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 مدخل:  

 مرحلاة وتساتمر عاام   18 الاـ عمار  يتجااوز لم الذي اإلنسان هو الطفل

 الرشااد   لساان بلوغاا  وحتّاا  والدتاا  ساااعة ماان اإلنسااان عنااد الطفولااة

 حقوق  .   كامل الطفل إعطاء المرحلة هذ  في يتمّ  أن ويجب

 ضااعفهم بساابب وذلاا  العااالم   فااي لإليااذاء عرضااة   األكثاار هاام واألطفااال

 فكااان حياااتهم   أمااور وتاادبّر أنفسااهم   عاان الاادفا  علاا  قاادرتهمم وعاادم

. فماا .كلهاا  األماور تلا  بسابب األمارين يعاانون أنحااء جميع في األطفال

 بالنا بحرية التعبير او حق التعبير !!!! . 

 

 : في دعم حق التعبير لدى الطفلاألسرة دور 

 سرةألبها ا تقوم أن يمكن التي العملية الخطوات من عدد هنا 

 فاعلين ومعبرين :  يكونوا أن عل أطفالها  لمساعدة
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   إعطااء الطفال حقا  األسارة داخل واألطفال الكبار بين الحوار تعزيز -1

 ل  . واإلنصات مع  الحوار في

 الطفل تشجيعمحدودة و كانت لو حت  الوسائل بشت  المهارات تنمية -2

    .  معينة ميول عل  الطفل إجبار وعدم  مواهب  قيمة احترام عل 

األولا   فاي  ومحاوالت  الطفل جهود من السخرية وعدم التحقير عدم -3

 أي عمل يقوم ب  . 

 اإلبادا  لتنمياة جادا     فهو مهم إعطائ  الوقت الكاف للممارسة اللعب -4

  وتنمية ملكات التعبير لدي  . الطفل  عند

 سانوات فاي ملاةكا بحقوق  اإلنسان يحظ  ما قناعة األسرة بأن  بقدر -5

 وسعيدة .  متوازنة شخصيت  تكون ما بقدر طفولت 

 وحق الطفل في التعبير: و المؤسسة التعليميةأالمدرسة  

بهااا  تقااوم أن يمكاان التااي العمليااة الخطااوات ماان عااددا   هنااا  

 فاعلين ومعبرين :  يكونوا أن عل  أطفالنا المدرسة لمساعدة
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 باين و بينا  التفرقاة أو إلهاناةل يتعار  ال و التلميذ كرامة أن تصان -1

 زمالء  . 

 مشااعر  و أفكار  عن التعبير و التعليمية العملية في المشاركة حق   -2

  .  المدرسة تنظمها التي المختلفة األنشطة في   المشاركة

 نفاااو  فاااي مشااااعر الثقاااة باااالنف  يمااة ودور المعلااام فاااي غااار هأ -3

  . أبنائنا

 ماااع تعليمااا  للطفااال واإلنصاااات  تما االساااأهيماااة ودور المعلااام فاااي   -4

  وحدود .  ضوابط للحرية أن وتعريف  من صغر 

التالميااذ للتعبياار عاان  بااين والحااوار المناقشااة علاا  إطااال  الحاار  -5

 أنفسهم .  

***************************** 
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 اإلعالم التقليدي - حقو  الطفل في التعبير 

جتماع   لاذا كاان لزاماا  علا  األطفال يمثلاون فئاة وشاريحة كبيارة مان الم

المؤسسااات اإلعالميااة المختلفااة أن تعطااي مساااحة أكباار لمناقشااة قضااايا 

 الطفل ومشكالت  وأيضا  تنويع وزيادة عدد البرامج التي توج  للطفل . 

 فاي ضاعيف بإهتماام حظيات الطفال وحقاو  إال أن الواقع يقول أن قضاايا

 الساتعرا  الكافياة ةالزمنيا المسااحة تخصاي  القنوات إضافة إل  عدم

 البارامج مان األكبار أغفلت النسبة كما الطفل  واقع القضايا ومناقشة تل 

ذوي  األطفاال لمشااركة الفرصاة إتاحاة الطفال حقاو  قضاايا عالجت التي

 تقاديم في - اإلعاقة ذوي أو الموهوبين من سواء – الخاصة االحتياجات

  . ومناقشتها  حقوقهم

 الباارامج بااين ماان األقاال ويعتبرونهااا ألطفااالا باارامجويرصااد الباااحثون * 

 700 إلا  تصال التي الكثيرة الفضائية المحطات عل  المختلفة اإلعالمية

 فقيارة األطفاال فبارامج  األرضاية  القناوات فضائية تقريبا  بخاالف محطة
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 يعاود والسابب والضعف   اإلهمال من وتعاني واإلعداد اإلنتاج لجهة جدا  

