
 

 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 .مستغانم –جامعة عبد الحميد بن باديس 

 كلية األدب العربي 

 قسم الدراسات اللغوية 

 
 

 

 
 

 

                                            

-                                    
 

 

 

 

 

 .6102 / 6102: ةــــة الجامعيــــالسن



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 شكر وعرفان

 

الحمد والشكر هلل عز وجل الذي وفقني وسدد خطايا إلنجاز هذا العمل 

 .المتواضع

 وكذا الشكر لوالدي على كل ما قدماه في سبيل إتمام هذا العمل       

تقبل مني جزيل " بن ناصر حنيفي"وإليك أستاذي الفاضل البروفيسور 

الشكر وفائق التقدير، على ما أكرمتني به من رعاية ونصح وتوجيه 

ومساعدة، وتقبل مني أسمى معاني العرفان لك بجميل تفهمك لي، وإن 

كانت الكلمات عاجزة عن تقدير ما قدمته لي من مساعدة، فأنت نعمة 

ريم أن يجازيك عني القدوة علما وخلقا ونعمة األستاذ فإني أسأل هللا الك

 .خير الجزاء وأجزله

كما ال أنسى تقديم شكري وعرفاني وتقديري إلى األساتذة         

 .المناقشين ولكل من ساعدوني من قريب أو بعيد ولو بكلمة طيبة

 .فجاز هللا الجميع عني خيرا في الدنيا واآلخرة

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 :مقولة

 

جوهرة نفسية  إن الطفل أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر

ساذجة خالية من كل نفس وصورة، وهو قابل لكل ما ينقش 

عليه ومائل إلى كل ما يحال إليه، فإن عود الخير وتعلمه نشأ 

عليه في الدنيا وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم له مؤدب، 

وإن عود الشر وأهمل شقي وهلك وكان الوزر في رقبة القيم 

 .عليه والوالي له

 .الغزاليأبو حامد 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 :اإلهداء

 

 ....إلى من أوصى هللا تعالى في كتابه العزيز

 ...إلى أعز من لدي في الوجود

 .إلى من أكن لهما أعظم المحبة والتقدير

 إلى والداي أطال هللا في عمرهما،               

 .الذين لن استطيع أن أفيهما حقهما على ما قدماه لي من دعم وصبر

 أهدي ثمرة جهدي هذا....وأبي...أميإليكما 

 ....دون أن أنسى سندي في الحياة 

 .إلى قرة عيناي زوجي و ابني عبد الرحمن

 

 

 زبالح آمنة 
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 : المقدمة

ال شكككك فكككي أن التطكككور الكككذي طكككرأ علكككى البشكككرية ألقكككى بظ لكككه علكككى جميكككع مرافكككق     

الحيكككاة فيكككه إذ شكككمل جميكككع مفاصكككلها و تركيباتهكككا خصوصكككا االجتماعيكككة منهكككا حتكككى ككككاد 

م تككككن وسكككائل اإلعككك م بمنكككأإ عكككن مكككا حكككد  إذ ال يسكككتثني شكككيئا منهكككا و ال أحكككد فيكككه، و لككك

أنهكككا أصكككبحت الوسكككيلة الفاعلكككة و المسكككاهمة و المكككوثرة فكككي صكككيا ة التطكككور االجتمكككاعي 

للشككككعوب حيكككك  كككككان نصككككيب األسككككرة بشكككككل عككككام و األطفككككال علككككى وجككككه الخصككككو  

كبيكككرا مكككن ذلكككك التكككأثير، و تراجكككع دور القكككيم فكككي تأثيرهكككا علكككى األفكككراد لصكككالح اإلعككك م 

ئله فغابكككت أو ككككادت أن تغيكككب عكككادات و تقاليكككد األسكككرة و عراقتهكككا و تقلككك  دور و وسكككا

 .األسرة و المدرسة و أصبح ك هما في قبضة اإلع م و وسائله

و تأسيسككككا علككككى حقيقككككة أن األطفككككال عمككككاد المسككككتقبل و مككككنجم الفكككككر كككككان يحككككب أن     

ر مكككن أهكككم مراحكككل فالطفولكككة تعتبككك... يككككون لهكككم عنايكككة خاصكككة و لعقكككولهم اهتمكككام بكككال 

البنكككاء الفككككري وأفضكككل المراحكككل العمريكككة لتعلكككيم و اكتسكككاب المهكككارات علميكككة كانكككت أو 

لمكككا ككككان األطفكككال بطبيعكككتهم ال يحبكككون اإللكككزام و يشكككدهم دومكككا اللهكككو و اللعكككب ... معرفيكككة

و التسكككلية و يغلكككب علكككيهم طكككابع الفضكككول ألجكككل معرفكككة المزيكككد لكككذا يجكككدون ضكككالتهم فكككي 

ككككككالتلفزيون و اإلنترنيكككككت ككككككي مكككككا علكككككيهم فكككككرا هم و يتنا مكككككا مكككككع وسكككككائل اإلعككككك م 

خصوصكككيتهم األمكككر الكككذي سكككهل مهمكككة اإلعككك م فكككي تأديكككة رسكككالته فكككي ظكككل وجكككود متلكككق 

مسكككتعد السكككت م هكككذه الرسكككائل فتمكككت قيكككادة مجتمعكككات بأسكككرها ابتكككداء بشكككريحة األطفكككال 

و اإلنترنيككككت شكككككل  و مككككرورا بككككالكهول فانتهككككاء باألحككككداد و بمككككا أن جهككككازي التلفزيككككون

رئيسكككي همكككا أحكككد أهكككم مفاصكككل هكككذه الوسكككائل بصكككفتها الوسكككيلتان اللتكككان تقكككدمان الصكككورة 

و الصكككوت و مزايكككا تكنولوجيكككة أخكككرإ كثيكككرة معكككا، فقكككد كانكككا أثكككر هكككذه الوسكككائل مسكككاهمة 

 . و أشدها تأثيرا على األفراد خصوصا شريحة األطفال منهم 

تجكككارب الطفولكككة تعتبكككر بمثابكككة محكككدد أساسكككي  و يكككرإ كثيكككرا مكككن علمكككاء االجتمكككا  أن    

مكككن محكككددات السكككلوك البشكككري، فكككالمعروي عكككن الطفكككل أنكككه يتلقكككى المعلومكككة بسكككرعة و 

يتفاعكككل معهكككا بسكككرعة، أن حصكككيلة مكككا يتلقفكككه الطفكككل مكككن معلومكككات حتكككى سكككن بلو كككه 

تفككوك كككل مككا يتلقككاه مككن علككم ومعرفككة طككوال بقيككة عمككره مهمككا امتككد عشككرات السككنين لكككن 

ل اإلعككك م دائمكككا نكككوعين مكككن اآلثكككار، إيجابيكككة وسكككلبية ومكككن يكككدافعون عكككن  ثكككار لوسكككائ

وسكككائل اإلعككك م اإليجابيكككة علكككى شخصكككية الطفكككل يكككرون أنهكككا تنمكككي الجانكككب االجتمكككاعي 

لكككككدإ الطفكككككل لمشكككككاركة اآلخكككككرين وتبكككككادل أطكككككراي الحكككككدي  معهكككككم وتصكككككقل وجدانكككككه 

والكككربط والتحليكككل، وأحاسيسكككه وتكككدرب حواسكككه منكككذ صكككغره علكككى اإلصكككغاء والمتابعكككة 

كمكككا توسكككع خبكككرات الطفكككل كمصكككدر مكككن مصكككادر المعرفكككة التكككي تمكككده بكككالقيم المعرفيكككة 

والسككككلوكية وتنقككككل لككككه الثقافككككة والمعرفككككة وتنمككككي الملكككككات الثقافيككككة باإلضككككافة إلككككى أنهككككا 

تستشككككير الخيككككال الواسككككع للطفككككل وتفككككتح أمامككككه أفاقككككا رحبككككة تنقلككككه خككككار  حككككدود البيككككت 
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وطن وتككككزوده بككككالخبرات والمهككككارات التككككي تدفعككككه إلككككى إتبككككا  والشككككار  والمدرسككككة والكككك

 .العادات الصحيحة في كافة مناحي سلوكه اليومي

أمككككا أثككككار وسككككائل اإلعكككك م السككككلبية علككككى األطفككككال فتتجلككككى علككككى الجانككككب الجسككككمي     

والعقلكككي فجلوسكككهم أمامهكككا لسكككاعات طويلكككة قكككد يهكككدد صكككحتهم البدنيكككة والعقليكككة ويككككوثر 

وتبعكككدهم عمكككن حكككولهم ية ويحكككد مكككن حكككركتهم، وهكككي تقتكككل وقكككتهم علكككى حواسكككهم البصكككر

وقككككد تككككودي إلككككى الشككككرود الككككذهني واضككككطراب نظككككام حيككككاتهم  فتككككوثر علككككيهم اجتماعيككككا

اليوميكككة، ومكككن جهكككة أخكككرإ تكككدفعهم إلكككى المحاككككاة والتقليكككد والتحلكككل مكككن القكككيم وتكككوثر 

جكككككن  علكككككى جكككككانبهم النفسكككككي بتنميكككككة الميكككككل لكككككديهم للعنكككككي والخكككككوي والجريمكككككة وال

واالنحكككراي، وتتكككدخل فكككي توجهكككاتهم الثقافيكككة ومكككا يتلقونكككه مكككن عقائكككد وأفككككار وأخككك ك، 

 .ويضعي الواز  الديني لديهم

ويتجلكككى خطكككر وسكككائل االتصكككال تربويكككا حكككين تكككرو  ألشككككال مكككن التربيكككة الموازيكككة     

التكككي تلحكككق ضكككررا بكككدور الموسسكككات التربويكككة، فهكككي تشكككو  علكككى عمليكككة التربيكككة التكككي 

ا المكككدار  واألسكككر ودور العبكككادة والموسسكككات التعليميكككة األخكككرإ، ور كككم هكككذه تقكككوم بهككك

الخصكككائ  يبقكككى لاسكككرة أثكككر فعكككال فكككي تشككككيل التفاعكككل الكككواعي مكككع وسكككائل اإلعككك م 

عكككن طريكككق قيامهكككا بالتربيكككة اإلع ميكككة لاطفكككال وإحساسكككها بالمسكككوولية االتصكككالية عكككن 

إلعكك م التككي قككد تكككون فرديككة أو طريككق تبنككي مواقككي وأفعككال تجككاه مككا تعرضككه وسككائل ا

جمعيكككة وهكككذا مكككا يشككككله االتجاهكككات الفكككردي كمكككا يشككككل الكككرأي العكككام فككككل منكككا اتجاهاتكككه 

وأفكككاره التككي ينفككرد بهككا عككن  يككره مككن أفككراد المجتمككع الككذي يعككي  فيككه وكككذلك لكككل منككا 

اتجاهاتكككه وفككككره الكككذي يشكككارك فيكككه  يكككره مكككن أفكككراد هكككذا المجتمكككع واإلعككك م هكككو نشكككاط 

الي بالجمكككاهير العريقكككة تتكككوفر فيكككه أو يجكككب أن تتكككوي فيكككه الموضكككوعية والصكككدك اتصككك

تثيككككر جككككدال كبيككككرا بككككين الككككنظم السياسككككية وكككككذلك مككككن وجهككككة نظككككر الخبككككراء والبككككاحثين 

 .والدارسين السيما تأثيره على األسرة والطفل

 أما بالنسبة للجانب الثاني والمهم وهو الطفولة فهي 

التكككي يمكككر بهكككا اإلنسكككان منكككذ والدتكككه إلكككى أن ينمكككو ويكبكككر  مرحلكككة مكككن أهكككم المراحكككل    

حيككك  يكككتعلم مكككن خ لهكككا المعكككاري ويكتسكككب فيهكككا الخبكككرات، كمكككا تمتكككاز بكثكككرة النشكككاط 

الجسكككدي والفككككري، الكككذي يسكككاعده علكككى التوافكككق مكككع محيطكككه االجتمكككاعي، وقدرتكككه علكككى 

سكككرة، جماعكككة المعلومكككات مكككن خككك ل التنشكككئة االجتماعيكككة والتكككي مكككن أهمهكككا األ باسكككتيعا

الرفكككاك، المدرسكككة ووسكككائل االتصكككال وهكككذه األخيكككرة تعتبكككر مكككن الموسسكككات التكككي مكككن 

 .شأنها أن توثر في الطفل وتجعله يتجه وراء أفكارها التي تبثها

كمكككا يعكككد التلفزيكككون مكككع تطكككور تقنياتكككه وأسكككاليبه مكككن بكككين وسكككائل اإلعككك م التكككي تكككوثر     

علكككى الفكككرد، فخاصكككية الجمكككع بكككين الصكككوت والصكككورة والحرككككة مكنتكككه مكككن التكككأثير فكككي 
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شكككرائح واسكككعة مكككن المجتمكككع عكككن طريكككق برامجكككه المتنوعكككة، مكككن بينهكككا المتعلقكككة بالطفكككل 

مسككككلية ومفيككككدة لككككه، فاألطفككككال يككككرون فيهككككا  والمتمثلككككة فككككي أفكككك م الكرتككككون التككككي تعتبككككر

متكككنف  لطلككككق عنككككان خيكككالهم والتعبيككككر عمككككا بكككداخلهم فهككككي تحككككاكي عقليكككتهم، كمككككا أنهككككا 

تعطكككككي للطفكككككل فرصكككككة االسكككككتمتا  بطفولتكككككه وتفكككككتح مواهبكككككه وتنسككككك  ع قتكككككه بالعكككككالم 

الخكككارجي فتصكككبح إحكككدإ عمليكككات التنشكككئة االجتماعيكككة مكككا يكككوثر فكككي سكككلوكه فيكككتعلم ككككل 

ته مكككن قكككيم وأخ قيكككات تولكككد فكككي حكككب البحككك  والمعرفكككة فيقلكككد بككككل عفويكككة مكككا مكككا تضكككمن

 .يشاهده

هككككذه األفكككك م كثيككككرا مككككا تحمككككل فككككي طياتهككككا الكثيككككر مككككن العنككككي فككككي شكككككله اللفظككككي     

والجسكككدي ومكككن المعكككروي أن الطفكككل أكثكككر الجمهكككور قابليكككة لتكككأثر بمكككا يشكككاهده والفتقكككاره 

واقكككع والخيكككال، فكككأف م الكرتكككون تعمكككل علكككى الكككوعي للتمييكككز علكككى مكككا يشكككاهدونه بكككين ال

نقكككل أخككك ك وسكككلوكيات عنيفكككة فكككي صكككور بريئكككة ربمكككا تكككوثر فكككي سكككلوكه وينكككزا  إلكككى 

 .ممارسة ما يشاهده فيها

وفيمككا يخكك  وسككائل اإلعكك م كككذلك أنهككا تسككاهم حاليككا فككي تشكككيل ثقافككة الطفككل وهككي     

يكككة التنشكككئة االجتماعيكككة، تلعكككب دورا ال يقكككل أهميكككة عكككن دور األسكككرة والمدرسكككة فكككي عمل

حتكككى أصكككبح التلفزيكككون يطلكككق عليكككه باسكككم األب الثالككك  لمكككا لكككه مكككن قكككوة جكككذب وتكككأثير، 

 .ونظرا النتشاره الواسع وتأثيره المباشر في سلوك األطفال

فعتبكككر الرسكككوم المتحرككككة إحكككدإ المكككواد اإلع ميكككة التكككي يقكككوم التلفزيكككون علكككى بثهكككا     

ة مككككن طككككري األطفككككال، ويبقككككى هككككذا معروفككككا حيكككك  تحظككككى بقسككككط كبيككككر مككككن المشككككاهد

وشكككككيء بكككككديهيا باعتبكككككار أن الطفكككككل بطبعكككككه يحكككككب الصكككككورة المعبكككككرة، ويجذبكككككه اللكككككون 

الجميككل والحركككة والمغككامرة، حيكك  يككرإ فككي هككذه الككدمى المتحركككة امتككداد لحيككاة اللعككب 

 .وإفسا  المجال للتخيل

تخصصكككة فكككي بككك  ومكككع التطكككورات التكنولوجيكككة التكككي سكككاعدت علكككى وجكككود قنكككوات م    

االفككك م الكرتونيكككة طكككوال اليكككوم جعكككل الطفكككل أسكككيرا لهكككا لكثافتهكككا وتنوعهكككا ومكككدمنا عليكككه، 

حيككك  عملكككت الكككدول الغربيكككة خاصكككة الواليكككات المتحكككدة األمريكيكككة واليابكككان علكككى تزويكككد 

الكككدول العربيكككة بمختلكككي الرسكككوم المتحرككككة بأسكككعار منخفضكككة للهيمنكككة علكككى ثقافكككة الطفكككل 

وائهكككا علكككى مجموعكككة مكككن القكككيم مخالفكككة لكككديننا وتحكككت  يكككاب اإلنتكككا  وزعزعكككة قيمكككة باحت

المحلكككي والكككوطني، فبمجكككرد النظكككر ألي رسكككوم يلفكككت انتباهكككك صكككور العنكككي وسكككلوكات 

عدوانيككككة واخت فهككككا ومقارنتهككككا مككككع الرسككككوم السككككابقة وهككككذا نظككككرا لفلسككككفة القككككوة التككككي 

 جارة االسته كية التي تدركها الدول المنتجة لتحقيق الربح السريع وتروي  هذه الت

تمثككككل األطفككككال نسككككبة أكبككككر السككككته كها جعلهككككم يتككككأثرون بهككككا ويتقمصككككون شخصككككيات 

والرجككككل الوطككككواط والفتيككككات الخارقككككات  نخرافيككككة يملكككككون قككككوإ خارقككككة كسككككبي درمككككا



ةــــمقدم  

 د
 

ويعتبرونهكككا قكككدوة ونمكككوذ  للبطولكككة والقكككوة التكككي ال تقهكككر، فيعجبكككون بإبطالهكككا ويقلكككدون 

الطفكككل يشكككبه اإلسككفن  فكككي امتصاصكككه "  يقكككول أحكككد المفكككرين سككلوكاتهم حيككك  يقكككول حيكك

 ".لما يجده أمامه

ويعتقكككدون أن اإلنسكككان القكككوي هكككو اإلنسكككان العنيكككي وأن التغلكككب علكككى الشكككر ال يككككون     

إال بككككالعني والصككككرا  ومككككع تكككككرار هككككذه المظككككاهر والمشككككاهد العنيفككككة، يسككككتعيب تلككككك 

أنواعهككككا واشكككككالها، حيكككك  يجسككككدها  السككككلوكات العدوانيككككة ويتبنهككككا فككككي حياتككككه بمختلككككي

عبككككر المحككككيط االجتمككككاعي، ومككككن هككككذا المنطلككككق اجتمككككع البككككاحثين وأهككككل االختصككككا  

ومكككن ثمكككة طكككر  اإلشككككال " اللغكككة اإلع ميكككة وأثرهكككا علكككى لغكككة الطفكككل"حكككول موضكككو  

تككرإ مككاذا نعنككي باللغككة اإلع ميككة واثرهككا علككى لغككة الطفككل  أو هككل تككوثر وسككائل : اآلتككي

 لطفل اإلع م على ا

لقككد اعتمككدنا فككي تحليككل هككذا الموضككو  علككى خطككة بحيكك  أن هككذه الخطككة تبنككي علككى     

 : النحو اآلتي

 .تحديد المفاهيم: الفصل األول ●

 ماهية اللغة: المبح  األول

 ".اصط حا"تعريي اإلع م لغة و: المبح  الثاني

 .مفهوم اللغة اإلع مية: المبح  الثال 

 .اإلع م والطفل ثم خ صة: الرابع والمبح 

 .تناولنا مراحل النمو اللغوي عند الطفل: وفي الفصل الثاني

 .تعريي النمو اللغوي عند الطفل: ففي المبح  األول

 .لغة الطفل  :وفي المبح  الثاني

 .تأثير التلفزيون على لغة الطفل: ثم المبح  الثال 

الرسكككوم المتحرككككة أنموذجكككا "ى لغكككة الطفكككل تكككأثير بكككرام  األطفكككال علككك: والمبحككك  الرابكككع

 .إضافة إلى خ صة

المسلسككككل الكككككارتوني " نسككككبي سككككتو"وأخيككككرا تطرقنككككا إلككككى دراسككككة تحليليككككة لقنككككاة     

تعريفكككه وتكككأثيره علكككى األطفكككال وتعريكككي الشخصكككيات المشكككاركة معكككه، " المحقكككق كونكككان"

وفكككي " انالمحقكككق كونككك"ثكككم وضكككعنا مقابلكككة بكككين حكككالتين مكككن الدراسكككة حكككول موضكككو  

 .األخير قمنا بعرض ملخ 



ةــــمقدم  

 ه
 

أمكككا بالنسكككبة لاسكككباب الذاتيكككة والموضكككوعية فكككي اختيكككاري لهكككذا الموضكككو  هكككو أوال     

تلبيككككة دعككككوة األسككككتاذ الككككذي أشككككري علككككى هككككذا البحكككك  والتعككككري علككككى عككككالم الطفككككل 

واهتماماتكككه وكيفيكككة تعاملكككه مكككع وسكككائل اإلعككك م، ومكككن ناحيكككة الصكككعوبات التكككي واجهتهكككا 

موضكككو  هكككو ضكككيق الوقكككت وقلكككة المصكككادر والمراجكككع التكككي تعنكككى بالدراسكككة فكككي هكككذا ال

 .  التطبيقية والتحليلية أما المنه  الذي اعتمدت عليه فهو تحليلي
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 ":  لغة: "أوال

مجموعككككة مككككن الرمككككوز الصككككوفية التككككي يحكمهككككا لنظككككام معككككين والتككككي  اللغككككة :تعريفففف  ●

يتعكككاري أفكككراد مجتمكككع ذي ثقافكككة معينكككة علكككى دالالتهكككا مكككن أجكككل تحقيكككق االتصكككال بكككين 

بعضهم وبعض
1
. 

واللغككككة تلككككك الرمككككوز المنطوقككككة التككككي يخرجككككون منهككككا وسككككائل للتعبيككككر واالتصككككال     

هكككوالء صكككيا ة المعلومكككات األخكككرإ مكككن حرككككات معبكككرة وكتابكككة و يرهكككا، وهكككي عنكككد 

سكككككتعمال لفظكككككة اللغكككككة للنظكككككام ا" ككككككوي "والمشكككككاعر فكككككي أصكككككوات مقطعيكككككة ويفضكككككل 

واسككككككتعمال لفظككككككة الككككككك م للتعبيككككككر عككككككن الرمككككككوز المنطوقككككككة  Langageاالجتمككككككاعي 

Speech تجكككاه وتكككرإ أن اللغكككة شكككاملة لككككل صكككور التعبيكككر اال، وقكككد أبكككدت هرلكككوك هكككذا

شكال اللغةقاطبة أما الك م فما هو إال أحد أ
2
. 

هكككي أصكككوات يعبكككر بهكككا ككككل قكككوم عكككن "اللغكككة بقولكككه " ابكككن جنكككي"فكككي حكككين يعكككري     

هكككذه الدراسكككة " فاللغكككة فكككي حكككد ذاتهكككا صكككوتية فسكككيولوجية و علكككم اللغكككة هكككو" أ راضكككهم 

الشككاملة للغككة، بجككه عككام السككتخرا  القككوانين الخاصككة بهككا و معرفككة تطورهككا سككواء كككان 

و مفرداتهكككا و معانيهكككا و تراكيبهكككا و أسكككاليبها، و علكككم ذلكككك ي أصكككواتها أم فكككي ألفاظهكككا 

اللغكككة يحككك  فكككي اللغكككة بوجكككه عكككام يعنكككي بكككذلك يختلكككي عكككن دراسكككة جزيئكككات اللغكككة ألن 

الجزيئات فرو  لعلم اللغة
3
. 

و اللغكككة مجموعكككة مكككن القواعكككد و األنظمكككة نصكككي مجموعكككة ال حكككد لهكككا مكككن الجمكككل،     

ألصكككوات و الجملكككة تتكككألي مكككن مجموعكككة ككككل جملكككة منهكككا لهكككا معنكككى بفنكككون سلسكككلة مكككن ا

مكككن الكلمكككات، و معنكككى الجملكككة يتوقكككي علكككى معكككاني الكلمكككات التكككي منهكككا تتكككألي، و علكككى 

علكككى سكككبيل التقريكككب، و التسكككامح ...الطريقكككة، التكككي بهكككا تترككككب و تكككنظم و مكككن ثكككم نقكككول 

 و بعبكككارة أخكككرإ فاألصكككوات مكككادة الكلمكككة، و الكلمكككة مكككادة الجملكككة، و الجملكككة فكككي الغالكككب

. مادة اللغة
4
 

 

 

                                                           
،المفاهيماللغويةعنداألطفال،أسسها،مهاراتها،تدريسها،تقويتها،تحريرهادارالمسيرةللنشرورشديأحمدطعيمة 1

.72هص1272-7،7002ه،الطبعة1271م،7002-1التوزيعوالطباعة،الطبعة
02م،ص7،1220،تطورلغةالطفل،دارالفكرللنشروالتوزيع،عمان،الطبعةعبدالكريمالخاليلةعفافاللبايدي 2
م7،1221إحسانخضرالديك،دراساتفياللغةواألدب،دارالمستقبلللنشروالتوزيع،عمان،األردن،الطبعة 3

.02ص
.02،ص(طد)م،700النشرعبدالعزيز،دمحمحسن،مصادرالبحثاللغوي،دارالثقافةالعربيةللطباعةو 4
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نالكككت اللغكككة حظكككا واقعكككا فكككي الكككدر  عنكككد القكككدماء و المحكككدثين، و يجمعكككون علكككى أن     

: نشكككأتها فكككي المجتمكككع اإلنسكككاني لحاجكككة أساسكككية و هكككي تبليككك  ألمكككاني و األفككككار، يقكككول

الفككككارابي عككككدد النطككككق و الككككتكلم و هككككو اسككككتعمال تلككككك األلفككككاظ و األقاويككككل وإظهارهككككا 

" بها على ماضي ضميره باللسان و التصويت بها ملتمسا الداللة
1
 

 : للغة من القضايا" ابن خلدون"و يتضمن تعريي   

اللغكككة هكككي الوسكككيلة التكككي تميكككز اإلنسكككان عكككن  يكككره مكككن الكائنكككات و أهميتهكككا فكككي أنهكككا     

وسككككيلة للتواصككككل األولككككى بككككين المككككتكلم و السككككامع، و يتيسككككر لككككك  الطككككرفين الطريككككق 

صكككر فكككي مكككوطن واحكككد مكككن مقدمتكككه، وإنمكككا للتعبيكككر عكككن اآلراء  و األحاسكككي ، و لكككم يقت

أهككككل المغككككرب )كككككل مككككنهم "يتكككككرر مثككككل هككككذا الككككرأي فككككي  يككككر مككككوطن منهككككا إذ يقككككول 

متوصكككل للغكككة إلكككى تأديكككة مقصكككودة واإلبانكككة عمكككا فكككي نفسكككه، وهكككذا ( واألنكككدل  والمشكككرك

...معنى اللسان واللغة
2 

ظمكككة تشكككمل عكككل كمكككا أن اللغكككة منظمكككة عرفيكككة للرمكككز إلكككى نشكككاط المجتمكككع وهكككذه المن    

عككدد مككن األنظمككة، حيكك  يتككألي كككل واحككد منهككا مككن مجموعككة مككن المعككاني تقككي بإزائهككا 

المعبككككرة عككككن هككككذه المعككككاني، ثككككم مككككن " المبككككاني"مجموعككككة مككككن الوحككككدات التنظيميككككة أو 

التككي تككربط " القككيم الخ فيككة"التككي تككربط ربطككا إيجابيككا، والفككروك " الع قككات"مككن  طائفككة

ذات الفائدة بين كل من المعاني أو مجموعة المباني سلبيا بإيجاد المقاب ت
3
. 

فهككككي مككككن أهككككم مظككككاهر الحضككككارة اإلنسككككانية، إذ أنهككككا مككككن أبككككرز أدوات التشكككككيل     

الثقككافي المعرفككي وذلككك أنهككا وعككاء الفكككر، بككل هككي الفكككر نفسككه فلككي  هنككاك فكككر مجككرد 

فككككل شكككيء لكككه وجكككود خكككار  الكككذهن، فإنكككه إذا أدرك حصكككلت لكككه "بغيكككر رمكككوز لغويكككة 

لكككك الصكككورة المعبكككر بكككه عكككن صكككورة فكككي الكككذهن تطكككابق لمكككا أدرك منكككه، فكككإذا عبكككر عكككن ت

هيئكككة تلكككك الصكككورة الذهنيكككة فكككي إفهكككام السكككامعين وأذانهكككم صكككار للمعنكككى وجكككود  خكككر مكككن 

إن العربيككككة ليسككككت } جهككككة داللككككة األلفككككاظ روي عككككن الرسككككول الكككككريم     أنككككه قككككال 

{ألحدكم باب وال أم، إنما هي لسان، فمن تكلم بالعربية فهو عربي
4
. 

العظمكككى والصكككغرإ فكككي الغيكككاب وفكككي الحضكككور فيمكككا ككككان " الوسكككاطة" غكككة هكككي والل    

ونكككككداء واألخكككككرإ أي دعكككككوة " األنكككككا"وفيمككككا هكككككو ككككككائن وفيمكككككا سكككككيكون، اللغكككككة تعبيكككككر 

ودعاء
5
. 

                                                           
.111مص1212(دط)الفارابي،الحروف،ت،محسنمجدي،دارالمشرقبيروت 1
.1171،ص(دط)2م،ج7002،نهضةمصرللطباعةوالنشر وافيعليعبدالواحد:تحقق"المقدمة"ابنخلدون 2
.12مص7001هــ1،1271النشروالتوزيعطتمامحسان،اللغةالعربيةمعناهاومبناها،دارالثقافةمؤسسة 3
ـ12،ص1ط7001اللغةالعربيةوالتعليمرؤيةمستقبليةللتطويرمركزاإلماراتللدراساتوالبحوثاإلستراتيجية 4

12.
.17ص(طد)عبدالعزيزشرف،المدخلإلىعلماإلعالماللغويمنتدىسورةاألزيكية 5
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 : نشاة اللغة ●

إن بعكككض العلمكككاء يعكككذرون أن اللغكككة نشكككأت قبكككل مليكككون سكككنة وفيمكككا يلكككي عكككدد مكككن     

 غةالنظريات التي تتحد  عن نشوء الل

 (.محاكاة أصوات الطبيعة)نظرية المحاكاة ( أ

 .نظرية التعبير الطبيعي عن االنفعاالت( ب

 .نظرية الروتين الطبيعي(  

 .لغة اإلشارات اليدوية( د

 .النظرية اإللهامية( هـ

.نظرية االتفاك( و
1
 

وفيمككا يتعلككق بأصككل نشككأة اللغككة ومككا يتصككل بهككذه النقطككة مككن موضككوعات فكريككة فلككن     

منهككككا بكثيككككر فائككككدة وقككككد تصككككدإ للبحكككك  فيهككككا كثيككككر مككككن الف سككككفة والمتكلمككككين  تخككككر 

فهككككذا يقككككول مصكككدرها التوفيككككق مككككن هللا : فكككي البحكككك  مككككذاهب شكككتى اواللغكككويين، وذهبككككو

وذاك يقول مبدوها الطبيعية و خر يقول منشوها اإلص   والتواطو
2
. 

