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  اخلاصة باألطفال  ئيةاالقنوات الفض
 ودورها الريادي يف تعليم اللغة العربية للناشئة

  

 زين الدين بن موسى. أ
  )اجلزائر(1جامعة قسنطينة

  :لخصامل
الفضـاء   أمامه عيانا من خالل تغريت متثالت الطفل للواقع حيث أصبح عامل متخيله ماثال

العاملية مراياه العاكسة ملختلف التصورات الذهنية الذي شكلت القنوات التلفزيونية  االفتراضي
فه على النحـو  اليت ميكنها أن تستقطب انتباه الطفل وتأسره لتأخذ يف النهاية بتالبيب لبه وتكي

مسـيطرا علـى    ىوهذا األمنوذج من القنوات أضح ،سلفا مله يف خمططها املعداالذي رمست مع
واملالحظ أن هذه القنوات الفضائية .بيته وتعليمهحياة الطفل وله حضور مشهود يف أساليب تر

السيما العربية منها قد استطاعت رويدا رويدا أن تسهم يف تشكيل الرؤيـة اللغويـة للطفـل    
لكون الطفل ينسجم معها ومينحها جلّ اهتمامه  ،وتصنع معجمه األجبدي يف مسميات األشياء

 سمعه من أصوات وكلمات فيعمل علـى فترتسم يف خميلته حقائق األشياء وتسجل ذاكرته ما ي
ترديدها دون شعور منه أو إرادة هلا سلطة على ملكة تعلمه كما هو مشاهد يف األطوار املتعاقبة 

ف مع ما يف التكي تاوالطفل أثناء تفاعله مع برامج هذه القنوات ال جيد عن ،يف املدرسة النظامية
يا أعدم مع رغبات الطفل يف مراحـل نشـأته   ءئقة تتالت بعناية فاقدم له من مادة إعالمية أل

  .األوىل
 ل يف تغري اللسان اللغوي للجزائريني مثال يشهد على األثر اإلجيايب بالنسبة إنّ التطور املسج

سوا على نطق الكلمات العربية يف عمـوم تواصـلهم   للمردود اللغوي عند األطفال الذين متر
غة اليت جعلت من هذه اللّ ،غة الفرنسية دهرا طويالري باللّسان اجلزائوحماورام بعدما تعلق اللّ

فاجليـل   ،هذا الشعب أعجميا بالفطرة له عامية ختتلف عن مجيع العاميات يف الوطن العـريب 
اجلديد من أطفال هذا العصر بدأ تدرجييا يف اعتناق لغته األصل بفعل هذه القنوات اليت مل تنشأ 
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غري أن بعض آثارها قد انعكست إجيابا علـى   ،ألويل ترفيهيهلذا الغرض خصيصا وإمنا هدفها ا
  . احلصيلة اللغوية بالنسبة لألطفال

يـة يف  بإذا كانت القنوات الفضائية اخلاصة باألطفال على كثرا ورواجها تعتمد اللغة العرو
ات يال الناشئة أجبديجفهل ميكن اعتمادها مصدرا لتعليم األ، تواصلها مع مجهورها بنسبة كبرية

وكيف ميكن  ،ت ملكت األطفال يف بالدنا مثالغوية اليت غذّوما هي احلصيلة اللّ ،غة العربيةاللّ
التعليمي  أدائهاتطويرها وحتسني إذا ما متّ  لألطفالاستثمارها يف تنمية املهارات اللغوية بالنسبة 

  والتربوي؟
  )التكنولوجيا/ املعجم اللّغوي/التعليمية/االفتراضيةالقنوات /الطفل: (الكلمات املفتاحية

Interjection summary: 
Representations and perceptions of child of reality has been 

changed, whereas his imagination about the world became visibly 
before him through virtual space that the aglobal TV channels formed 
its mirrors reflecting the various mental perceptions that can attract the 
child's attention, thus capture him to control his mind finally, then 
adapt his thought by the way they established its features in their plan 
they prepared beforehand. This kind of channels has become more 
dominant on the child's life, whereas it really affect on the methods of 
his upbringing and education largely. 

It is noticeable that these satellite channels, especially Arab 
channels have been able to slowly contribute to the formation of the 
linguistic vision of the child and form his alphabetical dictionary as 
shown in the names of things, thus because the child becomes in 
harmony and gives all of his concerns to it, so he imagines the reality 
of things, then his memory recorded what he hears whether voices or 
words. Then we see that he repeats it without feeling or control about 
his talent of learning as witnessed in the successive phases in the 
regular school. During his reaction with the programs of these 
channels, the child does not face any hardships or problems in 
adapting to that media offered to him, because it prepared very 
carefully to fit the child's wishes in his early stages of life. 
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The recorded development, for example, in changing of the tongue 
language for the Algerians witnesses the positive impact for the 
linguistic speech for the children who trained to pronounce the Arabic 
words    throughout their communications and dialogues after their 
Algerian tongues holds on to the French language for a long. This 
French language causes people to change their tongues   innately, 
whereas this slang is different from all the slangs in the Arab world.  
The new generation of children at this age gradually began to embrace 
their mother language by these channels that have not been established 
specifically for this purpose, its main goal is the entertainment. 
However, some effects have been reflected positively on the 
vocabulary for children. 

The problematic text: If the satellite channels for children are, 
however it is various, based on Arabic language in its communication 
with the audience largely, can these channels be adapted as a source 
for the education of the young generations the alphabets of Arabic 
language? What is the vocabulary   that fueled the talent of children in 
our countries?  And how it can be invested in the development of 
language skills for children if it is developed and improved the 
educational performance? 
Key words: (Child/ virtualization channels /Educational /linguistic 
dictionary / Technology) 
 

 

  :مقدمة
ميتلك الطفل قدرات كبرية على احلفظ واالستعاب مما يؤهل ملكته يف تقبل العلوم واملعارف 
املختلفة وإن كان ال يفهم معظم حقائقها اليت ستنفتح مغالقها تدرجييا أثناء مراحل تعلمه بدءا 

واجلامعـة واملراكـز املختصـة يف     بفترة الطفولة يف البيت وانتهاء باملراحل املتقدمة يف الثانوية
التكوين والتمهني، ولعلّ واقع حياته يف الشارع هلو أكرب مدرسة دروسها جتاربه اليوميـة مـع   
أقرانه ومن حييطون به، غري أن هذا العامل االجتماعي املتكامل قد بدأ ينفرط عقده رويدا رويدا 

عي يف حياة الناس وجيعله متيسـرا  بفعل املدّ التكنولوجي الذي أخذ يزحف على كل ما هو طبي
  . ويف متناوهلم إالّ أنه جيعلهم غرباء عن أصول معيشتهم األوىل
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ما زاد الناس ارتباطا بالوسائل التكنولوجية املعاصرة هو توافرها على اخلدمة السريعة الـيت  
جلأ  تقوم على مقدار  الكم واختصار الوقت، وقد طغى هذا اهلمع على املنحى التعليمي حيث

اإلنسان املعاصر إىل أساليب جد متطورة استعان ا على مكافحة اجلهل من جهـة وتقريـب   
مصادر املعلومة مهما كانت طبيعتها من  جهة أخرى، فالعلم مل يعد حكرا على ما هو مسطور 
يف الكتب وال ما يقدمه املعلّم يف حجرات الدرس املغلقة ألن العلم كما أدرك القدماء حقيقتـه  

، وقد شهد االنتشار الواسـع والسـريع للوسـائل    "العلم إناء كلما ضاق اتسع: "نما قالواحي
التكنولوجية يف العملية التعليمية على مصداق كل ذلك  لكون العلم قـد انـداح يف أوعيـة    

  . إلكترونية أضحى من الصعب حصرها والسيطرة على كمها وحتديد مكامنها
أكثر عرضة ملا حيمله هذا التحول يف احلياة االجتماعيـة  واألجيال اجلديدة من األطفال هي 

والعلمية من خالل ما توفّره الوسائل التكنولوجية والفضاء االلكتروين من رغبات عند الطفـل  
اليت أصبحت جد متسارعة لكونه نشأ يف بيئة تغيرت مالحمها بشكل كبري عما ألفه أبواه مـثال  

ضائية املختلفة السيما تلك اليت أعدت خصيصا لتلبية حاجيات سابقا، ولعلّ انتشار القنوات الف
الطفل املتعددة واملتنوعة قد استحوذت على اهتمام الطفل بالكلية حيث أصبح ال يرضى بغريها 
بديال، فهو مبجرد ما تنشأ يف ذهنه العالقة بني خياله احملدود والصورة املتحركة الـيت جتذبـه   

