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مقدمة:
الصــورة ماكفــئ للواقــع توضــع أمــام املتلــي يف شــل افــرتايض، فتجعــل العــامل مرئيــًا 
ميكــن اســتحضاره واإلمســاك بــه، ويه يف عرنــا هــذا حتيــط باإلنســان مــن لك جانــب، وقــد 

أصبحــت عالمــة مــن عالمــات التقــدم العــي واملعــريف.

والصــورة - كذلــك - يه البديــل املعــارص للكتــاب ولللكمــة املقــروءة، ويه البديــل لطرائــق 
التعلــمي اإللقائيــة، أهسمــت وتهســم يف التواصــل بــني البــرش.

ــاة  ــواع الصــور انتشــارًا وتأثــريًا يف حي ــر أن ــل أكثـ ــدًا متث ــة حتدي والصــورة التلفزيوني
اإلنســان لوجودهــا يف لك بيــت، ولتأثريهــا الكبــري عــىل الكبــري والصغــري عــىل حــد ســواء. 

ولـــدورها الفاعــل يف نقــل اخلــربات، وتوجيــه الــرأي العــام.

ولعــل أكــر فــائت املجمتــع تأّثــرًا بالصــورة التلفزيونيــة مه األطفــال بســبب عدد الســاعات 
الكبــري الــذي يقضونــه أمــام شاشــات التلفزيــون، ولهسولــة تأثــر هــذه الفئــة مبــا تشــاهد ســواء 

عــىل املســتوى العاطــي أو املعريف. 

والصــور التلفزيونيــة باتفــاق أغلــب الدارســني النفســانيني، هلــا تأثرياهتــا الســلبية 
الكثــرية عــىل األطفــال، ولكــن هــذا ال مينــع مــن أن هلــا إجيابيــات كثــرية كذلــك. فالصــور 
التلفزيونيــة ميكــن أن تكــون وســيلة الخــرتاق اإلدراك الــذايت عنــد الطفــل مــن خــالل إدراكــه 
لذاتــه يف مقابــل اآلخــر واألشــياء والعــامل، مكــا ميكــن أن ختــرتق الــويع املعــريف للطفــل مــن 

ــا. ــداع وغريه ــاكر وإب ــال وابت ــن خي ــة م ــه املعرفي ــه لقدرات خــالل إدراك

ــة وجــب التعامــل معهــا وفــق املهنــج  ومبــا أن الصــورة التلفزيونيــة يه أداة غــري لغوي
الســمييايئ، ألنــه األصلــح لفهــم جوانــب الصــورة املتعددة، وكيفيــة إدراك الطفل هلــا.  وانطالقًا 

مــن هــذا الطــرح فقــد مت تقســمي الدراســة إىل ثالثــة عنــارص أساســية:

1- مفهوم الصورة التلفزيونية ومجالياهتا.
2- املعاين اإلحيائية يف الصورة وكيفية إدراكها.

3- الطفولة من تكّون اإلدراك الذايت إىل المنو املعريف.
4- الصورة التلفزيونية وأشاكل تفعيل اإلدراك الذايت واملعريف عند األطفال.

أواًل ـ مفهوم الصورة التلفزيونية وجمالياتها:
أ- مفهوم الصورة التلفزيونية:

ــال صــّورت شــياًئ  ــا ُيصــّور، ويق ــا الشــل، ويه لك م ــا صــور، ومعناه الصــورة مجعه

دور الصور التلفزيونية
يف تفعيل اإلدراك الذاتي واملعريف عند األطفال
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ــن  ــة مشــتقة م ــة التيني ــًا فالصــورة: (Image) لكم ــا اصطالح ــل، أم ــه صــورة العق أي: صنعت
(Imago) أي:  متثيــل مصــّور تكــون ثنائيــة األبعــاد »الــرمس« و»التصويــر« أو ثالثيــة األبعــاد 
مثــل: »النقوشــات البــارزة والمتاثيــل«، أّمــا يف أصوهلــا اإلغريقيــة والالتينيــة فهــي تــرادف 

.(Borderie, 1972: 13) ــة ــاهبة واملامثل ــون« أي املش ــة »أيق ــًا لكم أيض

ــا التعريــف االصطــاليح يف املعــامج الســمييائية املتخصصــة فيحّدهــا بأهّنــا رســالة  أّم
متكونــة مــن عالمــات أيقونيــة، تطــّورت بتطــّور اإلعــالم والتكنولوجيــا الرمقيــة لتصبــح أنــواع 
كثــرية، حيــث قــام (بــول مــايس) بوضــع خطــة تصنيفيــة للصــور، جفــاءت يف صنفــني: 

الصنــف األول ميثــل الصــور املتحركــة، أمــا الصنــف الثــاين فميثــل الصــور الثابتــة.

ومصطلــح الصــورة مــرادف ملصطلــح (األيقــون)، وهــو يمشــل العالمــات الــيت تكــون فهيــا 
العالقــة بــني الــدال واملرجــع قامئــًة عــىل املشــاهبة والمتاثــل، ويه عبــارة عــن رســالة متكونــة 
مــن عالمــات أيقونيــة، هلــذا فسيســيولوجيا الصــورة جتعــل مــن نظريــة التواصــل مرجعهــا 

.(Burzlaff, 1990: 127)

والصــورة بانتقاهلــا مــن جمــال احلــس (احلــدس) إىل إطــار التعبــري (اللغــة). تكــون قــد 
ــة  ــص برسع ــة/ الن ــوم الكتاب ــري والتواصــل وخصوصــًا ملفه ــت جتــاوزًا يف جمــال التعب حقق
غــري مســبوقة يف جمــال اخــرتاع األدوات يف إطــار التجربــة احلضاريــة لإلنســان، ويف إطــار 
الفكــر العاملــي وأدواتــه. ومــن مَثَّ فقــد أهسمــت يف نقــل البرشيــة إىل مســارات جديــدة مبتكــرة 
يف جمــال التواصــل البــرشي ميكــن أن تؤســس لمنــط مــن املعرفــة قــامئ عــىل مفاهــمي جديــدة 

تمتــاىه مــع آليــة التســارع الــيت يفرضهــا تطــور التكنولوجيــا املعــارص.

