
1

بدعم من بلديات بودري، وبريوش الكربى، وميلفني وبزيو.

مشاهدة الشاشات، قبل سن أربع 
سنوات، ُيزيد كثرياً خطر التأخر 

اللغوي.

أمام شاشة، يكون عقل الطفل أقل 
استعداداً لتعلم كلمات جديدة حىت 

ولو بدا منتبهاً.

يجب تفضيل القيام بنشاطات أخرى 
مع الطفل، وخاصة قبل بلوغه سن 
الثانية عرش، وذلك لتعزيز اللغة من 

بني أشياء أخرى.

واللغة الشاشات 

مرشوع وقايئ تابع لمركز عالج النطق يف كانتون نوشاتل.

3، 2، 1،...تكلموا! 3، 2، 1،...تكلموا!

اللوحة
تطفئ  االلكرتونية   

األطفال عقل 

مشاهدة
الشاشات  

ُيعيق  
اللغة. تطوير   

أمام ساعة 
الشاشات  
 يومياُ، هذا
 كثري جداً!

واللغة الشاشات 
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يف سن من 8 إىل 
16 شهر، كل ساعة يومية 

الفيديو، مشاهدة  من 
  والذي ُيدعى أنه 
لألطفال  مخصص 

عنها  ينتج  جدا،  الصغار 
كلمات  تعلم  الحد من 

.%10 بمقدار  جديدة 

يف سن من 2 إىل 4 
سنوات، ساعتني من 

يومياً  التلفاز  مشاهدة 
ثالث مرات  ُتضاعف 

تطوير  التأخر يف  خطورة 
اللغة. 

األوىل  السنة  بلوغ  قبل 
الشاشة  العمر،  من 
ولو  )حىت  المشتعلة 

لها  بعيداً(  ضجيجها  كان 
الخطورة  خطرية:  عواقب 

تأخري  تمثلها عىل  اليت 
واالتصال  اللغة  تطوير 

6 مرات. تتضاعف 

اللغة* تطوير  الشاشات عىل  عواقب مشاهدة 
بها ُمعرتف  علمية  دراسات  قائمة عىل  التالية  *التأكيدات 

العواقب؟ لماذا كل هذه 

التلفاز)أو  يكون  عندما 
أي شاشة أخرى( شغال 
مع  تتكلمون  البيت،  يف 

سيتكلم  وهو  أقل  طفلكم 
أقل.  معكم 

البالغ،  الشخص  ُيشجع 
ُيقلد أو  أو يلتمس أو 

ُيصحح  أو  ُيعيد صياغة 
الطفل،  يقوله  ما 

األمر الذي ال تقوم به 
الشاشة.

تتكيف  ال  الشاشة 
يفعل  ما  مع 

الطفل.  ويقول 



الطفل لعمر  الشاشات وفقاً  أمام  الوقت  حدوا من 
اليمني(   الجدول عىل  )انظروا إىل 

به؟ المُوىص  أكرث من  الشاشات  أمام  يقيض طفلكم وقتا 
االكلينيكية،  النفسية  الطبيبة  طريقة  ُتساعدكم  أن  ُيمكن 

األربع« بوضع حدود.  سابني دوفلو، والمسماة »الالت 
الكربى األربعة  المبادئ  إليكم 

الحلول

البداية، عىل األرجح لن يكون طفلكم راضياً، وقد يثري  يف 
هذا  لديه أزمات من الحنق  والبكاء: هذا طبيعي!

بالملل، فهذا طبيعي  يفعل ويشعر  يعرف ماذا  إذا كان ال 
ينتهي كل هذا. اطمئنوا، سوف  أيضاً! 

ال شاشات يف 
الصباح

ال شاشات 
الطعام خالل 

ال شاشات 
النوم قبل 

ال شاشات يف 
الطفل غرفة 

األلعاباتركوا تحت ترصفه وبمتناول يده : بعض   
 )مثال: سيارة، أدوات طعام، ُدمى، مكعبات(

•
كتب
•

ورق، أقالم، مواد أشغال
•

دعوا الطفل يلعب يف الخارج إذا كان 
ممكناً ذلك 

•
اذهبوا معه، إن كان لديكم بعض   
األلعاب أو إىل مكتبة  المكتبة  إىل  الوقت، 

العالم(. بيستالوزي، مكتبة  إىل   : )مثاًل   



لمخترص با

بالغ مع 
مناسبة برامج 

استقاللية
استقاللية

بيانات  احترام 
األعمار

بالغ عىل
مقربة  

برامج مناسبة  

بالغ عىل
بة مقر

بيانات  احترام 
األعمار

–

–

–

–

–
–

–
–

–

–
شبكات –

التواصل 
االجتماعي

الثالثة سن  قبل 

بني 3 و 6 سنوات

بني 6 و 9 سنوات

بني 9 و 12 سنة

12 سنة بعد سن 

تلفاز الكرتونية  الفيديولوحة  الفيديوألعاب  اليومألعاب   / المدة 

دقيقة  30

دقيقة  20

0

دقيقة  60

حددوا أوقات 
مع  الشاشات 

األطفال:
90 دقيقة كحد 

أقىص

انرتنيت   
ُمراقب



أبعد  للذهاب 

"3، 2، 1،...تكلموا!" هو مرشوع وقايئ يقوم عليه مركز عالج النطق يف نوشاتل. للمزيد 
من المعلومات أو لطلب كتيباتنا ومنشوراتنا اتصلوا بالرقم التايل 0327177820 أو 

 centre.orthophonie.neuchatel@ne.ch : اكتبوا لنا عىل العنوان االلكرتوين التايل
  hilti+rebmann :تصميم الجرافيك / ANDA :الرسوم التوضيحية

