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امللخص:
هتدف هذه الدراسة إىل رصد درجة أتثري تعرض األطفال الصغار املغرتبني عن أوطاهنم
للوسائل املرئية "التلفزيون واإلنرتنت" على مستوى النمو اللغوي واإلدراكي لديهم ،من خالل
قياس معدالت تعرض هؤالء األطفال هلذه الوسائل والكشف عن مدى وجود حاالت أتخر
يف النطق ،أو ضعف الرتكيز أو ضعف مستوى الفهم نتيجة لكثافة تعرضهم هلذه الوسائل،
يف ظل بيئة ينقصها التفاعل االجتماعي ،ومتَّ االعتماد على منهج الوصفي من خالل أداة
اإلستبيان اليت متَّ تطبيقها على عينة من أمهات األطفال املصريني املغرتبني ابململكة العربية
السعودية بلغت  130مفرد ًة مما لديهم أطفال دون سن الرابعة.
انتهت الدراسة إىل العديد من النتائج  ،كان أبرزها عدم وجود عالقة ارتباطية داله
إحصائيًّا بني معدل تعرض الطفل املغرتب دون سن الرابعة للوسائل املرئية وظهور حاالت
أتخر لغوي لديه على الرغم من وجود حاالت أتخر كبرية لدى هؤالء األطفال ،كما
توصلت الدراسة إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيًّا يف مستوى تركيز الطفل املغرتب نتيجة
تعرضه للتلفزيون واإلنرتنت مما يدلل على أن االنرتنت والتلفزيون ليست هي املسببات
الرئيسية لضعف مستوى اللغة أو اإلدراك لدى األطفال املغرتبني ،وهو ما يستدعي إجراء
مزيد من الدراسات التجريبية حول الطفل املغرتب دون سن املدرسة وعادات تعرضه
للتلفزيون واإلنرتنت وعالقتها بقدراته ومهارته املعرفية واإلدراكية.
الكلمــات املفتاحيــة :االنرتنــت واالطفــال ،التلفزيــون واالطفــال ،االطفــال املغرتبــن،
الرســوم املتحركــة.
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The Impact of Exposure to Carton Films at the
Internet and Television on the Linguistic and
Cognitive Development of the Expatriate Child
from the Point of View of their Mothers
Dr. Rasha Morsy

Abstract:
The aim of this study is to investigate the extent of the exposure of young expatriate children from their home countries
to visual means of television, and the Internet impact at the
level of linguistic and cognitive development by measuring
the exposure of these children to these means and to detect
the existence of delays in speech comprehension as a result
of the intensity of exposure to these methods, in an environment lacking social interaction. The descriptive approach was
based on the questionnaire tool that was applied to a sample
of mothers of Egyptian expatriate children in Saudi Arabia of
130 individuals with children under the age of four.
The study came up with many results, the most prominent
of which was the lack of correlation relationship statistically
between the rate of exposure of the child under the age of four
years of the visual means and the emergence of language delays, despite the existence of significant delays in these children. The study found no statistically significant differences
at the level of concentration of the expatriate child as a result
مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية
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of exposure to television and the Internet, which proves that
the Internet and television are not the main causes of poor
language or cognitive level of the expatriate children, which
requires further empirical studies on the child and expatriate
school and habits exposed to TV, and the Internet and their
relevance to his potentials and cognitive skills.
Keywords: Internet and kids, TV and kids, Expatriate
Children, Animation.
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مقدمة:
يقضــي األطفــال الكثــر مــن الوقــت يف مشــاهدة التلفزيــون علــى العديــد مــن املنصــات
س ـواء مباشــرة ،أو غــر مباشــرة عــر اإلنرتنــت ،وعــر الفيديوهــات وأق ـراص الفيديــو الرقميــة.
وأثبت ــت الدراس ــات وج ــود أتثـ ـرات عدي ــدة هل ــذا التع ــرض للتلفزي ــون ،إضاف ــة إىل وس ــائل
اإلع ــام اجلدي ــدة عل ــى األطف ــال ،ودارت ه ــذه التأث ـرات مجيعه ــا ح ــول زايدة العن ــف ل ــدى
األطف ــال ،العزل ــة ع ــن حميط ــه اجملتمع ــي ،الس ــمنة ،ومس ــتوى التحصي ــل الدراس ــي ،والنم ــو
املع ــريف ...كم ــا أش ــارت نتائ ــج ه ــذه الدراس ــات إىل أن أتث ــر ه ــذه املضام ــن املقدم ــة ع ــر
ـرا تراكميًّــا ،أي
ه ــذه املنص ــات م ــن أف ــام كرت ــون وبرام ــج وغريه ــا عل ــى األطف ــال يك ــون أتث ـ ً
ال يظه ــر م ــن متابع ــة ه ــذه املضام ــن م ــدة ش ــهر أو أكث ــر ب ــل ه ــي نتيج ــة تراكم ــات يومي ــة
ت ــؤدي إىل نتائ ــج عظيم ــة (.)Gwen Dewar, 2018
إن أفــام الكرتــون والرســوم املتحركــة املوجهــة لألطفــال مــن املمكــن أن متثــل خطـًـرا حقيقيًّــا
وتتحــول إىل مســوم قاتلــة لعقــول أبـرايء ال متيــز بــن الغــث والثمــن ،ووجــه اخلطــر يف هــذا عندمــا
تك ــون ه ــذه املضام ــن موجه ــة ألطف ــال صغ ــار يف مرحل ــة لبن ــاء ادمغته ــم وس ــط غي ــاب كام ــل
مــن الوالديــن ،وهــذا مــا أكــده ديفيــد هيــل يف مقالــه املنشــور علــى موقــع االكادمييــة االمريكيــة
لط ــب األطف ــال  21( HealthyChildren.orgأكتوب ــر  ،)2016يق ــول " :إن الرتفي ــه
ابلفيديــو هــو مثــل الغــذاء العقلــي املخــرب ألدمغــة لألطفــال الرضــع واألطفــال الصغــار".
ه ــذا ه ــو احل ــال ألي طف ــل ينش ــأ يف بيئ ــة س ــوية هب ــا يتكل ــم مجي ــع أفراده ــا بلهج ــة
واح ــدة ،مبجتم ــع تتفاع ــل عناص ــره ومكوانت ــه م ــن أق ــارب وج ـران وأصح ــاب ،فكي ــف ه ــو
احل ــال إذن إذا كان ــت ه ــذه الع ــروض وتل ــك املضام ــن تع ــرض بك ــم كب ــر ولع ــدد س ــاعات
أكث ــر أبس ــلوب وط ــرق متنوع ــة ،لطف ــل مغ ــرب ع ــن جمتمع ــه األصل ــي ،ونش ــأ يف جمتم ــع
تنقص ــه أدىن مقوم ــات البيئ ــة االجتماعي ــة الصحي ــة والعالق ــات االجتماعي ــة الس ــوية ال ــي
تســاعد علــى النمــو اللغــوي واالدراكــي الســليم والــي بدورهــا تقلــل مــن حجــم أتثــر وســائل
اإلع ــام عل ــى ه ــذا الطف ــل ،وه ــو م ــا نس ــعى اىل الكش ــف عن ــه م ــن خ ــال ه ــذه الدراس ــة
البحثي ــة عل ــى عين ــة م ــن األطف ــال املصري ــن املغرتب ــن خ ــارج وطنه ــم.
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الدراسات السابقة:
مــن خــال االطــاع علــى الـراث العلمــي يف جمــال الدراســة وجــدت الباحثــة العديــد مــن
الدراســات املتعلقــة بتأثـرات اإلنرتنــت والتلفزيــون علــى األطفــال سـواء ًكانــت هــذه التأثـرات
إجيابيــة أو ســلبية ومــن هــذا املنطلــق مت تقســيم الدراســات اىل حموريــن:
احملور األول :ويشمل الدراسات اليت أجريت حول "التأثريات اإلجيابية لألفالم الكرتونية
والرسوم املتحركة يف التليفزيون ومواقع االنرتنت".
احملور الثاين :الدراسات اليت أجريت حول "التأثريات السلبية الستخدام األطفال
للتلفزيون واإلنرتنت وتطبيقاته احلديثة".
أول -دراســات احملــور االول" :الدراســات الــي أجريــت حــول التأث ـرات اإلجيابيــة
ً
لألفــام الكرتونيــة والرســوم املتحركــة يف التليفزيــون واإلنرتنــت بتطبيقاتــه املختلفــة"
دراســة  salwa s.alhari 2015حــول أتثــر الربامــج التعليميــة ابلتلفزيــون علــى
تنميــة اللغــة لــدى األطفــال:
تناقش هذه الورقة أتثري التلفزيون يف تطوير اللغة لدى األطفال .و هتدف إىل التحقق من
فكرة أن الربامج التلفزيونية التعليمية لألطفال قد تؤدي إىل تعلم املفردات .ويؤكد البحث على
أيضا أن التلفزيون ووسائل اإلعالم األخرى أصبحت
أمهية هذه الربامج التعليمية ،لكنه يؤكد ً
ضرورية يف حياة الطفل ،ومن احلكمة استخدامها فقط كأداة داعمة لتعليم األطفال .مع
األخذ يف االعتبار ضرورة تفاعالت أولياء األمور الذين يشاهدون هذه الربامج مع أطفاهلم
لتحسني تعلم الطفل للغة من الربامج التلفزيونية اليت تستهدف األطفال .ختتتم الورقة بعدد من
التوصيات وتقدمي االقرتاحات اخلاصة إبجراء املزيد من األحباث.
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*دراسة  Schmidt ME, Rich M, 2009حول :فحص مدى ارتباط مشاهدة
التلفزيون لألطفال ابملهارات املعرفية عند عمر  3ســنوات:
أجريــت هــذه الدراســة علــى عينــة قوامهــا  872طفـاً كانـوا مشــاركني يف مشــروع فيفــا ،
من خالل دراســة ممتدة ،مبشــاركة األمهات واألطفال من ســن  6أشــهر وســنة واحدة وســنتني
 ،مت م ــن خالهل ــا متابع ــة مع ــدل مش ــاهدة التلفزي ــون اليوم ــي ،ابس ــتخدام حتلي ــات االحن ــدار
متع ــدد املتغ ـرات للتنب ــؤ ابالرتباط ــات املس ــتقلة ملش ــاهدة التلفزي ــون ب ــن املي ــاد والس ــنتني م ــع
اختب ــار  Peabody Picture Vocabulary Test IIIوتقيي ــم واس ــع النط ــاق لق ــدرات
الطف ــل املعرفي ــة "تـ ـوازن حرك ــة البصري ــة للطف ــل م ــع حركت ــه" عن ــد عم ــر  3س ــنوات .أس ــفرت
نتائــج الدراســة أن متوســط املشــاهدة اليوميــة للطفولــة يف مرحلــة الطفولــة (الــوالدة إىل ســنتني)
 1.2ســاعة (أي أقــل ممــا وجــد يف دراســات أخــرى هلــذه الفئــة العمريــة .وفيمــا يتعلــق بنتائــج
العالق ــة ب ــن التع ــرض لوس ــائط اإلع ــام و الق ــدرات املعرفي ــة يف س ــن  .3بع ــد ضب ــط س ــن
األم ،والدخــل ،والتعليــم ،ومعيــار اختبــار ،Peabody Picture Vocabulary Test III
واحلالــة االجتماعيــة ،والتكافــؤ ،وعمــر الطفــل ،واجلنــس ،والــوالدة عنــد الــوالدة لعمــر احلمــل،
وم ــدة الرضاع ــة الطبيعي ــة ،والع ــرق ،واللغ ــة األساس ــية ،ومتوس ــط م ــدة الن ــوم اليومي ــة ،وج ــدت
الدراســة أن كل ســاعة إضافيــة مــن مشــاهدة التلفــاز يف ســن الطفولــة مل ترتبــط بتقييــم أو إمجــايل
التقييــم املوحــد القــدرة البصريــة يف ســن  3ســنوات .ممــا ينتــج عنــه نتيجــة مهمــة مغايــرة لنتائــج
أخ ــرى س ــابقة يف ه ــذا اجمل ــال وه ــي أن مش ــاهدة التلف ــاز يف مرحل ــة الطفول ــة ال تب ــدو مرتبط ــة
ابمله ــارات اللغوي ــة أو البصري ــة يف عم ــر  3س ــنوات.
*دراسة  ،Daniel R. Anderson 2009حول :فاعلية برانمج Blue’s Clues

ابلتلفزيون يف تطوير مهارات التفكري وحل املشكالت لدى أطفال ما قبل املدرسة:

 Blue’s Cluesعبــارة عــن مسلســل تلفزيــوين يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة مت تصميمــه
لتعزي ــز التمك ــن م ــن مه ــارات التفك ــر وح ــل املش ــكالت .تلخ ــص ه ــذه الورق ــة سلس ــلة م ــن
الدراس ــات املتعلق ــة بتأث ــر الربانم ــج عل ــى س ــلوكيات املش ــاهدة التلفزيوني ــة وعل ــى التط ــور
املعــريف .وتشــر ثــاث دراســات لســلوك العــرض إىل أن أطفــال مرحلــة مــا قبــل املدرســة كانـوا
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يف مرحل ــة التعل ــم م ــن الربانم ــج لدرج ــة أهن ــم كانـ ـوا هادئ ــن وموثوق ــن للغاي ــة .عندم ــا أتقنـ ـوا
احملتــوى أصبحـوا أكثــر فأكثــر صوتيــة وتفاعليــة .حتــول ميلهــم للتفاعــل مــع Blue’s Clues
إىل برانم ــج آخ ــر م ــن سلس ــلة خمتلف ــة ،دراس ــة طوالني ــة تق ــارن األطف ــال الذي ــن يش ــاهدون
ابنتظ ــام "القرائ ــن الزرق ــاء" أبطف ــال مش ــاهبني دميوغرافيً ــا ال يس ــتطيعون تلق ــي الربانم ــج ،وأن
الربانم ــج كان ل ــه أتث ــر إجي ــايب عل ــى التط ــور املع ــريف.
*دراســة حممــد الش ـربيين  2006حتــت عنــوان" :أســاليب تصميــم جمــات األطفــال
اإللكرتونيــة علــى شــبكة اإلنرتنــت وعالقتهــا بتعــرض األطفــال هلــذه اجملــات":
تناولت هذه الدراسة التعرف على أهم أساليب تصميم جمالت األطفال االلكرتونية على
شبكة اإلنرتنت ،وأثر هذه األساليب يف درجة تعرض األطفال ملثل هذه األساليب ،أظهرت
نتائج الدراسة التحليلية اليت أجريت على جمالت األطفال املصرية "جملة بلبل وقطر الندى"،
والعربية مثل جملة الفاتح وجملة فراس توون ،أو األجنبية مثل جملة Just for Kids The
 Zoo booksإىل تفضيل األطفال لشكل الرسوم املتحركة يف كل صفحات جمالت األطفال
اإللكرتونية ،وتفضيل استخدام األطفال لبعض لقطات الفيديو يف بعض أجزاء جمالت
األطفال اإللكرتونية ،ابإلضافة إىل تفضيل األطفال للعناوين البارزة املتحركة يف الصفحة
الرئيسية جملالهتم اإللكرتونية على شبكة اإلنرتنت ،ولعدد من النتائج األخرى.
*دراسة منال حممد أبو احلسن فؤاد 2002بعنوان" :دوافع استخدام األطفال
للحاسبات اآللية وعالقتها ابجلوانب املعرفية":
تناولــت هــذه الدراســة دوافــع اســتخدام األطفــال للحاســبات اآلليــة يف اجملــاالت املختلفــة
وهي األلعاب ،واإلنرتنت والتعليم ،وبعض تطبيقات اإلنرتنت كالربيد اإللكرتوين ،والتخاطب
الكتــايب ،والتخاطــب الســمعي ،والبحــث عــن املعلومــات ،اعتمــدت الدراســة علــى نظريــة
االســتخدامات واإلشــباعات الــي هدفــت مــن خالهلــا إىل دراســة كيفيــة االســتخدام مــن حيــث
حجــم االســتخدام ،ومــدى املشــاركة وتعــدد جمــاالت االســتخدام ،وأســباب اســتخدام األطفــال
يف مرحلة املراهقة للمجاالت املختلفة ،ونتائج اســتخدامهم هلذه اجملاالت ،وتوصلت الدراســة
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إىل أن أهــم دوافــع االســتخدام كانــت الرتفيــه والتســلية يف املرتبــة األوىل والــي بدورهــا عــززت مــن
املعــارف املكتســبة عــر هــذا االســتخدام" .مــن أتليفــي" احبثــي يف نتائجهــا.
*دراس ــة ري ــر  Rieber 1990بعن ــوان" :أتث ــر فعالي ــة ع ــرض ال ــدروس العلمي ــة
ابس ــتخدام الرس ــوم املتحرك ــة":
اســتهدفت الدراســة التعــرف علــى أتثــر فعاليــة عــرض الــدروس العلميــة ابســتخدام الرســوم
املتحركــة ،أجريــت الدراســة علــى عينــة مــن األطفــال بلغــت  55طف ـاً مــن الصــف الرابــع
اإلبتدائــى 64 ،طف ـاً مــن الصــف اخلامــس .أوصــت الدراســة ابســتخدام الرســوم املتحركــة
،فيمكــن أن يدعــم معرفــة الطفــل ،كمــا توصلــت الدراســة إىل أمهيــة التطبيــق الناجــح للرســوم
املتحركــة يف وضــع أســس وقواعــد معرفيــة قائمــة علــى أنشــطة علميــة.
اثنيًــا -دراســات احملــور الثــاين" :الدراســات أجريــت حــول التأثـرات الســلبية لألفــام
الكرتونيــة والرســوم املتحركــة يف التليفزيــون واإلنرتنــت بتطبيقاتــه املختلفــة"
*دراســة  Lin LY, Cherng 2015وآخريــن ،حــول ":أثــر التعــرض للتلفزيــون
علــى تطــور املهــارات املعرفيــة واللغويــة واحلركيــة لــدى األطفــال الرضــع":
طفل حتت سن
استهدفت هذه الدراسة التجريبية اليت أجريت على عينة قوامهاً 75
 36شهرا جبنوب اتيوان معرفة معدالت تعرض األطفال الصغار يف مشاهدة التلفزيون،
والكشف عن أثر هذا التعرض على تطور املهارات املعرفية واللغوية واحلركية ،أجريت الدراسة
من خالل إعداد جمموعتني إحدمها جتريبية واليت مت تعريضها للتلفزيون ،وأخرى ضابطة تتألف
طفل آخرين متماثلة ابلعمر واجلنس ،أسفرت نتائج الدراسة على أنه من بني 75
من ً 75
طفالً تعرضوا بشكل متكرر للتلفزيون ،شاهد األطفال الصغار معدل يومي يبلغ 67.4
دقيقة من التلفاز قبل سن الثانية ،وهو أمر مفرط وفقاً لألكادميية األمريكية لطب األطفال.
كما أوضحت النتائج من خالل اختبار ت وجود فروق بني اجملموعتني يف مستوى اللغوي
واملعريف ،حيث زاد عرض التلفزيون من خطر أتخر تطوير املعرفة واللغة واحلركية لدى األطفال
الذين تعرضوا بشكل متكرر للتلفزيون ،أي بوجود ارتباط التأخر املعريف واللغوي واحلركي
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لدى األطفال الصغار بشكل كبري مبدى الوقت الذي يقضونه يف مشاهدة التلفزيون التعرض
شهرا من العمر.
للتلفزيون على تنمية املهارات لألطفال الصغار أقل من ً 36

