
ــة والرســوم المتحركــة  تأثيــر  التعــرض لألفــام الكرتونيَّ
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ة والرسوم المتحركة في التليفزيون  تأثير  التعرض لألفام الكرتونيَّ
واإلنترنت على النمّو اللغوّي واإلدراكي لدى الطفل المغترب من 

وجهة نظر أمهاتهم
د. رشا محمد أحمد مرسي

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 130 مفردًة 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 
األطفال، كما  هؤالء  لدى  أتخر كبرية  حاالت  وجود  من  الرغم  على  لديه  لغوي  أتخر 
توصلت الدراسة إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيًّا يف مستوى تركيز الطفل املغرتب نتيجة 
املسببات  هي  ليست  والتلفزيون  االنرتنت  أن  على  يدلل  مما  واإلنرتنت  للتلفزيون  تعرضه 
الرئيسية لضعف مستوى اللغة أو اإلدراك لدى األطفال املغرتبني، وهو ما يستدعي إجراء 
تعرضه  وعادات  املدرسة  سن  دون  املغرتب   الطفل  حول  التجريبية  الدراسات  من  مزيد 

للتلفزيون واإلنرتنت وعالقتها بقدراته ومهارته املعرفية واإلدراكية. 

الكلمــات املفتاحيــة: االنرتنــت واالطفــال،  التلفزيــون واالطفــال، االطفــال املغرتبــني، 
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 ex-
posure 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 environ-
ment 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 de-
lays, despite the existence of significant delays in these chil-
dren. The study found no statistically significant differences 
at the level of concentration of the expatriate child as a result 
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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.



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

6                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

مقدمة:
يقضـــي األطفـــال الكثـــري مـــن الوقـــت يف مشـــاهدة التلفزيـــون علـــى العديـــد مـــن املنصـــات 
ســـواء مباشـــرة، أو غـــري مباشـــرة عـــر اإلنرتنـــت، وعـــر الفيديوهـــات وأقـــراص الفيديـــو الرقميـــة. 
وأثبتـــت الدراســـات وجـــود أتثـــريات عديـــدة هلـــذا التعـــرض للتلفزيـــون، إضافـــة إىل وســـائل 
اإلعـــالم اجلديـــدة علـــى األطفـــال، ودارت هـــذه التأثـــريات مجيعهـــا حـــول زايدة العنـــف لـــدى 
األطفـــال، العزلـــة عـــن حميطـــه اجملتمعـــي، الســـمنة، ومســـتوى التحصيـــل الدراســـي، والنمـــو 
ــة عـــر  ــذه املضامـــني املقدمـ ــذه الدراســـات إىل أن أتثـــري هـ ــارت نتائـــج هـ ــا أشـ املعـــريف... كمـ
هـــذه املنصـــات مـــن أفـــالم كرتـــون وبرامـــج وغريهـــا علـــى األطفـــال يكـــون أتثـــريًا تراكميًّـــا ،أي 
ــة  ــة تراكمـــات يوميـ ــر بـــل هـــي نتيجـ ــة هـــذه املضامـــني مـــدة شـــهر أو أكثـ ــر مـــن متابعـ ال يظهـ

 .)Gwen Dewar, 2018( تـــؤدي إىل نتائـــج عظيمـــة

إن أفـــالم الكرتـــون والرســـوم املتحركـــة املوجهـــة لألطفـــال مـــن املمكـــن أن متثـــل خطـــرًا حقيقيًّـــا 
وتتحـــول إىل مســـوم قاتلـــة لعقـــول أبـــرايء ال متيـــز بـــني الغـــث والثمـــني، ووجـــه اخلطـــر يف هـــذا عندمـــا 
تكـــون هـــذه املضامـــني موجهـــة ألطفـــال صغـــار يف مرحلـــة لبنـــاء ادمغتهـــم وســـط غيـــاب كامـــل 
مـــن الوالديـــن، وهـــذا مـــا أكـــده ديفيـــد هيـــل  يف مقالـــه املنشـــور علـــى موقـــع االكادمييـــة االمريكيـــة 
لطـــب األطفـــال  HealthyChildren.org )21 أكتوبـــر 2016(، يقـــول : "إن  الرتفيـــه 
ابلفيديـــو هـــو مثـــل  الغـــذاء العقلـــي  املخـــرب ألدمغـــة لألطفـــال الرضـــع واألطفـــال الصغـــار".

بلهجـــة  أفرادهـــا  يتكلـــم مجيـــع  بيئـــة ســـوية هبـــا  ينشـــأ يف  احلـــال ألي طفـــل  هـــذا هـــو 
واحـــدة، مبجتمـــع تتفاعـــل عناصـــره ومكوانتـــه مـــن أقـــارب وجـــريان وأصحـــاب، فكيـــف هـــو 
ــاعات  ــال إذن إذا كانـــت هـــذه العـــروض وتلـــك املضامـــني  تعـــرض بكـــم كبـــري ولعـــدد سـ احلـ
عـــن جمتمعـــه األصلـــي، ونشـــأ يف جمتمـــع   مغـــرتب  لطفـــل  متنوعـــة،  أكثـــر أبســـلوب وطـــرق 
الـــيت  الســـوية  االجتماعيـــة  والعالقـــات  الصحيـــة  االجتماعيـــة  البيئـــة  مقومـــات  أدىن  تنقصـــه 
تســـاعد علـــى النمـــو اللغـــوي واالدراكـــي الســـليم والـــيت بدورهـــا تقلـــل مـــن حجـــم أتثـــري وســـائل 
اإلعـــالم علـــى هـــذا الطفـــل، وهـــو مـــا نســـعى اىل الكشـــف عنـــه مـــن خـــالل هـــذه الدراســـة 

البحثيـــة علـــى عينـــة مـــن األطفـــال املصريـــني املغرتبـــني خـــارج وطنهـــم.
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الدراسات السابقة:
مــن خــالل االطــالع علــى الــرتاث العلمــي يف جمــال الدراســة وجــدت الباحثــة العديــد مــن 
الدراســات املتعلقــة بتأثــريات اإلنرتنــت والتلفزيــون علــى األطفــال ســواءً كانــت هــذه التأثــريات 

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".

األطفال  الستخدام  السلبية  "التأثريات  حول  أجريت  اليت  الدراسات  الثاين:  احملور 
للتلفزيون واإلنرتنت وتطبيقاته احلديثة".

أواًل- دراســات احملــور االول: "الدراســات الــي أجريــت حــول التأثــرات اإلجيابيــة 
لألفــام الكرتونيــة والرســوم املتحركــة يف التليفزيــون واإلنرتنــت بتطبيقاتــه املختلفــة"

دراســة  salwa s.alhari 2015 حــول 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 الرامج التلفزيونية التعليمية لألطفال قد تؤدي إىل تعلم املفردات. ويؤكد البحث على 
أمهية هذه الرامج التعليمية، لكنه يؤكد أيًضا أن التلفزيون ووسائل اإلعالم األخرى أصبحت 
لتعليم األطفال. مع  الطفل، ومن احلكمة استخدامها فقط كأداة داعمة  ضرورية يف حياة 
األخذ يف االعتبار ضرورة تفاعالت أولياء األمور الذين يشاهدون هذه الرامج مع أطفاهلم 
لتحسني تعلم الطفل للغة من الرامج 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, 2009 حول: فحص مدى ارتباط مشاهدة 
التلفزيون لألطفال ابملهارات املعرفية عند عمر 3 ســنوات:

أجريـــت هـــذه الدراســـة علـــى عينـــة قوامهـــا 872 طفـــاًل كانـــوا مشـــاركني يف مشـــروع فيفـــا ، 
من خالل دراســـة ممتدة، مبشـــاركة األمهات واألطفال من ســـن 6 أشـــهر وســـنة واحدة وســـنتني 
، مت مـــن خالهلـــا متابعـــة معـــدل مشـــاهدة التلفزيـــون اليومـــي، ابســـتخدام حتليـــالت االحنـــدار 
ــنتني مـــع  ــاهدة التلفزيـــون بـــني امليـــالد والسـ ــتقلة ملشـ متعـــدد املتغـــريات للتنبـــؤ ابالرتباطـــات املسـ
اختبـــار Peabody Picture Vocabulary Test III وتقييـــم واســـع النطـــاق لقـــدرات 
الطفـــل املعرفيـــة "تـــوازن حركـــة البصريـــة للطفـــل مـــع حركتـــه" عنـــد عمـــر 3 ســـنوات. أســـفرت 
نتائـــج الدراســـة أن متوســـط املشـــاهدة اليوميـــة للطفولـــة يف مرحلـــة الطفولـــة )الـــوالدة إىل ســـنتني( 
1.2 ســـاعة )أي أقـــل ممـــا وجـــد يف دراســـات أخـــرى هلـــذه الفئـــة العمريـــة. وفيمـــا يتعلـــق بنتائـــج 
العالقـــة بـــني التعـــرض لوســـائط اإلعـــالم و القـــدرات املعرفيـــة يف ســـن 3. بعـــد ضبـــط ســـن 
 ،Peabody Picture Vocabulary Test III األم، والدخـــل، والتعليـــم، ومعيـــار اختبـــار
واحلالـــة االجتماعيـــة، والتكافـــؤ، وعمـــر الطفـــل، واجلنـــس، والـــوالدة عنـــد الـــوالدة لعمـــر احلمـــل، 
ومـــدة الرضاعـــة الطبيعيـــة، والعـــرق، واللغـــة األساســـية، ومتوســـط مـــدة النـــوم اليوميـــة، وجـــدت 
الدراســـة أن كل ســـاعة إضافيـــة مـــن مشـــاهدة التلفـــاز يف ســـن الطفولـــة مل ترتبـــط بتقييـــم أو إمجـــايل 
التقييـــم املوحـــد القـــدرة البصريـــة يف ســـن 3 ســـنوات. ممـــا ينتـــج عنـــه نتيجـــة مهمـــة مغايـــرة لنتائـــج 
ــة  ــة الطفولـــة ال تبـــدو مرتبطـ ــابقة يف هـــذا اجملـــال وهـــي أن مشـــاهدة التلفـــاز يف مرحلـ أخـــرى سـ

ابملهـــارات اللغويـــة أو البصريـــة يف عمـــر 3 ســـنوات.

 Blue’s Clues  حول: فاعلية برانمج ،Daniel R. Anderson 2009 دراسة*
ابلتلفزيون يف تطوير مهارات التفكر وحل املشكات لدى أطفال ما قبل املدرسة: 

Blue’s Clues عبـــارة عـــن مسلســـل تلفزيـــوين يف مرحلـــة مـــا قبـــل املدرســـة مت تصميمـــه 
لتعزيـــز التمكـــن مـــن مهـــارات التفكـــري وحـــل املشـــكالت. تلخـــص هـــذه الورقـــة سلســـلة مـــن 
التطـــور  وعلـــى  التلفزيونيـــة  املشـــاهدة  ســـلوكيات  علـــى  الرانمـــج  بتأثـــري  املتعلقـــة  الدراســـات 
املعـــريف. وتشـــري ثـــالث دراســـات لســـلوك العـــرض إىل أن أطفـــال مرحلـــة مـــا قبـــل املدرســـة كانـــوا 
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يف مرحلـــة التعلـــم مـــن الرانمـــج لدرجـــة أهنـــم كانـــوا هادئـــني وموثوقـــني للغايـــة. عندمـــا أتقنـــوا 
 Blue’s Clues احملتـــوى أصبحـــوا أكثـــر فأكثـــر صوتيـــة وتفاعليـــة. حتـــول ميلهـــم للتفاعـــل مـــع
إىل برانمـــج آخـــر مـــن سلســـلة خمتلفـــة،  دراســـة طوالنيـــة تقـــارن األطفـــال الذيـــن يشـــاهدون 
ــتطيعون تلقـــي الرانمـــج ،وأن  ــا ال يسـ ــاهبني دميوغرافيًـ ــال مشـ ــاء"  أبطفـ ــن الزرقـ ــام "القرائـ ابنتظـ

الرانمـــج كان لـــه أتثـــري إجيـــايب علـــى التطـــور املعـــريف.

*دراســة حممــد الشــربيين 2006 حتــت عنــوان: "أســاليب تصميــم جمــات األطفــال 
اإللكرتونيــة علــى شــبكة اإلنرتنــت وعاقتهــا 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"، 
 Just for Kids The والعربية مثل جملة الفاتح وجملة فراس توون، أو األجنبية مثل جملة
Zoo books إىل تفضيل األطفال لشكل الرسوم املتحركة يف كل صفحات جمالت األطفال 
جمالت  أجزاء  بعض  يف  الفيديو  لقطات  لبعض  األطفال  استخدام  وتفضيل  اإللكرتونية، 
الصفحة  يف  املتحركة  البارزة  للعناوين  األطفال  تفضيل  إىل  ابإلضافة  اإللكرتونية،  األطفال 

الرئيسية جملالهتم اإللكرتونية على شبكة اإلنرتنت، ولعدد من النتائج األخرى.

األطفال  استخدام  "دوافع  بعنوان:  فؤاد2002  أبو احلسن  منال حممد   *دراسة 
للحاسبات اآللية وعاقتها ابجلوانب املعرفية":

 تناولــت هــذه الدراســة دوافــع اســتخدام األطفــال للحاســبات اآلليــة يف اجملــاالت املختلفــة 
وهي األلعاب، واإلنرتنت والتعليم، وبعض تطبيقات اإلنرتنت كالريد اإللكرتوين، والتخاطب 
نظريــة  علــى  الدراســة  اعتمــدت  املعلومــات،  عــن  والبحــث  الســمعي،  والتخاطــب  الكتــايب، 
االســتخدامات واإلشــباعات الــيت 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 والــيت بدورهــا عــززت مــن 
املعــارف املكتســبة عــر هــذا االســتخدام. "مــن أتليفــي" احبثــي يف نتائجهــا.

*دراســـة ريـــرب Rieber 1990 بعنـــوان: "أتثـــر فعاليـــة عـــرض الـــدروس العلميـــة 
الرســـوم املتحركـــة": ابســـتخدام 

اســتهدفت الدراســة التعــرف علــى أتثــري فعاليــة عــرض الــدروس العلميــة ابســتخدام الرســوم 
الرابــع  بلغــت 55 طفــاًل مــن الصــف  الدراســة علــى عينــة مــن األطفــال  املتحركــة، أجريــت 
اإلبتدائــى، 64 طفــاًل 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 التأثــرات الســلبية لألفــام 
الكرتونيــة والرســوم املتحركــة يف التليفزيــون واإلنرتنــت بتطبيقاتــه املختلفــة"

*دراســة  Lin LY, Cherng 2015 وآخريــن، حــول :"أثــر التعــرض للتلفزيــون 
علــى تطــور املهــارات املعرفيــة واللغويــة واحلركيــة لــدى األطفــال الرضــع":

قوامها75 طفاًل حتت سن  عينة  أجريت على  اليت  التجريبية  الدراسة  استهدفت هذه 
التلفزيون،  مشاهدة  يف  الصغار  األطفال  تعرض  معدالت  معرفة  اتيوان  جبنوب  شهرا   36
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 
من  75 طفاًل آخرين متماثلة ابلعمر واجلنس، أسفرت نتائج الدراسة على أنه من بني 75 
 67.4 يبلغ  يومي  معدل  الصغار  األطفال  شاهد  للتلفزيون،  متكرر  بشكل  تعرضوا  طفاًل 
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 
واحلركي  واللغوي  املعريف  التأخر  ارتباط  بوجود  أي  للتلفزيون،  متكرر  بشكل  تعرضوا  الذين 
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لدى األطفال الصغار بشكل كبري مبدى الوقت الذي يقضونه يف مشاهدة التلفزيون التعرض 
للتلفزيون على تنمية املهارات لألطفال الصغار أقل من 36 شهرًا من العمر. 

