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: مقدمة

 عندما ظير التمفاز ألوؿ مرة مع بدايات الخمسينية الثانية مف القرف 
الماضي توقع التربويوف أف يكوف ىذا الجياز نافذة تطؿ عمى آفاؽ رحبة تساىـ 

.  مف كائنات اجتماعية إلى كائنات عاقمة، أخالقية، ناقدة ومبدعةأطفالنافي تحوؿ 
وأف يكوف إحدى .  حاجاتيـ وتييئتيـ لممدرسة ولمحياةإشباعوأف يساعد عمى 

وكاالت التنشئة االجتماعية القادرة عمى غرس القيـ االجتماعية اإليجابية وتعزيز 
ووضع العالـ بيف . شعور االنتماء الوطني والقومي، وتزويد األطفاؿ بالمعمومات

غنائيا باالحتكاؾ المباشر بمغات العالـ الحية، إأيدييـ، وتنمية ثروتيـ المغوية و
مف ىنا خضع ىذا الجياز لمئات الدراسات بحثًا . وتعميميـ أنماط السموؾ الجيد

عف مدى نجاح ما يقدـ فيو لتحقيؽ تمؾ األىداؼ الحالمة، ومدى اآلثار الضارة 
الناتجة عف االستخداـ الخاطئ لمنتجات التكنولوجية الحديثة في ظؿ عصر 

فما أف أعمف عف بعض سمبيات . العولمة التي انطمقت مع بدايات األلفية الثالثة
ىذا الجياز حتى انيالت الدراسات واألبحاث، وازدادت أكثر بتوسع القنوات 

األرضية والفضائية، حتى شغمت الوقت كمو، وكسرت احتكار ىذا الجياز مف قبؿ 
السمطات السياسية لكؿ بمد، ليسود اإلعالـ االختياري المعبر عف حرية األفراد في 

. اختيار ما يشاىدونو عبر الشاشة الصغيرة

، وشكاوى "أنقذوا فمذات أكبادنا مف التمفاز" إف صرخات الباحثيف مف نوع 
 افتراض أف التمفاز قد إلىاآلباء، وخوفيـ وقمقيـ عمى أبنائيـ دفعت بمربيف آخريف 

 اإلحباط، ويعطؿ ممكة الخياؿ، ويشجع الروح إلىيساىـ في تزييؼ الوعي، ويؤدي 
االستيالكية مف خالؿ اإلعالنات، ويعزز الصور النمطية، وقد يعزز ثقافة العنؼ، 

دفعت بكؿ ىؤالء وما أكثرىـ إلى التصدي لمالحقة سمبيات ىذا االختراع وكشفيا 
. (Gwen,2009). تمييدًا لمحد مف آثارىا
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وتركز اىتماـ الباحثيف عمى ما يستقبمو األطفاؿ مف برامج، وعمى أي  
استخداـ لشاشتو مف مشاىدة أفالـ الفيديو وأفالـ األقراص المدمجة، واأللعاب 

. وغيرىا ( واألتاريGame Boy)،Nintendoاإللكترونية مف مثؿ 

كما تركز اىتماـ الباحثيف والمربيف عمى موقع التمفاز مف الوسائط المتعددة، 
واالتصاؿ التفاعمي والتعمـ النشط بعد أف صار باإلمكاف استقباؿ برامج التمفاز عبر 

. اإلنترنت والياتؼ المحموؿ

تزايد طوؿ :  عيف مراقب ومنياتخطئياومما زاد مف ىذا االىتماـ مالحظات ال 
الفترة التي يقضييا الطفؿ في مشاىدة برامج التمفاز الموجية لألطفاؿ ولمراشديف، 

وتعرضيـ ألفالـ حاممة لثقافات األمـ األخرى تياجـ ثقافة أطفالنا وتدفعيـ إلى تذوت 
أضؼ إلى ذلؾ شكوى الوالديف والمعمميف مف األداء المدرسي . ثقافات غريبة عنا

ألبنائيـ الذيف يبالغوف في طوؿ فترات المشاىدة، وما ينجـ عف ىذا مف اضطرابات 
. (N.D ،Patel)سموكية ومشكالت مدرسية 

ولعؿ ما عقد مف مؤتمرات حوؿ ىذه اآلثار المتوقعة لممشاىدة، وما نشر مف 
دراسات في شتى بمداف العالـ، واستمرارية الجدلية حوؿ اآلثار المتوقعة اإليجابية 

 بعامة واكتسابيـ لمميارات المغوية بخاصة، إضافة إلى األطفاؿوالسمبية عمى نمو 
عمى -  يكوفأفأو كما يفترض – خوؼ مجمع المغة العربية األردني، العيف الساىرة 

نتاجًا وتطويراً  في ظؿ إبداعات تكنولوجيا عصر العولمة، . المغة العربية اكتسابًا واإ
 قرية صغيرة، كؿ شيء فيو يدار بسرعة وبسيولة ويسر حتى أصبح إلىوتحوؿ العالـ 

طفؿ الروضة قادرًا عمى فيـ ما يبث مف برامج، وقادرًا عمى التعامؿ مع تقنيات 
العصر مف خالؿ مبتكرات بّسطت المعقد، وسّيمت بالتالي التواصؿ عبر الثقافي دفع 

.  تأتي ىذه الورقةاإلطارفي ىذا .  دائرة الضوءإلىبيذا الموضوع 
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مشكمة الدراسة 

تحاوؿ ىذه الدراسة استقصاء أثر برامج األطفاؿ في التمفاز في تنمية 
وذلؾ مف واقع . الميارات المغوية ألطفاؿ مرحمة الميد ومرحمة الطفولة المبكرة

الدراسات العربية واألجنبية عمى افتراض أف ىذه الدراسات تكشؼ عف الواقع، 
. تمييدًا لوضع معالـ ما ىو مأموؿ مف ىذه البرامج

أسئمة الدراسة 
:  ستحاوؿ ىذه الورقة اإلجابة عف األسئمة التالية

ماذا يقوؿ عمماء النفس وعمـ األعصاب عف تطور الدماغ والوظيفة المغوية؟  .1

 ماذا تقوؿ الدراسات السابقة عما يقدمو التمفاز مف برامج؟ .2

ىؿ تؤثر مشاىدة التمفاز عمى اكتساب األطفاؿ لمميارات المغوية؟  .3
: أهمية الدراسة

تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف أىمية الموضوع الذي تتناولو وىو اكتساب 
أطفاؿ مرحمتي الميد والطفولة المبكرة لمميارات المغوية في ظؿ ايكولوجية خاصة 

. تتضمف مبتكرات عصر العولمة، بعد أف قطعنا منو العشرية األولى
ف مساىمة ىذه الدراسة المأمولة في حؿ اإلشكالية المتمثمة في عدـ   واإ

االتفاؽ عمى موقؼ واحد مف مترتبات ما يقدمو التمفاز عمى نمو الطفؿ جسمًا 
. ونفسًا وعقاًل واجتماعًا وأخالقًا ولغة يعطييا بعض األىمية

أما مف الناحية العممية فقد تساعد في ضع .  ىذا مف الناحية النظرية
ستراتيجية لحماية أطفالنا أو عمى األقؿ الخروج بمعادلة ال تنفي أطفالنا خارج روح ا

 إليوالعصر الذي نعيش فيو وال أف تعرضيـ لالستالب الثقافي المتوقع الذي يمجأ 
.  األماـإلىالميزوموف واليائسوف والراغبوف في اليروب 
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مصطمحات الدراسة 