وإلكككككى الحيكككككاة ويرجكككككع الفضكككككل فكككككي نشكككككأة اللغكككككة اإلنسكككككانية إلكككككى المجتمكككككع نفسكككككه     

االجتماعيككككة فلككككوال اجتمككككا  األفككككراد وحككككاجتهم إلككككى التعككككاون والتفككككاهم وتبككككادل األفكككككار 

والتعبير عما يجول بالخواطر من معان ومدركات ما وجدت لغة
3
. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.11مص7،1220عفافاللبايدي،تطورلغةالطفل،دارالفكرللنشروالتوزيععمان،الطبعةعبدالكريمالخاليلة 1
دمحمفوزي،أحمدبنياسين،اللغةنشأتها،خصائصها،مشكالتها،قضاياها،نظرياتها،مهاراتها،مداخلتعليمها،تقييم 2

.11مص1،7010تعلمها،جامعةالبلقاءالتطبيقيةكليةعلجونالجامعية،الطبعة
.17،ص(دط)محمودخليلودمحممنصور،إنتاجاللغةاإلعالميةهيئةكليةاإلعالمجامعةالقاهرة 3
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 : ةوظائي اللغ ●

لقكككد ككككان التقسكككيم النحكككوي للغكككة يقكككوم علكككى تصكككنيي اللغكككة إلكككى لغكككة إخباريكككة  :بياجيكككة ●

جكككاء فتحكككا جديكككدا فكككي " اللغكككة والفككككر"اسكككتفهامية، تعجبيكككة وأمريكككة إال أن كتكككاب بياجيكككة 

 .ميدان الوظائي التي يمكن أن تكون اللغة عن الطفل

فكككي  نكككوعين مكككن الوظكككائي عنكككد الحيكككوان وعنكككد الطفكككل" بكككوهلر"يكككذكر : ككككارل بكككوهلر ●

سككنته األولككى، النككو  األول هككو وظيفككة التعبيككر وبهككا يعبككر الكككائن الحككي عككن حالككة نفسككية 

عنكككده يخكككر  صكككوتا مكككا، أمكككا النكككو  الثكككاني فهكككو وظيفكككة االسكككتدعاء والتكككي بهكككا يشكككير 

كككك م الطفكككل إلكككى ثككك   " بكككوهلر"الككككائن اتجاهكككا فكككي الغيكككر ليحكككق شكككيئا مناسكككبا ويحلكككل 

 : وظائي

 .وظيفة التعبير( 1

 .وظيفة االستدعاء( 7

وظيفة االستحضار ( 1
1
. 

الوظيفككككة اإلنفعاليككككة، الوظيفككككة الندائيككككة والوظيفككككة : ومككككن وظككككائي اللغككككة نجككككد كككككذلك    

 .المرجعية

 : أهم وظائي اللغة( HALLIDAY)وقدم لنا هاليداي 

فاللغككككة هنككككا تسككككمح لافككككراد : Instnnental functid( الوسككككيلة)الوظيفككككة النفعيككككة ( أ

 .حاجاتهم ويعبروا عن ر باتهم االمبكرة أن يشبعو منذ طفولتهم

أي تحكككككم الفككككرد مككككن خكككك ل اللغككككة  Régulateur fonction: الوظيفككككة التنظيميككككة( ب

 .أفعل كذا ـ ال أفعل كذا، أي األوامر والنواهي)في سلوك اآلخرين 

نسككككتخدم اللغككككة للتفاعككككل مككككع :  Interpersonnel fonction: الوظيفككككة التفاعليككككة(  

 (.وهي وظيفة أن وأنت)ين في العالم االجتماعي اآلخر

مكككن خككك ل اللغكككة يسكككتطيع الفكككرد أن :  Personale fonction: الوظيفكككة الشخصكككية( د

رونييعبر عن مشاعره واتجاهاته و رائه نحو موضوعات وأشخا  كث
2
. 

 

                                                           
.10ـ2ص1220عمان7عبدالكريمالخاليلةعفافاللبابدي،تطورلغةالطفلدارالفكرللنشروالتوزيعط 1
م7002،(دط)قسمالعلومالتقنية،كليةرياضاألطفال،جامعةالقاهرة،أسددمحمأحمدقاسماللغةوالتواصللدىالطفل، 2

.71،77،ص
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فككككالفرد بعككككد أن يميككككز ذاتككككه عككككن : hennstic fonctionالوظيفككككة االستكشككككافية ( هككككـ

 .خدم اللغة الستكشاي وفهم هذه البيئةالبيئة يست

حيكككك  نجككككد أن اإلنسككككان مككككن خكككك ل : imaginaire furetionsالوظيفككككة التخيليككككة ( و

 .مثل الشعر...اللغة يمكنه أن يهرب من الواقع إلى عالم  خر

أن الطفكككل يلجكككأ إلكككى " يكككرإ حيكككزل: informative fonctionالوظيفكككة اإلخباريكككة ( د

ارات الخاصككككككة بككككككالرفض أو اإلعجككككككاز أو الخاصككككككة نككككككوعين مككككككن الحركككككككات أو اإلشكككككك

 .بالقبول والرفض

فككككي هككككذا الصككككدد عبككككارة شككككهيرة ذات داللككككة فككككي هككككذا " فريككككد''يقككككول : أشكككككال اللغككككة ●

إن تلككككك العبككككارة ر ككككم بسككككاطتها " إذا سكككككت اإلنسككككان بلسككككانه، ثرثككككر بأناملككككه"السككككياك 

ال تقتصكككر علكككى مكككا  فكككي تعنكككي أن اللغكككة... تحمكككل فكككي طياتهكككا مضكككمونا لغويكككا ذو داللكككة 

ففككي الحركككة لغككة وفككي ... ينطككق بككه اإلنسككان فقككط، ليسككت هككي فقككط للفككظ الكلمككة والعبككارة

اإليماءة لغة وفي اإلشارة لغة
1
. 

 : أهمية اللغة ●

أن اللغككككة وسكككيلة إنسككككانية خالصكككة و يكككر  ريزيككككة بكككه إط قككككا " إدوارد سكككابيير"يكككرإ    

 .الرموز التي تصدر بطريقة إراديةلتوصيل األفكار واألفعال والر بات بنظام من 

تعنككككي كككككل جهككككاز كامككككل مككككن وسككككائل " اللغككككة"فيقككككول إن كلمككككة " أنطككككوان ماييككككه"أمككككا    

التفكككاهم بكككالنطق المسكككتعملة فكككي مجموعكككة بعينهكككا مكككن بنكككي اإلنسكككان بصكككري النظكككر عكككن 

الكثرة العددية لهذه المجموعة البشرية
2
. 

لسكككككبل لمعرفكككككة شخصكككككية أمتنكككككا ويمككككككن لنكككككا أن نسكككككتنت  بكككككأن اللغكككككة مكككككن أفضكككككل ا    

وخصائصكككها وهكككي األداة التكككي سكككجلت أفكارنكككا ودربنكككا الصكككحيح كمكككا أن المحكككيط الكككذي 

 .نعي  فيه وهي حلقة الوصل التي تربط الماضي بالحاضر

 

 

 

 

                                                           
.72المرجعالسابق،ص 1
م،17010دمحمفوزي،أحمدبنيياسين،اللغة،نشأتها،خصائصها،مشكالتها،قضاياها،كليةعجلونالجامعيةالطبعة 2

.17ص



تحديد المفاهيم:                                                                                     المدخل  

11 
 

 : ثانيا

 :تعريفه: اإلعالم

 .بلغت القوم بلغا أي أوصلتهم الشيء المطلوب"اإلع م في اللغة التبلي  ويقال     

 {  بلغوا عني ولو  ية }الحدي  وفي 

واإلعككك م بمعنكككاه الواسكككع والشكككائع هكككو نقكككل األخبكككار وقكككد اتسكككع نطاقكككه ليصكككبح نشكككر   

الحقائق والمعلومات الصادقة بهدي التقرير واإلقنا 
1
. 

واإلعككك م هكككو كافكككة أوجكككه النشكككاط االتصكككالية التكككي تسكككتهدي تزويكككد الجمهكككور بكافكككة   

علومككككات السككككليمة عككككن القضككككايا والمشككككك ت بطريقككككة الحقككككائق واألخبككككار الصككككحيحة والم

 .موضوعية وبدون تحريي

فهككككو سككككعي إلككككى الرقككككي بالعقككككل وتعككككديل ثقافككككة متميككككزة لككككه ومحاربككككة الشككككائعات (  1

 .والخرافات

 .يهدي  لى الشر  والتوضيح والتبسيط( 7

نشكككاط اتصكككالي يتمتكككع بكافكككة مقومكككات النشكككاط االتصكككالي ومكوناتكككه األساسكككية، وهكككي ( 1

مصكككككدر المعلومكككككات والوسكككككائل اإلع ميكككككة التكككككي تنقكككككل هكككككذه الرسكككككائل إلكككككى المكككككادة 

 .اإلع مية

 .يعتمد على الصدك والصراحة والدقة وعرض الحقائق الثابتة دون تحريي( 2

يقدم الترفيه من خ ل فنون الصحيفة التي تناسبه( 2
2
. 

 

 

 

 

 

                                                           
.71م،ص1227هـ،1،1207محموددمحمسفر،اإلعالمموقف،جدةالمملكةالعربيةالسعودية،الطبعة 1
عليغمباني،اإلعالمالتربويالمقروءفيالمؤسسةالتعليميةالتحرير،اإلخراج،اإلصداراتوالمسابقات،العلم 2

10،ص(دط)واإليمانللنشروالتوزيع،
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معلومككككة بككككين  تعريككككي اإلعكككك م بأنككككه انتقككككال" أكسفوردوكاسككككل"جككككاء فككككي قككككامو   ●

األفكككراد بواسكككطة فككككرد أو جماعكككة بحيكككك  تنتشكككر فتصككككبح لهكككم لغككككة للتفكككاهم واصككككط حا 

باختصككككار هككككو التعبيككككر " أوتككككوجروت"للتعامككككل ووسككككيلة للمشككككاركة ويعككككري األلمككككاني 

الصادقة عن طريق وسائل رالموضوعي لعقلية الجماهي
1
. 

والمعلومكككات السكككليمة والمعكككروي أن اإلعككك م هكككو تزويكككد النكككا  باألخبكككار الصكككحيحة     

والحقكككائق الثابتكككة التكككي تسكككاعدهم علكككى تككككوين رأي صكككائب فكككي واقعكككة مكككن الوقكككائع أو 

مشككككلة مكككن المشكككك ت بحككك  يعبكككر هكككذا الكككرأي تعبيكككرا موضكككوعيا عكككن عقليكككة الجمكككاهير 

واتجاهاتهم وميولهم
2
. 

كمككككا أن اإلعكككك م هككككو عمليككككة نقككككل المعلومككككات مككككن المرسككككل صككككاحب الرسككككالة إلككككى     

قبل المعنكككى بهكككا متضكككمنة الوسكككيلة المسكككتخدمة والمضكككمون داخلهكككا واإلعككك م قكككديم المسكككت

بوسكككائله المختلفكككة، فالخطكككاب المباشكككر وسكككيلة إع ميكككة بكككل هكككو أعلكككى وسكككيلة إع ميكككة 

 .لإلنسان

واإلعككك م يخاطككككب كافكككة شككككرائح المجتمككككع ومكككنهم األطفككككال، فالطفكككل وهككككو المسككككتقبل     

ل الشكككرب لمكككا ينقكككل إليكككه، صكككفحته بيضكككاء لوسكككيلة اإلعككك م، عنصكككر  كككض طكككري، سكككه

 .قابلة لإلشبا  بأي شيء يقدم

كمكككا أن تكككأثر الطفكككل بالوسكككيلة اإلع ميكككة أعظكككم و أشكككد مكككن الكبيكككر، فكككالكبير يفككككر و     

يكككدرك و يميكككز و يختكككار و يكككرفض بينمكككا الصكككغير فيفتقكككد القكككذرة علكككى الكككرفض، بكككل حكككن 

سكككرعان مكككا يعكككود إليهكككا عنكككدما  عنكككدما يربككك  علكككى رفكككض بعكككض المكككواد اإلع ميكككة فإنكككه

يغيب المرشد و المسوول عنه 
3
   

 : و يمكن جمع جميع اإلعالم في النقاط التالية  

 .أـ النقل الحر و الموضوعي لاخبار و المعلومات بإحدإ وسائل اإلع م 

 .ب ـ نشر األخبار و الوقائع بطريقة صحيحة على الجماهير

 .الوسائل يتم اختيارها وفقا لنوعية الجمهور  ـ االتصال بالجماهير عن طريق 

                                                           
،ص1عيةاإلعالميةفياإلسالمتأصيلوتشكيلدارالتفاسللنشروالتوزيع،األردنالطبعةطهدمحمالزبدي،المرج 1

27.
.71السنةالخامسةعشر،ص127هــ1272(دط)سميرجميلراضيربيعاآلخر،اإلعالماإلسالمي 2
عبدالفتاحالكافي،صحافةومجالتاألطفالأهميتهاوأدوارهاوأساليبنحتها،مركزالكتابللنشروإسماعيل 3

12مص1،7010التوزيعالطبعة



تحديد المفاهيم:                                                                                     المدخل  

13 
 

دكككككـ اإلعككككك م تعبيكككككر منهجيكككككا و عمليكككككة يقكككككوم علكككككى التنويكككككع و التثقيكككككي و اإلحاطكككككة 

بالمعلومات الصادقة 
1
 

و اإلعككك م هكككو اتصكككال بكككين طكككرفين يقصكككد إيصكككال معنكككى أو قضكككية أو فككككرة للعلكككم     

و فكككن فكككي  ن واحكككد، فهكككو عكككل " نظريكككة السكككيادة كمكككا أنكككه" بهكككا، و إيجكككاد موقكككي تجاههكككا 

الفكريكككة ألنكككه يسكككتند إلكككى منكككاه  البحككك  العلمكككي فكككي إطكككاره  هعلكككم لكككه أسسكككه و منطلقكككا تككك

النظكككري و التطبيقكككي و هكككو فكككن ألنكككه يهكككدي إلكككى التعبيكككر عكككن األفككككار وتجسكككيدها فكككي 

صورة ب  ية وفنية متنوعة بحسب القدرات اإلبداعية
2
 

ى تعريكككي دقيكككق موحكككد لمفهكككوم العمكككل لكككم يتفكككق المفككككرون علككك: الغايفففة مفففن اإلعفففالم ●

اإلع مككككي، إال أن هنككككاك شككككبه اتفككككاك فككككي أساسككككيات العمككككل اإلع مككككي وفككككي المبككككاد  

 : واألس  التي يقوم عليها اإلع م وهي

 .الحقائق التي عمها األرقام واإلحصاءات( أ

 .الصدك واألمانة في جميع البيانات من مصادرها األصلية( ب

 .والتحلي بالموضوعية في عرض الحقائقالتجرد من الذاتية، (  

التعيير الصادك عن الجمهور الذي يتوجه إليه اإلع م( د
3
. 

 : تاريخ اإلعالم ●

عمليكككة اإلعككك م منكككذ القكككدم فكككي موضكككوعات تتصكككل اتصكككاال مباشكككرا بالمجتمعكككات  بكككدأت   

البدائيككككة فككككي العصككككور السككككابقة والتككككي كانككككت تتعامككككل معهككككا وكانككككت تككككتخل  عمليككككة 

ذلككككك الشككككخ  الككككذي كككككان ينككككذر " المراقككككب"اإلعكككك م فككككي المجتمعككككات البدائيككككة فككككي 

 .عشيرته بقرب وقو  الخطر

 : تطور اإلعالم ●

يكككككة اإلعكككك م ظهكككككرت وسككككائل جديكككككدة نتيجككككة لكبكككككر حجككككم المجتمعكككككات وبتطككككور عمل    

وزيكككككادة عكككككدد السككككككان بهكككككا والرتباطهكككككا الوثيكككككق مكككككع بعكككككد المسكككككافة، ظهكككككر االتصكككككال 

ال سكككلكي وفكككي مراحكككل متتاليكككة تطكككورت عمليكككة االتصكككال بسكككرعة مذهلكككة حتكككى قضكككت 

                                                           
النظريةوالعلمية،دارالثقافةللنشروالتوزيعاألسسنجالءدمحمصالح،مهاراتاالتصالفيالخدمةاالجتماعية 1

.21،صم7017هــ1،1211الطبعة
.12،70م،ص1،7002،دارأسامةللنشروالتوزيع،األردنعمان،طيدمحمأبوسمرة،إستراتيجياتاإلعالمالتربو 2
،حقوق1271مروانكحل،األسرةالمسلمةأمامالفيديووالتلفزيون،دارطيبةللنشروالتوزيع،الرياض،شارععبير 3

.11م،ص1211ـ،ه1201الطبعوالنشرمحفوظةللمؤلف
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لكككذا األقمكككار الصكككناعية علكككى عنصكككر المسكككافة بحيككك  أصكككبح العكككالم كلكككه قريكككة صكككغيرة، و

أصبحت المواد اإلع مية ذات أهمية كبرإ في المجتمعات اإلنسانية
1
. 

 : التأثير اإلعالمي ودعائمه ●

يقكككوم اإلعكككك م علككككى رسكككالة إع ميككككة بككككين المرسككككل والمتصكككل ألجككككل إحككككدا  تغييككككر     

 : السلوك أو الرأي، ونجا  الرسالة اإلع مية يتوقي على شروط منها

إذ أن عمليكككة اإلعككك م مشكككاركة وتفكككاهم أي أنهكككا عمليكككة  :وضكككو  الرسكككالة اإلع ميكككة( 1

تنككككا م بككككين المرسككككل والمسككككتقبل والتشككككوي  أو التككككداخل ومككككن أسككككباب ذلككككك التشككككوي ، 

 ...احتواء الرسالة على ألفاظ  ير معروفة

الظكككروي المحيطكككة بالرسكككالة، حيككك  تكككوثر تكككأثيرا كبيكككرا علكككى مكككدإ تقبكككل الرسكككالة ( 7

 .اإلع مية أو رفضها

إذ يعتمككككد مككككدإ النجككككا  علككككى درجككككة تككككأثر المسككككتقبل : م والمبككككاد  االجتماعيككككةالقككككي( 1

بالقيم السائدة في المجتمع واندماجه فيها
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

عليامبابي،اإلعالمالتربويالمقروءفيالمؤسسةالتعليمية،التحريراإلخراج،اإلصدارات،والمسابقات،العلم 1

.17ـ11ـ10ص(دط)واإليمانللنشروالتوزيع
،12ص1،7002دمحمأبوسمرة،إستراتيجياتاإلعالمالتربوي،دارأسامةللنشروالتوزيع،األردنعمان،الطبعة 2

70.
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 : ثالثا ●

 : اللغة اإلعالمية

اللغككة فكككي كككل المجتمكككع نظككام عكككام يشككرك األفكككراد فككي إتباعكككه ويتخذونككه أسكككا   :تعريفف 

للتعبيكككر عمكككا يجكككول بخكككواطرهم وفكككي تفكككاهمهم بعضكككهم مكككع الكككبعض، وعلكككى ذلكككك فإننكككا ال 

يمكككن أن نككدر  تككأثير اللغككة اإلع ميككة فككي الككرأي العككام دراسككة موضككوعية عككن طريككق 

دراسة سلوك األفراد باعتبارهم ذرات منفصلة
1
. 

واللغكككة اإلع ميكككة هكككي اللغكككة التكككي تشكككيع علكككى أوسكككع نطكككاك، فكككي محكككيط الجمهكككور     

العكككام، وهكككي قاسكككم مشكككترك أعظكككم فكككي ككككل فكككرو  المعرفكككة والثقافكككة والصكككناعة والتجكككارة 

والعلككككككوم البحتككككككة والعلككككككوم اإلنسككككككانية واالجتماعيككككككة والفنككككككون واآلداب ذلككككككك أن مككككككادة 

تكككي تسكككتمد عناصكككرها مكككن ككككل فكككن وعلكككم اإلعككك م، فكككي التعبيكككر عكككن المجتمكككع والبيئكككة ال

لغككككككة اإلعكككككك م لغككككككة "إلككككككى أن " عبككككككد العزيككككككز شككككككري"ومعرفككككككة إذ يككككككذهب الككككككدكتور 

 ".الحضارة

وقد كان طبيعيا أن يسعد اإلع م لإلفادة من مزايا اللغة العربية حضاريا
2
. 

 :وهكذا توجد ث   مستويات للتعبير اللغوي أولها المستوإ  

 .الجمالي ويستعمل في األدب والفن ـ المستوإ التذوقي الفني1

المسكككتوإ العلمكككي النظكككري التجريكككدي ويسكككتعمل فكككي العلكككوم والثالككك  هكككو المسكككتوإ : 7

 .العلمي االجتماعي العادي وهو الذي يستخدم الصحافة واإلع م بوجه عام

ذلككككك المككككنه  اإلع مككككي فككككي اللغككككة هككككو موضككككو  نظريككككة  :اللغففففة ون ريففففة اإلعففففالم ●

اإلعككك م وهكككي نظريكككة حديثكككة ترتككككز علكككى أسككك  رياضكككية راسكككخة وقكككد وضكككع أسكككا  

" كلود شانون"هذه النظرية العالم األمريكي 
3
 

إلكككى تلكككك اللغكككة المسكككتخدمة فكككي وسكككائل اإلعككك م "اللغكككة اإلع ميكككة "و يشكككير مصكككطلح     

 (.الفضائيات الصحافة، اإلذاعة، التلفاز،) 

و قكككد ارتكككبط  ظهككككور و تطكككور هكككذا المصككككطلح مكككع وجكككود تطككككور وسكككائل اإلعكككك م،     

لكككذلك يمككككن أن نميكككز ث ثكككة مسكككتويات مكككن اللغكككة اإلع ميكككة بحسكككب وسكككائل اإلعككك م التكككي 

 : نستخدمها في التواصل مع الجمهور و هذه المستويات هي

                                                           
.17ص(طد)دارالجيل،بيروت،"اللغةاإلعالمية"شرفعبدالعزيز 1
،(طد)ليةاإلعالمجامعةالقاهرة،ساميالشريفوأيمنمنصور،ندا،اللغةاإلعالمية،المفاهيم،األسس،التطبيقات،ك 2

.م7002هـ،1272سنةالطبع
.22ـ21عبدالعزيزشرف،المدخلإلىعلماإلعالماللغوي،منتدىسوراألزيكة،ص 3
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 (.حافةلغة الص) اللغة اإلع مية المستخدمة في الصحافة( 1

 (.لغة اإلذاعة) اللغة اإلع مية المستخدمة في اإلذاعة ( 7

 (. القنوات الفضائية و لغة الفضائيات) اللغة اإلع مية المستخدمة في التلفاز ( 1

و يمكككككن تعريككككي اللغككككة اإلع ميككككة بأنهككككا األداة التككككي يقككككوم اإلع ميككككون مككككن خ لهككككا     

روءة أو مسكككموعة أو مرئيكككة يمككككن تلقيهكككا و بتحويكككل المعلومكككات و األفككككار إلكككى مكككادة مقككك

فهم و إستعاب ما يحمله من مضامين توضع في أشكال فنية معينة
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.70م،ص1،7002خليلمحمود،إنتاجاللغةفيالنصوصاإلعالمية،الدارالعربيةللنشروالتوزيع،ط 1
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 : رابعا ●

 :اإلعالم والطفل

الطفولككككة أمانككككة كككككائن ضككككعي، يولككككد ببككككراءة طبيعيككككة، كالورقككككة  :ـفففف تعريفففف  الطفولففففة

البيضككككاء المعككككدة السككككتقبال وتلقككككي كككككل مككككا يكتككككب فيهككككا، ويككككنق  علككككى سككككطحها، بككككدون 

مبالغككككة أو معارضككككة ألنككككه ال يوجككككد هنككككاك إدراك سككككابق أو معلومككككات سككككابقة أو خبككككرة 

 .سابقة

سككككلوكي، ومككككا يككككتم إن مرحلككككة الطفولككككة هككككي مرحلككككة التشكككككيل العقلككككي والفكككككري وال    

يظكككل مترسكككبا مكككدإ  ت رسكككه فكككي مرحلكككة الطفولكككة مكككن مكتسكككبات ومكككوثرات ومكككداخ 

الحيكككاة ومكككا يكتسكككبه الطفكككل مكككن قكككيم وأخ قيكككات، وسكككلوكيات حسكككنة أو بنسكككبة سكككلبية أو 

إيجابيكككة، فإنهكككا سكككتظل متمسككككة بكككه حتكككى نهايكككة العمكككل، فمعظكككم وسكككائل اإلعككك م التقنيكككة 

الحديثة  ير صالحة لاطفال
1
. 

والطفكككل النبكككات الكككرخ ، والكككرخ  النكككاعم " َطفَكككلَ "والطفكككل فكككي اللغكككة مكككن الفعكككل     

 .الصغيران: والجمع طفال وطفولة، والطفل والطفلة

والصكككبي يكككدعى طفككك  حكككين يسكككقط مكككن بطكككن أمكككه إلكككى أن يحكككتلم، وجكككاء فكككي المعجكككم     

والجمكككع  الطفكككل الكككرخ  النكككاعم الرقيكككق والطفكككل المولكككود مكككا دام ناعمكككا رخصكككا: الوسكككيط

فكككال وفكككي التنزيكككل العزيكككز {وإذا بلككك  األطفكككال مكككنكم الحلكككم فليسكككتأذنو} طفولكككة وطل
2
وقكككال  

{ثم نخرجكم طف  وهو الولد حتى البلوغ} تعالى 
3
  

والطفككل فككي االصككط   هككو عككالم مككن المجاهيككل المعقككدة كعككالم البحككار الواسككع الكككذي     

علميكككة جديكككدة، الزالكككت مخفيكككة  كلمكككا خاضكككه البكككاحثون، كلمكككا وجكككدوا فيكككه كنكككوزا وحقكككائق

تسكككا  هكككذا العكككالم مكككن جهكككة اعكككنهم وذلكككك لضكككعي وضكككيق إدراكهكككم المحكككدود مكككن جهكككة و

أخرإ
4
 

يتعكككرض الجمهكككور العربكككي لتيكككارات اإلعككك م الكككداخلي  :األطففففال ففففي أجفففواء اإلعفففالم ●

والواحكككد أي هكككو يسكككتقبلها بمكككا فكككي ذلكككك جمهكككور األطفكككال، كمكككا يتعكككرض األطفكككال لنشكككاط 

إع مكككي نكككوعي، موجكككه للطفولكككة هكككو إعككك م األطفكككال، إذ تحكككيط باألطفكككال فكككي الكككوطن 

 : العربي مصادر متعددة تبع  برسائل  لى األطفال وتتوز  على

 

                                                           
(.22)النوراآليةسورة 1
(.02)سورةالحجاآلية 2
.717م،ص7010هـ،1،1271فهدبنعبدالرحمنالشميمري،التربيةاإلعالمية،كيفنتعاملمعاإلعالمالطبعة 3
.01،02سيماراتبعدنانأبورموز،تربيةالطفلفياإلسالم،ماجستيردراساتإسالمية 4



تحديد المفاهيم:                                                                                     المدخل  

18 
 

 (.الراشدين)م العربي المتمثل بإع م اإلع ( 1

 .إع م األطفال الذي يتوجه باألسا  إلى األطفال( 7

 .االتصاالت المواجهة في األسرة وجماعات الرفاك والمدرسة( 1

ومكككن هنكككا يتضكككح لنكككا أن تنكككو  المصكككادر االتصكككالية أمكككام الطفولكككة، واخكككت ي تأثيرهكككا     

قض ومكككن ثمكككة فكككإن الطفولكككة أمكككام عوامكككل فكككي بعكككض المواقكككي االتصكككالية إلكككى حكككد التنكككا

تككأثير شككتى ، كمككا أنهككا تلعككب مسككتويات اإلعكك م المشككار إليهككا لهككذا يعمككل المجتمككع حتككى 

يدفع بها إلى التكامل في تأثيرها في نفو  األطفال
1
. 

 : دور اإلعالم وآثاره على الطفل ●

ليكككدوي فحسكككب وال نعنكككي بهكككا تلكككك المتعلقكككة بالعمكككل ا: تنميفففة وصفففقل مافففارا  الطففففل( 1

بكككل األمككككر يتعككككدإ إلككككى القككككدرات الذهنيككككة والعقليكككة وقككككد تكككككون هككككذه المهككككارات إيجابيككككة 

 .ضمن أهدافها مثل التجارب العلمية

يكككككربط اإلعككككك م الطفكككككل بمحيطكككككه وبيئتكككككه وييسكككككر لكككككه سكككككبل  :االرتبفففففاط بفففففالمجتمع( 2

ه التواصككل معككه بشكككل سككهل وفعككال ويحبككب لككه الجماعيككة فككي العمككل، ويوكككد لككه ارتباطكك

بقيم المجتمع وأخ قه وسلوكه وقبل ذلك دينه وشريعته اإلس مية
2
. 

وهكككذا األمكككر لكككي  ترفكككا ورفاهيكككة بكككل واقكككع ويسكككد حاجكككة لكككدإ الطفكككل، لككككن : التفففروي ( 3

ال بكككد أن يتناسكككب مكككع سكككن الطفكككل وقدراتكككه وبيئتكككه وال يتعكككارض مكككع واجباتكككه األخكككرإ 

 .ومسوولياته

عكككك م بتشكككككيل عقككككول وأفكككككار النككككا  وتحككككدد تقككككوم وسككككائل اإل :اإلرشففففاد والتوجيففففه( 4

اتجاهككككاتهم وصككككناعة الككككرأي العككككام، و البككككا مككككا نعتمككككد أسككككلوب اإلقنككككا  فككككي التوجيككككه 

واإلرشكككككاد للكبكككككار، أمكككككا األطفكككككال فقلمكككككا يحتكككككاجون إلكككككى إقنكككككا  فكككككي تشككككككيل أفككككككارهم 

 .ومواقفهم

 

 

 

                                                           
ميدكليةاإلعالموأستاذاإلتصالالجماهيريبجامعةبغداد،اإلعالموالطفل،دارأسامةللنشرهادينعمانالهيني،ع 1

.12والتوزيع،عماناألردنالطبعةاألولى،ص
مركزالكتابللنشر(أهميتهاوأدوارهاوأساليبنقدها)إسماعيلعبدالفتاحعبدالكافيصحافةومجالتاألطفالو 2

.11ـ12م،ص7010ولى،والتوزيعالطبعةاأل
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بواسكككطة اإلع نكككات التجاريكككة وتأكيكككد أصكككناي معينكككة أو  :تعزيفففز القفففيم االسفففتاالكية( 5

مارككككات تجاريكككة محكككددة تكككدعو المسكككتهلك القتنائهكككا والطفكككل بشككككل خكككا  يتفاعكككل مكككع 

المككادة اإلع نيككة بشكككل  ريككب العتقككاده بصككحة مككا ينقككل لككه خصوصككا عنككد وضككعها فككي 

قوالب معينة 
1
. 

