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 أنا وأنت على الطريق

  التلفزيونشاهدة مو األوالد 
 نستمع إلى هذاتين أم أكثر؟ تعالي معي كم من الوقت تسمحين ألوالدك يا سيدتي أن يشاهدوا التلفاز كل يوم؟ ساعة ساع 

  : إذ يقول. التقرير عن تأثيرات التلفزيون وإدمان األوالد وحتى األطفال الذي ورد مؤخرا في الصحيفة العربية
أطفالهم يشاهدون التلفزيون رغم تحذيرات أطباء األطفال التي تؤكد أن أظهرت دراسة أمريكية أن الكثير من األهالي يتركون 

من األطفال البالغة % ٤٠وأفادت الدراسة أن حوالي . ك آثارا سلبية على نمو دماغ األطفال الصغارالتلفزيون يمكن أن يتر
وأوضحت أن غالبية األطفال . من األطفال البالغة أعمارهم سنتين يشاهدون التلفزيون بانتظام% ٩٠أعمارهم ثالثة أشهر و

ثالثة أشهر يشاهد األطفال التلفزيون ما  شفت الدراسة أنه في عمروك. ة أشهراألمريكيين يبدأون بمشاهدة التلفزيون في عمر تسع
  . وفي عمر سنتين يصل هذا المعدل إلى ساعتين ونصف الساعة. معدله أقل من ساعة في اليوم

  
وأكد غالبية .  شهرا٤٢ بين شهرين و أشخاص من أهالي أطفال تتراوح أعمارهم١٠٠٩نة من لدراسة على عيريت هذه اج وأ

. منهم اعترفوا بأنهم يستخدمون التلفزيون كوسيلة إللهاء الطفل% ٢١األهالي أن أوالدهم ال يشاهدون سوى برامج تثقيفية لكن 
لكن فريديريك زيمرمان من جامعة والية واشنطن والمعد الرئيسي . طفالهممن األهالي أن التلفزيون مفيد لنمو دماغ أ% ٢٩ويرى 

   .للدراسة خلص إلى أن مشاهدة التلفزيون قبل عمر سنتين ونصف السنة يضر بنمو الدماغ لدى األطفال
ال الرسوب في كما أظهرت دراسة أخرى أن المراهقين الذين يشاهدون التلفزيون ألكثر من ثالث ساعات في اليوم يواجهون احتم

 الذين ال يشاهدون التلفزيون إال ساعة في اليوم يواجهون احتمال  المراهقونوأوضحت أنه حتى. المدرسة أكثر من غيرهم
وخلصت الدراسة إلى أن المراهقين الذين . الرسوب في المدرسة أكثر من أولئك الذين ال يشاهدون التلفزيون على اإلطالق

ات طويلة هم عرضة أكثر من غيرهم الضطرابات في السلوك وصعوبات في التركيز وميل للملل في يشاهدون التلفزيون لساع
  ...إلى هنا ينتهي التقرير. المدرسة

  
فهل ترين هذه التأثيرات السلبية متجسدة في أطفالك يا . إذن إن اإلدمان على مشاهدة التلفزيون له تأثيرات سلبية على األطفال

أفالم وبرامج از ويشاهدون ما يقدم من ليس في أميركا فحسب بل إن أطفالنا وأوالدنا ومراهقينا نراهم يجلسون أمام التلفسيدتي؟ 
ليس هذا فحسب بل إن . تأثير ذلك على تصرفاتهم وسلوكهم وحتى طباعهم ونرى نحن األهل.  الخاصة بهمباإلضافة إلى البرامج

