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: البحث ممخص

 مف لؤلطفاؿ ُيعد فيما العربية المغة كاقع دراسة إلى البحث ىذا يسعى 
 حياة في كبير أثر الكسائؿ ليذه بات فقد األردف، في اإلعبلـ كسائؿ في برامج
 تعرضو بما التأثر أشد متأثرنا بينيا، فيما متنقبل الطكاؿ الساعات يقضي إذ الطفؿ،

. لغتو عمى كاقع األثر أكبر كلعؿ برامج، مف

ذا   إكسابيا عمى المربكف يحرص التي المرتكزات أىـ مف الطفؿ لغة كانت كا 
 الكبير االىتماـ مف بد ال فإنو كاالنحراؼ، االعكجاج مف ألسنتيـ لحفظ لؤلطفاؿ،

 تشتمؿ لغكية استراتيجية كضع مف بد كال لؤلطفاؿ، الكسائؿ ىذه في ُيعرض بما
 لبناء البلـز المغكم بالزاد الطفؿ رفد شأنيا مف األمد، طكيمة كبرامج خطط عمى

 دعامة بكصفيا أخرل، جية مف العربية المغة عمى كلمحفاظ جية، مف شخصيتو
. أساساتيا مف كأسنا اإلسبلمية، العربية الحضارة دعامات مف

ذ   يسعى بؿ بو، يكتفي ال فإنو المغكم، الكاقع تكصيؼ إلى البحث يسعى كا 
 خبلؿ مف جديد، مف العربية بالمغة لمنيكض بتكصيات كالخركج حمكؿ، اقتراح إلى

  برامج بتقديـ تختص التي اإلعبلمية المؤسسات في العربية المغة بكاقع الرقي
. الرجاء كمنتيى اآلماؿ، معقد ىـ الذيف لؤلطفاؿ،
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: استهالل

 لتاريخيا كسجبلن  كآماليا، آلالميا كمبلذنا األمـ، لحضارة كعاء المغة ُتعد 
 إال إنسانيا، عثرات مف خمكص كال بيا، إال ليا نيكض فبل أياميا، كحكادث

 االحتفاء في كسعنا تّدخر أال لؤلمـ حؽ فقد كلذا؛ لسانيا، اعكجاج مف بالخمكص
 األجياؿ كتربية النفكس، في لتكطينيا. أجميا مف كالباحثيف البحث كتكريس بمغاتيا،
. البشرية لغات بيف كالقكة المنعة يمنحيا بما اليكية، حفظ ضامنة لغكية تربية

 خطران، كأكثُرىا قْدران، أكبُرىا فيي األرض، لغاتِ  أشرؼ مف العربية كالمغة 
 كأبرز داللتيا مف كقّكل قداستيا، عمييا أضفى قد القرآف كلعؿّ  كنَظَران، ُحجة كأكالىا

 كشر خطير، مرض أعراض تعاني باتت الراىف الكقت في أنيا غير فراستيا،
 ككأنما عيف، كؿ في فيانت أعداؤىا، عمييا كتكالب أبناؤىا، أىمميا فقد مستطير،
 لغتيـ، لمناس ليجدد اهلل يبعثو مف إلى الحاجة بأمس باتت كلعميا بالعيف، ُأصيبت
. غمتيـ عنيـ كيزيؿ

 التأليؼ في - الجيدُ  كسعيـ ما - فعممكا ذلؾ، كؿ إلى فطنكا قد أجدادنا كلعؿ
 كببلغة كبياف كصرؼ، نحك مف المتعددة العربية المغة أبكاب في كالتصنيؼ،

 تحصيننا لغتيـ، عمى نعمتيـ تمت حتى ،كمكسيقى كعركض كمعاجـ، كلغة كبديع،
. اآلفاؽ كشذاذ األقدار عكادم مف عمييا كتأميننا اختراؽ، كؿ مف ليا

 المغة عف لمدفاع اهلل قّيضو مف ظيرانينا بيف ظير فقد الراىف، عصرنا في أما
 العربية لمغة اإلساءة تعّمدكا ممف المغرضيف سياـ مف تسمـ لـ أنيا غير العربية،

 نييئ أف عمينا لزامنا معو بات مما جمدتنا، أبناء مف كأتباعيـ الثقافة، غزاة مف
 الكتاب، عمى مقتصرنا مصدره يعد لـ الذم المغكم الزاد مف كعتاده عّدتو لمجيؿ
نما  إدارة في – الطكية أحسنا لك – يسعفنا ما العصر كسائؿ مف لدينا بات كا 
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 الذخيرة مف يحتاجو بما الجديد النشء مع التعامؿ مف يمكننا بما المغكية، شؤكننا
 مع ليتعامؿ العصرية مف آفاؽ إلى كتنقمو جية، مف ىكيتو تحفظ التي المغكية
. ثانية جية مف ككفاءة انفتاح بكؿ عصره

 العربية، األقطار مساحة امتداد عمى انتشرت التي اإلعبلمية المؤسسات كُتعد
 العربي لمطفؿ ُتعرض التي األدكات أبرز مف بيت، كؿ في كثيؼ حضكر ليا كبات
 مف يرفع أف شأنو مف الذم المغكم الزاد مف ضركبنا لو كتُقّدـ كنياره، ليمو في

 كأقدر لمغتو، انتماء أكثر تجعمو التي كالميارات األدكات كيكسبو المغكية، حصيمتو
. األمثؿ االستعماؿ استعماليا عمى

: يمي بما بالحديث نتناكليا سكؼ التي اإلعبلـ كسائؿ حصر كيمكف

 .كالمجبلت الصحؼ كتشمؿ: المقركء اإلعبلـ كسائؿ  -1

 .اإلذاعة كتشمؿ: المسمكع اإلعبلـ كسائؿ  -2

 .(كاإلنترنت كالسينما التمفاز) كتشمؿ: المرئي اإلعبلـ كسائؿ  -3

 فالتمفاز الكسائؿ، ىذه بيف كبيرنا تداخبلن  ثمة أف إلى ىنا اإلنباه مف بد كال
 أنو ىي الغالبة السمة أف غير كذلؾ، مسمكع إنو حيث مف اإلذاعية الكظيفة يشمؿ
 ىك يميزه ما أف غير السابقة، الثبلث المزايا يمنح الذم (اإلنترنت) ككذلؾ مرئي،

 . مرئي أنو

 في الكسائؿ ىذه في لؤلطفاؿ المخصصة البرامج عمى الدراسة تقتصر كسكؼ
 فيما يمكننا بما فييا، العربية المغة كاقع لمعرفة األردف، ىي محددة جغرافية بقعة
 كزيادة كالنقائص، العيكب تبلفي عمى قادريف تجعمنا التي التكصيات صياغة مف بعد

. منيا المتكخاة األىداؼ تحقيؽ في يسيـ بما الكسائؿ ىذه فاعمية
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: عامة نظرة: األردن في اإلعالم ووسائل العربية المغة

 اإلعبلمية، العممية مرتكزات مف ميمنا كمرتكزنا أساسية، مادة العربية المغة ُتعد
 مف الرغـ كعمى المغة، عف بمعزؿ مياميا تمارس إعبلمية كسيمة نتصكر أف لنا كليس
 في كتنافسيا الكممة، تزاحـ باتت التي ،(1) الصكرة كثقافة الصكرة، عصر نعيش أننا

 كتكصيؿ الفكرة، كجبلء التعبير، في الفصؿ القكؿ ليا ظؿ المغة أف غير التعبير،
 الكممة كانت ككما كتأثيرنا، تكصيبلن  كاألسرع كمفة، األقؿ فيي كاألحاسيس، المشاعر
. لمتعبير األشيع الكسيمة فستظؿ

ف المغة، تكظيؼ مستكيات في اإلعبلـ كسائؿ كتتفاكت  عمييا تعكؿ كميا كانت كا 
ف  عنيا بديؿ ال إذ جدنا، كبيرة بنسبة المغة عمى تعكؿ مثبلن  فاإلذاعة متفاكتة، بنسب كا 

 في تسعفو أخرل مادة كال المغكم، الصكت استقباؿ في أذنو عمى يعكؿ الذم لممستمع
 عمى اتكائو مف الرغـ عمى فإنو التمفاز أما المغة، سكل اإلذاعية المادة مع التكاصؿ
 غنى ال أساسية مادة تبقى المغكية المادة أف غير الرائي؛ عيف تستيدفيا التي الصكرة
 فييا يكظؼ التي نفسيا بالدرجة السمع حاسة يكظؼ فالمتمقي المستمع،/لممشاىد عنيا
 الصكت، جياز فيو تعّطؿ قد تمفاز أماـ نفسو يتخيؿ أف كلممتمقي اإلبصار، حاسة
 صماء الصكرة ستبدك مدل أم إلى سيكتشؼ بأنو شؾ ال الصكرة، بعرض فيو كاكتُفي
. المغكم سياقيا عف بمعزؿ مؤثرة كغير

 تتكئ فإنيا كالمجبلت؛ الصحؼ بيا كأقصد المقركءة، اإلعبلمية المكاد أما
 الثاني المقاـ في الصكرة كتأتي القارئ، مع التكاصؿ في أساسية بصكرة المغة عمى
 كلعؿ المجمة، تعرضيا التي كالمادة لو، تتكجو الذم القارئ ككفؽ متفاكتة، بنسب

 المادة إلى الصكرة نسبة حكؿ الجدؿ ىذا حسـ في بّيننا أثرنا لمطفؿ العمرية لممراحؿ
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 بالمقارنة الصكرة مساحة قّمت أعمى عمرية مرحمة باتجاه الطفؿ سار فكمما المغكية،
ا المسيطرة لتككف المطاؼ بيا ينتيي التي المغكية المادة بحجـ  صفحات عمى تمامن

. المطبكعة

 إلى الكسطاء أقرب "كلعميا الطفؿ، حياة في كبير أثر كالمجبلت كلمصحؼ
 تكجيينا تكجيييا ينبغي أنو غير كالصكرة، كالرسـ الكتابة تستعمؿ فيي ،(2)"الكتب
 االعتبارات تراعي "أف ينبغي حيث الطفؿ، في كأثرىا أىدافيا تحقؽ لكي تربكينا

.  سبيبل ذلؾ إلى استطاعت ما ،(3)"كالفنية كالسيككلكجية التربكية

 ىذا كظؿ األطفاؿ، برامج بتقديـ اىتمت التي اإلعبلمية الكسائؿ تعددت لقد
ا العالـ شيد بعدما باطراد، ينمك االىتماـ  كظيرت بالطفؿ، استثنائينا اىتمامن

