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 *أ.د. محمد نشطاوي 
 

 
ال يختلف اثنان حول األهميـة التـي بحـبال الطفولـة تاهـ  ي ـا فـي عـل بحـقاع العـالم، 

مواكبـة كعـ   التشريعي، ولم يتخلف المغـرب عـ  والمستوى السياسي بو االجتماعي ب عل  إن  
وتاـيي   ،االهتمام ي ذه الشرياة م  المجتمع عبر تفعيل دوك المجتمـع المـيني فـي هـذا البـاب

 .قانونية المنهمة لاقوق هذه الفئةالترسانة ال
لقـــي عـــان المغـــرب مـــ  الـــيول العرصيـــة الســـباقة للمصـــادقة علـــ  االتفاقيـــة اليوليـــة لاقـــوق و 

)ميونـة  وتشـريعات جييـيل لامايـة هـذه الاقـوق ، وعمل عل  س  قـواني  1993الطفل منذ سنة 
ــــواني  األ ــــرى  ات الصــــلة ــــانون المســــطرل  األســــرل(، وتعــــييل بعــــأل الق ــــاني وق ــــانون الجن )الق

تشـريعات  الوطنيـة  مـةءلمالعل  المساوال يي  الجنسي  ضمانا  للتأكييو لك  ؛وتايين ا الجنانية(
ل عل   لق مؤسسات ت ـتم بامايـة هـذه مع المواثيق اليولية الخاحة باقوق الطفل، وعذا العم

 )المرحي الوطني لاقوق الطفل(. الاقوق 
إن المج ــــودات الاةوميــــة والتشــــريعية التــــي حاولــــل ضــــمان حقــــوق الطفــــل االقتصــــادية 

تصـطيم وحقيقـة الواقـع الـذي تعيشـ   ،واالجتماعية والثقافية، وحمايت  م  عل بشةال االسـتغالل
السـيما فيمـا يتعلـق بمختلـف مهـاهر العنـف الممـاك  علي ـا عل  جميع المستويات، و  الفئةهذه 

 م  اعتياءات جنسية وهجرل قسرية وإهمال ومخيكات وتشغيل...
ـــة قانونيـــة لالـــمان حقـــوق الطفـــل واالهتمـــام  ،ومـــ  ثـــم ـــي اعتمـــي مقاكص إ ا عـــان المغـــرب ق

ل شـة يتطلـ  الواقـع المريـر الـذي تعيشـ  هـذه الفئـة ا بن إالالتي يعاني من ا،  بالمشةالت عافة،
المجتمعيـة التـي يعيشـ ا  حقيقـة هـذا الواقـع فـي لـل التاـوالتتفعيل مقاكصة سوسيولوجية تواك  

                                                 
 المغرب -مراكش -معة القاضي عياض جا -علية الاقوق  -بستا  التعليم العالي  *
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ممـــا ياـــي مـــ  تـــأثير هـــذا  ؛المجســـيل فـــي انتشـــاك العنـــف واالســـتغالل بةـــل بشـــةال ماالمغـــرب و 
 المج ود القانوني في ضمان حقوق الطفل وحمايت .
 ي  بساسيتي :إن هذا البا  المتواضع يروم مناقشة نقطت

 .آليات حماية حقوق الطفل في المغرب يي  المواثيق اليولية والتشريعات الوطنية -
 .بالمغرب )يناء عل  إحصاءات وتقاكير(وواقع ا حقيقة الطفولة  -
 

 آليات حماية حقوق الطفل في المغربالمبحث األول: 
 والتشريعات الوطنية بين المواثيق الدولية
فـــي مجـــال الن ـــوض باقـــوق اينســـان، بمـــا فـــي  لـــك ســـ   عبيـــرل مج ـــوداتقـــام المغـــرب ب

يــي  الجنســي ، وحمايــة تشــريعات جييــيل، وتعــييل بعــأل التشــريعات األ ــرى لتاقيــق المســاوال 
قواعـــي مالنمـــة للمواثيـــق اليوليـــة لاقـــوق اينســـان، وللمعاهـــيات اليوليـــة حقـــوق الطفـــل؛ لوضـــع 

 المتعلقة بالطفولة.
منـذ التوقيـع سـنة يـيبت في المغرب في مجـال حقـوق الطفـل اينجازات التي تاققل ولعل 

التشـــريع الـــوطني  مـــةءمالخاحـــة مـــا يتعلـــق بمجـــال وصعلـــ  ايعـــالن العـــالمي للطفـــل، 1993
ومااكصـــة  وضـــمان الاقـــوق االقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة للطفـــل ،تفاقيـــة حقـــوق الطفـــلال

و لـــق األج ـــهل وال يئـــات وتطـــويره، عبـــر إحـــالر ايطـــاك القـــانوني ، بأشـــةال  عافـــةاالســـتغالل 
تمـع المـيني وتشـجيع مةونـات المج ،لاقوق الطفـل ،المتخصصة، وعل  كبس ا المرحي الوطني

 .وإدماج ا الطفولةالم تمة بإحالر 
 

 المستجدات التشريعية -1
للن ـــوض بالامايـــة القانونيـــة  الـــوك مـــ   اعييـــي  المغـــرب فـــت   ،علـــ  المســـتوى التشـــريعي

 مالامي  االتفاقية اليولية لاقـوق الطفـللالتشريعات الوطنية  مةءمال ا وك  للطفل، في مقيمت
ــــوم األول لقبــــول بعــــي بن  ــــي الي ــــل ف ــــوق الطف ــــة باق ــــة المتعلق ــــة االتفاقي وقعــــل الممللــــة المغرصي

 .1993، وحادقل علي ا في ش ر يونيو 1990يناير م   26التوقيعات في 
افيي  التفاقيـــة حقـــوق الطفـــل: يتعلـــق كمـــا انالـــم المغـــرب عـــذلك إلـــ  البروتوعـــولي  ايضـــ

ـــــي األطفـــــال فـــــي النهاعـــــات المســـــلاة،  ـــــع األطفـــــال، ودعـــــاكل األطفـــــال  واآل ـــــراألول يتجني يبي
  .واستخيام م ألغراض اليعاكل واألعمال ايباحية
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مةلفـا  بمتابعـة اتفاقيـة  لاقـوق الطفـل اا وطني ـ، مرحـي  1995المغرب في شـ ر مـايو  وبنشأ
ا، وقــــي قــــيم المرحــــي الــــوطني لاقــــوق الطفــــل إلــــ  الاةومــــة اقتراحــــات حقــــوق الطفــــل وتنفيــــذه

ــوضـ ،مـة يـي  القـواني  الوطنيـة ومقتالـيات اتفاقيــة حقـوق الطفـلءللمال ا مل التعـييالت نصوح 
عيل، بهم ا ميونة األسرل، وميونة الشغل، والقانون الجنـاني، والمسـطرل الجنانيـة، وقـانون عفالـة 

 .الة المينية، وقانون الجنسيةاألطفال الم ملي ، وقانون الا
 

 مدونة األسرة
ـــ ا لامايـــة المـــربل الطـــري األضـــعف فـــي العالقـــة الهوجيـــة، إن ميونـــة األســـرل جـــاءت بساس 

 بشةال الايـف وعـيم اينصـاي، جميعم  عةل ولالمان حقوق الطفل، وصالتالي حماية األسرل 
ــ اعتبــاكعلـ   مـربل وللرجــل وللطفـل فــي إطــاك ا يــي  حقــوق اينسـان التــي للا وثيق ـبن هنـا  اكتباط 

الطفـل ويعرضـ   فـيا ن بي ا ـتالل فـي ينيـة األسـرل يـؤثر سـلب  إبايـ  ؛ األسرل السليمة المستقرل
يسـيء إلـ  مجتمعـ  بكثـر ممـا  اا منارف ـحـعبة قـي تجعـل منـ  عنصـر   لااالت وبوضاع هشة بو

 ياس  إلي .
األســرل المســـتقرل  الميونــة فــي مختلــف موادهــا للطفــل وحقوقــ  ســواء ضــم  لتعرضــقــي و 

  يسـفمنطوق المادل الرابعـة والخم .حي  ا تالل اعييل بو ضم  األسرل وهي تتفلك بو حت  الس
خاحـة حمايـة حيـات م وحـات م منـذ الامـل صيؤعي عل  ما لألطفال م  حقوق علـ  األيـوي ، و 

 االسـم لـ إبالنسـبة  السيماإل  حي  يلوغ س  الرشي، والعمل عل  تثبيل هويت م والافاظ علي ا 
ـــة إلـــ  إكضـــاع األم نفســـ ا عمـــا تشـــير المـــادل  .والنســـ  والجنســـية والتســـجيل فـــي الاالـــة الميني

ألوالدهــا عنــي االســتطاعة، واتخــا  عــل التــيايير الممةنــة للنمــو الطبيعــي لألطفــال بالافــاظ علــ  
مـ   دعـم المشـرع هـذه الامايـة وقيسالمت م الجسيية والنفسية والعناية بصات م وقاية وعالجا. 

 تفعـيال   ؛ الل مستجيات الميونة التي بفردت مجموعـة مـ  المقتالـيات المتعلقـة باقـوق الطفـل
 الاقوق التالية: التي تشملالتفاقية األمم المتايل لاقوق الطفل 

 م  بجل بقان  ونموه وحمايت . ؛تمتع الطفل بالرعاية المشترعة لواليي  وصاقوق  علي ما   -

ــييني   - علــ  الســلو  القــويم، واجتنــاب العنــف المفالــي إلــ  ايضــراك   وتنشــئتالتوجيــ  ال
 الجسيي والمعنوي.

 .الارص عل  الوقاية م  عل استغالل يالر بمصال  الطفل  -
 ، م للايــال العمليــة والعالـوية النافعــة فــي المجتمــعنيــؤهال  لـذيلتـأمي  التعلــيم والتلــوي  ا  -
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 .ستعياد الفلري والبينيالهروي المالنمة لمتابعة اليكاسة حس  اال ةيئت و 
عمـــا يتمتـــع الطفـــل المصـــاب بإعاقـــة، إضـــافة إلـــ  الاقـــوق المـــذعوكل الخاحـــة باالتـــ ،   -

  يعاقتــ  قصــي تســ يل إدماجــ  ية، وال ســيما التعلــيم والتأهيــل المناســببــالاق فــي الرعايــ
 في المجتمع.

مان حقـــوق م عـــ  اتخـــا  التـــيايير الالزمـــة لامايـــة األطفـــال وضـــ مســـئولةاعتبـــاك اليولـــة   -
 .وكعايت ا

المساوال يي  الولي والبنل في عيل مجاالت مثل س  الهواج، وس  ا تيـاك الااضـ  مـ    -
 فادل م  ترعة الجي )الوحية الواجبة(...ياالواليي ، وفي 

تتـوزع هـذه الواجبـات يين مـا  ،أحةـام الاالـانةب وفي حالة افتـراق الـهوجي ، وفيمـا يتعلـق  -
 علي مــا( )عنــي وفــال بحــي الــهوجي  بو170إلــ   165لمــواد مــ  باســ  مــاهو مبــي  فــي ا
 ،ولية عــل واحــي من مــا  الااضــ  والنانــ  الشــرعي باســ  مســئتنتقــل هــذه الواجبــات إلــ

مع العمل عل  اتخـا  إجـراءات حـاكمة لامايـة حـق الطفـل فـي النسـ ، وضـمان سـانر 
الاالـانة  ، مـع تالـمي  إجـراءاتمـ   ـالل وضـع الطـالق تاـل مراقبـة القالـاءحقوق  

 العمل عل  توفير السالمة البينية والنفسية لألطفال، ومتابعة مساكهم اليكاسي.
 قانون المسطرة الجنائية

حيـ  إن هـذا األ يـر لـم يتوقـف  ؛ويي ل قانون المسطرل الجنانية في  الـم هـذا التاـيي 
المجتمـع،  تقويم سلوع م بقصي إعـادل إدمـاج م فـيوفير الاماية لألحياث الجاناي  و فقط عني ت

 حعبة.هذه الاماية إل  األطفال ضاايا الجرانم بو الذي  يعيشون وضعية  د  ي  يل م  
وســلك القــانون الجييــي فــي معالجــة قالــايا األحــياث مبــادق التلــريم التــي بقرت ــا الشــريعة 

لتــي حــادق علي ــا المغــرب تــاكل ايســالمية للطفــل تــاكل، وبحةــام االتفاقيــات والصــةو  اليوليــة ا
 .ب رى 
 18م  ق.م.ج عل  كفع س  الرشي الجناني إلـ   458عمل المشرع المغرصي في المادل و 

واعتبـر الاـيث الـذي  ا مع المـادل األولـ  مـ  اتفاقيـة حقـوق الطفـل،انسجام   ؛سنة ميالدية عاملة
سـنة لعـيم  18و  12ولية ناقصـة مـا يـي  ئولية الجنانيـة و ا مسـئسـنة فأقـل عـييم المسـ 12يبلغ 

وقـي انسـجم المغـرب يـذلك مـع التهاماتـ  الاقوقيـة الـواكدل باالتفاقيـة اليوليـة  .ه لييـ اكتمال التمييـ
مــ  ق.م.ج علــ  بنــ   459لاقــوق الطفــل. وإ ا وقــع  ــالي حــول ســ  الاــيث نصــل المــادل 

مـع إعطـاء الماةمـة حـالحية اللجـوء إلـ  بهـل  ،يتعي  اعتباك س  الجان  يوم اكتلاب الجريمـة
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ول ــا إن اقتالـ  الاــال إحــياك  ،بعــي بن تـأمر بــإجراء فاـ  طبــي الخبـرل لتقــيير سـ  الاــيث،
 حةم بعيم اال تصاص .

بايضــــافة إلــــ   ،نهــــام قاضــــي األحــــياث لــــيى الماةمــــة االيتيانيــــةالمشــــرع  بحــــيثكمــــا 
المستشــاك المةلــف يرعايــة األحــياث لــيى ماةمــة االســتئناي، عمــا بوعــل إلــ  الغرفــة المختصــة 

ماــاكم االيتيانيــة وماــاكم االســتئناي م ــام البــل فــي قالــايا بمااكمــة الجــن  والجنايــات لــيى ال
 .بنشأ ضابطة قالانية )نيابة عامة(  احة باألحياثاألحياث الماالة علي ، ، و 

اا مع قواعي بةي  انسجام  و  من ـا والمتعلقـة بالقواعـي النمو جيـة يداكل  10المادل  و صوح 
 مـــ  نـــوفمبر 29مـــم المتاـــيل يتـــاكي  قالـــاء األحـــياث والمعتمـــيل مـــ  قبـــل الجمعيـــة العامـــة لأل

م.ج.عل  التهام ضـابط الشـرطة م  ق. 460نصل المادل  40/33بمقتال  قراكها كقم  1985
القالانية بأن ياتفظ بالايث المنسوب إلي  الجرم في مةـان مخصـ  لألحـياث لمـيل ال يمةـ  

الاــيث بو  الماــيدل للاراســة النهريــة، ويجــ  فــي عــل األحــوال إشــعاك ولــي الفتــرلبن تتجــاوز 
المقــيم بو الوحــي عليــ  بو عافلــ  بو حاضــن  بو الشــخ  بو المؤسســة المع ــود إلي ــا يرعايتــ  

 بايجراء المتخذ .
 مدونة الشغل

سبق لمنهمة العمل اليولية بن اعتميت معايير دولية  ات بهمية بالغة في مجـال مااكصـة 
األدنـ  لسـ  القبـول فـي العمـل، حـول الاـي  138تشغيل األطفال، ويتعلق األمـر باالتفاقيـة كقـم 

 حـادق اللتـانهاتـان االتفاقيتـان  حـول بسـوب بشـةال عمـل األطفـال. وتعتبـر 182واالتفاقيـة كقـم 
مــ  يــي  بهــم  2001ينــاير مــ   26و 2000ينــاير مــ   6علي مــا علــ  التــوالي يتــاكي   المغــرب

اكد بشـــأن ا إعـــالن الكتباط مـــا بـــالاقوق األســـا  للعمـــال الـــو  ؛اتفاقيـــات منهمـــة العمـــل اليوليـــة
 .1998منهمة العمل اليولية لسنة 

"مغـــرب جـــيير  2015 – 2006إقـــراك  طـــة العمـــل الوطنيـــة للطفولـــة لـــذلك، تـــم  وتفعـــيال  
، بمـا في ـا  ادمـات المنـازل لقالية مااكصة تشغيل األطفال ام م  ا بأطفال " التي  صصل جانب  

  هـذه الهـاهرل، مـ   ـالل تقويـة تسـت يي القالـاء علـالتـي و لك يوضع مجموعة م  التيايير 
 ومنيمجة. ةلمعالجت ا وفق مقاكصة تشاكعي ودعم ا؛ ات الوطنيةايمةان

، مةنــل إعـــادل النهـــر فــي قـــانون الشـــغل المغرصــي مـــ  إد ـــال 2فعلــ  المســـتوى التشـــريعي
و لــك يتلــريا حمايــة بوســع للطفــل فــي العمــل،  ؛تجييــيات م مــة فــي ميــيان تشــغيل األطفــال

الميونــة الجييــيل للشــغل  لنصــ إ  ؛عاملــة 15ل األحــياث قبــل يلــوغ م ســ  بايــ  منعــل تشــغي
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المشـغلي ، قبـل يلـوغ م  : "ال يمة  تشغيل األحياث، وال قبـول م فـي المقـاوالت، بو لـيىن ب عل 
 ."س   ما عشرل سنة عاملة

بالغــة  كمــا يمنــع القــانون تشــغيل األطفــال فــي بشــغال قــي تعيــق نمــوهم، بو تشــةل مخــاطر
 .ت م، بو قي يترت  علي ا ما قي يخل باآلداب العامةتفوق طاق
كفـع مبلـغ الغرامـات فـي ة التي جاءت ي ا ميونة الشغل، م  يي  المستجيات الرنيس ولعل

ــ ،حالــة  ــرق المقتالــيات التــي تاةــم تشــغيل األطفــال ا إلــ  وعــذا إحــياك عقوصــات تصــل بحيان 
 .لالسج  عما هو الاال في استخيام الطفل دون الخامسة عشر 

ا علــ  إعــياد مشــروع قــانون يتعلــق يتاييــي العالقــات يــتم االنلبــاب حالي ــ ،مــ  ج ــة ب ــرى و 
 ،شـــرول الشـــغل فـــي القطاعـــات التـــي تتميـــه بطـــابع تقليـــيي حـــريو يـــي  المشـــغلي  واألجـــراء 

 تنتشر في  لاهرل تشغيل األطفال.و 
 

 3المهملين األطفالقانون كفالة 
 ، ي  الجنسـالطفـل، مـ  عـال  ن  يعتبر م مال  بعل   15-01م  القانون كقم  األول تن  المادل 

  وجي في إحيى الااالت التالية: اعشرل سنة شمسية عاملة إ  يبلغ سن  ثمانتالذي لم 

 .ب مج ول وبم معلومة تخلل عن  بماأل إكادت األي  مج ولي ، بو ولي يو ا ولي ألإ  -

 .ل مشروعة للعيشوليسل ل  وسان ،ا بو عجه بيواه ع  كعايت إ ا عان يتيم   -
اكتسـاب سـلو   جـلبإ ا عان بيواه منارفي  وال يقومان يواجب ما في كعايت  وتوجي ـ  مـ   -

عما في حالة سقول الوالية الشـرعية، بو عـان بحـي بيويـ  الـذي يتـول  كعايتـ  بعـي  ،حس 
 المذعوك إزاءه. ا وال يقوم يواجب بو عجهه ع  كعايت  منارف   ،فقي اآل ر

 مـرتبطي  بو غيــرالمتخلــ  عـن م والــذي  يولـيون آلبـاء وبم ــات مج ـولي   األطفـال إن ـم"

األطفــال فــي  يعــيش وإمــا بشــةل بو بــ  ر،ا ينبــذون بطفــال م ويتخلــون عــن م فإمــ يــهواج شــرعي،
لمســاعيات مــ   وللــ  فــي وضــعية حــعبة بايــ  يصــباون فــي هــذه الاالــة فــي حاجــة كــنف م،

 ."اليولة والسلطات العامة
 قــــانوني يشــــمل الجوانــــ  المعنويــــة والماديــــة المتعلقــــة بالطفــــل التــــهامهــــي  ، إ ن،فاللفالــــة

ــة ــ ، وســب موضــوع اللفال قــانون  مــ  187ا للمــادل مــ  بســباب وجــوب النفقــة علــ  الغيــر طبق 
جــاء في ــا: بســباب و ، 2004فبرايــر مــ   3 الصــادك يتنفيــذه ل يــر 70-03ميونــة األســرل كقــم 

 بة وااللتهام.وجوب النفقة عل  الغير: الهوجية والقرا
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بن المشـرع اشـترل ايسـالم للفالـة نجـي هـذه المـادل،  فيالواكدل  الشرولوم   الل قراءتنا 
وصمف ــوم المخالفــة، تســني عفالــة طفــل  .جنســية اللافــل دون تاييــيمــ  طفــل مصــرر بإهمالــ ، 

ا مـــ  دولـــة ا بو بجنبي ـــالنهـــر عـــ  جنســـيت  ســواء عـــان مغرصي ـــ عافـــل مســـلم بصـــريإلـــ  م مــل 
عفالـة الطفـل  إلي مـا ينا فال تسواآل ر عتايي  ا، بحي الهوجي  اللافلي  مسلم   مية، بما إ ا عانإسال

 .(9)بالفقرل األول  م  المادل  عمال   الم مل
ـ واللافـل ـا طبيعي ـقـي يةـون شخص   ا، وهـو يقـوم مقـاما معنوي ـا، عمـا يمةـ  بن يةـون شخص 

بعــي إســناد  ل مــا ســلطة األيــول علــ  طفل مــا إ  لــم تعــي ؛ون الطفــل المةفــولئالوالــيي  فــي عــل شــ
 .غيرهما بمقتال  بمر قالانيكفالت  إل  

اللفالـة حـق فـي  لـ بعاله علـ  بنـ  ال يترتـ  عنفس ا م  المادل  هذا وتن  الفقرل األ يرل
إلــ    ام التبنــي، فينســ  الطفــل المتبنــ، بخــالي الــيول التــي تأ ــذ ينهــ4ايكث النســ  وال فــي

 .ل وواجبات ماترت  علي  حقوق األيول والبنو ا، وتي شرعي  ويصب  الول ، لمتبنا
  المستجدات المؤسساتية -2

 ،التـــي بنيطـــل ي ـــا م مـــة حمايـــة األطفـــال والـــيفاع عـــ  حقـــوق م المؤسســـاتولعـــل بيـــرز هـــذه 
 .المرحي الوطني لاقوق الطفل
 المرصد الوطني لحقوق الطفل

الســـ ر علـــ   ،ي لاقـــوق الطفــلومــ  الم ـــام األساســية المنوطـــة بمؤسســـة المرحــي الـــوطن
، و لـك يتعـاون مـع مختلـف فعاليـات وتطبيق ـا تنفيذ ينود اتفاقية هيئة األمم المتاـيل ي ـذا الشـأن

وصـــيعم مـــ  الوعـــاالت المتخصصـــة ل يئـــة األمـــم فـــي مجـــال حقـــوق  ،المجتمــع المـــيني المغرصـــي
 .الطفل

 دا ـــل المجتمـــع دكاســـة وضـــعية الطفـــل المغرصـــي ،ويتـــول  المرحـــي، مـــ  الناحيـــة العمليـــة
يجــــاد حلــــول اجتماعيــــة واقتصــــادية مســــتيامة إو  ،، وكحــــي الالــــول الوقانيــــة لامايتــــ وتاليل ــــا
 .عل  المستويات الترصوية والصاية والقانونية والثقافية والترفي يةالطفل  تلمشةال

اتفاقيـات مـع وزاكل العـيل والصـاة قصـي عمل المرحـي علـ  توقيـع  ؛ولتفعيل هذه السياسة
ا ي ـــؤالء األطفـــال ضـــاايا ســـوء المعاملـــة، وعـــذا إحـــياث وحـــيات ا ونفســـي  ا وحـــاي  انوني ـــالتلفـــل ق

عــ  التنسـيق مــع  ج ويـة علــ  حـعيي المستشــفيات ايقليميـة المختصــة يرعايـة األطفــال، فالـال  
جمعيــات المجتمــع المــيني، ســواء فــي مجــال الامايــة، بو فــي مجــال الوقايــة مــ  هــذه  عــيد مــ 
 .الهاهرل
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الجوانـ   ات األولويـة  م   الل تايييا للتاسيا وللتي ل ا يرنامج  بيال   ووضع المرحي
و"تعـاطي األطفــال  ،والمسـتعجلة فـي ثــالث ماطـات كنيســة تتمرعـه حــول "الطفـالت الخادمــات"

 .و"االستغالل الجنسي لألطفال"، لمخيكات"ا
اهرل، وقـي ل ـذه الهـ بـالخطوكل البالغـةعل فئات المجتمع  يشعاكوتم إعياد وحالت تلفهية 

ــ ــ لــق هــذا التواحــل عــ  طريــق وســانل ايعــالم نقاش  ا ألول مــرل حــول بشــةال مــ  ســوء ا عميق 
االجتماعيــة. وتــوج هــذا التفاعــل يتيشــي  مرعــه لالســتماع  ايوهــاتتالمعاملــة عانــل فــي عــياد ال

حيـــ  تـــم وضـــع كقـــم ب الـــر لتشـــجيع عـــل الالـــاايا  ؛وحمايـــة األطفـــال ضـــاايا ســـوء المعاملـــة
بغيــة تقــييم المســـاعيات الممةنــة مــ  تـــي ل  ؛ل وايفصـــار عمــا يتعرضــون لـــ و وي ــم لالتصــا

ية مسـتعجلة باالتصـال ع  الالاية بو تقييم عالجات نفسية بو عالـو  قالاني وتنصي  ماام  
  ستشفانية بو العمل عل  إعادل االنخرال في اليكاسة دا ل المجتمع.بالمراكه اال

ت تنشــط فــي مجــال حقــوق الطفــل مــ  وعمــل المرحــي علــ  إنشــاء بج ــهل بمثابــة مؤسســا
بمناســبة اليــوم  مــ  مــايو؛ 25بهم ــا المــؤتمر الــوطني لاقــوق الطفــل الــذي ينعقــي عــل ســنة يــوم 

ياالـره ممثلــون دوليــون وتنشــيط ا، الـوطني للطفــل، بمشـاكعة فعاليــات حةوميـة وغيــر حةوميـة 
 لطفل المغرصي.اليفع بالج ود المبذولة م  بجل حماية حقوق ا وم  ثم ؛ليعم هذا المؤتمر

ويتـــو    لـــق ، 1999 عـــام فـــي كمـــا يشـــري المرحـــي علـــ  يرلمـــان الطفـــل الـــذي تأســـا
مـــ  بجـــل مناقشـــة  ؛الاـــواك والتشـــاوك يـــي  بطفـــال يرلمـــانيي  يمثلـــون مختلـــف ج ـــات الممللـــة

حمايـة حقـوق  فـي وايسـ امبوضاع مختلـف فئـات األطفـال فـي المجتمـع لترسـي  ثقافـة الاـواك، 
 .، وكعايت االايال والبقاء، والنماء، والمشاكعةالطفل المتمثلة في 

وينعقـــي يرلمـــان الطفـــل فـــي عـــيل دوكات ج ويـــة، ودوكل واحـــيل وطنيـــة بساســـية يلتقـــي في ـــا 
الاةوميي . وببانـل هـذه المؤسسـة منـذ نشـأت ا  والمسئولي البرلمانيون الصغاك مع ممثلي األمة 

و لـك مـ  ، وتقـييره ل ـا ،وليةئلمسـعـ  مـيى قـيكل الطفـل المغرصـي علـ  تامـل ا 1999سنة في 
 الل المساءلة الاةومية بةـل تلقانيـة عمـا اتخذتـ  مـ   طـط وعـ  مـيى وفان ـا بالتهامات ـا فـي 

 ما يخ  حقوق الطفل.

