثر التجربة التلفزيونية في لغة الطفل ؟ وكيف تؤثر في تطور الخيال واإلبداع عنده ؟
فال من ة شرائح من األطمن الواضح لمن يتأمل ھذه البرامج الموجھة لألطفال ويتابعھا يجد أنّھا موجھة إلى عدّ         

دوا المقصود من البرامج وإلى أي الشرائح الطفلية ستحسن من محرري البرامج أن يحدّ مراحل عمرية مختلفة .كما يُ 
ه .أھي موجھة ألطفال االبتدائية أم ألطفال اإلعدادية أم الثانوية؟ وھل ھي للتسلية وتمضية وقت الفراغ ، أو جّ وَ تُ 

، والمحادثة السليمة ،  اللسانى االجتھاد ، وتنمية الملكة اللغوية ، وفصاحة إلثراء المعرفة وتنوير العقل ، والحث عل
  مم عالية في المعرفة والفكر؟ و المقدرة على التواصل اللغوي بطريقة بسيطة واضحة ، والوصول إلى قِ 

عتمد على الكلمة أو فطفل الخامسة أو السادسة ي اآلخرين،والطفل له لغته الخاصة في التعبير وفي التواصل مع         
حكى عل ألسنة الطيور و الحيوانات والتي ويتقبل بشغف شديد القصص و التمثيليات التي تُ  الموحية.الصورة المباشرة 

يتحدث فيھا الجماد باإلضافة إلى حبه للقصص الخرافية و الخيالية و األغاني و األناشيد والسيما المغناة منھا ، وطفل 
بالقصص  عٌ لَ ستعمل ذكاءه الفطري في تحديد الخطأ والصواب ، وفي حل المعضالت وله وَ السابعة إلى العاشرة ي

الخيالية التي تخرج في مضامينھا عن محيطه وعالمه ، والسيما ما يتعلق بالجان والعفاريت و األساطير المختلفة 
ى الثانية عشرة إذا كان ولداً وقصص ألف ليلة وليلة ، والقصص القصيرة و المسلسلة و الطرائف ، وطفل العاشرة إل

عجب باألبطال و بالحقائق ويشتد ميله للمقاتلة و السيطرة واأللعاب السيما التي تتطلب المھارة والمنافسة ويُ  يھتمّ 
فتستھويھن أما البنات المغامرين و المستكشفين ، ويقرأ عنھم بشغف ، ويحاول تقليدھم في أعماله و مغامراته .

وأطفال الثانية عشرة إلى السادسة والشعر.وكذلك العاطفية  العائلية،ن الحياة المنزلية و األمور التي تتحدث ع القصص
المغامرات والجاسوسية و القصص التي تتعرض للعالقات العاطفية والتي يجد فيھا  تمسلسالعشرة يفضلون مشاھدة 

  ) 3(الطفل.ھذه المرحلة من عمر  المراھق تحقيقا للرغبات االجتماعية وأحالم اليقظة التي تعّد من سمات
لكن محرري البرامج التلفزيونية الموجھة لألطفال نادراً ما يفطنون إلى ھذا ، فيعاملون األطفال من المراحل         

الفوارق الذھنية لألطفال بشكل عام  الغوي واحد دون أن يدركو ىالمختلفة في برامجھم معاملة واحدة وكأنھم في مستو
د ـم سيكولوجية الطفل واحتياجاته ألّن احتياجاته اإلبداعية تحتاج إلى جھھْ ھي مشكلة عدم التخصص في فَ  ، فالمشكلة
َ أكبر في ف   مھا وإرسالھا وكذلك استقبالھا .ـھْ ـ

متخصصون في  أنھموذلك يعني  األولى،فھم إعالميون بالدرجة  كافية،فاإلعالميون ال يملكون خبرات تربوية     
ومصداقية، فھم في كل ّ األحوال ينقلون المعلومات وال يقومون بعمل تربوي. إذ يجب علومات بمھارة عملية نقل الم

عليھم اإلحساس بالمسؤولية تجاه الجمھور وعدم إھمال أّي شيء يتعلق بالعملية اإلعالمية ، كما بدأ المنتجون يميلون 
تجريب واختبار موضوعات عديدة ... و البحث في  إلى إنتاج مسلسالت لتنشيط المشاھدين الصغار وإيقاظھم ، فبدأ

جعل األطفال يشاركون في إعداد البرامج . واتجھت المحاوالت إلى تشجيع األطفال على القراءة ، ومتابعة القصص 
  )4التاريخية وإشراكھم في ألعاب النشاط ثم دفعھم لإلجابة عنھا .(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1987سمر روحي الفيصل، دمشق اتحاد الكتاب العرب  96-95وينظر: ثقافة الطفل العربي:  57-56األطفال واإلدمان التلفزيوني: ) 1(
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وإنّما ھو  ما قدموهينبغي لھم أن يقدموا  ما كانمين على البرامج التلفزيونية المقدمة لألطفال ـيِّ ـأّن الق ال يعنيوھذا    
  إليھا.نوع من التطلع في تخصيص التوجه وتنظيمه ودفعه إلى آفاق حقيقية نحن في حاجة ماسة 

ھذه البرامج من القناة األولى ، والثانية ، و  ثُّ ـبَ ـوعدم اإلخالل به ، وتُ  من خالل أيام البث نالحظ االلتزام بالموعد      
الفضائية السورية ، لمدة ساعة ونصف الساعة يومياً  من كّل قناة من القنوات الثالث ، في فترة البث المسائي ، وتزيد 

  اعات ساعات البث صباحا في أيام العطل ( الجمعة والسبت ) لتصل إلى أكثر من أربع س
    لألطفال:بالبرامج التلفزيونية الموجھة  ما يتعلق لبيان جدول ذاوھ

  الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبت                                                
  مالحظــــــــــــــــات       ـــــــــهصفاتـــــــ      العنـــــــــــوان        الوقــــــــــت          القنــــــــــــــاة     

  
  

  القناة األولى 

  ينطق بالعربية الفصيحة  فيلم كرتوني  أسبوعي  األمير واألميرة  صباحاً 8.30 – 8.00
  الفصيحةينطق بالعربية   مسلسل كرتوني  النينجات اآللية   =    9.00 – 8.30
  الفصيحةق بالعربية ينط  مسلسل كرتوني  اختراعات عبقر   =    9.30 – 9.00
برنامج يبث يومي السبت   بريد األطفال   مساءً  3.45 – 3.15