*دراســة  ،Weisleder A and Fernald A 2013حــول فاعليــة التحــدث
لألطفــال الرضــع يف اكتســاب مهــارات لغويــة أكثــر مــن متابعــة التلفزيــون:
هدفــت هــذه الدراســة إىل الكشــف عــن كيــف أثــرت كميــة الــكالم املوجــه للرضــع يف
األســر الناطقــة ابللغــة اإلســبانية منخفضــة يف الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي علــى تنميــة
مهــارات األطفــال يف تعلــم اللغــة وتعلــم املفــردات مقارنــة ابألطفــال الذيــن يتعرضــون للتلفزيــون
فــرة طويلــة .كشــفت تســجيالت التفاعــات بــن الوالديــن والرضيــع ط ـوال اليــوم يف املنــزل
تباينًــا مذهـ ًـا بــن العائــات يف مــدى اهتمــام القائمــن علــى رعايــة األطفــال أبطفاهلــم ،وأصبــح
املوجــه هلــم أكثــر فعاليــة يف فهــم ونطــق الكلمــات املألوفــة
األطفــال الرضــع الذيــن تعرضـوا للــكالم ّ
ـهرا ،علــى الرغــم مــن أن
يف الوقــت احلقيقــي وكان لديهــم مفــردات معــرة أكــر يف عمــر  24شـ ً
الــكالم الــذي مسعــه الطفــل ببســاطة مل يكــن مرتبطًــا بفهمــه للمفــردات .وأظهــرت نتائــج الدراســة
أن أتثــر الــكالم املوجــه لألطفــال علــى املفــردات التعبرييــة مت تفســره مــن خــال كفــاءة تلقــي
وفهــم اللغــة لــدى األطفــال ،ممــا يوحــي أن التحــدث مــع الكبــار يعــد جتربــة لغويــة أكثــر ثـراء ميكــن
مــن خالهلــا تقويــة مهــارات املعاجلــة الــي تســهل منــو اللغــة ،أفضــل مــن هــؤالء األطفــال الذيــن
يتعرضــون للتلفزيــون الــذي يقــل معــه حمادثتهــم مــع الكبــار.
*:دراسة  ،Angeline S. Lillard 2011حول :التأثري الفوري لبعض برامج التلفزيون
على أداء بعض املهام لألطفال حتت سن  4سنوات:

كان اهلــدف مــن هــذا البحــث دراســة مــا إذا كان برانمــج تلفزيــوين س ـريع املســار يؤثــر
حلظيًّــا يف الوظيفــة التنفيذيــة لألطفــال يف ســن مــا قبــل املدرســة (علــى ســبيل املثــال ،تنظيــم
نفســه ،قــوة الذاكــرة) ،مــن خــال حبــث جتريــي لعينــة عش ـوائية قوامهــا ســتني مــن األطفــال يف
ســن  4ســنوات وتعريضهــم ملشــاهدة الرســوم املتحركــة التلفزيــون  fast pacedأو الرســوم
الكاريكاتوريــة التعليميــة أو رســم ملــدة  9دقائــق .ومــن مث مت منحهــم  4مهــام ينفذوهنــا ،كأن
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ـكل بلعبــة يدويــة ،أو يرتــب هندامــه ،أو أبســط املهــام الــي تطلــب مــن الطفــل ،أظهــرت
يبــي شـ ً
النتائج أن األطفال الذين شــاهدوا الرســوم الكاريكاتورية التلفزيونية سـريعة اخلطى كان أداؤهم
أس ـوأ بكثــر يف املهــام الوظيفيــة التنفيذيــة أكثــر مــن األطفــال يف اجملموعــات األخــرى  2عنــد
التحكــم يف متغــر اهتمامــات الطفــل ،والعمــر ،والتعــرض التلفزيــون.
أوص ــت النتائ ــج بض ــرورة االنتب ــاه إىل أن  9دقائ ــق فق ــط م ــن مش ــاهدة رس ــوم متحرك ــة
تلفزيونيــة سـريعة اخلطــى كان لــه آاثر ســلبية فوريــة علــى الوظيفــة التنفيذيــة ألربعــة أعـوام ،كمــا
أوص ــت اآلابء أبن يدرك ـوا أن الربام ــج التلفزيوني ــة الس ـريعة ميك ــن أن تص ــل إىل أق ــل م ــا ي ــؤذي
الوظيف ــة التنفيذي ــة لألطف ــال الصغ ــار.
 دراســة ديريــر  .Tomopoulos S, Dreyer BP2010حــول :أتثــر وســائطاالعــام علــى النمــو اللغــوي واملعــريف لــدى الرضــع:
هدفت هذه الدراسة حتديد ما إذا كانت مدة وحمتوى التعرض لوسائل اإلعالم لألطفال
شهرا ،من خالل
الرضع يف عمر  6أشهر مرتبطني ابلتطور التطور املعريف واللغوي يف عمر ً 14
اجراء دراسة طويلة ممتدة لـ  259من األمهات والرضيع األمهات تتعلق بتنمية الطفل املبكرة،
يف الفرتة من  23نوفمرب  2005وحىت  14يناير .2008
أظهرت النتائج ارتباط مدة التعرض للوسائط يف سن  6أشهر مع اخنفاض النمو املعريف
شهرا ،مع تطور بطئ للغة .وتـَُع ُّد هذه الدراسة هي األوىل لتقيم االرتباطات
يف عمر ً 14
الطولية بني تعرض وسائل اإلعالم يف مرحلة الطفولة والنتائج التنموية الالحقة يف األطفال
من األسر ذات الوضع االجتماعي واالقتصادي املنخفض يف الوالايت املتحدة .توفر النتائج
دليالً قوايً لدعم توصيات األكادميية األمريكية لطب األطفال بعدم التعرض لوسائل اإلعالم
قبل سن الثانية  ،على الرغم من احلاجة ملزيد من األحباث.
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* دراســة جتريبيــة ل ـ  Cooper NR. 2009حــول :أتثــر بعــض األفــام التلفزيونيــة
سـريعة اإليقــاع علــى انتبــاه األطفــال:
هدفــت هــذه الدراســة إىل البحــث حــول مــا إذا كانــت األفــام الــي يشــاهدها األطفــال
تؤثــر علــى مســتوى انتباههــم مــن خــال حبــث جتريــي مت مــن خاللــه حتديــد عينــة عشـوائية مــن
أطفــال املــدارس (الذيــن تـراوح أعمارهــم بــن  7-4ســنوات) مــن خــال جمموعتــن .مت تقــدمي
كل جمموعــة إمــا بفيلــم سـريع اإليقــاع أو األخــرى لفيلــم بطــئ اإليقــاع ال تزيــد عــن  3.5دقيقــة
ل ـراوي يق ـرأ قصــة أطفــال .مباشــرة بعــد عــرض الفيلــم  ،مت تقــدمي كال اجملموعتــن ،وأظهــرت
نتائــج الدراســة وجــود اختــاف يف األداء ابختــاف اجملموعــة التجريبيــة والعمــر .علــى وجــه
اخلصــوص  ،حيــث إن نســبة انتبــاه األطفــال ومعــدالت اخلطــأ ميكــن أن تتأثــر بتعــرض قصــر
جــدًّا للتلفزيــون .وأكــدت نتائــج هــذا البحــث التجريــي أن  3.5دقيقــة فقــط مــن مشــاهدة
التلفزيــون ميكــن أن يكــون هلــا أتثــر خمتلــف علــى املشــاهد حســب ســرعة حتريــر الفيلــم.
*دراســة ســامية ســليمان رزق بعنــوان" :املظاهــر العدوانيــة يف أفــام الكارتــون
األجنبيــة (:")1994
استهدفت الدراسة التعرف على املظاهر العدوانية يف أفالم الكارتون األجنبية ،وقد
اهتمت الدراسة بتوضيح أبعاد العنف ومظاهره العدوانية كما توجد يف أفالم الكارتون األجنبية
مثل (سالحف النينجا) املوجهة للطفل املصري عرب التليفزيون.

التعليق على الدراسات السابقة:
 تباينــت أهــداف الدراســات ،فنجــد دراســات تبحــث يف التأثـرات اإلجيابيــة للتلفزيــونواإلنرتنــت مثــل :فاعليــة بعــض الربامــج يف اكســاب األطفــال بعــض املهــارات ،وأخــرى حبثــت
يف اآلاثر والقيــم الســلبية مثــل :ضعــف الرتكيــز ،وضعــف املهــام ،العنــف ،واالغرتاب...وغريهــا.
 ظهور اجتاه حديث ابلدراسات األجنبية يبحث يف تطور التأثري الذي ميكن أن حيدثهالتلفزيون واإلنرتنت "فيما يتعلق أبثره على تنفيذ الطفل للمهام واالوامر اليت تطلب منه".
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 تباين ــت نتائ ــج الدراس ــات ال ــي أجري ــت عل ــى أتث ــر التلفزي ــون واإلنرتن ــت بوس ــائطهاملختلف ــة عل ــى الرض ــع واألطف ــال قب ــل س ــن املدرس ــة ،فف ــي ح ــن أوضح ــت نتائ ــج دراس ــات
التأث ــر الواض ــح للتلفزي ــون عل ــى النم ــو اللغ ــوي واملع ــريف للطف ــل ،أك ــدت نتائ ــج دراس ــات
أخ ــرى ع ــدم وج ــود ه ــذه العالق ــة االرتباطي ــة ب ــن مع ــدالت التع ــرض والتأخ ــر اللغ ــوي
واإلدراك ــي ،يف ح ــن أك ــدت اثلث ــة وج ــود متغ ـرات أخ ــرى تؤث ــر عل ــى عم ــل ه ــذه الوس ــائل
أمهه ــا التح ــدث املباش ــر م ــع الوالدي ــن والبالغ ــن.
 تعددت أنواع املناهج اليت اعتمدت عليها الدراسات بني مناهج جتربيبة ،وأخرىوصفية ،كما تنوعت أدوات مجع البياانت من خالل التجربة ،واإلستبانة واملالحظة.

أوجه استفادة الباحثة من الدراسات السابقة:
استهدفت الباحثة من تسجيل وعرض الدراسات السابقة اآليت:
 رصد اجلوانب اليت يراد منها استكمال أو مراجعة ،انطالقًا من أن جوانب البحثالعلمي تتكامل مع بعضها البعض ،وذلك من خالل الرتكيز علي دراسة أثر التلفزيون
واإلنرتنت على النمو اللغوي واإلدراكي للطفل املغرتب.
 حتديــد وبلــورة مشــكلة البحــث ووضــع تســاؤالت وفــروض الدراســة. االهت ــداء إيل املراج ــع العربي ــة واألجنبي ــة ال ــي ميك ــن االس ــتعانة هب ــا يف كتاب ــةاإلط ــار النظ ــري للد راس ــة.

مشكلة الدراسة:
أثبت ــت بع ــض الدراس ــات أ ّن كث ــرة مش ــاهدة األطف ــال للتلفزي ــون دون س ــن الس ــنتني
تعــود عليهــم بتأثـرات ســلبيّة طويلــة املــدى؛ إذ تضعــف مــن تطـ ّـور اللغــة ،ومهــارات القـراءة،
كمــا تقلــل مــن مســتوى الرتكيــز ،وتُشــتت انتبــاه الطفــل ،وتُضعــف قــوة الذاكــرة قصــرة املــدى
لديه ــم ،ابإلضاف ــة إىل مش ــاكل الن ــوم واألرق ال ــي تتس ــبب فيه ــا كث ــرة ُمش ــاهدة التلفزي ــون.
(،)David L. Hill,2016كم ــا أش ــارت نتائ ــج دراس ــات أخ ــرى إىل وج ــود صل ــة ب ــن
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أتخــر تط ـ ّـور اللغ ــة لديه ــم ،وتعلّــم ال ــكالم بب ــطء ،وذل ــك بس ــبب
مش ــاهدة األطف ــال التلف ــاز ّ
أ ّن التلف ــاز يقلّــل م ــن وق ــت احملادث ــة ب ــن األطف ــال ،والبالغ ــن ،وق ــد أثبت ــت الباحث ــة الرائ ــدة
يف جم ــال اكتس ــاب اللغ ــة ابتريس ــيا ك ــول ( )Patricia Kuhlم ــن خ ــال بع ــض التج ــارب
أن األطف ــال ال ــذي يش ــاهدون الربام ــج التلفازيّــة ويس ــتمعون إليه ــا فق ــط يواجه ــون صعوب ــة
يف تعل ــم التح ـ ّدث وال ــكالم؛ فاألطف ــال يس ــتفيدون م ــن التفاع ــل االجتماع ـ ّـي لتطوي ــر اللغ ــة
ـايب أقــوى لتطويــر اللغــة ،أكثــر مــن
لديهــم ،كمــا تشــر األحبــاث إىل أن احملادثــة هلــا أتثــر إجيـ ّ
االس ــتماع للقص ــص ،أو مش ــاهدة التلف ــاز ([.)Gwen Dewar 2015]1
وميكــن لــكل هــذه التأث ـرات أن تــزداد قــوة عندمــا ال جتــد حــدًّا يوقفهــا مــن خــال دمــج
األطفــال مبحيطهــم األســري وإاتحــة الفرصــة للطفــل للتفاعــل مــع حميطــه االجتماعــي ،خاصــة
عندمــا ال جيــد األطفــال البيئــة الصحيــة لنمــو لغــوي وإدراكــي ســليم مــع تواجدهــم مــع أســرهم
املغرتبــة خــارج بالدهــم  ،وانشــغال الوالديــن الشــديد ابلعمــل هبــذه الــدول ،وهــو مــا عانــت منــه
الباحثــة مــن خــال تواجدهــا ابململكــة العربيــة الســعودية وتربيــة أطفاهلــا هنــاك كتجربــة شــخصية،
ومالحظــة كثــر مــن األســر العاملــة ابململكــة تعــاين مــن تزايــد أعـراض أتخــر للــكالم ،وانطـواء،
ومنــو إدراكــي بطــئ ألطفاهلــم مقارنــة أبقراهنــم املوجوديــن مبصــر ،وانطالقًــا مــن ذلــك ســعت
الباحثــة مــن خــال هــذه الدراســة الكشــف عــن مــدى أتثــر التعــرض لإلنرتنــت والتلفزيــون
كوســيلتني أساســيتني يف إهلــاء األطفــال دون ســن املدرســة( 4ســنوات ومــا قبلهــا) مــن األســر
املغرتبــة ابململكــة علــى مســتوى الــكالم لديهــم وعلــى قدرهتــم علــى فهــم والتفاعــل مــع البيئــة
حوهلــم وانعــكاس ذلــك كلــه علــى مســتوى حتصيلهــم الدراســي فيمــا بعــد ،ومــن هنــا حتــددت
مشــكلة الدراســة يف الكشــف عــن مــدى وجــود أتثــر لتعــرض األطفــال املغرتبــن ابململكــة
لإلنرتنــت والتلفزيــون علــى مســتوى النمــو اللغــوي واإلدراكــي لديهــم.

أمهية الدراسة:
• رغــم تعــدد البحــوث الــي اجريــت حــول أتث ـرات وســائل االعــام علــى األطفــال،
ولك ــن تـَُع ـ ٌّـد ه ــذه الدراس ــة م ــن الدراس ــات الن ــادرة يف دراس ــة وس ــائل اإلع ــام عل ــى
األطف ــال املغرتب ــن خ ــارج أوطاهن ــم.
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• تــزداد أمهيــة هــذه الدراســة مــع وجــود عــدد كبــر مــن املصريــن ابململكــة العربيــة الســعودية
حيــث حتتــل اململكــة العربيــة الســعودية املرتبــة األويل مــن حيــث عــدد املصريــن العاملــن هبــا إذ
يبلــغ عــدد املصريــن ابلســعودية حنــو  2.9مليــون شــخص بنســبة  %46.9مــن املصريــن املقيمــن
يف الــدول العربيــة وفقــا إلحصائيــة اجلهــاز املركــزي للتعبئــة واإلحصــاء 2017م.

أهداف الدراسة:
هت ــدف ه ــذه الدراس ــة إىل الكش ــف ع ــن م ــدى وج ــود أتث ــر لوس ــائل اإلع ــام احلديث ــة
"التلفزي ــون واالنرتن ــت بتطبيقات ــه احلديث ــة" عل ــى مس ــتوى النم ــو اللغ ــوي واإلدراك ــي ل ــدى
األطف ــال املصري ــن ابململك ــة دون س ــن املدرس ــة.
وذلك من خالل األهداف الفرعية التالية:
 الكشــف عــن معــدالت تعــرض األطفــال املصريــن املغرتبــن ابلســعودية للتلفزيــون
واإلنرتنــت.
 رصــد أتثــر معــدالت هــذا التعــرض علــى املســتوى اللغــوي والنمــو اإلدراكــي هلــؤالء
األطفــال عينــة الدراســة.
 التعــرف علــى العوامــل الــي ميكــن أن تؤثــر يف مســتوى أتثــر وســائل اإلعــام علــى
النمــو اللغــوي واإلدراكــي هلــؤالء األطفــال.