ع ميكككة والطفولكككة تشككككل منكككذ بدايكككة البحكككو  اإل :طبيعفففة البحفففع ففففي إعفففالم الطفولفففة ●

محكككورا أساسكككيا مكككن محاورهكككا، فكانكككت الدراسكككات التكككي تناولكككت تكككأثير التلفزيكككون علكككى 

وعبرهكككككا ودراسكككككة خاصكككككة بمقروئيكككككة الصكككككحي " هيملموايكككككت"األطفكككككال مثكككككل دراسكككككة 

بالنسكككبة لاطفكككال، إال أنكككه نظكككرا لزيكككادة االهتمكككام بالطفولكككة فكككي الفتكككرة األخيكككرة و التجكككاه 

و نظكككرا الزديكككاد و عظكككم تكككأثير وسكككائل اإلعككك م و ثقافكككة الطفكككل   العلكككم إلكككى التخصككك 

فكككي المجتمعكككات المختلفكككة و لعكككل أهكككم الصكككعوبات التكككي تواجكككه عمليكككة البحككك  فكككي إعككك م 

الطفككككل، ال تختلككككي كثيككككرا عككككن تلككككك الصككككعوبات الخاصككككة بالبحكككك  فككككي اإلعكككك م بصككككفة 

 :عامة

 عدم وجود نظرية واحدة متفق عليها ( 1

 بقيا  األثر قصير المدإ  اإلهتمام( 7

 .التطور الهائل و السريع في مجال تكنولوجيا االتصال( 1

تخوي الباحثين من الخوض في موضوعات جديدة( 2
2
. 

 : أثر اإلعالم على الطفل ●

 .ـ معظم وسائل اإلع م وسائل التقنية الحديثة  ير صالحة لاطفال 

وسككائل التقنيككة الحديثككة التككي يتعامككل ـكك إن ظككاهرة التلككو  اإلجرامككي تصككي  كثيككرا مككن    

 .معها الطفل و هي ظاهرة خطيرة تعانيها كل دول العام دون استثناء

ـككك إن وسكككائل اإلعككك م و التقنيكككة الحديثكككة التكككي يتعملهكككا الطفكككل حاليكككا ككككالقنوات الفضكككائية    

و شككككبكة اإلنترنيككككت و ألعككككاب الفيككككديو و محتككككوإ الهككككاتي الجككككوال و فككككن ظككككل انعككككدام 

ة علكككى اسكككتخدامها، و إدمكككان الطفكككل عليهكككا، فإنهكككا يمككككن أن تشككككل خطكككرا حقيقيكككا الرفاهيككك

 .على نفسية الطفل و صحته و مستقبله
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ـكككك تقككككوم هككككذه الوسككككائل بعمليككككة تنشككككئة اجتماعيككككة متواصككككلة و دائمككككة و شككككاملة تغككككذي 

بالرعايككككة و تحككككد   ثككككارا سككككلبية عميقككككة األثككككر فككككي نفوسككككهم  األطفكككال بككككالقيم و تتعهككككدهم

الغضة، و التي تتعرض لهذه الموثرات تشكل مستمر شد الكثافة و التركيز
1
. 

 : خالصة   

و مككككن هنككككا نسككككتنت  أن لإلعكككك م دور فعككككال بحيكككك  أنككككه أصككككبح فككككي عصككككرنا الحككككدي     

فكككل، و اإلعككك م لكككي  أكثكككر تطكككورا، و بالتكككالي أكثكككر سكككهولة و قربكككا لاسكككرة و خاصكككة الط

بدعكككة جديكككدة و ال مسكككتحدثا، اسكككتحدثه اإلنسكككان، إنمكككا هكككو موجكككود بوجكككود اإلنسكككان ذاتكككه، 

إن اإلنسككككان اجتمككككاعي : إن اإلنسككككاني إع مككككي بطبعككككه، كمككككا نقككككول: بككككل يمكككككن القككككول

بطبعكككه، و أول مبكككاد  الطبعكككة االجتماعيكككة هكككي اإلعككك م و وسكككائله و لكككوال اإلعككك م مكككا 

 . يكون جماعة، و ال أن يعي  كما قدره هللا له استطا  اإلنسان أن
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النمواللغويعندالطفل:المبحث األول  

 

لغةالطفل:المبحث الثاني  

 

التلفزيونوتأثيرهعلىلغةالطفل: المبحث الثالث  

 

"أنموذجا"تأثيربرامجاألطفالعلىلغةالطفلالرسومالمتحركة:المبحث الرابع  
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.مراحل النمو اللغوي عند الطفل: األول الفصل ●

 . النمو اللغوي عند الطفل: المبحع األول ●

يمكككككن أن نعككككري النمككككو بشكككككل عككككام، بأنككككه مجموعككككة مككككن التغيككككرات : تعريفففف  النمففففو

التكككي تسكككير حسكككب أسكككلوب ونظكككام متكككرابط متكامكككل، والتكككي تظهكككر فكككي ككككل مكككن  ةالمتتابعككك

الجانكككب التككككويني والجانكككب الكككوظيفي للككككائن الحكككي، وينطبكككق هكككذا التعريكككي علكككى النمكككو 

اإلنسككاني، و يككر اإلنسككاني معككا، فككالنمو بهككذا المعنككى يتضككمن أي نككو  مككن التغيككر يطككرأ 

ب الكككائن الحككي سككواء كككان ذلككك مككع مككرور فتككرة زمنيككة معينككة علككى أي جانككب مككن جوانكك

الفسيولوجية أم نشاطه في البيئة التي يعي  فيها
1
. 

 : النمو اللغوي عند الطفل ●

وهكككو أول صكككوت يخرجكككه الطفكككل بعكككد الكككوالدة مباشكككرة ويكككدل علكككى أنكككه قكككد  :الصفففرا  ●

بكككدأ يتكككنف ، وهكككذا الصكككرا  ال يعتبكككر عكككن أي حالكككة انفعاليكككة بكككل أنهكككا عبكككارة عكككن فعكككل 

ول صكككرا  الطفكككل إلكككى عمليككة إراديكككة معبكككرا علكككى حالتكككه االنفعاليكككة فهكككو مككنعك  ثكككم يتحككك

يصكككر  عنكككدما يشكككعر بالضكككيق أو الجكككو  أو األلكككم ويتضكككح مكككن ذلكككك أن صكككيحات الطفكككل 

في األسابيع األولى هي الوسيلة التي يعبر بها الطفل عن أحاسيسه المختلفة
2
. 

وربمكككا ( البككككاء)را  عنكككد الكككوالدة تككككون حصكككيلة الطفكككل الصكككوتية قاصكككرة علكككى الصككك   

الصكككادرة مكككن )وأصكككوات القرقكككرة ( الصكككادرة مكككن الخياشكككيم)قليكككل مكككن أصكككوات النخيكككر 

 (.الحنجرة

والصكككرا  كمكككا يسكككميه الكككبعض األصكككوات الوجدانيكككة، فالصكككرخة الرتبكككة تكككدل علكككى     

الضككككيق والصككككرخة الحككككادة تككككدل علككككى األلككككم والصككككرخة الطويلككككة تككككدل علككككى الغككككيظ 

هاز الصوتوللصرا  أثر في تقوية ج
3
. 
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 : أوال ●

 : مراحل نمو الطفل ●

والتكككي تسكككتطيع دوريكككات األطفكككال أن " فيلكككدمان"ونثبكككت هنكككا مراحكككل نمكككو الطفكككل عنكككد   

 : تلبي احتياجاتهم من خ لها وهي كما يلي

وتمثككككل فتككككرة االسككككتئنا  وبدايككككة التنشككككئة االجتماعيككككة : الفتففففرة األولففففى مففففن الطفولففففة (1

مرجعيكككة مكككن الوالكككدين والكبكككار وتمتكككد مكككن السكككنة الثالثكككة حتكككى ويككككون فيهكككا الطفكككل أطكككرا 

 .نهاية السنة الخامسة

وتمثكككككل قكككككدرة الطفكككككل علكككككى المشكككككاركة خصوصكككككا  :الفتفففففرة الثانيفففففة مفففففن الطفولفففففة( 2

مشككاركة أنككداده، وتبككدأ المرحلككة الثانيككة مككن التنشككئة االجتماعيككة، وتتسككع بيئككة الطفككل إلككى 

 .الثانية عشرةخار  المنزل، وتمتد من السادسة حتى 

وتمتكككد مكككن الثالثكككة عشكككر حتكككى الثامنكككة عشكككر سكككنة وتنقسكككم بكككدورها : فتفففرة المراهقفففة( 3

 : إلى فترتين متمايزتين هما

 .بداية المرهقة أو الفترة األولى من المراهقة( أ

الفتكككرة الثانيكككة مكككن المراهقكككة وفيهكككا يسكككتقر المراهكككق علكككى هويتكككه الجديكككدة، ويكككدافع ( ب

تفردها واستق لهاعنها وتصبح للشخصية 
1
. 

تكككزداد مفكككردات الطفكككل خككك ل هكككذه المرحلكككة بنسكككبة  :م فففاهر النمفففو اللغفففوي عنفففد الطففففل

 .عن المرحلة السابقة %20تزيد إلى 

 .وتميز لغة الطفل خ ل هذه المرحلة بالجمل المركبة الطويلة

ـكك تنمككو قككدرة الطفككل علككى التعبيككر التحريككري وتككزداد مككع انتقالككه مككن صككي إلككى  خككر فككي 

 .المدرسة

ـ يستطيع الطفل التمييز بين المترادفات كما يمكنه التعري على أضداد الكلمات
2
. 
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 : مرحلة إحداع األصوا  العشوائية( 2

يعمكككل الطفكككل فكككي هكككذه المرحلكككة علكككى إحكككدا  أصكككوات مختلفكككة تعلكككو أحيانكككا لتككككون  ●

أشككبه بالمنا ككاة وهككذه هككي المككادة التككي تشكككل منهككا الكلمككات فيمككا بعككد وبالتأكيككد أن الطفككل 

إذا شكككعر بالراحكككة والشكككيع والنظافكككة واألمكككان فإنكككه يصكككدر تلكككك األصكككوات أي المنا كككاة 

 .م كفايته من النوم أو عدم نظافتهويصر  في حاالت الجو  والمغ  أو عد

تتطكككور المنا كككاة عنكككد الطفكككل لتصكككبح حروفكككا أو أصكككواتا  :إحفففداع الحفففرو  التلقائيفففة ●

أقكككرب  لكككى الحكككروي أي أن الطفكككل فكككي بدايكككة األمكككر ال يقصكككد أن يصكككدر حروفكككا ولككككن 

يحككككد  أصككككوات أي تقككككوم اآلبككككاء بتشككككجيعه إلحككككدا  أصككككوات أقككككرب إلككككى الحككككروي 

ة وحككروي تصككدر مكككن الشككفاه وهنككاك حككروي تشككترك فيهككا األسكككنان وهنككاك حلقيككة وأنفيكك

 .وهذه المراحل يعتبرها العلماء متداخلة مع بعضها البعض

تبكككدأ هكككذه المرحلكككة المهمكككة عنكككد الطفكككل عنكككدما يصكككل  :التقليفففد واالسفففتجابة عنفففد الطففففل ●

إلكككى الثكككاني مكككن عامكككه األولكككى بحيككك  يصكككل إلكككى مسكككتوإ معكككين مكككن النضككك  العصكككبي 

وجي والعقلكككي يسكككمح لكككه بكككأن يككككون قكككادرا علكككى تقليكككد الكلمكككات والحكككروي التكككي والفسكككيول

 .ينطقها كل من هم حوله من  باء وأخوان وأصدقاء وأقارب

أي يعككككد أن يميككككز الطفككككل الحككككروي أو المقككككاطع أو كلمككككات  :مرحلففففة تمييففففز المعففففاني ●

 بسكككككيطة فيقكككككوم بكككككربط هكككككذه الكلمكككككات بأشكككككياء معينكككككة أي يكككككربط األسكككككماء بالمسكككككميات

 .الخاصة

يتفكككاوت السكككن الكككذي ينطكككق فيهكككا ككككل طفكككل كلمتكككه األولكككى بكككالر م مكككن  :الكلمفففة األولفففى ●

اهتمككام العلمككاء والبككاحثين بهككذا الموضككو  وقككد بككين أحككد البحككو  أن متوسككط السككن التككي 

 : ينطق فيها الطفل لكلمته األولى كالتالي

1
 

 

 : وفي مراحل اكتساب نمو  لة عند األطفال نذكر أيضا

  Arelingusticمرحلة ما قبل اللغة    ●
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  Bobbling stage(    المنا اة)مرحلة الثرثرة  ●

  Sound Imitation stageتعليم األصوات      مرحلة ●

  Stage of oerbal understandingeمرحلة التفهم اللفظي    ●

  Verbal utteranceمرحلة النطق اللفظي    ●

  Crying(  الصرا : )مرحلة ما قبل اللغة أو الك م ●

لقككككد عككككري ابككككن جنككككي اللغككككة بأنهككككا أصككككوات يعتبرهككككا كككككل قككككوم عككككن أ راضككككهم     

صكككككرا  صكككككوت  يكككككر قصكككككدي يصكككككدر الطفكككككل لعكككككدة أسكككككباب أهمهكككككا ألكككككم التغذيكككككة وال

 إلخ...واإلخرا  والمنبهات القومية مثل البرد والحرارة والخوي

وهككككي مقككككاطع مكككككررة تقتككككرن مككككن ( 1ـ  1)مككككن الشككككهر : Babblingالمنازعككككات ( 7

وتكككدعى بالمنا كككاة والكككك م فيمكككا بعكككد، إذ تكككرإ فرضكككية ( 10ـ  1)الكلمكككات مكككن الشكككهر 

للغككككة، ويتضككككح ممككككا سككككبق قواسككككم  ةالسككككتمرارية  ن المنا ككككاة مككككن الممهككككدات المباشككككرا

مشكككتركة بكككين الصكككرا  والمنا كككاة ومكككن أبكككرز الفكككروك بكككين الصكككرا  والمنا كككاة يظهكككر 

 : في الجدول اآلتي

 

1
 

   
                                                           

فوزيأحمدبنيياسين،اللغةخصائصها،مشكالتها،قضاياها،نظرياتها،مهاراتها،مداخلتعليمها،تقييمتعلمها، 1

.20،ص(دت)،(دط)جامعةالبلقاءالتطبيقيةكليةعجلونالجامعية

 مرحلة المنا اة  مرحلة الصرا  

 .يشترك مع الحيوان* 

 .يقترن بانفعاالت مولمة* 

 . ير إرادية* 

عشكككككوائية وال يسكككككير حسكككككب إيقكككككا  * 

 معين

 .أخذ عامل االكتساب ضعيي* 

 يخدم حاجة عضوية * 

 خاصة باإلنسان* 

تقتكككككرن فكككككي األ لكككككب مكككككع حالكككككت * 
 .الرضي

يمككككككن السكككككيطرة لحكككككد مكككككا علكككككى * 
 .الجهاز الصوتي

المنا كككاة ذات ألحككككان حسككككب حالككككة * 
 .الطفل الوجدانية

 .أثر عامل االكتساب أكبر* 

عضكككككوية أو  وقكككككد تخكككككدم حاجكككككات* 
 .                         وجدانية بفاعلية أكبر
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ينكككا ي الرضكككع نفسكككه فكككي البدايكككة وتظهكككر المنا كككاة فكككي الشكككهر : يخككك  المنا كككاة وفيمكككا  

الثالككك  ويسكككتمر لنهايكككة السكككنة األولكككى وتككككون أصكككوات عشكككوائية و يكككر مترابطكككة مثكككل 

 .وهي عبارة عن حروي الحركة(   أ)وينطق الحروي الحلقية مثل ( غ( ) )

حلقيكككة ثكككم يتطكككور ويبكككدأ الرضكككيع فكككي مرحلكككة المنا كككاة مكككن نطكككق أصكككوات الحكككروي ال

وهكككي ( ب ب( )م م)األمكككر بكككه  لكككى أن ينطكككق أصكككوات الحكككروي حكككروي الشكككفاه مثكككل 

(ه( )ن)أول الحروي األنفية مثل 
1
. 

وفكككي المنا كككاة ككككذلك أي بعكككد مضكككي شكككهر إلكككى شكككهر ونصكككي تقريبكككا، يبكككدأ الطفكككل     

يصكككدر أصكككوات ليسكككت كالصكككرا  تمامكككا، ويمككككن تصكككنيي هكككذه األصكككوات بشككككل عكككام 

 .أصوات أنفية ضيقة تعبر عن عدم االرتيا  : طين، النمط األولجدا في نم

أصككككوات مسككككترخية تصككككدر مككككن خلككككي الفككككم وتعبككككر عككككن االرتيككككا   :والففففنمط الثففففاني

واالسككككترخاء ويظهككككر أن هككككذه الحالككككة مككككن االرتيككككا  و يككككر االرتيككككا  تعتبككككر عرضككككا 

 .طبيعيا للحالة الفسيولوجية العامة

الثالكككك  والسككككاد  تقريبككككا يبككككدأ الطفككككل يشكككككل  وفيمككككا بككككين الشككككهر :اللعففففب الكالمففففي ●

اصكككواتا هكككي فكككي الواقكككع مرككككب مكككن األحكككري السكككاكنة والمتحرككككة معكككا، أي مقكككاطع مكككن 

" دادا" "بابككككا" "مامككككا"حككككرفين أو أكثككككر وبعككككض هككككذه المقككككاطع قككككد يشككككبه الكلمككككات مثككككل 

 " ح  ح " "تشو تشو"وبعضها ال يشبهها مثل 
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 : الطفل لغة:المبحع الثاني

وبككككاد  ذي بككككدء ال بككككد أن نفككككرك بككككين لغككككة  :اكتسففففاب اللغففففة ونموهففففا عنففففد الطفففففل ●

واكتسككاب اللغككة عنككد الطفككل ذلككك ألن لغككة  baby talkأو  baby languageاألطفككال 

األطفكككال عنكككد علمكككاء اللغكككة هكككي اللغكككة التكككي يكككتكلم بهكككا البكككالغون مكككع الطفكككل ويخكككت  

، حيكككككك  تتميكككككز لغككككككة األطفككككككال Sociolingusticsبدراسكككككتها علككككككم اللغكككككة االجتمككككككاعي 

بمسككككتويات صككككوتية وصككككرفية، ونحويككككة ودالليككككة تختلككككي عككككن اللغككككة التككككي يسككككتعملها 

عنكككد الطفكككل أو تعلكككم  Language acqustionالبكككالغون فيمكككا بيكككنهم، أمكككا إكتسكككاب اللغكككة 

فهمككا مككن موضككوعات علككم اللغككة النفسككي  Second languageلغككة أجنبيككة كلغككة ثانيككة 

Roycholinguistics مككككا اشككككرنا مككككن قبككككل والمقصككككود باكتسككككاب الطفككككل اللغككككة هككككو ك

دراسككة المراحككل المختلفككة التككي يمككر بهككا الطفككل منككذ لحظككة المككي د حتككى يسككتطيع الككتحكم 

فكككي لغكككة المجتمكككع الكككذي ولكككد فيكككه، ويسكككتعملها  البكككا حينمكككا يصكككل إلكككى السكككنة الرابعكككة أو 

الخامسة من عمره إلى األكثر
1
 

 : الطفولة أنواع األصوا  والتعبير في ●

 : أنواع األصوا  في الطفولة( 1

وهكككي األصكككوات الفطريكككة "وأصكككوات التعبيكككر عكككن االنفعكككاالت  :األصفففوا  الوجدانيفففة ●

التكككي تصكككدر مكككن الطفكككل فكككي أثنكككاء تلبسكككه بحالكككة انفعاليكككة مثكككل األلكككم، الجكككو ، الفكككر ، 

 .والغضب ومختلي أنوا  الصرا  الوجداني

لكككككك أن األصكككككوات الوجدانيكككككة الفطريكككككة التكككككي وذ: األصفففففوا  الوجدانيفففففة اإلراديفففففة( 2

تقككككدمت اإلشككككارة إليهككككا يككككدرك المحيطككككون بالطفككككل مصككككادرها ومثيراتهككككا فيعملككككون علككككى 

يتعمكككد البككككاء أو : وقفهكككا بتحقيكككق مكككا يعكككوز الطفكككل وقضكككاء مكككا يحتكككا  إليكككه، فتكككراه مكككث 

الصرا  أي يتمادإ فيهما بشكل إرادي حتى تحمله مربيته أو ترضعه
2
. 

وهككككي أصككككوات فطريككككة  يككككر تقليديككككة تصككككدر مككككن ": اإلثففففارة السففففمعيةأصففففوا  ( "3

 .الطفل في شهوره األولى حينما يسمع بعض األصوات

 

                                                           
2خليل،دراساتفياللسانياتالتطبيقيةأستاذعلماللغةدارالمعرفةالجامعية،كليةاآلدابجامعةاإلسكندرية،ىحلم 1

.170ص(دط)سيناةالسوقسد712األزاريطةستريشارعسو
عليعبدالواحدوافيانشأةاللغةعنداإلنسانوالطفل،نهضةمصرللطباعةوالنشروالتوزيعأسسهااحمددمحمإبراهيم 2
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  jeu vocalأواللعكككب اللفظكككي  Exercices roauscأصفففوا  التمرينفففا  النطقيفففة ( 4

يظهككككر لككككدإ الطفككككل حككككوالي الشككككهر الخككككام  ميككككل فطككككري إلككككى  Babillageأو اللفككككظ 

ين أعضككاء النطككق فيقضككي فتككرات طويلككة مككن وقتككه فككي إخككرا  اللعككب باألصككوات وتمككر

أصككوات متنوعككة عاريككة الداللككة وعككن قصككد التعبيككر وقككد سككمى البككاحثون هككذا النككو  مككن 

 .األصوات بالتمرينات النطقية أو اللعب اللفظي أو اللفظ

 : األصوا  التي يحاكي باا الطفل أصوا  األشياء والحيوانا ( 5

الكككريح، حفيكككي الشكككجر، خريكككر المكككاء، جمجمكككة الرحكككى، صكككرير البكككاب، درداب  هزيكككز)

ويعتمكككد هكككذه األصكككوات علكككى اسكككتعداد فطكككري عنكككد الطفكككل ...( الطبكككل، طنطنكككة األوتكككار

 .وهو  ريزة المحاكاة

األصففففوا  المركبففففة ذا  المقففففاطع والففففدالال  الوضففففعية التففففي تتففففأل  مناففففا الكلمففففا  ( 6

مككككن األصككككوات يأخككككذه الطفككككل عككككن المحيطككككين بككككه  فهككككذا النككككو : وتتكففففون مناففففا اللغففففة

بطريقكككة التقليكككد، وينكككدفع إليكككه تحكككت تكككأثير ميلكككه الفطكككري إلكككى المحاككككاة ولكنكككه مكككع ذلكككك 

 .إرادي في تكونه وفي استخدامه

 :   أنواع التعبير في الطفولة

 .التعبير الطبيعي عن االنفعال عن طريق األصوات ●

 .التعبير الطبيعي عن االنفعال عن طريق الحركات الجسمية ●

 .التعبير اإلرادي عن االنفعال عن طريق محاكاة النو  األول ●

 .التعبير اإلرادي عن االنفعال عن طريق محاكاة النو  الثاني ●

 .التعبير عن المعاني عن طريق محاكاة أصوات الحيوان و مظاهر الطبيعة ●

 (.الجمل و الكلمات) ني عن طريق اللغة التعبير عن المعا ●

التعبير عن المعاني عن طريق اإلشارات اليدوية و الجسمية ●
1
. 
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    :   ستعداده اللغوياالطفل ما قبل المدرسة و عوامل  ●

إن للبيئكككة دور مهكككم فكككي نمكككو الحصكككيلة اللغويكككة للطفكككل، و بيئكككة الطفكككل : عامفففل البيئفففة( 1

أفرادهكككا بصكككورة مباشكككرة و ككككذلك ع قتكككه مكككع األقكككارب و هكككي أسكككرته التكككي يتعامكككل مكككع 

األصكككدقاء و الجيكككران ، فالطفكككل الكككذي يتكككأقلم بسكككرعة مكككع أفكككراد أسكككرته و يكككتعلم معهكككم 

بصككورة مسككتمدة يكككون متقككدما فككي النمككو بعككك  الطفككل الككذي تكككون ع قتككه محككدودة مككع 

 .أفراد أسرته

رة فكككي مراحكككل نمكككوه األولكككى، إذا عنكككدما ينطلكككق الطفكككل بكثككك :عامفففل النضففف  الوجفففداني( 2

يتمكككرن علكككى النطكككق السكككليم و سكككيطر ذلكككك علكككى جانكككب التكككنف  لديكككه و نمكككو الكككرئتين و 

 .عض ت الصدر و الحنجرة و أوتار الصوت و اللسان

يعتبكككر تكككأخر النضككك  العقلكككي لكككدإ األطفكككال أحكككد العوامكككل التكككي  :تفففأخر النضففف  العقلفففي( 3

يكتسككككب معككككاني الكلمككككات وتركيككككب تكككككون سككككببا فككككي المتككككأخر فككككي نضككككجه العقلككككي لككككن 

الجمكككل، لكنكككه يكتسكككب ذلكككك فكككي النضككك  العقلكككي أن يسكككتجيب فكككي النمكككو اللغكككو ي بميكككزان 

 .في الخبرة في السنوات األولى من المرحة االبتدائية

ال أحكككد يشكككك بكككأن الكككتلفظ أمكككر مكتسكككب ولكككي  مكككن :الفففتلف  األول عنفففد الطففففل ●
1
قبكككل  

ا تعكككددت اللغكككات، إذن مكككن الحكككروي التكككي الفطكككرة ولكككو فطكككر اإلنسكككان علكككى الكككتكلم لمككك

، وذلككككك ألن هككككذه (m)والمككككيم ( y)واليككككاء المهموسككككة ( b)يككككتلفظ بهككككا الفككككل هككككي البككككاء 

الحكككروي يكتسكككبها عنكككدما يككككون فكككي مرحلكككة الرضكككاعة، يككككون قكككد تمكككرن علكككى رضكككاعة 

الحليكككب مكككن ثكككدي أمكككه أو الزجاجكككة ونتيجكككة لكككذلك يصكككدر تلكككك الحكككروي ويكككتعلم كلمكككات 

 .بسيطة

بكككأن الكككذي يكككتحكم فكككي الكككك م علكككى مسكككتوإ الكككدماغ ال ( broka)يكككرإ تلفيكككق بروككككا     

يبلككك  مرحلكككة التمييكككز العضكككوي إال بعكككد سكككبعة عشكككر شكككهرا مكككن الكككوالدة وعنكككدما يكتمكككل 

" د د د"العكككام األول مكككن نمكككو الطفكككل، حتكككى يككككون قكككد مهكككر علكككى تكريكككر مقكككاطع متماثلكككة 

ه يقلد األبوين أو األشخا وقد يتعرض لجملة من الصعوبات من النطق فترا
2
. 
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هنككككاك ثكككك   عوامككككل تككككوثر فككككي تغييككككر التفكيككككر عنككككد  :تغييففففرا  فففففي تفكيففففر الطفففففل ●

 : الطفل

للفكككرد الكككذي يكككوفر شكككروط النمكككو العقلكككي والمعرفكككي عنكككد األطفكككال  :النضففف  البيولفففوجي( أ

 .ويمكنهم من التفاعل مع البيئة االجتماعية

وهكككككذه (: Socialisation)التنشفففففئة االجتماعيفففففة : )االجتماعيفففففة والثقافيفففففة األنمفففففاط( ب

 .لها دور كبير في زيادة الخبرات عند األطفال وتوتر في تغير النمو المعرفي

ولهكككككا تكككككأثير واضكككككح فكككككي النمكككككو المعرفكككككي عنكككككد  :العوامفففففل االقتصفففففادية والماديفففففة( ج

األطفال
1
. 

ول األمكككر إلكككى أن التطكككور اللغكككوي البكككد مكككن اإلشكككارة أ :تطفففور اللغفففة عنفففد الطففففل ●

والتطكككور المعرفكككي يرتبطكككان ارتباطكككا وثيقكككا جيكككدا، وقكككد در  عكككدد مكككن علمكككاء الكككنف  

اللغكككوي الع قكككة بكككين القكككدرات اللغويكككة عنكككد األطفكككال وقكككدراتهم المعرفيكككة ويعتقكككد بعكككض 

أن الطفكككل ال يمكنكككه أن يعكككك ، علكككى شككككل لغكككة، سكككوإ األشكككياء ( Dale 1976)هكككوالء 

التكككي يسكككتطيع التعامكككل معهكككا معرفيكككا وعقليكككا، أي أن الطفكككل ال يمكنكككه اسكككتعمال واألفككككار 

كلمات أو جمل ذات معان أبعد من مستواه المعرفي من التطور
2
. 