التحــدث  فاعليــة  *دراســة Weisleder A and Fernald A 2013، حــول 
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 
فــرتة طويلــة. كشــفت تســجيالت التفاعــالت بــني الوالديــن والرضيــع طــوال اليــوم يف املنــزل 
تباينًــا مذهــاًل بــني العائــالت يف مــدى اهتمــام القائمــني علــى رعايــة األطفــال أبطفاهلــم، وأصبــح 
األطفــال الرضــع الذيــن تعرضــوا للــكالم املوّجــه هلــم أكثــر فعاليــة يف فهــم ونطــق الكلمــات املألوفــة 
يف الوقــت احلقيقــي وكان لديهــم مفــردات معــرة أكــر يف عمــر 24 شــهرًا، علــى الرغــم مــن أن 
الــكالم الــذي مسعــه الطفــل ببســاطة مل يكــن مرتبطًــا بفهمــه للمفــردات. وأظهــرت نتائــج الدراســة  
أن  أتثــري الــكالم املوجــه لألطفــال علــى املفــردات التعبرييــة مت تفســريه مــن خــالل كفــاءة تلقــي 
وفهــم اللغــة لــدى األطفــال، ممــا يوحــي أن التحــدث مــع الكبــار يعــد جتربــة لغويــة أكثــر ثــراء ميكــن 
مــن خالهلــا تقويــة مهــارات املعاجلــة الــيت تســهل منــو اللغــة، أفضــل مــن هــؤالء األطفــال الذيــن 

يتعرضــون للتلفزيــون الــذي يقــل معــه حمادثتهــم مــع الكبــار.

:*دراسة Angeline S. Lillard 2011، حول: التأثر الفوري لبعض برامج التلفزيون 
على أداء بعض املهام لألطفال حتت سن 4 سنوات:

كان اهلــدف مــن هــذا البحــث  دراســة مــا إذا كان برانمــج تلفزيــوين ســريع املســار يؤثــر 
حلظيًّــا يف الوظيفــة التنفيذيــة لألطفــال يف ســن مــا قبــل املدرســة )علــى ســبيل املثــال، تنظيــم 
نفســه، قــوة الذاكــرة(، مــن خــالل حبــث جتريــي لعينــة عشــوائية قوامهــا ســتني مــن األطفــال يف 
الرســوم  التلفزيــون fast paced أو  الرســوم املتحركــة  ســن 4 ســنوات وتعريضهــم ملشــاهدة 
الكاريكاتوريــة التعليميــة أو رســم ملــدة 9 دقائــق. ومــن مث مت منحهــم 4 مهــام ينفذوهنــا، كأن 
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يبــي شــكاًل بلعبــة يدويــة، أو يرتــب هندامــه، أو أبســط املهــام الــيت تطلــب مــن الطفــل، أظهــرت 
النتائج أن األطفال الذين شــاهدوا الرســوم الكاريكاتورية التلفزيونية ســريعة اخلطى كان أداؤهم 
أســوأ بكثــري يف املهــام الوظيفيــة التنفيذيــة أكثــر مــن األطفــال يف اجملموعــات األخــرى 2 عنــد 

التحكــم يف متغــري اهتمامــات الطفــل، والعمــر، والتعــرض التلفزيــون.

أوصـــت النتائـــج بضـــرورة االنتبـــاه إىل أن 9 دقائـــق فقـــط مـــن مشـــاهدة رســـوم متحركـــة 
تلفزيونيـــة ســـريعة اخلطـــى كان لـــه آاثر ســـلبية فوريـــة علـــى الوظيفـــة التنفيذيـــة ألربعـــة أعـــوام، كمـــا 
أوصـــت اآلابء أبن يدركـــوا أن الرامـــج التلفزيونيـــة الســـريعة ميكـــن أن تصـــل إىل أقـــل مـــا يـــؤذي 

الوظيفـــة التنفيذيـــة لألطفـــال الصغـــار.

- دراســة ديريــر  Tomopoulos S, Dreyer BP2010. حــول: أتثــر وســائط 
االعــام علــى النمــو اللغــوي واملعــريف لــدى الرضــع:

هدفت هذه الدراسة حتديد ما إذا كانت مدة وحمتوى التعرض لوسائل اإلعالم لألطفال 
الرضع يف عمر 6 أشهر مرتبطني ابلتطور التطور املعريف واللغوي يف عمر 14 شهرًا، من خالل 
اجراء دراسة طويلة ممتدة  لـ 259 من األمهات والرضيع األمهات تتعلق بتنمية الطفل املبكرة، 

يف الفرتة من 23 نوفمر 2005 وحىت 14 يناير 2008.

أظهرت النتائج ارتباط مدة التعرض للوسائط يف سن 6 أشهر مع اخنفاض النمو املعريف 
يف عمر 14 شهرًا، مع تطور بطئ للغة. وتـَُعدُّ هذه الدراسة هي األوىل  لتقيم االرتباطات 
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 
دلياًل 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 لـــ Cooper NR. 2009 حــول: أتثــر بعــض األفــام التلفزيونيــة 
ســريعة اإليقــاع علــى انتبــاه األطفــال:

هدفــت هــذه الدراســة إىل البحــث حــول مــا إذا كانــت األفــالم الــيت يشــاهدها األطفــال 
تؤثــر علــى مســتوى انتباههــم  مــن خــالل حبــث جتريــي مت مــن خاللــه حتديــد عينــة عشــوائية مــن  
أطفــال املــدارس )الذيــن تــرتاوح أعمارهــم بــني 4-7 ســنوات( مــن خــالل جمموعتــني. مت تقــدمي 
كل جمموعــة إمــا بفيلــم ســريع اإليقــاع أو  األخــرى لفيلــم بطــئ اإليقــاع ال تزيــد عــن  3.5 دقيقــة 
لــراوي يقــرأ قصــة أطفــال. مباشــرة بعــد عــرض الفيلــم ، مت تقــدمي كال اجملموعتــني، وأظهــرت 
نتائــج الدراســة وجــود اختــالف يف  األداء ابختــالف اجملموعــة التجريبيــة والعمــر. علــى وجــه 
اخلصــوص ، حيــث  إن نســبة انتبــاه األطفــال ومعــدالت اخلطــأ ميكــن أن تتأثــر بتعــرض قصــري 
ا للتلفزيــون. وأكــدت نتائــج هــذا البحــث التجريــي أن 3.5 دقيقــة فقــط مــن مشــاهدة  جــدًّ

التلفزيــون ميكــن أن يكــون هلــا أتثــري خمتلــف علــى املشــاهد حســب ســرعة حتريــر الفيلــم.

أفــام الكارتــون  العدوانيــة يف  بعنــوان: "املظاهــر  *دراســة ســامية ســليمان رزق 
:")1994( األجنبيــة 

وقد  األجنبية،  الكارتون  أفالم  يف  العدوانية  املظاهر  على  التعرف  الدراسة  استهدفت 
اهتمت الدراسة بتوضيح أبعاد العنف ومظاهره العدوانية كما توجد يف أفالم الكارتون األجنبية 

مثل )سالحف النينجا( املوجهة للطفل املصري عر التليفزيون.

التعليق على الدراسات السابقة:
- تباينــت أهــداف الدراســات، فنجــد دراســات تبحــث يف التأثــريات اإلجيابيــة للتلفزيــون 
واإلنرتنــت  مثــل: فاعليــة بعــض الرامــج 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 حيدثه 
التلفزيون واإلنرتنت "فيما يتعلق أبثره على تنفيذ الطفل للمهام واالوامر اليت تطلب منه".
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- تباينـــت نتائـــج الدراســـات الـــيت أجريـــت علـــى أتثـــري التلفزيـــون واإلنرتنـــت بوســـائطه 
املختلفـــة علـــى الرضـــع واألطفـــال قبـــل ســـن املدرســـة، ففـــي حـــني أوضحـــت نتائـــج دراســـات 
التأثـــري الواضـــح للتلفزيـــون علـــى النمـــو اللغـــوي واملعـــريف للطفـــل، أكـــدت نتائـــج دراســـات 
اللغـــوي  والتأخـــر  التعـــرض  معـــدالت  بـــني  االرتباطيـــة  العالقـــة  هـــذه  وجـــود  عـــدم  أخـــرى 
واإلدراكـــي، يف حـــني أكـــدت اثلثـــة وجـــود متغـــريات أخـــرى تؤثـــر علـــى عمـــل هـــذه الوســـائل 

أمههـــا التحـــدث املباشـــر مـــع الوالديـــن والبالغـــني.

وأخرى  جتربيبة،  مناهج  بني  الدراسات  عليها  اعتمدت  اليت  املناهج  أنواع  تعددت   -
وصفية، 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 البحث 
العلمي 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. 

يف كتابـــة  هبـــا  االســـتعانة  ميكـــن  الـــيت  واألجنبيـــة  العربيـــة  املراجـــع  إيل  االهتـــداء   -
للدراســـة. النظـــري  اإلطـــار 

مشكلة الدراسة:
أثبتـــت بعـــض الدراســـات أّن كثـــرة مشـــاهدة األطفـــال للتلفزيـــون دون ســـن الســـنتني 
تعـــود عليهـــم بتأثـــريات ســـلبّية طويلـــة املـــدى؛ إذ تضعـــف مـــن تطـــّور اللغـــة، ومهـــارات القـــراءة، 
كمـــا تقلـــل مـــن مســـتوى الرتكيـــز، وُتشـــتت انتبـــاه الطفـــل، وُتضعـــف قـــوة الذاكـــرة قصـــرية املـــدى 
لديهـــم، ابإلضافـــة إىل مشـــاكل النـــوم واألرق الـــيت تتســـبب فيهـــا كثـــرة ُمشـــاهدة التلفزيـــون. 
)David L. Hill,2016(،كمـــا أشـــارت نتائـــج دراســـات أخـــرى إىل وجـــود صلـــة بـــني 
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مشـــاهدة األطفـــال التلفـــاز أتّخـــر تطـــّور اللغـــة لديهـــم، وتعلّـــم الـــكالم ببـــطء، وذلـــك بســـبب 
ــة الرائـــدة  ــة بـــني األطفـــال، والبالغـــني، وقـــد أثبتـــت الباحثـ ــاز يقلّـــل مـــن وقـــت احملادثـ أّن التلفـ
ــيا كـــول )Patricia Kuhl( مـــن خـــالل بعـــض التجـــارب  يف جمـــال اكتســـاب اللغـــة ابتريسـ
أن األطفـــال الـــذي يشـــاهدون الرامـــج التلفازيّـــة ويســـتمعون إليهـــا فقـــط يواجهـــون صعوبـــة 
ــة  ــر اللغـ ــّي لتطويـ ــتفيدون مـــن التفاعـــل االجتماعـ ــال يسـ ــم التحـــّدث والـــكالم؛ فاألطفـ يف تعلـ
لديهـــم، كمـــا تشـــري األحبـــاث إىل أن احملادثـــة هلـــا أتثـــري إجيـــايّب أقـــوى لتطويـــر اللغـــة، أكثـــر مـــن 

.)Gwen Dewar 2015]1[( االســـتماع للقصـــص، أو مشـــاهدة التلفـــاز

ا يوقفهــا مــن خــالل دمــج  وميكــن لــكل هــذه التأثــريات أن تــزداد قــوة عندمــا ال جتــد حــدًّ
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 خــالل تواجدهــا ابململكــة العربيــة الســعودية وتربيــة أطفاهلــا هنــاك كتجربــة شــخصية، 
ومالحظــة كثــري مــن األســر العاملــة ابململكــة تعــاين مــن تزايــد أعــراض أتخــر للــكالم، وانطــواء، 
ومنــو إدراكــي بطــئ ألطفاهلــم مقارنــة أبقراهنــم املوجوديــن مبصــر، وانطالقًــا مــن ذلــك ســعت 
الباحثــة مــن خــالل هــذه الدراســة الكشــف عــن مــدى أتثــري التعــرض لإلنرتنــت والتلفزيــون 
كوســيلتني أساســيتني يف إهلــاء األطفــال دون ســن املدرســة)4 ســنوات 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 أتثــري لتعــرض األطفــال املغرتبــني ابململكــة 

لإلنرتنــت والتلفزيــون علــى مســتوى النمــو اللغــوي واإلدراكــي لديهــم.

أمهية الدراسة:
• رغـــم تعـــدد البحـــوث الـــيت اجريـــت حـــول أتثـــريات وســـائل االعـــالم علـــى األطفـــال، 
علـــى  اإلعـــالم  وســـائل  دراســـة  النـــادرة  يف  الدراســـات  مـــن  الدراســـة  هـــذه  تـَُعـــدٌّ  ولكـــن 

األطفـــال املغرتبـــني خـــارج أوطاهنـــم.
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• تــزداد أمهيــة هــذه الدراســة مــع وجــود عــدد كبــري مــن املصريــني ابململكــة العربيــة الســعودية 
حيــث حتتــل اململكــة العربيــة الســعودية املرتبــة األويل مــن حيــث عــدد املصريــني العاملــني هبــا إذ 
يبلــغ عــدد املصريــني ابلســعودية حنــو 2.9 مليــون شــخص بنســبة 46.9% مــن املصريــني املقيمــني 

يف الــدول العربيــة وفقــا إلحصائيــة اجلهــاز املركــزي للتعبئــة واإلحصــاء 2017م.

أهداف الدراسة:
هتـــدف هـــذه الدراســـة إىل الكشـــف عـــن مـــدى وجـــود أتثـــري لوســـائل اإلعـــالم احلديثـــة 
لـــدى  واإلدراكـــي  اللغـــوي  النمـــو  مســـتوى  علـــى  احلديثـــة"  بتطبيقاتـــه  واالنرتنـــت  "التلفزيـــون 

املدرســـة. املصريـــني ابململكـــة دون ســـن  األطفـــال 

وذلك من خالل األهداف الفرعية التالية:
الكشــف عــن معــدالت تعــرض األطفــال املصريــني املغرتبــني ابلســعودية للتلفزيــون   

واإلنرتنــت.
رصــد أتثــري معــدالت هــذا التعــرض علــى املســتوى اللغــوي والنمــو اإلدراكــي هلــؤالء   

الدراســة. عينــة  األطفــال 
التعــرف علــى العوامــل الــيت ميكــن أن تؤثــر يف مســتوى أتثــري وســائل اإلعــالم علــى   

األطفــال. هلــؤالء  واإلدراكــي  اللغــوي  النمــو 

تساؤالت الدراسة:
ما معدل تعرض األطفال املصريني املغرتبني ابلسعودية للتلفزيون واإلنرتنت؟  -1

مـــا درجـــة أتثـــري معـــدالت تعـــرض األطفـــال املصريـــني املغرتبـــني لإلنرتنـــت والتلفزيـــون   -2
ــتوى اللغـــوي لديهـــم؟ علـــى املسـ

مـــا مـــدى أتثـــري تعـــرض األطفـــال املغرتبـــني لإلنرتنـــت والتلفزيـــون علـــى مســـتوى   -3
االدراكـــي؟ منوهـــم 
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مــا العوامــل الــيت ميكــن أن تؤثــر يف مســتوى أتثــري وســائل اإلعــالم علــى األطفــال   -4
الدراســة؟ حمــل  املغرتبــني 

فروض الدراسة:
املغــرتب مرتبــط  اللغــوي للطفــل  التأخــر  الدراســة علــى فرضيــة رئيســة وهــي أن  تعتمــد 
مبعــدالت تعرضــه للتلفزيــون حيــث إنــه  كلمــا زادت معــدالت التعــرض زاد احتماليــة وجــود 
حــاالت للتأخــر للطفــل، كمــا تفــرتض الباحثــة أنــه يــزداد أثــر اإلنرتنــت والتلفزيــون يف النمــو 
اللغــوي واإلدراكــي للطفــل مــع وجــود بعــض العوامــل الداعمــة لقــوة هــذا التأثــري والــيت بدورهــا 

تزيــد مــن معــدالت تعــرض الطفــل هلاتــني الوســيلتني، وأهــم هــذه العوامــل:
عدم وجود أطفال اخرين مع الطفل أو كونه الطفل األول"الوحيد ابألسرة".  .1

عمل األم.  .2
عدد ساعات جلوس الوالدين للتحدث مع الطفل.  .3

التحاقه ابلروضات وزايدة معدالت تفاعله مع اقرانه.  .4
عدد الزايرات اليت تقوم هبا أسرة الطفل املغرتب.  .5

6. وجود أقارب يقيمون معه بنفس مبنزل الطفل.

ومن ذلك كله ميكن صياغة فروض الدراسة كالتايل:

املغــرتب لإلنرتنــت  الطفــل  تعــرض  بــني معــدل  ارتباطيــة  الفــرض األول: توجــد عالقــة 
الــكالم. للطفــل يف  والتلفزيــون، وظهــور حــاالت أتخــر 

الفــرض الثــاين: توجــد عالقــة ارتباطيــة بــني معــدل ســاعات جلــوس الوالديــن للتحــدث مــع 
أطفاهلــم وظهــور حــاالت التأخــر لــدى األطفــال.