 حقو كمنيا ،(4) المختمفة الطفؿ حقكؽ عمى تنص التي العالمية كالمكاثيؽ االتفاقيات
 تخصص كباتت األمر، ىذا إلى بدكرىا اإلعبلـ كسائؿ كتنبيت كالثقافة، العمـ في

 كاألدبية كالعممية الثقافية المادة لتكفير عمييا القائميف كجيكد اىتماميا مف مساحات
 كقت منذ األطفاؿ ببرامج ممحكظنا اىتمامنا نرل بدأنا التمفاز صعيد فعمى لمطفؿ،
 كتثقيفية كتعميمية ترفييية برامج كثمة بالتزايد، آخذة لؤلطفاؿ فترات فثمة مبكر،
 اإلذاعة صعيد كعمى البيضاء، الشاشة مساحات عمى فأكثر أكثر تنتشر راحت

 لديو الكعي زيادة في كتسيـ الطفؿ، مع تتكاصؿ متنكعة برامج ثمة كذلؾ ،األردنية
. كالتسمية كاألدب الثقافة مف حاجتو كتسد اإلعبلمية، بحقكقو

 الصحؼ تخصصيا باتت مساحات ثمة كالمجبلت الصحؼ صعيد كعمى 
 تقدير، أقؿ عمى مفردة صفحات أك أسبكعية، مبلحؽ ىيئة عمى لؤلطفاؿ اليكمية
 الثقافة، كزارة عف تصدر التي" كساـ "كمجمة الظيكر، في آخذة مجبلت كثمة

 الكبرل، عماف أمانة في الثقافية الدائرة عف تصدر التي" عماف براعـ "كمجمة
 لؤلطفاؿ، مخصصة مجبلت ككميا الرأم، جريدة عف تصدر التي" حاتـ "كمجمة
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 عمى بو ُيستياف ال ثقافينا زادنا كقدمت األردنية، الثقافية الساحة في كجكدىا أثبتت
 كتسعمائة ألؼ عاـ ظيرت التي" سامر "مجمة كلعؿ زالت، كما طكيمة سنيف مدل

 لـ لؤلسؼ أنيا غير األردف، في األطفاؿ مجبلت أكلى ىي (5)كسبعيف كسبعة
 مف األكؿ النصؼ في صدرت التي" فارس "مجمة ككذلؾ الصدكر، تكاصؿ

.  (6)الصدكر عف كتكقفت تعّثرت أنيا غير السبعينيات،

 باألطفاؿ، العناية في ريادم دكر مف الثقافي زىا مركز بو يقكـ ما ننسى كال
 ما ليـ كتقدـ بيـ، ُتعنى التي المرافؽ المتكاممة المدينة يشبو ما ليـ خصص إذ

 كيبرزىا بمكاىبيـ، يعتني إذ كعممية، كنفسية ثقافية حاجات لدييـ كيسد يمزميـ
 الدكرات خبلؿ مف العممية حاجاتيـ كيشبع األصيمة، القيـ فييـ كيغرس كينمييا،

 الصدد ىذا في يذكر ما أبرز كلعؿ الصيفية، العطمة في كخاصة ينظميا التي
 الطفؿ ثقافة ركافد مف رافدنا ُتعد إذ بانتظاـ، المركز يصدرىا التي" زىا "جريدة
 ىذه أف ذكره يجدر مما كلعؿ. لؤلطفاؿ كمشكقة منكعة مكاد مف تحتكيو لما ،كأدبو

. األردف في تصدر التي الكحيدة ىي الجريدة

 الشبكة يسمى ما مع الطفؿ تكاصؿ الصدد ىذا في حقيقية ثكرة ُيعد كما
 تكظيؼ في تتردد لـ التي العربية الدكؿ مقدمة في األردف ُيعد إذ العنكبكتية،
 طبقات مف طبقة كؿ إلى" اإلنترنت "فكصؿ الحياة، في الحديثة التكنكلكجيا
 كُأزيمت الحكاجز تكسرت كبيذا األطفاؿ، شريحة بينيا كمف األردني، المجتمع

 كالمشاىدة االنفتاح مف درجة بأعمى التمتع عمى قادرنا الطفؿ كبات المعكقات،
 ما إال الصكرة، عمى كاف الخطرة الكسيمة ىذه في األكبر المعتَمد أف غير كالخبرة،

 إلى االستماع أك لغكية، مكاد بعض قراءة خبلؿ مف ىامشي لغكم تكاصؿ مف كاف
. مسمكعة مكاد بعض
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 بات فقد كمو، خيرنا يكف لـ اإلعبلـ مف الضرب ىذا فإف نفسو الكقت كفي
 بما لبلصطداـ عرضة كبات ،"اإلنترنت "عمى اإلدماف كطأة تحت يئف الطفؿ

 مف بد كال األسرة، قبؿ مف الرقابة مف بد ال فكاف عمييا، تربى التي قيمو يعارض
 تفسد "أنيا أقميا كلعؿ الخطكرة، شديدة األداة ليذه السمبية اآلثار الطفؿ تجنيب
. (7)" كمجتمعو أسرتو أفراد مف حكلو بمف الطفؿ عبلقة

: األطفال برامج في العربية المغة واقع

 عمى لمقائميف استراتيجينا ىدفنا السميمة العربية المغة األطفاؿ إكساب ُيعد 
 محضف ىي المغة ألف ذلؾ كاف، بمد ألم اإلعبلـ كسائؿ في األطفاؿ برامج أمر

 مف االختراؽ مف الطفؿ كعي يحمي الذم الحصيف الحصف كىي كالثقافة، الكعي
نما محايدة، لغة ثمة فميس األخرل، الثقافات قبؿ  المجتمع قيـ المغة تتشرب كا 

 قيـ مف تحممو ما لكؿ اإلخبلص يعني معينة لمغة كاإلخبلص كأفكاره، كسماتو
 ليس كتعظيميا لغتيا شأف إعبلء في تتسابؽ األمـ كجدنا كلذلؾ كأفكار، كمعتقدات

نما كحسب، أفرادىا لدل  آخريف قكـ لغة أتقف فمف األخرل، البمداف لدل كذلؾ كا 
. منيـ فيك

ذا ،"لساف العربية"ك   نسعى أف األكلكيات أكلى مف فإف كذلؾ، األمر كاف كا 
 ليذه كالكفاء اإلخبلص معاني عمى مشتممة السميمة العربية العربي إكساب إلى

 كتاريخو لغتو تجسدىا التي األصيمة القيـ حب عمى الطفؿ ينشأ لكي المغة،
 عمى الحاؿ سكء مف عميو بتنا مما نستغرب أال عمينا فإف ذلؾ كبعكس كحضارتو،

عد، جميع  أك كالتفكؽ، التقدـ عبلمات يحمؿ الذم الحضارة، كجو فالمغة الصُّ
. كالتراجع الخمكؿ
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 أخاديد حفر في البدء يككف كبيا األكلى، اإلنساف مرحمة ىي كالطفكلة 
 البيضاء كالكرقة الطفؿ أف عمى الباحثكف أجمع فقد الطفؿ، ذىف في األـ المغة
 فكرة تغيير بمكاف الصعكبة مف يككف كقد عمييا، يخطّ  ما استقباؿ تحسف التي

. الدقة مف كالمزيد الحذر، مف الكثير يتطمب األمر أف يعني مما عمييا، سقطت
 منذ الطفؿ مع تبدأ كتعمميا المغة اكتساب عممية أف إلى الباحثيف بعض ذىب كقد

ذا أمو، بطف في جنيننا تككنو مراحؿ  ىذا باألمر نصؿ أال عمى حريصيف كنا كا 
 الطفؿ خركج منذ أنيا عمى الحقيقية البداية إلى ننظر أف لنا فإف المبالغة؛ مف الحد
 التعامؿ عمى قادرنا كيغدك بالعمؿ، حكاسو تبدأ إذ الحياة، ميداف إلى أمو رحـ مف
 عف التعبير عف عاجزنا كاف كلك حتى معينة، بطريقة كالمرئيات األصكات مع

. لغكية بطريقة كاستجابتو انطباعاتو

 اىتماـ أف ىي األكلى: ميمتيف حقيقتيف إبراز مف المقاـ ىذا في بد كال 
 مرحمة بأطفاؿ العناية مف الحد ىذا إلى يصؿ لـ األطفاؿ برامج عمى القائميف
نما المبكرة، كالطفكلة األكلى الطفكلة  المرحمتيف أطفاؿ عمى االىتماـ ذلؾ اقتصر كا 

 لممراحؿ سميـ غير فيـ عف ناجـ إما كذلؾ ،(8) كالمتأخرة المتكسطة: العمريتيف
ما لمطفؿ، العمرية  لمغة اكتسابو يبدأ الطفؿ أف مف السابقة بالحقيقة الكعي لغياب كا 

 فمف "األكلى، مراحمو في لغكينا معو يتعامؿ لمف ماسة بحاجة كأنو كالدتو، منذ
 المراحؿ باختبلؼ يختمفكف بؿ متجانسنا، جميكرنا يشكمكف ال األطفاؿ أف المعركؼ
 المراحؿ ىذه مف مرحمة كؿ في لؤلطفاؿ تكفرت أف ذلؾ عمى ترتب كقد العمرية،

 مف طكر كؿ في األطفاؿ كحاجات خصائص مع تتكافؽ بيا، خاصة فرعية ثقافة
. (9)"نمكىـ أطكار

 اإلعبلـ كسائؿ حدكد عند تأثره يقؼ ال األردني الطفؿ أف فيي الثانية أما 
نما األردنية،  الكطف، حدكد خارج مف تبث إعبلمية كسائؿ مف سكاه إلى يتعداه كا 
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 في خياراتو الطفؿ لدل كبات بعيد، كؿ قربت بالتنامي اآلخذة االتصاالت فثكرة
. االصطناعية كأقماره الفضاء يبثو مما يشاء ما مع التعامؿ

 برامج ليشمؿ- مكضكعييف نككف أف شئنا لك - البحث ميداف يتسع كبيذا 
 دامت كما إلييا، الكصكؿ عمى قادرنا الطفؿ داـ ما العالـ بقاع مختمؼ في األطفاؿ
" تكف سبيس "كقناة األردنية الفضائية القناة بيف الفرؽ فما يده، متناكؿ في جميعيا
 إلييما الكصكؿ عمى قادرنا الطفؿ داـ ما الطفؿ لغة عمى تأثيرىا في لؤلطفاؿ
 تبث التي الفضائية القنكات أف نتصكر أف لنا إف بؿ القدرة؟ مف نفسيا بالدرجة
 قد الطفؿ داـ ما الطفؿ، لغة في األكبر األثر ليا ربما الحدكد خارج مف لؤلطفاؿ
 تحدٍّد  أماـ إننا إذ الخطكرة، تنبع ىنا كمف. المحمية القنكات مف سكاىا دكف اختارىا
 برامج مف الفضائي الحيز يشممو ما كؿ منافسة عمى قادريف نككف أف في كبير