أنكككه بكككدون " Jean Piaget" "جكككان بياجيكككه"يوككككد  :اللغفففة والتفكيفففر ففففي تربيفففة الطففففل ●

مكككن المسكككتحيل نضككك  اللغكككة اللفظيكككة التكككي تصكككب  التفكيكككر بالصكككبغة االجتماعيكككة يصكككبح 

ذكككككاء الطفككككل بصككككورة كاملككككة، فالكلمككككة المسككككموعة أو المنطوقككككة تحفككككز وتثيككككر االهتمككككام 

وتككككوقظ المككككرء وتغككككرإ بالفضككككول وتسككككاعد علككككى تبككككادل المعلومككككات وتقابككككل وجهككككات 

النظكككر ومعرفكككة التجكككارب الفرديكككة لككككل منكككا، إن اللعكككب والعمكككل مكككع زميكككل أو مجموعكككات 

يسكككاعده علكككى التحكككد  مكككع الكبكككار أو مكككع أترابكككه صكككغيرة أي وجكككود الطفكككل فكككي موقكككي 

يسكككهل عليكككه تعلكككم اللغكككة ويشكككبع ر باتكككه وهكككو فكككي نفككك  الوقكككت يعكككد طريقكككا مضكككمونا 

لتطوير التفكير واللغة عنده
3
. 
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.72،ص(دت)،(دط)عبدالهادي،النموالمعرفيعندالطفل،دكتوراهعلومتربوية،داروائلللنشرنبيل 

،(دط)شفيقفالحعالونة،سيكولوجيةالتطوراإلنسانيمنالطفولةإلىالرشد،دارالمسيرةللنشروالتوزيعوالطباعة 2

.712ص(دت)
.11ص(دت()دط)فل،دارالفكرالعربي،القاهرة،التربيةاللغويةللطسيبينيسيرجيو 3
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 : خالصة

نسكككتنت  ممكككا سكككبق أن اللغكككة هكككي األداة التكككي يعبكككر بهكككا الفكككرد أي الصكككغير والكبيكككر     

عكككن ككككل مكككا يكككدور فكككي ذاتكككه، وهكككي ال تخلكككق مباشكككرة كأعضكككاء الجسكككد بكككل تحتكككا  إلكككى 

وقككت للنمككو، وإن النمككو اللغككوي يبككدأ بعككد السككنة الثانيككة، حيكك  أن هككذه المرحلككة مككن أهككم 

 .عبيري والمفاهيميالمراحل من حي  المستوإ التحصيلي والت

فككككالنمو اللغككككوي قيمككككة كبيككككرة فككككي التعبيككككر عككككن الككككذات والتوافككككق االجتمككككاعي والنمككككو     

 .العقلي
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هنككككاك عككككام ن يجككككب يجككككب أخككككذهما فككككي االعتبككككار عككككن  :األطفففففال المعففففوقين لغويففففا ●

 :فح  و تشخي  و اضطرابات اللغة المسكن هما

 .عرض له الطفلدرجة الفقدان الوظيفي الذي ت( أ

و تجكككدر اإلشكككارة إلكككى : مسكككتوإ النمكككو اللغكككوي الكككذي وصكككل إليكككه الطفكككل قبكككل اإلعاقكككة( ب

أن اإلصكككابة المخيكككة تكككوثر كثيكككرا علكككى األداء الكككوظيفي للطفكككل مقارنكككة عامكككة فكككإن تكككأثير 

اإلصكككابة المخيكككة علكككى لغكككة الطفكككل يعتمكككد أساسكككا علكككى درجكككة اإلعاقكككة و مكككدإ تأثيرهكككا 

 (7002، 700: 7001 الشخ ،)على مخ الطفل 

 :السما  العامة للطفل المتأخر لغويا ●

 .أـ مشك ت اللغة اإلستعانية

 .ب ـ فشل الطفل في فهم أمر

 .  ـ ظهور الطفل و كأنه  ير منتبه

 . دـ إظهار الطفل صعوبة في فهم الكلمات المجردة

 .هـ ـ االخت ط في المفاهيم

 :مشكال  اللغة التعبيرية  ●

 .عدد المفرداتفي ة يالمحدود

 .عدم النضو  في الك م ●

 .عدم استغ ل الخبرات السابقة ●

 : السما  االجتماعية و الوجدانية ●

 .اإلحباط، الشعور بالذنب، العدوانية

...نمو األسنان، انشقاك الحلق :السما  الجسمية ●
1
 

 

 
                                                           

سعيدكمالعبدالحميدالغرابي،اضطراباتالنطقوالكالم،التشخيصوالعالج،دارالمسيرةللنشروالتوزيع،قسم 1

721ص(د،ط)التربيةالخاصةجامعةالطائف،
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 :ماذا يقول األطفال بين عشرة و إثنى عشرة شارا

عشكككر شهرا،يصكككبح الكككتلفظ أكثكككر وضكككوحا، و أكثكككر وثوقكككا، و نحكككو عمكككر عشرةكككـ أحكككد     

المتوافقكككة "  ةالمسكككما الثغثغكككة تصكككبح متواليكككات اللفظيكككة المتنوعكككة أكثكككر عكككددا بعكككد مرحلكككة

، التكككي تشككككل المقكككاطع اللفظيكككة المتككككررة خ لهكككا الجكككزء األكبكككر "مكككع المعيكككار المثكككاني 

كبيككككر نتاجككككه مككككن  نتجككككات الصككككوتية، يحككككين وقككككت يزيككككد فيككككه الطفككككل إلككككى حككككدممككككن ال

متواليكككات مقكككاطع لفظيكككة متعكككددة تتنكككو  فيهكككا الحكككروي الصكككوائت و الحكككروي الصكككوامت 

يككككون ضكككئي  بعكككد و محككككدد   Combinaisonبانتظكككام، و ر كككم أن مجكككال التركيبكككات 

 apabouyé oyeالصكككعوبات  مكككن الناحيكككة التلفظيكككة، فكككإن بعكككض األطفكككال يفضكككلون

oyé pabouyé ...\  خطابكككككا " أيكككككا " بينمكككككا تقكككككول " جكككككين" بهكككككذا الشككككككل تكككككتلفظ

مكككع ذلكككك تبقكككى  البيكككة المنتجكككات وحيكككدة  \...ebape haechlxo :baepechصكككغيرا

أو ثنائيكككة المقطكككع اللفظكككي و تسكككتمر الحكككروي اإلطباقكككة و ككككذلك المنخريكككة هكككي السكككائدة، 

نتاجككككات الحككككروي الصككككوائت وحككككدها تتضككككاءل لككككن حظ رضككككيعا بعمككككر عشككككرة أشككككهر، 

بعيككككدا كثيككككرا عنككككه وانسككككحبنا إلككككى الغرفككككة المجككككاورة ورحنككككا   يككككر نوضككككعنا الميكرفككككو

نراقبكككه عبكككر البكككاب المفتكككو ، سكككن حظه يلعكككب ويثغثككك ، عنكككدما يضكككرب علكككى مكعكككب، 

يطلككككق أصككككوات وجيككككزة مقككككاطع لفظيككككة معزولككككة، ثككككم يتوقككككي ويطلككككق وهككككو ينظككككر فككككي 

 ga ga/ثكم /  da da da/تعقبهكا سلسكلة مكن /  BA Ba Ba/الفكراغ سلسكلة طويلكة مكن 

ga. / 

تنتظكككككر الطفككككل مهمكككككات عديكككككدة (: تقطيفففففع وتجميففففع)كتشفففففا  معنففففى الكلمفففففا  افففففي  ●

لتشككككيل مفرداتكككه، أوال، يلزمكككه اسكككتخ   وحكككدات معكككاني الكككك م الكككذي يسكككمعه يتعلكككق 

األمكككر بعكككد ذلكككك باسكككتذكار الكلمكككات علكككى نحكككو يتكككيح تمييزهكككا واسكككتخدامها بقيكككت دراسكككة 

مسكككخ لكككو  "عمليكككات تقطيكككع الكككك م التكككي يقكككوم بهكككا األطفكككال الرضكككع لكككزمن طويكككل مثكككل 

لعلماء نف  اللغة المختصين بالنمو بالنسبة" ني 
1
. 

 : خطورة التخل  اللغوي عند األطفال ●

اهتمكككت األمهكككات عكككادة بمشكككاكل التغذيكككة والحالكككة الصكككحية لكككاوالد الصكككغار وحكككديثا،     

أدرك النكككككا  أهميكككككة المسكككككاحات المتخصصكككككة للعكككككب الطفكككككل ولككككككن الكككككوعي باألهميكككككة 

 .لطفل مازال دون المستوإاألساسية للكلمة في السنوات األولى من عمر ا

 

                                                           
وراتالهيئةالعامةالسوريةللكتاب،وزارةالثقافةدمشق،بينيديكتدوبوييسونـبادي،كيفيتعلمالطفلالكالم؟منش 1

.121ـ21م،ص7011(دط)
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كمككككا ي حككككظ لاسككككي أنككككه فككككي كثيككككر مككككن األسككككر وريككككاض األطفككككال يقضككككي الطفككككل     

أمكككام التلفزيكككون أو منهمككككا فكككي العكككاب فرديكككة " مثبتكككا"سكككاعات طويلكككة مكككن النهكككار صكككامتا 

أو فككككي الرسككككم الكتككككابي، فااللتزامككككات الكثيككككرة وعككككدم اإلعككككداد النفسككككي التربككككوي لككككك  

يكككل السكككريع لعكككدد األبنكككاء وميكككل األسكككرة، وهكككذا يتضكككح بصكككورة قويكككة فكككي الوالكككدين والتقل

المدينكككة إلككككى االنغكككك ك علككككى نفسككككها وارتفككككا  عككككدد األوالد فككككي أقسككككام ريككككاض األطفككككال 

ومحاولكككة المعلمكككات تمييكككز جوانكككب أخكككرإ أكثكككر إيمكككاء مكككن النشكككاط التربكككوي تكككودي إلكككى 

 ".متخلفين لغويا"أن يصبح العديد من األطفال 

هم واإلنتكككا  اللغكككوي عنكككد الطفكككل يعتمكككد علكككى االلتكككزام والحنكككان والمهكككارة التكككي فكككالف    

يكككككتم وضكككككع " "G,Francescato"يحفكككككزه بهكككككا الكبكككككار علكككككى االسكككككتما ، وكمكككككا يقكككككول 

اللغككككوي، وبصككككورة أكثككككر دقككككة، مككككن " المعجككككم"الطفككككل فككككي موقككككي يمكنككككه مككككن تكككككوين 

" كفكككاءة"ا بأنهكككا الخكككا  أو مجموعكككة مكككن الكككنظم التكككي نصكككي معرفتهككك" معجمكككه"تككككوين 

وذلكككك ألنكككه مكككن االمكككت ك الشكككخ  لهكككذه الكككنظم يسكككتمد المتحكككد  القكككدرة علكككى اسكككتخدامها 

بصكككورة أصكككلية وذات معنكككى فكككي الوقكككت نفسكككه وذلكككك فكككي المجكككال اللغكككوي الكككذي تناسكككبه 

هذه النظم
1
. 

 : التواصل مع األطفال ●

إن حيككككاة األطفكككككال الصكككككغار جككككدا تكككككدور حكككككول محككككور العائلكككككة واألشكككككخا  الكككككذين     

يعتنكككون بهكككم، ويعتمكككد تطكككور الطفكككل، ذككككرا ككككان أم أنثكككى علكككى مقكككدار االهتمكككام والرعايكككة 

الكككذي يكككوفره هكككوالء األشكككخا ، وينمكككو الطفكككل ويتطكككور جسكككديا وعاطفيكككا، مكككن خككك ل 

األسكككرة، ومكككع نمكككو الطفكككل ينمكككو الكككتكلم واللعكككب ومراقبكككة اآلخكككرين والمشكككاركة فكككي حيكككاة 

أيضا فهمه وقدرته على التعبير عن أفكاره ومشاعره 
2
. 

إن اللغككة مككا هككي إال أداة أو وسككيلة ممتككازة يعبككر بهككا الطفككل عككن نفسككه وتتطككور اللغككة     

 :عن الطفل اآلتي

ـكك منككذ بككدأ الطفككل الحككدي  وعمككره ثكك   أشككهر سككن حظ أنككه يككردد سلسككلة مككن األحككري 

نهايكككة، ولككككن إذا لكككم يسكككمع الصكككغير صكككوته جيكككدا فكككإن الكككك م ال يتطكككور تتكككرابط بكككدون 

 .عنده، فهناك ضرورة لمحادثة الطفل

 

                                                           
.10،17م،ص7001(دط)سرجيوسبينى،التربيةاللغويةللطفل،دارالفكرالعربيللنشروالتوزيعالقاهرة، 1
،التواصلمعاألطفال،كيفنساعداألطفالفيظروفالضيقوالنزاعات،بيسانللنشروالتوزيع،نعوميريتشمان 2

.01،ص1،1222غوثاألطفالالبريطاني،قبرص،ط
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بكككين الشكككهرين الخكككام  والسكككاد  فكككإن المناجكككاة تصكككدر عكككن الطفكككل بكككأحري صكككوتية     

والطفككككل فككككي هككككذا العمككككر يككككنظم كككككل إمكاناتككككه فككككي ( بابككككا و دادا)واضكككحة، إنهككككا مرحلككككة 

ت ويتسكككلى بهكككا وعلكككى الكبكككار مكككن حولكككه أن يعينكككوا األشكككياء جيكككدا النطكككق ويلعكككب بالكلمكككا

بابكككا ـ )ويعلمكككوا الصكككغير الكككك م بشككككل صكككحيح وسكككليم والكلمكككة السكككهلة فكككي هكككذا السكككن 

يتبلكككور الحكككوار بكككين الطفكككل ومكككن حولكككه وهكككو بكككين الشكككهرين الثكككامن والعاشكككر مكككن ( مامكككا

تامككككة وتتطككككور اللغككككة عملككككه فيبككككدأ الطفككككل باالسككككتما  والككككرد ويقككككول أولككككى الكلمككككات ال

بسكككهولة عنكككد الطفكككل الكلمكككة وراء الكلمكككة ويككككون مكككا يتعلمكككه الطفكككل حتكككى يبلككك  العكككامين 

مدهشا تماما 
1
. 

 : القدرا  اللغوية للطفل ●

تكككككدريب الطفكككككل علكككككى االسكككككتعمال الصكككككحيح للكلمكككككات، ولككككككن دون اإلسكككككراي فكككككي ( 1

 .أخطائه اللغوية

 .صات لهتشجيعه على التعبير عن أفكاره بحسن اإلن( 7

 .تدريبه على إلقاء أسطر قليلة من الكلمات أمام أسرته ومكافأته على ذلك ( 1

 .مساعدته في التمييز( 2

االهتمام بصحة الطفل لها من التأثير على نموه اللغوي ( 2
2
. 

 : ـ فوائد الحوار مع الصغار

بجككككرأة ـكككك يككككتعلم الولككككد اللغككككة بسككككرعة، ويكككككون لقنككككا، طلككككق اللسككككان، فصككككيحا، يتمتككككع 1

 .وشجاعة أدبية

ـككك يكتسكككب مكككنه  التفكيكككر المنطقكككي، ويسكككاعده علكككى ترتيكككب أفككككاره والتعبيكككر عكككن  راءه، 7

 .كما يدربه على سرعة البديهية

 

 

                                                           
جميعحقوقالنشر(تربوية،نموطبية،اجتماعية)إسماعيلعبدالفتاحعبدالكافي،موسوعةنمووتربيةالطفل 1

.121ص(دت)ن(دط)والتوزيعاإللكتروني،
ياسرمحمود،تربيةالطفلفنونومهارات،قطرالندىللنشروالتوزيع،شارعمسجدالحكمةأرضاللواءالمهندسين، 2

.12هـ،ص1210م،7002الطبعةالثانية،
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ـككك يدربكككه علكككى اإلصكككغاء الجيكككد لدخكككرين، وفهكككم مكككرادهم، ويكككتعلم مهكككارات االتصكككال 1

 .والحوار بطريقة عملية تدريبية

. ويحرك تفكيره وعقله ـ يقوي ذاكرته، ويثري تجربته،2
1
 

  خالصة    

نسككككتنت  ممككككا سككككبق أن موضككككو  االكتسككككاب اللغككككوي عنككككد الطفككككل، اهككككتم بككككه العلمككككاء     

العكككرب والغربيكككون ولكككه مكككن األهميكككة مكككا يجعلنكككا نختكككاره موضكككوعا، ومكككن وجكككوه هكككذه 

العمليكككة الدقيقكككة، وهكككي االكتسكككاب اللغكككوي عنكككد األطفكككال بوجكككه عكككام، وعنكككد متعلمكككي لغكككة 

ات لغيكككر أبنائهكككا، وهكككذا إن دل علكككى شكككيء فإنمكككا يكككدل علكككى أن لغكككة الطفكككل لغكككة مكككن اللغككك

 .ذات أهمية بالغة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
لحوارالوطنيخالدبنمسعودالحليبي،مهاراتالتواصلمعاألوالد،كيفتكسبولدك؟مركزالملكعبدالعزيزل 1

.11هـ،ص1،1211الطبعة
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 : التلفزيون وتأثيره على لغة الطفل: المبحع الثالع

تقكككدم وسكككائل اإلعككك م دورا مهمكككا فكككي بنكككاء المجتمكككع مكككن خككك ل مكككا تقدمكككه مكككن بكككرام      

 .حل مشك ته تربوية، اجتماعية، وثقافية تساعده في

والتلفككككاز أحككككد أهككككم هككككذه الوسككككائل اإلع ميككككة التككككي تشككككغل حيككككزا كبيككككرا مككككن أوقككككات     

كبارنكككا وصكككغارنا، لكونكككه األكثكككر انتشكككارا وتكككأثيرا فكككي حياتنكككا حيككك  تعلقكككت بكككه القلكككوب 

وارتبطكككت بكككه األفئكككدة وتكككأثر بكككه السكككلوك وأصكككبح اليكككوم لهكككم زادا لككككل مشكككتاك وتكككواك، 

التربيكككة الفعالكككة فكككي نقكككل القكككيم واألفككككار، والمفكككاهيم، ويسكككتخدم ويعكككد التلفكككاز مكككن وسكككائل 

فككككي نقككككل الفضككككيلة، و ككككر  العقيككككدة والككككدعوة إلككككى هللا، ولكنككككه قككككد يوجككككه كككككذلك لنشككككر 

الرذيلككككة وزعزعككككة العقيككككدة وبكككك  الجريمككككة ومسككككخ العقككككول، والطمكككك  علككككى القلككككوب، 

رها وتهكككبط شكككيو  الخمكككول والكسكككل وعكككدم الجديكككة، فتحكككري القكككيم اإلنسكككانية عكككن مسكككا

 .بالمعيار األخ قي

 John( جككككون بيككككرد)يرجككككع الفضككككل للعككككالم االسكككككتلندي  :نشففففأة التلفففففاز وتطففففوره ●

Bard  مكككن صكككناعة أول كميكككرا تلفزيونيكككة يمككككن مكككن خ لهكككا إرسكككال أول ( م1271عكككام

م أرسككككلت أول رسككككالة تلفزيونيككككة مصككككورة 1271إشككككارة تلفزيونيككككة ناجحككككة، وفككككي عككككام 

م بككككدا البكككك  1222أ، وبعككككد الحككككرب العالميككككة الثانيككككة عككككام .م. مككككن بريطانيككككا إلككككى الككككو 

م ظهكككر تطكككور فكككي 1211عكككام  التلفزيكككوني ينتشكككر بكككاللون األبكككيض واألسكككود فقكككط، وفكككي

البككك  فأصكككبح البككك  بالصكككورة ملونكككة فكككي بدايكككة الثمانينكككات بكككدأ االهتمكككام بتكككوفير الوقايكككة 

والسكككك مة للمشككككاهد مككككن خكككك ل االهتمككككام باإلضككككاءة الكاملككككة والشاشككككات التككككي ال تصككككدر 

اإلشاعات الضارة بالجسم 
1
. 

 : مميزا  التلفاز* 

ـككك التلفكككاز أحكككد الوسكككائل المهمكككة فكككي التربيكككة المسكككتمرة للنشكككر، وهكككو أحكككد وسكككائل التعلكككيم 

المفتكككو  الكككذي يسكككاعد علكككى اكتسكككاب المكككتعلم كثيكككرا مكككن القكككيم والمفكككاهيم، واإلتجاهكككات 

 : ومن مميزاته

 .ـ يعد التلفاز وسيلة تثقيفية وتعليمية وترفيهية

 .مه بأعمال أخرإـ يمكن للمشاهد االستما  والمشاهدة خ ل قيا

 .ـ يعطي المشاهد حرية االختيار ألكثر من قناة
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 .ـ المشاهدة التلفزيونية جماعية

ـككك يمككككن مخاطبكككة المشكككاهد بلغتكككه عكككن طريكككق ترجمكككة البكككرام   لكككى أكثكككر مكككن لغكككة أو 

 .الب  على أكثر من قناة

 .ـ يمكن فهم معظم البرام  التلفزيونية من قبل معظم المشاهدين

 .ة ثقافية وتعليمية وترفيهيةـ التلفاز وسيل

يمككككن أن يبككك  بكككرام  تتعكككارض مكككع قكككيم وعكككادات وتقاليكككد وثقافكككة ( 1 :عيفففوب التلففففاز ●

وديكككن المشكككاهدين، قكككد تكككودي المشكككاهدة الجماعيكككة إلكككى الفسكككاد الخلقكككي فكككي المجتمكككع، مكككن 

األسكككباب التكككي تشكككجع الجريمكككة والعنكككي والفسكككاد، عمليكككة اإلدمكككان علكككى مشكككاهدة التلفكككاز 

 .من فر  المطالعةتقلل 

أنكككه ( كيكككرت، أميكككل، جليفكككر)يقكككول علمكككاء الكككنف  واألطبكككاء أمثكككال  :الطففففل والتلففففاز ●

مككككن األفضككككل أال يبككككدأ الطفككككل مشككككاهدته للتلفككككاز فبككككل الدراسككككة ولكككككنهم علككككى يقككككين مككككن 

صككككعوبة تنفيككككذ ذلككككك، ألن أ لككككب بيوتنككككا الحاليككككة وبخاصككككة فككككي المككككدن الكبيككككرة ال تتسككككع 

ن مكككن  رفكككة لجهكككاز التلفكككاز الكككذي يكككرتبط بالجلسكككة العائليكككة لتخصككك   رفكككة أو حتكككى ركككك

حتككى أصككبح جككزءا منهككا فهككو يككدخل مبكككرا فككي المجككال البصككري للطفككل الصككغير، وكككل 

مككككا يمكككككن عملككككه فككككي هككككذا المجككككال هككككو إتبككككا  نصككككائح األطبككككاء وتوجيهككككاتهم أمثككككال 

ة إذ يقولكككككون بأنكككككه يجكككككب أن يتكككككرك الطفكككككل طكككككوي  أمكككككام الشاشككككك( ألبيرفلكككككور، كلكككككيفن)

الصغيرة حتى ال يصيبه التعب واإلرهاك 
1
. 

 : و ائ  التلفزيون ●

يجكككذب التلفزيكككون المشكككاهد بمكككا يحتويكككه مكككن تسكككلية ومتعكككة مكككن : الو يففففة الترفيايفففة: أوال

خككك ل الصكككور المليئكككة بالحرككككة والبهجكككة واأللكككوان والتكككي تسكككاعد علكككى اسكككتخارة الخيكككال، 

يكككدفع المشكككاهد وخاصكككة الطفكككل إلكككى حكككب فطريقكككة العكككرض واالختيكككار للبكككرام  الطريفكككة 

هككذا الجهككاز ومتابعتككه فيصككبح التلفزيككون وسككيلة باعثككة علككى السككرور واللككذة خاصككة عنككد 

 .قضاء أوقات الفراغ

يسكككتطيع التلفزيكككون أن يقكككدم المعكككاري والمعلومكككات المختلفكككة  :الو يففففة المعرفيفففة: ثانيفففا

قة عكككن الطبيعكككة ومكككا بطريقكككة ممتعكككة للمشكككاهد، تضكككيي إلكككى خبرتكككه خبكككرات جديكككدة وشكككي

فيهكككا مكككن كائنكككات أو عكككن البشكككر بمختلكككي بيئكككاتهم وأجناسكككهم، كمكككا يتعكككري علكككى مختلكككي 

الفنكككون واآلداب، كمككككا يقكككد شككككر  لمعلومكككات العمليككككة المتنوعكككة التككككي تسكككاهم فككككي تنميككككة 

القكككدرات العقليكككة خاصكككة لكككدإ األطفكككال، بكككذلك يجكككد الطفكككل الكثيكككر مكككن اإلجابكككات عكككن 
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فكككي ذهنكككه بكككل قكككد تدفعكككه إلكككى التفكيكككر وربكككط األسكككباب بالنتكككائ   التسكككاوالت التكككي يطرحهكككا

 .وتأخذ بيده على طريق التفكير المنطقي المنظم

يعمكككل التلفزيكككون كمتكككنف  عكككن الكثيكككر مكككن المشكككاعر  :الو يففففة النفسفففية واالجتماعيفففة ●

المكبوتكككة عنكككد األفكككراد وخاصكككة األطفكككال وقكككد تخلصكككه ولكككو لمكككدة محكككدودة مكككن الشكككعور 

ر، كمكككا يسكككاعد التلفزيكككون فكككي تنميكككة شخصكككية الطفكككل اجتماعيكككا بتبصكككيره بكككالقلق والخطككك

كمككا يسككاعد علككى "بنمككاذ  السككلوك المر ككوب فيككه اجتماعيككا مككن خكك ل البككرام  الهادفككة، 

إدراك األدوار االجتماعيكككة المختلفكككة وينمكككي فكككي نفسكككه الميكككل إلكككى اللعكككب الجمكككاعي مكككع 

بكككرام  التلفزيونيكككة الواعيكككة علكككى بيكككان أهميكككة دوره كفكككرد فكككي الجماعكككة، كمكككا تسكككاعد ال

اكتسككككاب القككككيم األخ قيككككة والدينيككككة المختلفككككة التككككي تسككككاعده علككككى التعامككككل مككككع أسككككرته 

ومجتمعكككه بأسكككلوب الئكككق فكككي مختلكككي المواقكككي التكككي يمككككن أن يتعكككرض لهكككا فكككي حياتكككه 

اليومية 
1
. 

 : واآلن نذهب إلى خصائص التلفزيون

لعصكككر الحكككدي  نظكككرا لخصائصكككه التقنيكككة يعكككد التلفزيكككون مكككن أهكككم وسكككائل االتصكككال فكككي ا

التكككي تميكككزه عكككن بكككاقي الوسكككائل، ويمتلكككك التلفزيكككون خصكككائ  فنيكككة تعمكككل علكككى التكككأثير 

، فقكككد أعطكككت الصكككورة للتلفزيكككون إمكانيكككة أن "الصكككور والصكككوت"فكككي المتلقكككين فيسكككتخدم 

يكككككون أقككككرب كثيككككرا إلككككى الشكككككل الشككككفهي وأكثككككر مباشككككرة فككككي االتصككككال، ولقككككد فاقككككت 

لتلفزيكككككون مصكككككداقية بكككككاقي الوسكككككائل وهكككككذا راجكككككع إلكككككى بعكككككدي الصكككككوت مصكككككداقية ا

والصككككورة مككككن جهككككة وكككككون النككككا  يقضككككون الوقككككت أمامككككه أكثككككر ممككككا يقضككككون مككككع 

يعكككككد التلفزيكككككون أقكككككوإ األجهكككككزة : * الوسكككككائل األخكككككرإ مكككككن خككككك ل المميكككككزات التاليكككككة

مكككا  اإلع ميكككة، إذ يعتمكككد علكككى الصكككوت والصكككورة والحرككككة واأللكككوان فكككي  ن واحكككد هكككذا

 .مكنه من عرض األحدا  بشكل مشوك وجذاب

يمتلككككك التلفزيككككون اإلمكانيككككات الفنيككككة التككككي تتككككيح لككككه اختصككككار الككككزمن بككككين حصككككول  ●

 .الحد  وعرضه على النا 

إن التلفزيكككككون وسكككككيلة مناسكككككبة فكككككي عكككككرض اإلع نكككككات إذ يسكككككهل اختيكككككار القطكككككا   ●

 .الخ...المستهدي باإلع ن من أي سن أو أي منطقة جغرافية

 

 

                                                           
(.دص)،(شلف)فرحاتنادية،التلفزيونوتأثيرهعلىالقيماالجتماعية،جامعةحسيبةبنبوعلي 1



مراحل النمو اللغوي عند الطفل:                                                   األول الفصل  

39 
 

إن التلفزيككككون مككككن أهككككم وأخطككككر : أثففففر التلفزيففففون علففففى قففففيم األطفففففال واتجاهففففاتام ●

الوسككككائل التككككي تنككككاف  األسككككرة والمدرسككككة فككككي عمليككككة التنشككككئة االجتماعيككككة والثقافيككككة 

إذا كانككككت األسككككرة تككككودي دورا : فككككي ذلككككك" عككككاطي شككككحاتة"لاطفككككال، ويقككككول الككككدكتور 

أيضككا دورهككا، فهككي تنقككل الطفككل إلككى أفككاك  بككال  األهميككة فككي تنشككئة الطفككل، فككإن للمدرسككة 

أوسككع مكككن المعرفكككة وتنقكككل إليكككه ثقافكككة المجتمكككع كككككل، ولككككن تكككأثير وسكككائل اإلعككك م يفكككوك 

ذلكككك، فهكككي تنقكككل إليكككه العكككالم الخكككارجي، وتزيكككد قدرتكككه علكككى التحكككرك التكككنف  وتخيكككل لهكككم 

 أنفسكككهم فكككي مواقكككي لكككم يجربوهكككا بعكككد، كمكككا تعكككود أذهكككانهم علكككى تصكككور تجكككارب أوسكككع

مككككن تجككككاربهم المباشككككرة والمحككككددة وعلككككى تخيككككل منككككاطق لككككم يشككككاهدوها، ألن مككككا يككككتم 

عرضكككه علكككى التلفزيكككون ال ينقطكككع تكككأثيره سكككاعة تقديمكككه بكككل يسكككتمر تكككأثيره بقكككد إقنكككا  

األفراد بها 
1
. 

لقكككد كانكككت األسكككرة فيمكككا مضكككى سكككاحة التكككدريب الوحيكككد لتنميكككة لغكككة الطفكككل وككككان مكككن     

بككككاء أكثككككر مككككع أطفككككالهم، وقككككرووا لهككككم واسككككتمعوا لهككككم، زاد المفهككككوم أنككككه كلمككككا تكلككككم اآل

 .احتمال أن يتعلموا استعمال اللغة بصورة جيدة

ومادامكككت الكلمكككات والعبكككارات المشكككابهة لتكككك التكككي يتكلمهكككا اآلبكككاء فكككي أيامنكككا هكككذه،     

تصككككدر عككككن جهككككاز التلفزيككككون، صككككار  بككككاء كثيككككرون يعتقككككدون أن األطفككككال الصككككغار 

رة مماثلككككة، إذ أولككككوا اهتمككككامهم لبككككرام  تلفزيككككون علككككى  ككككرار مككككا سككككيفيدون إفككككادة كبيكككك

يحككد  حككين يقضككون ذلككك الوقككت فككي التحككد  واإلصككغاء إلككى شككخ  حقيقككي فككي الحيككاة 

كتجربككة تربويككة " شككار  السمسككم"الواقعيككة، والواقككع أنككه مككع التقبككل العككام تقريبككا لبككرام  

أن مشككككاهدة البككككرام  إيجابيككككة ألطفككككال مككككا قبككككل سككككن المدرسككككة شككككعر كثيككككر مككككن اآلبككككاء 

ربمككككا تكككككون عمكككك  عقليككككا يفككككوك فككككي حككككدواه ا عمككككل  خككككر قككككد " التربويككككة"التلفزيونيككككة 

جكككاءت مخيبكككة " شكككار  سمسكككم"يوفرونكككه هكككم، ومكككع ذلكككك فكككإن النتكككائ  التربويكككة لبرنكككام  

لدمكككال، ذلكككك أن توقكككع نجكككا  البرنكككام  فكككي رد الهكككوة بكككين أطفكككال الطبقكككة الوسكككطى الكككذين 

ة وافكككرة فكككي البيكككت، وبكككين أولئكككك األطفكككال المحكككرومين مكككن علكككى فرصكككة لقضكككي احصكككلو

فكككر  كهكككذه لكككم يتحقكككق، علكككى الكككر م مكككن التخطكككيط للبرنكككام  بعنايكككة علكككى أيكككدي أبكككرز 

وأفضككككل االختصاصككككيين فككككي شككككوون الطفككككل درايككككة وإط عككككا، فاألطفككككال الفقككككراء لككككم 

الكككر م يلحقككوا بكككأقرانهم األكثكككر تميكككزا، بكككل لكككم يحققكككوا مكاسكككب تكككذكر مكككن أي نكككو ، علكككى 

األذكيكككاء ذوي اإلعكككداد الجيكككد ومسكككتويات " شكككار  سمسكككم"مكككن حرصكككهم علكككى مشكككاهدة 

فعلككككى ( االعتقككككاد الككككذي سككككاد فككككي السككككنوات األولككككى للبرنككككام )النضكككك  اللغككككوي الرفيعككككة 

الكككر م مكككن أن األطفكككال يبكككدون قكككدرا معينكككا مكككن التحسكككن فكككي تمييكككز الحكككروي واألعكككداد 
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ال تكككدل علكككى تحقيكككق أي مكاسكككب مهمكككة مسكككتمرة نتيجكككة للبرنكككام ، فكككإن مهكككاراتهم اللغويكككة 

في أثناء تقدمهم للمدرسة 
1
. 