ــور  ــدد امجله ــاع ع ــرًا الرتف ــة نظ ــة قوي ــل وســيلة اتصــال مجاهريي ــون فميث ــا التلفزي أم
ــة الــيت تســتغرقها هــذه الــرباجم، مكــا  الــذي يشــاهد براجمــه، وكذلــك ســاعات البــث الطويل
تتجــىل قــوة هــذه اآللــة أيضــًا يف غــى ســنهنا الثقافيــة، فهــي وســيلة اتصــال تركيبيــة متــزج 

ــة والصوتيــة واحلركيــة يف إرســالية واحــدة. بــني العنــارص البري

وهــو - بــال شــك - أداة تســمتيل رغبــة املســهتلك، وتنعــش غرائــزه، وتبعــث فيــه اإلحســاس 
بالمتــايه مــع لك مــا يظهــر عــىل الشاشــة مــن انتظــام يف احليــاة ويــرس يف احلصــول عــىل 
لك متطلبــات العيــش، ولعــل مــن أمه مــا يقدمــه التلفزيــون هــو إظهــاره لــألرسة المنوذجيــة، 
مكــا يــوحض ذلــك جــون بودريــار: “حنــن حنــاول أن خنلــق تطابقــًا بــني حيــاة بيوتنــا وصباغــة 
األرس الســعيدة الــيت يقدمهــا لنــا التلفزيــون، واحلــال أن هــذه األرس ليســت إال خمتــرًا 

.(Baudrillard, 1970: 314) ”مســليًا لــل أرسنــا

ب - جمالية الصورة التلفزيونية:
تمكــن مجاليــة الصــورة يف أهنــا تظهــر الــيء مــن وجهــة نظــر خاصــة، ومجاليهتــا تــربز 
مــن خــالل عــرض الــل أو اجلــزء جعــل األشــياء صغــرية أو كبــرية إبــراز أجــزاء معينــة مــن 
ــة األخــرى الــيت تصاحــب الصــورة يه احلركــة،  ــادة أو نقصــان احلجــم. امجلالي اجلســم زي
فاحلركــة املتقطعــة يف الاكمــريا ويف جهــاز العــرض هلــام تأثــري عــىل اإليقــاع امجلــايل 
للصــورة، وتكــون بفعــل العوامــل التاليــة، واإلحســاس جبــامل الصــورة الــذي يطــى عــىل فكــر 
املتلــي/ املتفــّرج نــاجت عــن مجموعــة مــن العوامــل الــيت أهسمــت يف خلــق هــذا امجلــال مهنــا:

1 - جمالية األشياء واألشكال:

تظهــر مجاليــة األشــياء يف ترتيهبــا يف حــز الشاشــة، وخلــق اإلحســاس بثالثيــة البعــد، 
وهــذه األشــياء حيركهــا عقــل املتلــي وإدراكــه وإحساســه، فيضيــف هلــذه األمكنــة معــى 
وتعبــريًا مجيــاًل، فريتبــط البعــد امجلــايل لألشــياء باألشــاكل مــن خطــوط مســتقمية ودوائــر 
ــد حيــث  ــورة يوج ــة املنظ ــطحات، (Joly, 1993: 112)، فامجلــال يف األشــياء احملسوس ومس
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يوجــد التناســب بــني األجــزاء، فــال يوجــد مجــال يف الــيء البســيط بــل يف املركــب ذي 
ــدر  ــة إال بق التناســب واملقيــاس، وال يوجــد يف اجلــزء، بــل يف الــل، فاألجــزاء ال تكــون مجيل
مســامههتا يف بعــث امجلــال يف الــل، غــري أنــه يرتتــب عــىل هــذا أن تكــون أجــزاء الــيء 

ــًا مــن أجــزاء قبيحــة. ــاًل مركب ــة، إذ ال ميكــن أن يكــون الــل مجي مجيل

2 - جمالية الشخصيات:

ترتبــط مجاليــة الخشصيــات ارتباطــًا وثيقــًا بــل مــا ميــت بصلــة إلهيــا، جفامليــة 
الخشصيــات تنبــع مــن طريقــة اســتعامل اللغــة، وطريقــة اســتخدام الوجــه واملــالحم وطريقــة 
اجللــوس مجاليــة اللبــاس خاصــة اللبــاس ذو األبعــاد الثقافيــة، فهــي الصــور الــيت ترمغنــا 
عــىل تذكــر ماضينــا األكــر بعــدًا، ولكــام اكنــت أكــر بســاطة جذبــت املشــاهد (بوطيــب، 2003: 

.(320

3 - جمالية األلوان واإلضاءة:

ــة يف  ــة فعال ــة بالغــة يف تشــكيل الصــورة، حيــث ُتهســم بكيفي ــوان ذات أمهي تعتــرب األل
ــايل، وتمكــن  ــق جــو وجــداين وانفع ــاه املشــاهد، وخل ــالغ الرســالة بشــاعرية جلــذب انتب إب
ــوان  ــن األل ــق تباي ــن طري ــة ع ــق امجلالي ــن خل ــوان يف حســن اســتخدامها، فميك ــة األل مجالي
وهــو التضــاد، فاألبيــض هــو نقيــض األســود، ويلعــب التبايــن دورًا كبــريًا يف تغــري مســاحة 
ــن  ــارة ع ــو عب ــث ه ــوان، حي ــني األل ــق ب ــاعرية التواف ــًا ش ــرازه، وأيض ــاكل وإب ــم األش أو جح
احتــاد موفــق لأللــوان ينشــأ عــن طريــق خاصيــة املصاهــرة والتقــارب املوجــود بــني األلــوان 

واحتاداهتــا البريــة (بوطيــب، 2003: 320).

أمــا اإلضــاءة فهــي الــيت جتســم األشــياء خللــق اإلحســاس هبــا، حيــث إن أي جســم مهــام 
بلــغ جحمــه أو شــلكه ال ميكــن أن يكــون لــه إحســاس بــري مــا مل تكــن هنــاك إضــاءة مســلطة 
ــة، فاإلضــاءة هلــا دور مهــم يف  هيلع، وهــذه اإلضــاءة ليســت بالــرورة أن تكــون اصطناعي
ــد املشــاهد مــن  ــه الصــورة عن ــذي جيــب أن ختلق ــة ال ــة املزاجي ــام، أي: احلال ــق اجلــو الع خل
مجاليــة وحيــرك خيــال املشــاهدين واملمثلــني، فينحــت أشــاكل األشــياء، وحيركهــا ويزيــد مــن 

فائــض ثراهئــا الــداليل، وحيــول األشــياء إىل رمــوز.

ثانيًا ـ املعاني اإليحائية يف الصورة وكيفية إدراكها:
ختتلــف اللغــة الطبيعيــة مــن حيــث خصائصهــا وتوظيفاهتــا عــن اللغــة البريــة، وهــذا 
مــا أدى بالدارســني إىل أن جيــدوا حــاًل هلــذا اإلشــاكل اجلوهــري والدقيــق ملرشوعيــة وجــود 
اللغــة الصوريــة، إذ جنــد كيســتيان ميــز أحــد أكــرب املشــتغلني عــىل الســميائيات البريــة، 
يقــول يف إحــدى مقاالتــه: »إن اللغــات البريــة تقــمي مــع بــايق اللغــات عالقــات نســقية متعــددة 
ومعقــدة، وال أمهيــة إلقامــة تعــارض مــا بــني اخلطابــني اللغــوي والبــري كقطبــني كبرييــن 
.(Metz, 1970: 06) »حيظــى لك واحــد مهنــام بالتجانــس والمتاســك يف غيــاب أي رابــط بيهنــام

فالرســالة اللســانية تقبــل التفكيــك إىل عنــارص يقــوم املتلــي بإعــادة تركيهبــا ليحصــل 
املعــى، يف حــني الرســالة البريــة تركيبيــة ال تقبــل التقطيــع إىل عنــارص صغــرى مســتقلة، 
ألهنــا ترابطيــة ختــزن يف بناهئــا دالالت ال تتجــزأ، والرســالة اللســانية تقــوم عــىل اخلاصيــة 

االعتباطيــة، أمــا الرســالة البريــة فهــي قامئــة عــىل املامثلــة واملشــاهبة. 