 
 مؤسسات حماية الطفولة بالمغرب

بوجـيها المشـرع لـوزاكل الشـبيبة والرياضـة  تابعةوهي مؤسسات تشةلل منذ فجر االستقالل 
 علي ـا ترصيت م وتأهيـل األحـياث الماـالي  ة بأوضاع الجاناي  والعمل عل  إعادلالمغرصي للعناي



 ترسانة قانونية وواقع مرير ربـــــي المغــل فــفوق الطــحق
_____________________________________________________________ 

 
ـــــــــــــ 139 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  
(5/2011،مج19مجلة الطفولة والتنمية )ع  

، وترفـع للقالـال تقـاكير فـي شـأن مختلـف وإحـالح م وإدمـاج م م  لين مختلف مااكم الممللة
 لرفع اييياع عن م، و لك حس  وإمالتغيير التييير في شأن م  وإمالتتبع بوضاع م  النهالء، إما

 . 4ص علي ا في قانون المسطرل الجنانيةالتيايير المنصو 
مؤسســة عبــر التــراب الــوطني فــي لــل هشاشــة ينيت ــا  13وال يتجــاوز عــيد هــذه المراكــه 

 تســيير بومــ  تمويـل بو إشــراي ترصـوي وتلــويني،  ل مـاالمرحــودل  ايمةانـاتالتاتيـة، وضــعف 
لنـهالء وعـيم إلـ  االمقيمـة الوجبـات الغذانيـة  سـوءوتج يهات ـا و . وعذا تقادم ينايات ا مالي وإداكي 

 كفايت ا.
الترصوية ي ا تبقـ  فـي لـل الهـروي السـابقة كهينـة  لـل ينيـوي  األنشطةبن  إل  بايضافة
وفــق منهومــة ترصويــة تعمــل  ،األحــياثواضــاة لليفيــة التعامــل مــع  إســتراتيجية فــي لــل غيــاب

 .عل  تأهيل م وإدماج م
 العصبة المغربية في حماية األطفال:

ة العصبة المغرصية لاماية الطفولة عل  حمايـة األطفـال الماـرومي  مـ  األسـر تقوم تجرص
و لــك فــي إطــاك  2002)المتخلــ  عــن م( طبقــا  لمقتالــيات قــانون اللفالــة المعــيل الصــادك عــام 

مـــة مـــع ينـــود االتفاقيـــة اليوليـــة لاقـــوق الطفـــل. ويـــتم  لـــك مـــ   ـــالل اســـتقبال األطفـــال ءالمال
مـ  يـوم الـوالدل وحتـ  سـ  ثـالث سـنوات فــي  الـوالدل،رطة، ودوك المتخلـ  عـن م فـي بقسـام الشـ

 وتقيم ل م  يمات حاية وترصوية واجتماعية وترفي ية وكياضية. ،مؤسسات  احة
ـــة حقـــوق الطفـــلإن هـــذا ال ـــة فيمـــا يتعلـــق باماي ـــذي يذلتـــ  الســـلطات المغرصي ـــ   ج ـــي ال عل

 تــــتالءمالقــــواني  الوطنيــــة حتــــ   ينــــودمســــتوى اآلليــــات التشــــريعية، مــــ   ــــالل تعــــييل بعــــأل 
ا، اقــوق هــذه الفئــة ال شــة اجتماعي ــمؤسســات تعنــ  ب إنشــاء ــالل  ومــ والمقتالــيات اليوليــة، 

 .بحعيلصطيم وحقيقة الواقع الذي تتخبط في  الطفولة المغرصية عل  عيل ي
 

  )بناء على إحصاءات وتقارير( وواقعها حقيقة الطفولة بالمغرب المبحث الثاني:
ضــــم  علــــ  هــــذه الاقــــوق  الــــن مجــــرد  للن ــــوض باقــــوق الطفــــل وحمايت ــــا،فــــي ال ية

علـ  الـرغم ،  ـات لتفعيـل  لـك بكثـربالجعل  عيد مـ  العمل فاألمر يتطل   ؛تشريعات قانونية
 .ي م  ايكراهات عالج ل يثقافة حقوق الطفليوجود عي م 

 ا عــر   ،للشــخ للـهواج  الــينيالـ  عــون السـ  عـون المشــرع نـ  و بلــ  ع يــرغم بنوهةـذا 
لـذ ن عـون إجازتـ   وعلـ  الـرغم مـ ، سنة 18س  األهلية القانونية والمينية  يكان بم بنث  ه
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ن إفــــ ،قــــراك معلــــللهمــــ  تــــر ي  و اســــتثناء ي هــــاباعتباك تم تــــ لفــــي الــــهواج دون الســــ  المــــذعوك 
إلــ  القــول بةــون  ، يــيفعايحصــاءات والــيواعي والمبــركات وســير مســطرل اي ن فــي هــذا البــاب

ن نسـبة الطلبـات المقبولـة وحـلل فـي إن االستثناء فـي هـذا ايطـاك قـي تاـول إلـ  قاعـيل. إ  ب
إن نســبة القبــول تخــالف عمــق فــ ومــ  ثــم .5%96.56عــيد مــ  الماــاكم يتــراب الممللــة إلــ  

 نبومـادام  ،في اعتباك هذه التر يصات تي ل ضم   انـة منهومـة االسـتثناءوكوح ا الميونة 
مــادي بو كـراه دقيــق ومعمـق فـي إطــاك باـ  اجتمـاعي عـ  عــيم وجـود إال يـتم بشـةل  التاـري 
 معنوي.

 
 اهرة تشغيل األطفالظ

، ا يشــتغلون فــي ســ  مبةــرل ا بو إناث ــهنــا  بعــياد متهايــيل مــ  األطفــال ســواء عــانوا  عــوك  
لل حــناعة التعليــ  والقطــاع الفالحــي والم ــ  الييويــةخاحــة فــي وص ــغ    ، وعــذلك البيــوت التــي تلش 

 .دون بي حقوق بو ضماناتم  و أجوك زهييل ت بالخادما
فـــإن بكثـــر مـــ  نصـــف مليـــون طفـــل  ،2006وحســـ  مييريـــة ايحصـــاء بـــالمغرب لســـنة 

ن بكثــر مــ  نصــف إسـنة، يعملــون فــي مجــاالت مختلفـة؛ و 14ســنوات و 7تتـراور بعمــاكهم يــي  
حتسـاب دون امـ  ع  األطفال غير المصرر ل م بالشغل، و  إجمالي العيد م  الفتيات. فالال  

بن  نفسـ ا وتؤعـي األكقـام األطفال الذي تقودهم لروي الفقر إلـ  اليكاسـة والعمـل فـي آن واحـي
، مــ  بحــول قرويــة ثمانيــة وســبعي  فــي المانــة مــ  األطفــال الــذي  يالــطرون إلــ  الشــغل هــم

وحــــف م بــــأن م بطفـــال "دا ــــل البيــــوت...  ــــاكج الــــذي تقريــــر منهمــــة هيــــوم  كايـــتش حســـ  
  .6القانون"

 م، ويبقـ  السـب  نالفقر م  بهم األسباب التي يبرك ي ا غالبية اآلباء تشغيل بينـا ويعتبر
 ،االجتماعيـــة التـــي تتخـــبط في ـــا مجموعـــة األســـر المغرصيـــة المشـــةالتالـــرنيا لمجموعـــة مـــ  

  ناهيك ع  ال جرل القروية ناو المين. ،بايضافة إل  التفلك والعنف األسري 
مــ  ميونــة  143المشــغل عمــا ســبق الــذعر فــي المــادل وإ ا عــان القــانون المغرصــي يعاقــ  

الشــغل إ ا ثبــل تشــغيل  ألطفــال دون ســ  الخامســة عشــرل بالســج  مــ  ثالثــة بشــ ر إلــ  ســتة 
وصغرامة مالية، فـإن هـذه العقوصـات تبقـ  مخففـة بالشـةل الـذي ال يـهعج مشـغلي األطفـال  بش ر

هــذه الهــاهرل بو حتــ   صــع  الاــي مــ ممــا يجعــل مــ  ال ؛القاحــري  فــي لــل تفشــي الرشــول
 .بط اض
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 األحداثظاهرة جنوح 
عييــي مــ  المهــاهر الســلبية، مثــل البطالــة الممســةة فــي ســياق مجتمــع يتميــه يتفشــي لعــل 

 تيتالييـــــ  نســـــبة هانلـــــة مـــــ  النـــــا  واكتفـــــاع حـــــاالت التفلـــــك األســـــري والطـــــالق والمشـــــةال
خــيكات واســت الك ا مــ  علــ  نطــاق واســع، وكواج الم المنتشــراالقتصــادية التــي يارع ــا الفقــر 
 .والمراهقي  الواقع ليا سوى تاصيل حاحل األطفالطري فئات مختلفة، فإن جنور 

إن اال تالالت االجتماعية واالقتصادية وعمق األزمة التي يعاني من ـا المجتمـع المغرصـي 
فـــي  تتســـب مســـتوى تاســـي  لـــروي العـــيش،  فـــيوتيـــرل النمـــو و  فـــيبشـــةل عـــام، والتـــي تـــؤثر 

ــا ــتالالت ع حيــ  ينشــغل اآلبــاء بالباــ  عــ  تــوفير لقمــة  ؛الــ  مســتوى النــوال االجتماعيــة بيال 
الخبــه بكثـــر مــ  انشـــغال م يتنشـــئة بينــان م تنشـــئة تبعــيهم عـــ  االنـــهالق إلــ  عـــوالم االناـــراي، 

ــ ا حيــ  تقــل المردوديــة الترصويــة للميكســة بســب  االكتهــاظ الــذي تعرفــ  بعــأل المــياك ، وبيال 
يام مؤسســـات تعليميـــة فـــي بعـــأل المنـــاطق، يالـــاي إلـــ   لـــك نمـــو وعـــذلك بســـب  قلـــة بو انعـــ

ديمــوغرافي ال ينســجم مــع ايمةانــات والفــرص التــي يقــيم ا االقتصــاد، بي ال ينســجم مــع حجــم 
 الاالي سواء في ما يتعلق بالسلع بو فرص الشغل. اينتاج

مةـ  إال ا يامـل سـمات سـلبية وال يشـجع إال علـ  مهيـي مـ  ايحبـال واليـأ ، ال يإن واقع  
ا مـ  هروص ـ ؛ا متهاييل م  الراغبي  في ال جرل وكعوب القـواكببن ينتج االناراي وايجرام وبعياد  

. ولعــل هــذا مــا يفســر األعــياد ال انلــة مــ  المشــردي  الــذي  تاتالــن م شــواكع لــروف م المترديــة
يط ويتعـاطون ا مثل مس  األحذية بو ييع السجانر بالتقسـا حرف  ويماكسون بحيان   ،المين المغرصية

 مختلف بنواع المخيكات.
نوال المجتمع، وحمايت ـا مـ  حـاالت  ؛م  إعادل االعتباك لألسرل إن عالج الجنور يبيب بوال  

الـــيوك  لتراجــعالتفلــك بالـــمان مجموعــة مـــ  المقومــات االقتصـــادية باألســا ، ثـــم يوضــع حـــي 
 عليم.ية التبأهم وإشعاكهم األطفالالترصوي للميكسة وجعل ا قادكل عل  استيعاب 

 
 الهدر المدرسي

بو تـر  اليكاسـة قبـل  ،نقطاع التالميـذ عـ  اليكاسـة عليـة قبـل إتمـام المرحلـة اليكاسـيةوهو ا
 إن اء مرحلة معينة.

مـا يـي   بعمـاكهمالمتراوحـة  األطفـالعـيد  بن 2004السةاني لسنة  ايحصاءجاء في وقي 
مــا يرصــو  إلــ يصــل عــيدهم  ،يكســةن  ــاكج بســواك المو دو جــســنة والمو  لســع ســنوات وبكصــع عشــر ت



 مـقـــــــــاالت
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 إلــ عــيد الــذي  يترعــون الميكســة ضــم  هــذه الفئــة يصــل  بن إلــ  بايضــافةمليــون طفــل.  علــ 
% مـ  عـيد األطفـال 6ا. وتمثـل نسـبة مغـادكل المـياك  االيتيانيـة طفـل سـنوي   بلـف 400حـوالي 

ــــة ــــة االيتياني ــــي المرحل ــــال   216176صمــــا مجموعــــ  ، و 7المميكســــي  ف ــــراءل ال يعر و  8 طف ــــون الق ف
 واللتابة.

يقــف المغــرب فــي مــؤ رل الترتيــ  مــ  حيــ   ،ومقاكنــة مــع دول المغــرب العرصــي األ ــرى 
الاــرص علــ  إبقــاء األطفــال فــي المؤسســات التعليميــة، فنســبة المغــادكل لــيى الجهانــر وتــونا 

 % في المستوى الخاما م  الفترل االيتيانية.3و 2يي  ما تتراور 
وبطفـــال الباديـــة ينســـبة ، %58.4ســـي بـــالمغرب الفتيـــات ينســـبة بول ضـــاايا ال ـــيك الميك و 
 .ا مختلفة% م  األطفال المغادكي  ياترفون اآلن م ن  40، و80%

وحســ  دكاســة بنجهت ــا عتابــة اليولــة المةلفــة بماــو األميــة يتعــاون مــع اليونيســيف حــول 
بن يجني ـــا ، بحصـــل في ـــا األكصـــار التـــي عـــان مـــ  الممةـــ  9"االنقطـــاع عـــ  اليكاســـة بـــالمغرب"

المغـرب لـو لــم تلـ  بميـة بينانــ  مرتفعـة، ل ـر بن عــل سـنة يقالـي ا الطفــل بالميكسـة االيتيانيــة 
بالميكسـة الثانويــة. ويــهداد الــرص   10.4مقايــل  ،% مــ  كفـع مســتوى الــي ل12.7كفيلـة يتاقيــق 

لمجتمــع نصـف نسـبة الــي ل إلـ  اإلــ  بن يصـل مجمـوع الخســانر بالنسـبة  ،ينقطـة عنـي الفتيـات
 .ملياك دكهم 2.8ما يقاكب  بي ،2004لسنوي لسنة ا

تبـي  بن المغـرب يتـوفر  ،2004وم   الل البال الذي قامل بـ  منهمـة اليونسـةو سـنة 
 عل  بكبر نسبة م  ال يك الميكسي في العالم العرصي.

خاحـة فـي العـالم القـروي مـ  وصدعـم التمـيك   يرامج فيوصالرغم م  ن ج الوزاكل الوحية 
المعــوزل  األســرالفرحــة الثانيــة فــي لــل الترصيــة غيــر النهاميــة،بو مــ   ــالل مــي   ــالل يــرامج

هـذه التـي ال تتجـاوز  فإن، ومصاكيف ا بمبالغ مالية مشروطة للمشاكعة في تامل بعباء اليكاسة
ا وغيـر مشـجعة فـي لـل بعـي المـياك  عـ  عشرل دوالكات ش رية ع  عل طفل تبق  ههيلـة جـي  

 وغياب النقل والمطاعم الميكسية. ،للتالميذ األسري السة  
 األطفالالعنف ضد 
 شـةال   اتخـذبسوء المعاملة والتسـتر علي ـا، بو  األمرهذا عيل بشةال سواء تعلق  يتخذوقي 

 طــوكل والمتمثــل فــي االســتغالل الجنســي. فــإ ا عــان العنــف عأســلوب تعليمــي واجتمــاعي  بكثــر
 اليونيســــفاســــة قامــــل ي ــــا منهمــــة دك ، إال بن األســــرمقبــــول للــــتاةم فــــي الطفــــل لــــيى بعــــأل 

 لـيا فقـط ،بن العنـف يـتم اقترافـ  فـي حـق الطفـل عـ  عشفلبالتعاون مع وزاكل العيل المغرصية 
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ــ ،بمعنــ  التأديــ  دا ــل األســرل لــيى مؤسســات األمــ  والمــياك  وفــي الشــواكع و ا دا ــل يــل بيال 
 .اسي  جن بوا ا جسيي  والذي قي يةتسي طابع   بكصاب العمل والمنهمات الخيرية

بن العنف المنهلي ال يتم اييالغ عن  عامـة إال إ ا ثبـل سـوء  النقاب ع  اليكاسة وبزاحل
المعاملـــة الجســـيية فــــي حالـــة األطفـــال المتخلــــ  عـــن م. وال يـــتم اييــــالغ عـــ  حـــاالت العنــــف 

ا. ك  الرســـــميون إال نـــــاد والمســـــئولون الجنســـــي الـــــذي يقترفـــــ  اآلبـــــاء وبكصـــــاب العمـــــل والميكســـــون 
ــوتوحــلل ا ا إلــ  بن األطفــال ال يعبــرون بقــول عــ  معانــات م مــ  العنــف إال إ ا يلــغ ليكاســة بيال 

 . سمي، ولل  نادك ا ما يتم اييالغ عناألمر مرحلة التعذي  الج
خاحــة زنــا الماــاكم، ناــو وصالجســيي  االعتــياءوعــالول عــ   لــك، يميــل األطفــال ضــاايا 

 ر يذلك .ألن م يشعرون يوحمة عاك واستاياء م  الج  ؛الصمل
"الالاايا ال ييكون إل  بي ج ة يقصيون بشـةواهم لوضـع حـي ل ـذه بناليكاسة  وبوضال

المماكســات. يــل إن األطفــال الــذي يتلبــيون دكجــات بقســ  مــ  ســوء المعاملــة، ال يعرفــون لمــ  
بنــ  تــم تأســيا مراكــه حمايــة األطفــال فــي عــيد مــ  المــين  مــ رغم علــ  الــ، يتاــيثون بو عيــف

. عمــا تــم األطفــاللط علــ  صــتتــول  عمليــة كحــي حــاالت العنــف الم بحــبالوالتــي  المغرصيــة
وضـــع حـــي  إلـــ إطــالق يـــرامج وطنيـــة ب ـــرى لامايــة الطفـــل من ـــا يرنـــامج "إنقـــا " الــذي ي ـــيي 

 .الـذي يباـ  فـي سـبل حمايـة بطفـال الشـواكع انـيماج، وعـذا يرنـامج "األطفاللااالت استغالل 
الـلة لصـانيي المتعـة الجنسـية بسـب  الصـعوصات ا وج ـة مفن المغرب بحب  مـؤ ر  با  صوح  

 الشاننة.االقتصادية التي تس م في التصاعي الخطير ل ذه الهاهرل 
 80 حـوالين بوعشف تقرير لـ "التاـالف ضـي االسـتغالل الجنسـي لألطفـال" فـي المغـرب، 

دون ســـ  العاشـــرل هـــي اعتـــياءات جنســـية، وحـــيد  مـــ  حـــاالت اســـتغالل القاحـــري  المانـــةفـــي 
 ير المين التي تش ي إقباال  عبير ا للسيار.التقر 

ـمن ا، "يلـي  المغـرب  012008وقي حنف تقرير الخاكجية األمريةية لعـام  لهـاهرل  اومولـي   اتج 
، ســواء فــي  يمــة البيــوت بو فــي الجــنا"، عمــا بضــاي التقريــر"بن األطفــال اســتغالل األطفــال

حي  يتم استغالل م فـي عـالم  ؛وفتياتا المغاكصة يخالعون لنوع م  االستغالل الالإكادي،  عوك  
عمـا بشـاك التقريـر إلـ  بن ، ا عـ  يـوم"اليعاكل بالمغرب ، ويهداد تعاطي م للسياحة الجنسية يوم ـ

مـ  بجـل االسـتغالل الجنسـي ، إلـ  بعـأل  ت ريـ  شـباب وشـابات مغاكصـة؛ هنا  بيالـا  لـاهرل
 .واألوكصيةاليول العرصية 

بول ـــــا  ،علـــــ  األطفـــــال االعتـــــياءات الجنســـــيةوميـــــه التقريـــــر يـــــي  شـــــةلي  مـــــ  بشـــــةال 



 مـقـــــــــاالت
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، وهنــا  ة كحــم قريبــة مــ  الالــايةاالعتــياءات التــي تقــع  ــاكج األســرل ويةــون المعتــيي  ا حــل
العنـــف  بن بواالعتــياءات التـــي تنبـــع مـــ  األســـرل نفســـ ا ويةــون المعتـــيي مـــ  بقـــرب األقرصـــاء. 

، لــــ  القاحـــــري اعتــــياءات جنســـــية عفـــــي ي  المتــــوكط األجانـــــ يصــــيك عــــ  طريـــــق الســــيار 
ومـــــ  ، والمتــــاجري  بأعراضــــ م عــــ  طريــــق الصــــوك واألفــــالم والمواقــــع ايللترونيــــة الخاحــــة

 .تتم إدانت م بعقوصات جي مخففة ال تتناس  وحجم جرانم مو  متلبسي  يالبطون 
 
 ضحايا الهجرة السرية والتنصير األطفال

المتمثلـة  المغرصيـةمالم  بساسية ب رى تشةل الوج  اآل ر للطفولـة  ،سبق ما يالاي إل 
اي فـاق فـي إعـادل إدمـاج األطفـال المنقطعـي   بنعلـ  اعتبـاك  في هجرل القاحري  ناـو بوكصـا،

عـــ  اليكاســـة، وغيـــاب المنـــا  الصـــاي دا ـــل البيـــل األســـري، والعنـــف الـــذي يتســـم بـــ  ســـلو  
رى . ويــالعوامــل المغذيــة لهــاهرل األطفــال المشــردي  فــي الشــواكع مــ  يعــيالمجتمــع مــع بطفالــ ، 

األطفال جميع الشاحنات المغادكل وسيلة لل رب م  الفقـر المـيقع وحيـال البـؤ  والشـقاء وهـم ال 
إ  يتســـلقون الشــاحنات ويختبئـــون تات ـــا وعثيـــر مــن م قالـــوا ناـــب م  ـــالل  ؛بالمخـــاطر يعبئــون 

 سبانيا.إمماكسة هذه الطرق للوحول إلي 
البلــيان األوكصيــة غيــر  لــ إيعملــون علــ  الباــ  عــ  إمةانيــة كعــوب موجــة ال جــرل  إن ــم

االحتجـاز فـي مراكـه اسـتقبال القاحـري   إلـ عايئي  بمخاطر تلك المغامرل التي تؤدي ي ـم إمـا 
ســبانية من ــا باةــم القــرب الجغرافــي، وبزقت ــا، وصخاحــة ايالتشــرد فــي شــواكع المــين  إلــ  مــاإ، و 

شط في ـا شـبةات دوليـة بو تجي نفس ا ضاية شبةات المتاجرل في األطفال الم اجري ، والتي تن
البيــع لعــانالت ال فــي ا بحيان ــ وإمــا ،بعمــال الســخرل مــا فــيإو  ،تســتغل األطفــال إمــا فــي الــيعاكل

آثـــاك دينيـــة واجتماعيـــة تتـــوفر علـــ  بطفـــال بقصـــي التبنـــي، مـــع مـــا قـــي يترتـــ  علـــ   لـــك مـــ  
 وب القية.

شـــــير آ ــــــر بإســـــبانيا، تالقاحـــــري  لعـــــيد ايجمـــــالي لألطفـــــال المغاكصـــــة وصالنســـــبة إلـــــ  ا
دون بهــل د مــا يقــاكب  مســة آالي طفــل مغرصــي مــ  ايحصــانيات الرســمية ايســبانية إلــ  وجــو 

ن هـؤالء القاحـري  ال يرغبــون إول بغلــ  المستشـاكي  الترصـويي  ويقـ .فـي مراكـه اييـواء المؤقتـة
ا أن م بيتـام بـويصـرحون عل ـم  ،في ايفصار عـ  هويـات م بو عنـاوي  عـانالت م فـي المغـرب بيي 
ال  مادامـــلال ن ايـــة ل ـــذه الهـــاهرل  بنـــ عتقيب و و بن ـــم ال يعرفـــون آبـــاءهم حتـــ  ال يـــتم ترحيل م.ب
 توفر ل ؤالء األطفال حيال بفالل في يليهم وصي  عانالت م و وي م.ت
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مـ  مخطـط  شـطرعلـ   وضـعل ب يـر ا يـيهاالاةومـة المغرصيـة  بن إل  ايشاكلكما تجيك 
نشـال مـنهم تقـوم بـ  شـبةة مؤسسـات تتسـتر وكاء  عبـر ،كبير يست يي تنصير بطفـال المغـرب

 التعليم والرعاية االجتماعية لألطفال المتخل  عن م.
ون ايســالمية بشــأن النشــال المشــبوه ئوزيــر الشــ ةراســلتمــل م ،فقبــل حــوالي بكصــع ســنوات

بثنـاء اللشـف الطبـي  فـي طبيـ  بعـيما فـوج  ؛لبعأل الراهبات المقيمات بالواحي ميينة آزكو
   نهيالت المؤسسة يوجود حلي  عل  حيكها.ع  فتال م

ــة بــالمغرب هــو جــهء مــ  واقــع الطفولــة العرصيــة إن  التــي عانــل والتــهال مــ   واقــع الطفول
ــــةتصــــيعا الرومانســــي  ايطــــاكفــــي تفليــــك  بســــ ملو  ،ت ينيويــــة فــــي عمــــق الشخصــــية العرصي

ـــ وبنتجـــل ،والتقليـــيي للعانلـــة والميكســـة والشـــاكع والمعلـــم والقانـــي  مألاو  لـــألبا تعقيـــي   بكثـــر ابنماط 
مـــ   لـــك اقتـــران هـــذه التشـــةالت يـــنهم اقتصـــادية وتنمويـــة مشـــوهة  األدهـــ ولعـــل  .االجتمــاعي

 نفسـ االعانلـة  بفقـيتوكصمـا  فـي زيـادل لـاهرل الفقـر االجتمـاعي والثقـافي، بسـ ملوغير متوازنة 
قـواني  الم نيــة جـراء اتسـاع لــاهرل العمـل  ـاكج ال الـيانم األمو  األبمرعهيت ـا مـ   ـالل غيــاب 

الطفــــل عالقتــــ   بفقــــيتالتــــي  األهليــــةوعــــذلك اتســــاع لــــواهر الاــــروب السياســــية و  ،واينســــانية
 إلـــ عـــ  اتســـاع لـــاهرل المنـــافي االقتصـــادية بســـب  الااجـــة  الاميمـــة بالمةـــان والبيئـــة، فالـــال  

 تؤمن ا لمواطني ا. بنالاةومات المالية  تستطعلم  والمعيشةللرفاهية  إنسانيةشرول 
ــ ايجاــايواقــع  إن غيــاب لا الــذي يعيشــ  الطفــل المغرصــي ومعــ  الطفــل العرصــي لــيا قرين 

تامــي  بكثرهـان هــذه القـواني  ومــا ؛ ألالتـي تالــع ا الـيول والـنهم الامانيــة القـواني  والتشــريعات
، للن ـا ال والعنـف لالسـتغاللوتمنـع تعرضـ   ،األسـا وتالـم  حقـ  فـي الايـال والتعلـيم  الطفل
ــة للطفولــة، مــ   ــالل يــرامج تلــون قــ بنتعــيو  واني  ببعــي مــ  بن تالــم  حيــال مســتقرل ومةفول

العانلــة علــ   ي يــعتو  تســاعي علــ  تنفيــذ البــرامج الثقافيــة،تنمويــة اقتصــادية واجتماعيــة حقيقيــة 
 ..فقــرفــي التعلــيم والترصيــة تاــل ضــغط ال فــي حــق بطفال ــاتفــرل  بندون مــ  حاجت ــا  إشــباع

لميهانيات المطلوصة لتأمي  مـياك  نمو جيـة و ـيمات تعليميـة في تخصي  ا ابيال  مثلما تس م 
ن يةــون شخصــية فاعلــة فــي مــو شخصــية الطفــل بشــةل ســوي يؤهلــ  ألن علــ وثقافيــة تســاعي 

 .31المجتمع
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(5/2011،مج19مجلة الطفولة والتنمية )ع  

 المراجــع
 .2011قيمل هذه الوكقة  الل المشاكعة في المؤتمر الثاني لاقوق الطفل باللويل في فبراير  -1
تاليات عل  مبيبي  مرعهيي  في اتفاقية حقوق الطفل هما مبيب المصلاة الفالل  )المادل تعتمي هذه المق -2

(. وإ ا عان مبيب عيم التمييه يرصط اتفاقية حقوق الطفل بسابقت ا ، 3( ومبيب عيم التمييه )المادل 2
 لك  ، وين  عل  عيم التمييه يي  األطفال في التمتع بالاقوق ألي سب  عان، بما في CEDAWسيياو

بسب  ا تالي في الجنا، فإن المصلاة الفالل  تعني جعل مصلاة الطفل  فوق عل اعتباك و ات 
 بولوية  في عل الهروي وم ما عانل مصال  األطراي األ رى مشروعة.

( يتنفيذ القانون كقم 2002يونيو  13) 1423حادك في فات  كصيع اآل ر  1.02.172ل ير شريف كقم  -3
 1.93.165لة األطفال الم ملي  الذي نس  اله ير الشريف بمثابة قانون كقم المتعلق بةفا 15.01

  1993شتنبر   10الصادك في 
 25منشوكات كمسيا العيد  األطفال في وضعية حعبة . ساسلة المعرفة للجميع  مامي اليكيج : -4 

  2002غشل/شتنبر 
(: " بدعوهم 05و 04كل األحهاب )اآليتي  إن التبني حرام في ايسالم، مصياقا لقول هللا تعال  في سو  -5

آلبان م هو بقسط عني هللا، فإن لم تعلموا آباءهم فإ وانلم في اليي  ومواليةم...". عما بن ميونة األسرل 
  من ا 149الجيييل، اعتبرت التبني باطال وال ينتج عن  بي بثر م  بثاك البنول الشرعية، طبقا للمادل 

  .(567إل   514ية )الفصول م  قانون المسطرل الجنان  -6
 التقرير السنوي حول تطبيق ميونة األسرل ،مرعه ايعالم والرحي للنساء المغرصيات -7

http://www.tanmia.ma/article.php3?id_article=1243&lang=fr 
8-  Human Rights Watch, report “Inside the Home, Outside the Law » Abuse of 

Child Domestic Workers in Morocco, December 19, 2005 

، في 674بلفا و  114الميكسي في السلك االيتياني، م  الفتيات المسجالت  يلغ عيد حاالت ال يك -9
 في المانة م  ايناث.  6.8في المانة، ينسبة  5.6حي ، وحل مجموع معيل ال يك الميكسي إل  

بلفا  67، من ا 929بلفا و 167وصلغل حاالت ال يك الميكسي بالسلك ايعيادي، يرسم الفترل  ات ا، 
 11.8في المانة، وايناث  13.2ايناث، بما م  ناحية المعيل، فإن الذعوك يمثلون  حالة تخ  391و

 75في المانة. بما عيد حاالت ال يك الميكسي عل  مستوى التعليم الثانوي التأهيلي، فبلغل في مجموع ا 
مانة في ال 12.3ت م ايناث. وناهه معيل ال يك في هذه الشرياة  981بلفا و 35، يين ا 861بلفا و

 في المانة.  12.1و بالنسبة للذعوك،
 تنالاي هذه األعياد ينسبة سنوية إل  عيد األميي  في المغرب الذي يتجاوز عشرل ماليي  بمي. -10
  .2009دجنبر  26 المغرصية جرييل االتااد االشتراكي -11 

12-  Rapport 2008 du département d'État sur la traite des personnes Département d'État 

Washington 4 juin 2008 

13 - chttp://startimes3.bbfr.net/t2410-topic 

http://www.tanmia.ma/article.php3?id_article=1243&lang=fr
http://www.hrw.org/en/reports/2005/12/19/inside-home-outside-law
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 (5/2011،مج19الطفولة والتنمية )ع جملة

 
 لة إسقاطية تشخيصية وعالجيةيبالرسم وس التعبير الفني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ابـــــــــــــات حجـــايــنـعد. 