هنكككاك طريقكككان نفككككر بهمكككا فكككي التلفزيكككون، وهمكككا يسكككتحقان اإلشكككارة إليهمكككا باختصكككار     

 :الطريق األول

هكككو أن معظمنككككا يعتقككككدون أن التلفزيككككون فككككي األصككككل وسككككيلة نسككككتخدم عيوننككككا أمامهككككا     

حقيقككة مهمككة جككدا موداهككا أننككا نتلقككى مككن خكك ل االسككتما   فقككط، ونتيجككة لككذلك فإننككا نغفككل

كككا مكككن المعلومكككات أكثكككر ممكككا نتلقكككى مكككن خككك ل المشكككاهدة ولككككي نختبكككر  إلكككى التلفزيكككون كما

هككككذه الفرضككككية فعلككككى المتشكككككك فيهككككا أن يشككككاهد التلفزيككككون خمكككك  عشككككرة دقيقككككة مككككن 

رتفعكككا برنكككام  إخبكككاري، أو حتكككى مكككن مشكككهد كوميكككدي وعليكككه أن يتكككرك صكككوت الجهكككاز م

ويطفكككل الصكككورة علكككى الجهكككاز بحيككك  تتحكككول إلكككى اللكككون األسكككود ثكككم بعكككد ذلكككك يشكككاهد 

التلفزيكككون مكككرة أخكككرإ دقكككائق عكككدة، ولككككن يجعكككل الصكككورة مرئيكككة، والصكككوت مختفيكككا، 

ثكككم علكككى المشكككاهد بعكككد ذلكككك أن يقكككرر ويحكككدد بينكككه وبكككين نفسكككه أي الوسكككيلتين التكككي تلقكككى 

وميكككدي الكككذي أذيكككع أمكككا الطريكككق الثكككاني فهكككو بهككا المعلومكككات أفضكككل، أو حتكككى الموقكككي الك

أن معظمنكككككا يعتقكككككدون أننكككككا ال حكككككول لنكككككا وال قكككككوة ككككككي تكككككوثر فكككككي طبيعكككككة البكككككرام  

التلفزيونيككة، إننككا نسككير فككي حياتنككا وكأنككه لككي  هنككاك مككا يمكككن أن نفعلككه حيككال التككأثير فككي 

 .ذلك المارد العم ك الذي يدير التلفزيون ويوجه إلينا برامجه

ال شكككككك أن اآلبكككككاء واألمهكككككات مهتمكككككون بالوقكككككت الكككككذي  :التلفزيفففففون سفففففار  الوقففففف  ●

يقضكككينه األطفكككال أمكككام التلفزيكككون، وهكككم فكككي اهتمامكككاتهم هكككذا يشكككبهون المكككربين تمامكككا، إن 

التلفزيككككون يغككككري األطفككككال إلككككى حككككد بعيككككد، وهككككو يسككككتطيع أن يحتككككل عقككككولهم ويشككككغلها 

بكككاء واألمهكككات فكككي أن يسكككتمروا فكككي تمامكككا، ففكككي أيكككام السكككبت صكككباحا، حيككك  ير كككب اآل

النكككوم إلكككى وقكككت متكككأخر نجكككد أن بكككرام  الكرتكككون التكككي تكككذا  فكككي ذلكككك الوقكككت تشكككغل 

األطفال 
2
. 

إن أثكككر التلفزيكككون فكككي األطفكككال أشكككد وأسكككر  مكككن تكككأثيره علكككى  :األطففففال والتلفزيفففون ●

الكبكككار، لكككذا نكككرإ األطفكككال يجتمعكككون قبالتكككه، تكككاركين مقاعكككدهم عنكككد عكككرض مكككادة مثيكككرة 

ويجلسككككون علككككى األرض قريبككككا منككككه متجككككاوبين مككككع حوادثككككه، متقمصككككين الشخصككككيات 

مككككن التككككي يعرضككككها، مقلككككدين لكثيككككر مككككن الحركككككات التككككي يشككككاهدونها، وتشككككير كثيككككر 

الدراسكككات فكككي مختلكككي بلكككدان العكككالم أن متوسكككط مكككا يقضكككيه الطفكككل الكككذي يتكككراو  عمكككره 
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سكككاعة ( 72ـ  17)بكككين سكككت سكككنوات إلكككى عشكككر سكككنة أمكككام الشاشكككة الصكككغيرة نحكككو 

 .أسبوعيا 

وهنكككاك أثكككر واضكككح للتلفزيكككون فكككي جوانكككب نمكككو شخصكككية األطفكككال منهكككا أن الطفكككل     

يكككون، قكككد يكككودي بكككه ذلكككك إلكككى تخلكككي فكككي الكككذي يقضكككي وقتكككا طكككوي  أمكككام شاشكككة التلفز

قدراتكككه علكككى التصكككور والتخيكككل واإلبكككدا  واالبتككككار، وهكككذا مكككا يتنكككاقض عكككادة والمطالعكككة 

التكككي تكسكككب األطفكككال النظكككر إلكككى الصكككورة المقكككروءة التكككي تمثلهكككا الحكككروي، ممكككا يكككودي 

اب إلكككى اسكككتيعابها وفهكككم مكككدلوالتها الفرديكككة والجماعيكككة والطفكككل عنكككدا يقكككرأ ويطكككالع الكتككك

يتمتكككع بقكككدرة علكككى التخيكككل الحكككر فكككي اسكككتخ   الصكككور والمعكككاني والمفكككاهيم مكككن خككك ل 

 .الحروي والكلمات والتراكيب

وعلكككى الكككر م ممكككا قيكككل عكككن التلفزيكككون، فإنكككه يظكككل وسكككيلة فعالكككة ومكككوثرة والسكككيما     

علكككى األطفكككال، فهكككو أول وسكككيلة اتصكككال جمكككاهيري يبكككدأ معهكككا الطفكككل اتصكككاال مباشكككرا 

لكككك ألن الفكككرد منكككذ والدتكككه يظهكككر كثيكككرا مكككن السكككلوك نحكككو العكككالم الخكككارجي دون وسككيط ذ

وهكككو منكككذ والدتكككه وفكككي األسكككابيع األولكككى يثبكككت عيونكككه علكككى أي مصكككدر ضكككوئي، لككككن 

ع قتكككه بكككالتلفزيون تبكككدأ فكككي السكككنة الثانيكككة وتعتمكككد هكككذه الع قكككة علكككى أهكككم حاسكككتين همكككا 

ن للحصكككول علكككى المعلومكككات، وعنكككد السكككمع والبصكككر اللتكككين تعتبكككران القكككانتين الرئيسكككيتي

بلكككوغ الطفكككل السكككنة الثالثكككة يككككون قكككد توصكككل إلكككى اختيكككار بكككرام  األطفكككال التكككي تعتمكككد 

على الخيال والحركة السريعة 
1
. 

 : سلبيا  التلفاز على حياة الطفل ●

 للتلفزيون تأثيرات جانبية سلبية على حياة الطفل اليومية نشير إلى بعضها

ممكككا ال شكككك فيكككه أن شاشكككة التلفزيكككون قكككادرة : لقلفففل الروحفففياالضفففطراب النفسفففي وا ●

علككككى أن تثبككككت فككككي الطفككككل أنظمككككة مككككن المبككككاد  والنككككوامي  والقككككيم، حتككككى البككككرام  

الترفيهيككككة والتسككككلية تسككككتطيع بالتككككدري  ودون أن يشككككعر الطفككككل أن تغيككككر موقككككي الطفككككل 

 .ورويته للعالم

فزيكككككون يسكككككتهلك الوقكككككت إن التل :القضفففففاء علفففففى كثيفففففر مفففففن النشفففففاطا  والفعاليفففففا  ●

المخصكككك  لككككبعض النشككككاطات والفعاليككككات بمعنككككى أنككككه يضككككيع الوقككككت الككككذي يمكككككن أن 

يسكككتخدم علكككى نحكككو أكثكككر فعاليكككة كمكككا يمنكككع األطفكككال مكككن القيكككام بنشكككاطات أكثكككر فائكككدة 

ويرسكككككخ ويثبكككككت فكككككي الكككككذهن أراء ووجهكككككات نظكككككر جكككككاهزة وأحاديكككككة الجانكككككب، فكككككإن 

فقكككط عكككن طريكككق إشكككغاله لمعظكككم وقكككتهم بكككل التلفزيكككون قكككد  يكككر محكككيط األطفكككال، لكككي  
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كككككذلك عككككن طريككككق حلولككككه محككككل العديككككد مككككن النشككككاطات والفعاليككككات األخككككرإ كاللعككككب 

عكككدم "إن األوقكككات التكككي يقضكككيها األطفكككال فكككي اللعكككب أو فكككي " عكككدم القيكككام بشكككيء محكككدد"

هكككي األوقكككات التكككي تنمكككي كفكككاءتهم وتكككراكم خبكككرات مكككن التجربكككة " القيكككام بشكككيء محكككدد

مباشرة الشخصية ال
1
. 

يعتبككككر التلفزيككككون مككككن أبككككرز االكتشككككافات فككككي القككككرن العشككككرين فككككي  :أهميففففة التلفزيففففون

ميكككدان االتصكككال وذلكككك للمزايكككا التكككي يتفكككوك بهكككا علكككى وسكككائل االتصكككال األخكككرإ، حيككك  

يبكككين الصكككوت والصكككورة وخاصكككة بعكككدما أصكككبحت ملونكككة، واسكككتطا  أن يحقكككق انتشكككار 

طككات المقربككة تصككلح واسككعا فككي كككل أنحككاء العككالم، وممككا زاد اإلقبككال عليككه أنككه وسككيلة للق

 .أكثر للكشي عن الشخصية وم محها أكثر منها لنقل األحدا 

وبالمقابككككل فهككككو وسككككيلة معقككككدة تسككككتخدم لغككككة الكلمككككات والصككككور المرئيككككة والصككككوت     

 .لتوليد االنطباعات وإثارة األفكار عند النا 

منفعككة تلهككي لككذلك فككإن قطاعككا معبككرا مككن المثقفككين الغككربيين يعتبككر أن التلفزيككون يقككدم    

عن القلق في حياة الوحدة والعزلة وعن سأم الحياة الزوجية 
2
. 

وينشكككأ علكككى جهكككاز التلفزيكككون بعكككض المعيقكككات منهكككا أحكككد أكبكككر جراحكككي المكككخ فكككي     

أثككككر التلفككككاز المباشككككر و يككككر المباشككككر علككككى تنميككككة " ، "بككككن كاسككككرون"العككككالم الككككدكتور 

ى األطفكككال إن نقطكككة التحكككول فكككي فكككي خطكككاب وجهكككه إلككك" السكككلوك العكككدواني لكككدإ األطفكككال

حياتككه كانككت يككوم أن أ لقككت والدتككه جهككاز التلفزيككون ممككا أجبككره علككى القككراءة، فككي حككين 

اعتكككاد اآلبكككاء واألمهكككات هكككذه األيكككام علكككى تكككرك أطفكككالهم جالسكككين أمكككام شاشكككة التلفزيكككون 

طككككوال اليككككوم دون محاولككككة التعككككري علككككى المضككككمون المقككككدم حيكككك  يتركككككونهم عرضككككة 

ن أن يقككككدم بمككككا فيككككه مككككن مشككككاهد عنككككي وقتككككل، أخككككذت تككككزداد تصككككرفات لكككككل مككككا يمككككك

األطفكككال العدوانيكككة أو عكككدم المبكككاالة لكككديهم، ولقكككد أثبتكككت األبحكككا  والدراسكككات أن معكككدل 

سكككاعة أسكككبوعيا بمكككا يتخلكككل ذلكككك مكككن  71جلكككو  األطفكككال أمكككام التلفزيكككون هكككو حكككوالي 

حسكككا  لكككدإ الطفكككل أي مشكككاهد عنيفكككة وخياليكككة ممكككا يكككودي إلكككى حكككدو  نكككو  مكككن تبلكككد اإل

أن الطفككككل ال يسككككتجيب انفعاليككككا لمشككككاهدة يفتككككرض أن يثيككككر االنفعككككال فكككك  يحككككزن مككككن 

مشاهدة الموت وال يتأثر لمنظر الدماء و ير ذلك 
3
. 
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رئكككي  قسكككم " مانفريكككد شبيتسكككر"فكككي حكككين ذككككرت وكالكككة األنبكككاء األلمانيكككة أن الخبيكككر    

األلمانيكككة " فوككككو "صكككر  لمجلكككة  الطكككب النفسكككي فكككي مستشكككفى أولكككم الجكككامعي بألمانيكككا

بكككأن وضكككع الطفكككل أمكككام جهكككاز التلفكككاز أو أجهكككزة تشكككغيل أقكككرا  الفيكككديو الرقميكككة، يثكككبط 

مككن التطككور اللغككوي لككدإ األطفككال، ولكككن القككائمين علككى بككرام  األطفككال فككي ألمانيككا لهككم 

رأي  خكككككر، إذ شكككككاد المسكككككوولون عكككككن مجموعكككككة مكككككن البكككككرام  الرائكككككدة المخصصكككككة 

وقكككد قكككال منظمكككو " مصكككاحبة الطفكككل علكككى مكككدار السكككاعة"ئهم القكككائم علكككى لاطفكككال بمبكككد

البرنكككام  إنهكككم يعملكككون علكككى مبكككدأ تنشكككيط الطفكككل خككك ل مرحلكككة النهكككار، ثكككم تقكككديم بكككرام  

فرنسكككا حظكككرت فكككي األعكككوام الماضكككية بككك  "تسكككاعده علكككى الهكككدوء قبكككل النكككوم يكككذكر أن 

دراسكككة قامكككت بهكككا وزارة أعكككوام، وذلكككك فكككي أعقكككاب نشكككر  1بكككرام  لاطفكككال األقكككل مكككن 

مشكككاهدة الرضكككع للتلفكككاز قكككد تنطكككوي علكككى مخكككاطر "الصكككحة الفرنسكككية أككككدت فيهكككا أن 

" شديدة
1
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 : خالصة

بكككأن التلفزيكككون هكككو وسكككيلة اتصكككال جماهيريكككة صكككغيرة الحجكككم انتشكككرت فكككي  نسكككتخل 

كككككل أرجككككاء العككككالم، فقككككد تطككككورت محطككككات البكككك  التلفزيككككوني تطككككورا مككككذه  وبسككككرعة 

 .فائقة، أصبح لدينا العديد من الفضائيات والقنوات العالمية المختلفة

عيشككه المجتمككع فككالتلفزيون يعتمككد علككى الصككورة والصككوت كمككا أنككه يعككك  الواقككع الككذي ي

مككككن خكككك ل تصككككويرها لككككذلك الواقككككع كمككككا هككككو وتقديمككككه للجمهككككور بالصككككورة المتحركككككة 

والصككوت معككا، وذلككك مككن أجككل جعككل الجمهككور يقتككرب منككه، فهككو يتميككز بالقككدرة الكبيككرة 

علكككى جكككذب الكبكككار والصكككغار حكككول شاشكككته، إذ يتكككوفر علكككى خصكككائ  تقنيكككة تكككوفر لكككه 

مكككن خككك ل أكثكككر مكككن قالكككب فنكككي، إضكككافة إلكككى  تقكككديم المعكككاري والمعلومكككات والسكككلوكيات

 نكككى اللغكككة التعبيريكككة لكككه وتنكككو  وتكامكككل عناصكككر التجسكككيد الفنكككي لمادتكككه وبسكككاطة بنيتهكككا 

ومضكككمونها وشككككلها وظكككروي وسكككهولة التعكككرض إليهكككا ومقكككدرتها علكككى اسكككتهواء وجلكككب 

 .االنتباه وخلق اإلحسا  بالمشاركة والتعاون
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" الرسفففففوم المتحركفففففة"ر بفففففرام  األطففففففال علفففففى لغفففففة الطففففففل تفففففأثي: المبحفففففع الرابفففففع

 ": أنموذجا"

إن ظهكككور التلفزيكككون كوسكككيلة اتصكككال جمكككاهيري، تعكككد تجسكككيدا لخ صكككة التقكككدم : تمايفففد

السككريع الككذي أحرزتككه وسككائل االتصككال منككذ أمككد بعيككد، فككالتلفزيون وسككيلة خاصككة تبعكك  

لم وأصككككبحت ضككككرورة بقنواتهككككا وصككككورتها رسككككائل وجككككدت مكانككككا فككككي كككككل أنحككككاء العككككا

ملحكككة فرضكككت وجودهكككا فكككي ككككل أسكككرة وأخكككذ مكانكككة هامكككة فكككي نفكككو  األطفكككال ألنكككه 

النافكككذة الصكككغيرة التكككي يرونكككا بهكككا العكككالم، وهكككي أداة ال تخلكككو مكككن التكككأثير علكككى الحيكككاة 

 .اليومية لاطفال وهذا ما جعل التلفزيون يقدم برام  خاصة باألطفال

لاطفككككال تعككككال  مشككككك ت المشككككاهد الصككككغير فككككي والبككككرام  التلفزيونيككككة الموجهككككة     

شككككتى المجككككاالت، فهككككي مصككككدر اسككككتيعاب لهككككم فهككككم يشككككاهدونها وتقككككدم لهككككم العديككككد مككككن 

النمكككاذ  التكككي تحكككوي السكككلوك اإليجكككابي وككككذا السكككلبي لكككذا يقبلكككون علكككى مشكككاهدتها وال 

 .يملون من ذلك

ا وكيفيكككة وهكككذا مكككا سنوضكككحه مكككن خككك ل تعرضكككنا لتعريكككي بكككرام  األطفكككال وتنوعهككك   

 .مشاهدتها من طري األطفال
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 : تعري  البرام  التلفزيونية الموجاة لألطفال

بككككالبرام  التلفزيونيككككة الخبككككرات المختلفككككة التككككي يقككككدمها التلفزيككككون فككككي فتككككرة  يقصككككد    

زمنيكككة محكككددة، بقصكككد تنميكككة المهككككارات فكككي المجكككاالت الشخصكككية واالجتماعيكككة بهككككدي 

تحقيككق قككدر مككن االسككتق ل واالعتمككاد علكككى الككنف  فككي المواقككي الحياتيككة المختلفككة وهكككي 

 .متنوعة موجهة للكبار والصغار

والبككككرام  التككككي ينتجهككككا التلفزيككككون ويوجههككككا إلككككى األطفككككال باعتبككككار أنهككككا تناسككككب     

نمكككككوهم العقلكككككي المعرفكككككي وتعكككككال  مشكككككك تهم، وتعبكككككر عكككككن المرحلكككككة العمريكككككة التكككككي 

 .يعيشونها

هككككي بككككرام  مختلفككككة تسككككاعد علككككى تنميككككة الجوانككككب الجسككككدية والنفسككككية واالجتماعيككككة     

لتفكيكككر واإلبكككدا  وينمكككي قدراتكككه ومهاراتكككه ويجعلكككه لاطفكككال، وتفكككتح أمكككامهم محكككاوالت ل

 .أفضل

البكككرام  التلفزيونيكككة الموجهكككة لاطفكككال بأنهكككا ككككل مكككا يقكككدم " صكككبري هاشكككم"ويعكككري     

لاطفككال عبككر التلفزيككون مككن عككروض، سككواء كانككت هككذه العككروض مككن اإلنتككا  المحلككي 

 .المستورد لما تحتوي من قص  وأف م وأ اني

هكككي البكككرام  المقدمكككة والوجهكككة "لكككرحمن فكككي هكككذه الدراسكككة بأنهكككا وتعرفهكككا عككك  عبكككد ا  

، وهككذه البككرام  تتخككذ أهككدافها فككي الوصككول إلككى (1ـ  2)ألطفككال مككا قبككل المدرسككة مككن 

 .جماهيرها المستهدفة

فبكككرام  األطفكككال فكككي التلفزيكككون تقكككدم مجكككاالت واسكككعة تكسكككب األطفكككال ثقافكككة واسكككعة     

صككككك  والحكايكككككات والمسكككككرحيات والشكككككعر وتثكككككري حيكككككاتهم وتزيكككككد فكككككي مكككككتعهم فالق

والموسكككككيقى والغنكككككاء واألخبكككككار والمسككككككابقات واأللعكككككاب والهوايكككككات وسكككككير األبطككككككال 

والمبككككدعين كلهككككا تتككككيح لثقككككافتهم أن تنمككككو وتتبلككككور، وتسككككهم فككككي تنميككككة قككككدراتهم اللغويككككة 

والعاطفيككككة واالجتماعيككككة والنفسككككية وتشككككارك فككككي تنشككككئتهم االجتماعيككككة، وتجعلهككككم أكثككككر 

ة بيئككتهم وعككالمهم الككذي يعيشككون فيككه، فهككي إذن كككل مككا يبثككه التلفزيككون مككن بككرام  إحاطكك

لاطفككككال سككككواء كانككككت ترفيهيككككة، تثقيفيككككة، تربويككككة، وهككككي البككككرام  تغككككر  فككككيهم القككككيم 

والسلوك وتعلم األطفال كيفية االندما  مع الحياة االجتماعية
1
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 : عربية حتى نتجاوز الواقعالبرام  الموجاة لألطفال في القنوا  التلفزيونية ال* 

يبكككدو أن تزايكككد عكككدد القنكككوات التلفزيونيكككة الموجهكككة لاطفكككال فكككي المنطقكككة العربيكككة لكككم     

يكككوثر بشككككل واضكككح، فكككي البكككرام  التكككي توجههكككا القنكككوات التلفزيونيكككة العربيكككة الجامعكككة 

لاطفكككال، واألكثكككر مكككن هكككذا أن النظكككرة لهكككا لكككم تتغيكككر كثيكككرا لتتنكككا م مكككع نمكككو الطفكككل 

لعربكككي، ومكككع تطكككور بيئتكككه الثقافيكككة واإلع ميكككة فعلكككى الصكككعيد الكمكككي، تشكككير الدراسكككات ا

إلككككى أن البككككرام  التلفزيونيككككة الموجهككككة لاطفككككال كانككككت قبككككل ثكككك   سككككنوات ال تتجككككاوز 

 .من مجمل البرام  التي تبثها القنوات التلفزيونية الجامعة الخاصة 2317نسبة 

مجمكككككل  %232معكككككة التابعكككككة للدولكككككة فقكككككد بلغكككككت أمككككا فكككككي القنكككككوات التلفزيونيكككككة الجا    

 (.72)البرام  التي تبثها

إن هككككذه النسككككب المتواضككككعة ال تعككككك  وزن الطفككككل العربككككي الككككديمغرافي، وال حجككككم     

 .الوقت الذي يخصصه للتلفزيون، لكن األمر يتجاوز المستوإ الكمي

يككككككاد إن هكككككاج  السكككككلطات العموميكككككة، وحكككككر  مسكككككوولي القنكككككوات التلفزيونيكككككة     

يختصككككر فككككي دفككككع اإلنتككككا  التلفزيككككوني الموجككككه للطفككككل سككككواء المحلككككي أو المسككككتورد 

لمراعككككاة الجوانككككب السياسككككية والدينيككككة، بكككككل تأكيككككد، إن هككككذا الحككككر  جيككككد وإن كككككان 

الكككبعض يكككراه ناقصكككا، لككككن حبكككذا لكككو تعكككدإ الحكككر  ذاتكككه إلكككى نكككو  اإلنتكككا  التلفزيكككوني، 

، ومضككككمونه الفكككككري والثقككككافي، ووقككككت وبعككككده النفسككككي والتربككككوي، وشكككككله التعبيككككري

برمجتككككه وأشكككككال تفاعككككل األطفككككال معككككه، فككككر م أن التجربككككة العالميككككة برهنككككت علككككى أن 

أفككك م الككككارتون ليسكككت المكككرادي اليتكككيم لبكككرام  األطفكككال التلفزيونيكككة إال أن القسكككم األكبكككر 

مكككا منهكككا فكككي القنكككوات التلفزيونيكككة العربيكككة الجامعكككة انحصكككرت فكككي هكككذه الرسكككوم، وهكككذا 

يفسكككر أن الميزانيكككات المتواضكككعة التكككي تخصصكككها القنكككوات التلفزيونيكككة لبكككرام  األطفكككال 

ةيبتلعها شراء الرسوم المد بلج
1. 

بكككككرام  األطفكككككال التلفزيونيكككككة هكككككي البكككككرام   :مميفففففزا  بفففففرام  األطففففففال التلفزيونيفففففة

 المنتجكككة والتكككي تحمكككل مضكككامين، وقيمكككا إنسكككانية، اجتماعيكككة، تربويكككة، سكككلوكية، دينيككككة،

وتتخككككذ أحككككد األشكككككال التاليككككة، أفكككك م الرسككككوم المتحركككككة، نشككككرات األطفككككال، البككككرام  

التعليميككككة، مسلسكككك ت األطفككككال ومج تهككككم، أفكككك م األطفككككال، باإلضككككافة إلككككى المسككككابقات 

 .التثقيفية والترفيهية
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للرسكككوم المتحرككككة إيجابيكككات متعكككددة  :القفففيم المتضفففمنة ففففي أففففالم الرسفففوم المتحركفففة ●

 ككككر  قككككيم التعككككاون، والصككككدك واألمانككككة باإلضككككافة إلككككى الط قككككة اللفظيككككة لككككدإ : منهككككا

تعكككرض الطفكككل : األطفكككال، وككككذلك سكككعة الخيكككال، فكككي حكككين أن لهكككا سكككلبيات عكككدة منهكككا

لعكككدد كبيكككر مكككن بكككرام  العنكككي والجريمكككة، ممكككا لكككه تكككأثير كبيكككر علكككى قكككيم الطفكككل وثقافتكككه 

 .تمع العربيفي المج

وذلككككك أن القككككيم العقديككككة لهككككا  :أثففففر الرسففففوم المتحركففففة علففففى القففففيم العقديففففة لألطفففففال ●

إيجابيكككات فكككي جانكككب اإليمكككان بكككاهلل تعكككالى واإليمكككان بالم ئككككة والكتكككب، وسكككلبيات واردة 

 .في العبارات التي تضمنتها القيم العقدية

 : أفالم الكارتون في التلفزيون اليمني ●

سككككاعات ( 2)علككككى نسككككبة مككككن العنككككي، وذلككككك مككككن خكككك ل عينككككة قوامهككككا  احتوائهككككا    

 .دقيقة من ساعات الب ( 12)و

احتككككواء بككككرام  األطفككككال علككككى قككككيم : مككككن بينهككككا: وتوصككككلت الدراسككككة إلككككى نتككككائ     

مر وبكككة مثكككل الشكككجاعة، والتعكككاون واإلخككك   فكككي العمكككل، واحتوائهكككا فكككي المقابكككل علكككى 

لخدا  قيم  ير مر وبة، كالعني والخوي وا
1
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 : خالصة

نسكككككتخل  ممكككككا سكككككبق أن بكككككرام  األطفكككككال فكككككي التلفزيكككككون هكككككي بكككككرام  تسكككككتهدي     

شككككريحة مككككن الفئكككككات العمريككككة، فخصكككككائ  هككككذه البككككرام  ال تكمكككككن فككككي محتواهكككككا أو 

مضككككمون مككككا تقدمككككه، بككككل فككككي جمهورهككككا المسككككتهدي، لككككذا ن حككككظ أنهككككا تتمتككككع بمرونككككة 

 .لهنستطيع أن نستوعب الكثير من أنوا  التعبير التلفزيوني وأشكا

ومككككن هنككككا نقككككول أن بككككرام  األطفككككال التلفزيونيككككة ليسككككت تلككككك التككككي تتحككككد  عككككن     

األطفكككال، بكككل التكككي تتحكككد  لاطفكككال، وتسكككمح لهكككم بكككالك م، وتصكككغي إلكككيهم، فكككي مجتمكككع 

 .نادرا ما يأخذ ما يقوله األطفال مأخذ الجد
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 : أخذ نموذجا بالتحدع عن الرسوم المتحركة ونتطر  اآلن إلى

تعككككد الرسككككوم المتحركككككة أو كمككككا يطلككككق عليهككككا أحيانككككا تسككككمية : الرسككككوم المتحركككككة*   

األفككككك م أو المسلسككككك ت الكارتونيكككككة مكككككن بكككككين البكككككرام  التلفزيونيكككككة الترفيهيكككككة التكككككي 

، يتعكككرض األطفكككال إلكككى مشكككاهدتها والتكككي ال يككككون لهكككا هكككدي تربكككوي او تعليمكككي واضكككح

و البكككا مكككا يكككرد تعريكككي الرسكككوم المتحرككككة فكككي المعجكككم والموسكككوعات ومنهكككا موسكككوعة 

تقنيكككة سكككينمائية تسكككمح بإنشكككاء شخصكككيات وعكككالم خيكككالي، كمكككا أنهكككا "السكككينما علكككى أنهكككا 

أحككككد أنككككوا  التحريككككك السككككينمائي الككككذي يعتمككككد علككككى مبككككدأ بكككك  الحيككككاة فككككي الرسككككوم، 

عكككدد مكككن الصكككور المتتاليكككة لكككبعض المنحوتكككات، الصكككور والكككدمى، وذلكككك بفضكككل تعاقكككب 

األشكككككال أو عككككن طريككككق عككككدد مككككن الرسككككوم التككككي تمثككككل المراحككككل المتعاقبككككة للحركككككة 

أمكككا عكككن المواضكككيع التكككي تعالجهكككا الرسكككوم .معتمكككدة علكككى مبكككدأ التسكككجيل صكككورة بصكككورة

المتحرككككككة فنجكككككد أنهكككككا تعتمكككككد علكككككى اسكككككتنباط واقتبكككككا  مضكككككامينها علكككككى الحكايكككككات 

رافيكككة، الخياليكككة والشكككعبية وقصككك  الحيوانكككات، التكككي تتعلكككق التاريخيكككة، الخ: والقصككك 

مواضكككيعها أساسكككا بالمغكككامرات والبطكككوالت، وقكككد تطكككورت مضكككامين الرسكككوم المتحرككككة 

" بيكككاض الكككثل "و"سكككندري "وأصكككبحت تختلكككي عكككن الرسكككوم التكككي كانكككت تبككك  قكككب ، فمكككن 

جككككان أيككككن تنتظككككر الفتككككاة الضككككعيفة فككككار  أح مهككككا لينقضككككها مككككن موقككككي مككككا ثككككم يتزو

وينجبكككان الكثيكككر مكككن األطفكككال ويعيشكككان فكككي سكككعادة، تغيكككرت هكككذه المواضكككيع وأصكككبحت 

 البيتهككا قتاليككة وحربيككة أكثككر منهككا عاطفيككة تعتمككد علككى إظهككار قككوإ خارقككة  يككر مرئيككة 

كالعفاريكككت والجكككان والكائنكككات المسكككحورة فضككك  عكككن اعتمادهكككا علكككى قصككك  البطولكككة 

بككككالقوة والشككككجاعة والمجازفككككة والككككذكاء والمغككككامرة المشككككتملة علككككى مواضككككيع مرتبطككككة 

" بككككات مككككان"و " سككككوبرمان"الحككككاد وتسككككرد بطككككوالت ال وجككككود لهككككا فككككي الواقككككع مثككككل 

و يككككرهم فلككككم نعككككد نشككككاهد إال أف مككككا قتاليككككة وحككككروب فضككككاء ومواضككككيع ال معنككككى لهككككا 

سوإ القتال بين سكان الكواكب، ولم يعد هناك من موضو  سواه 
1
. 