ــن  ــًا، وال ميك ــون ثابت ــورة ال يك ــى يف الص ــع فاملع ــا للتقطي ــدم قابليهت ــن ع ــًا م وانطالق
ــة، فالصــورة - عــىل حــد تعبــري بيغنــل (Bignell)-  »ســاحبة يف فضــاء  اإلمســاك بــه بهسول
ــذا  ــل، 2008: 43). وه ــده« (إمساعي ــذي تري ــف إلهيــا املعــى ال ــًا تضي ــن املعــى تنتظــر ذات م
الفضــاء مــن املعــاين جعلهــا متعــددة ال حتدهــا حــدود مثــل النــص اإلبــدايع املكتــوب، فهــو 
مفتــوح عــىل الــدالالت واملعــاين مــا تعــددت القــراءات، يقــول بــول فــورش: »وعــىل ذلــك فــإن 
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الصــورة أصبحــت متعــددة املعــاين، مفعناهــا ال ميكــن أن يكــون ثابتــًا أو قابــاًل للتفســري مــن 
ــل، 2008: 75).  خــالل الرجــوع إىل تركيهبــا الداخــيل« (إمساعي

وســندرس كيفيــة إنتــاج املعــاين الصوريــة، وكيفيــة إدراكهــا عنــد عملــني مــن أعــالم هــذا 
املجــال، ومهــا روالن بــارت وأمبريتــو إيكــو:

أ - عناصر إنتاج المعاني اإليحائية في الصورة عند بارت:

تســاءل روالن بــارت: كيــف نتواصــل بريــًا،، وكيــف نقــرأ رســالة بريــة، وحــاول 
اإلجابــة عهنــا يف حبثــه عــن عنــارص الســمييولوجيا الــيت طبــق بعضــًا مهنــا عــىل الصــورة، 
ويتضــح ذلــك يف مقـــاله (الرســالة املصــورة) (Message Photographique) الــذي نــرش يف 
كتابــه الهشــري: (Image-Musique-Texte)، وقــد وصــل إىل أن هنــاك مجموعــة مــن العنــارص 
 Barthes, 1987:) األساســية الــيت تؤثــر يف إنتــاج وتعميــق املعــاين اإلحيائيــة يف الصــورة

98) ويه:

:(Les Effets D’illusion) 1- التأثيرات الخادعة

ميكــن اســتخدام التقنيــة القدميــة مثــل املونتــاج اليــدوي أو الرتكيــب الرمقــي يف معليــات 
مــزج أكــر مــن صــورة يف صــورة واحــدة، ومــن مَثَّ معــى خمالــف عــن عرضهــا لوحدهــا.

:(Pose) 2 - وضعية الصورة

ــا  ــة اخلاصــة املعمتــدة يف عــرض املوضوعــات، وتوزيعه ــق األمــر بدراســة الطريق ويتعل
ــة  ــره مــن تســنينات، فوضعي ــا تضم ــة، وم ــد أبعادهــا التعبريي داخــل جمــال الصــورة لتحدي
الخشصيــات مثــاًل يف عالقاهتــم ببعضهــم البعــض ميكــن تأويلهــا انطالقــًا مــن معطيــات 

اجمتاعيــة (عائليــة - محمييــة - عدائيــة ...) (بوطيــب، 2003: 321).

:(Object) 3 - الموضوع

الصــورة يه الوجــه الظاهــر لملوضــوع الــذي يقبــع يف اخللفيــة، والــذي ينتظــر اخلــروج 
ــق  ــات املصــورة يف وصــف دقي ــز عــىل املوضــوع أو املوضوع ــم الرتك ــه ي ــور، »وفي إىل الن
ــة حمــددة يف ســياق معــني«  ــه مــن أبعــاد تعبريي ــة، ومــا محتل جلزئياهتــا احلــارضة واملغيب

(بوطيــب، 2003: 321).

:(L’esthétiques) 4 - الجمالية

ــر أو  ــز عــىل عن ــد الســابقة، ترك ــل القواع ــة مث ــدة تقني ــة، وليســت قاع ــدة فني يه قاع
عنــارص ذات أبعــاد مجاليــة تســاعد عــىل صنــع اإلحيائيــة يف الصــورة. ميكــن للصــورة عــىل 
ــة، فهــي تدخــل يف بعــض احلــاالت عــىل الصفحــة  ــة تمنيقي ــرمغ ممــا قيــل أن تــؤدي وظيف ال
محســة مجاليــة، فتقطــع املســاحات الســوداء يف الصفحــة، وتقطــع الرتابــة، ويف هــذه الصــورة 

ينبــي أن يتوافــر عندئــذ البعــد امجلــايل (أبــو عــيل، 2012: 258).

:(Syntaxe) 5 - التركيب

الصــورة مكــا نعــمل تقــوم عــىل اجمتــاع عــدد كبــري مــن النقــاط يف حــز مــاكين معــني، 
وباجمتاعهــا معــًا تتكــون الصــورة، إذًا فالصــورة تتأســس عــىل نقطــة واحــدة، ويه يف 
ــو  ــوري، وه ــكيل الص ــاء التش ــم يف أثن ــدأ مه ــو مب ــب، وه ــدأ الرتكي ــىل مب ــوم ع ــة تق احلقيق

باألمهيــة نفهســا يف أثنــاء التحليــل.

ــاج خطــاب إحيــايئ مســن  ــوم عــىل »إنت ــارت تق ــة للصــورة حســب ب والدراســة احلديث
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انطالقــًا مــن خطــاب بــدون ســن، وقراءهتــا تتعــدد بتعــدد القــراء هلــا، ألن داللهتــا غــري ثابتــة 
ــة« (محلــر، 2010: 120).  ــا مبعــارف لغوي ــرمغ مــن ارتباطه عــىل ال

ب - النموذج اإلدراكي للصورة عند أمبيرتو إيكو:
ينطلــق أمبريتــو إيكــو مــن مســملة مفادهــا أن »معــى الصــورة ســيكون حقــاًل مــن 
ــة  ــة األولي ــذي يشــل املعرف االحمتــاالت« (إمساعيــل، 2008: 43)، والمنــوذج اإلدرايك هــو »ال
الــيت تســاعد الــذات املدركــة عــىل فــك رمــوز مجمــل الصــور البريــة وربطهــا بالتجربــة 

.(Metz, 1970: 4) »الواقعيــة الــيت تشــري إلهيــا

ــان  ــر يقتضي ــاإلدراك والتذك ــارش. ف ــدرك أي يشء بشــل مب ــر، ال ن ــع األم  فنحــن يف واق
اســتحضار »خطاطــة ســابقة« (المنــوذج اإلدرايك) أو (ســن التعــرف) تثــوي داخلهــا مجمــوع 
ــا  ــه م ــوان. وهــذا ل ــا العــني مضــن عــامل يعــج باألشــاكل والصــور واألل ــيت تلتقطه النســخ ال
ــياء«  ــل »أش ــىل ش ــرة ع ــج إىل الذاك ــياء ال يل ــامل األش ــا، فع ــات اإلدراك ذاهت ــربره يف أولي ي
ــل يتســلل إلهيــا عــرب المنــاذج املنمظــة هلــذه األشــياء يف أقســام  ــط بيهنــا، ب ــة ال راب معزول

ــة. متباين

اســتنادًا إىل هــذا التصــور اخلــاص بــاإلدراك، ميكــن القــول إن التســنني الــذي حيــمك عــامل 
العالمــات األيقونيــة هــو نفــس التســنني الــذي حيــمك التجربــة اإلنســانية كل، فــل حماولــة 
إلدراك وحتديــد ُكنــه ومضمــون عالمــة أيقونيــة مــا تقتــي إملامــًا مبعرفــة ســابقة مفتوحــة 

عــىل عــوامل متعــددة. ويعــود هــذا األمــر لســببني:

1 -  إن مــا تدركــه العــني هــو عالمــات ال موضوعــات معزولــة، والعــامل تســكنه العالمــات، 
وليــس خزانــًا لألشــياء.

