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 ٣٧٤

  
  فلسطینيالطفل التصور مقترح إلعالم 

  
  :ملخصال

إعتمدت على وجـود ضـعف وشـبه ، الدراسة هي بمثابة تصور مقترح إلعالم طفل فلسطیني
ــل الفلســطیني ــالم الموجــه للطف ــدام لإلع ــار، إنع ــيك أن  إلعــ م ـلـه  ور باعتب ــل  بیرف الــذي تنشــئة الطف

واســـتخدمت أداتـــي ، شــافیةوتقـــع الدراســة ضـــمن الدراســـات اإلستك. یمثــل نصـــف المجتمــع الفلســـطیني
  .المالحظة والمقابلة

كمـا . ن یعتمـد علیهـا التصـورلقات إسالمیة ووطنیة وقیمیة یجـب أالدراسة على منط وأكدت
ــــة ــــت الدراس ــــاإلعالم المدر  طالب ــــام ب ــــیم باإلهتم ــــيوزارة التعل ــــالت  ، س ــــحف والمج ــــت الص ــــذلك طالب ك

  .كما طالبت اإلذاعات ومحطات التلفزة بنفس الشيء، بتخصیص صفحات ومالحق خاصة بالطفل
  .كدت الدراسة على ضرورة دراسة التصور ووضع آلیات التنفیذ حسب خصائص كل وسیلةوأ

  
 
Abstract:  

The study is a suggested proposal for Child media as its not treated 
properly while it resembles a great role in child upbringing.  The study uses 
the interview and observation techniques.  It concentrates on Islamic 
approaches and values.  Study recommended that the Ministry of education 
should to pay more attention to school media.  It also recommended that 
specialized journals and magazines should locate separate pages for 
children.  In addition to it emphasized the importance of studying the 
suggested model and proposing the steps to execute it. 
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  المنهجیة اإلجراءات
ــن       ــى الــرغم م ــرة وعدیــ وجــودعل ــاهمتة دعوامــل كثی ــدود س طف لـ ة إال أن لمفهــوم ال فــي وضــع ح

نــدرك الحجــم الــذي قــد تمثلــه فئـــة  لــذا فإننــا .والــرئیس فــي ذلـــك هــي الشــيء األســاس س الــزمناییمقــ
كـافي مـن جمیـع األمـر الـذي یسـتدعي ویسـتوجب االهتمـام ال ،المجتمعـاتالطفولة في أي مجتمع مـن 

ــككـ ون أن  ،النــواحي ــي المجتمعــات نفســها و الفئــة هــي الع تل ــود الفقــري الــذي تبن ــا م ــا .علیــهكیانه ذا م ٕ وا
تصـل نسـبة الطفولـة فیـه مـن الجنسـین  مجتمـع فتـي إنـهبإمكاننا القـول فنظرنا إلى المجتمع الفلسطیني 

ــفإلــى حــوالي  ــن عظــم المســ ،النص ــاة علــى كاهــل الم ئولیةممــا یزیــد م ــواء الملق ــات الفلســطینیة س ؤسس
ــاالت  ــمیة أو األهلیــة فــي كافــة المج ــئة وتأهیــل هــذه الشــریحة  واالختصاصــات ألجــلالرس تربیــة وتنش

والتقـدم المتسـارع فـي وسـائله  ، الهائلـة التكنولوجیـة ولعل اإلعـالم الیـوم وفـي ظـل هـذه الثـورة.األساسیة
لمـا  ؛تشكیل شخصیة الطفل الفلسـطیني یشكل إحدى أهم الوسائل واألدوات المستخدمة في ، وأسالیبه

حـداث التغییـر سـلبا  ، مـن أثـر كبیـر، ونفـوذ عظـیم، وقـدرة علـى االسـتحواذ الوسائل اإلعالمیة  لتلك ٕ وا
مقترحـا إلعـالم طفـل فلسـطیني یسـاهم فـي من ذلك كله نبعـت فكـرة وجـود دراسـة تقـدم تصـورا  . أو إیجابا

  .األخرىیة عباقي المؤسسات المجتمرعایته وتنشئته بجانب 
  :مشكلة الدراسة

  :التاليالسؤال الرئیس  نفي اإلجابة عتكمن مشكلة الدراسة 
  ما التصور المقترح إلعالم الطفل الفلسطیني ؟

  :التالیةاألسئلة الفرعیة  وقد صیغت من خالله
  للطفل الفلسطیني في الصحف والمجالت الفلسطینیة  ؟ المخصصةما واقع الصفحات   - ١س
  الفلسطینیة ؟ في اإلذاعات والتلفزةالفلسطیني  بالطفل المختصةالبرامج  ما واقع - ٢س
  الطفل الفلسطیني ؟ وشئونفي قضایا  مختصما أهم المقترحات والتصورات لوجود إعالم  -٣س

  :أهمیة الدراسة 
، كونها تناولت قضیة هامة جدا وهي واقع إعالم الطفل الفلسطیني تنبع أهمیة هذه الدراسة من 

وبالتالي جاءت الدارسة لتسد ، عتبر هذه الدراسة مفیدة إلى حد كبیر في المجتمع الفلسطینيحیث ت
، كذلك قد یتفید  منها المهتمون برسم السیاسات الخاصة بالطفل الفلسطیني ، ثغرة في هذا المجال 

  .إعتبار وسائل اإلعالم من أهم الوسائل التي یمكن استخدامها على هذا الصعیدمع 
  :راسةالد نوع

وتضع تصورا   ً النها تستكشف واقع ،واإلستطالعیة ستكشافیةاإل ضمن الدراسات الدراسة تعتبر
  .للنهوض به
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  :الدراسة أداتا
  :التالیتینعلى األداتین  اعتمدت الدراسة 
لتحدید معـالم واقـع  اإلعالم المختلفةحیث قام الباحث بمالحظة ومعایشة وسائل  :المالحظة -١

  .كونه من العاملین في هذا المجال، عات الموجهة للطفل الفلسطینيموضو البرامج وال
حیث قام الباحث بإجراء بعض المقـابالت مـع معـدي بـرامج الطفولـة فـي وسـائل  .المقابلة   -٢

  .اإلعالم 
  :مجتمع الدراسة 

جمیـع وسـائل اإلعـالم الرسـمیة والخاصـة العاملـة فـي الضـفة والقطـاع مـن صـحف المجتمع هـو  
ذاعات وتلفزةومجالت و  ٕ   .ا