الفــرض الثالــث: "توجــد فــروق دالــة إحصائيًّــا بــني األطفــال املغرتبــني يف وجــود حــاالت 
أتخــر لغــوي بينهــم وفقــا ملــدى قيــام أســرهم بــزايرات 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 

وفًقا ملدى قيام أسرهم بزايرات عائلية ألصحاهبم ومعارفهم ابململكة.
ب- توجد فروق دالة إحصائيًّا بني األطفال املغرتبني يف وجود حاالت أتخر لغوي بينهم 

وفًقا 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: 

متثـــل جمتمـــع الدراســـة يف االســـر املصريـــة ابململكـــة العربيـــة الســـعودية ولديهـــم أطفـــال 
دون ســـن 4 ســـنوات.

وعلــى مســتوى العينــة، مت االعتمــاد علــى العينــة املتاحــة نظــرًا النتشــار اجلاليــة املصريــة 
يف كافــة حمافظــات اململكــة الــيت تبعــد عــن بعضهــا آالف الكيلــو مــرتات، ومت االعتمــاد علــى 
توزيــع اإلســتمارة إلكرتونيًّــا عــر رفعهــا علــى google drive   وإرســاهلا جملموعــات األمهــات 
املصــرايت ابململكــة عــر تطبيــق الواتــس اب والفيــس بــوك، ووصــل عــدد مــن اســتجابوا للبحــث 

مــن األســر حــوايل 130 أســرة بواقــع 130 اســتمارة.

نوع الدراسة:
ــه إىل وصـــف الظاهـــرة  ــة الـــيت تتجـ ــة البحـــوث الوصفيـ تنـــدرج هـــذه الدراســـة ضمـــن فئـ
هتـــدف  أهنـــا  أي  عليهـــا،  تتواجـــد  الـــيت  الظـــروف  ظـــل  أي يف  هـــي،  ندرســـها كمـــا  الـــيت 
الدراســـة  وتســـتهدف  املختلفـــة.  ومالبســـاته  بظروفـــه  احلـــايل  املوقـــف  علـــى  التعـــرف  إىل 
الراهنـــة وصـــف درجـــة عالقـــة تعـــرض الطفـــل املغـــرتب للتلفزيـــون واإلنرتنـــت ابلنمـــو اللغـــوي 
واإلدراكـــي لديـــه، وذلـــك هبـــدف احلصـــول علـــى املعلومـــات الكافيـــة الدقيقـــة حـــول أتثـــري 
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هـــذه الوســـائل علـــى مســـتوى اللغـــة واالدراك لديـــه.

مناهج الدراسة وأدواهتا :
بنــاًء علــى نــوع الدراســة وأهدافهــا اعتمــدت الباحثــة علــى منهــج املســح اإلعالمــي الــذي 
يـُّعــدُّ جهــًدا علميًّــا منظًمــا للحصــول علــى بيــاانت ومعلومــات وأوصــاف عــن الظاهــرة موضــوع 
البحــث ، وذلــك هبــدف تكويــن القاعــدة األساســية مــن البيــاانت واملعلومــات املطلوبــة عــن 

الظاهــرة حمــل البحــث. )حســن، مســر 2006، ص14(.

وىف إطــار منهــج املســح اإلعالمــي تعتمــد البحــث علــى أســلوب املســح ابلعينــة مــن خــالل 
دراســة عينــة مــن األطفــال املغرتبــني ابلســعودية ومعــدالت تعرضهــم لوســائل االعــالم املرئيــة 

"التلفزيــون، واإلنرتنــت" ورصــد أثــر ذلــك التعــرض علــى النمــو اللغــوي واإلدراكــي لــه.

أدوات مجع البياانت:
حتديـــد  خـــالل  مـــن  اإلســـتبيان  إســـتمارة  إبعـــداد  الباحثـــة  قامـــت  االســـتقصاء:    -
البيـــاانت املطلـــوب مجعهـــا مـــن عينـــة األمهـــات املقيمـــات ابململكـــة العربيـــة الســـعودية ولديهـــا 
أطفـــال أقـــل مـــن 4 ســـنوات، يف شـــكل جمموعـــة مـــن األســـئلة تصـــب مجيعهـــا يف  حتقيـــق 

أهـــداف الدراســـة واإلجابـــة عـــن تســـاؤالهتا.

- املقابلــة احلــرة "غــر املقننــة": يقصــد ابملقابلــة احملادثــة اجلــادة هبــدف التوصــل إيل 
بيــاانت ومعلومــات ذات صلــة مبوضــوع الدراســة وتتوفــر هلــا درجــة كبــرية مــن الثقــة والصــدق، 
وهــي املقابلــة الــيت تركــز علــى التفاعــل اللفظــي املنظــم بــني الباحــث واملبحــوث لتحقيــق هــدف 
البحــث )عبــد احلميــد، حممــد 1993، ص232(، والــيت مت إجراؤهــا مــع بعــض أمهــات 
األطفــال املغرتبــني ابململكــة، حيــث مت توظيــف هــذه األداة الســتكمال بعــض البيــاانت الــيت مل 
جتــب عليهــا إســتمارة اإلســتبيان خاصــة يف مرحلــة تفســري النتائــج، لظهــور بعــض النتائــج الــيت 
حتتــاج إىل تفســري، وقــد اقتصــر االعتمــاد علــى هــذه األداة مــع عــدد قليــل مــن االمهــات، حيــث 
تعــذر اســتخدامها مــع كل مفــردات العينــة لبعــد احملافظــات الــيت يقيمــن هبــا ابململكــة ولكــن مت 
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التواصــل مــع بعضهــن عــر املقابــالت التليفونيــة، وعــر تطبيــق الواتــس آب للرســائل.

- املاحظة: األداة األساسية اليت بي عليها هدف البحث، فمن خالل معايشة الباحثة 
للمجتمع السعودي رصدت حاالت أتخر لغوي وإدراكي لدى الطفل املصري أثناء جتوله 
مع والديهم ابملوالت أو أماكن التنزه واحلدائق وغريها. ومالحظة اصطحاب هؤالء األطفال 
أينما ذهبوا. مما أاثر االهتمام أبمهية دراسة مدى وجود عالقة بني  لألجهزة احلديثة معهم 

التعرض لوسائل اإلعالم وحاالت التأخر اللغوي هذه.

 األساليب اإلحصائية املستخدمة يف البحث:
قامــت الباحثــة إبجــراء التحليــل اإلحصائــي لبيــاانت هــذه الدراســة مــن خــالل اســتخدام 

االختبــارات اإلحصائيــة التاليــة :

1- التكرارات البسيطة والنسب املئوية.

2- املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية .

 One Way Analysis of Variance 3- حتليـــل التبايـــن ذي االجتـــاه األحـــادي
ANOVA لدراســـة الفـــروق اإلحصائيـــة بـــني املتوســـطات احلســـابية للمجموعـــات يف 

أحـــد متغـــريات الدراســـة .

4- معامـــل ارتبـــاط بريســـون Pearson Correlation  لدراســـة شـــدة واجتـــاه العالقـــة 
االرتباطيـــة بـــني متغرييـــن مـــن متغـــريات الدراســـة.

6- اختبـــار “ت” T.Test للمجموعـــات املســـتقلة لدراســـة الفـــروق بـــني املتوســـطني 
احلســـابيني جملموعتـــني مـــن املبحوثـــني علـــي أحـــد متغـــريات الدراســـة.

7- اختبـــار كا2  جلـــداول التوافـــق لدراســـة الداللـــة اإلحصائيـــة للعالقـــة بـــني متغرييـــن مـــن 
املســـتوى األمســـى.
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التعريفات اإلجرائية للدراسة:
التأخر اللغوي: حالة من حاالت أتخر الطفل يف النطق ملرحلة ما بعد سن السنتني، 
معايشتها   املظاهر من خالل  الباحثة من رصد هذه  متعددة، متكنت  التأخر مظاهر  وهلذا 
لواقع  التأخر النمو اللغوي لدى األطفال املغرتبني ابململكة وعر املعلومات اليت مت الوصول 
إليها من خالل املقابالت غري املقننة مع أمهات األطفال ابململكة، واليت كانت تدور حول:

أتخر النطق إىل ما بعد السنتني أو الثالثة .  .1
النطق غري السليم لبعض الكلمات.  .2

عدم فهم ما يسمعه من الفاظ.  .3
توصيل املعلومة مبجهود كبري.  .4

عدم تكوين مجلة مفيدة للتعبري عن نفسه.  .5
التلفظ بكلمات ابللغة العربية الفصحى اليت غالًبا ال يدرك معناها.  .6

ببيئـــة  لتواجدهـــم  نظـــًرا  “معربـــة”  أو  خمتلفـــة  عربيـــة  بلهجـــات  بكلمـــات  التلفـــظ   .7
اململكـــة الـــيت تتســـم بتعـــدد اللهجـــات نظـــًرا لتعـــدد اجلنســـيات، فنجـــد مســـئول األلعـــاب 
ابملالهـــي بنجالديشـــي، وراعـــي حمـــالت منتجـــات األطفـــال هنـــدي، وجـــريان ســـعوديني 

او ســـوريني، وأســـرة مصريـــة وهكـــذا.

النمـــو اإلدراكـــي: يســـاعد النمـــو الطبيعـــي للغـــة علـــى تنميـــة هـــذه اجلوانـــب اإلدراكيـــة 
للطفـــل؛ فعلـــى الرغـــم مـــن إمكانيـــة نطـــق الطفـــل الي لفـــظ أو كلمـــة يتـــم تكرارهـــا  أمامـــه 
إال أنـــه ال يعـــي إدراك معـــى هـــذه الكلمـــة إال إذا كان لديـــه مســـتوى إدراك معـــني، وتشـــمل 

ــا يلـــي: ــو اللغـــوي مـ ــلبية لضعـــف النمـ ــر السـ املظاهـ
- ضعف ذاكرة املدى القصري.

- تشتت االنتباه وضعف مستوى الرتكيز.
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- ضعف فهم األمور من حوله، نتيجة ضعف مستوى النمو اللغوي لديه.
- ضعــف القــدرات اإلبداعيــة واالبتكاريــة لديــه كأن يكــون لعبــه أو يبــي أشــكااًل إبداعيــة 
...أو حيــل لغــز عــر األلعــاب غــري اإللكرتونيــة “ اليدويــة”، كأن يرســم ويلــون األشــياء 

مــن حولــه بشــكل إبداعــي”، أو حيكــي قصــة مــن وحــي خيالــه ...إخل

اإلطار النظري للدراسة:
النمو اإلدراكي:

يتميـــز النمـــو العقلـــي يف مرحلـــة الطفولـــة ابلنمـــو الســـريع ويؤثـــر يف هـــذا النمـــو اخللفيـــة 
االجتماعـــي  فاملســـتوى  اإلعـــالم  ووســـائل  واملدرســـة  لألســـرة  واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة 
األخـــرى  العوامـــل  ثبـــات  شـــريطة  الـــذكاء،  منـــو  إعاقـــة  إىل  يـــؤدي  املنخفـــض  واالقتصـــادي 
ويرجـــع ذلـــك إىل قلـــة وحمدوديـــة فـــرص التعليـــم ونقـــص التشـــجيع مـــن انحيـــة الوالديـــن ونقـــص 
االاثرة العقليـــة ابملنـــزل، فالنمـــو العقلـــي يف هـــذه املرحلـــة يشـــجعه ويدعمـــه املـــدح والثنـــاء. 

)شـــعبان كامـــل 1999م، ص7(

القدرات العقلية للطفل:
أظهــرت الدراســات أن هنــاك نوعــني مــن أنــواع 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 ويشــري 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 الــيت يتــم تطويرهــا وتعزيزهــا.       فالتنميــة املعتمــدة علــى اخلــرة 
هــي نتيجــة جتــارب مــدى احليــاة الــيت ختتلــف ابختــالف األفــراد بنــاًء علــى املواقــف والظــروف 
االجتماعيــة والثقافيــة، الــيت يتعــرض هلــا الطفــل إلثــراء خراتــه، مثــل اللعــب التفاعلــي مــع لعبــة 
الســيارات وغريهــا مــن األشــياء الــيت تتحــرك؛ اللعــب مــع الكتــل والكــرات واألكــواب. وحتفيــز 
اللعــب وجهــا لوجــه، ميكــن أن يعــزز تطويــر أدمغــة األطفــال، فعلــى ســبيل املثــال، وجــدت دراســة 
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ممتــدة أن ألكثــر مــن 350 رضيعــاً تــرتاوح أعمارهــم بــني 5 إىل 24 شــهرًا أن معــدل تفاعــالت 
األم  مــع رضيعهــا يف اخلمــس األشــهر االوىل تنبــأت بــزايدة نشــاط الدمــاغ يف القشــرة املخيــة 
قبل اجلبهية يف عمر 10 و 24 شــهرًا، مما يشــري إىل أن الوالدين قد يســهما بشــكل كبري جدا  

.)David Bagnall.2019. p126( يف منــو الدمــاغ يف مرحلــة الطفولــة

القـــدرات  منـــو  يف  تؤثـــر  الـــيت  العوامـــل  مـــن  عـــدًدا  هنـــاك  أن  النفـــس  علمـــاء  أوضـــح 
العقليـــة للطفـــل، فالنمـــو العقلـــي للطفـــل يرتبـــط ابلنمـــو االجتماعـــي وقـــدر االنفعـــال النفســـي 
واالجتماعـــي لديـــه، فاألطفـــال الذيـــن يعتمـــدون علـــى والديهـــم يكـــون تقدمهـــم العقلـــي أقـــل 
مـــن أولئـــك الذيـــن يقطعـــون شـــوطًا كبـــريًا يف طريـــق االســـتقالل االنفعـــايل واالجتماعـــي، 
كذلـــك فـــإن األطفـــال الذيـــن يعانـــون مـــن القلـــق يكـــون حتصيلهـــم ومنوهـــم العقلـــي بصفـــة 
عامـــة أضعـــف مـــن رفاقهـــم مـــن الذيـــن ال يعانـــون القلـــق، كمـــا أن البنـــات يف هـــذه املرحلـــة 
يتميـــزون عـــن البنـــني يف الـــذكاء حبـــوايل نصـــف ســـنة، ووســـائل اإلعـــالم والتلفزيـــون واملســـرح 
والتفكـــري  احليـــاة  وإاثرة  العقـــي  النمـــو  علـــى  أتثريهـــا  إنـــكار  ميكـــن  ال  األطفـــال  وجمـــالت 

وتوســـيع احلصيلـــة الثقافيـــة للطفـــل، وتشـــمل هـــذه املرحلـــة:

أوىل هـــذه القـــدرات هـــو الـــذكاء: الـــذي يعـــرف أبنـــه القـــدرة علـــى االبتـــكار والفهـــم واحلكـــم 
الصحيـــح والتوجـــه اهلـــادف الســـلوك، أمـــا عنـــد بياجيـــه فهـــو حتســـن ارتقائـــي منظـــم لألشـــكال 

املعرفيـــة الـــيت تنشـــأ مـــن اتريـــخ خـــرات الفـــرد. )شـــعبان كامـــل، ص8(.

اثنًيا: االبتكار الذي يعرف أبنه: التفكري والعمل املبدع اجلديد غري العادي الذي يزيد 
مدى االنتباه وقوته اإلجيابية اليت تعطي دفًعا للرتكيز ابنتظام، ويف هذه املرحلة تظهر العمليات 
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 واخلرات اليت 

يتعرض هلا والفرص اليت تتاح له لتعلم املفاهيم )شعبان كامل، ص22(.
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أتثر التلفزيون واإلنرتنت على مخ األطفال:
علــى الرغــم مــن اجتــذاب التلفــاز للطفــل الّرضيــع  مبــا يتميــز بــه مــن احلركــة واأللــوان إال 
أن هــذا الطفــل املغلــوب علــى أمــره  ال ميلــك القــدرة علــى معرفــة معــاين تلــك احلــركات وهــذه 
الصــور، حيــث حيتــاج دماغــه إىل مثانيــة عشــر شــهرًا تقريبًــا إلدراك الرمــوز واحلــركات وربطهــا 
مبعانيهــا، لذلــك فــإّن تطــّور دمــاغ الطفــل يعتمــد علــى التعلُّــم التفاعلــي، أي ابلتحــدُّث مــع 
األشــخاص مــن حوهلــم، حــىت ولــو مل يفهمونــه، ورؤيــة وجــوه مــن حيّبوهنــم، ومســاع أصواهتــم، وملــس 
األشــياء وحتريكهــا ورميهــا، وعــدم تقييــد منــو الطفــل وتطــّوره املعــريف مبُشــاهدة التلفزيــون والوســائل 

.)David L. Hill, 2016( احلديثــة بكثــرة

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 
لألطفال  التفاعلية  اإلعالم  لوسائل  التعليمية  اإلمكاانت  يف  األمل  من  الكثري  وجود  من 
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 
الزمنية ، ولكن أيًضا التأكيد على أمهية استخدام وسائل اإلعالم املشرتكة بني الوالدين والطفل 

وختصيص وقت حمدد للطفل للمشاركة يف أنشطة صحية أخرى تنموية.