: تمفاز األطفال

الوسيمة اإلعالمية التي تستقبؿ البث التمفازي مف إحدى محطات البث 
المرئي األرضي أو الفضائي، وما يستقبمو األطفاؿ مف برامج سواء كانت موجية 

 لمكبار، وأي استخداـ يقـو بو األطفاؿ لجياز التمفاز سواء كاف لمشاىدة ـإلييـ أ
أفالـ الفيديو أو االسطوانات المدمجة، أو استخداـ شاشتو لأللعاب اإللكترونية، 

واستخداـ شبكة اإلنترنت الستقباؿ ما تبثو المحطات التمفازية مف برامج عبر 
. الشبكة

: برامج األطفال التمفازية

برامج المعمومات والبرامج ذات األىداؼ التعميمية التي صممت : التعميمية . أ
. خصيصًا لألطفاؿ لتييئتيـ لممدرسة أو مساعدتو في دراستيـ

البرامج التي تنتجيا إدارات اإلعالـ التربوي في وزارات التربية : التربوية . ب
 .(2010، إصبعأبو  )والتعميـ في األقطار العربية 

البرامج التي يتعرض ليا األطفاؿ لمشاىدتيا وال يكوف ليا ىدؼ : الترفييية. ج
الرسوـ المتحركة والبرامج الدرامية والرياضية : تربوي أو تعميمي واضح مثؿ
. والموسيقية والغنائية واأللعاب

البرامج التي يتعرض ليا األطفاؿ وتكوف مفعمة بالخياؿ، ترسـ : الرومانسية. د
صورة وردية لمحياة، وتحفز الطفؿ عمى تذوت أبطاليا وسموكاتيـ والتماىي 

. معيـ

البرامج التي تعرض لمصورة المظممة لمحياة وتبعث في النفس : التراجيدية. ىػ
. األلـ والخوؼ، وتحفز الطفؿ عمى التعاطؼ مع أبطاليا
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: المغة

وىي دالة عمى قدرة الطفؿ عمى . نسؽ وليس مجرد ظاىرة حركية صوتية
دراؾ التفاصيؿ، والفروؽ بيف األصوات،  اإلدراؾ السمعي، واإلدراؾ البصري، واإ

دراؾ العالقة بيف االسـ ومسماه، وبيف الكممة والفعؿ، والحدث والزماف تنشط . واإ
ذاكرة األحداث مف خالؿ اقتراف الرمز المغوي بالحدث، وتساعد عمى التفكير وحؿ 

. (1998الريماوي، )المشكالت، والتعبير عف المشاعر واالتصاؿ باآلخريف 

: المهارة

جادتو والحذؽ فيو: لغة . ىي إحكاـ الشيء واإ

. الدقة والسيولة في إجراء عمؿ مف األعماؿ: اصطالحاً 

والقدرة . وىي جزء مف مكونات القدرة. أداء يتسـ بالدقة والسرعة: تربوياً 
فالقدرة القرائية تشتمؿ عمى صفة . استعداد عاـ يندرج تحتيا عدد مف الميارات

. القراءة وميارة طالقة القراءة وميارة استنتاج األفكار

يتميز بالسرعة والدقة  (صوتي أو غير صوتي)أداء لغوي : الميارة المغوية
. ( www.zahran.org)والكفاءة ومراعاة القواعد المغوية المنطوقة والمكتوبة 

يتوقؼ ىذا االستعداد عمى نضج الطالب : االستعداد لتعمـ الميارة المغوية
: ومف ىذه الميارات. جسميًا وعقمياً 

. طالقة القراءة -

 .االستماع -
 .استنتاج األفكار -

 .الكتابة -

http://www.zahran.org/
http://www.zahran.org/
http://www.zahran.org/
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 .(التعبير)التحدث  -

. مرحمة الميد تمتد مف الميالد إلى سف عاميف

. مرحمة الطفولة المبكرة تمتد مف سف ثالث سنوات إلى سف ست سنوات

  :السؤال األول

ماذا يقوؿ عمماء النفس وعمماء عمـ األعصاب عف تطور الدماغ والوظيفة 
المغوية؟ 

إف الباحثيف في مجاؿ الطفولة يراقبوف المؤشرات النمائية األساسية التي تظير 
 ويضربوف عمى ذلؾ ،عمى الطفؿ والمتمثمة في بروز ميارات معينة في عمر معيف

مثاًل بالطفؿ في عامو األوؿ، يتركز نشاطو عمى الميارات الحركية بينما في عامو 
. الثاني يتركز نشاطو عمى تطوير الميارات المغوية

ويعتقد تشومسكي أف تطور االتصاؿ مف خالؿ المغة عممية غريزية فطرية، 
لى مثؿ ذلؾ يذىب العالـ اليوت   المتخصص في عمـ األعصاب البيولوجي  Eliotواإ

Neuro biology والذي يؤكد عمى غريزة المغة المتأصمة في الدماغ، فكما تطور 
 ولمطعاـ، فإف نفس األدمغة تطور ة لمرؤيNeural Circuitsأدمغتنا دوائر عصبية 

نتاج المغة لدى  دوائر عصبية معقدة باإلدراؾ السريع لألشياء وتحميميا وتركيبيا، واإ
إف عمماء عمـ . (www.isack.org)جميع األطفاؿ وفي العمر نفسو تقريبًا 

األعصاب يخبروننا أف الدماغ مبرمج ليصنع المغة تمامًا كما أنو مبرمج ليفكر ويتذكر 
. إنو قادر عمى التعمـ بالفطرة بما في ذلؾ تعمـ المغة. وينفعؿ

 يأتي الوليد مزودًا بما يقرب مف مئة مميوف خمية عصبية، وكؿ خمية قادرة 
 تمر فييا Synapsesعمى االتصاؿ بالخمية األخرى المجاورة عبر تشابكات 

عندما تستثار ىذه التشعبات أكثر فأكثر فإف نمط الوصالت . إشارات كيربائية
Connectionsإف ىذا النمط مف .  العصبية تصبح متأصمة أكثر في الدماغ

http://www.isack.org/
http://www.isack.org/
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الوصالت يشكؿ ممرات أكفأ وأكثر ديمومة؛ فتسمح بمرور اإلشارات الكيربائية بسرعة 
. (1998الريماوي، )وبدقة 

وقد أثبتت تكنولوجيات تصوير الدماغ عممية مرور وانتقاؿ ىذه اإلشارات عبر 
بيف دماغ الطفؿ الذي  (فيزيقية)كما أثبتت أف ىناؾ فروقًا مادية . خاليا الدماغ

يتعرض لإلشارات الصادرة عف البيئة الخارجية والتي تعمر بيئة الطفؿ، وبيف دماغ 
 مف تستترالطفؿ الذي يعاني نقصًا في ىذه المثيرات، وأف تمؾ الوصالت التي لـ 

. خالؿ التكرار فإنيا تضمر وتتالشى
إضافة إلى ما تقدـ، فإف التغذية السميمة والمتوازنة والصحية ضرورة الزمة 

لعممية تطور الدماغ، كما يحتاج الرضيع إلى ساعات كافية مف النـو وذلؾ مف أجؿ 
إف تطوير عادات النـو واألكؿ مف بيف أىـ واجبات الوالديف . التطور السميـ لمدماغ

