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 "إذا أردت أن يحقق طفلك مستوى أمثل من النمو ال تجعله ينمو أمام شاشة التلفاز".
 
 "ميشيل ديسميرجيت"
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 داءـــــــــــــــــــــــــإه
 

: وعّلماني الكفاح من أجل النجاح إلى من ضحّيا من أجلي وسانداني في األيام الصعاب
 ،والداي الكريمين أطال هللا في عمرهما

إلى من منحوني حبهم من دون حساب: زوجي وأبنائي األعّزاء الذين انشغلت عنهم في 
 األوقات التي هي من حقهم،

 إلى إخواني األعّزاء وأخواتي رفيقات دربي،
 الكتاب: أساتذتي األفاضل...إلى من أناروا دربي بالعلم و زرعوا فّي حب 
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ولثوابِه  ولفضلِه نماءً  ولحّقِه قضاًء، وِلُحبِه رجاءً  الحمد هلل رّب العالمين، حمًدا لُشكرِه أداءً 
الحمد والشكر والثناء الذي وفقني وأعانني على إتمام هذا العمل فله الحمد هلل . عطاءً 

 الجزيل الحسن.

بالشكر الجزيل إلى كل من ساندني ودعمني خالل تحضيري لهذه المذكرة، وأخص  أتقدم
بالذكر األستاذ الفاضل والمشرف بوفارس عبد الرحمن الذي كان له الفضل في توجيهي 

 وتشجيعي  خالل إنجاز هذا العمل.

دكتور عزيز مصطفاوي، على دعمه و توجيهه ال كما ال يفوتني أن أشكر زوجي الفاضل،
 ومساعدته.

أوجه شكري الجزيل إلى إدارة المركز النفسي البيداغوجي بأدرار على المساعدة التي تلقيتها 
وكل التسهيالت الممنوحة قبل وخالل تحضيري لهذه المذكرة. كما أوجه شكري الخاص إلى 

ينب واألخصائية األرطوفونية علو باية زميالتي في العمل: األخصائية التربوية نهاري ز 
 على المساعدة والتشجيع.  

كما ال يسعني إال أن أشكر أستاذاتي الفضليات بقسم علم النفس، وزميلتي األخصائية 
 النفسانية بخبو زكية على تعاونهن.

 مونتريالفي األخير، أود أن أقدم شكرا خاصا إلى البروفيسور ليندا باجاني من جامعة 
 ا على مساعدتها في إثراء هذا العمل.بكند
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 ملخص الدراسة

و التي تتجاوز تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير المشاهدة المطولة   
على المظاهر النمائية في سنوات  3للتلفاز من طرف األطفال دون الساعتين يوميا 

الطفولة المتوسطة، ونخص بالذكر النمو اللغوي، والمعرفي واالجتماعي. حيث صيغت 
سنوات للتلفاز على المظاهر  3اإلشكالية األتية: هل تؤثر المشاهدة المطولة لألطفال دون 

 النمائية في الطفولة المتوسطة؟ 
استخدمنا دي بتقنية دراسة الحالة، و ولإلجابة على تساؤالتنا اتبعنا المنهج العيا  

، و كان الهدف منها جمع كأدوات الدراسة المقابلة النصف موجهة في الدراسة االستطالعية
طفال. أما الدراسة األساسية  30أكبر قدر من المعلومات حول عينة الدراسة التي شملت 

ذكور( ألطفال  2 -حاالت ) أنثى 3فقد تمت بالمركز النفسي البيداغوجي بأدرار، وشملت 
هم في بداية مرحلة الطفولة المتوسطة، بدأت مشاهدتهم للتلفاز في عمر مبكر جدا و لمدة 
تجاوزت الساعتين يوميا. استخدمنا كأدوات للدراسة المقابلة العيادية وبطارية النمو النفسي 

رفي ومقياس فينالند للسلوك التكيفي، بهدف تقييم النمو اللغوي والمع K.ABCللطفل 
واالجتماعي للطفل في الطفولة المتوسطة و التي تتزامن مع مرحلة المدرسة االبتدائية  في 

 سنواتها الثالثة األولى.
 وقد تم التوصل إلى النتائج التالية:

الثانية والتي مفادها أن المشاهدة المطولة تحققت الفرضيتين الجزئيتين األولى و  -
 لى النمو اللغوي والمعرفي بالدرجة األولى سنوات للتلفاز تؤثر ع 3لألطفال دون 

أما تأثير المشاهدة المطولة على النمو االجتماعي فكان نسبي، يرجع إلى تأثر  -
 بعض مهاراته بتأخر النمو اللغوي.
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 ةممقد

ختراعات اإلنسان التي شهدت انتشارا واسعا في أوساط الناس إيعد التلفاز من بين    
على مدى السنين، حيث أصبح جزءا ال يتجزأ من العائلة، فال يخلو منزل من شاشة تلفاز. 

حيث التصميم و الصورة ا كبيرا شهده هذا الجهاز من تطور و صاحب هذا االنتشار 
معية البصرية التي ما ميزاته الس لعّل من العوامل التي ساهمت في شعبيته، هيوالصوت. و 

سهولة اقتنائه. كما تنوعت البرامج التلفزيونية فتئت تتطور بصورة مّطردة، إلى جانب توفره و 
مج معينة تستهدف في مضامينها مما أدى إلى إنشاء قنوات تلفزيونية متخصصة في برا

ية، واإلخبارية، والدينية، رية، فمنها البرامج الترفيهية، والتربو الفئات العممختلف األذواق و 
التي كبيرا هي تلك الموجهة لألطفال و  من القنوات التي أخذت حّيزاغيرها. و والتعليمية و 

استقطبت شريحة كبيرة من اآلباء واألطفال على حد ترفيهية، تشمل برامج تعليمية وتربوية و 
لدى األطفال اللغوي كل كبير في اإلثراء المعرفي و قد ساهمت هذه البرامج بشسواء. و 

سنوات فما فوق(، األمر الذي أكسب هذه القنوات ثقة  3ابتداءا من مرحلة الطفولة المبكرة )
اآلباء. غير أن مشاهدة األطفال للتلفاز لم تقتصر على مرحلة الطفولة المبكرة و أكثر بل 

سنوات، حيث اتخذ التلفاز من قبل بعض األسر كحاضنة أو  3شملت األطفال دون 
 يوفر التسلية حسب اعتقادات اآلباء. ألطفال الصغار، يتولى تهدئتهم وتعليمهم و لجليسة 

سنوات هي مرحلة بالغة األهمية،  3إن مرحلة المهد التي ينتمي إليها األطفال دون 
فهي فترة نمائية لها خصوصيات و مظاهر تجعلها تؤثر في المرحلة التي تليها و تتأثر 

ما يميز هذه المرحلة جانبها الحسي الحركي و أهمية تفاعل بالخبرات التي تحدث فيها. و 
التواصل معها. لكن مشاهدة طة التي توفر له فرص استكشافها و الطفل مع بيئته المحي

التفاعل مع البيئة لة يوميا تبعده عن فرص التعامل و الطفل لشاشة التلفاز لساعات مطو 
دة من نموه. فالّدراسات واألبحاث التي بفاعلية. كما قد تترك آثارا سلبية تمس جوانب متعد

المبكرة للشاشات غير إلى أن آثار المشاهدة المطولة و  اختصت بهذا الموضوع تشير
 التفاعلية و من بينها التلفاز قد تستمر إلى ما بعد مرحلة المهد. 

يعد الهدف األساسي لهذه الدراسة هو معرفة إمكانية امتداد آثار مشاهدة األطفال 
و المبكرة لشاشة التلفاز على مظاهر النمو اللغوي والمعرفي واالجتماعي في  المطولة
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ية في مرحلة الطفولة المتوسطة. هذه المرحلة النمائية التي تتزامن مع المرحلة االبتدائ
تتأثر  تليها و باعتبارها فترة نمائية فإنها تؤثر في المرحلة التي سنواتها الثالثة األولى. و 

كونها أساس خبرات الطفل فهي تحتاج إلى إعداد الطفل و استعداده على  بالتي تسبقها، و
حتى اإلنفعالي، و نخص بالذكر المستوى المعرفي واللغوي واالجتماعي و  عدة مستويات،

فهي بذلك تتطلب مستوى معين من النضج يمس مظاهر نمائية مختلفة من شأنها أن تؤهل 
 ديمية، كالقراءة و الحساب مثال، و التي منالطفل الكتساب العديد من المهارات األكا

 تقدمه الدراسي. شأنها أن تسهم في تحصيل الطفل و 
ي، حيث اشتمل الجانب جانب تطبيقجانبين: جانب نظري و شملت هذه الدراسة 

ناولنا فيه الذي تول يمثل اإلطار العام للدراسة و فصول. الفصل األالنظري على ثالثة 
األهمية المستمدة من هذه الدراسة ودواعي اختيارنا للموضوع، و إشكالية البحث وفرضياته، 

هذا التي تناولت  األجنبيةالعربية و الدراسات  نشير في ذات الفصل إلى أهمو و أهدافها. 
 الموضوع. 

تم الذي للتلفاز و  سنوات 3أما الفصل الثاني للدراسة فيتضمن مشاهدة األطفال دون 
مشاهدة الطفل في مرحلة المهد  إلىتقسيمه إلى ثالثة أجزاء. نتطرق في الجزء األول 

من حيث معدل المشاهدة و طبيعتها و أهم دوافع وضع الطفل أمام شاشة  لشاشة التلفاز
التلفاز في تلك المرحلة. أما الجزء الثاني من الفصل فنشير فيه إلى أهم المظاهر النمائية 

من الناحية اللغوية و المعرفية عن نمو الطفل  لمرحلة حيث نختص بالحديثالمميزة لهذه ا
آثار عن هذه المشاهدة  نجمل في الجزء الثالث أهم ما يمكن أن يترتب منواالجتماعية. و 

المراحل التي تليها حيث نركز على امتداد بكرة و الفردية في مرحلة المهد و المالمطولة و 
 متوسطة.  األثار إلى مرحلة الطفولة ال

الفصل الثالث خصص للحديث عن مرحلة الطفولة المتوسطة و الذي نتناول فيه 
مطالب النمو في هذه المرحلة و المظاهر النمائية المميزة لها و أهم التغيرات التي تحدث 

 من الناحية اللغوية و المعرفية و االجتماعية خاصة.
باإلجراءات المنهجية العامة و الذي و قد احتوى الجانب التطبيقي على فصل خاص 

نبرز فيه الخطوات المنهجية المعتمدة في الدراسة من حيث المنهج المتبع و عينة الدراسة، 
األخير لعرض الدراسة. ونخصص الفصل الخامس و  إضافة إلى األدوات المستخدمة في
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دأت مشاهدتها وتحليل و مناقشة النتائج، حيث نعرض فيه حاالت الدراسة الثالث و التي ب
ننهي هذا الفصل بتحليل و مناقشة النتائج المتوصل إليها لشاشة التلفاز في مرحلة المهد، و 

اقتراحات بناء على ما تم التوصل بتوصيات و و نختم هذه الدراسة على ضوء الفرضيات. 
 إليه من نتائج.
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 الفصل األول
 

 للدراسة العام اإلطار
 

 اإلشكالية -1-1
 تالفرضيا  -2-1
 عأسباب اختيار الموضو  -3-1
 أهداف الموضوع -4-1
 أهمية الموضوع -5-1
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 تعقيب على الدراسات السابقة -1-6-1
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 تمهيد

يتمحور موضوع الدراسة حول المشاهدة المطولة للتلفاز من طرف األطفال األقل  
مكانية امتدادها إلى مرحلة الطفولة المتوسطة. و سنوات، و اآلثار الناجمة عنها  3من  ا 

نبرز أهداف وأهمية الفصل إشكالية و فرضيات البحث، و وضمن هذا السياق نصيغ في هذا 
  العربية منها واألجنبية.  ات السابقةالموضوع، مع تقديم عرض للدراس

 البحث شكاليةإ -1-1

 سرعة وصولها الى تأثيرها و تعد الصورة  وسيلة أقوى تعبيرا من الكلمات من حيث
لقد جمع التلفاز بين الصورة و الكلمة فازداد تأثيره على المتلقي واستيعابها من طرفه. و 
األكثر انتشارا سنوات قليلة األسرع و  لوسيلة السمعية البصريةالمتلقي فأصبح هذا الجهاز ا

  بعد اختراعه في أواسط القرن العشرين. 
عبر  لقد تنوعت و تعددت برامج التلفاز الموجهة لمختلف الشرائح و األعمار

ال يتجزأ من المحيط  أصبح جزءافي الحياة االجتماعية لألفراد و هذا الجهاز ، وأدمج السنين
نوعت بين التثقيفية والترفيهية هذه البرامج التي تكان لألطفال نصيب من . و األسري 

تم تمديد فترات بثها، حيث دفع الطلب  ى هذه األخيرةونظرا لإلقبال الكبير عل .التربويةو 
و انتشارها على  المتزايد على هذه البرامج الى إنشاء قنوات فضائية مخصصة لألطفال

  تبث برامجها على مدار الساعة. نطاق واسع
القنوات الفضائية المخصصة لألطفال في برامجها من حيث نوعيتها  و اختلفت

كسبها رواجا كبيرا و انتشارا واسعا في أوساط األطفال من مختلف األعمار أمما  ومحتواها
 التثقيف،وفره من فرص للترفيه و التسلية والتعليم و و الذين ارتبطوا بها بشدة، نظرا لما ت

تنمية رصيده اللغوي، وقدراته المعرفية، فكر الطفل و حسه، و تها في إثراء إضافة الى فائد
كسابه السلوك االجتماعي و الصفات الخلقية،  الذي جذب عددا من األسر التي  األمروا 

األقل  وضع أطفالهمالعديد منهم الى بدفع و ، الصغار وجدت في هذه القنوات ملجأ ألطفالها
، وقنوات موجه البعض ج تلفزيونية خاصة بهمأمام شاشة التلفاز لمشاهدة برامسنوات  3من 

 دراسة لمؤسسة تشير سنوات. 3أشهر حتى  6 منها خصيصا لفئة األطفال البالغين من
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أن مليون أسرة أمريكية تسمح  ( Kaiser Family Foundation) (2003)لألسرةكايزر 
سنوات مشاهدة التلفاز لساعتين أو أكثر يوميا. و تؤكد دراسة  3ألطفالها األقل من 

عائلة  1000من جامعة واشنطن و التي أجريت على(Zimmerman) ( 2007) زيمرمان
من  %40لى مشاهدة التلفاز، أن ا إشهر  24شهور الى  2تعرض  أطفالها البالغين من 

 24عند بلوغهم  %90النسبة الى شهور يشاهدون التلفاز يوميا لترتفع  3طفال البالغين األ
 . Tisseron, 2008, p 33))شهرا 
تحتفظ بالطفل لفترات طويلة،  ة "كحاضنة إلكتروني "قد اتخذ التلفاز لدى بعض األسرو 

، حيث أصبح الوقت الذي يقضيه لهافي غياب مشاركة فعلية لألباء أثناء مشاهدة أطفالهم 
الذي يقضيه مع أفراد أسرته. غير أن دافع معظم الطفل أمام شاشة التلفاز أكثر من الوقت 

الطابع  األباء لهذه المشاهدة المبكرة ال يكمن فقط في إتخاذ التلفاز كحاضنة بقدر ماهو
لألطفال، إلى جانب أن التلفاز أداة متاحة بشكل مدهش  وجهةالتعليمي لبعض القنوات الم
 American)طب األطفال لكن األكاديمية األمريكية ل لتسلية و تهدئة  الطفل. 

Academy of Pediatrics) لى تجنب إفي الواليات المتحدة األمريكية  دعت األسر
سر القائم على أن هذه ن تفكير األأل ،وضع أطفالهم األقل من سنتين أمام شاشة التلفاز

وتنمية  ،ولى من والدتهلتسلية هذا الطفل منذ األشهر األ المشاهدة المبكرة ما هي إال وسيلة
 (2003)مهاراته اللغوية و تعليمه ما هو إال اعتقاد خاطئ. و تؤكد دراسة بار و هاين 

((Barr and Hayne  أن قدرة األطفال على تقليد و تعلم سلسلة من الخطوات المتعددة
من الصور التلفزيونية تبقى متخلفة بكثير من قدرتهم على التعلم من المالحظة المباشرة 

كثر فعالية يبقى من الوسائط األ تعلم عن طريق التفاعل مع شخص أخرلألحداث، فال
و يخشى أن الوقت الذي يقضيه الطفل .  (Kaiser, 2003,p30) يدةإلكتساب خبرات جد

ستكشافية و تفاعله مع المحيطين به. از يبعده عن النشاطات الحركية اإلأمام شاشة التلف
إعالن نتائج  المهتمين بالطفل خاصة بعدالباحثين و األخيرة ازدادت مخاوف خالل السنوات 

 المختصين في الطفولة األولى بجامعتيليها مجموعة من الباحثين و إالدراسة التي توصل 
أن المشاهدة المبكرة الذين كشفوا ب مريكيةشيغان بالواليات المتحدة األو مي مونتريال بكندا

يمكن أن تؤدي الى نمو الطفل و  ها عواقب وخيمة تعطلتلفاز لشاشة اللالمطولة  و 
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 ,Pagani, Fitzpatrik, Barnett and Dubow)صعوبات عند التحاقه بالمدرسة 
2010, p 427)  

سنوات لمشاهدة التلفاز له تأثير   3من هذا المنطلق نرى أن تعريض األطفال دون و 
مكانية لغوية و المعرفية و االجتماعية و على النمو الصحيح و السليم من الناحية ال امتداد ا 

هذا السياق تشير دراسة جونسون  ثار الى مرحلة الطفولة المتوسطة. وضمنهذه اآل
مشاهدة الطفل ابتداءا من عمر السنتين لى أن إ (2007) (Jonhson et al)آخرون و 

ضافة الى مشاكل إاحتمال فشله المدرسي بمرتين،  زيد منساعات يوميا ي 3للتلفاز بمعدل 
ظهإحساسه بالملل في المدرسة، و ه و نتبافي اإل تجاهها مقارنة بطفل  ار موقف سلبيا 

مما سبق يمكننا صياغة و  (.Gaussel, 2008, p 7)يشاهد التلفاز أقل من ساعة يوميا 
 إشكالية البحث وفق التساؤل التالي:

سنوات  للتلفاز على المظاهر النمائية في  3هل تؤثر المشاهدة المطولة لألطفال دون  -
 الطفولة المتوسطة؟ 

 :فتتمثل في التساؤالت الفرعية أما 
على النمو اللغوي في للتلفاز سنوات  3هل تؤثر المشاهدة المطولة لألطفال دون  -

 الطفولة المتوسطة؟
على النمو المعرفي في  للتلفاز سنوات 3هل تؤثر المشاهدة المطولة لألطفال دون  -

 لطفولة المتوسطة؟ا
على النمو االجتماعي في للتلفاز سنوات  3هل تؤثر المشاهدة المطولة لألطفال دون  -

 لطفولة المتوسطة؟ا
 فرضيات البحث: -1-2

سنوات للتلفاز على المظاهر  3الفرضية العامة: تؤثر المشاهدة المطولة لألطفال دون 
 ة.النمائية في الطفولة المتوسط

للتلفاز على النمو اللغوي في الطفولة  سنوات 3دون  تؤثر المشاهدة المطولة لألطفال -
 المتوسطة.

للتلفاز على النمو المعرفي في الطفولة  سنوات 3دون تؤثر المشاهدة المطولة لألطفال  -
 المتوسطة.
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للتلفاز على النمو االجتماعي في  سنوات 3دون تؤثر المشاهدة المطولة لألطفال  -
 الطفولة المتوسطة.

 أسباب اختيار الموضوع:   -3-1
 تتمثل دوافع اختيار الموضوع فيما يلي:         

 اإلهتمام الشخصي للباحثة بدراسة هذا الموضوع. -
ثار خيرة تزايد إهتمام الباحثين باآلشهدت السنوات األ حداثة موضوع الدراسة، حيث -

 لى الطفل.المترتبة عن المشاهدة المبكرة و المطولة للتلفاز ع
قلة الدراسات العربية التي تناولت هذا الموضوع إذ ال توجد أبحاث وافية و متكاملة في  -

 حدود علم الباحثة تناولت هذا الموضوع على ضوء المتغيرات الحالية. 
سنوات الذين يتم وضعهم أمام التلفاز لفترات طويلة من  3زدياد عدد األطفال دون إ -

 في غياب تفاعل مع المحيط األسري، مما ولد لدينا رغبة في البحث اليوميةالمشاهدة 
الموضوع بعد أن أظهرت مجموعة من األطفال تأخرا و ضعفا في مهارات ودراسة هذا 

 مختلفة. 
 أهداف الموضوع:  -4-1
نهدف من خالل هذه الدراسة أن نلتمس هذا الموضوع من جوانب مختلفة محاولين  -

طفال المبكرة و المطولة للتلفاز ؤثر عليه مشاهدة األالوقوف على أهم ما يمكن أن ت
 على مظاهرهم النمائية اللغوية، و المعرفية، و االجتماعية في مرحلة الطفولة المتوسطة

و أساس  من أهم مراحل الطفولة هاباعتبار  و التي تتزامن مع دخوله المدرسة االبتدائية
  .خبرات الطفل

 الدراسة.التحسيس و التوعية بأهمية موضوع  -
   أهمية الموضوع: -5-1

تتضح أهمية الدراسة من حيث أنها تسعى الى إبراز تأثير المشاهدة المبكرة والمطولة 
حيث يظهر هذا التأثير في مظاهر نمائية مختلفة  سنوات 3للتلفاز على الطفل دون 

ما  لغوية، و معرفية، و اجتماعية و إمكانية امتدادها الى مراحل متقدمة من نمو الطفل.
نسان أال وهي له لمرحلة عمرية هامة من حياة اإلأهمية هذا الموضوع هو تناو كذلك يبرز 

مرحلة الطفولة التي تتميز بالنمو المستمر حيث ركزنا على فئتين، الفئة األولى وهم 
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سنوات و ما تتميز به هذه المرحلة العمرية من خصائص جسمية  3األطفال األقل من 
لى التعرف على بيئته المحيطة وتعينه اجتماعية تؤهل الطفل إ و عقلية و وحسية حركية

األطفال الذين  لخارجية. أما الفئة الثانية و همعلى استقبال أكبر عدد من المثيرات ا
تحمل معها تغيرات في مختلف جوانب  هي مرحلةو  لى مرحلة الطفولة المتوسطةتمون إين

مؤسسة هي األسرة الى سته األولى و ل فيها الطفل من مؤسو مظاهر النمو، حيث ينتق
كتساب المعارف، حيث تزداد الحصيلة يتم فيها التعلم المنظم و إ هي المدرسة التيثانية و 

اللغوية للطفل و تتسع بيئته االجتماعية، و هي مرحلة تحتل موقعا رئيسا ضمن مراحل 
بيئة تتيح له  ذلك بتوفيرالى إعداد سليم و صحيح و  الطفولة لكن في الوقت ذاته تحتاج

فرصة إكتساب و تنمية مهارات عديدة أهمها المهارات اللغوية والمعرفية واالجتماعية، 
 حتى يتمكن من خوض مرحلة المدرسة بكل نضج  وقادر على التعلم والتدريب. 

يعتبر موضوع تعريض الطفل للتلفاز في مراحل نموه األولى من المواضيع التي 
ألرطوفونيا و وا العياديالمدرسي و  صصون في مجال علم النفسيولي لها الباحثون و المتخ

الطب النفسي لألطفال في الواليات المتحدة األمريكية اهتماما كبيرا في السنوات األخيرة، 
قلقها من األثار الناجمة عن طفال تخوفها و الن االكاديمية األمريكية لطب األخاصة بعد إع

 مشاركة و حضور فعلي لآلباء.هذه المشاهدة المبكرة في غياب 
 الدراسات السابقة:  -6-1
 الدراسات العربية -
برامج األطفال في التلفاز و أثرها في تنمية المهارات "عنوانها ( 2010)الريماوي  دراسة -

لى معرفة تأثير لدراسة إحيث هدفت ا باألردن، "ي مرحلة المهد و الطفولة المبكرةاللغوية ف
خلصت و ، الطفولة المبكرةو  مشاهدة التلفاز على إكتساب اللغة لدى أطفال مرحلة المهد 

 اكتساب الطفل لمهاراته اللغوية.تؤثر سلبا في أن آثار مشاهدة البرامج التلفازية  الدراسة إلى
عالقة عكسية بين مدة المشاهدة واألداء في اختبارات النمو اللغوي، وتقليل المداعبة  فهناك

نتباه على ات التي يطلقها الطفل، وتثبيت اإلاللفظية التي تقوم بها األم، وتقليل عدد األصو 
أن المشاهدة التلفازية تنشط وتضع كما  ،بؤرة اإلثارة، وتدني القابلية لتشكيل صور خيالية

في حالة التأمل وتدربه عليها؛ مما يؤكد الجوهر غير اللفظي للتجربة التلفازية، الطفل 
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وتعزز األداء العقلي غير اللفظي عند األطفال، وتؤكد على نمط تفكير يمجد المعرفة غير 
 اللفظية.

يجابيات المأمولة التلفزيون و األطفال... اإل"عنوانها ( 2013) الدراحيدراسة  -
يجابيات و سلبيات لى معرفة إ" بالجزائر. هدفت هذه الدراسة إرةالسلبية المحذو واإلنعكاسات 

التلفاز على الطفل بشكل عام دون تحديد المرحلة العمرية المستهدفة بالدراسة. و كانت من 
بين االنعكاسات السلبية إعاقة النمو اللغوي و عدم تكوينه بشكل سليم ذلك ألن التلفاز ال 

إلى مسمع الطفل في المراحل األولى من حياته عبر البرامج التلفزيونية  يصال اللغةإيؤمن 
المختلفة و المتعددة، كما أنه غير مؤهل كذلك لتثبيت اللغة و تطورها و نموها ألن 
المحادثة الحوارية المطلوبة غير موجودة. ويرجع الدراحي أن المشاهدة المكثفة للتلفاز من 

ولى أن الطفل سيكتفي لبيتين حسب أحد الباحثين، فاألقبل الطفل تؤدي الى نتيجتين س
نسبة  إال ة واحدة و هذا سيؤدي الى أنه سيفهم من التلفازلى الكالم من جهباالستماع إ

، و لن يحتفظ في ذاكرته إال بنسبة ضئيلة منه. أما النتيجة الثانية فإن انشغال الطفل قليلة
لى ضعف مركز استقبال دة المكثفة، يؤدي إم أثناء المشاهعن تحريك جهاز النطق و الكال

الكالم و هذا يعني حدوث اضطراب في النطق، و يمكن أن تتأخر عن الحد الطبيعي الذي 
 (.13ص ،2013)الدراحي،يفترض أن يحدث في مرحلة معينة من الطفولة 

 جنبية:الدراسات األ -
     (Christakis and Zimmerman) (2005) دراسة كريستاكيس و زيمرمان -

بسياتل في  "نتباه الالحقة لدى األطفالدة المبكرة للتلفاز و صعوبات اإلالمشاه"عنوانها 
لى معرفة أثار المشاهدة المبكرة و المطولة هدفت الدراسة إالواليات المتحدة األمريكية. 

يؤدي سنوات يمكن أن  3لى أن مشاهدة األطفال للتلفاز قبل و خلصت الدراسة إللتلفاز، 
ج البراميف الباحثان أن كتساب اللغة، و يضنتباه و التركيز و ِيؤخر إلى مشاكل في اإلإ

سنوات، تؤثر على النمو  5و  3التي تعد مفيدة و جيدة لألطفال ما بين التعليمية، و 
اللغوي إذا شوهدت قبل سن السنتين و نصف، و تمتد أثار هذه المشاهدة المبكرة المعرفي و 
سنوات، حيث يصبح الطفل أقل كفاءة على المستوى المعرفي. فهؤالء  7و  6حتى سن 

المحيطين  األشخاص األطفال يقضون وقتا أقل في اللعب العفوي كما أن تفاعلهم أقل مع
  (Jehel, Frou-meigs and Gautelier 2008. p12).بهم
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 رتباطية محتملةعالقة إ" عنوانها  (2010) (pagani,et al)خرون دراسة باجاني و آ - 
الجسدية في الطفولة ألكاديمية، النفسية اإلجتماعية و الرفاهية ابين المشاهدة المبكرة للتلفاز و 

طفال حيث طلب الباحثون من أسر االطفال أن  1314شملت الدراسة  بكندا. "المتوسطة
 53و  29األطفال مابين  يشيروا إلى عدد ساعات المشاهدة األسبوعية لما كان عمر

سلوكهم الصفي )اإلنتباه، نوات تم تقييم أداءهم المدرسي، و س 10عند بلوغ األطفال را. و شه
لى جانب تقييم يم بالواجبات في الوقت المطلوب( إالعادات المرتبطة باحترام القواعد، تقد

التنظيم النفسي االجتماعي المتعلق نشاطات البدنية و التغذية...(، و )العادات المتعلقة بال
العالقات مع األقران. و استندت النتائج الى تقييم اآلباء والمعلمين باستخدام أدوات بنوعية 

كما ركزت الدراسة على مجموعة من المعطيات: جنس . للقياس التي تم التحقق من صدقها
الرقابة األبوية والمستوى التعليمي لألم و السلوك االجتماعي  الطفل، مزاجه، ساعات نومه،

لى جانب المهارات المعرفية في اطفية(، إة، االندفاعية و اإلضطرابات العللطفل )العدواني
جموعة من المتغيرات كسمات األم لى أن مشهرا. و توصلت ذات الدراسة إ 29ر عم
الرقابة األبوية )األم ذات المستوى التعليمي المنخفض واألمهات اللواتي يعشن بمفردهن و 

سنوات أمام شاشة   3 ة الي يقضيها الطفل دون مع الطفل( ارتبطت الى حد كبير بالفتر 
 التلفاز.
لى أن هناك عالقة إرتباطية بسيطة لكنها ذات داللة إحصائية بين إدراسة هذه الخلصت 

األداء و  ،و التحصيل الدراسي ،سنوات للتلفاز و الصحة 3درجة مشاهدة األطفال دون 
سنوات. فكلما وضع الطفل أمام شاشة التلفاز لساعات  10المعرفي للطفل عند بلوغه 

أداءه الدراسي ضعف طويلة كلما كانت هناك احتمالية كبيرة لظهور مشاكل في اإلنتباه و 
 .Gaudet, 2010, p 2))و التوظيف النفسي اإلجتماعي 

تهدف هذه الدراسة  (Zimmerman et al)( 2007)زيمرمان و آخرون دراسة  -
لى معرفة تأثير المضامين الجمعية األمريكية لطب األطفال إ الطولية و التي نشرت في

عتبار مجموعة نتباه، و هذا بعد األخذ بعين اإلالتلفزيونية العنيفة في ظهور اضطراب اال
الطفل،   شخصية و المتمثلة في )سنمن العوامل الديموغرافية و االجتماعية، و النفسية و ال

كانت كر(. و التحفيز المعرفي المبثقافة الوالدين و ترتيبه بين إخوته،  جنسه، مكان إقامته،
سنوات في مشاهدة  3لى أن كل ساعة يقضيها الطفل األقل من نتائج الدراسة تشير إ



 
 

12 
 

 8عنيفة يضاعف احتمال ظهور اضطراب االنتباه في عمر الالمضامين التلفزيونية غير 
سنوات الى  3. و تؤكد ذات الدراسة أنه في حالة تعريض الطفل دون 75%سنوات ب

 ,Desmurget, 2011). 2.2مضمون تلفزيوني عنيف فإن مستوى الخطر يتضاعف ب
p110)  

المبكرة  مشاهدة األطفالمدة حول تأثير  (Wenterstein)( 2005) دراسة ونترستين -
طفال متمدرسا في ألمانيا  1900و شملت هذه الدراسة  .للتلفاز على صورة الجسم والمطولة

سنوات. األطفال الذين تم تعريضهم في سن مبكرة الى التلفاز  6الى  5تتراوح أعمارهم من 
و يشاهدونه أقل من ساعة في اليوم كان رسمهم للرجل في معظمه كامال، أما رسم الرجل 

ساعات يوميا كان ناقصا. و يشير ونترستين  3لدى األطفال الذين شاهدوا التلفاز أكثر من
الحركية في من خالل هذه الدراسة إلى أن األطفال الذين لم يستفيدوا من التجارب الحسية 

أمام شاشة التلفاز لفترة طويلة غالبا ما تكون صورة الجسم  مراحل نموهم المبكرة و وضعوا
مشاكل فيما بعد لدى هؤالء  ، إضافة الى إمكانية ظهور لديهم غير كاملة و غير ناضجة

 (.(Jehel et al, 2008, p.13األطفال تخص تعلم القراءة 
  (Chonchaiya et al) (2008)دراسة شونشايا وأخرون  - 

العالقة اإلرتباطية بين المشاهدة المبكرة و المطولة للتلفاز وتأخر "تبرز هذه الدراسة   
 الطفل في محاوالته اللعب والتفاعل مع، حيث توضح أن هناك تأثير للتلفاز على "اللغة

لى أن هناك تأثير سلبي للمشاهدة المبكرة و المطولة محيطه األسري، و يشير الباحثون إ
العالقات  المباشرة وما و   فالتفاعالت على السيرورة التفاعلية خالل مراحل تطور اللغة.

ز ال يمكنه توفير هذا التلفاساس لتطور الطفل، و عنها من تجاوب و مشاركة تؤمن األ ينتج
التفاعالت المباشرة التي تعتبر الدعامة التي ترتكز عليها التجاوب، وهذه العالقات و 

 .((Centre, 2009, p 3السنوات األولى من نمو الطفل 
 :تعقيب على الدراسات السابقة  -1-6-1

والمبكرة  لدراسات السابقة التي تناولت موضوع المشاهدة المطولةل عرضنامن خالل 
التلفاز على الطفل في شاشة تأثير  فياهتمامها  حصرت الدراسات العربية للتلفاز، نجد أن

مرحلة ما قبل المدرسة و مرحلة المدرسة و كانت جل الدراسات و األبحاث التي اطلعت 
 الطفولة المبكرةعلى الطفل في مراحل يجابيات وسلبيات التلفاز إعليها الباحثة حول 
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المتوسطة و المتأخرة، و تأثير البرامج التلفزيونية في ظهور العنف و السلوكات والطفولة 
لى جانب تأثيرها على التنشئة اإلجتماعية و على قيم الطفل. ولم يتم التركيز دوانية إالع

. سنوات أو الذين ينتمون إلى مرحلة المهد 3ما دون على تأثير التلفاز على فئة األطفال 
طلعنا عليها حول برامج التلفاز و تأثيرها على المهارات حيدة التي اوكانت الدراسة الو 

التي ركزت على تأثير التلفاز في تنمية ، و اللغوية لطفل مرحلة المهد و الطفولة المبكرة
 المهارات اللغوية. 

 3بدأ اإلهتمام بموضوع تأثير التلفاز على الطفل دون  الدراسات األجنبية في أما  
خصيصا قنوات فضائية موجهة  إنشاء سنوات منذ السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد

مشاهدة األطفال ركزت بعض الدراسات على تأثير فسنوات.  3أشهر إلى  6لألطفال من 
ت اللفظية بين الطفل ووالديه انخفاض التبادال، حيث أشارت إلى أن المبكرة على نمو اللغة

دراسات كما ركزت  كتساب اللغة.إ على و المشاهدة الفردية للطفل لفترات طويلة تؤثر
أداء األطفال المدرسي  محيث تم تقيي على النمو المعرفيتأثير المشاهدة المبكرة  علىأخرى 

بين المشاهدة المبكرة في مرحلة المدرسة، و قد أشارت الدراسات إلى عالقة محتملة 
 سي.و التحصيل الدراو التركيز وصعوبات االنتباه 

ثار آ على ركزتالدراسات األجنبية  بعض أننالحظ من خالل هذا العرض   
، حيث حصرت اهتمامها في الناحية اللغوية، ى المدى القصيرالمشاهدة المبكرة للتلفاز عل

في حين ركزت و المعرفية، و االجتماعية المتمثلة في اللعب و التفاعل االجتماعي. 
و بالتحديد مرحلة الطفولة المتوسطة  ،دراسات أخرى على أثر المشاهدة على المدى الطويل

ن اهتم الباحثون بالجانب . أيسنوات 9إلى  6التي تتزامن مع المرحلة العمرية الممتدة من 
أما  و الذاكرة.المعرفي خاصة االنتباه و التركيز الجانب اللغوي و بالتحديد تأخر اللغة  و 

اهتمت بتأثير المشاهدة المطولة على اللعب و التفاعل االجتماعي خاصة بالنمو الدراسات ال
الدراسات التي تم غالبية أن كما  .في مرحلة المهد و الطفولة المبكرة خاصةاالجتماعي 

اللغوية و المعرفية و االجتماعية اإلطالع عليها اتبعت المنهج الوصفي في دراسة النواحي 
 للطفل.
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 الدراسة: صطلحاتالتعاريف االجرائية لم -7-1
طبيعة تعريض الطفل للتلفاز من المطولة  المشاهدةيقصد بالمشاهدة المطولة:    -

وتقصد الباحثة بالمشاهدة المطولة أنها مشاهدة  لمدة الزمنية و كيفية المشاهدة.حيث ا
تحديد األكاديمية ذا بناءا على الطفل للتلفاز بمفرده لمدة تتجاوز ساعتين فأكثر يوميا. و ه

مشاهدة الطفل األكبر من عند  مشاهدة مطولةال لطب األطفال و التي اعتبرتاألمريكية 
 .(Pagani et al, 2010,p 425) سنتين لساعتين و أكثر يوميا

من وسائط اإلتصال يزود الطفل بالحركة و الصوت و الصورة عبر أثير  وسيطالتلفاز:  -
 البث األرضي و الفضائي.

ى : تضم هذه الفئة األطفال في المرحلة العمرية من الوالدة حتسنوات 3األطفال دون  -
 الطفولة. يعرفها المهد حسب تقسيم مراحل لى مرحلةنهاية العام الثاني حيث تنتمي إ

رحلة تبدأ منذ الوالدة و تستمر حتى نهاية السنة "مبأنها ( 169، ص2010)اسماعيل 
سنوات األطفال الذين تم وضعهم أمام  3". و تقصد الباحثة باألطفال دون تقريباالثانية 

 سنوات. 3شاشة التلفاز قبل بلوغهم 

لى أن الطفولة ( إ1996الدويدار)ر عبد الفتاح يشي مرحلة الطفولة المتوسطة: -
ينتقل فيها الطفل من البيت الى  9سنوات حتى نهاية العام  6المتوسطة مرحلة تبدأ من 

المدرسة، فتتسع دائرة بيئته االجتماعية و تتنوع تبعا لذلك عالقاته، و يكتسب قيم و معايير 
 الته.و اتجاهات جديدة. يصبح أكثر تحمال للمسؤولية و أكثر ضبطا إلنفعا

 6طفال الذين تتراوح أعمارهم من إجرائيا بأنها تضم األو تعرف الباحثة الطفولة المتوسطة 
طفال المتواجدون بالمركز النفسي هم األت سواءا كانوا ذكورا أو إناثا. و سنوا 9لى إ

 البيداغوجي.
ة تتميز مراحل الطفولة بمظاهر نمائية خاصة بكل مرحلة و تشمل عد المظاهر النمائية: -

جتماعية. و نقصد االنفعالية و اإلحركية، الحسية ال، اللغوية، لمعرفيةمظاهر منها ا
بالمظاهر النمائية في هذه الدراسة تلك التي تتأثر بالمشاهدة المطولة للتلفاز و حددتها 

 الباحثة في النمو اللغوي و المعرفي و االجتماعي. 
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، اللغوية و طبيعة جملته و عدد مفرداتهاو هو معرفة حصيلة الطفل : النمو اللغوي  -
  والقدرة على فهم اللغة اإلستقبالية و التعبير اللفظي.

تباه والتركيز واإلدراك، نات الطفل العقلية المتمثلة في اإل: يشمل عمليالنمو المعرفي -
 و إكتسابه للمبادئ األولية للقراءة والحساب.، المشكالتحل ه في معالجة المعلومات و طرقو 
، و التي تتمثل في مهارة التواصل االجتماعية مهارات الطفل: يشمل النمو االجتماعي -

 .التفاعل االجتماعيوالقدرة على إقامة عالقات مع األخرين و 
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 الثانيالفصل 
 سنوات للتلفاز 3المشاهدة المطولة لألطفال دون 

 تمهيد
 للتلفاز (سنوات 3دون مرحلة المهد )أطفال مشاهدة  -2-1
 و قنوات األطفالتلفاز الشاشة عن  نبذة -2-1-1
 المهد للتلفاز في مرحلة معدل مشاهدة األطفال -2-1-2
 للتلفاز في مرحلة المهدطبيعة مشاهدة األطفال  -2-1-3
 دوافع وضع الطفل أمام شاشة التلفاز -2-1-4
 المظاهر النمائية في مرحلة المهد -2-2 
 النمو الجسمي -2-2-1
 النمو الحسي -2-2-2
 النمو الحركي -2-2-3
 النمو اللغوي  -2-2-4
 النمو المعرفي -5-2-2
 النمو االنفعالي -6-2-2
 النمو االجتماعي -7-2-2
 للتلفازمطولة و المبكرة لالمشاهدة ا آثار  -3-2
 التأثير على النمو اللغوي   -2-3-1
 التأثير على النمو المعرفي  -2-3-2
 التأثير على اللعب والتفاعل االجتماعي -2-3-3
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 تمهيد

الفترة الممتدة من المرحلة األولى من مراحل الطفولة و هي مرحلة المهد تعتبر  
و الجدير بالذكر أن حياة الطفل في هذه السن المبكرة ال  .الوالدة حتى نهاية العام الثاني

نمو  باإلضافة الىف ،نفعالية و العقليةجوانبها اإلتماما، بل لها  يمكن أن تكون بيولوجية
 ،يمر بمراحل على المستوى المعرفيفإنه  ،الحركيالحسي و تطوره الجسمي و  الطفل
 .ة، حيث تتعدد خبراته و تفاعالته مع بيئته المحيطو حتى االجتماعي اللغوي و  ،نفعاليواإل

ألطفال في ال غنى عنها بالنسبة لبعض او تعتبر مشاهدة الطفل للتلفاز من الخبرات التي 
التي من و  العمرية حيث يقضون خاللها ساعات طويلة من المشاهدة اليوميةهذه المرحلة 

 الممكن أن تؤثر على البعض من مظاهرهم النمائية في هذه المرحلة وبعدها. 