مرحلة ما قبل املدرسة ووسائل اإلعام والتعلم: 
تزايــدت الدراســات الــيت حبثــت يف فاعليــة بعــض الرامــج والتطبيقــات التعليميــة إلكســاب 
األطفــال عــدًدا مــن املهــارات مثــل مهــارات اللغــة ومهــارات القــراءة و الكتابــة، وأشــارت 
بعــض نتائجهــا ان للرامــج التلفزيونيــة املصممــة جيــًدا، مثــل Sesame Street  دوًرا مهمــا 
يف حتســني النتائــج اإلدراكيــة واملعرفيــة والتفاعــالت  االجتماعيــة لألطفــال مــن عمــر 3 إىل 
5 ســنوات وأيضــا مــن العمــر 11، 12 والــيت بدورهــا أســهمت يف حتقيــق أساســيات منــو 
ســليمة لصحــة الطفــل وحتقيــق احتياجاتــه التنمويــة )مثــل الوقايــة مــن الســمنة والتفكــري املــرن 
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 ،)PBS( كمــا أظهــرت تقييمــات التطبيقــات مــن ورشــة مسســم وخدمــة اإلذاعــة العامــة .)
وبعــض الرامــج املصممــة “فعاليــة يف تعليــم مهــارات القــراءة والكتابــة ملرحلــة مــا قبــل املدرســة 
)salwa s.alhari 2015(، ولكــن يــرى بعــض الباحثــني أن معظــم التطبيقــات الــيت يراهــا 
الفئــة “التعليميــة” يف متاجــر التطبيقــات ال حتتــوي علــى أي دليــل علــى  اآلابء يف إطــار 
التعليــم ، وال تقــوم هــذه  املهــارات املدرجــة علــى املناهــج الدراســية املعتمــدة  فعاليتهــا يف 
، وال تســتخدم إال القليــل مــن املعايــري الســليمة املقدمــة  مــن قبــل املتخصصــني يف التنميــة 
)الوالــد  بــني  املشــرتك  للتفاعــل  غــري مصممــة  عــام  بشــكل  التطبيقــات  ومعظــم  املربــني،  أو 
التفكــري  مهــارات  أن  علــى  لــآابء  التأكيــد  الدراســات ضــرورة  هــذه  أوضحــت  والطفــل(، 
العليــا والوظائــف التنفيذيــة األساســية للنجــاح يف املدرســة ، مثــل اســتمرارية املهــام والتحكــم 
يف االنفعــاالت وتنظيــم العاطفــة والتفكــري اإلبداعــي والتفكــري املــرن ، يتــم اكتســاهبا  بشــكل 
أفضــل مــن خــالل اللعــب غــري املنظــم وغــري االجتماعــي )غــري الرقمــي(، وكذلــك مــن خــالل 

.)David L. Hill, 2016( التفاعــالت بــني الوالديــن والطفــل

الطفل: نوم  التلفزيون على معدالت  أتثرات 
التعـرض لوسـائل اإلعـالم ووجـود  ارتبـاط زايدة مـدة  النتائـج لدراسـات أخـرى  أظهـرت 
جهـاز تلفزيـون أو كمبيوتـر أو جهـاز حممـول يف غرفـة النـوم يف مرحلـة الطفولـة املبكـرة يقلـل مـن 
معـدل النـوم يف الليلـة "االرق". حـىت األطفـال الرضـع املعرضـني لوسـائل اإلعـالم يف سـاعات 
املسـاء يظهـرون مـدة نـوم ليليـة أقصـر بكثـري مـن هـؤالء الذيـن ال يتعرضـون للشاشـة مسـاءا 
)Vijak, khana N.2015(. وتشـمل اآلليـات الكامنـة وراء هـذه العالقـة يف ان التعـرض 
والتحديـق ابلشاشـة يعمـل علـى إاثرة احملتـوى وقمـع امليالتونـني الداخلـي بواسـطة الضـوء األزرق 

.)Salti R, Tarquini R, Stagi S, et al 2015( املنبعـث مـن الشاشـات

مستوى النمو اللغوي وعاقته ابلتعرض للتلفزيون واإلنرتنت:
يذكـــر علمـــاء النفـــس أن الطفـــل عندمـــا يلتحـــق ابملدرســـة االبتدائيـــة يكـــون حمصولـــه اللغـــوي 
مـــن مفـــردات تضـــم مـــا يقـــرب مـــن 2500 كلمـــة، فاألطفـــال يتحدثـــون علـــى الرغـــم مـــن عـــدم 
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نضجهـــم العقلـــي دون االهتمـــام مبـــن حوهلـــم مـــن حيـــث فهـــم أو عـــدم فهـــم كالمـــه، واألطفـــال 
يف مســـتوايت االجتماعيـــة والثقافيـــة املرتفعـــة ميلكـــون حصيلـــة أكـــر مـــن األلفـــاظ والكلمـــات، 
وقـــد يرجـــع ذلـــك إىل احتكاكـــه مبجموعـــة مـــن املثقفـــني الديـــن يتميـــزون بتجـــارب وثقافـــة خاصـــة 
ابإلضافـــة إىل خـــرة هـــؤالء األطفـــال لبعـــض كالكتـــب واجملـــالت وغريهـــا ممـــا توفـــره لـــه اســـرته )فـــرج 
كامـــل ص7(، ويف هـــذا الســـياق ذكـــرت األكادمييـــة األمريكيـــة لطـــب األطفـــال )AAB( أن 
الطفـــل الطبيعـــي يكتســـب مـــا بـــني 10:15 ألـــف كلمـــة مـــا بـــني عمـــر الســـنتني اىل 5 ســـنوات( 

.)healthy.org( نتيجـــة كل هـــذه التفاعـــالت

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

يريدونه1. 

أتثر التلفزيون واملواد املرئية ابإلنرتنت على املستوى اللغوي لدى الطفل:
منــذ اخرتاعــه منــذ 60 عاًمــا تقريًبــا، كان التلفــاز ينظــر اليــه دائًمــا علــى أنــه ضــار ألدمغــة 
األطفــال. كانــت االهتامــات موجهــه يف اجتــاه أنــه وســيط ســلي للطفــل، لكنــه اكتســب قــدرًا 
كبــريًا مــن اجلاذبيــة مــع ظهــور برامــج التعليــم قبــل املدرســي يف الســبعينيات عندمــا ذكــر بعــض 

املعلمــون أن األطفــال بــدأوا املدرســة “ابمتــداد مخــس دقائــق مشــاهدة  فقــط.

ففي الواقع أثبتت األدلة املبكرة  فوائد تربوية لرامج مرحلة ما قبل املدرسة عالية اجلودة، 
ومع ذلك  فقد تطور املشهد اإلعالمي بشكل كبري منذ ذلك احلني. على الرغم من أن الطفل 
يف عام 1970 بدأ مشاهدة التلفزيون يف عمر 4 سنوات وكان معدل استهالكه للتلفزيون من 

https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/toddler/Pages/Language-Delay.aspx .1
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3 إىل 4 ساعات يف اليوم، يبدأ الطفل اليوم مبشاهدة التلفاز يف عمر األربع  أشهر، ويتواصل 
مع وسائل اإلعالم ملدة تصل إىل 8 ساعات 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".

ومـــع ذلـــك  فـــإن النقاشـــات حـــول هـــذه التأثـــريات  ليســـت يف كميـــة املشـــاهدة ولكـــن كـــم 
مـــن هـــذه الكميـــة يتـــم مراقبتهـــا. فـــال ميكـــن القـــول أبن التلفزيـــون لـــه أتثـــري جيـــد أو ســـيئ علـــى 
الطفـــل، بـــل هنـــاك  برامـــج جيـــدة وأخـــرى ســـيئة. ومـــا جيعـــل الرامـــج جيـــدة أو ســـيئة ليـــس فقـــط 
مـــع احملتـــوى نفســـه ولكـــن مـــع مـــا يعـــرف يف أحبـــاث االتصـــاالت ابلســـمات االساســـية هلـــذا 
احملتـــوى. فبعـــض املضامـــني "الرامـــج" تتقـــدم بشـــكل طبيعـــي )علـــى ســـبيل املثـــال، التفاعـــالت 
بـــني اإلنســـان والكائنـــات حولـــه مثـــل عـــامل مسســـم(، وبعضهـــا ســـريع )علـــى ســـبيل املثـــال، ســـبونج 
بـــوب(. واثلثـــه تتســـم ابحلركـــة البطيئـــة )علـــى ســـبيل املثـــال، حـــي روجـــر(. ابإلضافـــة إىل وتـــرية 
العـــرض، فبعـــض العـــروض تغـــري املشـــاهد أكثـــر مـــن ثـــالث مـــرات يف الدقيقـــة، يف حـــني أن 
البعـــض اآلخـــر لديهـــم اســـتمرارية أكـــر. وهـــي تعتمـــد علـــى النظريـــة القائلـــة أبن الســـرعة الســـريرية 
وتسلســـل بعـــض الرامـــج قـــد يـــؤداين إىل فـــرض قيـــود علـــى الدمـــاغ أو أجـــزاء منـــه، ممـــا يـــؤدي 
علـــى املـــدى الطويـــل إىل عجـــز الدمـــاغ . علـــى الرغـــم مـــن أن هـــذا التأثـــري قـــد ظهـــر يف الدراســـات 
القائمـــة علـــى املالحظـــة لـــكل مـــن الرضـــع واألطفـــال األكـــر ســـنًّا، إال أنـــه ال يـــزال موضـــع 
جـــدل .ففـــي حـــني أشـــارت نتائـــج بعـــض الدراســـات أن الســـماح لألطفـــال مبشـــاهدة القنـــوات 
متنعهـــم مـــن التفكـــري والتحليـــل واســـتخدام خياهلـــم، هـــذا ألن مشـــاهدة التلفزيـــون ال تغـــذي 
العقـــل، كمـــا أنـــه يـــؤدي إىل أتخـــري تطويـــر املهـــارات اللغويـــة واالجتماعيـــة ، حيـــث إن مشـــاهدة 
الرامـــج التلفزيونيـــة هـــي شـــكل مـــن أشـــكال التواصـــل أحـــادي االجتـــاه وال متنـــح األطفـــال فرصـــة 
للتفاعـــل. وابلتـــايل، فـــإن مشـــاهدة التلفزيـــون هلـــا آاثر ســـلبية متعـــددة علـــى النمـــو العقلـــي 
لألطفـــال، جنـــد دراســـات أخـــرى عديـــدة جـــاءت بنتائـــج إجيابيـــة الكتســـاب األطفـــال مهـــارات 
ــل جـــدل واســـع بـــني  ــن يبقـــى الســـؤال حمـ ــم قبـــل مشـــاهدهتم هلـــذه الرامـــج. ولكـ مل تكـــن لديهـ
أوســـاط الباحثـــني وهـــو هـــل للتلفزيـــون والتعـــرض للوســـائل احلديثـــة  أتثـــري علـــى تنميـــة اجلانـــب 

.)p75 Dimitri A Christakis( اللغـــوي لـــدى الطفـــل؟
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دور احملاداثت مع البالغن يف تطور اللغة لدى األطفال:
يوضـــح الـــرتاث البحثـــي الـــذي يـــدرس العالقـــة بـــني إدخـــال املفـــردات اللغويـــة يف ســـن مبكـــر 
للطفـــل واكتســـاب اللغـــة يف وقـــت الحـــق  أن جـــودة وكميـــة الـــكالم املوجـــه مـــن األم إىل الطفـــل 
 Laura A. Shneidman( .هـــي مؤشـــر قـــوي علـــى الكفـــاءات اللغويـــة الالحقـــة للطفـــل
et al  2009( عـــالوة علـــى ذلـــك ، فقـــد وجـــد مـــن خـــالل هـــذه البحـــوث أن مشـــاركة األم 
النشـــطة يف متابعتهـــا املقصـــودة لرتكيـــز األطفـــال تســـهل تنميـــة املفـــردات املبكـــرة بنـــاًء علـــى هـــذه 
النتائـــج،  أبـــرزت نظـــرايت اكتســـاب اللغـــة أمهيـــة املتكلمـــني البالغـــني كمشـــاركني نشـــطني يف تعلـــم 

 .)Akhtar N, Tomasello.M 1998( اللغـــة لألطفـــال

أو  القصـــص  إىل  االســـتماع  وليـــس   ، احملادثـــة  أن  إىل  أيضـــا  األحبـــاث  أشـــارت  كمـــا 
مشـــاهدة التلفزيـــون، هلـــا أتثـــري إجيـــايب أقـــوى علـــى تطويـــر اللغـــة  ويدعـــم هـــذه النتيجـــة دراســـة 
حديثـــة قامـــت برتكيـــب أطفـــال صغـــار، تـــرتاوح أعمارهـــم بـــني صفـــر وأربـــع ســـنوات، ألجهـــزة 
تســـجيل، وقـــد أاتحـــت هـــذه األجهـــزة للباحثـــني قيـــاس مـــدى حمادثـــة البالغـــني والتليفزيـــون 
لـــكل طفـــل مـــن األطفال،وكانـــت النتائـــج مثـــرية لالهتمـــام. اكتشـــف الباحثـــون أن احلديـــث 
االجتماعـــي - احلـــوار بـــني شـــخصني وأوالدهـــم - بـــني شـــخص واحـــد وأطفاهلـــم كان مرتبطـــا 
الصغـــار يف حمـــاداثت  الرضـــع واألطفـــال  عـــدد األطفـــال  أفضـــل. كلمـــا زاد  لغـــوي  بتطـــور 

البالغـــني، كلمـــا حتســـنت مهاراهتـــم اللغويـــة بســـرعة أكـــر.

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 أكر بنحو 6 مرات 

.)Christakis et al 2009( .من أتثري االستماع إىل حديث البالغني فقط

وقـــد توصلـــت دراســـات أخـــرى حديثـــة أجريـــت يف هـــذا املضمـــار عـــن نتائـــج مماثلـــة 
ــور  ــون تطـ ــع الباحثـ ــا اتبـ ــبانيني عندمـ ــع  اإلسـ ــال الرضـ ــة مـــن األطفـ ــا كانـــت حـــول  عينـ أحداهـ
األطفـــال الصغـــار وجـــدوا أن األطفـــال الذيـــن يقضـــون وقتًـــا أطـــول يف التحـــدث مـــع الكبـــار 
ينتهـــي هبـــم املطـــاف مبفـــردات أكـــر. ببســـاطة مســـاع كالم اآلخريـــن ال تقـــارن أبـــًدا ابلتعـــرض 
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لوســـائل االعـــالم؛ )Weisleder and Fernald 2013(، وأيضـــا يف نتائـــج  دراســـة أخـــرى  
قامـــت ابلتحقـــق مـــن أتثـــري املناقشـــات اللغويـــة علـــى اكتســـاب املفـــردات لـــدى األطفـــال الذيـــن 
كانـــوا يقضـــون أوقاهتـــم بشـــكل روتيـــي مـــع شـــخص واحـــد مقابـــل عـــدة أفـــراد جلميـــع األطفـــال ، 
وأوصلـــت الدراســـة الـــيت أجريـــت علـــى األطفـــال يف ســـن 3: 6 ســـنوات مـــن أن الـــكالم املوجـــه 
لألطفـــال مهـــم يف تعلـــم الكلمـــات يف وقـــت مبكـــر، حيـــث يكتســـبون املفـــردات والكلمـــات  
حـــىت يف املنـــازل حيـــث أتيت نســـبة كبـــرية مـــن املدخـــالت مـــن الـــكالم املســـموع ســـواء مـــن 
ـــا يف نســـبة  مجيـــع افـــراد االســـرة أو مـــن مقدمـــي الرعايـــة األوليـــة للطفـــل، ووجـــدت الدراســـة تبايًن
الكلمـــات واملفـــردات الـــيت يكتســـبوهنا مـــن الكلمـــات الـــواردة مـــن مقدمـــي الرعايـــة األساســـيني 
.)Shneidman et al 2013( .عـــن املفـــردات الـــيت يكتســـبوهنا مـــن عـــدة أفـــراد ابألســـرة

ويف جتربــة  أخــرى لـــ )Roseberry 2014( حــول فاعليــة  االتصــال اجلماهــريي عــر 
تقنياتــه احلديثــة يف اكتســاب مفــردات اللغــة لــدى األطفــال مقارنــة ابالتصــال الشــخصي املباشــر 
مــع البالغــني، مــن خــالل اســتخدام تقنيــة الدردشــة املرئيــة، ومت االختيــار العشــوائي جملموعــة مــن 
األطفــال الصغــار لتجربــة أحــد نوعــني مــن حمادثــة مــع البالغــني: أحدمهــا يتحــدث إليهــم مباشــرة 

، واآلخــر تواصــل معهــم عــر برانمــج ســكايب.