إن العالمــة األيقونيــة ال تــدل مــن تلقــاء ذاهتــا، فاملعــى داخلهــا يســتديع اســتحضار    - 2
التجربــة الثقافيــة كــرشط أويل لإلمســاك مبمكنــات التدليــل.

ــًا ممــا تشــمتل  ــم انطالق ــة ال ي ــة األيقوني ــع« عــرب العالم ــإن إدراك »الواق ــاًء هيلع، ف وبن
ــم عــرب  ــل ي ــة«، ب ــة واقعي ــا عــىل »جترب ــادرة عــىل إحالتن ــارص ق ــة مــن عن هيلع هــذه العالم

املعرفــة الســابقة الــيت تتوافــر علهيــا الــذات املدركــة.

ال ميكــن احلديــث عــن إدراك، مضــن عــامل العالمــات األيقونيــة أو غريهــا، إال اســتنادًا إىل 
ــا مــن تأويــل هــذا العنــر أو ذاك وفــق انمتائــه إىل الدائــرة الثقافيــة.  معرفــة ســابقة متكنن
مفهمــة الســن األيقــوين الســابق عــىل اإلدراك املخصــوص تتلخــص يف »إقامــة عالقــة دالليــة 

بــني الصــورة املشــاهدة وبــني املدلــول اإلدرايك املســبق« (إمساعيــل، 2008: 43).

3 - الطفولة ِمن تكّون اإلدراك الذاتي إلى النمو المعرفي:

أ - الطفولة ومراحل اإلدراك الذاتي:

يعــرف الالنــد (Lalande) اإلدراك يف معجمــه الفلســي بأنــه »الفعــل الــذي ينظــم بــه الفــرد 
إحساســاته احلــارضة مبــارشة، ويفرسهــا، ويمكلهــا بصــور وذكريــات، ومبعــدًا عهنــا بقــدر 
اإلمــاكن طابعهــا االنفعــايل أو احلــريك مقابــاًل نفســه بــيء حيــمك هيلع تلقائيــًا بأنــه ممتــز 

عنــه وواقــي ومعــروف لديــه« (الالنــد، 2001 :213).

ــا  ــا احلســية، أم ــه اخلالي ــرق بــني اإلحســاس واإلدراك أن األول حيــدث نتيجــة تنبي والف
اإلدراك فهــو الوظيفــة العقليــة الــيت تعــي هلــذه اإلحساســات صورهتــا املمتــزة ومعناهــا 
اخلــاص، وتشــارك يف اإلدراك خمتلــف الوظائــف العقليــة األخــرى اكلذاكــرة والتخيــل واإلرادة 

وغريهــا، ولذلــك فــاإلدراك معليــة عقليــة بالغــة التعقيــد.
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واإلنســان ال يــدرك ذاتــه ووجــوده يف هــذه احليــاة دفعــة واحــدة، بــل ميــر بعــدة مراحــل 
تتطــور تبعــًا لمنــوه اجلمســي والعقــيل والتخييــيل، وتبعــًا لعالقاتــه االجمتاعيــة واإلنســانية 
ــع البــرش،  ــد مجي ــي البــرش، وهــذا اإلدراك ال يتســاوى بالشــل نفســه عن ــن ب ــه م ــع أقران م
فاإلنســان العــادي ال ميكــن أن يــدرك ذاتــه بالشــل الــذي يتــأىت لملفكريــن والعملــاء واألدبــاء، 
فهــؤالء ملكــوا جتربــة يف احليــاة تفــوق مــا لغــريمه، ومــن مَثَّ ففهمهــم ملواقعهــم يف احليــاة 
ــذ  ــدأ من ــدة تب ــة معق ــذات معلي ــة إدراك ال ودورمه يف الوجــود هــو أمعــق مــن غــريمه، ومعلي

الطـــفولة املبكــرة وتتطــور مــع منــو اإلنســان، ومتــر مبراحــل ثــالث يه: 

1 - مرحلــة الالتمايــز: ويه املرحلــة الــيت تــيل الــوالدة واألهشــر األوىل مــن حيــاة الخشــص، 
ويكــون إدراك الرضيــع لذاتــه يف هــذه املرحلــة حمصــورًا بــني اإلحساســات الســطحية الــيت 
ال تــرىق إىل مســتوى األنــا الــذي يــدرك مصــدر وحقيقــة هــذه اإلحساســات، ويمســي بياجيــه 
 Fraise et) »ــط ــا واحملي ــني األن ــق ب ــز املطل ــدم المتي ــة ع ــة بـــ: »مرحل ــذه املرحل (Piaget) ه

.(Piaget, 1967: 133

2 -  مرحلــة األنــا الجســماني :املالحــظ أن تبلــور إدراك األنــا اجلمســاين خيضــع ملــدى نضــج 
املراكــز العصبيــة حبيــث يصبــح اإلنســان قــادرًا عــيل الربــط بــني خمتلــف اإلحساســات، وعــىل 

توجيــه حراكتــه اإلراديــة الــيت اكن عاجــزًا عــن ضبطهــا مــن قبــل.

ــذات،  ــود ال ــويع واإلدراك بوج ــن ال ــورة م ــة متط ــذات :ويه مرحل ــعور بال ــة الش  3 -  مرحل
ــة أغــى  ــاة داخلي ــك حي ــو ميتل ــة، فه ــه اخلارجي ــة إيل حيات ــه إضاف ــدرك اإلنســان أن ــث ي حي
ــال  ــيل اخلي ــذات الواحــدة، وفهيــا يعمتــد ع ــة لل ــن اإلدرااكت املتنوع ــامل م ــل يه ع ــري، ب بكث

ــا. ــالم وغريه ــرة واألح والذاك

ب - الطفولة والنمو املعريف:
تهشــد مرحلــة الطفولــة تطــورًا كبــريًا يف مجيــع املظاهــر اجلمسيــة واحلركيــة والعقليــة 
ــذا  ــو، وه ــح هيلع بالمن ــا يصطل ــة يه م ــذه احلركي ــة، وه ــة واالنفعالي ــة واالجمتاعي واللغوي

المنــو يصاحبــه انتقــال لملعرفــة إىل ذهــن الطفــل مــن حميطــه اخلــاريج.