  واألربعاء مؤلف من فقرات
  ينطق بالعامية 

  الفصيحةينطق بالعربية   برنامج يبث كّل يوم سبت  طالئع البعث   =   4.00 – 3.45
  
  

  القناة الثانية 

  الفصيحةينطق بالعربية   يوميني مسلسل كرتو  األصدقاء المشّعون   مساءً  5.15 – 5.00

  الفصيحةينطق بالعربية   يومي مسلسل كرتوني  محاربو القوة المسيطرة   =    5.30 – 5.15

برنامج يبث يومي السبت   لعب وجد   =   6.10 – 5.30
  واألربعاء 

  ينطق بالعامية 

  
  الفضائية السورية 

  ينطق بالعامية  يوم سبت برنامج يبث كّل   كانوا أطفاالً  مساًء 3.45 – 3.00
مسلسل كرتوني يبث يومياً   التوأم  المختلف   =    4.00 – 3.45

عدا الجمعة والسبت 
  واألربعاء 

  
  ينطق بالعامية 

  دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألح                                                
  حظاتمال  صفاته   العنوان   الوقت   القناة

  ينطق بالعامية   برنامج يبث كل يوم أحد  بشورة وزكزك  مساءً  4.00 -3.00  القناة األولى 

  
  

  القناة الثانية 

  ينطق بالعربية الفصيحة  مسلسل كرتوني يومي  األصدقاء المشعون   =   5.40 – 5.30
  صيحةينطق بالعربية الف  مسلسل كرتوني يومي  محاربو القوة المسيطرة   =  6.10 – 5.40
، يبث يومياً مسلسل أجنبي  ثاندر ستون   =   6.30 – 6.10

عدا أيام الجمعة والسبت 
  واألربعاء

  مترجم

  ينطق بالعربية الفصيحة  مسلسل كرتوني يومي  التوأم المختلف   مساًء 3.30 – 3.00  الفضائية السورية 
مسلسل كرتوني يبث يوميا   حكايات حكيم    =   3.45 – 3.30

 وم تحكى حكاية  وفي كّل ي
  ينطق بالعربية الفصيحة

  االثنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن                                                                                          
  مالحظات  صفاته   العنوان   الوقت   القناة

  الفصيحةربية ينطق بالع  مسلسل كرتوني يومي  نجات اآللية الني  مساًء 3.45 -3.15  القناة األولى 
  الفصيحةلعربية اينطق   مسلسل كرتوني يومي  ساندو كان   =   4.10 – 3.45

  
  

  القناة الثانية 

  الفصيحةينطق بالعربية   مسلسل كرتوني يومي  األصدقاء المشعون   مساًء 5.40 – 5.30
  الفصيحةينطق بالعربية   مسلسل كرتوني يومي  محاربو القوة المسيطرة   =  6.10 – 5.40
يبث يومياً  أجنبي،مسلسل   ثاندر ستون   =   6.30 – 6.10

عدا أيام الجمعة والسبت 
  واألربعاء

  مترجم 

  ينطق بالعامية   برنامج   عم يكبروا   مساًء 3.45 – 3.00  الفضائية السورية 
  الفصيحةينطق بالعربية   ميمسلسل كرتوني يو  التوأم المختلف  =   4.10 – 3.45
  الفصيحةينطق بالعربية   مسلسل كرتوني يومي  حكايات حكيم   =   4.25 – 4.10
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 الثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء                                            
  مالحظات  صفاته   العنوان   الوقت   القناة

  الفصيحةربية ينطق بالع  مسلسل كرتوني يومي  النينجات اآللية   مساًء 3.45 -3.15  القناة األولى 
  الفصيحةينطق بالعربية   مسلسل كرتوني يومي  ساندو كان   =   4.10 – 3.45

  
  

  القناة الثانية 

  الفصيحةينطق بالعربية   مسلسل كرتوني يومي  األصدقاء المشعون   مساًء 5.40 – 5.30
  الفصيحةينطق بالعربية   مسلسل كرتوني يومي  حاربو القوة المسيطرة م  =  6.10 – 5.40
يبث يومياً  أجنبي،مسلسل   ثاندر ستون   =   6.30 – 6.10

عدا أيام الجمعة والسبت 
  واألربعاء

  مترجم

ويتضمن فقرات  برنامج،  بالكلمة والحرف   =   3.45 – 3.00  الفضائية السورية 
عديدة كالمسابقات (العلوم 

صحة والرياضة وال
والفنون واألدب واللغات 

  العامة )  والمعلومات

  ينطق بالعامية 

  الفصيحةينطق بالعربية   مسلسل كرتوني يومي  التوأم المختلف  =   4.10 – 3.45
  الفصيحةينطق بالعربية   مسلسل كرتوني يومي  حكايات حكيم   =   4.25 – 4.10

  ــــــــــــــــــــــــاءربعــــــــــــــــــــــــــاأل                                              
  مالحظات  صفاته   العنوان   الوقت   القناة

  الفصيحةربية عينطق بال  مسلسل كرتوني يومي  النينجات اآللية   مساًء 3.45 -3.15  القناة األولى 
  ينطق بالعامية  برنامج  بريد األطفال   =   4.15 – 3.45

  
  القناة الثانية 

  الفصيحةينطق بالعربية   مسلسل كرتوني يومي  األصدقاء المشعون   مساًء 5.40 – 5.30
  الفصيحةينطق بالعربية   مسلسل كرتوني يومي  محاربو القوة المسيطرة   =  6.10 – 5.40
برنامج يتضمن عدة   لعب وجد   =   6.45 – 6.10

  فقرات 
  ينطق بالعامية

  
  ة الفضائية السوري

فقرات، عدة  مبرنامج، يض  نجوم صغيرة    مساًء  3.55 – 3.25
عة على القناة يوم الجم ثيب

  ويعاد األربعاءالثانية 

  ينطق بالعامية 

  الفصيحةينطق بالعربية   يومي مسلسل كرتوني  التوأم المختلف  =   4.10 – 3.55
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسالخميـــــــ                                                