اصات ذلك االرتباط الوثيق الذي ما يفتأ ينمو شيئا فشيئا إىل أن يتحول للتفاعل معها تبدأ إره
إىل تشرب لذلك الواقع االفتراضي الذي يتعذّر االنفصال عنه وهذه السمة هي اليت متيز حيـاة  
نسبة كبرية من أطفال هذا العصر الذين رأوا يف عوامل الشابكة االفتراضية والقنوات الفضـائية  

زة التواصل االلكتروين املكيفة والذكية مالذا إلشباع كلّ م تتطلّع النفس إىل وغريها من أجه
  .حتقيقه
ما مييز هذا الواقع اإلعالمي املتسارع  أنه قد أصبح يعج بالقنوات اخلاصة  باألطفال الـيت    

ا تبث براجمها على اهلواء مباشرة أو عن طريق الشابكة مما أتاح للطفل فضاء إعالميـا متجـدد  
أراد، إنّ تعلق الطفل ذا العامل االفتراضي أصـبح ميثـل     شاء ومىتومنفتحا يتواصل معه أّىن

بالنسبة إليه القدوة يف كل شيء يتبعه القذة حذو القذة يف خمتلف التصرفات السـلوكية منـها   
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والالشعورية املرتبطة بأحاسيسه وعواطفه الالإرادية فينعكس كل ذلك يف مظـاهر تعامالتـه   
حدث ا فالطفـل  وعية احلركات وطبيعة اللّغة اليت يتويتجلّى أول مظهر من تلك املظاهر يف ن

تقمص األدوار فبعدما كان حياكي سلوك والديه يف كيفية احلديث واحملـاورة  مولوع بالتقليد و
وكذا يتلبس بشخصيتهما يف بعض احلركات واألداء املوجه يف منط احلياة بعدما كـان هـذا   

ه التلفاز وغريه من الوسائل اإللكترونيـة الـيت   األمنوذج ماثال أمامه احتجب تدرجييا وحلّ حمل
  . تعتمد الصورة والصوت يف عملية التواصل

أول شيء يتعلمه الطفل يف مستهل حياته بعد غريزة األكل هي أجبديات التواصل اللغـوي   
ور بدءا باألصوات املتقطّعة واملناغاة واألم هي املعلّم احملترف ملثل هذه األوليات، غري أن هذا الد

بات مهددا بالزوال لكون الطفل املعاصر يولد يف أجواء صخب اإلعالم  وينشـأ يف أحضـان   
التلفاز ويترعرع يف أكناف قنواته الكثرية واملتنوعة ال ترتسـم يف خميلتـه إال صـور األفـالم     
الكارتونية وال تسجل ذاكرته إال أصوات املتحاورين  فيها وكلمام إما بشـكل متـرابط أو   

حبسب املرحلة العمرية، وقد مت ختصيص موضوع هذه املداخلة لتسليط الضـوء علـى   متقطع 
قضية شائكة ظاهرها فيه الرمحة ومن قبل باطنها السم الزعاف، غري أن من حماسن هذا الظاهر 
املتوشح باإلجيابية ما تقدمه هذه القنوات الفضائية املوجهة  لألطفال من أشياء مفيدة تـأيت يف  

الطفل ألفـاظ املعجـم الفصـيح     إكسابأجبديات اللغة العربية ومستوياا الدنيا يف  مقدمتها
بطرائق تألفها النفس ويتقبلها العقل الصغري بعيدا عن قيود التعليم النظامي املعتاد داخل البيـت  
أو خارجه يف املؤسسة التعليمية، وليس أشق على الطفل من تعلم لغته األصل يف وسـط غـري   

زمحة اللغوية وشوائب العامية وقنوات األطفال الفضائية فيها من هذا وهـذا إال أـا   موبوء بال
تسعى للوصول بإعالمها إىل أكرب عدد من األطفال يف الوطن العريب وال سـبيل إىل ذلـك إال   

 .بالعربية الفصيحة لسان الوحدة ومظهر االنتماء
  ا اإلعالميةالقنوات الفضائية اخلاصة باألطفال وتنوع ماد :أوال

مل تعد وسائل اإلعالم منحصرة يف منشورات ضيقة االنتشار كالصحف واالّت أو تلفـاز  
ومذياع يبثّ برامج موجهة وحمددة بل اتسع مدى هذا املصطلح ـ أي اإلعالم ـ ليشمل كلّ   
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علومات وعاء الكتروين ميكنه أن يشكّل وسيطا حيويا لإلبالغ والتبليغ وتوصيل أكرب كم من امل
  واملعارف يف وقت وجيز ختتزله خمتلف مصادر التقانة املعاصرة، ولئن كانت الشابكة هـي أم
تلك الوسائط اإللكترونية وحاويتها إالّ أنّ نظائرها من الوسائط اإلعالمية كالقنوات الفضائية 

لـيت  هي صنوها وتضاهيها يف االنتشار ؛ حيث تبث عن طريقها وبوساطة األقمار الصـناعية ا 
توفّر وسطا إلكترونيا مكيفا الحتواء وإرسال عدد ال متناهي منها حبسب التوزيع املُربمج ملثـل  
 ساعد على بثّها وإرساهلا وأهمها فضائية نظرا ملوقع القمر الذي يصفت بأنهذه القنوات اليت و

نوع واإلثارة حبكـم  مظهر إعالمي هلذه القنوات أنها لفرط عددها املُتزايد ال تقوم إالّ على الت
املنافسة التجارية واستهداف أكرب عدد من املتتبعني واملشاهدين لكوا تندرج مجيعا ضمن مـا  
يعرف بتيار الغزو اإلعالمي املُربمج الذي يعتمد مختلف الوسائط اإللكترونية اليت يئ لظهور 

  .العوامل االفتراضية املُنمطة
ز هذه القنوات أنميمه مـن بـرامج   وأكثر ما يها مزيج بني العمومية واخلصوصية يف ما تقد

حيث ظهرت قنوات عامة جتمع بني خمتلف املضامني يف احلصص التربوية والرسـوم واألفـالم   
واألخبار واإلعالنات وغريها، وهناك قنوات أخرى جتردت من كلّ ذلك واختصـت بإنتـاج   

طبقة اجتماعية معينة أو مستوى علمي معـين،  برامج معدة لتكون موجهة لشرحية عمرية ما أو 
فمثل هذه القنوات اخلاصة هي اليت أضحت املطلب الرئيس يف عامل اإلعـالم لكوـا تنفـرد    
بسمات استقطابية تستحوذ على اهتمام املشاهد الذي ينفر ممن يعكّر عليه صفو متابعته لنـوع  

ها ما من الربامج، وتأيت يف طليعة هذه القنوات اخلاصفة قنوات األطفال اليت كانت براجمة املكي
تتخلّل وتزاحم برامج القنوات العامة ، فال يروق للطفل مثل ذلك االنقطاع يف املتابعة والشأن 
كذلك بالنسبة للكبار الذين يأنفون من متابعة برامج األطفال اليت تزاحم براجمهم، وهـذا مـا   

مرية، علمـا  ساعد على تزايد عدد هذه القنوات اخلاصة بشرحية األطفال مبختلف مراحلهم الع
أنّ هذه القنوات حينما أطلّت ألول مرة على املشاهد العريب كانت أمنوذجا حيـاكي يف قالبـه   

  .الشكلي التجربة الغربية اليت كان هلا السبق بسنني طويلة يف هذا اال اإلعالمي
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رب قد جتاوز املائة يف الوقت الذي مازالـت  عدد القنوات الفضائية املوجهة لألطفال يف الغ
فيه نظرياا العربية تتزايد رويدا رويدا تستنسخ برامج بعضها بعضا مع بعـض التعـديالت يف   
كيفية العرض والتقدمي وهذا ما يعين أنّ اإلعالم املوجه يف الوطن العريب مازال يعاين من عـدم  

مج املكيفة لألطفال من جهة  وخصوصيتهم العمرية الدقة والضبط لكونه قلّما يراعي نوعية الربا
من جهة أخرى، فالقنوات اخلاصة باألطفال إن مل تعمل على التجاوب مع رغبـات الطّفـل   

يف تقدمي الربامج فهي حتما غري قادرة على مواكبة تطـور الصـناعة    1وتالئم مراحل طفولته
اإلعالمية املتخصصة وإن كانت هذه امليزة قد اتسمت ا القنوات العربية يف مستهلّ ظهورهـا  
وهي ما فتأت تعمل على حتسني خدمتها وجتويد طريقة عرضها ونوعية تأقلمها مـع الواقـع   

ن يف ظهور هذه القنوات؛ يتاامل العريب، وهناك مرحلتان أساساجلديد الذي فرضه الطفل يف الع
مرحلة أوىل صحبها انتشار عدد حمدود من القنوات اليت انطلقت يف اية التسعينيات من القرن 
املاضي؛ حيث كان بثّها حمدودا ومشفّرا وال تكاد غالبيتها ختتلف عما استنسخته من القنـوات  