يف كلتــا احلالتــني، حــاول األطفــال التواصــل مــع الراشــدين، ولكــن الشــخص البالــغ "احلــي" 
فقــط رد بشــكل مناســب علــى تعليقــات األطفــال، أو أســئلتهم، أو الحــظ األطفــال تعبــريات 
وجهــه، مت اختبــار األطفــال الصغــار ملعرفــة مــا إذا كانــوا قــد تعلمــوا كلمــة غــري مألوفــة يســتخدمها 
الكبــار. أســفرت النتائــج اىل انــه مل يتمكــن ســوى األطفــال الذيــن شــاركوا يف حمــاداثت مباشــرة 

 .)Roseberry 2014( حقيقيــة مــن التقــاط املفــردات اجلديــدة

وهــو أيضــا مــا توصلــت اليــه دراســة لــورا ، وســوزان 2012،  الــيت اشــارت نتائجهــا إىل أن 
حديــث الكبــار املوجــه إىل األطفــال مهــم لتعلــم الكلمــات يف وقــت مبكــر، حــىت يف اجملتمعــات  
املتقدمة يف الويالت املتحدة، حيث يكتســب االطفال  الكثري من املفردات للغوية يف مرحلة 

)A.L Shneidman and S, Meadow2012( مبكرة من خالل الكالم املسموع
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ومــن جانــب أخــر حــول أتثــري التعــرض للتلفزيــون ووســائط اإلعــالم األخــرى علــى األطفــال 
الرضــع علــى النمــو املعــريف، أســفرت نتائــج دراســات أخــرى ممتــدة أو طوليــة اســتمرت ثــالث 
ســنوات، ارتبــاط مــدة التعــرض للوســائط يف ســن 6 أشــهر مــع اخنفــاض النمــو املعــريف يف عمــر 
.)Tomopoulos S2010( 14 شــهًرا، مــع ضعــف يف تطــور اللغــة لــدى نفــس االطفــال

النتائج العامة للدراسة:
احملور األول: معدالت تعرض األطفال املغرتبن للتلفزيون واإلنرتنت:

جدول رقم )1(: يوضح معدل تعرض األطفال لوسائل االعالم
اجملموعالأحيااًندائًما النتيجة

130-8939ك
%%76.1%36.9-%100

يتضح من اجلدول السابق ارتفاع معدالت تعرض األطفال لوسائل االعالم بشكل عام، حيث بلغت 
نسبة التعرض 76.1% بشكل دائم، بينما يتعرض نسبة 36.9% أحيااًن، وهو ما يؤكد أن غالبية األطفال 

يعتمدون بشكل أساسي على وسائل اإلعالم يف منط حياهتم وأصبحت جزًءا ال يتجزأ منها.

جدول رقم )2(: وضح أكثر وسائل اإلعالم اليت يتعرض هلا األطفال عينة الدراسة

نكالوسيلة 
45%59مواقع اإلنرتنت 

49%64التلفزيون
48%63التطبيقات املتاحة على أجهزة التليفون والتابلت احلديثة

5%6القصص واجملالت املصورة املطبوعة
 100%130اجملموع
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تشــري نتائــج اجلــدول الســابق أن أكثــر وســائل اإلعــالم الــيت يتعــرض هلــا األطفــال، كان 
التلفزيــون حيــث جــاء متصــدرًا املركــز األول بنســبة 49%، تلتهــا وبفــارق بســيط التطبيقــات 
املتاحــة علــى األجهــزة احملمولــة احلديثــة، حيــث جــاءت بســنة 47%، مث التعــرض ملواقــع األطفــال 
علــى شــبكة اإلنرتنــت حيــث جــاءت بنســبة 45%، بينمــا جــاءت وبفــارق كبــري يف املرتبــة 
األخــرية “القصــص واجملــالت املصــورة املطبوعــة” حيــث جــاءت بنســبة 5% فقــط ... وتدلــل 
هــذه النتائــج احنســار االهتمــام ابلوســائل املطبوعــة مــن قصــص وجمــالت مصــورة لــدى الطفــل، 
واالســتحواذ األكــر لوســائل وتقنيــات االعــالم املرئيــة احلديثــة، كمــا تؤكــد هــذه النتائــج أن 
التلفزيــون مــا زال حمتــال ملركــز الصــدارة يف تفضيــل األطفــال لــه خاصــة يف هــذه املرحلــة العمريــة 

ملــا لــه مــن إمــكاانت ووســائل جــذب وإاثرة هلــم يف هــذا العمــر. 

جدول رقم )3(: عدد ساعات جلوس األطفال عينة الدراسة أمام شاشات التلفزيون أو اإلنرتنت.

ساعة النتيجة 
واحدة

من ساعتن اىل 3 
ساعات يوميا.

أكثر من 3 ساعات ألقل من 
مخس ساعات.

أكثر من 5 
اجملموعساعات

8305339130ك

%%6%23%40%30%100 

يتضـــح مـــن بيـــاانت اجلـــدول الســـابق أن نســـبة 40% مـــن األطفـــال عينـــة الدراســـة جيلســـون 
ألكثـــر مـــن 3 ســـاعات ألقـــل مـــن مخـــس ســـاعات امـــام شاشـــات التلفزيـــون أو االنرتنـــت، مث 
جـــاءت نســـبة األطفـــال عينـــة الدراســـة ممـــن جيلســـون ألكثـــر مـــن 5 ســـاعات  بنســـبة %30 
ــبة %6  ــاعة واحـــدة بنسـ ــاءت سـ ــبة 23%، وأخـــريا جـ ــاعات بنسـ ــاعتني إىل 3 سـ ــا مـــن سـ تلتهـ
فقـــط. وهـــو مـــا يشـــري إىل االرتفـــاع الشـــديد يف كثافـــة تعـــرض هـــؤالء األطفـــال املغرتبـــني للتلفزيـــون 
ــائل االعـــالم بشـــكل كبـــري،  وأصبحـــت جـــزء مـــن أنشـــطتهم  واإلنرتنـــت واعتمادهـــم علـــى وسـ
الطفـــل  تعـــوض  أن  الـــيت ميكـــن  فقـــدان األنشـــطة األخـــرى  ذلـــك إىل  يعـــزو  اليوميـــة . وقـــد 
وتقضـــي وقتـــه لعـــل أمههـــا تبـــادل الـــزايرات االجتماعيـــة بـــني االســـر والعوائـــل، أو حـــىت التفاعـــل 

االجتماعـــي بـــني الطفـــل ووالديـــه املشـــغولني ابلعمـــل ابخلـــارج.
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جدول رقم )4(: عمل أمهات األطفال عينة الدراسة

اجملموعالنعم    النتيجة
3892130ك
%%29%71%100

يتضح من نتائج اجلدول السابق أن غالبية أمهات األطفال املغرتبني عينة الدراسة ال 
يعملَن ابململكة، حيث جاءت بنسبة 71%، بينما جاءت نسبة مما تعمل ابململكة 29% وهم 
الفئة الاليت أطفاهلنَّ أكثر عرضة للتلفزيون واإلنرتنت. واليت تقل معها عدد ساعات تفاعل 

الطفل مع والديه كأحد العوامل اليت تثري املهارات اللغوية واإلدراكية لديه.

جدول رقم )5(: معدل ساعات عمل أمهات األطفال املغرتبني عينة الدراسة

اجملموعأكثر من 8 ساعات8 ساعات6 ساعاتالنتيجة
7201138ك
%%18%53%29%100

يتبـني مـن نتائـج اجلـدول السـابق أن غالبيـة أمهـات األطفـال العامـالت ابململكـة  يعملـَن 
بواقـع 8 سـاعات  يوميًّـا، حيـث جـاءت يف املرتبـة األوىل بنسـبة 53%، مث جـاءت معـدالت 
العمل لـ أكثر من 8 ساعات ابملركز الثاين بنسبة 28%، وأخريًا  العمل ملدة 6 ساعات بنسبة 
18% وهـو مـا يشـري اىل وجـود نسـبة 28% مـن 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 العاقة بن عمل األم ومعدالت تعرض اطفاهلا املغرتبن للتلفزيون واإلنرتنت:

للتحقق من عالقة عمل األم مبعدالت التعرض للتلفزيون واالنرتنت مت االعتماد على 
اختبار كا2، وكانت النتائج كالتايل:

جدول رقم )6(: يوضح داللة العالقة بني عمل األم ومعدالت تعرض أطفاهلا املغرتبني للتلفزيون 
واإلنرتنت وفًقا لقيمة كا2

االجابة
معدل التعرض

اجملموعالنعم 
%ك%ك%ك

233829.3%6.230%8من ساعة اىل ساعتني
235139.2%16.230%21أكثر من ساعتني اىل 3 ساعات

31.5%22.441%9.229%12أكثر من 3 ساعات
100%68.4130%31.689%41ن

كا2 =3.25                      مستوى احلرية = 3                        مستوى املعنوية =0.354

يبـــدو مـــن نتائـــج الـــدالالت اإلحصائيـــة للجـــدول الســـابق عـــدم وجـــود عالقـــة ارتباطيـــة 
بـــني عمـــل األم وكثافـــة تعـــرض األطفـــال املغرتبـــني للتلفزيـــون واإلنرتنـــت، حيـــث جـــاءت قيمـــة 
كا2 =3.25  عنـــد مســـتوى معنويـــة =0.354 أكـــر مـــن 0.05 وهـــو غـــري دال. حيـــث تشـــري 
النتائـــج التفصيليـــة للجـــدول الســـابق إىل أنـــه ال توجـــد فـــروق بـــني األطفـــال املغرتبـــني يف كثافـــة 
ــاع  ــبة ارتفـ ــة لعمـــل األم، بـــل علـــى العكـــس حققـــت نسـ ــم للتلفزيـــون واإلنرتنـــت نتيجـ تعرضهـ
مشـــاهدة لألطفـــال ذوي األمهـــات غـــري العامـــالت حيـــث جـــاءت بنســـبة 23%، مقابـــل 
16.3% فقـــط لألطفـــال الذيـــن تعمـــل أمهاهتـــم، وهـــو مـــا يؤكـــد أن هـــذه الوســـائل أصبحـــت 
إدمـــااًن لألطفـــال ســـواء كانـــت أمهاهتـــم تعمـــل أو ال تعمـــل، وهـــو مـــا تؤكـــده نتيجـــة اجلـــدول 
رقـــم )7( حـــول ارتفـــاع نســـبة موافقـــة األمهـــات علـــى أن أطفاهلـــم أصبحـــوا مدمنـــني لإلنرتنـــت 
والتلفزيـــون حيـــث بلغـــت درجـــة املوافقـــة علـــى هـــذه العبـــارة بنســـبة 66.6%. وتشـــري هـــذه 
النتائـــج إىل ضعـــف االهتمـــام ابألطفـــال يف هـــذه املرحلـــة وعـــدم اإلدراك أبمهيتهـــا يف تكويـــن 
شـــخصية الطفـــل يف املســـتقبل، وتؤكـــد أيًضـــا قلـــة الوعـــي لـــدى األمهـــات مبخاطـــر التعـــرض 
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الكثيـــف للوســـائل االعـــالم علـــى أطفاهلـــنَّ وإن مل تثبـــت بشـــكل قاطـــع.

جدول رقم )7(: عدد ساعات جلوس الوالدين للتحدث مع أطفاهلم دون سن الرابعة

اجملموعأكثر من 3 ساعاتمن ساعتن إىل 3 ساعاتساعة القل من ساعتنالنتيجة
852520130ك
%%65.5%19.2%15.3%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 
الثالث بنسبة 15.3% وهو ما يشري إىل اخنفاض  مث اجللوس ألكثر من 3 ساعات ابملركز 
النتيجة يف  تفسري هذه  أطفاهلم، وميكن  مع  للتحدث  الوالدين  شديد يف معدالت جلوس 
ضوء انشغال الوالدين خاصة الوالد للعمل والعودة للبيت طلًبا 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 )8(: مدى وجود أقارب آخرين مقيمون مع الطفل املغرتب

اجملموعالنعم النتيجة
17113130ك
%%13%87%100

آخرين  أقارب  لديهم  ليس  املغرتبني  األطفال  غالبية  السابق  اجلدول  نتائج  من  يتضح 
بينما تقل عينة  بنسبة %87،  أو اجلد واجلدة"  أو اخلال  "العم  املنزل  بنفس  مقيمون معهم 
األطفال الذين لديهم أقارب مقيمون بنفس املنزل حيث جاءت بنسبة 8%، وهو ما يؤثر 



د. رشا محمد أحمد مرسي

المجلد الثاني عشر- العدد الثاني- رجب ١٤٤١ه/ مارس 2020م     35

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 )9(: مدى وجود أقارب للطفل املغرتب داخل اململكة 
اجملموعالنعمالنتيجة 

3496130ك
%%26%74%100

جدول رقم )10(: عدد مرات الزايرات االجتماعية اليت تقوم  هبا أسرة الطفل ابلشهر
 لألقارب واألصحاب ابململكة

اجملموع3 مرات فأكثرمرتنمرة واحدةال أقوم أبي زايراتالنتيجة 
72271714130ك
%%56%21%13%11%100

ــة ليـــس  ــة الدراسـ ــال عينـ ــر األطفـ ــة أسـ ــابقني أن غالبيـ يتضـــح مـــن خـــالل اجلدولـــني السـ
إليـــه نســـبة 74%، مقابـــل 26% فقـــط لديهـــا  ملـــا أشـــارت  أقـــارب ابململكـــة وفًقـــا  لديهـــم 
ــع  ــة مـ ــة ابململكـ ــر املغرتبـ ــا األسـ ــوم هبـ ــة الـــيت تقـ ــزايرات االجتماعيـ ــدد الـ ــل عـ ــا تقـ ــارب، كمـ أقـ
أطفاهلـــا لألهـــل واألصحـــاب، حيـــث أجـــاب أكثـــر مـــن نصـــف عينـــة الدراســـة مـــن أســـر 
األطفـــال املغرتبـــني ابململكـــة بنســـبة 56%، أبهنـــم ال يقومـــون أبي زايرات خـــالل الشـــهر، مث 
القيـــام بـــزايرة ملـــرة واحـــدة بنســـبة21%، تلتهـــا زايرتـــني ابلشـــهر 13%، وجـــاءت ابملركـــز الرابـــع 
واألخـــري ثـــالث زايرات فأكثـــر بنســـبة 8% فقـــط. ووجـــود هـــذه الـــزايرات مـــن األمـــور املهمـــة 
الـــيت تدعـــم مهـــارات الـــكالم واحلديـــث مـــع االخريـــن لـــدى األطفـــال، وتقلـــل أيًضـــا مـــن الوقـــت 

ــون واإلنرتنـــت. ــاهدته للتلفزيـ ــال امـــام مشـ ــه األطفـ ـــذي يقضيـ ال
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احملور الثاين: النمو اللغوي  واإلدراكي لدى الطفل األول ابألسرة املصرية املغرتبة 
وعاقته ابلتعرض لوسائل اإلعام وبعض املؤثرات األخرى:

جدول رقم )10(: يوضح مدى التحاق األطفال املغرتبني عينة الدراسة بروضات
اجملموعالنعمالنتيجة 

5476130ك
100%58%42%ن

يتضح من خالل نتائج اجلدول السابق ان معظم أمهات األطفال عينة الدراسة بنسبة 
58% مل تلحق أطفاهلا ابلروضات، رغم أمهية هذه الروضات للطفل املغرتب حيث ميكن من 
خالهلا تعويض الطفل عن ضعف معدل التواصل مع أسرته، واليت يكتسب من خالهلا مزيًدا 
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 )11(: يوضح عمر الطفل األول عندما التحق ابلروضة

اجملموعأكثر من ثاثة أعوامثاثة أعواممن عام ونصف إىل عامنعام النتيجة
3204070130ك
100%52.6%30%13.4%2%ن