  مالحظات  صفاته   العنوان   الوقت   القناة

  الفصيحةربية عينطق بال  مسلسل كرتوني يومي  النينجات اآللية   مساًء 3.45 -3.15  القناة األولى 
  الفصيحةينطق بالعربية   مسلسل كرتوني يومي ساندو كان = 4.15 – 3.45

  
  

  نية القناة الثا

  الفصيحةينطق بالعربية   مسلسل كرتوني يومي  األصدقاء المشعون   مساًء 5.40 – 5.30
  الفصيحةينطق بالعربية   مسلسل كرتوني يومي  محاربو القوة المسيطرة   =  6.10 – 5.40
يبث يومياً ، أجنبيمسلسل   ثاندر ستون   =   6.30 – 6.10

عدا أيام الجمعة والسبت 
  واألربعاء

  مترجم

برنامج يتضمن عدة   عالم غريب   مساًء  3.45 – 3.25  الفضائية السورية 
  فقرات

  ينطق بالعامية 

  الفصيحةينطق بالعربية   مسلسل كرتوني يومي  التوأم المختلف  =   4.10 – 3.45
  الفصيحةينطق بالعربية   مسلسل كرتوني يومي  حكايات حكيم   =   4.25 – 4.10
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  الجمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                                               
  مالحظات  صفاته   العنوان   الوقت   القناة

  الفصيحةربية عينطق بال  مسلسل كرتوني يومي  اآللية  النينجات  صباحاً 8.25 -8.00  القناة األولى 
برنامج يتضمن عدة   صبيان وبنات   =    9.00 – 8.25

  فقرات
  ينطق بالعامية

  الفصيحةينطق بالعربية   مسلسل كرتوني يومي   ساندو كان  =   9.30 – 9.00
  
  

  القناة الثانية 

  الفصيحةينطق بالعربية   وميمسلسل كرتوني ي  األطفال المشعون   مساًء 3.10 – 3.00
  الفصيحةينطق بالعربية   مسلسل كرتوني يومي  محاربو القوة المسيطرة   =  3.35 – 3.10
الصبي في بالط عالء   =   5.30 – 3.35

  الدين
  مترجم  أسبوعيفيلم أجنبي 

فقرات، عدة  مبرنامج، يض  نجوم صغيرة   =  6.00 – 5.30
يوم الجمعة على  ثيب

على  اد مسجالُ الثانية ويع
  الفضائية األربعاء

  ينطق بالعامية

لما عرض  ةبرنامج، إعاد  صبيان وبنات    مساًء 4.10 – 3.25  الفضائية السورية 
  على القناة األولى

  ينطق بالعامية 

  الفصيحةينطق بالعربية   مسلسل كرتوني يومي  التوأم المختلف  =   4.30 – 4.10
   

ذات  (الصور المتحركة)  ية الموجھة لألطفال ، وھي تتضمن أفالم الكرتونھذه ھي البرامج التلفزيون    
له موضوعه الخاص ،ومثلھا المسلسالت الكرتونية التي  منھا في كل حلقة فيلم  ثُّ ـبَ ـالموضوعات المتنوعة والتي يُ 

لغة عربية فصيحة سھلة تبث يومياً على القنوات الثالث كّل يوم حلقة وھذه األفالم والمسلسالت الكرتونية تنطق ب
واضحة مفھومة المعاني تناسب األطفال في مختلف المراحل العمرية ، وتزودھم بالمفردات والتراكيب والجمل 

والعبارات والمفاھيم و المصطلحات  التي يحتاجون إليھا في حياتھم اليومية في الشارع وفي البيت وفي المدرسة وفي 
بير عن األحاسيس والمشاعر والعواطف ، واالحتياجات ، وفيھا أنماط  من الكالم مواقف الحياة المختلفة ، وفي التع

نجد العبارات :  مجال االستفھامالذي يستخدمه األطفال بكثرة في حوارھم والتعبير عن أنفسھم بأساليب متنوعة ، ففي 
لى أين ن ؟ لَم أنا سعيد ؟ ماذا قلت ؟ إما الذي حدث؟ وماذا يعني ذلك ؟ ھل فھمتم ؟ أليس كذلك ؟ لماذا تريده اآل ما ھذا؟

: ھيا بنا إلى المتحف ، ھيا تحركوا ، ھيا اذھبي مع النساء ، اشغله ثانياً ، ھيا  مجال األمر؟ أين سنطير بعد ذلك ؟ وفي 
الً ، يا أوالد ، اسمع يا سيدي ، عد حاالً ، ھيا لنذھب، ھيا بنا نركب الغواصة الطائرة ، ھيا انطلقوا ، اقتربوا قلي

ھا ، لن أتمكن : البّد أنه سعيد ، ال استطيع أن أصل إلي أسلوب النفيسيدي ، وفي  لننطلق ، انظري شراعي ، اسمعْ 
لم أفھم ، نحن لسنا أعداء ، ھذا لم يكن أكثر من تابوت حجري ، ال يمكن أن يكونوا بعيدين من ھنا ال من إنقاذ دميتي ، 

: ھيا يا أوالد ، لحظة يا سيدي ، عفواً سيدي ، ھيا يا أسلوب النداء ي عاملة .وفبّد أنه أخرس ، لن أقبل مثل ھذه الم
مفاھيم ، وأسماء ، أصدقائي ، أنقذني يا صديقي ، أيھا الحصان أوصلني إلى الجزيرة ، ونجد العبارات التي فيھا 

، يسافر بعربة أزوريس ، إن ومعرفتي بزراعة البطاطا قد تكون مفيدة  –: أريد أن تصنع لي حصاناً حديدياً  ھنوم
الجواد الحديدي ، إن فكرة مساعدة  رھذا الفم الكبير فم قرش مفترس ، إنه يعمل بالطاقة الشمسية ، وسوف ننجح وندم

اآلن صوتاً مخيفاً ،  ھؤالء جيدة ، نحن بحاجة إلى قطار أو عربة أو أي شيء ، ھؤالء ھنود ، إنھم مصريون ، أسمعُ 
  طائرة ، البركان مكان خطر ، لدينا خطة جديدة .ھيا نركب الغواصة ال