  : يت ظهرت يف املرحلة األوىل هيالغربية وأشهر تلك القنوات ال
  .سنة 12تستهدف األطفال حتى سن : ـ قناة اد لألطفال

  .سنة 13-6وتستهدف فئة األطفال العمرية ما بني سن : 3ـ إم بيس ي 
  .سنة 15-3وختاطب الفئة العمرية ما بني سن : ـ قناة اجلزيرة لألطفال

  .ب حتت سن العشرينوهي موجهة لألطفال والشبا: ـ قناة أر يت تيتر
وهي متخصصة يف بث أفالم الكارتون بقناتني إحدامها باللّغة العربيـة  : ـ قناة سيب ستون

  .واألخرى باإلجنليزية
ـ قناة ديزين وفن تبثان رسوما متحركة مدبلجة من اإلجنليزية أو مرفقة بترمجة إىل العربيـة  

  .باقة أوربتمكتوبة على الشاشة وتعتمدان على البث املشفّر ضمن 
  .ـ قناة بسمة وهي متخصصة يف بث أفالم الكارتون باللّغة العربية ضمن استقبال اد

  .وتستهدف فئة األطفال العمرية حتت سن املدرسة ضمن استقبال اد: ـ قناة روضة
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وهي تقدم ألعابا تفاعلية مع املشاركني من األطفـال ضـمن نظـام    : ـ قناة فكّر والعب
  .2اداستقبال 

وقد شهدت السنوات األخرية ظهور قنوات عربية متخصصة من حيث احملتـوى الرباجمـي   
واجلمهور املستهدف خاصة تلك املوجهة لألطفال، ولعلّ السمة الغالبة هلذه القنـوات أنهـا   

طيور : "قنوات ذات ملكية خاصة، وهي اليت مثّلت املرحلة الثانية حينما ظهرت قنوات من مثل
" بـراعم  "و " نون أو حمبوبة"و" أجيال" "طه"و" مسسم"و" كراميش"و" طيور العراق"و" نةاجل
وغريها من القنوات األخرى الـيت تضـاهيها يف طبيعـة االهتمـام     " دار القمر"و" كناري"و

واالختصاص وقد تسارع ظهور هذه القنوات حتى صار من الصعب حصرها واستقصـاؤها  
ناعية نوافذها على قنوات جديدة ال ميكن التنبـؤ باسـتمراريتها يف   فكلّ مرة تفتح األقمار الص

  .البث ألنّ ذلك مرهون مبدى احلصيلة اإلعالمية اليت تقدمها وتكون مميزة عن غريها
أما عن املادة اإلعالمية اليت تعرض على شاشة هذه القنوات فهي ال ختـرج عـن رسـوم    

ـ متحركة أو أناشيد خمتلفة املضامني أو ح يت تنمـي  صص تثقيفية وكذا تلك األلعاب املسلية ال
لى صقل تفكري الطفل، ويتخلّل كلّ ذلك إعالنات إشهارية تـروج  القدرات العقلية وتعمل ع

جلودة القناة ومنتجاا التجارية اليت تسهم يف رفع مداخيل القناة شأا يف ذلك شأن اإلعالنات 
ضائع غريها من الشركات اليت تستثمر مـدى انتشـارها   التجارية األخرى اليت تروج لسلع وب

وكثرة مشاهديها، وقد طغت هذه الظاهرة لتشكّل عائقا يزحـف علـى تقلـيص املسـاحة     
اإلعالمية املخصصة لعرض أكرب كم من الربامج اهلادفة اليت تستهوي األطفـال وتسـتقطب   

  .اهتمامهم
ال ميكن أن خيرج عـن إطـار الصـورة     إنّ تنوع هذه الربامج اليت تعرض يف تلك القنوات

والصوت، والطفل بطبيعة تكوينه مشدوه بأشكال الصور وألواا ال حيدد العالقة بينها وبـني  
األصوات اليت تصاحبها، فالصوت بالنسبة إليه جرس يقرع أذنه ال يفهم ما يصاحبه من معاين 

الطّفل سريعا ما يتفاعـلُ مـع   يقصدها املُخاطب من خالل منتجه يف ذلك العرض، وإن كان 
تلك األصوات وينسجم معها نظرا لطبيعة أنغامها وأحلاا، وهذه خاصية عادة ما ينفـرد ـا   



35 
 

األطفالُ ما بني السنتني والثالث سنوات، غري أنّ الصورة هي اليت تأخذ حيزا كبريا من اهتمام 
لثقافية والعلمية كما سيأيت احلديث املشاهد وإن كان كبريا، فعملية االستماع مرهونة بالتربية ا

عن ذلك يف العناصر املوالية من هذه املُداخلة، والطفل مهما اختلفت توجهاته ال بـد لـه أن   
يعتمد مهارة االستماع أوال مثّ ينسق بني الصوت والصورة لكي تتكامل عنده وقائع األحداث، 

أنّ الصورة مبا حتمله من ثـراء يف مادـا    إالّ أنّ املالحظ يف سلوك الطّفل اتجاه هذه القنوات
لقنـوات مل تعتمـد يف   وأشكاهلا هي املسيطرة على جلّ اهتمامه ومرجع ذلك إىل كون هذه ا

نشائها سياسة الترشيد اللّغوي بدءا باملستوى الصويت األحادي الذي ينضـبط نطـق   خمطّط إ
فيهيـة، مثّ حيـدث التـدرج    احلروف منعزلة كما هو مشاهد يف بعض األلعاب اللّغويـة التر 

باحملاورات ونطق األلفاظ بعيدا عن مؤثّرات الصورة اجلذّابة اليت حتجب سلطة الصـوت عـن   
عقل الطّفل وفكره، وهذا ما يؤسس لفكرة التوجيه اللّغوي املُربمج انطالقا من املادة اإلعالمية 

ف براجمها املُسلّية مع طبيعة اخلصوصية اللّغوية، وممفيه أنّ هـذا األسـلوب   اليت تكي ا ال شك
تعتمده القنوات اخلاصة باألطفال ولكن بشكل غري متجانس وال منظّم ألنّ القصدية ملثل هـذا  
الفعل ميكن أن ال تكون حقيقة يف أذهان معدي برامج األطفال يف هذه القنوات اليت صـارت  

كما يأخذ عنها معجـم لغـة    دون أدىن ريب مدرسة الطفل األوىل يتعلّم منها أجبديات حياته
لسانه الذي سيتواصل به مع من هم حوله حاضرا أو مستقبال قبل أن يلج أبـواب املدرسـة   
النظامية اليت أصبحت متثّل مرحلة ثانية أو ثالثة ملستويات التعليم اللّغوي وغري ذلك من املعارف 

ها اهتمامه نظرا لعدم  إدراكه األخرى اليت صار بإمكان الطفل أن يتلقاها مسبقا إال أنه ال يراعي
  .ألمهيتها

  الذي تصنعه القنوات الفضائية ودوره يف العملية التعليمية االفتراضي العامل:ثانيا
يندرج مصطلح القنوات الفضائية ضمن احلقل املعريف اخلاص بتكنولوجيا اإلعالم الذي أخذ 
حيزا كبريا ضمن سلسلة املصطلحات املعاصرة اليت تطورت داللتها وأصبح هلا تأثري خاص على 
املتلقّي السيما يف الوطن العريب الذي شهد ثورة معلوماتية غري مسبوقة أساسها األول انتشـار  

إلعالم اآليل مبختلف أجهزته وتقنياته وأوعيته االلكترونية وما صاحبه من تقانة مست مجيـع  ا
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الوسائل اليت يستعملها اإلنسان يوميا يف حياته االجتماعية ويأيت يف مقدمتها التلفاز هذا اجلهاز 
سب اآليل اليت كانت بدايته بسيطة وتقنيات استعماله حمدودة وها هو اآلن حيلّ حملّ شاشة احلا

ليكون الوسيط اإللكتروين املكيف لولوج العوامل االفتراضية اليت يؤها وتصنع آفاقها الشابكةُ 
العاملية، فالتلفاز مل يعد حكرا على عرض األفالم واملسلسالت واحلصص الثقافية بـل تغيـرت   

ساب املعلومات إمـا  أدواره ووظائفه ليكون يف احلياة املعاصرة منفذا مهما لتلقّي املعارف واكت
من خالل براجمه اليت تطورت وتكيفت مع الواقع اجلديد أو من خالل ما يتم اسـتقباله مـن   
قنوات فضائية عن طريقه لكونه يشكّل الوسيلة األجنع يف عرض مادا اإلعالمية والـتحكّم يف  

ونه شيء إالّ سرعة مشاهدا على حنو متنوع ومتغير حبسب حاجة املُشاهد ورغباته ال حيول د
  .توجيه جهاز التحكّم الذي ينتقل به من قناة إىل أخرى