 للتلفاز:سنوات(  3) دون مشاهدة أطفال مرحلة المهد  -2-1
من المواضيع  (سنوات 3 )دون في مرحلة المهد أو للتلفاز تعتبر مشاهدة الطفل  

في حتى و باختالف تخصصاتهم التي القت اهتماما من قبل باحثين في مجال علم النفس 
 .اإلعالم، خاصة بعد إطالق قنوات فضائية موجهة خصيصا لهذه الفئة العمرية

 :نبذة عن شاشة التلفاز وقنوات األطفال -1-1-2
بيرد في ختراع جهاز التلفاز نتيجة جهد كل من هرتز، هاليفكس، لودج و إجاء  

تعني (. و 34، ص 2008أواخر العشرينات و أوائل الثالثينات من القرن العشرين )هندي، 
منذ الرؤية عن بعد. و  Televisionالالتينية كلمة الو المشتقة من  أو تلفيزيون  لفازت كلمة

دورا بارزا في  ختراعه اتخذ التلفاز مكانة مميزة في األوساط العائلية، و أصبح يلعبإ
ية بصرية تجذب انتباه التربية و الترفيه لما يملكه من مؤثرات سمعاإلعالم و  مجاالت

ما يبرز أهمية التلفاز هي طبيعته فني بالصورة و الحركة و اللون. و منها تميزه الالمشاهد، و 
 و مادته و طريقة عرضها، األمر الذي جعل األطفال أكثر الفئات تأثرا بمضامينه، حيث

ية الموجهة لألطفال من مختلف الفئات العمرية، و التي تبث تعددت القنوات الفضائ
سنوات،  3بدأ اإلهتمام بفئة األطفال دون  2000برامجها بشكل متواصل. ففي سنوات 

قنوات حملت شعار  التيغربية موجهة خصيصا لهذه الفئة و  حيث تم إطالق قنوات فضائية
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       ,Tisseron).  فئة العمرية هذه اللمرحلة نمو  تلفزيونية مكيفة و مالئمة ببرامج
2008, p 12) و هي: 

و هي تبث  2003أنشأت في سنة : قناة فضائية (Baby TV)قناة بابي تيفي  -
 6برامجها على مدار اليوم و بدون إعالنات إشهارية، و هي قناة موجهة لألطفال ما بين 

 .(Baby TV) سنوات، تقدم برامج أشرف على إعدادها خبراء الطفولة 3أشهر و 
في  2004: قناة تلفزيونية فضائية بدأ بثها في (Baby First)قناة بابي فيرست  -

تقدم برامج سنوات.  3أشهر إلى  6الواليات المتحدة األمريكية، موجهة لفئة األطفال من 
، و حركات بطيئة، المعةدقائق(، و باإلعتماد على ألوان  7 -2على فترات قصيرة من ) 

  (Baby First). بهدف جذب إنتباه الطفلو صور بسيطة 
أما في الوطن العربي فقد تم إطالق العديد من القنوات الفضائية الموجهة لألطفال من 

 بينها:
 25باشرت بث برامجها بتاريخ  قناة فضائية موجهة لألطفال هيو قناة طيور الجنة:  -

. تشتمل هذه القناة على مجموعة كبيرة من البرامج الموجهة لألطفال، ومن 2008يناير 
: تقديم فن هادف و ملتزم، تعليم األطفال األهداف التي وضعها المشرفون على القناةبين 

هي ممتع، النهوض العادات و التقاليد و المفاهيم و القيم األخالقية و الدينية بأسلوب ترفي
بثقافة األطفال و إكسابهم معلومات و مهارات مختلفة، باإلضافة إلى تنمية أذهان األطفال 
و إرضاء أذواقهم من خالل األناشيد الهادفة و البرامج الترفيهية و التربوية والتعليمية 

 (. 2012المناسبة لهم )غانم، 
 :مرحلة المهد للتلفاز أطفالمشاهدة  معدل -2-1-2

على الرغم من أنه  ،التلفاز في سن مبكرةاألطفال يشاهدون على أن  يتفق الجميع  
يقضيه الطفل أمام شاشة التلفاز. ففي ليس من الواضح دائما و بالضبط الوقت الذي 

أشارت دراسة أمريكية أن الطفل البالغ سنتين و أقل يشاهد التلفاز بمعدل ساعة  2007
قد أفاد اآلباء في دراسة سرتان و كاهن و  .(Rogow, 2007, p7)ونصف يوميا 

(2003) (Certain and Kahn) و التي أجريت في  عن معدل مشاهدة األطفال للتلفاز
شهر و أقل ال يشاهدون التلفاز،  11من األطفال البالغين  %83، أن سنوات التسعينيات

، يشاهدون التلفازال شهر  23و 12من األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين  %52بينما 
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إلى  24منهم يشاهدونه بمعدل ساعة إلى ساعتين يوميا. أما بالنسبة لألطفال من  %27و 
ال يشاهدون التلفاز بينما قدرت نسبة األطفال الذين يشاهدونه بمعدل  %21، أن شهر 35
اسة أن نسبة األطفال الذين ر . و المالحظ من هذه الد%38إلى ساعتين يوميا ب دقيقة 19
 ,Anderson and Pempek).  يشاهدون التلفاز أكبر من الذين يشاهدونه يومياال 

2007, p507) التلفاز يوميا في التسعينيات  ة األطفال الذين شاهدواالمالحظ أن نسب لكن
كما أن األطفال الرضع  .  %60لى ليصل إ السنوات اآلخيرةمرات في  4قد تضاعف 

يقضون أمام  % 40، حيث تبلغ نسبتهم أيضاأشهر يشاهدونه  3الذين تصل أعمارهم إلى 
دقائق لشرائط فيديو  10دقيقة للبرامج التربوية،  30لى ساعة يوميا مجزأة إشاشة التلفاز 

البالغين. دقائق لبرامج  10دقائق أخرى لبرامج ترفيهية للشباب و  10، خاصة باألطفال
أربعين  بمعدل يقارب الساعة و %90وفي عمر السنتين ترتفع نسبة المشاهدة لتصل إلى 

 (2004) و يشير كريستاكيس و آخرون  .(Desmurget,2011,p115)دقيقة يوميا
(Christakis, et al) تم فيها سؤال اآلباء عن معدل مشاهدة أبنائهم  في دراسة طولية
شهرا يشاهدون التلفاز  18أشارت النتائج إلى أن األطفال البالغين  للتلفاز يوميا و أسبوعيا،

 18)ساعتين و أكثر(. في المقابل بلغت نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم  2.2بمعدل 
، بينما ذكر عدد ضئيل من اآلباء أن أبناءهم %42شهر و الذين ال يشاهدون التلفاز 

حظ أن هناك و من خالل هذه الدراسة نال يوميا.ساعة  18ر من يشاهدون التلفاز أكث
 ,Anderson and Pempek). لتلفاز لمشاهدة أبنائهم لاآلباء  رتباين هائل في تقدي

2005) 
في الواليات كان معدل أعمار األطفال الذين يبدؤون مشاهدة التلفاز  1971ففي  

أشهر. في ذات  5المشاهدة من عمر تقريبا، أما حاليا تبدأ  سنوات 4هو المتحدة األمريكية 
ساعات يوميا في مشاهدة التلفاز مما يعني أن األطفال  3السياق يقضي األطفال الصغار 

 %40- 30ساعة يقضون من  12األقل من سنتين و الذين تمتد مدة استيقاظهم حوالي 
   .(Christakis, 2008)شاشة المن هذه المدة أمام 

لتطرق إليه حول نسبة مشاهدة الطفل في مرحلة المهد يتبين لنا من خالل ما تم ا 
 (2003دراسة كيزر فاميلي ) كدتهو هذا ما أفي سن مبكرة جدا للتلفاز أن المشاهدة تبدأ 

Kaiser Family)  )  أشهر،  9أن المشاهدة المنتظمة للتلفاز تبدأ من عمر ب تفيدو التي
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من األطفال األقل من سنتين يشاهدون التلفاز، من بينهم  %74و تضيف ذات الدراسة أن 
سنوات وأقل  3من األطفال البالغين  %30بمعدل ساعتين يوميا، و يشاهدونه  59%

  . (Kaiser Family, 2003)يملكون تلفاز في غرف نومهم
 طبيعة مشاهدة الطفل في مرحلة المهد للتلفاز: -3-1-2

التلفاز بطرق مختلفة تبعا لمراحلهم العمرية، يشاهدون سنوات  3دون األطفال إن  
ألصوات العالية إلى شاشة التلفاز ل يوجه اهتمامهأشهر  6فالطفل الرضيع األقل من 

ينجذب إلى أصوات معينة  10و  6واألصوات المفاجئة، أما الطفل الرضيع ما بين الشهر 
 10. و ما بين الشهر أصوات القرع، و كصوت الحرف، و االضحك ، و األصوات اإليقاعية

يركز الطفل في شاشة التلفاز على الموسيقى و الشخصيات التلفزيونية. أما  18و 
المحتويات التي يشاهدها و غير المتناسبة مع مرحلة نموه، أو التي ال يتمكن من فهمها ال 

( 2004)فالكنبرغ و فروون  يشيرو  .(Lemish, 1987)تجذب انتباهه لها 
(Valkenburg and Vroone)  أن إنتباه الطفل األقل من سنتين ينجذب لشاشة التلفاز

عندما تكون المميزات السمعية البصرية بارزة، كالتصفيق، و أصوات األطفال، و األلوان 
لكن لن  (Warthella and Lauricella, 2012, p 614).الالمعة، و الصور المفاجئة 

أشهر من تركيز نظره في شاشة التلفاز إال لفترة قصيرة  6يتمكن الطفل الرضيع قبل بلوغه 
تهيج. هذه  بكاء، وو ، جدا، و بعد لحظات أو دقائق معدودة يظهر عالمات التعب

 6النظر إلى شاشة التلفاز. في حدود المظاهر تعكس حالة التعب الذهني الذي يسببه 
لقدرة على النظر إلى شاشة التلفاز لمدة تصل إلى ربع ساعة تقريبا، يكتسب الطفل اأشهر 

 فالطفل الذي يوضع أمام  ،نتباههمنها و لم يجد شيئا غيرها يلفت إ خاصة إذا كان قريبا
من تلك المدة   %10شاشة لمدة ساعتين سيكون حاضرا في كل ما يراه إال ال

.(Tisseron, 2008, p24)  (1986)في ذات السياق يشير أندرسون و آخرون 
Anderson et al زدياد في العمر، فبالنسبة لألطفال مع اإل نتباه الطفل للتلفاز يزدادأن إ

، ويرجع السبب %39إلى  %11سنوات لوحظ زيادة من  3شهور إلى غاية  6غين من لبالا
، فالطفل الراجع إلى نضجهإلى ازدياد فهم الطفل  نتباه إلى شاشة التلفازإلارتفاع نسبة افي 

 Anderson).  فهمه لما يشاهده لةق بسببإلى شاشة التلفاز ينتبه إال قليال أقل من سنتين 
and Pempek, 2005)  
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أشهر  6 البالغدراسة أخرى إلى التعرف على استجابات الطفل الرضيع  هدفت   
طفال. راقب الباحثين و أمهات األطفال  72السمعية و الصوتية، حيث بلغت عينة األطفال 

، صورة و صوت، فقط المثيرات التلفيزيونية المتحكم فيها تجريبيا تحت أربعة شروط: صورة
ورة و الصوت أثار إنتباه و مثير متحكم. و أشارت الدراسة أن التلفاز بالص فقط، صوت

شاشة في مشاهدة من المدة  %49نسبة أكبر، حيث قضى الطفل باألطفال 
أنه عند Anderson) )و قد أشار أندرسون  (Warthella et al, 2010, p119).التلفاز

فهم األطفال دون السنتين للبرامج ريت حول اهتمام و قيامه بمراجعة األبحاث التي أج
األطفال يتعلمون أي شيء منها  التلفزيونية ، وجد أنه ال يوجد دليل قوي على أن هؤالء

   (.49، ص2010وبالتالي فإنهم ال يتلقون ما هو ذو قيمة )ختاتنة و أبو سعد، 
 أمام شاشة التلفاز:مرحلة المهد طفل دوافع وضع  -2-1-4
يتم اإلشارة فيها إلى   (Kaiser Family, 2003, 2006)في دراسة لكيزر فاميلي   

تم  2003موقف األباء إزاء التلفاز الذي يعتبرون أن له دورا إيجابيا في تعليم الطفل، ففي 
عن  سنوات 6 – 0استجواب مجموعة من أباء األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

التلفاز يعتقدون أن   %42إمكانات التلفاز في تعليم أبنائهم، حيث توصلت الدراسة إلى أن 
ال  %21ر تعلمهم، ويض يرون أنه27% في معظمه يعين األطفال على التعلم، بينما 

هي نسبة األباء الذين يرون أن  %58يتفقون مع كال االعتقادين. و تشير ذات الدراسة أن 
 Warthella,et) مهمة جدا للتطور المعرفي للطفل البرامج التعليمية المخصصة لألطفال

al,2010, p121)  في ذات السياق تشير بعض الدراسات إلى أن العديد من اآلباء لديهم و
سنوات، يمكن أن  3اعتقادا سائدا بأن البرامج الموجهة خصيصا لفئة األطفال األقل من 

تتيح فرصة الترفيه يجابيا مهما في نمو الطفل المبكر، و أبعد من ذلك فإنها إيكون لها آثرا 
   .(Courage and Howe,2010)للطفل و توفر الراحة لألباء 

ظاهرة روتينية، أصبحت مشاهدة األطفال في مرحلة المهد للتلفاز و المالحظ أن    
حيث يوضع الطفل أمامه في سن مبكرة جدا و يشاهد الكثير من ذلك. هذه الظاهرة يعود 

سنوات أو  3سببها إلى إعتقادات اآلباء حول الوظيفة التربوية و الترفيهية للتلفاز قبل 
الدراسات الوافية إن  (Zimmermanet al, 2007).  لحاجة الملحة لجليسة إلكترونيةا

يجابية القصيرة و الطويلة المدى للبرامج التلفزيوينة التربوية على األطفال في حول اآلثار اإل
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ة القراءة و الكتابة، الحساب، والعلوم، وحل مرحلة ما قبل المدرسة، فيما يتعلق بمعرف
عتقاد اآلباء بإمكانية إستفادة أطفالهم في مرحلة إ أدت إلى  ،السلوك االجتماعيالمشكالت و 

ا، بأن قد تعزز هذا التوقع من وعيهم الحديث نسبيلمهد من نفس اآلثار اإليجابية. و ا
تعلم و تذكر المعلومات المقدمة إليهم في سن مبكرة. غير أن ما األطفال الرضع يمكن لهم 

بهذا الشكل هي طريقة بدائية و  )الواقعي( باء هو أن معرفة العالم الحقيقيال يدركه اآل
فإن إتباع ( (Guernsey (2007)حسب جرنسي . و (Courage,2010,p104)هشة 

اآلباء لتعليمات األكاديمية األمريكية لطب األطفال و التي تنص على تحديد وقت مشاهدة 
األطفال األكبر من سنتين بساعتين يوميا كان أمرا سهال، و لكن ما لم يكن يسيرا هو منع 

    (Warthella,et al, 2010). من سنتين من مشاهدة شاشة التلفازاألطفال األقل 
   :النمائية في مرحلة المهدالمظاهر  -2-2
 :النمو الجسمي -2-2-1
  نذكر منها: هناك عدد من الخصائص الجسمية التي تميز الطفل في هذه المرحلة   

 .أشهر 6أو  5كيلوغرام و يتضاعف وزنه ببلوغه  4الى  3يصل وزن الوليد من  -
 مما يبرز نموا في الطول و الوزن. العظمييزداد نمو الهيكل  -
 حجم العضالت و قدرة في التحكم في العضالت الكبيرة.نمو في  -
 ينمو الجذع و األطراف بمعدل أسرع من نمو الرأس. -
 ا.يبدأ ظهور األسنان في الشهر السادس تقريب -
)الشيباني،  يظهر الذكور أكبر حجما من اإلناث و أثقل وزنا و أطول قليال من اإلناث -

 (.102، ص2000
 :النمو الحسي -2-2-2

ال ينقصها أي شيء من  تعتبر حواس الطفل الرضيع عند والدته مكتملة التكوين      
، الذي سيحقق له القدرة ينقصها رصيد الخبرة و التعلم لكنها غير متعلمة، النشاط العصبي

تتميز مرحلة المهد  (. مع ذلك فإن1996على استخدام الحواس المختلفة فيما بعد )حقي، 
حيث يمكن للطفل الرضيع أن يميز الدرجات المختلفة  ،الحسيةبالنمو السريع للوظائف 

لألصوات المتباينة و إدراك الفروق بين األصوات المتباينة في حدود الشهر الرابع، ويتمكن 
 (.205، ص2004 )ملحم، مس من عمرهمن تحديد مصدر الصوت مع بداية الشهر الخا
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كالنطق  قدرات أخرى ة مهمة في تطوير بالتطور لتصبح قدرة إدراكي القدرة السمعيةتبدأ  و
 ،أصوات واالستيعاب و التطور المعرفي، فبعد أن كان الطفل يسمع و يستقبل مثيرات و

)أبو جادو،  استعداده للنطق ديصبح كائن نشط ينظم األصوات في أطر معقدة متطورة تؤك
أما القدرات البصرية فتنمو بشكل سريع، فبعد ميالده بفترة وجيزة  (.231، ص2011

، بعدها ينتقل إلى تتبع األضواء يتمكن من رؤية األضواء المتحركة في مجاله البصري 
تنمو بعد ذلك قدرة  .المتحركة و يبدأ في التركيز على موضوعات قريبة مثل وجه أمه

كتمل لديه القدرة على رؤية التفصيالت الطفل على استخدام عينيه في آن واحد، حيث ت
القريبة )زيدان، لتقاط األشياء و اليدين فيبدأ في إ و ينشأ خاللها التوافق بين العينين ،الدقيقة
و الشم فال يميز الرضيع في البداية بين أما الحواس األخرى كالتذوق   (.107ص ،1972

الشيباني، ) في تغذية الطفل و اللمس فيكون نموها مطردا منذ الوالدة لدورها الخاص
2000.) 

لمثيرات الحسية أو ما يعرف باإلدراك من إدراك االرضيع يتمكن  خالل مرحلة المهد  
حساسات المختلفة في نظام عملية معقدة تنسق اإللسيد بأنه "يعرفه فؤاد االذي ، الحسي

أما اإلدراك   بصار وظيفة هذه الحاسة،شياء، و اإلمتكامل، فالعين حاسة نبصر بها األ
شعور الفرد بما يبصر، شعورا يحدد له العالقات القائمة بين المرئيات ودرجتها ونوعها"  فهو

العملية التي تتم من أجل التعرف وتفسير المثيرات  هوو  (.97، ص1998 )السيد،
، فتزداد خبرته و تصبح احساساته ذات معنى وداللة عن طريق الحواس الموجودة في البيئة

ع النمو، حيث يتمكن من الربط بين الحواس المختلفة. و مع نهاية المرحلة يدرك األشياء م
بالتالي فإن  و(. 2004برموزها اللغوية التي تحل تدريجيا محل األشياء نفسها )ملحم، 

الحواس تشكل مرصدا للجهاز العصبي، يستقبل بها الصور الحسية من العالم الخارجي، 
، 1998)السيد،  وضحت معالمها و معانيهاتمثيرات الحسية، فكلما تعددت زوايا ال

فرؤية الطفل الرضيع لألشياء و سماعه أصواتها، و تذوق طعمها، و اختباره  (.106ص
 .ملمسها يعطيه صورة أوضح و أدق من مجرد رؤيتها

 :النمو الحركي -2-2-3
يقصد بالنمو الحركي عملية السيطرة على الحركات الجسمية من خالل النشاطات   

يهدف (. 118، ص2010)كركوش، المنظمة للمراكز العصبية و األعصاب و العضالت 
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قباضها و انبساطها و توافقها نالنمو الحركي إلى التحكم في العضالت المختلفة، في ا
و دقته في استخدام أعضاء جسمه وفي  ويعتمد في جوهره على قدرة الطفل و سرعته

النمو الحركي في هذه يتميز (. و 86، ص1998تنظيمه لحركاته المختلفة )السيد، 
 :بمجموعة من الخصائص نذكر منها المرحلة

يتبع النمو الحركي اتجاها رئيسيا من الرأس الى القدم، حيث تبدو القدرة الحركية  -
  :للطفل الرضيع في

 لى أخرى.يسير فيها النمو من حلقة إلحلقات سلسلة من ا -
التي تتسم بالدقة و المهارة لى الحركات الدقيقة إتنتقل حركات الطفل من العشوائية  -

 تقان.واإل
فهناك بعض المهارات الحركية تستخدم فيها تنمو العضالت الكبرى قبل الصغرى  -

عال من التوافق لى مستوى و المشي، و هي مهارات ال تحتاج إ العضالت الكبيرة  كالحبو
نمو العضالت لى يدوية كالقبض على األشياء تحتاج إالحركي، في حين أن هناك مهارات 

، 2004هي مهارات تتطلب نضجا و توافقا حركيا أكبر )ملحم، الصغيرة )الدقيقة(، و 
 (.202ص

يتقدم الطفل في مرحلة المهد بشكل واضح في النمو الحركي فبعد األفعال المنعكسة  
 لى األشياءكيف يصل إ البسيطة كاالمتصاص و القبض و غيرها يتعلم الطفل تدريجيا

و هي قدرة  لى جنب مع النمو الحركي يسير النمو المعرفي، و جنبا إوكيف يحبو و يمشي
ستجابات الحركية تبدأ عملية التنظيم فخالل اإل الطفل على معرفة و فهم العالم المحيط

 (.2010و تنمو قدرته على التعامل مع هذه البيئة )اسماعيل، اإلدراكي للبيئة المحيطة 
تعد أهم مظهر من مظاهر النمو الحركي و أكثره اتصاال بالنمو العقلي مهارة المشي مثال ف

اكه لألشياء وتتسع  ستكشاف البيئة المحيطة، فيزداد إدر يعين الطفل على إواالجتماعي، فهو 
 بذلك خبراته. 

الحركية خالل مرحلة المهد على خصائص النمو و النضج  يعتمد تطور القدرات 
عند الطفل في الجوانب البنائية و الفسيولوجية و العضلية العصبية. و يتوقف مدى 

األبنية البيولوجية للنمو  الحصيلة الحركية للطفل على تفاعل الفرص البيئية المتاحة و
 .(234، ص2011والنضج  )أبو جادو،
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 : النمو اللغوي  -2-2-4
تصال بهم أو الفرد لجذب انتباه من حوله أو اإلنعني باللغة أية وسيلة يلجأ إليها  

ي اللغة ف التعبير عما يحس به، فالطفل في مرحلة المهد يمتلك القدرة الفطرية على استخدام
أحمد  ممثلة في الصراخ و البكاء و ما يصاحبها من حركات عشوائية )سيد بسط صورهاأ

مظهر قوي من مظاهر المألوفة اللغة بصورتها اللفظية ف (.197 ص ،2011و الشربيني،
 ،السيد) النمو العقلي و الحسي الحركي ووسيلة من وسائل التفكير و التخيل و التذكر

 .(155، ص1998
 :كتساب اللغةإ -2-2-4-1
للغة باألصوات، ثم تبدأ هذه األصوات في التمايز لتصبح الطفل  كتسابيبدأ إ   

يتوقف و  كلمات لها معنى، و بعد ذلك تركب هذه الكلمات لتصبح جمال ذات معنى.
كتساب اللغة على عملية النضج و نمو األجهزة المتدخلة في عملية النطق، حيث تعتمد إ

اللغة في نموها على مدى نضج  و تدريب األجهزة الصوتية و على مستوى التوافق العقلي 
ارة اللغوية و خاصة عند بدء تكوينها )سيد أحمد، الشربيني، و الحركي الذي تقوم عليه المه

  (. 269، ص2011
عدد كبير فال من األمور التي القت اهتمام إن اكتساب اللغة و تكوينها لدى األط  

 اللغة عند الطفل: نظرية التعلم،من الباحثين و لعل من أبرز النظريات المفسرة الكتساب 
 .المعرفيةالنظرية اللغوية و النظرية و 
لسلوك اللغوي نتاج لعملية : تعتبر هذه النظرية أن اSkinner سكنرلنظرية التعلم  -أ

فالطفل أثناء اللعب الكالمي يتلقى تدعيما من قبل المحيطين به، فقد جرائي، تدعيم إ
يبتسموا له أو يحتضنوه أو يصدروا أصواتا تدل على الرضا في حين قد يهملوا بعض 

فإن تدعيم إصدار أصوات أو مقاطع دون أخرى يزيد من احتمال ، و بالتالي األصوات
 (.106، ص1986 )اسماعيل، صدورها و يعمل على اختفاء تلك التي ال تنال التدعيم

تباعه أن الطفل يولد كي و أسيرى تشوم :Chomsky لتشومسكي النظرية اللغوية -ب
المشي، و أنه يرث تركيب  ولديه ميل لالرتقاء اللغوي مثلما يمتلك القدرة الكامنة على

بيولوجي للسمات اللغوية العامة و الذي يهيئه نضج الجهاز العصبي المركزي. وهو 
إذ ترى النظرية  (.2004ملحم،) يعارض بذلك الفرضية القائلة أن اللغة تكتسب فقط بالتعلم
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النحوية الطفل يولد و لديه نماذج للتركيب اللغوي تمكنه من تحديد القواعد اللغوية أن 
، فتركيب الجمل من أسماء )قواعد التركيب اللغوية( في أية لغة يمكن أن يتعرضوا إليها

وأفعال مثال هي عموميات في التركيب اللغوي  تشترك فيها جميع اللغات، فالعموميات 
. هذه القدرة األولية تمكن الطفل من تحليل الجمل تمثل قدرة أولية بمعنى ال يتعلمها الطفل

سمعها و من تكوين جمل لم يسمعها من قبل، و قد يتم ذلك بشكل صحيح من التي ي
 (.109 -108 ، ص1986مقبوال و مفهوما من قبل األخرين )إسماعيل، يكون  البداية أو

تحدث بياجيه في نظريته المعرفية عن وجود :  Piagetالمعرفية بياجيه نظرية   -ج
عن  رللتعامل مع الرموز اللغوية، التي تعبتنظيمات داخلية يقصد بها أن هناك استعداد 

بيئة منذ المرحلة األولى و هي المرحلة الحسية لالطفل مع ا فاعلخالل ت مفاهيم تنشأ من
ال يتفق مع  و من هذا المنطلق فإن بياجيه (.109ص ،2010 )اسماعيل، الحركية

أنه  اكم ، نظرية تشومسكي القائلة بوجود تنظيمات داخلية موروثة تساعد على تعلم اللغة
و التدعيم لكلمات ال يتفق مع نظرية التعلم التي ترى أن اللغة تكتسب عن طريق التقليد 

شراطية بقدر ما هي إ ليست عملية فاللغة بالنسبة للنظرية المعرفية .ينطق بها الطفل
، حيث يميز بياجيه بين األداء الذي يكون في صورة تركيبات قد تنشأ نتيجة وظيفة ابداعية

التي تكتسب بناء على  للتقليد و لم تستقر بعد في حصيلة الطفل اللغوية ، و الكفاءة
تنظيمات داخلية تبدأ أولية ثم يعاد تنظيمها بناء على تفاعل الطفل مع البيئة المحيطة 

 (. 122-121، ص2000 )الشيباني،
 مراحل النمو للغوي: -2-2-4-2
 مرحلة ما قبل الكالم: 2-2-4-2-1

و لكنه مبرمج لذلك من خالل بعد والدة الطفل ال يكون قادرا على إصدار الكالم  
عملية النضج المتتابع للجهاز العصبي المركزي لديه و الذي يسهم بشكل كبير في تطوير 

 .يبدأ الطفل منذ الشهر الثالث في تمييز األصوات الصوتية، حيثجهزته أقدراته االدراكية و 
 و تظهر مرحلة ما قبل الكالم بإصدار األصوات و التي تتمثل في الصراخ ثم المناغاة.
كذلك سرعان ما يكتسب الطفل القدرة على التمييز بين أنواع التنغيم المختلفة للكالم الصادر 

 .(115ص، 2000عن المحيطين به  )الشيباني، 
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لى الرئتين مع إوالدته نتيجة اندفاع الهواء  دتصدر الصيحة األولى للطفل عن :لصراخا -أ
نفعال أو التعبير إد. ثم يصبح الصراخ بعد ذلك نتيجة في حياة الولي عملية الشهيق األولى

 عن الضيق نتيجة قضاء الحاجة أو التعبير عن حاجة الوليد للطعام أو األلم الفسيولوجي
متصال بحالة الطفل فيصبح الصراخ  (.148، ص1993)سمارة و النمر و الحسن، 

ثم تتنوع بين  ها عبارة عن مواقف تهيج متشابهة،نفعالية التي تكون في أول مراحلاإل
ر أصواتا هادئة الجوع، األلم...( و يصدفيصرخ عند شعوره بالضيق ) ،الضيق االرتياح و

 .(128ص، 1996في حالة االرتياح )عويضة، 
 تبدأ مرحلة المناغاة في منتصف الشهر الثاني أو الشهر الثالث :المناغاة مرحلة -ب

تكون عشوائية وغير يصدرها الطفل األصوات التي ، أما سنة األولىوتستمر حتى نهاية ال
و خالل تنغيمه يكتشف الطفل جميع الدعائم الصوتية  (.1993 )سمارة و أخرون،مترابطة 
نساني. و يستطيع الطفل أن ينطق بحروف الحلق اللينة يتحدث بها النوع اإلألية لغة 

ثم يتطور به النمو الى حروف سقف الفم، ثم يصل الى حروف الشفاه  غ (–المرنة ) ع 
 (.154 ، ص1956) سيد،  (م –ب )
تقريبا يبدأ الطفل في تشكيل أصوات  الثالث و السادس: ما بين الشهر اللعب الكالمي  -ج

مركبة من األحرف الساكنة و المتحركة و هي مقاطع من حرفين أو أكثر مثل )ماما، بابا، 
دادا(. و هذه المقاطع الصوتية نجدها لدى جميع أطفال العالم مهما اختلفت ثقافاتهم و هي 

(. يشير بعض 2000ة )الشيباني، الوحدات الصوتية التي تتكون منها اللغات المختلف
غوي أن الطفل يسير في هذا اللعب الكالمي بناءا على تتابع منتظم لعلماء علم النفس ال

من التركيبات التي تتضمن أحرفا ساكنة و أحرفا متحركة. كما قد يحدث في بعض األحيان 
إن كانت ال و بحيث تشكل مقاطع شبيهة بالكلمات  أن تندمج  بعض هذه األحرف معا

 (.105ص، 2010)اسماعيل،  فل ما تعنيه للراشدتعني للط
 :مرحلة الكالم -2-2-4-2-2

، المفرداتعاني االحتفاظ أساسية في اكتساب مبياجيه أن القدرة على التقليد و  يعتقد  
إدراكه لوجود األشياء  فهم داللتها ما هو إال دليل علىفاستخدام الطفل للرموز و 

 (.2011بو جادو،أ) لسببيةدراكه لالوجود و دليل كذلك على إ استمرارية هذاو األشخاص، و 
غير أن مرحلة النطق اللغوي يسبقها الفهم اللغوي، حيث يصل متوسط الكلمات التي 
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كلمة في عامه  300كلمة، و يصل إلى  12يفهمها الطفل عند بلوغه العام األول حوالي 
)مثل إلى   المصحوبة باإلشارة البسيطة الثاني، كما يبدأ الطفل الرضيع بفهم بعض األوامر

في مرحلة . (2003)الريماوي،  التاسع و الثاني عشرو ذلك فيما بين الشهر   ،اللقاء(
الكالم و اكتساب المفردات اللغوية يتدرج الطفل من مرحلة الكلمة الواحدة الى مرحلة 

 :الكلمتين كما يلي
 األولىمرحلة الكلمة  -أ

قترانا صحيحا ي لغة الطفل باقترانها بمدلولها األولى فيقاس بدء ظهور الكلمة  
 يصعبلكن (. 157، ص1998وبوضوحها وضوحا ييسر ألي فرد أن يدركها )السيد، 

ذه الكلمات باللعب الكالمي تحديد السن الذي تظهر فيه الكلمة األولى و ذلك لشدة ارتباط ه
 هلى المدى الذي تبدأ فيإ تشير البحوثو  (.2010)اسماعيل،  شرنا اليه سابقاالذي أ

 ، حيث يبدأ الطفلما بين السنة و السنة و النصف بعد الوالدةو الذي يقع الكلمة األولى 
 50في استخدام كلمات مفردة في حوالي السنة،  ثم تزداد مفرداته إلى حوالي  المتوسط

و تجدر اإلشارة الى أن  (.149، ص1993سمارة وآخرون، ) كلمة خالل السنة الثانية
لى جانب الذكاء الذي يلعب دورا ، إسرعة النطق تختلف من طفل آلخر وفقا للفروق الفردية

 . (2003 )معوض،اللغوي هاما في النمو 
ن ما يعتبر ضروريا لظهور المرحلة الكالمية هو وضوح مفهوم دوام الشيء لدى إ 

غابت عن مجاله االدراكي الحسي، الطفل بمعنى أن األشياء تظل موجودة حتى لو 
االحتفاظ  الطفل قادرا على يصبححيث ذه القدرة في حدود السنة و النصف، وتكتسب ه

و تكتمل هذه القدرة في  ،شهر 12ابتداءا من سن  ،بصورة الشيء حتى لو غاب عن نظره
 و بالتالي حتى يكون لألصوات معنى أو داللة البد أن يكون للشيء الذي .شهر 18سن 

يتمكن  إذن لكي .(2010ترمز إليه هذه الكلمات وجود دائم في ذهن الطفل )اسماعيل، 
و هذا في حال  الشيء دوام الطفل من النطق بالكلمة األولى البد له من تكوين مفهوم

 .وجوده أو غيابه عن مجاله الحسي
ت، من أحرف ساكنة مثل )إن الكلمات األولى التي ينطق بها الطفل هي التي تتض

أي تلك التي يكون فيها اللسان في مقدمة الفم، كما تتضمن أحرف متحركة  ،ب، م، ن(
وبالتالي فإن الكلمات األولى التي التي تأتي من خلف الفم عندما يكون مسترخيا. 
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ألكثر سهولة في الصدور )اسماعيل، يستخدمها الطفل في التعبير تتضمن األصوات ا
ة واحدة يمكن تمييزها جملة بأكملها في كلمو قد يعبر الطفل عن  (.112، ص1986

لتقاطه عي أو األسري الخاص، و يستمر في إدراك داللتها في إطاره االجتماوفهمها و إ
عينه في ذلك قدرته على التقليد و المحاكاة التي تبقى في تطور ي ،للكلمات و التعبير بها

و تعبر معظم (. 43ص، 1996 معتوق،ى أثرها متواصال في تنمية لغته )مستمر و يبق
نتباهه من األشياء ته و حاجاته المباشرة و ما يجذب إكلمات الطفل في البداية عن اهتماما

اللعب، هتماماته فيما يشبع حاجته األولية كالطعام و حيث تتركز إ التي تقع في محيط بيئته، 
باس، األشياء التي تحدث أصواتا أو األشياء المتحركة )عنتباهه فهي أما ما يجذب إ

1997). 
 مرحلة الكلمتين و ما بعدها: -ب

من استخدام كلمتين ال كلمة  السنتينلى إ السنة و النصف لطفل في حوالييتمكن ا
لمرحلة  تكون لغة الطفل و في هذه ا ،رتقاء اللغةو هي الخطوة التالية في إ ،واحدة مفردة
في الزيادة د هذه المرحلة يأخذ عدد الكلمات بع (.2004)ملحم، نتقائية إ كثربسيطة و أ

نتهاء العام ي يعيش فيها، و يتمكن الطفل بعد إوفقا لسن الطفل و درجة ذكائه و البيئة الت
األفعال األسماء و  ، و يستطيع استخدامالثاني في التعبير عن أفكاره في جمل قصيرة بسيطة

شير تشومسكي أن مرحلة الكلمتين و في هذا السياق ي  (.1996)عويضة، في بناء الجملة 
ما هي إال إعداد لتكوين الجملة التامة البسيطة بجميع أنواعها، فالكلمات الدالة على 

سم يعبر عن عالقة واحدة تربط بين الرمز ظهر أوال في لغة الطفل ذلك أن اإلاألسماء ت
كثر، فالفعل ومدلوله. أما األفعال  فتظهر حين يصبح الطفل قادرا على إدراك عالقات أ

يجعل األسماء تسبق األفعال في لغة  ما يدل على حدث في مكان و زمان معين وهذا
خالل مرحلة الكلمتين يدرك الطفل و بسرعة  (.2011الشربيني، و  الطفل )سيد أحمد
 (.2003تصال باآلخرين )الريماوي، و الدور الذي تلعبه في اإل معبرةأهمية المفاهيم ال

  الحصيلة اللغوية للطفل:نمو  -2-2-4-3
عية طفال لأللفاظ و التراكيب اللغوية عادة ما يبدأ في الظروف الطبيكتساب األإن إ  

كتساب بسرعة فائقة. فبينما تتراوح حصيلة الطفل من ألفاظ بطيئا ضعيفا، ثم ينمو هذا اإل
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عند بلوغه يصل متوسط الكلمات ( كلمة. 50 -3ولى مابين )شهرا األ 18اللغة في 
لى أربعمائة كلمة تقريبا، و يمكن أن يصل متوسط عدد الكلمات إالسنتين و نصف السنة 

، بقدر هذا العدد في تنام  التي يكتسبها عند بلوغه سن الثالثة إلى ألف كلمة تقربيا. و يظل
( 1و الجدول رقم ). (44، ص1996معتوق ) ما يتاح له من عوامل النمو و التطور

 الحصيلة اللغوية للطفل في مرحلة المهد.يوضح تطور 
 

 ( تطور الحصيلة اللغوية للطفل في مرحلة المهد1الجدول رقم )
 

 متوسط عدد  السن
 الكلمات

 الزيادة

 0 ال يوجد شهور   8
 1 كلمة واحدة شهور  10
 2 كلمات 3 شهرا  12
 16 كلمة19 شهرا 15
 3 كلمة 22 شهرا  18
 96 كلمة 118 شهرا  21
 154 كلمة 272 شهرا 24
 174 كلمة 446         شهرا 30

   (213، ص2004)ملحم، المصدر:            
يالحظ من الجدول أن نمو المفردات يأخذ في الزيادة المطردة ابتداءا من العام  

 (شهور 3خالل )شهر أي سنتين  24و  21الشهر الثاني تقريبا حيث تبلغ  الزيادة ما بين 
 18و  15و  10الشهر و يالحظ في ذات الجدول أن الفترة التي تقع ما بين كلمة.  154

ة بأن كلمات فقط، و يعلل بطء الزيادة في هذه الفتر  3لى إتعرف زيادة بطيئة جدا تصل 
 نتباهه في عملية المشي.الطفل يكون مشغوال بتركيز إ
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إن اكتساب الطفل السوي للغة و مفرداتها في المراحل األولى من نموه عامة ربما   
عفويا تلقائيا، ألن ذهن الطفل مهيأ بشكل من األشكال إلتمام  تشومسكييكون كما يرى 
تجاه فطري. غير أن مستوى هذا إاتجاهه إلثبات وجوده االجتماعي  عملية التكلم و

الطفل نفسه مع محيطه، و على الظروف المحيطة، كتساب يتوقف على مدى تفاعل إلا
والعوامل و المثيرات الدافعة لممارسة اللغة و الحوافز المشجعة على استخدامها، ثم على 

تلك هذا الطفل من لى البراعة فيها، و آخيرا على مدى ما يمإتقان اللغة و طموحه إل اتجاهه
ظها و ما لديه من سرعة و دقة في دراك معاني اللغة و تعلم نطق ألفاإقدرة خاصة على 

 (.1996)معتوق، ه و مجاالت استخدام هذه األلفاظمالحظة أوج
فردات اللغوية أو الكلمات التي لمويتوقف مسـتـوى هـذا االكـتـسـاب أيـضـا على نوعية ا 

نماط  وعلى أحجام هذه المفردات وأشكالها ووظائفها وأ ،يسمعها الطفل أو تتـردد فـي بيئته
ونوع وحجم المدلوالت المرتبطة  ،والسياقات التي تستعمل فيها ونسبة تكرارها ،استخدامها

فاهيم لمبها. كما تتوقف حصيلته من ألفاظ للغة من حيث محتواها الداللي أيـضـا على ا
تداولة فـي مـحـيـطـه وعـلـى مـدى مـا يالحظه أو يكتسبه هو نفسه لمعروفة أو الموالخبرات ا
 (.47، ص1996 )معتوق، فاهيم والخبراتملمن هذه ا

 :العوامل المؤثرة في النمو اللغوي  -2-2-4-4
لى الفرد وتكوينه و منها ما مجموعة من العوامل منها ما يرجع إيتأثر النمو اللغوي ب

 يتصل بالبيئة. و من بين العوامل: 
في النمو اللغوي  انيؤثر اللذان العجز في أجهزة الكالم و السمع كالعوامل التكوينية:  - 

تسبب عيوب نفية مراض كالزوائد األبعض األ للطفل. فالصمم يتبعه عجز في الكالم. و
 النطق.

يجابية بين الذكاء و النمو اللغوي، فالضعف العقلي يصحبه تأخر الذكاء: هناك عالقة إ -
 تساع الحصيلة اللغوية.غوي. و يظهر أثر الذكاء كذلك في إفي النمو الل

 تشير بعض الدراسات  أن البنات يتفوقن على البنين في النمو اللغوي.الجنس:  -
 نفعالي يعطل بدء الكالم أو يؤثر في طريقة النطق.فعالية: االضطراب اإلالحالة اإلن -
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الحالة االجتماعية: عند نضج مراكز النطق و خاصة المراكز العصبية يستطيع الطفل  -
)سيد أحمد و الشربيني، ذا كانت المثيرات البيئية و الحياة االجتماعية مناسبة إالكالم 
 .(371-370 ، ص2011

  :النمو المعرفي -2-2-5
من خالل منظورين هما: األبنية المعرفية  الإن فهم النمو المعرفي ال يمكن أن يتم إ

و التي يقصد بها حالة التفكير في مرحلة من مراحل نمو الفرد، أما المنظور الثاني فهو 
الوظائف العقلية و التي تشير إلى العمليات التي يلجأ إليها الفرد عند تفاعله مع مثيرات 

مرحلة المبكرة ال يمكن تمييز النمو في هذه ال (.2000البيئة التي يتعامل معها ) الشيباني، 
الجسمية و الحسية المعرفي إال من خالل جوانب النمو األخرى، ما يتعلق منها بالنواحي 

بعدد من المخططات الفطرية )السكيمات(  امزود يولد الطفل (.2003الحركية )عويس،
سكيمات أعقد  مخططات أو و مع تطور نموه المعرفي تحل ،سماها بياجيه أفعاال منعكسة

على فعل البسيط الذي يكون الطفل قادر فال ،شيئا فشيئا األبنية المعرفية من السابقة لتكّون 
إلى  و خالل عملية التطور المعرفي يتطور هذا الفعل البسيط .جراءه يسميه بياجيه سكيماإ

 (.71، ص2000بناء معرفي معقد ) الشيباني، 
 :المرحلة الحسية الحركية -2-2-5-1

حيث تعد المرحلة الحسية الحركية حسب تقسيم بياجيه لى تنتمي مرحلة المهد إ 
دراك الحسي التفاعل القائم بين اإل ، و فيها يشكلة األولى من مراحل النمو المعرفيالمرحل

( و النشاط الحركي األساس في تفكير الطفل خالل )إدراك خصائص الحواس الخمس
خالل هذه المرحلة ينجح الطفل ف  (.106ص ،2000)الشيباني،  السنتين األولى و الثانية

، و شيئا فشيئا يطور دوام وجود في إحداث ارتباط بين أفعال الحركة واألحاسيس المصاحبة
الشيء بالرغم من اختفائه من أمام ناظريه، فسابقا كان الطفل ال يلتفت لسقوط شيء من 

الشيء المفقود و ال ينساه يستطيع في نهاية هذه المرحلة بالبحث عن لكنه يده و اختفائه، 
إلى  حلة الحسية الحركيةالمر  قسم بياجيه (. 2003ختفائه عن ناظريه )الريماوي، بمجرد إ

قطامي، مراحل فرعية نمائية تطورية تحدد من سن الوالدة إلى أخر العام الثاني ) 6
2000.) 
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يعتقد  ،الشهر األول ذ الوالدة حتى نهايةمنتغطي هذه الفترة  لمخططات المنعكسة:ا -(1) 
بياجيه أن األفعال المنعكسة التي يولد بها الطفل تشكل أحجار البناء بالنسبة للذكاء، فيقوم 
الرضيع بالمص عندما نضع شيئا داخل فمه، و يغلق أصبعه حول ما يلمس يده من 

ما يبدأ الرضيع في تعديل أفعاله المنعكسة أجسام، و يدير رأسه تجاه األصوات. و سرعان 
و من خالل تكراره لهذه األنشطة  (.2010، سيجلر و واجنرأكثر تكيفا )و جعلها 

المنعكسة يكتسب الطفل المولود حديثا معلومات حول البيئة التي ستستخدم في تطوير 
 (.2011)أبو جادو،  مراحل التعلم الالحقة

أشهر، ففي  4تمتد هذه المرحلة الفرعية من شهر إلى ردود األفعال الدائرية األولية:  -(2)
دخل ت، و يقوم بمص األشياء التي المرحلة السابقة يمسك الطفل باألشياء التي تالمس يديه

، لكن في هذه المرحلة يبدأ الطفل في تنسيق و تجميع األفعال التي كانت في األصل فمه
طفل بيديه األشياء التي يمصها، و يحضر لفمه منفصلة، حيث يمسك النعكاسية إأفعال 

نعكاسية في العمل يديه، و في هذه المرحلة تبدأ األفعال اإل األشياء التي تمسك بها
  (.2011)أبو جادو،  كوحدات بناء لألنشطة المعرفية األكثر تعقيدا

أشهر و يسميها  8و  4فترة بين : تغطي هذه المرحلة  الالثانويةالدائرية ردود الفعل  -(3)
. في هذه المرحلة يبدأ الرضيع في "إجراءات جعل المشاهد الممتعة تدوم طويال" بياجيه

توجيه سلوكه نحو األحداث و األشياء التي تقع خارج نطاق جسمه، بعد أن كان سلوكه 
موجه بشكل كبير نحو الذات. كذلك يدرك الرضيع الفرق بين ذاته و األشياء األخرى بعد 

يبدأ التنسيق  على التمييز بين نفسه و األشياء الموجودة في بيئته، كماأن كان غير قادر 
بين حركات العين و اليد فيمسك باألشياء التي يستطيع الوصول إليها و يتحكم بها )سيجلر 

و في هذه المرحلة يبدأ في الممارسة اليدوية لألشياء، و يقوم بتكرار (. 2010و واجنر، 
، كما األحداث المثيرة بالنسبة له و تكرار االستجابات التي أدت الى نتائج ذات فائدة لديه

 (.2000يبدأ في البحث عن شيء رآه ثم اختفى )الشيباني، 
شهرا، و فيها  12أشهر الى  8: تمتد هذه المرحلة من مواءمة ردود الفعل الثانوية -(4)

ة مع نتائج الفعل الدائرية الثانوييبدأ الطفل الرضيع بتنظيم المخططات و دمج ردود 
فالمتغير  ،األساسية معرفيةالتغيرات نوعين من ال األفعال األكثر تعقيدا، و ينتج عن ذلك

 ، حيث بإمكانهالطفل القيام بسلوكات مقصودة لتحقيق أهداف معينةاألول يظهر في قدرة 
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ممارسة العديد من المخططات لحل المشكالت الحس حركية، أما مع بداية الشهر الثامن 
ية في هذه المرحلة يبدأ الطفل في يجاد األشياء المخفاني فهو قدرة الطفل على إالثمتغير ال

فهم أن األشياء تبقى حاضرة و إن غابت عن أنظارهم و هذا يشير أن دوام الشيء يبدأ في 
إن قدرة األطفال على  1(.2011بو جادو، أ) هذه المرحلة لكن ال يصل إلى اإلكتمال بعد

يضع األساس لكل تشكيل التمثيالت المعرفية تمثل وجها ذا أهمية من أوجه النمو ألنه 
 (.67، ص2010)سيجلر و واجنر،  النمو المعرفي التالي

شهر  18لى إ 12خالل هذه المرحلة الممتدة من  :ردود الفعل الدائرية الثالثية -(5)
، حيث يستخدم في هذه ستطالع النشط و الرغبة في التجريبيبدأ الطفل في اإل تقريبا،

ستخدامات المحتملة لألشياء الخطأ، و يبدأ في التساؤل عن اإل المرحلة طريقة المحاولة و
في هذه (. ف2011و يصف بياجيه الطفل في هذه المرحلة بالعالم الصغير )أبو جادو، 

ستكشاف و البحث عن األشياء التي تسره، حيث اإلو  لالستقصاء،يظهر الطفل ميال الفترة 
أن أداءات يكون أكثر نشاطا و حيوية من أجل تحقيق الهدف. و ما يميز هذه المرحلة 

 وحركات الطفل غير المرتبطة بهدف تنخفض لتحل محلها أنشطة تكيفية مرتبطة بهد
، قطامي) فتصبح لدى الطفل درجة من الشعور باالنجاز و التوجه نحو الهدف ف

و ما يمكن استخالصه من المراحل الفرعية الخمس هو التغييرات التي تمس كل   (.2000
التي تتمركز يقوم الطفل الرضيع بتكرار الحوادث األولية  الدائرية مرحلة، ففي ردود الفعل

يكرر  صبع داخل الفم، أما في ردود الفعل الدائرية الثانويةحول جسمه مثل وضع اإل
و لكنه يكون بعيد عن جسمه، أما  نتج ناتجا ممتعاأالطفل الحدث الذي حدث بالصدفة و 