 
 
غير  الوسائل إنه إحدىحيث  ؛في الكشف خالل قوتهالتعبير الفني من  ةأهمي ىبدـتت

 ،فظية التي تجعل الطفل ينساب في تعبيره عن ما يكبت دون وعي منه بذلك، ودون خوفللا
ته دون أن يدري أنه يفعل أن يقدم صفاته، وسما ىل بالطفل إلنصف ؛بطريقة غير مباشرةو 

وبذلك أشخاص آخرين.  ىموضوعات البيئة أو إلإلى ينسب سماته وعواطفه وميوله ذلك؛ و 
الجوانب الصراعات التي يعانيها، و يكشف الطفل من خالل إسقاطه عن مخاوفه وأنواع 

 الالشعورية الكامنة لديه. 
اإلحساس عن في التخلص من ضغوط الحياة ومخاوفها والتنفيس  فعالً  يلعب الفـن دوًراو 

فإن هذا الدور يتعاظم في حياة  ،بالظلم والقهر. وإذا كان للفن هذا الدور في حياة اإلنسان
من  ونحت ورقص وغناء ودراما تعد نوًعاففنون األطفال من شعر ورسم وموسيقى  ؛األطفال

عقولهم بكل ما تحتويه من رغبات ونزعات وآمال،  أنواع التعبير عن الطبقات العميقة في
الطفل حينما يحول هذه الرغبات واآلمال إلى منتجات وأعمال فنية، فهو يحقق من خاللها و 

ن الممارسات الفنية إمن ذاته، وكيانه القادر على إتيان الجديد. ويمكننا أن نقول  اجزءً 
ومع بيئتهم  ،ع أنفسهم من جهةلألطفال باختالف صورها تساعدهم على حسن التوافق م

 (.5،4ص  1999عبلة حنفي )الخارجية من جهة أخرى. 
أشكال الوعي والفكر  ىحيث يمثل أرق ؛في حياة اإلنسان كما يلعب الفـن دوًرا ثقافيًّا

، وله دور نفسي تحريري يعد بمثابة وحضارته هو جزء ل يتجزأ من تاريخ اإلنسان ؛اإلنساني
وللتنفيس  ،للتخلص من ضغوط الحياة ومخاوفها ؛مفكر مبدعابتكره عقل العالج الناجح الذي 

عد علي توحيد يسا ااجتماعيًّ  اعن إحساس بالظلم والقهر في أعماله الفنية. كما أن له دورً 
 }4( صـ1999عبلة حنفي){عن العوامل السياسة والقتصادية. امشاعر الشعوب بعيدً 

                                                           
  جامعة عني مشس. –أستاذ مساعد سيكولوجية فنون الطفل بكلية الرتبية 
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 (5/2011،مج19جملة الطفولة والتنمية )ع

وحاجاته التي  غباتهما تكون غير شعورية عن ر  االطفـل في رسـومه بطريقة غالبً  يعـبرو 
لكي يخفف من توتره وقلقه الناتجين عن رفض العالم  ؛ل يستطيع التعبير عنها في الواقع

مثل عدم قدرته على رد عدوان األكبر منه، وشعوره  ،الخارجي لهذه الرغبات أو الحاجات
إلى الرسم ليعبر عن النفعالت بالعجز والدونية. كل هذه العوامل تجعله في أشد الحاجة 

 { 23( صـ 1957) حمدي خميس} المحبوسة بطريقة تضمن له إرضاء من حوله.
المداخل التعبيرية للطفل لسهولة  ، أيسربصفة خاصة ،تعتبر رسوم األطفال امك

. وألن علماء النفس والتربية اعتبروها ى إجراءاتها من جهة، ولولع األطفال بها من جهة أخر 
تحديد شخصية الطفل، وقد كانت الرسوم حتى وقت  د علىالتي تساع المهمةمداخل أحد ال

 قريب من األمور الغامضة المشكوك في صحتها وجدواها في حالت تحليل شخصية األطفال
 إحدىسواء األطفال الطبيعيين أو األطفال المضطربين. أما اآلن فقد أصبحت  ودراستها،
يلجأ إليها ن، للقياس النفسي واإلسقاطي التي ها الخبراء النفسيو التي يستعيـن ب المهمةاألدوات 

{ 1949لكارين ما كوفر عام } قد كان اختبار رسم الشخص. و النفسي في عمله الختصاصي
خطوة تعبيري إسقاطي. ثم تقدم جون باك  أساس ىأول محاولة منظمة لتحليل الشخصية عل

جرة، ثم تنوعت بعد ذلك األساليب التي فأنشأ اختبار رسم الشخص والمنزل والش ،أخرى 
هتم كثير ا رسم حيوان وسرد قصة، كما لتعبير مثل اختبار}ليفن{ ليستخدم فيها الرسم كوسيلة ل

وقد  .من الباحثين في دراستهم برسوم األطفال مثل }لورين{ لقياس شخصياتهم والتعرف عليها
وم األطفال تنبع من رس إلى أن Alschuler & Hattwickتوصل }الشولر وهاتويك{ 

مد من البواعث والمشاعر الداخلية الكامنة داخلهم، والتي ت  س  الطبقات العميقة في نفوسهم، وت  
بداخل الطفل، ولكل طفل  ع مَّافالرسوم هي تعبير مباشر  ؛تشكل ديناميات السلوك اإلنساني

(، لخإ …قع بالصفحة أسلوبه المميز الغريزي في التعبير عن األشكال، واختيار األلوان والمو 
النزعات السلوكية لدية  ىعل ؛ دللةأثناء الرسم  في بمالحظة سلوك الطفل ن الباحثو  عنيوقد 

 { 13،14( صـ 1994التعبيري.} لويس مليكة ) خالل أدائهالتي تنعكس 
ذواتهم داخلها،  ن الوسائل التي يجدو  إحدىالفنيـة التي يقوم بها األطفال تعتبر  فاألنشطـة

الطفل يعبر في فنونه عن شخصيته بأسلوب حر و ون من خاللها عن مظاهر طفولتهم، ويعبر 
طليق، يستطيع من خالله أن ينطلق بخياله ليتغلب علي نواحي القصور التي يعاني منها، 
ومن القيود التي تفرضها عليه حدود الزمان والمكان. فيقوم ببناء أفكاره والتعبير عنها كما لو 

تعكس أحاسيسهم  ة ذلك. ألن فنون األطفال مرآ  ىلحة تدفعه إلكانت هناك حاجة م
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 (5/2011،مج19الطفولة والتنمية )ع جملة

يخضع لها  فال تخضع للقواعد والقوانين التي ؛تنبع من منطقهم الخاصو ومشاعرهم، 
 {83( صـ 1989البالغون. }عبلة حنفي)

وقد تأثر استخدام الرسم في دراسة الشخصية بعدة اتجاهات منها نظرية التحليل النفسي، 
ت، والتجاه العلمي في علم النفس بإصراره على الحتمية السيكولوجية وأثر لونظرية الجشطا

والنظريات اإلسقاطية.. وقد ذكر فرويد أن الفن بعد  في توجيه المساراتالدوافع الالشعورية 
ت، فيبدو أثرها في إصرار الأما نظرية الجشط .إلى األعماق المفضياألحالم هو الطريق 

تأخذ فيه الوظائف  لألدوات اإلسقاطية، تفسيًرا كليًّاالستجابات  السيكولوجيين على تفسير
الجزئية معناها في ضوء النمط الكلي، وكذلك تأثرت أساليب الرسم اإلسقاطي، بالتجاه 
العلمي العام في علم النفس، وهو ما يؤكد ضرورة مراعاة أصول الضبط العلمي وأحكامه، في 

المفاهيم السيكولوجية األساسية. ب، وفي ربطها متكاملة رهاوتفسي استخدام األساليب اإلسقاطية
 {13( صـ 1994}لويس كامل مليكة )

أن الرسم وسيلة مكملة  إلى عايدة عبد الحميد في دراستها عن رسوم األحداث كـما تشـير
كما تجذب النتباه نحو قيمة الرسم  ،وراءه الكامنة معرفة المضامين السريةو  ،لتفسير السلوك

 : إنوتضيف  }172ص  )1973 (عايدة عبد الحميد{ج عنه ما يعانيه. ث كوسيلة تفر   للحد
رسوم األطفال نماذج حية لحالتهم النفسية والعقلية والجسمية، كما أن رموزهم تخرج مركزة 

عايدة عبد {من المعاني الدفينة داخله.  اوكثيرً  ،في أشكال تعتبر مفاتيح تظهر تاريخ الطفل
، }1972عبلة حنفي {خاصة أنه لوحظ في دراسات سابقة }116( صـ 1972 (د الحمي

أن األطفال الذين يعانون من عدم قدرتهم  }Ulmain 1999{، }1973عايدة عبد الحميد {
هم في أمس الحاجة إلى المرور بالخبرة الفنية اإلبداعية لى التكيف الجتماعي والنفعالي ع

قادرين على  ن ل يكونو  نفسها. ألنهم غالًبا مشكالتأكثر من األطفال الذين ل يعانون من ال
فهم األمور من تلقاء أنفسهم بالطرق المعتادة. لذا يحتاج هؤلء األطفال إلى أساليب بديلة 

وأكدت "كرامر" على أهمية الفن في عملية تأمل األنا،  .التعبير عن مشاعرهم علىتساعدهم 
أحاسيس جديدة ناجحة، من خالل التعبير وترى أنه ألمر عظيم أن يتم إحالل اتجاهات و 

  }19( صـ 1999عبلة حنفي) {والتنفيس عن الضغوط والتخفيف من حدة اإلرهاق العصبي. 
لتعبير الذي يسمح الفرصة للطفل من خالل أدوات اإلسقاط تعطيه مساحة وفيرة ل فإتاحـة

ف من توتراته، مما يساعدنا علي التشخيص والتخفي ؛يم شخصيته، وكشف مشكالتهو لنا بتق
إلسقاط ليس ، فإن امن أن إدراكنا الخاص يفيد في إدراكنا الحالي . وانطالًقاالعالج ومن ثم
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 (5/2011،مج19جملة الطفولة والتنمية )ع

لذلك يفيد في كشف الشخص  ؛أحد الطرق الذاتية التي تتطلب من الشخص أن يصف نفسه
أن اإلسقاط ليس بالطريقة  فضاًل عندون أي تجميل، من و  ،دون أن يعي من عن ذاته

الطريقة الذاتية  اإلسقاط بيننه ل يقيس السلوك بشكل مباشر. ويجمع أل ؛الموضوعية
فهو  ؛ن اإلدراك السابق للفرد يؤثر في اإلدراك الحاليأل، وهذا المعني قائم والموضوعية مًعا

مثير غامض أو بشكل رمزي من خالل التعبير الفني  ىيسقط حياته النفسية الالشعورية عل
 ؛تقديم فهم شامل وعميق ألفراد عينة الدراسةعلى سقاط أقدر الطرق وتعتبر طرق اإل .الرسمب

جوانب  ىحيث تتميز مادة التعبير الفني اإلسقاطى عن غيرها في أنها تلقي الضوء عل
أساسية من وظائف الشخصية تعكس لنا صورة كلية للشخصية تتكشف من خاللها أفكار 

 ،دون أن يدري أنه يفعل ذلك من منها الشخص، ومخاوفه، واتجاهاته وصراعاته التي يعاني
ما ب ؛د العينة عماًل غير محدداذلك أننا نطلب من أفر  ىويساعد عل .أي علي نحو ل شعوري 

مدنا بالمعلومات الكافية عن طبيعة هذه الفئة. إن المزاوجة هنا و تيح لنا استدراج استجاباتهم ي
 همامن لباحثة قاصدة منها تفسير كل   ها ابين اإلسقاط اللفظي واإلسقاط غير اللفظي سعت إلي

المتأثر في ذلك بالفكر في ضوء النمط الكلي  ،تأخذ فيه الوظائف الجزئية معناها تفسيًرا كليًّا
 .الجشطالتي

 
 التحليلي والتعبير الفني ىالمنح

ويعكس شخصية صاحبه، ودوافعه،  ،نه تمثيلي أو رمزي ألالمحـللون بالتعبير الفني  ُيعنى
ويعتمد علي األساليب والطرق التي  ،واتجاهاته وعالقاته األسرية والجتماعية وصراعاته،

ستخدام الوسائط والخامات تظهر الجوانب الالشعورية من خالل التعبير التلقائي لألطفال، با
معرفة ما يدور في أغوار  علىرمزية تساعد المعالج  إنتاجهم بوصفه لغة الفنية، وتحليل

تيح الفن للطفل خياًل يقلل من القيود الشعورية، ويخفف من حيث ي ؛نفوس األطفال
في  طة داخل األسرة، والتي تكون سبًباالنفعالت الالشعورية، أو الدوافع المكبوتة والمضغو 

اآللم النفسية، والسلوكيات المرضية أوالتأخر الدراسي والمعرفي واإلدراكى. }عبلة حنفي 
 {20،21( صـ1999)

عماق أ تصور  ،اآلخرين ىجهة التحليلية تعد بمثابة رسائل موجهة إلفالرسـوم من الو 
بصرية ذات دللت  ما تعتبر األشكال المرسومة رموًزاشخصيات أصحابها أصدق تصوير. ك

ما يعانيه و لها عالقة وثيقة بالجانب الالشعوري الخفي في شخصية الفرد،  ،سيكولوجية معينة 
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 (5/2011،مج19الطفولة والتنمية )ع جملة

التحليلي في تناول الرسوم أهمية  ىصحاب المنحمن مشكالت وصعوبات. ومن ثم يولي أ
كي يعبر بتلقائية كاملة وصراحة عن انفعالته ومشاعره، وعالمه  ؛لحرية المطلقة للطفللكبيرة 

الداخلي دون إعاقته بتوجيهات معينة، أو تقيده بمهارات أدائية محددة. مع مالحظة دقيقة 
ك بدراسة رموزه الشكلية والربط بينها، منظمة، وتسجيل لما يعبر عنه، ثم القيام بعد ذل

 وتفسيرها في إطار المعلومات التي يتم جمعها عن حالة الطفل. 
مفاهيم التحليل النفسي  إلىيستنـدون في تناول الرسوم  ىأصـحاب هذا المنـح نإ

والرمزية، والحدس.  ،وعلم النفس التحليلي كاإلعالء، واإلبدال، واإلسقاط ،الكالسيكي
األطفال  ىالالشعور هو المنبع الذي تصدر عنه كل اآلثار واإلبداعات الفنية لدويعتبرون 

عليه من مواد مكبوتة، ومحتويات  ينطوي سواء الالشعور الشخصي عند فرويد وما  ،والبالغين
وما ترسب فيه من نماذج بدائية  أو الالشعور الجمعي عند يونج ،محظورة، وتجارب مؤلمة

 }39،  38( صـ 1995عبد المطلب أمين القريطي )} .Archetypes موروثة مشتركة
 سقاط في التحليل النفسي كما يلي:سوف نتعرض لمفهوم اإللذلك 

  
 اإلسـقاط في التـحليل النفسـياإلسـقاط في التـحليل النفسـي

غيره ميوًل  ىفاع األنا، ينسب بمقتضاها الشخص إلشعورية من حيل دى حيـلة لإل يشيـر
 ايسبب له آلمً  ؛ن يعترف بها ألن اعترافه بهايرفض أا مستمدة من خبراته الخاصة، و وأفكارً 

 مرحلتين هما: ىوعملية اإلسقاط تحدث عل .ثير لديه مشاعر الذنبيو 
 إسقاط الشخص خبراته الذاتية.  ::ىىاألولاألول •
 لتربطه بهاأنه  أي ،أنها صادرة من الخارج ىإدراك الفرد خبراته هذه عل الثانية:الثانية: •

 ص لذاته.خداع الشخ ىصلة. فاإلسقاط بذلك يقوم عل
ا عنه الشعور عوًض  ىإل هويصل مضمون ى،يلغ -كمـا يقول فرويد --واإلدراك الداخليواإلدراك الداخلي

أنا فرويد د أن يكون قد لحقه بعض التشويه.}ن الخارج بعمفي شكل إدراك صادر 
 {129صـ  ( 1973)

 القته باللذة والكبتالقته باللذة والكبتــاط وعاط وعــاإلسقاإلسق
اًل: "إن الكائن الحي سان قائيتحدث فرويد عن اإلسقاط وعالقته باللذة، وعن أهميته لإلن

ا ، في التصرف إزاء المثيرات، كما لو كانت غير واردة من الداخل إلي يتخذ أسلوًبا خاصًّ
كوسيلة للدفاع في وجه هذه المثيرات  ةحتى يصير من الممكن استخدام الدرع الواقي ؛الخارج
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 (5/2011،مج19جملة الطفولة والتنمية )ع

مليات النفس المرضية. في تقليل ع ا هو أصل اإلسقاط الذي يلعب دوًرا كبيًراالداخلية، وهذ
 }168( صـ 1973سيجموند فرويد ){

ا فرويد عن الهـدف الوقائي لإلسقاط، وعالقة اإلسقاط بالكبت قائلة: إن أنَّ  وتتحدث
أي وقاية األنا من الحافزات التي تتطلب  ،اوقائيًّ  الإلسقاط كما لبقية الميكانيزمات األخرى هدفً 

إدراك هذه المحتويات اآلتية من الخارج، ومن ثم  اإلشباع. وهذه الوقاية تتحقق عن طريق
عكس المحتويات التي تأتي  ىها بأي شكل، علامل معها أو البعد عنها، أو اتقاؤ يمكن التع

ويتميز  .ها يصبح مستحيالً ، فإن اتقاءمن الداخل ةتيآأنها  ىمن الداخل. فإذا تم إدراكها عل
بين  إلى قطع الصلة تماًماي النهاية فيفضي اإلسقاط عن الميكانيزمات األخرى، بأنه 

جعل هذه العملية الغريزية  ىات الغريزية، بينما الكبت واإلسقاط يقتصران علز األفكار، والحاف
الهو، بينما ينقلها  ىالفكرة المستهجنة عائدة إلفي الكبت تطرد  وبذلك .اإلدراك ىمستحيلة عل

 .{58صـ  )1966العالم الخارجي. }سيجموند فرويد ) إلىاإلسقاط 
تزان والستقرار؛ لذلك فهي تلجأ حالة ال ىأن تحافظ عل " مناألنا"للنفس البشرية  البد

وهذه الحيل ل تؤدي  .حداث هذا التوازن إ الحيل، أو الطرق التي تساعدها علىبعض إلى 
 .الخالص من هذه المشاعر السيئة ىبقدر ما ترمي إل ،حل المشكالت، أو القضاء عليها ىإل

دون تفكير، وتهدف إلي معالجة ما هو مكبوت في النفس من در هذه الحيل عن الفرد وتص
البشرية والهروب من مسبباته، وهذه الحيل هي "الكبت، النكوص، التقمص، اإلعالء، 

طرق التحليل . غير أن  }160( صـ 1995محمد أبو العال){التعويض، اإلسقاط، الحول".
ديناميكية العوامل التي أدت  ىلبحث والتحليل للوقوف علتتناول الكشف عن العقل الباطن با

ربط المحتويات ا الصراع والتغلب عليه، و تقليل هذ ىالصراع النفسي والعمل عل ىإل
ويقوم منهج . }340محمد أبو العال أحمد ، مرجع سابق،صـ {الالشعورية بحياته الشعورية.

بت الخبرات المؤلمة والمثيرة للقلق، مسلمة مؤداها أن كل واحد منا يك ىالتحليل النفسي عل
من خبرات شعورية إلي خبرات لشعورية من خالل  فتتحول ،والرغبات والصراعات كذلك

 تماعي؛ ولذلك ل يعي الناس غالًبال أنها تؤثر في السلوك الشخصي والجإعملية الكبت، 
  }523( صـ 1993السبب الحقيقي فيما يقولون أو يفعلون. }كولز)

من األدوات  ألساليب اإلسقاطية يتميز عن غيرهأن استخدام ا ىإل ةمليك ويشير
السيكولوجية بخصائص أهمها حساسية الكشف عن الجوانب الالشعورية الكامنة في 

وعدم إدراك المفحوص  وتعدد أبعادها وثراؤها، الستجابات التي تستثيرها وتنوعالشخصية، 
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 (5/2011،مج19الطفولة والتنمية )ع جملة

لويس كامل {دون التقيد بالواقع. من بات األخيلةكما تشجع األساليب اإلسقاطية استجالها، 
كما تكشف السمات والتجاهات والتخيالت الكامنة التي تحدد  }76،77( صـ1965) ةمليك

صادقة أكثر موضوعية فعاًل في  جاءتسلوك الفرد في المواقف الفعلية، والتي تكون إذا 
سقاطية ليست ذاتية بصفة ن الطرق الموضوعية نفسها.وكذلك فإن هذه الطرق اإلمنتائجها 

 ىولكنها تقود الفرد إل ،عن نفسهشيء المفحوص أن يقول أي  ىفهي ل تملي عل ؛قاطعة
 .{768،769( صـ1968ت.ج.أندروز )} حداث أي حرج له.إدون من تشخيص نفسه 

  خصائص األساليب اإلسقاطيةخصائص األساليب اإلسقاطية  ••
فمن  .األقل ىدوج علأو ذات مغزى مز  ،تكون محايدة غير محددة لمثيرة دائًماا المـادة  }1

مما يتيح التعرف  ؛المتوقع أن يقوم المفحوص بتنظيم هذه المادة ويوضح معناها ودللتها
 علي الشخصية.

في  مهمًّا نية من الشخصية؛ ومن ثم تلعب دوًراعن النواحي الالشعورية، أو الضم تكشف  }2
 التفسيرات.

 ىن الواقع الفعلي في التعرف علوهو أهم بكثير م ،عن الواقـع السيـكولوجي تكـشف  }3
 ؛السلوك الشخصي ىكون للواقع السيكولوجي تأثيرات فعالة علتحيث  ؛الشخصية

المثل، والصراعات التي تشيع في عالمه الخاص تكون ذات أهمية و اآلراء، و فالتجاهات، 
في تكيفه أو عدم تكيفه، وتفيد الطرق اإلسقاطية في فحصها والكشف عنها. 

  }77( صـ1968)}ت.ج.أندروز
يعانيه الفرد  الشخصية، وما ىالرسوم التلقائية من أهم السبل التي تجعلنا نتعرف عل وتعد

الوسائل التي يمكن من خاللها التخفيف من التوترات واآللم  إحدىكما تعتبر  ،من مشكالت
ل نوع إوتشير عبلة حنفي في هذا الشأن إلي أن الفن في مختلف صوره ما هو  .والمكبوتات

من التعبير عن الطبقات العميقة في العقل، بما يحتويه من نزعات ورغبات مختلفة قد 
كما  -؛ فالفنص الفرد من متاعبه، كما يحقق له اتزانه النفسيخل   أحبطها الكبت والحرمان، وي  

ارتخاء الوجدان بطريقة متسامية بها نوع  ىويساعد عل ،التطهير ىيعمل عل -شوبنهور  ذهب
وتعد الرسوم الحرة من أفضل  }45،46( صـ1972) عبلة حنفي {لعظمة واإلعالء.من ا

المشكالت النفسية التي يعاني منها الفرد، وهناك  ىالطرق التي تتيح لنا الفرصة لنتعرف عل
( صـ 1995}عبد المطلب أمين القريطي ).عالقة وثيقة بين المشكالت النفسية والرسوم

38،39}. 



 
 مــقـــــــالت

_________________________________________________________________________ 

 154 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (5/2011،مج19جملة الطفولة والتنمية )ع

  ةةإلسقاطيإلسقاطيالختبارات االختبارات ااا
( 1994ة )، ولويس كامل مليك190:293( صـ 1993محمد أبو العال ){كـل مـن  ى يـر 

أن اإلسقاط عملية لشعورية، يقوم فيها الفرد بلصق  }425( ص1993وكولز) 13:16ص
أشياء أو أشخاص في البيئــة  ىأو نسب بعض أفكاره، أو مشاعره، أو صفاته النفعالية، إل

ل  الشخص بتفسير بعض خبراته تفسيًرا ية بوضوح عندما يقومالمحيطة به، وتظهر هذه العمل
يتفق مع الواقع، وإنما يتأثر بما يجرى في نفسه. فاإلسقـاط تدعيــم لما يقوم به الفرد من كبـت 

قامت فكرة قد و  .اآلخـرين ىلسماته الخاصة المثيرة للقلق من خالل نسبتهـا أو عزوهـا إل
إعطاء الفرد بعض المثيرات غير المحددة والغامضة ليقوم  أساس ىالختبارات اإلسقاطية عل

بتفسيرها أو تحليل ما يراه فيها من أشياء غامضة، مثل صور بقع الحبر وأساليب التداعي 
تتصل بأفكاره  والقصص وغيرها، فحين يتحدث الشخص عن صورة ما فهو يكشف عن نواح  

في الختبارات اإلسقاطية  اذلك واضحً  ويبدوومشاعره، وما تنطوي عليه اتجاهاته النفسية. 
 : أنواع هي ةثالث ىالتي يمكن تقسيمها إل

 جاهزة مثل بقع الحبر لرورشاخ، أو اختبار تفهم الموضوع. اورسومً  ايستخدم صورً  نوع{ 1 
يستخدم الرسوم الناقصة ويطلب من المفحوص استكمالها مثل اختبار تكميل الرسم  نوع{ 2

ن المفحوص أن يكمل الرسم بأي طريقة يراها. وهو اختبار ويطلب م ،رتيجأألهرج و 
إسقاطي يعطي الحرية للمفحوص لتعدد احتمالت اختالف إدراك المفحوص للمنبهات 

 المختلفة.
رسم المنزل والشجرة  معينة مثل اختبار ايطلب من المفحوص أن يرسم رسومً  نوع{ 3

ارات أن يرسم المطلوب ختب. باك، ويطلب من المفحوص في هذه الوالشخص لجون. ن
 تتصل بهذه الرسوم، ثم التي من األسئلة در ما يستطيع، ثم يوجه إليه عدًدابق رسًما جيًدا

النفسي  يصخصاإمداد ال ى. وتهدف الختبارات إلتصحح الرسوم وتحلل كميًّا وكيفيًّا
عن  من الزاويتين التشخصية، والتنبئية مهمةبأداة تمكنه من الحصول علي بيانات 

ويعد  .تفاعل تلك الشخصية مع بيئتها من النواحي العامة والخاصة ىالكلية، وإل الشخصية
أسلوب أساس  ىرسم الشخص}ما كوفر{ أول محاولة منظمة لتحليل الشخصية عل اختبار

 ىعل ،من المنزل والشجرة فاستخدم في الرسم كالًّ  ى خطوة أخر تعبيري إسقاطي. وتقدم باك 
 بينما يقوم اختبارللذات.  ن مثل الشخص يمكن اعتبارهما صوًراحدتيأساس أن هاتين الو 

رسم حيوان وسرد قصة عنه، واختبار رسم العائلة، واختبار رسم شخص في على ليفي 
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 (5/2011،مج19الطفولة والتنمية )ع جملة

 }189، 186مرجع سابق، صـ  )1994) ةلويس كامل مليك{ برامز.أالمطر ألنولد 
ا لك في محاولته هذه سلوًكا لفظيًّ لها، فيسمشكلة ليحص واخـتبار الرسـم موقـف يقدم للمفحو 

ـاصي خصضع مالحظة من الفاحص. ويستطيع اليكون مو  والرسم ،وتعبيريًّا وحركيًّا
ص لألسئلة التي تطرح وأن يربطها باستجابة المفحو  المدرب أن يحلل الرسوم كميًّا وكيفيًّا،

ريخ الحالة، عن تا ى ربط كل ذلك بالبيانات التي يستمدها من مصـادر أخر عليه، ومن 
ر القدرة العقلية، بالعوامل حيوية عن درجة تأثبدللت دينامية  ليخرج من جمَّاع ذلك

النفعالية أو العضوية أو بكليهما، فيستطيع أن يحدد النمط العقلي السائد، وهل هو نمط 
والطريق المحتمل  ،سوي، والدرجة األساسية للنضج العقلي وعصـابي أ وذهانى أ

 ىفهومه عن كل وحدة من وحدات الرسم ومفاهيمه عن ذاته، وعن بيئته، إللضطرابه وم
وتستخدم الختبارات  .ديناميات الشخصـية ةدراس ىغير ذلك من الدللت التي تعينه عل

اإلسقاطية، في تشخيص وعالج الحالت التي تعاني من صـراعات أو اضطرابات نفسية 
 {235واألطباء النفسيون. }المرجع السابق، صـها علماء النفس ءويتولى إجرا ،أو عاطفية

اإلفصاح عن بعض المعاني واألفكار  علىمحمود البسيوني أن التنفيس يساعد  ى ير و
كي  ؛للناس حياة وتقاليدها عن أن تخرج جهاًراوحجبتها ظروف ال ،التي استترت في الالشعور

يعطي فرصة للمعبر؛ كي  عبيريتأملوا ويعرفوا مضمونها. والفن باعتباره وسيلة من وسائل الت
من األفكار الكامنة عنده، والتي تقلقه بين حين وآخر، ول يجد مغزى إل  يعكس كثيًرا

الخفي، وأكسب الفرد  لضغطاإلفصاح عنها، فإذا ما فعل ذلك، خفف اإلفصاح عن هذا ا
رصة لألطفال . لهذا فإن الرسم يعطي ف ىمع البيئة أكثر مما كان عليه في حالته األول اتزاًنا