  :عینة الدراسة
  -:التالیةمن الوسائل  ومقصودة عینة عمدیة الدراسة على تعتمدإ 
نتشارا وتأثیراألنها هي ا .الحیاة الجدیدة، الرسالةالقدس، األیام،  :صحف -١ ٕ   . ألكثر إنتظاما وا
ألكثـر ك ذلك هـي ا، ألنها مجلة مجتمعیة وأسریة وهـي أقـرب ألحـوال الطفولـة.مجلة السعادة -٢

  .إنتشارا في قطاع غزة
إنتشــارا وفعالیــة فــي  وهــي أكثــر اإلذاعــات المحلیــة .والشـباب، والقــدس ، األقصــى : إذاعــات -٣

  .قطا  غزة 
ــل .ةفلســطینال التلفــزةهیئــة اإلذاعــة و   -٤ ــا تمث ــة  كونه ــموعة والمرئی ــة المس ــة اإلعالمی المؤسس

  .الرئیسة في الضفة والقطاع
حـــول ومـــدخل ، دراســـة مـــن مقدمــة حـــول اإلجـــراءات المنهجیـــةتكونـــت ال :محتویـــات الدراســـة

ــالم ــل واإلع ــاني، الطف ــؤالین االول والث ــن الس ــت ع ــم أجابی ــطیني ث ــل الفلس ــالم الطف ــع إع ــول واق ، ح
نتهت الدراسة بخاتمة ، الثالث حول التصور المقترح السؤال و  ٕ   . فقائمة بهوامش الدراسة، وا

  :اإلعالم والطفل  حول مقدمة
  : ةالطفولمفهوم 

الطفولـة مرحلــة مـن أهــم مراحــل الحیـاة التــي یمــر فیهـا اإلنســان ، والطفــل یشـكل شــریحة أساســیة      
  .من شرائح المجتمع 

  من هنا جاءت فلسفة اإلسالم ، مؤسسة لعالقات تربویة مهمة لهذه الفئة في التربیة والتعلیم      
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أهمیــة هــذه الشـریحة حــین ذكــرهم فــي  و التغذیـة والمعاملــة و فــي كـل المجــاالت ، كمــا وضــح القـرآن 
  )١(.  "إنهم فتیة آمنوا بربهم وزدناهم هدى " موضع مقرون باإلیمان 

َ  عدیــدة،وصــفهم بأوصــاف و   ــفات مختوبــی ــاة الــدنیا فــي قولــه  فجعلهــم، لـفـة لـهـم ن ص ــال " زینــة الحی الم
ــأموال " ه ، واعتبــرهم نعمــة عظیمــة تســتحق شــكر اهللا فــي قولــ" والبنــون زینــة الحیــاة الــدنیا  وأمــددناكم ب
والـذین یقولـون ربنـا هـب لنـا مـن أزواجنـا و " واعتبرهم قرة أعـین فـي قولـه " وبنین وجعلناكم أكثر نفیرا 

وشواهد القرآن الكریم التي تصـور اإلهتمـام باالطفـال مـن قبـل " ذریاتنا قرة أعین واجعلنا للمتقین إماما 
شـاعر ، ومحبـة القلـوب ، تجـاه فلـذة الكبـد وثمـرة عـن صـدق الم كشـفتالوالدین عدیـدة وكثیـرة ، حیـث 

  )٢(.الفؤاد 
  قاعدة ترسخ في القلوب خلق الرحمة على األوالد "صلى اهللا علیه وسلم"ولقد وضع الرسول   

" وحـض الكبـار مـن آبـاء ومعلمـین و مسـئولین علـى التحلـي بهـا والتخلـق بأخالقهـا فقـال  األطفـال،و  
  )٣(" عرف حق كبیرنا وی صغیرنا،لیس منا من لم یرحم 

إعـالن حقـوق الطفـل التـي تمكـن الطفـل " الدولیـة عـن هـذا اإلهتمـام مـن خـالل وثیقـة  وعبرت القـوانین
  ) ٤(. من التمتع بطفولة سعیدة ینعم فیها ، لخیره وخیر والمجتمع 

ن مــالم یبلـغ ســ" بأنـه كــل إنسـان لــم یتجـاوز الثامنــة عشـر " مفهـوم الطفــل  االتفاقیــة تلـك وقـد وضــحت
  )٥(.الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق علیه

الحـق حریـة طلـب جمیـع  ذلـكویشمل  التعبیر،الوثیقة أن یكون للطفل الحق في حریة  تلككما نصت 
ــار للحــدود ســواء ــار و تلقیهــا و اذاعتهــا دون أي اعتب ــواع المعلومــات و األفك  مأ بــالقولأكــا  ذـلـك  أن

مـع مراعـاة احتـرام حقـوق الغیـر ، ... .الطفـلوسـیلة أخـرى یختارهـا  بأیـة ما فـن أ مالطباعة أ مالكتابة أ
  )٦ (.العامةأو سمعتهم أو حمایة األمن والنظام العام ومراعاة الصحة و اآلداب 

 :أهمیة اإلعالم 
لوســائل اإلعـــالم أهمیــة كبیـــرة وعظیمــة فـــي حیــاة الفـــرد والمجتمــع ألنهـــا تحقــق العدیـــد مــن الوظـــائف 

  :تلخیص ودمج هذه الوظائف باألمور التالیة  نرفین وباالمكاواألهداف في حیاة الط
  .إخبار المواطنین بالمعلومات الجدیدة التي لم تنشر من قبل _  ١
  .القدیمة أمالجدیدة  أكانت إعالم المواطنین بالمعلومات سواء_  ٢
رشاد الجماهیر نحو المفید لهم ولمجتمعهم _  ٣ ٕ   .توجیه وا
  . سیر للقضایا الغامضة الشرح والتحلیل والتف_  ٤
  .خلق ثقافة عامة من تراث األجداد ، واألمم األخرى _  ٥
  .اإلعالن والتسویق ومساعدة الجماهیر على اتخاذ القرارات الشرائیة أو الفكریة أو الخدمیة _  ٦
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  .التسلیة واإلمتاع والترویح عن المواطنین _  ٧
أن وسائل اإلعـالم تحقـق " ظیفة رئیسة شاملة هي أن نشمل كافة هذه الوظائف وغیرها بو  نوباال مكا