والمنــو املعــريف عنــد الطفــل ميــر بعــدة مراحــل، ولك واحــدة مــن هــذه املراحــل تهســم يف 
منــو جانــب مهــم مــن اجلوانــب املعرفيــة للطفــل بالعــامل احمليــط، حــىت يصــل يف الهنايــة إىل 

تكويــن معرفــة أساســية تكــون قاعــدة للتحصيــل العــي يف املراحــل الالحقــة يف حياتــه.

وقــد توصــل برونــر إىل إجيــاد عــدة مراحــل متسلســلة لعمليــات المتثيــل (التصــور) 
الداخــيل للعــامل اخلــاريج أي: العمليــات العقليــة الــيت يســتعملها الطفــل لتطويــر نســق 

:(122  :2003 (الزغلــول،  أمههــا  املعلومــات  معاجلــة 

1 - مرحلــة التصــور العملــي: يه مرحلــة املعرفــة احلســية احلركيــة، ويــم المنــو املعــريف مــن 
خــالل العمــل والفعــل اكلملــس واملعاجلــة اليدويــة، وهنــاك ينعــدم التصــور والتخيــل.

ــث  ــة، حي ــريف بواســطة التصــورات البري ــم المنــو املع ــي: ي ــور األيقون ــة التص 2 - مرحل
ميثــل الطفــل عاملــه الواقــي عــن طريــق معليــة الضــوء، أو ختيــل املــدراكت احلســية املختلفــة 
فتحــل األيقونــة (Icone) حمــل الــيء الفعــيل، وعــىل الــرمغ مــن المنــو الــذي حيــرزه الطفــل 

ــه يبــى حبيــس عاملــه اإلدرايك القــامئ عــىل مبــادئ تنظــمي اإلدراك. معرفيــًا فإّن

 Images) بــني نوعــني مهنــا: صــور منتجــة  الصــورة  بياجيــه يف حبثــه يف  وميــز 
(Images Anticipatrices)، فالصــور املنتجــة يه الصــور  Productrices) وصــور توقعيــة 
الــيت يســتحر العضــو بوســاطهتا أشــياء وأحــداث معروفــة ســلفًا، وســبق لــه أن أدركهــا، 
أمــا الصــور التوقعيــة فهــي تلــك الصــور الــيت ال تســتند إىل مــا ســبق، بــل إىل اخليــال عــن 
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طريــق توقــع أحــداث ووقائــع مل يســبق للفــرد رؤيهتــا وإدراكهــا مــن قبــل (الزغــول، 2003: 134).

ــة  ــرات متفاوت ــة تصوي ــًا منســوجة مــن كتل ــة اإلنســانية معوم ــع األمــر، إن املعرف يف واق
يف تعبرياهتــا ودالالهتــا، وإن مســرية املعرفــة اكنــت مرتافقــة عــىل الــدوام مــع زيــادة الــراء 
ــري  ــة أرســطو: »أن التفك ــا مقول ــر هن ــارخي. نتذك ــرتاث البــري عــىل طــول الت ــيل وال التخّي
مســتحيل مــن دون صــور«، فالصــورة اكنــت دامئًا عنرًا حتريضيًا يف االنشــغاالت الفلســفية، 
ومدخــاًل جربيــًا لإلجابــة عــن ســؤال املاهيــة، الــيت تعــي هيئــة الــيء، حيــث يتجــىل بقــاء 
األشــياء يف اســمترارها وبقاهئــا، ومــا يبــى مهنــا يــم الكشــف عنــه يف الصــورة، حيــث 

يتجــىل مــا هــو لك يشء مــن نــوع جنــس مــا (هايدجــر، 1998: 34).

3 - الصورة التلفزيونية واختراق اإلدراك الذاتي والمعرفي للطفل:

ــاج القــمي والرمــوز،  ــة مصــدرًا لصناعــة وإنت ــا احلديث أصبحــت الصــورة، يف جممتعاتن
ــددة (بوعــيل، 1990: 75). ــات املتع ــويع والوجــدان والســلوك وإدارة األزم وتشــكيل ال

يــرى بودريــار أن »التلفزيــون وســيلة فــوق واقعيــة، أي: أهنــا واقعيــة أكــر مــن الواقــع، أو 
بعبــارة أخــرى حنــن نســمتد وعينــا بالواقــع مــن التلفزيــون، فــأي يشء ال يــذاع يف التلفزيــون 

هــو أقــل واقعيــة« (إمساعيــل، 2008: 82).

ــاء  ــن احتف ــاهد م ــرتاق ويع املش ــن اخ ــه م ــيت متكن ــائل ال ــن الوس ــك م ــون ميل والتلفزي
ــاع  ــع باالنطب بالصــور عــىل حســاب اللكمــة، وإحــالل اإلشــباع العاطــي حمــل العقــل، والول

بــدل اإلقنــاع (إمساعيــل، 2008: 82).

واألســباب الــيت تدعــو األطفــال إىل مشــاهدة التلفــاز يه أنــه وســيلة مــن وســائل التســلية 
والــرتوحي الــيت ال حتتــاج إىل بــذل أي جمهــود بــدين، وحــىت ذهــي يف بعــض األحيــان، ويف 
الوقــت نفســه فهــو متعــة مــن الهســل احلصــول علهيــا وميكــن إجيادهــا يف أي وقــت، ولكــن 
ال ميكــن أن نغفــل حقيقــة أن الطفــل وســط هــذه التســلية فهــو حيلــل هــذه الصــور، وحيــاول 
فهــم دالالهتــا وإعطاءهــا تأويــالت تناســب ســنه، وهــو أكــر مــن ذلــك يتعــمل مــن هــذه الصــور 

التلفزيونيــة ويتفاعــل ويشــارك ويقــارن وفــق مســتويات ســمييائية واحضــة يه:

أ - مستوى املقارنة:
 الطفــل يف املســتوى األول يربــط عالقــة بــني نظــام مــن الرمــوز اململوســة (اكأللــوان، 
ــع  ــامل الرمــزي (وســائل اإلعــالم) م ــاه يف الع ــا يتلق ــة لك م ــوم مبقارن ــاًل)، إذ يق األصــوات مث
مــا هــو موجــود يف العــامل املــادي (احلقيــي)، عملــًا أن احمليــط الرمــزي مــا هــو إال حميــط 
ــق  ــف األفعــال اخلاصــة عــن طري ــي يســتقبل خمتل ــا املتل ــادي)، فهن ــاين (امل ــع للعــامل الث تاب
إدراكــه ومراقبتــه لبيئتــه، ومــن متظهــرات مســتوى املقارنــة عنــد الطفــل (الــذات واآلخــر والــذات 

والعــامل):

1 - الذات واآلخر:

الــذات يه الشــعور والــويع بكينونــة الفــرد، وتمنــو الــذات وتنفصــل تدرجييــًا عــن 
املجــال اإلدرايك، وتتكــون بنيــة الــذات كنتيجــة للتفاعــل بــني األنــا وبــني احمليــط اخلــاريج، 
فيتكــون عنــد الطفــل مــا يمســى بـــ (األنــا الوجــودي) والــذي »يتضمــن اإلحســاس بالكينونــة 
والصــريورة يف الوقــت نفســه« (الشــاوي، 2000: 88)، مبعــى أنــه املُعــرب عــن القــمي الذاتيــة 
املتعلقــة بالــذات كاكئــن وجــودي لــه خصوصيتــه الفرديــة املتعلقــة بأزمنــة وأمكنــة وأحــداث 

معينــة تتحــول وفــق صــريورة احليــاة مــن شــل إىل شــل آخــر.