بعد سن  األول ابلروضة جاءت  الطفل  التحاق  أن  السابق  اجلدول  نتائج  يتضح من 
الثالثة سنوات وفًقا ملا أشارت اليه نسبة 52.6% من أمهاهتم، مث يف عمر الثالثة أعوام بنسبة 
30%، وجاءت فئة من عام ونصف إىل عامني بنسبة ضعيفة حيث جاءت بنسبة %13.4 
وأخريًا جاءت من عام ابملرتبة األخرية بنسبة 2%، وهو ما يعي فقدان الطفل األول لعالقاته 
مع أقرانه يف مرحلة ما قبل السنتني اليت يكون فيها الطفل مهّيًأ الكتساب اللغة ، فوفًقا ملا 
تؤكده دراسات الطفولة أن احتكاك  الطفل ابألقران تكسبه مزيًدا من املفردات وتنمي الوعي 
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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 يلحْقَن 

أطفاهلن ابلروضات، وفًقا ملا أكدته من خالل املقابالت اليت أجريت معهنَّ.
جدول رقم )12(: مدى اختالف الطفل األول عن إخوانه اآلخرين بنفس األسرة

 من حيث ضعف مستوى اإلدراك واللغة لديه

ال يوجد  النتيجة
ال يوجد بشكل كبربشكل متوسطبشكل ضعيفاختاف

اجملموعاختاف

3118414731130ك
%%2410%31.6%33%24%100

يتبـــني مـــن بيـــاانت اجلـــدول الســـابق أن نســـبة 33% مـــن أمهـــات األطفـــال عينـــة الدراســـة 
وجـــدوا اختالفًـــا بشـــكل كبـــري يف املســـتوى اإلدراكـــي واللغـــوي عـــن أخوتـــه األخريـــن، بينمـــا 
جـــاءت نســـبة مـــن يـــرون أن مســـتوى االختـــالف بـــني الطفـــل األول وأخوتـــه بشـــكل متوســـط  
ــبة مـــن يـــرون عـــدم وجـــود اختـــالف 24% وأجـــاب نســـبة  بنســـبة 31.6%، بينمـــا جـــاءت نسـ

ــه اختـــالف ضعيـــف. 10% مـــن األمهـــات أنـ

احملـــور الثالـــث: أثـــر التعـــرض لإلنرتنـــت والتلفزيـــون يف النمـــو اللغـــوي واإلدراكـــي للطفـــل 
ــة نظـــر األمهـــات: املغـــرتب مـــن وجهـ

جدول رقم )13(: يوضح مدى وجود حاالت أتخر يف مستوى الكالم واللغة
لدى الطفل املغرتب من وجهة نظر األمهات

اجملموعالنعم النتيجة
6367130ك
%%48%52%100

يظهر  مل  الدراسة  عينة  األطفال  من  نسبة %52  أن  السابق  اجلدول  نتائج  من  يتبني 
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 48%، وتـَُعدُّ هذه النسبة كبرية مقارنة 
مبستوايت التأخر اللغوي لألطفال املتواجدين مبوطنهم األصلي،، وميكن تفسري هذه النتيجة 
العالقات  أغلب  وفقدانه  للطفل  الطبيعي  اللغوي  النمو  مهيأة الستكمال  بيئة  بعدم وجود 
االجتماعية، وانغماسه يف مشاهدة وسائل االعالم اليت ال جيد بدياًل عنها يف هذه الظروف.

جدول رقم )14(: يوضح الفرتة الزمنية اليت ظل فيها الطفل املغرتب 
متأخًرا يف النطق عن أقرانه يف نفس العمر

إىل أن وصل النتيجة
عمره 3 سنوات 

إىل أن وصل 
عمره 4 سنوات

إىل أن وصل 
عمره 5 سنوات

إىل أن وصل عمره 
اجملموع6 سنوات فأكثر

43125363ك

%%68.3%19%7.9%4.8%100

يتبني من نتائج اجلدول السابق أن نسبة 68.3%من حاالت التأخر يف الكالم استمرت 
إىل سن 3 سنوات، جاءت بعدها وصول الطفل إىل سن 4سنوات بنسبة 19%، مث التأخر يف 
النطق إىل أن وصل عمره 5 سنوات ، وست سنوات فأكثر على 7.9% و4.8% على التوايل. 

جدول رقم )15(: مدى عرض الطفل املتأخر ابلكالم على أخصائيي ختاطب
اجملموعالنعم النتيجة

422163ك
%%32%68100

رغـــم وجـــود نســـبة ليســـت ابلقليلـــة مـــن األطفـــال عينـــة الدراســـة ممـــن أتخـــْرَن ابلـــكالم، إال 
أن نســـبة عـــرض هـــؤالء األطفـــال ألخصائـــي ختاطـــب مل تتجـــاوز 32%، وهـــو مـــا يدلـــل علـــى 
ــر الطفـــل عـــن  عـــدم وعـــي بعـــض مـــن هـــؤالء األمهـــات ابآلاثر الســـلبية النامجـــة يف حـــال أتخـ

الـــكالم وضعـــف االســـتجابة هلـــذا املـــرض . 
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ومـــن خـــالل إجـــراء بعـــض املقابـــالت غـــري املقننـــة مـــع األمهـــات مبواقـــع تواجدهـــم مـــع 
أطفاهلـــم ابحلدائـــق واملنتزهـــات أو حـــىت أماكـــن عمـــل الباحثـــة ومناقشـــة بعـــض األمهـــات يف 
هـــذا األمـــر ملمـــن عرضـــت أطفاهلـــن ألخصائـــي التخاطـــب مـــاذا قـــدم هلـــا أخصائـــي التخاطـــب 

الســـتكمال عـــالج أتخـــر طفلـــك، كانـــت أغلـــب اإلجـــاابت تـــدور حـــول اآليت:
- تقليل فرتة جلوسه أمام التلفزيون واإلنرتنت.

- التحدث كثريًا معه وإكسابه مزيًدا من املفردات.
- زايدة مســـتوى احتكاكـــه أبقرانـــه مـــن األطفـــال األكثـــر نضًجـــا لغـــوايًّ منـــه، حـــىت يكتســـب 

منهـــم املفـــردات عـــن طريـــق اللعـــب معهـــم.
. - قراءة كتب حول تعاملك مع طفلك املتأخر لغوايًّ

جدول رقم )16(: يوضح مدى وجود  اختالف يف مستوى اللغة بني األطفال املولودين ابململكة 
والذين جاءوا اململكة بعد سن الثانية من وجهة نظر أمهاهتم

بدرجة النتيجة
كبرة

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
ليس لديها أطفال الضعيفة

اجملموعولدوا ابملمكلة

331384333130ك
%%22%10%6%33%25%100

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 
الثاين بنسبة 22%، وجاء االختالف  بنسبة 33%، مث وجود اختالف بدرجة كبرية ابملركز 
"بدرجة ضعيفة" يف املركز الثالث واألخري  حيث جاء بنسبة 6%، ويالحظ أنه رغم ضعف 
نسبة االختالف بدرجة كبرية اليت جاءت بنسبة 22%، إال أنه بتحليل هذه النسب جند أنه 
مبعدل 33 طفاًل من بني 97 طفاًل ولدوا ونشأوا ابململكة خيتلفون يف مستوى النمو اللغوي 
واإلدراكي لديهم  عن أقراهنم ممن جاءوا إىل اململكة بعد سن السنتني، ويـَُعدُّ هذا مؤشرًا خطريًا 
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 )17(: يوضح مستوى تركيز طفلك الذي جيلس لفرتة طويلة امام االنرتنت والتلفزيون عندما 

تتطلي منه أن ينفذ أمرًا ما كطلبك أن أييت بشيء لك من مكان ما ابملنزل

اجملموعتركيز عايلتركيز متوسطتركيز ضعيف النتيجة
246145130ك
%%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 
45.4%، مث مبستوى تركيز عاٍل بنسبة 34.6%، وأخريا مبستوى ضعيف 18.5%.ولتحليل 

.F داللة العالقة بني معدل ساعات التعرض ومستوى الرتكيز قمنا إبجراء اختبار
جدول رقم )18(: حتليل التباين أحادي االجتاه ANOVA لداللة الفروق بني متوسطات درجات 

جمموعات األطفال يف تعرضهم للتلفزيون ومستوى الرتكيز لديهم.

مستوى معنويةقيمة Fمتوسط املربعاتدرجة احلريةجمموعات املربعاتمصدر التباين
4.931.665بن اجملموعات

0.8150.488 257.41272.043داخل اجملموعات
130130ن

تشري نتائج اختبار التباين "ANOVA" إيل 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 F )0.815( وهي قيمة  غري دالة 

إحصائيًّا عند مستوى معنوية )0.488 ( غري دال.
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ويتـــن مـــن خـــالل الشـــكل الســـابق أنـــه علـــى الرغـــم مـــن وجـــود فـــروق بـــني املتوســـطات، 
حيـــث يـــزداد تركيـــز الطفـــل كلمـــا قلـــت ســـاعات تعرضـــه للتلفزيـــون واالنرتنـــت والعكـــس، اال ان 
الفـــروق بـــني املتوســـطات وفقـــا الختبـــار F  كان غـــري دال عنـــد مســـتو معنويـــة 0.488 اكـــر 
مـــن 0.05. وهـــي يعـــي عـــدم وجـــود عالقـــة بـــني التعـــرض ومســـتوى الرتكيـــز، وختتلـــف هـــذه 
الدراســـة مـــع  مـــا توصلـــت اليـــه نتائـــج  دراســـة Cooper NR. 2009  حـــول "انتبـــاه األطفـــال 
والتعـــرض للتلفزيـــون" الـــيت إشـــارات اىل نســـبة انتبـــاه األطفـــال ومعـــدالت اخلطـــأ ميكـــن أن تتأثـــر 

ا للتلفزيـــون ال يتجـــاوز 3.5 دقيقـــة. بتعـــرض قصـــري جـــدًّ

الـــي  التأثـــرات  حنـــو  املغرتبـــن  األطفـــال  أمهـــات  ابجتاهـــات  املتعلقـــة  النتائـــج 
اللغـــوي واإلدراكـــي ألطفاهلـــن  النمـــو  علـــى  التلفزيـــون واإلنرتنـــت  مشـــاهدة  حتدثهـــا 

ليكـــرت: ملقيـــاس  وفًقـــا 

بقيـــاس االجتـــاه مبقيـــاس ليكـــرت "مخاســـي االجتـــاه" جـــاءت نســـبة العينـــة ذي االجتـــاه 
املؤيـــد عاليـــة نســـبيًّا بلغـــت45%، مقارنـــة ابالجتـــاه احملايـــد الـــيت جـــاءت بنســـبة 32%، بينمـــا 
ســـجلت نســـبة االجتـــاه املعـــارض 23% يف اجتاههـــا حنـــو التأثـــريات الـــيت حتدثهـــا مشـــاهدة 

التلفزيـــون واإلنرتنـــت علـــى أطفاهلـــنَّ.
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وجـــاءت النتائـــج اخلاصـــة بعبـــارات املقيـــاس كمـــا يوضحهـــا اجلـــدول التـــايل:
جدول رقم )19(: اجتاهات أمهات األطفال املغرتبني حنو التأثريات اليت حتدثها

 مشاهدة التلفزيون واإلنرتنت على أطفاهلنَّ
           االجتاه

العبارة

ن = 130
موافق بشدةموافقحمايدمعارضمعارض بشدة

%ك%ك%ك%ك%ك
أرى أن جلوس طفلي أمام التلفزيون 

واإلنرتنت يؤثران بشكل كبري على ضعف 
مستوى فهمه ملا أقوله

6%57%531%2443%3343%33

ينمى التلفزيون واإلنرتنت مهارات طفلي 
12%4515%3158%840%511%6يف معرفة أشياء مل يكن يعرفها من قبل

جلوس طفلي كثريًا أمام شاشات 
التلفزيون.. جعله ال يستطيع إىل اآلن 

تكوين مجلة مفيدة..
17%1326%2054%4218%1415%12

ليس لدى طفلي مهارات إبداعية 
وابتكارية ألنه جالس طول الوقت أمام 

شاشات التلفزيون واإلنرتنت
15%1222%1745%3531%2417%13

حياول طفلي الذي يشاهد التلفزيون كثريًا 
15%2619%3534%1245%1315%17، جاهًدا كي يقوم بتوصيل معلومة يل

ابي مصاب مبشكالت بنطق بعض 
الكلمات نتيجة كثرة تعرضه للتلفزيون 

واإلنرتنت
20%1518%1454%4219%1519%15

أدمن طفلي مشاهدة التلفزيون ومواقع 
35%3145%2040%726%89%10اإلنرتنت اخلاصة ابألطفال

رغم جلوس ابي طوياًل امام االنرتنت 
أو التلفزيون إال أنه ذكي جدًّا ومستوى 

تركيزه مرتفع
8%615%1238%2941%3228%22

منى التلفزيون واإلنرتنت قدرات إبداعية 
12%2815%3836%1350%917%12وابتكارية لدى طفلي
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           االجتاه

العبارة

ن = 130
موافق بشدةموافقحمايدمعارضمعارض بشدة

%ك%ك%ك%ك%ك
أتثر طفلي بلغة الكرتون وبرامج األطفال 
اليت يشاهدها ويكرر أمامي كلمات ابللغة 

العربية الفصحى اليت غالًبا ال يفهمها
17%1323%1837%2826%2027%21

أثر جلوس  طفلي طوياًل أمام شاشات 
التلفزيون واإلنرتنت على ضعف مستواه 

التحصيلي مبرحلة ما قبل املدرسة
"KG املرحله متهيدية" 

17%1321%1637%2830%2325%19

19%26%32%13%10%االجتاه العام

45%32%23%جمموع االجتاهات

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 
45% مبقيــاس ليكــرت، تلتهــا نســبة املوافقــة علــى عبــارة "رغــم جلــوس ابــين طويــا أمــام 
اإلنرتنــت أو التلفزيــون إال أنــه ذكــي جــدًّا ومســتوى تركيــزه مرتفــع" وفًقــا ملــا أكــده نســبة  
32% مــن العينــة، يف مقابــل ارتفــاع نســبة املوافقــة علــى العبــارات الســلبية ابملقيــاس، حيــث 
أشــارت غالبية األمهات عينة الدراســة موافقتها بـــنسبة "31% موافقة"، ونســبة "35% موافقة 
بشــدة" علــى عبــارة "أدمــن طفلــي مشــاهدة التلفزيــون ومواقــع اإلنرتنــت اخلاصــة ابألطفــال"، 
وأشــارت معظــم العينــة "بنســبة 66%" موافقتهــا علــى العبــارة "أن جلــوس طفلــي أمــام التلفزيــون 
واإلنرتنــت يؤثــران بشــكل كبــري علــى ضعــف مســتوى فهمــه ملــا أقولــه لــه"، حيــث جــاءت 

اإلجابــة بـــ "موافــق، وموافــق بشــدة" بنســبة 33% لــكل منهمــا.

ويالحـــظ مـــن خـــالل بيـــاانت اجلـــدول التـــايل عـــدم الوضـــوح الكامـــل ملالمـــح التأثـــري الســـلي 
للتلفزيـــون واإلنرتنـــت علـــى املســـتوى اللغـــوي واإلدراكـــي لألطفـــال املغرتبـــني كمـــا تـــرى أمهاهتـــم، 
ــاهد  ــي الـــذي يشـ ــاول طفلـ ــارة "حيـ ــا بشـــدة، علـــى عبـ ــبة 15% موافقتهـ ففـــي حـــني أشـــار نسـ
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التلفزيـــون كثـــرًا، جاهـــًدا كـــي يقـــوم بتوصيـــل معلومـــة يل" جنـــد يف املقابـــل أبـــدت نســـبة 
13% اعرتاضهـــا بشـــدة علـــى نفـــس العبـــارة. كمـــا أشـــار نســـبة 15% موافقتهـــم بشـــدة علـــى 
عبـــارة "ابـــين مصـــاب مبشـــكات بنطـــق بعـــض الكلمـــات نتيجـــة كثـــرة تعرضـــه للتلفزيـــون 
واإلنرتنـــت"، وهـــي نفـــس نســـبة ممـــن أكـــدوا اعرتاضهـــم بشـــدة علـــى نفـــس العبـــارة، مـــع ارتفـــاع 

نســـبة الـــرأي احملايـــد هلـــذه العبـــارة حيـــث بلغـــت نســـبة %42.