ن الرسكككوم المتحرككككة يعتبكككر مكككن الفنكككون خطيكككرة التكككأثير إن فككك :مميفففزا  أففففالم الكرتفففون

ألنككككه يعطككككي الفنككككان أو الرسككككام إمكانيككككات  يككككر محككككدودة تتككككيح لككككه الفرصككككة االنطكككك ك 

 .بخيال الطفل فيحلق به في عوالم  ريبة وقد تكون خيالية و ير متوقعة

 

 

                                                           
سنواتدراسةاستطالعية2و1األطفالبينت،تأثيرمضامينالعنفللرسومالمتحركةعلىسلوكيامكيريماليه 1

مذكرةتخرجلنيلشهادةالماجستيرفي7002،7010التعينةمناآلباءواألمهاتبالجزائرالعصمةخالليفيتمث

مص7010،7011دنبيلةبوخبزة.قياسجمهوروسائلاإلعالمتحتإشراف،أ:علوماإلعالمواالتصال،تخصص

171،110.
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ـكك تعتمككد علككى الخيككال أكثككر مككن اعتمادهككا علككى الواقككع ممككا يجعلهككا سككهلة التككأثير علككى   

الطفككل فتنقككل بككه لعككوالم مختلفككة فتجسككد لككه الشخصككيات ويقتنككع بهككا ويككتحم  لهككا ويتوحككد 

معهكككا، وقكككد تكككدفع الطفكككل للخكككوي أو الحكككب أو الككككره وهكككي عواطكككي ال تسكككتطيع وسكككائل 

 .االتصال األخر أن تولدها بسهولة 

ـككككك تمتكككككاز بالصكككككورة المعبكككككرة واأللكككككوان الجذابكككككة والقصككككك  المشكككككوقة والبطكككككوالت   

الخارقككة والطفككل بطبيعككة مرحلتككه يحككب كككل ذلككك كمككا أنهككا تتناسككب مككع طبيعككة العمليككات 

 .العقلية واالنتقالية عند الطفل

بككككالر م أنهككككا خياليككككة لكنهككككا قككككد تسككككتمد شخصككككيتها مككككن الواقككككع كاإلنسككككان والحيككككوان   

 .يتم استنطاقها بشكل فيه خرو  عن المألوي مما يعطيها سحرا خاصاوالجماد ثم 

 : أثر أفالم الكرتون في تنشئة الطفل* 

لكككي  مكككن اإلنصكككاي أن نعطكككي حكمكككا واحكككدا ألفككك م الكرتكككون بأنهكككا جيكككدة أو سكككيئة ألنهكككا 

تتككككراو  بككككين الحسككككن والسككككيل، ولكككككن متتبعهككككا يجككككد أن مسككككاوئها أكثككككر مككككن حسككككنها 

 .د العني التي تمر  بر أف م الكرتونويتضح ذلك في مشاه

تعكككود األطفككككال علكككى الكسكككل والخمكككول لجلوسككككه أمكككام التلفكككاز بككككدون  :اآلثفففار السفففلبية* 

 .حركة

ـكككك تنمككككي عنككككد الطفككككل نزعككككات عنككككي وعدوانيككككة مككككن خكككك ل العنككككي المقككككدم فككككي أفكككك م 

 .الكرتون

رات المخلكككة ـككك زعزعكككة العقائكككد الدينيكككة لكككدإ الطفكككل واالنحنكككاء لدخكككرين، وتبكككادل العبكككا

 .بالعقيدة، واشتمالها على السحر واالستهانة بالمحرمات وخلطها بالمباحات

ـكككك تقليككككل الككككروابط االجتماعيككككة بككككين األسككككرة وبعضككككها الككككبعض، ويسككككاعد علككككى تنميككككة 

العزلة
1
. 

 

 

 

                                                           
سنوات،مذكرةتخرجتدخلضمن02ـ01يمسعودة،تأثيرالعنففيأفالمالكرتونعلىسلوكملبينعريب 1

سترفيعلماالجتماعواالتصال،دراسةميدانيةعلىعينةمنأطفالابتدائيةملوكهامتطلباتالحصولعلىشهادةالم

.22م،ص7012م،7012إبراهيمبلديةالطريفاويالوادي
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وترجككككع أولككككى محككككاوالت تحريككككك الرسككككوم إلككككى ث ثمائككككة قككككرن مضككككى، حككككين كككككان   

فككككي أوضككككا  تعبككككر عككككن اسككككتعدادها للهجككككوم علككككى اإلنسككككان البككككدائي يرسككككم الحيوانككككات 

الخصككم، والثيككران وهككي تجككري فككي فككرار جمككاعي، أمككا بدايككة الرسككم المتحككرك بككالمفهوم 

ليبترفكككان ـ )الكككذي نعرفكككه فككككان عبكككارة عكككن رسكككوم لطكككواحين هكككواء فكككي حالكككة دوران 

وككككان سكككابقا لزمنكككه إلكككى  1211عكككام ( Piter oan musschenbroekموشكككنبروك 

تكككم عكككرض أول فكككيلم سكككينمائي بعكككدها بكككأكثر مكككن مكككائتي وخمسكككين عامكككا، حكككد بعيكككد حيككك  

( نتومكككا  أديسكككو)أمكككا أول فكككيلم رسكككوم متحرككككة فقكككد صكككيغه فنكككان مجهكككول يعمكككل لكككدإ 

Thomas Edison ) 1200وذلك عام. 

وفككن الرسكككوم المتحركككة هكككو فكككن تحليككل الحرككككة اعتمككادا علكككى نظريكككة بقككاء الرويكككة علكككى 

لثانيكككة بعكككد زوال الصكككورة الفعلكككي، و هكككي نفككك  النظريكككة مكككن ا 1/10شكككبكية العكككين لمكككدة 

العلميككككة التككككي بنيككككت عليهككككا صككككناعة الفككككيلم السككككينمائي، و إن كككككان فككككن التحريككككك يسككككبق 

 ...صناعة السينما، بمعناها التقني بحوالي قرنين من الزمان

هنككككاك عككككدد ال نهككككائي مككككن األشكككككال و التنويعككككات التككككي : أشففففكال الرسففففوم المتحركففففة* 

فكككككيلم الرسكككككوم ( 7002المدرسكككككة العربيكككككة للسكككككينما و التلفزيكككككون ) يتناولهكككككا يمككككككن أن 

 : المتحركة منها

  Animation of Objectتحريك األشياء * 

  Puppet animationتحريك العرائ  * 

  collage animationالملصقات المتحركة * 

  filmographeفيلمو جراي * 

  Visual squeezeالضغط البصري * 

  Pixilationالنقط تحريك * 

  Ultraviolet animationالتحريك باألشعة فوك البنفسجية * 

  Painted animationالتلوين على الفيلم * 

  Pinhel shadiw animation  الرسم بالدبابي* 
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 Pastel animation 1التلوين بالباستيل * 

والرسكككوم المتحرككككة أيضكككا هكككي مجموعكككة مكككن الصكككور أو الرسكككوم المعكككدة مسكككبقا بحيككك    

تمثكككل ككككل صكككورة طكككورا مكككن أطكككوار الحرككككة، تختلكككي ككككل منهكككا عكككن الصكككورة السكككابقة 

صككككورة فككككي الثانيككككة الواحككككدة بواقككككع ( 72)اخت فككككات طفيفككككة، ويككككتم عرضككككها بمعككككدل 

بقكككى الصكككورة علكككى شكككبكية صكككورة فكككي الدقيقكككة الواحكككدة، وهكككذا يعمكككل علكككى أن ت( 1220)

المشكككاهد قبكككل عكككرض الصكككورة الثانيكككة، فتبكككدوا الصكككورتان لحالكككة مسكككتمرة للجسكككم فيبكككدو 

وكأنكككه يتحكككول مكككن الوضكككع األول إلكككى الوضكككع الثكككاني الكككذي تمثلكككه الصكككورة الثانيكككة لكككه 

وهكككككذا، وهككككذه الرسككككوم قائمككككة علككككى ظككككاهرة بقككككاء اثككككر الصككككورة التككككي تعككككري إليهككككا 

(Reter Mack Roget )تسككتند إلككى احتفككاظ شككبكية العككين بتككأثير الصككورة التككي  وهككي

تتكون عليها لزمن مقداره عشر الثانية قبل أن تميز األثر التالي 
2

  . 

وخ صكككة القكككول علكككى مكككا سكككبق نسكككتنت  أن للرسكككوم المتحرككككة وجهكككان، وجكككه إيجكككابي   

 ووجككككه سككككلبي، فمككككن اآلثككككار السككككيئة للرسككككوم المتحركككككة تناولهككككا للموضككككوعات المتعلقككككة

بكككالعني والجريمكككة، ذلكككك أنهكككا تكككوفر عنصكككري اإلثكككارة والتشكككوي  الكككذين يضكككمنان نجكككا  

الرسكككوم المتحرككككة فكككي سكككوك التوزيكككع، ومكككن ثكككم يرفكككع أربكككا  القكككائمين عليهكككا،  يكككر أن 

مشكككاهد العنكككي والجريمكككة ال تشكككد األطفكككال فحسكككب بكككل تكككروعهم، إال أنهكككم يعتكككادون عليهكككا 

بهككككا وتقليككككدها ويككككوثر ذلككككك علككككى نفسككككياتهم تككككدريجيا ومككككن ثككككم يأخككككذون فككككي االسككككتمتا  

 .واتجاهاتهم التي تتضح في سلوكهم

تنميكككة الحككك  الجمكككالي وحكككب اإلطككك  ، تعزيكككز  :تفففتلخص فيمفففا يلفففي: اآلثفففار اإليجابيفففة* 

 .القيم اإليجابية

 : مشاهد العن  في أفالم الكرتون* 

إن نظرنكككا نظكككرة فاحصكككة لبكككرام  األطفكككال فكككي التلفزيكككون التكككي قكككد تمكككت إلكككى سكككاعتين   

منهكككا مسكككتوردة وكثيكككرا  ةيوميكككا فكككي بعكككض األحيكككان، ترينكككا أن أكثكككر مكككن خمسكككين بالمائككك

مككن بكككرام  األطفككال التكككي ننظكككر إليهككا علكككى أنهككا مجكككرد رسكككوم متحركككة أو أفككك م خياليكككة 

تعنكككى بتعقكككب بكككرام  العنكككي فكككي التلفزيكككون قكككد ليسكككت ككككذلك، إذ نجكككد أن منظمكككة أمريكيكككة 

صككككنفتها علككككى أنهككككا تمثككككل بككككرام  ذات درجككككة عاليككككة مككككن العنككككي، ولككككذلك فاألطفككككال 

مكتشككفون علككى كككل المضككامين العنيفككة فككي التلفككاز وحتككى مواضككيع ال ت ئككم جككيلهم وهككذا 

 .يودي في النهاية إلى فقدان طفولتهم
                                                           

بحثمقدمإلىمؤتمرالتربوي"دراسةتحليلية"عبدهللاالحولي،القيمالمتضمنةفيأفالمالرسومالمتحركةعليان 1

ـ71المنعقدبكليةالتربيةفيالجامعةاإلسالميةفيالفترةمن"التربيةفيفلسطينوتغيراتالعصر"األول

.771،777مص7002|11|72
تحركةعلميةفيتدريبالعلومفياكتسابالتالميذللمفاهيمالعلمية،مجلةجامعةدمشق،أثراستخدامبرامجرسومم 2

.121صدالشلوليمأمونالمومني،عدناندوالتـسع،7011الرابع،+،العددالثالث72المجلد
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عنيفككككة المتضككككمنة ألكثككككر مككككن عشككككر تصككككني أفكككك م الكرتككككون ضككككمن خانككككة البككككرام  ال  

مشككككاهد عنككككي فككككي سككككاعة، حيكككك  أن بككككرام  الرسككككوم المتحركككككة التككككي يعتبرهككككا  البيككككة 

األفكككراد بريئكككة وبعيكككدة ككككل البعكككد عكككن مكككا يمككككن أن يككككون ضكككارا ال تخلكككو هكككي األخكككرإ 

مككن صككور العنككي، وال تقككل خطككورة عككن تلككك األفكك م والمسلسكك ت علككى اعتبارهككا أنهككا 

طفكككل فكككي المتابعكككة كمكككا تحمكككل بكككين طياتهكككا شككككلي العنكككي الجسكككدي أقكككرب إلكككى ر بكككة ال

واللفظككككككي ويككككككتلخ  العنككككككي الجسككككككدي فككككككي الضككككككرب المبككككككر  والككككككرك ت العنيفككككككة 

ومحكككاوالت القتكككل الشكككنيعة فنجكككد أن  البيكككة أشككككال العنكككي الكبكككرإ ترتككككز علكككى عنصكككر 

 إظهككككار القككككوة البدنيككككة سككككواء عككككن طريككككق األعضككككاء أو اسككككتخدام األسككككلحة أمككككا العنككككي

اللفظكككي فيككككون عكككن طريكككق السكككب والشكككتم، والتهديكككدات اللفظيكككة، كقكككول أيهكككا األحمكككق 

سكككأقتلك، سكككأنتقم منكككك، ناهيكككك عكككن أفعكككال األمكككر مثكككل فجكككر، أخطفكككه، عذبكككه، أطلكككق النكككار 

عليككه، أقتلككه، وكككذلك نجككد أن العنككي هككو الرسككالة األكثككر شككيوعا وانتشككارا فككي التلفزيككون 

ن علكككى األقكككل فيهكككا مقكككاطع العنكككي باإلضكككافة مكككن بكككرام  التلفزيكككو %10حيككك  نجكككد أن 

إلى الرسوم المتحركة 
1
. 
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 : خالصة

يتضكككح ممكككا سكككبق علكككى أن الرسكككوم المتحرككككة تسكككتخدم فكككي إنتكككا  القصككك  الدراميكككة   

، فهككككي أسككككلوب فنككككي إلنتككككا  أفكككك م مرئيككككة، فهككككي ةالهزليكككك القصككككيرة واألفكككك م الكوميديككككة

بأيككدي األطفككال مككن خكك ل أوراك كرتككون ملونككة يككتم عبككارة عككن فككن ممتككع وبسككيط ينجككز 

رسككككمها وتقطيعهككككا إلككككى أجككككزاء وإلصككككاقها ببغضككككها الككككبعض ثككككم إحيائهككككا عككككن طريككككق 

التصكككوير والتحريكككك وتككككون هكككذه الرسكككومات قصككك  مكككن حيكككاة األطفكككال وأح مهكككم أو 

قصكك  تسككرد مككن نسككي  خيككالهم الخككا  لتصككبح فككي النهايككة فككيلم رسككوم متحركككة ومككن 

المتعككة، تنميككة قككدرات الطفككل الذهنيككة، تغييككر سككلوك : هككا أهككداي معينككة منهككاثمككة يصككبح ل

 .الطفل، تعلم تقنيات جديدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



دراسة تحليلية لقناة سبيس تون المحقق كونان أنموذجا  :                      الجانب التطبيقي  

56 
 

   تعري : قناة سبيس تون : 

هككككي قنككككاة تلفزيونيككككة عربيككككة مجانيككككة متخصصككككة فككككي الرسككككوم المتحركككككة و بككككرام    

بفتكككككرة أطفكككككال ضكككككمن تلفزيكككككون البحكككككرين  7000األطفكككككال، بكككككدأت بالبككككك  بككككك ذار عكككككام 

األول فكككي دمشكككق و : ، لهكككا مقكككران7001الحككككومي و انطلقكككت كقنكككاة مسكككتقلة بحزيكككران 

تحكككدد أصكككناي الرسكككوم القنكككاة لهكككا عشكككرة كواككككب : فكككي دبكككي 7002الثكككاني افتكككتح فكككي 

 . المتحركة مع العمر

 : قنوا  سبيس تون ●

تبككك  سكككبي  تكككون ثككك   قنكككوات فكككي الكككدول العربيكككة هكككي قنكككاة سكككبي  تكككون العربيكككة و     

قنكككاة سكككبي  تكككون اإلنجليزيكككة و سكككبي  بكككور، أمكككا خكككار  الكككدول العربيكككة فتبككك  قنكككاة لككككل 

 ...من الهند، كوريا، إندنونسيا، إيران

 : تون مج ت كثيرة و منها سبي  تصدر :مجال  سبيس تون ●

مجلكككة سككككبي  تكككون، مجلككككة فتيكككات و مجلككككة همتكككارو، و مجلككككة فلكككة، و مجلككككة فيفككككي و     

 .   مجلة درا ون بوستر

 :و سبي  تون في تعريفها لذلك

سكككبي  تكككون تقكككوم بعكككرض مسلسككك ت األطفكككال المدبجكككة باإلضكككافة إلكككى إنتكككا  بعكككض      

لاطفكككال و يمتلكككك سكككبي  تكككون مجموعكككة مكككن المسكككتثمرين  الفقكككرات التعليميكككة و األ كككاني

السكككوريين و تتضكككمن مجموعكككة مكككن الشكككركات المختصكككة بالطفكككل و اإلنتكككا  و الكككدوب   

 . و النشر

 : موقع سبيس تون اإللكتروني ●

موقكككككع األطفكككككال الرائكككككد الكككككذي يثكككككرإ حصكككككيلة الطفكككككل العلميكككككة و الثقافيكككككة و يطكككككور     

التواصككككل عككككن طريككككق البريككككد اإللكترونككككي و منتككككديات مهاراتككككه االجتماعيككككة مككككن خكككك ل 

الموقككع، يشككمل الموقككع العديككد مككن األبككواب التككي ينصككح بالتوجككه لهككا حيكك  أنهككا تتناسككب 

مكككع جميكككع اهتمامكككات األطفكككال علكككى اخت فهكككا و تنوعهكككا يعتمكككد الموقكككع فكككي أبوابكككه علكككى 

بكككون،  أبجكككد، أكشكككن، مغكككامرات، زمكككردة، رياضكككة، بكككون) كواككككب سبيسكككتون المعروفكككة

( كوميديا، تاريخ، أف م، علوم
1
 

 و قد تم تفسير كل كوكب إلى األبواب التالية 

                                                           
1
."صد"قناةشبابالمستقبل"منتدى،رياضة،تعريفقناةسبيستون 
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تشككككمل مجموعككككة مككككن األخبككككار التككككي تتعلككككق بمجككككال الكوكككككب و أبطالككككه أو  :األخبااااار( 1

 .المنتجات الخاصة به

التكككي تتعلكككق بمجكككال الكوككككب التكككي  مجموعكككة مفيكككدة مكككن المقكككاالت المتحكككددة: المقفففاال ( 2

 تثري لغة الطفل و ثقافته المتنوعة حسب المكان و الزمان 

مكككن األلعكككاب الترفيهيكككة التكككي  يضكككم مرككككز األلعكككاب مجموعكككة متحكككددة: مركفففز األلعفففاب( 3

تتناسكككب مكككع مختلكككي أعمكككار األطفكككال و اهتمامكككاتهم و قكككد تكككم تقسكككيم األلعكككاب بنكككاء علكككى 

 .كواكب سبي ستون تصنيفا لهم و حتى يكون الوصول إلى اللعبة سه  على الطفل

يسكككعى الموقكككع اإللكترونكككي إلكككى مكككنح الطفكككل فرصكككة التواصكككل مكككع أقرانكككه  :المنتفففد ( 4

ل سككنة ضككمن بيئككة رافيككة تفككتح لككه مجككال التعبيككر عككن مكوناتككه و التعككري و مككنهم فككي مثكك

علكككى أشكككخا  جكككدد و تطكككوير مهكككارات التواصككككل لديكككه، ثكككم تقسكككيم المنتكككديات بحسككككب 

تقسكككككيم الكواككككككب، و يمككككككن للطفكككككل المشكككككاركة فكككككي أي مكككككن هكككككذه المنتكككككديات و طكككككر  

المنتككدإ لاطفككال المواضككيع التككي تهمككه و التواصككل مككع األصككدقاء أينمككا كككانوا قككد يكككون 

سكككنة يمككككن لهكككم حريكككة االختيكككار و التصكككميم و اإلبكككدا  و إخكككرا   12إلكككى 02مكككن عمكككر 

 . مواهبهم و التعري على بعضهم

يمككككن للطفكككل التواصكككل مكككع أصكككدقائه علكككى الموقكككع و ذلكككك بعكككد  :البريفففد اإللكترونفففي( 5

 .إضافة أسمائهم إلى دفتر العناوين

ت سككككبي سككككتون و منتجاتهككككا، يقككككدم مركككككز نظككككرا التسككككا  شخصككككيا :مركففففز التحميففففل( 6

 .التحميل مجموعة من الصور و الخلفيات و الملفات الصوتية المتنوعة للتحميل

للطفكككل إمكانيكككة إنشكككاء موقعكككه  Site Boulderتمكككنح أداة  :إنشفففاء الصففففحة الخاصفففة( 7

الشخصككككي و تحميككككل صككككوره و ملفاتككككه كمككككا يجككككب ممككككا يككككدعم ثقتككككه بنفسككككه و يتككككيح لككككه  

 الخا  على صفحتهإضفاء ذوقه 

 : قنوا  سبي ستون ●

قنكككاة سكككبي سكككتون العربيكككة و : تبككك  سكككبي سكككتون أربكككع قنكككوات فكككي الكككدول العربيكككة هكككي    

 7011قناة سبي ستون اإلنجليزية التي أ لقت في يناير 
1
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أمكككا خكككار   7012 عكككام فكككي بثهكككا  توقكككي قكككد و: بفففاورراديفففو سفففبيس  سفففتونسفففبي  ●

الصكككين، كوريكككا، أنكككدنو نسكككيا، إيكككران، سكككبي سكككتون : مكككنالكككدول العربيكككة فتبككك  قنكككاة لككككل 

 .الفارسية، سبي ستون الفارسية

لقككد بككدأ تعسككي قنككاة سككبي سككتون: "سففبي سففتون" تعسفف  قنففاة ●
1
م بحيكك   7001عككام  

عامكككا، فعنككككدما  17طككككوال مسكككيرتها التكككي تقككككارب   Speicetoonلكككم تككككن هككككذه حكككال 

، كانككككت رسككككومها المتحركككككة تعككككرض بشكككككل طبيعككككي، لكككككن 7000انطلقككككت القنككككاة عككككام

المحطكككة واجهكككت فيمكككا بعكككد، إتهامكككات باإلسكككاءة لإلسككك م مكككن جهكككات دينيكككة متعكككددة فكككي 

، 7001العككككالم العربككككي و ذلككككك حككككين بككككدأت عككككرض مسلسككككل البوكيمككككون الشككككهير عككككام 

تككككدريجيا بلككككورة سياسككككتها التككككي تتحككككد  عنهككككا اآلن، و التككككي يبككككدو أنهككككا  لتبككككدأ المحطككككة

 . تخضع لمزا  ديني محدد في المنطقة

و صككككار المتككككابع يتضككككاءل عككككن سككككبب اختفككككاء مشككككاهد طويلككككة، وحلقككككات كاملككككة مككككن     

و األسكككوأ، فتسكككود الشاسكككعة بنصكككفها، كمكككا يحصكككل فكككي مسلسكككل ( سكككاندي بيكككل) 2مسلسكككل

علكككككى ذكريكككككات جيكككككل كامكككككل مكككككن  Spacetoonسكككككتولي فبكككككأي حكككككق ن( لحكككككن الحيكككككاة) 

متكككابعي نفككك  األعمكككال، التكككي التعكككرض علكككى كافكككة الشاشكككات العربيكككة، منكككذ األربعينكككات 

 و حتى التسعينات         

 (: Spacetoon) إيجابيا  قناة ●

ـككك عكككرض الكثيكككر مكككن األمنيكككات المميكككزة التكككي يفضكككلها معظكككم األشكككخا  و مكككن تلكككك 

نككككان تجميككككع أجككككزاءه الكككذي أصككككبح مشككككهورا أكثككككر ممككككا توقككككع المحقككككق كو( 1: األنميكككات

 ...القنا (7الجميع،

و هنككككاك المزيككككد و ( الكككككابتن ماجككككد) الشككككبح( 2درا ككككون بككككول، ( 1الككككل يعرفككككه بككككالطبع 

 المزيد 

ـكك التنظككيم و تقسككيم األمنيككات بوضككع كككل أنمككي فككي كوكككب خككا  حسككب نككو  األنمككي     

يوجككد مككن يفعككل مثككل هككذا و يككنظم هكككذا، فهنالككك و هككذه فكككرة رائعككة ابتكرهككا القنككاة و ال 

تعكككرض علكككى هكككذا الكوككككب األمنيكككات القتاليكككة و : كوككككب  كشكككن: و هكككي... كواككككب 10

: التككي توجككد فيهككا كككل إثككارة و  مككوض أمثلككة لانميككات التككي تعككرض علككى كوكككب أكشككن

 ...المحقق كونان، داي  هزيم الرعد، داي الشجا 
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األقككككوإ، كوكككككب كوميككككديا تعككككرض علككككى كوكككككب  الخيككككر هككككو: عككككار كوكككككب األكشككككن    

: كوميككككديا األنميككككات المضككككحكة أمثلككككة لامنيككككات التككككي تعككككرض علككككى كوكككككب كوميككككديا

، كوكككككب مغككككامرات تعككككرض عليككككه (القنككككا ) ك سككككيك كرتككككون، نقككككار الخشككككب، ماسككككك

القكككط األسكككود، الماسكككة : األنميكككات الغيكككر عنيفكككة و لكنهكككا مليئكككة بالمغكككامرات المثيكككرة أمثلكككة

 ...الزرقاء

خكككك ل ( دقككككائق 2طولهككككا حككككوالي ) عككككرض دعايككككات ( Specetoon) سففففلبيا  قنففففاة ●

فتككرة عككرض كككل أنمككي و هككي طويلككة بالسككنة لبقيككة قنككوات األنمككي التككي تعككرض دعايككات 

) خككك ل فتكككرة  عكككدم كتابكككة أوقكككات عكككرض األنميكككات( 7لمكككدة دقيقتكككان أو ث ثكككة دقكككائق، 

أو عككدم عككرض جككدول كتبككت فيككه أوقككات عككرض األنميككات فككي كككل يككم ( تشككاهدون اليككوم

مككككث  خكككك ل ... هنككككاك بعككككض األخطككككاء القاتلككككة تعرضككككها القنككككاة( 1مككككن أيككككام األسككككبو ، 

) إنهكككم يقومكككون بعكككرض دعايكككة للملحكككق كونكككان و يقولكككون فكككي الدعايكككة... الفتكككرة األخيكككرة

يعككككرض حاليككككا و هككككذا خطككككأ ( الجككككزء الرابككككع) كونككككان و لكككككن (... كونككككان الجككككزء األول

قاتكككل، حيككك  أن هنكككاك الكثيكككر مكككن النكككا  الكككذين شكككاهدوا الجكككزء األول مكككن قبكككل، لكككذلك 

.عندما يشاهدون الدعاية يظنون بأن الذي يعرض هو الجزء األول
1
  

تكككولي سكككبي سكككتون اهتمامكككا خاصكككا بالمناسكككبات الدينيكككة و االجتماعيكككة المختلفكككة فنكككرإ     

سككككتون بشكككككل جديككككد فككككي شككككهر رمضككككان المبككككارك، حيكككك  تقككككوم بتغييككككر سككككتايل سككككبي 

الكواككككب و تضكككع فكككي بدايكككة ككككل كوككككب عبكككارة، رمضكككان ككككريم، و يبقكككى ذلكككك طكككوال 

شككهر رمضككان كمكككا تقككوم بعكككرض أنشككودة خاصككة بشكككهر رمضككان و تتككككون مقاطعككه مكككن 

ون عكككدة األنمككي أنكككا و أخكككي و لكنككه مكككدبل  بطريقكككة أخككرإ، حيككك  تككككون كأنشككودة و يجلبككك

و األ نيكككة رائعكككة جكككدا و يحبهكككا الجميكككع و هكككي ( مثكككل روض الفيكككديو) مقكككاطع مكككن األنمكككي

تكككتكلم بشككككل عكككام عكككن شكككهر رمضكككان و الصكككوم، كمكككا تعكككرض أحاديككك  نبويكككة و قصككك  

نبويكككة خاصكككة بهككككذه المناسكككبة الخاصككككة فكككي الككككدين اإلسككك مي، و يتميككككز شكككهر رمضككككان 

و هكككو برنكككام  سكككنوي علكككى الشاشكككة علكككى الهكككواء " كونكككان" علكككى سكككبي  تكككون ببرنكككام  

يعرض على قناة سبي  تون عصر كل يوم 
2
 

يعتبكككر األنيمكككي نوعكككا مكككن الرسكككوم المتحرككككة التكككي أنتجتهكككا اليابكككان، و التكككي : األنمفففي ●

القكككت شكككهرة كبيكككرة عالميكككا، و سكككبب هكككذه الشكككهرة التكككي حققهكككا هكككذا النكككو  مكككن الفكككن 

اسكككبة قصصكككه لجميكككع األعمكككار، و اليابكككاني، هكككو الجكككودة العاليكككة فكككي رسكككم الصكككور و من

بكككذلك ال يختلكككي عكككن الكرتكككون التكككي تنتجكككه ديزنكككي و الكككذي يسكككتهدي طبقكككة األطفكككال فكككي 

 . المجتمع

                                                           
 Spacetoonمنتدى،أفالم،إيجابياتوسلبيات 1
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 " سبيس تون " منتدى، زمردة، تقرير عن القناة الرائع  
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قنككاة سككبي سككتون هككي قنككاة مروحككة لإلعكك م حيكك  أنككه أثنككاء : تحليففل قنففاة سففبي سففتون ●

مشكككاهدة البكككرام  تعمكككل علكككى قطعهكككا، و تضكككع إع نكككات، فيصكككبح هكككذا الشكككيء مكككزع  

، أمكككا بالنسكككبة لإلع نكككات التكككي تكككرو  لهكككا مثكككل إع نكككات الغكككذاء مثكككل ككككورن نوعكككا مكككا

فلكككيك  و األلعكككاب الغربيكككة التابعكككة لشكككركة نيوبكككوي فكككإن ككككل ألعابهكككا و منتجاتهكككا موجكككودة 

فكككي السكككوك، و مكككن ثمكككة يتضكككح لنكككا أن قنكككاة سكككبي سكككتون تشكككجع الطفكككل علكككى اسكككتخدام 

و الهكككدي منهكككا هكككو SMSوMMSل اإللكترونيكككات الجديكككدة مثكككل الهواتكككي إلرسكككال رسكككائ

 . التسلية للقناة

واحكككدة مكككن أفضكككل قنكككوات األطفكككال، و التكككي نجحكككت فكككي " سكككبي سكككتون" تعتبكككر قنكككاة    

جعكككل قاعكككدة جماهيريتكككه كبيكككرة لهكككا العكككدد كبيكككر مكككن المشكككاهدين فكككي كافكككة دول العكككالم، 

 . بفضل التنو  الكبير في المحتوإ الذي تقدمه ما بين أشهر أف م األطفال

فعكككين األطفكككال تتكككأثر سكككريعا بكككاأللوان الرائعكككة و الرسكككوم المتحرككككة التكككي تبكككدوا و ايكككة   