تساؤالت الدراسة:
 -1ما معدل تعرض األطفال املصريني املغرتبني ابلسعودية للتلفزيون واإلنرتنت؟
 -2م ــا درج ــة أتث ــر مع ــدالت تع ــرض األطف ــال املصري ــن املغرتب ــن لإلنرتن ــت والتلفزي ــون
عل ــى املس ــتوى اللغ ــوي لديه ــم؟
 -3م ــا م ــدى أتث ــر تع ــرض األطف ــال املغرتب ــن لإلنرتن ــت والتلفزي ــون عل ــى مس ــتوى
منوه ــم االدراك ــي؟
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 -4مــا العوامــل الــي ميكــن أن تؤثــر يف مســتوى أتثــر وســائل اإلعــام علــى األطفــال
املغرتبــن حمــل الدراســة؟

فروض الدراسة:
تعتمــد الدراســة علــى فرضيــة رئيســة وهــي أن التأخــر اللغــوي للطفــل املغــرب مرتبــط
مبعــدالت تعرضــه للتلفزيــون حيــث إنــه كلمــا زادت معــدالت التعــرض زاد احتماليــة وجــود
حــاالت للتأخــر للطفــل ،كمــا تفــرض الباحثــة أنــه يــزداد أثــر اإلنرتنــت والتلفزيــون يف النمــو
اللغــوي واإلدراكــي للطفــل مــع وجــود بعــض العوامــل الداعمــة لقــوة هــذا التأثــر والــي بدورهــا
تزيــد مــن معــدالت تعــرض الطفــل هلاتــن الوســيلتني ،وأهــم هــذه العوامــل:
 .1عدم وجود أطفال اخرين مع الطفل أو كونه الطفل األول"الوحيد ابألسرة".
 .2عمل األم.
 .3عدد ساعات جلوس الوالدين للتحدث مع الطفل.
 .4التحاقه ابلروضات وزايدة معدالت تفاعله مع اقرانه.
 .5عدد الزايرات اليت تقوم هبا أسرة الطفل املغرتب.
 .6وجود أقارب يقيمون معه بنفس مبنزل الطفل.
ومن ذلك كله ميكن صياغة فروض الدراسة كالتايل:
الفــرض األول :توجــد عالقــة ارتباطيــة بــن معــدل تعــرض الطفــل املغــرب لإلنرتنــت
والتلفزيــون ،وظهــور حــاالت أتخــر للطفــل يف الــكالم.
الفــرض الثــاين :توجــد عالقــة ارتباطيــة بــن معــدل ســاعات جلــوس الوالديــن للتحــدث مــع
أطفاهلــم وظهــور حــاالت التأخــر لــدى األطفــال.
الفــرض الثالــث" :توجــد فــروق دالــة إحصائيًّــا بــن األطفــال املغرتبــن يف وجــود حــاالت
أتخــر لغــوي بينهــم وفقــا ملــدى قيــام أســرهم ب ـزايرات عائليــة ألصحاهبــم ومعارفهــم ابململكــة،
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ومــدى تواجــد أقــارب يقيمــون معهــم بنفــس املنــزل" حيــث:
أ -توجد فروق دالة إحصائيًّا بني األطفال املغرتبني يف وجود حاالت أتخر لغوي بينهم
وف ًقا ملدى قيام أسرهم بزايرات عائلية ألصحاهبم ومعارفهم ابململكة.
ب -توجد فروق دالة إحصائيًّا بني األطفال املغرتبني يف وجود حاالت أتخر لغوي بينهم
وف ًقا ملدى وجود أقارب يقيمون معهم بنفس املنزل.
الفرض الرابع" :تزداد حاالت التأخر ابلكالم لدى الطفل األوحد ابألسرة املغرتبة ابململكة"

اإلجراءات املنهجية للبحث:
جمتمع الدراسة والعينة:
متث ــل جمتم ــع الدراس ــة يف االس ــر املصري ــة ابململك ــة العربي ــة الس ــعودية ولديه ــم أطف ــال
دون س ــن  4س ــنوات.
وعلــى مســتوى العينــة ،مت االعتمــاد علــى العينــة املتاحــة نظـ ًـرا النتشــار اجلاليــة املصريــة
يف كافــة حمافظــات اململكــة الــي تبعــد عــن بعضهــا آالف الكيلــو م ـرات ،ومت االعتمــاد علــى
توزيــع اإلســتمارة إلكرتونيًّــا عــر رفعهــا علــى  google driveوإرســاهلا جملموعــات األمهــات
املصـرايت ابململكــة عــر تطبيــق الواتــس اب والفيــس بــوك ،ووصــل عــدد مــن اســتجابوا للبحــث
مــن األســر ح ـوايل  130أســرة بواقــع  130اســتمارة.

نوع الدراسة:
تن ــدرج ه ــذه الدراس ــة ضم ــن فئ ــة البح ــوث الوصفي ــة ال ــي تتج ــه إىل وص ــف الظاه ــرة
ال ــي ندرس ــها كم ــا ه ــي ،أي يف ظ ــل الظ ــروف ال ــي تتواج ــد عليه ــا ،أي أهن ــا هت ــدف
إىل التع ــرف عل ــى املوق ــف احل ــايل بظروف ــه ومالبس ــاته املختلف ــة .وتس ــتهدف الدراس ــة
الراهن ــة وص ــف درج ــة عالق ــة تع ــرض الطف ــل املغ ــرب للتلفزي ــون واإلنرتن ــت ابلنم ــو اللغ ــوي
واإلدراك ــي لدي ــه ،وذل ــك هب ــدف احلص ــول عل ــى املعلوم ــات الكافي ــة الدقيق ــة ح ــول أتث ــر
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ه ــذه الوس ــائل عل ــى مس ــتوى اللغ ــة واالدراك لدي ــه.

مناهج الدراسة وأدواهتا :
بنــاءً علــى نــوع الدراســة وأهدافهــا اعتمــدت الباحثــة علــى منهــج املســح اإلعالمــي الــذي
منظمــا للحصــول علــى بيــاانت ومعلومــات وأوصــاف عــن الظاهــرة موضــوع
يـُّعـ ُّـد جهـ ًـدا علميًّــا ً
البحــث  ،وذلــك هبــدف تكويــن القاعــدة األساســية مــن البيــاانت واملعلومــات املطلوبــة عــن
الظاهــرة حمــل البحــث( .حســن ،مســر  ،2006ص.)14
وىف إطــار منهــج املســح اإلعالمــي تعتمــد البحــث علــى أســلوب املســح ابلعينــة مــن خــال
دراســة عينــة مــن األطفــال املغرتبــن ابلســعودية ومعــدالت تعرضهــم لوســائل االعــام املرئيــة
"التلفزيــون ،واإلنرتنــت" ورصــد أثــر ذلــك التعــرض علــى النمــو اللغــوي واإلدراكــي لــه.

أدوات مجع البياانت:
 االس ــتقصاء :قام ــت الباحث ــة إبع ــداد إس ــتمارة اإلس ــتبيان م ــن خ ــال حتدي ــدالبيــاانت املطلــوب مجعهــا مــن عينــة األمهــات املقيمــات ابململكــة العربيــة الســعودية ولديهــا
أطف ــال أق ــل م ــن  4س ــنوات ،يف ش ــكل جمموع ــة م ــن األس ــئلة تص ــب مجيعه ــا يف حتقي ــق
أه ــداف الدراس ــة واإلجاب ــة ع ــن تس ــاؤالهتا.
 املقابلــة احلــرة "غــر املقننــة" :يقصــد ابملقابلــة احملادثــة اجلــادة هبــدف التوصــل إيلبيــاانت ومعلومــات ذات صلــة مبوضــوع الدراســة وتتوفــر هلــا درجــة كبــرة مــن الثقــة والصــدق،
وهــي املقابلــة الــي تركــز علــى التفاعــل اللفظــي املنظــم بــن الباحــث واملبحــوث لتحقيــق هــدف
البحــث (عبــد احلميــد ،حممــد  ،1993ص ،)232والــي مت إجراؤهــا مــع بعــض أمهــات
األطفــال املغرتبــن ابململكــة ،حيــث مت توظيــف هــذه األداة الســتكمال بعــض البيــاانت الــي مل
جتــب عليهــا إســتمارة اإلســتبيان خاصــة يف مرحلــة تفســر النتائــج ،لظهــور بعــض النتائــج الــي
حتتــاج إىل تفســر ،وقــد اقتصــر االعتمــاد علــى هــذه األداة مــع عــدد قليــل مــن االمهــات ،حيــث
تعــذر اســتخدامها مــع كل مفــردات العينــة لبعــد احملافظــات الــي يقيمــن هبــا ابململكــة ولكــن مت
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التواصــل مــع بعضهــن عــر املقابــات التليفونيــة ،وعــر تطبيــق الواتــس آب للرســائل.
 املالحظة :األداة األساسية اليت بين عليها هدف البحث ،فمن خالل معايشة الباحثةللمجتمع السعودي رصدت حاالت أتخر لغوي وإدراكي لدى الطفل املصري أثناء جتوله
مع والديهم ابملوالت أو أماكن التنزه واحلدائق وغريها .ومالحظة اصطحاب هؤالء األطفال
لألجهزة احلديثة معهم أينما ذهبوا .مما أاثر االهتمام أبمهية دراسة مدى وجود عالقة بني
التعرض لوسائل اإلعالم وحاالت التأخر اللغوي هذه.

األساليب اإلحصائية املستخدمة يف البحث:
قامــت الباحثــة إبجـراء التحليــل اإلحصائــي لبيــاانت هــذه الدراســة مــن خــال اســتخدام
االختبــارات اإلحصائيــة التاليــة :
 -1التكرارات البسيطة والنسب املئوية.
 -2املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية .
 -3حتلي ــل التباي ــن ذي االجت ــاه األح ــادي One Way Analysis of Variance
 ANOVAلدراس ــة الف ــروق اإلحصائي ــة ب ــن املتوس ــطات احلس ــابية للمجموع ــات يف

أح ــد متغ ـرات الدراس ــة .

 -4معام ــل ارتب ــاط بريس ــون  Pearson Correlationلدراس ــة ش ــدة واجت ــاه العالق ــة
االرتباطيــة بــن متغرييــن مــن متغ ـرات الدراســة.
 -6اختب ــار “ت”  T.Testللمجموع ــات املس ــتقلة لدراس ــة الف ــروق ب ــن املتوس ــطني
احلس ــابيني جملموعت ــن م ــن املبحوث ــن عل ــي أح ــد متغـ ـرات الدراس ــة.
 -7اختبــار كا 2جلــداول التوافــق لدراســة الداللــة اإلحصائيــة للعالقــة بــن متغرييــن مــن
املســتوى األمســى.
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التعريفات اإلجرائية للدراسة:
التأخر اللغوي :حالة من حاالت أتخر الطفل يف النطق ملرحلة ما بعد سن السنتني،
وهلذا التأخر مظاهر متعددة ،متكنت الباحثة من رصد هذه املظاهر من خالل معايشتها
لواقع التأخر النمو اللغوي لدى األطفال املغرتبني ابململكة وعرب املعلومات اليت مت الوصول
إليها من خالل املقابالت غري املقننة مع أمهات األطفال ابململكة ،واليت كانت تدور حول:
 .1أتخر النطق إىل ما بعد السنتني أو الثالثة .
 .2النطق غري السليم لبعض الكلمات.
 .3عدم فهم ما يسمعه من الفاظ.
 .4توصيل املعلومة مبجهود كبري.
 .5عدم تكوين مجلة مفيدة للتعبري عن نفسه.
 .6التلفظ بكلمات ابللغة العربية الفصحى اليت غالبًا ال يدرك معناها.

 .7التلف ــظ بكلم ــات بلهج ــات عربي ــة خمتلف ــة أو “معرب ــة” نظ ـ ًـرا لتواجده ــم ببيئ ــة
اململكــة الــي تتســم بتعــدد اللهجــات نظـ ًـرا لتعــدد اجلنســيات ،فنجــد مســئول األلعــاب
ابملالهــي بنجالديشــي ،وراعــي حمــات منتجــات األطفــال هنــدي ،وج ـران ســعوديني
او س ــوريني ،وأس ــرة مصري ــة وهك ــذا.

النم ــو اإلدراك ــي :يس ــاعد النم ــو الطبيع ــي للغ ــة عل ــى تنمي ــة ه ــذه اجلوان ــب اإلدراكي ــة
للطف ــل؛ فعل ــى الرغ ــم م ــن إمكاني ــة نط ــق الطف ــل الي لف ــظ أو كلم ــة يت ــم تكراره ــا أمام ــه
إال أنــه ال يعــي إدراك معــى هــذه الكلمــة إال إذا كان لديــه مســتوى إدراك معــن ،وتشــمل
املظاه ــر الس ــلبية لضع ــف النم ــو اللغ ــوي م ــا يل ــي:
 ضعف ذاكرة املدى القصري. تشتت االنتباه وضعف مستوى الرتكيز.			
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 ضعف فهم األمور من حوله ،نتيجة ضعف مستوى النمو اللغوي لديه.ـكال إبداعيــة
 ضعــف القــدرات اإلبداعيــة واالبتكاريــة لديــه كأن يكــون لعبــه أو يبــي أشـ ً...أو حيــل لغــز عــر األلعــاب غــر اإللكرتونيــة “ اليدويــة” ،كأن يرســم ويلــون األشــياء
مــن حولــه بشــكل إبداعــي” ،أو حيكــي قصــة مــن وحــي خيالــه ...إخل

اإلطار النظري للدراسة:
النمو اإلدراكي:
يتمي ــز النم ــو العقل ــي يف مرحل ــة الطفول ــة ابلنم ــو الس ـريع ويؤث ــر يف ه ــذا النم ــو اخللفي ــة
االجتماعي ــة واالقتصادي ــة لألس ــرة واملدرس ــة ووس ــائل اإلع ــام فاملس ــتوى االجتماع ــي
واالقتص ــادي املنخف ــض ي ــؤدي إىل إعاق ــة من ــو ال ــذكاء ،شـ ـريطة ثب ــات العوام ــل األخ ــرى
ويرجــع ذلــك إىل قلــة وحمدوديــة فــرص التعليــم ونقــص التشــجيع مــن انحيــة الوالديــن ونقــص
االاثرة العقلي ــة ابملن ــزل ،فالنم ــو العقل ــي يف ه ــذه املرحل ــة يش ــجعه ويدعم ــه امل ــدح والثن ــاء.
(ش ــعبان كام ــل 1999م ،ص)7