ال األطفاؿ،  بالتعامؿ الممكنة الحيؿ بكؿ كلك طفمنا إقناع عمى قادريف نككف فمف كا 
ا كطنية أكثر أنيا بحجة نحف برامجنا مع . الطفؿ عمى كحرصن

 أك األفضؿ، حيث إلى كحاجاتو كميكلو الخاصة، بخبرتو يتجو الطفؿ إف 
 مكضكعية أكثر كأحكامو تقييمو في إنو :قمت إف أبالغ ال كلعمي األفضؿ، يراه ما
 ترفدىا التي كسميقتو التشكىات، تبمغيا لـ التي فطرتو مف بكحي فيك الكبار، مف

 تنبع التي تكجيياتنا دكف يريد ما يجد أف عمى قادر جديدة، كلكنيا يسيرة خبرات
 أكثر أنو نظف قد فضائي، لحيز الطفؿ تكجيو في مكضكعية غير دكافع مف أحياننا
 إلى الطفؿ يجر قد ما كىك المثاؿ، سبيؿ عمى الكطني حسو تنمية في لمطفؿ فائدة

. المحسكب غير التحيز مف مناطؽ
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 برامج في العربية المغة كاقع دراسة عمى مقتصر بحثنا أف كبما ذلؾ، كمع
 اإلعبلمية المؤسسات بيف النظرم الفصؿ في قدمنا أمضي سكؼ فإنني األطفاؿ،

 العربية المغة كاقع عمى متفحصة نظرة كلعؿ الحدكد، خارج كنظيراتيا األردف، في
 ىذا في تعاني العربية المغة أف كىي الحبة، حقيقة إلى يأخذنا البرامج ىذه في

: يمي ما أىميا مف عديدة مشكبلت مف الكاقع
: المغوية االزدواجية -1

 التصدم حيف تكاجينا التي القضايا أبرز مف (10)المغكية االزدكاجية قضية ُتعد
 ما منقسمكف البرامج ىذه أمر عمى فالقائمكف األطفاؿ، برامج في العربية المغة لكاقع
 المغة فما المغة، حساب عمى كلك ممكنة، طريقة بأم لمطفؿ الكصكؿ يريد مف بيف
 حريص كبيف لمغة، كالمعرفي الحضارم البعد متجاىبلن  لمكصكؿ، طريؽ إال رأيو في
 ىذا كلعؿ أكلكياتو، سمـ في سميمة فصيحة لمطفؿ إكسابيا يجعؿ المغة عمى

 يحرص حيف ففي ،(11) كالكاتب المخرج صراع تجسيد خير جّسده قد الصراع
 كعاء أنيا عمى إال إلييا النظر المخرج يرفض قيمة، بكصفيا المغة عمى الكاتب
 الكصكؿ عمى األقدر ألنيا العامية المغة تكظيؼ يفضؿ فإنو ذلؾ كعمى لممعنى،

 ذلؾ مف النقيض عمى فإنو األكؿ أما ،-يرل كما- كاألمتع كاألسيؿ الطفؿ، إلى
 عمى حرصو مف منطمقنا لمبرنامج، المعدّ  نّصو في الفصيحة استعماؿ يفضؿ
. كحضارم قيمي بعد مف منطمقنا لمطفؿ، إكسابيا عمى كذلؾ كحرصو العربية،

 المنتج، كتركيج كاالنتشار االنطبلؽ في رغبتو مف المنطمقة حاجاتو لممخرج
 قبكالن  البرنامج يجد لـ كلك حتى المغة، عمى زائد حرص مف يراه فيما أسبابو كلمكاتب
ا،  إلى الكصكؿ مف لنتمكف التفكير، في كسطية طريقة إلى بحاجة أننا كالحؽ كركاجن
 تتكسط ثالثة، لغة عف البحث في يككف ذلؾ كلعؿ تفّرؽ، كال تكّفؽ تصالحية صيغة
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 يحؿ قد مخاطر مف يحممو بما العامية المغة عمى التعكيؿ فبل المغتيف، بيف
 كىذا نتيجة، إلى يكصمنا أف يمكف كالفقياء النحكييف لغة عمى االتكاء كال المشكمة،

 دكف الطفؿ لتناسب الفصحى تبسيط مف لحالة سالكة تككف قد الطريؽ أف يعني
 إكسابو إلى حاجتنا الطفؿ إلى الكصكؿ إلى بحاجة فنحف كابتذاليا، العامية إسفاؼ
. عمييا كحفاظو المغة

 الفصيحة العربية المغة مف التحمؿ صكب خطرنا اتجاىنا كاجدكف أننا كالحؽ
 في ُيعرض كاف ما بيف بسيطة فبمقارنة األطفاؿ، برامج في العامية تكظيؼ لقاء

 يعرض كما لؤلطفاؿ برامج مف األردني التمفاز شاشة عمى الماضي القرف أكاخر
 المغة لصالح تنحسر الفصيحة المغة نسبة أف - ريب دكف - سنستنتج اآلف،
 الربح عف يبحث الذم كالمنتج المخرج لرغبات تاـ انصياع في الطاغية، العامية
 ،"سمسـ يا افتح "مثؿ مف برامج إف ثمف، بأم كلك كاالنتشار كالنجاح المادم،

 البيضاء، الشاشة عمى ُتعرض كانت التي الرصينة البرامج مف كغيرىا" المناىؿ"ك
 الساحة أف حيف في كىيبة، احتراـ ذات عالية لغة عمى الطفؿ ذىف تفتح كانت

 كتاب كتابتيا في يشترؾ لـ برامج مف كدبّ  ىبّ  بما تعج اآلف اإلعبلمية
 ما ادعكا الذم األدعياء مف طائفة ثمة باتت بؿ المغة، عمى غيكركف متخصصكف

. رقيب أك حسيب دكف كنثرنا شعرنا المغة يصكغكف فراحكا ليـ ليس

 إنتاج عمى حريصة تعد لـ التمفاز مؤسسة أف فداحة األمر زاد مما كلعؿ
نما استراتيجيتيا، نطاؽ ضمف تدخؿ التي األطفاؿ برامج  استيراد إلى عمدت كا 
 تسمية كباتت الغربية، الحضارة سمات مف تحممو بما الغرب مف الجاىزة البرامج
 كالحضارم، التربكم اليدؼ عف بمعزؿ البرامج لدائرة األبرز اليدؼ ىي الطفؿ
 كاسعنا جدالن  أثار برنامج مف الفضائيات بعض شاشات عمى عرضو تـ فيما كلعؿ
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 االستبلب حالة عمى مثاؿ خير ،(12)ماسكنية كرمكز دينية، شعارات عمى الحتكائو
 العنؼ مسمسبلت أف عف ناىيؾ يشعركف، ال حيث مف أطفالنا إلييا كصؿ التي

. (13)كاإلبداعية كالذىنية الصحية األطفاؿ ثركة بتبديد كفيمة المستكردة

 البرامج منيا كأقؿ كبير، شح مف تعاني التمفاز في األطفاؿ برامج مساحة إف
 بالمغة ُتعد البرامج مف ضئيمة نسبة كلعؿ بنفسو، األردني التمفاز ينتجيا التي

 في ما أخطر كلعؿ ما، حؿ عف كتبحث كممّحة، قائمة المشكمة يبقي مما الفصيحة،
 عمى يأتي إنما التمفاز لصالح الطفؿ حياة مف المستقطع الكقت أف المشكمة ىذه

 عناء مف الطفؿ تريح التمفاز أجيزة أف الدارسيف أحد يذكر كحيف الكتاب، حساب
. (14)القراءة حساب عمى أصبلن  تأتي أنيا إلى يفطف ال فإنو القراءة؛

 برامج في شديد نقص ثمة اإلذاعة ففي المسمكعة، البرامج في األمر ككذلؾ
 القيمة إيصاؿ عمى حرصك كتسميتو، الطفؿ بإمتاع انشغاؿ كثمة األطفاؿ،
 كؿ في الفصيحة المغة تكظيؼ عف ان عزكؼ ىناؾ أف غير الطفؿ، إلى اإليجابية

 غير غبي كائف ىك الطفؿ كأف أك الطفؿ، يخشاه غكالن  باتت المغة ىذه ككأف ذلؾ،
 تحؿ أف يمكف مبسطة فصيحة لغة أف كالحؽ الدالالت، مغزل إدراؾ عمى قادر
 كؿ بأف االدعاء أما بكجكدىا، نعترؼ كأف عندىا، نتكقؼ أف بشرط المشكمة، ىذه
. شيء في يفيد ال فإنو ُيراـ ما عمى شيء

 كتّاب كثمة الفصيحة، بالمغة أكبر احتفاء ثمة المقركءة، الصحافة في
 شبو غيابثمة ك سيناريك، ككتاب كقصاص شعراء مف لؤلطفاؿ، يكتبكف حقيقيكف
 المكظفة المغة صبلحية بمدل فنينا مرتبطنا السؤاؿ كيبقى العامية، لمغة كامؿ
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 الفصيحة المغة تكظيؼ عمى كتحرص سميمة، العامة الرؤية دامت كما لؤلطفاؿ،
 المبلءمة مدل فإف كالصحؼ؛ المجبلت ليذه التحرير رؤساء بيف ضمني اتفاؽ في
 في تبايننا كجدت كقد المجمة، في المنشكرة المادة بحسب كرد، أخذ مكضع يظؿ
 كالمقبكلة، المناسبة المادة فيناؾ آخر، إلى طفؿ مف المنشكرة لممادة األطفاؿ قبكؿ
 اجتياز في تنجح لـ التي المادة كىناؾ الطفؿ، مف إيجابية فعؿ ردكد تمقى التي

. األطفاؿ مجتمع مف القبكؿ تبلقي أف في االختبار

 فالطفؿ األطفاؿ، أدب حقيقة يعي أف ينبغي األطفاؿ صحافة كاتب أف كالحؽ
 كلعمي الكبار، ألدب تبسيط مجرد ليست لو كالكتابة ،(15)صغير راشد مجرد ليس

 .(16)لمطفؿ أدب إلى يكِصؿ أف يمكف الكبار أدب تبسيط أف إلى ذىب مف أخالؼ
نما  كمعنى الكبار، عالـ عف المستقؿ كعالمو كالبيكلكجية، النفسية سماتو لمطفؿ كا 
 مف يتمكف أف كاتبو كعمى تككينو، كيناسب تطمعاتو، يمّبي أدب إلى بحاجة أنو ذلؾ