  ".التنمیة الشاملة للفرد والمجتمع 
هــداف وسـائل اإلعــالم تربیـة النــاس وتعلـیمهم و تــوجیههم إلـى اتبــاع مــن أبـرز ألـذا نجـد ممــا سـبق أن 

  و تثبیت القیم والمبادئ المجتمع،في  المجتمعیة المرعیةاألصول والعادات و األعراف 
العامة والمحافظة علیها ، وجمع األخبار و تفسیرها و التعلیق علیها ، و خدمـة النـاس  تاالتجاهاو  

و اإلعــالن لغــرض العمــل أو الخــدمات أو التــرویج ، والتفاعــل اإلجتمــاعي بـــین  ةعــن طریــق الدعایــ
  ) ٧( .األفراد و الجماعات ، وترفیه الناس ، و المحافظة على النظام السیاسي 

  )٨( :مورملة من األجبم الطفل إعال یفیدویمكن أن 
أن یتبنـى اإلعـالم المقـدم لألطفـال كشـف األفكـار و القـیم الخاطئـة ، وتقـدیم البـدیل الصــحیح  -١

  .و ارساء القیم واألفكار 
 .أن یساهم في خلق أدب وفن خاص یتفق مع أخالقنا و تاریخنا  -٢

ــه وذلــك ألن -٣ ــه ابــن بیئت ــؤدي تعریــف الطفــل بأن ــة الصــحیة ت ــي البیئ ــلوك  دورا مهمــا ف توجیــه س
 .الطفل و مساعدته على أن ینظم دوافعه الوجدانیة 

 .العادات الحمیدة التي تقوي الخلق  التزودأن یعاونه على  -٤

 .إتاحة فرصة للترفیه والترویح و قضاء الوقت  -٥

ــث  أن  رأىو   ــطینیة ألالباح ــة الفلس ــي الحال ــم ف ــزداد و تعظ ــل ت ــة للطف ــة والمكان ــذه األهمی ــباب ه س
  :عدیدة أهمها 

ممـا ، أكثـر مـن نصـف قـرن  ذخصوصیة فلسطین التي تعیش في أجواء اإلحـتالل الصـهیوني منـ -١
، و ي تأثر سلبا في حریتـه ، و تربیتـهانعكس بالسلب على مختلف شرائح المجتمع بما فیها الطفل الذ

  .تعلیمه ، و نشأته  وكل مناحي الحیاة 
فلسطین في العقود الثالثة األخیرة ، حیث ألقـت بظاللهـا اإلیجابیـة انتشار الصحوة اإلسالمیة في  -٢

على فكرة تكوین وعاطفة و سلوط الطفل الفلسطیني ، ألن اإلسـالم كمـا أسـلفنا ، أرسـى قواعـد جمیلـة 
 .في حمایة حقوق الطفل 

كثــرة مؤسســات حقــوق اإلنســان و المجتمـــع المــدني التــي تحــاول نشـــر فلســفة حقــوق الطفــل فـــي  -٣
ن مظاهر الدیمقراطیـة و الحیـاة و األعراف الدولیة و ذلك كمظهر مجتمع الفلسطیني وفق القوانین الم

 .المدنیة التي تطالب فیها الجهات الممولة لهذه المؤسسات
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المعلومات البحثیة و اإلحصائیة التي تفید أن المجتمع الفلسـطیني یتسـم بالشـبابیة، و أنـه مجتمـع  -٤
مریــة الخاصــة بالطفولـــة حســب التعریفــات الدولیـــة القانونیــة حــوالي نصـــف فتــي حیــث تمثــل الفئـــة الع

  ) ٩(  .السكان الفلسطینیین في الضفة الغربیة و قطاع غزة 
ــرورة  ــح ض ــبق یتض ــا س ــكمم ــنح تل ــ م َ ــتقبلي بن ــل مس ــة لجی ــریحة المؤسس ــة و الش ــطین األهمی ــي فلس اء ف

 .والرعایةالعنایة 
نحـو تبنـي  والتـي تـدفع الصـور،أدوات التـأثیر و تشـكیل المواقـف و و وسائل اإلعالم المختلفة تعتبر مـن أهـم 

  .الفلسطینيو المضمون للطفل  مر الذي یتطلب إعالما خاصة من حیث الشكلاأل أفعال،سلوكیات و 
  :ي في الصحف والمجالت الفلسطینیةللطفل الفلسطین المخصصةحول واقع الصفحات : إجابة السؤال االول 

و أن المجتمـــع  المجتمـــع،همیـــة الطفــل الفلســـطیني كشـــریحة مــن أهـــم شــرائح أتؤكــد المعطیـــات علــى 
مـن األطفـال  اكبیـر   ً و أن جـزء البیـوت،الفلسطیني زاخر بوسـائل اإلعـالم المختلفـة فـي عـدد كبیـر مـن 

ــالم  ــائل اإلع ــون لوس ــطینیین یتعرض ــةالفلس ــیل و ی ،المتباین ــي تحص ــا ف ــدون علیه ــارفهمعتم ــاء  ،مع وقض
  )١٠( .فراغهمأوقات 

،الوسائل غیر  تلكورغم ذلك إال أن واقع اهتمام  و بإمكاننـا  الشـریحة،وال یتـوائم مـع أهمیـة هـذه  كـافٍ
  ـ:التالیةأن نحدد مالمح هذا الواقع من خالل النقاط 

  :الصحف والمجالت: وًال 
 ، تصدر فـي األراضـي الفلسـطینیة العدیـد مـن الصـحف الیومیـة واألسـبوعیة و المجـالت المختلفـة -١

م وكـذ ك  ٢٠٠٥مـن عـام  ) ٩و ٨و ٧ (متتابعـة أشـهربمالحظات الصحف الیومیة الثالث لثالثـة و 
ـــدة ـــنفس الم ـــیة ل ـــبوعیة القض ـــالة األس ـــحیفة الرس ـــواع  ، ص ـــن أن ـــوع م ـــود أي ن ـــدم وج ـــث ع ـــح للباح اتض

لألطفال و بالتـالي حرمـان الطفـل مـن وسـیلة مهمـة جـدًا مـن وسـائل المعرفـة و  المخصصةالصفحات 
   )١١(.صیة تكوین الشخ