هو فرع من املنتجات االلكترونية اليت تشكّل "إنّ العامل االفتراضي من وجهة نظر املعلوماتية 
جتسيدا حاسوبيا ثالثي األبعاد مرتبطا مع إمكانية تضمني مواضيع متنوعة يكون مـن املمكـن   

، ويضـاف إىل هـذه األوعيـة    3"ها بشكل تفاعلي يف البيئة الثالثية األبعادأساسا التعامل مع
االلكترونية والوسائط ما اصطلح عليه باهلواتف الذكية اليت صارت تضاهي يف تقنياا وأساليب 
اتصاهلا احلواسيب احملمولة إن مل تكن شكال من أشكاهلا نظرا الشتراكها معها يف أشياء كثرية، 

على كثرا وتنوع أشكاهلا استخدمها اإلنسان املُعاصر يف عديد ااالت ايك  فهذه األجهزة
عن التواصل االجتماعي ويأيت يف مقدمة تلك ااالت احلقل املعريف؛ حيث بدأت مالمح هـذا  
التوجه تظهر حينما زودت هذه األجهزة مبكتبات رقمية تضم املئات مـن الكتـب بصـيغ    

ا كُيا من املعارف فهي قابلـة  خمتلفة،ولكوفت لتكون وعاء الكترونيا قابال الحتواء أكرب كم
ألن تتحمل املزيد منها باإلضافة عن طريق التسجيل الرقمي أو التغذيـة املسـتمرة بوسـاطة    
الشابكة، ومما يدلّ على حيوية هذه الوسائل أنها مرتبطة بالشابكة دون الوصل املباشر أي عن 

التدفّق اليت تسبح يف اهلواء، وهذا يعين توفري إمكانية التواصل بعيدا عـن قُيـود    املوجات عالية
  .الزمان واملكان
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وقد متّ استثمار هذه اإلمكانات التقنية العالية يف جمال البث اإلعالمي من خـالل القـدرة   
ومادام  الفائقة هلذه األجهزة اليت مكّنت من استقبال ومشاهدة عدد كبري من القنوات الفضائية،

الطفل يف هذا العصر هو أكرب مستهلك للمنتج اإللكتروين يتعاطى معه بسهولة ويسر فإنّ مثل 
هذه األجهزة ال تفارقه حتى وإن كان ال يحسن استعماهلا، فهو يلح على من هم حوله لكـي  

علـى   يشغلوا تلبية حلاجاته ورغباته، ومادامت القنوات الفضائية اخلاصة بالطفل قد اشتملت
فضاءات تعليمية مربجمة فإنّ الطفل يتفاعل معها ألول مرة دون مراعاة خلصوصـيتها أو إدراك  
ماهيتها وحقيقة ما دف إليه لكونه يتابعها ويشاهد ما فيها طلبا للمتعة والترفيه، وقبل احلديث 

اللّغة ال بـد مـن   عن مدة استفادة الطفل من القنوات الفضائية اخلاصة به يف التعلّم واكتساب 
اإلشارة إىل أمهية التعليم االلكتروين الذي انتشر بشكل واضح يف هذا العصر وأصبح ضـرورة  
حتمية أجلأت كلّ متعلّم ألن يتخذها مصدرا الكتساب املعرفة مبختلف مناحيها العلمية سـواء  

  .كانت متخصصة أو ثقافية أو مهنية
ه يفكر يف استغالل وسيلة متكّنه من التعلّم بأيسـر  حاجة اإلنسان املُلحة لطلب العلم جعلت

الطرق وأسهل األساليب وهذا ما جعله يكيف الوسائل اإللكترونية املعاصرة لالستفادة منها يف 
هذا اال وقد خطا يف هذه اإلجناز خطوة كبري كادت أن تلغي كلّ مظهر من مظاهر التعلـيم  

ء عن احلاسوب والشابكة والقنـوات الفضـائية يف   النظامي؛ حيث بات من املستحيل االستغنا
العملية التعليمية ملا توفّره من سرعة واختزال للوقت يف ذلك فاإلنسان املُعاصر بـدءا بالطفـل   
يلجأ إىل هذه الوسائل طلبا للكم والنوعية يف آن واحد، فهو مل يعد يستخدمها وسـيطا بينـه   

ملعني املباشر الذي ال ينضـب لكـون التحـديث    وبني الوعاء املعريف بل صارت بالنسبة إليه ا
احلاصل يف طرق التعليم تستدعي استغالل مثل هذه الوسائل وحضورها يف املؤسسات العلمية، 
  إالّ أنّ املتعلّم جتاوز هذه املرحلة يف الوطن العريب وأسرع إىل تلك الوسائط االلكترونية يعـب

ة اليت ينتسب إليها، وهذا ما شكّل قفزة نوعية منها معرفيا يف أي مكان عدى املؤسسات العلمي
جتاوز فيها املُتعلّم ما يقدمه معلّمه الذي بدوره التفت إىل هذه الوسائط فألفى دوره قد أوشك 
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على الزوال، ألنّ الكم املعريف الذي تقدمه هذه الوسائل اإللكترونية مبا فيها القنوات الفضـائية  
  .4يف الفصل والكتاب اخلارجي املُساعد يفوق بكثري ما يقدمه املعلّم

وقد اتسعت دائرة االستفادة من هذه الوسائط والقنوات حيث تعددت أسـاليب تعليمهـا   
وطرائق تكوينها فظهرت اجلامعات بفصوهلا االفتراضية واملواقع االلكترونية اليت يـئ الفـرد   

جيال املعاصرة من طلبة العلـم  الكتساب املعارف عن بعد ومتنحه شهادات عاملية مما جعل األ
يلجأون إليها لكوا متنوعة يف مادا العلمية وغري مقيدة باملكان والزمان حاضرة معه يف البيت 
والشارع ومؤسسته التعليمية، فهي اآلن املطلب األساس يف العملية التعليمية يكفي أن نشري إىل 

هذه القنوات الفضـائية بوصـفها وسـيطا    جانب من جوانبها املُتعددة وهو كيفية استغالل 
إلكترونيا لالستفادة منها يف تعلّم اللّغة العربية عند الطفل، السيما وأنها ترافقه منـذ املراحـل   

  .األوىل من حياته
أول مظهر من مظاهر تأثري هذه القنوات يف إكساب الطّفل أجبديات اللّغة يتضح من خالل 

يت يف مستهلّها كثرة األناشيد اليت يصاحبها اإليقاع والصورة ممـا  نوعية الربامج املقدمة اليت يأ
يدفع الطفل للتفاعل معها ال إراديا، فهو يف موضع استماع دائم يتكرر عليه الشـيء نفسـه   
يوميا، وهذه العادة ترسخ يف ذهنه أشياء كثرية تظهر تباعا يف سلوكه ويف طريقة حديثه، فقبل 

الستماع فهو يف طور التعلّم الالّشعوري الذي يقـوده إىل املمارسـة   أن يتعلّم الطّفل مهارة ا
الفعلية لتقنية مهارة االستماع اليت هلا آثار إجيابية ال حصر هلا يف اكتساب اللّغة، يقول إبراهيم 

إنّ أفضل طريقة لتعليم اللّغة وأيسرها وأقرا إىل مسايرة الطبيعة هي أن نستمع إليها : (مصطفى
تماع، وحناولَ التحدث ا فنكثر احملاولة، ونكلَ إىل موهبة احملاكاة أن تؤدي  عملها فنطيل االس

يف تطويع اللّغة ومتلُّكها وتيسري التصرف فيها، وتلك سنة الطبيعة يف اكتساب األطفال لغـام  
األلسن  من غري معاناة وال إكراه وال مشقّة، فلو استطعنا أن نصطنع هذه البيئة اليت تنطلق فيها

باللّغة صحيحة، ونستمعها فتنطبع نفوسنا وحناكيها فتجري ا ألسنتنا، إذًا مللكنا اللّغة من أيسر 
  . 5)طرقها، وملُهد لنا كلُّ صعب يف طريقها
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لقد يأ يف حاضر الناس اليوم ما كان يطمح إليه األستاذ إبراهيم مصطفى قبل أربعني سـنة  
ئات االفتراضية الفصيحة تظهر شيئا فشيئا على تلك الفضـائيات  حيث بدأت بوادر توفري البي

اخلاصة باألطفال الذين هم على صلة دائمة برباجمها يدميون االستماع إليها ويعملـون علـى   
حماكاة ما يتلقونه من خالل منتجها اإلعالمي، فيكتسبون األصوات وحروف اللّغة ومفرداـا  