. نحو أطفاليـ لمساعدتيـ عمى التطور الصحي ألدمغتيـ
       وتفيد الدراسات ذات العالقة أف تطور الدماغ يشيد فترات حرجة

Critical period أو نوافذ فرص Windows Opportunity فييا يكيؼ الدماغ 
. نفسو ليطور ميارات خاصة تكوف المغة واحدة منيا

ويمكف لموالديف أف يزودا الطفؿ في ىذه المرحمة بالخبرات التي تدرب الطفؿ 
سماعو لمغة  عمى إنتاج المغة مف مثؿ االندماج في التفاعؿ مع الطفؿ وجيًا لوجو، واإ
المنطوقة، والمغة المكتوبة، بصوت مرتفع، والتدرب عمى الربط بيف األشياء والكممات 

. كؿ ذلؾ يزود الطفؿ بالخبرات المغوية دونما ضغوط أو إثارة زائدة. الدالة عمييا
.  إف أوؿ فرصة لتعمـ الدماغ المغة تظير في وقت مبكر مف حياة الطفؿ
فمف المعروؼ أف الطفؿ يميز بيف أصوات المغات المختمفة في حوالي الشير 

وتتراجح ىذه القدرة لتقتصر عمى أصوات لغة األـ التي ىي . السادس مف عمره
. األكثر استعماالً 

إف فرص تطور المغة تستمر طيمة الحياة، فالفرصة لتعمـ التركيب المغوي 
والنمو تظؿ مفتوحة طواؿ سنوات ما قبؿ المدرسة، وتغمؽ في الخامسة والسادسة 

. أبدابينما فرصة إضافة كممات جديدة تظؿ مفتوحة ولف تغمؽ 
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 األسبوعويؤكد الباحثوف أف الطفؿ قادر عمى االستجابة لألصوات في 
. العاشر مف الحمؿ أي وىو جنيف في رحـ أمو

إف الوليد ال يكوف قادرًا عمى نطؽ الكممات واستعماليا ولكنو قادر عمى 
التواصؿ مع مف حولو، وذلؾ مف خالؿ نظرات الطفؿ بوجيي أمو وأبيو التي تعبر 

إف دماغ الطفؿ الرضيع يستجيب بشكؿ أفضؿ لنوع مف الكالـ . عما يريده منيـ
. باسـ الكالـ الطفمي الذي يستعممو الراشدوف في مخاطبتيـ لمرضيع

إف المعمومات المتوفرة اآلف عف تطور الدماغ تعزز الكثير مما كاف يعرفو 
إف تطور المغة يتأثر بقوة التفاعؿ بيف : الخبراء عف مرحمة الطفولة المبكرة مف مثؿ

ف دماغ الطفؿ في األشير الستة األولى مف العمر يبدأ بتعمـ  الوالديف والطفؿ، واإ
حركات الشفتيف التي تتالءـ مع األصوات، وصار مف الضروري أف تتـ المواجية 

ف المناغاة  مع الرضيع وجيًا لوجو أثناء المحادثة مع الطفؿ والتفاعؿ معو، واإ
. والغرغرة أساسية في اكتساب المغة

في العاـ الثاني مف عمر الطفؿ ينظـ الدماغ الوصالت الخاصة بالمغة 
عندما يرى األطفاؿ صورة في كتاب، ويسمعوف آباءىـ ينطقوف أسماء ىذه الصور 

شيرًا ينجح الدماغ في تكويف رموز  (35 و 24)في الوقت نفسو في الفترة ما بيف 
 .معرفية لألشياء ولمناس واألحداث

:  ويعتقد عمماء عمـ األعصاب أف المغة تعمؿ عمى النحو التالي
تدخؿ المثيرات الصوتية إلى دماغ الفرد عبر جيازه السمعي وتتوجو بسرعة 

 حيث تفيـ تمؾ األصوات وتتحوؿ الخبرات Wernik's areaإلى منطقة فيرنؾ 
      وبالمثؿ تتحوؿ األفكار الداخمية إلى نسخ عقمية. السمعية إلى كممات
Mental Scriptمكتوبة بالكممات  .

وعندما يرغب الطفؿ في الكالـ فإنو ينقؿ ىذا الكالـ المكتوب إلى منطقة 
 ىذه المنطقة تتواصؿ فورًا مع منطقة الحركة في القشرة الدماغية Brocaبروكا 
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إف ىذا النموذج التقميدي لمغة . حركات الوجو والمساف والفؾ والزوربوالتي تتحكـ 
 .)1948الريماوي، )وتطوره 

حد مصادر أإذا كانت البيئة االجتماعية بما فييا مف صغار وراشديف 
المثيرات التي تعمؿ عمى تطوير الدماغ ليصير قادرًا عمى اكتساب الميارات 

المغوية، فإف البيئة التكنولوجية بما فييا مف مذياع وتمفاز وىاتؼ نقاؿ وحاسوب 
، تشكؿ مصدرًا غير بشري لممثيرات اإللكترونية التي (إنترنت)وشبكة عنكبوتية 

يؤمؿ منيا المساعدة في تطور شبكات الدماغ ووصالتو التي تسيؿ تعمـ الميارات 
إف ىذا الضيؼ دخؿ في منافسو حادة مع األسرة في التنشئة االجتماعية، . المغوية

ويبدو أف ما يتصؼ بو مف خصائص جعمتو صاحب األثر األكبر عمى دماغ 
الطفؿ بغض النظر عف نوعية تأثيره عمى دماغ الطفؿ، بشكؿ خاص عمى الوظيفة 

. المغوية لمدماغ
  :السؤال الثاني

ماذا تقوؿ الدراسات السابقة عما يقدمو التمفاز مف برامج؟ 
إف محاولة حصر ما تبثو المحطات التمفازية تكاد تكوف ميمة مستحيمة، 

وتتبارى دوؿ العالـ في إنتاج . فالقنوات األرضية والقنوات الفضائية ال تحصى
البرامج الخاصة باألطفاؿ، حتى صار الطفؿ فاقدًا لتوازنو مف ثقؿ ما يطرؽ بصره 
وسمعو مف  مؤثرات، وأضحت حماية أطفاؿ بمد مف البمداف مف التأثيرات الثقافية 

. لما تبثو قنوات البمداف األخرى مستحيمة
بداية، دعنا نتعرؼ عمى بعض األمثمة مف برامج األطفاؿ، ثـ نحاوؿ التعرؼ 

. لى نتائج الدراسات التي تناولت جياز التمفازإ
أف أفالـ األطفاؿ قديمة قدـ التمفاز نفسو، ونورد  (الويكيبيديا)تفيد موسوعة 

: عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر األمثمة التالية
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Blue Peter, Catain Tuggy, The Magic Roundabout, Howdy Doody, 
Clangers, Flower Pot Men, The Singing Ringing Tree And Mister Rogers 
Neighborhood, Lost in 

، space، والضياع في الفضاء Irvein Altenأفالـ الخياؿ العممي لػ 
مبراطورية الكارتوفFantasy fictionوسمسمة األفالـ الخيالية  . ، واإ

        مع منتصؼ الثمانينيات ُبّثت مسمسالت كوميدية في بريطانيا مف
، وفي الواليات المتحدة أنشئت ثالث Byker Grove ،Grange hild: مثؿ

 أطمقت في منتصؼ Niceloeon ،Carton Networkقنوات خاصة باألطفاؿ 
   أما في بريطانيا .  في أواخر التسعينياتDisney Channelالتسعينيات، والػ 

، YTVوفي كندا . Ciiv ،CBBC Disney Channel NICKفقد أنشئت 
Family channel ،Teleton.  