الكلمات العالمات  أواخرإنھم يتكلمون بھذه العبارات الفصيحة في أثناء حديثھم وحوارھم ، ويظھرون على     
ً صحيح جمعاً اإلعرابية ، ويحركون عين الفعل تحريكاً صحيحاً ، وتجمع الكلمات فيھا  ، وتؤنث وتذكر مع األفعال  ا

 الفعلية،عد النحو ، وتثنى وتفرد ... بشكل صحيح فيسمع األطفال المشاھدون مختلف أنواع الجمل االسمية و وفق قوا
  ... والطويلة.والقصيرة  واإلنشائية،والخبرية 

وتعّد ھذه الجمل و التراكيب و العبارات نوعاً من األداء اللغوي الصحيح الذي يصقل الموھبة ، ويثري اللغة ، ويمّد   
تمع والمشاھد والمتابع بثروة لغوية من المفردات ، والمفاھيم ، واألسماء ، والجمل والعبارات و التراكيب ، و المس

الصور و األخيلة وتعلم األطفال كيفية استخدام أدوات االستفھام ، والنفي ، والنداء، و األمر و النھي ، وحروف الجر 
  أسمائه ، وحروف النسخ وأفعاله ...حروف الشرط وو ، وحروف النصب ، وحروف العطف ، 
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مرھونة بالحدث ، حيث يسمعون الجملة مرھونة بحصول الحدث ، مما  ألنھاوتعلمھم ھذه األمور بطريقة مثيرة     
يؤدي إلى سماع العبارة وحصول معناھا أمامھم وھذه طريقة في التعليم ناجحة ومفيدة ، تجعل المعنى مربوطاً 

في أذھانھم الحدث وحصوله ومعناه وكيفية التعبير عنه ، نطقاً وكتابة ، وتنمي مھارات  بالتعبير عنه ، مما يرسخ
إلى أن نقّدم  –في العملية التربوية  كونحاة، نشارلغويين  –وھذا ما يدفعنا  االتصال عنده من خالل النمو اللغوي لديه .

  ).1(محاضرات اللغة العربية من خالل الشاشة الصغيرة 
الخاصة في التلفاز يمكن توظيفھا في العملية التعليمية في المراحل االبتدائية و اإلعدادية كي تترسخ وھذه        

المعاني والمفاھيم وطرق التعبير في أذھان األطفال  ألّن فيھا تشخيصاً  لألحداث ، وتلك ميزة ال تتوافر ألي وسيلة 
وقوع الحدث ،وبيان معناه على الواقع المشاھد أمام أعين إعالمية أخرى ، إذ يتوافر فيھا السماع الصحيح مع تمثيل 

األطفال المشاھدين ، فتثبت المعاني في أذھانھم مما يكسبھم االستخدام الدقيق للغة الذي أخذ يتضاءل في كالم األطفال 
  . )2( وكتاباتھم ، فلم يعد كالمھم يطابق المعاني التي يريدون التعبير عنھا

  لكرتون في طواياھا :وتضم أفالم ومسلسالت ا
فة طوي على القوة أوالشجاعة أوالمجازيدخل ضمنھا مجال القصص التي تن : مشاھد البطولة والمغامرة •

أو الذكاء الحاد ومن ھذه القصص ما ھي الواقعية مثل القصص التي تعبر عن بطولة شعب أو جماعة 
دي فيھا رجال الشرطة مھمات تدل أفراد في مواجھة خطر من األخطار ، أو القصص البوليسية التي يؤ

من أجل أداء واجبھم في مالقاة المجرمين و القبض عليھم ، ومنھا ما ھي خيالية ، وھي  معلى شجاعتھ
 ).3(تلك التي تجنح إلى إيراد بطوالت ال وجود لھا في الواقع 

إلى أنّھا تنمي ثروتھم إضافة  مكبوتة،ونجد األطفال في بعض القصص متنفساً لما يشعرون به من رغبات       
  ).4(والتجربة  واالستكشاف، واالستطالع، للمغامرة،وتزيد من طموحاتھم وحبھم  اللغوية،
و تھيء بعض قصص الخيال العلمي نشر حقائق علمية بأسلوب فيه كثير من  :العلمي   لاومشاھد الخي •

فإّن ھدف ھذه القصص ليس .ومع ھذا جوانب التجسيد الفني ، ونشر أفكار مختلفة عن صور المستقبل 
ودفع عقولھم إلى التفكير في آفاق أكثر سعة .لذا تعّد  مخيالتھمإيصال المعلومات إلى األطفال ، بل إشباع 

و التلفاز يوفر للطفل مادة ) .5(ھذه القصص  أھدافتنمية قدرة الطفل على التخيّل والتأمل و المرونة أحد 
الع و الفضول، واالرتياد، واالكتشاف و التجربة، وھي ترتبط إّن النزعة إلى االستطضخمة .  خيالية 

 ) .6(... و الطفل يتعلم عن طريق االستطالع والتساؤل و االرتياد و االكتشاف ...ارتباطاً وثيقاً باإلبداع.
تقوم الحيوانات فيھا بدور الشخصيات ، ويتعلق األطفال بھذا النوع من القصص  وقصص الحيوان : •

ن الصلة بين األطفال والحيوانات ، ويمكن أن يرجع ذلك إلى السھولة التي يجدھا األطفال لوجود نوع ٍ م
، أو رغبتھم في قيام ألفة مع بعضھا ،أو في السيطرة على بعضھا اآلخر ، كما  في تقمص أدوار الحيوانات

سية في التعبير ، التفكير دون عناء ال عتمادھا على الصور الح تتيح لألطفال أن يمارسوا التخيل وأنھا 
وأفكارھا في العادة خالية من التعقيد ، وظھرت قصص الحيوانات تنتقد بعض عادات ووجھات نظر البشر 

أخرى تعبر عن أوجه الصراع ببين البشر ،  بصورة كاريكاتيرية مثيرة للضحك ، كما ظھرت قصص
 .) 6(ال المدرسة االبتدائية واألطفال في مختلف فئاتھم العمرية يتعلقون بقصص الحيوان والسيما أطف

وھذا يعني أّن ھذا النوع من البرامج يشكل مدرسة اصطالحية تقدم تعليماً لألطفال يھيؤھم لتلقي التعليم في     
  .التقصير النظامية بسھولة دون أّي نوعٍ  منالمدرسة 

ھا القنوات الثالث ( األولى والثانية ومن ناحية أخرى ھناك البرامج غير األفالم والمسلسالت الكرتونية التي تقدم    
  والفضائية ) مثل:

 هالذي تبثه القناة األولى في يومي السبت و األربعاء، في كّل مرة حلقة جديدة، الكالم في بريد األطفال:             
  بالعامية، فمقدمة البرنامج تتكلم العامية و األطفال كذلك.