ــل  ــایاه و ك ــم الطفــل و قض ــدر باس ــة تص ــث أي مطبوع ــدد الباح ــم یح ــذلك ل ــة مــن ك ــو جمل ــر ه ــا ینش م
ـــار المتف ـــا المؤسســـات األخب ـــي تنظمه ـــات الت ـــض الفعالی ـــن بع ـــالت تعبـــر ع ـــحف و المج ـــي الص ـــة ف رق

  )١٢(.الرسمیة و األهلیة و الخاصة 

ـــفحات  ـــن ص ـــطینیة م ـــة الفلس ـــاحة اإلعالمی ـــو الس ـــدرك خل ـــا ن ـــن هن ـــات م ـــل أو مطبوع ـــة للطف مخصص
 .األمر الذي یستوجب وقفة جادة و خطوات عملیة .مختصة

تبــین أن هنــاك مجموعــة مــن  التــي تصــدر فــي غـزة و بمتابعـة مجلــة الســعادة االجتماعیــة األسـریة -٢
ــرة  ــات توضــح فك ــى شــكل محادث ــال عل ــم تخصیصــها لألطف ــفحات ت ــةالص ــى ســلوك  ،معین و تحــث عل

ــ ــر ص ــذلك نش ــاص، وك ــابي خ ــالور ایج ــة  ،أطف ــد متابع ــن و بع ــكو لك ــث أن  تل ــد الباح ــفحات و ج الص
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طفال المرحلـة االبتدائیـة األمـر الـذي یـدلل علـى أمضمونها و لغتها ال تناسب سوى شریحة معینة من 
   )١٣(.األطفالتجاهل المجلة لشرائح أكثر وأكبر من 

ُ تعتبر الدراسات واإلحصاءات الرسمیة أن شـرائح عدیـدة مـن األطفـال و   الصـحف و  قبـل علـى قـراءةت
  )١٤(. ولكن ال یتوفر معلومات دقیقة حول مدى االستفادة من قبلهم  .المجالت 

إلى االستعانة بصحف و  عشوائیًا ، ویلجأ الطفلوهذا یدلل من وجهة نظر الباحث على أن استخدام األطفال 
ذي یفقـد مختصــةمجـالت و مطبوعــات غیـر  األمــر المطلــوب  یفقـد و بالتــالي، التركیــز و االهتمـام  هالشـيء الــ

  .افتقاد هذه الوسائل لدورها في عملیة التنشئة المرجوة مما یؤدي إلى ، تحقیقه
  :في اإلذاعات والتلفزة الفلسطینیةللطفل الفلسطیني  المخصصةحول واقع البرامج  :إجابة السؤال الثاني

  :التلفاز: ثانیاً 
رسـمیة تبـث علـى المسـتویین المحلـي فیمـا  تلفازیـةطة من المعلوم أن الشعب الفلسطیني یملك مح -١

ـــث  ـــي،یعـــرف بالب ـــث  األرض ـــرف بالب ـــا یع ـــدولي فیم ـــع  الفضـــائي،وال ـــدار أرب ـــى م ـــون عل ـــث یك ـــذا الب وه
 .األمر الذي یفترض فیه االهتمام الزائد لبرامج األطفال.وعشرین ساعة

ــرامج الت ــات أن ب ــث تفیــد الدراس ــك حی ــت عكــس ذل ــع أثب ــطی لفــازوالواق ــال الفلس ســواء ني الموجهــة لألطف
  )١٥(السنویة من مجموع ساعات البث % ٥.٩رسومًا متحركة ال یتجاوز  مثقافیة أ مكانت تعلیمیة أأ

ــات كانــت عــام  تلــك ــًا و ٩٩المعطیــات والدراس ــد تطــورًا ملحوظ ــة الباحــث لــم یج ــن خــالل مالحظ م و م
 .كافیةقفزة نوعیة في ساعات البث وما زالت غیر 

ید التلفــزة الخاصــة فــإن قطــاع غــزة یخلــو تمامــًا منهــا ســوى محطــة ینــابیع و هـــي أمــا علــى صــع -٢
بالطفولــة إال أنهـا بقیــت غیــر قـادرة علــى مواجهــة االحتیاجــات  مختصــةو رغــم أنهـا  باألطفــال،خاصـة 

  . )١٦(. وهي اآلن قد أغلقت و توقفت تماماً  فقط،ولم تكن تبث برامج طفولة  للطفل،المتزایدة 
  :عاتاإلذا: ثالثاً 
 مأكانت تعلیمیة أخصوص البرامج الموجهة لألطفال التي تبثها إذاعة صوت فلسطین الرسمیة سواء ب أما -١

بمتابعة الباحث لبرامج االذاعة و ، م٩٩ساعات البث السنویة عام  وعمن مجم% ١ترفیهیة ال تتجاوز  أمثقافیة 
    )١٧( .مستوى المطلوبال لم یشعر بالتطور الملحوظ و لم یرتق البث الخاص باألطفال إلى

تابعنـا واقـع بـرامج األطفـال فـي  وقـد إذاعـة خاصـة ةیوجد في قطاع غـزة مـا یزیـد عـن إحـدى عشـر  -٢
  :أكثر اإلذاعات انتشارًا و فعالیة على النحو التالي

  )١٨( :إذاعة األقصى
ــه ــالمیة التوج ــة إس ــي إذاع ــاس، وه ــة حم ــن حرك ــة م ــال األو  ، و مقرب ــامجین لألطف ــدم برن ــت  :لو تق تح

مدتـه ســاعة ونصــف ویبـث صــباح كــل یـوم جمعــة مــن السـاعة العاشــرة إلــى  أغصــان،عنـوان أفنــان و 
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ویعتمــد علــى مشــاركات مــن قبــل األطفــال حیــث یســمح لكــل طفــل أن یشــترك  النصــفو  ةالحادیــة عشــر 
ــالث  ــدة ث ــائق،لم ــاركو  دق ــرین مش ــة و عش ــى خمس ــرین إل ــن عش ــاركین م ــدد المش ــل ع ــز .یص ذـلـك ویرك

ــــ ــــل ى ر البرنــــامج عل ــــدة  باإلســــالم،بــــط الطف ــــه بــــالطموح  األصــــلیة،و البل ــــتقبلي،وربط ــــراز مــــع  المس اب
 .إرشادهومناقشة قضیة أسبوعیة و العمل على توجیهه و  المواهب،