(Wikipedia, the free encyclopedia)  
افتح يا سمسـ، المناىؿ، سالمتؾ، : مف البرامج التي أنتجت في العالـ العربي

 والمحطات التابعة MBC3، ومحطة  Nile satكما أطمقت المحطات المصرية. وقؼ
ىذا إضافة إلى بث المسمسالت واألفالـ األجنبية المدبمجة وتمؾ المترجمة . ARTلػ

.  المغة العربية، والناطقة بالمغة اإلنجميزيةإلى
 إف الطفؿ العربي وىو محاصر بكؿ ىذا الفيض مف األفالـ والمسمسالت بدأ 

يعاني ما يعانيو نظراؤه في العالـ، وبدأت آثار كؿ ىذا تتحوؿ إلى ظواىر عالمية في 
مف ىنا كاف ال بد مف متابعة الدراسات ذات العالقة . عصر االنفجار المعرفي

بمشاىدة األطفاؿ دوف ضابط لكؿ ىذا الكـ اليائؿ مف األفالـ ولكؿ ما تحممو مف 
. ثقافات وقيـ وعادات

كثيرة ومتنوعة ىي الدراسات التي تناولت جياز التمفاز وما يقدمو لألطفاؿ مف 
وبظيور القنوات . برامج موجية تيدؼ إلى تعميـ ىؤالء األطفاؿ قيـ المجتمع وثقافتو
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فما مف دقيقة تمر . الفضائية امتد اإلرساؿ في تمؾ القنوات ليغطي ساعات اليـو كميا
إال وتبث األفالـ التمفازية الموجية لألطفاؿ ولجميع األعمار، ىذا إضافة إلى بث 

األلعاب اإللكترونية، حتى صار ىؤالء األطفاؿ ال يجدوف أي وقت ميما كاف قصيرًا 
لالبتعاد عف الشاشة؛ مما حرميـ مف ممارسة أنشطة أخرى قد تكوف أفضؿ في 

.  إكساب األطفاؿ الميارات المغوية
كثر أففي دراسة أمريكية تبيف أف . فالتمفاز يحد مف التفاعؿ بيف األىؿ وأطفاليـ

وفي دراسة . مف ثمث األطفاؿ األمريكاف يعيشوف وجياز التمفاز يعمؿ طوؿ الوقت
 طفاًل تراوحت 50أخرى أجراىا عدد مف الباحثيف مف جامعة ماساشوشس عمى 

وطمب . أعمارىـ ما بيف سف سنة وثالث سنوات، حضر كؿ منيـ مع أحد الوالديف
مف األىؿ وأطفاليـ البقاء نصؼ ساعة في غرفة ألعاب ال يوجد فييا تمفاز، فيما 

اختار األىؿ في نصؼ ساعة أخرى برنامجًا خاصًا بالراشديف ليتابعوه فيما أطفاليـ 
والحظ الباحثوف عدد المرات التي تحدث فييا األىؿ مع أطفاليـ وكيؼ . بجوارىـ

نمو "تبيف مف الدراسة التي نشرت في مجمة . تفاعموا معيـ في المعب خالؿ الحالتيف
أنو عندما كاف التمفاز يعمؿ تراجعت نسبة التفاعؿ بيف األىؿ واألطفاؿ بشكؿ " الطفؿ

في الحديث مع أطفاليـ وأصبحوا % 25أي أف األىؿ أمضوا وقتًا أقؿ بنسبة . ممحوظ
. أقؿ نشاطًا وتنبيًا وتفاعاًل مع صغارىـ

وفي بحث آخر جرى في جامعة ميتشغاف كشؼ عف أف الطفؿ األمريكي 
يقضي ما يقارب مف أربع ساعات يوميًا في مشاىدة التمفاز أو المعب باألجيزة 

وأف مشاىدة التمفاز تحؿ مكاف المعب مع األقراف في اليواء . واأللعاب اإللكترونية
الطمؽ، أو المعب المحفز عمى التفكير واالستبصار، كما أف ىذه المشاىدة تحرمو مف 
، وفرط النشاط  المشاركة في األنشطة األسرية المشتركة، وتعرضو إلى اضطراب النـو
الحركي، واالضطراب السموكي، والبدانة، والتصرفات الخطرة المتيورة، ويحّد مف قدرة 

. الطفؿ عمى التخيؿ
 كشؼ عف 2003 نوفمبر 3بتاريخ  (CNNواشنطف، )وفي بحث عممي آخر 

المزيد مف األدلة الداعمة لنتائج دراسات أخرى تحدثت عف التأثير السمبي لمتمفاز، ال 
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سيما عمى المشاىديف الصغار، حيث خمصت ىذه الدراسة إلى أف مشاىدة التمفاز 
لى مثؿ ذلؾ انتيت دراسة أمريكية نشرت في . تزيد مف العدوانية في سموكياتيـ واإ

ولفت . 2009دورية أرشيؼ طب األطفاؿ والمراىقيف، في عددىا الصادر في نوفمبر 
 بنيويورؾ إلى أنو مع كؿ ساعة مشاىدة State Universityالبحث الذي أجرتو  

 مف مقياس مخصص يبدأ مف 0,16مباشرة لمتمفاز ازدادت عدوانية الطفؿ بواقع 
اعتمدت ىذه . عند تشغيؿ التمفاز فقط (0,09)وتدّنت إلى  (30)الصغر وحتى 

مدينة أمريكية ولدوا خالؿ الفترة ما  (20)طفاًل مف  (3128)الدراسة عمى بيانات مف 
. 2000 و 1998بيف 

عف قمقيا البالغ  (AAP)ىذا وقد أعربت األكاديمية األمريكية لطب األطفاؿ 
وقالت إف التعرض لمعنؼ في وسائؿ . إزاء تأثير اإلعالـ عمى سموؾ الطفؿ

اإلعالـ بما فييا التمفاز واألفالـ والموسيقى وألعاب الفيديو تمثؿ خطرًا داىمًا عمى 
خاصة وأف األطفاؿ يقضوف أماـ شاشات التمفاز والحاسوب . صحة األطفاؿ

. ضعؼ الوقت الذي يمضونو داخؿ الصفوؼ الدراسية (الكمبيوتر)

 وفي دراسات أخرى اكتشؼ عدد مف الباحثيف أف ىرموف النمو الذي ينشط 
، يزداد إفرازه لدى األطفاؿ الذيف يشاىدوف التمفاز بشكؿ مكثؼ  بفاعمية أثناء النـو

وعندما حـر . وبالتالي يصموف مرحمة البموغ المبكر قبؿ األطفاؿ األقؿ مشاىدة لو
الذيف يشاىدوف التمفاز بشكؿ مكثؼ وبالتالي يصموف مرحمة البموغ - ىؤالء األطفاؿ

مف مشاىدة التمفاز لمدة أسبوع واحد - المبكر أكثر مف األطفاؿ األقؿ مشاىدة لو
ع البموغ المبكر ففقط، شيدوا زيادة في مستويات ىرموف الميالتونيف الذي يـ

ىذه النتيجة حممت بعض الباحثيف إلى افتراض أف عممية التشويش %. 30بحوالي 
التي يتعرض ليا الدماغ وخداعو أثناء مشاىدة التمفاز تجعمو يتخذ وضعية قريبة 
جدًا مف النوـ، وما يتبعيا مف إفراز ىرمونات اإلندروفيف وىرموف السيروتونيف 