القدرات العقلية للطفل:
أظهــرت الدراســات أن هنــاك نوعــن مــن أنـواع النمــو العقلــي للطفــل؛ األول وهــو النمــو
الفســيولوجي ملنطقــة الدمــاغ كنــوع مــن التطــور اجلســماين للطفــل اىل وصولــه ملرحلــة النضــج،
أمــا النــوع الثــاين مــن التطــور فهــو التطــور املعتمــد علــى اخلــرة ويشــر إىل النمــو الــذي حيــدث
اســتجابة لتجــارب التعلــم ،علــى ســبيل املثــال ،فــإن جتــارب مثــل تعلــم ترتيــب الكتــل أو الزحــف
علــى أرضيــة خشــبية هــي فريــدة مــن نوعهــا ابلنســبة لألطفــال الرضــع  ،وهــي تؤثــر علــى مــا هــي
املناطــق والوظائــف اخلاصــة ابملــخ الــي يتــم تطويرهــا وتعزيزهــا .فالتنميــة املعتمــدة علــى اخلــرة
هــي نتيجــة جتــارب مــدى احليــاة الــي ختتلــف ابختــاف األف ـراد بنــاءً علــى املواقــف والظــروف
االجتماعيــة والثقافيــة ،الــي يتعــرض هلــا الطفــل إلثـراء خرباتــه ،مثــل اللعــب التفاعلــي مــع لعبــة
الســيارات وغريهــا مــن األشــياء الــي تتحــرك؛ اللعــب مــع الكتــل والك ـرات واألك ـواب .وحتفيــز
اللعــب وجهــا لوجــه ،ميكــن أن يعــزز تطويــر أدمغــة األطفــال ،فعلــى ســبيل املثــال ،وجــدت دراســة
22
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ـهرا أن معــدل تفاعــات
ممتــدة أن ألكثــر مــن  350رضيعـاً تـراوح أعمارهــم بــن  5إىل  24شـ ً
األم مــع رضيعهــا يف اخلمــس األشــهر االوىل تنبــأت ب ـزايدة نشــاط الدمــاغ يف القشــرة املخيــة
ـهرا ،مما يشــر إىل أن الوالدين قد يســهما بشــكل كبري جدا
قبل اجلبهية يف عمر  10و  24شـ ً
يف منــو الدمــاغ يف مرحلــة الطفولــة (.)David Bagnall.2019. p126
ـددا م ــن العوام ــل ال ــي تؤث ــر يف من ــو الق ــدرات
أوض ــح علم ــاء النف ــس أن هن ــاك ع ـ ً
العقليــة للطفــل ،فالنمــو العقلــي للطفــل يرتبــط ابلنمــو االجتماعــي وقــدر االنفعــال النفســي
واالجتماعــي لديــه ،فاألطفــال الذيــن يعتمــدون علــى والديهــم يكــون تقدمهــم العقلــي أقــل
ـرا يف طري ــق االس ــتقالل االنفع ــايل واالجتماع ــي،
م ــن أولئ ــك الذي ــن يقطع ــون ش ــوطًا كب ـ ً
كذل ــك ف ــإن األطف ــال الذي ــن يعان ــون م ــن القل ــق يك ــون حتصيله ــم ومنوه ــم العقل ــي بصف ــة
عام ــة أضع ــف م ــن رفاقه ــم م ــن الذي ــن ال يعان ــون القل ــق ،كم ــا أن البن ــات يف ه ــذه املرحل ــة
يتمي ــزون ع ــن البن ــن يف ال ــذكاء حب ـوايل نص ــف س ــنة ،ووس ــائل اإلع ــام والتلفزي ــون واملس ــرح
وجم ــات األطف ــال ال ميك ــن إن ــكار أتثريه ــا عل ــى النم ــو العق ــي وإاثرة احلي ــاة والتفك ــر
وتوس ــيع احلصيل ــة الثقافي ــة للطف ــل ،وتش ــمل ه ــذه املرحل ــة:
أوىل هــذه القــدرات هــو الــذكاء :الــذي يعــرف أبنــه القــدرة علــى االبتــكار والفهــم واحلكــم
الصحي ــح والتوج ــه اهل ــادف الس ــلوك ،أم ــا عن ــد بياجي ــه فه ــو حتس ــن ارتقائ ــي منظ ــم لألش ــكال
املعرفيــة الــي تنشــأ مــن اتريــخ خ ـرات الفــرد( .شــعبان كامــل ،ص.)8
اثنيًا :االبتكار الذي يعرف أبنه :التفكري والعمل املبدع اجلديد غري العادي الذي يزيد
دفعا للرتكيز ابنتظام ،ويف هذه املرحلة تظهر العمليات
مدى االنتباه وقوته اإلجيابية اليت تعطي ً
االستداللية اليت ميكن أن تقف مع أسس املنطق السليم ما يسمى ابلتفكري اإلجرائي الذي
ال يظهر إال حني يتوفر للطفل ذخرية من املفاهيم اليت تنظم فيما بينها يف نسق متماسك،
ورغم ضرورة تكوين املفاهيم هذه املرحلة من أمهها عمر الطفل ومستوى اذكائه واخلربات اليت
يتعرض هلا والفرص اليت تتاح له لتعلم املفاهيم (شعبان كامل ،ص.)22
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أتثري التلفزيون واإلنرتنت على مخ األطفال:
الرضيــع مبــا يتميــز بــه مــن احلركــة واألل ـوان إال
علــى الرغــم مــن اجتــذاب التلفــاز للطفــل ّ
أن هــذا الطفــل املغلــوب علــى أمــره ال ميلــك القــدرة علــى معرفــة معــاين تلــك احلــركات وهــذه
ـهرا تقريبًــا إلدراك الرمــوز واحلــركات وربطهــا
الصــور ،حيــث حيتــاج دماغــه إىل مثانيــة عشــر شـ ً
مبعانيهــا ،لذلــك فــإ ّن تطـ ّـور دمــاغ الطفــل يعتمــد علــى التعلُّــم التفاعلــي ،أي ابلتحــدُّث مــع
األشــخاص مــن حوهلــم ،حــى ولــو مل يفهمونــه ،ورؤيــة وجــوه مــن حيبّوهنــم ،ومســاع أصواهتــم ،وملــس
األشــياء وحتريكهــا ورميهــا ،وعــدم تقييــد منــو الطفــل وتطـ ّـوره املعــريف مبُشــاهدة التلفزيــون والوســائل
احلديثــة بكثــرة (.)David L. Hill, 2016
فاألطفال الرضع واألطفال الصغار ومرحلة ما قبل املدرسة ينمون اآلن يف بيئات مشبعة
مبجموعة متنوعة من التقنيات التقليدية واحلديثة اليت يعتمدوهنا مبعدالت متزايدة .على الرغم
من وجود الكثري من األمل يف اإلمكاانت التعليمية لوسائل اإلعالم التفاعلية لألطفال
الصغار ،مصحوبة ابملخاوف من اإلفراط يف استخدامها خالل هذه الفرتة احلرجة من تطور
الدماغ السريع ،إال أن األحباث يف هذا اجملال ال تزال حمدودة ،وأوصت مجعيها بضرورة مراقبة
الكبار أطفاهلم يف استخدامهم لوسائل اإلعالم ،ليس فقط من حيث احملتوى أو احلدود
أيضا التأكيد على أمهية استخدام وسائل اإلعالم املشرتكة بني الوالدين والطفل
الزمنية  ،ولكن ً
وختصيص وقت حمدد للطفل للمشاركة يف أنشطة صحية أخرى تنموية.

مرحلة ما قبل املدرسة ووسائل اإلعالم والتعلم:
تزايــدت الدراســات الــي حبثــت يف فاعليــة بعــض الربامــج والتطبيقــات التعليميــة إلكســاب
ـددا مــن املهــارات مثــل مهــارات اللغــة ومهــارات الق ـراءة و الكتابــة ،وأشــارت
األطفــال عـ ً
دورا مهمــا
بعــض نتائجهــا ان للربامــج التلفزيونيــة املصممــة جيـ ًـدا ،مثــل ً Sesame Street
يف حتســن النتائــج اإلدراكيــة واملعرفيــة والتفاعــات االجتماعيــة لألطفــال مــن عمــر  3إىل
 5ســنوات وأيضــا مــن العمــر  12 ،11والــي بدورهــا أســهمت يف حتقيــق أساســيات منــو
ســليمة لصحــة الطفــل وحتقيــق احتياجاتــه التنمويــة (مثــل الوقايــة مــن الســمنة والتفكــر املــرن
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) .كمــا أظهــرت تقييمــات التطبيقــات مــن ورشــة مسســم وخدمــة اإلذاعــة العامــة (،)PBS
وبعــض الربامــج املصممــة “فعاليــة يف تعليــم مهــارات القـراءة والكتابــة ملرحلــة مــا قبــل املدرســة
( ،)salwa s.alhari 2015ولكــن يــرى بعــض الباحثــن أن معظــم التطبيقــات الــي يراهــا
اآلابء يف إطــار الفئــة “التعليميــة” يف متاجــر التطبيقــات ال حتتــوي علــى أي دليــل علــى
فعاليتهــا يف التعليــم  ،وال تقــوم هــذه املهــارات املدرجــة علــى املناهــج الدراســية املعتمــدة
 ،وال تســتخدم إال القليــل مــن املعايــر الســليمة املقدمــة مــن قبــل املتخصصــن يف التنميــة
أو املربــن ،ومعظــم التطبيقــات بشــكل عــام غــر مصممــة للتفاعــل املشــرك بــن (الوالــد
والطفــل) ،أوضحــت هــذه الدراســات ضــرورة التأكيــد لــآابء علــى أن مهــارات التفكــر
العليــا والوظائــف التنفيذيــة األساســية للنجــاح يف املدرســة  ،مثــل اســتمرارية املهــام والتحكــم
يف االنفعــاالت وتنظيــم العاطفــة والتفكــر اإلبداعــي والتفكــر املــرن  ،يتــم اكتســاهبا بشــكل
أفضــل مــن خــال اللعــب غــر املنظــم وغــر االجتماعــي (غــر الرقمــي) ،وكذلــك مــن خــال
التفاعــات بــن الوالديــن والطفــل (.)David L. Hill, 2016

أتثريات التلفزيون على معدالت نوم الطفل:
أظهـرت النتائـج لدراسـات أخـرى ارتبـاط زايدة مـدة التعـرض لوسـائل اإلعلام ووجـود
جهـاز تلفزيـون أو كمبيوتـر أو جهـاز حممـول يف غرفـة النـوم يف مرحلـة الطفولـة املبكـرة يقلـل مـن
معـدل النـوم يف الليلـة "االرق" .حتى األطفـال الرضـع املعرضين لوسـائل اإلعلام يف سـاعات
املسـاء يظهـرون مـدة نـوم ليليـة أقصـر بكثير مـن هـؤالء الذيـن ال يتعرضـون للشاشـة مسـاءا
( .)Vijak, khana N.2015وتشـمل اآلليـات الكامنـة وراء هـذه العالقـة يف ان التعـرض
والتحديـق ابلشاشـة يعمـل علـى إاثرة احملتـوى وقمـع امليالتونين الداخلـي بواسـطة الضـوء األزرق
املنبعـث مـن الشاشـات (.)Salti R, Tarquini R, Stagi S, et al 2015

مستوى النمو اللغوي وعالقته ابلتعرض للتلفزيون واإلنرتنت:
يذكــر علمــاء النفــس أن الطفــل عندمــا يلتحــق ابملدرســة االبتدائيــة يكــون حمصولــه اللغــوي
مــن مفــردات تضــم مــا يقــرب مــن  2500كلمــة ،فاألطفــال يتحدثــون علــى الرغــم مــن عــدم
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نضجهــم العقلــي دون االهتمــام مبــن حوهلــم مــن حيــث فهــم أو عــدم فهــم كالمــه ،واألطفــال
يف مســتوايت االجتماعيــة والثقافيــة املرتفعــة ميلكــون حصيلــة أكــر مــن األلفــاظ والكلمــات،
وقــد يرجــع ذلــك إىل احتكاكــه مبجموعــة مــن املثقفــن الديــن يتميــزون بتجــارب وثقافــة خاصــة
ابإلضافــة إىل خــرة هــؤالء األطفــال لبعــض كالكتــب واجملــات وغريهــا ممــا توفــره لــه اسـرته (فــرج
كام ــل ص ،)7ويف ه ــذا الس ــياق ذك ــرت األكادميي ــة األمريكي ــة لط ــب األطف ــال ( )AABأن
الطفــل الطبيعــي يكتســب مــا بــن  10:15ألــف كلمــة مــا بــن عمــر الســنتني اىل  5ســنوات)
نتيجــة كل هــذه التفاعــات (.)healthy.org

التأخر يف اللغة لدى األطفال:
ذكرت األكادميية األمريكية لطب األطفال ( )AABعرب موقعها اإللكرتوين أن التأخر
شيوعا .حيث وجد أن طفل واحد من
يف اللغة هي أكثر أنواع التأخر يف عملية النمو
ً
أصل  5أطفال أمريكيني سوف يتعلمون التحدث أو استخدام الكلمات يف وقت متأخر
عن أقراهنم يف نفس املرحلة العمرية .واليت بدورها قد ينتج معها مشكالت سلوكية لدى
بعض األطفال ألهنم يشعرون ابإلحباط عندما ال يستطيعون التعبري عما حيتاجون إليه أو
يريدونه.1

أتثري التلفزيون واملواد املرئية ابإلنرتنت على املستوى اللغوي لدى الطفل:
دائمــا علــى أنــه ضــار ألدمغــة
منــذ اخرتاعــه منــذ ً 60
عامــا تقريبًــا ،كان التلفــاز ينظــر اليــه ً
ـدرا
األطفــال .كانــت االهتامــات موجهــه يف اجتــاه أنــه وســيط ســليب للطفــل ،لكنــه اكتســب قـ ً
ـرا مــن اجلاذبيــة مــع ظهــور برامــج التعليــم قبــل املدرســي يف الســبعينيات عندمــا ذكــر بعــض
كبـ ً
املعلمــون أن األطفــال بــدأوا املدرســة “ابمتــداد مخــس دقائــق مشــاهدة فقــط.
ففي الواقع أثبتت األدلة املبكرة فوائد تربوية لربامج مرحلة ما قبل املدرسة عالية اجلودة،
ومع ذلك فقد تطور املشهد اإلعالمي بشكل كبري منذ ذلك احلني .على الرغم من أن الطفل
يف عام  1970بدأ مشاهدة التلفزيون يف عمر  4سنوات وكان معدل استهالكه للتلفزيون من
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/toddler/Pages/Language-Delay.aspx .1
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 3إىل  4ساعات يف اليوم ،يبدأ الطفل اليوم مبشاهدة التلفاز يف عمر األربع أشهر ،ويتواصل
مع وسائل اإلعالم ملدة تصل إىل  8ساعات يف اليوم أدى هذا إىل التمييز بني جيل األطفال
احلايل  ،أو ما اطلق عليهم "السكان الرقميون" ،ألهنم انغمسوا يف وسائل اإلعالم منذ الوالدة
 ،وأولياء أمورهم الذين سيظلون "مهاجرين رقميني".
ومــع ذلــك فــإن النقاشــات حــول هــذه التأثـرات ليســت يف كميــة املشــاهدة ولكــن كــم
مــن هــذه الكميــة يتــم مراقبتهــا .فــا ميكــن القــول أبن التلفزيــون لــه أتثــر جيــد أو ســيئ علــى
الطفــل ،بــل هنــاك برامــج جيــدة وأخــرى ســيئة .ومــا جيعــل الربامــج جيــدة أو ســيئة ليــس فقــط
م ــع احملت ــوى نفس ــه ولك ــن م ــع م ــا يع ــرف يف أحب ــاث االتص ــاالت ابلس ــمات االساس ــية هل ــذا
احملتــوى .فبعــض املضامــن "الربامــج" تتقــدم بشــكل طبيعــي (علــى ســبيل املثــال ،التفاعــات
بــن اإلنســان والكائنــات حولــه مثــل عــامل مسســم) ،وبعضهــا سـريع (علــى ســبيل املثــال ،ســبونج
ب ــوب) .واثلث ــه تتس ــم ابحلرك ــة البطيئ ــة (عل ــى س ــبيل املث ــال ،ح ــي روج ــر) .ابإلضاف ــة إىل وت ــرة
الع ــرض ،فبع ــض الع ــروض تغ ــر املش ــاهد أكث ــر م ــن ث ــاث مـ ـرات يف الدقيق ــة ،يف ح ــن أن
البعــض اآلخــر لديهــم اســتمرارية أكــر .وهــي تعتمــد علــى النظريــة القائلــة أبن الســرعة السـريرية
وتسلس ــل بع ــض الربام ــج ق ــد ي ــؤداين إىل ف ــرض قي ــود عل ــى الدم ــاغ أو أج ـزاء من ــه ،مم ــا ي ــؤدي
علــى املــدى الطويــل إىل عجــز الدمــاغ  .علــى الرغــم مــن أن هــذا التأثــر قــد ظهــر يف الدراســات
القائم ــة عل ــى املالحظ ــة ل ــكل م ــن الرض ــع واألطف ــال األك ــر سـ ـنًّا ،إال أن ــه ال يـ ـزال موض ــع
جــدل .ففــي حــن أشــارت نتائــج بعــض الدراســات أن الســماح لألطفــال مبشــاهدة القن ـوات
متنعه ــم م ــن التفك ــر والتحلي ــل واس ــتخدام خياهل ــم ،ه ــذا ألن مش ــاهدة التلفزي ــون ال تغ ــذي
العقــل ،كمــا أنــه يــؤدي إىل أتخــر تطويــر املهــارات اللغويــة واالجتماعيــة  ،حيــث إن مشــاهدة
الربامــج التلفزيونيــة هــي شــكل مــن أشــكال التواصــل أحــادي االجتــاه وال متنــح األطفــال فرصــة
للتفاع ــل .وابلت ــايل ،ف ــإن مش ــاهدة التلفزي ــون هل ــا آاثر س ــلبية متع ــددة عل ــى النم ــو العقل ــي
لألطفــال ،جنــد دراســات أخــرى عديــدة جــاءت بنتائــج إجيابيــة الكتســاب األطفــال مهــارات
مل تك ــن لديه ــم قب ــل مش ــاهدهتم هل ــذه الربام ــج .ولك ــن يبق ــى الس ـؤال حم ــل ج ــدل واس ــع ب ــن
أوســاط الباحثــن وهــو هــل للتلفزيــون والتعــرض للوســائل احلديثــة أتثــر علــى تنميــة اجلانــب
اللغ ــوي ل ــدى الطف ــل؟ (.)p75 Dimitri A Christakis
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دور احملاداثت مع البالغني يف تطور اللغة لدى األطفال:
يوضــح الـراث البحثــي الــذي يــدرس العالقــة بــن إدخــال املفــردات اللغويــة يف ســن مبكــر
للطفــل واكتســاب اللغــة يف وقــت الحــق أن جــودة وكميــة الــكالم املوجــه مــن األم إىل الطفــل
ه ــي مؤش ــر ق ــوي عل ــى الكف ــاءات اللغوي ــة الالحق ــة للطف ــلLaura A. Shneidman( .
 )et al 2009ع ــاوة عل ــى ذل ــك  ،فق ــد وج ــد م ــن خ ــال ه ــذه البح ــوث أن مش ــاركة األم
النشــطة يف متابعتهــا املقصــودة لرتكيــز األطفــال تســهل تنميــة املفــردات املبكــرة بنــاءً علــى هــذه
النتائــج ،أبــرزت نظـرايت اكتســاب اللغــة أمهيــة املتكلمــن البالغــن كمشــاركني نشــطني يف تعلــم
اللغــة لألطفــال (.)Akhtar N, Tomasello.M 1998
كم ــا أش ــارت األحب ــاث أيض ــا إىل أن احملادث ــة  ،ولي ــس االس ــتماع إىل القص ــص أو
مشــاهدة التلفزيــون ،هلــا أتثــر إجيــايب أقــوى علــى تطويــر اللغــة ويدعــم هــذه النتيج ــة دراس ــة
حديث ــة قام ــت برتكي ــب أطف ــال صغ ــار ،ت ـراوح أعماره ــم ب ــن صف ــر وأرب ــع س ــنوات ،ألجه ــزة
تس ــجيل ،وق ــد أاتح ــت ه ــذه األجه ــزة للباحث ــن قي ــاس م ــدى حمادث ــة البالغ ــن والتليفزي ــون
ل ــكل طف ــل م ــن األطفال،وكان ــت النتائ ــج مث ــرة لالهتم ــام .اكتش ــف الباحث ــون أن احلدي ــث
االجتماعــي  -احل ـوار بــن شــخصني وأوالدهــم  -بــن شــخص واحــد وأطفاهلــم كان مرتبطــا
بتط ــور لغ ــوي أفض ــل .كلم ــا زاد ع ــدد األطف ــال الرض ــع واألطف ــال الصغ ــار يف حم ــاداثت
البالغ ــن ،كلم ــا حتس ــنت مهاراهت ــم اللغوي ــة بس ــرعة أك ــر.
ومن انحية أخرى كان االستماع فقط إىل حماداثت البالغني  -مبا يف ذلك رواية القصص
 ذا ارتباط ضعيف بتطور اللغة .بينما كان أتثري احملاداثت ثنائية االجتاه أكرب بنحو  6مراتمن أتثري االستماع إىل حديث البالغني فقط.)Christakis et al 2009( .
وق ــد توصل ــت دراس ــات أخ ــرى حديث ــة أجري ــت يف ه ــذا املضم ــار ع ــن نتائ ــج مماثل ــة
أحداه ــا كان ــت ح ــول عين ــة م ــن األطف ــال الرض ــع اإلس ــبانيني عندم ــا اتب ــع الباحث ــون تط ــور
األطف ــال الصغ ــار وج ــدوا أن األطف ــال الذي ــن يقض ــون وقتً ــا أط ــول يف التح ــدث م ــع الكب ــار
ينته ــي هب ــم املط ــاف مبف ــردات أك ــر .ببس ــاطة مس ــاع كالم اآلخري ــن ال تق ــارن أب ـ ًـدا ابلتع ــرض
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لوســائل االعــام؛ ( ،)Weisleder and Fernald 2013وأيضــا يف نتائــج دراســة أخــرى
قامــت ابلتحقــق مــن أتثــر املناقشــات اللغويــة علــى اكتســاب املفــردات لــدى األطفــال الذيــن
كانـوا يقضــون أوقاهتــم بشــكل روتيــي مــع شــخص واحــد مقابــل عــدة أفـراد جلميــع األطفــال ،
وأوصلــت الدراســة الــي أجريــت علــى األطفــال يف ســن  6 :3ســنوات مــن أن الــكالم املوجــه
لألطف ــال مه ــم يف تعل ــم الكلم ــات يف وق ــت مبك ــر ،حي ــث يكتس ــبون املف ــردات والكلم ــات
ح ــى يف املن ــازل حي ــث أتيت نس ــبة كب ــرة م ــن املدخ ــات م ــن ال ــكالم املس ــموع سـ ـواء م ــن
مجيــع اف ـراد االســرة أو مــن مقدمــي الرعايــة األوليــة للطفــل ،ووجــدت الدراســة تباينًــا يف نســبة
الكلم ــات واملف ــردات ال ــي يكتس ــبوهنا م ــن الكلم ــات ال ـواردة م ــن مقدم ــي الرعاي ــة األساس ــيني
عــن املفــردات الــي يكتســبوهنا مــن عــدة أف ـراد ابألســرة.)Shneidman et al 2013( .
ويف جتربــة أخــرى ل ـ ( )Roseberry 2014حــول فاعليــة االتصــال اجلماهــري عــر
تقنياتــه احلديثــة يف اكتســاب مفــردات اللغــة لــدى األطفــال مقارنــة ابالتصــال الشــخصي املباشــر
مــع البالغــن ،مــن خــال اســتخدام تقنيــة الدردشــة املرئيــة ،ومت االختيــار العشـوائي جملموعــة مــن
األطفــال الصغــار لتجربــة أحــد نوعــن مــن حمادثــة مــع البالغــن :أحدمهــا يتحــدث إليهــم مباشــرة
 ،واآلخــر تواصــل معهــم عــر برانمــج ســكايب.
يف كلتــا احلالتــن ،حــاول األطفــال التواصــل مــع الراشــدين ،ولكــن الشــخص البالــغ "احلــي"
فقــط رد بشــكل مناســب علــى تعليقــات األطفــال ،أو أســئلتهم ،أو الحــظ األطفــال تعبـرات
وجهــه ،مت اختبــار األطفــال الصغــار ملعرفــة مــا إذا كانـوا قــد تعلمـوا كلمــة غــر مألوفــة يســتخدمها
الكبــار .أســفرت النتائــج اىل انــه مل يتمكــن ســوى األطفــال الذيــن شــاركوا يف حمــاداثت مباشــرة
حقيقيــة مــن التقــاط املفــردات اجلديــدة (.)Roseberry 2014
وهــو أيضــا مــا توصلــت اليــه دراســة لــورا  ،وســوزان  ،2012الــي اشــارت نتائجهــا إىل أن
حديــث الكبــار املوجــه إىل األطفــال مهــم لتعلــم الكلمــات يف وقــت مبكــر ،حــى يف اجملتمعــات
املتقدمة يف الويالت املتحدة ،حيث يكتســب االطفال الكثري من املفردات للغوية يف مرحلة
مبكرة من خالل الكالم املسموع ()A.L Shneidman and S, Meadow2012
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ومــن جانــب أخــر حــول أتثــر التعــرض للتلفزيــون ووســائط اإلعــام األخــرى علــى األطفــال
الرضــع علــى النمــو املعــريف ،أســفرت نتائــج دراســات أخــرى ممتــدة أو طوليــة اســتمرت ثــاث
ســنوات ،ارتبــاط مــدة التعــرض للوســائط يف ســن  6أشــهر مــع اخنفــاض النمــو املعــريف يف عمــر
ـهرا ،مــع ضعــف يف تطــور اللغــة لــدى نفــس االطفــال (.)Tomopoulos S2010
 14شـ ً