 .في ردود الفعل الدائرية الثالثية يقوم الطفل بتنويع السلوك الذي يحدث ناتجا ممتعا و سارا
و التي تمتد من الشهر  و هي المرحلة الفرعية السادسة و األخيرة التمثيل الرمزي: -(6)

و فيه يبدأ الطفل باالستجابة لألشياء و الحوادث التي يالحظها أمامه  ،24لى الشهر إ 18
، 2000)الشيباني، و التفكير فيها، فيحاول أن يخترع طرق جديدة لتحقيق أهداف معينة

                                                           

غابت عن مجال ترجع تسمية مفهوم دوام الشيء إلى بياجيه، و يقصد به معرفة الطفل أن األشياء المادية تبقى موجودة و لو  - 1
كتاب  يمكن اإلطالع علىسنوات األولى،  3اإلدراكي. و لمزيد من المعلومات عن المراحل التي يمر بها هذا النمو خالل الطفل 

 (. دار الفكر ناشرون و موزعون. عمان.2010) الطفل من الحمل إلى الرشد لمحمد عماد الدين اسماعيل
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يرى بياجيه أن هذه المرحلة هي بداية التفكير، حيث يبدأ فيها الطفل في حل  (. 107ص
فقدرة األطفال على القيام ق التفكير بها قبل القيام بأي عمل. المشكالت العملية عن طري

ا، تجعلهم ال يحتاجون لألحداث و التفكير باألشياء قبل القيام به بعمليات التمثيل الرمزي 
   (.2011) أبو جادو، إلى  خبرات المحاولة و الخطأ التي كانت في المراحل السابقة

خالل المرحلة الحسية  يتبين لنا أن الطفلللمراحل النمائية الفرعية  عرضنابعد   
عتبار نفسه جزءا من إلى إ  ،المحيطة به فعالياتللعتبار نفسه كمركز إ الحركية ينتقل من 

و في هذا السياق  معينة.  هذه البيئة التي تضم عددا من األشياء لها خصائص و مميزات
ية التمييز بين ذات الطفل و غيره هي إحدى ( أن" عمل191، ص2000يشير قطامي )

العملية تشكل أحد إذ أن هذه  ،المميزة لنمو الطفل السوي  المهمات النمائية الذهنية المعرفية
  هذه المرحلة". متطلبات 

بقدرة  يتصف في مرحلة المهد إلى حد األن أن النمو المعرفي ما يمكن استخالصه  
الذهنية لألشياء و األحداث من خالل إدراكه لمفهوم دوام حتفاظ بالصور ى اإلعلالطفل 

اللعب  الشيء، و فهم العالقات البسيطة بين األسباب و النتائج، إضافة إلى قدرته على
إلى اللعب في مرحلة المهد  هذا ما يدفعنا للتطرق و ، تنظيم األشياء في عالقات مكانيةو 

  وداللته في النمو المعرفي.
 : داللته في النمو المعرفي اللعب و -2-2-5-2
د في صورة التعرف على األشياء من الميال 12يقوم الطفل باللعب قبل الشهر   
شهرا يتطور اللعب في دالالته  26و  12ستكشاف خصائصها، لكن ما بين الشهر وا  

 بشكل جذري إلى نوعين من اللعب: 
األشياء، و قدرة الطفل فة الطفل بطبائع ر النوع األول: اللعب الذي يكشف عن مع -

من خالل هذا اللعب يصبح الطفل أكثر تنظيما، و يتعرف ف ،معرفةامه لهذه العلى استخد
، و يظهر نشاطا على التركيبات و العالقات عند تعامله مع األشياء التي توجد في بيئته

 وضع ملعقةبسيطة مثل  في عالقات مكانية تدريجيا ومقدرة في وضع األشياء و تنظيمها
 (.2010)اسماعيل، ض وضع مكعبات فوق بعضها البعفي كوب، أو 

 لذي يظهر في الشهر الثامن عشر تقريباا اللعب اإليهامي أو اإلدعائيالنوع الثاني:  -
، حيث يتعامل الطفل رمزيا مع األشياء و يتغاضى عن العالقات الطبيعية، كأن أو أكثر



 
 

36 
 

فارغ  و غيرها من األمثلة )سيد أحمد  يتظاهر الطفل بأنه يطعم دميته، أو يشرب من كوب
عامل الرمزي مع األشياء كما لو كانت موجودة، يظل في هذه تإن ال (.2011و الشربيني، 

الفترة معتمدا على الوجود الفعلي ألشياء شبيهة باألشياء األصلية )الحقيقية(، حيث يعتمد 
د هاتف لكي يتظاهر بأنه دعائي لدى الطفل في سن الثانية على وجو التظاهر أو اللعب اإل
و هذا يعني أن الطفل يتظاهر بالقيام بنشاط يستخدم فيه أشياء كما لو يتحدث عن طريقه، 

لى التصورات الرمزية، فيمكن أن يستخدم و في مرحلة الحقة يصل الطفل إ .كانت حقيقية
ومن . (194، ص2010)اسماعيل،  صندوقا بدال من سيارة أو علبة بدال من هاتف مثال

خالل اللعب يحقق الطفل كل ما توصل إليه من إمكانيات جسمية و عقلية و جدانية 
واجتماعية، فهو يحقق من خالله شخصيته النامية بكل أبعادها و جوانبها )عويس، 

2003). 
ركز بياجيه في هذا المجال على عاملين  العوامل المؤثرة في النمو المعرفي: -3-5-2-2

 هما:
التي تتحدد باالستعداد الوراثي، و االستعداد للتطور و امكانات المرحلة النمائية المعرفية  -

 الطفل و حدوده.
و فاعليته، و تفاعالته النشطة  البيئي الذي يرتبط بنشاط الطفل، و حيويته، العامل -

ء وعمليات تنظيمية للخبرات التي يواجهها. و تتحدد العوامل البيئية باألفراد و األشيا
و تتحدد أهم العوامل المؤثرة في (. 29، ص2010قطامي، ئية )حداث البيناصر و األوالع

 النمو و التطور المعرفي في:
 مو كلما اتسعت مظاهره و أبعاده.النضج: كلما تقدم الطفل في الن -
الخبرات الحسية: ترتبط كفاءة الطفل الذهنية بالخبرات الحسية التي تقع ضمن تفاعالته مع  -

التفاعالت في تمثيل الخبرات و تخزينها مع امكانية البيئة المحيطة، و تساعد هذه 
استدعائها في أية لحظة. كلما أتيحت للطفل هذه التفاعالت كلما أدى ذلك الى زيادة هذه 

 (.88، ص2000 الخبرات.  )قطامي،
تزود التفاعالت االجتماعية الطفل بالكثير من الخبرات، فبازدياد التفاعالت االجتماعية:  -

، و بذلك تتاح له فرصة الفاعل مع ذين يتعامل معهم تزداد وجهات النظرعدد األفراد ال
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و تفاعل هذه الخبرات معا يسهم في تطوير المعرفة االجتماعية ، وجهات النظر المختلفة
 (.90، ص2000الضرورية للتكيف )قطامي، 

وايت كل من توصل في سياق الحديث عن العوامل المؤثرة في النمو المعرفي، و  
من خالل مالحظاتهم  (White, Kaban and Attanucci) (1979) تانيوسيأوكابان و 

أن األطفال الذين حققوا تطورا معرفيا جيدا، تمكنوا من اختبار خمس  ،لبيئات األطفال
في وجود أشخاص راشدين يتصرفون كنماذج يساعدون  ،صور من الخبرة تمثل بعضها

صل هؤالء األطفال كذلك على االهتمام و المتابعة ويرشدون الطفل في وقت الحاجة، ح
المناسبين من الراشدين، تمكنوا من التواصل مع اآلخرين بلغة حيوية بدال من االستماع 
إليهم و هم يتحدثون بطريقة عشوائية أو هادفة، كذلك استطاع األطفال الذين حققوا تطورا 

توفرت لديهم فرص من لجتها، كما شياء الذين يودون معامعرفيا جيدا من التمعن في األ
ألشياء المتاحة ار األشياء و صور االستطالع و إكتشاف االحرية في الحركة، و اختب

يشير عدد من الباحثين أن هناك عوامل   (. و في ذات السياق2000أمامهم )قطامي، 
مؤثرة في النمو المعرفي وضعت كمقاييس فرعية في مقياس االستثارة المنزلية الخاصة 

اإلندماج األمومي مع  -تنظيم البيئة المنزلية  -بالنمو المعرفي و المتمثلة في: تجاوب األم
تنوع في المثيرات اليومية فرص ال – توفير مواد اللعب المناسبة –تحاشي القيود  –الطفل 

( يوضح دور الوالدان في ترسيخ النمو 2و الجدول رقم )(. 196، ص2010)اسماعيل، 
 المعرفي للطفل في مرحلة المهد.
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 دور الوالدان في ترسيخ النمو المعرفي في مرحلة المهد (: 2رقم )جدول 

 نشاط الوالدين  نشاط الطفل الطور
 أفعال منعكسة

 شهر( –) الوالدة 
ثارة حواس إ تكرار االستجابات الفطرية ستجابة وا 

 الطفل
 

 ردود أفعال دائرية أولية 
 أشهر( 4 -2)

إعادة و تكرار األفعال التي 
 حدثت بالمصادفة

إثارة حواس الطفل عن 
عل معها اطريق ألعاب يتف
 و مناسبة لسنه.

 ردود أفعال دائرية ثانوية
 أشهر( 10 – 4) 

 
  لأللعابممارسة يدوية 
  محاولة تكرار األلعاب

 باختياره
  يبدأ بالبحث عن شيء رآه

 ثم اختفى.

  توفير ألعاب مختلفة
االحجام وااللوان 

 واألشكال.
  جزئيا حاول إخفاء لعبة ما

 أثناء نظر الطفل اليها.

مواءمة ردود األفعال 
 الثانوية

 شهر( 12- 10)

  يخلط بين األنشطة السابقة
للحصول على نتائج 

 جديدة.
 .يبدأ التقليد 

 .تقديم ألعاب مألوفة 
 تشجيع التقليد. 

ردود أفعال من المرتبة 
 الثالثة

 شهر( 18 – 12)

  تجريب األشياء لمعرفة
 مدى استخداماتها الجديدة.

  النظر الى الشيء بالعين
 ومن ثم تتبعه.

 

خبرات للطفل   تقديم
 التركيب( -الرمل  -الماء)

 .(110ص ،2000، الشيباني)المصدر:                          
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من خالل ما ذكر نرى أن توفير جملة من الظروف التي تشتمل عليها البيئة  
المحيطة بالطفل من العوامل المهمة التي تؤثر على تطوره المعرفي و ترتبط به ارتباطا 

  شديدا، لكن األهم من ذلك هو الطريقة التي يحدث بها التفاعل بين الطفل و البيئة.
  النمو اإلنفعالي: -6-2-2

 ،نفعاالت المختلفة و مثيراتهاي التغيرات التي تطرأ على نمو اإلنفعاليشمل النمو اإل 
و المثيرات و العواطف مثل  ،و ردود األفعال نحو اآلخرين ،و أساليب االستجابة لها

و الحزن و الكره  ،و الفرح ،و السرور ،و البهجة ،و الغضب ،و الخوف ،الحب و الغيرة
 نفعالي في بداية مرحلة المهديكون التعبير اإل (.38، ص2007و غيرها )األعظمي،

نفعالية في أمرين أساسيين ع اإلستجابات الطفل الرضيعاما و غير متمايزا، حيث تتركز إ
، و تتلخص جميع انفعاالته في صورة تهيج ثم تتطور هما: راحته الجسمية و تغذية جسمه

ثم يتمايز  (.1996أشهر األولى )عويضة، 3ور بالضيق و السعادة خالل إلى الشع
الشعور بالضيق عن الشعور بالغضب في الشهر السادس تقريبا، و تعرف هذه الفترة 

ايز الشعور مع نهاية العام الثاني يتم. و نفعاالن آخران هما االشمئزاز و الخوفإتمايز 
بالحب و الزهو و الذي يظهر في صورة فرح و ابتهاج. وتبدأ  باالرتياح إلى الشعور

انفعاالت الطفل الرضيع في التمايز بشكل أوضح و أكثر تنوعا و يبقى الشعور بالسرور 
فإن االنفعاالت في هذه المرحلة  باإلضافة إلى ذلك ه الفترة،ذو الغيرة االنفعال المميز له

وتتمثل (. 1996ستمرار )حواشين و حواشين، تتصف بالتغير السريع و الجدية و عدم اال
 أهم مظاهر النمو اإلنفعالي فيمايلي:

نفعال الفرح على الرضيع نتيجة راحته الجسمية و يكون التعبير عنه إيالحظ  -
باالبتسام، و مع النمو يزداد الفرح و يعبر عنه بالضحك عندما يالعبه أو يكلمه 

 اآلخرون.
البلل أو التعب  شامل، و يكون بسبب الجوع أويكون بكاء الرضيع بتعبير جسمي  -

 ومع النمو يقل البكاء تدريجيا.
يكون الحب موجها نحو األشخاص الذين يشبعون حاجاته، خاصة الوالدين وأعضاء  -

 األسرة.
 أو الغرباء.يعبر عن الخوف عند وجود مثيرات غريبة، كاألصوات العالية  -
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جسمية أو وجود عوائق في سبيل يظهر غضب الرضيع عند شعوره بعدم الراحة ال -
 تحقيق حاجاته.

-62، ص201َ0جادو، ا شاركه أحد في محبة والديه )أبو تبدو الغيرة واضحة إذ -
63.) 

   :النمو االجتماعي -7-2-2
للسلوك  الفردكتساب إأنه " ب( النمو االجتماعي 1979يعرف سعد جالل )  

االجتماعي من عادات و تقاليد و أنماط حياتية و قيم و معايير مما يساعده على التفاعل 
من  (.131، ص2010و العيش في انسجام بين أفراد مجتمعه" )أورد في: كركوش، 

وانب النمو األخرى عن جخاص للنمو االجتماعي يكون بمعزل  العسير تحديد مسار
طار إالطفل كائن اجتماعي ينمو في (. ف2003 نفعالي )عويس،خاصة النمو اإل

تتم فالخبرات االجتماعية خالل مرحلة المهد  ،عي منذ اللحظة األولى من ميالدهاجتما
تتم بين الطفل وأمه فهو يعتبرها خالل الشهور  داخل األسرة، و أولى العالقات االجتماعية

يميز هذه العالقات في هذه و ما األولى من ميالده جزءا منه و ليست ذاتا مستقلة عنه. 
نفعالي، فالعالقات االجتماعية بين و يعطيها أهميتها هو محتواها اإل المرحلة المبكرة،

نفعالية التي تتميز بمشاعر قوية و تأثيرات ديه تقوم على أساس من الروابط اإلالطفل ووال
، 1997نفعالية )عباس،االجتماعية و اإل هسماتلة، فمن خالل هذا التفاعل تنمو متباد
يكون قريبا و ى أن يكون قريبا من أفراد بيئته، و لديه حاجة أولية إليولد  الطفلف(. 25ص

شباع إو إنما  و ال نختص بالرعاية التغذية فقطمن األشخاص الذين يحيطونه بالرعاية، 
 حاجات الطفل تلبيةفكلما قام الشخص ب .رعايةحاجات الطفل من دفء وحب و 

 استثارة انتباهه كلما كسب الشخص تعلق الطفل بهو  بتسام لهبإحتضانه و اإل
تتمثل كفاءة األم )الحاضن( في التعامل مع الطفل في هذه و بالتالي . (1997)عباس،

ستجابات إالمرحلة في نقطتين أساسيتين، األولى مدى قدرتها على االستجابة لحاجاته 
، حيث يحتاج المناسب لالستجابة لهذه الحاجات و الثانية هي ضبط التوقيت ،متمايزة
كما يحتاج الى إثارة النشاط  ،ستقرار في المعاملةل الى دفء العاطفة و الثبات و اإلالطف

لذلك فمن الضروري أن  (.239، ص2010)اسماعيلً،  الجسمي و الحركي و المعرفي
بادأة في استثارة نموه يكون لها دور المشباع حاجات الطفل و أن إألم على تعمل ا
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الى كسب ثقة الطفل و يحقق التعلق المستقر االنفعالي و الوجداني مما يؤدي المعرفي و 
 .(2014)رياض،

لى في الشهر الرابع إأن يبدأ الطفل من مظاهر النمو االجتماعي في مرحلة المهد   
بالصراخ و الثانية  ىفيستجيب لألول ،يز بين أصوات الغضب و أصوات الفرحيمالتالسابع 

و بنهاية العام األول يتمكن الطفل  لشهر التاسع يحاول تقليد األصوات،باالبتسام، و في ا
و مع نهاية العام الثاني يتمكن الطفل من القيام  .من تمييز الغرباء و يظهر الخوف منهم

ل إلى ببعض األعمال بمفرده كأن يخلع حذاءه لوحده، و تتسع دائرته االجتماعية و يمي
، 1996)عويضة، اللعب مع األطفال غير أن لعبه في هذه المرحلة فردي و غير تعاوني 

 (.110ص
تصال هذه المرحلة في التأكيد على اإلعية في اتتمثل أهم مطالب التنشئة االجتم  

نظرا ألهميته في زيادة الحصيلة اللغوية، و في زيادة فهم طبيعة التفاعل  االجتماعي
االجتماعي، مع أهمية تشجيع الطفل في مرحلة المهد على التفاعل االجتماعي السليم )أبو 

خفاض نإ" أن ( 209، ص2011يعتبر سيد أحمد و الشربيني )و   (.2010جادو، 
  .ا " مو الطفل اجتماعيالعوامل المهمة في تأجيل ن بين منحتكاك االجتماعي مستوى اإل

المميزة لمرحلة المهد أنها مظاهر يتضح لنا من خالل عرضنا للمظاهر النمائية   
قلة الخبرات بسلبا  يتأثر النمو اللغوي و المعرفيفمتكاملة و مرتبطة ببعضها البعض. 

كما قد يؤثر ضعف التفاعل اللفظي  ،بيئتهالحسية و التفاعالت االجتماعية بين الطفل و 
تؤجل أو من شأنها أن  و التي واالجتماعي بين الطفل و والديه على النمو المعرفي للطفل.

يتفاعل فيها مع  ،يحتاج الطفل في هذه المرحلة إلى بيئة غنية بالخبرات ولذلك ،تعيق تطوره
اقتصرت حياته في هذه إذا  نمو الطفل يميزيمكن أن . لكن ما الذي األشياء و األشخاص

 أال و هي مشاهدة شاشة التلفاز لفترات طويلة.المرحلة على خبرة وحيدة 
  :على الطفلشاهدة المطولة و المبكرة للتلفاز الم آثار -2-3

 30عتقاد بأن مشاهدة الطفل للتلفاز قبل أسباب نظرية و أمبريقية تذهب لإل هناك  
تشير الدراسات أن الطفل ال يجني أية منافع من مشاهدته ترك أثارا سلبية، حيث تشهرا 

، حيث أشار كل من باش تؤثر و تضر بنموه بل على العكس سنوات 3التلفاز قبل 
أن  (Bach, Houdé, Léna et Tisseron)  (2013)وهودي، و لينا، و تيسرون 
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نموه اللغوي تعطل لبرامج مناسبة لسنه للتلفاز و  سنوات 3األقل من  مشاهدة الطفل
وتضعف قدرته على االنتباه و التركيز، و تشجع على زيادة الوزن، كما أن هذه التأثيرات 

األمريكية لطب ضاعفت األكاديمية  1999. ففي السلبية تستمر معه حتى سن العاشرة
تحذيراتها بمخاطر المشاهدة المبكرة و المطولة للشاشات غير التفاعلية و من األطفال 
إلى عدم ترك  دعتو بوضع الطفل األقل من سنتين أمامها  تنصح لمفاز، و بينها التل

 .(AAP, 1999) أكثر من ساعتين يوميااألكبر سنا 
عكس ما  أنه O’Neill and Springford (2014)فورد جتشير أونيل و سبرين 

يجابيات البرامج التليفزيونية المخصصة اإلدعاءات التسويقية حول إيعتقد اآلباء و 
ا أثار سلبية لألطفال األقل من سنتين، فبدال من تعزيزها للتعلم فإن شاشة التلفاز له

التفاعل بين الطفل و والديه، تمس في عدد من جوانب النمو لألطفال األقل من سنتين 
 ,O’Neill) جتماعياسلوك ال و و التركيز، نتباهمو اللغوي، صعوبات في اإلاللعب، و الن

)p2 2014, Springford,.  كما تظهر دراسة إيريك سيجمان(Sigman)  أن عدد
ما بعد، سواء تلك التي الساعات التي يقضيها الطفل في مشاهدة التلفاز ترتبط بمشاكل في

نتباهه أو مشاكل في التواصل و التخاطب مع اآلخرين. و يضيف سيجمان تؤثر على إ
أن المشاكل ترتبط بعدد الساعات التي يقضيها الطفل في المشاهدة و السن التي تبدأ فيها 

منحيين من الناحية النظرية هناك (. 50، ص2010مشاهدته للتلفاز )ختاتنة و أبو سعد، 
األطفال في مرحلة المهد، أوال الميزات الشكلية التي  السلبية للتلفاز على ثارلتفسير اآل

كز على أن هم ير أما المنحى الثاني و األ و الالمعة، وامضةالضواء كاأليتميز بها التلفاز 
فالطفل الذي يشاهد نشاطات أكثر مالءمة لنموه،  مشاهدة الطفل للتلفاز تبعده عن أداء

ذا ما يدعو إلى من وقت يقظته، و ه %20ما يقرب  ينفقساعات يوميا  3التلفاز 
 و يفسر كل من كوراج و هوو. (Christakis,2009) التساؤل عن ما يمكن إضاعته

(2010) (Courage and Howe)  التلفاز  عدم قدرة الطفل في مرحلة المهد التعلم من
 دراكية و المعرفية و االجتماعية التي تجعل من التعلم شيئاإلى عدم نضج القدرات اإل

كما أن التلفاز هو وسيلة تعتمد على التمثيالت الرمزية و األطفال . صعبا في هذه المرحلة
األقل من سنتين غير قادرين على فهم الرموز بسبب محدودية نمو هذه القدرة مما يؤدي 

   .(Rogow, 2007) إلى عدم استفادتهم من الفوائد المحتملة للمشاهدة
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( أن مشاهدة األطفال 2008في فرنسا ) البصري أشار المجلس األعلى للسمعي   
تضر بنموهم، حيث طرح المجلس عددا من المخاطر المتمثلة للتلفاز سنوات  3األقل من 

ستثارة مفرطة، و   في تشجيع السلبية، اضطراب في التركيز بطء في اكتساب اللغة، وا 
ذا حتى في حالة القنوات التلفيزيونية هافة إلى التعلق بشاشة التلفاز، و باإلض والنوم،
و يمكن إجمال أهم تأثيرات  (Sigman, 2010). هؤالء األطفال بصورة خاصةل الموجهة

 فيمايلي: لفازالمشاهدة المطولة و المبكرة للت
 النمو اللغوي: التأثير على  -1-3-2

في مرحلة المهد، فمنذ األشهر األولى  اللغة من المعالم األكثر األهمية كتسابإيعد   
اطع الصوتية لينتقل بعدها إلى الكلمة الواحدة وينتهي من الوالدة يبدأ الطفل في إصدار المق
اللغة، أن  في مجالأوضحت أولى الدراسات . و قد به المطاف إلى نطق جمل كاملة

مشاهدة التلفاز،  تصال عاطفي أكثر ثراءا منو ما يتضمنه من إ الواقعيالمحيط اللغوي 
كما أن هناك إجماع علمي على أن الشاشة غير التفاعلية ال تنمي لغة الطفل بشكل مبكر، 

ينصح  سنوات على تعلم اللغة. و عموما فإنه ال 3وهي بذلك ال تساعد الطفل األقل من 
لشاشات التلفاز في غياب مشاركة إنسانية  المطولةبمشاهدة األطفال المبكرة و 

 . (Tisseron, 2013, p20)فعلية
و باألخص التلفاز في التأثير  المؤذيت إلى دور الشاشا الدراسات بعض أشارت 

في مشاهدة  16و  8على النمو اللغوي للطفل، فكل ساعة يقضيها الطفل ما بين الشهر 
تؤدي إلى فقر الرصيد اللغوي  ،ل األصغر سنابرامج موجهة خصيصا لفئة األطفا

للتلفاز يوميا و لمدة  الثانية و الرابعةما بين السنة  مشاهدة األطفال. كذلك فإن %10ب
المشاهدة حالة  مرات من احتمال ظهور تأخر في اللغة، أما في 3ساعتين يضاعف 

 و .مرات 6إلى  فإن االحتمال يتضاعفقبل السنة األولى  للطفل و لفترة قصيرة  اليومية
و التي  داخل األسرةنخفاض الحاد للتبادالت اللفظية يفسر إعاقة التطور اللغوي هو اإل ما

و  .(Harlé et Desmurget, 2012, p773) و تطورها تعد ضرورية الكتساب اللغة
تأخر في نمو اللغة المرتبط ال أن(Christakis)  في ذات السياق يشير كريستاكيس

تستهدف األطفال بالمشاهدة المبكرة لشاشة التلفاز ال يقتصر فقط على البرامج التي 
فئة األطفال الذين تتراوح أعمارهم المثبتة ل الرضع، و إنما حتى البرامج ذات الفوائد التربوية
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اللغة إذا ما تمت مشاهدتها في عمر مبكر  خر اكتسابسنوات يمكنها أن تؤ  5إلى  3من 
سنوات للتلفاز بمفرده  3كما أن مشاهدة الطفل األقل من  .  (Christakis,2009)جدا

مرات مقارنة بمن يشاهده رفقة أحد والديه  8بأكثر من يضاعف من احتمال تأخره في اللغة 
د ، فالطفل يحتاج إلى التفاعل البشري من أجل تعلمه، مع أحيعتني به أو شخص آخر

 و من هنا يبدأ ،قدراته و يستجيب لمحاوالته التواصليةالوالدين الذي ينسجم مع مستوى 
 .(O’Neill, Springford,2014) الطفل في تعلم لغة األخذ و العطاء في هذا السياق

يوصي من أجل النمو المبكر للغة،  األسرة بين أفرادونظرا ألهمية التفاعل اللفظي 
األقل من  شاشة التلفاز لوقت محدود، و بشكل خاصل أخصائيي اللغة بمشاهدة األطفال

 .(Close, 2004, p10)سنتين 
ال يوجد أي دليل علمي على أن المشاهدة المبكرة للتلفاز يمكنها أن تعزز تطور   

إلى عكس تشير  سنوات. و في الواقع فاألدلة العلمية السائدة 3 اللغة عند الطفل األقل من
 (Christakis,2009) بناءا على نظريات النمو اللغوي  هو متوقع هو ما يتفق مع ماذلك و 

 تتميزالتي تساهم في تطوير اللغة هي تلك التي و  دة التلفازالتجربة المثلى لمشاهف
جديدة، مع إتاحة مفردات وكلمات مألوفة و تحتوي على  مضامين مناسبة لسن الطفل، ب
 .مشاركة الكبار أثناء المشاهدةمكانات للتفاعل و إ

  :التأثير على النمو المعرفي  -2-3-2
والتي الحركية  الحسيةيتزامن النمو المعرفي في مرحلة المهد مع المرحلة   

كتساب خبرات في إتخدم فيها الطفل حواسه المختلفة ، حيث يسالعيانيتتميز بالتفكير 
ستكشاف البيئة المحيطة به، فيتعرف على إ على، كما يعينه نشاطه الحركي ختلفةحسية م

و خاصة إذا كانت  فالمشاهدة المطولة و المبكرة،. ائفهاوظ خواص األشياء و مسمياتها و
يقاع نمو الطفل إنسانية فعلية ال تتناسب بأي حال من األحوال مع في غياب مشاركة إ

 لطفلايجمع األخصائيين في المجال المعرفي أن النمو و وتوقعاته في هذه المرحلة. 
تحكمه مجموعة من العوامل المتعلقة باالستعداد الوراثي و الظروف المحيطة  المعرفي
يبدأ الطفل منذ والدته في إظهار قدرات معرفية و اجتماعية  حيث معنى الخبرات.ب بالبيئة

 ,Bach et al).  طفيا بطرق تربوية مالئمةعاارته معرفيا و قتضي استثمما ي نفعاليه،ا  و 
2013, p20)     سنوات إلى أن يتحرك، و أن يلمس األشياء، وأن  3يحتاج الطفل قبل ف
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و ذلك من أجل إكتساب الخبرات، فحالة عدم النشاط  معهم يتواصل مع األخرين و يتفاعل
 . الخبراتتلك التي توفرها شاشة التلفاز ال يمكن أن تشجع و تعزز 

حول منع و التي تمحورت AAP  ال كية لطب األطفيتعليمات األكاديمية األمر إن  
المبكرة والمطولة مشاهدة األطفال األقل من سنتين للتلفاز كانت ألسباب منها أن المشاهدة 

يبعد الطفل  ، ذلك ألن التلفاز تؤثر على النمو المعرفي للطفل و تعيق قدرته على التعلم
ألن فكرية الثمينة كاللعب االبداعي، و الخبرات اليبعد  التفاعل البشري المباشر، كما أنه عن

فالتلفاز يقلل   .(Rogow, 2007) الطفل األقل من سنتين ال يتعلم من مشاهدته التلفاز
أن يحفز الطفل على التخيل  بشكل كبير من الوقت المخصص للعب الذي من شأنه

  مساحة ضعيفة لإلبداع والتخيلوفر فإنه يو باعتباره وسيلة سمعية بصرية داع، واالب
(Desmurget,2011,p134).  كما أن بقاء الطفل لفترات طويلة أمام شاشة التلفاز يفقده 

أو  ل من خالل القصصحفز خيال الطفالملل اإلبداعي الذي ي) اإلبداعيالملل مفهوم 
 طفل من أجل تكوين عالمه الخياليلدى ال هذا الملل أساسيعد التي يبدعها(، و ي األلعاب

.(Martin, 2011, p47)  و اللغة و التفاعل االجتماعي جوانب أساسية للتطور لعب، فال
 المعرفي.
كل ساعة إضافية يقضيها أن  Pagani et al  (2010)و أخرون باجاني  تشير  

سنوات أمام شاشة التلفاز تؤثر على مهاراته اللفظية و الذاكرة في عمر  3الطفل األقل من 
محتملة   تضيف باجاني أن هناك عالقة عن مهارات الطفل األكاديمية . و سنوات 7و  6

الرياضيات، ل في تحصيل الطفعلى المدى الطويل بين المشاهدة المبكرة للتلفاز و 
 ,Pagani,et al)هارات القراءة يجابية و ال سلبية في مإأثار  أي والمدهش أنه لم تسجل

 Zimmerman and) (2005) زيمرمان و كريستاكيس يرى في ذات السياق  .(2010
Christakis)  ضعيف الداء األسنوات و  3أن هناك عالقة بين مشاهدة األطفال األقل من

 (Barr et al, 2010, p24).سنوات  6مهارات فهم القراءة في عمر في 
 هلنمو المعرفي البد من اإلشارة إلى نمو الذكاء عند الطفل باعتبار ل التطرق عند  

من أهم االختبارات التي تستخدم في مجال قياس الذكاء اختبار و  .القدرة العقلية العامة
يعطي صورة عامة عن العمر العقلي الذي  (Goodenough)ف رسم الرجل لجودان

من التفصيالت التي يحتويها  ستفادةتتم اإلو  ،للطفل، حيث يطلب من الطفل أن يرسم رجال
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فكلما كثرت التفاصيل كلما دل ذلك على ذكاء من أجل تقدير العمر العقلي للطفل، رسم ال
ما بكرة للتلفاز و من بين ما تم التوصل إليه عن أثار المشاهدة المطولة و الم .الطفل 

 انذلالفي ألمانيا،  (Jungwirth)و جونجويرث  (Wenstertein)ونسترتين أشار إليه 
كر كان رسمهم للرجل في في عمر مبأن األطفال الذين يتعرضون لمشاهدة مفرطة  االحظ
 .Desmurget, 2010)) سنوات فقير في تفاصيله مقارنة بمن هم في سنهم 6و  5عمر 

رسم األطفال الذين شاهدوا التلفاز أقل من ساعتين يوميا، أما  (1) رقمالشكل و يمثل 
 ساعات يوميا. 3مثل رسم األطفال الذين شاهدوا التلفاز أكثر من يف (2رقم )الشكل 

 
 مشاهدة التلفاز أقل من ساعتين يوميا(: 1الشكل رقم )
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 ساعات يوميا 3التلفاز ألكثر من  ةمشاهد(: 2الشكل رقم )
 
 
 

 
 
 

 Desmurget, 2010, p) 136(المصدر: 
 

، و مهارات ما قبل القراءة و الكتابة، اللغوية مفرداتال في سياق آخر نشير إلى أن   
مكتسبات مهمة للنجاح الدراسي في بداية مرحلة هي ، و الحساب و المفاهيم المكانية

فإن الخبرات المبكرة و المتعلقة بالمفاهيم اللغوية، و المكانية، و الحسابية  لذلكالمدرسة. 
تعد طريقة هامة إلعداد الطفل للمدرسة. لذلك كان تصريح األكاديمية األمريكية لطب 

، وضع األطفال األقل من سنتين أمام شاشة التلفاز مبعد AAP (1999) األطفال 
مدرسة بالمشاهدة لوقت محدد، و هذا لإلشارة إلى أن في مرحلة ما قبل الوالسماح لألطفال 

 ,Barr et al) التعرض أو مشاهدة التلفاز المبكرة تعطل مهارات االستعداد للمدرسة
2010, p23). 

  ،الزمانية يحتاج الطفل منذ والدته إلى تطوير معالمه الحسية الحركية ثم معالمه 
من خالل تفاعله مع البيئة )لمس األشياء، وضعها في  الحسية الحركيةن معالمه حيث يكوّ 

اف تشكمعالمه الفضائية، و إ من تكوين التفاعل مع األشياء كما يسمح لهفمه، رميها...(، 
. و االستماع إلى القصص تتم من خالل ثبات مواقيته اليوميةأما الزمانية ف. الجسدية قدراته

للطفل من استخدام كل أشكال  اته المعالمجموعتين المتكاملتين من هو يسمح تكوين الم



 
 

48 
 

   (2012) يشير أبستين و هوهمانو  ,Tisseron). 2013) الشاشات بكل أمن مستقبال
 Epstein and Hohmanلألشياء، و األشخاص،  الخبرات المباشرة و الفورية " أن

 ,Lockhart).عادة البناء المعرفي و من ثم للنمو" األفكار، و األحداث شرط أساسي إلو 
n.d., p 4)   

 التفاعل االجتماعي:اللعب و لتأثير على ا -2-3-3
على مجموعة من  (Courage et al) )2010كوراج و آخرون ) شير دراسةت  

مشاهدة األطفال للتلفاز فإن أباءهم أنه عند شهرا إلى  18 – 6األطفال تتراوح أعمارهم ما بين 
رة اللعب لفترات قصي شهرا 18يشاركون أطفالهم البالغين  هم، كما أنمعهم إال قلياليتواصلون 

في دراسة أخرى  خرون كما يوضح كوراج و آ (O’Neill, Springford,2014, p2).  جدا
شهر  36و  24شهر، و  12على مجموعة من األطفال تتراوح أعمارهم  2008أجريت سنة 

 تؤدي إلى  2بغرفة بها تلفاز مشغل(خلفية شاشة التلفاز ) وجود الطفل حول سلوك اللعب، أن 
باإلضافة إلى نسبة تركيز إنتباهه في اللعب إنخفاض كبير في فترة لعب الطفل بألعابه، 

 نتباهه للتلفاز إال قليال إأن الطفل لم يوجه  ة الكلية للعب، حتى و إن بدى لناوالحصيل
(Courage, 2010).   

 ديسميرجيتالتفاعل االجتماعي يشير على ز التلفاشاشة  تأثيرب أما فيما يتعلق 
(Desmurget) (2010)  مجموعة من األطفال البالغين و التي أجريت على  دراستهفي

من مدة  مام التلفاز تقتطعى أن كل ساعة يومية يقضيها الطفل أإل ،العمر سنتين و أقل من
من الوقت المخصص و ، %31و من التفاعل بين اإلخوة ب ، %16مع والديه بتفاعله 

 %10األلعاب المختلفة( بالدمى و  )الرسم، التلوين،بداعياإلللعب 
.(Desmurget,2010, p11)   إنفعالية للطفل  مؤشراتفال يمكن لشاشة التلفاز أن تقدم

ستجابات فورية ألفعال كما ال يمكن للتلفاز أن يقدم إألن ليس لها القدرة أن تكون تفاعلية. 

                                                           

يرجى اإلطالع على  Television  Backgroundشة التلفاز أولمزيد من المعلومات حول تأثير وجود الطفل بغرفة بها شا - 2
 حول تأثير خلفية شاشة التلفاز على سلوك اللعب لدى األطفال الصغار جدا.  Schmidt دراسة شميت

Schmidt et al. ‘The Effects of Background Television on Toy Play Behavior of Very Young 
Children.’ Child Develp. 79.4. 1137-1151.  
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بادله نفس ن تأ شخصيات التلفزيونيةبتسم الطفل ال يمكن للفإذا إاألطفال أنفسهم، 
و بالتالي فإن محدودية تزويد الطفل باإلشارات العاطفية يجعل من التلفاز أداة  .اإلبتسامة

إن تفاعل الطفل  .(Rogow,2007,p15)لألطفال ما دون السنتين  تعليمية غير فعالة
المتكرر و المتعدد و اإليجابي من شأنه أن يعزز نموه السليم، و إن كان من غير المفاجئ 

 فشاشة .(O’Neil and Springford,2014)أن تتداخل شاشة التلفاز مع هذا التفاعل 
التلفاز باعتبارها شاشة غير تفاعلية، ال يمكنها بأي حال من األحوال أن تحل محل ألعاب 

مع  فتفاعل الطفل  .الطفل البسيطة، كما ال يمكنها أن تحل محل التفاعل مع شخص راشد
ة العالم المحيط به حسيا و حركيا ينمي عملياته المعرفية التي تعينه على فهم البيئة المحيط

 به.
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 خالصة 

ما يمكن استخالصه مما سبق أن مرحلة المهد فترة نمائية أساسية تتشكل فيها   
، شخصية سليمة توفير عوامل سليمة للنمو من أجل نمو، تستدعي مكونات الشخصية

قادر على الكالم و التكيف االجتماعي  يتحول فيها الطفل من كائن ضعيف إلى كائن نشط
 في نهاية هذه المرحلة.

تتحدد المعالم األساسية لهذه المرحلة من خالل التفكير الحسي الحركي، حيث   
يسعى الطفل إلى توظيف حواسه المختلفة و سلوكه الحركي في استكشاف البيئة و خواص 

اب خبرات يتمكن خاللها من التمييز بين نفسه األشياء، مما يتيح له تكرار تجارب و اكتس
 اهدة المطولة التي تتعدى الساعتين يوميا و المبكرة للتلفازو العالم الخارجي. غير أن المش

ال تتيح فرص االستكشاف و التعلم و هذا ما أوضحته  نسانية،في غياب تفاعل و مشاركة إ
عديد الدراسات في هذا المجال التي تؤكد أن الطفل اليجني أي شيء من مشاهدته التلفاز 

اضطراب في و تؤدي إلى تأخر في اللغة و بطء في النمو المعرفي بل على العكس قد 
الصورة الجسمية للطفل، إلى جانب تأثيرها على التفاعل االنساني في عالقة الطفل بوالديه 

 مع إمكانية امتداد هذه اآلثار إلى مراحل متقدمة من نموه. و أقرانه
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 لثاالفصل الث
 

 المتوسطة  الطفولةالمظاهر النمائية في 
 تمهيد

 تعريف الطفولة المتوسطة -3-1
 مطالب النمو في الطفولة المتوسطة -3-2
 المظاهر النمائية في الطفولة المتوسطة  -3-3
 النمو الجسمي -3-3-1
 لوجيالنمو الفسيو  -3-3-2
 النمو الحسي -3-3-3
 النمو الحركي -3-3-4
 النمو المعرفي -3-3-5
 النمو اللغوي  -3-3-6
 نفعاليالنمو اإل -3-3-7
 النمو االجتماعي -3-3-8
 يالنمو الخلق -3-3-9
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 دتمهي
حسب  ثالث مرحلةو التي تعد مرحلة الطفولة المتوسطة نتناول في هذا الفصل  

 ،و اللغوية ،المعرفيةأهم ما يميز المظاهر النمائية  حيث سنعرض، تقسيم مراحل الطفولة
ينتقل فيها الطفل من  باعتبارها مرحلة هامة ،طةالمتوس ةفي الطفولواالجتماعية و غيرها 

 .تعتبر أساس خبراتهيبدأ فيها مرحلة جديدة و  ،البيت إلى المدرسة
 :تعريف الطفولة المتوسطة  -1-3

إلى  6من سن تبدأ أهم مراحل النمو في الطفولة،  طفولة المتوسطة منتعد مرحلة ال 
يث يلتحق فيها الطفل بتدائية األولى، حاإل يها عدد من الباحثين بالمرحلةسنوات و يسم 9

هذه المرحلة تتسع األفاق العقلية المعرفية للطفل و يتعلم  خاللو  ،بتدائيةبالمدرسة اإل
كما  المهارات الجسمية الالزمة لمختلف األنشطة.، و يكتسب المهارات األكاديمية المختلفة

ستقالليته عن والديه و إاد و تزدو تصبح عالقاته االجتماعية أكثر اتساعا تتضح فرديته 
 (.2004أسرته )ملحم، 

 ( أنه:217، ص1993)الدويداريشير  
ببداية هذه المرحلة ينتقل الطفل من البيت الى المدرسة،  فتتسع دائرته االجتماعية "    

اهات جديدة، و المفروض أن وتتنوع بذلك عالقاته و تتعدد و يكتسب معايير و قيم و اتج
هذه المرحلة يكون مستعدا ألن يكون أكثر اعتمادا على نفسه و أكثر تحمال الطفل في 
، و أكثر ضبطا النفعاالته و تعد أنسب المراحل للتنشئة االجتماعية و غرس القيم للمسؤولية

  "التربوية و التطبيع االجتماعي.
 مطالب النمو في الطفولة المتوسطة  -2-3

مجموعة من السلوكيات المشتركة بين مجموعة من األفراد الذين  تمثل مطالب النمو
. فكل مرحلة من مراحل النمو اإلنساني لها مطالبها ينتمون إلى مرحلة عمرية واحدة

الخاصة بها، حيث يسعى الفرد إلى تحقيق تلك المطالب ضمن مرحلته العمرية، كما أن 
وبة تحقيق المطالب األخرى فشل الفرد في تحقيق مطلب من المطالب يؤدي إلى صع

نموذجا خاصا  (1975) (Havighurst)و قد وضع هافجيرست (. 2004الالحقة )ملحم، 
 بمطالب النمو اإلنساني معتمدا على مجموعة من المطالب أو المهام التي يواجهها الفرد

قد أطلق عدد من الباحثين على هذه المطالب بالمهام في المراحل العمرية المختلفة، و 
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لنمائية، ألنه على الفرد تطوير قدراته على إنجازها لكي يضمن نموا سليما، و بسبب تأثرها ا
بمستوى طموح الفرد ر الثقافة السائدة في المجتمع، و بمظاهر النمو العضوي للفرد، و بآثا

الجدير بالذكر أن تلبية الحاجات النمائية الخاصة بكل مرحلة تحقق (. و 2007)األعظمي،
، و تعينه على تحقيق و إنجاز المطالب الالحقة. أما في اإلشباع و الرضا و السعادةللفرد 

تشمل أهم عاسة. و التذلك بالفرد إلى الشعور بالتوتر و حالة عدم تحقيق هذه المطالب فيؤدي 
 المطالب:

جهزة األ نضج و ،(األجهزة الحسية من سمع و بصر) النضج الجسمي أو الحسي  -
 جميع أجهزة الجسم األخرى. و  حركيةالعصبية و ال
الثقافة و التعليم و التدريب و الدور الذي تلعبه هذه العوامل في النمو أو التأخر، حيث  -

 أن الحرمان البيئي و المادي و الثقافي لهم دور في النمو و النضج.
لنمو وفقا و تمنع حدوث اجزء من شخصيته، فالقيم قد تسمح أ قيم الفرد التي هي -

القيم التي يتبناها الفرد، فهي قد تسرع أو تعيق النمو )العزة، للمعايير االجتماعية و 
 (.40، ص2002
سنة(  12أو  10سنوات إلى  6)من تتمثل مطالب النمو كما صاغها هافجيرست و 
 فيما يلي:  

 لمختلفة.تعلم المهارات الحركية الضرورية لمزاولة األلعاب ا -
 الخاصة بالحياة اليومية. تكوين المفاهيم و المدركات -
 (.83، ص1998تعلم المهارات الرئيسية للقراءة و الكتابة و الحساب )السيد،  -
 زدياد المعرفة بالعالم المادي و االجتماعي.إ -
 كتساب مهارات التفكير و التمييز و الحكم.إ -
 (.41، ص2002)العزة،  تعلم الثقة و تقدير الذات -
 مه نظيفا بقدر كاف.أن يتعلم إلباس نفسه و أن يحفظ جس -
 تعلم التفاعل االجتماعي مع الرفاق و تكوين الصداقات. -
 أن يتعلم التفاهم مع اآلخرين سواء ممن هم في عمره أو أصغر أو أكبر منه. -
حساسه بالخطأ و الصواب و أن يضبط سلوكه وفقا لذلك )الشيباني، أن يحسن إ -

 (.192، ص2000
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 مناسبا.أن يتعلم كيفية التصرف بالمال تصرفا  -
 أن يتعلم دوره الجنسي في الحياة. -
 أن يتعلم تنمية الضمير والقيم الخلقية والسلوكية. -
 (.42، ص2007أن يتعلم مختلف األلعاب و المهارات اللعبية )األعظمي،  -
 المظاهر النمائية في الطفولة المتوسطة  -3-3

 : الجسمي لنموا -1-3-3
الجسمي من حيث الطول والوزن، المرحلة بازدياد في النمو هذه في طفال األيتميز 

ل الطفل تقريبا ثلثي طوله عندما يصبح شابا، و يالحظ زيادة في و ففي سن السادسة يبلغ ط
أرطال، ويقل هذا  5ى إل 3سم، أما الوزن فيزيد بمعدل  5إلى  2الطول سنويا تقدر بحوالي 