لاطفككككال أن تحقككككق هككككذا و " قنككككاة سككككبي سككككتون" الروعككككة و الجمككككال، و التككككي نجحككككت 

 : تخطي األنظار إليها، و سوي تتناول معكم بعض المعلومات الخاصة بهذه القناة

 : لألطفال" سبي ستون "قناة  ●

تككأتي قنككاة سككبي سككتون لاطفككال علككى رأ  القنككوات التككي نالهككا نصككيب كبيككر عشككق و     

إعجكككاب الجمهكككور المشكككاهد، و يتضكككمن المحتكككوإ الكككذي تقدمكككه عكككددا مكككن أفككك م الكرتكككون 

المميكككزة، فضككك  عكككن مسلسككك ت األطفكككال المكككد بلجكككة، و األ كككاني الخاصكككة باألطفكككال التكككي 

انككككب هككككذا المحتككككوإ الترفيهككككي يوجككككد نجككككد عككككدد كبيككككر مككككن األطفككككال يرددهككككا، و إلككككى ج

محتكككوإ أيضكككا تعليمكككي مكككن خككك ل بعكككض فقكككرات التعلكككيم التكككي تقكككدمها لاطفكككال، لكككتعلمهم 

 . بعض األمور و األشياء الهامة في حياتهم

االنتشكككار السكككريع الكككذي حققتكككه هكككذه القنكككاة فكككي فتكككرة قصكككيرة توسكككعت هكككذه  و بفضكككل    

القنكككاة، لتتضكككمن عكككددا كبيكككرا مكككن القنكككوات التكككي ثبكككت باللغكككات المختلفكككة، و لسكككوء الحكككظ 

 . تم إ  ك بعض من هذه القنوات ألسباب قد ال نعلمها حتى هذه اللحظة

  و األخكككك ك و التسككككلية و و منكككا نسككككتنت  أن قنككككاة سككككبي سككككتون جككككاءت لتعلككككيم المبككككاد    

الترفيكككه علكككى أبناءنكككا فكككي نفككك  الوقكككت لتغنكككي جكككي  واعيكككا و هكككي أول قنكككاة تحكككافظ علكككى 

سككك مة مكككا تعرضكككه فكككي زمكككن قكككل فيكككه الحيكككاء و الرقابكككة علكككى أعكككين أطفالنكككا و كبارنكككا 

أيضككككا، و قنككككاة سككككبي سككككتون تعككككرض باللغككككة العربيككككة لاطفككككال فككككي الككككوطن العربككككي و 

و هكككذا إن دل علكككى شكككيء فإنمكككا يكككدل " شكككباب المسكككتقبل" شكككعار الشكككرك األوسكككط، تحمكككل

 . على أنها تنت  شبابا واعيا مزهرا تنميه على األخ ك العالية
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 (: نموذجا) المحقل كونان ●

كونككككان أي المحقككككق العظككككيم  ميككككه تانتيككككهباليابانيككككة تنطككككق  :تعريفففف  المحقففففل كونففففان ●

ة مانغككا للكاتككب  وشككو أو يككا مككا كونككان، و تتككرجم رسككميا إلككى المحقككق كونككان هككي سلسككل

حولككككت إلككككى مسلسككككل أنمككككي و حلقككككات أو فككككا و أفكككك م أنمككككي و ألعككككاب فيككككديو و وسككككائط 

، و تحولكككت إلكككى مسلسكككل أنيمكككي 1222يونيكككو عكككام  11أخكككرإ يابانيكككة، بكككدأت المانغكككا فكككي 

فككي اليابككان، و اسككتمر إصككدار الفصككول حتككى وصككلت إلككى أكثككر مككن  1221ينككاير  1فككي 

فكككي ترتيكككب  77المانغكككا الخاصكككة بكككالمحقق كونكككان فكككي المرتبكككة الفصككك  واضكككعة  200

المانغككككا األكثككككر إصككككدارا، فحققككككت المانغككككا نجاحككككا بككككاهرا بعككككدما وصككككلت عككككدد النسككككخ 

مليككككون نسككككخة، تنشككككر المانغككككا أسككككبوعيا فككككي  170المبيعككككة فككككي اليابككككان إلككككى أكثككككر مككككن 

األنمكككي  ثكككم يكككتم إنتكككا  حلقكككات 1222يونيكككو  11مجلكككت شكككونت سكككندي األسكككبوعية منكككذ 

الخاصكككة بهكككا بواسكككطة اسكككتديو توكيكككو مكككوفي شينشكككا، و يخكككر  الحلقكككات كينجكككي كودامكككا 

و ياسكككو يشكككيروا يامكككا موتكككو و تعكككرض فكككي اليابكككان علكككى قنكككاة نيبكككون تكككي فكككي، و قنكككاة 

 . يوميووري و قناة أني ماك 

يبكككدو بالسكككن السكككابعة مكككن عمكككره فكككي مدرسكككة ابتدائيكككة بالحقيقكككة هكككو  : كونفففان إيفففدوجاو ●

سينشككي كككودو و هككوال يككزال يحمككل نفكك  ذاكرتككه و عبقريتككه و هككو اآلن يعككي  فككي بيككت 

" ران مككوري مككع والككدها المتحككري الفاشككل، فككور كونككان العككي  فككي بيككت تككوك ومككوري 

تككككون لهكككا صكككلة ألنكككه قكككد تكككأتي بعكككض القضكككايا إلكككى توقكككو تحمكككل جكككرائم قكككد " والكككداران

بالعصكككابة ذو الم بككك  السكككوداء، مكككع توقكككو لكككم يسكككتطيع حكككل القضكككايا سكككابق إال أن كونكككان 

اسككككتطا  حلهككككا
1
ممككككا جعككككل توقككككو محققككككا مشككككهورا و تعككككري كونككككان بمدرسككككته علككككى  

 . الط ب أيومي و وجينتا و ميتسو و كوتوا فريق التحريات الصغير

 :ـ التعري  بالشخصيا 

  2: ـ العمر

ران مكككوري و توجكككو مكككوري، عضكككو فكككي فريكككق التحريكككات الصكككغير الكككذين : ـككك يعكككي  مكككع

الككككدكتور أجاسككككا، يوسككككاكو كككككودو، يوكيكوفوجيككككدما، أي هيبككككاراهيجي : يعرفككككون سككككرهم

 . 1217هات وري، كيد 

 إيجاد رجال العصابة الذي قاموا بتقليصه: ـ مهمته

نككككت مككككع هككككي صككككديقة سينشككككي بالمدرسككككة وهككككي تحبككككه لكنهككككا لككككم تخبككككره بككككذلك، كا: ران

          سينشككي فككي ليلككة اختفائككه و ظهككور كونككان و االعتنككاء بككه، هككي ال تعلككم بككأن كونككان هككو 
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سينشكككي لكنكككه شكككككت بكككذلك، ران قويكككة جكككدا و هكككي خبيكككرة فكككي الكاراتيكككه، هكككي تسكككتخدم 

 . الكاراتيه إليقاي المعتدين عادة

 توجد موري و أيري كيسا كي : األهل

  12: العمر

 B: نوعية الدم

 . مدرسة تيتان الثانوية: اسم المدرسة

 تجيد الكاراتيه و لعب الورك و الطبخ

 . سينشي كودو: تحب

 . والدها و كونان بعدما تقل : تعي  مع

 إرجا  والديها إلى بعض و البح  عن سينشي تو و موري : مهمتها

تو ككككو مككككوري هككككو و الككككدران المتحككككري الفاشككككل، كككككان يخسككككر فككككي علمككككه خاصككككة أن    

ن تككذهب باسككتمرار إلككى سينشككي لكنككه بعككد اختفككاء سينشككي و ظهككور كونككان أصككبح الزبككائ

.مشهورا في الب د و كل هذا بسبب كونان الذي كان يساعده في حل القضايا
1
  

 إيري كيساكي: زوجته

 ران: ابنته

 .محقل خاص: و يفته

قكككة مشكككاهدة سكككباقات الخيكككل، و النظكككر إلكككى الفتيكككات الجمكككي ت و الضكككحك بحما: الهوايكككات

هككو محقككق فاشككل جككدا لكنككه قككد يقككول أشككياء مفيككدة نككادرا، و هككو ال يعككي  مككع زوجتككه د، 

أ اسككا، الككدكتور أجاسككا هككو جككار سينشككي و هككو طيككب و هككو أول مككن علككم بسككر سينشككي 

حكككول تقلصكككه و كانكككت إحكككدإ فككككره هكككي بقكككاء كونكككان فكككي بيكككت ران و هكككو وفكككر لكونكككان 

صكككوات، النظكككارات المتابعكككة، المكككزال  ربطكككة العنكككق التكككي تغيكككر األ: ككككل احتياجاتكككه مثكككل

و طلكككب الكككدكتور أجاسكككا مكككن ران أن ... الكككذي يعمكككل علكككى طاقكككة أشكككعة الشكككم  و  يكككرهم

 . تعني بكونان بعدما قال لها أن والديه بالمتشفى، يعي  مع أي هيبارا حاليا
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 عالم: الوظيفة

 هو من قام باخترا  كل أدوات كونان 

هكككي الطفلكككة المتقلصكككة التكككي ككككان اسكككمها ميشكككو ميكككانو، هكككي : شفففيري ميفففانو \أي هيبفففارا 

أخكككذت نفككك  الكككدواء الكككذي ابتلعكككه سينشكككي و هكككي أيضكككا تعلكككم بسكككر سينشكككي، حاولكككت أخكككذ 

الككدواء السكككام لككككي تنتحكككر بعككد وفكككاة أختهكككا الكبكككرإ و هككي إحكككدإ أعضكككاء العصكككابة التكككي 

ت و هربككككت و لكنهككككا تقلكككك" عصككككابة السككككمك األسككككود"صككككنعت هككككذا الككككدواء                

 . من المخبأ و أصبحت إحدإ أعضاء فريق التحريات الصغير

 2: العمر الحالي

 12: العمر الحقيقي

 أخت أكيمي ميانو

 تعي  مع الدكتور أجاسا 

APT1  × 2112كانت أحد أفراد عصابة السمك األسود هي التي اخترعت السم
 

ع مقابلكككة فكككي فكككي مككك" المحقكككق كونكككان" لقكككد قمكككت بتحليكككل عينكككة و هكككي: تحليفففل الدراسفففة

لككككي نعكككري نسكككبة " مدرسكككة ابكككن خلكككدون، و مدرسكككة مفككك   العيكككد" مدرسكككتين ابتكككدائيتين

األطفكككال الكككذين يشكككاهدون الفكككيلم الككككارتوني للمحقكككق كونكككان و كانكككت اإلجابكككة علكككى النحكككو 

 :اآلتي

 :ستكون على هذا النحو: العينة

، و قكككد تكككم التركيكككز 1و الحلقكككة 121و الحلقكككة 10الحلقكككة : األسكككلوب الوصكككفي" كونكككان" 

 . و على ضوئها تم تحليل الحلقات األخرإ 10على                    الحلقة 

 مقابلتين فرديتين مع حالتين من األطفال: المقابال 

ـككك وصكككي الحالكككة الدراسكككية األولكككى، ريكككان زبكككالح، طالكككب مدرسكككة بكككن نيكككة عبكككد القكككادر 

 . رييتابع كونان باستمرار و هو من محبين شخصية تو  مو

وليككد زبككالح و هككو طالككب فككي مدرسككة بككن نيككة عبككد القككادر يتككابع : ـكك وصككي للحالككة الثانيككة

 . كونان منذ صغره و هو من محبي شخصية كونان و تو  موري

                                                           
.المرجعنفسه1
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 : حدود الدراسة

 .بن نية عبد القادر: المكان

 . صباحا، يوم االثنين 10الساعة : الزمان

و مسلسكككل أنمكككي و حلقكككات أوفكككاو كثيكككرا  كونكككان هكككي سلسكككلة مانغكككا: المقدمكككة: التحليفففل ●

 . من األف م اليابانية المشهورة

أخكككر  الحلقكككات كينجكككي كودامكككا و تايتشكككيرو و يامكككا موتكككو، و عكككرض فكككي اليابكككان فكككي     

 . قناة نيبون تي في و قناة يوميوري و قناة أني ماك 

انيكككة و األلم RTLيعكككرض المحقكككق كونكككان علكككى قنكككوات تلفازيكككة خكككار  اليابكككان منهكككا    

Ytv  الكندية و قناة Funimation األمريكية، سبي ستون و سي  بور العربيتين 

إن المحقكككق كونكككان أنمكككي تلفزيكككوني ينتمكككي إلكككى األدب البوليسكككي سكككواءا األكشكككن أفكككي    

درامكككا كوميكككديا فهكككو مخصككك  لفئكككة مكككن الفئكككات و هكككي فئكككة المكككراهقين لقكككد تكككم دبلجتكككه 

إلنجليزيككككة، أي برنككككام  يككككتكلم عككككن رجككككل شككككديد بكثيككككر مككككن اللغككككات منهككككا العربيككككة و ا

الكككذكاء قكككد تقلككك  بسكككبب عقكككار مكككا أسكككفته إيكككاه بعكككض العصكككابات و هكككو يمكككر بمجموعكككة 

 .من الجرائم و يقوم بحلها

لقكككد ظهكككرت أكثكككر مكككن عشكككرون شخصكككية رئيسكككية فكككي مسلسكككل المحقكككق : الشخصفففيا  ●

د مكككككن كونكككككان، باإلضكككككافة إلكككككى سينشكككككي ككككككودو و ران و تو كككككو مكككككوري يظهكككككر العديككككك

الشخصككككيات األخككككرإ مثككككل أفككككراد المنظمككككة السككككوداء و أفككككراد الشككككرطة باإلضككككافة إلككككى 

كايتوكيككككد أو ) متحككككري الغككككرب هيجككككي هككككاتوري و كككككايتو كوروبككككا و جككككودي سككككاتيمليون

 الذين يعلمون حقيقة ماجرإ سينشي( الل  الطائر

ظهكككككر كونكككككان ألول مكككككرة فكككككي حديقكككككة الم هكككككي بعكككككد أن تنكككككاول  :كونفففففان إيفففففدوجاوا ●

سينشككي ذلككك العقككار السككام و بالفعككل سككيعود إلككى مقاعككد الدراسككة مثككل كككل األطفككال الككذين 

ال يزالكككون فكككي سكككنة، فهكككو طفكككل ذككككي جكككدا يتعكككري كونكككان علكككى أصكككدقاء فكككي مرحلتكككه 

م شكككككلوا الدراسككككية الجديككككدة و هككككو يحككككاول أن يتهككككرب مككككن أفعككككالهم البائسككككة حيكككك  أنهكككك

الكككذي كثيكككرا مكككا يسكككاعد رجكككال الشكككرطة فكككي حكككل " التحريكككات الصكككغير" مجموعكككة بيكككنهم 

المشككككك ت، يعككككي  فككككي منككككزل كو ككككوري مككككوري مككككع صككككديقه ران مككككوري و هككككي ال 

تعكككري شخصكككيته الحقيقيكككة و لككككن تراودهكككا شككككوك بكككين الحكككين و اآلخكككر كونكككان يحكككاول 

عككككوه علككككى معلومككككات عككككن أن يصككككنع بككككراءة األطفككككال أمككككام الكبككككار و ذلككككك لكككككي يطل

كونكككان " الجريمكككة أو إلخفكككاء حقيقتكككه و يقكككدم نفسكككه أمكككام مكككن تكككربطهم صكككلة بالجريمكككة ب

 . و يكون ذلك بعيدا عن أعين رجال الشرطة و معارفه"  إيدوحاوا متجر خا 
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بطكككل مسلسكككلنا و هكككو طالكككب فكككي المرحلكككة " شكككاركو هكككولمز العصكككر: سينشفففي كفففودو ●

ا تقلكك  جسككده بسككبب العقككار الككذي أجبككر علككى أخككذه و عامكك 12الثانويككة يبلكك  مككن العمككر 

 12هكككو اإلبكككن الوحيكككد لوالديكككه الكككذين انكككتق  للعكككي  فكككي أمريككككا بينمكككا ككككان عمكككر سينشكككي

عامكككا، يعمكككل كمتحكككري خكككا  و هكككو فكككي الحلقكككات بحجمكككه الطبيعكككي نكككادر جكككدا فهكككو لكككم 

ت يرجكككع إلكككى حجمكككه الطبيعكككي خككك ل المسلسكككل إال ثككك   مكككرات و نكككراه فكككي ككككل الحلقكككا

بشككككل الطفكككل الصكككغير كونكككان يحكككب ران مكككوري كمكككا أنكككه يحكككاول إخفكككاء مشكككاعره عنهكككا 

فكككي بعكككض الحلقكككات، نكككرإ أنكككه يحبهكككا كمكككا أنكككه يريكككد طلبهكككا للكككزوا ، لككككن تقلككك  حجمكككه 

 . رجع لكونان و أنه كلما أراد البو  لها وقعه مشكله و منعت ذلك

ة للتحقيقكككات ال يمتلكككك والكككداران و هكككو شكككرطي متقاعكككد لديكككه وكالككك:  ـففف ران توجفففو مفففوري

القككدرة علككى حككل الجككرائم و لكككن كونككان يسككاعده بواسككطة أجهككزة الككدكتور أ اسككا، تو ككو 

مكككوري إنسكككان كسكككول يحكككب الشكككرب كثيكككرا و يغكككار مكككن نجكككا  سينشكككي فكككي حكككل الجكككرائم 

يعكككري اآلن باسكككم المحقكككق النكككائم يحكككب ابنتكككه كثيكككرا، ككككاد أن يفقكككد عملكككه بعكككد تنكككاق  

ونككككان فككككي حياتككككه تبككككدأ القضككككايا باالنتعككككا  و يكثككككر زبائنككككه زبائنككككه لكككككن عنككككد ظهككككور ك

فككككي الحقيقككككة أن كونككككان هككككو الككككذي يقككككوم بحككككل ) فيتبنككككى كونككككان ألنككككه وجككككه سككككعد عليككككه 

 .فهو سريع في التفكير و لي  ذكي ( القضايا بينما يحصد تو و موري الشهرة

إليكككه  مكككن المسلسكككل، بعكككد أن لجكككأ 7و قكككد عكككري حقيقكككة فكككي الحلقكككة : ـففف الفففدكتور أ اسفففا

ألنككككه جككككاره، فككككي البدايككككة لككككم يصككككدك الككككدكتور أ اسككككا أنككككه ( سينشككككي المككككتقل )كونككككان 

سينشكككككي و لككككككن بعكككككد أن بكككككرهن لكككككه كونكككككان صكككككدك مكككككا يقكككككول عكككككن طريكككككق بعكككككض 

اإلسككككتنتاجات صككككدفة، و هككككو الككككذي نصككككح كونككككان بإخفككككاء شخصككككيته حتككككى ال يتعككككرض 

علككككى حككككل  مقربككككوه لخطككككر المنظمككككة السككككوداء، فككككاختر  لكونككككان اختراعككككات تسككككاعده

الجككككرائم مثككككل سككككاعة اليككككد المخككككدرة و ربككككط العنككككق التككككي يسككككتطيع باسككككتعمالها أن يغيككككر 

صكككوته كمكككا يشكككاء و أيضكككا الحكككذاء المكككزود بطاقكككة الكككدفع القويكككة و الكككذي يعكككوض كونكككان 

عكككن سكككاقة قوتكككه قبكككل أن يكككتقل ، و هكككو مكككن األشكككخا  الكككذين يعرفكككون بحقيقتكككه و هكككو 

ع ران و أبيهكككا يحكككاول صكككنع مضكككاد للكككدواء مكككن اقتكككر  علكككى كونكككان أن يكككذهب للعكككي  مككك

 . الذي شربته سينشي
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)  21ظهكككر أول مكككرة فكككي الحلقكككة  (:والفففد سينشفففي بوسفففاكو كفففودوو يوكيكفففو كفففودو) 

و فككككي نفكككك  الحلقككككة عككككري مككككاذا حككككد  البنتهمككككا، عككككرض ( اختطككككاي كونككككان إيككككدوجاوا

عليككككه أنككككه يسككككافر معهمككككا فككككي الخككككار  و لكنككككه رفككككض ذلككككك و قككككال أن القضككككية تخصككككه 

 . وحده ال يحتا  إلى مساعدة

هككككو متحككككري صككككديق لسينشككككي اكتشككككي حقيقككككة : متحففففري الثانويففففة هففففاتوري هيجففففي ●

بعكككد أن حكككاول كونكككان مهووسكككو هولمزكككـ الجكككزء الثكككاني و ذلكككك )  21كونكككان فكككي الحلقكككة 

و لهككذا اسككتطا  كشككي  !تخككدير هيجككي ليحككل القضككية، و لكككن هيجككي لككم يككتم فككي الحقيقككة 

 (. حقيقة كونان

، تقلصكككت 172فتكككاة المنظمكككة السكككوداء المتمكككردة التكككي ظهكككرت فكككي الحلقكككة: أي هفففايبرا ●

و قككد تبناهككا الككدكتور أ اسككا ألنككه ال   APTX  4869مثككل سينشككي بعككد أن تناولككت عقككار 

ان تكككذهب إليكككه بعكككد مكككوت أهلهكككا و مقتكككل أختهكككا أكيمكككي ميكككانو مكككن طكككري المنظمكككة مكككك

 .السوداء

عكككري حقيقكككة كونكككان، و قكككد قكككام بكككالتنكر بزيكككه فكككي الفيلمكككين الثالككك  لينقكككذ : ـففف كفففايتو كيفففد

كونكككان مكككن كشكككي حقيقكككة و فكككي الثكككامن يسكككاعده ذلكككك علكككى خكككدا  الشكككرطة فكككي عمليكككة 

 . سرك الجوهرة التي كان يقوم بها

عضككككوه بكككارزة فككككي المنظمككككة السكككوداء و هككككي المككككرأة المفضكككلة لككككدإ زعككككيم : مففففونـففف بل

المنظمككة، ظهككرت للمككرة األولككى فككي حلقككة نيويككورك الخاصككة علككى أنهككا الممثلككة شككارون 

، هكككي تعكككري سكككر سينشكككي و أي و لكنهكككا بسكككبب أنهكككا فينيكككارد زميلكككة والكككدة سينشكككي ككككودو

تحككككب سينشككككي و طريقككككة تفكيككككره و ألنهككككا وعدتككككه أال تحككككاول أن ت حككككق أي فهككككم تكككككتم 

 . سره

و لكنككه قتككل علككى يككد  11و هككو عضككو فككي المنظمككة السككوداء ظهككر فككي الفككيلم : ـفف أبففريش

 . قناصي المنظمة

يوشككككيدا ) ء كونككككان هككككم أصككككدقا: فريككككق صككككغار التحككككري: ـفففف فريففففل المحققففففين الصففففغار

، شككككككلو هكككككذه الفرقكككككة لمسكككككاعدة مكككككن (أيكككككومي، نسكككككوبورايا ميتسكككككوهيكو، كوجيما ينكككككت

، اختكككر  لهككككم 1يحتكككا  للمسكككاعدة و أجيككككروا كونكككان علككككى االنضكككمام إلككككيهم فكككي الحلقككككة 

الكككدكتور أ اسكككا شكككارات فريكككق التحكككري و هكككي مكككزودة بهكككاتي ال سكككلكي باإلضكككافة إلكككى 

 لماء ساعات اليد المضيئة المقاومة ل

هككو العقككار الككذي طورتككه شككيو ميككانوو الككذي قلكك  سينشككي   APTX_ 4869: ـفف العقففار

 .كودوا ليصبح كونان إيدوحاوا
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لكككه دور هكككام و " المحقكككق كونكككان" يتضكككح ممكككا سكككبق أن المسلسكككل الكرتكككوني: ملخفففص ●

أهميكككة بالغكككة فكككي حيكككاة الطفكككل و ذلكككك أنكككه يتفكككق مكككع بكككرام  األطفكككال التكككي تعتمكككد علكككى 

الكككدراما فكككي عكككرض أفكارهكككا، تقكككوم بعكككرض المحتكككوإ المعرفكككي بطريقكككة ضكككمنية  يكككر 

ل و أوضككح مككن طريقككة مباشككرة، و التككي تتككيح للطفككل تعلككم المفككاهيم بشكككل أسككر  و أسككه

الشكككر  و التفسكككير، كمكككا أنهكككا تحتكككوي علكككى العديكككد مكككن المكككوثرات الصكككوتية و الموسكككيقى 

و الصكككور المثيكككرة و هكككذا يسكككاعد الطفكككل علكككى فهكككم المحتكككوإ بطريقكككة مباشكككرة، و تجعلكككه 

 . طف  ذكيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













ةــــــخاتم  

68 
 

 :الخاتمة

نسكككتخل  ممكككا سكككبق أن وسكككائل اإلعككك م أهكككم المصكككادر للحصكككول علكككى المعلومكككات     

االجتماعيكككككة و السياسكككككية و االقتصكككككادية حكككككول العكككككالم كمكككككا أنهكككككا  القضكككككاياو متابعكككككة 

را علكككى األفكككراد السكككيما األطفكككال، و أصكككبحت مكككن أهكككم وسكككائل االتصكككال الجمكككاهيري تكككأثي

ذلكككك سكككهولة بنكككاء شخصكككية الطفكككل و التكككأثير عليهكككا فتتبلكككور شخصكككية بسكككهولة و بوقكككت 

قصككككير جككككدا حسككككب مككككا تريككككد وسككككيلة اإلعكككك م و يعتبككككر التلفزيككككون مككككن أكثككككر أدوات 

االتصكككال الجمكككاهيري تكككأثيرا علكككى األطفكككال، و ذلكككك لمكككا يحويكككه مكككن مشكككاهد، و صكككور، 

مات، و حركككككات و إيحككككاءات، و رمككككوز و إشككككارات عديككككدة، كككككل منككككه و ألككككوان، و رسككككو

الككككه هككككدي معككككين، كمككككا أنككككه يعككككك  أدوات االتصككككال األخككككرإ يقككككوم بمخاطبككككة حاسككككتي 

السكككككمع و البصكككككر، و بالتكككككالي يككككككون تكككككأثيره أقكككككوإ و أسكككككر  مكككككن أدوات و وسكككككائل 

اركة االتصكككال األخكككرإ، كالمكككذيا  مكككث ، و لكككذلك نكككراه أصكككبح جكككزءا هامكككا يسكككتخدم للمشككك

 . في علية التربية، فأصبح ركنا أساسيا في كل منزل

تكثككككر مشككككاهدة األطفككككال للتلفككككاز و بككككاألخ  الرسككككوم المتحركككككة ذات القككككدرة علككككى     

اجتكككذاب الطفكككل مكككن خكككك ل الخيكككال و جماليكككات التقنيكككة التككككي تميزهكككا، فتجعلكككه مسككككتمرا 

أمككام شاشككات التلفككاز لعككدة سككاعات يشككاهد برامجككه المفضككلة و ينككدم  معهككا الحيككاة، و قككد 

ل فهككككم يشككككاهدون أطفككككالهم يصككككبحون بككككات التلفككككاز بشكككككل مصككككدر قلككككق و خككككوي لاهكككك

مجكككرد مكككن تخضكككع لشكككروط المجتمكككع االسكككته كي المجحكككي فوسكككائل اإلعككك م إذن هكككي 

أدوات التواصككككل الجماهيريككككة بككككين الطفككككل و العككككالم الخككككارجي و قككككد تطككككورت بصككككورة 

مذهلككككة فككككي السككككنوات األخيككككرة خصوصككككا فككككي الجانككككب المرئككككي وتككككوفرت العديككككد مككككن 

األطفكككال ال يعكككري الشكككار  وال يتفاعكككل مكككع المدرسكككة الخيكككارات لدرجكككة أن نجكككد بعكككض 

وال يخكككالط أسكككرته وجكككل مادتكككه المعرفيكككة وثقافتكككه الشخصكككية مصكككدرها وسكككائل اإلعككك م 

ألن هككككذه األفكككك م تعككككرض أسككككاليب االنتقككككام  و طككككرك السككككحر و الر بككككة فككككي ممارسككككة 

يككككة و العنكككي و منهككككا ألفكككاظ تخككككر  عكككن العقيككككدة الدينيكككة و أنهككككا تككككر  العجككككز و اإلتكال

الككككذب و الخكككدا  و أنهككككا تقكككوي فككككي ذهكككن األطفككككال بعكككض القككككيم و األفككككار الخاطئككككة و 

اإلسكككاءة للكككدين و هكككذه األفككك م تسكككبب األذإ للطفكككل المسكككلم و يتكككأثر بهكككا و تسكككبب الخكككوي 

لكككه و الرعكككب فكككي نفسكككه، فهنكككا يجكككب علكككى األسكككرة توجيكككه و إرشكككاد الطفكككل و الحكككر  

ب وقكككو  أطفالنكككا فكككي سكككلبياتها و متابعكككة الوالكككدين عليكككه مكككن هكككذه األفككك م الكرتونيكككة لتجنككك

لمكككا يكككراه أطفكككالهم و االنتبكككاه لهكككم، فككككل هكككذه األخطكككار التكككي وقعكككت بسكككبب التكنولوجيكككا، 

فالتكنولوجيككككا أدوات تسككككلية تغتككككال بككككراءة أطفالنككككا و تصككككنع طفكككك  عنيفككككا و عككككدواني لمككككا 

كالصكككدك و  يحويكككه علكككى مضكككمون قكككد يوصكككي لمكككا قكككد تربكككى عليكككه الطفكككل مكككن أخ قيكككات

األمانكككة و  يرهكككا مثكككل ألعكككاب العنكككي و التكككي تنطكككوي علكككى كثيكككر مكككن مشكككاهد القتكككل أو 

تحطككككيم الممتلكككككات العامككككة أو السككككرقة قككككد يككككوثر ذلككككك علككككى سككككلوكيات الطفككككل فغالبككككا 

األطفكككال مكككا يطبقكككون مكككا يشكككاهدون دون تمييكككز لمكككا هكككو خطكككأ و ال يمككككن ألحكككد أن ينككككر 
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ي ككككل منكككزل مكككن منازلنكككا، يزاولهكككا الصكككغير قبكككل أهميكككة فكككي حياتنكككا، و أنهكككا أصكككبحت فككك

الكبيكككككر فالمقابكككككل يجكككككب أال تطغكككككى علكككككى بعكككككض األلعكككككاب الشكككككعبية، خاصكككككة األلعكككككاب 

الجماعيكككة و التكككي يكككتعلم منهكككا الطفكككل مهكككارات التواصكككل االجتمكككاعي و المهكككارات العقليكككة 

جماعكككة و الحركيكككة، و ككككذلك االلتكككزام بالشكككروط و تعلكككم أخ قيكككات المعاملكككة و احتكككرام ال

و لكككككن بالنسككككبة لالعككككاب اإللكترونيككككة فككككي األجهككككزة الحديثككككة ال بككككد مككككن تواجككككد الرقابككككة 

األسكككرية علكككى األطفكككال أثنكككاء اللعكككب بهكككا و أال يسكككتغرك لعكككبهم و حملهكككم لتلكككك األجهكككزة 

الوقككت الطويككل ألننككا لككو تركنككا األطفككال بككدون رقابككة فإننككا بككذلك نربككي فككيهم عككادات سككيئة 