 إعالماي طار  بتقاديم تُعنا متخصصاة  سسااتمؤ وجاود عادم إل  أساسا

وإفاادة  معنا  ذات وحديثاة متطاورة بشاكل باألطفاال خاصة برامج وإنتاج

شاعب  تغياب عنهاا خاصاة اإلعاالم وكليات عامة   العربية الجامعات  ألن

 األطفاال بصاحافة متخصصاة إعالمياة كاوادر بإعاداد متخصصاة أو أقسام

 .برامجها وإعداد

تناااول حقااو  الطفاال فااي اإلعااالم ساااهمت فااي ضااعف  عناصاار 

 :   التقليدي

 مجتمعاات فاي صاعبة مهماة وهاذ  األطفاال   بارامج كتااب غيابأوال  : 

 تسايطر إلاي العولماة ثقافة انتشار أمام تندحر العامة الوطنية الثقافة تكاد

   جيادا   محصانة غيار القومياة أو الوطنياة الثقافة كانت إذا شيء كل عل 

 تعمال جادا صاغيرة كاوادر بإعاداد قليلاة فإنهاا فاالاألط بارامج وجدت وإذا

 . والتطوير واألعداد الكتابة فيجاهدة 
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 باألطفااال خاصااة باارامج بإنتاااج يقومااون الااذين المنتجااين غياااب :ثانيااا 

 . األطفال وبقنوات

 النهاو  اجال مان واإلعاالم التربياة وزارة باين التنسايق غيااب :ثالثا 

 . باألطفال متخصصة برامج بإعداد

 خطاة وضاع فاي"  العربياة الادول"  اإلعالم لدور واضح غياب : بعارا

 بفاتح للاراغبين خاصاة امتياازات وإعطااء األطفاال إعاالم تطاوير أجل من

 .  لألطفال خاصة جديدة قنوات

 كال فاي"  صاحافة ناادي"  إنشااء علا  العمال المدار  عل  :خامسا  

 شخصااايةال المهاااارات تنمياااة علااا  األطفاااال تااادريب أجااال مااان   مدرساااة

  المستقبلية .  واإلرشادات والتوجي 

 وكليااات اإلعااالم وكليااات التربيااة وكليااات اإلعالميااين علاا :  سادسااا

 و كلياتهاا توسايع علا  العمل العربية الدول كافة في واإلخراج السيناريو
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 فاي موادهاا وتادري  األطفال صحافة تطوير أجل من خاصة فرو  أيجاد

 فاي اإلعالمياة األطفاال ثقافاة فاي متخصصين كوادر وبناء لتأهيل الفرو 

  .الفرو  هذ  كل

****************************** 

 : الجديد الطفل واإلعالم

ارين مان والعدياد الجدياد   اإلعاالم ظاهرة حداثة من الرغم عل   المفّكِّ

 تنباؤوا أن سابق الكبارى   البرمجية المؤسسات ومالكي والمهتمين  

 التوصاايف غياااب مبكاار .. فمااا زال وقاات يفاا الجديااد اإلعااالم بظهااورِّ 

اا وإنماا الجدياد   اإلعاالم لمصاطلح الادقيق المنهجي العلمي  تعادد أيض 

 العولماااة   إعاااالم الباااديل   اإلعاااالم: مثااال  لااا    المرادفاااة التساااميات

وإذا علمناا االجتماعي     التواصل شبكات وإعالم التفاعلي   واإلعالم

فهاال ساااهم    ياارة ماان المجتمااعيحة كباألطفااال يمثلااون فئااة وشاارأن 
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 العلام مان ساعة الطفال اإلعالم الجديد في زيادة وصقل مخازون

 ؟   واإلطال  وتنمية مدارك  ومعارف

  اإلجابة : 

 وسائل وأدوات اإلعالم الجديد :  : أوال  

 الالسالكية   الشابكات المادونات   اإللكترونياة   الصحافة: )ضمنها  من 

 الرقماااي    والرادياااو التفااااعلي الرقماااي زيونباااالتلف المتعلقاااة التطبيقاااات

 تااام التاااي  (إلااا  .. االجتمااااعي  التواصااال شااابكات اإللكتروناااي   الكتااااب

 .تناولها

 :اإلعالم الجديدوظائف ثانيا  : 

 اإلخبارياة   الوظيفاة: )أهمهاا  مان الجديد   لإلعالم المعاصرة الوظائف 

 والدعاياااة تساااويقال الحاااوار والنقاااا    وظاااائف التنموياااة   التربوياااة  

 .(العامة الخدمات والترفي    التسلية واإلعالن  
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 إحادا  فاي أساهمت قاد الجدياد اإلعاالم أن وساائليجب أن نعترف جميعا  

