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  * ترحب %لة �لتقو� # هذ� �لز��ية ”�لتقو� منكم ��ليكم“ �ميع �ملسامها� من قر�ئها �لكر��.

 * تع� �ملسامها� عن ���� �لقر�� �ليس بالضر��
  عن ��� ��لة.

�ل�يد �إللكتر�� altaqwa@alislam.

By Air Mail

طفلك 
	لتلفا�
ال �تلف �ثنا� �� جها� �لتلفا� قد �خل 
كل بيت �لد$ بعض �ألسر �خل كل 
غرفة لد(جة �نه �صبح عند �لصغا( من 
��لشر=،  كاألكل  �حليا?   Cضر�(يا
قبل  عيوFم  تلتقطه  ما  Kخر  �نه  كما 
�لنوX، حيث يتشربو� منه سلوكياִדم 
ما  بتقليد كل  �ليومية �]لك  ��فعا\م 
يشاهد�نه بد�� �عي. �من �ملالحظ 
هذ�   Xما� �بنها   eتتر �ألسر? حني   ��
�جلها� ال تظن �نه سيكو� فريسة له. 
 kmتأث  Xما� تضعه  �حلقيقة   t �لكنها 
�لقو} صوًتا �صو(? بـما uتويه من  
مشاهد عنيفة �{لة باألخال|. �ير$ 
�ألطفا~  بر�مج   �� �ملالحظو�  بعض 

 kُتظهر مما  �كثر  عنف  مشاهد  ُتظهر 
�لكبا( �ال �لو هذ� �ألمر من  بر�مج 

�فالX �لصو( �ملتحركة.
�مما ال شك فيه �� {اطر مشاهد �لعنف 
ُتوجد  للمشاعر  من جتريد  تسببه  �ما 
�ألطفا~  باملخاطر.  فإ�  مليئا  مناخا 
عا�?  �ثا(ִדم  ينقلو�  ��ملر�هقني 
�عنفهم �� مد�(سهم t �ليوX �لتا�، 
�ثنا�  مزعجة   Cمناما يشاهد��   ��
�ألمو(  تنتهي   �� ميكن  كما  نومهم. 
 t بـمأسا? فعلية عندما يرغب هؤال�
تنفيذ �� تقليد ما شاهد�k من جر�ئم 

على شاشة �لتلفا�.
�ملشاهد?   Xألفال� عد�  تفاقم  �كلما 
�لعنف  لد(جة  �لطفل  تقييم  يضعف 

 =.�.X �لدكتو(  �لكرمي  �أل�   *
توقف  حو~  �ستفسر  (�لسعو�ية) 
�إلنترنت،  شبكة  ع�  �جلماعة  موقع 
من  متكنه   Xلعد �سفه  عن  ��عر= 
"�لتقو$"  ملجلة  عد�ين  Kخر  قر��? 

ع� �ملوقع.
- تعتذ( �سر? "�لتقو$" با�ها �نيابة 
على  �ملوقع  عن  �ملشرفة  �للجنة  عن 
توقف �خلدمة �]لك ألسبا= ���(ية 
�تقنية عديد? �تعدكم بإعا�? تشغيل 
�ملوقع عن قريب �نشا� �هللا، �تشكر 

لكم عنايكتم ��هتمامكم. 
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�Fا تلعب  ��لصو( �إلجر�مية. حيث 
��( �حلقنة �ملخد(?، حيث يشعر �� 
مناظر �لعنف �صبحت ال تثm شفقته 
��نسانيته. �ال يتوقف �ألمر �� هذ� 
 mحلد بل �� �لطفل يصبح مستقبًال غ�
�لذين  �حلقيقيني  بالضحايا  مكتر¢ 

يتعرضو� لعد��� ما.
�ألطفا~  من  ��فر  قسط  يعا�  كما 
 Cلساعا �لتلفا�  يشاهد��  �لذين 
مطولة من هذيا� ]ه¤، فهم �افو� 
�لبيت،  خا(¥  باألما�  يشعر��  �ال 
��لشح  �ألنانية  نسبة  لديهم  �تتفاقم 

�مييلو� �� �لعد��نية �ملفرطة.
كما ميكننا �لتأكيد بأ� �لعنف �ملرئي 
 Cالستجابا� يزيد  �لتلفزيو�  ع� 
�لعد��نية لد$ �لصغا( �ًيا كا� �لوسط 
 �� منه  ينحد(��  �لذ$  �الجتماعي 

�ملستو$ �لتعليمي �لذ} �صلو� �ليه.
 Cالنعكاسا� �هم  نذكر  يلي  �فيما 
عن  تنتج  �ل¦  ��لسلبية  �إل§ابية 

مشاهد? �ألطفا~ للتلفا�.