كـل أسـبوع مـن السـاعة الخامسـة إلـى مـن ویبث یوم اإلثنـین  : تحت عنوان شموع ال تنطفئ: و الثاني
یناقشـها مـن حیـث السـلبیات و التحـذیر منهـا و  ثـم، ویتنـاول قضـایا أخالقیـة و تربویـة  السادسة مساء

ــه إر  ــا و یكــون فی ــل اإلیجابــات و تعزیزه ــل مــع الطف ــدین و كیفیــة التعام ــامجین و .شــاد للوال إضــافة للبرن
  . تبث اإلذاعة نصف ساعة یومیًا أناشید طفولة 

  )١٩( :إذاعة صوت الشباب
طفـال واحـد یـوم أتبث مـن مدینـة غـزة وتقـدم برنـامج  ،یة مقربة من حركة فتح وهي اذاعة محلیة وطن 

ویحتوي البرنامج علـى تـدریبات خاصـة ) اإلذاعي الصغیر (الجمعة الساعة الواحدة ظهرا ،یحمل اسم 
  .لألطفال الن یصبحوا مذیعین

   )٢٠(  :إذاعة القدس
وتقدم ثالثة برامج للألطفال أسبوعیًا تتناول . مي وهي إذاعة اسالمیة التوجه و مقربة من حركة الجهاد االسال

من كل یـوم خمـیس السـاعة الثالثـة ، ویتنـاول  )مریم تسأل(تحت عنوان : األول . ..قضایا إجتماعیة و دینیة 
قضیة دینیة أو إجتماعیة ، حیث یتم استقبال المشاركات من األطفال عبر الهاتف و التحاور معهم حول هذه 

 .البرنامج إلى تشجیع األطفال على البحث والقراءة و اإلضطالع و المشاركة  الفكرة ، ویهدف

ــــاني  ــــوان : والث ــــت عن ــــالدي(تح ــــال ب ــــیتین  )أطف ــــین شخص ــــع ب ــــو یجم ــــة ، وه ــــیة تربوی ــــاول قض ، یتن
متناقضتین في الفكرة كل شخص یتبني الموقف سلبًا و اآلخر إیجابَا و یتم النقـاش حتـى یـتم الوصـول 

  .تي كل جمعة الساعة الثالثة و النصف ویأ. إلى الحقیقة 
یـأتي كـل اثنـین السـاعة الثالثـة و هـو علـى شـكل  )صـندوق الحكـاوي العجیـب(تحـت عنـوان : والثالث 

البـرامج فـإن اإلذاعـة تقـدم فقـرة  تلـكو إضـافة لكـل .عمل درامـي واسـتقبال مشـاركات حـول هـذا العمـل 
  .أناشید أطفال لمدة ساعة كاملة

  .الطفل شئونفي قضایا و  مختصحول أهم المقترحات والتصورات لوجود إعالم : ثالالسؤال الثإجابة
و مـن خـالل قراءاتنـا ، من خالل التأكید على أهمیة اإلعالم فـي اإلهتمـام بشـریحة الطفـل الفلسـطیني 

ــا  ــا نقتــرح تصــورًا لم ــالم فــي اإلهتمــام بالطفــل فإنن ــحت تقصــیر وســائل اإلع للواقــع المعــاش و التــي وض
ــالم تجــاه الطفــل یجــب أن ت ــه بــرامج وســائل اإلع ــون هــذا ال. كــون علی ــن ثالثــة مویتك ــزات تصــور م رتك

  :العملیةواآللیات ، واألهداف المرجوة ، المنطلقات الفكریة للتصور : وهي  نیة على بعضها البعضمب
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  : منطلقات فكریة: أوال 
فلسـفة والـرؤى التـي یعتمـد تشـكل المنطلقـات د  و ابـمأن ینطلـق التصـور المقتـرح مـن  من المهـم جـداً 

  :علیها إعالم الطفل المطلوب وهي 
اإلیمان بدور الدین االسالمي فـي التربیـة و التهـذیب و الصـقل ، وبفاعلیتـه فـي تكـوین جیـل قـوي  -١

   .بناء و مثمر 
 .جمیع الجوانب  مناإلیمان القوي بأهمیة شریحة الطفولة في فلسطین ، وضرورة أن تلقى العنایة  -٢

ورة اإلیمـان بـدور و قیمـة وســائل اإلعـالم فـي تربیـة و تنشــئة الطفـل ، وتهیئتـه لیكـون عضــوًا ضـر  -٣
ً و فعاًال داخل المجتمع   .ودور اإلعالم في التحصیل المعرفي و الفكري للطفل . بناء

  .لطفل إیجابیًا في توعیة ا الستثمارهوجي الحاصل في العالم أهمیة اإلعتناء و اإلهتمام بالتطور التكنول -٤

  .اإلیمان بضرورة أن تكون تربیة الطفل شاملة بأبعادها الوطنیة و العربیة و اإلسالمیة و الدولیة -٥
أهمیة اإلعتماد على القوانیین واإلتفاقات الدولیة التي تنص على حریـة الطفـل فـي الحصـول علـى  -٦

  .المعلومات والمعرفة
  .األهداف المرجوة: ثانیا  

  :للطفل الفلسطیني التالیةتسعى إلى تحقیق األهداف  نأ على وسائل اإلعالم
ــقأن  -١ الطفــل الفلســطیني بــأخالق اإلســالم ، ویتربــى علــى تعالیمــه ، و مفاهیمــه الســلوكیة ،  یتخل

  .تعبدیةوالعقائدیة ، وال
 جغرافیتهـا،و  تاریخهـا،و التعـرف علـى  فلسـطین، متمثلـة فـي حـب الطفل بالقیم الوطنیـة یؤمنأن  -٢

ــا،ثقافتو  ومعــالم مقدســاتها  تواجههــا،و المخــاطر التــي  البنــاء،و اإلیجابیــة تجــاه عملیــة التحریــر و  ه
 .وكل ما من شأنه تعمیق اإلنتماء الوطني ألرض فلسطین

عمقــه میة ، و لإلنسـانیة ، وأن یستشـعر اإلنتمـاء لألمــة العربیـة و اإلسـال معـانيالطفـل  یـدرك أن -٣
 .ني اإلنسانیة و حب الشعوب و اآلخرین العروبي و الدیني ، وأن یخدم معا