ليفصحوا عن الضغوط التي تدور حولهم مهما كان نوعها. وحينما ينجح الطفل في التنفيس، 
محمود البسيوني) } مضجعه. تقضحد ما من هذه الطاقة التي كانت  ىفإنه يستريح إل

   }278،  277( صـ 1972
مهما كان  ققتتحبحاجاته التي لم  نفـس عنه الطفل إنما يرتبط غالًباما ي : إن ويضـيف

شتت الذي فقد عطف أمه أو أبيه، و فكلنا يتصور الطفل المحروم الذليل،  ؛نوع هذه الحاجات
يعاني من التناقض األسري، أو من أم مطلقة، أو أب عاطل أو و منذ الصغر،  ى بال مأو 

ن الرسم في هذه الحالت إسكير، أو من وضع غير صحي من الناحية الجتماعية. لهذا ف
تهيئ الفرصة إلعادة  ةاًل لكشف النقاب عما يعانيه الفرد، أي وسيلة تشخصييعتبر مدخ

هي أن يعاني من نقص. ومن البد ع م اوضات حالته الطبيعية، وذلك بإيجاد مع ىالطفل إل
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 (5/2011،مج19جملة الطفولة والتنمية )ع

النفعالت  ىمن اتزانها، والمسألة تتوقف عل ى الشخصية شيًئاالتنفيس من خالل الفن يعيد إل
فاألشكال الفنية قد تحمل دللت بقدر ما تتضمن من قوة  ؛كيليالمرتبطة بالتعبير التش

 انفعالية دافعة. 
من الناحية التحليلية في الكشف عن كثير من الحالت  أن الفـن قد نجح ىإل ويـشير

لذين لم يتقنوا بعد القراءة والكتابة، أو األطفال صغار السن، إلى االنفسية، وخاصة بالنسبة 
وإبراز الحاجات  ،الكبار ىإلونقلها  يمكنهم من التعبير عن مكنوناتهم ما يكتسبوا من الشجاعة

إيجاد تشخيص لما  علىهذا الشكل لساعدت بالتي يعاني من عدم تحققها، فلو أنها ظهرت 
 { 231إلي  22الجهود إليجاد عالج ناجح. }المرجع السابق ، صـ  وبذليعانيه الفرد ، 

ور المنبه غير ورغباته الدفينة التي تلعب د ،تياجاتهرسـوم الطفل صراعاته، واح تعكـسو 
 ،ومن هذا المنطلق .حرية التعبير بأسلوب رمزي عن مثل هذه العوامل فيتيح ؛محدود البنية

استخدام الرسم كوسيلة إسقاط ليكشف من خالله عن خصائص شخصية  ىلجأ البعض إل
باعتباره وسيلة  ؛التحليل النفسي وتستمد األساليب اإلسقاطية منطقها السيكولوجي من .الطفل

 ،دفاعية ل شعورية يسقط من خاللها الطفل مشاعره الدفينة غير المقبولة من المجتمع
عبد الحميد أن رسوم األطفال نماذج حية لحالتهم  ةعايد ى وتر  .بأسلوب مقبول من المجتمع

بر مفاتيح تظهر تاريخ النفسية والعقلية والجسمية، كما أن رموزهم تخرج مركزة في أشكال تعت
( مرجع سابق ، ص 1972)عايدة عبد الحميد { من المعاني الدفينة داخله. اوكثيرً  ،الطفل
 ىالتحقق مثل الحاجة إل ىمن الحاجات ل تجد سبياًل إل ان كثيرً إ :ويضيف البسيونى }116

وحينما  ة؛قلواعتراف المحيطين بالطفل ككيان وذات مست ،والتقدير ،األمن ىالحب، والحاجة إل
مع اإلحساس بالظلم والقسوة  ،بالحرمان حاجة من تلك الحاجات تولد شعوًرا تختل أي

 ولكي يستعيد اتزانه يرسم ليتخلص من هذه الضغوط. ،والمرارة
كما  ،حلها الفرد ىالرسـم مثـل الحلم يعالج الموضوعات المقلقة التي يستعصي عل نإ

. ول تملؤه حسرة وخوًفايها الفرد، أو التي إلتي يشتاق يعالج المشاعر والعالقات والخبرات ال
ودللت  من وجهة النظر القائلة بأن الرسم معان   ج الموضوعات ذات الحلول؛ انطالًقايعال

                                   {26( ، صـ 1991}محمود البسيوني ) كما أنه وسيلة للتواصل. ،همةم
فهو من أهم أشكال  ؛في حياة اإلنسان لعب دوًرا أساسيًّاعبلة حنفي أن الفن ي ى وتـر 

وله وظيفة تحريرية تنجو باإلنسان وتخلصه من أشكال القهر والظلم، ومن  ،الوعي اإلنساني
ففنون األطفال  ؛ويتعاظم دور الفن في حياة الطفل  .الضغوط الجتماعية التي يعاني منها 
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 (5/2011،مج19الطفولة والتنمية )ع جملة

من أنواع  ، تعد نوًعات ورقص وغناء ودراماونح ىفي مختلف صورها من رسم وشعر وموسيق
مال مختلفة. آالتعبير عن الطبقات العميقة في عقولهم بكل ما تحويه من رغبات، ونزعات و 

أعمال فنية، يحقق من خاللها جزًءا منتجات أو  ىفالطفل حينما يحول هذه الرغبات واآلمال إل
ارسات الفنية لألطفال باختالف صورها المموتساعد  .من ذاته وكيانه اإلنساني ووجوده كبيًرا

. فالفن مهما اختلفت ى ومع بيئتهم من جهة أخر  ،حسن التوافق مع أنفسهم من جهة ىعل
ل وسيلة من وسائل التعبير عن النفس بكل ما تحتويه من مشاعر إأساليبه أو طرقه ما هو 

التي تساعد الفرد  همةالمأن الرسم أحد األساليب التنفيسية  ى وأفكار وخبرات سابقة. كما تر 
 لتي ل يستطيع التعبيرافي أعماره المختلفة علي التعبير عن الطاقات النفعالية المحبوسة، 

وم رسأن هناك عالقة قوية بين أو خلقية، أو دينية. كما أوضحت  عنها ألسباب اجتماعية،
وأن  ،شعورية شعورية، أو ل محظورات الفرد، وبين ما يعتريه من انفعالت وما يختزنه من

الرسوم الحرة الصادقة األصيلة التي ينتجها شخص معين إنما هي جزء ل يتجزأ من 
فهذه الرسوم تحمل بصماته،  ؛شخصيته بكل مقوماتها الجسمية، والعقلية والنفسية، والوجدانية

يعد وسيلة متسامية يمكن الرسم  وضحت أن التنفيس من خاللأو  .وسماته الشخصية
حقق التزان النفعالي، والتكيف الجتماعي. فالرسم تمجال التربية الفنية لياستغاللها في 

التعبير واإلفصاح عن الشحنات النفعالية المكبوتة، عن طريق إبدالها أو  ىيساعد األفراد عل
تحويلها، أو إسقاطها، أو التعويض عنها في أشكال رمزية متسامية يرضى عنها الفرد 

يفهم من أهمية الفن التنفيسية اقتصاره  ألنه يجب ى أما تشير إلوالمجتمع في آن واحد. ك
 الحالت المرضية، فإن اإلنسان السليم يحتاج في تكيفه الجتماعي إلي وسائل مشروعة ىعل

د اأفر  ىلفن كوسيلة تنفيسية إلاتوجيه  يتم ألولذلك يجب  .يلجأ إليها للتنفيس عن طاقته
 {1،6،16( صـ 1999ثمان ) معينين دون غيرهم. }عبلة حنفي ع

 ىن، أن اإلسقاط في التعبير الفني يقوم عليكييكلينوهو أحـد اإل Hammerهامر  ويعتقـد
" Anthropomorphic" العالم بطريقة إنسانية مجسدة ىلنظر إلإلى ا اإلنسان ميالً  ىأن لد

انيزم أن أساس النظرة المجسدة للبيئة هو ميك ى تصوره الخاص به، وير  ىوذلك بناء عل
فه بأنه " العملية الدينامية النفسية التي ينسب فيها الفرد خصائصه ومشاعره اإلسقاط الذي يعر   

أسباب التحريف في اإلسقاط ترجع  : إنموضوعات البيئة. " ويضيف  ىإل واتجاهاته وآماله
تمنح معاني من  ،أن المعطيات الجزئية الخاصة بالموضوع ىإلى كونه وظيفة دفاعية، و إل
أن  ى، بمعنالكلية والحقيقية للشيء المرسوم لحياة الخاصة بالشخص، ل تتطابق مع الصورةا
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 وتنسبدون أن يوجد ما يقابلها في الواقع، من الموضوع،  ىيضفي الشخص معاني جديدة عل
 بهذا إنكارها عن نفسه. يستطيع، و الموضوع ىالخصائص التي يقوم الشخص برسمها إل

{Hammer, P. 53-57} 
 :أسباب التحريف في الرسم اإلسقاطي قائالً  ىمع هامر عل ةتـفق لويس كامل مليكوي

بالقدر الذي  ،كون فيه لإلسقاط وظيفة دفاعية"تتعرض عملية اإلسقاط للتحريف، وعلى نحو ت
دون أن يوجد ما من الموضوعات  ىتخلع فيه معاني جزئية ، أو عرضية ، أو سطحية عل

يتـحدث محمود و . }16،  15( صـ 1994( ةلويس كامل مليك{ في العالم الواقعي. ايقابله
ربطوا بين  إن التحليليين :البسيوني عن عـالقة التنفيس بالرمزية في رسوم األطفال فيقول

ن الرموز التي يعبرون عنها تعكس في إحيث  ؛تهماالرمزية في رسوم األطفال وشخصي
بعض  ىلد زداد هذه الرموز وضوًحات مجموعها، بعض المعاني الدفينة في الالشعور، وقد

لفهم تلك المعاني  ى ذلك يصبح الرسم مفتاًحاوعل ؛األطفال الذين يعانون من أمراض نفسية
 . ويـرى  }41( القاهرة ، صـ 1984محمود البسيوني ){الدفينة التي تؤثر في الشخصية. 

ة، عن رغباته ما تكون غير شعوري طفـل يعبر في رسومه بطريقة غالًباحمدي خميس أن ال
لكي يخفف من توتره وقلقه الناتجين عن  ؛وحاجاته التي ل يستطيع التعبير عنها في الواقع

رد عدوان األكبر منه،  ىمثل عدم قدرته عل ،رفض العالم الخارجي لهذه الرغبات أو الحاجات
 الرسم ليعبر عن ىوشعوره بالعجز والدونية. كل هذه العوامل تجعله في أشد الحاجة إل

 .{23( صـ 1957}حمدي خميس ) النفعالت المحبوسة بطريقة تضمن له إرضاء من حوله
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 المراجع:
مر، وعبده ميخائيل رزق، ( األنا وميكانيزمات الدفاع، ترجمة صالح مخي1973أنا فرويد ) (1)

 نجلو، القاهرة.مكتبة األ
رجمة يوسف مراد، الجزء الثاني، ت -ط –( مناهج البحث في علم النفس 1968ت.ج. أندروز ) (2)

 دار المعارف، القاهرة.
 ( الفن ووظيفته في التعليم ، دار المعارف، القاهرة.1957حمدي خميس )  (3)
 ( ما فوق اللذة، ترجمة إسحاق رمزي، دار المعارف، القاهرة.1966سيجموند فرويد ) (4)
ر ( ثالث مقالت في النظرية الجنسية، ترجمة سامي محمود علي، دا1973سيجموند فرويد ) (5)

 المعارف، القاهرة.
( الرسوم العشوائية لعينة منتخبة من األحداث في سن التاسعة 1973عايدة عبد الحميد ) (6)

وصلتها بالسلوك الجتماعي وتوجيههم التربوي، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية التربية 
 الفنية، جامعة حلوان. 

وم األطفال، دار المعارف، سيكولوجية رس ى( مدخل إل1995عبد المطلب أمين القريطي ) (7)
 القاهرة.

تزان ا( الرسم باعتباره وسيلة تنفيسية مع بيان أثر القيمة التربوية في 1972عبلة حنفي عثمان ) (8)
شخصية التالميذ في أعمار مختلفة، رسالة ماجستير،غير منشورة، جامعة حلوان، كلية التربية 

 الفنية، القاهرة. 
النفسية بين رسوم البنين والبنات في المرحلة اإلعدادية  ( الدللت1979بلة حنفي عثمان )ع (9)

 غير منشورة ، كلية التربية الفنية جامعة حلوان . في مصر ، رسالة دكتوراه ،
الحاجات الخاصة،  ي فنون األطفال ذو .. ( الفن في عيون بريئة 1999عبلة حنفي عثمان ) (10)

المركز القومي لثقافة الطفل،  ،قةفنون األطفال متحدي اإلعا ،المركز القومي لثقافة الطفل
 القاهرة. 

، ي( علم النفس المرضى اإلكلينيكي، ترجمة عبد الغفار عبد الحكيم الدماط1992كولز ) (11)
 حسن، دار المعارف الجامعية، اإلسكندرية. يماجدة حامد حماد، حسن عل

ة المصرية ( علم النفس اإلكلينيكي ، الجزء األول ، مكتبة النهض1977)  ةلويس كامل مليك (12)
 القاهرة. ،العامة للكتاب

( دراسة الشخصية عن طريق الرسم، دار النهضة العربية، 1994) ةلويس كامل مليك  (13)
 القاهرة.

 ( سيكولوجية رسوم األطفال، دار المعارف، القاهرة.1958محمود البسيوني ) (14)
 رة.( التربية الفنية والتحليل النفسي، دار المعارف، القاه1972محمود البسيوني ) (15)
 ( التربية الفنية والتحليل النفسي، عالم الكتاب، القاهرة.1984محمود البسيوني ) (16)
 ( رسوم أطفال ما قبل المدرسة، دار المعارف، القاهرة.1991محمود البسيوني ) (17)
(18) Hammer, Emanual, Drawings clinical Application of Projective 

drawings, spring field till inois, V.S.A, Charles Thomas. 
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 التربية عن طريق الفن.. وتنمية ثقافة الطفل
 أ.د. عبد المطلب أمين القريطي 
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 مشكالت التذوق الثقافي عند األطفال: صور وآليات
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 1يـــدري حفنــقد. 

 
 

 أطفالنا... من هم؟
دون تمييز بين ألوان الطيف التي تميز النسيج العربي من الحديث عن األطفال العرب 

واًل إلقاء ضوء كاٍف على ومن ثم ينبغي أمنهجية، فضاًل عن استحالتها عمليًّا تعد مغامرة 
مفهوم "األطفال العرب". إنهم أطفال كبقية أطفال العالم يتباينون من حيث خصائص فئاتهم 

إلى تلك  -في الوقت ذاته -ذلك؛ وهم ينتمون  ىومستوياتهم االقتصادية، وما إل ،العمرية
من المحيط يًّا تد جغرافتلك البقعة التي تموتعرف بأنها العالم العربي؛ يًّا البقعة الممتدة جغراف

وتشمل تلك الدول التي  حيث يقع المغرب العربي إلى بحر العرب شرًقا، ااألطلسي غربً 
% من مساحة 10تمثل مساحتها حوالي و  ،تنضوي تحت عضوية جامعة الدول العربية

% من تعداد سكان العالم. وتشير 5مجمل عدد سكان الدول العربية يمثل حوالي  المعمورة.
من حيث مجموع مساحة و  نسمة فيها. 339،510،535، إلى وجود 2007ات إحصاء

بعد  يًّابعد روسيا، ومجموع سكانها هو الرابع عالم يًّاالوطن العربي، فإنها تعد الثانية عالم
 الصين، الهند واالتحاد األوربي.

%، وهي تكاد تكون أعلي نسبة في 45وتبلغ نسبة األطفال في العالم العربي حوالي 
فإننا حيال  ،%، ومن ناحية أخرى 30لعالم؛ حيث تبلغ تلك النسبة بين سكان العالم حوالي ا

الوثيقة إلى  باإلضافة ،جواز سفر أو هوية رسمية إلحدى الدول العربية 22أفراد يحملون 
 التي يحملها الالجئون الفلسطينيون.

ال نعني فحسب  حين نتناول مالمح الواقع السكاني المحيط بأطفالنا العرب، فإننا
بل إن ما نقصده هو تبين مالمح البشر التي يتعامل معها طفلنا العربي،  ،التعدادات السكانية

ويتأثر بتفاعلها في محيطه. صحيح أن غالبية أبناء الوطن العربي بحدوده السياسية الراهنة 
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غتهم األولى، المغرب، ومن سورية إلى الصومال، يتحدثون العربية باعتبارها لإلى  من العراق
وإن  ،ولكن هذا الوطن يضم ضمن أبنائه أيًضا عدة جماعات ال تتحدث العربية كلغة أصلية

من أفراد تلك الجماعات يعرفون العربية كلغة ثانية مثل األكراد والبربر  ىكانت الغالبية العظم
ويمثل هؤالء  والزنوج فضاًل عن النوبيين واآلشوريين واآلراميين واألرمن والتركمان والشركس،

 % من مجموع سكان الوطن العربي.13حوالي 
عن  فضالً  ،البهائية، و الصابئة، و اليهودن و يعات من المسيحيىصحيح كذلك أن الغالبة 

أن المذهب السني هو مذهب الغالبية العظمي من من رغم على النه إبل  .ديانات وثنية
أتباع المذهب الشيعي  يوجد ،ية السنيةالغالب هذهجانب إلى  فإنه ،المسلمين في الوطن العربي

، العلويينو  ،عن الدروز فضالً  ،وإسماعيلية ،وزيدية ،ثني عشريةابتنوعاته المختلفة من 
بروتستانت، والروم فمنهم ال ؛طوائف عدة ىكذلك فإن المسيحيين العرب ينتمون إل باضية.اإلو 

ليعقوبية األرثوذكسية الكنيسة او  ،أتباع الكنيسة القبطية األرثوذكسية في مصراألرثوذكس، و 
الكنيسة و  ،والكنيسة الكاثوليكية الغربية في روما ،الكنيسة األرثوذكسية األرمينيةالسورية، و 

الكنيسة و  ،الكنيسة الكاثوليكية األرمينيةو  ،الكنيسة الكاثوليكية السورية، و الكاثوليكية اليونانية
الكنيسة المارونية. كذلك فإن اليهود و  ،كاليدانيةالكنيسة الكاثوليكية الو  ،الكاثوليكية القبطية

يقدر عدد من و  ن.و ياليهود السامر و  ،اليهود القراءون و  ،العرب منهم اليهود الربانيون األرثوذكس
فإنه إذا كانت  ،ى من ناحية أخر %. و 20ء المنطقة العربية بحوالي ال يدينون باإلسالم من أبنا

 .غالبية المسلمين عرب ىطأ القول إن جميع أو حتالخ ، فمنغالبية العرب من المسلمين 
إلى ا من اإلشارة لقد كان استعراضنا لتلك التعددية السكانية في الوطن العربي خلوً 

ن ضآلة حجم جماعة إحيث  ؛ا في هذا المقامفمثل تلك النسب ال تعنينا كثيرً  ،لنسب العدديةا
رها خاصة فيما يتعلق باألطفال. الطفل وجودها أو تجاهل تأثي ،معينة ال يعني إمكانية تجاهل

هو مازال طفال أن من أقرانه األطفال من ًها به، ولكنه سوف يكتشف حتى و بيشالعالم  ى ير 
اهرة للنظر المجرد، كسمتي يختلف عنه في سمة من تلك السمات األساسية التي ال تبدو ظ

ال من خالل التفاعل مع الدين باعتبار أنهما من السمات التي ال تفصح عن نفسها إاللغة و 
إلى  أشبه بصدمة قد تدفعه ،ا لهإذا لم يكن الطفل مهيئً  ،اآلخر. آنذاك يكون ذلك االكتشاف

أو اعتبار نفسه  ،ا عنهااعتباره غريبً الجماعة العربية و إلى  ر العربيرفض انتماء ذلك اآلخ
 ا عن جماعة ذلك الغريب.غريبً 

 هويتنا العربية سوف تظل لسنوات قادمة متأثرة بعدد نإولعلنا ال نبالغ كثيًرا إذا ما قلنا 
تشكيل الرؤية العربية  ىتترك آثارها عميقة علالكبرى التي شهدها العالم، و من األحداث 
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التنشئة االجتماعية مجمل عمليات  ىيكون مباشًرا عل من ثم فإنها تنعكس بشكل يكادو  ؛للعالم
 وآلياتها. ألطفالنا

ة عام نه قد بلغ الثامنة عشر إأي  ،مثالً  1993ن مواليد عام ميًّا عرب لنتصور طفالً 
لعله شارك أو تفاعل أو انفعل بربيع ، و أبناء جيله عاشوا في عالم األلفية الثالثة. إنه و 2011

الجدات حكايات عن تواريخ بية، ولكنهم يسمعون من اآلباء واألمهات والجدود و الثورات العر 
وقائع بعينها تختلف  ىن يتباين تركيز تلك الذكريات علمن الطبيعي أقبل ذلك، و  ى جر ما 

ر عن غزو العراق لدولة له الكبا ى م العربي الذي ولد طفلنا في ظله: ربما رو ل  باختالف الع  
، وربما حدثوه أو 1973انتصار و  1967ربما استعادوا أمامه ذكريات هزيمة الكويت، و 

 ى ربما كانت بؤرة اهتمامهم ما جر العراقية، و  وات الحرب اإليرانيةتحدثوا أمامه عن تفاصيل سن
إلى ما بعدها. إن طفلنا قد سمع وربما  انتفاضة الحجارة ىإل 1936في فلسطين من انتفاضة 

مة. ربما قرأ في كتبه المدرسية وسمع من ا أصبحت قديا تروي أحداثً لعله شاهد أفالمً قرأ و 
عن و  ،1967عن هزيمة و  ،1948الجدات حكايات عن حرب دود و الجو  األمهاتاآلباء و 

 ىربما ترامت إلو  ،ما تالها من تداعياتوعن معاهدة كامب دافيد و  ،1973حرب أكتوبر 
ا عن سقوط لعله قد عرف شيئً و  ،عالم القطبين الكبيرين ؛سمعه أصداء عن ذلك العالم القديم
يكبر ، و 1991 عام يتياًنا بانهيار االتحاد السوفإيذ 1989حائط برلين في التاسع من نوفمبر 

راج نيويورك أب ىشاشات التلفزيون انقضاض الطائرات عل ىبنفسه عل ى ير و طفلنا ليبلغ الثامنة 
 .بالغة التعقيد ىانفعاالت شت، وفي عيون اآلباء واألمهات والجدود  2001سبتمبر  11في 

 اعديدً عشرة ربيع الثورات العربية يهز  قد شارف الثامنةوتمضي به السنوات ليشهد و  
عربي تبلور ثقافة هل سيشهد عالمنا ال ى رأسها الثوابت الثقافية. تر  ىمنها أو عل، و من الثوابت

 جديدة مختلفة؟ 
 
 الثقافي بين التلقائية والتدريب التذوق 

ذهب أصحابها في و  ،لقد تعددت النظريات التي حاولت أن تفسر ظاهرة التذوق الثقافي
بل يكفينا في  ،االجتهاداتراض هذه النظريات و سنا بصدد استعلو  ،ىاجتهاداتهم مذاهب شت

 لهتتوافر  الذي هذا المقام أن نفسر ظاهرة التذوق الثقافي باعتبار أنها نوع من أنواع االتصال
ن أباعتباره عملية اتصالية ال بد  بذلك فإن التذوق الثقافيو  ؛كما تحكمها قوانينه كافة شروطه

 أربعة: تتوافر له شروط
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 منتج العمل الثقافي. -في حالتنا -هو ،مرسل أن يكون ثمة -1
 .هذه طفلنا العربي -في حالتنا -هو و  ،أن يكون ثمة مستقبل لذلك المنتج -2
ا أو ا أو لوحة أو لحنً كون كتابً يقد  ،أن تكون هناك مادة أو منتج جاهز لإلرسال -3

 .... إلخأغنية أو رقصة أو قصة 
تشمل و  ،صاحبها ىكفل وصول الرسالة إلأن تكون هناك قنوات توصيل مناسبة ت -4

وات المادية المعروفة من جانب القن ىإل ،الترويجليب اإلعالم ووسائل الدعاية و أسا
 .... إلخمتاجر معارض ودور للسينما و 

بل يشمل ما  ،الثقافة بمعناها المحدود ىعل ،إذن ،التذوق الثقافي الذي نعنيه ال يقتصر
ية واألصدقاء، إلى الهواو  الملبسة" ليشمل اختيارات الطعام و الحيايمكن أن نطلق عليه "نمط 

قبل كل ذلك التعبيرات المستخدمة في لغة الخطاب و  ،المسرحو  ىجانب الغناء والموسيق
 اليومي.
الظن بأن  ىإل -تذوقهو  هو تعبير ربما يرتبط بالطعامو  -قد يدفعنا تعبير "التذوق" و 
نقدم للطفل الطعام فيستسيغه أو  على نحو ما ،الفنو شبيه بذلك فيما يتعلق بالثقافة األمر 

خاصة إذا ما كان في سنواته  ،ال يقوم بصناعة طعامه -أي األحوال ىعل -لكنهو  ،ينفر منه
ه وفنه لكنه يبدأ هو بصناعة ثقافتو  ،ا ليتذوقهينتظر أن نقدم له فنً  ؛  فالطفل الصغير الىاألول

 ىا إلا فشيئً ئة االجتماعية أن تدفع بتلك الصناعة شيئً ال تلبث أساليب التنشو  ،إبداعه الفكري و 
 لثقافة األطفال. -نحن الكبار -الذبول لتحل محلها صناعتنا 

ا لثقافته منذ بداية طفولته ا أن نتحدث عن الطفل باعتباره منتجً لعله قد يكون غريبً و 
ال تقف عند حد الواقع و  في النهاية رؤية تتجاوزلكنا لو سلمنا بأن الثقافة إنما تعني و  ،المبكرة

 أن تكون مجرد انعكاس له؛ فإننا آنذاك نستطيع االقتراب من الموضوع.
باعتبار أن الفيلم السينمائي سواء تم عرضه في دور  ؛ليكن مثالنا ذلك فن السينما

فإنه يظل  ،الكبارإلى ألطفال أو إلى اا سواء كان موجهً و  ،شاشات التليفزيون  ىالسينما أو عل
أن تعرض الطفل له قد خاصة  ،ألطفالإلى اخطورة بالنسبة األدوات الثقافية أهمية و  ن أكثرم

 الوسائط الثقافية األخرى.لعديد من األدوات و م قبل تعرضه يبدأ في عالم اليو 
هما تعبير ، وكليهما خيال متجسدكلي رى هل يختلف فيلم السينما عن حلم اليقظة؟ إنت

هما وكلي ،هما يبتعد عن الواقع بقدر يزيد أو يقلوكلي ،عن رغبة من أبدعه ومن يشاهدونه
سيرته  ىالحاالت المرضية، ليعود بعده إل يا ال يتجاوزه المرء إال فمحدودً يًّا ا زمنيشغل حيزً 
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 ·األولى من حيث التعامل مع الواقع
إن ما يميز بين فيلم السينما وحلم اليقظة من الناحية النفسية أمر محدد يتمثل فيما 

فهناك من يعد القصة  ؛ز به فيلم السينما من طابع جماعي تتعدد فيه الوظائف وتتكامليتمي
 ،ومن يكتب السيناريو ومن يؤدون األدوار إلى جانب المصور والمخرج وغيرهم من المبدعين

فإن الوظائف  ،أما فيما يتعلق بحلم اليقظة .ثم هناك إلى جانب كل هؤالء جمهور المشاهدين
فهو مبدع القصة وصانع حوارها ومخرجها ومصورها  ؛ا صاحب الحلم وحدها يقوم بهجميعً 

 نه مشاهدها األوحد.إثم  ،وله بطولة تمثيلها
إنما  ،ولعلنا ال نعدو الحقيقة إذا ما تصورنا أن السينما سواء كانت للصغار أو للكبار

بحيث يرى  ؛جمهورها بقدر اقترابها من حلم اليقظة الخاص بكل مشاهد فيتنجح في التأثير 
فيتحقق "االندماج"  ؛ثم ال يلبث أن يجد نفسه في أحد أبطال الفيلم ،افيما يشاهد حلمه متجسدً 

في "تمثيل"  -ابل الجسدية أحيانً  -الذي قد يصل بالمشاهد إلى حد المشاركة االنفعالية 
حلم عالقة فإن العالقة بين السينما وال ،األحداث التى يراها كما لو كان بطلها. بعبارة أخرى 

من -فالمبدع السينمائي يحاول االقتراب بإبداعه من حلم المشاهد، والمشاهد  ؛تفاعل متبادل
 هذا الحلم المصنوع كما لو كان هو صانعه. ييحاول االندماج ف -ناحيته
خاصية نفسية  ىا، إنما تمتد إلبل لفنون الدراما جميعً  ،ن الجذور البعيدة لفن السينماإ

وإذا ما  ،تجاوز الواقع بالحلم وبالتخييل ىكانت البشرية، وهى تلك القدرة علميزت البشر منذ 
ا كان التخييل، من أولى الوظائف النفسية التى عرفها الجنس البشرى، فإن األمر كذلك أيًض 

حيث تسبق ممارسة الطفل للتخييل تعرفه على اللغة وممارسته  ؛لفرد من البشرإلى ابالنسبة 
 .للتخاطب

 ي، فعلينا أن نضع فيبصدد تناول عالقة الطفل بالسينما من منظور نفسوما دمنا 
ليست سوى محاولة لتجسيد حلم اليقظة لدى المشاهد.  - جوهرها يف - أن السينما االعتبار

وإذا ما سلمنا بأن حلم اليقظة هو أول األنشطة النفسية التى يمارسها الطفل، فإن علينا أن 
قد يصعب علينا أن نمسك  ،دون تبين هذه المالمحمن اليقظة. ف نبدأ بتبين مالمح ظاهرة حلم

 التذوق الثقافي.تلك العالقة الفريدة بين الطفل و ببداية الخط لفهم 
تتوالي مراحل النمو النفسي وتتشابك بحيث يصعب تحديد نقطة زمنية معينة قاطعة 

صصة لتناول هذه المشكلة تنتهى عندها مرحلة لتبدأ مرحلة جديدة. واالجتهادات العلمية المتخ
حقيقة  ىولسنا بحال في مجال التعرض لها. ما يعنينا هو اإلشارة إل ،عديدة تفوق الحصر
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علمية مؤداها أن انقضاء مرحلة معينة من مراحل النمو النفسي ال يعنى اندثار مالمحها 
 ·ية العمرنها تظل قائمة بشكل أو بآخر فيما يليها من مراحل، وهكذا حتى نهاإا، بل تمامً 

إذا كان المفترض في مرحلة الرشد كما هو واضح من تسميتها أن تتميز بالسلوك و 
نه يحمل في داخله إفإن الفرد الراشد ليس ابن مرحلته هذه فحسب، بل  ،يالعقالني المنطق

وال نعنى باآلثار في هذا  ،ا باقية من سلوكيات ميزت مرحلة طفولته ومرحلة مراهقتهآثارً 
ا فعلية من السلوك الذكريات أو حتى التأثر بتلك الذكريات. بل إننا نعنى أنماطً  المجال مجرد

مراحل سابقة من  ىانتمائها بحكم المنشأ إل على الرغم منتشبع احتياجات حقيقية قائمة 
 ·النمو

. ثمة مجال دائم لسلوك مراهق كافة ولذلك فإن الرشد ال يحكم تفصيالت سلوك الراشد
سلسلة متتالية من  صدر عن الراشد في موقف عابر ال يستمر طويالً تد فق ،أو لسلوك طفلي

دون من وبين انفعالية الطفولة ومخاوفها  ،حسيتهاو  ردود الفعل تجمع بين رومانسية المراهقة
 ·أن يؤدى ذلك بالضرورة إلى ضياع الطابع الرشيد للقرار الذي يتخذه الفرد

نشأ الطفلى تظل قائمة لدى الراشد حتى من الحاجات والسلوكيات ذات الم اعديدً  إن
ا له طابع طفلي العقالني ومن بين تلك الحاجات ما قد تتطلب بحكم طبيعتها إشباعً  ،النهاية

إذا ما تعذر عليها اإلشباع الواقعي دفعت بصاحبها ” راشدة“ن ثمة حاجات إ. بل يتخييل
بصوره المختلفة. ويعد حلم  التماس السبيل الطفلى لإلشباع عن طريق التخييل ىإل” الراشد“

فالراشد في حلم اليقظة يقوم على  ؛يالتخييل ياليقظة صورة متميزة من صور اإلشباع الطفل
ا لرغباته. ومن خالل ا مشبعً مستوى التخييل بإعادة بناء الواقع من جديد بحيث يصبح واقعً 

 ىثم يعود إل .هذه يحس كما لو كان قد أشبع رغباته الملحة ،استغراقه أو اندماجه في حلمه
بعد أن نجح بدرجة أو بأخرى في صياغة  ،ا من هدوئها قدرً واقعه الحقيقي من جديد مستعيدً 

تعديل واقعه الفعلي إذا ما إلى حلمه ومعايشته. ومن ثم فقد يكون آنذاك أقدر على السعي 
 استطاع.