نما بساطتو، في ليس األطفاؿ عالـ إلى النزكؿ  سذاجتو، في كليس براءتو، في كا 
نما  كيدرؾ حاجاتو، كيتفّيـ الطفؿ، عالـ يتمّثؿ أف الكاتب استطاع فإذا فرادتو، في كا 

 يحظى كقد ىدفو، إلى يصؿ قد فإنو لو؛ الكتابة أدكات كيمتمؾ التفكير، في طرائقو
. كأخدانو الطفؿ لدف مف كاإلعجاب بالثناء

 السيمة "المغة تمؾ فإنيا األطفاؿ، كاتب يكظفيا أف ينبغي التي المغة أما
 الصغار، مف جميكره إلى يكصميا أف في يرغب التي األفكار لبساطة البسيطة
. (17)" المغة ىذه تتمّقى التي العقكؿ لبساطة كذلؾ كالمكافقة
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 اإلعبلـ بكسائؿ االىتماـ ضركرة إلى المقاـ ىذه في االلتفات مف بد كال
 طفؿ تخاطب ميمة إعبلمية كسيمة بكصفيا المدرسية كالصحافة المدرسية
 تصدر مطبكعة مجمة أك حائط، مجمة ىيئة عمى منيا كاف ما سكاء المدرسة،
 ال ممتازنا كسيطنا "ُتعد التي المدرسية باإلذاعة يتعمؽ فيما األمر ككذلؾ. (18)بانتظاـ
 أنيا ميزاتيا مف كلعؿ ،(19)السمع كىي كاحدة حاسة عمى يعتمد ألنو الطفؿ، يرىؽ
. استقباليا فقط كليس فييا لممشاركة لمطفؿ المجاؿ تفتح

: األدب ولغة العمم لغة  -2

 لغة كىي أال اإلعبلـ، كسائؿ في العربية المغة كاقع لدارس تبرز قضية ثمة
 كىؿ نفعيا؟ كما أدبية، مادة لمطفؿ نقدـ أف يعنينا فيؿ كاألدب، العمـ بيف الخطاب
 الفكرة نقؿ تتقّصد التي العممية المغة عمى لمطفؿ المكجو الخطاب يقتصر أف ينبغي

 تمامنا؟ كالكبار األدبي الزاد مف حاجاتو لمطفؿ أف أـ فحسب،

 يجعمنا لؤلطفاؿ برامج مف إعبلمنا كسائؿ في ُيقّدـ ما عمى عامة نظرة إف
 كظيفة ال ىامشية تكصيمية لغة خبلؿ مف يتـ الطفؿ مع التعامؿ أف مف يقيف عمى
نما ذاتيا، بحد لمغة قيمة فبل الفكرة، نقؿ سكل ليا  حامؿ أنيا في أىميتيا تكمف كا 
 بياء كمف داللتيا، إلى المغة مف االىتماـ انتقؿ كبيذا المضمكف، أك لمفكرة ناقؿ أك

. اسيابكم الناقمة المغة جفاؼ إلى المصكرة المكحية األدبية المغة

  جمالية، زاكية مف إال األشياء إلى ينظر ال كىك جمالي، كائف كالطفؿ
 يدرؾ لـ كلك حتى بيا، كُيسر ليا، فيطرب الجميمة، اليانعة الخصبة المغة تستيكيوك

 كصكرىما النثر، كسجعات الشعر، إيقاعات مع يتجاكب إنو مغزاىا، كامؿ
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 فمماذا إليو، الحاجة بأمّس  ىك الذم الركحي زاده المغة ىذه مثؿ كتحمؿ المكحية،
 األدبية المغة أف أبرزىا كاىية بحجج الزاد، ىذا في حقو الناس مف كثير عميو ينكر
 المناؿ؟ صعبة المرمى، بعيدة

 األدبية المغة لكف ،(20)الطفؿ ثقافة أركاف مف ركف كالسمكؾ القيـ أف صحيح
 جمالي ىدؼ ذات فيي المضمكف، نقؿ أك الفكرة، إيصاؿ الكحيد ىدفيا ليس

 فإف شديد كبإيجاز أشكالو، مختمؼ في الجماؿ عف الباحث الطفؿ كطبيعة يتماشى
 متابعة عف الطفؿ يثني كلف ،(21)كمنفعة متعة عبلقة كالطفؿ األدب بيف العبلقة
 تتجاكز لـ صغارنا أطفاال سمعت كقد المباشرة، معانييا إدراؾ عدـ األدبية المادة

 أنيـ غير شيئنا، معانييا مف يفيمكف ال ككممات بأشعار يدندنكف العاميف أعمارىـ
. األدب كظيفة ىي كتمؾ ليا، كيطربكف بيا، يستمتعكف

 القصيدة تعرض فقد الطفؿ، إلى األدب نقؿ كسائؿ تطكير في بأس ال إنو
 مثيرة حكاية ىيئة عمى القصة تعرض كقد كممحنة، منغمة أنشكدة ىيئة عمى

 النص نقدـ أف مف بد كال المقركء، المغكم الجانب نغفؿ أال ينبغي لكننا متمفزة،
ذا كتراكيبو، مفرداتو خبلؿ مف السميمة لغتو الطفؿ ليكتسب مقركءنا األدبي  كاف كا 
 المصكر أك شعرنا، المغنى النص مع التعامؿ يستسيؿ – الكبير كما – الطفؿ
 اليدؼ يتحقؽ كي المكتكب النص حساب عمى يككف أال ينبغي ذلؾ فإف قصة،
 صانعة الطفكلة عدّ  إلى المربيف دعا ما ىذا كلعؿ القراءة، استراتيجية مف المغكم

. (22)الطفكلة صانع كالكتاب المستقبؿ،

 عمى محمكلة كقيـ جمالية، أشكاؿ مف لمطفؿ األدب يحممو ما إدراؾ إف
 حصة زيادة بضركرة األمر عمى القائميف بإقناع الكفيؿ ىك المكحية المغة أجنحة
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 الصحيفة أك المقركء الكتاب في فقط كليس اإلعبلـ، كسائؿ في األدبية المكاد
 بمغة قصة أك حكاية لعرض فنية طريقنا الحككاتي استثمار مف المانع فما السيارة،
 حكؿ بدكرىـ األطفاؿ كيتحّمؽ إليو، يستمعكف األطفاؿ، حكلو يتحّمؽ سميمة؟ عربية
 المغة كيعرض القرائي، اليدؼ يحقؽ مما التمفاز، داخؿ لمطفؿ محاكاة في التمفاز

. كالمشرقة الصحيحة صكرتيا في

 مف األمر عمى القائميف بعض فيو يقع فيما الكقكع مف الشديد الحذر كينبغي
 ذلؾ شأف مف فإف األمر، ىذا مثؿ في داثرة حكشية أك ميجكرة، قديمة لغة تكظيؼ

 مبلئمة المغة فمتكف منيا، الطفؿ تنفير إلى كيؤدم العربية، المغة عمى سمبنا يرتد أف
. لمطفؿ كمناسبة لمعصر،

 ميمة، كمعرفية نفسية حاجة بكصفيا األدب إلى الطفؿ حاجة إىماؿ إف
 ما ىما كاألدب فالفف الثقيمة، الميمات مف ضرب إلى الطفؿ حياة يحكؿ سكؼ
 العذبة كاألحبلـ كالرؤل باألخيمة تكتظ جمالية مساحة إلى الطفؿ حياة يحكؿ

 بيا، فيعجب الطفؿ كعي ال إلى تتسمؿ السميمة المغة فإف ذلؾ خبلؿ كفي الجميمة،
 تحممو ما بالضركرة سيتبّنى أنو كما كتراكيبيا، مفرداتيا مف الكثير كيحفظ كيقّمدىا،

. كأفكار قيـ مف
: المغوية االستراتيجية وغياب األطفال برامج -3

 الخطط كضع تستيدؼ التي المغكية االستراتيجية غياب األطفاؿ برامج تعاني
 ىذا كلعؿ المختمفة، العمرية لممراحؿ المكجية الطفؿ بمغة لمنيكض األمد طكيمة
 عمى كتييمف البرامجية، الساحة تعـّ  الفكضى مف حالة عف المسؤكؿ ىك الخمؿ
 كسائؿ في تعرض التي البرامج مف عجيب خميط فثمة المختمفة، اإلعبلـ كسائؿ
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 فترة فراغ مؿء في الرغبة سكل يجمعيا إطار كال ليا، ناظمنا خيط ال اإلعبلـ
. األطفاؿ

 معربة، كأخرل عربية برامج كثمة بالفصيحة، كأخرل العامية بالمغة برامج فثمة
 عمى سمبنا يؤثر إنما ىذا ككؿ الغرب، مف مستكردة كأخرل محمينا منتجة كبرامج
 حادة انعطافة انعطؼ ما اتجاه في سار فكمما المغة، متاىة يعيش كيجعمو الطفؿ،

 ككمما فكره، مف بانقطاعو أحّس  ما خيط عمى يقبض كاد ككمما مغاير، اتجاه في
. يناقضيا بما باصطداميا تتبلشى ىي إذا لغكية قيمة يكتسب كاد

ا بات الطفؿ أف نعرؼ حيف الظاىرة ىذه حدة كتزداد  الفضاء عمى منفتحن
 ببرنامج لربطو سبيؿ كال معينة، إعبلمية بكسيمةق لتقييد سبيؿ فبل كمو، اإلعبلمي

 كذكقو الخاص مزاجو إال ذلؾ في يقكده ال كذاؾ، ىذا بيف التنقؿ دائـ فيك بعينو،
 التربكييف عمى لزامنا بات كلذلؾ حصرىا، يصعب عديدة عكامؿ تشكمو الذم

 ليس الكطنية، إعبلمو بكسائؿ الطفؿ ربط ضركرة إلى يمتفتكا أف كاإلعبلمييف
نما بالترىيب  اإلعبلمي األداء تحسيف سكل ذلؾ تفعؿ كسيمة مف فما بالترغيب، كا 

 صكغ مف لذلؾ بد كال لمطفؿ، جذب كسيمة إلى اإلعبلمية األداة لتتحكؿ كقيمينا، فنينا
. باطراد لمطفؿ المغكم األداء تحسيف خبلليا مف يتـ استراتيجية خطط