النتائج العامة للدراسة:

احملور األول :معدالت تعرض األطفال املغرتبني للتلفزيون واإلنرتنت:
جدول رقم ( :)1يوضح معدل تعرض األطفال لوسائل االعالم
النتيجة

دائما
ً

أحيان
ً
39

-

%

%76.1

%36.9

-

ك

89

ال

اجملموع
130
%100

يتضح من اجلدول السابق ارتفاع معدالت تعرض األطفال لوسائل االعالم بشكل عام ،حيث بلغت
أحيان ،وهو ما يؤكد أن غالبية األطفال
نسبة التعرض  %76.1بشكل دائم ،بينما يتعرض نسبة ً %36.9
يعتمدون بشكل أساسي على وسائل اإلعالم يف منط حياهتم وأصبحت جزءًا ال يتجزأ منها.
جدول رقم ( :)2وضح أكثر وسائل اإلعالم اليت يتعرض هلا األطفال عينة الدراسة

30

الوسيلة

ك

ن

مواقع اإلنرتنت

59

%45

التلفزيون

64

%49

التطبيقات املتاحة على أجهزة التليفون والتابلت احلديثة

63

%48

القصص واجملالت املصورة املطبوعة

6

%5

اجملموع

130

%100

مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية
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تشــر نتائــج اجلــدول الســابق أن أكثــر وســائل اإلعــام الــي يتعــرض هلــا األطفــال ،كان
ـدرا املركــز األول بنســبة  ،%49تلتهــا وبفــارق بســيط التطبيقــات
التلفزيــون حيــث جــاء متصـ ً
املتاحــة علــى األجهــزة احملمولــة احلديثــة ،حيــث جــاءت بســنة  ،%47مث التعــرض ملواقــع األطفــال
علــى شــبكة اإلنرتنــت حيــث جــاءت بنســبة  ،%45بينمــا جــاءت وبفــارق كبــر يف املرتبــة
األخــرة “القصــص واجملــات املصــورة املطبوعــة” حيــث جــاءت بنســبة  %5فقــط  ...وتدلــل
هــذه النتائــج احنســار االهتمــام ابلوســائل املطبوعــة مــن قصــص وجمــات مصــورة لــدى الطفــل،
واالســتحواذ األكــر لوســائل وتقنيــات االعــام املرئيــة احلديثــة ،كمــا تؤكــد هــذه النتائــج أن
التلفزيــون مــا زال حمتــا ملركــز الصــدارة يف تفضيــل األطفــال لــه خاصــة يف هــذه املرحلــة العمريــة
ملــا لــه مــن إمــكاانت ووســائل جــذب وإاثرة هلــم يف هــذا العمــر.
جدول رقم ( :)3عدد ساعات جلوس األطفال عينة الدراسة أمام شاشات التلفزيون أو اإلنرتنت.
النتيجة

ساعة
واحدة

من ساعتني اىل  3أكثر من  3ساعات ألقل من أكثر من 5
ساعات
مخس ساعات.
ساعات يوميا.

اجملموع

ك

8

30

53

39

130

%

%6

%23

%40

%30

%100

يتضــح مــن بيــاانت اجلــدول الســابق أن نســبة  %40مــن األطفــال عينــة الدراســة جيلســون
ألكث ــر م ــن  3س ــاعات ألق ــل م ــن مخ ــس س ــاعات ام ــام شاش ــات التلفزي ــون أو االنرتن ــت ،مث
ج ــاءت نس ــبة األطف ــال عين ــة الدراس ــة مم ــن جيلس ــون ألكث ــر م ــن  5س ــاعات بنس ــبة %30
تلته ــا م ــن س ــاعتني إىل  3س ــاعات بنس ــبة  ،%23وأخ ـرا ج ــاءت س ــاعة واح ــدة بنس ــبة %6
فقــط .وهــو مــا يشــر إىل االرتفــاع الشــديد يف كثافــة تعــرض هــؤالء األطفــال املغرتبــن للتلفزيــون
واإلنرتن ــت واعتماده ــم عل ــى وس ــائل االع ــام بش ــكل كب ــر ،وأصبح ــت ج ــزء م ــن أنش ــطتهم
اليومي ــة  .وق ــد يع ــزو ذل ــك إىل فق ــدان األنش ــطة األخ ــرى ال ــي ميك ــن أن تع ــوض الطف ــل
وتقضــي وقتــه لعــل أمههــا تبــادل ال ـزايرات االجتماعيــة بــن االســر والعوائــل ،أو حــى التفاعــل
االجتماع ــي ب ــن الطف ــل ووالدي ــه املش ــغولني ابلعم ــل ابخل ــارج.
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جدول رقم ( :)4عمل أمهات األطفال عينة الدراسة
النتيجة
ك

%

ال

اجملموع

نعم
38

92

130

%29

%71

%100

يتضح من نتائج اجلدول السابق أن غالبية أمهات األطفال املغرتبني عينة الدراسة ال
يعملن ابململكة ،حيث جاءت بنسبة  ،%71بينما جاءت نسبة مما تعمل ابململكة  %29وهم
َ
أطفاهلن أكثر عرضة للتلفزيون واإلنرتنت .واليت تقل معها عدد ساعات تفاعل
الاليت
الفئة
َّ
الطفل مع والديه كأحد العوامل اليت تثري املهارات اللغوية واإلدراكية لديه.
جدول رقم ( :)5معدل ساعات عمل أمهات األطفال املغرتبني عينة الدراسة
النتيجة

 6ساعات

 8ساعات

أكثر من  8ساعات

اجملموع

ك

7

20

11

38

%18

%53

%29

%100

%

يتبين مـن نتائـج اجلـدول السـابق أن غالبيـة أمهـات األطفـال العاملات ابململكـة يعمل َـن
بواقـع  8سـاعات يوميًّـا ،حيـث جـاءت يف املرتبـة األوىل بنسـبة  ،%53مث جـاءت معـدالت
أخريا العمل ملدة  6ساعات بنسبة
العمل لـ أكثر من  8ساعات ابملركز الثاين بنسبة  ،%28و ً
 %18وهـو مـا يشير اىل وجـود نسـبة  %28مـن األمهـات تزيـد معـدالت عملهـم عـن العمـل
الطبيعي  ،والذي ميكن أن يرجع اىل طبيعة العمل خبارج البالد والسيما ابلقطاع اخلاص ،وهو
مـا يؤثـر ابلطبـع علـى معـدالت تفاعـل األم مـع أطفاهلـا واكسـاهبم املهـارات األوليـة يف التفاعـل
النشـغاهلا معظـم وقتهـا ابلعمـل اخلارجـي ،إضافـة اىل أعمـال املنـزل.
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داللة العالقة بني عمل األم ومعدالت تعرض اطفاهلا املغرتبني للتلفزيون واإلنرتنت:
للتحقق من عالقة عمل األم مبعدالت التعرض للتلفزيون واالنرتنت مت االعتماد على
اختبار كا ،2وكانت النتائج كالتايل:
جدول رقم ( :)6يوضح داللة العالقة بني عمل األم ومعدالت تعرض أطفاهلا املغرتبني للتلفزيون
2
واإلنرتنت وف ًقا لقيمة كا
اجملموع
ال
نعم
االجابة
معدل التعرض
%
ك
%
ك
%
ك
من ساعة اىل ساعتني
أكثر من ساعتني اىل  3ساعات
أكثر من  3ساعات
ن

كا3.25= 2

8
21
12
41

%6.2
%16.2
%9.2
%31.6

مستوى احلرية = 3

30
30
29
89

%23
%23
%22.4
%68.4

38
51
41
130

29.3
39.2
%31.5
%100

مستوى املعنوية =0.354

يب ــدو م ــن نتائ ــج ال ــدالالت اإلحصائي ــة للج ــدول الس ــابق ع ــدم وج ــود عالق ــة ارتباطي ــة
بــن عمــل األم وكثافــة تعــرض األطفــال املغرتبــن للتلفزيــون واإلنرتنــت ،حيــث جــاءت قيمــة
كا 3.25= 2عنــد مســتوى معنويــة = 0.354أكــر مــن  0.05وهــو غــر دال .حيــث تشــر
النتائــج التفصيليــة للجــدول الســابق إىل أنــه ال توجــد فــروق بــن األطفــال املغرتبــن يف كثافــة
تعرضه ــم للتلفزي ــون واإلنرتن ــت نتيج ــة لعم ــل األم ،ب ــل عل ــى العك ــس حقق ــت نس ــبة ارتف ــاع
مش ــاهدة لألطف ــال ذوي األمه ــات غ ــر العام ــات حي ــث ج ــاءت بنس ــبة  ،%23مقاب ــل
 %16.3فق ــط لألطف ــال الذي ــن تعم ــل أمهاهت ــم ،وه ــو م ــا يؤك ــد أن ه ــذه الوس ــائل أصبح ــت
ـان لألطف ــال س ـواء كان ــت أمهاهت ــم تعم ــل أو ال تعم ــل ،وه ــو م ــا تؤك ــده نتيج ــة اجل ــدول
إدم ـ ً
رقــم ( )7حــول ارتفــاع نســبة موافقــة األمهــات علــى أن أطفاهلــم أصبحـوا مدمنــن لإلنرتنــت
والتلفزي ــون حي ــث بلغ ــت درج ــة املوافق ــة عل ــى ه ــذه العب ــارة بنس ــبة  .%66.6وتش ــر ه ــذه
النتائ ــج إىل ضع ــف االهتم ــام ابألطف ــال يف ه ــذه املرحل ــة وع ــدم اإلدراك أبمهيته ــا يف تكوي ــن
أيض ــا قل ــة الوع ــي ل ــدى األمه ــات مبخاط ــر التع ــرض
ش ــخصية الطف ــل يف املس ــتقبل ،وتؤك ــد ً
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الكثي ــف للوس ــائل االع ــام عل ــى أطفاهل ـ َّـن وإن مل تثب ــت بش ــكل قاط ــع.
جدول رقم ( :)7عدد ساعات جلوس الوالدين للتحدث مع أطفاهلم دون سن الرابعة
النتيجة ساعة القل من ساعتني من ساعتني إىل  3ساعات أكثر من  3ساعات اجملموع
ك
%

85
%65.5

20
%15.3

25
%19.2

130
%100

تتضح من بياانت اجلدول السابق حصول "عدد ساعات جلوس األطفال مع آابئهم
وأمهاهتم" مبعدل (ساعة ألقل من ساعتني) على املركز األول حيث جاءت بنسبة ( ،)%65.5
مث جيلسون مع أطفاهلن مبعدل (من ساعتني إىل ثالث ساعات) ابملركز الثاين بنسبة %19.2
مث اجللوس ألكثر من  3ساعات ابملركز الثالث بنسبة  %15.3وهو ما يشري إىل اخنفاض
شديد يف معدالت جلوس الوالدين للتحدث مع أطفاهلم ،وميكن تفسري هذه النتيجة يف
ضوء انشغال الوالدين خاصة الوالد للعمل والعودة للبيت طلبًا للراحة مما ال يتوفر معه أوقات
جملالسة أطفاهلم والتحدث معهم وهو األمر الذي يرتك اجملال متسعا للطفل ملشاهدة التلفزيون
أو اجللوس أمام مواقع اإلنرتنت ،الذي يؤثر بدوره على النمو اللغوي ومستوى اإلدراك لدى
األطفال يف هذه املرحلة الذين ال تتوفر لديهم سوى هذه العالقة االجتماعية مع والديهم مع
فقدان العالقات اجتماعية العائلية املتأصلة مبوطنهم األصلي.
جدول رقم ( :)8مدى وجود أقارب آخرين مقيمون مع الطفل املغرتب
النتيجة
ك
%

نعم
17

ال
113

اجملموع
130

%13

%87

%100

يتضح من نتائج اجلدول السابق غالبية األطفال املغرتبني ليس لديهم أقارب آخرين
مقيمون معهم بنفس املنزل "العم أو اخلال أو اجلد واجلدة" بنسبة  ،%87بينما تقل عينة
األطفال الذين لديهم أقارب مقيمون بنفس املنزل حيث جاءت بنسبة  ،%8وهو ما يؤثر
34
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على فقدان العالقات االجتماعية األسرية وغياب الدور االجتماعي هلا لدى الطفل املغرتب،
ويعوض الطفل عن انشغال والديه بوجود أفراد آخرين يسامهون يف ملء أوقاهتم ،األمر الذي
يدفعهم للتعرض بشكل كبري ومبعدالت كبرية لوسائل اإلعالم.
جدول رقم ( :)9مدى وجود أقارب للطفل املغرتب داخل اململكة
النتيجة

نعم
34

ال
96

اجملموع
130

%

%26

%74

%100

ك

جدول رقم ( :)10عدد مرات الزايرات االجتماعية اليت تقوم هبا أسرة الطفل ابلشهر
لألقارب واألصحاب ابململكة
النتيجة ال أقوم أبي زايرات مرة واحدة مرتني  3مرات فأكثر اجملموع
130
14
17
27
72
ك
%

%56

%21

%13

%11

%100

يتض ــح م ــن خ ــال اجلدول ــن الس ــابقني أن غالبي ــة أس ــر األطف ــال عين ــة الدراس ــة لي ــس
لديه ــم أق ــارب ابململك ــة وف ًق ــا مل ــا أش ــارت إلي ــه نس ــبة  ،%74مقاب ــل  %26فق ــط لديه ــا
أق ــارب ،كم ــا تق ــل ع ــدد ال ـزايرات االجتماعي ــة ال ــي تق ــوم هب ــا األس ــر املغرتب ــة ابململك ــة م ــع
أطفاهل ــا لأله ــل واألصح ــاب ،حي ــث أج ــاب أكث ــر م ــن نص ــف عين ــة الدراس ــة م ــن أس ــر
األطفــال املغرتبــن ابململكــة بنســبة  ،%56أبهنــم ال يقومــون أبي زايرات خــال الشــهر ،مث
القيــام ب ـزايرة ملــرة واحــدة بنســبة ،%21تلتهــا زايرتــن ابلشــهر  ،%13وجــاءت ابملركــز الرابــع
واألخــر ثــاث زايرات فأكثــر بنســبة  %8فقــط .ووجــود هــذه ال ـزايرات مــن األمــور املهمــة
أيضــا مــن الوقــت
الــي تدعــم مهــارات الــكالم واحلديــث مــع االخريــن لــدى األطفــال ،وتقلــل ً
ال ــذي يقضي ــه األطف ــال ام ــام مش ــاهدته للتلفزي ــون واإلنرتن ــت.
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احملور الثاين :النمو اللغوي واإلدراكي لدى الطفل األول ابألسرة املصرية املغرتبة
وعالقته ابلتعرض لوسائل اإلعالم وبعض املؤثرات األخرى:
جدول رقم ( :)10يوضح مدى التحاق األطفال املغرتبني عينة الدراسة بروضات
النتيجة