  ميلة اللغة والمعاني شديدة الجاذبية لھم، ينتظرون سماعھا بلھفة وشوق، يحفظونھا يبدأ البرنامج بأنشودة لألطفال ج     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نجار.نزار  16األطفال: أدب) في 4(                                              .138ينظر: ثقافة الطفل : )1( 
  . 198) ثقافة األطفال : 5(               3جزء  74) ينظر مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مجلد 2( 

  .191 – 189فال ) ثقافة األط6(                             "اإلعالم  م بحث د. سعد الكردي 1999تموز       
  . 63وتنمية الملكة اللغوية بين الواقع والطموح" ص     

  . 191) ثقافة األطفال :3( 
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من ثقافتھم بألفاظھا وعباراتھا وتراكيبھا  ويرددونھا، فھي بوقعھا الموسيقي الجميل سھلة الحفظ، وتصبح جزءاً 
  ومعانيھا الجميلة وصورھا الجميلة. 

  : ويتضمن البرنامج عّدة فقرات
 ثم تطرح )،فقرة المعارف العامة كأَْن تحدثھم مقدمة البرنامج عن (أكبر كواكب المجموعة الشمسية  - 1

ثم تجيبھم عنه. وتقرأ لھم معلومات عن كواكب المجوعة  المتسرة ، إجاباتھموتسمع  لالسؤال على األطفا
كثيراً ما يكون بالعامية لتقريب الشمسية . ويكون المقروء باللغة العربية الفصيحة ، أما الشرح للمقروء ف

  األمر إلى أذھان األطفال .
وھنا نتمنى على المسؤولين في التلفزيون إخضاع القـّيّ◌مين على مثل ھذه البرامج لدورات لغوية تكسبھم فيھا        

تھم وتفكيرھم مھارات اللغة العربية ، وتمّكنھم من الحديث بلغة عربية فصيحة مبسَّطة تناسب أعمار األطفال وثقاف
لتكتمل الفائدة من ھذا البرنامج الجميل ويحقق أھدافه التربوية و التعليمية ويقوم بمھمته بإثراء الحصيلة اللغوية 

  لألطفال وتزويدھم بالمفردات والجمل والتراكيب المناسبة ألعمارھم إضافة إلى تثقيفھم .
ت األطفال مثل السنافر أو الكابتن ماجد أو ويتخلل البرنامج عرض من مشاھد (أفالم الكرتون) حسب طلبا - 2

توم وجيري أو ساندوكان ، لغتھا فصيحة سھلة المفردات ، قصيرة الجمل ، جميلة الصور و المعاني مثل : 
لغة مستمدة من البيئة المحيطة  يوھ {أنا أتضور جوعاً ، أنا جائع جداً اذھب وأحضر لنا بعض الفاكھة . 

وقد أشرنا في الصفحات السابقة } ثيراً ما تقع على أسماعھم وتترد على ألسنتھمبالطفل مألوفة االستعمال ك
 إلى لغة أفالم الكرتون ومسلسالته.

ويرسل األطفال رسائل عبر البريد اإللكتروني، وعبر البريد العادي يطلبون فيا من مقدمة البرنامج بعض  - 3
كالفيل أو  تحيوان من الحيوانا الطلبات كأن تقرأ لھم بعض المعلومات عن ظاھرة فلكية أو عن

الديناصور... أو أن تُعيد لھم بَـثَّ مقطع من مقاطع أفالم الكرتون التي سبق لھم أن شاھدوھا وأعجبتھم مثل 
السنافر أو الكابتن ماجد أو توم وجيري أو ساندوكان . وھذه المشاھد من أفالم الكرتون كما أسلفنا تنطق 

ة والجميلة. كما تتضمن بعض الرسائل أشياء عن ھوياتھم من رسم أو شعر اللغة العربية الفصيحة السھلب
 أو قصة أو خواطر يقدمھا األطفال ويقوم بالتعليق عليھا أحد المختصين.

أو كيفية  –أو تناول الطعام النظيف المفيد  –ويتضمن البرنامج فقرة توعية وتوجيه : عن تنظيف األسنان  - 4
  و القواعد المرورية .  –و اإلتاكيت  –وآداب الطعام  –لفواكه قبل غسلھا وعدم أكل ا –ترتيب غرفة النوم 

تقرأ مقدمة البرنامج رسائل األطفال كما كتبوھا بالعامية ، وتحاورھم بالعامية ،مثل كيف كان عيش اإلنسان ؟  {
ترك العامية وتحاورھم كنا نتمنى على المذيعة أن ت }وأديش أخدت من أبوك مصاري ؟ و الفقرات اللي حطينالكم ياھا 

باللغة الفصيحة السھلة الواضحة البسيطة لترفع من سوية  ثقافتھم اللغوية وتكسبھم أشياء جديدة من اللغة تمنحھم 
  المقدرة على الحوار والمناقشة.

ى الفضائية : برنامج يعرض يوم الجمعة مساًء على القناة الثانية ، ويُعاد مسجالً يوم األربعاء عل نجوم صغيرة        
وفي كّل حلقة تستضيف مقدمة البرنامج طفالً مبدعاً لديه موھبة من مواھب  –ينطق باللغة العامية  -السورية 

الموسيقى أو كتابة القصص أو كتابة الشعار أو ركوب الخيل أو المھارة في الحاسوب  أو الغناء حيث يُسلط الضوء 
رف على شخصية الطفل واسمه ومولده ومدرسته ومكان إقامته وما ھي نتع جعلى موھبة ھذا الطفل ففي بداية البرنام

موھبته وعدد الجوائز التي حازھا إلبداعه ، و يُسأل النجم الصغير صاحب الموھبة  عن بدء ظھور ھذه الموھبة 
الموھوب الطفل ثم تحاور مقدمة البرنامج والدي  عنده، وكيف تعلمھا ونّماھا، وما ھي المسابقات التي شارك فيھا.