. الذي يعمؿ منظـ لعمميات النـو وفي الوقت نفسو يعمؿ كميدئ
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ما الذي حصؿ ألدمغة األطفاؿ أثناء مشاىدة التمفاز؟ 
، ومما يدعـ (بمو التمفزيوف)إف ما أصاب األطفاؿ ىو ما يمكف أف يسمى 

ىذا الرأي نتائج الدراسات التي جرت حوؿ ارتباط التمفاز بتدني التحصيؿ الدراسي، 
الدراسة الفرنسية . (دراسة كندية، ودراسة فرنسية)وتدني القدرة عمى تعمـ القراءة 

مف عائالت طمبة المدارس العميا ال تممؾ تمفاز ألف ىذه % 40أظيرت أف 
   (www.qatlal.com) العائالت تعيش في منطؽ ثقافي يبند التمفاز

أنقذوا فمذات أكبادكـ مف براثف "يقوؿ محمد األنصاري في مقالة بعنواف 
إف األطفاؿ تحت سف ثالث سنوات يجب أف ال يحدقوا في التمفاز بتاتًا، ": التمفزيوف

 خمس سنوات يشاىدوف بإذف آبائيـ، برامج أطفاؿ ذات نوعية إلىومف سف ثالث 
يصبح باإلمكاف  (12) سف إلىجيدة لمدة ال تتجاوز نصؼ ساعة ومف سف خمسة 

. زيادة المشاىدة حتى ساعة واحدة في اليوـ
دقيقة بحيث ال يزيد إجمالي وقت  (30)وفي مرحمة المراىقة يسمح بإضافة 

.  ساعة ونصؼ في اليوـلىالمشاىدة ع
وفي بحث آخر أجري في جامعة ميتشغاف كشؼ عف االنعكاسات التالية 

سنوات عند البقاء لساعات طويمة  (6-2)عمى الطفؿ في مراحؿ الطفولة المبكرة 
ىمة في حياة ـفالمشاىدة تحؿ مكاف الكثير مف األنشطة اؿ. يوميًا أماـ التمفاز

 وتبعد األطفاؿ عف المشاركة في األنشطة األسرية المشتركة أو المساعدة ،الطفؿ
والتعرض بكثافة لإلعالنات بما فييا مف محتويات سمبية متعمقة . في أعماؿ المنزؿ

بالوجبات السريعة والسموكيات الفاضحة مع غياب المصداقية العممية، والسموكات 
ىذه . المنحرفة مثؿ التدخيف، وعدـ احتراـ األىؿ، والمشاىدة الخادشة لمحياء والذوؽ
السموكات يمارسيا بعض أبطاؿ المسمسالت التمفزيونية بحيث يحدث نوع مف 

. التماىي بيف الطفؿ والبطؿ
 أف المشاىدة المكثفة لألطفاؿ ما بيف عمر إلىكما تشير بعض الدراسات 

سنوات يؤثر سمبًا عمى قدرة التخيؿ، وتحرمو مف األنشطة اإليجابية القائمة  (2-6)
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عمى المحادثة والمعب المتبادؿ مع مف حولو بيدؼ تطوير ميارات االتصاؿ وعدد 
.  المفردات والتراكيب المغوية المعقدة

فالتمفاز يمكف أف يحؿ محؿ القراءة التي ىي مف األنشطة اإليجابية القائمة 
عمى المحادثة والمعب المتبادؿ مع مف حولو بيدؼ تطوير ميارات االتصاؿ وعدد 

فالتمفاز يمكف أف يحؿ محؿ القراءة  التي ىي . المفردات والتراكيب المغوية المعقدة
مف األنشطة الميمة لنمو الدماغ بصورة سميمة وبالتالي يفتقد المناخ الذي يفرس 

إضافة إلى أف المشاىدة المكثفة تجعؿ الطفؿ يخشى العالـ . لديو حب القراءة
ويظير مالمح ىذا الخوؼ . الخارجي ويخاؼ محيطو ويجده عالمًا عنيفًا وشريراً 

عبر مشاعر القمؽ واألحالـ والكوابيس المفزعة، والخوؼ مف الظممة أو مف 
الجموس في البيت بمفرده، مع االنسحاب مف األصدقاء والمعارؼ، والتغيب عف 

.  تحت سف الثامنة ال يفرقوف بيف الخياؿ والواقعاألطفاؿالمدرسة، وال سيما أف 

إف كثرة ساعات المشاىدة تسيـ في تأخر الطالب عف أداء واجباتو 
المدرسية، واحتمالية التسرب المدرسي وعدـ المواصمة لممرحمة الجامعية، ويسيـ 

. في نمو ظاىرة التنمر في المدرسة ابتداء مف سف أربع سنوات

 فإذا ،ساعات مف النوـ (10-9)إف الطفؿ في أعمار متقدمة يحتاج ما بيف 
حدث اختالؿ في ساعات نومو سيواجو عندىا صعوبات في النـو مع انخفاض في 

؛ مما ينتج عنو خموؿ وعدـ قدرة عمى االتصاؿ (NREM)فترات النـو الثقيؿ 
. واالستيعاب الجيد في المدرسة

فيو يتعمـ . إف كثرة ساعات المشاىدة تؤثر في شعور الطالب بنفسو ومحيطو
. يصعب تغييرىا في فترات الحقة تقبؿ الصور النمطية لألفراد والمجتمعات بصورة

ة المفاىيـ والممارسات العنصرية ضد اآلخريف، والشعور بالدونية يويتذوت غالب
. الخ.... القائمة عمى لوف البشرة، البدانة، والسف 
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وتفيد اإلحصاءات في مجاؿ مشاىدة األطفاؿ الصغار لمتمفاز أف الوقت الذي 
 دقيقة، وأف نسبة مراكز 3,5يصرفو اآلباء في محادثات جادة مع أطفاليـ أسبوعيا 
، وأف الوقت الذي %70العناية النيارية المستخدمة لمتمفاز خالؿ اليوـ بمغت 
 دقيقة، وأف نسبة اآلباء 1680يقضيو الطفؿ المتوسط في مشاىدة التمفاز أسبوعيا 

، وأف نسبة األطفاؿ مف %73الراغبيف في الحد مف مشاىدة أطفاليـ لمتمفاز 
سنوات الذيف اختاروا مشاىدة التمفاز عندما خيروا بينو  (6-4)الشريحة العمرية 

% 33-25كما أظير استطالع لمرأي أف %. 54وبيف قضاء الوقت مع آبائيـ 
مف اآلباء واألميات األمريكييف يروف أف مشاىدة األطفاؿ الصغار تساىـ في 

وأف . تعميميـ وتسميتيـ، وأف التمفاز يؤثر سمبًا عمى نطؽ األطفاؿ واكتسابيـ لمغة
األنصاري، )اآلباء واألطفاؿ قمما يتحدثوف معًا خالؿ مشاىدتيـ لمبرامج التمفزيونية 

. (بدوف تاريخ

إف المتمعف في نواتج ىذه الدراسات يندىش مف تركيزىا عمى النواتج السمبية 
اإلدماف عمى المشاىدة، ضياع فرص : مف ىذه النواتج. لمشاىدة أفالـ التمفاز