ـــة مقومـــات الشخصـــیة یملـــك الطفـــل  أن -٤ ـــذات ، و مـــن حیـــث الهویـــة ،واإلنتمـــاء،و : الذاتی تطویر ال
 .التفكیر السلیم ، و الجسم السلیم ، و العقل السلیم ، و السعي لحیاة كریمة سلیمة 

ضـرورة اإلسـتعانة بهـا و اسـتخدامها فــي التطـورات التكنولوجیـة الجدیــدة ، و  أن یعلـم الطفـل ویـتعلم -٥
 .حیاته المستقبلیة ، و اإلستفادة منها لخدمة شعبه وقضیته و أمته

الــوطن و  تخلــو مـن الــدین أبعــاد الذو شخصـیة مركبــة مــن عـدة  الفلســطیني،یجــب أن یكـون الطفــل كـذا ه     
ــةواألمــة واإلنســانیة و  ــة تنشــئة فعلــى  ،....المعرف ذي ســیتولى مهم ــ ذه اإلعــالم ال ــ ــطیني أن یهتــدي به الطفــل الفلس

  .المنطلقفهي تشكل األساس و  وفقها،األمور لیضع أهدافه و وسائله و آلیات العمل 
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  -:اآللیات والخطوات العملیة: ثالثا
  :العالقةوعلى صعید كافة المؤسسات ذات  التالیةیقوم التصور على تنفیذ اإلجراءات والخطوات العملیة 

ــرورة أن تهــتم وزارة -١ ــدارس مــن خــالل التركیــز التربیــة وا ض ــیم بالجانــب اإلعالمــي لتالمیــذ الم لتعل
ــرح و اإلذاعــة و  ــى الصــحافة و المس ــازعل ــه بــاإلعالم  التلف ــق علی ــن أن نطل ــدارس فیمــا یمك ــل الم داخ

  .واإلهتمام بمواهب الطالب المختلفة  .المدرسي
ـــا  ـــن هن ـــبو م ـــة  تطال ـــرورة أنبالدراس ـــی ض ـــًا تربو  الـــوزارة نتع ـــذه إعالمی ـــل ه ـــة یتحم ـــل مدرس ـــي ك ـــًا ف ی

سب المدارس إضـافة تفكرًا و ممارسة ، وبذلك تك يئولیة ، ویعمل على اإلعتناء باإلعالم المدرسسالم
دور وسائل اإلعالم في أوقات تعتبر مـن أهـم األوقـات الحساسـة التـي یكـون  ، لدورها كمؤسسة تنشئة

ـــل  ـــرض لـــهفیهـــا الطفـــل قاب ـــأثر بمـــا یتع ـــدارس  مـــع. لإلســـتیعاب و الت ـــة فـــي الم ـــدنا أن ســـن الدراس تأكی
ا ف ي دقسـم اإلعـالم التربـوي موجـو  علـى أن یبقـي وبهـذا الصـدد نؤكـد .بمراحلها الثالث هو سن طفولـة

ولـتكن البدایـة مـع الخـریجیین ، جامعة األقصى لیخرج إعالمیین تربویین  یشرفوا علـى إعـالم المـدارس
  .يفي اإلعالم التربو  مختصةالذین  یحملون شهادات 

من المهم العمل على سـن قـوانین أساسـیة للطفـل الفلسـطیني تتـرجم حقوقـه الشـرعیة والدولیـة التـي  -٢
ة الطفـل بـاإلعالم مـن حیـث بما فیهـا قـانون یـنظم عالقـ، وأكدتها القوانیین الدولیة، نص علیها اإلسالم

  . ن واإلستخدام المضامی
ــحف الیو  -٣ ــص الص ــضــرورة أن تخص ــبوعیة می ــة و الرئیة و األس ــب س ــر حس ــفحة أو أكث ــیة ص األساس

ـــرائح  ،إمكانیاتهـــا موجهـــة للطفـــل الفلســـطیني تراعـــي وتنـــاقش مـــن خاللهـــا همـــوم وأفكـــار وتطلعـــات الش
ـــى لغـــة قریبـــة  ـــتوى العلمـــي والمعرفـــي لهـــمالمختلفـــة للطفـــل الفلســـطیني، وتعتمـــد عل ـــح مـــن المس ، وتفس

ـــایاه ـــالج قض ـــهم وتع ـــوعات تخص ـــي موض ـــاركة ف ـــم للمش ـــعة له ـــاحات واس ـــاكلهممس ـــالل ،م ومش ـــن خ م
تشـجیع األطفـال علـى و ، مـن خـالل بریـد القـراء، و أكفاء یختصـون بصـحافة الطفـل صحفیین مختصین

لــى الجــرأة فــي مخاطبــة الــرأي طــرح مشــاریع أفكــار صــحفیة، وكتابــة المقــاالت و اآلراء ، و حــثهم ع
بهـذه الصـفحات مـن حیـث و تؤكـد الدراسـة علـى أهمیـة أن یـتم اإلهتمـام . ، والمسئولین والمعنیینالعام

  .المساحة ، و األلوان ، ودوام التقویم و التطویر لتواكب كل جدید على صعید الطفل واحتیاجاته
الشـــریحة متعـــددة األعمــار و اإلحتیاجـــات و التـــي تمثـــل حـــوالي نصـــف  تلـــكولمواكبــة تطلعـــات  -٤ 

تكتـف الصـحف الیومیـة و  المجتمع الفلسطیني في الضفة الغربیة و قطاع غزة من األهمیة بمكان أال
تصـدر شــهریًا  مختصــةبــل المطلـوب أن تصــدر مالحـق  ،ص صــفحة أو صـفحتینیتخصـاألسـبوعیة ب
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المالحـق تكـون بمثابـة صـوت األطفـال و منبـرهم الحـر الـذي یشـعر مـن خاللـه  تلـكبأحجام نصـفیة ، 
  .ر بنورهاته ، و دفء العالقة ، و یعتبره معینه المعرفي ، ومنارته التي یسییالطفل بكیان

ریحة شـ الفئات العمریة التي تنطوي تحـت  على المختصالملحق  ذلكو من المهم أن توزع صفحات 
ومـن المهـم أن . حیث أكدت األدبیات الخاصة بمفهـوم الطفـل انـه هـو مـادون الثامنـة عشـر ،الطفولة 