القديم لإلشباع  يا أو مشاهدة إال محاولة متطورة لهذا النمط الطفلوما السينما إبداعً 
. وربما يصدق ذلك على سينما الكبار بأكثر من سينما األطفال. فالطفل وخاصة في يالتخييل

 يبحيث يصبح اإلشباع التخييل ؛ا بين الواقع والخيالا قاطعً مراحل نموه المبكرة ال يميز تمييزً 
كما  ،ا للفعلتمامً  وتصبح الرغبة لديه معادلة ،ا من حيث تأثيره لإلشباع الواقعيتمامً  معادالً 

لراشدين فإنهم حين يمارسون أنشطتهم إلى اأما بالنسبة  .للواقع يصبح المتخيل معادالً 
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ا عن ا تمامً متمايزً يًّا طفليًّا ا تخييلمبدعين أو مشاهدين فإنهم يحققون إشباعً بوصفهم السينمائية 
 ·إشباعاتهم الواقعية

ا لطفل هو السينمائي األول مبدعً ن االقول إفإننا نستطيع  ،وما دام األمر كذلك
ا على األطفال في داخلنا، فإننا نحل ضيوفً  ،ننا حين نمارس أنشطتنا السينمائيةإو  ،اومشاهدً 

ا بسينما األطفال نحاول محاولين محاكاتهم ومخاطبتهم واالقتراب منهم وكأننا باهتمامنا مؤخرً 
 ·ألطفالى إلأصحابه، أي إلى ا من الفضل بشكل أو بآخر أن نرد بعًض 

أو لنقل  ،هو يصنعه بالفعلو إن الطفل قادر بالفعل على اصطناع عالمه الخيالي، 
ه كما لو كان خبرة حقيقية يعيشثم إذا به يستمتع بما صنع، بل  ،يصطنعه منذ طفولته المبكرة

لوجدناه يتجاوز مرحلة التخييل الفردي هذه ليخوض غمار  مع الطفل قليالً  لو مضيناحية. و 
هو في كل ذلك يقوم بمفرده أو و  ،اإليهامي الجماعي مع رفاقه المتخيلين ثم الواقعييناللعب 

 مسرحية بدائية. مشاهدة ما يكاد يكون أعماالً رفاق الواقعيين بتأليف وإخراج و مع أولئك ال
األلعاب التمثيلية و  .يطلق عليه "اللعب الدرامي" أو "لعب األدوار"ما  ىا ما يشار إلكثيرً و 
يكتشف ثم ال يلبث أن  ،ما االتي يقوم بها الطفل بشكل تلقائي حين يتقمص دورً  ،اميةأو الدر 
هكذا يقوم الطفل و  .فيقوم بتصميم مشاهد جديدة ؛جديدة لذلك الدور الذي يتقمصه حدوًدا

ا نسخته الخاصة عن مشاعره الداخلية مبتدعً  يجد فيها تعبيًرا بإبداع الشخصيات والمواقف التي
ميًعا. وتختلف تخييالت األطفال تلك األدوار جيًّا مؤدو  ،ب واألم أو الرضيعمن شخصية األ

بحيث نستطيع اعتبار  ؛آخرإلى الدرامية من حيث المضمون من مجتمع وألعابهم اإليهامية و 
 ا لروح العصر الذي يعيشون فيه.انعكاسً ، و تلك األلعاب مرآة للثقافة السائدة في المجتمع

ها عن رؤيته ا بمعبرً  ،ا لثقافتهمنتجً ا و لطفل يستهل حياته صانعً ن اإخالصة القول إذن 
ا لما يبدع؟ إنها متذوقً  ،ا لثقافتهلماذا ال يستمر الطفل مبدعً  ى لكن تر للعالم المحيط به. و 

 عملية التنشئة االجتماعية.
منذ  ومفكريه لقد حظيت قضية التنشئة االجتماعية باهتمام فالسفة العلوم اإلنسانية

أرجع الفيلسوف الصيني كونفوشيوس فساد نظام الحكم  ،، ففي القرن السادس قبل الميالدالقدم
بسبب عجز األسرة عن تلقين الفضيلة والحب المتبادل ؛ إلى غياب المواطنة الصالحة

لهذا دعا جهاز الدولة إلى تحمل مهمة تعليم الناشئة ابتغاء خلق نظام  .والمصلحة العامة
 عه قيام حكم صالح. اجتماعي سليم يتأتى م

من أهم أعمدة  اإلى اعتبار التعليم واحدً  "الجمهورية"كذلك ذهب أفالطون في كتابه 
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، وأن ضمن وكرس أرسطو الكتاب األخير من "السياسة" للحديث عن التربية ،الدولة الفاضلة
و نبه روس ،وفي العصر الحديث .يهتم غاية االهتمام بأمر تربية النشء واجبات الحاكم أن

 عن نظام الحكم في الدولة وسياستها العامة، فضالً  فيإلى تأثير الثقافة والتنشئة االجتماعية 
 عديد من المفكرين العرب.إشارات ابن خلدون و 

إلى تلك العملية المستمرة التي تهدف  -بصفة عامة -ويشير مفهوم التنشئة االجتماعية 
السلوكيات والرموز واالتجاهات و  لقيمإلى غرس وتكريس أو تعديل وتغير مجموعة من ا

االجتماعية أو االجتماعية ذات الداللة االجتماعية لدى المواطن، وهي بذلك عملية مستمرة 
عمليات التلقين والتعليم لقيم واتجاهات  ىتقوم عل، و تالزم الفرد منذ طفولته المبكرة حتى وفاته

سات منها المدرسة واألسرة وذلك من خالل اشتراك مجموعة من المؤس ،معينة للمواطنين
ا إليها وسائل ا على االتصال الشخصي مضافً وكلها مصادر تعتمد أساسً  ؛وجماعة الرفاق

   والصحافة ، والسينما وغيرها. االتصال الجماهيري األخرى مثل الراديو والتليفزيون ،
المعايير عملية يتم بموجبها تلقين األطفال القيم و  ،ى بعبارة أخر  ،التنشئة االجتماعية

في  -بما يضمن بقاءها واستمرارها عبر الزمان. إنها ،السلوكية المستقرة في ضمير المجتمع
إنما تشير إلى كيفية نقل الثقافة االجتماعية للمجتمع من جيل إلى جيل. إنها  -أوسع معانيها

التلقين الرسمي وغير الرسمي، والمخطط وغير المخطط للمعارف والقيم والسلوكيات 
وذلك في كل مرحلة من مراحل  ،تماعية وخصائص الشخصية ذات الداللة االجتماعيةاالج

 الحياة، عن طريق المؤسسات االجتماعية القائمة داخل المجتمع. 
ألفكار واالتجاهات والسلوكيات ام األفراد عملية تعل    -النهاية في -التنشئة االجتماعية

إنها اكتساب الفرد  التكيف مع اآلخرين. من ، وتمكنهماالجتماعية السائدة في المجتمع 
االستعدادات السلوكية التي تتفق مع استمرارية قيام الجماعات التجاهات والقيم االجتماعية و ا

 والنظم االجتماعية بأداء الوظائف الضرورية للحفاظ على وجودها. 
طفل هويته ف البعض التنشئة االجتماعية بأنها العمليات التي يكتسب بواسطتها اليعر   و 

نها العملية إالقومية المحددة، ومن خاللها تتكون استجاباته وإدراكاته ووعيه وعاطفته. أي 
وتشكيل اتجاهاتهم نحوها. إنها العملية  ،التي يتم من خاللها جذب األفراد إلى ثقافة الجماعة

مجتمعهم  التي يكتسب األطفال عن طريقها المعرفة من أجل المشاركة في الحياة المتقدمة في
  السياسي.

تقوم عملية التنشئة االجتماعية لألطفال من خالل أدواتها المتنوعة بتحقيق عدد من و 
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تمارس عملية كة في تشكيل مستقبل مجتمعاتهم. و في مقدمتها تهيئتهم للمشار  ،الوظائف
التنشئة االجتماعية دورها في تشكيل أطفال المجتمع بما يخدم األهداف المرجوة من خالل 

ر "أدوات التنشئة لك المؤسسات االجتماعية التي يفضل البعض أن يطلق عليها تعبيت
 ،المؤسسات التعليميةو  ،مؤسسة األسرة تتمثل أهم تلك المؤسسات في:االجتماعية". و 

كل من تلك األدوات  ىلعله من المناسب أن نطل إطاللة سريعة علو  المؤسسات اإلعالمية.و 
الطفل من مرحلة إنتاج الثقافة  هي التي تنقل -في النهاية -باعتبار أنها  ؛أو المؤسسات

االنصياع لمعايير التذوق الثقافي لثقافة التي يصنعها له المجتمع و تلقي ا ىإل ،يًّاتذوقها تلقائو 
 ا.التي يقوم المجتمع بصناعتها أيًض 

 مؤسسة األسرة -1
دون أن يؤكد أن من ية يتناول عملية التنشئة االجتماع ا أو مقاالً يندر أن نجد كتابً 

األسرة هي الخلية االجتماعية األولى التي ينشأ فيها الطفل، ومنها يبدأ اتصاله بالعالم المحيط 
ما إلى ا نظرً  ؛األدوات الرئيسة األساسية في عملية التنشئة من ثم تعد األسرة واحدة من؛ و به

جماعات الرفاق، والمدرسة، كل األدوات األخرى، مثل  ىلها من تأثير يمتد ليترك بصماته عل
 والسلطة، ووسائل االتصال وغيرها. 

حقيقة ذات طابع فيزيقي  إلىدور األسرة تند أصحاب ذلك الفكر في تغليبهم يسو  
اجتماعي. فالوليد اإلنساني، وبحكم تكوينه الفيزيقي، يولد عاجًزا عن كفالة حياته لنفسه. إن 

. إنه أضعف من وليد أي كائن آخر، فهو  وليد اإلنسان هو أضعف الصغار على اإلطالق
الحقيقة أن األسرة تظل  هذهمستخلصين من  ،اار في بداية حياته اعتماًدا مطلقًّ يعتمد على الكب

 ،لسنوات عديدة بمثابة المصدر الوحيد الذي يشبع للطفل حاجاته البدنية، والعقلية، والنفسية
تقوم بتشكيل الطفل وفق ما تراه مناسًبا من  -أي األسرة  -من ثم فإنهاواالجتماعية؛ و 

 اتجاهات وقيم وعادات وتقاليد. 
فهي أول جماعة  ؛يملك المرء إال التسليم بأن األسرة تمثل الجماعة األولى للفردوال

في كيفية  ىمن ثم يتلقى من خاللها الدروس األول؛ و يعيش فيها الفرد ويشعر باالنتماء إليها
همين تفرضهما طبيعة المتغيرات المتسارعة في مر أن ثمة سؤالين التعامل مع اآلخرين. غي

تأثرها بما يجري في العربية و  جانب الخصائص النوعية الفارقة للمجتمعات ىإل ،عالم اليوم
 العالم من حولها. 

ما حدود الفترة الزمنية التي تنفرد فيها األسرة العربية اليوم بمهمة  ى : تر السؤال األول
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تدفع في اتجاه تقليص التي ا من العوامل العربي؟ إننا نستطيع أن نرصد عددً تشكيل الطفل 
حدود تلك الفترة الزمنية التي تنفرد فيها األسرة العربية اليوم بمهمة تشكيل طفلها العربي. من 

عوامل التحديث التي تشهدها البلدان العربية شأنها شأن غيرها من  ىما يرجع إل ،تلك العوامل
من ثم انتشار دور و  ؛خاصة الدول النامية كتزايد نسبة األمهات العامالت ،دول العالم

 .المربيات الالتي يكن من األجنبيات في بعض الدول العربية ىتزايد االعتماد علو  ،الحضانة
هل األسرة العربية مطلقة اليد  ى تر  ،: بصرف النظر عن حدود تلك الفترةالسؤال الثاني

ا من أننا أحرار في اتخاذ ما نراه مناسبً  ى؟ قد يبدو للوهلة األول ى في تشكيل طفلها كما تهو 
 ،في حقيقة األمرو  .قرارات فيما يتعلق بتلك المرحلة المبكرة من التنشئة االجتماعية ألطفالنا

 فإن ذلك يتنافى مع عدد من حقائق العلوم االجتماعية. إن العالم "القديم" الذي شكل مجموعة
ال فكاك منه في تحديد اتجاهاتنا  ا فعاالً األمهات يمارس دورً ها اآلباء و القيم التي نشأ في ظل

األمهات يخلق ل منظومة قيم اآلباء و نحو تنشئة أطفالنا. إن ذلك العالم "القديم" الذي شك
ن تكون عليه تنشئتنا ألطفالنا. ا من النماذج المثالية لما ينبغي أأو لنقل عددً  ،يًّاا مثالنموذجً 

شئون تنشئة األطفال بما  ىفإن العالم "الواقعي" المحيط بالقائمين عل ى،خر من ناحية أو 
ا ضاغًطا في يمارس بدوره دورً  ،اقتصاديةسياسية و  ،إقليميةو  يتضمنه من تغيرات عالمية

 فرض عدد من النماذج لما ينبغي أن تكون عليه تنشئتنا ألطفالنا.
 

 المؤسسات التعليمية -2
جانب  ىأوكل إليها إلالرسمية التي اعتمدها المجتمع و  مؤسسةالمؤسسة التعليمية هي ال

ذلك بهدف ؛ و في استكمال عملية التنشئة االجتماعية التي بدأتها األسرة مهمًّاا التعليم دورً 
إعداد النشء للحياة والتفاعل مع المجتمع. وبذلك تعتبر المدرسة أول مؤسسة اجتماعية 

داخل المؤسسة  ىدما يخطو الطفل خطواته األوليعرفها الطفل خارج نطاق األسرة، وعن
فإنه  ،أو مدرسة ابتدائية ،أو مدرسة لرياض األطفال ،ا للحضانةالتعليمية سواء كانت دارً 

ا من الرفاق من أسر متنوعة، كما يلتقي برموز للسلطة تختلف ا كبيرً عددً  ىيلتقي للمرة األول
من  اي هذا المناخ الجديد يكتسب الطفل كثيرً فبيت، أو بين رفاقه من الجيران، و عما رآه في ال

 خبرات الحياة والتعامل مع اآلخرين.
وال يقتصر الدور الذي تلعبه المدرسة أو دار الحضانة في عملية التنشئة االجتماعية 

إن خبرة الخروج من بل  ،رموزهامجها من معلومات تتعلق بالوطن و ما تتضمنه بر  ىالقومية عل
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عن عديد من األنشطة غير  فضالً  ،ل مع ما يجري في الطريقالتفاعنطاق األسرة و 
لك في األهمية يفوق كل ذو  بالغ األهمية في هذا الصدد. ا دوًراتلعب جميعً  ،يًّاالمقصودة تعليم

لجماعة  ىالتأثير حقيقة أن المدرسة تكون المجال الذي يبدأ فيه الطفل تكوين البذور األولو 
حيث  ؛ته المرجعية التي قد يفوق تأثيرها تأثير األسرة نفسهااألقران التي تصبح بمثابة جماع

إذ تؤثر في معايير الفرد  ؛في التنشئة االجتماعية للطفل مهًما اتلعب جماعات الرفاق دورً 
االجتماعية، كما تمكن أفرادها من القيام بأدوار اجتماعية معينة يصعب قيامهم بها في نطاق 

جماعة رفاق الطفل يشتركون غالب ا في المرحلة  إلى أن ااألسرة، باإلضافة إلى أنه نظرً 
الجماعات يسمح للطفل للمرة  هذهبالتالي فإن مناخ الندية السائد في مثل نفسها، و  العمرية

نه يسمح أأن يحقق أمرين يصعب تحقيق أي منهما في غير ذلك المناخ. األمر األول  ىاألول
ا عن بعيدً  ،اتباعً قيادة وا  ،اإذعانً ا و تمردً  ،ااتفاقً الًفا و مع رفاقه اختيًّا ل ديموقراطللطفل بالتفاع

أن جماعة الرفاق التي اختار الطفل بإرادته أن يكون  اآلخرالتدخل األسري التقليدي. األمر 
ي األسرة أو فا بمعاييرها حتى لو خالفت معايير الكبار ا من أعضائها يكون أكثر التزامً عضوً 

داخل األسرة والمدرسة مهما بلغت ديمقراطية عملية صنع القرار ن العالقات إحيث  ؛المدرسة
 تظل محكومة بمبدأ الخضوع لسلطة الكبار في النهاية.

تنمية االعتراف بحقوق  فييًّا ا أساسفإن جماعات الرفاق تلعب دورً  ى،من ناحية أخر و 
أكثر مالءمة  من ثم فإنها تتيح مجاالً و  ؛ا؛ حيث تتكون من نظراء متساوينمراعاتهاآلخرين و 

 ا.متوازنً يًّا موضوع للتعامل مع اآلخرين داخل الجماعة تعامالً 
. فالبشرية لم يًّاالمؤسسة التعليمية بالشكل الذي نعرفه اليوم مؤسسة حديثة العهد نسب إن

تعرف المدرسة كمؤسسة اجتماعية إال في عصر التخصص المهني والعلمي. وهو عصرنا 
من وظائف األسرة، ال يكاد  افقد كانت الوظيفة التعليمية جزءً  الذي نعيش فيه. أما قبل ذلك

لقد  .إلخينفصل أو يتمايز عن بقية وظائفها التربوية، واالقتصادية، واألمنية، والتشريعية.. 
 اكانت الوظيفة التعليمية تحديدً ف األسرة تقع على عاتق الكبار، و كانت مسئولية القيام بوظائ
حيث يقوم بنقل ما اكتسبه من خبرات  ؛ألبناء الذكورإلى ابالنسبة تعتبر من مسئوليات األب 

إلى بالنسبة  بالدور نفسهحيال أبنائهم في المستقبل. وتقوم األم  بالدور نفسهإليهم، ليقوموا هم 
. ذكوًرا وإناًثا اة التربوية لألبناء جميعً في تحمل مسئوليات التنشئ اويشترك الوالدان معً  ،ناثاإل

ور المجتمع البشري، وتعقده، وتضخم حجم الخبرات المطلوب من أبنائه ولكن مع تط
 شيء من على األسرة أن تتخلى عن اتحصيلها، وتشابك احتياجات أفراده، أصبح لزامً 
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وقدرة على القيام  اوظائفها القديمة، وأن توكلها إلى مؤسسات اجتماعية حديثة أكثر تخصًص 
كثير من وظائف إنتاج الطعام، سرة بالفعل عن الوظائف بعد أن تشعبت. وتخلت األ بهذه

القضاء. وكان من أهم وأحرج ما اضطرت األسرة إلى التخلي عنه هو والتشريع، واألمن، و 
الوظيفة التعليمية. وقد يكون مصدر الحرج في هذا األمر بالذات هو أن مكانة كبار األسرة 

، وعبر آالف األجيال يًّاتاريخ ترتبطحيال صغارها، وبالتحديد صورة األب حيال األبناء، قد ا
 المتعاقبة، بصورة "المعلم"، و"العارف بحقائق الكون وقوانينه".

إن المدرسة الحديثة مازالت تحمل بصمات نفسية عميقة من أصولها التي نبعت منها: 
للنظر بين  الالفتةالبصمات في أوجه التشابه  هذهاألسرة ووظيفتها التعليمية. وتتضح 

 ن التعليميين، القديم والحديث:الموقفي
 يقوم الكبار بتعليم الصغار. ،في كال الموقفين  )أ( 

مع الصورة االجتماعية المثالية  ا)ب( الصورة االجتماعية المثالية للمعلم، تكاد تتطابق تمامً 
لصورة االجتماعية المثالية لكل من األم والمعلمة. إلى الألب. وكذلك الحال بالنسبة 

جتماعي العام يلح على ضرورة احترام الدارسين للمعلم، وإجاللهم له، فالرأي اال
وطاعتهم ألوامره، والتزامهم بتوجيهاته، وتسليمهم بحبه لهم حتى إن عاقبهم، وبمعرفته 

آخر مالمح تلك الصورة التي  ىلما في مصلحتهم حتى لو لم يتنبهوا إلى ذلك.. إل
 األبناء حيال آبائهم وأمهاتهم. من يًّامع المطلوب اجتماع اتطابق تمامً ت

ما يتجاوز الحدود الفنية للعملية  من المعلم، كثيًرا يًّاطلوب اجتماع)ج( إن الدور الم
ما يتوقع المجتمع من  ؛ فغالًباالتعليمية ليتداخل مع الدور االجتماعي األسري لألب

: "رعاية أخرى مثل مهام  المعلم أن يتحمل إلى جانب المهمة التعليمية المحددة 
" و"حماية التقاليد".. إلى وتنميتها الدارسين" و"حفظ النظام" و"غرس األخالق الحميدة

 آخر تلك المهام األسرية التقليدية المعروفة.
إن هذا التشابه العميق بين الموقف التعليمي المدرسي الحديث، والموقف التعليمي 

ة لكثير من من المصادر الرئيسصاتهما، يعدان األسري القديم، فضاًل عن تداخل اختصا
 االضطرابات التي تطرأ على العالقة المتبادلة بين المعلم والدارس.

 المؤسسات اإلعالمية -3
نوع محدد من أنواع االتصال إلى  ينصرف الحديث عن المؤسسات اإلعالمية عادة 

ا وفقً رسمية كانت أو غير رسمية. إنه اتصال مؤسسي أو  ،تقوم به المؤسسات اإلعالمية
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االتصال الجماهيري يعتبر بمثابة األداة األساسية للمركز للتعبير الشائع اتصال جماهيري. و 
آخر من أنواع  اثمة نوعً  بالجماهير، ولكن   يأو للقيادة أو للسلطة في التعامل االتصال

ألطفال. إنه االتصال الشخصي المباشر الذي يتم إلى ااالتصال هو األكثر أهمية بالنسبة 
 يجري عادة بين الجماعات الصغيرة.، و ا لوجههً وج

ا كانت مواقعهم أو أعمارهم أو انتماءاتهم يمارسون االتصال إشباعً يًّا ا أن البشر جميعً إ
ولذلك فإنهم يمارسونه عادة بشكل تلقائي غير مقصود أو مخطط  ؛لحاجة بشرية أصيلة لديهم

تخصصين لدراسة خصائص هذا اتجهت اهتمامات الم ،ا. ومع تطور علوم االتصالسلفً 
 ن:اولعل أهم ما توصلت إليه هذه الدراسات فيما يتعلق بموضوعنا أمر ، • النشاط التلقائي

. فمن ومعارفهم لالتصال الشخصي الغلبة في مجمل صياغة اتجاهات البشر :  ولا أ -
ار خالله تتشكل االتجاهات األساسية لألفراد منذ طفولتهم في إطار األسرة، ثم في إط

من ثم يصبح تعديلها أو التراجع عنها بعد ذلك ؛ و المدرسة خاصة بين جماعات األقران
 أكثر صعوبة.