 كثيرة حاد  وغيرها لهي ألعاب تجعل الولد في أحيان)أتاري(األلعاب التي يلعبونها األوالد مستخدمين بذلك شاشات التلفزيون من 
  . الطبع عصبي المزاج وأحيانا أخرى نراه أصبح عدوانيا 
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 ماذا تفعلين إزاء كل ما تشاهدينه من تأثيرات سلبية على أوالدك فلذات كبدك؟ هل خرج نطاق مشاهداتهم للتلفزيون ،نعم يا سيدتي
إن األجيال الحالية تمضي أوقاتا في مشاهدة وهل صاروا هم المتحكمين في أوقات التلفاز والبرامج التي يشاهدون؟  عن سيطرتك؟ 

أي األجيال  Oral generation التلفزيون أكثر بكثير من وقت القراءة والتحضير والدراسة حتى إنه أطلق على هذه األجيال 
 أنتين أي هوائي التلفزيون من أعرف صديقا لي ولزوجي عندما فقد السيطرة على أوالده في مشاهدة التلفزيون، اقتلع. السامعة 
  وهنا شب.ه علي أن أكون مثاال أمام أوالديوكان لسان حال. وهكذا حرم نفسه من مشاهدة التلفاز قبل أن يحرم أوالده. جذوره 

  .  قويا فيما بين أفراد العائلة ككل الشركة و المشاركة على عالقة حميمة بعضهم ببعض وكان عنصراألوالد األربعة
  

ترى ، منيقود م نفي بيوتنا يا سيدتي؟ وم وبوحي من روح اهللا القدوس في  ماذا يقول سليمان الحكيم ن ؟ اسمعين يربي م
إذا . بها عنقك قلد . اربطها على قلبك دائما. يا ابني احفظ وصايا أبيك وال تترك شريعة أمك ":في هذا الصددالكتاب المقدس 

.  والشريعة نور وتوبيخات األدب طريق الحياةألن الوصية مصباح. إذا نمت تحرسك وإذا استيقظت فهي تحدثك. ذهبت تهديك
  )٦أمثال "(. ألني أعطيكم تعليما صالحا فال تتركوا شريعتي. اسمعوا أيها البنون تأديب األب واصغوا ألجل معرفة الفهم

  
هل تخصصين معهم وقتا في كل يوم تعلمينهم فيه شريعة الرب التي ونعم يا سيدتي، ما هو نوع التعليم الذي تعلمين به أوالدك؟ 

فينهم على مبادئ العالقة الصحيحة باهللا تعالى خالقنا وصانعنا؟ هل تعرلمنير في وسط جيل معوج؟ هي طريق الحياة والمصباح ا
زون األمور المتخالفة؟ واألمور التي ال تليق وال تناسب حياتهم وشركتهم مع وهكذا ينمون في معرفة الخير من الشر ويبدأون يمي

أم أنك حياة أي كلمة اهللا الحية؟ التي تعطي حياة وثمرا في حياتهم؟  تزرعين فيهم بذرة الاهللا ومع بعضهم البعض؟ هل تراك
    منك؟ همتتركينهم لبرامج التلفاز التي سرعان ما تسلب

إنهم بحاجة إلى من يقودهم ويرشدهم إلى الطريق الصحيح طريق كلمة اهللا وشريعة اهللا التي تمنحهم الحكمة والفهم والدراية لكي 
  . ويضيئون بالتالي لآلخرين من خالل حياتهم وسلوكهم وكالمهم وتصرفاتهم.  معوجيعيشوا مستقيمين في عالم

  
 بيته على لي ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنىمن يسمع أقوا: قال يسوع المسيح والمعروف عند البعض ب عيسى بن مريم 

عظمة هذه  صديقتي رى هل أدركتت. فنزل المطر وجاءت األنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط. الصخر
، أطفالك ، قبل أن ينجروا في عالم التلفزيون ويحاولوا تقليده في حياة ين لكي تربحي أوالدكسيح؟ وهل تهبالصورة التي قدمها الم

   ؟كذلكقا حفهل تكونين . المسؤولية مسؤوليتك وحدك، فأنت األم وسيدة المنزل وأنت القدوة والمثال في البيتالواقع؟ 
   
 