فـــي تحقیـــق اإلهتمـــام المطلـــوب الـــذي یؤهلـــه لإلســـتمرار ، و النجـــاح الملحـــق  تــولى إدارات الصـــحف 
  .الرسالة ، و إحداث التأثیر المطلوب في تنشئة األطفال

المالحـق النـدوات  لتلـكأن تعقـد اإلدارة الصـحفیة  :الصـددو تقترح الدراسة إضافة لما تم ذكره في هذا 
لألطفـال  و األیام الدراسیة و الحلقات النقاشیة التي تركز على الهموم و القضـایا و المشـاكل الرئیسـیة

ــص ن ــي صــفحاتهافســها بو تخ ــرها كاملــة ف ــرح  ،نش ــق الســبق الصــحفي فــي ط وتكســب  القضــایا،فتحق
ــي  ــمول ف ــق و الش ــة،العم ــرى المناقش ــة األخ ــائل اإلعالمی ــة الوس ــة لبقی ــدرًا للمعلوم ــبح مص  كــذلك .وتص

المالحـق تحـت  لتلـكالتنسیق مع مؤسسات الطفولة الحكومیـة و الخاصـة و األهلیـة كـي تكـون ب القیام
ن كان ال یمكن ذلك فال أق بتمویلو  رعایتها، ٕ ل من الحـد األدنـى مـن اإلعالنـات و األخبـار و منها وا

  .الدعم المعلوماتي و المعنوي
ــل  ُ  تلــكویعتقــد الباحــث أن مث ــق ســت ــریحة المالح ــة لكســب ش ــات جدیــدة ایجابی ــحف فــي منافس دخل الص

یحة ، وبالتـالي زیـادة الشـر  لتلـكمهـتم و راعـي  هـوالـذي  اآلخـر تشكل نصف الرأي العام ، و النصـف
القـــراء ، ونجـــاح رســـالة هـــذه الصـــحف ، و زیـــادة حركـــة اإلعالنـــات التـــي هـــي مـــن أم مصـــادر دخـــل 

  .للطفلوتكون ساهمت بدرجة معمقة و مركزة في الهم الوطني و التربوي العام . الصحف 
ــ كمــا -٥ ــطینیة بزیــادة ع ــالت الفلس ــوم المج ــة أن تق ــي الدراس ــة اتوص ــنفس درج ــفحات ب ــام دد الص إلهتم

ــحف ســابقة ــي الص ــذكر ف ــاعد  ،ال ــكل تس ــورق و الش ــوان و ال ــث األل ــن حی ــة المجلــة م ــت طبیع و إن كان
ــر  ــع األم ــوائم و تنســجم م ــي تت ــال الت ــوعات األطف ــال لموض ــراز و الجم ــة أدوات االب ــتخدام كاف ــى اس عل

  .الفطري الخاص بهم
فمـثًال تكـون  المختصـةالت كذلك من المهم أن تعمل المؤسسات المهتمة بالطفولـة علـى إصـدار المجـ

ــال الجمعیــات اإلســالمیة فــي قطــاع  ــزة،مجلــة ناطقــة باســم ریــاض أطف ــاض  غ و أخــرى ناطقــة باســم ری
أو محافظـــة معینــــة أو یـــتم التنســـیق الصـــدار مجلــــة قویـــة تصـــدر باســـم كافــــة  أخـــرى،أطفـــال جهـــة 

ومجلـة  ،الریـاضهـذه  لحیاة الخاصة بأطفـالالمؤسسات ذات العالقة تهتم بكل ما من شأنه االرتقاء با
ــرى عــن مــدارس الوكالــة ــد  وهـكـذا...تصــدر عــن المــدارس الحكومیــة و أخ نجــد مــن الضــروري أن تعتم

ــیلة ــون لســان حالهــا المؤسســات علــى وس ــل مــع أطفالهــا لتك ــل  المجلــة فــي التواص ــل مــن عوام ، و عام
  .التربیة الشاملة
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ــي  ــل ف ــك أن یعم ــكوال یعنــي ذل ــى تل ــخاص عل ــاتیة أش ــالت المؤسس ــس  المج ــى العك ــل عل ــاءة ب ــر كف غی
ــــة  ــــواقم إعالمی ــــا بط ــــة  مختصــــةیجــــب ردفه ــــالم الخاص ــــة واإلع ــــر العالقــــات العام ــــع دوائ ــــیق م بالتنس

  .ویكون العبء المالي موزعًا على كافة المؤسسات و الهیئات المشتركة بالمؤسسات،
ــام   -٦ ــد ع ــزة بع ــاع غ ــة و قط ــفة الغربی ــي الض ــرت ف ــات انتش ــوم أن اإلذاع ــن المعل ــارًا م ١٩٩٤م انتش

من هنـا فـإن أي جهـة تریـد  ،كبیرًا ، و أن لإلذاعة طبیعة تؤهلها للعب دور مهم في توصیل المعلومة
لــذا فــإن الدراســة توصــي بضــرورة ، تطـویر األداء اإلعالمــي للطفــل ال یمكــن أن تغفــل دور اإلذاعـات 

  ::لیةالتافال مع مراعاة األمور أن تُفرد االذاعات برنامجًا یومیًا خاصًا باألط
 .دقیقة ٩٠ – ٦٠ ما بین مدة البرنامج تتراوح •

 .تربویة  ثقافةصحفیون یملكون مهارات إعالمیة و  یعد البرنامج و یقدمه •

ـــیص  • ـــرب الفكـــري ، و تخص ـــث الســـن ، والق ـــة مـــن حی ـــى فئـــات متجانس ـــرائح األطفـــال إل تقســـیم ش
 .البرامج المعینة لكل فئة محددة

 .تي تهم الطفل البرامج مختلف الموضوعات ال تلكتعالج  •

صـباحًا وذلـك فـي  ةالبرامج هو من الساعة العاشرة إلى الثانیـة عشـر  تلكیكون الزمن المحدد لبث  •
أوقات اإلجازة الصیفیة حیث یتعود األطفـال فـي الصـیف علـى السـهر و النـوم المتـأخر و بالتـالي 

لزیـارات اإلجتماعیـة و ا الخارجیـة،إضافة إلـى إعتمـاد األطفـال علـى السـیاحة  المتأخر،اإلستیقاظ 
ــوم  ــة . طــوال الی ــاعة الرابع ــن الس ــث هــو م ــل للب ــد المفض ــإن الموع ــم الدراســي ف ــي الموس ــا ف  إـلـىأم