سن السادسة والتاسعة ما بين ف(. 130، ص2000،زدياد العمر الزمني )زيدانالمعدل مع إ
. ففي سن ذلك يبدو الطفل نحيال و طوياللتنمو األذرع و الساقين بصورة أسرع من الجذع، 

عن ما كانت عليه من قبل، و يزداد طول الجسم بحوالي  %50الثامنة تزداد األطراف ب 
، 2000)العزة،  "في السنة %10في السنة و الوزن ب  %5، كما يزداد الطول ب 25%
ما يميز النمو الجسمي في الطفولة المتوسطة حسب ما أشار اليه اسماعيل  .(73ص
مع وجود فروق فردية واضحة بين الثبات النسبي في النمو بشكل عام، ( هو 2010)

التغيرات في هذه المرحلة ( أن 2003لذلك يذكر معوض ). أطوال األطفال في هذه المرحلة
و تكون كثر من كونها زيادة في الحجم. هي في جملتها تغيرات في النسب الجسمية أ

فالذكور أطول قليال  (2004)الفروق بين الجنسين واضحة في هذه المرحلة حسب ملحم 
كما  ناث في الوزن مع نهاية هذه المرحلةكال من الذكور و اإل من اإلناث، و قد يتساوى 

 .(2هو موضح في الجدول رقم )
تقدم واضح في اكتساب  يالحظ  الجسميالنسبي في النمو االستقرار و الثبات مع 

تقان أو اتساع و تنوع المهارات التي المختلفة، سواءا من حيث زيادة اإلالمهارات الحركية 
وما   .الحركي سيتم اإلشارة إليها في النموو التي  (2010يمكن أن يقوم بها )اسماعيل، 

بحيوية متدفقة و نشاط كبير، خاصة إذا هو تمتعهم  أطفال هذه المرحلةيمكن أن يميز 
الحيوية و النشاط تلك كانت البيئة تسمح و تستثير هذا النشاط، إضافة إلى ذلك فإن 
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سليمة كلما زاد نشاطه و حيويته )زيدان،  يتهالغذائية فكلما كان تغذ لالطفحالة ب يرتبطان
1972.) 
الوراثية و التكوين العضوي  من أهم العوامل المؤثرة في النمو الجسمي نجد العواملو 

مما يسمح بوجود تباين واضح بين األطفال في  ،ونوع الغذاء و العوامل المناخية السائدة
، 2011هذه المرحلة العمرية و فروق نمائية بين الجنسين )سيد أحمد و الشربيني، 

كما تؤثر المشكالت الصحية و نقص التغذية و تأخر النمو الجسمي  (.262ص
إلى  ،والعيوب الجسمية في التحصيل الدراسي، و التوافق المدرسي للطفل في المدرسة

 (.1996تعيق نشاطه و فرص لعبه و تعلمه )عويضة،  جانب أنها
 (: الفرق في الطول و الوزن بين الذكور واإلناث2الجدول رقم )

 
 الوزن )كغ( الطول )سم( الجنس السن
 ذكور 6

 إناث
110.7 
109.8 

19.3 
18.8 

 ذكور 7
 إناث

117.5 
115.6 

21.6 
20.8 

 ذكور 8
 إناث

122.8 
122.6 

24.1 
24.7 

 ذكور 9
 إناث

126.9 
126.4 

25.7 
25.8 

 (.223، ص2003)معوض،  المصدر:
 

  يولوجي:سالنمو الفي -2-3-3
القلب، و يزداد طول األلياف العصبية يتزايد ضغط الدم و يتناقص معدل نبض 

وعدد الوصالت العصبية، و يحتاج الطفل إلى المزيد من الغذاء لتلبية نموه. كما تقل 
 (.265، ص2004ساعة يوميا )ملحم،  11ساعات النوم بالتدريج حيث تبلغ حوالي 
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 النمو الحسي:  -3-3-3
التي ، و طريق حواسهالطفل معلوماته من العالم الخارجي الذي يحيط به عن يكتسب 

، حيث تكتمل الصورة و تصبح أكثر وضوحا عندما يتمكن يستعين بها في إدراكه الحسي
حاسة اللمس في هذه المرحلة تكون  (.2003تخدام حواس متعددة )معوض، الطفل من اس
، أما السمع فال يزال غير نسان البالغتبلغ من قوتها ضعف مثيلتها في اإلقوية بحيث 

، زيدان)كون ضعيفا فيأما فيما يتعلق بالتمييز البصري ناضج تماما في هذه المرحلة، 
و تقدر نسبة األطفال المصابون بطول النظر في الطفولة الوسطى . (131ص، 1972

جدا إال إذا كانت على بعد معين، في حين يستطيعون رؤية األشياء القريبة ، فهم ال 80%
و هم الذين تتطلب حالتهم رؤية فقط  %3تبلغ نسبة األطفال المصابين بقصر النظر 

األشياء على مسافة قريبة جدا، و يرجع السبب في ذلك إلى عدم نضج كرة العين في تلك 
كما يالحظ نمو اإلدراك الحسي في إدراك الزمن، حيث يتمكن  (.2003المرحلة )عويس، 

و المدى  فصول السنة و في الثامنة يدرك الشهور إدراكالطفل في السابعة من عمره من 
الساعة و األسبوع و الشهر، و تزداد قدرته على إدراك األعداد فيتعلم  الزمني للدقيقة و

كما تزداد القدرة العددية للطفل  (.113، ص2010)كركوش،  العمليات الحسابية األساسية
مكن من التمييز بين الحروف الهجائية مع تقدمه في العمر خالل الطفولة المتوسطة، و يت

، ت، و يقلد كتابتها، مع ذلك قد يخلط أحيانا في تمييز بعض الحروف المتشابهة مثل )ب
 (.226، ص2003ها من الحروف )معوض، و )ج، ح، خ( و )د، ذ( و غير  ث(
  :لنمو الحركيا -4-3-3

أن مرحلة الطفولة المتوسطة تتميز بزيادة في نشاط  (Berk)( 2002) شير بركت
الطفل و نموه الحركي، حيث تنمو عضالت الجسم الكبيرة و الصغيرة )أورد في: ملحم، 

لى سن السادسة إالطفل " ما أن يصل (  أنه 129، ص2010ذكر عالونة )يو (. 2004
تطوره الحركي الالحق في من أجل الالزمة حتى يكون قد أتقن المهارات الحركية األساسية 

و المالحظ على الطفل  . و المراهقة و ما بعد ذلك" ،و المتأخرة ،مراحل الطفولة المتوسطة
في سن السادسة هو عدم قدرته على الكتابة بدقة و انتظام في بداية التحاقهم بالمدرسة 

إضافة الى  يجد صعوبة في مسك القلم بثبات و اتزان و تآزر في الحركةحيث االبتدائية، 
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لتحاق رة في الحجم في بداية إالكتابة، كما تكون كتابة األحرف و الكلمات كبي بطئه في
 .الطفل بالمدرسة ثم يصغر حجمها تدريجيا

يالحظ زيادة إتقانه للمهارات  ببلوغ الطفل سن السابعة ه( أن2010اسماعيل ) ى ر ي
الحركية الشاملة كالمشي كتسب باإلضافة للمهارات يالحركية و اتساعها و تنوعها،  ف

الم للكتابة و األلوان للتلوين والمقص ارات الحركة الدقيقة كاستخدام األقوالجري و القفز، مه
الى اكتساب الطفل سنوات يصل  8( أنه في عمر 2004تضيف سليم )و  .و غير ذلك

ة يهتم الطفل . و في سن التاسعقدرة كبيرة على التحكم في حركات الجسم و توازنه
قة ، فيستطيع الرسم بدالسباقات الرياضية و يتحكم جيدا في المهارات الحركية الدقيقةب

ويواصل الكتابة ألوقات طويلة. و يتمكن الطفل في نهاية الطفولة المتوسطة من القيام 
 لتي تتطلب توازن و دقة في الحركة، كما يستطيعحركية االشاطات النو يدوية الشغال األ
  الحركة الدقيقة بشكل جيد.تحكم في مهارات ال

، 2010ليه عالونة )طفل في هذه المرحلة حسب ما أشار إيتأثر النمو الحركي لل
 ( بعاملين اثنين على األقل هما:129ص
 مدى إتقان الطفل للمهارات الحركية األساسية في المراحل السابقة. -
لعاب األفي الفرص التي تتوفر للطفل من أجل تنسيق المهارات الحركية األساسية  -

 رياضية.ال
نوعية النشاط الحركي الذي ( أن هناك فروق بين الجنسين في 2004معوض ) يشير

لى نشاطات حركية تتطلب قوة و عنف كلعب الكرة فيميل الذكور إيقوم به األطفال، 
  لى نشطات حركية خفيفة كنط الحبل مثال.فتميل إ  ناثأما اإل .و التسلق و غيرها ،والجري 

في هذه المرحلة هو قدرة  (2009اسماعيل ) ما يميز النمو الحركي حسبإن أهم 
استجابات الطفل باإلضافة الى أن ، سة نشاط حركي منظم و هادفاألطفال على ممار 

 .عند ممارسته النشاطات الحركية تتميز بالفورية و السرعة في األداء 
 النمو المعرفي -3-3-5

كتساب الكثير من الخبرات العقلية إ بتدائية فيبالمدرسة اإل هلتحاقإعند يبدأ الطفل   
والمعرفية و المهارات التحصيلية التي تزوده بحصيلة من المعلومات و المعارف فيتعلم 
المهارات األساسية في القراءة و الكتابة و الحساب، و يزداد نمو ذكاءه و تتطور قدرته 
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لى تركيز إنتباه و مدته و حدته لكن ال يصل التذكر و الحفظ، و يزداد مدى اإل على
و ببلوغه السادسة أو السابعة  (.2003ة )معوض، انتباهه على موضوع واحد فترة طويل

( و هي المرحلة أو المادية الحسيةفي مرحلة العمليات العيانية )من عمره يدخل الطفل 
يتمثل و  (.2011)اسماعيل، "بياجيهربعة التي حددها "ثالثة من مراحل النمو المعرفي األال

كتساب "اإلجراءات أو العمليات" ففي إ في الرئيسي في فترة العمليات الحسيةالتطور 
في فترة ما قبل العمليات و المرحلة الحسية الحركية يتعلم الطفل التعامل بدنيا مع البيئة، 

صبح الطفل قادرا يتعلم التمثيل العقلي للحاالت الساكنة، أما في مرحلة العمليات الحسية ي
 (.75، ص2010، ر و واجنرعلى تمثيل التحوالت بجانب الحاالت الساكنة )سيجل

توضيحا بسيطا أهم ما يميز هذه المرحلة البد لنا أن نعطي  نتناوللكن قبل أن    
الصور المختلفة لألعمال "بأنها من وجهة نظر بياجيه  بهاصد يقحيث لمفهوم العملية 

(. 75ص ،2000) قطامي،  "األطفال األكبر للمشكلة و التفكير بمنطقالذهنية خالل حل 
القدرة على التفكير المنطقي في األمور الحسية أي ما  حسية أو المادية فهيالعمليات الأما 

يتم بشأن الصفات المحسوسة الذي و  فل المباشرة في حياته اليومية،يقع في خبرة الط
المرحلة بظهور تطورات ملحوظة في تفكير األطفال، حيث  تتميز هذه والحقيقية لألشياء. 

يصبح الطفل أكثر منطقية و مرونة و تنظيم، و قادر على التمييز بين الحقيقة و الخيال. 
أبو غزال، كما يقدم أسباب منطقية لكل التغيرات التي تحدث لألشياء و األحداث )

المرحلة يتمكن من بأن الطفل في هذه  (1997)عباس يذكر  آخر  في سياق (.2007
لى مجموعات، و أن يدركها كأشياء منفصلة عنه، و أن يتعامل معها، ال تصنيف األشياء إ

ه ه إلى األشياء ككل، وهذا كليستأثره منها مظهر أو سمة واحدة فيها و لكن ينصرف بتفكير 
 بواسطة تمثل الخبرات و تنظيمها.

 خاصيتين مهمتين: تتضمن هذه المرحلةو بالتالي فإن 
الخاصية األولى هي منطقية التفكير بمعنى أن الطفل أصبح تفكيره موضوعيا بعد أن  -

 كان تفكيرا ذاتيا في مرحلة سابقة. 
يقع في  الخاصية الثانية هي محدودية التفكير و يقصد به ما هو عيني و محسوس و ما -

اسماعيل، ) التفكير المجرد في هذه المرحلةستبعاد امكانية إخبرة الطفل المباشرة مع 
بداية التفكير الحقيقي حيث تتميز بالقدرة عتبر مرحلة العمليات العيانية ت. (444،ص2010
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 أهم و .(1993، و آخرون  سمارة) على استخدام االستنتاجات لحل المشكالت المحسوسة
لى التقليل من التمركز حول إالمتوسطة هو ميلهم  الطفولة مرحلةفي  طفالاألما يميز 

دراك المعكوسية إحل المشكالت و كذلك قدراتهم في  علىالذات، حيث تتحسن قدراتهم 
العدد، الوزن، الحجم، المادة( ) حتفاظراك خاصية اإلإدالترتيب و  والتصنيف و

  .(32،ص2003)الريماوي،
 الخصائص المميزة للنمو المعرفي: -3-3-5-1
قابلة بياجيه العمليات العيانية بوصفها أفعال عقلية أو تصورات يعتبر المعكوسية:  (1)

عتبر فعال عقليا ي 3=5-8تعني أن  8=5+3 ، و كمثال على ذلك فمعرفة أنللمعكوسية
السياق يشير عبد الهادي  ذاتو في . (446، ص2010)اسماعيل،  قابال للمعكوسية

المقلوبية أو  المادية يتطور لديه مفهومنية أو ( أن الطفل في مرحلة العمليات العيا2006)
المعكوسية بحيث يصبح  قادرا على إدراك حقيقة المادة مهما اختلف شكلها، ولو تم 

 تحويلها من صورة الى أخرى.  
حتفاظ قدرة الطفل على إدراك أن األشياء تحتفظ نعني باإل: أو مبدأ الثبات اإلحتفاظ (2)

 تحويالت و التغيرات الواضحة للعيانبخصائصها حتى بعد أن تطرأ عليها بعض ال
فإذا عرضنا على الطفل في هذه المرحلة ثالث أوعية زجاجية  (.215، 2010)عالونة، 

إثنان منها بنفس الطول و العرض، و الثالث أقصر و أعرض، و وضعنا كمية متساوية 
من الماء في الوعاءان المتساويي الطول، ثم أفرغنا أحدهما في الوعاء الثالث، ثم نسأل 

جيب الطفل أن كمية الماء هي نفسها الطفل أي الوعائين يحوي كمية أكثر؟ ففي الغالب ي
، 2000في كال الوعاءان، و هذا دليل على أن الطفل قد أدرك مفهوم الثبات )الشيباني، 

( بأن الطفل في نهاية الصف األول ابتدائي أي في سن 2006عثمان ) يشير  (.189ص
 5ما بين  . و يتمكن الطفل من االحتفاظ بالعددلى مرحلة فهم مبدأ الثباتة يصل إالسابع
االحتفاظ و يتم سنوات،  8و  7سنوات. أما االحتفاظ بالكتلة و الطول فيكون ما بين  7و 

 10و  9سنوات، و يتمكن الطفل من االحتفاظ بالوزن ما بين  9و  8بالمساحة ما بين 
في مرحلة العمليات  الطفلبياجيه أن  رى و ي (.168، ص2007سنوات )أبو غزال، 

أقل تمركزا حول الذات، مما  هن تفكير تعامل مع مشكالت االحتفاظ ألعلى ال المادية قادر
  (.2011ر من بعد في آن واحد )أبو جادو، ثيعني أنه يستطيع التفكير في أك
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يفهم الطفل في هذه المرحلة أن األشياء و األحداث يمكن تصنيفها في  التصنيف: (3)
فئات و هذا بفضل ذكاءه العياني، حيث يمكن له أن يصنف و يجمع فئات فرعية تحت 

سنوات  7ما يستطيع طفل ذو يقسم فئة عامة إلى فئات فرعية. و هو فئة أعم و أشمل، أو 
الياسمين، و القرنفل، و االقحوان ضمن  نأنواع فرعية مأن يقوم به بنجاح. كأن يصنف 

فئة الزهور مثال. تعتبر عملية التصنيف أساسية بالنسبة للعمل المدرسي، و األلعاب، 
 (.2010)اسماعيل، والهوايات التي يقوم بها الطفل في هذه المرحلة 

تبدأ القدرة على ترتيب األشياء ضمن بعد كمي أو ما : األشياء التسلسل و ترتيب (4)
حيث يتمكن ... في مرحلة الطفولة المتوسطة، بمهمة التسلسل مثل الطول، الوزن يعرف 

وفق بعد من األبعاد  ،الطفل من ترتيب مجموعة من المثيرات ترتيبا تصاعديا أو تنازليا
 8أو  7كالطول أو الحجم أو االرتفاع، و تكتمل هذه القدرة في العادة عندما يبلغ الطفل 

فقد يستطيع الطفل ترتيب مجموعة من (. 217، ص2010سنوات من عمره )عالونة، 
على القيام بعملية التسلسل  ه غير قادرنتلفة من األطول إلى األقصر، غير أالعصي المخ

عقليا، فمثال إذا كان العصى )أ( أطول من العصى )ب( و العصى )ب( أطول من 
العصى )أ( أطول من  سنوات ال يستطيع أن يجيب عقليا بأن 9العصى )ج(، فالطفل قبل 

، 2007)أبو غزال، سنوات  10أو  9يتم ذلك إال في عمر العصى )ج(، و ال يمكن أن 
أكثر من أبعاد من التركيز على جانبين أو بعدين أو في هذه المرحلة يتمكن الطفل  (.167

الشيء في وقت واحد، فيستطيع أن يركز على حجم الشيء ووزنه أو حجمه أو سعته في 
أن و ما يجب التأكيد عليه  و بالتالي يتمكن من حل مسائل االحتفاظ و الثبات.  وقت واحد

العمليات العيانية المحسوسة تتضمن حل المشكالت من خالل تعميم الخبرات الحسية 
  و عدم القدرة على معالجة المشكالت إال ضمن الخبرة المباشرة. ،والمادية و المباشرة

مع نمو القدرة على التسلسل و التصنيف تنمو قدرة الطفل على مفهوم العدد:  (5)
االحتفاظ بالعدد ثابتا، بمعنى يتكون لديه مفهوم العدد كشيء ثابت بصرف النظر عن 
المظهر الخارجي لألشياء، فبعد أن كان يحكم على عدد من األشياء أكثر أو أقل، بناء 

بالعدد ثابتا مهما تغير هذا المظهر  األن بمقدوره أن يحتفظعلى مظهرها الخارجي، يصبح 
   (.39، ص2010)إسماعيل، 
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الطفل لقدرة جديدة تمكنه من االنتقال من  هو اكتسابمرحلة هذه ال أنه من مميزاتكما 
إلى جانب  .التركيز على صفة واحدة أو بعد واحد الى التنسيق بين أكثر من بعد أو صفة

   مجموعة من الخصائص نذكر منها:
درة دراك و التفكير و التخيل كما تزداد الققدرة على المالحظة و التذكر و اإلزيادة ال -

 ستنتاج و حل المشكالت.على اإل
 نتباه لألشياء و الموضوعات لمدة معقولة من الزمن.زدياد القدرة على اإلإ -
زدياد النشاط العقلي حيث يستطيع الطفل أن يتقبل معلومات نظرية و أن يحفظ إ -

و نظرا للتغيير الذي يطرأ على النمو  (.171، ص2004منه. )حسونة، كثيرا مما يطلب
أهم العمليات  التطرق إلى المعرفي في مرحلة الطفولة المتوسطة نجد أنه من الضروري 

 العقلية التي تميز هذه المرحلة:
 :المعرفية المميزة للنمو المعرفي قدراتال -2-5-3-3

 نتباه:إل ا (1)
 . (329، ص2002)سليم،  على موضوع معينقة الذهنية نتباه تركيز الطااإلعتبر ي
على موضوع  اتوجيه الفعالية النفسية و تركيزه"( على أنه 225، ص2003)عويس  تعرفه

نتباه أي القدرة على استيعاب ألطفال فيما بينهم من حيث مدى اإلو يتفاوت ا ."ما إلدراكه
على حصر الذهن أطول هي القدرة نتباه و من حيث مدة اإلمن األمور، و ممكنة أوسع دائرة 
ى حصر النشاط الذهني في ى مثير معين قدرة علإلنتباه ، حيث يتطلب اإلوقت ممكن

من الصعب  غير أنه (.253، ص2006)المليجي، المليجي، تجاه معين مدة من الزمنإ
على شيء ما فترة طويلة  على الطفل في بداية مرحلة الطفولة المتوسطة أن يركز انتباهه

على  الطفلته قدر كما أن  ،فكرة مجردة أو أمر بعيد عن ميوله و اهتماماته ، أومن الزمن
و في ذات السياق تشير  .(2003، عويس) من سن السابعة تظهر ابتداءاالنتباه االرادي 

سن السابعة ليس له القدرة على تركيز انتباهه لفترة بلوغه الطفل قبل ( أن 2002سليم )
ينمو و  .المنبهات الخارجية و التي تشكل عامل تشتيت النتباههطويلة نظرا لتأثير بعض 

نتباه تدريجيا مع نمو قدرة الطفل على التنظيم العقلي و السلوكي، فالطفل في سن اإل
ذا كانت ضئيلة العدد من األفكار التي تكون كال واحدا إالسادسة يستطيع أن يلم بمجموعة 

لى حجرته و يبحث عن كتابه ويطفئ إيذهب  بها. فإذا طلب من الطفل أنبسيطة في تركيو 
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لى إالسبب يرجع نين من ذلك األمر، و يغلق باب الحجرة. فقد يغفل عنصرا أو اثالنور و 
 ،المليجي و المليجي) لى قصور في القدرة على التذكرإال يرجع قصور في مدى االنتباه و ال

نهاية مرحلة الطفولة المتوسطة تزداد قدرة الطفل على االنتباه يظهر ذلك من  معو  .(2006
هه على المواضيع لفترات طويلة. خالل قدرته على تنظيم نشاطه الذهني و تركيز انتبا

 .(2002)سليم،  يصبح قادرا على التغلب على العوامل الخارجية المشتتة لالنتباهو 
 :دراكاإل (2)

يتأثر بمدى نضج ، المستويات الهامة في النشاط العقليدراك الحسي من اإليعتبر 
 و أي اختالل في النضج ،الحواس المختلفة و بمستوى نضج الجهاز العصبي المركزي 

 دراكييعوق نشاطه العقلي اإل ،لتحاقه بالمدرسةإالحسي و العصبي للطفل في مرحلة 
مرحلة العمليات دراك في اإلتحسن قدرة الطفل على ت .(2011،السيد أحمد و الشربيني)

فالطريقة التي يجمع بها األطفال التفكير، ثلما تتحسن قدراتهم على التذكر و مالعيانية 
 أ على عملية اإلدراكدراكية هي من بين التغيرات النمائية التي تطر لمعلومات اإلا

 (.2010)اسماعيل، 
شكال و عالقاتها المكانية دراك األإ نة معند دخوله المدرسة االبتدائييستطيع الطفل   

دراك إ و في هذه المرحلة. إالدراك التناقض و التضاد قبل التشابه الذي ال يبدأ إحيث يتم 
دراك إو  ،وزانو األ ،حجامدراك األإ كما يتمكن من شكال.دراك األإتها بلوان و عالقاأل
يدرك ما في سن السابعة يستطيع الطفل أن . و دراك الزمنإعداد و العالقات بينهما و األ

يالحظ في بداية هذه المرحلة و  .(2011،السيد أحمد و الشربيني)بين الحروف من اختالف 
حيث يدرك الطفل الحروف إدراكه لألشياء المتباينة أكثر من إدراكه لألشياء المتشابهة، 

ض(. و في  مثل )ص،المتباينة مثل )ر، ع( و يصعب عليه إدراك الحروف المتشابهة 
كالشمال  . أما إدراك الطفل المكانيسن الثامنة يتمكن الطفل من اإلدراك الصحيح للحروف

سنوات، ثم ينمو  6البعد، يكون بطيئا في سن لجنوب، الشروق و الغروب، القرب و و ا
، معوض) سنة، فيصبح قادرا على التمييز في تحديد االتجاه و الموقع 12تدريجيا حتى 

بصفة هي اتصافه في هذه المرحلة الطفل ك الصفة المميزة إلدراإن  .(228ص، 2003
هي كل و ال يعنى كثيرا جي من حيث ار يدرك موضوعات العالم الخ هالكلية أي أن

  (.1993)الدويدار،  بالجزئيات
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 :التذكر (3)
استرجاع الصور الذهنية و "التذكر بأنه  (229، ص2003معوض ) يعرف

  هو  التذكركما أن . "وغيرها التي مرت بالفرد في ماضيه و حاضرهالبصرية و السمعية 
أو التعرف عليه، و أن هناك  االفرد من استرجاع ما تعلمه سابقالعملية العقلية التي تمكن "

أنشطة إرتباطية عقلية تتصل بعملية التذكر و التي تمكن الفرد من استرجاع الصور 
و التي يسترجعها  ،التي في خبراته الماضية ذهنية كانت أم سمعية أو بصرية ،المختلفة

التذكر عملية أساسية  يعتبر .(264، ص2011،الشربينيو السيد أحمد ) في حاضره."
تتضمن حيث تشتمل االحتفاظ بالمعلومات والقدرة على استرجاعها. و في الحياة المعرفية، 

المعارف ت تنظيمية تختص بإيجاد العالقات بين عملياو  ،تسجيل آلي للمعارف الجديدة
لومات فالقدرة على االحتفاظ بالمع الربط بين المعارف الجديدة و القديمة.و  ،بعضها ببعض

ى أن إل (2010) اسماعيليشير تصاال وثيقا باإلنتباه، كما إالماضية و استرجاعها تتصل 
تم صياغة هذه المعلومات من إطار تنظيمي معين،  إذا يكون أسهل االحتفاظ بالمعلومات

فكلما نمت هذه القدرة التنظيمية لدى الطفل كلما تحسنت القدرة على التذكر. و في نفس 
ى مخططات إلحولت المعلومات المراد تذكرها  ( أنه كلما2003السياق يرى الريماوي )

 استرجاعها.سكيمات( كلما سهل االحتفاظ بها و معرفية )
( أن الطفل يحفظ الصور الذهنية البصرية أو السمعية و 2003عفاف )تشير 

و هذا  تكون ذاكرته قد نمت نموا حسنا،  المدرسة هحين دخوليسترجعها عند الحاجة، و 
و في بداية المدرسة و نمو الذكاء بوجه عام.  ،و اللغة ،لى نمو الجملة العصبيةإراجع 

رز بعد ذلك في للفظية الحركية اعتمادا كبيرا، ثم تبعلى الناحية ا ذاكرتهاالبتدائية تعتمد 
من المعالم الهامة في مرحلة الطفولة المتوسطة هو  ستعادة المعاني.إحوالي سن التاسعة 

التغير الذي يطرأ على عملية التذكر، حيث تتحسن قدرة األطفال على االستنتاج و ينمو 
 لواجب عمله لالحتفاظ بالمعلوماتوعيهم بقدرتهم على التذكر. فالطفل يعي تماما ما ا

( أن التذكر في هذه المرحلة 2003) معوضفي ذات السياق يرى  .(2010)اسماعيل، 
يختلف عن المرحلة السابقة أي الطفولة المبكرة و التي يكون فيها التذكر من النوع اآللي 

 سليمو تؤكد  كأن يسترجع الطفل نشيدا حفظه عن ظهر قلب دون فهم أو استيعاب.
قدرة الطفل على التذكر تزداد بازدياد نموه، فنجد الطفل في هذه " أن (329، ص2002)
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المرحلة يتذكر المواضيع عن طريق الفهم و االدراك، عكس ما كان في السابق و هو 
شياء البسيطة غير لى تذكر األإإلضافة تذكر األشياء  التي تم حفظها بطريقة آلية، با

( الذاكرة طويلة المدى 2003. كما تشهد حسب الريماوي )"تحمل معنىالمعقدة و التي 
نموا سريعا بينما يتباطأ نمو الذاكرة قصيرة المدى. و يمارس الطفل استراتيجيات التذكر 

( أنه في نهاية 2006و يضيف المليجي ) التنظيم بوعي كامل. و مثل االعادة، التخيل،
يقل استخدامه للتذكر اآللي لمنطقي و يتمكن الطفل من التذكر امرحلة الطفولة المتوسطة 

ة ذات معنى و عليه يجب أن تكون األمور التي تشتمل عليها الدراسة في المرحلة االبتدائي
ذا كانت متصلة باهتماماته الحية و مستثيرة للنشاط التخيلي إبالنسبة للطفل، خاصة 

 تتأثر قوة التذكر ببعض العوامل نذكر منها: و ي.االبداع
 الفاصل بين الحوادث و تذكرها، فكلما كان المدى قصيرا كان التذكر أوضح.المدى  -
نفعالية لألحداث، حيث ينسى الفرد الخب ات المؤلمة في حين سرعان ما الصبغات اإل -

 يتذكر األحداث السارة.
 حيث أن التشتت في االنتباه يضعف التذكر.هتمام بها نتباه للموضوعات و االمدى اإل -
 .التضاد و التالزم بين األحداثو التشابه  -
 .(265، ص2011بيئته الثقافية )السيد أحمد و الشربيني، اته و خبرات الفرد و اهتمام -
 :التفكير( 4)

" إعادة تنظيم الخبرات السابقة  بأنه ريك( التف 226، ص2003تعرف عويس )
أسباب حدوث عن الربط بينها لحل مشكلة و قد تكون المشكلة نظرية مثل تساؤل الطفل و 

التفكير في هذه المرحلة هو إن  ."قوس قزح أو مشكلة عملية مثل إصالح دراجة او غيرها
 فعال عقلية أو تصورات قابلة للمعكوسيةأني يدور حول عمليات هي عبارة عن تفكير عيا
يصعب على الطفل حتى سن السابعة أن يفكر تفكيرا مجردا بل  كما. (2003)الريماوي، 

يستعين في تفكيره بالصور البصرية لألشياء التي يالحظها في حياته اليومية، و في هذه 
   .(1993)الدويدار،  كير الطفل في اتخاذ الصبغة الواقعية و ترك المخيالتالمرحلة يبدأ تف

حتفاظ بالمعاني المجردة لى اإلر عالطفل في الطفولة المتوسطة غير قاد إن
. لذلك فإن تفكيره يعتمد على الصور الحسية بوجه عام و البصرية بوجه القوانين العلميةو 

 نتيجة عدم قدرته على االحتفاظ بعددال يقوى على التفكير. و  خاص و إذا افتقد هذه الصور
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و تتكون هذه المعاني عن  في مبادئ عامة ى تكثيفهاال متناهي من الصور، فإنه يلجأ إل
ني أين يستعين طريق تجربته المباشرة، أو ألفاظ اللغة التي يتعلمها و المتضمنة هذه المعا

ن تفكير الطفل في هذه المرحلة يكون و بالتالي فإ. (2003)عويس،  بإيضاحات الراشدين
ذهنية عن إجرائيا مرتبطا بالتجربة ذات األصول الحسية المادية المباشرة أو الصور ال

مقارنة بأطفال مرحلة و ما يميز التفكير عند أطفال مرحلة المدرسة االبتدائية  المحسوسات.
يتمثل في الطريقة التي تنتظم بها ( 2004يه أبو جادو )حسب ما أشار إلما قبل المدرسة 

و من هذا  ،األبنية المعرفية الجديدة، و ليس في المعلومات الجديدة التي يكتسبها الطفل
ى تعلمه ليس الكثير من ألن ما يحتاج إل الطفلعلى أبنية التفكير عند بياجيه ركز  المنطلق

 م طرائق جديدة لتجميع هذه الحقائق.لكن األهم هو تعل ،الحقائق أو المعلومات الجديدة
في استرجاع الصور  عملية عقلية تستعين بالتذكر" نهى أليعرف التخيل ع: لالتخي   (5)

العقلية المختلفة، ثم تمضي بعد ذلك لتؤلف منها تنظيمات جديدة تصل الفرد بماضيه و 
التخيل  يأخذ (.145، ص1998تمتد به إلى حاضره و تستطرد إلى مستقبله" )السيد، 

، ففي اتجاها جديدا في مرحلة الطفولة المتوسطة و المتأخرة نتيجة النمو و النضج العقلي
المرحلة يميز الطفل بين الواقع و الخيال، و يصبح خياله إبداعيا واقعيا، أو تخيال هذه 

تركيبيا بعد أن كان تخيال من النوع اإليهامي. يستحسن استغالل التخيل في هذه المرحلة 
و األشغال  ،وقراءة القصص ،و التلوين ،بتوجيه الطفل نحو مجاالت النشاط الفني كالرسم

 (.2003معوض، اليدوية و غيرها )
يتبين لنا مما سبق أن النمو المعرفي للطفل في مرحلة الطفولة المتوسطة يحرز  

تطورات ملحوظة، و التي تظهر في قدرتهم على التصنيف و االحتفاظ و التسلسل و 
المعكوسية و التعامل بكفاءة مع المفاهيم المكانية. إال أن العمليات العقلية تعمل بفاعلية 

بطريقة منظمة  نجد أن الطفل يفكر، في حين يتعلق األمر باألفكار المجردة متدنية عندما
 .و منطقية عندما يتعاملون مع معلومات مادية يدركونها مباشرة

  غوي:النمو الل   -3-3-6
سيلة جوهرية لالتصال االجتماعي غير اللفظية و و تعتبر اللغة بنوعيها اللفظية 

ورتها اللفظية المألوفة مظهر قوي من مظاهر النمو العقلي و الحسي صب العقلي، كما تعدو 
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 (. يبلغ155، ص1998الحركي، و وسيلة من وسائل التفكير و التخيل و التذكر )السيد، 
في هذه كلمة، و  2500حوالي لتحاقه بالمدرسة االبتدائية الرصيد اللغوي للطفل عند إ

تأثر استخدامه للجمل بمدى نضجه و ي ويلة.استخدام الجمل الطيبدأ الطفل في حلة المر 
ن حصيلة الطفل ( أ2004يرى ملحم )(. 2003، معوض) تدريبه و اختالطه باقرانهو 

، حيث يصبح الطفل قادرا على التعبير الشفهي %50تزداد ب في هذه المرحلة اللغوية 
اللغوي لرصيد ( التي تناولت ا1982و في دراسة حسن شحاتة ) طويلة.و بجمل مركبة 

كلمة في  1099أن عدد مفردات تالميذ الصف األول بلغ  بتدائية كشفتلتالميذ المرحلة اإل
كلمة )أورد  2357كلمة، و الصف الثالث  2058حين بلغ عدد مفردات الصف الثاني 

 يجعله تدائية يتسع أفق الطفل االجتماعيب(. ففي سنوات المدرسة اإل172نة، صفي: حسو 
حصول على قبول اآلخرين، مما يولد له حافزا قويا للكالم يكتشف أن الكالم أداة ضرورية لل

من أجل التواصل مع اآلخرين )أبو  بشكل أفضل، كما يدفعه لتحسين قدرته على الكالم
 (.2011جادو،
الحروف و الكلمات  قراءة مستعدا للقراءة، حيث يتعلم في هذه المرحلة يصبح الطفل     

كن جيا حتى يتميقدرة على القراءة تدر الالجمل، من خالل ربط مدلوالتها بأشكالها. و تنمو و 
الطفل من القراءة الجهرية و الصامتة. و تعتمد القراءة في األساس على اللغة، كما ذكر 

فهم اللغوي، و على ( القراءة "عملية معقدة مركبة تعتمد على ال234، ص2003معوض )
جانب اعتمادها على الفهم اللغوي تعتمد عملية القراءة على التدريب فب مهارات مركبة".

القائم بين  ختالفاإلإدراك الطفل للتباين و ف الحسي الحركي للمهارات المتصلة بالقراءة، 
ساسية في نمو مهارة القراءة أالتشابه اللغوي، عوامل دراك التماثل و ا  الكلمات و الحروف. و 

  (.160، ص1998)السيد، 
قدرة الطفل على استيعاب العالقات المنطقية في الجمل المركبة  في سياق أخر فإن   

جذب : للطفل الجملة التاليةأعطيت . فمثال إذا ماديةتبدأ في الظهور مع مرحلة العمليات ال
ن الالمنطقية في تركيب هذه إفألنها ركلته.  من أحمد غضبت سعاد، أحمد شعر سعاد

ال الطفل في السابعة من عمره، حيث تبدأ هذه القدرة في إدراكها إالجملة لن يتمكن من 
والمالحظ أن عملية القراءة عملية  .(2010، اسماعيل) ماديةالنمو مع مرحلة العمليات ال
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ل ا يقرأ الطفأصوات، فعندمتتضمن مهارات معالجة المعلومات وليست مجرد كلمات و معقدة 
 .(384، ص2011)أبو جادو، تفسيرها فإنه يقوم بمعالجة المعلومات و 

، يصبح تفكير الطفل عملي بمعنى منطقي بمجرد دخوله في مرحلة العمليات المادية
يفترض  في المقابلو  تطور اللغة.وير أفكار منطقية تؤثر على نمو و يسهم في تط مما

فالطفل الذي يحرم  ،بياجيه أن اللغة تشكل عامال حاسما في نمو و تطور التفكير المنطقي
من األبنية اللغوية أو يطور أبنية لغوية متأخرة، يظهر تفكيرا ضعيفا أو ساذجا. كما أن 

الذي حرم من الخبرات و المفاهيم الحسية المترتبة على التفاعل، يتأخر في تطوير الطفل 
يوفر دليال مفاده أن  و هذا ما جعل بياجيه مفهوم التصنيف والترتيب و التسلسل و العدد.

 .(371، ص2000قطامي، )ي اللغة عامل من العوامل المؤثرة على تطور التفكير المنطق
لفة ( أن تدريب الطفل على استخدام التعبيرات اللغوية المخت2000و يذكر قطامي )

ي ذات السياق االدراك ألكثر من بعد للشيء الواحد. و فقد يحسن قدرته على التفكير و 
دراك ألكثر تحسين وتطوير القدرة على اإلعتماد على اللغة بمفردها له ال يجب اإليضيف أن

هي من بين مظاهر النمو المعرفي في االحتفاظ. و والتفكير المنطقي و من بعد للشيء الواحد 
  مرحلة الطفولة المتوسطة السالفة الذكر.

مرحلة النمو ( أن صفة التمركز حول الذات التي كانت في 2010يشير اسماعيل )
للطفل باتخاذ وجهة نظر  رة على التفكير العياني مما يسمحتختفي بنمو القد ،السابقة

و في هذه المرحلة كذلك يتمكن الطفل من فهم اللغة  اآلخرين في الحديث و التواصل.
هما. فبعد و هي القدرة التي تتطلب فهم معنيين لكلمة واحدة و محاولة الربط بين ،المجازية
 دراك وفهم المعنى الكامن في اللغة المجازية.إلى امنة يصل الطفل إسن الث

لى إجادة النطق يصل الطفل إ قتراب من نهاية مرحلة الطفولة المتوسطةمع اإل
و يتمكن من تمييز المترادفات و المتضادات. و تشهد هذه المرحلة زيادة في  ،السليم

الطفل قدرة تتطور و النمو التدريجي للقدرة على التعبير اللغوي التحريري ، و الحصيلة اللغوية
يدرك يجعله الطفل لجماعة المدرسة  انتماء (. كما أن2004)ملحم،  على التحكم في اللغة

لذلك و تماما أن اللغة وسيلة هامة للتواصل و الحديث مع اآلخرين، و للقبول االجتماعي. 
( فإن " لغة الطفل تتحسن بدخوله المدرسة 182ص، 2014ليه رياض )كما أشار إ

رتباطات الخاطئة ببعض الكلمات عن اإلدث تصحيح سريع ألخطاء النطق و االبتدائية و يح
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في تعلم المهارات االكاديمية  تأثيرهطريق المعلم". وعن أهمية النمو اللغوي للطفل و 
 يؤكد جاريسون  ابتدائي،ولى القراءة في الصفوف األالمتمثلة في الكتابة، و ساسية األ

Garisson   على أهمية حجم المحصول اللغوي بالنسبة للنجاح الدراسي قائال: " إن عدد
فالكلمات هي  ،الكلمات التي يعرفها الطفل يحدد إلى درجة كبيرة مدى تقدمه الدراسي

ور الوسيلة التي يتعلم بها الطفل الكثير عن عالمه فإذا ما تميزت حصيلته اللغوية بالقص
  يوبالتال (.2014الواضح تميز تفسيره لبيئته بالقصور الواضح أيضا" )أورد في: رياض،

، زادت قدرته على التحكم في اللغةزداد تحصيله اللغوي، و كلما تقدم الطفل في العمر كلما إ
زداد نشاطه اللغوي، كما أن للبيئة االجتماعية و االقتصادية و الثقافية أثرها الواضح في إو 

 النمو اللغوي لطفل هذه المرحلة. 
في هذه المرحلة نحو الثبات و  نفعالييتجه النمو اإل نفعالي:النمو اإل  -7-3-3
نتقاله من سرعة إفي تباطؤ  الطفل رنة بمرحلة الطفولة المبكرة، حيث يشهدمقا ستقراراإل

جمال أهم العوامل المسببة إيمكن و  (.2004)ملحم،  نفعالية أخرى إنفعالية إلى حالة إحالة 
 نفعالي في ما يلي: ذا الهدوء اإلهل

تساعده على أن  امن شأنه، و تنوعه تساع دائرة اتصال الطفل بالعالم الخارجيإ -
نفعاالته و شدتها تخف حدة إتوزيع نفعاالته على مختلف ما يحيط به، و في هذا التوزيع إ

متعددة تشمل أقرانه في الصف  (. و تتوزع عالقات الطفل نحو أهداف1972)زيدان، 
أثناء اللعب، و معلميه الذين يتعامل معهم بعد أن كانت عالقاته محصورة في األسرة فقط و 

 (.344، ص2002)سليم، 
شباع يصبح قادرا على إاته و مهاراته و زدياد ثقة الطفل بنفسه، حيث تزداد معلومإ -

لى مجموعة من حاجاته، و أكثر استقالال. و تصبح عالقاته االجتماعية منظمة مبنية ع
و بالتالي يكون سلوكه متناسبا مع الموقف الذي يواجهه  االتجاهاتالميول و العواطف و 

 (.1972)زيدان، 
غته التي نمو لة، مما يجعله أقل تعرضا للفشل. و زدياد قواه الجسمية و العقليإ -
 نفعالية األولى.غني بها عن كثير من التعبيرات اإليست

ال لمنزل، و يتجه تفكيره إلى أن الغضب و الخوف و الغيرة هي من مظاهر طفولة ا -
االعتداء و التنافس تجد متنفسا لها في المجتمع  . كما أن ميولتليق بتلميذ المدرسة
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أو في األمور التي يتعلمها )عويس، في األلعاب التي يمارسها مع غيره ء المدرسي سوا
2003.) 