 أنيا غير النيج، ىذا عمى سارت التي البرامج تمؾ نادرة بؿ قميمة كلعميا
 تكريس في يعضدىا ما تجد لـ التي الديؾ بيضة جاءت فكأنيا تستمر، لـ لؤلسؼ
 التمفاز في عرض الذم" مناىؿ "برنامج إلى ىذا بقكلي ألمح ككأني. التجربة
 يكرسكه أف استطاعكا الذيف األردنييف الشباب مف طائفة إنتاج مف ككاف األردني،

 الطفؿ، لغة لتطكير خطة مف يمتمؾ بما لؤلطفاؿ، الُمعدَّة البرامج أشير مف كاحدنا
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نما جامد، تعميمي قالب خبلؿ مف ليس  يقدـ فكاىي ككميدم قالب خبلؿ مف كا 
. كمؤثرة لبقة بطريقة لمطفؿ المعمكمة

 السميمة لغتو الطفؿ إلكساب البلـز كالحرص المغكية الرؤية نمتمؾ كنا لك حقنا
 مف المختمفة العمرية لممراحؿ تقدـ التي الشبيية البرامج مف طائفة بإعداد لقمنا
 مؿء أجؿ مف الطفؿ يتابعيا التي البرامج مف الكثير مسد كلسدَّت الطفؿ، حياة

 الفصيحة المغة أف عمى برىاننا ذلؾ في كلعؿ فييا، المغة طبيعة عف كبمعزؿ الفراغ،
نما الطفؿ، مشكمة يكمنا تكف لـ  مف الطفؿ تنّفر أف يمكف التي ىي األداء طريقة كا 

. المغة

 المبسطة الفصيحة المغة: األردني الطفؿ إلى قربنا أكثر سيككف أييما ترل
 أف أعتقد التزايد؟ في اآلخذة العربية الدكؿ بعدد العديدة الميجات تمؾ أـ المكحدة،
 مشكمة مف لمتخمص سكاه حؿ ال الذم الحؿ ىك مشتركة كاحدة لغة عمى االتفاؽ

 أك ُعمانية أك تكنسية عامية مع لمتعامؿ األردني الطفؿ تضطر قد التي العاميات
. يفيميا أف يمكف ال صكمالية

 العربية األقطار عمى التجزئة يفرض الذم السياسي الكاقع أف مف الرغـ كعمى
 شأنيا مف لغكية استراتيجية أم غياب ظؿ في العاميات، تكريس في ميـ دكر لو

 يستحيؿ أنو يعني ال ذلؾ أف غير كاحدة؛ بعربية النيكض أجؿ مف الجيكد تكحيد
 قدر الخسائر كتقميص الظاىرة، ىذه حدَّة مف لمتقميؿ تخطيطية بجيكد القياـ

 تعبكم دكر ممارسة في ميمنا دكرنا العربية المغة مجامع عمى كلعؿ اإلمكاف،
 في الدكر بيذا لمنيكض اإلعبلـ، كسائؿ خاصة، المختمفة المؤسسات بيف كتنسيقي
 برامجيا، جميع في اإلعبلـ كسائؿ في المغة بكاقع لمنيكض استراتيجية خطة كضع
. األطفاؿ برامج ضمنيا كمف
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 اإلعبلمية، المعبة مف جزءنا يككنكا أف بد ال العربية المغة في المتخصصيف إف
 ضياع مف العربية لمغة يحدث عما بعيد حد إلى مسؤكؿ ىؤالء غياب كلعؿ

 لممؤسسات المغكم األداء عمى المغكية الرقابة إف الفكضى، في كالتخبط البكصمة،
" - المغكية الرقابة "دائرة تككف أف بد كال كدائمة، فاعمة تككف أف ينبغي اإلعبلمية

 تنفيذ في الطكلى اليد ذات - إعبلمية مؤسسة كؿ في تأسيسيا اآلف منذ أقترح التي
. لذلؾ المناسبة الخطط كضع بعد المغكية، السياسات

 عمى بالقكة الفصيحة العربية المغة فرض الدائرة ىذه ميمة تككف كلف
نما اإلعبلمية، المؤسسات  الطيب، مف الخبيث يميز رقابي بدكر تقكـ أف عمييا كا 

 المغكية، الطفؿ لحاجات النص استجابة مدل كيدرس المكتكب، النص أداء كيراقب
 كثيقة عبلقة ليـ الرقابة، ىيئة خارج مف خرآ بمتخصصيف يستعيف أف في بأس كال

. الشأف ىذا في المتخصصيف مف كلغتو الطفؿ بأدب

 شعكر تعزيز مف بد ال أنو الصدد ىذا في إليو االلتفات ينبغي مما كلعؿ
 ىذا في العامؿ داـ فما اإلعبلمي، الشأف في العامميف عند العربية لمغة االنتماء
 ببرنامجو النأم في بعيدنا يشتط أف الطبيعي فمف ،الشعكر ىذا مثؿ لديو ليس الشأف
 بجعؿ مثبلن  الشعكر ىذا تعزيز كيمكف المغكم، اليدؼ عف يخرجو أك يعّده الذم

 مف عدد دراسة إلى مضطريف الطمبة مف اإلعبلـ مجاؿ في المتخصصيف
 في أخطائيـ مف يقمؿ أف ىذا شأف فمف العربية، المغة قسـ في المعتمدة الساعات
 كسامقة، جديدة مراؽ إلى المغكم بانتمائيـ يرقى أف شأنو مف كما اإلعبلمي، األداء
. بيا كالنيكض العربية المغة عمى الحرص في أثرىا ليا

 المجمة كىي األردف، في األطفاؿ مجبلت إحدل مع أتكاصؿ أف لي قدر لقد
 رؤساء ثبلثة مف يقرب ما تعاقب أنو الحظت كقد الثقافة، كزارة تصدرىا التي
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 الكتابة في المتخصصيف مف منيـ أحدنا أجد كلـ كاحد، عاـ في المجمة عمى تحرير
 سمبي أثر ذلؾ لكؿ ككاف الفنية، الناحية مف كال التربكية، الناحية مف ال لؤلطفاؿ،

 لك – لمتطبيؽ قابمة تككف لف التي االستراتيجية غياب يؤكد ىك إذ المجمة، عمى
. المناسب مكانو غير في الرجؿ كبكجكد اإلدارم، االستقرار بغياب- كجدت

: الخبرة وغياب األطفال برامج  -4

 كىك األردنية، اإلعبلـ مؤسسات في األطفاؿ برامج يطبع عاـ طابع ثمة
 غياب إلى يككف ذلؾ مرد كلعؿ البرامجي، العمؿ في كاالحتراؼ الخبرة غياب
 مف ذكرت ما إلى باإلضافة األطفاؿ، برامج إنتاج عمى كالمدّربة الخبيرة الككادر
. لؤلطفاؿ البرامجي العمؿ سير خط تحدد التي االستراتيجية غياب

 إال – األردنية اإلعبلمية المؤسسات في األطفاؿ برامج حقؿ في العامميف إف
 انتقمكا ثـ اإلعبلـ، حقؿ في يعممكا أف ليـ ُقدِّر عاديكف مكظفكف ىـ- منيـ قميبلن 
 منيـ كثيرنا فكجدنا األطفاؿ، برامج قسـ في لمعمؿ- تأديبينا يككف قد – ما لسبب

 يقّمدكف راحكا أنيـ فإما يرشدىـ، خبير أك يدليـ، دليؿ غير مف كىناؾ ىنا يخبطكف
ما كفاءة، كاألقؿ المقمدة النسخ مف برامج إنتاج في اآلخريف  بشراء اكتفكا أنيـ كا 
 الطفؿ ثقافة عمى كخيمة عكاقب لو ما كىك األخرل، الدكؿ مف الجاىزة البرامج
. كذكقو

: أوجه ثالثة لها العمل هذا مثل في نحتاجها التي والخبرة

 ناحية مف البرنامج تعالج التي كالنفسية التربكية بالخبرة مرتبط األكؿ الكجو
 كخياؿ، كقيـ لغة مف منيا، مرحمة لكؿ يصمح كما المختمفة، العمرية المراحؿ
 كالنقد، األدب رجاؿ يغطييا التي كالنقدية المغكية بالخبرة مرتبط الثاني كالكجو
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 أما األمد، طكيمة المغكية االستراتيجية كلكضع المغة، إلى الطفؿ حاجة لتحديد
نتاج إخراج مف كالصحفي كاإلذاعي التمفازم اإلنتاج بخبرات فمرتبط الثالث الكجو  كا 

 ىذه كؿ لتكفير المدل بعيد تصكر كجكد يستدعي ىذا ككؿ كتصكير، كتحرير
. اإلعبلمية المؤسسات كؿ في صحيحة بطريقة اإلنتاجية العممية لتتـّ  الكفاءات

 فبل كاحدة، سمة في كميـ األطفاؿ كضع األمر ىذا إفرازات أبرز مف كاف لقد
 الطفكلة مرحمة في الطفؿ حاجات أف كالمعركؼ العمرية، لممراحؿ فرز يكجد

 ال قد ىذا يناسب قد كما المتأخرة، الطفكلة مرحمة في طفؿ حاجات سكل المبكرة
 التعامؿ في كاحدة لغة إال لدييا ليس إعبلمنا كسائؿ كجدنا أننا غير سكاه، يناسب

ناثنا، ذككرنا األطفاؿ، جميع مع  الفردية لمفركؽ مراعاة ثمة فميس كفتياننا، أطفاالن  كا 
 عف كثيرنا مختمفة البرامج مف األنثى حاجات بأف عممنا ،(23)كاإلناث الذككر بيف

 دكرات عقد يتـ أف المشكمة ليذه كالسريعة العممية الحمكؿ مف كلعؿ الذكر، حاجات
 القضايا استيعاب مف يمكنيـ بما األطفاؿ برامج حقؿ في لمعامميف متخصصة
. بالطفكلة المتعمقة األساسية

 يسـ الذم اإلدارم الترىؿ عباءة مف تخرج أف اإلعبلـ مؤسسات عمى أف كما
 ظيرانينا، بيف مكجكدة كىي الكفاءات عف البحث مف بد فبل العاـ، العمؿ دكائر
 سكل العتبارات منيـ كثير ُعّيف الذم العادييف المكظفيف عمى التعكيؿ مف بدالن 

 ىـ ما عمى فظمكا الفنية، أدكاتيـ تطكير عمى يحرصكا لـ أنيـ كما كالخبرة، الكفاءة
 سؤاؿ القكؿ ىذا يصّدؽ ما كلعؿ الزمف، عمييا عفا متكاضعة خبرات مف عميو
 إعبلف نشر أف يصدؼ فمـ المؤسسات، ىذه في العامميف تعييف طريقة حكؿ يتردد
ف األردني، التمفزيكف في مكظفيف لتعييف مثبلن   تعييف حكؿ الشبيات ثارت ذلؾ تـ كا 
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نما االنتقاد، مكضع في ىنا كلست الشاغر، ىذا في كفاءة األقؿ  كشؼ بصدد كا 
. لممشكمة عممية حمكؿ إلى لمكصكؿ الخمؿ