 ...وقت ال مباالة و الكسلكثيرة منها إهدار ال

لككككذلك يمكككككن تصككككنيي وسككككائل اإلعكككك م بأنهككككا المككككوثر األول و األقككككوإ علككككى الطفككككل     

الصكككدك و : حتكككى نعكككري بكككأن هنكككاك أساسكككيات و مبكككاد   و أسككك  يفتقكككدها اإلعككك م مثكككل

األمانككككة و التعبيككككر الصككككادك عككككن الجمهككككور الككككذي هككككو موضككككو  اإلعكككك م فككككإن اإلعكككك م 

سككك  و المبكككاد  ال يسكككتحق اسكككم اإلعككك م و اإلعككك م كهكككذا ال يسكككاهم الكككذي يفتقكككد هكككذه األ

إال فككككي هككككدم تككككرا  األمككككة و عقائككككدها، فيجككككب أن يككككزود النككككا  باألخبككككار الصككككحيحة و 

المعلومككككات الصككككحيحة فمككككث  نككككذكر هنككككا أسككككباب تعلككككق الطفككككل بالتلفككككاز والمتمثلككككة فككككي 

انشككككغال الوالككككدين عككككن انعككككدام وجككككود الرعايككككة الكافيككككة للطفككككل بككككالمنزل باإلضككككافة إلككككى 

األطفكككال وتشكككجيعهم علكككى متابعكككة التلفكككاز، وانعكككدام وجكككود أنشكككطة تشكككغل وقكككت الطفكككل 

وعكككدم مراقبكككة الوالكككدين ألطفكككالهم، فكككي مشكككاهدتهم للتلفكككاز، فكككأف م الكرتكككون مكككث  لكككديها 

تنميكككة الحككك  الخيكككالي لكككدإ : إيجابيكككات وفيهكككا فكككي نفككك  الوقكككت سكككلبيات ففكككي اإليجابيكككات

الطفككككل إحساسككككا بككككاللون والشكككككل والموسككككيقى وتناسككككق الحركككككة  الطفككككل حيكككك  تعطككككي

وم ئمككككة أجككككزاء الصككككور بعضككككها لككككبعض وقككككد قككككال العلمككككاء والتربويككككون إن للطفككككل 

الحاجككة إلككى الغنككاء، والحاجككة إلككى األمككن، والحاجككة إلككى المغككامرة )حاجككات أساسككية هككي 

لمتحركككككة تلبككككي فككككأف م الرسككككوم ا( والخيككككال، والحاجككككة للمجككككال، والحاجككككة إلككككى المعرفككككة

أكثكككر هكككذه الحاجكككات وبهكككذا المقيكككا  تككككون إيجابيكككة ومكككن سكككلبياتها ككككذلك أنهكككا تككككر  

الطفكككل الغلظكككة فكككي المشكككاعر واألحاسكككي  وهكككذا يكككنعك  علكككى األسكككرة كلهكككا سكككلبيا ومكككن 

 ثارهككككا االجتماعيككككة السككككلبية أنهككككا تولككككد اإلهمككككال عنككككد األطفككككال وتجعككككل الطفككككل عككككدوانيا 

بعنكككي وعكككداء وكمكككا تجعلكككه منحرفكككا عكككن السكككلوك اإلنسكككاني مهيكككأ لمعالجكككة أمكككور حياتكككه 

السكككوي، لهكككذا فكككإن األطفكككال يتكككأثرون تكككأثيرا كبيكككرا لمكككا يرونكككه مكككن المتابعكككة اليوميكككة لهكككذه 

 .األف م الكرتونية وهذا خطر كبير
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 فارس المصادر والمراجع

 قائمة المصادر ( 1

علككي عبككد الواحكككد وافككي نهضككة مصكككر : تحقيكككق" المقدمككة"ـكك ابككن خلككدون عبكككد الككرحمن ●

 .7002، (د ط) 2للطباعة والنشر والتوزيع،  

 .1212( د ط)دار المشرك، بيروت  ـ الفرابي، الحروي، ت، محسن مجدي،●

 : قائمة المراجع( 2

ـككك رشكككدي أحمكككد طعيمكككة، المفكككاهيم اللغويكككة عنكككد األطفكككال، أسسكككها، مهاراتهكككا، تدريسكككها، ●

ـ  7002، 1تقويمهككككا، تحريرهككككا، دار المسككككيرة للنشككككر والتوزيككككع والطباعككككة، الطبعككككة 

 .هـ1272ـ  7002، 7هـ، الطبعة 1271

اي اللبابيككككدي، تطككككور لغككككة الطفككككل، دار الفكككككر للنشككككر ـكككك عبككككد الكككككريم الخ يلككككة عفكككك●

 .1220، 7والتوزيع عمان الطبعة 

ـككك إحسكككان خضكككر الكككديك، دراسكككات فكككي اللغكككة واألدب، دار المسكككتقبل للنشكككر والتوزيكككع ●

 .1221، 7عمان، األردن الطبعة

ـككك عبككككد العزيككككز،   محسككككن، مصككككادر البحكككك  اللغككككوي، دار الثقافككككة العربيككككة للطباعككككة ●

 (.د ط) والنشر

ـككك تكككم حسكككان، اللغكككة العربيكككة، معناهكككا ومبناهكككا، دار الثقافكككة، موسسكككة النشكككر والتوزيكككع، ●

 .7001ـ  1271، 1ط

ـككككك اللغكككككة العربيكككككة والتعلكككككيم رويكككككة مسكككككتقبلية للتطكككككوير، مرككككككز اإلمكككككارات للدراسكككككة ●

 .7001، 1والبحو  اإلستراتيجية ط

، مشككككك تها، قضككككاياها، ـكككك   فككككوزي أحمككككد، بنككككي ياسككككين، اللغككككة نشككككأتها، خصائصككككها●

نظرياتهككككا، مهاراتهككككا، مككككداخل تعليمهككككا، تقيككككيم تعلمهككككا، جامعككككة البلقككككاء التطبيقيككككة كليككككة 

 .7010، 1علجون الجامعية الطبعة

ـككككك   خليكككككل و  منصكككككور، إنتكككككا  اللغكككككة اإلع ميكككككة، هيئكككككة كليكككككة اإلعككككك م جامعكككككة ●

 (.د ط)القاهرة 
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دإ الطفككككل، قسككككم العلككككوم التقنيككككة كليككككة ـكككك أسككككى   أحمككككد قاسككككم، اللغككككة والتواصككككل لكككك●

 .7002( د ط)رياض األطفال جامعة القاهرة 

، 1ـكككك محمككككود   سككككفر، اإلعكككك م موقككككي جككككدة المملكككككة العربيككككة السككككعودية، الطبعككككة●

 .م1227هـ ـ 1207

ـكككككككك علككككككككي إمبككككككككابي، اإلعكككككككك م التربككككككككوي المقككككككككروء فككككككككي الموسسككككككككة التعليميككككككككة، ●

د )ابقات، العلككككم واإليمككككان للنشككككر والتوزيككككع اإلصككككدارات والمسكككك...اإلخككككرا ...التحريككككر

 (.ط

ـككك طكككه   الزبيكككدي، المرجعيكككة اإلع ميكككة فكككي اإلسككك م تأصكككيل وتشككككيل دار النفكككا  ●

 .1للنشر والتوزيع، األردن الطبعة

هككككـ، السككككنة 1272( د ط)ـكككك سككككمير جميككككل راضككككي ربيككككع اآلخككككر، اإلعكككك م اإلسكككك مي ●

 .الخامسة عشر

في، صكككككحافة ومجككككك ت األطفكككككال أهميتهكككككا وأدوارهكككككا ـككككك إسكككككماعيل عبكككككد الفتكككككا  الككككككا●

 .7010، 1وأساليب نقدها، مركز الكتاب للنشر والتوزيع الطبعة

ـكككك نجكككك ء   صككككالح، مهككككارات االتصككككال فككككي الخدمككككة االجتماعيككككة، األسكككك  النظريككككة ●

 .م7017هـ ـ 1211، 1والعلمية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة

سكككككمرة، إسكككككتراتيجيات اإلعككككك م التربكككككوي، دار أسكككككامة للنشكككككر والتوزيكككككع  ـككككك   ابكككككو●

 .م7002، 1األردن عمان الطبعة

ـككككك مكككككروان كحكككككك، األسكككككرة المسكككككلمة أمكككككام الفيكككككديو والتلفزيكككككون، دار طيبكككككة للنشكككككر ●

حقككككوك الطبككككع والنشككككر محفوظككككة للمولككككي  1271والتوزيككككع، الريككككاض، شككككار  عبيككككر 

 .م1211هـ ـ 1201

 (.د ط)دار الجيل بيروت " اللغة اإلع مية" ـ شري عبد العزيز●

ـككك سكككامي الشكككريي وأيمكككن منصكككور، اللغكككة اإلع ميكككة، المفكككاهيم، األسككك ، التطبيقكككات، ●

 .7002هـ ـ 1272كلية اإلع م جامعة القاهرة، 

ـكككك خليكككككل محمككككود، إنتكككككا  اللغككككة فكككككي النصككككو  اإلع ميكككككة، الككككدار العربيكككككة للنشكككككر ●

 .م7002، 1والتوزيع ط
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مكككان الهينكككي، عميكككد كليكككة اإلعككك م وأسكككتاذ االتصكككال الجمكككاهيري بجامعكككة ـككك هكككادي نع●

 .1بغداد، اإلع م والطفل، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن الطبعة

ـككك محمكككود حسكككين إسكككماعيل، منكككاه  البحككك  فكككي إعككك م الطفكككل، دار النشكككر للجامعكككات ●

 .م1221هـ ـ 1212، 1الطبعة

ي، التربيكككة اإلع ميكككة، كيكككي نتعامكككل مكككع اإلعككك م ـككك فهكككد بكككن عبكككد الكككرحمن الشكككميمر●

 .م7001هـ ـ 1271، 1الطبعة

ـكككك   عمككككاد الككككدين إسككككماعيل، الطفككككل مككككن الحمككككل إلككككى الرشككككد، دار القلككككم، للنشككككر ●

 .1والتوزيع، ط

ـككك رشكككدي عبكككده حنكككين محمكككود عبكككد الحلكككيم مبنكككي الناشكككر منشكككأ، الطفكككل فكككي مرحلكككة مكككا ●

 .ج ل جزي وشركا قبل المدرسة المعاري باإلسكندرية

ـككك ياسككككر محمككككود، مراجعكككة علميككككة فرمككككا وي  ، هشككككام صكككقر، تربيككككة الطفككككل فنككككون ●

م ـ 7002، 7سكككنوات، قطكككر النكككدإ للنشكككر والتوزيكككع، الطبعكككة( 2ـ  1)ومهكككارات مكككن 

 .هـ1210

ـكككك إينككككا  خليفككككة خليفككككة، مراحككككل النمككككو وتطككككوره ورعايتككككه دار مجككككد الوي للنشككككر ●

 .م7010والتوزيع، عمان 

حلمككككي خليككككل، دراسككككات فككككي اللسككككانيات التطبيقيككككة، أسككككتاذ علككككم اللغككككة دار المعرفككككة ـكككك ●

سككككد  712شككككار  سوسككككتر األزايطككككة  2الجامعيككككة، كليككككة اآلداب، جامعككككة اإلسكككككندرية، 

 (.د ط)قناة السوي  

ـككك علكككي عبكككد الواحكككد وافكككي نشكككأة اللغكككة عنكككد اإلنسكككان والطفكككل، نهضكككة نصكككر للطباعكككة ●

 .م1211( د ط)  إبراهيم  والنشر والتوزيع أسسها أحمد

ـككك حسكككن عبكككد البكككاري، عصكككر تعلكككيم اللغكككة العربيكككة فكككي المرحلكككة، دار النشكككر والثقافكككة *

 (.د ط)الجامعية 

ـككك صكككالح الشكككما ، ارتقكككاء اللغكككة عنكككد الطفكككل مكككن المكككي د إلكككى السادسكككة، دار المعكككاري ●

 .1217، 7مصر، الطبعة

ني مكككن الطفولكككة إلكككى الرشكككد دار ـككك شكككفيق فككك   ع ونكككة، سكككيكولوجية التطكككور اإلنسكككا●

 (.د ط)المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة 
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 (.د ط)ـ سيرجيو سيبنى، التربية اللغوية للطفل، دار الفكر العربي، القاهرة ●

ـككككك سكككككعيد كمكككككال عبكككككد الحميكككككد الغزالكككككي، اضكككككطرابات النطكككككق والكككككك م، التشكككككخي  ●

 (.د ط)اصة، جامعة الطائي والع   دار المسيرة للنشر والتوزيع، قسم التربية الخ

ـكككك نعككككومي ريتشككككمان، التواصككككل مككككع األطفككككال، كيككككي نسككككاعد األطفككككال فككككي ظككككروي ●

الضككككيق والنزاعككككات  بيسككككان للنشككككر والتوزيككككع،  ككككو  األطفككككال البريطككككاني قبككككر ، 

 .م1222، 1ط

ـككك ياسكككر محمكككود تربيكككة الطفكككل فنكككون ومهكككارات، قطكككر النكككدإ للنشكككر والتوزيكككع شكككار  ●

 .هـ1210ـ  7002،  7واء المهندسين الطبعةمسجد الحكمة أرض الل

ـكككك خالككككد بككككن مسككككعود الحليبككككي، مهككككارات التواصككككل مككككع األوالد، كيككككي تكسككككب ولككككدك  ●

 .هـ1211، 1مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الطبعة

ـككك زيكككاد بكككن علكككي محمكككود الجرجكككاوي، دور بكككرام  األطفكككال المتلفكككزة فكككي تكككدعيم قكككيم ●

ظككر بعككض العككام ت فككي ريككاض األطفككال أسككتاذ مشككارك الطفككل الفلسككطيني مككن وجهككة ن

 .بجامعة القد  المفتوحة

ـكككك مككككاري ويككككن عبككككد الفتككككا  الصككككبحي، األطفككككال واإلدمككككان التلفزيككككوني عككككالم المعرفككككة ●

 .1220( د ط)، الكويت 1212

وتربيكككككة األطفكككككال، مكتبكككككة العبيككككككان جامعكككككة واليكككككة ...ـككككك ديفيكككككد إنج نكككككد، التلفزيكككككون●

 .هـ1271، 7لطبعةا. أ.م.لويزيان، الو
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 :قائمة الرسائل الجامعية

أحمكككد   عبكككد الهكككادي، دحككك ن، الع قكككة بكككين مشكككاهدة بعكككض بكككرام  التلفكككاز والسكككلوك  ●

 .7001العدواني، رسالة ماجستير، كلية التربية في الجامعة اإلس مية 

عمككككر سككككامية تككككأثير البككككرام  التلفزيونيككككة الموجهككككة علككككى التنشككككئة األسككككرية فككككي  بككككن ●

المجتمككككع الجزائككككري، دراسككككة ميدانيككككة علككككى أطفككككال مككككدار  بلديككككة بسكككككرة للنمككككوذ  

أطروحكككككة مقدمكككككة لنيكككككل شكككككهادة دكتكككككوراه العلكككككوم فكككككي علكككككم االجتمكككككا  تخصككككك  علكككككم 

 .7011ـ  7017االجتما  العالي 

يم التربويكككة فكككي بكككرام  قنكككاة المجكككد لاطفكككال دراسكككة نكككوي بنكككت كتكككاب العتيبكككي، القككك ●

 .1210هـ ـ 1272بح  تكميلي لنيل درجة الماجستير في اإلع م : تحليلية

ماليككككة مكيككككري، تككككأثير مضككككامين العنككككي للرسككككوم المتحركككككة علككككى سككككلوكات األطفككككال  ●

سككككنوات دراسككككة اسككككتط عية فككككي تمثككككي ت عينككككة مككككن اآلبككككاء واألمهكككككات  2و  1بككككين 

، مكككذكرة تخكككر  لنيكككل شكككهادة الماجسكككتير فكككي 7010ـ  7002العاصكككمة خككك ل  بكككالجزائر

 .7011ـ  7010علوم اإلع م واالتصال تخص  قيا  جمهور وسائل اإلع م 

ـ  01عريبككي مسككعودة، تككأثير مشككاهد العنككي فككي أفكك م الكرتككون علككى سككلوك مككا بككين  ●

ماسكككتر فكككي سكككنوات، مكككذكرة تخكككر  تكككدخل ضكككمن متطلبكككات الحصكككول علكككى شكككهادة ال 02

علككككم االجتمككككا  واالتصككككال، دراسككككة تحليليككككة علككككى عينككككة مككككن أطفككككال ابتدائيككككة ملوكككككه 

 .7012ـ  7012إبراهيم بلدية الطريفاوي الوادي 

دراسككككة "عليككككان عبككككد هللا الحككككولي، القككككيم المتضككككمنة فككككي أفكككك م الرسككككوم المتحركككككة  ●

وتغيككككرات  التربيككككة فككككي فلسككككطين" تحليليككككة بحكككك  مقككككدم إلككككى المككككوتمر التربككككوي األول

/ 72/11ـ  71العصكككر المنعقكككد بكليكككة التربيكككة فكككي الجامعكككة اإلسككك مية فكككي الفتكككرة مكككن 

7002. 

فرحكككات ناديكككة، التلفزيكككون وتكككأثيره علكككى القكككيم االجتماعيكككة، جامعكككة حسكككيبة بكككن بكككوعلي  ●

 (.الشلي)

نبيكككل عبككككد الهكككادي، النمككككو المعرفككككي عنكككد الطفككككل، دكتككككوراه علكككوم تربويككككة دار وائككككل  ●

 .للنشر 
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 المجال  

هككككـ  ذار 1272محككككرم  22مجلككككة بشككككرإ ملككككي العككككدد، العنككككي ضككككد المككككرأة العككككدد  ●

7001. 

مجلكككة العلكككوم اإلنسكككانية دور التلفزيكككون فكككي التنشكككئة االجتماعيكككة العكككدد السكككابع جكككانفي  ●

 (.الجزائر)شعبان مالك، جامعة   خيضر بسكرة  7017

علكككى تنميكككة السكككلوك لكككدإ األطفكككال أثكككر التلفكككاز المباشكككر )مجلكككة العلكككوم االجتماعيكككة  ●

 .بعلم األخصائية نهلة ربا 

 1هكككككـ 1210ربيكككككع الثكككككاني  2جريكككككدة العكككككرب الدوليكككككة الشكككككرك األوسكككككط، األربعكككككاء  ●

 .11017العدد  7002أفريل 

مجلككككة الرافككككد تصككككدر عككككن دائككككرة الثقافككككة، نصككككر الككككدين العياضككككي، بككككرام  األطفككككال  ●

 .لسوكالتلفزيونية بين المطلب الثقافي وأحكام ا

أثككر اسكككتخدام بكككرام  رسكككوم متحرككككة علميكككة فكككي تكككدري  العلكككوم فكككي اكتسكككاب الت ميكككذ  ●

مكككككأمون  7011الرابكككككع + العكككككدد الثالككككك  72للمفكككككاهيم العلميكككككة، مجلكككككة دمشكككككق، المجلكككككد 

 .المومني عدنان، دوالت، سعد الشلول
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 : قائمة المنتديا  والموسوعا 

 ".قناة شباب المستقبل" منتدإ رياضة، تعريي سيستون ●

 ".مسابقة فراشة المنتدإ"منتدإ أبجد، مفهوم تأسي  قناة سيستون  ●

 . Specetoonمنتدإ أف م إيجابيات وسلبيات  ●

 ".سيستون"منتدإ زمردة، تقرير عنقناة الرائد  ●

 VB ARABE Yes. Comمنتديات عيون العرب  ●

 .غوي منتدإ سورة األزيكة عبد العزيز شري، المدخل إلى علم اإلع م الل ●

بينيككككد يكككككت دوبككككو سككككيون، بككككاردي، كيككككي يككككتعلم الطفككككل الككككك م  منشككككورات الهيئككككة  ●

 .7011العامة السورية للكتاب وزارة الثقافة، دمشق 

 : المواقع اإللكترونية ●

https : llabjaras. Com/specetoon  
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 :لـــــالمالح

 " كونان" تحليل عينة من المسلسل الكرتوني

وجد الدار  أن " المحقق كونان" حلقات من المسلسل الكرتوني  1خ ل مشاهدة  من   

 :شخصية كونان قد اتسمت بث   سمات أساسية

 .الم حظة الدقيقة ●

 . كثرة األسئلة و حب االستط   ●

 .التفكير كالمجرم ●

بكثرة أسئلته البسيطة  10ـ استطا  المحقق كونان أن يكشي الجريمة التي حدثت في الحلقة 

و الصعبة واستخدامها لمعرفة شخصية المقتول، و لهذا لجأ إلى سوال جميع المقربين من 

و من خ ل م حظته الدقيقة و مساعدة " من الخدم، األصدقاء، و شركاء العمل" المقتول 

له مكان الجريمة و استكشافه  رفة المقتول و تجميعه األدلة و " ي هيجيهاتور" المتحري 

قد قام كونان بتغيير صوته و التفكير كالمجرم، استطا  أن يستبدل على الجاني من خ ل 

اط عه على ممتلكات الجاني و اهتمامه بالحدي  مع األشخا  المقربين له و سما  

ي شخصية الجاني و طريقة تفكيره و بالتالي لعب الرسائل الصوتية لهاتفه استطا  أن يعر

هاتوري " دوره، و ليثبت صحة ما جاء به قام بتمثيل الجريمة باالستعانة بصديقه المتحري 

و قد أثبت الشرطي أن الجريمة قد وقعت قبل عدة أيام و أن خطيبة  المقتول هي " هيجي

 .الجانية

فبعد أن " الم حظة الدقيقة، كثرة األسئلة "  كذلك استخدم الطريقة نفسها 121في الحلقة     

أعطنه هيبارا عقار عاد لسابق عهده و شكله كسينشي و لكن بشكل موقت، و استطا  حل 

الرتكاب جريمته و لكن " دمية" جريمة أخرإ و معرفة القاتل، و قد لجأ القاتل الستخدام 

كتشاي الحقيقة و االستدالل بذكائه و م حظته و تجميعه لادلة استطا  ا" كونان" سينشي

و خطيب ابنته، و قد برز " المدير" موظي قريب من المقتول" على الجاني الذي هو 

 .قتل والده" المدير" الجاني فعله بأنه المقتول

استطا  كونان أن يعري الجاني من خ ل دقة الم حظة و خاصة " 1"ـ و في الحلقة

رأإ برودة أعصاب عمه المقتول و ارتكابها لامور الصغيرة التي نعتبرها مهمة، فقد 

لبعض األخطاء التي فضحت جريمتها مثل تخلصها من الدليل و هو فنجان القهوة الذي 

احتوإ القهوة المسممة التي قتلت المجني عليه، و هكذا استطا  كونان أن يكشي أن عمة 

 . الجاني هي القاتلة و دفعها ل عتراي بجريمتها
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ألن جميعها تحتوي على جرائم " المحقق كونان" ينطبق على كافة حلقاتفهذا التحليل     

 : القتل، و قد استخدم كونان السمات الرئيسية الث  

 . ـ الم حظة الدقيقة

 . ـ كثرة األسئلة و حب االستط  

 . ـ التفكير كالمجرم

 : المقابال  ●

 . عشعاشة: مجتمع الدراسة

 . األطفال: العينة

 . ريان زبالح، وليد زبالح: حاالت دراسية

 .العاشرة صباحا: وقت الدراسة

 . بن نية عبد القادر: مكان الدراسة

 .لمعرفة تأثير البرام  على األطفال ولتأكيد من مدإ صحة النتائ  : ـ سبب اختيار المقابلة

عشعاشة في  سنة يسكن في مركز 12ريان زبالح يبل  من العمر : ـ الحالة الدراسية األولى

مدرسة بن نية عبد القادر، يتابع كونان بشكل مستمر منذ صغره وهو من المحبوبين 

والمعجبين بهذا الفيلم الكارتوني وخاصة شخصية تو  موري التي هي الشخصية المفضلة 

 .وبحسب قوله فهو يعد من المدمنين على الرسوم المتحركة خاصة األكشن

 :أسئلة المقابلة *

 ة الزمنية التي تقضيها في مشاهدة التلفاز  ـ ما هي المد

 ساعا  4 ●

 ـ ما نو  البرام  المفضلة لديك  

 الرسوم المتحركة ●

 ـ كم عدد مسلس ت الكرتون التي تشاهدها يوميا  
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 ".كونان، درا ون بول ،القناص،  امبول"مسلسال  وهم  4

 ما هي أفضل رسوم متحركة تحب مشاهدتها  

 المحقل كونان ●

 ـ هل تسأل والديك في حالة لم تفهم شيئا على التلفاز  

 أحيانا ●

   "المحقق كونان" ـ ما مدإ مشاهدتك للكرتون البوليسي 

 . حلقتين في اليوم ●

 " المحقق كونان" ـ ماذا تفعل في حالة لم تشاهد حلقة معينة من المسلسل الكرتوني

 . أنت ر إعادة الحلقة ●

 . ها شخصية كونان ـ ما هي أبرز صفة تمتاز ب

 الذكاء ●

 . ـ هل يشجعك المسلسل على التفكير و محاولة قضايا مع المحقق كونان 

 نعم ●

 . على العني " المحقق كونان " ـ هل يشجعك المسلسل 

 ال ●

 .  "المحقق كونان" ـ هل يتحد  أصدقائك كثيرا عن 

 نعم  ●

 . ـ هل حاولت اخترا  لعبة تشبه عمل المحقق كونان 

 ال  ●

 .  "المحقق كونان"ـ هل تفهم كل ما يمر به 

 نعم  ●
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 ـ هل تفر  عندما ينجح المحقق كونان بحل قضية ما  

 نعم  ●

 .  "المحقق كونان" ـ هل تناق  أصدقائك بما تشاهده في حلقات

 نعم  ●

سنة يدر  في مدرسة بن نية عبد القادر  11وليد يبل  من العمر زبالح: المقابلة الثانية ●

 .يتابع المحقق كونان منذ صغره فهو ال يفارك و ال حلقة من حلقاته

 : أسئلة المقابلة

 . ما هي المدة الزمنية التي تقضيها في مشاهدة التلفاز 

 ساعا      3ـ  4 *

 . ـ ما نو  البرام  المفضلة لديك 

 . و أفالم األكشنرسوم متحركة  ●

 . ـ كم عدد مسلس ت الكرتون التي تشاهدها يوميا 

● 2  

   "المحقق كونان" ـ كيي تقيم الكرتون البوليسي

 تعليمي  ●

 .بعك  واقعك " المحقق كونان" ـ هل تشعر أن ما يمر به 

 نعم  ●

 .على التفكير " المحقق كونان" ـ هل يشجع الكرتون البوليسي 

 نعم  ●

  "المحقق كونان" الشخصية المفضلة لديك في الكرتون البوليسيـ من هي 
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 .كونان و توج موري ●

 .ـ هل تسأل والديك في حالة في حالة لم تفهم شيئا على التلفاز 

 نعم  ●

 . ـ ما هي أفضل رسوم تحب مشاهدتها 

 المحقل كونان  ●

 .  "المحقق كونان" ـ ما مدإ مشاهدتك للكرتون البوليسي

 . حلقة في اليوم ●

 .  "المحقق كونان" ـ في حالة لم تشاهد حلقة معينة من المسلسل الكرتوني

 أنت ر إعادة الحلقة *

 . ـ ما هي أبرز صفة تمتاز بها شخصية كونان 

 الذكاء ●

 على العني  " المحقق كونان" ـ هل يشجعك المسلسل

 ال  ●

 . ـ هل يتحد  أصدقاوك كثيرا عن المحقق كونان 

 نعم  ●

 .  "المحقق كونان" ـ هل حاولت اخترا  لعبة تشبه عمل 

 ال  ●

 .  "المحقق كونان" ـ هل تفهم كل ما يمر به

 نعم  ●

 . ـ هل تفر  عندما ينجح المحقق كونان بحل قضية ما 

 نعم  ●
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   "المحقق كونان" ـ هل تناق  أصدقاءك بما شاهدته في حلقات

 ال  ●

في زيادة " كونان" التأثير اإليجابي للبرنام  الكرتوني : هي النتائ  التي تحصلنا علياا ●

 (. التفكير و اإلبدا ) القدرات الذهنية 

ـ احتوإ المحقق كونان على العديد من المشاهد المساعدة على التفكير و اإلبدا  و 1

 . المناقشة عند األطفال

المقابلة استطعنا معرفة أن المحقق كونان من أكثر البرام  الكرتونية تعليمية حي   ـ حسب7

 . أنه يشجع على الذكاء و التفكير

ـ و كذلك حسب ما استخلصناه من المقابلة فغن العينة التي هي جزء من األطفال أن الطفل 1

" توني و خصوصايقوم بممارسة ما اخترته من معاري و أفكار بعد مشاهدة البرنام  الكر

 .في حياته اليومية و أقاربه و زم ئه" كونان

ـ إن أكثر السمات التي تركزت في حلقات كونان في الم حظة الدقيقة و االستط   2

 .والبح ، و كشي الحقائق

 ". المحقل كونان" دور التقنيا  في جذب الطفل للبرام  الكرتونية و خاصة ●

ة القوية، دور كبير في جذب انتباه الطفل و تركيزه، ـ كان لسرعة ب  الصور، و اإلضاء

كما كان للموسيقى و الموثرات الصوتية األخرإ التي استخدمت في البرنام  دور في إثارة 

 . الطفل و تشجيعه على مواصلة المتابعة للبرنام  الكرتوني

تشجع  شخصية مثالية في تشجع على التعليم و التفكير و ال ": كونان"شخصية البطل  ●

 . على العني
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 : تحليل النتائ  ●

قد قام بعملية مهمة جدا و هي تفكير األطفال و ذكائهم، حي  " المحقق كونان" أن  يتضح  

أن أ لبية المشاهد التي عرضها البرنام  كانت مشجعة على تنمية قدرات الطفل من ناحية 

التفكير و الذكاء و اإلبدا  و استخدام خبراته الذاتية في التعامل مع المواقي و المشاكل التي 

 . يواجهها

يحفز على الذكاء االجتماعي، و الذكاء الحركي لدإ األطفال، و وفق " كونان" إن المحقق ●

استنتاجات جاردنر أن العقل البشري مجز  إلى قوالب كل واحد مسوول عن عمليات ذهنية 

 . معينة و ذكاءات محدد، و من مميزاتها أنها قابلة للصقل

ن الدراسة التي تقول أن البرنام  المكون يتفق م" المحقق كونان" إن المسلسل الكرتوني ●

من أحدا  معرفية، ينمي للطفل حالة من الحوار و المناقشة إما مع ذاته، أو مع أصدقائه 

اآلخرين المتابعين لنف  البرنام  و الذين يجمعهم هدي واحد و هو حب االستط  ، و 

كون بالحركة أو الرسم يعبر األطفال عن أرائهم بردود لفظية من كلمات، أو  ير لفظية ت

في الهواء أو اإليماءات و تعد هذه الحركات و األلفاظ بمثابة أجوبة عن تساوالت يطرحها 

 . الطفل قي نفسه أو مع زم ءه 
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 صور عن البطل المحقل كونان

  

 

 صور عن قناة سبيس تون 



 رسوم متحركة يمثل البطل الشهير المحقق كونان 
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