والصــور التلفزيونيــة اإلجيابيــة حتقــق ذلــك - يف اعتقــادي - ألن وجــود الصــورة املتحركة 
احليــة نفهســا هــو دليــل عــىل وجــود الطفــل، والخشصيــات احليــة خلــف هــذه الشاشــة يه 
خشصيــات حقيقيــة موجــودة، ويه تقــف نــدًا هلــذا الطفــل الــذي يعتقــد بوجــوده مــن خــالل 
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تــرخس االعتقــاد بوجــود هــذه الصــور.

   وهــذا مــا يــؤدي إىل ظهــور الــذات/ الفردانيــة، وهــو أمــر لــه أمهيتــه إذا مــا عملنــا »أن 
امتــالك مضــري األنــا املتلكــم للتعبــري عــن الوجــود الفــردي ليــس صيغــة حنويــة للداللــة عــىل 
احلضــور وقــت النطــق فقــط، مكــا ال ميكــن النظــر إليــه مكقولــة تقــوم بوظيفــة التواصــل عــىل 
مســتوى التلفــظ حــرًا، بــل هــو كذلــك ويع بالتشــل املعنــوي الــذي يضي عىل الــذات صفات 
خاصــة ليســت لغريهــا وإحساســًا بالمتــز ال يشــالكه التبــاس، وهويــة مســتقلة تتأســس عــىل 
الفــرادة املصطفــاة بــني اجلواهــر الفرديــة األخــرى« (الشــاوي، 2000: 88)، فالعالقــة بــني الــذات 

والصــورة التلفزيونيــة الــيت متثــل اآلخــر أهسمــت يف خلــق (األنــا) يف مقابلهتــا بـــ: (اآلخــر).

2 - األشياء والعالم: 

يــرى أندريــه الالنــد أّن للــّيء معنيــني، معــى عــام، وهــو املعــى اللّكــي احلقيــي، وهــو 
ذلــك الــّيء الظاهــر للعيــان اّلــذي ميّكننــا مــن تفّحصــه ودراســة أجزائــه. ومعــى آخــر جــزيئ 
يمتّثــل يف لّك نفّكــر فيــه، ومــا نقــوم بــه مــن ســلوكيات وتّرفــات وغــري ذلــك مّمــا هــو مرتبــط 

أصــاًل بالناحيــة الصوريــة للعــامل (الالنــد، 2001: 169).

  وهنــاك مصطلحــان أساســيان للــيء: الــّيء يف ذاتــه (Objet en soi) والــّيء لذاتــه، 
أو مــن أجلنــا أو الظاهــرة (La Phénomène)، ومهــا مصطلحــان فلســفيان »يــدّل األول مهنــام 
عــىل األشــياء مكــا توجــد بنفهســا واســتقالل عّنــا، وعــن معرفتنــا. ويــدلّ  الثــاين عــىل األشــياء- 
مكــا تكشــف عــن نفهســا لإلنســان يف معليــة املعرفــة (جلنــة مــن العملــاء واألاكدمييــني 

الســوفياتيني، 1981: 270).

وانطالقــًا مــن ويع الطفــل بوجــود األشــياء يف ذاهتــا، فهــو ويع بوجــوده هــو، واألشــياء 
الــيت يالحظهــا تصبــح موجــودات خارجــة عــن ذاتــه يســتطيع الطفــل أن حيركهــا مكــا يشــاء 
مــن خــالل فكــره هــو، ومــن مَثَّ يصــل مــن خــالل الصــور التلفزيونيــة إىل حتديــد ثالثــة أقطــاب 

ــل).  ــذات - الــيء املوجــود - الــيء املتخي رئيســية: (ال

والعــامل مــن حولنــا مجموعــة مــن األشــياء املوضوعــة وفــق نســق معــني، والطفــل يتدّخــل 
عــن طريــق فكــره اّلــذي يقــوم بنقــل األشــياء مــن وجودهــا الثابــت يف الطبيعــة إىل عــامل تدخــل 
فيــه مضــن شــبكة مــن العالقــات اّلــيت تنــدرج مــن خالهلــا يف بنيــة وجوديــة جديــدة، تصبــح 
فهيــا عالقهتــا بالــّذات محمييــة، وتلــى فهيــا احلــدود الفاصلــة اّلــيت تقــوم عــادة بيهنــا وبــني 

الــذات.

ــة تصــل  ــا إىل احلديــث عــن أمســى مرحل ــل بالعــامل جتّرن ــة الطف ــكالم عــن عالق ولعــّل ال
إلهيــا املعرفــة اإلنســانية، واّلــيت مــن خالهلــا يســتطيع الطفــل أن يأخــذ اســتقالله النســيب عــن 
العــامل، وتــدىع هــذه املرحلــة مبرحلــة اإلدراك، ويبــدأ ظهــور اإلدراك حكركــة ميارهســا اإلنســان 

جتــاه العــامل، حيمنــا تتشــّل صــورة هــذا األخري(العــامل) يف فكــره (الطفــل).

ــل  ــل الطف ــة ختــزل هــذا العــامل الكبــري يف صــورة مشــاهدة مــن قب فالصــور التلفزيوني
الــذي يتواصــل مــع العــامل ومــع اآلخــر مــن خــالل هــذه الصــور، والــويع بوجــود هــذا العــامل 

الفســيح، وبــأن الــذات يه جــزء يســري منــه هــو هــدف كبــري يصــل إليــه فكــر الطفــل.

ب - مستوى التفاعل:
يــّم يف هــذا املســتوى إحــداث نــوع مــن التفاعــل مــع الرســالة الــيت يتلقاهــا املتلــي، وهــذا 
ــات وإميــاءات  ــه لســلوك الخشصي ــق فهم ــا يســتقبله عــن طري ــق برتكــز انتباهــه مل ــا يتعل م
وجوههــم، وخمتلــف املناظــر املوجــودة يف الرســالة اإلعالميــة، ويقــوم الطفــل بإصــدار رد فعــل 

يتعلــق بالضحــك، أو اخلــوف أو حــدوث نــوع مــن املفاجــأة.