 كأنو المجتمع، في أساسي كائف الطفؿ بأف قناعة إلى الكصكؿ عدـ إف
 عف بعيد حد إلى مسؤكال يككف ربما لممستقبؿ، تييئتو في ممكف جيد لكؿ بحاجة
 ىك الطفؿ أف يتصكركف الذيف ىـ فكثر الطفؿ، مع التعاطي في البلمباالة ىذه
 نمكه، يكتمؿ حتى كثيرنا بو االحتفاء يجكز كال التككيف، طكر في فيك ىامشي، كائف

 الجيد يميز كال غبي، كائف أنو الكثيركف يتصكر كقد النضج، مرحمة إلى كيصؿ
  أجمو؟ مف العمؿ في أنفسنا نعّني فمماذا الردمء، مف

ذا  غير مف فإنو ؛(24)- الدارسيف أحد يرل كما – الرجؿ أبا الطفؿ كاف كا 
 فستظؿ الطفؿ إلى نظرتو في ىذه المجتمع قناعة تغيير في الجادة محاكالتنا
 الطفؿ بأحقية القناعة إف إذ األخرل، العكائؽ كؿ تخّطي يمكف كال قائمة، المشكمة
 استراتيجية صكغ في منيا ننطمؽ أف يمكف التي األرضية ىي كمركزيتو كأىميتو
، طفؿ سبيؿ في كالمكّمؼ كالمضني الجاد العمؿ عمى قائمة . المستقبؿ رجؿ اليـك

 أف لو كليس شيء، كؿ يقبؿ الطفؿ بأف الناس بيف عاـ ظف يسكد كحيف
 نفسر أف لنا فإف األشياء؛ عمى لمحكـ أصبلن  مؤىؿ غير كأنو شيء، عمى يعترض

ف الطفؿ، عمى كثير أنو ُيظف إعبلمي زاد مف لمطفؿ يقدـ فيما التراجع ىذا  لنا كا 
. آف في كالخاطئة الراسخة القناعات ىذه بتغيير فكرنا نشرع أف كذلؾ

 ثـ اجتماعينا، العاـ الجك كتحضير لمتغيير، الضركرية القناعات تييئة إذنا
 لمبدء المثمى ةالطريؽ يككف قد المغة، عمى كالحريصة كالخبيرة المدربة الككادر تكفير
 العربي لمطفؿ يكفر بما لغكينا اإلعبلمية بالعممية النيكض سبيؿ في التغيير، بعممية
. المغكم زاده
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: تأصيل أم تغريب  -5
 أف األطفاؿ برامج عمى القائميف عمى األردف في العربي الطفؿ حؽ مف
 لو يتعرض ما كلعؿ كلغتو، كحضارتو كتاريخو بتراثو آصرتو يزيد ما منيا لو يكفركا
 العربي الطفؿ لو يتعرض عما األصؿ طبؽ صكرة ىك تغريب مف األردني الطفؿ
 المشرؽ إلى ينظر زاؿ ما الذم الغرب لو أراده كعما الكبير، الكطف أقطار في

. كالمكاجية العداء بعيف العربي
ذا  لرغباتو ننصاع أف بمكاف الغرابة مف فإف ذلؾ؛ عمينا قدر قد الغرب كاف كا 
 مما متكقعنا، كاف مما أبعد شكطنا فييا كنقطع التغريب، عممية في فنمعف كمكائده،

 المساف بعجمة كانتيت كالمشرب، كالممبس بالمأكؿ ابتدأت التي الدائرة أكمؿ
 كلغتو، ثقافتو في التغريب مكجات ألقسى يتعرض العربي طفمنا بات فقد كالثقافة،
ا لو ُيستكرد كبات  دماغو كيغسؿ القاضية، المكمة لو يسّدد ما البرامج مف خصيصن
. كتاريخو كحضارتو، بتراثو يذّكره قد ما كؿ مف

ذا  التراثية؛ القيـ لتمؾ الكفاء ببعض تحتفظ زالت ما الكرقية الصحافة كانت كا 
 مف عميو ُيعرض فيما الطفؿ ثقافة تشكيو في بعيدنا ذىب قد المرئي اإلعبلـ فإف

 الغربي بالزم مركرنا الشعر، قّصات مف ابتداء مبلمحيا، كؿ في أجنبية شخصيات
 المستكردة، الثقافة كتشكىات المساف بمكنة كانتياء كاالقتصادم، االجتماعي كالسمكؾ

 بيف( الفصاـ )"الشيزكفرينيا" مف حالة يعاني فبات الطفؿ، ذىف في فعميا تفعؿ التي
. تمتقي أف يمكف ال كُمثُػؿ متصادمة، قيـ

 الرياح أدراج تذىب أف يمكف أقربيف، أك كالديف مف المربيف جيكد كؿ إف
 طائمة تحت يرزح الطفؿ يجعؿ مما اإلعبلـ، كسائؿ في لمطفؿ ُيعدّ  ما طائؿ تحت

 إلى كالمغكم الثقافي الطريؽ بو يتشّعب حيف كاالضطراب، كالتكتر النفسي، الضنؾ
 مف ثانية لغة الطفؿ يكتسب أف في الضير كما: قائؿ يقكؿ كقد يمتقياف، ال اتجاىيف
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 ثانية لغة لو نقّدـ فكيؼ األـ، لغتو بعد يكتسب لـ الطفؿ إف: كأقكؿ التمفاز؟ خبلؿ
 بيا، كاإللماـ األكلى لغتو اكتساب عف الطفؿ تعكيؽ سكل شأنيا مف يككف لف

 المجتمع قيـ تحمؿ فيي محايدة، ليست- سابقنا قمنا كما – المغة أف إلى باإلضافة
 يبادر سكؼ لديو القيـ منظكمة تكتمؿ كلـ بعد تتضح لـ الذم كالطفؿ تمثمو، الذم
 مف جزءنا ليست أنيا إلى يفطف أف دكف بعيد، مف قادمة تبيره قيـ تبني إلى

. بو الخاصة القيـ منظكمة

 عمى األطفاؿ لجميع تصمح القيـ مف عالمية إنسانية منظكمة ثمة أف صحيح
 شريرة نكايا خمفيا تقؼ مدسكسة قيمنا ثمة أف كذلؾ صحيح كلكنو المعمكرة، ىذه

 الرسكـ برنامج فكرة أليست كثقافتيـ، قيميـ كتشكيو األطفاؿ، إفساد تستيدؼ
 ينادم التي الرأسمالية فكرة يجّسد (25) ن طكيبل األردني التمفاز عرضو الذم المتحركة

 الجماعة مقابؿ في شيء، كؿ عمى القادر الفرد فكرة إنيا بعيد؟ أمد منذ الغرب بيا
ا، لمفرد فالغمبة استثنائية، قدرات أم تمتمؾ ال التي  أف إال الجماعة عمى كما دائمن

ف الحقيقة ىذه تجّسد الغرب مف المستكردة األطفاؿ برامج كمعظـ لذلؾ، تستجيب  كا 
. حسف بمبكس تمّبست

 اليزيمة يمحؽ الذم" السكبرماف "الفرد بشخصية اإلعجاب تستدر فكرة إنيا
نما ،- يتكىـ كما – كالشر الخير ثنائية عمى متكّزعة القضية كليست بالجماعة،  كا 

 في كتتنافساف العالـ تحكماف ظمتا مدرستيف بيف الباردة الحرب سياؽ في تأتي ىي
 أف الطبيعي مف كاف الرأسمالي؛ االتجاه بغمبة الحرب انتيت كحيف عميو، السيطرة

 الحياة جكانب في الرأسمالية بالفكرة التقديس حدّ  إلى كصؿ الذم اإلعجاب ىذا نرل
 كسائؿ إلى الفكرة ىذه تجّسد التي األطفاؿ برامج فتسممت الثقافي، الشؽّ  كمنيا كافة

. الصراع ىذا ضحية يقع العربي الطفؿ جعؿ مما اإلعبلـ
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 السمطة مف ابتداء المستكيات جميع في األمر عمى القائميف مف المطمكب إف
 تنبش أف الرابعة بالسمطة كانتياء كاالجتماعية، الدينية بالسمطة كمركرنا السياسية

 بتمؾ ليس فاألمر شاشاتنا، تغزك التي البرامج ىذه لمثؿ الفكرية الجذكر خمؼ
 كيدىشو الطفؿ يسمي عما نبحث أف عمينا أف نظف حيف نتصكرىا، التي البساطة
 خمفو يخفي كالجمالي الفني الستار فيذا كذلؾ، ليس فاألمر إعجابو، كيثير

 ثقافتيـ، فيشّكه األطفاؿ، قناعات إلى يتسمؿ الذم كالفكر الثقافة مف مستكيات
 أف دكف لو، أريد حيث إلى كالمضبكع منقادنا الطفؿ يغدك حتى أفكارىـ، كيغّير
. االعتراض أك االحتجاج مف الفف سحر تحت يتمكف

 أك خّيرة أك ناجحة يراىا لشخصيات بالتقميد مغـر- معمكـ ىك كما – كالطفؿ
 ستككف إيجابية بطرؽ عرضيا عمى المنتجكف يحرص التي كالشخصيات إيجابية،
 اختيار في يكجيو مف غياب ظؿ في – الذم الطفؿ، قبؿ مف لتقميده عرضة
 قيميا مف الكثير كسيحمؿ الشخصية، تمؾ مف مشّكىة نسخة إلى سيتحكؿ- برامجو
ا ينقشو أك ثكبو بو يزّيف شعارنا اسميا يحمؿ كلعمو كلغتيا، كأفكارىا . رقبتو عمى كشمن

 الذم اإلعبلمي العمؿ صميـ في يككف أف ينبغي األمكر ىذه لكؿ التنّبو إف
 األطفاؿ، برامج مجاؿ في العامؿ خبرة مف جزءنا يككف أف كينبغي لؤلطفاؿ، ُيعد
 االعتبار بعيف تأخذ لؤلطفاؿ كطنية برامج إلنتاج يتصدل أف عميو أف يعرؼ كي
 محايدة ليست فالفنكف عمييا، الطفؿ نرّبي أف ينبغي التي كاألفكار كالقيـ المثؿ كؿ
 منعدـ كىك يشبّ  ال حتى لمطفؿ (26)" اتجاه خمؽ "يتعيف إذ الطفؿ، حياة في