اثنًيا: نتائج اختبار صحة الفروض:
تعرض  معدل  بن  ارتباطية  بوجود عاقة  القائل  االول  الفرض  اختبار صحة   -1

األطفال املغرتبن للتلفزيون واإلنرتنت وحاالت التأخر اللغوي لديهم.
جدول  رقم )20(: يوضح  داللة العالقة بني معدالت تعرض األطفال املغرتبني للتلفزيون واإلنرتنت 

وحاالت التأخر اللغوي لديهم وفًقا ملقياس كا2

           االجابة
معدل التعرض

اجملموعالنعم 

%ك%ك%ك
29.3%14.638%14.619%19من ساعتني إىل 3 ساعات يوميًّا

أكثر من 3 ساعات ألقل من مخس 
63%35.482%27.736%46ساعات

7.7%3.810%3.85%5أكثر من 5 ساعات
100%46.2130%53.860%70ن

قيمة كا2= )1.090(    درجة احلرية= 3        مستوي املعنوية= 0.779

السابق عدم وجود عالقة دالة إحصائيًّا بني معدل  نتائج اجلدول  يالحظ من خالل 
التعرض للتلفزيون واإلنرتنت، ووجود حاالت أتخر يف الكالم لدى األطفال املغرتبني عينة 

الدراسة، حيث جاءت قيمة كا2 1.090  عند مستوى معنوية 0.779 غري دال.
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وعلـــى الرغـــم مـــن أن بيـــاانت اجلـــدول الســـابق تشـــري إىل أنـــه كلمـــا زادت كثافـــة 
األطفـــال  لـــدى  اللغـــوي  التأخـــر  حـــاالت  مـــن  نـــوع  حـــدث  للتلفزيـــون كلمـــا  التعـــرض 
أو  واإلنرتنـــت  للتلفزيـــون  للتعـــرض  املرتفعـــة  الكثافـــة  ذوي  األطفـــال  نســـبة  جنـــد  حيـــث 
هـــؤالء الذيـــن يتعرضـــون أكثـــر مـــن 3 ســـاعات يوميًّـــا بواقـــع 45 طفـــاًل بـــني 70 طفـــاًل 
تـــزداد لديهـــم حـــاالت التأخـــر، إال أنـــه ليـــس كل مـــا يتعرضـــون بنفـــس الكثافـــة املرتفعـــة 

ضعفـــت لديهـــم هـــذه القـــدرات.

ومـــن خـــالل النظـــر يف الـــرتاث العلمـــي هلـــذا التأثـــري تباينـــت نتائـــج الدراســـات، ففـــي 
 Lin( حـــني أظهـــرت عـــدد مـــن الدراســـات رغـــم اختـــالف البيئـــات وجمتمعـــات خمتلفـــة
أن   )Tomopoulos S, Dreyer BP 2010 ودراســـة   ،LY, Cherng 2015
مشـــاهدة التلفزيـــون واالنرتنـــت، ارتبـــط بشـــكل كبـــري ابلتأخـــر املعـــريف واللغـــوي واحلركـــي 
لـــدى األطفـــال الصغـــار،  وهـــي ختتلـــف مـــع مـــا توصلـــت اليـــه الدراســـة احلاليـــة الـــيت مل 
يثبـــت مـــن خالهلـــا وجـــود ارتبـــاط بـــني هـــذا الوقـــت للتعـــرض للتلفزيـــون واإلنرتنـــت مـــع 
املســـتوى اللغـــوي لـــدى األطفـــال عينـــة الدراســـة، ولكنهـــا اتفقـــت مـــع مـــا توصلـــت اليـــه 
نتائـــج دراســـة Schmidt ME, Rich M, 2009  مـــن خـــالل دراســـة جتريبيـــة أيضـــا 
لعينـــة بلغـــت 872 طفـــاًل، واظهـــرت نتائجهـــا أن مشـــاهدة التلفـــاز يف مرحلـــة الطفولـــة 

ال تبـــدو مرتبطـــة ابملهـــارات اللغويـــة أو البصريـــة يف عمـــر 3 ســـنوات.

ــة بعـــض املتغـــريات األخـــرى يف أتثـــري  ــا اىل التحقـــق مـــن عالقـ ــر الـــذي دفعنـ وهـــو األمـ
اللغـــة وفهـــم  مـــن انحيـــة  املغـــرتب  الطفـــل  قـــدرات  الوســـائل اإلعالميـــة يف مســـتوى  هـــذه 

املفـــردات مـــن حولـــه ودرجـــة انتباهـــه وتركيـــزه.
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2- اختبـــار صحـــة الفـــرض الثـــاين القائـــل "توجـــد عاقـــة ارتباطيـــة بـــن معـــدل ســـاعات 
جلـــوس الوالديـــن للتحـــدث مـــع أطفاهلـــم وحـــاالت التأخـــر لـــدى األطفـــال".

للتحقق من صحة هذا الفرض مت االعتماد على مقياس بريسون كا2، وكانت النتائج كالتايل:
جدول رقم )21(: يوضح  داللة العالقة بني معدل ساعات جلوس الوالدين للتحدث مع أطفاهلم 

وحاالت التأخر لدى األطفال وفًقا ملقياس كا2

           االجابة
معدل التعرض

اجملموعالنعم 

%ك%ك%ك
72.4%27.794%44.536%58من ساعة ساعاتني

أكثر من ساعتني إىل 3 ساعات
6%4.612%9.318%13.8

13.8%9.318%4.612%6أكثر من 3 ساعات
100%46.2130%53.860%70ن

كا2= 8.430                          مستوى احلرية= 2                  مستوى املعنوية=0.01

يالحـــظ مـــن خـــالل اجلـــدول الســـابق وجـــود عالقـــة دالـــة إحصائيًّـــا بـــني معـــدل ســـاعات 
كا2=  قيمـــة  التأخـــر، حيـــث جـــاءت  أطفاهلـــم وحـــاالت  مـــع  للتحـــدث  الوالديـــن  جلـــوس 
8.430  عنـــد مســـتوى معنويـــة 0.01.حيـــث ابلنظـــر إىل بيـــاانت اجلـــدول يتضـــح أنـــه تـــزداد 
ســـاعات  عـــدد  تقـــل  الذيـــن  املغرتبـــني  األطفـــال  لـــدى  اللغـــوي  النمـــو  التأخـــر يف  حـــاالت 
حتدثهـــم مـــع الوالديـــن ، فظهـــرت حـــاالت التأخـــر بنســـبة 44.5% بواقـــع 58 طفـــاًل مـــن 
عينـــة الدراســـة وهـــم الذيـــن ال جيلســـون ســـوى ســـاعة أو ســـاعتني فقـــط لتبـــادل احلديـــث مـــع 
الوالديـــن. وهـــو مـــا تؤكـــده نتائـــج أغلـــب الدراســـات الـــيت أجريـــت يف عالقـــة تطـــور الـــكالم 
 Weisleder  A and Fernald( لـــدى األطفـــال مبســـتوى التفاعـــل مـــع البالغـــني، كدراســـة
A. 2013( الـــيت توصلـــت اىل أن التحـــدث مـــع الكبـــار يـَُعـــدُّ جتربـــة لغويـــة أكثـــر ثـــراء ميكـــن 
ــر الســـنتني  ـــدى الطفـــل يف عمـ ــو اللغـــة ل ــهل منـ ـــة مهـــارات املعاجلـــة الـــيت تسـ مـــن خالهلـــا تقوي
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الذيـــن حققـــوا مفـــردات لغويـــة أكـــر مـــن الوقـــت احلقيقـــي لتعلمهـــا، مقارنـــة هبـــؤالء األطفـــال 
ــم مـــع الكبـــار. ــه حمادثتهـ الذيـــن يتعرضـــون للتلفزيـــون الـــذي يقـــل معـ

اليت أكدت على ضرورة مشاركة   )salwa s.alhari 2015( تتفق مع دراسة كما 
الوالدين أطفاهلم يف اكتساب اللغة من الرامج التعليمية ابلتلفزيون.

كمـــا أظهـــرت بعـــض نتائـــج حبـــوث الـــيت أجريـــت حـــول اكتســـاب اللغـــة أن مشـــاركة األم 
النشـــطة يف متابعتهـــا املقصـــودة لرتكيـــز األطفـــال تســـهل تنميـــة املفـــردات املبكـــرة بنـــاًء علـــى هـــذه 
النتائـــج، أبـــرزت نظـــرايت اكتســـاب اللغـــة، أمهيـــة املتكلمـــني البالغـــني كمشـــاركني نشـــطني يف 

.)Akhtar N, Tomasello M .1998( تعلـــم اللغـــة لألطفـــال

كما أشارت بعض األحباث  إىل أن احملادثة، وليس االستماع إىل القصص أو مشاهدة 
التلفزيون، هلا أتثري إجيايب أقوى على تطوير اللغة، ويدعم أيًضا هذه النتيجة دراسة حديثة 
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 
لديه )Christakis et al 2009(. وهو ما أكدته أيًضا ما توصلت إليه دراسة Gwen اليت 
أشارت نتائجها إىل أنه كلما زاد عدد األطفال الرضع واألطفال الصغار يف حماداثت البالغني 

.)Gwen Dewar.2015( كلما حتسنت مهاراهتم اللغوية بسرعة أكر

اختبار صحة الفرض الثالث القائل:"توجد فروق دالة إحصائيًّا بن األطفال املغرتبن 
قيام أسرهم بزايرات عائلية ألصحاهبم  بينهم وفًقا ملدى  يف وجود حاالت أتخر لغوي 

ومعارفهم ابململكة، ومدى وجود أقارب يقيمون معهم بنفس املنزل"

أواًل- دراسة داللة الفروق يف درجة أتثر وجود أقارب ابملنزل يقيمون مع نفس أسرة 
الطفل، مبدى وجود حاالت للتأخر اللغوي لد األطفال املغرتبن.
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جدول رقم )22(: يوضح نتائج اختبار T-Test ملعنوية الفروق بني األطفال املغرتبني يف درجة 
التأخر اللغوي لديهم وفقا ملدى وجود أقارب آخرين ابلغني يقيمون معهم بنفس املنزل

 اجملموعات
 متوسطنت

حسايب
 االحنراف
 مستوىدرجة احلريةقيمة Tاملعياري

معنوية
701.93259نعم

0.920  1280.359 601.90303ال

بـــني  فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة  نتائـــج اختبـــار "T-test" إيل عـــدم وجـــود  تشـــري 
متوســـطات درجـــات جمموعـــات األطفـــال املغرتبـــني يف درجـــة أتثـــري وجـــود أقـــارب اخريـــن 
ابلغـــني يقيمـــون معهـــم بنفـــس املنـــزل، حيـــث بلغـــت قيمـــة »ت« بينهمـــا 0.920وهـــي قيمـــة 

غـــري دالـــة إحصائيـــا عنـــد مســـتوى داللـــة  0.359.

ـــة الدراســـة يف مســـتوى التأخـــر اللغـــوي  ـــة الفـــروق بـــن أفـــراد عين ـــا: دراســـة دالل اثني
ـــة ملعارفهـــم وأقارهبـــم ابململكـــة. ـــزايرات اجتماعي ـــام اســـرهم ب وفقـــا ملـــدى قي

جدول رقم )23(: يوضح نتائج اختبار T-Test ملعنوية الفروق بني األطفال املغرتبني يف درجة 
التأخر اللغوي لديهم وفقا ملدى قيام أسرهم بزايرات اجتماعية ألقارهبم ابململكة

 اجملموعات
 متوسطنت

حسايب
 االحنراف
 مستوىدرجة احلريةقيمة Tاملعياري

معنوية
701.770.423نعم

0.5801280.563 601.700.462ال

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

مل تكن هلا دور يف حاالت التأخر اليت لوحظت لدى األطفال املغرتبني.
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وهو ما اتفق مع نتائج إحدى الدراسات اليت أكدت على أن احملاداثت األكثر مساًعا لدى 
الطفل حول اهتماماته  كلعبة مثاًل أو توجيه حوار مباشر معه أكثر فاعلية وسهولة لتعلم الطفل 
املفردات اللغوية، من احملادثة اليت تدور حول يوم الشخص البالغ يف العمل، أو حوارات البالغني 
بعضهم البعض حيث أشارت النتائج إىل أن  الكالم املسموع ذو الصلة ابلطفل يؤدي دورًا يف 
.)Meadow Laura A)  and Susan Goldin 2009 .تعزيز تعلم الكلمات لألطفال

الفـــرض الرابـــع: "تـــزداد حـــاالت التأخـــر ابلـــكام لـــدى الطفـــل االوحـــد ابألســـرة 
املغرتبـــة ابململكـــة"

تفـــرتض الباحثـــة أنـــه تقـــل نســـبة حـــاالت التأخـــر لـــدى األســـر الـــيت يـــزداد فيهـــا عـــدد 
األطفـــال، وهـــي عالقـــة منطقيـــة إىل حـــد كبـــري حيـــث تزيـــد عـــدد حـــاالت التأخـــر عندمـــا ال 
جيـــد الطفـــل مـــن يتحدثـــون معـــه مـــن أخوتـــه الـــذي يكتســـب منهـــم املزيـــد مـــن املفـــردات عنـــد 
التحـــدث واللعـــب مهـــم يف حـــال انشـــغال الوالديـــن، وللتحقـــق مـــن صحـــة هـــذا الفـــرض مت 

ــة: ــج التاليـ ــرت النتائـ ــة F الـــي أظهـ ــاس قيمـ ــاد علـــى قيـ االعتمـ
جدول رقم )24(: يوضح نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه ANOVA لداللة الفروق بني متوسطات 

درجات جمموعات األطفال املتأخرين ابلكالم وفًقا ملدى وجود أطفال آخرين ابألسرة

مستوى معنويةقيمة Fمتوسط املربعاتدرجة احلريةجمموعات املربعاتمصدر التباين
0.18430.061بن اجملموعات

0.2400.869 31.2451220.256داخل اجملموعات

31.429125ن

تشـــري نتائـــج اجلـــدول الســـابق إيل عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة إحصائيًّـــا بـــني جمموعـــات 
األطفـــال يف مـــدى وجـــود حـــاالت أتخـــر ابلنطـــق لديهـــم وفًقـــا ملـــدى وجـــود أطفـــال آخريـــن مـــن 
أخوتـــه املتواجديـــن مـــع الطفـــل، حيـــث بلغـــت قيمـــة ف )0.240( وهـــذه القيمـــة غـــري دالـــة عنـــد 

مســـتوي معنويـــة 0.05. 
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 وعلـــى الرغـــم مـــن رصـــد حـــاالت التأخـــر لـــدى الطفـــل األكـــر )األول( ابألســـرة وهـــو مـــا 
أظهرتـــه نتائـــج اجلـــدول )12( حيـــث جـــاءت نســـبة مـــن أوضْحـــَن أهنـــن وجـــْدَن اختالفـــا بشـــكل 
كبـــري يف ضعـــف املســـتوى اإلدراكـــي واللغـــوي عـــن أخوتـــه األخريـــن )بنســـبة 33%(، اال انـــه ال 
ميكـــن القـــول أبن وجـــود أطفـــال اخريـــن ابملنـــزل هـــي املســـبب الرئيســـي حلـــاالت التأخـــر ابلنطـــق، 

ورمبـــا تتداخـــل معهـــا عوامـــل أخـــرى أيًضـــا. 

النتائج العامة للدراسة: 
يســـتكمل البحـــث مـــا توصلـــت إليـــه نتائـــج الدراســـات الســـابقة حـــول أتثـــريات التلفزيـــون 
واإلنرتنـــت علـــى األطفـــال مبختلـــف مراحـــل الطفولـــة الـــيت ميـــرون هبـــا، مـــن خـــالل دراســـة أتثـــري 
هـــذه الوســـائل علـــى النمـــو اللغـــوي واإلدراكـــي لألطفـــال املغرتبـــني عـــن موطنهـــم األصلـــي، لعينـــة 
بلغـــت 133 مفـــردًة مـــن األطفـــال املصريـــني املغرتبـــني ابلســـعودية، اختـــر البحـــث أربعـــة فـــروض 

وانتهـــت إىل جمموعـــة مـــن النتائـــج ميكـــن حصـــر أمههـــا يف اآليت:

- ارتفـــاع معـــدالت تعـــرض األطفـــال للتلفزيـــون واإلنرتنـــت، حيـــث بلـــغ متوســـط املشـــاهدة 
اليوميـــة للتلفزيـــون واإلنرتنـــت مـــن ِقبـــل األطفـــال مبرحلـــة الطفولـــة )الـــوالدة إىل 4 ســـنوات(  
2.7ســـاعات يوميًّـــا مبعـــدل 162 دقيقـــًة يوميًّـــا، ومل يتضـــح وجـــود فـــروق دالـــة إحصائيًّـــا بـــني 
األطفـــال املغرتبـــني يف كثافـــة تعرضهـــم للتلفزيـــون واإلنرتنـــت وفًقـــا ملعـــدل الـــزايرات االجتماعيـــة 

الـــيت تقـــوم هبـــا األســـرة، و مـــدى التحاقهـــم بروضـــات ترفيهيـــة أيًضـــا. 