إنفعاالت الطفل في بداية  ن( أ2011في سياق آخر يشير السيد أحمد و الشربيني )
 لتحاقه بالمدرسة تتميز بالحدة و العمومية، و عندما يحدث التوافق الدراسي مع الرفاق وإ

الطفولة نفعالي من السمات العامة لألطفال في نهاية المحيط المدرسي، يصبح الهدوء اإل
 يتعلم كيف يشبع حاجاتهفي هذه المرحلة ( أن الطفل 2004ة. و يشير ملحم )المتوسط
من األصوات واألشياء  ه. و تكاد تختفي مخاوفبناءة، فتتناقص نوبات الغضب لديهبطريقة 

  .العالقات االجتماعيةمن المدرسة و  الظالم، ليحل محلها المخاوفو  الحيواناتالغريبة، و 
 :فيمايلينفعالي في مرحلة الطفولة المتوسطة أهم مظاهر النمو اإلو تتمثل  

 اآلخرين.ذا العمر يقظين و منتبهين لمشاعر األطفال في ه يصبح -
دون يتميز تالميذ الصفوف االبتدائية األولى بالحساسية للنقد و السخرية كما أنهم يج -

خفاق، فهم بحاجة إلى ثناء و تقدير متكرر، فالطفل في هذه التوافق مع اإلصعوبة في 
 ،قدر اإلمكان ة يميل إلى التعلق الشديد بمعلمه، الذي يجب أن يزوده بتعزيز متكررالمرحل

  أن يحتفظ باستجاباته السلبية لسوء السلوك في النواحي غير األكاديمية.و 
سرور على المعلم، و رغبتهم في إدخال ال األطفالظهر في هذه المرحلة شغف ي -
 (.2006تقانهم و إجادتهم في عملهم المدرسي )عثمان، استمتاعهم و إو 

نفعالي فهم قابلون لالستثارة إلى النضج اإلال يصل األطفال في هذه المرحلة  -
 التحدي.يالحظ شيء من الغيرة و العناد و  ، كمانفعاليةاإل
يحاول الحصول عليه نفعالية و يبدي الطفل الحب و كون العواطف و العادات اإلتت -

 (.67، ص2010بكافة الوسائل )أبو جادو، 
نفعالية في مرحلة تماعية من الناحية اإلكما تتمثل أهم المطالب التربوية لعملية التنشئة االج

الكامنة اإللمام بالمشاعر نفعالي، و إتاحة فرص التنفيس و التعبير اإل الطفولة المتوسطة، في
ى ال يتولد لديه الشعور حتخوته أو رفاقه عدم مقارنة الطفل بإو بات السطحية، ستجاتحت اإل
 .(67، ص2010)أبو جادو،  بالنقص
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 النمو االجتماعي: -3-3-8
ح له فرصة حيث تتيعند بلوغ الطفل السادسة من عمره يلتحق بالمدرسة االبتدائية 

مدرسة أول مجتمع يواجهه ال تعدو سرة. ية على نطاق غير نطاق األتكوين عالقات اجتماع
 هالبيئة االجتماعية الثانية التي تؤثر في سلوككما أنها  ،الطفل بعد خروجه من البيت

ما تعلمه أنماط السلوك وتنمي مهاراته االجتماعية كخبرات الكثير من ال له حتتيشخصيته، و 
 .االجتماعي
برات، يمارس فيها الطفل الميول الخالمدرسة بيئة حافلة بأنواع المنافسات و  تبرتع

و تنمي قدراته و مهاراته، و يكمن  ،و تصقل ،الهوايات، كما تزوده بالخبرات االجتماعيةو 
، 2002األخالقي )سليم، السلوك االجتماعي و دورها أيضا في تطبيع الطفل على قواعد 

ولى المدرسة التي تتن نمو الطفل االجتماعي يتأثر بعملية التنشئة االجتماعية إ (. 354ص
من و ذه السن عن البناء االجتماعي، الدور الرئيسي فيها، فهي المسؤولة األولى في ه

قامة عالقات جديدة مع تصال االجتماعي، و تنشئة االجتماعية اتساع دائرة اإلالمظاهر  ا 
ن الجنسين في إقامة تلك خاصة في البيئة المدرسية، مع مالحظة عدم التفريق بي األقران

تماعية في هذه المرحلة يزيد من إن اتساع عالقات الطفل االج .(2004الصداقات )ملحم، 
ندماجه مع اآلخرين، و هذا من شأنه أن يكسبه طرق و خبرات التعامل مع صاله و إإت

أفرادها األطفال و االستفادة من خبرات الكبار. كما يبدأ ميله للوالء للجماعة و التعاون مع 
و بداية نمو روح الزعامة، و جذب مما يسهم في نمو روح المنافسة الجماعية المنظمة 

، 2000التي يحصل من خاللها على المكانة االجتماعية )الشيباني،  نتباه اآلخرينإ
 (.183ص

إن النمو االجتماعي للطفل يسير جنبا إلى جنب مع نمو فرديته ككائن متميز عن 
أساسية من سمات النمو في هذه المرحلة، و  يوفر المجتمع المدرسي سواه، و هي سمة 

للطفل فرصة ثمينة لتنمية بعض المهارات االجتماعية، حيث تتضح فيه اتجاهات الصداقة 
تقوم الصداقة في جوهرها على عوامل  (.218، ص2003و الزعامة و التبعية )عويس، 

ه العمر هم العوامل في تماثل و تشابنفسية و جسمية تؤلف بين األصدقاء، حيث تتلخص أ 
تشير صيل المدرسي والقدرة اليدوية، و العقلي و الميول و التحالزمني والنمو الجسمي و 

سنوات ال يجد الطفل غضاضة في اللعب مع  8أنه حتى سن  Campbell))دراسة كامبل 
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بذلك ناث، و سنوات يفضل الذكور و ينأى بعيدا عن اإل 9الجنس األخر، و عند بلوغه 
تؤثر (. 1998 ،تتجانس جماعات الطفولة و يستمر هذا التجانس حتى المراهقة )السيد

جماعة الرفاق تأثيرا كبيرا على الطفل، فهي تؤثر في النمو النفسي االجتماعي كما أن لها 
، إلى جانب أنها توفر له فرصة القيام بأدوار ةدور كبير في عملية التنشئة االجتماعي

 أما(. 1993و آخرون، )سمارة  متعددة، فقد يكون قائد لجماعته أو تابعا لهااجتماعية 
تتميز بمظاهر مختلفة تتلخص في سنوات، و  6سن  فتبدأ سماتها في الظهور منذالزعامة 

لطاقة الحيوية و النشاط اللغوي ، و في زيادة اضخامة التكوين الجسمي خاصة عند الذكور
الزعامة في مظهرها (. و 2003، معوضارتفاع نسبة الذكاء )، و نفعاليالنضج اإلو  العضليو 

النفسي االجتماعي عالقة قائمة مزدوجة بين الفرد و الجماعة، حيث يؤثر الزعيم في 
معهم بالجو االجتماعي السائد الذي ينتج من هذا ويتأثر بهم و  ،اتجاهات و أهداف جماعته

 (.212، ص1998التفاعل )السيد، 
 :فيمايلي ات النمو االجتماعي في هذه المرحلةأهم سميمكن تلخيص و 

 الميل للعب الجماعي -
 تعدد العالقات مع نفس الجنس و الجنس اآلخر -
 خوة و الرفاق.النشاط التعاوني مع اإل -
 فاق و المعلمين و األهل.ر التأثر بال -
 .السعي وراء االستقالل -
 التقيد بالمعايير االجتماعية. -
 المشاركة في اللعب الجماعي. -
 المساعدة في أعمال المنزل و النظافة )إعداد المائدة...( -
)االستحمام، إعداد الفراش، الذهاب  على نفسه في القيام ببعض المهامالطفل عتماد إ  -

 إلى الحمام(.
 .(107، ص2002) العزة، نمو المهارات االجتماعية -

 و تتلخص أهم الخصائص كذلك في: 
هذه المرحلة، كما يبدأ الذكور و اإلناث في يصبح التنافس بين األطفال ملحوظا في  -

 إظهار ميول مختلفة في عملهم المدرسي و في لعبهم.
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 تتسع دائرة االتصال االجتماعي، و يكون الطفل في هذه المرحلة مستمعا جيدا. -
يتوقف سلوك الطفل االجتماعي في المدرسة على نوع شخصيته و الخبرات التي مر  -

 بها.
 .ة هذه المرحلة فردية، ثم تصبح في نهايتها جماعيةتكون المنافسة في بداي -
تميل الزعامة إلى الثبات النسبي، و يحصل على المكانة االجتماعية و يهتم بجذب  -

 انتباه اآلخرين.
يكون العدوان و الشجار أكثر بين الذكور، و يقل جدا بين اإلناث، و يميل الذكور  -

   .فعدوانهن لفظي إلى العدوان الجسدي أما اإلناث
 اتساع دائرة الميول و االهتمامات، و نمو الضمير و مفاهيم الصدق و األمانة.  -
راب السلوك في حال حدوث صراع أو معاملة خاطئة طنمو الوعي االجتماعي و اض -

 (.68، ص2010من جانب الراشدين )أبو جادو، 
االجتماعي النمو النفسي عن نظرية يجدر بنا الحديث عند التطرق للنمو االجتماعي 

الذي يرى أن االنسان يتعرض أثناء حياته لعدد متالحق من ( (Ericsson إلريكسون 
الضغوط االجتماعية، تفرضها عليه المؤسسات االجتماعية، حيث تشكل هذه الضغوطات 

أكد اريكسون على أهمية التفاعل (. و قد 78، ص2010مشكالت يتوجب حلها )أبوجادو، 
طة و مؤثرات بيئته االجتماعية في تشكيل شخصيته، حيث يؤكد المحي بين الطفل و البيئة

على عالقة الفرد ببيئته االجتماعية، و يعتبر أن في كل مرحلة من مراحل النمو النفسي 
فمن خالل إيجاد الفرد حلول لهذه األزمات، يطور من  .االجتماعي هناك أزمة تتطلب الحل

 (.2000مهاراته النفس اجتماعية التي تعينه على التعايش مع مجتمعه )الشيباني، 
اإلحساس باإلنجاز مقابل اإلحساس المرحلة الرابعة من المراحل الثمانية، هي مرحلة و 

تتزامن مع بداية السنة السادسة و التي  قابل الشعور بالدونيةأو مرحلة االنتاجية م بالنقص
قدرات المرحلة تنمو لدى الطفل عمليات و عشر، و خالل هذه  ةإلى نهاية السنة الحادي

حركية و لغوية و عقلية تساعدهم على أداء كثير من المهارات و المهام المختلفة، مما 
التحصيل هم، و أنهم قادرون على تءيساعدهم على تكوين نظرة واقعية عن قدراتهم و كفا

قد أطلق إريكسون على هذه المرحلة حاسة و  (.47، ص2009اإلنجاز )الريماوي، و 
اإلجتهاد، فنتيجة الحتكاك الطفل بتجارب و خبرات جديدة يدرك أنه في حاجة ألن يجد 
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يوجه نشاطا متزايدا ليتمكن من تحديد مكانته بين رفاقه )ملحم، ، لذلك فهو مكانا بين أقرانه
هذه المرحلة و التي يسميها مرحلة االجتهاد عن  ريكسون إو في هذا السياق يقول (. 2004

 :و المثابرة و النشاط بقوله
ا نطوع تخيله الجامع و نستأنسه ينبغي أن ينسى الطفل آمال الماضي و رغباته، و بينم"
 حتى في القراءة و الكتابة و الحساب.....ألن -نخضعه لقوانين األشياء غير الشخصيةو 

التقدير للرزق... و أن يكتسب االعتراف و  الطفل ينبغي أن يبدأ في أن يكون عامال و موفرا
و من األهداف التي تسبق في األولوية على نحو تدريجي الرغبة  بما ينتجه من أشياء...
ن يتم موقفا انتاجا و أن يصل به إلى غايته، و حدود ذاته تتضمن أفي اللعب و األهواء 

عمل بها و مهاراته، أي إن مبدأ العمل... يعلمه لذة إتمام العمل من خالل أدواته التي ي
 (.132، ص2006)أورد في: عثمان، االهتمام المستقر و المثابرة النشطة " 

في هذه المرحلة و يشكل مع الرفاق مركز األهمية، مع عدم إهمال يدخل المعلم 
باالعتراف  الطفل جماعة الرفاق دور اآلخرين. و في حالة لم تزود األسرة و المدرسة و

شعورا الطفل نجاز و التحصيل، طور و لم يتم قبوله فردا منتجا قادرا على اإل ،بجهوده
فالشعور بالنقص يشير إلى مشاعر العجز حين  (.2009)الريماوي، بالدونية و الضعف 

الراهنة و  يدرك الطفل أن مستوى المهارات التي تعلمها ال تمكنه من التعامل مع المشكالت
و تقع على المعلمين و المربين في هذه  (.261، ص2010حلها بشكل فعال )عالونة، 

المرحلة مسؤولية إيجاد و خلق فرص لخبرات ناجحة لكل طفل، األمر الذي يستدعي تعرف 
المعلم على قدرات تالميذه، حيث يتوج الحل الناجح لهذه األزمة الشعور بالكفاية )أبوجادو، 

 (.80، ص2010
ي تحميل في هذه المرحلة، فتتمثل فأما المطالب التربوية الخاصة بالنمو االجتماعي 

تعويده مبادئ النظام و احترام الغير، و أهمية التعرف على البيئة الطفل مسؤولية نظافته، و 
االجتماعية و الخبرات السليمة لكيفية السلوك في المواقف االجتماعية، و الحرص على 

فسة الموجهة  نحو تحقيق جعل الجو النفسي خاليا من التوتر و التأكيد على التعاون و المنا
تنمية التفاعل االجتماعي نظمه األطفال بأنفسهم، و أهمية اللعب الذي ي األهداف، و

 (.2010رفاقه )أبوجادو، ني بين الطفل و التعاو 
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 النمو الخلقي:  -3-3-9
حد مظاهر التطور االنفعالي و االجتماعي في شخصية الفرد. يعد النمو الخلقي أ

. كما تهدف التي تطرأ على األحكام الخلقية للفرد أثناء فترة تطورههو جملة التغيرات و 
نفسه )أبو  المبادئ األخالقية إلى تقوية العالقات االجتماعية و تعزيز تكيف الفرد مع

تصادف مرحلة الطفولة المتوسطة مرحلة الواقعية األخالقية (. و 331، ص2011جادو، 
القواعد لى العدالة و ينظر الطفل إ  ، و فيهاحسب تقسيم بياجيه لمراحل التطور األخالقي

 . (333، ص2011)أبو جادو،  باعتبارها ثابتة ال تتغير
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 خالصة 

خالل عرضنا لهذا الفصل يتبين لنا أن مرحلة الطفولة المتوسطة تحمل معها من 
المعرفي واضحة على النمو حيث تطرأ تغييرات  ،ات في جميع جوانب و مظاهر النموتغير 

 ،تتسع دائرته االجتماعيةداد حصيلته اللغوية بشكل ملحوظ و كما تز  .عملياته العقليةللطفل و 
يستدعي إعدادا نفسيا و  قال الطفل من األسرة إلى المدرسة،انتو تتنوع بذلك عالقاته. ف

 التي تتزامن معل خالل مرحلته الدراسية األولى و ، ذلك ألن الطفااجتماعييا ولغويا و معرف
ي تؤهله للتحصيل ، يحتاج إلى إكتساب الكثير من المهارات التالصفوف الثالثة األولى

    التكيف االجتماعي مع المحيط المدرسي.   المدرسي الجيد و 
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 تمهيد

أثر المشاهدة المطولة للتلفاز من طرف األطفال دون يتمحور موضوع البحث حول 
 هجانببعد إلمامنا بالموضوع من ف . المتوسطة سنوات على مظاهرهم النمائية في الطفولة 3

 عرض الفصول المتعلقة بمتغيرات الدراسة،الفرضيات و يدنا لإلشكالية و دبعد تحو  النظري،
، بدءا نتناول في هذا الفصل الخطوات المنهجية المتبعة و المعتمدة في هذه الدراسة

األدوات المستخدمة في هذه الدراسة، مكان و زمان إجرائها، و بوصف منهج و حاالت 
 ة.الدراس

تعد الدراسة االستطالعية بمثابة األرضية القاعدية  :الدراسة االستطالعية -4-1
التي ترسي بالنسبة للباحث أسس البحث و توجه الدراسة نحو المسار الذي يوصله إلى 

الرئيسي من الهدف  و يتمثل (.63، ص2015موثوق بها )لرينونة، نتائج صحيحة و 
ن جمع أكبر قدر م و ،في التأكد من توفر حاالت الدراسة الدراسة االستطالعية

لتلفاز في سن مبكرة جدا، للمشاهدة المطولة ل األطفال الذين تعرضواالمعلومات حول 
أدوات ، ومالءمة المنهج، و كما يتحدد الهدف كذلك في تحديد الفئة العمرية المناسبة

 الدراسة.  
أجريت الدراسة االستطالعية بالمركز النفسي  مكان إجراء الدراسة: -4-1-1

 .البيداغوجي بأدرار
أجريت الدراسة االستطالعية خالل فترة زمنية امتدت  مدة إجراء الدراسة: -4-1-2

 .2015 جانفي 10نوفمبر إلى غاية  15من 
 6سنوات و  5طفال تتراوح أعمارهم ما بين  30ستقبال إتم  :عينة الدراسة -4-1-3

سنوات و بضعة أشهر، وضعوا أمام شاشة التلفاز منذ األشهر األولى من الوالدة و 
في  نفس األطفالبالتحديد قنوات تلفزيونية موجهة لألطفال. لإلشارة فقد تم إستقبال 

أشهر  6و سنوات  4سنوات و  3ماضية، حيث كانت تتراوح أعمارهم ما بين سنوات 
 تقريبا.
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  أداة الدراسة: -4-1-4
بأنها " أداة للحصول على تعرف المقابلة نصف الموجهة  :المقابلة نصف الموجهة -

البيانات الضرورية، حيث تكون في حوار جدي، لكن يعطى للمفحوص الحرية للتحدث عن 
خالل الدراسة االستطالعية قمنا بإجراء (. 84، ص 1996أفكاره بتلقائية )الشريف، 

بغرض جمع معلومات الذين شملتهم الدراسة، مقابالت نصف موجهة مع أمهات األطفال 
و المدة التي كان يقضيها  ،عن السن الفعلي الذي بدأ يوضع فيه الطفل أمام شاشة التلفاز

ر قدر من حيث كان الهدف جمع أكب عن وجود شخص أخر يشاركه المشاهدة.و  ،أمامها
ت الدراسة بناءا على المعلومات المعلومات حول عينة الدراسة. و إمكانية إختيار حاال

 البيانات المقدمة.و 
 الدراسة األساسية: -4-2
يعرف المنهج على أنه األسلوب أو الطريقة التي يتبعها : منهج الدراسة -4-2-1

لها. إذ أن لكل دراسة ى إيجاد حلول إلالباحث في دراسة مشكلة بحثه و الوصول 
و يسهل المنهج عمل الباحث ويمكنه  علمية منهجا خاصا يفرض على الباحث اتباعه.

بالتالي فالمنهج هو الطريقة أو األسلوب الذي . و من بلوغ هدفه بشكل مباشر ومحدد
لى بعض النتائج ينتهجه الباحث في بحثه أو دراسة مشكلته والوصول  إلى حلول لها وا 

 (.3، ص 1997العيسوي، )
 استخدم هذا المصطلح ألول مرة من قبل اليتنر ويتمر العيادي: المنهج  -

Lightner Witmer  الذي اهتم بالدراسة المعمقة للحاالت الفردية من األطفال غير
على أنه طريقة بحث تتوقف على  العياديحيث عرف المنهج  .ذوي صعوبات األسوياء أو

ة بحاالت عديدة الواحدة تلو األخرى، من أجل إعطاء االختبارات الخاصاستخدام نتائج 
تعميمات مقترحة من خالل مالحظة كفاءاتهم و نقائصهم. و كان هدف استخدام المنهج 

 ، لكنه لم يكن له تأثير كبير.االكلينيكي في البداية هدفا مدرسيا تربويا مع بدايات ويتمر
خاصة بعد ظهور أعمال  العياديتعددت مجاالت استخدام المنهج  1909بعد 
الذي كان له تأثير كبير في تقدم علم النفس اإلكلينيكي الحقا على نطاق    (Healy)هيلي
بتقنية دراسة الحالة في مثل هذه  عياديو يفيد المنهج ال. Reuchlin,2012,p.21)) واسع
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و هم األطفال الذين وضعوا أمام شاشة  ،الدراسات في إمكانية التعمق في الحالة الفردية
معرفة أهم ما يمكن  ،التلفاز في عمر مبكر جدا محاولين من خالل استخدامنا لهذا المنهج

على نموهم اللغوي و المعرفي أن تؤثر عليه المشاهدة المبكرة و المطولة لألطفال 
  .بتدائيةالمدرسة اإل تزامن مع بداية مرحلةالتي ت ،في مرحلة الطفولة المتوسطة جتماعياالو 

 :الدراسة األساسية مجال -4-2-2
وجي لألطفال غير تمت الدراسة بالمركز النفسي البيداغ :كانيالم المجال -4-2-2-1

بموجب قرار من وزارة الحماية  1986أفريل  5ي الذي أنشئ فبأدرار  المتكيفين ذهنيا
ليتم الدخول الرسمي لألطفال  1989افريل  15، و افتتح رسميا في والشؤون االجتماعية

سنوات، و تضم الفئات  3األطفال ابتداءا من سن  يستقبل المركز. 1989سبتمبر 16في 
حاالت و  ،حاالت التأخر الفكري و التوحد ضمن نظام داخلي و نصف داخليالمتكفل بها 
و التحصيل الدراسي  ،صعوبات في التواصلاألطفال الذين يعانون من و  ،بطء التعلم

متابعة الحيث تتم  ،الخارجينظام الضمن  ،مشكالت في التكيف مع الوسط المدرسيو 
من خالل تسطير برنامج للتكفل الذي يتماشى لكل طفل النفسية و التربوية و األرطفونية 

  مع كل حالة.
 10جانفي إلى غاية  25امتدت الدراسة األساسية من : الزمانيالمجال  -4-2-2-2

 . 2016أفريل 
حاالت بطريقة غرضية و  3ختيار العينة الممثلة في تم إ: الدراسة عينة -4-2-3

سنوات  6أشهر إلى  4سنوات و  6قصدية، فحاالت الدراسة هم أطفال تتراوح أعمارهم من 
التلفاز شاشة اليومية لبدأت مشاهدتهم  ينتمون إلى مرحلة الطفولة المتوسطة ،أشهر 8و 
 تجاوزت الساعتين يوميا .   سنوات لمدة 3ذلك قبل بلوغهم و 
 :أدوات الدراسة -4-2-4
 :دراسة الحالة -4-2-4-1

عن مختلف جوانب تعتبر دراسة الحالة األداة المناسبة للبحث و الكشف الدقيق 
فمن خاللها يتم فهم الحالة الفردية فهما دقيقا  ،مختلف العوامل المؤثرة فيهاالحالة الفردية و 

  و شامال، و بالتالي تتيح تحليل عميق للحالة التي يقوم الباحث بدراستها.
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الطرق شموال وقربا من التفكير  بأنها أكثر (1996) (Sillamy)يعرفها سيالمي 
سواء كان موجها السليم في تجميع المعلومات والبيانات وتنظيمها، إذ أنها تمد األخصائي 

أومعالجا نفسانيا أوتربويا، بصورة واضحة تتضمن جميع البيانات والمعلومات المتعلقة 
الوسائل التي استخدمت في الحصول عليها، كما أن دراسة  بالفرد أيا كان مصدرها أو

الحالة تتيح أكثر من غيرها من الطرق الفرصة الشخصية لكي تبدو في أدق صورة لها 
 عن غيرها.  وأكثر تميزا

لى أن دراسة الحالة في المنهج اإلكلينيكي هي دراسة الفرد دراسة كاملة إو نشير 
سنحاول من خالل هذه الدراسة أن نستعين  .دراسة جميع الظروف المحيطة به وشاملة و

بدراسة الحالة كأداة أساسية في البحث من خالل اإللمام بكل جوانب موضوع المشاهدة 
سنوات و معرفة تأثيراتها على الطفل في مرحلة الطفولة  3دون المطولة لألطفال 

 خالل المالحظة العياديةمن خالل إجراء مقابالت عيادية و باالعتماد على  ،المتوسطة
نفسية للحاالت من أجل الوصول الى تحليل قائم على ربط النتائج الختبارات االإجراء 

يعتمد الباحث في جمعه المحصل عليها ببعضها البعض من خالل دراسة دقيقة للحاالت. 
ومات و البيانات المتعلقة بموضوع دراسته و تنظيمها على أدوات البحث و تعد هذه لللمع

ميق و الشامل للحالة الفردية و تسمح األدوات أساسية، حيث تمكننا من التحليل الع
 بالتوجيه السليم و الدقيق للبحث.

عالقة دينامية "يعرف ألين روس المقابلة على أنها  :المقابلة العيادية -4-2-4-2
هو الكشف عن ديناميات السلوك،  تبادل لفظي بين شخصين أو أكثر. الهدف منهاو 
القدرة على بناء عالقة دافئة و مشجعة بين الفاحص و المفحوص  علىيتوقف نجاحها و 

و قد اعتدمنا على المقابلة العيادية مع الحاالت كأداة أساسية  (.75، ص2002)شقير، 
، و لما تتيحه من إمكانية مالحظة من أدوات الدراسة لما تمده من معلومات حول الحاالت

قابلة األولى مع حاالت الدراسة اء المالحاالت من جوانب متعددة. و قد تعمدنا إجر 
 جو المقابالت. بهدف تهيئتهم و تعويدهم علىأمهاتهم، و 

تعرف المالحظة بأنها توجيه الحواس للمشاهدة أو  المالحظة العيادية: -4-2-4-3
مراقبة سلوك معين أو ظاهرة معينة، مع تسجيل جوانب هذا السلوك و خصائصه. و قد 
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خالل أثناء المقابالت و  الطفل استجابات مختلف العيادية في مالحظةاعتمدنا المالحظة 
 ختبارات النفسية.تطبيق اإل

 ختبارات النفسية:إلا -4-2-4-4
 :النمو النفسي للطفل بطارية -أ

 Batterie pour l’examen psychologique de l’enfant : K.ABC 
قبل تعريف بطارية النمو النفسي للطفل نعطي تعريفا وجيزا للبطارية، حيث يستخدم  

النفسي و االختبارات، و يقصد بها تجميع عدد من هذا المصطلح في مجال القياس 
نسان و يسمى كل اختبار داخل ستها لظاهرة أو سلوك معين عند اإلاالختبارات لغرض درا
  .البطارية باختبار فرعي

من طرف أالن كوفمان و نادين كوفمان  K.ABCوضعت بطارية النمو النفسي   
اللذان ساهما في تصميم و تقنين العديد من االختبارات النفسية. ظهر االختبار ألول مرة 

هو اختبار لقياس  وبفرنسا.  1993بالواليات المتحدة األمريكية، ثم في سنة  1983سنة 
د ألطفال ما قبل  45قه فرديا خالل مدة زمنية تقدر بالذكاء و معارف الطفل، يتم تطبي

د لألطفال األكبر سنا. يناسب االختبار فئة األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما 75المدرسة و 
 بطاريةهدف ت. أشهر( 5.12أشهر و  6.2) أشهر 5سنة و  12أشهر و  6سنتين و بين 

K.ABC لألطفال  معرفيةضطرابات القدرة الإو تشخيص  ،لى التقييم النفسي و التربوي إ
من خالل تطبيق وحدات البطارية يتمكن فذين يعانون من صعوبات في التعلم، ال

 .للتكفل النفسي التربوي لألطفال في سن التمدرس ستراتيجيةوضع إصائي النفسي من األخ
رد أداة و تعد هذه البطارية بمثابة أداة للمالحظة العيادية و التقييم النفسي و ليست مج

وحدات، حيث تضم كل وحدة  3اختبارا فرعيا موزعين على  16 و تضم البطارية للقياس.
القدرات المعرفية كاإلدراك، دراسة ، و عددا من االختبارات الفرعية تهدف الى قياس الذكاء

التعرف على االضطرابات المعرفية التي يعاني  و و الذاكرة و اللغة و غيرها. االنتباه، و
ه المعالجة )متسلسلة و ما طبيعة هذ ،دراسة نمط معالجة الطفل للمعلومات ومنها الطفل 

معرفية  اتضطرابالذين يعانون من إوضع استراتيجية عالجية لألطفال أم متزامنة(، و 
  .صعوبات مدرسيةو 
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تراوحت ما بين    split-half: معامالت الثبات بالتجزئة النصفية ثبات االختبار -
لألطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، أما معامالت الثبات الخاصة  0.87و  0.82

كما بلغ معامل ثبات . 0.95الى  0.86باألطفال في مرحلة المدرسة فبلغت من 
 .0.7ختبارات الفرعية لوحدات البطارية ما يقارب اإل
إن االختبارات التي طبقت على عينات من األطفال و الخاصة  :ختبارصدق اال -

و االختبارات البصرية الحركية، و اختبارات اللغة و الكفاءة المعرفية،   بالذكاء و المعارف،
 .K.ABCتؤكد صدق بطارية 

 وصف البطارية: -
 اختبارا فرعيا موزعين على جزئين: 16تضم البطارية  
 : و يضمسلم السيرورات العقلية:  -(1)

 ة و هي:اختبارات فرعي 7: يضم سلم السيرورات المتزامنة -أ
( يطلب من أشهر 11سنوات و 4أشهر إلى  6من )سنتين و  النافذة السحرية: -

الطفل التعرف على الصورة التي يقوم األخصائي النفسي بتحريكها من خالل نافذة ضيقة 
  دون إظهارها كلية.

لتفاصيل األساسية و غير التمييز بين ا االختبار: اإلنتباه إلى التفاصيل البصرية؛يقيس هذا 
؛ العالقة بين األجزاء و الكل؛ الذاكرة الذاكرة طويلة المدى  النمو المبكر للغة؛ األساسية؛

اإلدراك البصري للمثيرات الدالة األنية )البصرية(؛ اإلدراك الحيزي؛ التعبير اللفظي؛ 
 االشخاص(.)المواضيع، 

يقيس أشهر(  11سنوات و 4أشهر إلى  6سنتين و)التعرف على األشخاص:  -
لتفاصيل األساسية و غير األساسية؛ التمييز بين ا تفاصيل البصرية؛ نتباه الى المايلي: اإل

اإلدراك  نظيم البصري بدون نشاط حركي كبير؛التالسيولة؛ الذاكرة اآلنية )البصرية(؛ 
 .الدالة تالبصري للمثيرا

يطلب من الطفل التعرف على الشيء أو المشهد الذي يظهر  التعرف على األشكال: -
 من خالل رسم غير كامل )ناقص(. 
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المبكر للغة الذاكرة طويلة المدى؛ النمو  : اإلنتباه إلى التفاصيل البصرية؛يقيس مايلي
التنظيم  التعبير اللفظي؛ عالقة األجزاء بالكل )التركيب(؛ التظيم اإلدراكي؛ اإلدراك المكاني؛

 البصري بدون نشاط حركي هام.
أشهر( يطلب من الطفل دمج مجموعة من  5سنة و 12سنوات إلى  4) المثلثات:  -

 المثلثات المتطابقة إلعادة صميم نموذج معين.
  ؛االستداللو يقيس: القدرة على التحليل؛ السيولة؛ عالقة األجزاء بالكل؛ التنظيم اإلدراكي؛  

دراك البصري مكاني؛ التنسيق البصري الحركي؛ اإلاإلدراك ال إعادة تصميم نموذج؛
 رموز(. –للمثيرات المجردة )عالمات 

إختيار أشهر( يطلب فيه من الطفل  5سنة و 12سنوات إلى  5) ناظرة:المصفوفات المت -
 الصورة المناسبة أو رسم مجرد و الذي يكمل مصفوفة بالتناظر.

التمييز  ؛االنتباه الى التفاصيل البصرية ؛لتحليلى القدرة عل: ااالختبار الفرعيهذا  يقيس 
دراك اإل ستدالل؛اإل ؛السيولة، التنظيم االدراكي ؛لتفاصيل األساسية و غير األساسيةبين ا

 ات مجردة.تنظيم البصري بدون نشاط حركي هام؛ اإلدراك البصري لمثير ال المكاني؛
أشهر( يطلب من الطفل تذكر موضع  5سنة و 12سنوات إلى  5) :المكانيةالذاكرة  -

 الصور في بطاقة التي عرضت لفترة وجيزة.
دراكي؛ إعادة التنظيم اإل ؛ السيولة؛يقيس مايلي: السيرورات المتزامنة )المعالجة المتواقتة( 

 كبير. بدون نشاط حركي ؛ التنظيم؛مكانيلدراك ااإل تصميم نموذج؛ الذاكرة اآلنية البصرية؛
أشهر( يطلب من الطفل ترتيب  5سنة و 12سنوات إلى  6) سالسل الصور: -

 ترتيبا زمنيا.  الصور الخاصة بحدث معين
لتفاصيل األساسية التمييز بين ابار الفرعي: السيرورات المتزامنة؛ التحليل؛ يقيس هذا االخت 

ي؛ اإلستدالل؛ اإلدراك التنظيم االدراك و غير األساسية؛ عالقة األجزاء بالكل )التركيب(؛
 دراك البصري للمثيرات الدالة.اإل البصري بدون نشاط حركي كبير؛ التنظيم المكاني؛

 ختبارات فرعية و هي:إ 3: يتضمن سلم السيرورات المتسلسلة -ب
( يطلب من الطفل تنفيذ أشهر 5سنة و 12أشهر إلى  6)سنتين وحركات اليد:  -

 . النفسي الذي يقوم به األخصائيسلسلة من الحركات باليد بنفس الترتيب 
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ة نيالذاكرة اآل يقيس: السيرورات المتتابعة؛ السيولة؛ التنظيم اإلدراكي؛ إعادة بناء النموذج؛
 التنسيق البصري الحركي. ؛ اإلدراك المكاني؛البصرية()

أشهر( يطلب فيه من  5سنة و 12أشهر إلى  6سنتين والتذكر اآلني لألرقام: ) -
 الطفل تكرار سلسلة من األرقام بنفس الترتيب الذي يذكره األخصائي النفسي.

األعداد؛ إعادة السهولة في استعمال  س االختبار: السيرورات المتسلسلة؛ السيولة؛يقي
 الذاكرة اآلنية البصرية. تصميم نموذج؛

أشهر( يطلب من الطفل أن يشير  5سنة و 12سنوات إلى  4: ) تسلسل الكلمات -
 باألصبع إلى رسومات األشياء المألوفة بنفس الترتيب الذي يذكره األخصائي.

لذاكرة اآلنية السمعية؛ ا السيرورات المتسلسلة؛ السيولة؛ النمو المبكر للغة؛ يقيس االختبار:
 دراك البصري للمثيرات الدالة.اإل الفهم اللفظي )السمعي(؛

رصيد الطفل من المعارف و المهارات : صمم سلم المعارف لتقييم سلم المعارف -(2)
و قد تم الفصل بين سلم المكتسبة في البيئة المدرسية أو البيئة المحيطة بالطفل. 

السيرورات العقلية و سلم المعارف ألنه من غير المحتمل أن تكون هناك عالقة مباشرة بين 
ترتبط باإلضافة للتنظيم العقلي بمتغيرات كثيرة منها  السلمين، ذلك ألن معارف الطفل
 6يتكون سلم المعارف من و  .الدوافع، و متغيرات أخرى الوسط االجتماعي و الثقافي، و 

 اختبارات فرعية:
يطلب فيه من الطفل شهرا(  11سنوات و 4أشهر إلى  6التعبير الشائع: )سنتين و -

 تسمية الشيء الموجود في الصورة.
المعارف؛ النمو المبكر للغة؛ ثراء المعلومات؛ الذاكرة طويلة المدى؛ القدرات  مايلي:يقيس 

للمثيرات الدالة  اإلدراك البصري  العقلية؛ تكوين المفاهيم اللفظية؛ التعبير اللفظي؛
 معرفة الكلمات.أشياء(؛  -)أشخاص

أشهر( يطلب فيه  5سنة و 12أشهر إلى  6سنتين وأشخاص و أماكن معروفة: ) -
 من الطفل تسمية شخصية معروفة أو شخصية خيالية أو معلم يظهر في الصورة.

؛ القدرات العقلية؛ التعبير الذاكرة طويلة المدى يقيس مايلي: المعارف؛ ثراء المعلومات؛
 أشياء(. -اإلدراك البصري للمثيرات الدالة )أشخاص اللفظي؛
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أشهر( يطلب من الطفل إظهار معرفته  5سنة و 12سنوات إلى  3الحساب: ) -
 لألرقام و المفاهيم الرياضية، و العد و الحساب، و مهارات حسابية أخرى. 

الفهم  ؛القدرات العقلية يقيس مايلي: المعارف؛ النمو المبكر للغة؛ الذاكرة طويلة المدى؛
اإلدراك البصري  أشياء(؛ االستدالل؛ -للمثيرات الدالة )أشخاص اإلدراك البصري  اللفظي؛
 .(المدرسية)الكفاءات التطبيقية  ات المجردة ) الرموز و العالمات(؛للمثير 

أشهر( يطلب من الطفل إيجاد إسم لمفهوم  5سنة و 12سنوات إلى  3األلغاز: ) -
 محسوس أو مجرد من خالل مجموعة من خصائصه. 

الذاكرة  لمبكر للغة؛مو االن يلي: العالقة بين الكل و الجزء؛ المعارف؛ يقيس االختبار ما
التمييز بين التفاصيل األساسية و  ؛ الفهم اللفظي؛ القدرات العقلية؛ االستدالل؛طويلة المدى

 الثانوية.
( يطلب األخصائي أشهر 5سنة و  12سنوات إلى  5القراءة و فك الرموز: ) -

 النفسي من الطفل التعرف على الحروف و قراءة الكلمات.
النمو المبكر للغة؛ القدرات العقلية؛ التعبير اللفظي؛  ؛مايلي: المعارفهذا االختبار يقيس 

 االستعداد للقراءة. ثراء المعلومات؛ الذاكرة طويلة المدى؛ الكفاءة التطبيقية )المدرسية(؛
كلمات باللغة الفرنسية، تبار الفرعي الحتوائه على حروف و لإلشارة فإنه تم تكييف هذا االخ

 غة العربية.تم تحويله إلى اللف
( يطلب من الطفل أن يظهر أشهر 5سنة و  12سنوات إلى  7القراءة و الفهم: ) -

االختبار بمعرفة مايلي: المعارف؛ الذاكرة طويلة المدى؛ القدرات  يهتم هذا فهمه لما يقرأه.
االستعداد  ؛ الكفاءة التطبيقية )المدرسية(؛التعبير اللفظي العقلية؛ تكوين المفاهيم اللفظية؛

 للقراءة.
يتضمن بعض االختبارات الفرعية على سلم غير لفظي كذلك تحتوي البطارية 

المذكورة أعاله، يوجه لألطفال الذين يعانون من صعوبات في الكالم و ضعاف السمع و 
عليمة االختبارات بواسطة لهم تن في بيئاتهم اللغوية، حيث تقدم األطفال الذين ال يتواجدو 

 .اإلشارة
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 :تصحيح البطارية -
في تنقيطه يجب على األخصائي النفسي المطبق للبطارية أن يتبع الخطوات التالية 

 تفسيره للنتائج:لإلختبارات الفرعية و 
الخاصة ص الدرجات الخام لكل اختبار فرعي ليحصل على نقطة السلم يجمع الفاح -

 إختبار. بكل
ئ للدرجات الخام عمر النمو المكافالمئوية المكافئة لنقاط السلم و  يتم استخراج الرتب -

 لكل إختبار فرعي.
ذلك رات الفرعية مع متوسط نقطة السلم، و نقاط الساللم الخاصة باالختبانتائج  يقارن  -

عقلية أو المعارف حيث تتم بجمع نقاط السلم لالختبارات الفرعية الخاصة بالسيرورات ال
 . على عدد االختبارات الفرعية للحصول على المتوسطنقاط السلم وع مجمقسمة 

سلم السيرورات المتزامنة، ق بين سلم السيرورات المتسلسلة و يبحث عن داللة الفرو  -
سلم ات المتسلسلة و المتزامنة معا( و بين سلم السيرورات المركبة ) الذي يجمع السيرور و 

 (.4 )الملحق رقم المعارف
عن سلم نحراف كل نقطة إيبحث عن نقاط القوة و الضعف من خالل حساب   -

الخاصة بإختبار فرعي ما نقوم بطرح نقطة سلم  ساب نقطة القوةلحفمثال  .المتوسط
في هذا الحالة يجة المتحصل عليها تمثل الفرق. النتاالختبار من متوسط نقاط السلم، و 

خاص الفرق الوالمتضمن عمر الطفل و  الضعف،ول الخاص بنقاط القوة و نرجع إلى الجد
 1 حق رقمالمل. )0.01أو  0.05لداللة حصائية عند مستوى اداللته اإلبكل اختبار فرعي و 

جوانب قوته احص إلى معرفة استعدادات الطفل و تباع هذه الخطوات يتوصل الفإب .(2و
 من ثم تحديد عمر نموه المعرفي.، و ضعفه و العوامل المؤثرة على أدائهو 

 مقياس فينالند للنضج االجتماعي: -ب
يعد مقياس فينالند للنضج االجتماعي مقياس مقنن يقيس المهارات االجتماعية من 

 نشرت النسخة، و  1935 من طرف إدجار دول في عامالميالد حتى البلوغ. تم تصميمه 
فقرة مرتبة في شكل مقياس نقطي  117على المقياس  . اشتمل1953األخيرة منه في عام 

و باال وسيكشتي  هم سباروقام ثالثة من تالمذة دول و  1984 في عاممقياس عمري. و و 
الذي و  ا عداده في صورته الحالية ليصبح مقياس فينالند للسلوك التكيفيبتطوير المقياس و 
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تشمل . و الصورة المدرسيةعلى ثالثة صور، الصورة الموسعة والصورة المسحية و يحتوي 
التواصل، مهارات الحياة اليومية، هي: من الصور الثالث أربعة مجاالت و  كل صورة

 المهارات الحركية.تنشئة االجتماعية، و ال
 أبعاد رئيسية: 5يشمل المقياس  األبعاد الرئيسية لمقياس فينالند للسلوك التكيفي: -
 : و يشمل ثالثة أبعاد فرعية و هي:بعد التواصل -أ
يستطيع الفرد فهمه من اللغة المسموعة )الفهم، االستماع، للغة االستقبالية: تقيس ما  -

 التركيز و اتباع التعليمات(.
اللغة التعبيرية: تقيس ما يستطيع الفرد أن يعبر عنه باللغة المنطوقة )تعابير الوجه،  -

 بداية الكالم، الكالم التفاعلي، مهارات اللغة(.
أو يكتبه )بداية القراءة، مهارات القراءة، تقسي ما يستطيع الفرد أن يقرأه  :القراءة و الكتابة -

 مهارات الكتابة(.
 بعد مهارات الحياة اليومية: -ب
يقيس مهارات الطفل في تلبية حاجاته األساسية )األكل،  المهارات الشخصية: -
 .(لشخصيةالعناية الذاتية و المظاهر الصحية ابس، استخدام الحمام، االستحمام و الل
ما يؤديه الفرد من مهارات الطفل في المشاركة والتعاون، و األنشطة المنزلية: يقيس  -

 مهام منزلية.
 الهاتف، المال، قدرة الفرد على استخدام الوقت، و المهارات المجتمعية: تقيس  -

 المهارات المهنية.مهارات السلوك، و 
 بعد التنشئة االجتماعية:  -ج

  ) الرد على اآلخرين،  مع اآلخرينالفرد العالقات مع اآلخرين: يقيس كيفية تفاعل  -
 التقليد، التعبير عن المشاعر، التواصل االجتماعي(.

وقت الفراغ و الترفيه: يقيس مهارات الفرد في مواقف اللعب و استغالل وقت الفراغ  -
 العادات(.و  )اللعب، المشاركة، التعاون مع اآلخرين

حساسيته تجاه اآلخرين )اتباع درة الفرد على إظهار المسؤولية و المسايرة: تقيس ق -
 تحمل المسؤولية(.و عر االتعليمات، االعتذار، السيطرة على المش
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 6و يشمل المقياس كذلك بعد المهارات الحركية يطبق على األطفال األقل من 
 سنوات و بعد آخر اختياري للسلوك غير التكيفي.

في  عاد الفرعية و الرئيسيةبيتم رصد الدرجات الخاصة بكل األ تطبيق المقياس: طريقة -
إذا كان الطفل يقوم بالمهمة، أما إذا كان يقوم  2حيث ترصد الدرجة ، مقياس نقطي

، أما في حالة عدم قدرته على أداء المهمة تعطى الدرجة 1بالمهمة أحيانا فتعطى الدرجة 
0. 
بعد فرعي على حدا، ثم الدرجة  لدرجات كل يتم حساب المجموع الكلي :الدرجات حساب -

. تحول ألبعاد الفرعية الثالثالدرجات الخام ل و ذلك بجمع مجموع الكلية للبعد الرئيسي
مناسبة لكل بعد و مخصصة فيما بعد الدرجات الخام إلى درجات معيارية باستخدام جداول 

الخاصة باألبعاد الفرعية و الرئيسية في جدول لعمر الطفل. ترصد الدرجات المعيارية 
و (  5)الملحق رقم . كما تستخرج درجات القيمة التساعية مخصص لملخص الدرجات

 ،(6رقم )الملحق العمر المكافئ للعمر الزمني للطفلو  ،(7)الملحق رقم مستوى السلوك
خالل مقارنة  الضعف منتحديد نقاط القوة و بعد ذلك يتم  ول مخصصة لذلك.باستخدام جدا

فإذا كان الفرق بالسالب يكون  ،(8)الملحق رقم  الرئيسية الدرجات الخام بمتوسطات األبعاد
في اآلخير يتم قراءة النتائج و و  األداء ضعيفا أما إذا كان بالموجب فيكون األداء قويا.

 ألداءهكذا العمر المكافئ في نفس عمره الزمني و هم معرفة مستوى أداء الطفل مقارنة بمن 
 في المهارات االجتماعية المتمثلة في بنود المقياس.

 خالصة 
لمنهج اإلجراءات المنهجية العامة، حيث قدمنا وصفا ل شتمل هذا الفصل علىإ
الدراسة األساسية، كما االستطالعية و  دوات المستخدمة في الدراسةاألالدراسة و  يالمتبع ف

ية تطبيق المطبقة على حاالت الدراسة مبرزين كيفوضحنا بشكل مفصل االختبارات النفسية 
في التي سوف نعرضها طبقت على حاالت الدراسة و  يختبارات التو تصحيح تلك اإل

  مناقشة نتائج الدراسة.تحليل و مع عرض و  الفصل الموالي
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 تمهيد

في هذا ناول نت، بعد أن تم عرض الخطوات المنهجية المتبعة في هذه الدراسة 
تطبيقنا للمقابالت العيادية و العام، باستخدامنا  او تحليلهالدراسة الفصل عرض حاالت 

، و لعينة الدراسة بهدف تقييم النمو المعرفي واللغوي   K.ABCلبطارية النمو النفسي للطفل 
 مبغرض تقيييم نموه ،الباحثةوك االجتماعي مع أمهات الحاالت و تطبيق مقياس فينالند للسل

، و بتدائيةاإل المدرسةتزامن مع بداية مرحلة ي تالتو  ةالطفولة المتوسطبداية االجتماعي في 
 .السابقةهذا على ضوء اإلطار النظري و الدراسات 
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 عرض و تحليل النتائج -5-1

 :و تحليلها العام عرض الحالة األولى -5-1-1

 :بيانات عامة -(1)

 أشهر  9سنوات و  6اإلسم: م                                            السن: 

 المستوى الدراسي: السنة األولى                                         الجنس: أنثى

 ترتيب الحالة بين اإلخوة: األولى                                 ذكور 2عدد اإلخوة: 

 ماكثة بالبيخياطة مهنة األم:    المستوى المعيشي: متوسط                         

 تاريخ الحالة: -(2)
بين  أشهر، ترتيبها األولى 9و  سنوات 6هي طفلة تبلغ من العمر األولى الحالة 

دة عادية دون أي اضطرابات وال ةولدت الطفل .المالمح مبتسمة متوسطة القامة، أخويها
 . مراحل النمو النفسي الحركيصرخت صرخة الميالد و كان وزنها ضعيفا قليالتذكر، 

حيث اكتسبت مهارة ، ظهرت االبتسامة األولى في الشهر الثالث، تمت بشكل طبيعي
تمكنت من اكتساب ما الحبو فكان في الشهر العاشر و الجلوس في عمر السبع شهور أ

بدأت مرحلة المناغاة في ، ، فيما يخص النمو اللغوي مهارة المشي في الشهر الرابع عشر
 أشهر تقريبا 3األربع سنوات ومر في ع تقريبا أما نطق أول كلمة فظهر الشهر الرابع

سنوات و  5تمكنت الطفلة من تكوين جملة بسيطة من كلمتين في و ، تمثلت في كلمة ماما
بدأت األم تضع الطفلة أمام شاشة التلفاز و بالتحديد قناة طيور  رأشه 6في عمر  نصف. 