. المختمفة الفكرية االتجاىات فريسة كقكعو يسيؿ مما االتجاه،

 دكف ليـ ُتستكرد أك لؤلطفاؿ ُتعدّ  التي البرامج عمى التسمية طابع غمبة إف
 العمؿ إليو آؿ عما المسؤكؿ ىك قيمو، أك الطفؿ لغة لتقكيـ ما استراتيجية كجكد
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 الحالي الجيؿ أف لنا بدا كقد كاالرتجاؿ، الخطكرة غاية في مآؿ مف لؤلطفاؿ المقدـ
 برامج مف يستقكنيا التي المفردات مف الخاص معجميـ لدييـ بات قد األطفاؿ مف

 يزيدىـ غريب منحى في بيا يرطنكف فراحكا ليـ، ُتعرض التي األجنبية األطفاؿ
. الصحيح مسارىا عف ألسنتيـ كيحرؼ غربتيـ، إلى غربة

 تكجيوُ  المنتظرة االستراتيجية مف جزءنا يككف أف مف بد ال أنو ،رأيي كفي
 العميا النماذج مف مستكحاة برامج تصميـ خبلؿ مف كتاريخيـ، تراثيـ نحك األطفاؿ

 التربكم الحيز عف الطفؿ قصة تخرج ال لكي كالعممي، كاألدبي الديني تراثنا مف
 قريبة كسيطة عربية لغة فيو كُتكّظؼ ،(27)الفف سمـ في عالية مكانتيا تكف ميما
 كاف بالشخصية الطفؿ ُأعجب فإذا سبيبلن، ذلؾ إلى استطعنا ما الفصحى مف

ذا كعقيدتنا، كحضارتنا تاريخنا مف بجزء معجبنا  لغة كانت البرنامج لغة اعتاد كا 
ذا مبينة، عربية  سنظؿ ذلؾ كبغير إسبلمية، عربية قيمة كانت ما بقيمة تشّبث كا 
 مما يعاني كأصكلو، جذكره عف كبعيدنا مستمبنا طفمنا كسيظؿ المتاه، في نضرب
. (28)"الثقافي االختراؽ "الفيصؿ سمر سّماه
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: األردنية الصحف في األطفال مالحق

 صحيفة سكل باألطفاؿ خاصة صحؼ األردف في يكجد ال أنو ذكرت أف سبؽ
 أف مف الرغـ كعمى لؤلطفاؿ، زىا مركز عف تصدر التي" زىا "صحيفة ىي كاحدة
 إلى تصؿ أنيا غير األطفاؿ؛ بيف كبير جماىيرم بانتشار تحظى ال الصحيفة ىذه
 صفحاتيا عدد كيقؿ لمفتياف، مكجية كىي مجاننا، ُتكّزع فيي منيـ، معقكلة نسبة
: منيا ثابتة متعددة كزكايا المحمية، األخبار بيف كتتكزع غالبنا، صفحة عشريف عف
 كمف. معنا كلنقرأ كتكنكلكجيا، كعمكـ كمنكعات، كمناسبات لكـ، يكتبكف أدباء زاكية

 تحظى ال العربية المغة أف كما الصحيفة، في جدنا قميمة األدبية المادة أف الكاضح
. فييا الكتابة لغة أنيا سكل فييا الفت باىتماـ

 تشغؿ ال فيي يسّر، ال حاليا فإف اليكمية الصحؼ في األطفاؿ مبلحؽ أما
 كالبارزة؛ العديدة الرياضة صفحات مع كبالمقارنة الجريدة، مف كاحدة صفحة سكل
 ىبّ  ما تنشر اليتيمة الصفحة ىذه أف كما كالدىشة، لمغرابة مدعاة يغدك األمر فإف
 أخرل، صحؼ في نشره سبؽ ما تنشر أنيا لمدىشة كاألدعى كىناؾ، ىنا مف كدبّ 
 كاحد في لي مادة بنشر فكجئت إذ ذلؾ، عمى دليؿ شخصينا معي جرل ما كلعؿ
 ىذه مف كاحد عف المسؤكليف أحد سألت كحيف مني، إذف دكف المبلحؽ ىذه مف

 فبل المبلحؽ، ىذه لمثؿ مكازنة تخصيص عدـ مف بشككاه لي باح المبلحؽ
 كافية مساحات كال بيا، النشر عف يعزفكف جعميـ مما لمكتاب، ُتصرؼ مكافآت
 أك بألكانو لمممحؽ خصكصية كال كالشمكؿ، التنكع سمة الممحؽ حـر مما لمنشر

 ُترل، تكاد ال التي الصغيرة كالخطكط ذاتو، األصفر فالكرؽ تصميمو، أك خطكطو
 مف ضربنا المبلحؽ ىذه يجعؿ مما نشرىا، سبؽ التي نفسيا الباىتة كالنصكص
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 المخصصة المادة مف تيّسر بما الصفحة ىذه مؿء سكل ليا قيمة كال" العتب رفع"
. لمطفؿ

 المبلحؽ، ىذه في النظر إعادة مف بدّ  ال فإنو الحاؿ، ىذه تغيير سبيؿ كفي
 عدد ليا كُيجعؿ كافية، ميزانية ليا كُتخصص تدريجينا، صفحاتيا عدد في فُيزاد
 ليا كُيخصص كالنثر، الشعر كتاب مف عدد ليا كُيستكتب المكظفيف، مف كاؼ
 في أنفسيـ األطفاؿ كليشَرؾْ  كتفيدىـ، كتمتعيـ األطفاؿ، تجذب كفريدة جديدة زكايا

 كالمفرحة، الزاىية باأللكاف الممحؽ صفحات كلتتميز كالرسـ، كالكتابة التحرير
 كبيذا المعبرة، كالرسكـ الكافية، كاليكامش كالجميمة، كالممكنة الكاضحة كالخطكط

. لؤلطفاؿ ممحقنا نسميو أف يمكف ما حقنا لدينا يغدك

 كىي األطفاؿ مف ممحكظنا اىتمامنا القت فضائية قناة عمى ىنا أعرج كلعمي
 مقداد، خالد ىك أردني شاب عمييا قاـ قناة كىي ،"الفضائية الجنة طيكر "قناة

 بيذه ليخرج أسرتو أفراد قدرات يستثمر أف استطاع اإلمكانيات شحّ  مف الرغـ كعمى
 كؿ مف األطفاؿ اىتماـ تستقطب كأف منافسة، تككف أف استطاعت التي القناة

. البمداف

 الطفؿ يكّجو الذم اإلسبلمي التكّجو مف نابعة ما استراتيجية القناة ليذه كلعؿ
 بالمغة يرتبط فيما أنو غير منّكع، فكاىي ترفييي بقالب السمحة اإلسبلمية القيـ نحك

 النيكض القناة استراتيجية ضمف يككف أال األسؼ عمى يبعث مما فإف العربية
 إذ العامية، المغة تستعمؿ القناة ىذه برامج فقرات معظـ جعؿ مما العربية، بالمغة
 أف ينبغي التي العربية بالمغة االىتماـ عمى يطغى كالمضمكف الفكرة عمى التركيز
. لؤلطفاؿ نكسبيا
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 فيما إيجابينا تكجيينا يكجييـ مف إلى بحاجة القناة ىذه عمى القائميف أف كالحؽ
 الدكر ىذا بمثؿ القياـ عمى قادر العربية المغة مجمع كلعؿ المغكية، بالسياسة يتعمؽ
 إلى بزيارة القياـ كلعؿ العربية، بالمغة ُتعنى التي األبرز المؤسسة بكصفو الميـ،
 سبيؿ عمى كلك مفيدة لغكية كجية برامجيا تكجيو في دكر لو القناة ىذه مقرّ 

. النصيحة
 تكجيو في جدنا ميـ بدكر تضطمع أف األردنية األسرة عمى فإف كأخيرنا،

 المستكل كبخاصة المستكيات، جميع عمى ليـ األنفع البرامج صكب األطفاؿ
 مفتكح فضاء مف" إنترنت "المسماة العنكبكتية الشبكة تقدمو ما ىنا كأخص المغكم،
 أف يعني ما كىك المحظكرات، في الكقكع دكف معو التعامؿ الطفؿ عمى يصعب
 التقنية ىذه آفات الطفؿ تجنيب عمى القادرة تقريبنا الكحيدة الرقابية الجية ىي األسرة

. المطمكب بدكرىا قامت إف
 أعماؿ مف الطفؿ بو يقكـ أف ينبغي لما خطة تضع التي ىي الناجحة كاألسرة

 كال العمـ، كقت عمى المتعة كقت يطغى فبل ،(29)كالمفيد بالنافع كقتو يمتمئ لكي
 تكجو التي المميزة، البصيرة العيف مف بد كال الفائدة، كفة عمى التسمية كفة ترجح
. السديدة كالفكرة المثمى، القيمة نحك الطفؿ

 لو يتعرض قد مما الطفؿ حماية بضماف الكفيمة كحدىا ىي األسرية التربية إف
 طفؿ، كؿ عمى شرطي كضع الممكف مف فميس الشبكة، ىذه في سمبية مؤثرات مف
نما  عمى رقيبنا ذاتو مف تجعؿ التي الحسنة التربية كتربيتو الطفؿ تكجيو مف بد ال كا 
 مف الطفؿ منع أما سكاه، إلى تجاكزه خاطئنا رآه كما تبّناه، صكابنا رآه فما عممو،

 أسكار خارج عنيا يبحث الطفؿ يجعؿ فقد السبب، بياف دكف األداة ىذه استعماؿ
ا الطفؿ يغدك حيف خطكرة األمر يزيد ما كىك البيت،  الجانبية اآلثار لكؿ معرضن

. (30)السكء رفاؽ تأثير كمنيا ،(لئلنترنت)
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 :والتوصيات الختام

 برامج في العربية المغة كاقع خريطة أرسـ أف الكقفة ىذه في استطعت لعمي
 ما الكقفة ىذه نتائج أبرز مف أف يخفى كال المحمية، اإلعبلـ كسائؿ في األطفاؿ
 أىميا، بيف غربة كتعاني خطير، مأزؽ في تقبع العربية المغة أف مف إليو كصمت

 كالسكؽ التسمية لمغة طغياف فثمة جانبيـ، مف كالتقصير اإلىماؿ مف تعانيو لما
 كمفيكميا، الطفكلة لمرحمة ناقص أك مغمكط فيـ كثمة السكية، الرصينة المغة عمى
 برامج في العربية بالمغة تنيض لغكية استراتيجية ألم تاـ شبو غياب كثمة