نعم
54

ال
76

اجملموع
130

ن

%42

%58

%100

ك

يتضح من خالل نتائج اجلدول السابق ان معظم أمهات األطفال عينة الدراسة بنسبة
 %58مل تلحق أطفاهلا ابلروضات ،رغم أمهية هذه الروضات للطفل املغرتب حيث ميكن من
يدا
خالهلا تعويض الطفل عن ضعف معدل التواصل مع أسرته ،واليت يكتسب من خالهلا مز ً
من املهارات األساسية من كالم واستيعاب ما جيري من حوله ،وميكن تفسري هذه النتيجة
يف ضوء أن أغلب أمهات األطفال عينة الدراسة من األمهات غري العامالت ،يف ظل ارتفاع
املصروفات الروضات ابململكة اليت قد تتناسب مع دخول بعض هذه األسر املغرتبة.
جدول رقم ( :)11يوضح عمر الطفل األول عندما التحق ابلروضة
النتيجة عام من عام ونصف إىل عامني ثالثة أعوام أكثر من ثالثة أعوام اجملموع
130
70
40
20
3
ك
%100
%52.6
%30
%13.4
%2
ن

يتضح من نتائج اجلدول السابق أن التحاق الطفل األول ابلروضة جاءت بعد سن
الثالثة سنوات وف ًقا ملا أشارت اليه نسبة  %52.6من أمهاهتم ،مث يف عمر الثالثة أعوام بنسبة
 ،%30وجاءت فئة من عام ونصف إىل عامني بنسبة ضعيفة حيث جاءت بنسبة %13.4
أخريا جاءت من عام ابملرتبة األخرية بنسبة  ،%2وهو ما يعين فقدان الطفل األول لعالقاته
و ً
مع أقرانه يف مرحلة ما قبل السنتني اليت يكون فيها الطفل مهيّأً الكتساب اللغة  ،فوف ًقا ملا
يدا من املفردات وتنمي الوعي
تؤكده دراسات الطفولة أن احتكاك الطفل ابألقران تكسبه مز ً
36
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لديه من خالل احلديث واللعب ،وأتيت هذه النتيجة يف ضوء أن أغلب األمهات قررن أن
يلحقن أطفاهلن هبذه الروضات بعد مالحظتهم حلاالت أتخر ابلنطق ونصحوا أبن يلح ْق َن
معهن.
أطفاهلن ابلروضات ،وف ًقا ملا أكدته من خالل املقابالت اليت أجريت َّ
جدول رقم ( :)12مدى اختالف الطفل األول عن إخوانه اآلخرين بنفس األسرة
من حيث ضعف مستوى اإلدراك واللغة لديه
النتيجة
ك
%

ال يوجد
اختالف
31

18

41

47

%24

10

%31.6

%33

بشكل ضعيف بشكل متوسط بشكل كبري

ال يوجد
اختالف
31

130

%24

%100

اجملموع

يتبــن مــن بيــاانت اجلــدول الســابق أن نســبة  %33مــن أمهــات األطفــال عينــة الدراســة
وج ــدوا اختالفًــا بش ــكل كب ــر يف املس ــتوى اإلدراك ــي واللغ ــوي ع ــن أخوت ــه األخري ــن ،بينم ــا
ج ــاءت نس ــبة م ــن ي ــرون أن مس ــتوى االخت ــاف ب ــن الطف ــل األول وأخوت ــه بش ــكل متوس ــط
بنس ــبة  ،%31.6بينم ــا ج ــاءت نس ــبة م ــن ي ــرون ع ــدم وج ــود اخت ــاف  %24وأج ــاب نس ــبة
 %10م ــن األمه ــات أن ــه اخت ــاف ضعي ــف.
احمل ــور الثال ــث :أث ــر التع ــرض لإلنرتن ــت والتلفزي ــون يف النم ــو اللغ ــوي واإلدراك ــي للطف ــل
املغ ــرب م ــن وجه ــة نظ ــر األمه ــات:
جدول رقم ( :)13يوضح مدى وجود حاالت أتخر يف مستوى الكالم واللغة
لدى الطفل املغرتب من وجهة نظر األمهات
اجملموع
ال
نعم
النتيجة
ك

%

63

67

130

%48

%52

%100

يتبني من نتائج اجلدول السابق أن نسبة  %52من األطفال عينة الدراسة مل يظهر
لديها حاالت أتخر يف مستوى الكالم واللغة ،بينما جاءت نسبة من أجابوا من األمهات
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بوجود حاالت أتخر لدى أحد أطفاهلم عينة الدراسة  ،%48وتـَُع ُّد هذه النسبة كبرية مقارنة
مبستوايت التأخر اللغوي لألطفال املتواجدين مبوطنهم األصلي ،،وميكن تفسري هذه النتيجة
بعدم وجود بيئة مهيأة الستكمال النمو اللغوي الطبيعي للطفل وفقدانه أغلب العالقات
بديل عنها يف هذه الظروف.
االجتماعية ،وانغماسه يف مشاهدة وسائل االعالم اليت ال جيد ً
جدول رقم ( :)14يوضح الفرتة الزمنية اليت ظل فيها الطفل املغرتب
متأخرا يف النطق عن أقرانه يف نفس العمر
ً

إىل أن وصل إىل أن وصل إىل أن وصل إىل أن وصل عمره
النتيجة
عمره  3سنوات عمره  4سنوات عمره  5سنوات  6سنوات فأكثر

اجملموع

ك

43

12

5

3

63

%

%68.3

%19

%7.9

%4.8

%100

يتبني من نتائج اجلدول السابق أن نسبة %68.3من حاالت التأخر يف الكالم استمرت
إىل سن  3سنوات ،جاءت بعدها وصول الطفل إىل سن 4سنوات بنسبة  ،%19مث التأخر يف
النطق إىل أن وصل عمره  5سنوات  ،وست سنوات فأكثر على  %7.9و %4.8على التوايل.
جدول رقم ( :)15مدى عرض الطفل املتأخر ابلكالم على أخصائيي ختاطب
اجملموع
ال
نعم
النتيجة
ك

%

42

21

63

%32

%68

100

رغــم وجــود نســبة ليســت ابلقليلــة مــن األطفــال عينــة الدراســة ممــن أتخـ ْـر َن ابلــكالم ،إال
أن نس ــبة ع ــرض ه ــؤالء األطف ــال ألخصائ ــي ختاط ــب مل تتج ــاوز  ،%32وه ــو م ــا يدل ــل عل ــى
ع ــدم وع ــي بع ــض م ــن ه ــؤالء األمه ــات ابآلاثر الس ــلبية النامج ــة يف ح ــال أتخ ــر الطف ــل ع ــن
ال ــكالم وضع ــف االس ــتجابة هل ــذا امل ــرض .

38

مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

د .رشا محمد أحمد مرسي

وم ــن خ ــال إجـ ـراء بع ــض املقاب ــات غ ــر املقنن ــة م ــع األمه ــات مبواق ــع تواجده ــم م ــع
أطفاهل ــم ابحلدائ ــق واملنتزه ــات أو ح ــى أماك ــن عم ــل الباحث ــة ومناقش ــة بع ــض األمه ــات يف
هــذا األمــر ملمــن عرضــت أطفاهلــن ألخصائــي التخاطــب مــاذا قــدم هلــا أخصائــي التخاطــب
الس ــتكمال ع ــاج أتخ ــر طفل ــك ،كان ــت أغل ــب اإلج ــاابت ت ــدور ح ــول اآليت:
 تقليل فرتة جلوسه أمام التلفزيون واإلنرتنت.يدا من املفردات.
كثريا معه وإكسابه مز ً
 التحدث ًـوي منــه ،حــى يكتســب
نضجــا لغـ ًّ
 زايدة مســتوى احتكاكــه أبقرانــه مــن األطفــال األكثــر ًمنهــم املفــردات عــن طريــق اللعــب معهــم.
لغوي.
 قراءة كتب حول تعاملك مع طفلك املتأخر ًّجدول رقم ( :)16يوضح مدى وجود اختالف يف مستوى اللغة بني األطفال املولودين ابململكة
والذين جاءوا اململكة بعد سن الثانية من وجهة نظر أمهاهتم
بدرجة
النتيجة
كبرية
33
ك
%

%22

بدرجة
متوسطة
13

بدرجة
ضعيفة
8

43

%10

%6

%33

ال

ليس لديها أطفال
ولدوا ابملمكلة
33

130

%25

%100

اجملموع

يتضح من بياانت اجلدول السابق حصول عدم وجود اختالف يف مستوى اللغة والكالم
لدى األطفال املولودين ابململكة وأخواهتم ممن جاءوا إليها بعد سن الثانية ،يف املركز األول
بنسبة  ،%33مث وجود اختالف بدرجة كبرية ابملركز الثاين بنسبة  ،%22وجاء االختالف
"بدرجة ضعيفة" يف املركز الثالث واألخري حيث جاء بنسبة  ،%6ويالحظ أنه رغم ضعف
نسبة االختالف بدرجة كبرية اليت جاءت بنسبة  ،%22إال أنه بتحليل هذه النسب جند أنه
طفل ولدوا ونشأوا ابململكة خيتلفون يف مستوى النمو اللغوي
طفل من بني ً 97
مبعدل ً 33
خطريا
مؤشرا ً
واإلدراكي لديهم عن أقراهنم ممن جاءوا إىل اململكة بعد سن السنتني ،ويـَُع ُّد هذا ً
يعكس اإلمهال والالوعي أبمهية هذه املرحلة العمرية لألطفال لدى والديهم ،ويعكس قدر
التأثري الذي حتدثه هذه البيئة املنغلقة واليت بدورها تفتح الباب على مصرعيه لوسائل اإلعالم
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إليقاف النمو الطبيعي للغة الطفل و مستوى إدراكه للبيئة من حوله.
جدول رقم ( :)17يوضح مستوى تركيز طفلك الذي جيلس لفرتة طويلة امام االنرتنت والتلفزيون عندما
أمرا ما كطلبك أن أييت بشيء لك من مكان ما ابملنزل
تتطليب منه أن ينفذ ً
النتيجة

تركيز ضعيف

ك

%

تركيز متوسط تركيز عايل اجملموع

24

61

45

130

%18.5

%49.9

%34.6

%100

يالحظ من خالل نتائج اجلدول السابق ،أن نسبة من اجابوا أبن مستوى تركيز أطفاهلم
الذين جيلسون فرتة طويلة مام االنرتنت والتلفزيون عند تنفيذ األوامر ،مستوى متوسط كانت
 ،%45.4مث مبستوى تركيز ٍ
عال بنسبة  ،%34.6وأخريا مبستوى ضعيف .%18.5ولتحليل
داللة العالقة بني معدل ساعات التعرض ومستوى الرتكيز قمنا إبجراء اختبار .F
جدول رقم ( :)18حتليل التباين أحادي االجتاه  ANOVAلداللة الفروق بني متوسطات درجات
جمموعات األطفال يف تعرضهم للتلفزيون ومستوى الرتكيز لديهم.
مصدر التباين جمموعات املربعات درجة احلرية متوسط املربعات قيمة  Fمستوى معنوية
بني اجملموعات

داخل اجملموعات
ن

4.9

3

1.665

257.4

127

2.043

130

130

0.815

0.488

تشري نتائج اختبار التباين " "ANOVAإيل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
متوسطات درجات جمموعات األطفال عينة الدراسة يف مستوى أتثري كثافة التعرض للتلفزيون
واإلنرتنت على مستو الرتكيز لديهم ،حيث بلغت قيمة  )0.815( Fوهي قيمة غري دالة
إحصائيًّا عند مستوى معنوية ( ) 0.488غري دال.
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ويت ــن م ــن خ ــال الش ــكل الس ــابق أن ــه عل ــى الرغ ــم م ــن وج ــود ف ــروق ب ــن املتوس ــطات،
حيــث يــزداد تركيــز الطفــل كلمــا قلــت ســاعات تعرضــه للتلفزيــون واالنرتنــت والعكــس ،اال ان
الف ــروق ب ــن املتوس ــطات وفق ــا الختب ــار  Fكان غ ــر دال عن ــد مس ــتو معنوي ــة  0.488اك ــر
م ــن  .0.05وه ــي يع ــي ع ــدم وج ــود عالق ــة ب ــن التع ــرض ومس ــتوى الرتكي ــز ،وختتل ــف ه ــذه
الدراســة مــع مــا توصلــت اليــه نتائــج دراســة  Cooper NR. 2009حــول "انتبــاه األطفــال
والتعــرض للتلفزيــون" الــي إشــارات اىل نســبة انتبــاه األطفــال ومعــدالت اخلطــأ ميكــن أن تتأثــر
بتعــرض قصــر جــدًّا للتلفزيــون ال يتجــاوز  3.5دقيقــة.
النتائ ــج املتعلق ــة ابجتاه ــات أمه ــات األطف ــال املغرتب ــن حن ــو التأث ــرات ال ــي
حتدثه ــا مش ــاهدة التلفزي ــون واإلنرتن ــت عل ــى النم ــو اللغ ــوي واإلدراك ــي ألطفاهل ــن
وف ًق ــا ملقي ــاس ليك ــرت:
بقي ــاس االجت ــاه مبقي ــاس ليك ــرت "مخاس ــي االجت ــاه" ج ــاءت نس ــبة العين ــة ذي االجت ــاه
املؤي ــد عالي ــة نس ــبيًّا بلغ ــت ،%45مقارن ــة ابالجت ــاه احملاي ــد ال ــي ج ــاءت بنس ــبة  ،%32بينم ــا
س ــجلت نس ــبة االجت ــاه املع ــارض  %23يف اجتاهه ــا حن ــو التأثـ ـرات ال ــي حتدثه ــا مش ــاهدة
التلفزي ــون واإلنرتن ــت عل ــى أطفاهل ـ َّـن.
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وجــاءت النتائــج اخلاصــة بعبــارات املقيــاس كمــا يوضحهــا اجلــدول التــايل:
جدول رقم ( :)19اجتاهات أمهات األطفال املغرتبني حنو التأثريات اليت حتدثها
أطفاهلن
مشاهدة التلفزيون واإلنرتنت على
َّ
االجتاه
العبارة
أرى أن جلوس طفلي أمام التلفزيون
واإلنرتنت يؤثران بشكلكبري على ضعف
مستوى فهمه ملا أقوله
ينمى التلفزيون واإلنرتنت مهارات طفلي
يف معرفة أشياء مل يكن يعرفها من قبل
كثريا أمام شاشات
جلوس طفلي ً
التلفزيون ..جعله ال يستطيع إىل اآلن
تكوين مجلة مفيدة..
ليس لدى طفلي مهارات إبداعية
وابتكارية ألنه جالس طول الوقت أمام
شاشات التلفزيون واإلنرتنت
كثريا
حياول طفلي الذي يشاهد التلفزيون ً
جاهدا كي يقوم بتوصيل معلومة يل
ً ،
ابين مصاب مبشكالت بنطق بعض
الكلمات نتيجة كثرة تعرضه للتلفزيون
واإلنرتنت
أدمن طفلي مشاهدة التلفزيون ومواقع
اإلنرتنت اخلاصة ابألطفال
طويل امام االنرتنت
رغم جلوس ابين ً
أو التلفزيون إال أنه ذكي جدًّا ومستوى
تركيزه مرتفع
منى التلفزيون واإلنرتنت قدرات إبداعية
وابتكارية لدى طفلي
42

ن = 130

معارض بشدة

حمايد

معارض
ك

موافق
%

ك

موافق بشدة
%

ك

%

ك

%

ك

%

6

%5

7

%5

%33 43 %33 43 %24 31

6

%5

11

%8

%12 15 %45 58 %31 40

%12 15 %14 18 %42 54 %20 26 %13 17

%13 17 %24 31 %35 45 %17 22 %12 15
%15 19 %26 34 %35 45 %12 15 %13 17
%15 19 %15 19 %42 54 %14 18 %15 20
%7

%35 45 %31 40 %20 26

10

%8

9

8

%6

%22 28 %32 41 %29 38 %12 15

12

%9

%12 15 %28 36 %38 50 %13 17
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العبارة

ن = 130
معارض بشدة
ك

%

معارض
ك

%

حمايد
ك

موافق
%

ك

موافق بشدة
%

ك

%

أتثر طفلي بلغة الكرتون وبرامج األطفال
اليت يشاهدها ويكرر أمامي كلمات ابللغة %21 27 %20 26 %28 37 %18 23 %13 17
العربية الفصحى اليت غالبًا ال يفهمها
طويل أمام شاشات
أثر جلوس طفلي ً
التلفزيون واإلنرتنت على ضعف مستواه
%19 25 %23 30 %28 37 %16 21 %13 17
التحصيلي مبرحلة ما قبل املدرسة
"املرحله متهيدية "KG
االجتاه العام
جمموع االجتاهات