من والداه على ذلك  له حتى أصبح مبدعاً وكيف شجعه األسرةعن الظروف التي وفرتھا توضيحات  منھما وتطلب
تنمية مواھب لالطفل بعض النصائح لألسر المشاھدة  والدي طلب منوفي النھاية يُ  عنده ھذه الموھبةأجل تنمية 

الحوار الذي تجريه مقدمة البرنامج مع النجم الصغير يدربه على  وتنميتھا ،فھذاالمثابرة عليھا و أطفالھم والعناية بھا 
ويعلمه على انتقاء األلفاظ والتراكيب و ،ويضطره إلى تحسين لغته  ،أغراضه و حاجاته ومواھبه كيفية التعبير عن

ضاف إلى اھا يُ مما يؤدي إلى التأثير في لغته وزيادة حصيلته اللغوية وغن ؛الجمل المناسبة للغرض الذي يتكلم عليه 
ذلك أنه يؤثر في بناء شخصيته ، ويعلمه الشجاعة ويكسر الحاجز النفسي بينه وبين اآلخرين في أثناء الحوار ، وھذا 

زمالئه  ى الطفل صاحب الموھبة ينطبق علىّد من الروافد اإليجابية للغة الطفل وثقافته ، وما ينطبق علـعَ كلّه يُ 
  المشاھدين.
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وھو برنامج ينطق باللغة العربية الفصيحة الواضحة  أسبوعياً،السبت  يوم امج تبثه القناة األولىبرن :البعثطالئع     
شارة البرنامج أنشودة لألطفال جذابة بألفاظھا وكلماتھا وجملھا وعباراتھا وتراكيبھا  األطفال.السھلة التي تناسب 

 أنشطةويتحدث البرنامج عن  البرنامج،م إلى شّدھتومعانيھا وصورھا تجذب األطفال بإيقاعھا الموسيقي الجميل 
  ...الرياضية.والفنية و  اإلبداعية،طالئع البعث الثقافية واألدبية و 

ما قرب أ.. بلغة بھا.الطبيعة أو وصف رحلة قام  عن وصفيفتتح البرنامج بكلمة موجزة ألحد األطفال الطليعيين     
  الفصاحة.إلى  تكون

ربية لمية باللغة العأمور اجتماعية أو أمور وطنية أو عد أنفسھم وھواياتھم ويتحدثون عن ويقدم الطليعيون الرّوا    
، أو اللغة اإلنجليزية في الحاسوبالفصيحة أو باللغة اإلنجليزية ، كما يعرض الرّواد مواھبھم الرياضية أو العلمية أو 

ة مباشرة على الھواء وتعرض ھذه المواھب حيّ أو الفنية من غناء وتمثيل أو عزف على آلة من اآلالت الموسيقية ، 
  واقعية ، ومنھا :

القصص : كأن يقرأ أحد الطليعيين أو الطليعيات قصة تعالج موضوعات سلوكية شائعة بالمجتمع توجه  •
األطفال وتحثھم على التحلي باألخالق الفاضلة ، والقيم النبيلة ، والقصة ھي النوع األدبي المحبب إلى 

اً إذا كانت مصورة أو موضحة بالرسوم ألنھا تتيح لھم فرصة المالحظة و اإلطالع ، األطفال وخصوص
فتنمي اندفاع األطفال إلى الرغبة في تعلم القراءة إذا ما قرئت القصة على األطفال بطريقة جيدة ، ويفيدون 

 حة .يطة سھلة واضمن لغتھا ومعانيھا ألن لغة ھذه القصص  التي يقدمھا الطليعيون الرواد بس
            األطفال مولعون بالقصص والحكايات وعلى األھل والمربين توظيف ھذا الجانب  أنّ ومن المعروف             

بفاعلية في تنمية التذوق الفني والنقدي  لدى الطفل ، وتفسح المجال له أن يحكي بعض القصص التي يعرفھا ، 
ة الحيوانات المألوفة لديھم كالقطط واألرانب والطيور واألطفال ينجذبون إلى القصص التي تتحدث بلغ

 ).1(.. فيكتسب األطفال األلفاظ والتراكيب والعبارات التي سمعوھا والغزالن والخيول والكالب .
ع األدبية و الشعر : تقدم إحدى الطليعيات قصيدة شعرية من محفوظھا أو من تأليفھا ،والشعر من األنوا •

الشعر انفعال يثير في السامعين إحساسات جمالية من لون فريد بفضل  ألنّ ، المحببة إلى األطفال 
 خصائص صوغه ، وھو من ناحية الشكل يخرج إلى عالم األطفال في صورة األغنية و النشيد والمسرحية 

 ومن ناحية المضمون فقد يتناول الموضوعات الوطنية و المناسبات القومية و االجتماعية و الشعرية،    
..وكثيراً ما تكون أشعار األطفال ملحنة ومغناة حيث يتم تعلمھا بالغناء واللعب والتمثيل     الجمالية.سانية و اإلن

والسيما في المرحلة المبكرة من الطفولة،فتشجع الموھوبين من األطفال الذين لھم تجارب شعرية وتعمل على 
فل، ويحرك عواطفه ومشاعره، وينمي موھبته ينمي الثروة اللغوية عند الط لتنمية مواھبھم وشعر األطفا

  ).2(الموسيقية 
و األلعاب الدرامية والتمثيليات: وھذه أكثر ما تتم بشكل جماعي، وھي تنمي ثقة الطفل بنفسه، وترسخ  •

لديه عالقات اجتماعية سليمة... ومن جھة أخرى تدربه عل النطق السليم و اإلجادة في الكالم، وتساعده 
 ).3(نتباه، وتنمية الخيال على التركيز واال

وھذا البرنامج يھدف إلى تنمية مواھب األطفال األدبية و العلمية و الفنية و اللغوية ويكسبه لغة فصيحة سھلة        
واضحة ُوْيرِھـُف إحساسھم، ويھذب مشاعرھم و عواطفھم، ويشحذ خيالھم، وينمي عندھم الذائقة اللغوية و الفنية 

  والجمالية.
  