 مف بيا يتحمى أف ينبغي التي كالدربة الخبرة لجانب كذلؾ غياب كثمة األطفاؿ،
 قد كالبياف القرآف لغة العربية، لمغة االنتماء ضعؼ أف كما الجانب، ىذا في يعمؿ
. المشكمة فاقـ

 ىذه عف كبير حد إلى مسؤكؿ األمة بو تمر الذم الحضارم المأزؽ كلعؿ
 في المغة تككف أف الطبيعي فمف التخمؼ، ككذلؾ شامبلن  التقدـ كاف فإذا المشكمة،
. األمة بو تمر الذم الحضارم بالتخمؼ سمبنا تتأثر التي الحضارية العكامؿ مقدمة

 إلى السينما، إلى التمفاز إلى اإلذاعة فمف ككثيرة، عديدة إعبلـ كسائؿ ثمة
 ثقافة بتككيف اإلسياـ في دكر لو ذلؾ كؿ ،(اإلنترنت) إلى كالمجبلت، الصحؼ
 بيا تمر التي التغريب طائمة تحت ترزح الكسائؿ ىذه مف كثيرنا أف غير الطفؿ،
 كأفكاره، قيمو مع كتتماشى الغرب، مف مستكردة برامجيا معظـ جعؿ مما األمة،
 الرقابة مف ضربنا يستكجب مما كعقيدتو، الطفؿ قيـ مع تتناقض كىي حتى

 االتجاىات بيف التكازف مف ضرب إلى لمكصكؿ البرامج، ىذه عمى المجتمعية
 السعادة يحقؽ أف اإلنساف يستطيع ال التي كالركحية الدينية كالقيـ السائدة، المادية
 داخؿ رقابية أقساـ بتأسيس كتنتيي باألسرة، تبتدئ الرقابة كىذه ،(31)بدكنيا الحقيقية
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 بكصؼ المغكية، الكجية مف كبخاصة برامج، مف يقدـ ما لتقييـ اإلعبلـ، كسائؿ
. كمنجزاتيا كتاريخيا كأدبياتيا لتراثيا كتجسيدنا لؤلمة، حضارينا كجينا المغة

: التالية بالتكصيات البحث مف الخركج يمكف فإنو سبؽ ما عمى كبناء

 صيغة عف البحث خبلؿ مف المغكية االزدكاجية مشكمة مف التخمص مف بد ال 
 العامة لغة عف تنأل التي الكسيطة بالمغة يسمى ما تكظيؼ أك تكافقية،
 الطفؿ ينفر التي المتقعرة الفصيحة المغة سمات مف كذلؾ كتتخمص كالسكؽ،

 .منيا

 اإلمكاف قدر كاالحتفاء البرامجية، المساحات مف الطفؿ حصة زيادة مف بد ال 
 ميكلو كتشبع الجمالية، تطمعاتو الطفؿ لدل تمّبي التي المبسطة األدبية بالمغة
 .الذكقية

 اإلعبلـ كسائؿ عف ممثمكف كضعيا في يشترؾ لغكية استراتيجية كضع ينبغي 
 الرسمية، الجامعات في العربية المغة كأقساـ األردني العربية المغة كمجمع
 الخطط لكضع الكتاب، رابطة عف كآخر األردنية، الثقافة كزارة عف كمندكب
 كدينو لحضارتو انتماءه يزيد الذم المغكم بزاده الطفؿ لتزكيد األمد طكيمة
 .كأمتو

 األكلى المؤسسة بكصفو - األردني العربية المغة مجمع يضطمع أف بد ال 
 اإلعبلـ كسائؿ عمؿ في التدخؿ يخكلو ريادم بدكر - العربية بالمغة المعنية
 فييا يقدـ دكرية بجكالت القياـ خبلؿ مف سكاء المغكية، بالسياسات يتعمؽ فيما

 ىذه عمؿ عمى رقابي بدكر القياـ خبلؿ مف أك المؤسسات، ليذه النصح
 .المؤسسات
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 لضبط اإلعبلـ كسائؿ في العربية بالمغة المتخصصيف مف عدد تعييف ينبغي 
 كانتياء المكتكب، النص مف ابتداء عمييا العامميف أداء كمراقبة المغة ىذه

 المختمفة، الطفكلة مجاالت في متخصصيف تعييف ككذلؾ المسجمة، بالحمقة
 البلزمة المشكرة كتقديـ ليـ، لؤلطفاؿ المقدمة البرامج صبلحية مدل لدراسة
 .عمييا لمقائميف

 بعد إال لؤلطفاؿ برنامج أم ُيجاز ال التي المغكية لمرقابة دائرة تأسيس أقترح 
 كاألدب المغة في متخصصيف مف كتتككف منيا، المكافقة عمى حصكلو
 .كالطفكلة

 كتصحيح باألطفاؿ، المعنية كالمجبلت الصحؼ مف المزيد تأسيس في الشركع 
 ىذه مثؿ إضافة أك بالطفؿ، المعنية الثقافية المبلحؽ مف الكثير مسار

 مع المستمر بالتنسيؽ مثميا تحتكم ال التي كالصحؼ لممجبلت المبلحؽ
 .الدكريات ىذه تحرير رؤساء

 كذلؾ األـ، لغتيـ إلى اإلعبلـ كسائؿ في العامميف انتماء زيادة عمى العمؿ 
 المغة ىذه فضائؿ تبيف التي كالندكات كالمحاضرات التدريبية، الدكرات بعقد

 .الكسائؿ مف كغيرىا كمزاياىا،

 اإلعبلمي العمؿ بأعباء القياـ عمى القادرة المدربة التدريبية الككادر تكفير 
 المغكية كفاءتيـ ،تعيينيـ حيف ،االعتبار بعيف األخذ مع لؤلطفاؿ، المخصص

 .كاألدبية

 الطفكلة، حكؿ الخاطئة المجتمع قناعات تغيير إلى المتاحة السبؿ بكؿ السعي 
ا ليزداد  .كالثقافة كاألدب العمـ في حقيـ ذلؾ كمف كحقكقيـ، باألطفاؿ اىتمامن



 
 

651 

 كتستكحي لمجتمعنا، األصيمة القيـ تجّسد محمية برامج إنتاج إلى السعي 
 البرامج مف تدريجينا كالتقميؿ كتراثنا، كحضارتنا تاريخنا مف العميا النماذج

 .كحضارتو اآلخر قيـ تمثؿ التي المستكردة

 خبلؿ مف اإلعبلـ كسائؿ مع لمتعامؿ المثمى بالطريقة األطفاؿ بيف الكعي نشر 
 أك التربكية، المؤسسات أك المدارس في عمييـ ُتكّزع التي اإلرشادية النشرات

 لمحدّ  المكضكع، اىذ حكؿ لمحديث الدراسية الحصة مف محدد كقت تخصيص
 بطريقة الكسائؿ ليذه التعرض عف تنتج التي السمبية لآلثار تعرضيـ مف

 .عشكائية
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التّعقيبات والمناقشات 

 

ماجستير أساليب تدريس اللغة العربية / سائد الرباونة

ية لؤلطفاؿ ينبغي أف تتَّصؼ بصفات  يرل أنو مف البدييي أف المغة المكجَّ
معينة حتى تحقِّؽ أىدافيا، كتساءؿ عف ماىية ىذه الصفات، ككيؼ يمكف أف 

نكظِّفيا في كسائؿ االتصاؿ؟ كما ىي المغة التي يجدر أف نتَّخذىا منطمقان لنا في 
تعميمنا لؤلطفاؿ، أنبدأ بالفصيحة أـ بالعاميَّة؟ 

أمين الكخن . د. أ

أميف إلى تجربة األردف في برامج األطفاؿ، التي ُقدِّمت بالمغة العربية . أشار د
كغيرىا مف البرامج الناجحة " كافتح يا سمسـ"، "المناىؿ"برنامج : الفصيحة مثؿ

كيرل أف ىناؾ برامج ُتعرض في التمفزيكف العربي السكرم بالعربية الفصيحة ككثيران 
ما تشدُّ أطفالنا، كتجذب انتباىيـ، كيقترح أف ُتصمَّـ برامج مماثمة لُتعرض عمى 

.   الشاشة األردنية كُتخرج بالعربية الفصيحة

 فواز عبد الحق. د.أ

فكاز إلى رسالة دكتكراه في الكاليات . فيما يتعمَّؽ ببرامج األطفاؿ أشار د
ككيؼ أف ىذا البرنامج ساىـ في " افتح يا سمسـ"المتحدة، تناكلت تحميؿ برنامج 

.   إثراء الذخيرة المغكية لدل األطفاؿ

عبد الحؽ أنو يجب أف نركِّز في قصص األطفاؿ كبرامجيـ عمى ما . كيرل د
.   يسمَّى بالمفردات األكثر تداكالن كانتشاران 
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كال ُبدَّ مف استخداـ ُلغة تناشد اىتمامات األطفاؿ كُتمبِّي رغباتيـ، لغة ُميسَّرة 
كغير منفِّرة؛ ألننا إذا استعممنا العربية الفصيحة بالحركات كشدَّدنا عمييا يككف 

.   ىناؾ تقعرٌّ كُبعده عف العربية

ناصر شبانة . إبراهيم حسين خليل باإلنابِة عن د. رد د

إف الخمؿ في برامج األطفاؿ لدينا قد يكمف في عدـ تحديد : إبراىيـ. قاؿ د
ية لفئات عمرية  و ليا البرامج، فقد تككف البرامج مثبلن، مكجَّ الفئات العمرية التي تكجَّ
دراكيـ  متأخرة كيشاىدىا أطفاؿ مف فئات عمرية صغيرة، فبل تتناسب مع قدراتيـ كا 

. كىكذا... 

إبراىيـ أف نبدأ بالفصيحة . كفيما يتعمَّؽ بسمات المغة المقدَّمة لؤلطفاؿ، يرل د
و ليا البرامج،  ف كاف باإلمكاف تحديد الفئة العمرية التي نكجِّ المبسَّطة اليسيرة، كا 
كىنا يأتي دكر األسرة في رعاية كرقابة الطفؿ أثناء مشاىدة البرامج التمفزيكنية، 

.   كتحديد البرامج التي تتكافؽ مع أعمار أبنائيـ
كيقترح احتكاء ىذه البرامج الركَح األدبية، فبل تككف جاّفةن عممية كال مبتذلة 
سكقية كال عاليَة المستكل؛ حتى تتناسب مع عمر الطفؿ كقدراتو، فالمغة كالسمَّـ 

 .درجات تصعد، كمَّما صعدنا بالعمر درجة تعمك المغة درجةن كىكذا

   