لساعات تجاوزت األربع ساعات في السنة األولى، الجنة تقريبا مع اكتسابها مهارة الجلوس 
ثم ضاعفت ي معظم وقتها أمام ألة الخياطة، تقضاألم أنذاك تحترف مهنة الخياطة و فكانت 

بمفردها أمام شاشة  فيهما الطفلة ساعات يومية تقريبا تبقى 6األم ساعات المشاهدة إلى 
في عمر السنتين انتقلت الطفلة  .التلفاز، و حتى وجبة الغذاء كانت تقدم لها أمام التلفاز

 800في مدينة تبعد عن مسكن األسرة بعد والدة أخ لها، يقطن الجد  دهاللعيش عند ج (م)
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و  أفراد فقط الجد 3المكون من في منزل الجد قضت الطفلة سنتين كاملتين  حيثكلم، 
لتلفاز بنفس معدل ا مشاهدة  (م)الطفلة  و خالل هذه الفترة  واصلت الجدة و الخالة

سنوات عادت الطفلة للعيش مع والديها و أخيها  4، عند بلوغها المشاهدة السابق تقريبا
الرابعة لوحظ غياب للغة اللفظية و  ىخالل الفترة الممتدة ما بين السنة األول. الصغير

لم إلشارية )غير اللفظية(، فالطفلة مستوى ضعيف للغة او مقتصرة على بعض األصوات 
نما باألخذ بيد أمها أو جدتها أو خالتها من عن رغباتها و حاجاتها باإلشارة و تكن تعبر  ا 

ى جانب تعلقها الشديد بالتلفاز ، إلالرغبة في األكل مثال(كأجل تلبية حاجاتها البسيطة )
ور الجنة و ظهور مالمح الغضب و الصراخ في حال تغيير القناة أو باألخص قناة طيو 

مع أفراد األسرة و إطفاء التلفاز. المالحظ من خالل السوابق التاريخية للحالة قلة تواصلها 
على المستوى اللغوي عيفا ضمستوى التقليد كان ، و نعدام فترات اللعبإباألخص األم، 

في اكتساب ، إلى جانب عدم االهتمام بالتواصل مع األخرين بشكل كبير، وتأخر الحركيو 
المركز النفسي بمع والدتها ألول مرة ستقبلنا الطفلة إأشهر  6ات و سنو  4في عمر . اللغة

 .التواصل ضعفاللغة و  في تأخربسبب  ينوالدالتمت المقابلة بطلب من حيث البيداغوجي 
 في النمو النفسي الحركي الذي بسيطافي هذه الفترة تأخرا  ةأظهر الفحص النفسي للطفلو 

رصيد لغوي فقير فهم اللغة االستقبالية، القدرة على التقليد، كل من: ظهر في ضعف 
 .االهتمام باألشخاص المحيطين بها قلةو  يتضمن ثالث كلمات فقط )ماما، بابا، هاتي(
انقاص معدل بمفردها، و شاهدة الطفلة للتلفاز و كان من أهم التوصيات وقف م

، فتح مع وجود شخص يتفاعل معها أثناء المشاهدةا المشاهدة الى نصف ساعة يومي
طفلة لغويا بالحديث بجمل بسيطة تحفيز الو المجال للطفلة للعب و المشاركة الفعلية لألم، 

 . مع إشراك الطفلة في مختلف األنشطة اليومية.واضحةو 
 :مع الحالة األولى  المقابالت العياديةملخص  -(3)

كان الهدف من هذه تم استقبال الحالة مع والدتها و : ملخص المقابلة األولى -
لم تتذكر أخر لقاء تم بينها و بين نها أ وة الحالة خاص خلق جو من األلفة معالمقابلة هو 
مالحظة سلوك  المقابلة علىهذه ركزنا خالل . أشهر تقريبا 4منذ سنتين و األخصائية 

و هما: استمرارية أم وقف مشاهدة  جمع معلومات من األم تمس جانبين أساسيينو  الطفلة 
تحصل عليها تدل على ممعلومات الال، فكانت الجانب اللغوي و االجتماعي و الطفلة للتلفاز
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لم تعد يومية  ، و حالياسنوات و النصف  4بعد بلوغها توقفت  للتلفاز الطفلةمشاهدة أن 
أما فيما يتعلق بالجانب اللغوي،  .تقريبا نصف ساعةبل على فترات و معدلها يصل إلى 

كأن و بجمل بسيطة لفظيا  أصبحت الطفلة تعبر سنة من وقف المشاهدةتشير األم أنه بعد 
تشير والدتها كما بابا واش جبتلي".  –بابا اشريلي الحلوى  -ماما أعطني الخبز"تقول مثال: 

ها لم تعد تميل نها أصبحت تفهم ما تسمعه من كالم و تستجيب له بسهولة، و تضيف أنأ
الرمل و م وقتها تقضيه في اللعب بالدمى و أن معظكما في السابق، بل إلى مشاهدة التلفاز 

بعض مساعدة أمها في ببة إليها أصبح من النشاطات المح، و اللعب مع أخيهاو  الرسم،
و خالل هذه المقابلة و ترتيب األغراض.  البسيطة كإعداد مائدة اإلفطارالمنزلية األعمال 

 تم جمع معومات خاصة بمقياس فينالند للسلوك التكيفي.
و تعويدها على الطفلة كسب ثقة كان الهدف من المقابلة : ةملخص المقابلة الثاني -

خلق حاولنا  بهابعد الترحيب فأنها حذرة في تواصلها مع األخرين، جو المقابلة خاصة و 
رسم بعض الرسومات و تلوينها خاصة بعد أن في  جو من األلفة من خالل مشاركتها

فضل القيام به في ما ت. سألنا الطفلة عن للرسم و التلوين مؤخرا ميلها علىأطلعتنا والدتها 
. خالل هذه المقابلة أجابت الطفلة على بعض األسئلة و خويا" نحب نرسم" المنزل فأجابت 

و قدرتها على التعبير اللفظي  يقظتها للمحيط سيطة التي كان الغرض منها معرفةالب
. المالحظ "بنت و دار ؟.... "تريدين أن نرسممثل ماذا ، فأجابت على بعض األسئلة السليم

فضلت االستمرار في الرسم، و الذي اهتمام الطفلة بالرسم أكثر من التحدث إلينا، حيث 
 الحظنا من خالله تناسق األلوان مع األشياء المرسومة مع اهتمامها برسم أشياء مختلفة.  

و ألن  K.ABCتم تطبيق بطارية : في هذه المقابلة ملخص المقابلة الثالثة -
لالختبار  فبعد تهيئة الطفلة، قيقة تقريبا فضلنا تطبيقه في مقابلتيند75يستغرق  االختبار

يتشارك فيه أبدت استعدادا واضحا خاصة وأن االختبار الفرعي األول )حركات اليد( 
يسر و المرح و األلفة  خلق جوا منالفاحص و الطفل في القيام بحركات باآليدي، مما 
نتباه، طلب قدرة على التركيز و اإلعلينا المرور إلى االختبارات الفرعية األخرى التي تت

جتياز االختبارات الفرعية المخصصة لهذه المقابلة في ظروف هادئة الطفلة بافقامت 
  إزالة أي مثيرات يمكن أن تشتت انتباهها. عملنا علىخاصة و أننا 
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ارات الفرعية أبدت الطفلة رغبة و استعدادا الستكمال االختب قابلة الرابعة:ملخص الم -
 استكمال بعض االختبارات الفرعية التي تتطلب صعوبة فيأظهرت  المتبقية للبطارية. لكنها

بدالها لبعض كما لوحظ إخاصة بالنسبة للمفردات اللغوية غير المألوفة، إجابة لفظية 
الحروف مثال )مستاح بدل مفتاح( و حذفها للحرف األول من بعض الكلمات )غرفة بدل 

أن االختبار خاصة و يزول عند تغيير  كما الحظنا نوع من الملل لكن سرعان ما مغرفة(.
 االختبارات تعتمد في تكوينها على الصور و األلوان التي تجذب انتباهها.

 من خالل المقابالت العيادية التي تمت :لحالة األولىمع ا لمقابالتالكيفي ل تحليلال -(4)
هي مرحلة عمرية أشهر و  6بدأت في عمر مع األم تبين لنا أن مشاهدة الطفلة للتلفاز 

ساعات  4مبكرة جدا هذا من جهة، من جهة أخرى معدل المشاهدة اليومية وصل إلى 
ساعات في السنة الثانية و بعدها، لينخفض معدل  6و أكثر من يوميا في السنة األولى 

ذلك بعد أن أشهر تقريبا، و  6سنوات و  4وغها المشاهدة إلى أقل من نصف ساعة عند بل
 6ما ميز الفترة الممتدة من و . غوي و االجتماعيأخرا على المستوى اللأظهرت الطفلة ت

 هاتفاعلتواصلها و  قلةتعلق الطفلة بشاشة التلفاز، أشهر هو  6سنوات و  4أشهر حتى 
افتقارها للعب الذي يعد و ضعف مستوى التقليد،  مع الوالدين و األشخاص المحيطين بها،

الحسية  للخبرات المشاهدة المطولة لم تفتح للطفلة المجالكما أن ، أساسيا في هذه المرحلة
غير  العالقةلتطورها المعرفي، كما أن و التي تعد أساسية  و استكشاف البيئة المحيطة

ها من تعلم اللغة من التلفاز في غياب كنشاشة التلفاز حالت دون تم بين الطفل والتفاعلية 
في   الملحوظ لمعدل المشاهدة الواضح و اضمع االنخف تفاعل و مشاركة فعلية مع األم.

دأت بو ، تواصل اللفظي مع اآلخرينبدأ اهتمام الطفلة بال أشهر 6سنوات و  4عمر 
كما بدأ يظهر اهتمامها شياء. ألمفرداتها تزداد يوم بعد يوم و أصبحت تهتم بمسميات ا

كتشاف األشياء الموجودة في البيئة إباللعب الذي وفر لها خبرات حسية مكنتها من 
كما أدت المشاهدة المطولة للتلفاز الحسي. المحيطة التي كانت و كأنها غائبة عن مجالها 

الذين بدأت في التواصل معهم لفظيا و  إلى منعها من التفاعل مع األشخاص المحيطين بها
لنا من خالل المقابالت العيادية التي  اتضحقد و  .ةاجتماعيا بعد انقاص معدل المشاهد

تستخدم اللغة و  تمت مع الطفلة أنها ال تتواصل بسهولة مع أي شخص إال إذا كسب ثقتها،
 مع إضطراب في النطقلكنها ليست غنية ، جمل بسيطةاستخدام اللفظية في التعبير ب
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بإبدال أحرف الكلمة مثل )مستاح بدال من مفتاح( أو حذف الحرف األول من بعض 
كما لديها مكتسبات أكاديمية  .لها فهم للغة االستقبالية )غرفة بدال من مغرفة(،الكلمات مثل 

، و أيام اكتابة إسمها و لقبهو  قراءة الحروف و كتابتها، و 20إلى  1كالعد من  بسيطة 
   .بعض األشكاللأللوان و ، و إدراكها األسبوع

الخاصة بالنمو المعرفي و اللغوي للحالة األولى يمكننا  K.ABCبعد تطبيق بطارية 
 (.6( و )5( و )4تلخيص نتائجها في الجداول رقم )

 :التحليل الكمي للسيرورات العقلية(: 4الجدول رقم ) -

 
ات الفرعية للسيرورات نالحظ من خالل الجدول أن الطفلة اجتازت كل االختبار  

عليه يكون . و لم تتحصل على نقطة الصفر في أي من االختبارات المطبقةالعقلية، و 

االختبارات الفرعية     
 العمليات العقلية

 ق الرتبة المئوية السلمنقطة 
 أو

 ض

 عمر النمو

السيرورات 
 المتسلسلة

السيرورات 
 لمتزامنةا

   

 6-5  25  08 حركات اليد
التعرف على 
 األشكال

 09 37  6-3 

 3-6  25  08 التذكر اآلني لألرقام

 3-4  02 04  المثلثات
 0-7 ق 50  10 تسلسل الكلمات
المصفوفات 
 المتناظرة

 06 09  5-3 

 4> ض 0.1 01  الذاكرة الفضائية

 5> ض 01 03  سالسل الصور
 23 26 مجموع نقاط الساللم
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)عدد االختبارات  8 /51المتوسط فيساوي أما   نقطة. 51يساوي مجموع نقاط السلم 
نالحظ  . 6 يساوي بالتالي فمتوسط نقاط السلم . و 6 و هي تساوي تقريبا 6.37= الفرعية(

هي أعلى من و في اختبار تسلسل الكلمات  نقاط 10على حصلت تمن الجدول أن الطفلة 
 سنوات 6نجد أنه في عمر  القوة و الضعفجدول نقاط بالعودة الى و  ،نقاط 4 بالمتوسط 

حصائيا عند دال إحتى يكون الفرق  3يجب أن يكون الفارق المتحصل عليه يساوي 
، 0.01يكون دال عند مستوى الداللة و في هذه الحالة  4أو يساوي  0.05مستوى الداللة 

مستوى الداللة عند حصائيا تسلسل الكلمات دال إ اختبارو بالتالي فإن أداء الطفلة في 
أما اختبار حركات اليد و التذكر طة القوة الدالة لهذا االختبار. قن  ق، و تشكل 0.01

و ال يمكن اعتبار الفارق دال ، بنقطتين فقطاآلني للكلمات فكانت النقاط أعلى من المتوسط 
في اختبار التعرف على األشكال حصلت الطفلة . إحصائيا و إنما قد يكون حدث بالصدفة

و هذا الفارق غير كافي ألن االختبار ، نقاط 3 بنقاط و هي أعلى من المتوسط  9على 
 اختبار التعرف على األشكال غير دال احصائيا.فنقاط، و بالتالي  4ب يقدر فارق ي يستدع

تساوي نقاط وهي بذلك  6أما في اختبار المصفوفات المتناظرة تحصلت الطفلة على 
يستدعي إدراك بصري جيد للمثيرات المجردة، حيث نجحت في االختبار ا ف، هذالمتوسط

لكنها وجدت صعوبة في باقي البنود األربعة األولى و التي تعتمد على المثيرات الدالة، 
من المتوسط بنقطتين فقط و  قلنقاط و هي أ 4بفي المثلثات  قدرت نقطة السلم البنود.
 قدرت نقطة السلم اختبار الذاكرة الفضائيةأما في  .صائياحإغير دال  راالختبافبالتالي 

و عمر نمو أقل من  0.1بلغت  رتبة مئويةب نقاط 5بقطة واحدة و هي أقل من المتوسط نب
الدالة لهذا  ضعفالنقطة ض  شكل وت حصائياإغير دال . و بالتالي فاالختبار سنوات 4

لذي السيرورات المتزامنة سالسل الصور و او كان أخر اختبار فرعي في  االختبار.
برتبة مئوية نقاط، و  3أقل من المتوسط بفارق  و هينقاط  3تحصلت فيه الطفلة على 

إشارة  لي فإن االختبار غير دال إحصائيا وسنوات. و بالتا 5و عمر نمو أقل من  1بتقدر 
 .رتمثل نقطة الضعف الدالة لهذا االختبا ض 
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 :للحالة األولى التحليل الكمي لسلم المعارف(: 5الجدول رقم ) -

ختبارات إ
 المعارف

 

 النقطة

 معياريةال

الرتبة المئوية 
 العامة

 ق
 أو
 ض

 عمر النمو 

 شخصيات
و أماكن  

 معروفة

55 0.1   2-6 

 9-4   0.1 54 الحساب
 9-3   0.1 54 األلغاز

القراءة و 
 فك الرموز

75 05  

 

 9-5 ق

مجموع 
 الدرجات

238 
 

   
نالحظ من خالل الجدول أعاله و الخاص بالدرجات المعيارية لالختبارات الفرعية 

بتقسيمها على عدد  درجة 238مجموع الدرجات المعيارية لسلم المعارف لسلم المعارف، أن 
                         .60 و هي تساوي تقريبا  59.5=238/4 االختبارات الفرعية نحصل على متوسط يساوي 

أقل شخصيات و أماكن معروفة و هي  في 55بسجلت الطفلة نقطة معيارية مقدرة 
مستوى الداللة  عندحصائية إذو داللة ليس  الختباربالتالي فاو  نقاط. 5بمن المتوسط 

نقطة  54الحساب تحصلت على ختبار إفي  نقطة. 13بأن يقدر الفارق يجب ، ألن 0.05
حصائيا عند إنقاط، و بالتالي فاختبار الحساب ليس دال  6بأقل من المتوسط و هي 

لغاز ختبار األ(. أما إ4 رقم اط )الملحقنق 10لى فارق ألنها تحتاج إ 0.05مستوى الداللة 
والفارق يجب أن  ، نقاط 6بالمتوسط  تقل عن ةنقط 54ألن كذلك  حصائياإفهو غير دال 

 .0.05نقطة عند مستوى الداللة  13 ىيصل إل
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لى البنود الخمس األو تمكنت الطفلة من اإلجابة الصحيحة  القراءة و فك الرموزاختبار في  
وبما أن هذا االختبار  ،نقطة 15بنقطة و هي تفوق المتوسط  75و التي تعادل  لالختبار

 .0.01مستوى الداللة حصائيا عند دال إفقط، فإنه نقطة  11الفرعي يحتاج إلى فارق 
نقطة    ق ، و تمثل إشارةأشهر 9سنوات و 5و عمر نمو يصل إلى  5ببرتبة مئوية تقدر 

 القوة الدالة لهذا االختبار.
المركبة  –المتسلسلة  –)السيرورات المتزامنة التحليل الكمي للساللم العامة (: 6الجدول رقم )

 :للحالة األولى (سلم المعارف –
في  النقاطمجموع  العامةالساللم 

 االختبارات الفرعية
عمر  الرتبة المئوية العامة النقطة المعيارية

 النمو

السيرورات 
 المتسلسلة

26 91 27 6 - 3 

السيرورات 
 المتزامنة

23 63 1 4 - 9 

 السيرورات
العقلية 
 المركبة

49 68 2 4 - 6 

 6 -4 0.1> 50 238 المعارف

  
و عمر  91تسجيل الطفلة  لدرجة معيارية بلغت الحظ من خالل هذه المعطيات ن

في حين قدرت الدرجة المعيارية في السيرورات أشهر،  3سنوات و  6نمو يصل إلى 
 28فارق ما يعني أن هناك أشهر،  9سنوات و  4و عمر نمو يصل إلى  63المتزامنة 

 .(4رقمالملحق ة )السيرورات المتسلسل لصالحرات المتزامنة و المتسلسلة نقطة مابين السيرو 
نالحظ من لسلة. المتس في معالجتها للمعلومات المعالجة مما يدل على أن الطفلة تستخدم

نقطة، و عمر  68أن النقطة المعيارية في السيرورات العقلية المركبة بلغت  كذلك الجدول
درجة معيارية  الطفلة لتسج، أما في سلم المعارف أشهر 6سنوات و  4نمو يصل إلى 

 18، مما يدل على وجود فارق أشهر 6سنوات و  4عمر نمو يصل إلى و  50تساوي 
. يتضح من الجدول أن الفرق بين 0.01نقطة و هو دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
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نقطة و هو دال إحصائيا عند مستوى  41السيرورات المتسلسلة و سلم المعارف يساوي 
  K.ABC وجز فيمايلي بروفيل الحالة األولى حسب بطاريةو ن .0.01الداللة 
 

 معيارية للساللم العامةالنقاط 
 0.01المتزامنة <المتسلسلة              91                          السيرورات المتسلسلة  

 0.01المعارف <المتسلسلة              63                         السيرورات المتزامنة     
 0.01المعارف  <المركبة               68                        السيرورات المركبة       
 50                         المعارف                
 نقاط المعيارية للمعارف
 60متوسط النقاط المعيارية =           55   عروفة                   شخصيات و أماكن م

   54                         الحساب                
 54         األلغاز                                 

   ق 75                    القراءة و فك الرموز         
 نقاط السلم للسيرورات العقلية

 السيرورات المتسلسلة
 6لسلم=ط اامتوسط نق                08                           حركات اليد           

 08                        التذكر اآلني لألرقام      
 ق 11                      تسلسل الكلمات            

 السيرورات المتزامنة
  09                            التعرف على األشكال 
  04                            المثلثات              
 0                             المصفوفات المتناظرة 

 ض 01                         الذاكرة الفضائية         
 ض 03                        سالسل الصور           
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 :للحالة األولى  K.ABCالتحليل الكيفي لبطارية  -(5)
أهم  أنتبين لنا ي   K.ABCلبطارية النمو النفسي للطفل  الباحثة تطبيقمن خالل 

إعتماد الطفلة في حلها للمشكالت على المعالجة  النمو المعرفي للطفلة هو ما يميز
المتسلسلة، بينما أظهرت أداءا ضعيفا في كل من المعالجة المتزامنة و المعارف و 

ي يعتمد على الذاكرة السمعية ذفي االختبار المستوى من األداء فقد أظهرت   المكتسبات.
، ظهر ذلك من خالل نقطة القوة الدالة في اختبار الحركية، و التكامل السمعي البصري  –

في المقابل . سنوات 7في السيرورات المتسلسلة( و عمر النمو يصل إلى ) تسلسل الكلمات
 ذلك ظهر االنتباه، ها لتشتت نجد أن قدرة الطفلة على التركيز ضعيفة، إضافة إلى قابيلت

كذلك نجد أن الطفلة لديها  .اآلني للكلماتفي كل من اختبار حركات اليد و التذكر 
صعوبة في معالجة مجموعة من المثيرات في وقت واحد، و هذا ما ظهر في اختبار 

و و التعرف على األشخاص.  الذاكرة الفضائية و المصفوفات المتناظرة و سالسل الصور
المالحظ ضعف قدرة الطفلة على الترتيب و تسلسل الذي ظهر من خالل اختبار سالسل 

كما أن ضعف قدرة الطفلة على االنتباه و القابلية لتشتته، و ضعف القدرة على  ،الصور
ضعف القدرة على التنظيم اإلدراكي خاصة للمثيرات المجردة أدى إلى ضعف و التحليل، 

أغلب إلى اعتماد ضعف األداء في سلم المعارف  و يرجع  منة.األداء في السيرورات المتزا
أداء الطفلة  ما يفسر الفرعية على تكامل السيرورات المتسلسلة و المتزامنة معا. هاختبارات

تسجيلها لنقطة القوة الوحيدة في سلم المعارف هو اعتماد في إختبار القراءة و فك الرموز و 
الطفلة  و يرجع أداءعلى المعالجة المتسلسلة. في البنود الخمس األولى   رموزالعملية فك 

أما  عالجة المتزامنة في حل المشكالت.اعتماده على المإلى الضعيف في اختبار الحساب 
لغوية كانت  مفاهيمة على تكوين ر مهارات الطفلة اللغوية الخاصة بالتعبير اللفظي و القد

مما  الذي يعتمد في تكوينه على العنصر اللفظيمعارف سلم ال ذلك من خالل ضعيفة ظهر
نستنتج مما سبق أن النمو المعرفي للطفلة يتميز  .يفسر األداء الضعيف في سلم المعارف

  د.سنوات و شهر واح 5ب K.ABCبالبطء، حيث يقدر عمر النمو المعرفي حسب بطارية 
يمكننا  االجتماعي و اللغوي النمو بعد تطبيق مقياس فينالند للسلوك التكيفي لقياس 

 (.8( و )7تلخيص نتائجه في الجدول رقم )
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للحالة  لمقياس فينالند لألبعاد الرئيسية و الفرعية التحليل الكمي(: 7الجدول رقم ) -
  :األولى

 ملخص الدرجات
الدرجة  الدرجة الخام  بعاد المقياسأ

 المعيارية
 العمر المكافئ مستوى السلوك التساعي

   5 103 24 االستقبالية
   3 88 48 التعبيرية

القراءة و 
 الكتابة

6 89 4   

 سنوات 4 متوسط 3 87 78 بعد التواصل
نشطة األ

 الذاتية
68 114 7   

نشطة األ
 المنزلية

18 115 7   

نشطة األ
 عيةمالمجت

18 86 3   

 بعد مهارات
الحياة 
 اليومية

 سنوات 6  متوسط 5 101 104

 العالقة مع
 األخرين

42 108 6   

الراحة و 
 الترفيه

23 94 4   

   4 89 12 المسايرة
 بعد التنشئة

 االجتماعية
 سنوات 5   متوسط 4 94 77

مجموع الدرجات المعيارية 
 لألبعاد

 سنوات 5     284
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و نالحظ من خالل الجدول أعاله و الذي يتضمن ملخص درجات األبعاد الرئيسية  
تحصلت الطفلة . من خالل مقابلة مع األم و األخصائية النفسانية رصدهاالتي تم الفرعية 
 5درجة، و قيمة تساعية تساوي  103باللغة االستقبالية على درجة معيارية قدرت في بعد 
. أما بعد اللغة التعبيرية فكانت الدرجة و هي درجة تساوي المعدل المطلوب درجات

و هي أقل من المعدل  درجات 3بدرجة و القيمة التساعية مقدرة  88المعيارية تساوي 
درجة  89المطلوب لمن هم في مثل عمرها. أما في بعد القراءة و الكتابة تحصلت على 

مستوى  درجات كقيمة تساعية وهي درجة تساوي المعدل المطلوب. أما 4معيارية و 
و قدرت الدرجة المعيارية في البعد ا في األبعاد الفرعية الثالث. السلوك فكان متوسط
درجة، و عند مقارنة مستويات القيمة التساعية نجد أن  90ب التواصلالرئيسي و هو بعد 
 دل المطلوب لمن هم في مثل عمرها.أقل من المع ات و هيدرج 3 الطفل حصل على

 . سنوات 4بلعمرها الزمني قدر العمر المكافئ و 
في البعد الفرعي االنشطة  تحصلت الطفلة  أما في بعد مهارات الحياة اليومية 

درجات و هي أعلى من المعدل  7درجة معيارية و قيمة تساعية تساوي  114الذاتية على 
درجة و القيمة  115بالمعيارية  ب. أما في بعد االنشطة المنزلية قدرت الدرجةالمطلو 

بالنسبة لألنشطة . درجات و هي أعلى  كذلك من المعدل المطلوب 7بلغت  التساعية
و عند مقارنتها  درجات كقيمة تساعية 3درجة معيارية و  86المجتمعية أحرزت الطفلة 

و كانت الدرجات في البعد   بمستويات القيمة التساعية نجدها أقل من المعدل المطلوب.
و درجات  5تساوي قيمة تساعية و درجة معيارية،  101رات الحياة اليومية الرئيسي لمها

لمن هم في  التي تعني أن الطفلة حصلت على درجة تساوي المعدل المطلوب في هذا البعد
بالنسبة لمستوى السلوك في هذا البعد كان متوسطا و قدر العمر المكافئ أما  . مثل عمرها

 .سنوات 6بلعمرها الزمني 
درجة معيارية في بعد العالقات المتبادلة  108أما في البعد الثالث  فتحصلت على  

قدرت الدرجة المعيارية في بعد درجات في حين  6مع االخرين و بلغت القيمة التساعية 
و بلغت القيمة التساعية في كال درجة،   89بدرجة و في المسايرة  94بالراحة و الترفيه 
الرئيسي بعد درجات و هي قيمة مساوية للمعدل المطلوب. أما في ال 4البعدين الفرعيين 

درجات وهي  4ب و القيمة التساعية ، درجة 94معيارية الدرجة القدرت التنشئة االجتماعية 
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بلغ في حين  ، سطهذا البعد متو  يو كان مستوى السلوك فدرجة تساوي المعدل المطلوب. 
 سنوات. 5للعمر الزمني العمر المكافئ 

للحالة  للمقياس لألبعاد الرئيسيةتحديد نقاط القوة و الضعف (: 8الجدول رقم ) -
 :األولى
 القوة أو الضعف الفرق  المتوسط الدرجة الخام البعد

 ضعف - 8.5 88.5 80 التواصل
مهارات الحياة 

 اليومية
 قوة                 1.6 102.4 104

التنشئة 
 االجتماعية

 ضعف 4.9- 81.9 77

 المجموع   

 

254 

 

   

 

بعد مقارنة الدرجات الخام لألبعاد الرئيسية بمتوسطات األبعاد ) جدول المتوسطات 
، و الذي أظهر أن أداء الطفلة في بعد مرفق في المالحق( تم تحديد الفرق لكل بعد

حين أظهرت الطفلة أداءا قويا في بعد  فيبعد التنشئة االجتماعية ضعيفا. و التواصل 
 مهارات الحياة اليومية.

عدد من المهارات قياس من خالل : لمقياس فينالند للحالة األولى التحليل الكيفي -(6)
أداءا يتناسب مع المرحلة العمرية في مهارات الحياة اليومية  ت الطفلةر ظهتماعية، أاالج

الشخصية و التي تعتمد بالدرجة األولى على  نشطة الذاتية أوالتي تمر بها خاصة األ
ة، كذلك ظهر األداء الطبيعي في اعتماد الطفل على نفسه في تلبية حاجاته األساسي

و ما يفسر األداء نشطة المنزلية و التي تختص بما يؤديه الطفل في المنزل من أنشطة. األ
طفل بالبيئة المحيطة على عالقات ال بعضها ركزيالضعيف في المهارات المجتمعية التي 

من خالل استخدام الوقت و المال و الهاتف و غيرها فكان األداء فيها ضعيفا ألنها تستلزم 
 اللغة االستقبالية شملتمهارات التواصل و التي . أما قدرة على التواصل و مهارات معرفية
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، خاصة متوسطاره كان أداء الطفل فيها مقارنة بمن هم في عمفالكتابة، والتعبيرية والقراءة و 
مع  يتناسب من المفردات ال االلغة التعبيرية فقدرة الطفلة على التعبير اللفظي و رصيده

أظهرت قدرة على فهم اللغة اللفظية االستقبالية بما  في حينالمرحلة العمرية التي تمر بها، 
في مهارات التنشئة  اكذلك أظهرت الطفلة أداءا متوسط .الزمني يتناسب مع عمرها

وقت استغالل اللعب و بخاصة الالمهارات  في متوسط مستوى  ، حيث يظهراالجتماعية
على التفاعل مع  تهاقدر كما أن ، تحمل المسؤولية و اتباع التعليماتالفراغ إلى جانب 

من خالل مقارنة بمن هم في نفس عمرها. و طة متوس تكاناآلخرين و التواصل االجتماعي 
هو سنوات و  5لقراءة و تفسير نتائج المقياس يظهر عمر النمو االجتماعي للطفلة مكافئ 

القوة في مهاراتها االجتماعية  جوانبتعزيز ، مع التركيز على أقل من عمرها الزمني
 الواجب تنميتها. جوانب الضعف و 
 التحليل العام للحالة األولى: -(7)

د للسلوك و بطارية النمو النفسي للطفل و مقياس فينالن المقابالت العياديةمن خالل   
أشهر و المطولة  6ابتداءا من  لشاشة التلفاز المبكرةالطفلة مشاهدة التكيفي، يتبين لنا أن 

أثرت نسانية و تفاعل أثناء المشاهدة، في غياب مشاركة إ ساعات يوميا 6التي تجاوزت 
تفاعلها خبراتها في اللعب و  ، كما أثرت علىمن الناحية اللغوية و المعرفيةعلى الطفلة 
ما تحويه على شاشة التلفاز و  تعود الطفلةف، الطفولة المبكرةو  في مرحلة المهداالجتماعي 

تواصل المحيط و  قلةأن  ضافة إلىباإلمن مؤثرات بصرية و سمعية جعلها تتعلق بها، 
كما ة، الكتساب اللغ هال المجالفتح تفاعله الفعلي مع الطفلة أثناء المشاهدة أو بعدها لم ي

التخيلي الضروريان للتطور بداعي و اللعب اإل على قدراتهار أن المشاهدة المطولة لم تستث
الخبرات تسارعا بعد إتاحة المحيط للفرص و المالحظ أن الطفلة أحرزت تطورا م. و المعرفي

االخيرتين أظهرت و ما لفت انتباهنا أنه في غضون السنتين  .بعيدا عن المشاهدة المفرطة
في  مظاهر الطفلة النمائية ما يميزو  .تطورا من الناحية اللغوية و المعرفية و االجتماعية

مهارات  ضعف، بداية مرحلة المدرسةالتي تتزامن مع  بداية مرحلة الطفولة المتوسطة
رصيد الطفلة من  ذلك أن ،اللغويةظهر في ضعف الحصيلة الذي ت التواصل اللفظي

إال ستقبالية فرغم اكتسابها لمهارات اللغة اإل .المفردات اللغوية ال يتناسب مع عمرها الزمني
فيها ، حيث أظهرت من هم في نفس عمرهاماللغة التعبيرية أقل  ها فيمستوى مهاراتأن 
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هي أقل من المعدل المطلوب حسب و  88ببتسجيلها لدرجة معيارية مقدرة ضعفا في األداء 
رف األول من حإلى جانب وجود اضطراب في النطق بإبدال أو حذف المقياس فينالند. 
حسب ما توصلنا إليه في قد قدر عمر النمو المكافئ في بعد التواصل و   .بعض الكلمات

و معارف ضعف حصيلتها من المن جهة ما يفسر هو و  .سنوات 4ياس فينالند مق
و  على تكوين مفاهيم لغوية و معرفة المفردات اللغوية.يعتمد  أغلبيتهاذلك أن  المكتسبات

بالتالي نستنتج أن المشاهدة المبكرة للتلفاز أثرت على الطفلة من الناحية اللغوية و بالتحديد 
 ,Pagani)( 2012مهارات اللغة التعبيرية، و هو ما يتفق مع دراسة باجاني و آخرون )

et al)  شاشة التلفاز لها تأثير سلبي على مهارات الطفل  مشاهدةتشير إلى أن  و التي
سنوات، عن كل ساعة إضافية من المشاهدة لألطفال األقل من  7و  6في عمر  اللفظية

القدرة على االحتفاظ باالنتباه، و هو ما ضعف هو فيميز النمو المعرفي ما ما أ  سنوات. 3
اللذان   (2013) (Harlé et Desmurget) أشار إليه كل من هارلي و ديسميرجيت 

شاشة التلفاز و سنوات ل 3يؤكدان وجود عالقة واضحة بين معدل مشاهدة الطفل األقل من 
و قد أظهرت النتائج المتوصل بتدائية. ظهور مشاكل في اإلنتباه في مرحلة المدرسة اإل

إلى  ،و التحليل ضعف التنظيم اإلدراكي التركيز وإليها كذلك ضعف قدرة الطفلة على 
أدى إلى  و هو ما ،جانب ضعف قدرتها على معالجة مجموعة من المثيرات في وقت واحد

ضعف أدائها في المعالجة المتزامنة، و الذي ظهر من خالل تسجيلها لنقاط ضعف دالة 
 3، و حصولهاعلى سنوات 4عمر نمو أقل من  بنقطة سلم واحدة وي الذاكرة الفضائية ف

ضعف األداء في المعالجة ف سنوات. 5أقل من نمو عمر  مع سالسل الصورنقاط في 
أشهر قد  9سنوات و  4نقطة و عمر نمو يصل إلى  63تساوي  المتزامنة بنقطة معيارية

في  الضعيف من خالل أدائهاه أظهرتو هذا ما ، الطفلة في الرياضياتتحصيل يؤثر على 
 9سنوات و  4و عمر نمو يصل إلى  54بتسجيلها لنقطة معيارية مقدرة ب اختبار الحساب

و فك الرموز كان األداء فيها ضمن المستوى  في القراءةها ارات، في حين مهأشهر
إلى  يصل وعمر نمو  75بنقطة معيارية تساوي  ، حيث سجلت نقطة القوة الدالةالمطلوب

الطفلة أن  كما أظهرت المقابالت و مقياس فينالند للسلوك التكيفي أشهر. 9سنوات و  5
كمهارات الحياة اليومية و التي تظهر في قدرة الطفلة جتماعية االمهارات بعض المكتسبة ل

على االعتماد على نفسها في القيام باألنشطة الذاتية و المشاركة في مختلف األنشطة 
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األنشطة مستوى األداء في غير أن  .، و التي تناسبت مع مرحلتها العمريةالمنزلية
، و معرفيةالمهارات الالمجتمعية كان ضعيفا العتمادها على مهارات اللغة التعبيرية و 

عموما فقد أظهرت الطفلة مستوى من األداء في بعد مهارات الحياة اليومية بتسجيلها لدرجة 
يظهر مستوى مهارات كما  سنوات. 6لدرجة و عمر نمو مكافئ  101معيارية تساوي 

سنوات، و ما يفسر ضعف  5بالتنشئة االجتماعية أقل من عمرها الزمني و الذي قدر 
إعتماد هذه المهارات بشكل أساسي على مهارات التواصل اللفظي التي سجلت هو األداء 

  الطفلة فيها ضعفا كذلك. 
المبكرة و المطولة للتلفاز يظهر جليا من خالل النتائج المشاهدة و عموما فإن تأثير 

و يعد ضعف  .النمو المعرفي بطء النمو اللغوي و ، و الذي يتحدد في تأخرالمتوصل إليها
 ة، حيث يعتمد تطور الطفلالنمو اللغوي تأخر بعض مهارات الطفلة االجتماعية إلى 

 مع األخرين. ااالجتماعي على تواصله
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 :الثانية و تحليلها العامالحالة عرض 2-1-5-

 :بيانات عامة -(1)

 أشهر 4سنوات و  6اإلسم: ح                                           السن: 

 الجنس: ذكر                                        المستوى الدراسي: السنة األولى 

   5ترتيب الحالة بين اإلخوة:                                     6عدد اإلخوة: 

 المستوى المعيشي: متوسط                          مهنة األم: ماكثة بالبيت     

  :لةاتاريخ الح -(2)
، ولد والدة أطفال 7أشهر ترتيبه الخامس ضمن  4سنوات و  6يبلغ من العمر  (ح(الطفل 

طبيعية، صرخ صرخة الميالد األولى، حالته عند الوالدة عادية و وزنه كان طبيعيا. في 
األشهر األولى من والدته كان طفال هادئا، أظهر نموا نفسيا حركيا طبيعيا حيث ظهرت 
االبتسامة في حدود الشهر الثالث، كان الطفل يتبادل االبتسام بينه و بين والدته، اكتسب 

مناغاة ظهرت ما الة الجلوس في الشهر السابع أما المشي فكان في الشهر الرابع عشر. مهار 
و تمثلت  سنوات 3 بعد سنولى األالكلمات نطق تمكن الطفل من بين الشهر الثالث و الرابع، 

إنما اقتصرت لغته و قبل هذه السن لم يكن يستعمل اللغة غير اللفظية و  بابا(، –في )ماما 
  .بيد أمه لتلبية احتياجاتهعلى األخذ 

أشهر لمشاهدة قناة طيور الجنة بمعدل  5في عمر وضع الطفل أمام شاشة التلفاز 
الطفل ليصل فعندما تكون األم مشغولة بأعمال المنزل تترك  ،ساعات يوميا و أكثر أحيانا 4

إطعامه و تتخلل هذه المشاهدة فترات نومه، أما كثر، و أساعات  6معدل مشاهدته اليومية 
 الطفل مرافق بأي شخص آخر،المشاهدة اليومية لم يكن  أثناء. فكان يقدم له أمام التلفاز

، حتى اإلخوة األكبر منه سنا كانوا في مرحلة المدرسة، حيث كان يقضي معظم وقته بمفرده
شهر أصبح كثير  18تذكر األم أنه عند بلوغه . مما يستدعي خروجهم من المنزل للدراسة
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في هذه الفترة صعب و  ا، شاشة التلفاز و أصبح يرفض تغيير القناة التي يرغبهالتعلق ب
 ألن الطفل أصبح يشاهده طيلة النهار. اليوميةتحديد نسبة مشاهدته 

، و من خالل تقريبا أشهر 6سنوات و  3تم استقبال الطفل مع والدته عند بلوغه 
تمكنا من جمع مجموعة من المالحظات عن الطفل، و تبين أنه ال يستجيب  دتهمقابلة وال

كثيرا عند مناداته، ال يتواصل كثيرا مع أفراد أسرته، و ارتبط بشكل كبير بقناة طيور الجنة،  
يحفظ أغانيها لحنا دون كلمات، يرفض تغيير القناة أو إطفاء التلفاز، كما أنه لم يكن مهتما 

إظهار فهمه لها عدم قلة استجابته للغة االستقبالية و اللفظية، ر نطقه للغة كثيرا باللعب، تأخ
 . إال المألوف منها

 :مع الحالة الثانية المقابالت العياديةملخص  -(3)
 هامن هدفو كان ال م و الطفلاألتمت المقابلة األولى مع  :األولىالمقابلة ملخص  -

شاشة  ضرورة وقف مشاهدةعلى خاصة بعد التأكيد ، عنهجمع معلومات  مالحظة الطفل و
أشهر  6سنوات و  3آنذاك  التلفاز في آخر مقابلة استقبل فيها و التي كان عمره فيها

تذكر سنوات،  4بلوغه  قبل بمفرده دة التلفازتم منع الطفل من مشاه هأشارت األم أنتقريبا. 
لتلفاز في تلك الفترة ألنه أبدى تعلقا شديدا ته لاألم أنه كان من الصعب علينا منع مشاهد

بمرافقة و  يشاهده أصبح و لم يعد يوميا، كماانخفض معدل مشاهدته كثيرا  لكن حاليابه. 
تر. عن الجانب يهتم أكثر باللعب و استخدام الكمبيو و بدأ ، مشاركة أحد إخوته أو والديه

منعه من مشاهدة التلفاز لفترات طويلة،  اللغوي تضيف األم أن ابنها تغير تغيرا جذريا بعد
بدأ يستجيب للمحيطين به بكلمات بسيطة، و منذ سنة و أكثر بدأ يستخدم جمال بسيطة في 

، كما أصبح يعبر عن حاجاته األساسية و رغباته لفظيا بعد أن كان يستخدم اإلشارة التعبير
باألشياء أو مع األشخاص ، إضافة إلى ذلك بدأ يظهر اهتماما باللعب سواءا في التعبير
وك ن األم الخاصة بمقياس فينالند للسلأثناء هذه المقابلة جمعنا معلومات م )إخوته(.
 التكيفي.

كسب ثقة الطفل من خالل توفير كان الهدف من هذه المقابلة   :الثانيةملخص المقابلة  -
و أن الطفل خجول جدا، و لم يكن يستجيب لنا بسهولة في  مناسب للمقابلة خاصةجو 

المقابلة السابقة، ففضلنا استخدام طريقة الرسم بالمشاركة من أجل كسب ثقته و إشعاره 
 منالطفل  عدم انزعاجفأجاب... دار. الحظنا  ؟. فسألناه ماذا تحب أن نرسمباأللفة معنا
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حاول رسم عدة و  ستجاب جيدا للنشاطإو التلوين معه، بل على العكس  الرسم مشاركتنا
كما الحظنا ارتياحه أثناء هذه . منها بعض األشكال الهندسية التي أتقن رسمها رسومات
على التبادل اللفظي مع الطفل بهدف التعرف على طريقته  كذلك فيهاركزنا  التي ،المقابلة

ما إسم أخوك مثال على بعض األسئلة  ه للمحيط، فأجابيقظتفي التعبير اللفظي و 
 "ته ابفكانت إج؟ أو ماذا تحب أن تفعل بعد العودة من المدرسة ،"عبد الحق" ؟األكبر

و أمن كلمة واحدة  غالبابجمل بسيطة مكونة المالحظ أن إجابات الطفل كانت الميكرو". 
 .كلمتين

لتطبيق بطارية : خصصنا هذه المقابلة و المقابلة التي تليها لخص المقابلة الثالثةم -
K.ABC في بداية د أو أكثر، أظهر الطفل استعدادا و رغبة  75تستغرق مدة تطبيقها  يالت

ختبارات أظهر فهما جيدا لتعليمات اإل وختبار، كما أبدى فضوال لمعرفة ما تحويه البطارية، اإل
بعض  لىجابة عو تردده في اإل ،ه باستجابة الفاحصلكن ما لوحظ عليه اهتمامالفرعية، 

 بصوت خافت يكاد يسمعلوحظ إجابته حيث  االختبارات خاصة التي تعتمد على إجابة لفظية
و  أما االختبارات التي كانت تحوي صورا مألوفة عند عدم تأكده من اإلجابة الصحيحة.