لى حنو متواصل قبل أن خيتلط بعجمة العامية يف الشارع، فلوال مما جيعل لسانه يتفصح تدرجييا ع
العاميات احمللية يف العامل العريب ملا كان هذا األثر السليب يزاحم املعجم الفصيح أللفاظ اللّغـة  
العربية إما يف القنوات نفسها أو لدى الطّفل أثناء االستماع واحملاكاة، ولعلّ أفضـل طريقـة   

الفصيح وتنمية امللكة اللّغوية للطفل هي توفري املدونة الفصيحة اليت إن اسـتمر  لترسيخ املعجم 
الطفل يف االستماع إليها واإلصغاء إىل أساليب حماوراا ومستويات بياا تفتق لسانه بالفصاحة 

  . 6واستقر يف ذهنه معجم اللّغة العربية يسعى إىل استخدامه وتنميته يف مستقبل مراحله التعليمية
خيتلف الطفل عن غريه يف كونه مرغما على اجترار ماضيه وما تسىن له تعلّمـه وتبـدو     

مظاهر ذلك يف حاضر شبابه وكهولته وشيخوخته فعلى القدر املعريف الذي يكتسبه الطفـل يف  
مستهل عمره يكون التميز، وهذا ما هو مشاهد عند أوالئك الذين عمل آباؤهم على حتفيظهم 

كيم فهم ينشأون متمرسني على مهارة االكتساب؛ حيث تنمى قدرام العقليـة  آلي الذكر احل
ويتدربون على احلفظ فهو سلوك إجيايب يف بداية مراحل التعليم األوىل فالذهن مستعد للتخزين 

عاب كبرية والعقل غري منصرف للبحث عن هوية ما تسجله الـذاكرة يف  يوقد أويت طاقة است
قبل األيام كفيل بالكشف عن أي غموض يصادف املرء يف حياته فلكي تلك املرحلة ألن مست

تتحرر امللكة اإلنسانية يف ميدان العلم ال بد من تكوين رصيد معريف أساسه احملفوظ القاعدي مث 
  . تأيت بعده مرحلة تأهيل قدرات العقل وتطوير أساليب التفكري لديه

م تاريخ العلماء األثباة الذين مل يكونـوا  ما يشهد على صحة هذه الطريقة يف منهج التعلي  
ليبلغوا شأوا يف مراتب العلم لوال التكوين القاعدي الذي استثمروه يف ما بعد لكـون تلـك   
الذخرية العلمية هي اليت تبعث امللكة الفطرية عند اإلنسان من سباا وحتييهـا فتتخـذ مـن    

 والتأمل، ومن مثة حتدث الطفرة يف قدرة احملصول املعريف األول وقودا تشحذ به مهتها يف التفكري
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االكتساب املنظم واملمنهج فال قدرة على اإلبداع إذا افتقد الطفل للملكة غري املمرنة واملؤهلـة  
وأساس ذلك صحة التلقني القاعدي وتعويد الطفل على احلفظ املغذي ال ذلك الذي يزيـد يف  

فاحلفظ بالنسبة إليهم جمرد ختـدير للعقـل   تبلد العقل كما هو مالحظ عند طلبة اجلامعة حاليا 
ووأد لقدراته، فال سبيل لذم احلفظ يف الصبا قصد توهيم الطفل بأنه يتعـب نفسـه ويضـمر    
مواهبه، فصقل املواهب وتنمية القدرات ال ينطلق من فراغ حىت عند العباقرة، فلكل طفل طاقة 

شيطهما، واالجتهاد يف اجلملـة  كامنة وملكة خام كليهما حيتاج ملن يكتشفهما ويعمل على تن
عند الفرد مرتبط ذا خاصة يف مستهل الطلب فغياب املؤطر الكفء عن حياة الطفل جيعلـه  

  .             عرضة جلميع تيارات التكوين اهلامشية
  يف معجم الطفل املكتسبات اللغوية اليت حققها هذا النوع من القنوات: ثالثا

اخلاصة باألطفال قوة انتشارها من مدى كثرة مشاهديها لكوا استمدت القنوات الفضائية 
جديدة يف نوعية ما تعرض بالنسبة للعامل العريب الذي أمضى ردحا من الزمن يشاهد برنـاجمني  
على األقلّ يف قناة واحدة ووحيدة ال تلتفت إىل أي خصوصية متيز فئة من الفئات مبا يف ذلـك  

ت هذه القنوات يف بثّها عدت فتحا يف جمال اإلعالم أخـذ بلـب   فئة األطفال، فحينما شرع
األطفال أوال وأوليائهم ثانيا؛ حيث صارت قبلتهم ليال وارا يستمتعون مبشاهدا وينهلون من 
مادا العلمية اليت حتوي كما متنوعا من املعارف املبثوثة يف ثنايا حصص تثقيفية ورسوم وأفالم 

وما زاد هذه القنوات اهتماما لدى األطفال واملربني أنهم اكتشفوا جوانـب   وأناشيد وغريها،
خفية يف أساليب عرضها تساعد على التربية والتعليم السيما ما تعلّق منه بلغة الطّفل ولسـانه  

  .وكيفية مترنه على الكالم ونطق األصوات حبسب الفئات العمرية لشرحية األطفال
قنوات وهي تستعد لالنطالق يف البثّ ونشر مادا اإلعالمية أنها مل يكن يف حسبان هذه ال

ستكون وسيلة ناجعة من وسائل تعليم اللّغة العربية للناشئة على حنو غري مقصود، فعند معاينـة  
كلّ برنامج تعرضه هذه القنوات واستقراء مادته اإلعالمية يتم مالحظة امتزاج العاميات احمللية 

لغة العرب وإن كان القائمون على هذه القنوات حياولن تفصيح العـامي بترقيـة   بالفصيح من 
مستويات نطقه إىل ما يقارب املستوى الصحيح أللفاظ وأساليب اللّغة العربية كما يزعم أهل 
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املشرق بأنّ عاميتهم مستلّة من املعجم العريب ال اختالف بينهما إالّ يف إمالة احلـروف وتغـيري   
، إذ قامـت  7فية نطق بعض األلفاظ وهذا ما تدعيه كلّ عامية يف الوطن العـريب طفيف يف كي

دراسات متخصصة وحبوث أكادميية يف اجلامعات تبين صلّة العامي بالفصيح يف كلّ حمافظة من 
حمافظات الوطن العريب ناهيك عن البلدان نفسها، غري أنّ مزامحة العامية للفصـيح يف تلـك   

ال يشكّل حاليا خطرا كبريا بالنظر إىل مستحدث توظيـف اللّغـة العربيـة     القنوات ميكن أن
الفصيحة يف أغلب القنوات، اليت جتتهد يف التعاطي معها وتكييف أساليبها حبسب املسـتويات  

  .املختلفة لقدرات الطّفل
اللّغـات  هناك عدة أساليب منتهجة يف تعليم اللّغة العربية اليت ال ختتلف كثريا عن غريها من 

السامية وتلك اليت متتلك قواعد تضبط طرائق انتظام ألفاظها وعباراا، وأفضل منهج متبـع يف  
ذلك هو توفري املدونة الفصيحة أوال وجعل األطفال يترعرعون يف وسـطها ويتـأقلمون مـع    

جيـد   طبيعتها تلقائيا لكون أسلوب التلقني يف مقتبل عمر الطفل ميكن أن يأيت مثاره على حنو
ألنه مرتبط باملمارسة إذا كان املعلّم هو الذي يقصد إىل ذلك بوساطة جتارب متعددة ومتنوعة؛ 
حيث جيعل الطّفل يكرر أصوات معينة مثّ يتبعا بألفاظ منفصلة عن تراكيب أو أنه ينطلق مـن  

الطّفل  تدريب الناشئة على حفظ نصوص بعينها تكون بسيطة يف مضامينها ونسيج لغتها، يعمل
على ترديدها مما يساعده على انطالق لسانه تدرجييا وتعوده على لوك ألفاظ حتى وإن كان ال 
يدرك معناها؛ يبين اجلاحظ جناعة ذلك يف أساليب التعليم عند القدماء وهم أقرب النـاس إىل  

ـ :( منابع الفصحى بقوله أمروم برفـع  وكانوا يروون صبيام األرجاز ويعلّموم املناقالت، ي
  ق اللّهاة ويفتح اجلرم، واللّسان إذا أكثرت تقليبـه رقفتوت وحتقيق اإلعراب ألنّ ذلك يالص

  .8)والن وإذا أطلت إسكانه حبسأ وغَلَظَ
يعد نص اجلاحظ هذا خمتصرا ملنهج متكامل يف تفصيح اللّسان بالنسبة لكلّ راغب يف تعلّم 