التفاعؿ بيف الطفؿ ووالديو، التعمـ السمبي بداًل مف التعمـ النشط، تراجع دور األقراف 
 الطفؿ المعب مع األقراف في اليواء الطمؽ، والمعب ةراكمؤسسة تنشيئية، خس

 بعض االضطرابات، الحد إلىالمحفز عمى التفكير، واالستبصار، تعرض الطفؿ 
مف القدرة عمى التخيؿ، تزايد عدوانية الطفؿ، انخفاض المستوى التحصيمي، وتدني 

القدرة عمى تعمـ القراءة، التماىي بيف الطفؿ وأبطاؿ المسمسالت التمفازية وأبطاؿ 
. ا وشريرا عنيؼاأفالـ األطفاؿ، خشية العالـ الخارجي واعتباره عالـ

: مع كؿ ىذه اآلثار أتظؿ ىناؾ مشروعية مف تناوؿ السؤاؿ الثالث ونصو
ىؿ تؤثر مشاىدة التمفاز في اكتساب المغة عند األطفاؿ؟ "

. نعتقد ذلؾ
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: السؤال الثالث

ىؿ تؤثر مشاىدة التمفاز عمى اكتساب المغة عند األطفاؿ؟ 

لى عيد قريب ىي الوكالة التنشيئية األىـ في تحويؿ الطفؿ  ظمت األسرة واإ
 كائف اجتماعي منطمقة مما زود بو مف استعداد بيولوجي إلىمف كائف بيولوجي 

نتاج وتعمـ المغة ورغـ انشغاالتيا بمتطمبات الحياة كانت األـ تجد لدييا . لصنع واإ
مف الوقت لتعميـ طفميا لغتو، بادئة باالتصاالت التي تتوجو نحو الطفؿ منذ والدتو 
مستخدمة في ذلؾ المغة اإلشارية، أو ما يسمى بمغة الجسد، فمغة العيوف، ودقات 
القمب، وترانيـ األـ وترقيصات األطفاؿ، كؿ ذلؾ كانت األـ تنتقيو جيدًا بالفطرة 

ولما ساد نمط األسرة الممتدة كاف يشارؾ األـ في تنشئة الطفؿ . أو االكتساب
ثـ ساد نمط األسرة النووية فكاف األب واألـ . األب، واألوالد الصغار، والجدة

يتحمالف دور المربي والمعمـ، وكممت ىذا الدور دور الحضانة ورياض 
األطفاؿ، ومف ثـ جاء دور المدرسة ليكمؿ ما بدأت بو األسرة مف إكساب الطفؿ 

. الميارات المغوية مف محادثة واستماع وقراءة وكتابة
 وبعد استحواذ التمفاز عمى كـ كبير مف وقت األسرة ووقت الطفؿ، 

تناقص بشكؿ ممموس دور األسرة التربوي، وبشكؿ خاص تقّمصت المواقؼ 
التفاعمية بيف الطفؿ وأسرتو، وقّمت الخبرات الواقعية التي كاف يعيشيا الطفؿ 

. ضمف تجارب يومو المشغوؿ كاماًل باألنشطة األسرية أو الخارجية
ال " افتح يا سمسـ" إف مشاىدة أفضؿ البرامج التعميمية ولنفرض أنو 

 ـحقؽ المكاسب المعرفية التي تتيحيا الخبرات الواقعية سواء أكانت لغوية أت
. ميارية

 وحتى نتبيف تأثير المشاىدة التمفازية عمى اكتساب المغة عند األطفاؿ 
. (2009فتاحي، ). لنمؽِق نظرة عمى تركيب الدماغ وظيفياً 
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الشؽ األيسر . أيمف وأيسر:  نصفيفإلى ينقسـ الدماغ تشريحيًا ووظيفيًا 
والشؽ األيمف ىو مقر األنشطة المكانية . ىو مقر العمميات المنطقية والمفظية

. والوجدانية أي غير المفظية
التفاصيؿ، التفكير الواعي، المنطؽ، :  أما وظائؼ النصؼ األيسر فيي

اإلدراؾ الخارجي، المناىج والقوانيف، المغة المكتوبة، الميارات الحسابية، العقؿ 
ذىني، -واإلدراؾ، الميارات العممية العدوانية، التتابعية، الذكاء المفظي، فكري

. والتحميؿ
الكمية، التفكير الالواعي، – الشمولية :  أما وظائؼ النصؼ األيمف فيي

لغة الجسد، األشكاؿ ثالثية األبعاد، - الحدس، اإلدراؾ الداخمي، اإلبداع، الفراسة
. التخيؿ، الفف الموسيقي، تقبؿ المؤثرات الخارجية، السمبية، التركيب

فالوليد ال يمتمؾ .  عند والدة الطفؿ ال تتمايز وظائؼ كؿ مف شقي الدماغ
فما يسيطر عمى دماغو ىو القدرات غير المفظية، ويتشرب . أي قدرات لفظية

الخبرة بشكؿ غير لفظي حتى يحيف وقت اكتساب المغة بحموؿ بداية السنة الثانية، 
حيث يبدأ نصفا الدماغ بالتمايز، ويبدأ التفكير المفظي في أداء دور متميز في 

فتجارب السنوات المبكرة ذات تأثير كبير في نمو الدماغ . تطور الطفؿ المعرفي
. مف تمؾ التي تحدث في السنوات الالحقة

ف ،إف المشاىدة التمفازية تحتؿ وقتًا ال بأس بو عند أطفاؿ ما قبؿ المدرسة  واإ
التجربة التمفازية ىي في األساس تجربة بصرية غير لفظية أي أنيا تؤثر في 

. النصؼ األيمف أكثر مما تؤثر في النصؼ األيسر المنطقي المفظي
يؤكد ىذا النظر إلى الطفؿ المستغرؽ في المشاىدة لدرجة تنتابو حالو أشبو 
بالغشية حيث ال يسمع وال يرى إال ما يعرض عمى الشاشة فال يرد نداء وال يشعر 

باأللـ لوخزه، وال يتواصؿ مع مف حولو، ىذه الحالة أقرب إلى التأمؿ وىي مف 
. حاالت النصؼ األيمف
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كما أف استخداـ التمفاز كوسيمة تيدئة وعالج مخفؼ لالستثارة المتزايدة عند 
. األطفاؿ وكمسكف لألطفاؿ المزعجيف يؤكد الجوىر غير المفظي لمتجربة التمفازية

وفي دراسة ىدفت إلى استجالء العالقة بيف المشاىدة ولغة الكالـ لدى أطفاؿ 
ما قبؿ المدرسة كشفت عف عالقة عكسية بيف مدة المشاىدة واألداء في اختبارات 

فيناؾ فرؽ حاسـ بيف تجربة لغوية تعرض عمى التمفاز ال تتطمب . النمو المغوي
 كما في كؿ برامج التمفاز، وتجربة لغوية تستوجب انخراط األطفاؿ متبادلةمشاركة 

فالتمفاز يقـو بتعزيز . فييا بنشاط كما يحدث في المواقؼ األسرية والمدرسية والرقابية
األداء العقمي غير المفظي عند األطفاؿ الصغار، حيث يستقر لدييـ نمط تفكير 

ترتكز عمى الصورة وترسؿ معمومات . المعرفة غير المفظية، وىي معرفة سيمة المناؿ
. جاىزة لمدماغ متيحة لممشاىد الصغير فرصة التفكير فييا وبذؿ أي جيد في اكتسابيا