  
  
  
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  70) الطفل وتعلم القراءة : 1(
. وينظر: أدب 1995دمشق  –اب العرب ، د. أحمد علي كنعان ، منشورات   اتحاد كت 354 – 353 – 243) شعر األطفال في سوريا 2(

  م.1994منشورات اتحاد الكتاب العرب  نجار،نزار 11األطفال:
  .73الطفل وتعلم القراءة   )3(
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مساًء في يومي  6.10 – 5.30أحد البرامج التي تبثھا القناة الثانية في الفترة المخصصة لألطفال مابين  لعب وجد: 
ية جميلة بألفاظھا وتراكيبھا ومعانيھا وصورھا، يألفھا األطفال كثيراً، تقدمه السبت و األربعاء، تبدأ شارته بأغن

  المذيعات بلغة خليط بين العامية والفصحى كما يضم عدة فقرات:
لـ ( توم وجيري ) : أو غيرھا من أفالم الكرتون ، حيث تتكلم شخصياته اللغة العربية  مشھد كرتوني •

نا سابقاً العبارات الفصيحة مثل : النجدةَ النجدةَ  ، وھيا بنا ، وحان الفصيحة فيسمع األطفال منه كما أشر
 موعد االنطالق .... 

تحت الحرف سؤال ، حيث  الفتحة : في الصناديق فتحات مرموز إليھا بأحرف في مسابقة الصناديق •
ھجائية ، ثم يتصل األوالد الذين يريدون المشاركة ويختارون األسئلة المرموز إليھا بحرف من الحروف ال

تنمي ذكاء الطفل ، وتزيد من  ةيجيب المشارك عن السؤال الذي يكون من نصيبه ، ونماذج ھذه األسئل
؟ ھل كيلو من الرصاص بثقل كيلو من الريش ؟ ما  سسرعة بديھته مثل : ماذا اكتشف كريستوف كولومب

 اسم صوت الضفدع ؟ 
ھناك نشيد آخر مرفق بصورة يوجد فيھا أشياء حيث ؟ تبدأ ھذه الفقرة بنشيد جميل، ثم يكون كيف وماذا •

تدور األسئلة عن ماھية الصورة ( النجوم مثالً)، واإلجابة عنھا تعطي الكثير من المعلومات العلمية للطفل 
 ما الفرقطفال المشاركين على الشكل اآلتي : لة على األھي أكبرعن النجوم وظھورھا ومما تتكون ؟ وتط

أكبر  ھي  اما ميزات النجوم ؟ ما الفرق بين النجوم والكواكب ؟ ما ھي النجمة ؟ مبين النجم والشمس ؟ 
 نجمة في السماء ؟

ل بالمعلومات والمعارف العلمية ،والعامة حول النجوم ـفـحيث تھدف ھذه الفقرة من البرنامج إلى تزويد الط    
ت الجغرافية والتاريخية ، واالقتصادية ، و الشمس ، والمخترعات و المكتشفات ، وفوائد األغذية ، والمعلوما

ي مقدرته والحواسيب ... وإكسابھم بعض المفاھيم و المصطلحات و الكلمات الجديدة، وطرق الحوار وتنمّ 
 العقلية، وتدربه على التفكير، وتعلمه كيفية التواصل مع اآلخرين

بطال الفيلم، واسم الفيلم، واسم عرض مشھد من الفيلم ثم يطلب من األطفال معرفة أ: يُ مسابقة الكرتون •
 البطلة، وما تكملة الحكاية ؟ 

ثم تأتي القرعة لبيان من ھم الفائزون من المشاركين، ويربح األول والثاني والثالث، وينتھي البرنامج بشارة النھاية 
  بنشيد لألطفال يزيد من حماسھم واندفاعھم.

 – 3.30يوم أحد أسبوعياً في الفترة المخصصة لألطفال مساًء مابين تبثه القناة األولى كل ّ  برنامج: و زكزكبشورة   
  ويتضمن عدة فقرا ت : أمر ماينطق باللغة العامية ، يبدأ البرنامج بأغنية عن  4.00

: يقوم شخص بإنجاز عمل صحيح ثم يعيده ناقصاً ، ويُسأل األطفال عن األمر الذي أنقصه ، وتتم  اإليماء •
األطفال ، أو كأن تتحدث المذيعة عن مدينة معينة أو أثر من اآلثار القديمة  اإلجابة عن ذلك من قبل

وأين موقعھا ؟ وما عدد  تسميتھا،؟ وسبب  ما اسمھاأو األثر مثل (آفاميا أو حمام منجك)  ةفيذكرون المدين
 اھا ھذا االسم ؟َمْن سمّ  ت عنھا ، وَمْن بناھا ؟ وقاعاتھا ؟ وما أقسامھا ؟ وبعض المعلوما

م الحكاية ويطلب من األطفال المتصلين إتما نقطة،ويتوقفون عند  الحكاية،ح حيث يبدأ شر :تتمحكاية لم  •
  اإلجابات.ويختار الطفل إحدى  احتماالت،ثالث عن طريق العصف الذھني بوضع 

فيھا تحصل المذيعة على معلومات من أھل أحد األطفال عن أفعال سلبية قام  بھا ھذا  العصفورة : و •
طفل : كالتقصير الدراسي ، وعدم إطاعته ألھله ، وإھمال واجباته ... ويخبرون الطفل بأن العصفورة ال

علن نتائج المسابقات عن طريق القرعة ، وتذكر أسماء ھي التي أخبرتھم بھذه األفعال التي قام  بھا ، ثم تُ 
 الفائزين .