من أهلها أو كان من الناطقني بغريها، واللّغة وإن كانت قدرة مكتسبة اللّغة العربية سواء كان 
فهي يف معقَل نشأا سليقة يف ألسنة الناطقني ا، كأنها ملكة فطرية شـأا يف ذلـك شـأن    
الكالم الذي يؤدى بالفعل معبرا عن معانيها، والطفل يف مطلع إرهاصات تعلّمه األوىل خيضـع  
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لتدرج املرحلي الذي يقوم أساسا على املمارسة ال التعلّم املنظّم املعتمد على هلذا األمنوذج من ا
قواعد كما حيدث يف املدارس النظامية، وهذا ما أدى إىل اختالالت منهجية يف تعلـيم اللّغـة   
العربية، حيث خيضع الطّفل يف الطّور االبتدائي إىل منهاج مقرر أساه تعليم القواعـد النحويـة   

عيدا عن مدونة لغوية فصيحة وإن بدت مظاهرها يف كتب املنهاج، إالّ أنّ لغـة املعلّـم   أوال ب
وحميط املدرسة وبعيدا عنهما لغة الشارع واألسرة ال يزيدون اللّغة الفصيحة عنـد الطفـل إالّ   
غربة وإاما، مما نشأ عنه نفور عند طلبة العلم من تعلّم مادة النحو والصرف لكوـا قـوانني   
لغوية ال أثر هلا يف واقع االستعمال، وقد أدرك ذلك العالمة ابن خلدون الذي يرى أنّ صـناعة  
العربية هي معرفة علومها اخلاصة مبدلوالت مفرداا وقواعدها النحويـة والبالغيـة وغريهـا،    

ـ  ة ومعرفة هذه األمور ال تكفي يف تكوين امللكة العربية، كما أنّ معرفة قواعد صناعة ما معرف
نظرية ال تكفي يف تكون ملكتها وإمكان مزاولتها، وإنما تتحقّق ملكة هذا اللّسان من ممارسة 
كالم العرب وتكرره على السمع والبصر واللّسان والتفطّن خلواص تركيبـه والقـدرة علـى    

  9.حماكاته، وقد يستغىن حينئذ عن معرفة قوانني النحو والبالغة وما إىل ذلك
نوات الفضائية اخلاصة باألطفال يف تأهيل هذه امللكة وتدريب الطّفل علـى  يتجلّى دور الق

املمارسة اللّغوية من خالل أبسط الربامج اليت تقوم على تكرار نصوص فصيحة حيـث ميكّـن   
التلفاز األطفال من التعلّم املبكّر للّغة ويقدم إمكانية رواية القصص واحلكايات القصرية الـيت  

، وعندما تكـون القصـة   10لغة األطفال بصورة ال تتجاوز حدود اللّغة البسيطة تساعد يف بناء
طويلة ـ وكي ال يتسرب املللُ إىل أذهام ـ ألنهم مل يعتادوا على االنتباه ملـدة طويلـة ـ      
يستحسن عند ذلك اإلكثار من عرض الصور لشد انتباه الطفل ليشغل ا عـن اإلصـغاء إىل   

  .11للّغوية، فيجب عنذئد التوفيق بني هذين األمرينمعطيات النص ا
وال تقتصر هذه القنوات على القصص واحلكايات بل تتجاوزها إىل اإلكثار من األناشـيد  
واألغاين اهلادفة اليت يصاحبها إيقاع يشد انتباه الطّفل فيتفاعل معـه وينسـجم مـع أنغامـه     

يرة ذلك املشهد باحملاكاة والتقليد، فتـوفري  وينجذب إىل أحلان موسيقاه فينجر مباشرة إىل مسا
بأنّ األطفـال  : ( مثل هذا اجلو ييسر على الطّفل عملية التعلّم بسهولة، يقول مارسيل كوهني
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يتمتعون بأفضل ظروف النمو واكتساب اللّغة خاصة عندما يتم رعايتهم بدأب وتفان منقطـع  
للطفل أمر أساس وضروري لكي يـتمكّن مـن    ، فتهيئة املناخ املناسب12..)النظري ودوء تام

اكتساب لغته دون أي معوقات ميكن أن تصرفه عن تلقّيها بشكل صحيح، فالعادة حمكّمـة يف  
سلوك الطّفل يستعني ا لتوجيه مساره التربوي والتعليمي دون إحداث أي خلل يف تغيري منطها 

يتعلّق أكثر ما يتعلّق مبا يتكرر فريسخ يف ذهنه ألنّ اجلديد وإن كان كثريا يف حياة الطفل إالّ أنه 
ويعملُ هو نفسه على إسقاطه على واقعه نظريا وفعليا وفق سلوك معين منضبط حباجات الطّفل 

  .العشوائية اليت ال ميكن أن تنتظم نظرا النعدام القصدية الفاعلة فيها
 العربية والـذي كـان   ظهرت كفاءة هذه القنوات يف مستهلّ أول برنامج عرفته اجلماهري

الذي كـان يعـرض يف مطلـع    ) برنامج افتح يا مسسم(يستقطب الكبار والصغار معا وهو 
السبعينيات من القرن املاضي والذي أنتجه تلفزيون الكويت واعتمد يف طريقة تقدميه على أرقى 

هلا وسرعان ما  ؛ حيث إنها تأسر املستمع13األساليب اللّغوية وأفصح األلفاظ وأعذا يف النطق
يتجاوب مع مضامني احلصة، علما أنّ مثل هذا الربنامج قد وفد على البالد العربية وهي فتـرة  
نقاهة من االستعمار الذي كبل ألسنة الشعوب العربية وضوه كثريا من ألفاظهـا السـيما يف   

أبناؤها يف تلك  اجلزائر اليت استقبلت هذا الربنامج وكانت يف معزل عن مدونة فصيحة يتلقّاها
الفترة، وبعد أن انفتح التلفزيون احمللّي على استرياد رسوم متحركة أخرى تنطق بالفصيح مـن  
اللّغة العربية تنامى احلس اللّغوي لدى األطفال لكن بشكل ضئيل ال يكاد يعد شيئا لكون تلك 

فيها، مثّ جـاءت مرحلـة   الرسوم كانت منفذا للترفيه والتسلية ال يلتفت إىل اللّغة املستخدمة 
جديدة تعددت فيها القنوات اخلاصة باألطفال واليت عنيت بتوظيف اللّغة العربية يف براجمها بأن 
تعرض مناذج من احلصص التربوية اليت تبين كتابة احلرف ونطق صوته وكيفيـة متوضـعه يف   

عن ذلـك احلـرف    الكلمة أوال ووسطا وآخرا، ويكون كلّ ذلك إما من خالل قصة مفتعلة
الذي يتحرك وينطق متحدثا عن ذاته، أو عن طريق أنشودة تضم معظم كلماا صورةَ ذلـك  

" بـراعم "مـثال وقنـاة   " طيور اجلنـة  "احلرف يف خمتلف املفردات، كما هو مشاهد يف قناة 
وجههـا  يف اصطفاء األجود من الفصيح واالبتعاد عن العامي املبتذل لوال ت" طه"وتفضلهم قناة 
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الديين الذي يعد مظهرا من مظاهر سلبية هذه القنوات وما تكرسه من أفكار ميكن أن تغير من 
  . توجه حياة الطفل الذي يتأثّر مبحتواها خاصة

تتفاوت هذه القنوات يف نوعية ما تعرضه حبسب املسـتوى العمـري أوال وتوجهـات      
تصطنع اجلو العام للقناة وترسم منحاها العام صاحب القناة الذي يستند إىل مرجعية فكرية ما، 

فمنها، ما تزدحم باألناشيد ذات اإليقاع الصاخب ومنها ما تعج بالرسوم الكارتونيـة املـثرية   
ومنها تلك اليت تروج لالجتاه الديين يف التربية، فتكثر فيها األدعية وتالوة القرآن وذكر شذرات 

ا سري الصحابة  والعلماء وكل من يشكل قدوة حسنة من سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم وكذ
يف حياة املسلم، وال ميكن ملثل هذه القنوات أن مش اللغة العربية بوصفها أفضل وسيلة للتبليغ 
عن مراد املريب يف مثل هذه املواقف، كما أن القنوات اخلاصة باألطفال كثريا ما ختلـط اجلـد   

حنو منتجها اإلعالمي دون كلل أو ملل، حىت وإن كـان   باهلزل لتساير رغبة األطفال وجتذم
الغرض تعليميا حمضا، غري أن اللغة العربية تتأثر مبواضع إقحام العامية يف التسـلية والسـخرية   
فأساليب التهكم من بعض األشياء يف اللّوحات اإلشهارية مثال متيع نوعا ما املعجـم اللغـوي   

  . للطفل
لقنوات كثريا ما تسهم يف تفتيق لسان الطفل لكوا تتكرر وتعاد املواضيع اليت تطرقها هذه ا

