
 

 على أطفالناسحر اإلعالم استثمار 
 

 مهارات مربي المبدعين سلسلة 
 لخزرجي ي انأماكتبت 

 .هذا هو المقال األول في السلسلة وهللا أسأل أن يوفقنا

التي يجدر االهتمام بها في ظل مستحدثات ت التربوية الطفولة ومهارات مربي المبدعين من الموضوعا مإعال
  ، هوتحديات عصر المعرفة والمعلومات التي نحيا

واإلنترنت على  من السيطرة الفكرية للفضائيات وبعض وسائل اإلعالمبين في عصرنا هذا يالحظ المر 
هما للمؤسسات مساإليه البحوث التربوية من أن اإلعالم واالنترنت أصبح  سلبا، وما أشارتبا و ، إيجاأطفالنا

 في التأثير على النشء.التربوية 
  

ية، ومصدر قوتها الحقيقية، واستمرار مسيرتها نحو عمارة الكون، والقيام بواجب األطفال هم مستقبل البشر  
َوِإْذ َقاَل َربَُّك  ﴿:- عز وجل -والخير؛ يقول المولى  بالحق والعدل -عز وجل  -هلل  استخالف اإلنسان

َماَء َوَنْحُن ُنَسبِ ُح ِبَحْمِدَك َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِليَفًة َقاُلوا َأَتْجَعُل ِفيَها َمنْ ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِ ي   ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِ 
ُس َلَك قَ  [. واإلسالم يوجه اإلنسان إلى ضروريات خمس، هي: 30﴾ ]البقرة:  َتْعَلُمونَ اَل ِإنِ ي َأْعَلُم َما اَل َوُنَقدِ 

سالم على النسل للمحافظة ين، والنفس، والنسل والعقل، والمال، ومن هذا المنطلق جاء حرص اإلحفظ الد
 .على ِكيان المجتمع وبقائه

 ا: اإلعالم واإلنترنت على أطفالن إيجابيات
 .فة األطفال نحو العالم والحياة المحيطة بهمثقا زيد منقنوات األطفال ت ✓

 .ة اللغوية للطفلقنوات األطفال تزيد من الحصيل ✓

 .يسهم في تعليمهم دقة الوقت والمواعيد المحددة متابعة األطفال للقنوات الفضائية ✓

  رات التفكير.ينمي بعضا من مهامتابعة برامج المسابقات يعلم  ✓

 غة العربية.صحى إن كان ما يتم متابعته بالليدعم جانب التحدث للغة العربية الف ✓
  

 :أطفالنالى عوالنفسية  االجتماعيةالسلبيات 

 الطفل من التجربة الحياتية الفعلية انحرم. 

 روريًّا للنمو الجسمي والنفسيمن ممارسة اللعب الذي يعتبر ض حرمان الطفل. 



  ي اإلعالنات، وترديد شعاراتهافي حفظ أغان طاقات األطفال الهائلة وقدراتهم على الحفظيستنفذ. 

  نية، ويزرع في نفوسهم التمرد على الكبار، والتحرر من القيود األخالقيةاينمي المشاغبة والعدو. 

  الغرائز البهيمية مبكًرا عند األطفال، وإيقاد الدوافع الجنسية يحث بطرق غير مباشرة ومستترة على
 .سديةنفسية وجنضوج الطبيعي؛ مما ينتج أضراًرا عقلية و قبل ال

 لهم انخفض مستوى تحصي لماك ،للبرامج التليفزيونية والقنوات الفضائية كلما زادت مشاهدة األطفال
 ي وذكائهم.الدراس

 بنشاطات  يضيع الوقت الذي يمكن أن يستخدم على نحو أكثر فعالية، كما يمنع األطفال من القيام
 .أكثر فائدة

  التغذية بين األطفال، لحرصهم على عادات غذائية غير  ءالمفرطة وسو انتشار السمنة يساعد على
  .متوازنة

 قليص العالقة بين الطفل واألسرةت: 

 

بالوصول إلى معرفة ما كان ألسالفهم ليحصلوا عليها بعد  اإلعالم واالنترنت سمحا لألطفالوجدير بالذكر أن 
من الواجب معرفة أدوار المربي الستثمار هذه التقنيات في صالح الغاية من  ومن هنا كانر، ذلك السن بكثي
 واستثماره. نوضح جانبا من مهارات مربي المبدعين وأدواره نحو إعالم الطفلالمقال القادم التربية.. وفي 

 تحياتي أماني الخزرجي.

 