 تغييار خالل من سواء   العربي اإلعالمي المشهد في كبيرة نوعية نقالت

 االتصااااال اتخااااذ إذ   القااااائم اإلعالمااااي المحتااااوى واقااااع أو   المفاااااهيم

 صااياغة فااي الكبياار اإلسااهام لألفااراد أتاحاات جدياادة أنماط ااا يريالجماااه

 .اإلعالمي المحتوى

 اإلعالم الجديد : بين مزايا ومخاطر الطفل 

يسااتطيع الطفاال وفااي ساان مبكاارة التعاماال مااع التقنيااات الحديثااة ووسااائل 

 مخازون إلا  اإلعالم الجدياد .. ويمكان أن تساتثمر هاذ  الوساائل لتضايف

الطفال  أن يواجا      .. وعل  الجانب االخر يمكن وإطال علم سعة الطفل

   وهاااو جاناااب يحمااال تبعاااات مختلفاااة وقااايم ثقافاااات مااان خاللهاااا صااارا 

 معاا    أصاابحتعنهااا تااؤثر علاا  أطفالنااا بكاال تأكيااد  مترتبااة( مخاااطر)

 علا  قاادرة غيار واالجتماعياة   التربوياة المؤسسات البيت   المدرسة  

يَّاة   تشاكيل علا  وتأثيرات  فرازات إ من الحد أو المد   ذل  مواجهة  الُهوِّ

 التواصال   شابكات تفرضاها التاي التحديات جانبالمجتمعية  القيم وواقع
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ااا   13 عاان أعمااارهم تقاال الااذين األطفااال علاا  ساايما ال  وتااداعيات عام 

 وهمياااة أساااماء واساااتخدام التحايااال إلااا  لجاااوئهم بعاااد فيهاااا اشاااتراكهم

ا ومستعارة    تمثلا  وما عل  بع  المواقع الضارة ةالمترتب اآلثار وأيض 

 كيااان وتاادمير األخالقااي االنحااالل إلاا  شاا  بااال يقااود حقيقااي تهديااد ماان

 .األسرة

****************************** 

 مقترحات لتعزيز قدرة الطفل عل  التعبير اإلعالمي 

 
فاااي  والمعاااارف بالمعلوماااات األطفاااال تماااد المختلفاااة اإلعاااالم وساااائل إن

 المدرساة وبصافة فاي عليا  يحصلون مما كبرأ بشكل متنوعةال المجاالت

 يقادم ماا فاان الطفال علا  تاأثيرا   األكثار اإلعالم وسائل أهم أحد التلفزيون

 أن ولاو المختلفاة الطفال حاجاات إشابا  فاي ماا حاد الا  يسهم برامجمن 
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 لوجاود نظارا   ضائيلة جااءت الدراساات بعا  أشاارت اإلشـبا  كماا نسبة

 للطفل .  المقدمة  ـي األعمالف المعوقـات بعـ 

   :  مقترحات

 ذات الوطنيااة القااوانين واألنظمااة ضاارورة إلمااام اإلعالميااين بمراجعااة -1

مااع طبيعااة المااواد والباارامج والتغطيااات   ومواءمتهااا بالطفولااة الصاالة

 اإلعالمية التي تتناول موضوعات ومشكالت وقضايا الطفل 

 والتعرف عل  جوانبها . الطفل لحقو  الدولية باالتفاقياتاإللمام  -2

والتوساع  الطفال   حقاو  قضاايا تجاا  موحادة إعالمياة سياسة وضع -3

 لإلعالمياين التدريبياة والادورات النقاشاية والحلقات العمل ور  عقد في

 الوطني في هذا المجال .  المستوى عل 

 والفناااون التعلااايم علااا  وتعتماااد  التااا  تقااادم للطفااال تكثياااف البااارامج  -4

 وتنميااة الااذات واكتشاااف األماال وتربيااة الثقااة لكسااب الرياضااية يااةوالترب

    الطفـل .      وتهتم بإبراز ثقافت   مهارات
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 ماان الدراسااات واألبحااا  المتخصصااة فااي حقااو  الطفاال اإلسااتفادة -5

   واالسترشاد بها عند صناعة المحتوى والمواد المقدمة للطفل .  

 نااااة رفيعااااة المسااااتوى ماااانيااااتم تشااااكيل لج -لتلفزيااااون واإلذاعااااة ا -6

 المعتماااد المعياااار هاااي واألكااااديميين لتكاااون الطفااال ببااارامج المختصاااين

 . األطفال برامج ختيارإل

 الجاادة إيجاد القناوات الفضاائية زيادة حجم اإلنتاج اإلعالمي للطفل و -7

 بالطفل .   المختصة

 مدير عام القناة الثقافية المكلف 

 عبدالعزيز بن فهد العيد                                 

  