 كان يجيب عنها بسهولة و بصوت واضح. تتطلب اإلجابة بكلمة و احدة،
دخل ستكمال اختبارات البطارية، الهذه المقابلة تخصيص : تم ملخص المقابلة الرابعة -

مكانية إتمام األنشطة التي قمنا بها سابقا... فأجاب إسألناه عن  ،الطفل مبتسما ألقى التحية
تأثر كثيرا بالمثيرات في بداية االختبار، لم ينعم. استجاب الطفل بشكل جيدا و بدافعية 

ال "يقول أو عدم معرفته و في حال تردده  كذلك فاحصالحظنا اهتمامه باستجابة الالخارجية، 
   . عموما تم إنهاء تطبيق كل االختبارات الفرعية. "أعرف

من خالل المقابالت التي أجريت مع األم : لحالة األولىمع ا التحليل الكيفي للمقابالت -(4)
 6سنوات و  3إلى غاية أشهر  5، يتبين لنا أن مشاهدة شاشة التلفاز بدأت في عمر و الطفل

 أكثر أحيانا ساعات يوميا و 6ساعات و  4ما بين  قد بلغ معدل المشاهدة وأشهر تقريبا. 
الزدياد معدلها بشكل ملفت بعد  اليومية صعوبة تقدير نسبة المشاهدة المالحظ و. من ذلك

اكتساب اللغة ار الطفل تأخر في ، حيث لم يتم إيقاف المشاهدة رغم إظهتعلق الطفل بالتلفاز
مع المحيطين به، بسبب تعلقه الشديد بمشاهدة القناة التي يفضلها. و تواصله ضعف تفاعله و 
التي أصبحت بمرافقة شخص أخر و لم تعد يومية، أنه بعد خفض معدل المشاهدة المالحظ و 
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أظهر الطفل تطورا ملحوظا على المستوى اللغوي، لطفل، لالمحيط و استثارة و بعد تفاعل 
حيث ، مكونة من كلمتين ذي ظهر من خالل قدرته على التعبير اللفظي بجمل بسيطة،ال

. كما أظهر اهتماما بمسميات ازدادت مفرداته و أصبح يميل للتواصل اللفظي مع اآلخرين
للعب كذلك األشياء، و اللعب الذي كان في البداية باألجهزة االلكترونية، و األن أصبح يميل 

أن جمله أصبحت تحوي مع األطفال. و تبين لنا من خالل المقابالت التي أجريت مع الطفل 
، كذلك صعوبة التبادل اللفظي بجمل ضمائر و أسماءا و أفعاال مثل )ندي لماما تشوف(
األشكال تسمية و رسما، إضافة إلى  طويلة. و المالحظ كذلك إدراك الطفل لأللوان و بعض

يظهر . 30إلى  1لحروف و كتابة بعضها، و كتابة إسمه فقط. يقوم بالعد من قراءته لمعظم ا
الطفل صعوبة في إقامة عالقات مع اآلخرين إال بعد إشعاره باألمان و الثقة. و المالحظ 
إحراز الطفل لتطور على المستوى اللغوي و المعرفي و حتى االجتماعي بعد خفض معدل 

و بعد تطبيق بطارية  ل الفعلي مع البيئة و استكشافها.فاعالمشاهدة و منح الفرصة للطفل للت
K.ABC  لقياس النمو المعرفي و اللغوي للحالة الثانية يمكننا تلخيص نتائجها في الجداول رقم

 (.11( و)10( و )9)
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 ة الثانية:(: التحليل الكمي للسيرورات العقلية للحال9الجدول رقم )

االختبارات 
الفرعية     
العمليات 
 العقلية

الرتبة  نقطة السلم
 المئوية

 ق
 أو

 ض

 عمر النمو

السيروات 
 المتسلسلة

السيرورات 
 المتزامنة

   

 6-6 ق 63  11 حركات اليد
التعرف على 
 األشكال

 09 37  5-0 

التذكر األني 
 لألرقام

07  16  4-9 

 9-5  25 08  المثلثات
تسلسل 
 الكلمات

08  25  5-6 

المصفوفات 
 المتناظرة

 05 05  4-6 

الذاكرة 
 الفضائية

 4 > ض 0.4 02 

سالسل 
 الصور

 05 5  < 5 

مجموع نقاط 
 السلم

26 29 

 
ختبارات الفرعية الخاصة بالسلم جدول أعاله أن الطفل إجتاز كل اإلنالحظ من ال

ختبارات. و كان تحصل على درجة الصفر في أي من هذه اإلالسيرورات العقلية، و لم ي
متوسط نقاط ف و بالتالي .8ختبارات الفرعية يساوي عدد اإل. و 55مجموع الدرجات يساوي 

 .7 و هي تساوي تقريبا 6.87= 8/ 55السلم= 
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نقطة و هي أعلى من  11 على اختبار حركات اليدنالحظ أن الطفل تحصل في 
 6سنوات و  6لى صل إنمو يو عمر  63بو برتبة مئوية تقدر نقاط،  4المتوسط بفارق 

فأداء الطفل في هذا االختبار و بالتالي  ،نقطة القوة الدالة لهذا االختبار   ق، و تمثل أشهر
التعرف على األشكال  إختبار في أما .0.05ة عند مستوى الداللة إحصائي ذو داللة

الضرورية  نقاط 4و أقل من من المتوسط بنقطتين،  أعلىقاط وهي ن 9تحصل الطفل على 
ي نقاط ف 7كما تحصل على . 0.05حتى يكون األداء دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

، و بالتالي فأداء الطفل في هذا هي بذلك تساوي المتوسطاختبار التذكر اآلني لألرقام و 
تحصل الطفل ف و تسلسل الكلمات أما في إختبار المثلثات. االختبار غير دال إحصائيا

فقط، و بالتالي  و هي أعلى من المتوسط بنقطة واحدةفي كال االختبارين  نقاط 8على 
من نالحظ كذلك أن نقطة السلم في كل  .ةرق غير دال و يمكن أن يكون حدث بالصدففالف

نقاط و هي أقل من المتوسط  5سالسل الصور بلغ اختبار المصفوفات المتناظرة و 
كرة الفضائية و الذي تحصل فيه الطفل . أما أضعف أداء فكان في اختبار الذابنقطتين
عمر نمو أقل و  0.04و برتبة مئوية تساوي  نقاط 5بهي أقل من المتوسط تين و نقطعلى 
عند مستوى  سنوات. و بالتالي فأداء الطفل في هذا االختبار غير دال إحصائيا 4من 

 .نقطة الضعف الدالة لهذا االختبار   ضو تمثل  0.01الداللة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

113 
 

 للحالة الثانية: التحليل الكمي لسلم المعارف (:10الجدول رقم )
 

اختبارات 
 المعارف

  نقطة   
 المعيارية 

 ةالرتبة المئوي
 العامة  

 ق
 أو

 ض

 عمر النمو

أشخاص و 
أماكن 
 معروفة

59 0.3  2-6 

 3-4 ض 0.2 56 الحساب
 3-4  2 69 األلغاز

القراءة و فك 
 الرموز

 9-5 ق  12 82

مجموع 
 النقاط

266 

 
نالحظ من خالل الجدول الذي يمثل نتائج االختبارت الفرعية لسلم المعارف، حيث 

بالنسبة لمجموع النقاط المعيارية  نقطة معيارية 266تحصل الطفل على مجموع 
 . 67و هي تساوي تقريبا  66.5= 4  /266المتوسط  وتكون قيمة للالختبارات الفرعية.
قطة و هي أقل من ن 59اختبار أشخاص و أماكن معروفة في سجل الطفل 

نقطة حتى يكون الفرق دال عند مستوى  13نقاط، و االختبار يحتاج فارق  8بالمتوسط 
ن الحصول و بالتالي فالفرق غير دال إحصائيا. أما في اختبار الحساب تمكن م، 0.05
 ،نقطة 11بالمتوسط و هي أقل من  نقطة معيارية 56صحيحة ما يعادل  إجابات 7على 

و عمر نمو  0.2برتبة مئوية  ،0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة غير إذن الفرق 
نقطة الضعف الدالة لهذا االختبار.    ضاإلشارة و تمثل  أشهر، 3سنوات و  4يصل إلى 

لكنها ال  نقطتين فقطبأعلى من المتوسط  هي و نقطة 69تحصل على  في إختبار األلغاز
نقطة عند مستوى الداللة  13أن االختبار يستدعي فارق  كمتمثل داللة إحصائية بح

أما في اختبار و إنما قد يكون حدث بالصدفة. بالتالي فالفرق غير دال إحصائيا ، و 0.05
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نقطة  82إجابات صحيحة ما يعادل  5القراءة و فك الرموز تمكن الطفل من اجتياز 
أعلى من القيمة المطلوبة هذا الفارق عد ينقطة، و  15بمن المتوسط معيارية و هي أعلى 

 ،0.01عند مستوى الداللة  نقطة 11بفارق  رللوصول إلى الداللة اإلحصائية و التي تقد
 أشهر 9سنوات و  5و عمر نمو يصل إلى  12بالتالي فالفرق دال إحصائيا برتبة مئوية و 
 .لهذا االختبارنقطة القوة الدالة     ق اإلشارة تمثلو 

 :للحالة الثانية عامةالتحليل الكمي للساللم ال  (:11رقم ) الجدول
في مجموع النقاط  عامةالساللم ال  

 االختبارات الفرعية
عمر  الرتبة المئوية العامة النقطة المعيارية

 النمو
 9-5 27 91 26 السيرورات المتسلسلة
 9-4 3 71 29 السيرورات المتزامنة

السيرورات العقلية 
 المركبة

55 74 4 5-3 

 3-4 0.3 58 266 المعارف
 

لسيرورات الخاصة باالنقطة المعيارية يتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن 
 9سنوات و  5و عمر نمو يصل إلى  27بو رتبة مئوية تقدر  نقطة، 91المتسلسلة تساوي 

و عمر  3برتبة مئوية  نقطة، 71فبلغت  أما النقطة المعيارية للسيرورات المتزامنة أشهر. 
نقطة بين السيرورات  20هناك فارق و بالتالي  أشهر. 9سنوات و  4نمو يصل إلى 

الذي  و ،0.01 عند مستوى الداللة لسيرورات المتسلسلةا لصالح ةالمتسلسلة و المتزامن
نالحظ كذلك أن الفرق . حل المشكالتالمعالجة المتسلسلة في أن الطفل يستخدم  ظهري

، و إلى السيرورات المتسلسلة لصالحنقطة  33بين السيرورات المتسلسلة و المعارف بلغ 
نالحظ كذلك حصول الطفل على . 0.01بالتالي فالفرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

أشهر، في المقابل نجد أن  3سنوات و  5و عمر نمو يصل إلى  74نقطة معيارية تساوي 
نقطة بين  16مما يعني وجود فارق  ،نقطة 58طة المعيارية في سلم المعارف بلغت النق

السيرورات العقلية المركبة و المعارف لصالح السيرورات المركبة، مما يعني وجود فرق دال 
و نوجز فيمايلي بروفيل الحالة الثانية حسب بطارية  .0.01إحصائيا عند مستوى الداللة 

K.ABC. 
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 معيارية للساللم العامةالنقاط 
 0.01المتزامنة  <المتسلسلة              91                          السيرورات المتسلسلة   
 0.01المعارف  <المتسلسلة               71                           السيرورات المتزامنة   

 0.05المعارف <  المركبة               74                         السيرورات المركبة       
 58                           المعارف              

 نقاط المعيارية للمعارف
 68متوسط النقاط المعيارية =            59                       شخصيات و أماكن معروفة

 ض 56                                     الحساب     
 78                       األلغاز                    
 ق 79                         القراءة و فك الرموز      

 نقاط السلم للسيرورات العقلية
 السيرورات المتسلسلة
 7متوسط نقاط السلم=              ق 11                           حركات اليد           

 07                           لألرقام    التذكر اآلني
 08                           تسلسل الكلمات       

 السيرورات المتزامنة
 09                           ل التعرف على األشكا

 08                           المثلثات              
 05                            المصفوفات المتناظرة
 ض 02                           الذاكرة الفضائية      

 05      سالسل الصور                            
  :للحالة الثانية K.ABC لبطاريةالتحليل الكيفي  -(5)

بهدف تقييم النمو المعرفي للطفل في  K.ABCبطارية ل يتضح لنا من خالل تطبيقنا
على حل المشكالت و معالجة وجود تباين في قدرة الطفل الطفولة المتوسطة بداية 

المعلومات بين المعالجة المتسلسلة و المتزامنة، حيث تبين لنا من خالل تحليل المعطيات، 
، والتي تفسر في اختبار حركات اليدالطفل ي أحرزها تال الدالة نقطة القوةو من خالل 

الذاكرة  ارنجد أن نقطة الضعف في اختبالمقابل  في و قدراته على المعالجة المتسلسلة.
الذاكرة  ن اختبارأمن م رغ، فبالتظهر ضعف قدرات الطفل في المعالجة المتزامنة الفضائية

في  إال أن الطفل واجه صعوبة مثيرات الدالةاإلدراك البصري لل الفضائية يعتمد على
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لمدة  االنتباهالتركيز و ب االحتفاظ  القدرة على ، كما أن ضعفالتنظيم اإلدراكي لهذه المثيرات
لم يصل الطفل في المثلثات و و . طويلة حالت دون حصوله على اإلجابات الصحيحة

بسبب اعتماد كال االختبارين على اإلدراك المصفوفات المتناظرة إلى مستوى من األداء 
، حيث تمكن الطفل من اجتياز أولى البنود المجردة و القدرة على التحليلالبصري للمثيرات 

و في الوقت ذاته أظهر  على المثيرات الدالة،العتمادها فقط في المصفوفات المتناظرة 
 الطفل مستوى من التنسيق البصري الحركي في إعادة النموذج بالنسبة الختبار المثلثات

و من مستوى األداء.  تنظيم االدراكي أدى إلى ضعفو ال التحليل لكن ضعف القدرة على
 التحليل القدرة على  كذلك يظهر الطفل مستوى ضعيفا فيخالل اختبار سالسل الصور 

يفسر أداء الطفل الضعيف في و . للمثيرات الدالة و عالقاتها الزمانية التنظيم االدراكيو 
شهر أ 3سنوات و  4إلى  و عمر نمو يصل 58اختبارات المعارف بنقطة معيارية تقدر 

أداء الطفل الضعيف في فالمعالجة المتسلسلة و المتزامنة معا. عتمادها على هو إ 
، و بالتالي فإن المعارف ترتبط السيرورات المتزامنة أثر على نتائجه في اختبارات المعارف

تسلسلة فأداء الطفل في الحساب يرتبط بشدة بالمعالجة المبشكل كبير بالسيرورات العقلية. 
على العنصر اللفظي عتماد هذه االختبارات أن إ نجد  . باإلضافة إلى ذلكو المتزامنة معا

و الفهم اللفظي  ، و معرفة المفردات اللغويةاللفظي رحال دون قدرة الطفل على التعبي
األلغاز و مما أدى إلى ضعف األداء في اختبارات أشخاص و أماكن معروفة،  السمعي

يستثنى من ذلك اختبار القراءة و فك الرموز و الذي أظهر فيه الطفل  اختبار الحساب.و 
عتماد البنود األولى لالختبار على فك الرموز، حيث ترتبط ، و ذلك إلمستوى من األداء

ن رصيد فإ و بالتالي .لة للمعلوماتسكفاءة الطفل في فك الرموز على المعالجة المتسل
تكوين القدرة على و  دراسي خاصة في الحسابالطفل من المعارف الالزمة لتحصيله ال

المتزامن  -البروفيل المتسلسل المرتفعنستنتج  إذن ية أقل من عمره الزمني.مفاهيم لغو 
الطفل على حل المشكالت الجديدة . إلى جانب أن قدرة في حل المشكالت المنخفض

بطء في النمو معالجة المعلومات أعلى من رصيد معارفه و مكتسباته، و بالتالي هناك و 
  سنوات و شهر واحد. 5عمر النمو حسب البطارية  المعرفي حيث قدر

بعد تطبيق مقياس فينالند للسلوك التكيفي بهدف قياس النمو االجتماعي و اللغوي 
 .(13( و )12للحالة الثانية يمكننا تلخيص نتائجه في الجدول رقم )
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و الفرعية لمقياس فينالند للحالة  (: التحليل الكمي لألبعاد الرئيسية12الجدول رقم )
 الثانية:

 ملخص الدرجات
الدرجة  الدرجة الخام  أبعاد المقياس

 المعيارية
 العمر المكافئ مستوى السلوك التساعي

   5 103 24 االستقبالية
   4 93 50 التعبيرية

القراءة و 
 الكتابة

6 89 4   

 سنوات 5 متوسط 4 90 80 بعد التواصل
   5 102 64 الذاتيةنشطة األ
نشطة األ

 المنزلية
19 119 8   

نشطة األ
 المجتمعية

20 90 4   

مهارات  دبع
 اليومية الحياة 

103 100 5 

 

 سنوات 6  متوسط

مع العالقة 
 األخرين

42 108 6   

الراحة و 
 الترفيه

24 97 5   

   4 95 15 المسايرة
بعد التنشئة 

 االجتماعية
 سنوات 6 متوسط 5 99 81

  5.66    مجموع السلوك التكيفي
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درجة في  103تواصل كانت نالحظ من خالل الجدول أن الدرجات المعيارية لبعد ال
درجات،  أما في اللغة التعبيرية قدرت الدرجة  5ستقبالية مع قيمة تساعية تساوي اللغة اإل
درجة مع  89تساوي درجة، و كانت الدرجة المعيارية في القراءة و الكتابة  93بالمعيارية 

. أما محصلة الدرجات في البعد درجات في كال البعدين الفرعيين 4قيمة تساعية تساوي 
 ستوى درجات، أما م 4درجة معيارية و قيمة تساعية تساوي  90بلغت الرئيسي " التواصل" 

 سنوات. 4بو قدر العمر المكافئ للعمر الزمني  متوسطا سلوك الطفل في هذا البعد كان
على درجة حصل الطفل في االنشطة الذاتية بالنسبة لبعد مهارات الحياة اليومية  

درجات، أما في االنشطة المنزلية  5بدرجة و قيمة تساعية تقدر  102معيارية تساوي 
درجات و هي  8بدرجة و القيمة التساعية قدرت  119سجل الطفل درجة معيارية تساوي 

 90 لدرجة المعيارية المسجلة في االنشطة المجتمعيةأعلى من المعدل المطلوب. و كانت ا
درجات و هي أقل من المعدل المطلوب. و كانت حصيلة  4درجة و قيمة تساعية تساوي 
درجة معيارية و قيمة تساعية  100 "مهارات الحياة اليومية"الدرجات في البعد الرئيسي 

في حين قدر العمر سلوك الطفل في هذا البعد كان متوسطا  ستوى درجات أما م 5تساوي 
سجل الطفل في العالقات المتبادلة مع  بعد التنشئة االجتماعيةبالنسبة ل سنوات. 6بالمكافئ 

درجات. أما في  6بقدرت القيمة التساعية درجة و  108االخرين درجة معيارية تساوي 
درجة أما القيمة التساعية  97ة تساوي الراحة و الترفيه حصل الطفل على درجة معياري

درجة و بلغت  القيمة  95ببينما سجل في المسايرة درجة معيارية مقدرة درجات،  5بفقدرت 
درجات. أما محصلة الدرجات في البعد الرئيسي التنشئة االجتماعية فتمثلت في  4التساعية 

سلوك الطفل  ستوى ما مدرجات أ 5بدرجة و قيمة تساعية مقدرة  99درجة معيارية تساوي 
 .سنوات 6بفكان متوسطا في هذا البعد و قدر العمر المكافئ للعمر الزمني 

 :للمقياس للحالة الثانية تحديد نقاط القوة و الضعف لألبعاد الرئيسية (:13الجدول رقم )

 القوة أو الضعف الفرق  المتوسط الدرجة الخام البعد
 ضعف 6,5 - 88.5 82 التواصل
الحياة مهارات 

 اليومية
 قوة 0.6 102.4 103

 ضعف 0.9- 81.9 81 التنشئة االجتماعية
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ظ أن الرئيسية و متوسطات األبعاد نالح من خالل مقارنة الدرجات الخام لألبعاد
بينما في بعد مهارات الحياة اليومية فكان أداءه بعد التواصل، في أداءا ضعيفا الطفل أظهر 

 يظهر الضعف في األداء جليا في بعد التنشئة االجتماعية.قويا إلى حد ما، في حين لم 

من خالل تطبيق مقياس فينالند : لنتائج مقياس فينالند للحالة الثانية الكيفيالتحليل  -
في بعد التواصل و الذي يتضمن اللغة  لدى الطفل للسلوك التكيفي تظهر جوانب الضعف

حيث يظهر أداء الطفل في اللغة االستقبالية ، االستقبالية و التعبيرية و القراءة و الكتابة
الخاص بالتواصل كان متوسط ءه أحسن من اللغة التعبيرية و القراءة و الكتابة، و معدل أدا

 5بلهذا البعد عمر النمو االجتماعي و لم يصل إلى معدل من هم في سنه، حيث قدر 
بسيطا مقارنة ببعد أما بعد التنشئة االجتماعية فقد أظهر فيه الطفل ضعفا سنوات. 
بين ثيرة للعالقات المتبادلة بينها و بالبيئة االجتماعية المحفزة و المست ذلك و يفسر ،التواصل
، إلى جانب تأثير النمو اللغوي على النمو االجتماعي فضعف مهارات الطفل اللغوية الطفل

ا جوانب القوة . أمفي عالقاته مع اآلخرين على مهاراته االجتماعيةأثرت خاصة التعبيرية 
التي يقوم بها الطفل و التي تؤكد دور المحيط ظهرت في بعد مهارات الحياة اليومية 

للمشاركة  ، واستعدادات الطفلنشطة الحياتيةشراك الطفل في مختلف األإماعي في االجت
 االجتماعية.

 :التحليل العام للحالة الثانية -(6)
  K.ABCالمقابالت العيادية و بطارية النمو النفسي للطفل  لمن خال يتبين لنا

 5التي بدأت في عمر  و مشاهدة الطفل المبكرة للتلفاز أن مقياس فينالند للسلوك التكيفيو 
في غياب مشاركة انسانية و تفاعل  ،ساعات 6ي كان معدلها اليومي يفوق أشهر و الت

النتائج تشير  ، حيثإليه لناكان لها تأثيرها من خالل ما توص أثناء مشاهدة الطفل للتلفاز،
هذه الفترة  ابتداءا من وسنوات،  4الطفل تمكن من النطق بشكل سليم في سن إلى أن 

على  قدرتهللغة االستقبالية و ه من ناحية فهم أظهر تطورا ملحوظا على المستوى اللغوي 
 سنوات 6في عمر  النمو اللغوي للطفلمستوى  ، غير أنبكلمات بسيطة فظيالتعبير الل
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درجة معيارية تقدر ، حيث سجل الطفل في بعد التواصل أقل ممن هم في عمره الزمني
الحصيلة ضعف ظهر ذلك من خالل و قد سنوات،  5درجة و عمر نمو يصل إلى  90ب

خاصة في اختبارات  على تكوين مفاهيم و مفردات لغوية غنية،ته و ضعف قدر اللغوية 
 .طويلةإضافة إلى محدودية الكالم التفاعلي بجمل و في بعد اللغة التعبيرية،  المعارف،

حول تأثير  (Desmurget Michel)( 2014وهو ما أشار إليه ميشيل ديسميرجيت )
المشاهدة المبكرة و المطولة للتلفاز على النمو اللغوي، فكل ساعة يقضيها الطفل األقل من 

كما يظهر تأثير المشاهدة سنوات للتلفاز تضاعف من احتمالية ظهور تأخر في اللغة.  3
 قلة أدى إلى ةمع البيئعله تفاقلة ف ،فلالمبكرة و المطولة للتلفاز على النمو المعرفي للط

ن فإ شير قطاميو كما ي ،الضرورية لتطوره المعرفي في مرحلة المهدالخبرات الحسية 
فكلما  .كفاءة الطفل الذهنية ترتبط بالخبرات الحسية التي تقع ضمن تفاعالته مع البيئة

(. 88ص، 2000)قطامي،  ازداد تفاعله معها كلما أدى ذلك إلى زيادة هذه الخبرات
للتلفاز أدت بدورها إلى قلة  االجتماعية خالل مشاهدته تفاعالتهقلة أن باإلضافة إلى 

منذ قرابة السنتين و النصف من إيقاف المالحظ أنه  و .الخبرات الضرورية لتطوره المعرفي
 من خاللتطورا واضحا على المستوى المعرفي الطفل أظهر المشاهدة المطولة للتلفاز 

تشير النتائج المتوصل إليها لكن  البيئة و استكشافها. مع هتفاعلتيسر  فرصالمحيط لإتاحة 
أظهر الطفل حيث  ،تميز بالبطءفي بداية مرحلة المدرسة يللطفل  النمو المعرفيأن إلى 

 (Sigman)   (2010)و هو ما يتفق مع ما أشار إليه سيجمان ضعف القدرة على التركيز
 صعوباتسنوات تؤدي إلى  3الذي مفاده أن مشاهدة التلفاز بالنسبة لألطفال األقل من  و

التحليل و االستدالل و باإلضافة إلى ذلك أظهر الطفل ضعف القدرة على  .في التركيز
في عدة جوانب من  ضعف قدراته كما تبين .التنظيم االدراكي للمثيرات المجردة خاصة

تطلب معالجة الطفل للمعلومات معالجة متسلسلة و متزامنة و و التي تالنمو المعرفي، 
المعالجة  في يظهر مستوى أداءهحيث   ،رصيدا من المعارف يتناسب مع مرحلته العمرية

و فك الرموز و التي سجل فيها نقطة القوة في مهارات القراءة  أداءهمن خالل المتسلسلة 
أشهر، و اختبار  9سنوات و  5إلى  و عمر نمو يصل 82الدالة بنقطة معيارية تساوي 

عمر و  63معيارية تساوي  حركات اليد الذي حصل فيه على نقطة القوة الدالة كذلك بنقطة
 63السيرورات المتزامنة  ل فيفسجل الطفي المقابل أشهر.  6سنوات و  6نمو يصل إلى 
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ا مقارنة أشهر، و هو يعد أداءا ضعيف 9سنوات و  4نقطة معيارية و عمر نمو يصل إلى 
 50التي سجل فيها و من المعارف  ةالضعيف حصيلته يفسر الذي األمر . وبعمره الزمني

النوعين من  أشهر، هو اعتمادها على 6سنوات و  4نقطة معيارية و عمر نمو يصل إلى 
جليا في  ةالمتزامن يظهر ضعف األداء على المعالجةو المعالجة في حل المشكالت. 

و عمر نمو يصل  56و التي سجل فيها الطفل نقطة معيارية تساوي  الحساباختبارات 
، و هو يعد أداءا ضعيفا مقارنة بأداءه في القراءة و فك الرموز ،أشهر 3سنوات و  4إلى 

 (Zimmerman, et al)( 2007و هو ما تم التوصل إليه في دراسة زيمرمان و آخرون )
سنوات ترتبط بضعف مهارات  3لألطفال دون مشاهدة المطولة لأن ا خلصت إلىي تو ال

، حيث بطء في النمو المعرفييها لنستنتج من خالل نتائج المتوصل إ و. الحقاالحساب 
 سنوات و شهر واحد. 5المعرفي نمو العمر  يقدر

في مهارات الحياة اليومية، بمستوى من األداء فتميز أما النمو االجتماعي للطفل 
التي كان فيها األداء قويا، حيث كان عمر النمو في كال و مهارات التنشئة االجتماعية 

و ما ميز سنوات و هو بذلك يتناسب مع عمر الطفل الزمني.  6البعدين يصل إلى 
ه في كما سبق اإلشارة إليمهارات الطفل االجتماعية هو ضعف األداء في بعد التواصل 

في النمو  بسيطا ا على المعطيات السابقة فإن هناك تأخراالتحليل أعاله. و عليه و بناء
 .أشهر تقريبا 6سنوات و  5لاالجتماعي مع عمر مكافئ 
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 :و تحليلها العام عرض الحالة الثالثة -5-1-3
 بيانات عامة: -(1)

 أشهر 7 سنوات و 6اإلسم: ي                                           السن: 

 السنة األولىالجنس: ذكر                                        المستوى الدراسي: 

 ألولترتيب الحالة بين اإلخوة: ا                                      2عدد اإلخوة: 

 المستوى المعيشي: متوسط                          مهنة األم: ماكثة بالبيت     

  :تاريخ الحالة -(2)
أشهر، ترتيبه األول ضمن ثالثة أطفال،  7سنوات و  6يبلغ من العمر  (ي)الطفل 

تمت فترة الحمل بالطفل متوسط القامة، مبتسم المالمح.  يعيش مع والديه و أخويه االثنين. 
حسب السوابق  دون تسجيل أي إضطرابات.  طبيعيةولد والدة  في ظروف عادية، و

 تمت بشكل عادي و ظهرت مظاهره في النمو النفسي الحركي التاريخية للحالة فإن مراحل 
و حيث بدأ الطفل باالبتسام ألمه و المحيطين به في حدود الشهر الثالث، قتها الطبيعي، و 

حدود الشهر الرابع  يدير رأسه اتجاه صوت أمه في نفس الفترة تقريبا، ظهرت المناغاة في 
، أما الحبو فكان في الشهر العاشر، الثامنتمكن من اكتساب مهارة الجلوس في الشهر و 

تمكن من نطق الكلمة األولى في سن  الثالث عشر. و استطاع الطفل المشي في الشهر 
لكلمتين فكانت في سن الخمس سنوات، غير ، أما مرحلة اتمثلت في كلمة )ماما(، الرابعة

يريد و إنما كان يأخذ بيد لم يستعمل الطفل اإلشارة للتعبير عما  أنه في غياب اللغة اللفظية
أشهر وضع الطفل أمام  5في عمر الشيء الذي يريده أو يرغبه.  يضعها علىأمه و 

بمعدل خمس ساعات يومية تتخللها فترات  و باألخص قناة طيور الجنة ،شاشة التلفاز
استمر الطفل في مشاهدته التلفاز  عمر السنة و بعدها،في  كثيراالمعدل نومه، ليتضاعف 

ما بين  .خاصة بعد اكتسابه مهارة المشيو أصبح  مرتبطا به خالل مدة استيقاظه كلها 
بدأ الوالدان يالحظان أن الطفل ال يستجيب لهما عند مناداته و هو  سنوات 4و  3سن 

حتى اللعب باألشياء ال يلفت  ،دتهغير مشاه أخرأي نشاط يهتم ب، و ال زأمام التلفا
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، . هذا ما جعل األم تقرر عرضه على أخصائي نفسانيإلى جانب تأخر نطقه انتباهه،
و كان من أهم المالحظات وقف  أشهر. 6و  سنوات 4حيث تم استقباله في عمر 

، و مشاركة الطفل في اللعب، و طفاللألالمشاهدة نهائيا و إلحاق الطفل بأي روضة 
 .لفظيا التواصل معه

 :مع الحالة الثالثة المقابالت العياديةملخص  -(3)
تم استقبال األم خصصت هذه المقابلة لألم و الطفل حيث : األولىملخص المقابلة  -

 فترة مشاهدته التلفاز، و عن سلوكه و لغته في تلك أثناءبغرض جمع معلومات عن الطفل 
من جهة. من جهة أخرى هدفنا من المقابلة األولى مالحظة سلوك الطفل و طريقته  الفترة

 5في عمر  بنها أمام شاشة التلفازضع إأنها كانت تاألم  في التواصل و اللعب. تذكر
تسنده انت و هي فترة لم يكن فيها قادر على الجلوس بمفرده  فك لساعات مطولةأشهر 

كان يبدي  األم أن طفلها الحظت قدنزلية. و الم عمالهاو تذهب إلتمام أ تركه بأشياء و ت
طيلة  ا جعلها تضعه أمامهو هذا م ،التلفاز خاصة قنوات األطفالفرحا عندما يشاهد 
في غرفة بمفرده  أمام التلفاز ضعهحال استقبال زوار إلى المنزل كانت ت النهار، و حتى في

ينام الطفل فقط عندما التلفاز  يقاف تشغيله كان يتم إتضيف األم أن غلق عليه الباب. و ت
نزعاج و اصة بعد أن أصبح يبدي حالة من اإلو في حال استيقاظه يشغل من جديد، خ

تغير إبني " تقول األم لكن حاليا التلفاز. تشغيل تغيير القناة أو إيقاف إذا تم البكاء الشديد
باللعب و بالتواصل " منذ إنقاصنا لهذه المشاهدة التي لم تعد يومية، حيث أصبح يهتم كثيرا

زداد فهمه للغة إو  كلمات و مفردات جديدةمعنا أكثر من السابق، كما بدأ يستخدم 
معلومات عن الطفل الخاصة بمقياس فينالند  تم خالل هذه المقابلة جمع االستقبالية.

 للسلوك التكيفي.
التعرف على يقظة الطفل للمحيط و  والهدف من المقابلة ه لة الثانية:المقابملخص  -

جه، بادر فالطفل مرح، بشوش المالمح و مبتسم الو  كيفية استخدامه للغة التعبيرية.
، فأجاب "نحب بالتواصل معنا بسهولة، بدأنا الحديث معه عن النشاطات المحببة إليه

خصصنا المقابلة للرسم بالمشاركة فاستمتع حب الرسم؟ فأجاب " نحبو". ت سألناه هل". الكرة
إضافة إلى  باه ألي مثير خارجي.قابلية الطفل لتشتت اإلنتلوحظ  غير أنه الطفل بالنشاط
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مثال  أحيانا المألوفة بجمل قصيرة مكونة من كلمتين أو ثالث كلماتإجابته لبعض األسئلة 
  " نروح لدار".

بغرض تقييم النمو المعرفي و اللغوي للطفل طبقنا بطارية ملخص المقابلة الثالثة:  -
K.ABC  في مقابلتين، خالل هذه المقابلة أبدى الطفل استعدادا جيدا و فهما لتعليمة كل

من خالل  ناالحظو اختبار فرعي، كما أظهر رغبة في استكمال كل االختبارات الفرعية. 
أي  بشكل كبير فظياثيرا لالختبارات التي ال تستوجب تعبيرا لإجابات الطفل أنه يميل ك

 (.)إجابات لفظية كثيرة
فرعية المتبقية من البطارية، خالل ثتم استكمال االختبارات ال :ملخص المقابلة الرابعة -

فبعض  غادي نلعبو؟بما قمنا به في المقابلة السابقة و سألنا: ، ذكرنا الطفل هذه المقابلة
. المالحظ على لذلك فهي تستثير دافعية الطفل بطابعها الممتع االختبارات الفرعية تتميز

مشتتة لالنتباه، الطفل قابليته لتشتت االنتباه بشكل سريع مما يستدعي إزالة أي مثيرات 
 ، و اهتمامه باستجابة الفاحص عند اإلجابة.باإلضافة إلى تردده في اإلجابة خاصة اللفظية

 :للحالة الثالثة لمقابالتالكيفي لتحليل ال -(4)
يتبين لنا أن مشاهدة الطفل مع الطفل،  و األمالتي تمت مع  تمن خالل المقابال
لم نتمكن من سنوات تقريبا، و  5أشهر و استمرت إلى غاية سن  5للتلفاز بدأت في عمر 
فاألم تشير أن ابنها كان يشاهد التلفاز طيلة اليوم، حيث كان الهدف  تحديد معدل المشاهدة

 التلفازشة الش ه يمكنسنوات اعتقدت األم أن 3، ثم بعد بلوغه في البداية الترفيه عن الطفل
المالحظ أن فترة . نموه اللغوي  أن تعلم طفلها و أن تحفز )بالتحديد قناة طيور الجنة(

من حيث و  ،طويلة جدا و ذلك من حيث السن التي بدأت فيهاتلفاز فترة لل الطفل مشاهدة
على المستوى بتأخر الطفل هذه الفترة  تميزتو قد  معدل المشاهدة الذي صعب تقديره.

لذي يعد ضروريا لهذه اللغوي و مهارات التواصل مع اآلخرين، و عدم االهتمام باللعب ا
تعلق عالقته بشاشة التلفاز التي سنوات في  5المرحلة. و انحصرت حياة الطفل حتى سن 

يستثيروا تواصله معهم، كما لم يسمحوا لم  بالطفل ينخاصة و أن المحيط ،تعلقا شديدابها 
التفاعل الوحيد هو عالقة غير تفاعلية مع شاشة أصبح  و البيئة المحيطة بالتفاعل مع  له

 التي اقتصرت على بعض الكلمات البسيطة  اللغة اكتساب في هتأخر التلفاز، مما أدى إلى 
افتقاره للعب و الخبرات مع األشياء  و ضعف مهاراته االجتماعية، إضافة إلى ذلك
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و ميز الفترة التي تم فيها واألشخاص التي تلعب دورا أساسيا في نموه المعرفي و اللغوي. 
الطفل بعد إظهار  ،الكالممع الطفل و تحفيزه على إيقاف المشاهدة و توفير فرص للتفاعل 

كما بدأ يظهر اهتمامه باللعب  .تفاعل مع اآلخرينمدة قصيرة جدا اهتماما واضحا لل
في تكوين الجمل البسيطة و ازدادت بدأ الطفل خالل هذه الفترة  وباألشياء و مع األطفال، 

اللفظية مع ن خالل المقابالت العيادية إكتساب الطفل للغة . و تبين لنا ممفرداته اللغوية
توظيفه للضمائر و األفعال و األسماء. غير أن قدرته على التعبير بجمل طويلة محدودة، 

يكتب إسمه  ويستطيع قراءة األحرف و كتابة بعضها،  و لديه مكتسبات أكاديمية بسيطة،
إلى جانب ذلك  .يظهر سهولة في إقامة عالقة مع األخرين كمايدرك أيام األسبوع،  و لقبه.
باه، قدرة الطفل على الفهم و إظهار استجابات سريعة، مع قابلية الطفل لتشتيت اإلنت يالحظ

اس النمو المعرفي لقي K.ABCحيث يتأثر بأي مثير خارجي. و بعد تطبيق بطارية 
 (.16( و)15( و )14اللغوي يمكننا تلخيص نتائجه في الجدول رقم )و 
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 :للحالة الثالثة للسيرورات العقلية التحليل الكمي (:14الجدول رقم ) -

االختبارات 
الفرعية     
العمليات 
 العقلية

الرتبة  نقطة السلم
 المئوية

 ق
 أو
 ض

 عمر النمو

السيروات 
 المتزامنة

السيرورات 
 المتسلسلة

   

 6-5  16  07 حركات اليد
التعرف 
على 
 األشكال

 08 25  5-9 

التذكر األني 
 لألرقام

 6-6 ق 37  09

 
 9-4  5 05  المثلثات
تسلسل 
 الكلمات

06 

 

 9  5-6 

المصفوفات 
 المتناظرة

 06 9  5-0 

الذاكرة 
 الفضائية

 4 > ض 0.1 01 

سالسل 
 الصور

 04 2  < 5 

مجموع نقاط 
 السلم

22 24 
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لعمليات لفرعية الختبارات اإل كل أجاب علىالطفل أن أعاله الجدول  فينالحظ 
، و لم يتحصل على نقطة الصفر في أي اختبار فرعيالمناسبة لعمره الزمني،  ةالعقلي

  .6 و هي تساوي تقريبا 5.62= 8 /46 تساوي متوسط نقاط السلم قيمة كون تو 
هي و  في اختبار حركات اليدنقاط  7سجيل الطفل ت الجدولمن خالل لنا يتضح 

حصائيا، ألن االختبار فقط و بالتالي فالفارق غير دال إ أعلى من المتوسط بنقطة واحدة
نقاط و  9بقدرت نقطة السلم  في اختبار التذكر اآلني لألرقام نقاط. أما  4 يستدعي فارق 

سنوات  6و عمر نمو يصل إلى  37و برتبة مئوية تساوي نقاط  3ب هي أعلى من المتوسط
. و هكذا فإن 0.05مستوى الداللة  و بالتالي فإن الفرق دال إحصائيا عندأشهر،  3و 

اإلشارة و تمثل  ،داللة إحصائية أداء الطفل في هذا االختبار يمثلأن  %95باحتمال  هناك
 6 على طفل في اختبار تسلسل الكلماتتحصل الكما لهذا االختبار.  القوة الدالةنقطة    ق

فقد تحصل الطفل في  . أما في السيرورات المتزامنةالمتوسطنقاط و هي بذلك تساوي 
، و نقاط و هي أعلى من المتوسط بنقطتين فقط 8على  اختبار التعرف على األشكال

تحصل حصائية و قد يكون حدث بالصدفة. إبالتالي فالفارق غير كافي و ال يمثل داللة 
في  أما تساوي المتوسط.و هي قيمة نقاط  6في اختبار المصفوفات المتناظرة على الطفل 

نقاط  5 بتحصل الطفل على نقطة واحدة و هي أقل من المتوسط اختبار الذاكرة الفضائية 
نقطة الضعف    ضإشارة مثل ، و تسنوات 4و عمر نمو أقل من  0.1و برتبة مئوية 

نقاط  4بار تحصل فيه الطفل على ختأخر إسالسل الصور ت كان. الدالة لهذا االختبار
 ئيا.بنقطتين و بالتالي فالفرق غير دال إحصاهي أقل من المتوسط و 
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 :للحالة الثالثة الكمي لسلم المعارفتحليل ال (:15الجدول رقم ) -

اختبارات 
 المعارف

  نقطة
 المعيارية 

 الرتبة المئوية
 العامة

 ق
 أو
 ض

 عمر النمو

أشخاص و 
أماكن 
 معروفة

55 0.1  2-6 

 3-4 ض 0.1 52 الحساب
 3 -4  1 64 األلغاز

القراءة و 
 فك الرموز

 9-5 ق 9 80

مجموع 
 الدرجات

251 

 

ختبارات الفرعية األربعة، و جدول أعاله أن الطفل قد اجتاز اإلنالحظ من خالل ال
تساوي تكون قيمة المتوسط ات المطبقة. و لم يتحصل على درجة الصفر في أي من االختبار 

  . 63 وهي تساوي تقريبا 62.75 =4 /  251
و هي أقل من  نقطة 55اختبار أشخاص و أماكن معروفة سجل الطفل في 

أما اختبار الحساب تحصل فيه و بالتالي فالفرق غير دال إحصائيا، ط، نقا 8بالمتوسط 
و عمر نمو يصل  0.1و برتبة مئوية  نقطة 11بنقطة أقل من المتوسط  52الطفل على 

نقطة    ضإشارة  تمثل و ،إحصائيارق غير دال فو بالتالي فال ،أشهر 9سنوات و  4إلى 
، بنود فقط 8تمكن الطفل من إجتياز في األلغاز أما  الدالة في هذا االختبار. ضعفال

مع أن ، هي أعلى من المتوسط بنقطة واحدة فقطنقطة و  64حيث بلغت نقطة السلم 
، 0.05الداللة حصائيا عند مستوى نقطة حتى يكون دال إ 13االختبار يستدعي فارق 

تحصل الطفل في  دال و إنما قد يكون حدث بالصدفة. ق بالتالي ال يمكن إعتبار الفر و 
 ، لكنةنقط 17بهي أعلى من المتوسط و  نقطة 80ختبار القراءة و فك الرموز على إ
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وبالتالي فإن الفرق دال ، 0.01نقطة فقط عند مستوى الداللة  11يستدعي فارق ختبار اإل
 9سنوات و 5وعمر نمو يصل إلى  9وبرتبة مئوية  0.01مستوى الداللة إحصائيا عند 

 هذا االختبار.لالدالة  نقطة القوة    ق وتمثل اإلشارة ، أشهر
 -المتزامنة -)السيرورات المتسلسلةعامة للساللم ال(: التحليل الكمي 16رقم )الجدول -

 :للحالة الثالثة سلم المعارف( -المركبة

في مجموع النقاط  عامةالساللم ال  
 االختبارات الفرعية

عمر  لعامةا الرتبة المئوية  النقطة المعيارية
 النمو

 9 -5 13 83 22 السيرورات المتسلسلة

 5 1 64 24 السيرورات المتزامنة

السيرورات العقلية 
 المركبة

46 65 1 5 

 3 -4 0.1>  54 251 المعارف

 
 83ورات المتسلسلة قد بلغت أن النقطة المعيارية للسير  نالحظ من خالل الجدول

، بينما النقطة المعيارية أشهر 9سنوات و 5عمر نمو يصل إلى و  ،13نقطة برتبة مئوية 
 5وعمر نمو يصل إلى  1، برتبة مئوية نقطة 64بالمسجلة في السيرورات المتزامنة قدرت 

إحصائيا  نقطة وهو دال 19متسلسلة والمتزامنة قد بلغ بين السيرورات الن الفرق ، إذسنوات
مما يفسر قدرة الطفل على  لصالح السيرورات المتسلسلة 0.01عند مستوى الداللة 
ختبار التذكر اآلني لألرقام توضح فنقطة القوة الدالة في إ لمعلومات.لالمعالجة المتسلسلة 

الضعف الدالة في اختبار الذاكرة الفضائية أما نقطة قدرة الطفل على المعالجة المتسلسلة. 
كما تشير معطيات الجدول أن الفرق بين  تظهر ضعف استخدامه للمعالجة المتزامنة.

نقطة، حيث بلغت النقطة المعيارية  للمعارف  29بقدر السيرورات المتسلسلة والمعارف 
صائيا عند إح دال وبالتالي فالفرق أشهر،  3سنوات و 4نقطة وعمر نمو يصل إلى  54

أما  ختبارات المعارف.إفي مما يظهر مستوى ضعيف من األداء  ،0.01مستوى الداللة 
هذا الفارق غير كافي لبلوغ نقاط، و  10الفرق بين السيرورات المتزامنة والمعارف قد بلغ 
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والمعارف لسيرورات المركبة ا الفرق بين الداللة اإلحصائية. نالحظ في نفس الجدول أن
نقطة عند  12 يجب أن يكون الفارق  لبلوغ الداللة اإلحصائيةه نقطة، غير أن 11بقدر 

المركبة والمعارف غير دال  العقلية اتر ، وبالتالي فالفرق بين السيرو 0.05مستوى الداللة 
 .K.ABCونوجز فيمايلي بروفيل الحالة الثالثة حسب بطارية  إحصائيا.