ويظهــر هــذا التفاعــل يف تقمــص خشصيــات معينــة عــن طريــق احلديــث مثلهــا، أو عــن 
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طريــق اللبــاس أو االمس، وللتفاعــل املعــريف بــني الطفــل والصــورة التلفزيونيــة شــكالن بارزان:

 1 - الفعل:

   تلــي الطفــل للصــورة يعــي القيــام بفعــل يعــي التلــي يف هــذا املقــام تسلســل 
ــا ال  ــة)، فهن ــمل خلفي ــط في ــا (رشيـ ــارشة معــاًل م ــا يواجــه مب ــل عندم األمعــال املنجــزة، فالطف
توجــد معــاين، وال أثــر لملعــاين، لكــن هنــاك أشــاكل، أصــوات، يعمــل إدراك الطفــل يف هــذه 
الّلحظــة عــىل تقــدمي دالالت ألّنــه قــد قــام بتخزيــن الرمــوز الــيت تلقاهــا، ومــن مَثَّ فــإّن تعاقــب 
األفعــال تكــّون معــاين األشــاكل والصــور الــيت واجههــا يف األول، فالطفــل هنــا يشــل نشــاطًا 
أساســيًا لتكويــن املعــى نتيجــة الســتقبال أشــاكل خمتلفــة، مكــا يلعــب االنتبــاه دورًا مهــاًم 
يف هــذه املرحلــة، حيــث يقــوم باختيــار وإقصــاء األفــاكر، وذلــك مــن أجــل الفهــم، وهــذا يرتبــط 
بالدرجــة األوىل بنوعيــة املوضوعــات الــيت يســتقبلها الطفــل، ويقــوم مبــلء مــا مل يــّرح عنــه 
ــي  ــا املتل ــة، وإمّن ــة، ألن النصــوص ليســت دامئــًا اكمل ــه الخشصي ــق جتربت النــص عــن طري
http://forum.biskra7.com/b128/ :(2010 ،شــعبان) هــو الــذي ميــأل الفجــوات الــيّت محتلهــا

 .(t7584

2 - التعبير:

تلــي الطفــل للصــورة يعــي التعبــري كيفــام اكن شــل االتصــال (فيــمل، إهشــار، ملصقــة)، فإّن 
موضــوع الصــورة خيتلــف باختــالف الــدالالت الــيت يكّوهنــا الطفــل نتيجــة لتجربتــه املرتامكــة، 
وهنــا يــم التعبــري عــن لك مــا اســتقبله عــن طريــق حــدوث االنفعــاالت، وإصــدار األحــاكم، ويــّم 

http://forum.biskra7.com/b128/t7584  :(2010 ،شــعبان) ذلــك مــن خــالل عــدة مراحــل
- شل املوضوع الذي يستقبله واملعرفة اليت يكسهبا.

- فضــول الطفــل لفهــم الصــورة، يســاعده عــىل اكتســاب نــوع مــن الفائــدة الــيت مــن خالهلــا 
يســتطيع أن يقــّوم وحيــمك عــىل مــا مّتــت مشــاهدته.

- املواقــف الــيت يّتخذهــا الطفــل مــن جــراء تلقيــه للرســالة التلفزيونيــة، يه األخــرى تــدّل عــىل 
املغــزى اّلــذي فهمــه مــن هــذه الصــور.

ج - املستوى املعريف:
املعرفــة يه »معليــة انعــاكس الواقــع، وعرضــه يف الفكــر اإلنســاين، ويه مرشوطــة 
ــوغ  ــة بل بقوانــني التطــّور االجمتــايع، وترتبــط ارتباطــًا ال ينفصــم باملامرســة. وهــدف املعرف
احلقيقــة املوضوعيــة. ويكتســب اإلنســان يف معليــة املعرفــة املعــارف واملفاهــمي اخلاصــة 
بالظواهــر الواقعيــة، فينجــيل لــه العــامل احمليــط بــه، وينكشــف مغوضــه. وتســتخدم املعرفــة 
ــاء  ــن العمل ــة م ــه« (جلن ــة ل ــاع الطبيع ــامل، وإخض ــري الع ــل تغي ــن أج ــيل م ــا العم يف جانهب

واألاكدمييــني الســوفياتيني، 1981: 138).

ويف إطــار اجتيــاح الصــورة وهمينهتــا عــىل لك املجــاالت، فإهنــا حتتــل جــزءًا أساســيًا 
يف جمــال الرتبيــة والتعلــمي، فهــي ذات فوائــد كبــرية يف معليــات تنشــيط االنتبــاه واإلدراك 
ــك أن الصــورة  ــة املناســبة، ذل ــت بالطريق ــا ُقدم ــة، إذا م ــداع والرمزي ــل واإلب ــر والتخي والتذك
بألــف لكمــة عــىل حــد تعبــري املثــل الصيــي، وهــذا مــا يؤكــده جــريوم برونــر (Bruner) قولــه: 
ــه  ــوم ب ــراه أو يق ــرأه، و80% ممــا ي ــه و30% ممــا يق ــط ممــا يمسع ــر 10% فق ــرد يتذك إن الف

(حســن، 2007: 256).

الصــورة جتعــل الطفــل أكــر اســتعدادًا لتقبــل املــادة املعرفيــة، حيــث تســاعد عــىل إشــباع 
الرغبــة والزيــادة يف تقويــة وحتســني خرباتــه، وتدفــع الصــورة الطفــل إىل إرشاك مجيــع 
احلــواس (احلــس املشــرتك) يف االســتيعاب، وتحشــذ ذهنــه حنــو التفكــري والتأويــل والتحليــل، 
وهــذا مــا جيعلــه قــادرًا عــىل تدقيــق املالحظــة، واتبــاع املهنجيــة العمليــة يف التعــمل، واحلــمك، 
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والتقــومي يف الوصــول إىل حــل املشــكالت مبختلــف أنواعهــا، ويمتظهــر املســتوى املعــريف يف 
شــلكني اثنــني مها:

1 - الجمال والخيال:

وُتعــّد املعرفــة امجلاليــة أمســى املعــارف البرشيــة مــن حيــث أّن اإلنســان خيرج مــن خالهلا 
مــن املعرفــة/ احلاجــة إىل املعرفــة/ املتعــة، إذ تضــي الــذات عــىل مــا أدركتــه مــن األشــياء مســة 
مجاليــة، حتّررهــا مــن طابعهــا احلــّي اجلــاف، لتنقلهــا إىل عــامل آخــر أكــر حيويــة هــو عــامل 
النشــوة واالنهبــار. ومــن مّث ميكــن القــول أّن »لّك تواصــل مجــايل، تــذّوق هــو رضب مــن املعرفــة 
والفهــم، هــو إصغــاء ومســاع، هــو اســتيعاب، هــو اّتســاع، هــو حلــول، هــو توّحــد يف اهلويــة 
ــه امجلــال املعرفــة، املعرفــة املندجمــة واملشــاركة ال املتفّرجــة. إهّنــا املعرفــة  مــع املســتوعب. إّن

احلركــة« (جــرداق، 1973/1972: 158).

ويشــري فيلهــم فــور جنــر (Worringer) إىل أّن اخلــربة امجلاليــة يه نــوع مــن االســمتتاع 
ــي  ــذات واملوضــوع احلــّي، »وهــذا االســمتتاع امجلــايل يعــي أّن ــني ال امجلــايل حيــدث ب
ــف عــن ذايت، مــن أجــل  اســمتتع بنفــي موجــودًا يف، أو مــن خــالل موضــوع حــّي، خيتل
أن أجتّســد أنــا فيــه أو أتقّمصــه. ومــا أتقّمصــه أو أتوّحــد معــه هــو، بشــل عــام، تلــك احليــاة 
املوجــودة يف هــذا املوضــوع امجلــايل، واحليــاة يه الطاقــة أو النشــاط الداخــيل، ويه 
ــة هلــا، عــىل حنــو خــاص«  ــاإلرادة والصــورة املكمتل الســي واإلجنــاز والنشــاط اخلــاص ب

(شــاكر،2001: 49).