%13

%10
%23

%32
%32

%19

%26
%45

يتضح من بياانت نتائج اجلدول الســابق ســجلت العبارة اإلجيابية "التلفزيون واالنرتنت
ينمــى مهــارات طفلــي يف معرفــة أشــياء مل يكــن يعرفهــا مــن قبــل" ،أعلــى درجــة موافقــة بنســبة
 %45مبقيــاس ليكــرت ،تلتهــا نســبة املوافقــة علــى عبــارة "رغــم جلــوس ابــي طويــا أمــام
اإلنرتنــت أو التلفزيــون إال أنــه ذكــي جـ ًّـدا ومســتوى تركيــزه مرتفــع" وف ًقــا ملــا أكــده نســبة
 %32مــن العينــة ،يف مقابــل ارتفــاع نســبة املوافقــة علــى العبــارات الســلبية ابملقيــاس ،حيــث
أشــارت غالبية األمهات عينة الدراســة موافقتها ب ــنسبة " %31موافقة" ،ونســبة " %35موافقة
بشــدة" علــى عبــارة "أدمــن طفلــي مشــاهدة التلفزيــون ومواقــع اإلنرتنــت اخلاصــة ابألطفــال"،
وأشــارت معظــم العينــة "بنســبة  "%66موافقتهــا علــى العبــارة "أن جلــوس طفلــي أمــام التلفزيــون
واإلنرتنــت يؤث ـران بشــكل كبــر علــى ضعــف مســتوى فهمــه ملــا أقولــه لــه" ،حيــث جــاءت
اإلجابــة ب ـ "موافــق ،وموافــق بشــدة" بنســبة  %33لــكل منهمــا.
ويالحــظ مــن خــال بيــاانت اجلــدول التــايل عــدم الوضــوح الكامــل ملالمــح التأثــر الســليب
للتلفزيــون واإلنرتنــت علــى املســتوى اللغــوي واإلدراكــي لألطفــال املغرتبــن كمــا تــرى أمهاهتــم،
فف ــي ح ــن أش ــار نس ــبة  %15موافقته ــا بش ــدة ،عل ــى عب ــارة "حي ــاول طفل ــي ال ــذي يش ــاهد
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ـرا ،جاهـ ـ ًدا ك ــي يق ــوم بتوصي ــل معلوم ــة يل" جن ــد يف املقاب ــل أب ــدت نس ــبة
التلفزي ــون كث ـ ً
 %13اعرتاضه ــا بش ــدة عل ــى نف ــس العب ــارة .كم ــا أش ــار نس ــبة  %15موافقته ــم بش ــدة عل ــى
عب ــارة "اب ــي مص ــاب مبش ــكالت بنط ــق بع ــض الكلم ــات نتيج ــة كث ــرة تعرض ــه للتلفزي ــون
واإلنرتنــت" ،وهــي نفــس نســبة ممــن أكــدوا اعرتاضهــم بشــدة علــى نفــس العبــارة ،مــع ارتفــاع
نس ــبة ال ـرأي احملاي ــد هل ــذه العب ــارة حي ــث بلغ ــت نس ــبة .%42

اثنيًا :نتائج اختبار صحة الفروض:

 -1اختبار صحة الفرض االول القائل بوجود عالقة ارتباطية بني معدل تعرض
األطفال املغرتبني للتلفزيون واإلنرتنت وحاالت التأخر اللغوي لديهم.
جدول رقم ( :)20يوضح داللة العالقة بني معدالت تعرض األطفال املغرتبني للتلفزيون واإلنرتنت
2
وحاالت التأخر اللغوي لديهم وف ًقا ملقياس كا
معدل التعرض

االجابة

نعم

اجملموع

ال

ك

%

ك

%

ك

%

من ساعتني إىل  3ساعات يوميًّا
أكثر من  3ساعات ألقل من مخس
ساعات
أكثر من  5ساعات

19

%14.6

19

%14.6

38

%29.3

46

%27.7

36

%35.4

82

%63

5

%3.8

5

%3.8

10

%7.7

ن

70

%53.8

60

قيمة كا )1.090( =2درجة احلرية= 3

%100 130 %46.2

مستوي املعنوية= 0.779

يالحظ من خالل نتائج اجلدول السابق عدم وجود عالقة دالة إحصائيًّا بني معدل
التعرض للتلفزيون واإلنرتنت ،ووجود حاالت أتخر يف الكالم لدى األطفال املغرتبني عينة
الدراسة ،حيث جاءت قيمة كا 1.090 2عند مستوى معنوية  0.779غري دال.
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وعل ــى الرغ ــم م ــن أن بي ــاانت ا جل ــدول الس ــابق تش ــر إىل أ ن ــه كلم ــا زادت كثا ف ــة
التع ــرض للتلفزي ــون كلم ــا ح ــدث ن ــوع م ــن ح ــاالت التأ خ ــر اللغ ــوي ل ــدى األطف ــال
حي ــث جن ــد نس ــبة األطف ــال ذوي الكثا ف ــة املرتفع ــة للتع ــرض للتلفزي ــون واإلنرتن ــت أو
ه ــؤالء الذ ي ــن يتعرض ــون أكث ــر م ــن  3س ــاعات يوميًّــا بوا ق ــع  45طف ـ ًـا ب ــن  70طف ـ ًـا
ت ــزداد لديه ــم ح ــاالت التأ خ ــر ،إال أ ن ــه لي ــس كل م ــا يتعرض ــون بنف ــس الكثا ف ــة املرتفع ــة
ضعف ــت لديه ــم ه ــذه الق ــد رات.
ومــن خــال النظــر يف ال ـراث العلمــي هلــذا التأثــر تباينــت نتائــج الد راســات ،ففــي
ح ــن أظه ــرت ع ــدد م ــن الد را س ــات رغ ــم اخت ــاف البيئ ــات وجمتمع ــات خمتلف ــة (Lin
 ،LY, Cherng 2015ودراس ــة  )Tomopoulos S, Dreyer BP 2010أن
مش ــاهدة التلفزي ــون واالنرتن ــت ،ا رتب ــط بش ــكل كب ــر ابلتأخ ــر املع ــريف واللغ ــوي واحلرك ــي
ل ــدى األطف ــال الصغ ــار ،وه ــي ختتل ــف م ــع م ــا توصل ــت الي ــه الدراس ــة احلالي ــة ال ــي مل
يثب ــت م ــن خالهل ــا وج ــود ا رتب ــاط ب ــن ه ــذا الوق ــت للتع ــرض للتلفزي ــون واإلنرتن ــت م ــع
املس ــتوى اللغ ــوي ل ــدى األطف ــال عين ــة الدراس ــة ،ولكنه ــا اتفق ــت م ــع م ــا توصل ــت الي ــه
نتائــج دراســة  Schmidt ME, Rich M, 2009مــن خــال دراســة جتريبيــة أيضــا
لعين ــة بلغ ــت  872طف ـ ًـا  ،واظه ــرت نتائجه ــا أن مش ــاهدة التلف ــاز يف مرحل ــة الطفول ــة
ال تب ــدو مرتبط ــة ابمله ــارات اللغوي ــة أو البصري ــة يف عم ــر  3س ــنوات.
وه ــو األم ــر ال ــذي دفعن ــا اىل التحق ــق م ــن عالق ــة بع ــض املتغ ـرات األخ ــرى يف أتث ــر
ه ــذه الوس ــائل اإلعالمي ــة يف مس ــتوى ق ــدرات الطف ــل املغ ــرب م ــن انحي ــة اللغ ــة وفه ــم
املف ــردات م ــن حول ــه ودرج ــة انتباه ــه وتركي ــزه.
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 -2اختبــار صحــة الفــرض الثــاين القائــل "توجــد عالقــة ارتباطيــة بــن معــدل ســاعات
جلــوس الوالديــن للتحــدث مــع أطفاهلــم وحــاالت التأخــر لــدى األطفــال".
للتحقق من صحة هذا الفرض مت االعتماد على مقياس بريسون كا ،2وكانت النتائجكالتايل:
جدول رقم ( :)21يوضح داللة العالقة بني معدل ساعات جلوس الوالدين للتحدث مع أطفاهلم
2
وحاالت التأخر لدى األطفال وف ًقا ملقياس كا
معدل التعرض

االجابة

نعم

اجملموع

ال

ك

%

ك

%

ك

%

58

%44.5

36

%27.7

94

%72.4

6

%4.6

12

%9.3

18

%13.8

أكثر من  3ساعات

6

%4.6

12

%9.3

18

%13.8

ن

70

%53.8

60

من ساعة ساعاتني
أكثر من ساعتني إىل  3ساعات

كا8.430 =2

مستوى احلرية= 2

%100 130 %46.2
مستوى املعنوية=0.01

يالحــظ مــن خــال اجلــدول الســابق وجــود عالقــة دالــة إحصائيًّــا بــن معــدل ســاعات
جل ــوس الوالدي ــن للتح ــدث م ــع أطفاهل ــم وح ــاالت التأخ ــر ،حي ــث ج ــاءت قيم ــة كا=2
 8.430عنــد مســتوى معنويــة .0.01حيــث ابلنظــر إىل بيــاانت اجلــدول يتضــح أنــه تــزداد
ح ــاالت التأخ ــر يف النم ــو اللغ ــوي ل ــدى األطف ــال املغرتب ــن الذي ــن تق ــل ع ــدد س ــاعات
حتدثه ــم م ــع الوالدي ــن  ،فظه ــرت ح ــاالت التأخ ــر بنس ــبة  %44.5بواق ــع  58طف ـ ًـا م ــن
عين ــة الدراس ــة وه ــم الذي ــن ال جيلس ــون س ــوى س ــاعة أو س ــاعتني فق ــط لتب ــادل احلدي ــث م ــع
الوالدي ــن .وه ــو م ــا تؤك ــده نتائ ــج أغل ــب الدراس ــات ال ــي أجري ــت يف عالق ــة تط ــور ال ــكالم
لــدى األطفــال مبســتوى التفاعــل مــع البالغــن ،كدراســة (Weisleder A and Fernald
 )A. 2013ال ــي توصل ــت اىل أن التح ــدث م ــع الكب ــار يـَُع ـ ُّـد جترب ــة لغوي ــة أكث ــر ث ـراء ميك ــن
م ــن خالهل ــا تقوي ــة مه ــارات املعاجل ــة ال ــي تس ــهل من ــو اللغ ــة ل ــدى الطف ــل يف عم ــر الس ــنتني
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الذي ــن حقق ـوا مف ــردات لغوي ــة أك ــر م ــن الوق ــت احلقيق ــي لتعلمه ــا ،مقارن ــة هب ــؤالء األطف ــال
الذي ــن يتعرض ــون للتلفزي ــون ال ــذي يق ــل مع ــه حمادثته ــم م ــع الكب ــار.
كما تتفق مع دراسة ( )salwa s.alhari 2015اليت أكدت على ضرورة مشاركة
الوالدين أطفاهلم يف اكتساب اللغة من الربامج التعليمية ابلتلفزيون.
كمــا أظهــرت بعــض نتائــج حبــوث الــي أجريــت ح ــول اكتســاب اللغ ــة أن مش ــاركة األم
النشــطة يف متابعتهــا املقصــودة لرتكيــز األطفــال تســهل تنميــة املفــردات املبكــرة بنــاءً علــى هــذه
النتائ ــج ،أب ــرزت نظـ ـرايت اكتس ــاب اللغ ــة ،أمهي ــة املتكلم ــن البالغ ــن كمش ــاركني نش ــطني يف
تعل ــم اللغ ــة لألطف ــال (.)Akhtar N, Tomasello M .1998
كما أشارت بعض األحباث إىل أن احملادثة ،وليس االستماع إىل القصص أو مشاهدة
أيضا هذه النتيجة دراسة حديثة
التلفزيون ،هلا أتثري إجيايب أقوى على تطوير اللغة ،ويدعم ً
قامت برتكيب أطفال صغار ألجهزة تسجيل هبا حماداثت لبالغني ،أظهرت نتائجها أن هذه
األجهزة مل حتقق نفس الكفاءة للمحاداثت املباشرة املوجهة للطفل اليت أثرت املفردات اللغوية
أيضا ما توصلت إليه دراسة  Gwenاليت
لديه ( .)Christakis et al 2009وهو ما أكدته ً
أشارت نتائجها إىل أنه كلما زاد عدد األطفال الرضع واألطفال الصغار يف حماداثت البالغني
كلما حتسنت مهاراهتم اللغوية بسرعة أكرب (.)Gwen Dewar.2015
اختبار صحة الفرض الثالث القائل":توجد فروق دالة إحصائيًّا بني األطفال املغرتبني
يف وجود حاالت أتخر لغوي بينهم وف ًقا ملدى قيام أسرهم بزايرات عائلية ألصحاهبم
ومعارفهم ابململكة ،ومدى وجود أقارب يقيمون معهم بنفس املنزل"
أول -دراسة داللة الفروق يف درجة أتثري وجود أقارب ابملنزل يقيمون مع نفس أسرة
ً
الطفل ،مبدى وجود حاالت للتأخر اللغوي لد األطفال املغرتبني.

			
المجلد الثاني عشر -العدد الثاني -رجب ١٤٤1ه /مارس 2020م

47

تأثير التعرض لألفالم الكرتونيَّة والرسوم المتحركة في التليفزيون واإلنترنت...

جدول رقم ( :)22يوضح نتائج اختبار  T-Testملعنوية الفروق بني األطفال املغرتبني يف درجة
التأخر اللغوي لديهم وفقا ملدى وجود أقارب آخرين ابلغني يقيمون معهم بنفس املنزل
اجملموعات
ت
نعم
ال

70

متوسط
حسايب
1.93

االحنراف
املعياري
259

60

1.90

303

ن

مستوى
قيمة  Tدرجة احلرية
معنوية
0.920

128

0.359

تش ــر نتائ ــج اختب ــار " "T-testإيل ع ــدم وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة ب ــن
متوس ــطات درج ــات جمموع ــات األطف ــال املغرتب ــن يف درج ــة أتث ــر وج ــود أق ــارب اخري ــن
ابلغ ــن يقيم ــون معه ــم بنف ــس املن ــزل ،حي ــث بلغ ــت قيم ــة «ت» بينهم ــا 0.920وه ــي قيم ــة
غ ــر دال ــة إحصائي ــا عن ــد مس ــتوى دالل ــة .0.359
اثنيــا :دراســة داللــة الفــروق بــن أف ـراد عينــة الدراســة يف مســتوى التأخــر اللغــوي
وفقــا ملــدى قيــام اســرهم بــزايرات اجتماعيــة ملعارفهــم وأقارهبــم ابململكــة.
جدول رقم ( :)23يوضح نتائج اختبار  T-Testملعنوية الفروق بني األطفال املغرتبني يف درجة
التأخر اللغوي لديهم وفقا ملدى قيام أسرهم بزايرات اجتماعية ألقارهبم ابململكة
اجملموعات
ت
نعم
ال

70

متوسط
حسايب
1.77

االحنراف
املعياري
0.423

60

1.70

0.462

ن

مستوى
قيمة  Tدرجة احلرية
معنوية
0.580

128

0.563

تبني من خالل نتائج اختبار «ت» عدم وجود فروق بني املتوسطات احلسابية ملتغريي
وجود أقارب ورصد حاالت للتأخر لدى األطفال املغرتبني ،حيث جاءت قيمة «ت»
0.580عند مستوى معنوية  ،0.563وهو مستوى غري دال ،مما يشري إىل أن الزايرات العائلية
مل تكن هلا دور يف حاالت التأخر اليت لوحظت لدى األطفال املغرتبني.
48

مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

د .رشا محمد أحمد مرسي

مساعا لدى
وهو ما اتفق مع نتائج إحدى الدراسات اليت أكدت على أن احملاداثت األكثر ً
مثل أو توجيه حوار مباشر معه أكثر فاعلية وسهولة لتعلم الطفل
الطفل حول اهتماماته كلعبة ً
املفردات اللغوية ،من احملادثة اليت تدور حول يوم الشخص البالغ يف العمل ،أو حوارات البالغني
دورا يف
بعضهم البعض حيث أشارت النتائج إىل أن الكالم املسموع ذو الصلة ابلطفل يؤدي ً
تعزيز تعلم الكلمات لألطفال.)Meadow Laura A) and Susan Goldin 2009 .
الفــرض الرا بــع " :تــزداد حــاالت التأ خــر ابلــكالم لــدى الطفــل االوحــد ابأل ســرة
املغرتب ــة ابململك ــة"
تف ــرض الباحث ــة أن ــه تق ــل نس ــبة ح ــاالت التأخ ــر ل ــدى األس ــر ال ــي ي ــزداد فيه ــا ع ــدد
األطف ــال ،وه ــي عالق ــة منطقي ــة إىل ح ــد كب ــر حي ــث تزي ــد ع ــدد ح ــاالت التأخ ــر عندم ــا ال
جي ــد الطف ــل م ــن يتحدث ــون مع ــه م ــن أخوت ــه ال ــذي يكتس ــب منه ــم املزي ــد م ــن املف ــردات عن ــد
التح ــدث واللع ــب مه ــم يف ح ــال انش ــغال الوالدي ــن ،وللتحق ــق م ــن صح ــة ه ــذا الف ــرض مت
االعتم ــاد عل ــى قي ــاس قيم ــة  Fال ــي أظه ــرت النتائ ــج التالي ــة:
جدول رقم ( :)24يوضح نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه  ANOVAلداللة الفروق بني متوسطات
درجات جمموعات األطفال املتأخرين ابلكالم وف ًقا ملدى وجود أطفال آخرين ابألسرة
مصدر التباين جمموعات املربعات درجة احلرية متوسط املربعات قيمة  Fمستوى معنوية
بني اجملموعات

0.184

3

0.061

داخل اجملموعات

31.245

122

0.256

ن

31.429

125

0.240

0.869

تش ــر نتائ ــج اجل ــدول الس ــابق إيل ع ــدم وج ــود ف ــروق دال ــة إحصائيًّ ــا ب ــن جمموع ــات
األطفــال يف مــدى وجــود حــاالت أتخــر ابلنطــق لديهــم وف ًقــا ملــدى وجــود أطفــال آخريــن مــن
أخوتــه املتواجديــن مــع الطفــل ،حيــث بلغــت قيمــة ف ( )0.240وهــذه القيمــة غــر دالــة عنــد
مس ــتوي معنوي ــة .0.05
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وعلــى الرغــم مــن رصــد حــاالت التأخــر لــدى الطفــل األكــر (األول) ابألســرة وهــو مــا
أوضحـ َـن أهنــن وجـ ْد َن اختالفــا بشــكل
أظهرتــه نتائــج اجلــدول ( )12حيــث جــاءت نســبة مــن
ْ
كبــر يف ضعــف املســتوى اإلدراكــي واللغــوي عــن أخوتــه األخريــن (بنســبة  ،)%33اال انــه ال
ميكــن القــول أبن وجــود أطفــال اخريــن ابملنــزل هــي املســبب الرئيســي حلــاالت التأخــر ابلنطــق،
أيضــا.
ورمبــا تتداخــل معهــا عوامــل أخــرى ً