على  مسامعه يوميا فإمكانية تنقل الطفل من قناة  إىل أخرى ينأى به ذلك عن الضجر ويـدفع  
عنه السأم مما ساعد على توفري بيئة فصيحة نسبيا يتعلم الطفل من مدونتها أشياء متعددة تـأيت  

املقدمة، وإن مل تكن أولوية يف حد ذاا إالّ أن اتساع توظيفهـا يف  اللغة مبختلف مستوياا يف 
العملية التواصلية جيعلها مؤهلة لتحتل مكانتها مستقبال حينما يعفو رسم العامية وتستحيل أثرا 

  .          بعد عني
  الطفل ها هذه القنوات يف حياةئغوية اليت ياآلفاق املستقبلية ملستثمرات احلصيلة اللّ: رابعا

طفرة القنوات الفضائية اخلاصة باألطفال يف ميدان اإلعالم أحدثت ثورة معرفية كـان هلـا   
كبري األثر يف حياة األجيال املعاصرة من األطفال، ونظرا حلداثتها فهي مازالت تبحث هلا عـن  

وعـا يف  موضع قدم يف هذا الزخم اإلعالمي الكبري خاصة مع وجود أمثاهلا التي تفوقها كما ون
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الغرب، فالطّفل ال مييز بني اخلصوصية الثقافية يف مقتبل عمره، ألنّ الصورة وطبيعة احلركة على 
الشاشة هي اليت جتذبه وتستهويه، وهذا اإلطار الفني له باعه الطّويل يف اإلعالم الغريب ال سبيل 

بدأت انطلقـت منطلقـة   إىل إدراكه ومساوقته، والدليل على ذلك أنّ القنوات العربية حينما 
للنموذج الغريب كما أشرنا إىل ذلك سلفا، مثّ إنها بعد تطورها نوعا ما مل تستطع التميز بشكل 
واضح ميكّنها من االنفصال متاما عن أمنوذج التقليد وحماكاة الربامج املُستنسخة من قناة أخرى، 

ص وبرامج، بل إنهم يتناقلون حيث الحظ حاليا اشتراك وتشابه القنوات الفضائية يف عدة حص
الفكرة نفسها مع تغيري طفيف يف بعض األلفاظ والصور وإيقاع املوسيقى، إالّ أنها يف النهايـة  

  .تعد مكسبا وفتحا إعالميا جديدا
راهن اللّغة العربية يف هذه القنوات متوقّف على صدق نوايا القائمني عليها، فإن كان هلـم  

هلا فسوف نرى آثار ذلك عاجال أم آجال؛ حيث ىيء كلّ الظروف توجه صحيح يف التمكني 
لذلك وتستجلب الوسائل املعينة على حتقيق هذه الغاية، فإن مل يكن هذا املسـعى حاضـرا يف   
أذهان مالكي تلك القنوات الفضائية فإنّ ضرورة العصر وطبيعة املرحلة تقتضي التوجه إىل مثل 

مام باللّغة العربية الفصيحة اليت لقيت رواجا يف نفوس األطفـال  هذا املنحى الذي يكرس االهت
وقبوال غري مسبوق عند من يقومون على تربيتهم وتنشئتهم، ألنها اللّغة الـيت جتمـع شـتات    
اخلالف بني العاميات احمللية يف الوطن العريب، حيث ال سبيل لفهمها من جهة وحتصيل معامجها 

بثّ على هذه القنوات إن متّ ختليصه من بعض شوائب اللّغة األجنبية من جهة ثانية، كما أنّ ما ي
املُحرفة فسيكون لذلك أثر إجيايب على واقع اللّغة العربية يف تلك الوسائل اإلعالميـة؛ حيـث   

  .تصل إىل الطّفل العريب نقية خالصة من كلّ ما من شأنه أن يعكّر فصاحتها
إنّ أي تشويه يلحق بالعربية على القنوات الفضائية هو أشد خطرا وأفدح أثـرا مـن أي    

تشويه مماثل يقع يف صحيفة أو جريدة أو جملّة أو كتاب، ألنّ هذه كلّها موجهة إىل مجهور من 
الناس مؤلّف من مثقفني ومتعلّمني وهؤالء بوجه عام قادرون على التصـويب، أمـا بـرامج    

لفضائية السيما تلك اخلاصة باألطفال فتصل إىل أكرب عدد منهم، وهم بوجه عام غري القنوات ا
ن ال وقت هلم ملتابعة ما يشاهده أطفاهلم ومالحظة 14قادرين على التصويب وال أولياؤهم الذي
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املظاهر السلبية اليت من شأا أن تشوه منطا سلوكيا أو مظهرا لغوي ، فبمجرد انتهاء الربنـامج  
األثر قد فعل فعلته، ألنّ الطّفل يستمر على عادته يف احملاكاة والتقمص ال يصـرفُه عـن    يكون

ذلك شيء إالّ ما ضاهاه أو فاقه يف قوة التأثري وهذا ما ال وجود له يف البيئـات التعليميـة يف   
 الوطن العريب فهذه القنوات أصبحت هلا سلطة معنوية ومادية على توجهات الطفل ومكتسباته
اللّغوية جيدر بالقائمني عليها أن يعملوا على حتسينها وجعلها أمنوذجا صاحلا للتعلـيم والتربيـة   
معا، ألنّ أبناءهم هم كذلك عرضة لكلّ مظهر سليب  من خالل ما يقدمونه من مادة إعالميـة  

للتغـيري  يف هذه القنوات، اقتضى األمر أن تتضافر اجلهود جمتمعة ملنح هذه القنوات جماال أوسع 
  : والتطوير والتحسني املُمنهج وذلك مبراعاة ما يلي

ـ وضع منهج متكامل يقوم على االصطفاء يف كلّ ما يعرض من برامج يف هذه القنـوات  
  .لكوا تسهم يف التربية والتعليم معا

ـ ترشيد احلصيلة اللّغوية اليت اكتسبها الطّفل من هذه القنوات وحماولة احلفاظ على هـذا  
كتسب وتغذيته باستمرار لكي تتوثّق العالقة بني أطفال هذا اجليل واللّغة العربية الـيت أفـل   امل

  .15جنمها عند من سبقوهم من األجيال احلديثة
ـ ضرورة انتقاء املنشطني األكفاء من ذوي املهارات اللّغوية املتفرغني ملثل هذا الغرض وإن 

  .معدة لذلك خصيصامل يوجدوا فتعمل القناة على تكوين إطارات 
ـ مراعاة اخلصوصية العمرية واللّغوية للطفل من خالل نوعية الربامج املقدمة؛حيث تتدرج 
القنوات اخلاصة باألطفال يف تنظيم حصصها وبراجمها وفق املستويات املُتباينة لقدرات الطفـل  

القنوات الفضـائية  العقلية، أو يتم ختصيص قنوات بعينها لكلّ مرحلة عمرية كما فعلت بعض 
  ".طيور اجلنة "عندما انطلقت مثل قناة 

ـ حماولة وضع برامج تتماشى واملرجعية الثقافية؛ حيث تكون هي السـمة الغالبـة فيمـا    
  .يعرض
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ـ استحداث قنوات أطفال ذات منحى لغوي حمض، وهذا ما يفضـي إىل التخصـص يف   
له قابلية االستجابة ملثل هذه املُتطلّبات التعليمية  التعليم املُربمج عن طريق العامل االفتراضي الذي

  . إن هي توافرت شروط حتقيق ذلك
  : خامتة

 بوادر عودة اللسان العريب الفصيح بدأت تلوح يف األفق حبكم هذا االهتمام املتزايد باللغة  
ذه اللغة سيما املخصصة منها لألطفال اليت وجدت يف التواصل العربية يف القنوات الفضائية ال

خري سبيل للولوج ألكرب عدد من البلدان والبيوت العربية واإلسالمية، وكذا الـرواج الـذي   
حققته براجمها املتنوعة بني أدعية وأناشيد ورسوم متحركة تتخلّلها قصص وحكايات هادفـة،  

ه كما أن هذه القنوات ختصص وقتا ال بأس به لقراءة القرآن وبعض أحاديث النيب صلى اهللا علي
وسلم، ويتبعون كل هذا الثراء بألعاب لغوية من شأا أن تسهم يف تدريب الطفل على النطـق  
أوال مث تعود لسانه على ألفاظ اللغة العربية ثانيا، فاملالحظ أن أطفال اجلزائر يف اآلونة األخرية 

علـى   قد بدأوا ينحون هذا املنحى يف توظيف بعض كلمات اللغة العربية الفصيحة ويداومون
استخدامها يف البيت والشارع، فانتقاهلم من مرحلة لوك اللّسان الفرنسي إىل التحدث بالفصيح 
بات أمرا مشاهدا يف الواقع وال مصدر لذلك إال هذه القنوات اليت يلقي إليها مسعـه صـباحا   