ماء أن الطفل يختار االنت ىبمعن ،جماعات االتصال الشخصي جماعات تلقائية :يًّاثان  -
من ثم فإنه يعود إليها لتصفية مضمون الرسائل التي يتلقاها و  ؛الثقة في أعضائهاإليها و 

يم تلك الرسائل والحكم ى تقو بمعن ،خاصة من الكبار، و الجماعة هذهغير أعضاء  من
 .اا ، أو تكذيبها والتأثر بها سلبً ومن ثم تصديقها والتأثر بها إيجابً  ؛عليها

من الطبيعي أن تكون األسرة بمثابة نقطة البداية لممارسة الطفل مهارات االتصال 
تحل تقلص حجمها، و يضيق نطاق األسرة و يا يًّ الشخصي. ولكن مع تطور المجتمع حضار 

األسرة النووية، أي األب واألم واألبناء، محل األسرة الممتدة التي كانت تضم إلى جانبهم 
فقد ازداد سمك الجدران التي تفصل  ،ومن ناحية أخرى .  إلخ ...األخوال واألعمام واألجداد

د العمارات الضخمة الحديثة التي بين كل أسرة وأخرى بفضل تطور تكنولوجيا البناء وتشيي
وقد كان المتوقع . يًّابل المئات من الشقق التي أحكم عزلها عن بعضها فن ،تضم العشرات

بعد أن  ،بعد ذلك كله أن تزداد حرارة التفاعالت االتصالية الشخصية بين أفراد األسرةيًّا منطق
لكن ما حدث هو العكس تماما و  ،تقلص حجمها وأقيمت الجدران السميكة بينها وبين جيرانها

، وهي بعًضاا قد ارتفعت مع التقدم الحضاري بين أفراد األسرة وبعضهم فثمة جدران أشد سمكً 
ا ا ألنها جدران نفسية: كل مشغول بنفسه، يلهث وراء هدفه، ال يكاد يجد وقتً جدران أشد إحكامً 

نفسه مجرد الرغبة إلقامة  هذا إذا ما وجد في ،لمجرد الحديث الشخصي مع بقية أفراد األسرة
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وخاصة في  ،لقد أصبح الحديث الشخصي الحميم في عديد من األسر .مثل هذا الحديث 
  .ا ال يرون ضرورة لها ال يستطيعونه، بل تزيدً ترفً  ،المجتمعات المتقدمة

فإنني أستشعر أن هذه المظاهر آخذة في االنتشار في  ،ومن واقع مشاهداتي الشخصية
من أطفالنا يعانون من  عديًداإن  .طبيعة نمط التطور الحضاري الغربي ةمصاحب ،بالدنا

وال يجدون حولهم من يستطيع إشباع حاجتهم  ،افتقاد العالقات االتصالية الدافئة داخل األسرة
يعه في "دردشة" يبدو أال فليس ثمة من لديه االستعداد أو الرغبة أو حتى الوقت ليض .تلك

ماع إلى مثل هذه "الدردشة" التي ال تعدو أن تكون مضيعة للوقت ، وال حتى االستهدف لها
. وال يكون أمام طفلنا الذي يعانى من الثمين الذي ينبغي أن يستغل فيما يفيد كالمذاكرة مثالً 

 وإماا في أحالم اليقظة، العطش االتصالى، إال أحد أمرين: إما أن يغلق عليه قوقعته مستغرقً 
شخص يتفاعل معه خارج نطاق عن  -غلبه إلحاح الحاجة  إذا ما -أن يعاود البحث 

  .األسرة
ولذلك فسوف  ؛لقد كثر الحديث عما يتصف به عالم اليوم من ثورة في مجال االتصال

مكتفين بتأكيد أنه لم يعد في مقدور المؤسسات االجتماعية  ،نوجز القول في هذا الموضوع
ا بشكل محكم أي معلومات تبثها أجهزة في أي بقعة من بقاع العالم أن تحجب عن أبنائه

اإلعالم المحلية أو الخارجية بصرف النظر عن موافقتها أو معارضتها لمضمون تلك 
 ىبل المسجد والكنيسة والدولة أيًضا. لقد مض ،المعلومات، تستوي في ذلك األسرة والمدرسة

نفسها بإمكانية إحاطة إقناع  ىذلك الزمن الذي كانت فيه تلك المؤسسات االجتماعية قادرة عل
سواء  ،عيونهم ىإل آذانهم أو ىأبنائها بسياج يحول دون وصول المعلومات غير المرغوبة إل

المؤثرات خارجية المصدر أو داخلية المصدر. أما في عالم اليوم فقد أصبحت  هذهكانت 
المعلومات سواء كانت نزيهة أم مغرضة، مرغوبة كانت أم مرفوضة، داخلية كانت أم 

ارجية، متاحة لقطاعات متزايدة من األفراد من مختلف الفئات العمرية واالجتماعية. وغني خ
عن البيان أن الوضع القديم كان مريًحا للمؤسسات االجتماعية التي كانت تستطيع بمجهود 

 -إذا ما قام-للنموذج الذي ترتضيه، في ظل صراع يلتزم  وفًقاأقل أن تلقن أبناءها وتنشئهم 
الداخلية ال يتعداها كثيًرا. ولكن األمر يختلف تماًما في ظل عالم اليوم، حيث أصبح بالحدود 

الوقوف عند حد تلقين النشء ما نراه طيًبا وتحذيره من مغبة اإلنصات أو المشاهدة لما يقدمه 
في ظل عالم يًّا عن أنه لم يعد مستساًغا قيم فضالً  ،يًّاعمل مجدْيينغير  ْينآلخر"، أمر ا"

فلم يعد النشء في حاجة ألن يجهد نفسه  ى،باالنفتاح علي اآلخرين. ومن ناحية أخر  يتنادى
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ن ما يبعث به ذلك "اآلخر" أصبح يخترق إ" اآلخر"، بل  ىسماع أو مشاهدة ما لدإلى يًّا سع
في ، و آذانه، ويقتحم مجال رؤيته، بعد أن تهاوت قدرات المؤسسات االجتماعية التقليدية

 الرقابة والتصفية. ىمقدمتها األسرة عل
 

 صناعة الثقافةو  العالقة بين اإلبداع الثقافي
ا إذا ما كنا تزداد تعقيدً و  ،صناعة الثقافة عالقة معقدةإلبداع الثقافي و العالقة بين ا

صورة لعبة  ينتحدث عن ثقافة األطفال. إن الكبار هم الذين يصنعون للطفل ثقافته متجسدة ف
فإننا ال  ،عن سلعة استهالكية أو غير ذلك. وبطبيعة الحالأو إعالن  ،أو كتاب ،أو فيلم

أخرى  أهداف -نحن الكبار -ولكن لنا  ،اإلبداعو  التخيل” عناء“نحاول بذلك إراحة أطفالنا من 
وما تغرسه  ،الحديث عن األهداف التربوية لثقافة األطفال -وال نقول مللنا -ولعلنا قد ألفنا· 

ضى عنها أو ال نرضى. وعادة ما يصدر مثل هذا الحديث في األطفال من قيم أخالقية نر 
نسانية. وقد يجهد هؤالء ربية والنفس وغيرها من العلوم اإلمن علماء متخصصين في علوم الت

دراسة مسارات نمو الطفل واحتياجاته وخصائصه إلى آخره. ثم  يالعلماء األفاضل أنفسهم ف
تارة يًّا تارة، وكميًّا تقدم لألطفال فيحللونها كيف يالمواد الثقافية الت هذهنهم قد ينكبون على إ

مين، محددين قدر استطاعتهم ما هو نافع سبين الغث وال -في النهاية -مميزين  ،أخرى 
كل هذا جهد و  ين إلى اإلقالع عنه.وما هو ضار به داعداعين إلى االستزادة منه،  ،للطفل

علوم اإلنسانية ليسوا هم الذين أن أصحاب ال يدون شك . ولكن المشكلة ه ي وضرور  مهم
اليمثلون نسبة يعتد  -هم وأطفالهم -انهم أيًض إ، بل  وتسويقها نتاج ثقافة األطفالإيقومون ب

نه مهما صدقت نواياهم وتزايد جهدهم العلمي. بل إهذه الثقافة؛ ولذلك ف يبها بين مستهلك
أن يكون استشارة تقدم إلى  يعدو هذا كله فلنحتى مهما اتصفت نتائجهم بالدقة والموضوعية، 

يأخذون بها لو وافقت أهدافهم، ويعرضون عنها وعن أصحابها لو لم توافق ” أصحاب الشأن“
 ·تلك األهداف

أولئك الذين  ؛يقف مجموعة المنتجين ،هذا المجال يوفي مقدمة أصحاب الشأن ف
هذه المجموعة  يا ، وتلإنتاج ثقافة األطفال وتوزيعها والترويج له ييقومون باستثمار أموالهم ف

وهم جموع اآلباء واألمهات الذين يدفعون ثمن هذه  ؛من أصحاب الشأن مجموعة المستهلكين
وهم جموع األطفال  ؛مجموعة المستهدفين -قائمة أصحاب الشأن -ويحتل ذيل القائمة ،الثقافة

 أي ثقافتهم.، ثقافة األطفال -النهاية يف -الذين تصل إليهم
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من حيث عالقات القوى.  يتعسفين في طرح هذا التدريج التنازلولعلنا لم نكن م
ا وأيًض  ،فاألطفال ليسوا سوى قوة ضغط على اآلباء بحكم حب اآلباء لهم ومسئوليتهم عنهم

حدود طاقاتهم  يواآلباء هم الذين يستطيعون دفع الثمن ف .لحاحهم في طلب ما يريدون إبحكم 
أما المنتجون  .المفاضلة بين ما هو معروض أمامهم فإن لهم إمكانية يوبالتال ،االقتصادية

حد  يواآلن ترى إلى أ ،حدود نطاقه ييتم االختيار ف يفهم الذين يحددون هذا المعروض الذ
 تتفق أو تتباين أهداف هذه المجموعات الثالث؟

إنما يستهدف الربح. تلك حقيقة قديمة قدم السوق. ولكن  -سلعة يإنتاج أ -ن اإلنتاج إ
هو أن الطريق إلى الربح لم  ،وفى ظل المنافسة الشديدة بين المنتجين ،عصرنا يد فالجدي

األمر هو أن  يحاجات المستهلكين الفعلية. الجديد فالسلع  ا فحسب بمدى إشباعيعد مرتبطً 
ثم يقومون بعد  ،ون باصطناع أو بخلق حاجات معينةءا ما يبدالمنتجين في عالم اليوم كثيرً 

أدوات ثقافة األطفال من عة التي تشبع تلك الحاجة التي اصطنعوها. وتعد ذلك بصناعة السل
لذلك. فمن خالل أساليب الدعاية يًّا ا مثالنموذجً  ،آخرهإلى  أفالم سينمائيةكتب ولعب و 

واستثمار أكبر قدر متاح من المعرفة العلمية الدقيقة باالحتياجات والخصائص  ،المتطورة
نوعيات  ىبل إل ،منتجات ثقافية بعينها ىا خلق الحاجة إلفشيئً ا يتم شيئً  ،الطبيعية للطفل

 المنتجات الثقافية.  هذهبعينها من 
 يثقافة األطفال، وه يوإذا ما انتقلنا إلى المجموعة الثانية من مجموعات التأثير ف

ستطعنا أن نتبين لديهم مجموعة من األهداف اآلباء أو أولياء أمور الصغار، امجموعة 
وبالتالي فهم حريصون على إسعادهم  ؛فاآلباء واألمهات يحبون أطفالهم ؛لى التكاملاألقرب إ

وتربيتهم وذلك بقدر تبصرهم بوسائل السعادة والتربية. وتعد ثقافة األطفال وسيلة من وسائل 
تسلية الطفل وتعليمه. ولسنا  ،بلوغ هذين الهدفين : إسعاد الطفل، وتنشئته، أو بعبارة أخرى 

أو حتى إعداد الطفل لهذا النوع من أنواع  ،هذا الصدد التعليم المدرسي يليم فنقصد بالتع
فادة إلاكتساب الخبرات وا ،ن المقصود هو التعليم بمعناه العام، أو بعبارة أخرى إبل  ،التعليم

 ·منها
مجموعة  يفه ،مجال ثقافة األطفال يأما المجموعة الثالثة من مجموعات التأثير ف

كيف أن و  ،إليهمتذوقها بالنسبة و  وقد سبق أن تعرضنا لما تعنيه ثقافة الطفل األطفال أنفسهم.
 متذوقين لها. ،ون مبدعين لثقافتهمءاألطفال يبد

أو  ،ولعل مما قد يستوقف النظر أن البحوث والدراسات التي تعرضت لثقافة األطفال
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ا لتدرج ا معاكسً فتها تدرجً للعالقة بين الطفل وأجهزة الثقافة بعامة، تكاد أن تندرج من حيث كثا
 ،ومتى يتلقون  ،ماذا يفضلون و تناولت األطفال التي عديد من البحوث فثمة  ؛جماعات التأثير

 ،ا قد اتجه نحو المنتجينحين أننا يندر أن نجد بحثً  يومع من ؟ إلى آخره ، وذلك ف ،وكيف
 ،ا قد انصرفت حوثً صحيح أن ثمة ب· تشكيل المجال ليستقصى أهدافهم يوهم القوة الرئيسة ف

تحليل مضمون ما يعرض على األطفال. وصحيح كذلك أننا نستطيع  ىإل ،شرنا من قبلأكما 
بقى تولكن  .من خالل هذه التحليالت أن نخمن أهداف المنتجين بدرجة من الدقة تقل أو تزيد

 أو حتى صوب ،اتجهت صوب المنتجين مباشرة يذلك حقيقة ندرة البحوث الت على الرغم من
وإذا ما أضفنا إلى ذلك حقيقة · معاونيهم من الفنانين والفنيين لتبين حقيقة أهدافهم أو فلسفاتهم

نتجها منتجون أا ال يستهان به من ثقافة األطفال المتاحة بالفعل ألطفال بالدنا أفالم أن جانبً 
 :حالً تتطلب  يا من التساؤالت التأصبحنا بالفعل حيال مشكلة ملحة تثير عديدً · ،غربيون 
مجال  هذا التشابه مدى يتشابه أطفالنا وأطفال الغرب؟ هل يشمل يأإلى  رى ت

مدى تتشابه القيم  يا مجال االحتياجات التربوية؟ إلى أاالحتياجات النفسية؟ وهل يشمل أيًض 
وأن  ،ظهورنا لتلك المنتجات الغربية يالمشتركة المطلوب تدعيمها؟ هل المطلوب أن نول

أم المطلوب هو  ،طفال الخاصة بنا؟ هل هذا مطلوب؟ وهل هو ممكن نصنع نحن ثقافة األ
هذه  يسيختار ذلك "المناسب" ف يأن ننتقى من ذلك المطروح ما هو مناسب لنا؟ ومن الذ

هل نحن متفقون بالفعل  ،الحالة ؟ اآلباء؟ األطفال؟ المستوردون ؟ الحكومة ؟ وقبل هذا كله
 ؟ونوعيته يناسبنا يعلى طبيعة ذلك الذ

إن التصدي لمثل هذه التساؤالت يحتاج إلى تضافر العديد من التخصصات العلمية 
وذلك لصياغة  ؛ابل التاريخ أيًض  ،تشمل علوم االقتصاد واالجتماع والنفس والسياسة يالت

دون تبلور مثل هذا وما نتمناه لهم ، ومن  ،تصور مستقبلي شامل لما نتوقعه ألطفالنا
بمكان أن نتحدث عن الدور البناء الذي نود لثقافة األطفال أن  التصور، يصبح من الصعوبة

 .تلعبه في بالدنا
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 التربية عن طريق الفن.. وتنمية ثقافة الطفل
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 *أ.د. عبد المطلب أمين القريطي 

 
 

يشير مفهوم الثقافة إلى ذلك الكل المركب المتكامل الذي ينظم مجموعة العادات 
لقيم وأساليب الحياة التي تحكم الفرد اإلنساني، وكل ما والتقاليد، واألعراف والمعتقدات وا
وللثقافة وظائفها السيكولوجية، والعقلية، واالجتماعية في  أبدعه من نواتج معرفية ومادية.

صهر أفراد المجتمع في بوتقة واحدة وزيادة تماسكهم االجتماعي ووحدتهم، وإرساء دعائم 
 عل معه مواكبة للتقدم، واستيعاًبامع االنفتاح على اآلخر والتواصل والتفا ،م القوميةههويت

 ارحابة واتساعً آلفاق أكثر  اللجديد والمختلف من التجارب والخبرات اإلنسانية، والتماسً 
 بالتالقح والتجدد.

وهي مكتسبة متعلمة تنتقل من جيل إلى جيل بالمحاكاة والتقليد، والنقل والتعليم والتعلم 
وعلى رأسها األسرة والمدرسة، ووسائل اإلعالم ودور بر مؤسسات التنشئة االجتماعية، ع

كما أن الثقافة مرنة وديناميكية، وليس جامدة أو استاتيكية، وفيها من العموميات ما  العبادة.
 يشترك فيه أفراد المجتمع، ومن الخصوصيات ما يرتبط بفئة من الناس أو جماعة معينة.

ة بدور رئيس في صيانة ثقافة المجتمع، وفي تطويرها وتنميتها باعتبارها وتسهم التربي
ا من أهم الروافد إحدى وسائل نقل التراث الثقافي من جيل إلى جيل.  كما يعد الفن واحدً 

ن الحرص على تعليمه إالثقافية للمجتمع، وهو جزء ال يتجزأ من مكونات أي ثقافة، ومن ثم ف
في وعي النشء  الحيوي ضرورة حتمية الستدماج هذا المكون  – اممارسة وتذوقً  –وتعلمه 

 فيما يطلق عليه بالثقافة البصرية.
تلك العملية أو العمليات  Education through Artويقصد بالتربية عن طريق الفن 

المنظمة المخططة والمقصودة التي تستهدف تهذيب سلوك الفرد وتعديله، واإلسهام في تنمية 
ممارسة التعبير واألنشطة ، ومن خالل تعويضه متكاملة عن طريق الفنشخصيته تنمية 

                                                           

 أكتوبر 6الخاصة .. عميد كلية التربية جامعة  أستاذ الصحة النفسية والتربية  *
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، وإلمامه اتعليمي   اموضوعي   الفنية، وتذوق المنتجات الفنية، وتحليل األعمال الفنية تحلياًل 
 بتاريخ الفنون.

إن المنتج النهائي أو العمل الفني الذي يتوصل إليه الطفل من خالل هذه العملية ليس 
هو الغاية التي تسعى إليها التربية عن طريق الفن، وإنما التغيرات البنائية السلوكية، واآلثار 
اإليجابية التي تحدث في شخصيته نتيجة خوضه عمليات الممارسة والتعبير، واإلدراك 

لتأمل، والتجريب واكتشاف العالقات واإلبداع، والتذوق وإصدار األحكام الجمالية، والتفكير وا
وخياله ووعيه البصري  Visual Thinkingوما يترتب على ذلك كله من تنمية تفكيره البصري 

 بما يحيط به، وإثراء خبراته اإلدراكية، واكتساب مقومات السلوك الفني.
متعددة؛ كالفنون البصرية )التشكيلية( والسمعية  وللتربية عن طريق الفن مظاهر وصور

بيد أننا سوف نقتصر في السياق الحالي على الفنون  ..(موسيقى( واألدبية )القصة والشعر.)ال
البصرية أو التشكيلية للرسم والتصوير، والتصميم، والنحت واألشغال الفنية باستخدام الوسائط 

 الجلود والورق... وغيرها.والخامات المختلفة؛ كاألخشاب والمعادن و 
الطفل بالبيئة و العالم من حوله، وفي شحذ يعزز من دور الفن في توعية  ولعله ما

 ما يلي: تهوتنميمخزونه الثقافي 
 الفن قناة اتصال: •

يمد الفن بمجاالته المختلفة، وعبر األشكال الفنية المتنوعة سواء ذات البعدين؛ كالرسم 
؛ كالنحت والتشكيل المجسم، بمخارج ممتازة للتعبير عن الثالثةاألبعاد والتصوير أم ذات 

الذات، وتحويل األفكار إلى صور بصرية، ولتجسيد المشاعر واالنفعاالت في أشكال مرئية 
يحمل رسالة معينة مباشرة أو غير  اومن ثم فإن كل عمل فني يعد وسيطً  نقلها إلى اآلخرين.و 

 آلخر )المستقبل(.إلى امباشرة 
الرسوم والتخطيطات واألشكال المختلفة للفن وسائل للتعبير عن األفكار وتعد 

كالفنون اإلسالمية  –فقد ساعد الفن عبر الثقافات والعصور المختلفة  ؛والمشاعر واألحاسيس
عن روح  األن األشكال الفنية تعد تعبيرً  ؛حفظ الثقافة وصيانتهاعلى  –والفن المصري القديم 
كاإلسالمية أو  –بإمكاننا معرفة الكثير عن حضارة ما  ه. ومن ثم فإنالعصر الذي تنتمي إلي

 عن طريق دراسة آثارها واألشكال واألعمال الفنية التي أبدعتها. –المصرية القديمة 
شأنها في ذلك شأن اللغة  –إن التعبير الفني عبارة عن لغة قوامها مفردات شكلية مرئية 

ن مفهوم اللغة ال إتعد وسيلة للتعبير عن الذات وللتفاهم واالتصال باآلخرين. إذ  –اللفظية 
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تركيبات وصيغ  يقتصر فقط على مجرد استخدام الرموز اللفظية )الكلمات( وصياغتها في
وإنما يتسع هذا المفهوم ليشمل جميع وسائل التعبير التي يمكن أن  ذات معنى )الجمل(.

 .أو إشارة أو شكاًل  ارسمً تفصح عن معنى سواء كانت 
هي  –شأن الرموز اللفظية  –تذكر ج. هارينجتون، ور. سيلفر أن الرموز الشكلية 

، اورمزً  اوسيلة لتمييز المدركات والداللة عليها، "فرسم الرجل" مثل "كلمة الرجل" يعتبر تعميمً 
لتي قد تنسى أو من التفاصيل ا اكما أن رسم "حادثة ما" ما هو إال شكل مركب، ينتظم عديدً 

 تندثر.
ويتفاهمون عن طريق اللغة خالل األنشطة الفنية يعبرون عن أنفسهم  اإن األطفال عمومً 

أن  –أو ال يمكنهم  –ألنها تسمح لألفكار والمشاعر التي يصعب عليهم  ؛الشكليـة البصرية
يعانون من عيوب اإلعاقة السمعية الذين  وكما يجد األطفال ذو باالنطالق.  ايعبروا عنها لفظي  

والتلعثم في التعبير الفني وسيلة أكثر كفاية للتعبير عن  ةفي الكالم مثل اللجلجة والتهته
 أفكارهم ومشاعرهم.

 
 الفن وسيلة لتوثيق الصلة بين الطفل وبيئته االجتماعية: •

كما ال يقع في فراغ.  فهو محصلة للتفاعل بين الفرد  ،التعبير الفني ال يأتي من فراغ 
بما زود به من أجهزة الستقبال المثيرات وتفسيرها واالستجابة لها من جانب، والبيئة بأبعادها 

 يوي في مقدمة كتابهالمادية والطبيعية والثقافية والمصنوعة، يؤكد ذلك ما ذهب إليه جون د
على مقدرة اإلنسان على إعادة توحيد حواسه وحاجاته  احيً  من أن الفن يعد دلياًل  "الفن خبرة"

 ومثيرات بيئته في أفعال وصور واعية لها معنى.
وتسهم التربية عن طريق الفن بمجاالتها المتعددة في توثيق صلة التلميذ ببيئته وفي 

 ،تنمية مشاعر االنتماء لهذه البيئة، وفي حثه على استثمار إمكاناتها وتحسين خصائصها
إثرائها بالقيم الجمالية.  ومن بين المداخل التي تحقق التربية عن طريق الفن من خاللها هذه و 

 الوظيفة ما يلي:
معالمها ونظمها العضوية أو ، والتبصر بتوجيه نظر التلميذ نحو خصائص بيئته .أ

 الطبيعية والمصنوعة، وإبراز معالم التفرد البيئي وخصوصية البيئة االجتماعية.

عن الموضوعات المستمدة من بيئته كاألحداث  اهتمام التلميذ كي يعبر فني  استثارة ا  .ب
الوطنية والمناسبات الدينية واالحتفاالت الشعبية، والعادات والتقاليد واألدوات واألزياء، 
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واألنماط المعمارية للبيوت والمباني، ومساعدة التلميذ على كشف القيم والرموز 
كال والموضوعات، وعالقتها ببيئته المحلية ومجتمعه الخاصة التي تعكسها تلك األش

 وثقافته.

استثمار الخدمات البيئية المتنوعة وتوظيفها في التعبير الفني كاألخشاب والبوص  .ج
باإلضافة إلى بقايا الخامات  ،وجذوع النخيل والثمار، والقواقع واألصداف والرمال

والبالستيك والفلين والزجاج  الصناعة والفضالت؛ كالشرائح المعدنية المستهلكة في
والعلب الفارغة، وتمكين التلميذ من إعادة استغاللها ومعالجتها مفردة أو مع غيرها من 

 الخامات في أعمال فنية.

إن التربية عن طريق الفن من هذه الزاوية تسهم في مساعدة التلميذ على فهم دور الفن 
المدرسة تجاه هذه البيئة من حيث تنمية بعضها مسئوليات  تراعيكما  ،في البيئة والمجتمع

االجتماعية، ووعيهم  بالتزاماتهماهتمام النشء بها وفهمهم لها والسيطرة عليها، وتنمية شعورهم 
بالبيئة المحيطة، ففي الفن ينخرط الطفل في خبرات شخصية نابعة من بيئته االجتماعية 

 تعلمون بطريقة طبيعية وتلقائية.وتفردها وخصوصيتها، كما يعيشون الخبرة بشكل مباشر، وي
ويعزز هذا الدور للتربية عن طريق الفن ذلك االتجاه الحديث في تدريس الفن الذي 

( بجامعه ماساشوستس بالواليات المتحدة األمريكية London, 1994نادى به بيتر لندن )
 Community Based Art Educationوهو "التربية الفنية القائمة على البيئة االجتماعية" 

 اوفني   ابهدف تنميتهم عقلي   ؛ويؤكد على بناء وتطوير عالقة التالميذ ببيئاتهم االجتماعية
عن طريق تحقيق التواصل والتفاعل بينهم والعالم الحقيقي من حولهم أو  اووجداني   اواجتماعي  

الخبرة المباشرة أو البيئة االجتماعية بجوانبها المادية والطبيعية واالجتماعية، وذلك من خالل 
 واألعمال الفنية المختلفة. روعاتالحية التي تقوم عليها البرامج والمش

 
 الفن وسيلة لتوثيق الصلة بين الطفل وتراثه الحضاري: •

يعد التراث الثقافي والحضاري خاصة من أهم مصادر الرؤية التي ال غنى عنها في 
ميدان التربية عن طريق الفن فاألمثلة والنماذج التي يقدمها المعلم إلى تالميذه من عصور 

عامة أو من تراث الثقافة التي ينتمي إليها التلميذ خاصة، متباينة، سواء من التراث اإلنساني 
إلثراء مدركاتهم وتعريفهم بالحلول والمعالجات المتعددة للمشكالت الفنية، تعد ضرورية 

 وبأساليب األداء المستخدمة في هذه األمثلة والنماذج.
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ومن شأن عرض هذه األمثلة من األعمال الفنية أن يقف التالميذ على مالبساتها 
صة في التعبير، وكيف التاريخية، ويفهموا ظروف إنتاجها، وأهداف فنانيها، وأساليبهم الخا

 أنها تعكس مقومات الثقافة التي أنتجت في إطارها.
بعض األمثلة من الفنون اإلسالمية عن طريق متابعتهم  –فالتالميذ بإمكانهم أن يدركوا 

لماذا عني الفنان المسلم بالزخارف الهندسية والنباتية والحيوانية،  –على سبيل المثال  –
ولماذا انصرف عن محاكاة الطبيعة والتجسيم والظالل واألضواء، واهتم  ،وبالخط العربي

 .بالتحوير والتجريد والهندسة
عن طرق متابعة بعض النماذج من الفنون الشعبية على  –وبإمكانهم أن يتعرفوا 

استغالل خامات البيئة المحلية في سباب التي دفعت بالفنان الشعبي إلى المبررات واأل
خر الفنون الشعبية بالعديد من الرموز الخاصة وترتبط بالقصص ز فهموا لماذا تمشغوالته، ويت

 واألساطير، ولماذا ال تخضع للقواعد والتقاليد الفنية األكاديمية وتتسم بالفطرية والبراءة.
ووصلهم بالجـذور  بمجتمعهمفإن للتراث أهميته في ربط التالميذ  ،إلى جانب ذلك كله

 .اوعالمي   اإقليمي  وبالجهود التي أسهم بها أجدادهم في الحضارة اإلنسانية التاريخيـة لحضارتهم، 
 

 الفن وسيلة لتنمية التفكير اإلبداعي والقدرات اإلبداعية: •
تنمية االستعدادات  ،من أهم األهداف التي تسعى التربية عن طريق الفن إلى تحقيقها

، وتشجيع ما يتفتح منها، وتهيئة المناخ البيئي هاوتطوير  والقدرات اإلبداعية لدى النشء
التربوي المالئم والقدرات لتشق طريقها إلى الظهور. ويعد بعض العلماء من أمثال بول 

نفسية ال تستقيم صحتهم النفسية  ألطفال بمثابة حاجةاإلبداعي بالنسبة إلى تورانس التفكير 
 دونها.من 

واسعـة للكشف عن االستعدادات والقدرات الفنية  اوتوفـر مجاالت الفنـون التشكيليـة فرصًـ 
واإلبداعية، وتدريبها، وتنميتها، كما تهيئ الظروف التي تساعد النشء على تقديم حلول فريدة 
وأصيلة للموضوعات والمشكالت الفنية، وعلى تنمية روح المغامرة والتلقائية، والمرونة في 

حظة النظم المرئية، والتعبير عن األفكار المجردة التفكير وفي معالجة المواد والخامات، ومال
 في تمثيالت بصرية.