النتائج العامة للدراسة:

يســتكمل البحــث مــا توصلــت إليــه نتائــج الدراســات الســابقة حــول أتث ـرات التلفزيــون
واإلنرتنــت علــى األطفــال مبختلــف مراحــل الطفولــة الــي ميــرون هبــا ،مــن خــال دراســة أتثــر
هــذه الوســائل علــى النمــو اللغــوي واإلدراكــي لألطفــال املغرتبــن عــن موطنهــم األصلــي ،لعينــة
بلغــت  133مفــرد ًة مــن األطفــال املصريــن املغرتبــن ابلســعودية ،اختــر البحــث أربعــة فــروض
وانتهــت إىل جمموعــة مــن النتائــج ميكــن حصــر أمههــا يف اآليت:
 ارتفــاع معــدالت تعــرض األطفــال للتلفزيــون واإلنرتنــت ،حيــث بلــغ متوســط املشــاهدةاليومي ــة للتلفزي ــون واإلنرتن ــت م ــن قِب ــل األطف ــال مبرحل ــة الطفول ــة (ال ــوالدة إىل  4س ــنوات)
2.7س ــاعات يوميًّــا مبع ــدل  162دقيقـ ـةً يوميًّــا ،ومل يتض ــح وج ــود ف ــروق دال ــة إحصائيًّــا ب ــن
األطف ــال املغرتب ــن يف كثاف ــة تعرضه ــم للتلفزي ــون واإلنرتن ــت وف ًق ــا ملع ــدل ال ـزايرات االجتماعي ــة
أيض ــا.
ال ــي تق ــوم هب ــا األس ــرة ،و م ــدى التحاقه ــم بروض ــات ترفيهي ــة ً
 تعود األطفال املغرتبني يف هذه املرحلة "ما قبل املدرسة" على املشاهدة املستمرة هلذهأوضح َن أن نسبة  %66من أطفاهلم قد
الوسائل ،وهو ما أكدته أمهات األطفال حيث
ْ
أدمنت هذه الوسائل ،وهو أمر مفرط وف ًقا لألكادميية األمريكية لطب األطفال اليت أوصت
بعدم تعرض الرضع هلذه الوسائل ،مث ساعة واحدة يوميًّا لألطفال من سن  3اىل  4سنوات.
 اخنفاض معدل ساعات جلوس األطفال مع آابئهم وأمهاهتم مبتوسط ( 1.4ساعات)يوميًّــا ،وف ًقــا ملــا أشــارت اليــه أمهــات األطفــال املغرتبــن عينــة الدراســة ،حيــث جــاءت غالبيــة
أفـراد العينــة مــن األمهــات بنســبة  %61جتلــس مبعــدل ســاعة إىل ســاعتني فقــط للتحــدث مــع
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أطفاهلــا ،رغــم أمهيــة هــذا التفاعــل يف زايدة احلصيلــة اللغويــة للطفــل وتؤثــر ابلطبــع علــى فهمــه
جملـرايت األمــور حولــه.
 تفاوت ــت نتائ ــج الدراس ــة فيم ــا يتعل ــق بوج ــود اخنف ــاض يف املس ــتوى اللغ ــوي للطف ــلاألول ل ــدى األس ــر املغرتب ــة ،فف ــي ح ــن رأت نس ــبة  %33م ــن أمه ــات األطف ــال عين ــة
الدراســة اختالفًــا بشــكل كبــر يف املســتوى اإلدراكــي واللغــوي عــن أخوتــه األخريــن ،جــاءت
نســبة مــن يــرون ان مســتوى االختــاف بــن الطفــل األول وأخوتــه بشــكل متوســط بنســبة
 %31.6مث بش ــكل ضعي ــف بنس ــبة .%24
 مل يتضــح وجــود فــروق بــن األطفــال املغرتبــن يف كثافــة تعرضهــم للتلفزيــون واإلنرتنــتنتيج ــة لعم ــل األم ،ب ــل عل ــى العك ــس حقق ــت نس ــبة ارتف ــاع مش ــاهدة لألطف ــال ذوي
األمه ــات غ ــر العام ــات حي ــث ج ــاءت بنس ــبة  ،%23مقاب ــل  %16.3فق ــط لألطف ــال
ـان لألطف ــال بغ ــض
الذي ــن تعم ــل امهاهت ــم ،وه ــو م ــا يؤك ــد أن ه ــذه الوس ــائل أصبح ــت إدم ـ ً
النظ ــر لعم ــل أمهاهت ــم ،وه ــو م ــا أكدت ــه نتائ ــج أخ ــرى ابلدراس ــة ح ــول ارتف ــاع نس ــبة موافق ــة
األمه ــات عل ــى أن أطفاهل ــم أصبحـ ـوا مدمن ــن لإلنرتن ــت والتلفزي ــون حي ــث بلغ ــت درج ــة
املوافق ــة عل ــى ه ــذه العب ــارة بنس ــبة .%66.6
 تق ــل وس ــائل التفاع ــل االجتماع ــي للطف ــل املغ ــرب ،حي ــث أظه ــرت النتائ ــج أنغالبي ــة األطف ــال املغرتب ــن لي ــس لديه ــم أق ــارب آخري ــن مقيم ــون معه ــم بنف ــس املن ــزل (الع ــم أو
اخل ــال أو اجل ــد واجل ــدة) بنس ــبة  ،%87كم ــا قلَّــت ع ــدد ال ـزايرات االجتماعي ــة ال ــي تق ــوم هب ــا
األســر املغرتبــة ابململكــة مــع أطفاهلــا ،وف ًقــا ملــا اوضحتــه نســبة  %56مــن أمهــات األطفــال،
أيضــا أن معظــم أمهــات األطفــال عينــة الدراســة بنســبة  %58مل تلحــق
كمــا أوضحــت النتائــج ً
تعويضــا ملــا يفتقــده مــن وســائل
أطفاهلــا ابلروضــات ،رغــم أمهيــة هــذه الروضــات للطفــل املغــرب
ً
التفاع ــل االجتماع ــي يف حمي ــط أس ـرته.
 تبني ظهور حاالت أتخر يف الكالم (النطق) ألكثر من نصف عينة الدراسة مناألطفال املغرتبني وف ًقا ملا أشارت إليه نسبة  %52من أمهات األطفال مقابل نسبة %48
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لديهم حاالت أتخر ،وتعد النسبة األخرية هذه كبرية مقارنة مبستوايت التأخر اللغوي لألطفال
املتواجدين مبوطنهم األصلي.
 اســتمرار حــاالت التأخــر لــدى غالبيــة األطفــال املغرتبــن إىل وصوهلــم ســن الثــاثســنوات وف ًقــا ملــا أوضحتــه نســبة  %68.3مــن أمهــات األطفــال ،جــاءت بعدهــا وصــول
الطفــل اىل ســن  4ســنوات بنســبة  ،%19مث التأخــر يف النطــق اىل أن وصــل عمــره  5ســنوات،
أيضــا انــه رغــم وجــود نســبة  %48حــاالت أتخــر لغــوي لــدى األطفــال
وأوضحــت النتائــج ً
املغرتبني عينة الدراســة واســتمرارها إىل وصوهلم ســن ثالث ســنوات ،إال أن نســبة عرض هؤالء
األطفــال ألخصائــي ختاطــب مل تتجــاوز نســبة .%32
 بينــت النتائــج عــدم وجــود اختــاف يف مســتوى اللغــة والــكالم لــدى األطفــال املولوديــنابململكــة واخواهتــم ممــن جــاءوا إليهــا بعــد ســن الثانيــة ،وف ًقــا ملــا أشــارت إليــه نســبة  ،%33مث
وجــود اختــاف بدرجــة كبــرة ابملركــز الثــاين بنســبة .%22
 ج ــاء مس ــتوى تركي ــز معظ ــم األطف ــال الذي ــن جيلس ــون ف ــرة طويل ــة أم ــام االنرتن ــتوالتلفزي ــون عن ــد تنفي ــذ األوام ــر ،مبس ــتوى متوس ــط بنس ــبة  ،%45.4ومس ــتوى تركي ــز
ضعي ــف بنس ــبة  ،%18.5مقاب ــل مس ــتوى تركي ــز ع ـ ٍ
ـال بنس ــبة  ،%34.5إال أن ــه مل يثب ــت
وج ــود ف ــروق دال ــة إحصائيًّــا ب ــن جمموع ــات األطف ــال عين ــة الدراس ــة يف مس ــتوى الرتكي ــز
تبع ــا لكثاف ــة تعرضه ــم للتلفزي ــون واإلنرتن ــت.
لديه ــم ً
 وابلنســبة الجتاهــات أمهــات األطفــال املغرتبــن حنــو التأث ـرات الــي حتدثهــا مشــاهدةالتلفزي ــون واإلنرتن ــت عل ــى أطفاهل ـ َّـن ،ج ــاءت العب ــارة اإلجيابي ــة "التلفزي ــون واإلنرتن ــت ينم ــي
مهــارات طفلــي يف معرفــة أشــياء مل يكــن يعرفهــا مــن قبــل" ،أعلــى درجــة موافقــة بنســبة ،%45
تلتهــا نســبة املوافقــة علــى عبــارة "رغــم جلــوس ابــي طويـ ًـا أمــام اإلنرتنــت أو التلفزيــون إال أنــه
ذكــي جــدًّا ومســتوى تركيــزه مرتفــع" وفقــا ملــا أكــده نســبة  %32مــن العينــة.
 ج ــاءت التأث ـرات الس ــلبية للتلفزي ــون واإلنرتن ــت كب ــرة وف ًق ــا مل ــا رأت ــه نس ــبة  %66م ــنأمه ــات األطف ــال عين ــة الدراس ــة ،حي ــث وافق ــت األغلبي ــة عل ــى عب ــاريت أن "أدم ــن طفل ــي
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مش ــاهدة التلفزي ــون ومواق ــع اإلنرتن ــت اخلاص ــة ابألطف ــال" و "جل ــوس طفل ــي ام ــام التلفزي ــون
واإلنرتنــت يؤث ـران بشــكل كبــر علــى ضعــف مســتوى فهمــه ملــا أقولــه لــه" ،كمــا وافقــت نســبة
 %41علــى عبــارة "أثــر جلــوس طفلــي طويـ ًـا أمــام شاشــات التلفزيــون واإلنرتنــت علــى ضعــف
مس ــتواه التحصيل ــي مبرحل ــة م ــا قب ــل املدرس ــة "املرحل ــه متهيدي ــة ."KG
 وفيمــا خيــص أتثــر التلفزيــون واإلنرتنــت علــى املســتوى اللغــوي للطفــل املغــرب اتضــحع ــدم الوض ــوح الكام ــل ملالم ــح التأث ــر الس ــليب للتلفزي ــون واإلنرتن ــت عل ــى املس ــتوى اللغ ــوي
واإلدراك ــي لألطف ــال املغرتب ــن كم ــا ت ــرى أمهاهت ــم حي ــث تب ــن ارتف ــاع نس ــبة االجت ــاه احملاي ــد
علــى مقيــاس هــذه العبــارات اخلاصــة ابلنمــو اللغــوي حيــث جــاءت بنســبة  ،%42كمــا تبــن
أن ــه يف ح ــن أش ــار نس ــبة  %15موافقته ــا بش ــدة ،عل ــى عب ــارة "حي ــاول طفل ــي ال ــذي يش ــاهد
ـرا ،جاهـ ًـدا كــي يقــوم بتوصيــل معلومــة يل" جنــد يف املقابــل أبــدت نســبة %13
التلفزيــون كثـ ً
اعرتاضه ــا بش ــدة عل ــى نف ــس العب ــارة .كم ــا أش ــار نس ــبة  %15موافقته ــم بش ــدة عل ــى عب ــارة
"ابــي مصــاب مبشــكالت بنطــق بعــض الكلمــات نتيجــة كثــرة تعرضــه للتلفزيــون واإلنرتنــت"
وهــي نفــس نســبة ممــن أكــدوا اعرتاضهــم بشــدة علــى نفــس العبــارة.

نتائج اختبار صحة الفروض:
 مل يثب ــت وج ــود عالق ــة ارتباطي ــة ب ــن مع ــدل تع ــرض األطف ــال املغرتب ــن للتلفزي ــونواإلنرتن ــت وح ــاالت التأخ ــر اللغ ــوي لديه ــم.
 ثب ــت وج ــود عالق ــة ارتباطي ــة ب ــن مع ــدل س ــاعات جل ــوس الوالدي ــن للتح ــدث م ــعأطفاهل ــم وح ــاالت التأخ ــر ل ــدى األطف ــال.
 مل تثبــت وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا بــن األطفــال املغرتبــن يف وجــود حــاالت أتخــرلغ ــوي بينه ــم وف ًق ــا مل ــدى قي ــام أس ــرهم ب ـزايرات عائلي ــة ألصحاهب ــم ومعارفه ــم ابململك ــة،
وم ــدى تواج ــد أق ــارب يقيم ــون معه ــم بنف ــس املن ــزل.
 مل تثبــت فرضيــة البحــث القائلــة "تــزداد حــاالت التأخــر ابلــكالم لــدى الطفــل األوحــدابألســرة املغرتبــة ابململكــة".
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مقرتحات الدراسة:
كل هذه النتائج وغريها الكثري مما توصلت إليه نتائج الدراسات السابقة تدق انقوس
اخلطر يف إعطاء مزيد من االهتمام بتأثريات التليفزيون على األطفال يف مرحلة تعلم الكالم.
لكن البحث حول اكتساب اللغة ال يعين أن التلفزيون أو االنرتنت مها املسببان املباشران
بدل من ذلك ،فإن الرسالة األهم هي أن األطفال يستفيدون من احملاداثت
للتأخر يف التعلمً .
احلقيقية واملتبادلة بينهم وبني والديهم أو البالغني مبحيطهم االجتماعي ،وتقليل وقت املشاهدة
مقابل زايدة الوقت الذي يقضونه يف حمادثة هادفة مع أطفاهلم ،ومن ذلك كله ميكن تقدمي
بعض هذه املقرتحات لدراسات مستقبلية يف هذا الصدد:
 إج ـراء مزيــد مــن الدراســات التجريبيــة علــى مســتوى عينــة كبــر مــن األطفــال خاصــةاملغرتبــن منهــم ملعرفــة أتثــر اإلعــام علــى مســتوى النمــو اللغــوي واإلدراكــي.
 البح ــث يف التأثـ ـرات الس ــلوكية للتلفزي ــون واإلنرتن ــت كتأث ــره عل ــى امله ــام التنفيذي ــةومس ــتوى إجن ــاز للطف ــل للمه ــام املطلوب ــة من ــه.
 إج ـراء دراســات ممتــدة للوصــول إىل نتائــج دقيقــة حــول أتث ـرات التلفزيــون واإلنرتنــتعلــى قــدرات الطفــل العقليــة.

توصيات الدراسة:
رغ ــم كل ه ــذه النتائ ــج إال أن ــه ال تـ ـزال هن ــاك موج ــات م ــن الدراس ــات املتع ــددة ال ــي
تتعل ــق بتنمي ــة وصح ــة لألطف ــال الصغ ــار الذي ــن يس ــتخدمون مجي ــع أش ــكال الوس ــائط الرقمي ــة
املرئيــة بشــكل متزايــد فهــي مل ولــن تتوقــف .ومهمــا تباينــت نتائــج الدراســات الســابقة إال أهنــا
تع ــد أدل ــة كافي ــة للتوصي ــة ابحل ــدود الزمني ــة الس ــتخدام الوس ــائط الرقمي ــة لألطف ــال م ــن عم ــر
س ــنتني إىل  5س ــنوات مب ــا ال يزي ــد ع ــن س ــاعة واح ــدة يوميًّــا إلاتح ــة الوق ــت ال ــكايف لألطف ــال
لالخنـ ـراط يف أنش ــطة أخ ــرى مهم ــة لصحته ــم ومنوه ــم ولتأس ــيس ع ــادات مش ــاهدة الوس ــائط
املرئي ــة (التلفزي ــون واإلنرتن ــت) وابإلضاف ــة إىل ذل ــك ،ف ــإن تش ــجيع اآلابء عل ــى التغي ــر إىل
احملت ــوى التعليم ــي واالجتماع ــي اإلجي ــايب والتعام ــل م ــع أطفاهل ــم ح ــول التكنولوجي ــا سيس ــمح
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لألطف ــال جب ــي أك ــر اس ــتفادة مم ــا ه ــو حاص ــل الي ــوم.
وهــذه بعــض التوصيــات الــي ميكــن تقدميهــا لــآابء واالمهــات الذيــن لديهــم أطفــال حتــت
ســن األربــع ســنوات وف ًقــا ملــا مت التوصــل اليــه مــن نتائــج:
 زايدة ساعات اجللوس مع الطفل ومشاركته اهتماماته ،مما يكسبه مزيد من املفرداتإجياب ابلطبع على منوه العقلي.
والكلمات اليت تزيد من النمو اللغوي لديه ،وهو ما ينعكس ً
 استبدال الوقت املخصص للشاشة ابللعب غري املنظم والتفاعل البشري ،فهو يعدفرصة للتفكري بشكل إبداعي ،وحل املشكالت وتطوير التفكري احلركي واملهارات واليت
بدل من االستهالك السليب للوسائط.
تعد أكثر قيمة لنمو دماغ الطفل ً
 االضطالع بدور نشط يف تعليم األطفال اللغة عن طريق املشاركة يف مشاهدة الربامجومناقشة ما جيري على الشاشة معهم.
 احلد من استخدام الشاشة إىل ما ال يزيد عن ساعة واحدة يف اليوم ،والبحث عنأنشطة أخرى لألطفال للقيام بذلك لبناء صحة جيدة ألجسادهم وعقوهلم ،و اختيار
وسائل اإلعالم التفاعلية والتعليمية واإلجيابية ،واملشاركة يف اللعب مع األطفال.
 زايدة معدالت التفاعل االجتماعي هلذه األسر املغرتبة مما يزيد معها زايدة النمواإلدراكي واكتساب مزيد من مفردات الكالم لألطفال يف هذه املرحلة.
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