هد ومساء، فقد تغير منط حياة األطفال يف األسر املعاصرة حيث أصبح الطفل سجني البيت يشا
التلفاز يوميا ويف كل وقت، مما أسهم يف تكوين شخصيته من جهة وتفتيق لسانه بالعربية مـن  

  .       جهة أخرى
ال حميص للقنوات الفضائية اخلاصة باألطفال عن االستعانة باللغة العربية يف األداء العـام    

اسع مبا يف ذلـك  واعتمادها بوصفها أحسن وسيلة للتبليغ والتواصل مع األطفال على نطاق و
الذين يقيمون  يف الغرب بعيدا عن أوطام األصيلة، فهم يتشبعون بثقافة غري ثقافتهم مدة من 
الزمن مث يشدهم احلنني إىل أصوهلم فال جيدون مالذا سوى تلك القنوات الفضائية املخصصـة  

ألطفـاهلم   للكبار أو الصغار، فاألولياء يف بالد الغرب يستغنون بتلـك القنـوات بالنسـبة   
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ويستأنسون ا محاية هلم من خطر االنسالخ واالنسالب احلضاري، فاالعتناء باللغة العربية يف 
  .         القنوات الفضائية له أثره اإلجيايب داخل األوطان العربية وخارجها

الالإرادية يف اكتساب اللغة العربية الفصيحة من خالل ما تقدمه القنوات الفضائية اخلاصـة  
األطفال هي منتهى الغاية املرجوة اليت حتقق أسرع نتيجة بأقل جهد، فالطفل الـذي جيلـس   ب

الساعات الطوال أمام ما تعرضه هذه القنوات يلقي إليها مسعه وهو غري آبه مبا ختتزنه ذاكرتـه  
من أصوات وألفاظ حياول استرجاعها بإعادة نطقها يف خلواته أوال ومع من حييطون به ثانيـا،  

هذه الطريقة ميكنها أن تؤيت أكل مثارها إذا استثمرت بعناية ال حتتاج إىل كبري جهد مـا   فمثل
عدا منح الرخصة للّغة العربية الفصيحة أن تسري دماء إكسريها يف من يتصدرون للترويج هلذه 
القنوات املكيفة حبكم حاجتهم املاسة ملخاطبة مجهور واسع من األطفال يف مجيـع األمصـار   

طار الذين ال تنفع معهم وسائط العاميات احمللّية اليت ختص كل قطر على حدة بل إنّ جناعة واألق
التواصل احلقيقي الذي يراعي أساس الذوق اجلمعي العريب ال يتأتى إال بالفصيح من ألفاظ اللغة 

ت الـيت  العربية بوصفها البديل اجلديد املؤدي إىل ما تصبو إليه عقول القائمني على هذه القنوا
  .  ترغب يف انتشار مدى بثها وزيادة عدد مشاهديها

نوعية  اللغة اليت تبث ا قنوات األطفال الفضائية ما هي إال مزيج بني عاميـات حمليـة     
وألفاظ لغات أجنبية   جتمعها أساليب مبتذلة تتأرجح بني الرصانة والرطانة غري أن اللغة العربية 

ألفاظها املتسقة نظما واملتزنة رصفا فال يتعلق بـذهن بالطفـل    تتألق من أوار أجيجها بفصيح
اا األثريية الل جتواله بني القنوات جيوب فضاءسواها ألا هي الوحيدة اليت تتكرر عليه من خ

فال يالحظ الطفل أثناء تطوافه بتلك القنوات غري مظهر لغوي واحد يتميز خبصوصية متفـردة  
ءا من احلرف الذي له جرس صـوت يقـرع اآلذان فتتشـنف    يعمل على حماكاته تدرجييا بد

باالستماع إليه وانتهاء بالعبارات املكيفة اليت تضم ألفاظا رقراقة ومعاين واضحة يسهل علـى  
  . الطفل حفظها واالستمتاع بتردادها

مكوث الطفل لساعات طويلة أمام التلفاز ينتقل بني قنواته املتنوعة بضغطة زر وبأيسر الطرق 
ه من حيازة مكاسب افتراضية أساسها أواصر عالقات اجتماعية وأخرى علمية يتجاوب مكنت
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مع خصوصيتها وطبيعتها أطفال هذا العصر دون عنة أو جهد لكوا أي تلك العالقات قد 
ترابطت واحتدت وتداخلت يف نطاق حيز ضيق منطلقه بيته الصغري الذي مل يغادره أصال إال أنه 

تقال إىل أنأى األماكن ويشاهد أغرب املرائي ويصادف ما ال عدد له من يسافر بعيدا دون ان
بل إن هذا  وهذا توجه له آثاره السلبية حتما بين جنسه واحلقيقة املادية يف كل ذلك منعدمة

اخلطر أصبح يهد الكبار قبل الصغار فالكل  أصبح  حبيس  ما تعرضه القنوات الفضائية ومدمن 
والسفر حبكم توافر وسائل التواصل اإللكتروين املصاحبة لإلنسان على مشاهدا يف احلضر 

  .املعاصر يف كل مكان وزمان
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أثر وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة : ـ تراجع طبيعة اخلصوصية العمرية يف القنوات الفضائية؛ مقال 1
حبوث ندوة ظاهرة الضعف اللّغوي يف املرحلة ( عبد الفتاّح حممد حبيب ،: واملرئية يف اللّغة العربية

سعود اإلسالمية، كلية  ، منشورات جامعة اإلمام حممد بن1997، 4، جملد19/10/1995-17اجلامعية،
  .298ص) اللّغة العربية، الرياض، السعودية

نوف بنت كتاب العتييب، : القيم التربوية يف برامج قناة اد لألطفال دراسة حتليلية لربامج القناة: ـ ينظر 2
محود بن أمحد اخلميس، منشورات كلية الدعوة واإلعالم، جامعة : خمطوط رسالة ماجستري يف اإلعالم، إشراف

  .8-7صهـ ، 1430اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،الرياض، السعودية، 
، منشورات جملة جامعة دمشق،سوريا، " دراسة نظرية"فرصه وخماطره وتطوره : ـ الواقع االفتراضي 3

   409،ص2006، العدد الثاين، 22الد
  .99،ص1984، 4، عدد14ـ وسائل اإلعالم وأثرها يف شخصية الفرد، جملة عامل الفكر، الكويت، جملد 4
  .3، ص1985فى وزمالؤه، دار املعارف، القاهرة، مصر، دط، إبراهيم مصط: ـ حترير النحو العريب 5
علي عبد الواحد : ؛ نشأة اللّغة عن اإلنسان والطفل"أساس التقليد اللّغوي عند الطفل "فصل : ـ ينظر  6

  .213،ص2003وايف،دار ضة مصر، القاهرة، مصر، دط، 
ثروت عبد السميع، : مجع وإعداد): يةالفصحى والعام(اللّهجات العربية : ـ ينظر تفصيل هذه املسألة 7

  .2و 1،اجلزاء 1،2006كمال بشر، منشورات جممع اللّغة العربية، القاهرة، مصر، ط: إشراف
عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، مصر، : مرو بن عثمان اجلاحظ، حتقيق: ـ البيان والتبيني 8
  .2/72، 2ط
: مقدمة ابن خلدون، حتقيق: ان غري صناعة العربية ومستغنية عنها يف التعليمـ فصل يف أنّ ملكة هذا اللّس 9

  .3/1330، 2012، 6علي عبد الواحد وايف، دار ضة مصر، ط



50 
 

                                                                                                                                               
، 1حنان إمساعيل عمايرة، دار وائل للنشر، عمان، األردن، ط: ـ التراكيب اإلعالمية يف اللّغة العربية 10

  .149، ص2006
علي وطفة وفاضل : مرييه شالفون وبيري كورسيه وميشيل سوشون، ترمجة: الطفلالتلفزيون و: ـ ينظر 11

  .119،124،125، ص1996حنا، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، 
فوزي عيسى وعبد الفتاح حسن، دار الفكر : التربية اللّغوية والطفل، ترمجة: سريجيو سبيين: ـ نقال عن  12

  .91ص م،2001العريب، القاهرة، مصر، 
، 1999يوليو 1، 3جورج صدقين، جملة امع العلمي العريب، العدد رقم: ـ العربية والقنوات الفضائية 13

  .581دمشق، سوريا،ص
، 1999يوليو 1، 3جورج صدقين، جملة امع العلمي العريب، العدد رقم: ـ العربية والقنوات الفضائية 14

  .578-577دمشق، سوريا، ص
ثقافة الدينية، القاهرة، حسام البهنساوي، مكتبة ال: ء مناهج البحث اللّغوي احلديثـ لغة الطفل يف ضو 15

   .وما بعدها 71دت ، ص مصر، دط،
  
  
  