ً بسبب وجود الدراسة المسائیة ، والنوم المبكر وقلة الخروج من البیت علـى عكـس  السادسة مساء
عنـد األطفـال فـي أوقـات فضـلى  تلـكوهذا ما أكدته الدراسات حیث حددت أن  .اإلجازة الصیفیة 

   )٢١.( لإلذاعة  اإلستماع
ــ  -٧ ــة و دور التلف ــة علــى أهمی ــد الدراس ــى  ازكــذلك تؤك ــؤثرة عل ــزات م ــه مــن ممی ــوفر ل ــال لمــا یت لألطف

المشاهد و خاصة الطفل ، لذا توصـي الدراسـة بـأن یتوجـه القطـاع اإلعالمـي الخـاص نحـو االسـتثمار 
  .األطفالب المختصةفي البرامج و المحطات 

  : اآلتيعلى النحو  االهتمامالفلسطیني  التلفازمطلوب من  كذلك
 .تحدید قسم خاص ببرامج األطفال یعمل فیه صحفیون أكفاء لهم اهتمامات تربویة •

 .تحدید برنامج یومي لألطفال بنفس المواعید وبموضوعات المقترحة لإلذاعات •
 .جمعةاد الیوم المفتوح لألطفال یوم الاعتم •

 التلفـازة مـالمه بتلـكة لكافة فئات الطلبة و باالمكان أن یقوم س التقویتخصیص وقت معین لدرو  •
 .التربوي الذي تنوي وزارة االعالم افتتاحه



   

 ٣٨٦

مـن هنـا فـإن  ،إن إعالم الطفل یحتاج إلى قاعدة بیانات و معلومـات حـول كافـة مـایخص الطفـل  -٨
مؤسسـات اإلعالمیـة أن ة  لو الحكومیـة و التابعـالدراسة توصي مراكز األبحاث و اإلحصـاء الخاصـة 

و اســــتطالعات و دراســـات لتحدیــــد احتیاجـــات الطفــــل المتطــــورة ،   ً تجـــري بشــــكل دوري ثابـــت أبحاثــــ
ــه و آالمــه ــه ، و آمال ــا ، و رعایت ــبل حله ــاكله ، و س ــن معرفــة  ، ومش ــالم م ــائل اإلع ــق وس ــى تنطل حت

ســـاعدها علـــى عملیـــة ی لطبیعـــة جمـــاهیر األطفـــال و تقــدم لهـــا مـــا تحتاجـــه و مـــا یخــدمها و مـــادقیقــة 
  .التنشئة والبناء

  خاتمة الدراسة
إیجـاد حالـة إعالمیـة منتظمـة  ألجـلوفي نهایة هذه الدراسة فإن الباحث یؤكد أن هذه خطـوط عامـة   

اجتهادیــة مـــن  خاصـــة،ال تعــدو كونهـــا رؤیــة  الفلســـطیني،و مدروســة تعنـــى بالشــأن الخـــاص بالطفــل 
یعایشه كونه أحد المتابعین و العاملین فـي الحقـل اإلعالمـي  الباحث حاول أن یعتمد على الواقع الذي

وهـي جهـد ذاتـي ال  ،تعـدیلهامـن حـق كـل إنسـان قبولهـا أو رفضـها أو  یـرى أن الفلسـطیني،اإلعالمـي 
   .ونقص خلو من قصوری

وحتى یكون األمر واقعیًا فإن الباحث یدعو إلى أن تبادر الجهات اإلعالمیة المعنیـة بوضـع تصـورات 
ــاد علــى تحقیقهــا وفــق امكانیــات كــل ثــم  المترحــات،ة لدراســة هــذه عملیــ ــا، مؤسســة،العمــل الج  وطاقاته

  .المؤسسات تلكسة یامع امكانیة التعدیل بما یتوائم مع س اإلعالمیة،و فلسفتها  وهدفها،
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

 ٣٨٧

  هوامش الدراسة
  )١٣(آیة ،  سورة الكهف -١
   ٥ص، م ١٩٨٥، الطبعة السادسة ،  الجزء االول، م اإلسال تربیة االوالد في، عبداهللا علوان  -٢
   ٤٥ص، المرجع السابق  -٣

   ٢٣٨ص    ،١٩٩٣، المجلد األول ، نیویورك ، األمم المتحدة ، مجموعة صكوك دولیة   -٤ 
   ٢٤٣مرجع سابق ، ص   -٥
   ٢٤٩،  ٢٤٨المرجع السابق ، ص  -٦
  ٢٢ص،  ١٩٩٥، عة الثانیةأثر وسائل اإلعالم على الطفل ، الطب، صالح هندي  -٧
  ٢٠٠٢ ، صحافة األطفال في الوطن العربي ، الطبعة األولى، شعیب الغباشي -٨
           ٣٨-٣٧ص 
، ،  ٢٠٠٤، التقریــر الســنوي  ٢٧الجهـاز المركــزي لإلحصـاء الفلســطیني ، سلســلة احصـاءات الطفــل رقـم -٩

   ٢٣م  ، ص٢٠٠٤، را  اهللا 
  .٧٣،٧٢المرجع السابق ،ص  -١٠
ــة الباحــث ألعــداد صــحف األیــام و القــدس و الحیــاة و الرســالة خــالل -١١  ،أغســطس یولیــو، أشــهر مالحظ

  .م ٢٠٠٥وسبتمبر من عام 
  .نفس المرجع السابق -١٢
  .مالحظة الباحث ألعداد المجلة -١٣
  .٧٤مرجع سابق ، ص، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني  -١٤
  .٧٤المرجع السابق ، ص -١٥
  .لباحث ألخبار المحطة و مشاهدة بعض برامجهامالحظة ا -١٦
  .٧٤مرجع سابق ، ص، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني  -١٧
  م ٢٠/٩/٢٠٠٥البرامج حازم الشعراوي  تلكمع مدیر البرامج في اإلذاعة و مقدم  بلةمقا -١٨
  .موقع اإلذاعة على اإلنترنت -١٩
  .قلین ، ومتابعة اإلذاعةي اإلذاعة أحمد أبو العیمقابلة مع أحد صحف -٢٠
  .٧٣مرجع سابق ، ص، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني  -٢١