تمت طباعته يف تموز / جوييه 2020

مفيدة انرتنيت  عناوين 
www.neuchatelville.ch/orthophonie مركز عالج النطق يف  	•

نوشاتل   
تعليمية  www.neuchatelville.ch/orthophonie   مقاطع فيديو  	•

الروماندي النطق يف  www.arld.ch  جمعية معالجي  	•
الفرنيس من سويرسا(  )القسم   

نوشاتل. كانتون  يف  المستقلني  النطق  معالجي   lecolin.ch 	•
الشاشات www.3-6-9-12.org معلومات عن  	•

www.sabineduflo.fr طريقة األربع خطوات  	•

مفيدة عناوين 
العالم  www.bibliomonde.chمكتبة  	•

بيستالوزي  مكتبة   www.bibliotheque-pestalozzi.ch 	•
بيبليبوس   www.bibliobus-ne.ch 	•

القصري  السلم  جمعية   www.lacourteechelle.ch 	•
www.recifne.ch/espace-enfants فضاء األطفال  	•

اييلوتموت  جمعية   www.ilotmots.ch 	•
األحمر  الصليب   www.croix-rouge-ne.ch 	•
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1،...تكلموا!"، هو عبارة عن مرشوع وقايئ من ثالثة أجزاء يدور   ،2  ،3"
اطلعوا  ذلك،  المزيد عن  لمعرفة  الطفل.  لدى  اللغة  تنمية  حول 

"ثنائية  و  اللغة"  "تطوير  لمواضيع:  المخصصني  اآلخرين  كتيبينا  عىل 
اللغة".

اللغة تطوير 
أهم يشء يف عمر سنتني هو أن يتواصل الطفل مع اآلخرين 

أن  المفرتض  نفسه مفهوماً. من  يجعل  وأن  بكلماته(  )باإليماءات، 
باألمر  يتطور، تحدثوا  الالحقة. يف حال لم  يتطور برسعة يف األشهر 

المعالج األطفال  طبيب  إىل 
القلق يف حال كان الطفل يواجه صعوبة يف  ثمة  ما يستوجب 

ينغلق  يتكبل،  )يغضب،  ُيعاين يف ذلك  كان  أو  نفسه مفهوماً  جعل 
نفسه(. عىل 

المشاركة  الطفل قادراً عىل  الثالثة، يجب أن يكون  نعم، يف سن 
يف محادثات قصرية مشكاًل جماًل سليمة. ال ترتددوا يف استشارة 

نطق معالج)ة( 

اللغة ثنائية 
كال. من المهم أن يتحدث الشخص مع طفله بلغته األم ألن هذا 

الفرنسية. اللغة  تطوير  عىل  يساعد  سوف 
نعرث عىل  لغة. سوف  لمشكلة  ليست سبباً  اللغة  ثنائية  كال. 

الطفل  يستخدمهما.  اللتني  اللغتني  يف  الطفل  لدى  كالم  صعوبات 
بدون مشكلة لغتني  يتعلم  لغوية  ُيعاين من اضطرابات  ال  الذي 
التعرض  بل كمية  بالحسبان  يؤخذ  الذي  السن هو  كال، ليس 

تعلمها عىل  كلما  بها  والحديث  للغة  الطفل  زاد سماع  كلما  للغة. 
أفضل. نحو 
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أن  هل يتعني عيلّ 
أتحدث مع طفيل 

حىت  الفرنسية  باللغة 
أتكلمها  وإن كنت ال 

جيداً؟

يشوه  طفيل 
عندما  الكلمات 
يجب  هل  يتكلم، 

أن أقلق؟ عيلّ 

الطفل  يتعلم  هل 
ثانية عىل  لغة 
إذا  نحو أفضل 
صغرياً؟ تعلمها 

طفيل يف سن سنتني 
يتكلم. قالوا يل  وال 
الوقت  يأيت  سوف 

يجب عيلّ  ويتكلم. هل 
أن أقلق؟

يتكلم  طفيل 
لهذا  لغتني،هل 

بشكل يتكلم 
 يسء؟

طفيل يف سن
ثالث سنوات وال 
الُجمل عىل  ُيركب 
نحو صحيح، هل 

يجب عيلّ أن
 أقلق؟

3، 2، 1،...تكلموا!
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