وإال أصبح  احرفي   إن التعبير الفني ال يقوم على تقليد األشياء، أو نسخها ونقلها نقاًل 
تغني عنه الكاميرا، كما أنه يعتمد على التفكير في أنساق مفتوحة أو على  افوتوغرافيً  تسجياًل 
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حيث ال يوجد للمشكلة  ؛تباعدي أو المتشعب الذي هو جوهر اإلبداعما يسمى بالتفكير ال
يعملوا قدراتهم على المالحظة والتأمل، عليهم أن المطروحة حل واحد صحيح فقط وإنما 

والتخيل والتصور، واكتشاف العالقات والرموز واألشكال وصياغتها في أنساق أو تكوينات 
 اصر التشكيلية؛ كالخطوط واألشكال واأللوان.جديدة غير مألوفة بأنفسهم باستخدام العن

 
 وسيلة لتنمية التذوق الفني والحساسية الجمالية: •

عن طريقها تهيئة السبل والخبرات التي يدرك  ،من الوظائف الفريدة للفن في التربية
التالميذ القيم الجمالية من خالل رؤية األعمال الفنية رؤية فنية فاحصة، وتحليل األعمال 

. إن التذوق الفني واإلحساس بالجمال اوجمالي   اواستخالص معانيها، والحكم عليها فني   الفنية
فهم  ؛أولئك الذين ال يمارسون التعبير الفنيتان للفرد حتى بالنسبة إلى الزم تانضرور 

ألعمال الفنية خبرات جمالية مكتملة تتضمن العناصر األساسية ايخوضون من خالل رؤيتهم 
تثارة االنفعالية والوجدانية، والتفكير واإلدراك، واالتصال المباشر باألشكال للخبرة؛ كاالس

 والرموز.
وخالل هذه الخبرات والتجارب الجمالية التي يمر بها التالميذ سواء عن طريق إنتاج 

فإنهم يمارسـون النقـد، وإصـدار األحكام الجمالية، واإلحساس المرهف بالنظم  ،الفن أو تذوقه
والمقارنة والتحليل والتفسير، واكتشاف التوافقات واإليقاعات، وأوجه االنسجام والتوازن المرئية، 

بين الخطوط واألشكال والمساحات، سواء في أعمال الفنانين أو في مشاهد الطبيعة أو أشكال 
البيئة المادية، أو ما ينتجونه من أعمال في مجال النشاط الفني، فالتذوق الفني مقدرة ال يمكن 

 كتسابها إال عن طريق العين المدربة.ا
ينعكس على نشطة الفنية إن التذوق الجمالي الذي يكتسبه الناشئة عن طريق األ

على اختياراتهم وتفضيالتهم  السلوكهم، ومؤثرً  اشخصياتهم ككل فيما بعد باعتباره موجهً 
فاالستجابات ن. بيئاتهم وعلى عالقاتهم باآلخريللمالبس واألثاث واألدوات، كما ينعكس على 

في  -الجمالية للمثيرات والحساسية التي يكتسبها النشء عن طريق ممارسة الفن وتذوقه هي 
استهجان لمظاهر القبح والتناقض والفوضى البصرية.  ومن هنا يعتبر الفن وسيلة  -جوهرها

التي  فالتذوق يعني المقدرة .لتهذيب المشاعر وتوحيدها، وإلشاعة القيم النبيلة في النفوس
تمكن الفرد من إدراك الشيء الجميل، وتقديره واستساغته، واكتشاف الشيء القبيح واستهجانه 

 ورفضه.
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ات القرن يومن بين أهم المداخل الجديدة في تعليم الفن التي ظهرت في منتصف ثمانين
 Discipline-Based Art Educationالعشرين الميالدي التربية الفنية المبنية على المعرفة 

(DBAE) دعائمه مجموعة من العلماء من بينهم مانويل باركان  توهو مدخل أرسBarkan 
، ويعتمد هذا المدخل Chapmanولورا تشابمان  Broudyوبرودي  Eisnerوإليوت أيزنر 

كأساس لتدريس الفنون، وعلى أن التربية الفنية على المعرفة وتنمية القدرات العقلية والحسية 
 ربعة مجاالت بينهم ترابط وثيق هي:كيان معرفي يشمل أ

، والنقد الفني Aesthetics، وعلم الجمـال )التذوق الفنـي( Art Historyتاريخ الفـن 
Art Criticism إضافة إلى اإلنتاج الفني ،Art Productionهذه  ى، ويجب أن تعط

ة التربية عن أثناء عمليفي  متساوية في المنهج الدراسي.  فالطالب االمجاالت األربعة فرًص 
 طريق الفن:

 يمارسون العمل الفني وينتجونه. •

 يتذوقونه. •

 يتداركون الظروف التي وجد فيها. •

 ثم يحكمون عليه من الناحية الفنية والجمالية. •

 
 الفن وسيلة لتنمية اإلدراك الحاسي وتحقيق الكفاية البصرية: •

وتحقيق الكفاية البصرية لدى النشء من أهم  ،تعد تنمية اإلدراك الحاسي البصري خاصة
فالحواس هي منافذ التعلم، وتستمد هذه الوظيفة  .الوظائف الجوهرية والفريدة للفن في التربية

% من معلوماتنا عن العالم 90تمدنا وحدها بما يقارب أهميتها من كون حاسة اإلبصار 
على االتصال البصري  اد أساسً يعتم –سـواء إنتاجه أو تذوقه  –الخارجي، ومن أن الفن 

وتحقيق  Art Of Seeingواللغة الشكلية. ومن ثم فإن تعليم ما يمكن تسميته بفن الرؤية 
 الوعي والحساسية اإلدراكية البصرية لما هو كائن في محيطاتنا من أكثر المهام اتصاالً 

 بالتربية عن طريق الفن.
ونعني بها زيادة محصول  ،لمتعلمينا ىيتصل بهذه المهمة تحقيق الكفاية البصرية لد

باإلضافة إلى مهاراته البصرية التي تمكنه من إدراك  ،الفرد من األشكال والمفردات المرئية
االختالفات والتنوعات الكائنة في هذه األشكال، والتمييز بينها، ودمجها في خبراته الحاسية 

 بما يحقق توظيفها في العمل الفني. األخرى 
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 ل التطبيقية التي تساعد معلم الفن على إنجاز هذه المهام ما يلي:من بين المداخ
التدريب على مالحظة األشكال والمساحات واأللوان وقيم السطوح التي يزخر بها  .أ

العالم المرئي وتأملها، سواء أكانت هذه األشكال طبيعية كاألشجار والنباتات 
كانت مصنوعة كالمباني والعمائر  موالصخور واألصداف والطيور والحيوانات، أ

 موأشكال األدوات واألجهزة والتصميمات الصناعية، أبأنماطها المتباينة، والمركبات 
 فنية تشكيلية. كانت أعماالً 

، وتركيز االنتباه على صفاتها وخصائصها هاوتحليل وصف هذه األشكال المرئية .ب
والعالقات البنائية والجمالية فيما الشكلية األساسية وتفاصيلها المميزة، وإدراك الفروق 

 بينها.

 وإصدار الحكم عليها. ،تفسير األشكال المرئية وفهمها .ج

إن تدريب التالميذ في الفن على مالحظة األشكال وتأملها، ثم تحليلها وإدراك العالقات 
إلثراء رؤيتهم ومدركاتهم الشكلية.  فالفن لغة  امبدئيً  افيما بينها وتفسيرها وفهمها، يعد أساسً 

مرئية، وما لم نثِر القاموس الشكلي لدى التالميذ عن طريق المدخالت البصرية خالل 
 االتدريب على المالحظة والتحليل والتفسير لألشكال والهيئات فإن إنتاجهم الفني يصبح فقيرً 

 اإلى توسيع دائرة االستطالع البصري أفقي   كما أن هذا التدريب يقود التالميذ فيما بعد .ضحاًل 
 ، مما يوثق عالقاتهم بما هو كائن في بيئاتهم وما يحيط بهم.اورأسي  

 
 الفن وسيلة الكتساب خبرات متكاملة: •

ما تركز المدرسة على جانب المعلومات وبعض المهارات ذات الطابع األكاديمي،  اكثيرً 
ما تقدم  افكثيرً  ،بهامن جوانب الخبرة على الرغم من أهميتها، وإذا عنيت  كوتهمل ماعدا ذل

فقلما ترتبط الميول أو االتجاهات أو القيم بجوانب المعرفة واألداء،  ا؛عن بعًض  منعزالً  بعضه
إال أن األنشطة المختلفة التي تكفلها التربية الفنية بجوانبها النظرية والعملية تكفل للتلميذ 

 عدة مكونات:على كاملة تشتمل كل منها خبرات مت
المفاهيم والمعلومات وهي ما يتصل بتزويد التالميذ بالمعارف المتعلقـة بعناصـر  .أ

البنـاء الفنـي، وتاريخ الفنون وتطوره، ومدارسه، وبالفنانين وأساليبهم وفلسفاتهم، 
مة وكذلك ما يتعلق بالخامات واألدوات المستخد والقيـم الفنية والجمالية،

 وخصائصها واستخداماتها.. وغير ذلك من المعلومات.
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معالجة إكساب التالميذ المقدرة الالزمة على المهارات األدائية وهي ما يتعلق ب .ب
الخامات والمواد التي يستخدمونها وتجريبها واكتشاف إمكاناتها والتوليف فيما بينها، 

نوعة وطرق جديدة، التعبيرية باستخدام أساليب أدائية مت وتطويعها لألغراض
باإلضافة إلى تمكينهم من طرق استخدام األدوات والعدد واألجهزة التي يستعينون 

 بها على تشكيل تلك الخامات والمواد.

االتجاهات السلوكية والعادات التي يكتسبها التالميذ عن طريق تعريضهم لخبرات  .ج
برة، والتعاون وتبادل التربية الفنية كاحترام العمل اليدوي، والدقة والصبر والمثا

 الرأي، وتقدير أعمال اآلخرين وغيرها.

إن التربية عن طريق الفن بهذا الشمول لألهداف المعرفية واألدائية والسلوكية قادرة على 
 .عقله وتصرفه في شتى عالقاته بالحياة فيوجدانه و  فييؤثر  شاماًل  افي المتعلم تأثيرً التأثير 

فالخبرات التي تيسرها للمتعلم خبرات مباشرة قائمة على المشاركة والتفاعل والعمل والتجريب، 
تتمازج فيها المعرفة بالممارسة، والفكر بالعمل في كيان كلي موحد  التي واكتشاف العالقات

ن هـذه الخبرات إن كـل خبرة م .اوانفعاليـ   ا، وحركي  اوجسماني   اتترابط فيه استجابات التلميذ عقلي  
 تمـد المتعلم بمزيد من االستبصار لمواجهة مواقف التعبير الجديدة، والتأهب لمزيد من التعليم.

أحد علماء النفس المعاصرين إلى أن كل  (Arnhiem, 1983) ويذهب رودلف آرنهايم 
إلدراك قادرة على تنمية ا ،مادة دراسية من مواد المنهج سواء أكانت عملية أم فنية أم أدبية

 مقصورةوالتفكير السليم إذا ما أحسن إعدادها وتنظيم المعلومات فيها. فتربية العقل ليست 
وبناء  ،على المواد األدبية مقصوًراوتهذيب المشاعر والوجدان ليس  ،على المواد العلمية
 على التربية الرياضية. مقصوًراالجسم السليم ليس 



 األطفال في أجواء اإلعالم
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ذهنيا يتحقق فيه تناقل المعاني بين  ار جو  تؤلف حركة الثقافة وفعاليات االتصال والتعبي

 ا لوجه.و وجه  أاألطراف، ويتم ذلك التناقل عن بعد عبر وسائل االتصال الجماهيري 
سلوب أحيث تطبع تلك المكونات ظاللها على  ؛وتبدو مكونات ذلك الجو في كل مجتمع

لجو، وحدات تتخذ لها الحياة، ويبدو في الجو الذهني لكل مجتمع قدر من التفرد، وقوام ذلك ا
 ،على ساللم معينة، واتجاهات بعينها. ولتلك الساللم واالتجاهات درجة من الدينامية نظام ا

 ومستوى من التفاعل، وقدر من التبادل.
ويحيا أفراد المجتمع في هذا الجو الثقافي والفكري، ولهم فرص متباينة من المشاركة في 

مدى تأثرهم بهذا الجو مثلما يختلفون في اتجاهاتهم،  رسال واالستقبال، وهم يختلفون فياإل
 فعالهم.أوطرائق تفكيرهم، وردود 

ا خرى، وكثير  والجو الثقافي والفكري لمجتمع من المجتمعات غير معزول عن األجواء األ
 جواء وتلك.وبالتالي "التأثير" المتبادل بين هذه األ ،ما يتحقق "االتصال" المتبادل

، يجد من حوله مصادر تطلق رسائل اتصالية، يستطيع استقبالها وعندما يولد الطفل
واالستجابة لها، أو التغاضي عنها، أو التمرد عليها، إما بطريقة مباشرة خالل سنيه األولى، 

 وإما بصورة غير مباشرة بعد ذلك.
رسائل  هاتصالية، منذ وقت مبكر من عمره، وقواماالطفل يحيا في بيئة  أنوهذا يعني 

 العارضتحقيق هدف بعينه، ومنها  يرمى إلىما  منهاية متعددة ومختلفة المصادر، اتصال
 منها ما هو مرغوب فيها، ومنها ما هو مرغوب عنها. أن، كما العابر

ولى من عمره يكون قد تجاوز استقبال الرسائل وحين يتخطى الطفل السنوات األ
 من خالللفزيون والسينما، وبعدها، وبدأ في استقبال رسائل غير مباشرة عبر الت ،المباشرة
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مع والدة الطفل تبدأ عمليات اتصالية  أنهوالكتب والصحف والحاسوب. وهذا يعني  اإلذاعة
حيث يحرص المجتمع على صوغ رسائل ذات مضامين محددة ولها  ؛تظل في تطور مستمر

لى تسميتها لى األطفال في عمليات درج البعض عإشيء من التفرد في صياغتها والتوجه بها 
ا "إعالم األطفال"، حيث يتلقى  ؛مما يستقبله األطفال وهذا المستوى اإلعالمي يؤلف جزء 

 .ليه أصال  إمن عمليات االتصال غير الموجهة  االطفل كثير  
االتصال  أنذلك  ؛دون اتصال بين أفراده وجماعاتهمن وال يمكن تصور مجتمع إنساني 

بدء  -في هذا المجال  -ن والدة الطفل تعني إلذا ف .نشاط دائم للمشاركة في المعلومات
نشطة مختلفة من االتصال تقوم أتعرضه لمثيرات المجتمع الثقافية في البيئة، مادامت هناك 

 ال بعد حين من والدته.إخرى غير اللغة اللفظية التي لن يكتسبها الطفل أعلى رموز 
عمليات اتصالية متعددة المصادر، ل مستقبال   يظلن الطفل طيلة فترة طفولته أوهذا يعني 

 مختلفة المضمون.
ذ هو في موضع التأثر بالتراث الثقافي، إوقد تفرد اإلعالم العربي بكثير من السمات، 

لى جانب ما هو وليد الفكر الوافد، إ ،والتراث الديني، والوضع السياسي، والوضع االجتماعي
 صالة أو التقدم.من األجتهادات اجتماعية لها قدر اوما هو من إبداعات و 

ذات عالقة بحركة اإلعالم  ،وهذه التيارات الثقافية والفكرية، الداخلية منها والخارجية
لى الصيغ التي نجدها في تعبير المجتمع إول ئن مجمل العوامل تتداخل لتأالعربي، ذلك 

لى إيًّا المفكار، كما نجدها ذات تأثير في توجه المجتمع إعالعربي عن نفسه وفي تناقله األ
ذا كانت هموم المجتمع العربي وآماله تتمثل في عدد من القضايا السياسية إاألطفال، ف

ن ذلك يتضح ليس في مضمون عمليات اإلعالم إف ،واالجتماعية واالقتصادية والثقافية
اعن ذلك المضمون يًّا ساليب التعبير إعالمأوحدها، بل في  العنصر البشري  أن. ذلك أيض 

الواقع المادية والمعنوية هي التي تحكم مجمل العمليات اإلعالمية. وعلى هذا تطبع ومكونات 
ا ا واضح  ، وتلعب دور  ا كان أم طفال  مجمل الظواهر بظاللها اإلنسان في الوطن العربي راشد  

 في حركة المشاركة اإلعالمية.
بحيث  ؛وقد عنيت بعض وكاالت المجتمع وبعض أفراده بعمليات االتصال باألطفال

تحقق من خاللها إحاطة األطفال بالمعلومات واألخبار والثقافة وفرص تا رئيسة هداف  أ تؤدي 
 الترويح.

ويتعرض الجمهور العربي لتيارات اإلعالم الداخلي والوافد، أي هو يستقبلها بما في ذلك 
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إعالم  يسمىجمهور األطفال، كما يتعرض األطفال لنشاط إعالمي نوعي موجه للطفولة 
، وتتوزع إليهمذ تحيط باألطفال في الوطن العربي مصادر متعددة تبعث برسائلها إ ؛طفالاأل

 على:
 .لعربي المتمثل بإعالم )الراشدين(اإلعالم ا -1
 لى األطفال.إساس إعالم األطفال الذي يتوجه باأل -2
 سرة وجماعات الرفاق والمدرسة.االتصاالت المواجهية في األ -3

مام الطفولة وتباين طرائق أتصالية نوع المصادر اإلح تيتض ،ومن خالل هذا التوزيع
ومن هنا  .احيان  ألى حد التناقض إوصولها واختالف تأثيراتها في بعض المواقف االتصالية 

ا دوار  أليها إحيث تلعب مستويات اإلعالم المشار  ؛مام عوامل تأثير شتىأالطفولة  نتبين أن
 ى التكامل في تأثيرها في األطفال.إلن يدفع بها أجل أن يعمل المجتمع من أينبغي 

ويراد بإعالم الكبار مجمل العمليات التي يستعين بها المجتمع بالرموز اللفظية وغير 
اآلخرين بالمعلومات، وبث الثقافة، والترويح، من خالل  وإحاطة ،اللفظية بقصد نشر األخبار

 ساليب متجددة في التعبير.أ
اسم تجمع بين عناصرها قو  ،ر له ثقافة متفردةويحيا األطفال العرب في مجتمع كبي

ذا كانت الثقافة إخرى، تحيا في عالم له ثقافاته المختلفة، و مشتركة. وهذه الثقافة، هي األ
االعربية تعاني من مشكالت داخلية فهي تعاني،  ، من مشكالت تتعلق بحدود التفاعل مع أيض 

 تصالي واإلعالمي.اعل اإلالتفخرى في العالم، بما فيها مشكالت الثقافات األ
نها أالتمعن فيها يفصح ت الثقافة تبدو ذات صفة إعالمية، فإن ذا كانت بعض مشكالإو 

ذلك أن من غير الممكن النظر  ؛و سياسيةأو اقتصادية أذات ارتباط بمشكالت اجتماعية 
 خرى في المجتمع.لى المشكلة اإلعالمية معزولة، في حد ذاتها، عن المشكالت األإ

تخذ اإلعالم ا ،بب طبيعة النظام العربي، في ذاته، وبتأثير قوى العصر الحاضروبس
من  ذا كان تأثير العوامل الخارجية على قدر عال  إا. و ا متفرد  سلوب  أا و تجاه  اا و العربي وضع  

إلى ول ئن مجمل العوامل تتداخل لتأذلك  .العوامل الداخلية أكثر تشابكا تأثيرات ، فإنالتشابك
ا تي نجدها في تعبير المجتمع العربي عن نفسه وفي تناقله المعاني. كما نجدها أيض  الصيغ ال

ذا كانت هموم المجتمع العربي وآماله تتمثل إلى األطفال. فإيًّا في توجه هذا المجتمع إعالم
ن ذلك يتضح ، فإفي عدد من القضايا والصور السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية
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عن ذلك يًّا ن عملياته اإلعالمية وحده، بل في أساليب التعبير إعالمليس في مضمو 
االمضمون،  ن العنصر البشري ومكونات الواقع المادية والمعنوية هي التي تحكم أ. ذلك أيض 

 مجمل العمليات اإلعالمية.
وإذا كان هذا األمر يتضح على صعيد النشاط الذي تتواله مؤسسات اإلعالم الرسمية 

سرة، وعلى صعيد ما تتواله ا، على صعيد ما تتواله األيض  أنه يتضح، إف ،ميةوغير الرس
مؤسسات المجتمع المدني التي منها ما يعمل من أجل تحقيق اتصال إعالمي باألطفال. 

شكاالته ما دام يجري في مجتمع يعاني إولكن إعالم هذه المنظمات والمؤسسات له تناقضاته و 
 شكاالت.من التناقضات واإل

ذلك  ؛إلقرار بوجود المشكالت في أي مجتمع يقضي بوجوب حضور التفكير العلميوا
ن هذا المستوى من التفكير يتعامل مع أي مشكلة بواقعية، وموضوعية، ومرونة، ودقة، أ

 أو الحلول. اإلجاباتوضع إلى وتنظيم، كي ينتهي 
 وسلبياته اإلعالم يجابياتإالتعامل، وفق رؤى المنهج العلمي، مع  هناننا نحاول إف لذا

لى الكبار، من إحيط بالطفل العربي من خالل محاولة تبين مالمح اإلعالم الموجه تي تال
ا ما لى األطفال، من جهة ُأخرى، على أساس أن األطفال كثير  إجهة، واإلعالم الموجه 

ن األطفال يتعرضون أثبتت دراسات التعرض ألكبار. وقد إلى ايتعرضون لإلعالم الموجه 
ن إعالم الراشدين له موحياته إلذا ف .ليهمإكثر من تعرضهم لإلعالم الموجه أعالم الراشدين إل

نه يتاح لنسبة من األطفال إفي األطفال مثلما إلعالم األطفال موحياته في الطفولة. حيث 
ستقبال بعض وسائل إعالم الطفولة وبعض وسائل إعالم الكبار، ولما كانت لإلعالم االعرب 

ن يوحي به مجمل اإلعالم الذي أن ذلك يقتضي الوقوف على ما يحتمل إموحية، فتأثيرات 
ننا في هذه إف ،، على ذلكن من غير الممكن الوقوف، ميداني ايتعرض له األطفال. ولما كا

إليه يمكن لها أن تنتهي  ماالدراسة نحاول تحليل اإلعالم بغية تحديد السمات الظاهرة فيه و 
يجابية كبيرة إن الجو اإلعالمي المحيط باألطفال له تأثيرات إحيث  ؛إيحاءات لألطفال من

برز المالمح في إعالم الكبار أخرى سلبية. وهذه الدراسة تهدف الى تشخيص أجانب إلى 
ن فهم أي أذلك  ألطفال إيحاءات، بعضها سلبي؛ن تحمل لإوإعالم الطفولة التي يحتمل 

 اصر المكونة لها.ظاهرة يقتضي الوقوف على العالقة بين العن
ن لهذه أولكن تشخيص السمات البارزة في اإلعالم العربي لألطفال أو الكبار ال يعني 

هي تتباين في مدياتها، في  إذ ؛قطار العربية كلهاالسمات البروز نفسه في كل قطر من األ
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ن أالحضور الدائم هناك، خاصة و إلى هذا القطر العربي أو ذاك، من الوجود العابر هنا 
خير من القرن الماضي طبعات عربية من الصحف الدولية العرب يشهدون منذ العقد األ

األمر  ؛متداد الوطن العربيالمطبوعات على لا للكتب و وقنوات فضائية عابرة للحدود، وتوزيع  
الذي أمكن فيه القول بوجود إعالم عربي على الساحات العربية كلها بعد ان كان اإلعالم 

 ا.ينشط قطري  
خول الوطن العربي عصر االتصال الدولي يعني أن المجتمع العربي يتعامل مع ود

ا في تعامله مع المعطيات الداخلية جديد   تطلب عقال  كار وأساليب وتكنولوجيات جديدة، تأف
 والخارجية التي ال عهد له بها من قبل.

التكنولوجية إزاء التطورات السياسية واالقتصادية و  غير قادر زالبي ماواإلعالم العر 
ستيعاب الواقع الم يستطع  إليهوالعلمية والمعرفية واالتصالية على مواكبة التحوالت الكبرى، إذ 

العالمي الجديد، حيث يستقبل الوطن العربي من الخارج رسائل االتصال بصورة مستمرة عبر 
إلى ضافة إ، بلدان الوطن العربيإلى ما يطلق عليه "التدفق االتصالي" من البلدان المتقدمة 

 تبادله االتصال على الصعيد الوطني والقومي.
 في وطننا العربيأن حركة البحث العلمي في المجاالت السلوكية  وعلى الرغم من

ع ، تغيير في أساليب التعامل االجتماعي مذلك لم يواكبه، بقدر كاف   فإنتصاعد مستمر، 
إلى االجتهاد الذاتي، أو إلى ن ترك األساليببعض  تزالالطفولة وفق أسس العلم؛ حيث ما

ل يصر على أن يظل يزا الالطرائق التقليدية والمتوارثة، وهناك من إلى أو  ،المحاولة والخطأ
مع الحفاظ  ،للرجل فيحرص على ترتيب االوضاع للكبار وحدهم قبل غيرهم مجتمعنا مجتمع ا

 .على دور شكلي للمرأة، واهتمام عابر بالطفولة
ذ ؛ إالوضع اإلعالمي ،األطفال العرب أنفسهم في أجوائهاالتي وجد وضاع ومن بين األ

ببعض ما يوحى به،  -آخر ببقدر أو  -يحيا األطفال في كنف إعالم الكبار، وهم يتأثرون 
ما  ؛ن من غير الممكن عزل األطفال عن إعالم الكبارأويتشربون ببعض ظواهره، خاصة و 

 ا للجميع.متاح  اإلعالم الجماهيري أن يكون  سماتدام من 
ظهر بشكل تدريجي، خالل النصف  ،لى جانب إعالم الكبار الذي يحيط باألطفالإو 

ذاعة والتلفزيون إعالم لألطفال العرب عبر الكتب والصحف واإل ،الثاني من القرن العشرين
 انه كثير  أال ، إخبارية وثقافية وترفيهيةإلى تحقيق وظائف إوالسينما والحاسوب. ومع أنه يسعى 
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 و "إعالم األطفال".أما يوصف بأنه "إعالم الطفولة" 
 االهتمام الدولي والعربي بإعالم الطفولة:

عالنات ا من العناية الدولية ورد التأكيد عليه في كثير من اإلنال "إعالم األطفال" شيئ  
حيث  ؛بها هتمام  ا والمواثيق الدولية، غير أن "اتفاقية حقوق الطفل العالمية" كانت أكثر الوثائق 

نصت مواد وفقرات عدة على حق األطفال في االتصال، منها الفقرة التي أكدت: )أن يكون 
فكار للطفل الحق في حرية التعبير: ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات واأل

 عتبار للحدود، سواء بالقول، أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أوا وتلقيها وإذاعتها، دون أي 
 .(1)وسيلة يختارها الطفل( بأي

ن )تحترم الدول األطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان أخرى على أونصت فقرة 
 .(2)والدين(

 ونصت مادة ثالثة:
وتضمن إمكانية  ،همة التي تؤديها وسائط اإلعالمم)تعترف الدول األطراف بالوظيفة ال

ادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المص
التي تستهدف تعزيز رفاهيته االجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية، 

 تقوم الدول األطراف بما يلي:ا لهذه الغاية، وتحقيق  
تشجيع وسائط اإلعالم على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة االجتماعية والثقافية  -أ 

 .29ا لروح المادة للطفل وفق  
نتاج هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية إتشجيع التعاون الدولي في  -ب

 .وتبادلها ونشرها والوطنية والدولية
 نتاج كتب األطفال ونشرها.إتشجيع  -ج 
الحتياجات اللغوية للطفل الذي باتشجيع وسائط اإلعالم على إيالء عناية خاصة  -د 

 صليين.لى السكان األإو أقليات موعة من مجموعات األلى مجإينتمي 
تشجيع وضع مبادىء توجيهية مالئمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر  -هـ 

 .(3)في االعتبار 18و  13حكام المادتين أصالحه، مع وضع بم
اله له أو  كثير من الوثائق حول إعالم الطفولة من بينها ما صدر ،وعلى الصعيد العربي

 2المؤتمر العربي رفيع المستوى لحقوق الطفل الذي عقد بجامعة الدول العربية خالل الفترة 
بسبب وجود  -ذ دعا المؤتمر مجلس وزراء اإلعالم العرب إ 2001يوليو  -تموز  4 -



 األطفال في أجواء اإلعالم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــ 197 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 (5/2011،مج19مجلة الطفولة والتنمية )ع

ى )وضع ميثاق شرف إل -ظواهر شديدة الحساسية في إعالم الطفولة في الوطن العربي 
لى إربي(، ودعوة اتحاد الصحفيين العرب واالتحادات والجمعيات الوطنية إلعالم الطفل الع

ذاعات الدول العربية )لوضع وتنفيذ إتحاد ايالء هذا الموضوع االهتمام الالزم(، ودعوة إ)
ستفادة من المبادرات ستراتيجية اإلعالم العربي الموجه الى الطفل والبيئة المحيطة به مع االإ

 .(4)والتجارب الناجحة، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والحضارية العربية(قليمية الدولية واإل
لى موضوع اإلعالم إشارات من اإل عديدوفي أدبيات المجلس العربي للطفولة والتنمية 

وتنمية  ه،ينوتكو  ولية وسائل اإلعالم عن تشكيل شخصية الطفلئلى مسإشارته إمنها  ،والطفل
لى جانب الدور النفسي الذي يسهم في النضج االنفعالي إ ،هقدراته العقلية ومستوى ذكائ

 .(5)والتوازن النفسي واالجتماعي للطفل
لى تقويم سلوك إلى أن الدعوة إخرى للمجلس العربي للطفولة والتنمية أوأشارت أدبيات 

مر الذي األ قد تبدت وظهرت؛ األطفال وأفكارهم وتنقية آذانهم وأسماعهم من ملوثات العصر
ا في هذا المجال، وأن تعمل على بث القيم االجتماعية ا متميز  على أجهزة اإلعالم دور   أوجب

، وأن تكون هناك جهات واالبتكارية اإلبداعية قدراتهمعلى تنمية و يجابية لدى األطفال، اإل
يم دوري لنوعية البرامج التي تعرض لألطفال من حيث مستوى المادة و رقابية تقوم بعملية تق

ومدى تناسبه مع عمر الطفل  ،لى تحقيقهإالمقدمة، والهدف الذي يسعى البرنامج العلمية 
ولة عن وضع إستراتيجيات وتكوين رؤى ئومستوى ذكائه.. وأن تكون هناك جهات مس

حتياجات الطفل العربي، ورصد االحتياجات المادية والبشرية، وتوسيع قاعدة امستقبلية عن 
 .(6)جهزة الثقافيةاالهتمام باأل

يم أوضاع الطفل العربي بين إعالم الكبار وإعالم الطفولة على و ومن هنا تأتي ضرورة تق
أن ثه مؤسسات المجتمع المدني، خاصة مختلف المصادر اإلعالمية بما فيه اإلعالم الذي تب

ولوية التي اتجه نحوها قطاع كبير من حد المجاالت ذات األأ)مجال الطفولة قد أصبح 
ذلك لم يتمثل فقط في إدراك مخاطر واقع إلى ويبدو أن الدافع  .دنيمؤسسات المجتمع الم

ا لإلدراك العربي ال نه وفق  أبمعنى  ،ا"الطفولة العربية، ولكن ألن هذا المجال "محايد سياسيًّ 
"يسد الثغرات" في ونشاط يكمل أداء الدولة  حقلنه ألى إضافة إيتضمن مخاطر سياسية، 

 .(7)السياسات االجتماعية
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 سسات المجتمع المدني وإعالم الطفولة:مؤ 

أخذت بعض مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي بجانب من النشاط اإلعالمي 
لى األطفال. والتنظيمات المدنية هي كل إ والمقدملكبار حول الطفولة، إلى االموجه 

غير المنظم و الدينية التي تغطي ساحة النشاط الحر أو الثقافية أالتنظيمات االقتصادية 
بداع.. كما والذي يسمح لهذا النشاط بالتجدد والتنافس واإل ،بنظام واحد وعام من قبل السلطة

ستخدام اأن التنظيم المدني ينطوي ككل تنظيم بشري على عناصر سلطة داخلية تتضمن 
قناع في سبيل ضبط نشاط األفراد المنخرطين فيه وسلوكهم. ولكن في وسيلتي القمع واإل

 وارتباط اكثر مرونة وتعددية، أيتميز نشاط السلطة في التنظيمات المدنية بأنه  ع هذا كله،ُجمَّا
بعوامل عديدة متبدلة مثل الظروف التي تمارس فيها، والتقديرات الشخصية للقادة وقوة 