و التراكيب العامية مثل :   األلفاظنسمع منھا الكثير من ستخدم اللغة العامية في ھذا البرنامج من قبل المذيعة فوتُ 
  األلفاظ العامية .الكثير من حديقة ، ....ونروح علحالو ، وشو نسيت ، و ، وبيعتمد على برافوشلونك ، ومنيح ، و

بية الفصيحة  م البرنامج باللغة العرقدّ أن يُ  يُستحسن؛ مباشر مع األطفال وحواراحتكاك وفي ھذه البرامج التي فيھا    
السھلة الواضحة التي تناسب األطفال ليحقق ھذا البرنامج أھدافه التربوية و التعليمية ، ويؤدي دوره اإليجابي فيمّد 

وتتحسن  مباللغة الصحيحة لغة الثقافة والعلم ، وھي المستخدمة في العملية التعليمية في المدرسة ، فتنمو لغتھ األطفال
ل و ؤمن مفردات وعبارات وجمل في أثناء التسا وناللغوية بما يكتسب م، وتزداد حصيلتھاللغوي  م، ويتسع قاموسھ

  من أمور . ونالتعبير عما يريد ىعل مالحوار فتزيد مقدرتھ
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كما يھدف ھذا البرنامج إلى توسيع ثقافة الطفل لما فيه من معلومات عامة تتعلق بالتراث العربي ، واآلثار ،          
نيت وقامت ، وتدفعه إلى تحصيل المعلومات ، والتعلم الذاتي ، وتنشط ذاكرته ، وتدفعه بية ، وكيف بُ والحضارة العر

  إلى الحفظ و الدراسة و القراءة و تحصيل المعلومات و المعارف العامة ليتمكن من الفوز بالمسابقات . 
واالثنين و الخميس و الجمعة مساًء مثل  تعرضه القناة الثانية على حلقات في أيام األحد وھناك فيلم مترجم       

(ثاندرستون) و(الصبي في بالط عالء الدين) فيه الكثير من المغامرات ، واألساطير،واألعمال الخارقة ، والخرافات 
، وتستعين بما ھو غيبي أو سحري أو عفوي ، يتضح فيھا دور البطل الذي يكابد ، ويقوم بسلسلة من والسحر ....

يستطيع بھا تحقيق ھدفه فھو ال يتعب وال ينھزم وال يموت ،وتدخل في الخرافات قوى خارقة غير  المخاطرات حتى
ر وتقتص من مرئية كالعفاريت و الجان و الكائنات المسحورة ، وتتجه الخرافة اتجاھاً أخالقياً عادالً ، فھي تكافئ الخيّ 

باطھا بزمان أو مكان ،لذا فھي تظل في جّو غير واقعي ير ، وھي تنتھي دائماً نھاية سعيدة ، و ال تكشف عن ارتالشرّ 
، وأغلب أفكارھا مستمدة من األساطير والمعتقدات الذائعة بين الشعوب المختلفة ، وتفسرھا الشعوب تفسيرات مختلفة 

  .. ، يجد اإلنسان فيھا تسلية ومتعة.
ال وأعمال سحر وخوارق ، لذا يجد األطفال ويرجع تعلق األطفال بھا إلى أسباب عديدة كونھا تنطوي على خي        

فيھا سبيالً لتحقيق كثيراً من الرغبات النفسية الحبيسة في جو خيالي ، كما أنّھم يجدون راحة في انتصار األبطال 
  ).1(ممن صعاب بمعاونة شخوص غير آدمية فيھا عجائب وغرائب  ماألخيار الذين يتحّدون ما يعترضھ

 ل،اطفاألي مخيلة واألحداث التي تجري فيھا تنمّ  جديدة،في ھذه األفالم يفتح أمام الطفل آفاقاً  فالخيال المتوافر       
وتدفعھم إلى تأليف صور ذھنية تحاكي ظواھر عديدة كاستحضار الطفل صورة لنفسه  وأحاسيسھم،وتذكي مشاعرھم 

  ).2(وھو يقود مركبة فضائية 
 ،خصيات مثل :عالء الدين ، و باتمانألفالم التي تضم شاامل الجذب للطفل عرض المسلسالت وعوومن    

جاعة التي خوارق و الشَ وثاندوكان ...، التي أصبحت شخصيات مألوفة لألطفال الذين أغرتھم وجذبتھم المفاجآت و ال
  ).3(يقدمونھا ذات اإليقاع الحيوي في إطار ھذه البرامج بحيث يستطيع الطفل أن يتقمص شخصية البطل الرئيسي 

 –اجتمع فالحوا القرية  –لم يأتي  مثل:في طويا ترجمتھا بعض األخطاء النحوية وھذه األفالم المترجمة تضم     
  .بتناقلھا و إيرادھا في تعابير كالمية األطفالإلى لغة  سيءتُ .... وغيرھا من األخطاء التي الساحة.إلى  يوصل محام

       
  

امج التلفزيونية الموجھة لألطفال وأثرھا في لغتھم " خطورة مرحلة الطفولة ن ھذا البحث المعنون بـ "البربيّ         
وضرورة العناية بھا و تثقيفھا ثقافة عربية تقوم على العلوم و الحضارة و األخالق و القيم النبيلة األصيلة و 

لمھمة التي يمكن ـن اة عربية فصيحة سھلة واضحة ، وبيّ اإلنسانية ، وقبول اآلخر وحواره وإكساب األطفال لغ
لوسائل اإلعالم أن تقوم بھا من تنمية لثقافتھم ولغتھم ، وتحسينٍ  ألدائھم اللغوي ، وھي قادرة على ذلك وال سيما 

، وما  التلفزيون الذي ھو أحد األدوات التواصلية الفّعالة  ذات االتصال المباشر بالجمھور ، لما له من انتشار واسع
سيما األطفال ، فھو يشّكل بيئة لغوية سماعية جيدة في أيامنا ھذه إذا ما أ ُْحِسن َ يستغرق من زمن الناس وال 

استخدامه ، وتوقّـف مليّاً عند برامج التلفزيون العربي  السوري الموجھة لألطفال ،أيامھا ،وأوقاتھا ومدتھا ، 
في تنمية األداء اللغوي عند وأھدافھا ، وموضوعاتھا ، ولغتھا ،وطريقة عرضھا وصلتھا بلغة الطفل ، ودورھا 

درين على التعبير عن حاجاتھم تحسينات ، عسى أن تجعل األطفال قااألطفال مشيراً إلى اإليجابيات ومقترحاً بعض ال
، ومشاعرھم وأحاسيسھم ، ومقدرتھم على التواصل مع اآلخرين في عصر العولمة وطغيان المعرفة ، وانتشار 

  وتدعو إلى استخدامھا في تعلّم اللغة العربية وتعليمھا.  التقنية في مختلف مرافق الحياة
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .261) ثقافة الطفل شھادات محلية وعربية :3(          .      77قافة الطفل :) ث2(                 . 189 – 187) ثقافة الطفل :1(
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