. وال تخص حاجة األطفاؿ إلى النشاط العقمي في تمؾ المرحمة وما يمييا مف مراحؿ
 لمخبرة، فالمشاىدة التمفازية تحوليـ إلى أدوات تتمقى ةفيـ أجيزة تعممية، وعقوؿ متذوت

. (2009ويف، )الخبرات كما ىي الستعادتيا وقت الحاجة كما ىي أيضًا 

أما بخصوص اكتساب ميارة القراءة، فمشاىدة التمفاز تختمؼ جذريًا عف عممية 
فالقراءة فييا نوع مف المشاركة والرجع، فأنت تممؾ حرية . القراءة ألنيا عممية تفاعمية

إعادة القراءة والتوثيؽ والتفكير ووضع الخطوط الحمراء تحت األسطر ما يزيد 
 فالقراءة الفاعمة تخمؽ المعمومات التي نريد ؛ىاؤإحساسؾ بالوعي بالمادة التي تقر

أما المشاىدة التمفازية فال تتطمب إال أف تكوف عيناؾ . تثبيتيا في عقمنا الواعي
وىكذا صارت . مفتوحتيف، فالصور تنقد وتسجؿ في الذاكرة سواء فكرت بيا أـ لـ تفكر

محالت أشرطة الفيديو واألسطوانات المدمجة أكثر انتشارًا مف محالت بيع الكتب، 
 انخفاض معدؿ القراءة والكتابة في الثالثيف سنة إلىوتشير العديد مف الدراسات 

. األخيرة
 ؛ويمكف أف يؤثر التمفاز عمى اكتساب األطفاؿ لميارات القراءة المبكرة بطريقتيف

ضاعة الوقت األطوؿ : األولى حرماف الطفؿ مف التدريب المتكرر لميارات القراءة، واإ
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                         في مشاىدة التمفاز والوقت األقؿ مع الكتب والوسائؿ المطبوعة 
(Mac bet, 1996 , Comstock,1991) .

حوؿ تأثيرات  (Wright & Huston 1995)وفي دراسة أجراىا رايت ورفيقو 
مشاىدة التمفاز التعميمي عمى القراءة واإلنجاز األكاديمي ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة مف 

: ذوي الدخؿ المنخفض ظيرت مجموعة مف النتائج نذكر منيا
ليست جميع المشاىدات متساوية لدى ذوي الدخؿ المنخفض وذوي الدخؿ  -

المتوسط، فالذيف يشاىدوف التمفاز التعميمي يقضوف وقتًا أقؿ مع الرسوـ 
. المتحركة

 .مشاىدة برامج التمفاز التعميمي تسيـ في جاىزية األطفاؿ لممدرسة -
األطفاؿ الذيف يشاىدوف البرامج التعميمية يكوف أداؤىـ أفضؿ في ميارات ما  -

. قبؿ القراءة بعكس أولئؾ الذيف يشاىدوف الرسوـ المتحركة والبرامج الترفييية
سنوات يعيشوف مرحمة حرجة مف نمو الدماغ لتنمية  (5-3)األطفاؿ في سف  -

ميارات المغة والمعرفة، يمكف أف تؤثر مدى المشاىدة الكبيرة عمى نمو الشبكة 
فتحؿ المشاىدة محؿ الوقت الذي مف المفترض أف يقضيو . العصبية لمدماغ

 .األطفاؿ في أنشطة محفزة الكتساب الميارات المغوية
التالميذ وأطفاؿ المدارس األكبر سنًا يقضوف في مشاىدة التمفاز أربعة  -

ف الذيف يشاىدوف لفترة أطوؿ ىـ . أضعاؼ ما يقضونو مع واجباتيـ المنزلية واإ
ف وجود التمفاز كخمفية أثناء عمؿ الواجبات ،األقؿ مف حيث ميارات القراءة  واإ

 .المنزلية والدراسة يتدخؿ في عممية التركيز عمى الميارات والمعمومات
المشاىدة تخمؽ عادات جديدة مثؿ الجموس واألكؿ أثناء المشاىدة، ويتعود  -

 .المرء عمى الكسؿ
فكما تؤثر ىذه . المشاىدة المكثفة ىي مف أكثر األنشطة البصرية سمبية -

 .المشاىدة عمى آليات العيف تؤثر عمى القدرة عمى التركيز واالنتباه
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التأثير عمى روح اإلبداع والتخيؿ مف خالؿ تعبئة التمفاز لوقت فراغ األطفاؿ  -
فتصير قابميتيـ الخاصة لتشكيؿ صور . ومؿء عقمو بالصور الذىنية التمفازية

خيالية، والقدرة عمى توليد الصور الداخمية تضعؼ، وكذلؾ يضعؼ االرتباط 
كما أف اإلفراط في المشاىدة يؤدي . العصبي الذي يييئ األساس لمذكاء واإلبداع

إلى تقميؿ االنتباه واإلصرار والمثابرة، وعدـ التوظيؼ الصحيح لفرص حؿ 
 .المشكمة يؤدي إلى زيادة تحديد أدوار الحموؿ اإلبداعية

انخفاض عتبة اإلحساس باأللـ لدى األطفاؿ عند مشاىدتيـ لمتمفاز، واالنتباه في  -
حدوده الدنيا، والعممية اإلدراكية في حالة سبات، وينقطع اإلحساس بالعالـ 

ىذه الحالة تشبو إلى حد بعيد حالة التشبع المغناطيسي الناتجة عف . الخارجي
تثبيت االنتباه نحو بؤرة اإلثارة، ومرور اإللكترونات واألضواء الساقطة، مع 

لمعاف الشاشة، وفي ظؿ جو مف السمع واليدوء تدفع بالدماغ إلى اتخاذ وضعية 
 .النـو

وتفيد نتائج إحدى الدراسات التي جرت مؤخرًا أف كؿ ساعة تمر عمى األـ 
وطفميا بالقرب مف التمفاز ستؤدي إلى تقميؿ المداعبة المفظية التي تقـو بيا األـ، كما 

.     التي يطمقيا الطفؿ أثناء تمؾ المداعبةاتيقؿ عدد األصو

نمخص ما تقدـ، أف آثار مشاىدة البرامج التمفازية عمى الصورة التي تتـ بيا، 
فيناؾ إشارات صادرة عف . تصيب بآثارىا السمبية اكتساب الطفؿ لمياراتو المغوية

: بعض الدراسات تفيد بأف

ىناؾ عالقة عكسية بيف مدة المشاىدة واألداء في اختبارات النمو المغوي، 
وتقميؿ المداعبة المفظية التي تقـو بيا األـ، وتقميؿ عدد األصوات التي يطمقيا 

الطفؿ، وتثبيت االنتباه عمى بؤرة اإلثارة، وتدني القابمية لتشكيؿ صور خيالية وتوليد 
الصور الداخمية، تقميؿ االنتباه واإلصدار والمثابرة، وتقميص أدوار الحموؿ اإلبداعية 

.  لممشكالت
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أف - عمى استحياء-ىذا مف ناحية، ومف ناحية أخرى يرى بعض الباحثيف 
المشاىدة التمفازية تنشط وظائؼ النصؼ األيمف مقارنة بوظائؼ النصؼ األيسر 
المنطقي المفظي، وتضع الطفؿ في حالة التأمؿ وتدربو عمييا؛ مما يؤكد الجوىر 
غير المفظي لمتجربة التمفازية، وتعزز األداء العقمي غير المفظي عند األطفاؿ، 