	النعكاسا� 	إل�ابية
ثـقة  �ألطـفا~  ُيكسب   -
��حليا?. �لعا¨  ©و  �كثر 

خال~  من  �ألطفا~  يتعلم   -
�حليا?  نسيج  �لكبا(   Cمسلسال
.ªلنا� بني   Cلعالقا�� �الجتماعية 

��ملعا�   Cملفر��� حصيلة  تزخر   -
�للغوية لد$ �لطفل.

	النعكاسا� 	لسلبية
�جلسد}  ��لتعب  �لعينني  �(ها|   -
نتيجة �جللوª �لطويل بشكل غm مريح.
�لد(�سي �لتحصيل  على   mلتأث�  -

للعزلة  يؤ�}  �لطويل  �ملكو¢   -
�لتلفا�  باعتبا(  �آلخرين  عن 
�الجتماعية.  Cلعالقا� عن  بديًال 

��لقو?  �لعنـف   Xستخـد��  -
�ملشاكل. حلل  (ئيسية  كوسائل 

�ألخالقي  �ال©ال~   ��  Xإلجر��  -
 Xفال� مشاهد?  عن  ينجم  قد  �لذ} 
¬ريتها. �تقليد  �لكبا(   Cمسلسال�

�قلة  ��خلمو~  �لكسـل   -
�لسمنة.   �بالتا�  �حلركة 
�لطفل   mتفك� �بد�  على  �لتعتيم 
 Cحيث يصبح ¬ر� متلقى للمعلوما

�لسلبية ��� �لتفكt m جو�نبها.


� 	آلبا!�
  �§ب �� ننوt k هذ� �ملقاX بالد�( 
�لفعا~ �لذ} §ب �� يقوX به �آلبا� 

حلماية �طفا\م:
�لتلفزيو�  مشاهد?  من  �لتقليل   -
ساعتني   �� لساعة  �ملد?  �حتديد 
�ل��مج. بنوعية   Xالهتما� مع 

خا(¥  �لتلفزيو�  �جهز?  �ضع   -
حجر�C �ألطفا~ �ُيستحب �ضعها 
t �كثر �ألماكن ظهوً(� t �ملنـز~، 
ح° ال ينعز~ �لطفل عند مشاهدִדا.

�ل��مج  ±تو$  على  - �الطال 
تلك  ح°  �ألطفا~،  يشاهدها  �ل¦ 

�ملخصصة \م.
�ل¦  �ألطفا~  �سئلة  عن  - �إلجابة 
يستجد  ما  حو~  �]هاFم   t تد�( 
شاهد�ها،  مفاهيم  من  عليهم 

�تصحيح معتقد�ִדم �خلاطئة.
برنامج  ملشاهد?  فقط  �لتلفا�  فتح   -

]�C قيمة.
فيما  �لتفريق  على  �لطفل  -  تعويد 
يشاهدk بني �لو�قع ��خليا~، ��لتأكيد 

.kتقليد كل شي� ير� Xعلى عد
- §ب �� يتعو� �لطفل على �نتقا� ما 
يشاهدk، ��خذ (�يه فيما يتم عرضه 

��(شا�k حو~ �ل��مج �لنافعة.
- �� يكو� �لو�لد�� مثًال جيًد� �قد�? 
حسنة t �لتقليل من مشاهد? �لتلفا�.

- �عط نشاط³ بـديًال للطفـل عن 
�أللعا=  كمما(سة  �لتلفا�  مشاهد? 
نا�}   ��  Xالنضما�  �� �حلد�ئق   t

(ياضي.

ــق ــصــدي ــة 	ل ــا' ــس م
X.. (تونس)