 النقاط معيارية للساللم العامة
 0.01المتزامنة  <المتسلسلة             83السيرورات المتسلسلة                             
 0.01المعارف  <المتسلسلة              64السيرورات المتزامنة                              
              65السيرورات المركبة                               

  54                                  المعارف       
 نقاط المعيارية للمعارف

 65متوسط النقاط المعيارية =             55شخصيات وأماكن معروفة                      
 ض 52الحساب                                         
 64األلغاز                                          
 ق 80القراءة وفك الرموز                              

 نقاط السلم للسيرورات العقلية
 السيرورات المتسلسلة

 6متوسط نقاط السلم=                07حركات اليد                                      
 ق 09التذكر اآلني لألرقام                              

  06                                   تسلسل الكلمات
 السيرورات المتزامنة

 08التعرف على األشكال                             
 5  المثلثات                                         
 06المصفوفات المتناظرة                             
 ض 01الذاكرة الفضائية                                  
 04سالسل الصور                                   
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 :للحالة الثالثة K.ABCلبطارية التحليل الكيفي  -(5)
وتقييم تم تطبيق بطارية النمو النفسي بهدف تقييم النمو المعرفي واللغوي للطفل،  

  على حل المشكالت، ومن خالل النتائج المتوصل إليها نجد أن عملياته العقلية وقدرته
كما أن نقطة القوة الدالة التي ة المتسلسلة. فل يستخدم في معالجته للمعلومات المعالجالط

سجلت في اختبار التذكر اآلني لألرقام تظهر قدرة الطفل على المعالجة المتسلسلة في حل 
باإلضافة إلى قدرته على الذاكرة اآلنية )السمعية(. من جهة أخرى نجد أن  .المشكالت
عتمدت على المعالجة المتزامنة إ التي الفرعية ختبارات جه صعوبة في اإلاالطفل و 

والتنظيم اإلدراكي  واالستدالل، التحليل،التركيز، و  التي تتطلب قدرة علىللمعلومات و 
(، كما سجل كذلك ، والمثلثاتلمصفوفات المتناظرة)ا للمثيرات خاصة المثيرات المجردة

نتباه. تبارات التي لها حساسية لتشتت اإلخاألداء أقل من عمره الزمني في اإلمستوى من 
ختبار الذاكرة الفضائية إفقابلية الطفل لتشتيت االنتباه أدت إلى ضعف األداء خاصة في 

والذي يقيس رصيد الطفل من سلم المعارف ضعف األداء في ويرجع  وسالسل الصور.
المعارف والمكتسبات كالقراءة والحساب، إلى اعتماد هذه االختبارات على المعالجة 

وتطبيقها على مواقف الحياة الواقعية. إلى جانب أن محتوى  المتسلسلة والمتزامنة معا
 ، يستدعي قدرة على التعبير اللغوي ومعرفة المفرداتاختبارات سلم المعارف هو لفظي

، وبالتالي ضعف اللغة التعبيرية للطفل وتكوين مفاهيم لغوية اللغوية والفهم اللفظي السمعي
أدى إلى ضعف رصيده من المعارف وضعف أداءه في اختبارات الحساب واأللغاز. وتفسر 
نقطة القوة الدالة في اختبار القراءة وفك الرموز باعتماد البنود األولى لالختبار على فك 

نستنتج من خالل تحليلنا لنتائج لتي تستدعي المعالجة المتسلسلة للمعلومات. الرموز، وا
أن النمو المعرفي للطفل يتميز بالبطء مقارنة بمن هم في سنه، إلى  K.ABCبطارية 

جانب اعتماده على نوع واحد من المعالجة وضعف قدراته العقلية المتمثلة في التركيز 
وعليه فإن عمر النمو المعرفي  مهاراته في الحساب. والتحليل والتنظيم اإلدراكي، وضعف

 سنوات. 5حسب البطارية يساوي 
بعد تطبيق مقياس فينالند للسلوك التكيفي بهدف قياس النمو االجتماعي واللغوي  

 (.18( و )17يمكننا تلخيص نتائجه في الجدول رقم )
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لمقياس فينالند للحالة (: التحليل الكمي لألبعاد الرئيسية والفرعية 17الجدول رقم ) -
 الثالثة:

 ملخص الدرجات
الدرجة  الدرجة الخام  أبعاد المقياس

 المعيارية
 العمر المكافئ مستوى السلوك التساعي

   5 103 24 ستقباليةاإل
   4 90 49 التعبيرية

   4 89 6 القراءة والكتابة
 سنوات  4 متوسط 4 88 79 بعد التواصل

   6 108 66 نشطة الذاتيةاأل
نشطة األ

 المنزلية
19 115 7   

نشطة األ
 المجتمعية

18 86 3   

بعد مهارات 
 الحياة اليومية

103 100 5 

 

 سنوات 6 متوسط

العالقة مع 
 األخرين

42 108 6   

   4 90 22 الراحة والترفيه
   4 89 12 المسايرة

بعد التنشئة 
 االجتماعية

 سنوات 5 متوسط 4 93 76

المعيارية مجموع الدرجات 
 لألبعاد

 سنوات 5   281

 

 ةاليالبعد الفرعي اللغة االستقبنالحظ من خالل من الجدول أن الطفل قد تحصل في 
ذلك تساوي بدرجات وهي  5بدرجة وقيمة تساعية تقدر  24على درجة معيارية تساوي 
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بالنسبة لبعد ، درجة 90الدرجة المعيارية  بلغتالمعدل المطلوب. أما في اللغة التعبيرية 
أما القيمة التساعية  ، درجة 89القراءة والكتابة حصل الطفل على درجة معيارية تساوي 

درجات وهي قيمة مساوية للمعدل المطلوب. وبلغت  4بقدرت في كال البعدين الفرعيين ف
 4درجة معيارية وقيمة تساعية تساوي  88حصيلة الدرجات في البعد الرئيسي " التواصل" 

 4بوكان أداء الطفل في هذا البعد متوسط وقدر العمر المكافئ للعمر الزمني درجات، 
نشطة الذاتية على درجة الحياة اليومية تحصل الطفل في األأما في بعد مهارات  سنوات.

درجات. بالنسبة لألنشطة المنزلية  6بقيمة تساعية تقدر درجة و  108معيارية تساوي 
درجات كقيمة تساعية وهي أعلى من المعدل  7ودرجة معيارية  115حصل الطفل على 

 86بقدرت الدرجة المعيارية نشطة المجتمعية ألفي االمطلوب لمن هم في مثل عمره. أما 
وبلغت محصلة الدرجات درجات وهي أقل من المعدل المطلوب.  3بدرجة والقيمة التساعية 

 5بدرجة معيارية وقدرت القيمة التساعية  100بمهارات الحياة اليومية في البعد الرئيسي 
 6بكان أداء الطفل في هذا البعد متوسطا وقدر العمر المكافئ للعمر الزمني درجات، كما 

على في بعد التنشئة االجتماعية حصل الطفل في العالقات المتبادلة مع االخرين  سنوات.
ت، أما في الراحة والترفيه درجا 6بدرجة وقيمة تساعية قدرت  108درجة معيارية تساوي 

درجة  89درجة كما بلغت الدرجة المعيارية في المسايرة  90بقدرت الدرجة المعيارية 
وكانت درجات البعد الرئيسي درجات.  4وكانت القيمة التساعية في كال البعدين تساوي 

الطفل درجات كقيمة تساعية كما كان أداء  4درجة معيارية و 93بالتي تم رصدها مقدرة 
 سنوات. 5عمر المكافئ للعمر الزمني في هذا البعد متوسط وقدر ال
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 :للحالة الثالثة الرئيسية للمقياستحديد نقاط القوة والضعف لألبعاد  (:18الجدول رقم )
 القوة أو الضعف الفرق  المتوسط الدرجة الخام البعد

 عفض 7.5 - 88.5 81 التواصل
مهارات الحياة 

 اليومية
 قوة 0.6 102.4 103

التنشئة 
 االجتماعية

 ضعف 5.9- 81.9 76

 
من خالل مقارنة الدرجات الخام بمتوسطات األبعاد الرئيسية نالحظ أن أداء الطفل 
في بعد التواصل والتنشئة االجتماعية كان ضعيفا، في حين أظهر قوة في األداء في بعد 

 مهارات الحياة اليومية. 
تم تطبيق مقياس فينالند  :للحالة الثالثة فينالند مقياسنتائج لالتحليل الكيفي  -(6)

جوانب ظهرت بهدف تقييم النمو االجتماعي للطفل في مرحلة الطفولة المتوسطة، حيث 
نشطة المنزلية خاصة نشطة الذاتية واألالحياة اليومية وبالتحديد في األ في بعد مهارات القوة

ممن هم نشطة المجتمعية فكان فيها األداء أقل بينما األيها الطفل أداءا عاليا، والتي أظهر ف
. أما جوانب الضعف ظهرت في بعد التواصل خاصة اللغة التعبيرية الزمني في عمره

والقراءة والكتابة، أما اللغة االستقبالية فكان األداء فيها في حدود الطبيعي مما يعني أن 
نما تتحدد الصعوبة في التعبير رون، الطفل ال يعاني من صعوبات في فهم ما يقوله األخ وا 

، وبالتالي حصيلة لغوية غنيةتتطلب مرحلة الطفولة المتوسطة وأن خاصة باللغة اللفظية 
سنوات.  5فإن المستوى اللفظي العام للطفل أقل ممن هم في سنه والذي تحدد بعمر

المعدل جوانب الضعف كذلك في بعد التنشئة االجتماعية أين كان األداء أقل من ظهرت و 
مما يعني أن مهاراته  ،سنوات 5الطبيعي، حيث قدر عمر النمو االجتماعي للطفل ب

مهاراته في التواصل االجتماعي و خرين و اآلو لخاصة بالعالقات المتبادلة مع االجتماعية ا
 ني.الزم أقل ممن هم في عمره اللعب واستغالل وقت الفراغ
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 التحليل العام للحالة الثالثة: -(7)

 K.ABCمن خالل المقابالت العيادية وتطبيق بطارية النمو النفسي للطفل يتبين لنا   
سنوات لتستمر  5أن مشاهدة الطفل للتلفاز بدأت في سن  ي،ومقياس فينالند للسلوك التكيف

يوميا وفي غياب مشاركة إنسانية وتفاعل بمعدل يفوق الساعتين  سنوات تقريبا، 5إلى غاية 
ولة لشاشة التلفاز أثرت على والمالحظ أن هذه المشاهدة المبكرة والمط أثناء المشاهدة. 

ن الطفل بدأ اكتسابه تضح من خالل المقابالت أوتأخر نموها، وقد ا اكتساب الطفل للغة
و مشاركة  انخفاض معدل المشاهدة واستثارة  بعد ذلكو  ،سنوات 4سن بعد للغة اللفظية 

إعاقة التطور اللغوي و يعود السبب في  .للطفل من خالل التواصل اللفظي )اآلباء( المحيط
 هو االنخفاض الحاد للتبادالت اللفظية داخل األسرةللطفل حسب هارلي و ديسميرجيت 
 ,Harlé)تطورهاو  الكتساب اللغةو التي تعد ضرورية أثناء مشاهدة الطفل لشاشة التلفاز 
Desmurget, 2012, p773)  .  الضعيف في بعد التواصل  ء الطفلظهر أداو قد

و باألخص سنوات.  4و عمر نمو يصل إلى  88والذي سجل فيه درجة معيارية تساوي 
، حيث تبين لنا من خالل النتائج المتوصل إليها أن النمو اللغوي للطفل بعد اللغة التعبيرية

و الخاص بالقدرة على التعبير اللفظي و معرفة المفردات اللغوية، سنوات  6في عمر 
ثر أن تأخر النمو اللغوي أ يتبين لنا كذلك .والحصيلة اللغوية أقل ممن هم في عمره الزمني

على رصيده من المعارف و المكتسبات في اختبارات المعارف العتماد أغلبيتها من جهة 
 4و عمر نمو يصل إلى  54 فيها نقطة معيارية تساوي حيث سجل  ي،اللفظ العنصرعلى 

قلة تفاعل الطفل مع البيئة و فقر الخبرات فأما بالنسبة للنمو المعرفي أشهر.  3سنوات و 
أثناء فترة مشاهدته شاشة التلفاز أثرت على تطوره  الحسية الضرورية لتطوره المعرفي

الطفل تتطور من خالل تفاعالته مع معرفة إن فو كما يشير قطامي  المعرفي.
الموضوعات المحيطة بالبيئة بفاعلية و هدف، و يشكل اإلنسان أحد هذه الموضوعات، 
فهو بذلك يطور أبنيته المعرفية من خالل تفاعله مع األفراد المحيطين به )قطامي، 

و إتاحة فرص اللعب إيقاف المشاهدة المطولة للتلفاز  منذو  (.191، ص2000
أظهر الطفل تطورا جليا على شاف البيئة المحيطة من خالل التفاعل النشط للمحيط، واستك
ستوى من هم في عمره الزمني، وهذا لم يصل إلى مهذا التطور ى المعرفي. غير أن المستو 
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إلى بطء في النمو المعرفي من خالل إعتماد الطفل  ما توصلت إليه النتائج، و التي تشير
وهي المعالجة المتسلسلة و التي سجل فيها لجة في حل المشكالت على نوع واحد من المعا
أشهر، حيث ظهر أداءه  9سنوات و  5و عمر نمو يصل إلى  83 نقطة معيارية تساوي 

على المعالجة المتسلسلة و تسجيله لنقطة القوة الدالة في التذكر اآلني لألرقام و التي بلغ 
يظهر ضعف معالجته المتزامنة هو ضعف و ما أشهر.  6سنوات و  6عمر النمو فيها 

 4أداءه و تسجيله لنقطة ضعف دالة في اختبار الذاكرة الفضائية مع عمر نمو أقل من 
 االنتباه و التركيزضعف عملياته العقلية الخاصة بو ما ميز النمو المعرفي هو  سنوات.

ى االحتفاظ والذي ظهر من خالل أداءه الضعيف في االختبارات التي تتطلب القدرة عل
و التركيز لفترة معتبرة و منها اختبار الذاكرة الفضائية و المصفوفات المتناظرة باالنتباه 

 Pagani, et al( 2012وسالسل الصور. وهو ما يتفق مع دراسة باجاني وآخرون )
ى المدى الطويل بين المشاهدة لعالقة وان كانت متواضعة وع هناكوالتي تشير إلى أن 

صعوبات في اإلنتباه في بداية االلتحاق بالمدرسة. وتبين لنا كذلك  لشاشة التلفاز والمبكرة 
المالحظ أن المشاهدة المبكرة للتلفاز . و االستداللالتحليل و  ضعف قدرات الطفل على

، وفك الرموز ءةبتأثيرها على النمو المعرفي للطفل لم تؤثر على مهارات الطفل في القرا
وذلك بتسجيله نقطة قوة دالة و عمر نمو يصل  على فك الرموز الطفل قدرةهر أظحيث 
 والمطولة للتلفاز علىالمشاهدة المبكرة تأثير  ظهر في حين. أشهر 9سنوات و 5إلى 

من خالل تسجيله لنقطة  فيها ضعفا في األداء أظهرو التي  ، الحسابالطفل في مهارات 
  .أشهر 3سنوات و  4ضعف دالة و عمر نمو يصل إلى 

 بشكل كبير تحسن مهارات الطفل االجتماعيةو خالل فترة إيقاف المشاهدة لوحظ  
بعد تحسن  و ذلكخاصة المتعلقة بالعالقات مع األخرين و التفاعل مع المحيطين به، 

 . له قدرته على التعبير اللفظي، و إستثارة المحيط
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 :على ضوء الفرضيات مناقشة النتائجتحليل و  -2-5
 3ألطفال دون من طرف ا للتلفازخالل دراستنا لموضوع المشاهدة المطولة من 

طالقا من فرضيات الدراسة و الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع أو بعض نو اسنوات 
إلى مجموعة من  تم التوصل بتقنية دراسة الحالة، لمنهج العيادينا لباتباع و ،من متغيراته

تؤثر على سنوات  3بهدف معرفة ما إذا كانت المشاهدة المطولة لألطفال دون  و .النتائج
و التي تتزامن مع التحاق الطفل بالمدرسة  طةالمظاهر النمائية في الطفولة المتوس

ومقياس  K.ABCالمقابالت العيادية و بطارية النمو النفسي للطفل  ، استخدمنااالبتدائية
وقد تحققت الفرضية العامة و التي مفادها أن . الدراسة كأدوات فينالند للسلوك التكيفي

في الطفولة  النمائية المظاهرسنوات للتلفاز تؤثر على  3المشاهدة المطولة لألطفال دون 
 التي حددتها األكاديمية األمريكية لطب األطفال  و هذه المشاهدة المطولة. المتوسطة

American Academy of Pediatrics) ) بالنسبة لألطفال أكثر يوميا بساعتين و 
فحاالت الدراسة هم  (Bhattacharya, Munasib, 2008,p1). .من سنتين األكبر

ميزها يوميا،  لمدة تعدت الساعتين مبكر جدا، و شاشة التلفاز في عمرأطفال وضعوا أمام 
ال وباعتبار أن التلفاز شاشة غير تفاعلية غياب مرافقة و مشاركة انسانية أثناء المشاهدة. 

فإنه أثر على نمو األطفال اللغوي  يمكنه أن يحل بأي حال من األحوال محل األشخاص،
أنه لم في هذا المجال  تلدراساأشارت ا. و قد و المعرفي و االجتماعي في مرحلة المهد

ى العكس تشير نتائج بل عليتم إظهار أية فوائد مرتبطة بمشاهدة األطفال المبكرة للتلفاز، 
ير نتباه أن تأثو الملفت لإل (Sigman,2010).مكانية وجود أثار سلبية األبحاث إلى إ

و هذا ما أظهرته ، إلى الطفولة المتوسطةمتد اشاشة التلفاز المشاهدة المبكرة و المطولة ل
 .الحالية تائج الدراسةن
تؤثر المشاهدة المطولة لألطفال دون  :األولى الجزئية الفرضيةنتائج مناقشة  -5-2-1  
 على النمو اللغوي في الطفولة المتوسطة.للتلفاز سنوات  3

تشير النتائج المتوصل إليها أن المشاهدة المطولة و اليومية في مرحلة المهد أثرت 
شهر أ 4و  6و الذين تتراوح أعمارهم ما بين اسة ر فحاالت الد على النمو اللغوي للحاالت.

على التواصل ت اظهروا قدر لم يأشهر تأخروا في اكتساب اللغة، حيث  9سنوات و  6و 
المشاهدة إلى  هذه التلفاز أو إنقاص معدلمشاهدة اف مع اآلخرين إال بعد إيقاللفظي 
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لكن نتائج الدراسة تشير إلى أنه  .مع البيئة المحيطةالفعلي ، و تفاعلهم يوميا نصف ساعة
ألطفال على المستوى اللغوي إال أن الحاالت ال تزال تظهر تأخرا في بالرغم من تطور ا
مرحلة الطفولة المتوسطة(. وهو ما سنوات و بضعة أشهر أي )بداية  6اللغة في عمر 

والتي (2005) (Zimmerman, Christakis) زيمرمان و كريستاكيس  دراسة يتفق مع
فحتى  .كتساب اللغةإؤخر تسنوات يمكن أن  3أشارت إلى أن مشاهدة األطفال للتلفاز قبل 

تؤثر على النمو اللغوي إذا شوهدت  لألطفال في الطفولة المبكرة يدةالبرامج التعليمية المف
 7و  6حتى سن و المطولة قبل سن السنتين و نصف، و تمتد أثار هذه المشاهدة المبكرة 

و المالحظ أن مشاهدة أطفال الدراسة لشاشة   (Jehel et al, 2008.p12).سنوات
اللتلفاز لفترات طويلة بمفردهم حالت دون تعلمهم اللغة. فالطابع غير التفاعلي لشاشة 
التلفاز ال يمكنه أن يحل محل التفاعل المباشر مع األشخاص. و هو ما أشارت إليه كل 

ذي مفاده أن و ال ((O’Neill and Springford( 2014من أونيل و سبرينجفورد )
حتمال تأخره في اللغة إسنوات للتلفاز بمفرده يضاعف من  3مشاهدة الطفل األقل من 

  .مرات مقارنة بمن يشاهده رفقة أحد والديه أو شخص آخر يعتني به 8بأكثر من 
في بداية مرحلة الطفولة المتوسطة، بفهم لحاالت الدراسة  اللغوي النمو تميز قد و 

ضعف ب . و تميز نموهم اللغوي كذلكالفهم اللفظي السمعيقدرة على  و اللغة االستقبالية
إلى جانب . ، و ضعف الحصيلة اللغويةبجمل مركبة و طويلة القدرة على التعبير اللفظي

 .الضطراب في النطق األولىحالة المع إظهار  ضعف القدرة على تكوين مفاهيم لغوية
رب رصيده ايقبالمدرسة االبتدائية ن الطفل في بداية إلتحاقه ( أ2004يذكر ملحم )ولإلشارة 

   كلمة إلى جانب قدراته على التعبير الشفهي بجمل مركبة و طويلة. 2500من المفردات 
تؤثر المشاهدة المطولة لألطفال دون  :مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثانية -5-2-2
 سنوات للتلفاز على النمو المعرفي في مرحلة الطفولة المتوسطة. 3

المطولة لحاالت الدراسة في تشير النتائج التي توصلت إليها الباحثة أن المشاهدة  
 و المعرفي في الطفولةمرحلة المهد للتلفاز و التي تجاوزت الساعتين يوميا، أثرت على النم

نموهم المعرفي. و كانت أهم خصائص تشابها في أظهرت الحاالت المتوسطة، حيث 
التركيز،  االنتباه و ضعف القدرة على خصائصه في بداية مرحلة الطفولة المتوسطة،

ضعف القدرة على والتحليل، و االستدالل، و التنظيم اإلدراكي للمثيرات. إلى جانب 
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و في هذا السياق نشير إلى . نيةمات ز اضمن عالق ترتيب األشياء أو تسلسلهاالتصنيف و 
من الخبرات و المفاهيم الحسية المترتبة ما أكد عليه بياجيه و الذي مفاده أن حرمان الطفل 

صنيف والترتيب في تطوير مفهوم الت الطفل تأخريؤدي إلى  ،مع البيئة على التفاعل
قلة تفاعل الطفل مع فقلة الخبرات الحسية و   (.371، 2000والتسلسل و العدد )قطامي، 

و التي امتدت من األشهر األولى للوالدة إلى غاية  ،البيئة أثناء المشاهدة المطولة للتلفاز
 سنوات تقريبا بالنسبة للحالة الثانية، 4األولى، و  بالنسبة للحالة أشهر 6و  سنوات  4سن 
فقيرة  من ناحية  لالبيئة المحيطة بالطفجعلت من  سنوات بالنسبة للحالة الثالثة، 5و 

فالتفاعل النشط مع البيئة يسمح تي تعد أساسية لتطوره المعرفي. المثيرات و الخبرات ال
النمو كذلك ما ميز  وللطفل بتطوير قدراته و اتساع معرفته بالعالم الذي يحيط به. 

الحاالت الثالث المعالجة ، حيث تستخدم تهم للمعلوماتالمعرفي للحاالت هو طريقة معالج
أظهرت فيه الحاالت مستوى من األداء  و كان أهم إختبار المتسلسلة في حل المشكالت،

مع عمر نمو يصل  دالةالنقطة القوة  و الذي سجلوا فيههو اختبار القراءة و فك الرموز، 
في المقابل واجه األطفال صعوبة في استخدام المعالجة  .أشهر 9سنوات و  5إلى 

حيث قدر عمر  إلى ضعف أدائهم في اختبار الحساب،ى ة للمعلومات، مما أدمتزامنال
أشهر بالنسبة للحالة  3سنوات و  4أشهر، و  9سنوات و  4النمو بالنسبة للحالة األولى 

آخرون و التي تشير إلى وجود عالقة و و هو ما يتفق مع دراسة باجاني  الثانية و الثالثة.
طويل بين المشاهدة المبكرة لشاشة التلفاز و تحصيل الطفل في محتملة و على المدى ال

 المشاهدة المبكرة على مهارات القراءةيات كما لم تشر الدراسة إلى تأثير الرياض
(Pagani,et al, 2010, p429). 

نستنتج مما سبق أن النمو المعرفي لحاالت الدراسة يتميز بالبطء و هو أقل ممن  
 زيادةسنوات مع  5هم في عمرهم الزمني حيث قدر عمر النمو المعرفي للحاالت الثالث ب

دراسة طولية حول إليه  تشهر واحد بالنسبة للحالة األولى و الثانية. و هو ما أشار 
في مرحلة المدرسة، حيث و النمو المعرفي سنوات  3المشاهدة المبكرة لألطفال دون 

من المشاهدة المبكرة بل على العكس هناك أثار  خلصت الدراسة إلى أنه ال توجد أية فوائد
و المالحظ  (Christakis, 2009, p12). لنمو و المحصول المعرفي للطفلسلبية تمس ا
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هدة المبكرة و المطولة للتلفاز لألطفال في مرحلة المهد جعلت األطفال أقل كفاءة أن المشا
 ، و هذا ما توصلت إليه نتائج الدراسة الحالية.على المستوى المعرفي

 3تؤثر المشاهدة المطولة لألطفال دون  مناقشة الفرضية الجزئية الثالثة: -5-2-3
 الطفولة المتوسطة.سنوات للتلفاز على النمو االجتماعي في 

مظاهر التشير نتائج الدراسة و التي ركزت على النمو االجتماعي كمظهر ثالث من 
وهي ، المهارات االجتماعيةبعض  ضعفا في األداء فيأظهرت  أن حاالت الدراسة ،النمائية

في بعد  أداء حاالت الدراسة علىرة التواصل حيث أثر ضعف األداء في اللغة التعبيرية مها
 في األداءكذلك ظهر مستوى أقل   .أقل ممن هم في عمرهم الزمني التواصل و الذي ظهر

في مهارات التنشئة االجتماعية و التي تعتمد باألساس على عالقات الطفل باآلخرين سواءا 
 راشدين أو األقران، حيث يظهر تأثر األداء بضعف مهارات التواصل. كانوا

نتيجة المشاهدة كان  ،مرحلة المهدتأخر النمو االجتماعي ألطفال الدراسة في يتبين لنا أن 
مع  بالتواصلاألطفال اهتمام  قلةظهر من خالل  ذيو ال زلشاشة التلفاو الفردية المطولة 
التفاعل مع المحيطين بهم، إضافة إلى ذلك تعلقهم بشاشة التلفاز بدل ضعف ، و اآلخرين

إلى قلة التواصل االجتماعي لهذا التأخر العامل األساسي جع و ير  التعلق بشخص إنساني.
( أن 2009يشير سيد أحمد و الشربيني )ففي ذات السياق المرحلة.  لكمع األطفال في ت

قلة االحتكاك االجتماعي من بين العوامل المهمة التي تؤدي إلى تأجيل نمو الطفل 
تأخر الدراسة الحالية تشير إلى أن  اجتماعيا في مرحلة المهد. لكن ما توصلت إليه نتائج

خاصة بعد إيقاف المشاهدة أو  ،متد إلى بداية الطفولة المتوسطةالنمو االجتماعي لم ي
و زيادة االحتكاك االجتماعي مع مع استثارة المحيط  انخفاض معدلها بشكل ملحوظ

أطفال الدراسة و المتعلقة باالعتماد على النفس و المشاركة و التعاون فمهارات األطفال، 
مهارات في ال اضعففي حين أظهروا أظهر فيها األطفال أداءا متناسبا مع مرحلة نموهم، 

و التي كان األداء فيهما أقل من العالقات مع اآلخرين بالتواصل و االجتماعية و المتعلقة 
بشكل ملحوظ  هاتأثر داء في مهارات التنشئة االجتماعية هو العمر الزمني. و ما يفسر األ

تفق مع دراسة ميستري النتائج المتوصل إليها تو بالتالي  .بضعف مهارات التواصل
 ,Mistry, Minkovitz, Strobino  (2007)كيفومينكوفيتز وستروبينو و بوريزكوو 
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Borizkowski    للتلفاز  طفال المطولةاألمشاهدة عدم وجود عالقة بين و التي تشير إلى
 . النصفسنوات و  5مهاراتهم االجتماعية في عمر و مبكرة من نموهم فقط في مرحلة 

و في األخير نستنتج و استنادا للنتائج التي تم التوصل إليها أن المشاهدة المطولة 
تأثيرها تؤثر على النمو اللغوي و المعرفي بالدرجة األولى و للتلفاز سنوات  3لألطفال دون 

 .على النمو االجتماعي ما هو إال تأثير نسبي
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 ةـــــــمـــــــــــاتــــــخ
والتي لشاشة التلفاز، حاولنا من خالل هذه الدراسة أن نبرز تأثير المشاهدة المطولة 

سنوات، على النمو اللغوي و المعرفي  3من طرف األطفال دون  يومياتتعدى الساعتين 
تعد واالجتماعي في الطفولة المتوسطة التي تتزامن مع مرحلة المدرسة االبتدائية األولى. 

يكون فيها الطفل في أمس الحاجة هي مرحلة و بالغة األهمية،  فترة نمائيةمرحلة المهد 
  .ة، و التفاعل مع البيئخرينلتواصل مع اآلل

األطفال يوضعون أمام شاشة التلفاز في أن و تشير الدراسة النظرية و الميدانية 
 ، كماساعات 6فترات مشاهدتهم اليومية بين الساعتين و أكثر من  راوحتتعمر مبكر جدا، 

و توفير  و دافع للتعلم ،و التهدئة ،تتباين دوافع وضعهم أمام الشاشة بين دافع للترفيه
لكن وضع الطفل في عمر مبكر جدا أمام شاشة التلفاز لساعات مطولة  .الراحة لآلباء

بمفرده، و التي يغيب فيها أي شكل من أشكال التواصل و التفاعل أثناء مشاهدته التلفاز، 
يحرمه من إكتساب الخبرات الضرورية في المرحلة الحسية الحركية التي تعتمد باألساس 

كّون معالمه المكانية يحتاج الطفل فيها أن يعلى الحواس و النشاط الحركي، و التي 
. خالل  تفاعله مع البيئة المحيطة منو قدراته على التفاعل االجتماعي  والزمانية،

المعرفي  فمشاهدة الطفل المطولة للتلفاز ال توفر له الخبرات الحسية التي يحتاجها لتطوره
اللعب و التفاعل االجتماعي مع واللغوي في مرحلة المهد، كما ال تستثير قدراته على 

اآلخرين، و ال تحفزه على التعلم، بل تؤثر و تعيق نموه السليم بحيث يمتد هذا التأثير إلى 
التي تعد من أهم مراحل الطفولة كذلك هذه المرحلة  . بداية مرحلة الطفولة المتوسطة

على ها قدراته ينمي خالل ، ودائرة الطفل االجتماعيةفيها تتسع  ،وأساس خبرات الطفل
  تحدد مدى تحصيله الدراسي.التي  ات األكاديميةر و يكتسب العديد من المهاالتعلم 

تؤثر على النمو لألطفال المشاهدة المبكرة و المطولة و خلصت دراستنا إلى أن 
فبالرغم من التطور اللغوي الذي أحرزه أطفال الدراسة  .اللغوي و المعرفي بالدرجة األولى

مشاهدتهم التلفاز أو خفض معدلها بشكل ملحوظ، و إتاحة الفرص لهم للتواصل بعد إيقاف 
تظهر امتداد تـأثير المشاهدة نتائج الدراسة الحالية . إال أن مع البيئة المحيطة و التفاعل
فرغم قدرة األطفال على فهم  سنوات. 7و  6في عمر  النمو اللغوي المطولة على  المبكرة و
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و الذي يظهر من خالل  أنهم يظهرون ضعفا في اللغة التعبيرية، ستقبالية إالاللغة اإل
، القدرة على التعبير اللفظي بجمل طويلة و مركبة ضعفضعف الحصيلة اللغوية، و 

، و هو ما ال يتناسب مع المرحلة العمرية التي باإلضافة إلى صعوبة تكوين مفاهيم لغوية
   ينتمون إليها.
تأثير المشاهدة إبراز أهم ما تمكنا الوقوف عليه من خالل هذه الدراسة هو  و لعلّ 

نتباه و الذي يميزه ضعف اإلفي الطفولة المتوسطة. المبكرة و المطولة على النمو المعرفي 
حل المشكالت  و التي تعتمد علىللمعلومات و التركيز، و استخدام المعالجة المتسلسلة 

إظهار أطفال الدراسة لمستوى من األداء في مهارات القراءة  بطريقة متسلسلة. إلى جانب
كما أظهرت الدراسة إكتساب األطفال  وفك الرموز و ضعف أدائهم في مهارات الحساب.

 و يتعلق األمركان األداء فيها مناسبا لعمرهم الزمني، و التي ، لبعض المهارات االجتماعية
اون و المشاركة االجتماعية، و مهارات بمهارات االعتماد على النفس و مهارات التع

التنشئة االجتماعية و التي كان فيها األداء متوسطا نسبيا. فقدرة األطفال على إقامة 
، ترتبط باألساس بمهارات التواصل التي أظهر فيها األطفال أداءا عالقات مع األخرين

   .ضعيفا
 نو الذيفي مرحلة المهد األطفال الذين وضعوا أمام شاشة التلفاز و عموما  فإن  

 مع تأخر شملتهم هذه الدراسة أظهروا تأخرا في النمو اللغوي و بطءا في النمو المعرفي
في بداية مرحلة الطفولة المتوسطة و التي  كتساب بعض المهارات االجتماعيةإفي  بسيط

و استعداد تتزامن مع بداية مرحلة المدرسة االبتدائية، و ما تحتاجه هذه المرحلة من إعداد 
على المستوى المعرفي واللغوي  نخص بالذكرعلى مستوى جميع مظاهر النمو و 

. و ألن عملية النمو عملية تراكمية تنبني فيها كل مرحلة على المرحلة التي واالجتماعي
يحقق إمكاناته النمائية. يحتاج فيها أن  مظاهر الطفلفيما بينها تسبقها، و ترتبط و تتكامل 

المعرفي و االجتماعي  أمثل من النمو اللغوي و و أن يصل إلى مستوى الكاملة في النمو، 
     تقدمه ونجاحه الدراسي.حتى يتمكن من تحقيق 
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الدراسة الحالية نعرض  من نتائج فييه لالتوصل إ متابناءا على م :الدراسة إقتراحات 
 اإلقتراحات التالية:

 ألبنائهم. استخدام شاشة التلفاز كحاضنة إلكترونيةتجنب اآلباء  على -
 .بمفرده سنتين أمام شاشة التلفازال دون الطفل  عدم ترك -
مع مراعاة مشاركة اآلباء  ،سنوات بأقل من ساعتين يوميا 3-2السماح لألكبر سنا من  - 

 .أو شخص آخر الطفل أثناء المشاهدة
 يحل محل التفاعل المباشر مع األشخاص.دم االعتقاد بأن التلفاز يمكن أن ع -
 للعب و التفاعل مع البيئة و استكشافها. سنوات 3لألطفال دون إتاحة الفرص  -
سنوات لمشاهدة برامج تلفزيونية تعليمية حتى و إن كانت  3تجنب وضع األطفال دون  -

 موجهة خصيصا لهم.
ة األهمية و ال يمكن لشاشة سنوات للتفاعل مع اآلخرين بالغ 3حاجات الطفل األقل من  -

 التلفاز أن تحل محله.
سنوات على اكتساب  3 لتحفيز الطفل دون  كوسيلة  شاشة التلفازعدم االعتماد على  -

 الذين يتأقلمون مع وتيرة نموه اللغوي  لتفاعل مع األشخاصيحتاج إلى ا الطفلف ،اللغة
 .ويستجيبون لمحاوالته التواصلية

يبقى من الوسائط األكثر فعالية إلكتساب  عن طريق التفاعل مع شخص أخر التعلم -
 خبرات جديدة.

يبعده عن النشاطات الحركية لفترات طويلة  الطفل أمام شاشة التلفازوضع  إن -
 مع المحيطين به. تفاعلالو للبيئة المحيطة ستكشافية اإل

  :توصيات الدراسة
سنوات  3ل دون حول تأثير مشاهدة الطفالوطنية إجراء مزيد من الدراسات اإلهتمام ب -

 الدراسي.للتلفاز على تحصيله 
االهتمام بالدراسات التتبعية لألطفال الذين وضعوا أمام شاشة التلفاز في عمر مبكر  -

 من أجل التعرف على تأثيراتها القصيرة و الطويلة األمد.
سنوات  3لألطفال دون  اآلباء بمخاطر المشاهدة المطولة و الفردية تحسيستوعية و  -

 للتلفاز. 
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حول تأثير مشاهدة الطفل  على المستوى الوطني و العربيإجراء مزيد من الدراسات  -
 ماغ.سنوات للتلفاز على نمو الد 3دون 

ضرورة إعالم الجهات الحكومية المخولة بمنح الرخص إلنشاء قنوات موجهة لهذه  -
 مراعاة خصوصية هذه المرحلة.الفئة العمرية ب
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 ترجمة المصطلحات المستخدمة في الدراسة

 العربية اإلنجليزية
Conservation اإلحتفاظ 
Number Conservation اإلحتفاظ بالعدد 
Mass Conservation اإلحتفاظ بالكتلة 
Quantity Conservation اإلحتفاظ بالكمية 
Attention اإلنتباه 
Cognitive Structures معرفيةاألبنية ال  
Academic  Achievement               التحصيل الدراسي 
Mathematical Achievment التحصيل في الرياضيات 
Analysis التحليل 
Classification التصنيف 
Socialization التنشئة االجتماعية 
Interaction التفاعل 
Social Interaction التفاعل االجتماعي 
Perceptual Organization التنظيم اإلدراكي 
Adaptative Behavior السلوك التكيفي 
Non Interactive Screen الشاشة غير التفاعلية 
Concrete Operation العمليات العيانية 
Middle Childhood الطفولة المتوسطة 
Play اللعب 
Receptive Language اللغة االستقبالية 
Expressive Language اللغة التعبيرية 
Stimuli المثيرات 
Reflexive Schemes المخططات المنعكسة 
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Viewing المشاهدة 
Simultaneous Process المعالجة المتزامنة 
Sequential Process المعالجة المتسلسلة 
Reversibility المعكوسية 
Creative Boredom الملل اإلبداعي 
Social Skills  االجتماعيةالمهارات  
Social Development النمو االجتماعي 
Emotional development نفعاليالنمو اإل  
Motor development النمو الحركي 
Sensory development النمو الحسي 
Language Development  النمو اللغوي 
Cognitive Development النمو المعرفي 
Distractibility تشتت االنتباه 
Problem Solving حل المشكالت 
Background Television  التلفازخلفية  
Object Permanence دوام الشيء 
Secondary Circular Reactions ردود الفعل الثانوية 
Primary Circular Reactions ردود الفعل الدائرية األساسية 
School Readiness Skills مهارات االستعداد للمدرسة 
Communication Skills مهارات التواصل 
Numeracy مهارات الحساب 
Reading Skills مهارات القراءة 
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 جدول نقاط القوة و نقاط الضعف: 1 الملحق رقم
بارات الفرعية مقارنة نقطة السلم الخاصة بكل اختبار فرعي مع متوسط نقاط سلم الطفل في االخت

 للسيرورات العقلية
 يوم 30أشهر و  5سنة و  12يوم إلى  0أشهر و  6سنوات و  2من 

مستوى  السن
 الداللة

النافذة 
 السحرية

التعرف 
على 

 االشخاص

حركات 
 اليد

التعرف 
على 
 االشكال

التذكر 
االني 

 ملألرقا

تسلسل  المثلثات
 الكلمات

المصفوفات 
 المتناظرة

الذاكرة 
 الفضائية

سالسل 
 الصور

2 
1/2 

0.5 
0.1 

4 
5 

4 
5 

4 
4 

5 
6 

4 
5 

     

3 0.5 
0.1 

4 
5 

4 
5 

4 
5 

4 
5 

3 
4 

     

4 0.5 
0.1 

5 
6 

4 
5 

5 
5 

4 
5 

3 
4 

2 
3 

4 
5 

   

5 0.5 
0.1 

  4 
5 

4 
5 

4 
4 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

4 
5 

 

6 0.5 
0.1 

  4 
5 

4 
5 

3 
4 

3 
3 

3 
4 

4 
5 

5 
6 

3 
4 

7 0.5 
0.1 

  4 
5 

4 
5 

4 
5 

3 
4 

4 
4 

4 
4 

4 
5 

4 
5 

8 0.5 
0.1 

  4 
5 

5 
6 

4 
4 

3 
4 

3 
4 

3 
4 

4 
5 

3 
4 

9 0.5 
0.1 

  4 
5 

5 
6 

4 
4 

4 
5 

4 
5 

4 
5 

4 
5 

5 
6 

10 0.5 
0.1 

  4 
5 

4 
5 

4 
4 

4 
5 

4 
4 

4 
5 

4 
5 

5 
6 

11 0.5 
0.1 

  4 
5 

4 
5 

4 
5 

4 
4 

4 
4 

3 
4 

5 
5 

5 
6 

12 0.5 
0.1 

  6 
7 

4 
5 

4 
5 

4 
5 

4 
5 

4 
5 

4 
5 
 

5 
6 

 

 



 
 

157 
 

مقارنة النقاط المعيارية لكل إختبار فرعي بمتوسط النقاط  جدول يوضح :  2الملحق رقم 
 المعيارية الختبارات المعارف الفرعية

 يوم 30أشهر و 5سنة و  12يوم إلى  0شهر و  0سنوات و  3من 

 
 السن

 
مستوى 

 الداللة

التعبير 
 الشائع

شخصيات 
وأماكن 
 معروفة

قراءة وفك  األلغاز الحساب
 الرموز

 قراءة وفهم

 بالدرجات المعياريةالفرق 
3 0.05 

0.01 
18 
22 

15 
18 

14 
17 

15 
19 

  

4 0.05 
0.01 

15 
19 

15 
18 

12 
15 

15 
18 

  

5 
 

0.05 
0.01 

 14 
17 

13 
16 

16 
19 

10 
12 

 

6 0.05 
0.01 

 13 
16 

10 
13 

13 
15 

9 
11 

 

7 0.05 
0.01 

 17 
20 

17 
21 

17 
20 

13 
16 

13 
15 

8 0.05 
0.01 

 14 
17 

13 
15 

14 
17 

14 
17 

16 
20 

9 0.05 
0.01 

 14 
17 

12 
15 

15 
18 

16 
19 

16 
20 

10 0.05 
0.01 

 14 
16 

13 
15 

17 
21 

16 
20 

18 
22 

11 0.05 
0.01 

 13 
16 

14 
17 

16 
19 

20 
24 

18 
21 

12 0.05 
0.01 

 14 
17 

12 
15 

14 
18 

15 
18 

17 
21 
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اط المعيارية للسيرورات جدول يوضح الفروق الدالة إحصائيا بين النق:  3الملحق رقم 
 والمعارف في مرحلة ماقبل المدرسة ومرحلة المدرسةالعقلية 

 /المتسلسلة مستوى الداللة الفترة العمرية
 المعارف

  /المتزامنة
 المعارف

 المعارف /المركبة 

 الفرق الدال إحصائيا بين النقاط المعيارية
2.6 -4.11 0.05 22 

28 
22 
27 

20 
25 

5.0 -12.5 0.01 16 
20 

15 
19 

14 
17 
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مقارنة بين الساللم الكلية: الفروق الدالة بين الدرجات المعيارية  -جدول :4الملحق رقم 
 يوم 30أشهر و 5سنة و 12يوم إلى  0أشهر و 6للساللم الكلية من سنتين و

 
 

 السن
 

مستوى 
 الداللة

 السيرورات العقلية والمعارفمقارنة بين  مقارنة بين السيرورات العقلية
المتسلسلة /  المتسلسلة/ المتزامنة

 المعارف
المزامنة/ 
 المعارف

السيرورات المركبة/ 
 المعارف

 المعيارية الدرجات الفرق بين
2 1/2 0.05 

0.01 
19 
25 

30 
37 

29 
37 

29 
36 

3 
 

0.05 
0.01 

19 
25 

21 
26 

19 
24 

18 
22 

4 0.05 
0.01 

15 
20 

16 
20 

17 
20 

15 
18 

5 0.05 
0.01 

16 
21 

17 
21 

16 
20 

15 
18 

6 0.05 
0.01 

14 
18 

14 
17 

14 
17 

12 
15 

7 0.05 
0.01 

15 
20 

16 
20 

14 
18 

13 
17 

8 0.05 
0.01 

13 
18 

14 
18 

14 
17 

13 
16 

9 0.05 
0.01 

15 
20 

15 
19 

16 
19 

14 
17 

10 0.05 
0.01 

16 
22 

17 
21 

17 
21 

15 
18 

11 0.05 
0.01 

15 
20 

17 
21 

14 
18 

14 
17 

12 0.05 
0.01 

18 
23 

19 
23 

16 
20 

15 
18 
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 القيمة التساعية مقارنة بالدرجات المعيارية لمقياس فينالند: 5 الملحق رقم

الدرجة 
 المعيارية

 التساعي
 

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة  التساعي
 المعيارية

الدرجة  التساعي
 المعيارية

الدرجة  التساعي
 المعيارية

 التساعي

 من أعلى
160 
159 
158 
157 
156 
155 
154 
153 
152 
151 
150 
149 
148 
147 
146 
145 
144 
143 
142 
141 
140 
139 
138 
137 
136 
135 
134 
133 
132 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

131 
130 
129 
128 
127 
126 
125 
124 
123 
122 
121 
120 
119 
118 
117 
116 
115 
114 
113 
112 
111 
110 
109 
108 
107 
106 
105 
104 
103 
102 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
6 

101 
100 
99 
98 
97 
96 
95 
94 
93 
92 
91 
90 
89 
88 
87 
86 
85 
84 
83 
82 
81 
80 
79 
78 
77 
76 
75 
74 
73 
72 

 

 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
2 

71 
70 
69 
68 
67 
66 
65 
64 
63 
62 
61 
60 
59 
58 
57 
56 
55 
54 
53 
52 
51 
50 
49 
48 
47 
46 
45 
44 
43 
42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

41 
40 
39 
38 
37 
36 
35 
34 
33 
32 
31" 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 

أقل من 
20 

 
 
 
 
 

1 



 
 

161 
 

 

 جدول العمر المكافئ للدرجات الخام ألبعاد المقياس الرئيسي:  6 الملحق رقم

 العمر المكافئ للدرجات الخام ألبعاد المقياس الرئيسي
 الدرجات الخام العمر المكافئ

 التنشئة العامة الحياة اليومية التواصل 
 22-0 15-0 19-0 1أقل من 

1 20-43 16-41 23-42 
2 44-49 42-61 43 -55 
3 50-70 62-74 56-65 
4 71-79 75-88 66-72 
5 80-86 89-97 73-79 
6 87-92 98—105 80-84 
7 93-96 106-112 85-89 
8 97-102 113-119 90-93 
9 103-107 120-125 94-97 

10 108-111 126-130 98-100 
11 112-114 131-135 101-103 
12 115-118 136-139 104-106 
13 119-121 140-143 107-109 
14 122-124 144-147 100-112 
 فأعلى 113 فأعلى 148 فأعلى 125 15
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 لجميع األعمارجدول مستويات السلوك مقارنة بالدرجات المعيارية  :7 الملحق رقم

 

 الدرجات المعيارية مستوى السلوك
 

 فما فوق  160 -131من  مرتفع
 130 -116 فوق المتوسط
 115-85 متوسط

 84-70 أقل من المتوسط
 69- 20أقل من  منخفض
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 :د الرئيسية لمقياس فينالندايبين متوسطات الدرجات الخام لألبع: 8 الملحق رقم

 التنشئة االجتماعية الحياة اليومية مهارات التواصل العمر الزمني
 المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي 

0 13.4 12.3 19 
1 30.3 30 37 
2 47.7 34 43.8 
3 61 60 55.7 
4 68.7 74.5 63.8 
5 74.5 87.9 71.8 
6 88.5 102.4 81.9 
7 101.6 112.7 85.3 
8 105.9 121.5 90.2 
9 113.5 129 96.1 
10 116.6 134.8 101.3 
11 112.9 134 101.1 
12 118.1 139 107.9 
13 122.7 146.7 113.7 
14 120.6 148.4 114.1 
15 120.6 146.1 114.5 
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   K.ABC بطاقة اإلجابة الخاصة ببطارية النمو النفسي للطفل :9ملحق رقم 
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