. وتؤكد عمى نمط تفكير يمجد المعرفة غير المفظية
أضؼ إلى ذلؾ التشكيؾ في مقولة أف التمفاز يضعؼ القدرة عمى اإلبداع 

يؤدياف إلى ضعؼ األداء - عمى إطالقيا- والخياؿ، وأف المشاىدة والخياؿ
فوفقًا لنظرية المشاىدة النشطة لمتمفاز فإف انتباه األطفاؿ يرتبط ارتباطًا . المدرسي

. وثيقًا بالفيـ، فاالنتباه
 الواقع والمأمول / وقفة نقدية

. رأينا فيما مضى كـ ىي البرامج الموجية لألطفاؿ، عددًا ونوعية ومحتوى
وكـ صرؼ في ىذه الصناعة مف أمواؿ تعادؿ القيمة الحقيقية ليذه الفئة مف فئات 

. المجتمع التي تشكؿ مستقبؿ األمة أية أمة
:  ىؿ مازالت جممة مف التساؤالت قائمة مف مثؿ

 ىؿ يمكف أف يسود منطؽ غياب ىذا الجياز وممحقاتو؟ 
 ىؿ مف مبررات مقنعة إلعالف التمفاز مادة خطرة؟ 
  ىؿ يمكف أف نعيش خارج إطار العصر لنحمي فمذات أكبادنا مف اآلثار

 المدمرة لمتمفاز ليس فقط عمى لغة الطفؿ إنما عمى قيمو وثقافتو وشخصيتو؟
 ىؿ التمفاز قدرنا كغيرنا مف أمـ األرض؟ 
 ىؿ كانت مراىنتنا عمى البحث عف إيجابيات التمفاز مراىنة خاسرة؟ 
  ىؿ أف ما كشفت عنو معظـ الدراسات ىي نتائج مبالغ فييا وال يجوز 

 االنسياؽ وراءىا دونما ترّو أو محاكمة؟
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  ىؿ أف خوفنا عمى قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا ومعتقداتنا خوؼ ال مبرر لو، بؿ
 عمينا أف نركز عمى متانة ىذه القيـ والمعتقدات؟

  ىؿ ساىمنا في حؿ إشكالية آثار التمفاز عمى تعمـ الطفؿ لمياراتو المغوية
 ؟بالذات

  ىؿ نقبؿ بوجود الخير ووجود الشر في منتجات صناعة التكنولوجيا
 المعاصرة؟     

 والديف، نسمـ ـىؿ نحف أماـ مشكمة وجودية تفرض عمينا، مربيف كنا أ 
 بضرورة التعايش مع التمفاز خيره وشره؟

  ىؿ أف المشكمة في عقمية جميع األطراؼ ذات العالقة بدءًا بأطراؼ صناعة
التكنولوجيا مف منتجيف ومموليف وواضعي سياسات ومخططي مستقبؿ ىذا 

 العالـ؟

 ىؿ نصؿ إلى اإلعالف التالي: 

 ،اتركوا أطفالنا فيـ أدرى بما يشاىدونو، فال خوؼ عمييـ وال ىـ يحزنوف
 ونقبؿ بغريزية وفطرية ،ولنقبؿ بالالحؿ كحؿ لممشكمة التي رافقت وجود التمفاز

صنع المغة؟ 
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التعليقات والمناقشات 

: أحد الحاضرين -   
نما فيما يعرض فيو مف برامج سمبية،  يرى أف السمبيات ليست في جياز التمفاز واإ

. والميـ ىو رقابة األىؿ عمى نوعية البرامج التي يشاىدىا أبناؤىـ
وخالؼ ما جاء في البحث فيما يخص عدـ وجود القدرات المفظية لدى األطفاؿ 

عند الوالدة، فيو يرى عكس ذلؾ ويستدؿ بالصرخة األولى عند الوالدة؛ إذ يعتبرىا 
ف لـ يتكمـ فيو يسمع، والسمع ميارة مف  المفتاح لمجياز الصوتي عند الطفؿ واإ

. ميارات المغة
: أمين الكخن. د. أ- 

وقد أظيرت " افتح يا سمسـ"برنامج : أشار إلى أىمية بعض البرامج التمفازية مثؿ
نتائج الدراسات التي قامت عمييا أف التنمية المغوية المتأتية مف ىذه البرامج ىي تنمية 

. واضحة لدى أطفالنا، ويدعو إلى أف تُبث برامج لألطفاؿ بالمغة الفصيحة
: حمدان نصر. د. أ- 

إلى أي مدى يأخذ القائميف عمى مناىج المغة العربية بمبادئ تدريب :  يتساءؿ
. المعمميف

: أحد الحاضرين- 
ماذا عف البعد البيئي في البيئة : يرى أف البحث ركَّز عمى البعد البشري ويتساءؿ

التعميمية التعمميَّة؟ 
ويتابع ىناؾ عالقة ترابطية بيف المنيج الخفي والمنيج الرسمي، فأيف العالقة 

. بينيما في البحث
: أحد الحاضرين - 

يرى أف البحث المس نقطة ميمة ىي كيؼ يمكف لمتمفاز أف ينشط الشطر 
األيمف، فحبذا لو أورد الباحث بعض األمثمة حوؿ كيفية تنشيط التمفاز لمشطر األيسر 

. لمدماغ
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: أحدى الحاضرات- 
أشارت إلى أف المشكمة ال تكمف في مشاىدة األطفاؿ لبرامج األطفاؿ فقط 
نما في مشاىدتيـ جميع البرامج التي تبث، كبرامج الراشديف والبالغيف واألفالـ  واإ

التي ال تتناسب مع أعمارىـ؛ وىذا عائٌد لضعؼ أو غياب الرقابة األسرية 
. الحقيقية

وتذكر أف معدؿ مشاىدة األطفاؿ لمتمفاز عندنا مرتفع جدًا حيث يتراوح بيف 
أربع إلى خمس ساعات يوميًا، كما يترؾ الطفؿ ابف السنة الواحدة أماـ التمفاز 

. كأداة لمتسمية وتقضية الوقت وحتى ال تنشغؿ األـ ببكائو
وأشارت إلى التفاوت الواضح بيف البيئات التعميمية في مدارسنا، فيناؾ 

. بيئات تعميمية غنية أكثر مف الالـز وأخرى فقيرة فقرًا شديداً 
: خالد النجار. د- 

يقترح أف تقـو دراسات متخّصصة في األردف تتناوؿ موضوع معالجة 
التواصؿ المغوي وغيره مف الميارات لموقوؼ عمى أرضية عممية تعطينا نتائج 

أكثر دقة مف الدراسات التي أجريت في السابؽ خاصة فيما يتعمؽ بالتمفاز؛ ألف 
. دوره تعاظـ كثيرًا في مجتمعاتنا

: محمد الريماوي. ميرفت الحارس باإلنابة عن د. رد د- 
التراكيب المغوية وليست الصوتية، وترى أف واقع : تقصد بالقدرات المفظية

المعمـ في الميداف بحاجة إلى دراسة قبؿ اإلجابة عف أي سؤاؿ في ىذا 
. الخصوص

الجانب األيسر مسؤوؿ عف الخياؿ واإلبداع، : وفيما يخص الدماغ، تقوؿ
والتمفاز ينمي ىذه الجوانب وال يقضي عمييا، كما ىو شائع، وكثير مف الدراسات 

. أكَّدت ذلؾ
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