والصــورة التلفزيونيــة اإلجيابيــة محتــل مــن األشــياء امجليلــة مــا ميكــن الطفــل مــن 
ــة إعــادة  ــارة عــن معلي ــل »هــو يف جوهــره عب ــل، والتخي ــل وغــري امجلي ــز بــني امجلي المتي
تركيــب اخلــربات الســابقة يف أمنــاط جديــدة مــن التصــورات أو الصــور الذهنيــة الــيت لدينــا 
ــق  ــك وفــق معليــات متعــددة تتعل عــن املوضوعــات واألحــداث« (الســيد (د. ت): 12)، ويــم ذل
ــة (تشــكيل  ــذه العملي ــرح، احلــزن، امحلــاس، التعاطــف، وه ــة، اكلف بإصــدار عواطــف خمتلف
صــور) تتداخــل فهيــا جتربــة وخــربة الطفــل الســابقة. ولفهــم لك مــا يتلقــاه البــّد فيــه مــن بــذل 

جمهــود يتعلــق بإدراكــه ملختلــف األحــداث ووضــع خامتــة لــّل مــا يســتقبله.

 وهــذه العمليــات تشــّل احللقــة األوىل لتشــكيل السلســلة الصوريــة، مكــا يشــّل الدافــع 
الــذي يــؤدي بالطفــل إىل اســتقبال العمــل أمهّيــة تســاعد عــىل تشــكيل صــور خمتلفــة للنــص 
الــذي يتلقــاه، وميّثــل هــذا الدافــع احللقــة الثانيــة الــيت تــؤّدي إىل تشــكيل صــور خمتلفــة، إذ 
يســاعد الطفــل عــىل تشــكيل دالالت عــن طريــق ترمجتــه للصــورة الــيت تظهــر يف شــل رجــع 
صــدى اّلــذي ميّثــل يف حــّد ذاتــه احللقــة الثالثــة يف سلســلة تشــكيل الصــور، وعــادة مــا تكــون 

هنــاك أنــواع خمتلفــة مــن رجــع الصــدى نوجزهــا يف اآليت: 

- االنفعاالت الناجتة من جراء استقبال الصور.
ــة مناســبة، ممــا يــؤّدي إىل تشــكيل آراء  ــك عــن طريــق إدراكــه بطريق - معايشــة الصــور، وذل

ــة. خمتلف

2 - اإلبداع واالبتكار:

يــرى عبــد احللــمي مســعود الســيد أّن جوهــر اإلبــداع يمتثــل يف »نشــاط اإلنســان الــذي 
يتصــف باالبتــاكر والتجديــد« (الســيد، (د.ت): 7)، مبعــى أن معليــة اإلبــداع يه معليــة 
خاّلقــة مرتبطــة خبلــق اجلديــد. أمــا اإلبــداع يف اللغــة فهــو »إحــداث يشء جديــد عــىل غــري 
مثــال ســابق« (الســيد، (د.ت) 7)، وهــذا هــو اهلــدف األمســى مــن املعرفــة والتعــمل إهنــا القــدرة 
عــىل االبتــاكر. والطفــل يف عالقتــه بالصــور التلفزيونيــة اإلجيابيــة يتعــمل أمــورًا ثالثــة: 
إدراك املشــلكة، مث التقــومي وصــواًل إىل احلــل (عاكشــة، 2001: 43)، واملخطــط اآليت يــوحّض دور 

الصــور التلفزيونيــة يف تفعيــل اإلدراك الــذايت واملعــريف عنــد الطفــل:
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اخلامتة:
الصــورة التلفزيونيــة ســالح ذو حديــن، حــد ســليب أفــاض الدارســون النفســانيون 
واللغويــون واملهمتــون بالتعلــمي والتعــمّل يف احلديــث عنــه، ودراســته، وإظهــار األخطــار 
ــة عــىل املشــاهد عامــة، وعــىل الطفــل بشــل خــاص، وهــذا  النامجــة عــن الصــور التلفزيوني

النــوع ميكــن أن نصطلــح هيلع بـــ (الصــور الســلبية). 

وحــّد إجيــايب مل ينــل حظــه مــن الدراســة، خاصــة إذا عملنــا أن العالقــة بــني الطفــل 
والتلفزيــون كبــرية، وأن معظــم األطفــال، إن مل نقــل لكهــم، يعتــربون التلفزيــون صديقهــم 

املقــرب.

ــة  ــك الصــور الــيت محتــل قميــًا ثقافي ــة يه تل ــة اإلجيابي واملقصــود بالصــور التلفزيوني
ــن. ــار الوالدي ــة واختي ــة، وختضــع ملراقب ــة مقبول ــة وديني واجمتاعي

وهــذا اجلانــب اإلجيــايب للتلفزيــون ميكــن اإلفــادة منــه يف إظهــار اجلوانــب اخلفيــة لــدى 
الطفــل، ســواء عــىل مســتوى الــذات، أو عــىل مســتوى التحصيــل املعــريف؟

ــادة مــن الصــور  ــه هــو هــل ميكــن اإلف ــة عن ــة اإلجاب ــت هــذه املقال ــذي حاول والســؤال ال
التلفزيونيــة اإلجيابيــة يف تمنيــة ذوات األطفــال حنــو األحســن، ويف نقــل املعــارف إلهيــم مــن 

خــالل اخرتاقهــا إلدراكهــم الــذايت واملعــريف؟.

والــذي توصلــت إليــه هــذه املداخلــة أن هــذه الصــور اخلاضعــة لالختيــار الــوايع واملراقبة 
املســمترة ميكــن أن تفيــد األطفــال يف جوانــب كثــرية مهنــا:

ميكــن للطفــل أن يكتشــف مــن خــالل الصــور التلفزيونيــة اإلجيابيــة ذاتــه، ويعــمل أهنــا . 1
منفصلــة عــن احمليــط الــذي تعيــش فيــه.

يقــارن الطفــل بــني ذاتــه املســتقلة وبــني اآلخــر، ومــن يعــمل أن لــل مهنــم خصوصياتــه . 2
مثــل الخشصيــات التلفزيونية.

ــع . 3 ــن م ــل أحس ــل بش ــىل التواص ــل ع ــة الطف ــة اإلجيابي ــور التلفزيوني ــاعد الص تس
ــه. حميط

يــرى الطفــل العــامل واألشــياء مــن خــالل الصــور التلفزيونيــة، فيعــرف قميتــه يف هــذا . 4
العامل.

تثــري الصــور التلفزيونيــة اإلجيابيــة خيــال الطفــل، وحتــرك فيــه مشــاعر وعواطــف . 5
جديــدة.

اإلبداع واالبتاكر امجلال واخليال

مستوى املعرفة مستوى التفاعل مستوى املقارنة

التعبريالفعلالعامل واألشياءالذات واآلخر

الصورة التلفزيونية

الطفل
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يي الطفل معارفه العملية والثقافية من خالل الصور التلفزيونية اإلجيابية.. 6
جتعل الصور التلفزيونية اإلجيابية من الطفل ميااًل إىل اإلبداع واالبتاكر.. 7

ومبــا أن الصــورة التلفزيونيــة يه واقــع اجمتــايع ال ميكــن االســتغناء عنــه، فاألحســن إذًا 
أن نســتفيد منــه يف تربيــة جيــل أفضــل.
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