- تعود األطفال املغرتبني يف هذه املرحلة "ما قبل املدرسة" على املشاهدة املستمرة هلذه 
قد  أطفاهلم  نسبة 66% من  أن  أوضْحَن  األطفال حيث  أمهات  أكدته  ما  الوسائل، وهو 
أدمنت هذه الوسائل، وهو أمر مفرط وفًقا لألكادميية األمريكية لطب األطفال اليت أوصت 
بعدم تعرض الرضع هلذه الوسائل، مث ساعة واحدة يوميًّا لألطفال من سن 3 اىل 4 سنوات.

- اخنفاض معدل ساعات جلوس األطفال مع آابئهم وأمهاهتم مبتوسط )1.4 ساعات( 
يوميًّــا، وفًقــا ملــا أشــارت اليــه أمهــات األطفــال املغرتبــني عينــة الدراســة، حيــث جــاءت غالبيــة 
أفــراد العينــة مــن األمهــات بنســبة 61% جتلــس 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 
جملــرايت األمــور حولــه. 

- تفاوتـــت نتائـــج الدراســـة فيمـــا يتعلـــق بوجـــود اخنفـــاض يف املســـتوى اللغـــوي للطفـــل 
عينـــة  األطفـــال  أمهـــات  مـــن  نســـبة %33  حـــني رأت  ففـــي  املغرتبـــة،  األســـر  لـــدى  األول 
الدراســـة اختالفـًــا بشـــكل كبـــري يف املســـتوى اإلدراكـــي واللغـــوي عـــن أخوتـــه األخريـــن، جـــاءت 
نســـبة مـــن يـــرون ان مســـتوى االختـــالف بـــني الطفـــل األول وأخوتـــه بشـــكل متوســـط  بنســـبة 

31.6% مث بشـــكل ضعيـــف بنســـبة %24.

- مل يتضـــح وجـــود فـــروق بـــني األطفـــال املغرتبـــني يف كثافـــة تعرضهـــم للتلفزيـــون واإلنرتنـــت 
ذوي  لألطفـــال  مشـــاهدة  ارتفـــاع  نســـبة  حققـــت  العكـــس  علـــى  بـــل  األم،  لعمـــل  نتيجـــة 
األمهـــات غـــري العامـــالت حيـــث جـــاءت بنســـبة 23%، مقابـــل 16.3% فقـــط لألطفـــال 
ــال بغـــض  ــااًن لألطفـ ــائل أصبحـــت إدمـ ــا يؤكـــد أن هـــذه الوسـ ــو مـ الذيـــن تعمـــل امهاهتـــم، وهـ
ــبة موافقـــة  ــا أكدتـــه نتائـــج أخـــرى ابلدراســـة حـــول ارتفـــاع نسـ النظـــر لعمـــل أمهاهتـــم، وهـــو مـ
األمهـــات علـــى أن أطفاهلـــم أصبحـــوا مدمنـــني لإلنرتنـــت والتلفزيـــون حيـــث بلغـــت درجـــة 

املوافقـــة علـــى هـــذه العبـــارة بنســـبة %66.6.

تقـــل وســـائل التفاعـــل االجتماعـــي للطفـــل املغـــرتب، حيـــث أظهـــرت النتائـــج  أن   -
غالبيـــة األطفـــال املغرتبـــني ليـــس لديهـــم أقـــارب آخريـــن مقيمـــون معهـــم بنفـــس املنـــزل )العـــم أو 
اخلـــال أو اجلـــد واجلـــدة( بنســـبة 87%، كمـــا قلَّـــت عـــدد الـــزايرات االجتماعيـــة الـــيت تقـــوم هبـــا 
األســـر املغرتبـــة ابململكـــة مـــع أطفاهلـــا، وفًقـــا ملـــا اوضحتـــه  نســـبة 56% مـــن أمهـــات األطفـــال، 
كمـــا أوضحـــت النتائـــج أيًضـــا أن معظـــم أمهـــات األطفـــال عينـــة الدراســـة بنســـبة 58% مل تلحـــق 
أطفاهلـــا ابلروضـــات، رغـــم أمهيـــة هـــذه الروضـــات للطفـــل املغـــرتب تعويًضـــا ملـــا يفتقـــده مـــن وســـائل 

التفاعـــل االجتماعـــي يف حميـــط أســـرته.

الدراسة من  )النطق( ألكثر من نصف عينة  الكالم  تبني ظهور حاالت أتخر يف   -
األطفال املغرتبني وفًقا ملا أشارت إليه نسبة 52% من 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 املغرتبــني إىل وصوهلــم ســن الثــالث 
وصــول  بعدهــا  جــاءت  األطفــال،  أمهــات  مــن  نســبة %68.3  أوضحتــه  ملــا  وفًقــا  ســنوات 
الطفــل اىل ســن 4 ســنوات بنســبة 19%، مث التأخــر يف النطــق اىل أن وصــل عمــره 5 ســنوات،  
وأوضحــت النتائــج أيًضــا انــه رغــم وجــود نســبة 48%  حــاالت أتخــر لغــوي لــدى األطفــال 
املغرتبني عينة الدراســة واســتمرارها إىل وصوهلم ســن ثالث ســنوات، إال أن نســبة عرض هؤالء 

األطفــال ألخصائــي ختاطــب مل تتجــاوز نســبة  %32.

- بينـــت النتائـــج عـــدم وجـــود اختـــالف يف مســـتوى اللغـــة والـــكالم لـــدى األطفـــال املولوديـــن 
ـــا ملـــا أشـــارت إليـــه نســـبة 33%، مث  ابململكـــة واخواهتـــم ممـــن جـــاءوا إليهـــا بعـــد ســـن الثانيـــة، وفًق

وجـــود اختـــالف بدرجـــة كبـــرية ابملركـــز الثـــاين بنســـبة %22.

- جـــاء مســـتوى تركيـــز معظـــم األطفـــال الذيـــن جيلســـون فـــرتة طويلـــة أمـــام االنرتنـــت 
تركيـــز  ومســـتوى   ،%45.4 بنســـبة  متوســـط  مبســـتوى  األوامـــر،  تنفيـــذ  عنـــد  والتلفزيـــون 
ضعيـــف بنســـبة 18.5%، مقابـــل مســـتوى تركيـــز عـــاٍل بنســـبة 34.5%، إال أنـــه مل يثبـــت 
ــتوى الرتكيـــز  ــة الدراســـة يف مسـ ــال عينـ ــا بـــني جمموعـــات األطفـ ــة إحصائيًّـ وجـــود فـــروق  دالـ

واإلنرتنـــت. للتلفزيـــون  تعرضهـــم  لكثافـــة  تبًعـــا  لديهـــم 

- وابلنســـبة الجتاهـــات أمهـــات األطفـــال املغرتبـــني حنـــو التأثـــريات الـــيت حتدثهـــا مشـــاهدة 
التلفزيـــون واإلنرتنـــت علـــى أطفاهلـــنَّ، جـــاءت العبـــارة اإلجيابيـــة "التلفزيـــون واإلنرتنـــت ينمـــي 
مهـــارات طفلـــي يف معرفـــة أشـــياء مل يكـــن يعرفهـــا مـــن قبـــل"، أعلـــى درجـــة موافقـــة بنســـبة %45، 
تلتهـــا نســـبة املوافقـــة علـــى عبـــارة "رغـــم جلـــوس ابـــي طويـــاًل أمـــام اإلنرتنـــت أو التلفزيـــون إال أنـــه 

ذكـــي جـــدًّا ومســـتوى تركيـــزه مرتفـــع" وفقـــا ملـــا أكـــده نســـبة  32% مـــن العينـــة.

- جـــاءت التأثـــريات الســـلبية للتلفزيـــون واإلنرتنـــت كبـــرية وفًقـــا ملـــا رأتـــه نســـبة 66% مـــن 
أمهـــات األطفـــال عينـــة الدراســـة، حيـــث وافقـــت األغلبيـــة علـــى عبـــاريت أن "أدمـــن طفلـــي 
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مشـــاهدة التلفزيـــون ومواقـــع اإلنرتنـــت اخلاصـــة ابألطفـــال" و "جلـــوس طفلـــي امـــام التلفزيـــون 
واإلنرتنـــت يؤثـــران بشـــكل كبـــري علـــى ضعـــف مســـتوى فهمـــه ملـــا أقولـــه لـــه"، كمـــا وافقـــت نســـبة 
41% علـــى عبـــارة "أثـــر جلـــوس  طفلـــي طويـــاًل أمـــام شاشـــات التلفزيـــون واإلنرتنـــت علـــى ضعـــف 

."KG مســـتواه التحصيلـــي مبرحلـــة مـــا قبـــل املدرســـة "املرحلـــه متهيديـــة

- وفيمـــا خيـــص أتثـــري التلفزيـــون واإلنرتنـــت علـــى املســـتوى اللغـــوي للطفـــل املغـــرتب اتضـــح 
عـــدم الوضـــوح الكامـــل ملالمـــح التأثـــري الســـلي للتلفزيـــون واإلنرتنـــت علـــى املســـتوى اللغـــوي 
واإلدراكـــي لألطفـــال املغرتبـــني كمـــا تـــرى أمهاهتـــم حيـــث تبـــني ارتفـــاع نســـبة االجتـــاه احملايـــد 
علـــى مقيـــاس هـــذه العبـــارات اخلاصـــة ابلنمـــو اللغـــوي حيـــث جـــاءت بنســـبة 42%، كمـــا تبـــني 
أنـــه يف حـــني أشـــار نســـبة 15% موافقتهـــا بشـــدة، علـــى عبـــارة "حيـــاول طفلـــي الـــذي يشـــاهد 
التلفزيـــون كثـــريًا، جاهـــًدا كـــي يقـــوم بتوصيـــل معلومـــة يل" جنـــد يف املقابـــل أبـــدت نســـبة %13 
ــارة  ــدة علـــى عبـ ــم بشـ ــبة 15% موافقتهـ ــار نسـ ــا أشـ ــارة. كمـ ــدة علـــى نفـــس العبـ ــا بشـ اعرتاضهـ
"ابـــي مصـــاب مبشـــكالت بنطـــق بعـــض الكلمـــات نتيجـــة كثـــرة تعرضـــه للتلفزيـــون واإلنرتنـــت" 

وهـــي نفـــس نســـبة ممـــن أكـــدوا اعرتاضهـــم بشـــدة علـــى نفـــس العبـــارة.

نتائج اختبار صحة الفروض:
للتلفزيـــون  املغرتبـــني  تعـــرض األطفـــال  بـــني معـــدل  ارتباطيـــة  يثبـــت وجـــود عالقـــة  - مل 

لديهـــم. اللغـــوي  التأخـــر  وحـــاالت  واإلنرتنـــت 
- ثبـــت  وجـــود عالقـــة ارتباطيـــة بـــني معـــدل ســـاعات جلـــوس الوالديـــن للتحـــدث مـــع 

أطفاهلـــم وحـــاالت التأخـــر لـــدى األطفـــال.
- مل تثبـــت وجـــود فـــروق دالـــة إحصائيًّـــا بـــني األطفـــال املغرتبـــني يف وجـــود حـــاالت أتخـــر 
ــة،  ــام أســـرهم بـــزايرات عائليـــة ألصحاهبـــم ومعارفهـــم ابململكـ ــا ملـــدى قيـ لغـــوي بينهـــم وفًقـ

ومـــدى تواجـــد أقـــارب يقيمـــون معهـــم بنفـــس املنـــزل.
- مل تثبـــت فرضيـــة البحـــث القائلـــة "تـــزداد حـــاالت التأخـــر ابلـــكالم لـــدى الطفـــل األوحـــد 

ابألســـرة املغرتبـــة ابململكـــة".



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

5٤                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

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. 
املباشران  التلفزيون أو االنرتنت مها املسببان  اللغة ال يعي أن  لكن البحث حول اكتساب 
للتأخر يف التعلم. بداًل من ذلك، فإن الرسالة األهم هي أن األطفال يستفيدون من احملاداثت 
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:
- إجـــراء مزيـــد مـــن الدراســـات التجريبيـــة علـــى مســـتوى عينـــة كبـــري مـــن األطفـــال خاصـــة 

املغرتبـــني منهـــم ملعرفـــة أتثـــري اإلعـــالم علـــى مســـتوى النمـــو اللغـــوي واإلدراكـــي.
- البحـــث يف التأثـــريات الســـلوكية للتلفزيـــون واإلنرتنـــت كتأثـــريه علـــى املهـــام التنفيذيـــة 

ومســـتوى إجنـــاز للطفـــل للمهـــام املطلوبـــة منـــه.
- إجـــراء دراســـات ممتـــدة للوصـــول إىل نتائـــج دقيقـــة حـــول أتثـــريات التلفزيـــون واإلنرتنـــت 

علـــى قـــدرات الطفـــل العقليـــة.

توصيات الدراسة:
رغـــم كل هـــذه النتائـــج إال أنـــه ال تـــزال هنـــاك موجـــات مـــن الدراســـات املتعـــددة الـــيت 
تتعلـــق بتنميـــة وصحـــة لألطفـــال الصغـــار الذيـــن يســـتخدمون مجيـــع أشـــكال الوســـائط الرقميـــة 
املرئيـــة بشـــكل متزايـــد فهـــي مل ولـــن تتوقـــف. ومهمـــا تباينـــت نتائـــج الدراســـات الســـابقة إال أهنـــا 
تعـــد أدلـــة كافيـــة للتوصيـــة ابحلـــدود الزمنيـــة الســـتخدام الوســـائط الرقميـــة لألطفـــال مـــن عمـــر 
ســـنتني إىل 5 ســـنوات مبـــا ال يزيـــد عـــن ســـاعة واحـــدة يوميًّـــا إلاتحـــة الوقـــت الـــكايف لألطفـــال 
لالخنـــراط يف أنشـــطة أخـــرى مهمـــة لصحتهـــم ومنوهـــم ولتأســـيس عـــادات مشـــاهدة الوســـائط 
املرئيـــة )التلفزيـــون واإلنرتنـــت( وابإلضافـــة إىل ذلـــك، فـــإن تشـــجيع اآلابء علـــى التغيـــري إىل 
احملتـــوى التعليمـــي واالجتماعـــي اإلجيـــايب والتعامـــل مـــع أطفاهلـــم حـــول التكنولوجيـــا سيســـمح 
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ــا هـــو حاصـــل اليـــوم. ــتفادة ممـ لألطفـــال جبـــي أكـــر اسـ

وهـــذه بعـــض التوصيـــات الـــيت ميكـــن تقدميهـــا لـــآابء واالمهـــات الذيـــن لديهـــم أطفـــال حتـــت 
ســـن األربـــع ســـنوات وفًقـــا ملـــا مت التوصـــل اليـــه مـــن نتائـــج:

- زايدة ساعات اجللوس مع الطفل ومشاركته اهتماماته، مما يكسبه مزيد من املفردات 
والكلمات اليت تزيد من النمو اللغوي لديه، وهو ما ينعكس إجيااًب ابلطبع على منوه العقلي.
- استبدال الوقت املخصص للشاشة ابللعب غري املنظم والتفاعل البشري، فهو يعد 
فرصة للتفكري بشكل إبداعي، وحل املشكالت وتطوير التفكري احلركي واملهارات واليت 

تعد أكثر قيمة لنمو دماغ  الطفل بداًل من االستهالك السلي للوسائط.
- االضطالع بدور نشط يف تعليم األطفال اللغة عن طريق املشاركة يف مشاهدة الرامج 

ومناقشة ما جيري على الشاشة معهم.
- احلد من استخدام الشاشة إىل ما ال يزيد عن ساعة واحدة يف اليوم، والبحث عن 
أنشطة أخرى لألطفال للقيام بذلك لبناء صحة جيدة ألجسادهم وعقوهلم، و اختيار 

وسائل اإلعالم التفاعلية والتعليمية واإلجيابية، واملشاركة يف اللعب مع األطفال.
النمو  زايدة  معها  يزيد  مما  املغرتبة  األسر  هلذه  االجتماعي  التفاعل  معدالت  زايدة   -

اإلدراكي واكتساب مزيد من مفردات الكالم لألطفال يف هذه املرحلة.
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