إذ هي تنظيمات شديدة المرونة وقابلة للتأقلم  ؛العالقات الشخصية وجاذبية المصالح المادية
ستغناء ضل مع الظروف واألوضاع المتبدلة في الزمان والمكان. لذلك ال يمكن االبشكل أف

من شروط يًّا ا تعريفعنها، في حين يشكل الثبات والتجريد والعمومية وعدم التمييز شرط  
سهام بمهام إعالمية لمؤسسات المجتمع المدني اإل يئ، وهذه السمات ته(8)السلطة السياسية

 لألطفال.
الندوة التي عقدتها جامعة محمد الخامس  ولقاءات العلمية المهمة، وهال أحد وكان

هلية فاعلة أ لى عدم وجود منظمات إوأشارت  ،بالرباط، قد تناولت معاناة الطفل العربي
 .(9)للمحافظة على تكوين الطفل الفكري والجسدي

ت المجتمع مؤسسا ، فإنا في التنشئة االجتماعية ا مهمًّ سرة تمارس دور  ذا كانت األإو 
في أغلب  -بينما يكون المجتمع  ،كثر حداثة في تعاملها مع األطفالأا ما تكون المدني غالب  

الثقافية  ىتزال البن ال)على صعيد الوطن العربي  حيث إنهبالمشكالت  مثقال   -حوال األ
في  -نتقالية، ويعاني اإذ هو يعيش في مرحلة  ؛واالجتماعية والسياسية واالقتصادية ضعيفة

.. كما يعاني من قصور في ضطراب عقائديامن حيرة فكرية وثقافية و  -كثير من أحواله 
إذ هناك كثير من القيود المفروضة على حرية اإلعالم، كما تعاني وسائل  ؛تصالحرية اإل

لى أن الفجوة الحضارية بين الوطن العربي إاإلعالم من مشكالت اقتصادية وإدارية، إضافة 
 .(10)اي تزداد اتساع  والعالم الخارج

رسال واالستقبال تصال الدولي على صعيد اإلدخول المجتمع العربي عصر اإل إن
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خرين من خالل الكتب والصحافة بما فيها الصحافة اإللكترونية ومجمل جوانب التفاعل مع اآل
نترنت، والحاسوب بما فيه شبكة اإل ،والتلفزيون بما فيه التلفزيون الفضائي والسينما ،ذاعةواإل

 ن يستتبعه تعامل فكري جديد.أ يتطلبوضع المجتمع في موضع جديد 
ثقافة المجتمع  -آخر ببقدر أو  -ولكن أجهزة اإلعالم ليست معطيات جامدة، بل تحمل 

 .هاوسلبيات ها، إيجابياتذاتهفي الوقت  -معها وتوقعاته وآماله، وتحمل
 

 مالمح في إعالم الطفولة:
ا خبار، والتثقيف، والترفيه بحيث وجدنا إعالم  ئف في اإلحقق المجتمع العربي وظا

نماط اإلعالمية الثالثة للجمهور .. وتوفرت هذه األيًّا ا ترفيها، وإعالم  ا تثقيفيًّ ا، وإعالمًّ خباريًّ إ
صحفية وإذاعية  العام، وللجماهير النوعية مثل جمهور األطفال، حيث يجد األطفال أعماال  

 ليهم.إموجهة  وتلفزيونية أدبية وفنية
والتمعن فيما وضع لألطفال العرب من الكتب، وما صدر من الصحف، وما أعد من 

 ،فالم السينمائيةعمال المسرحية، وما أنتج من األذاعية والتلفزيونية، وما قدم من األالبرامج اإل
 إلىتقى ر اما  منهالألطفال العرب،  أنتجتا قد ا وفنون  آداب   أن :ُمفادها يكشف عن حقيقة مهمة

دباء والفنانين والكتاب واإلعالميين اقتحموا هذا الميدان من األن مجمل الذين أمستوى رفيع، و 
رتضوا أن يعملوا بمثابرة من أجل تقديم عطاءات فنية وأدبية اقد نذروا أنفسهم لمهمة عظيمة، و 

 وثقافية مبدعة.
دركوا ما تتطلبه الكتابة إذ أ ؛ا مضاعفةولئك الكتاب والفنانين جهود  أكثير من وقد بذل 

لألطفال من معرفة علمية، فعملوا على مواكبة جوانب من حركة البحث العلمي حول الطفولة 
وحاجاتها ومراحل نموها العقلي والعاطفي واللغوي واالجتماعي، وحاولوا الوقوف على أسس 

من أجل أن االتصال باألطفال بصورة مباشرة وعبر وسائل االتصال الجماهيري، بل تحمسوا 
، وعملوا على االنتفاع من تجارب العالم، وتطوره وثقافتهواقع أدب األطفال  علىيتعرفوا 

دبية وتبادلوا الرأي حول مختلف قضايا إعالم فاشتركوا في الندوات العلمية واللقاءات األ
مام هتا  نصب جعلوهافبقضية أدب األطفال وثقافتهم وإعالمهم  وارتفعوادب، الطفولة وفنون األ

 قطار العربية.القيادات العليا في بعض األ
تاح إال لنسبة من يأنه الا، هي ولكن أولى المشكالت التي تعترض إعالم الطفولة، عموم  
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بل  ؛حسبفمية وحدها، وال بسبب مشكالت الواقع االقتصادي األطفال، ليس بسبب انتشار األ
ايزال  ن األطفال الالوعي بإعالم الطفولة بين الكبار وبي ألن ذا كان الراشدون في ، فإضعيف 

بعض البلدان المتقدمة في العالم يعملون من أجل إتاحة وسائل إعالم الطفولة لجميع 
  تزال ضيقة.الن هذه الظاهرة في مجتمعنا العربي إف ،األطفال

 إيحاءات إعالم الطفولة في الطفل العربي:
، إيحاءاته ذاتهن له، في الوقت إف ،ا، تأثيراته المخطط لهاكان لإلعالم، عموم   إذا

نتيجة  ؛ان هذه اإليحاءات، تتشكل عرضيًّ إإذ  ؛اساس  أالناجمة عن تأثيرات غير مخطط لها 
لى إلى األطفال و إعوامل عدة منها تأويالت الجمهور للمضمون، ويصدق هذا بالنسبة 

 ا.الراشدين مع  
ت في إعالم كسما وتبدوإيحاءات رئيسة،  تمثلومن هنا نعرض لعشر ظواهر 

 األطفال:
 غزارة المعلومات: -1

في الوقت  ،اا واسع  تشغل فيه حيز   التيلى حشر المعلومات إا ما يتجه إعالم الطفولة كثير  
نماء مهارات التفكير، إفيه الحرص على أن يتضمن هذا المستوى من اإلعالم  يتعينالذي 

يق إثارة المشكالت والقضايا ليس عن طريق إحكام الربط بين المعلومات نفسها، بل عن طر 
 مدعاة للتفكير. التي تكون والتساؤالت 

ن نقل ألى مفهوم تربوي قديم يرى إهتمام إعالم الطفولة بالمعلومات والحقائق ا ويرجع 
المعلومات ومفردات التراث الثقافي مهمة جوهرية، في وقت ظهر فيه مفهوم تربوي جديد يرى 

مساعدة  ين الغاية الرئيسة من النقل الثقافي هأذاته، و  أن التراث الثقافي ليس غاية في حد
لى العناية إوقد ثبت خطأ النظريات التي تدعو  ،اوعاطفيًّ يًّا األطفال على النمو الصحيح عقل

 بعقول األطفال عن طريق ملئها بالمعلومات.
لى وفرة المعلومات إقد تعود غزارة المعلومات في إعالم الطفولة  ،ومن جانب آخر

لى ذلك أن عرضها يتم إذ هي مبثوثة في كل مجال ويمكن التقاطها بسهولة، يضاف ؛ إسهانف
و من خالل فقرات متفرقة ، أدون جهد عن طريق رسائل اتصالية ال تلتزم بضوابط فنيةمن 
 إبداع فني. والدون عناء من 

 
 االنشغال بالتفصيالت: -2
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مستغلين مختلف  ،صورة جاهزةيحرص بعض كتب األطفال على تقديم كثير من المواد ب
األمر الذي  ؛سلبي مكانات التكنولوجية واالتصالية في وقت واحد، وكأن الطفل مجرد متلق  اإل

إعالم الطفولة حفز األطفال  يتعين فيه علىفي الوقت الذي  ،يقلص من نشاط تفكير الطفل
 تخاذ القرارات الواعية.اعلى التجاوب و 

دون من تبالغ في رسومها في إيراد التفصيالت  شرطة المسلسلةوكانت مجالت األ
إعطاء مجال لممارسة الطفل لعملياته العقلية المعرفية كالتفكير والتخيل والتصور والتذكر.. 

خرى، في إيراد التفصيالت التي تشغل الطفل تزال بعض برامج التلفزيون، تبالغ، هي األ الو 
 لى إعمال العقل.إن يحس الطفل بالحاجة دون أمن فكار جاهزة أو تقدم األ ،ون جانبيةئبش

ستمتاع الطفل اتحول دون  ألنها ؛المسلسلة األشرطةلى صحف إوتوجه انتقادات عنيفة 
وتظهر فيها النصوص كالفقاعات لتعبر عن جزء من المضمون فقط، وهي تمثل  ،بالقراءة

تعة الطفل بالقراءة، مما يقلل من م ؛ا في عرض التفصيالتوإغراق   ،ستخدام الرسوماا في إسراف  
لى أن ما يستقبله من خاللها إدب، ومن فرص نموه اللغوي المنشود، إضافة ومن تذوقه األ

فكار جاهزة بحيث ال ا، وهكذا يقال عن المواد التلفزيونية التي تقدم األمن أفكار يظل محدود  
 للتفكير. تتطلب إعماال  

 
 شيوع التقريرية: -3

حيث تقحم فيه  ؛سلوب تقريري أإعالم الطفولة تصاغ بن بعض الموضوعات في أيالحظ 
ويحول دون بلوغه المستوى  ،مر الذي يفرغه من القوة والوضوح والجمالاأل ؛لفاظ مجردةأ

 .التقريرية أو الخطابيةو الفني الذي يكون من خصائصه االبتعاد عن أدبي األ
عتمادها للفظي، وا إلى بعض أساليب التحفيظ اويزيد من هذه الظاهرة لجوء المدرسة 

ساليب الفنية، مثلما ستخدام أساليب تقريرية بدل األارشادات المباشرة، و على النصائح واإل
 وامر والنواهي الجاهزة.من األ اإلكثارلى إسرة حين تلجأ تعمقها األ

 
 ضعف التشويق والجاذبية: -4

مراعاة لما  دون  ،ما تصاغ رسائل إعالم الطفولة صياغة فيها قدر من الجفاف اكثير  
لألطفال الفرص  يتيحانستقبال األطفال للرسائل اإلعالمية من تشويق ووضوح ايتطلبه 

 فكار والمواقف والعالقات.والخروج بانطباعات صحيحة عن األ ،لى المعاني الدقيقةإللوصول 
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بالرغم من أن الوصف وحده غير  ،ويبدو في إعالم الطفولة وصف المواقف والظواهر
فهم كلمات تمثل خبرات  ماال يمكنه -ا والراشد أيض   -ن الطفل ؛ ألمفاهيم دقيقة لتكوين كاف  

 إلدراك والفهم.لأن تتوفر الخبرات الحسية الالزمة  يتعينذ إلم يمر بها من قبل، 
التجسيد الفني في إعالم الطفولة من خالل تصوير المواقف  يبرزومن هنا يتعين أن 

ويجعلها واضحة ومشوقة، وأن ال يقتصر األمر على تجسيد  والعالقات والمفاهيم بما يجسمها
ن تتضح ا، وأيض  ألى نسيج الحوادث إلى الشخصيات و إبل أن يتعدى ذلك  ،القيم والعالقات

فيها العوامل الداخلة في التأثير دون أن تظهر األفكار وكأنها معلقة. ذلك أن التشويق يتمثل 
بة لديه في االستمرار في التعرض، واالقتناع هتمامه وخلق الرغا في جذب الطفل وإثارة 

 فكار.باأل
 

 سلوكية: أنماطعلى  اإلجبار -5
ا، مواقف تبدو فيها وكأن مصادر اإلعالم تحاول إجبار تظهر في إعالم الطفولة، أحيان  

األمر الذي يتنافى  ؛خرى أترك أنماط سلوكية ماط سلوكية بعينها، أو إلزامهم باألطفال على أن
 قناع واالستمالة.أن يقوم على اإل يتعينب اإلعالمي الذي سلو مع األ

ومن أخطار محاوالت إجبار األطفال على أنماط سلوكية عن غير طريق التجسيد الفني 
ن تؤدي أاإلعالم دون  نلى ترديد بعض المقوالت التي تتواتر عإأن يميل األطفال  ،قناعواإل

ا أو حفظهم لفاظ  أترديدهم  من رغمعلى الم نهتكوين شخصياتهم وتحديد سلوكهم؛ أل دورها في
باإلجابات اللفظية ويستسلمون ذ يكتفون ؛ إلى التفكير الواعيإال تقودهم  فإنهاقوالب جامدة 

 جابات الجاهزة.لإل
 

 الضغوط العاطفية: -6
يبدو في إعالم األطفال عند التحليل أن الكبار، وهم يصوغون هذا المستوى اإلعالمي، 

ون وكأنهم يحاولون إغراء األطفال بالميل نحو هذا االتجاه أو ذاك أو حفزهم نحو ا ما يبدكثير  
م التجسيد إلى تكرار المواعظ ستدرار عطفهم نحو مواقف، ويصل بهينها، أو اوالءات بع

رشادات، وفي األحوال كلها تبدو عمليات الحفز نحو هذا أو ذاك في صيغة ضغوط واإل
؛ إذ ال يراد لألطفال حاء نحو قيم عليا واتجاهات إنسانية عامةعاطفية بدل اتباع أساليب اإلي

 -إلى جانب إعالم الطفولة  -ن التعليم المدرسي ا، خاصة أيًّ ينحازوا فئو  أن يتحزبوا وال أن
، ساليب شتى بما فيها الضغط العاطفيأعلى األطفال ب األفكار الءـإملى إيل ـــــيزال يم كان وال
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 (5/2011،مج19مجلة الطفولة والتنمية )ع

 تخاذ القرار.اف و ـمر فيه معاونة الطفل على التأمل في المواقألفي الوقت الذي يتطلب ا
 

 االنتقاد الالذع: -7
فيه ضد بعض أنماط سلوك هذا  ىا مغالينطوي إعالم الطفولة على ما يشكل انتقاد  

الطفل أو ذاك، ويبدو هذا من خالل صيغ مختلفة بما فيها شخوص القصص، وهذه المغاالة 
ن بعض االنتقادات تأخذ صيغة ا، خاصة أا لفظيًّ و عنف  أة لألطفال، عتبارها إساءة لفظيا يمكن 

 تحفيز أو تهديد.
حافة األطفال ومسرحياتهم وبعض ا من هذه االنتقادات ترد في صوقد وجد أن كثير  

ا ما ذاعية. كما أن األسرة في مجتمعنا، كثير  امية التلفزيونية وفي األعمال اإلعمال الدر األ
 اتهامات أو، قاطعةحكام أنتقادات الذعة وكأنها اات التي تعبر عن تطلق النعوت والكلم

 قاطعة لبعض أطفالها.
 

 إقحام األطفال في ثقافة الكبار: -8
 على أن الكبار يحرصون  عنينطوي إعالم الطفولة في كثير من المواقف على ما ينمُّ 

حرص ويبدو في هذا أن يودعوا قيمهم ووالءاتهم وعاداتهم وعصبياتهم في ثقافة األطفال، 
 (11)ساسيةأن يمتصوا سماتهم األبل  ،حسبفبناء ليس روح ثقافتهم الكبار على أن يرث األ

ما توجه  عادةيكتسب أطفالها ثقافة الكبار قبل األوان، وهي  أنسرة على ومن هنا تحرص األ
 لى األطفال في حالة عدم تقيدهم بثقافتها في هذا الموقف أو ذاك.إالتوبيخات 

 
 لى التقليدية:إالميل  -9

كأن  ؛تظهر التقليدية في توجهات كثير من الرسائل اإلعالمية في إعالم الطفولة
لم يجدوا ال الماضي وسحره وأجوائه، و العاملين في هذا المستوى من اإلعالم مفتونون بجم

 .لصور الماضي بديال  
إذ يبدو في القيم  ؛ةوهكذا فان االرتباط بالتقاليد سمة يمكن تبينها في إعالم الطفول

من المراكز  عديدالتفكير الخالق يستدعي تجاوز  أن من رغمعلى الا جتماعيًّ االمقبولة 
 واالرتقاء وااللتزام بالمرونة. التقليدية، وبلورة الوعي بالمستقبل، واألخذ بفكرة التغيير
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 غياب االتفاق العام: -10
لى األطفال إط االتصالي الموجه أن نطلق على ذلك النشا ُيمسى بمقدورناكي يتعين 

تفاق عام إزاء جملة اكون لهذا النشاط روح تعبر عن وجود ت، أن "إعالم الطفولة" مصطلح
ن ؛ ألأهداف مركزية حول توظيف إعالم الطفولة في مجاالت األخبار، والتثقيف، والترفيه
وجهات غياب ذلك االتفاق يجعل األطفال يحسون أن في إعالمهم مواقف متضاربة وت

 كأن اإلعالم يريد أن تكون لألطفال أنماط سلوك متناقضة في الموقف الواحد. ؛متناقضة
 ،وضع أسس لالتفاق العام ،حول ثقافة األطفال وأدبهم المعقودة وقد حاولت اللقاءات

 .هذا الصدداختلفت وذهبت مذاهب شتى في  أنهاغير 
 

 ظواهر في إعالم األطفال العربي:
 وافد: منه كثيًرا إن -1

من  جاءتن نسبة عالية من الرسائل االتصالية التي يتلقاها األطفال العرب أيالحظ 
 ؛و وافدةأذاعية والتلفزيونية مستوردة ا من الكتب والبرامج اإلكبير   اإن كمًّ حيث  ؛اإلعالم الوافد

 .وضعفه ألطفالإلى ساس اإلعالمي العربي المقدم باأل اإلنتاجبسبب قلة 
 

 منه ذو قيم استهالكية: كثيًرا إن -2
ا واجتماعية وثقافية وسياسية تتباين تبع   أخالقيةا يحمل إعالم األطفال اتجاهات وقيم  

ن أن إعالم األطفال يؤكد على مفاهيم استهالكية، كما أويالحظ  .لمنظور الكتاب والمنتجين
ن يحمل أ قتضييبرامج األطفال في الراديو والتلفزيون تنطوي على قيم استهالكية، في وقت 

في هذه  اإلعالنات ، وأن تخرجالعربي اتجاهات منافية لالستهالكإعالم األطفال في الوطن 
 لى السلوك االستهالكي.إباألطفال  وعلى نحو ال يدفع؛ شكال مشوقة وجذابةبأالوسائل 

 
 منه ذو نزعة لفظية: إن عديًدا -3

لذا  ؛ت الداللة في إعالم األطفالاضة والرموز غير ذافضفتتواتر الشعارات والتعبيرات ال
وللفظية  .ا( في إعالم الكبار وإعالم األطفال مع  Verbalismيمكن القول بشيوع اللفظية )

لى التفكير إلى الحلول اللغوية بدل االستناد إتأثيراتها في السلوك حيث ينشأ األطفال ميالين 
 والربط الموضوعي بين المتغيرات.

 
 عة متصلبة:منه ذو نز  كثيًران إ -4
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 (5/2011،مج19مجلة الطفولة والتنمية )ع

 ،ايمكن تبين ظاهرة التصلب في مضمون إعالم الكبار وفي مضمون إعالم األطفال مع  
وغيرها من المقوالت  "اإلقدام"و "الصمود"و "كالثبات على المبدأ"سماء متعددة أويرد ذلك تحت 

فيه تنشئة األطفال على المرونة،  يتعينفي الوقت الذي  ،وتبرره "لتصلب"الى إالتي تدفع 
ن بلورته في إلذا ف .لى التنازع االجتماعيإطريقة في التفكير تقود  "التصلب" أناصة خ

 لى التطرف.إ -في الكبر  -قود بهم تالطفولة قد 
 
 لى االنبهار باآلخر:إمنه يدفع  بعًضان إ -5

مع الشعور بانكفاء  ،عجاب باآلخرمستوى مبالغ ا فيه من اإل "خر"االنبهار باآليمثل 
أن ويالحظ  .لى مشاعر اليأسإول ئخر ين االنبهار باآلإلذا ف ؛زاء اآلخرا إالذات وعجزه

صورة  اوازيهمن دون أن تخر مغالى في قدرتها طي صورة عن اآلمن إعالم األطفال يع اكثير  
 موضوعية عن عوامل القصور في أداء الذات.

 
 المحيط االجتماعي إلعالم األطفال:

طلوبة لكي يحدث التأثير المتوقع من وسائل اإلعالم ن العوامل والشروط المألى إيشار 
ا األفراد، ميتعرض له اللذينمتنوعة، ومنها ما له عالقة بالمصدر ونوع الوسيلة اإلعالمية 

ي المحيط االجتماعي الذي تبث فيه الرسالة اإلعالمية، ومنها ما أومنها ما له عالقة بالبيئة، 
 .(12)مضمونها، ثم ما له عالقة بالجمهورله عالقة بالرسالة اإلعالمية بما فيه 

لألطفال نتيجة تعرضهم لإلعالم تأثيرات اجتماعية وعاطفية وعقلية ومعرفية  وتحدث
، ولكن فاعلية التأثير ترتبط بعدد من العوامل، منها ما ي تغييراتأوثقافية وروحية مختلفة، 

وحدود  ،صالي واالجتماعيهو على صعيد المهارات االتصالية، وحدود اإلتاحة، والجو االت
برز معوقات االتصال في أومن دبية والفنية في االتصال، النتفاع من التطورات العلمية واألا

 المحيط االجتماعي إلعالم األطفال:
 ضعف المهارات االتصالية لألطفال: -1

ا من المهارات والعادات، نه يتطلب عدد  أ إالن استقبال وسائل اإلعالم نشاط سهل، أمع 
ن هذه إا من النضج، وحيث كاالنتباه، والقدرة على القراءة والكتابة، والقدرة اللغوية، وقدر  

لى الفهم الواعي، إفهي ال ترقى باألطفال  الطفولة، نموطور في  تحدثالمهارات والظواهر 
جال، يظل لهذا األمر وجود خذ الكتاب بنظر االعتبار خصائص األطفال في هذا المأومهما 
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لى استخدام العبارات والكلمات إا من الكتاب يميلون ن عدد  أخاصة  -و آخر أبقدر  -
كون لبعض تلذا  .فكار التي تفوق مستوى نمو األطفال العقلي واللغوي ويتناولون األ ،الصعبة

لى األطفال صعوباتها التي يقابلها ضعف في المهارات االتصالية إالمواد اإلعالمية الموجهة 
 لألطفال.

 
 ور في اإلتاحة اإلعالمية:القص -2

ن أفراد أحيث تبين  ؛ن تكون متاحة للجمهورأمن بين خصائص الوسيلة اإلعالمية 
أو لى قراءة إالجمهور ينحو الطريق السهل لتعرضهم، و  -في الغالب  -الجمهور ينتقون 

 ا.ا محدود  ال جهد  إال يبذل  -في الغالب  -الوسائل المتاحة، وهو  إلىو االستماع مشاهدة أ
 و تكلفة كبيرة.ا أا ما يعزف عن التعرض عندما يتطلب جهد  لذا فهو كثير  
من االستخدامات  أن كثير  إال أ ،اتاحت للوسائل امتداد  لتطورات التكنولوجية قد أن اومع أ

تخدامات االتصالية ن بعض االسة لنسبة محدودة من األطفال؛ حيث إالحديثة تعد متاح
 اإلتاحة اإلعالمية لألطفال العرب قاصرة. الجديدة ترتب أعباء على األفراد مما جعل

 
 تشبع الجو االجتماعي بالمشكالت: -3

ن الواقع في الوطن العربي يعاني من مشكالت اجتماعية وسياسية واقتصادية نظر ا إلى أ
لذا نجد في هذا اإلعالم  ؛لى إعالم الطفولةإ آخر،بو أن هذه المعاناة تتسلل، بشكل ، فإوثقافية

ا نفسهم وجود  لروح ناقدة حيث ال يجد األطفال ألخضاعه إ يتعينمستويين، وكال المستويين 
 ،يبدو وكأنه مشغول بقدر واضح بمشكالت الكبار أن إمااإلعالم و ال بحدود، إفي إعالمهم 

 غير متوافق مع ثقافة األطفال وطبيعتهم. وإما
 

 سري بالطفولة:الوعي األ ضعف -4
ويرتبط به  ،و قضيةأا بشأن موضوع ا ومعرفة ومهارة وتوجه  ا مستنير  يمثل الوعي إدراك  

 كل من السلوك الفردي والجماعي.
و أون الطفولة وقضايا نموها ئسري بالطفولة بمستوى فهم المجتمع لشويتمثل الوعي األ

للمجتمع في يًّا ساسأا ويعد هذا الوعي مطلب   .سس التعامل معها بما فيها التفاعل اإلعالميأ
ا محددة، ومن بين تلك دوار  ألى مؤسساته إن المجتمع يوكل إحيث  ؛طفالاألالتعامل مع 



 األطفال في أجواء اإلعالم
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عضاء أوجه العناية والرعاية لهؤالء األسرة التي ينيبها المجتمع للقيام بعدد من المؤسسات: األ
ليها بشأن األطفال يرتبط بوعي إه المجتمع دور الذي يوكلالسرة أداء األالذين هم األطفال. و 

 ،جواء نفسية واجتماعية لألطفالأبما في ذلك حدود كفايته في تكوين  ،سرة بهذا الدوراأل
 ومعاونتهم على النمو.

حواله وثقافته ومجمل أسرية المختلفة تفردها حسب بيئة المجتمع و نظمة األولما كان لأل
ا بعينها، واشتمل ذلك ئص وسمات ومعايير وقيم  سري خصاأاكتسب كل نظام  ؛ فقدقيمه 

 وليات بما فيها تثقيف األطفال وإعالمهم.ئالتفرد على مجمل الوظائف والمس
 -ويتألف مجتمعنا العربي من خليط متضارب من عالقات وقيم وبنى اجتماعية تقليدية 

لى إ -درها في تركيبها ومص -زمة التحول التي تعود أوهو )المجتمع( يعيش  -من ناحية 
مراحل قديمة، بما فيها العالقات والقيم العشائرية والطائفية المستمدة من الدم والمعتقد ، 

ي ينقصه االستقالل والتوجه الذاتي، ويعيش أخرى، وهو مجتمع تابع أوالمستحدثة، من ناحية 
 .(13)اوثقافي  يًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا زمة التحول في ظل الهيمنة الخارجية سياسأ

له  األسري ن المحيط ألى األطفال، كما إا في إيصال المعاني ا بارز  دور   األسرةوتلعب 
يًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا ا نفسسرة تشكل حصنًّ ذلك أن األ ؛ت اإلعالم في الطفولةعالقة بتأثيرا

ا تبع   ا لها خصوصيتهابعاد  أكسب هذا الحضن المعاني التي يتلقاها األطفال وبذا يُ ؛ للطفولة
ا سري العربي بالطفولة مشوب  لما يوحي به من دالالت وتفسيرات. ولما كان الوعي األ

 ا.يض  أن ذلك يترك آثاره في الطفولة ، فإبمشكالت اجتماعية واقتصادية ونفسية
 

 دبية والفنية:قلة االنتفاع من التطورات العلمية واأل -5
ت العلوم اإلنسانية حول الطفولة التبلور دراسافي بدأت  ،منذ مطلع القرن العشرين

سس االتصال الثقافي أدبية وفنية حول أدب األطفال و أونموها، كما تحققت دراسات 
 ا.ن االنتفاع العملي من تلك الدراسات ظل محدود  أباألطفال، غير 

 
 إيحاءات إعالم الراشدين في الطفل العربي:

تصر األمر على األطفال العرب يحمل إعالم الراشدين إيحاءات عددية للطفولة، وال يق
ا ما توضع الدراسات والبحوث لذا كثير   ؛بل تبرز هذه النتيجة في الشعوب المختلفة ،وحدهم
 حولها.



 مــلـــــف الــعــــــدد
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أن األطفال العرب يتعرضون لكثير من رسائل اإلعالم  إلى األبحاثمن  عديدوقد نبهت 
الناجمة عن هذا لى الراشدين. ومن هنا يمكن الوقوف عند عدد من الظواهر إالموجهة 

 :التعرض
 االنبهار باآلخرين: -1

تصالية متواصلة تتضمن الى اإلنسان العربي رسائل إتحمل وسائل اإلعالم العربية 
 مختلف األفكار واألخبار عن الذات واآلخر، وفي مواقف متعددة توحي هذه وتلك بدهشة

ن إحيث  ؛بهارحساس بالضعف، أي هي توحي باالنممزوجة بالحيرة أو التردد مع اإل
 جتماعية يمكن أن تصيب الفرد أو المجتمع.ااالنبهار هو ظاهرة نفسية و 

ن هناك إوبسبب سعة الفجوة الثقافية والحضارية الهائلة بين المجتمعات في عالم اليوم، ف
نبهار اآلخر، الهذا المجتمع أو ذاك، تفعل فعلها في إثارة  وأساليب، شكاال  أمنجزات مادية، و 

اآللة  أصبحتلى عمالق، وبفضل التحول التكنولوجي إالغرب تحول كل شيء  فعلى صعيد
األمر  ؛مراحل العمل الصغيرة عمليات واسعة ومعقدة وأضحت ،متكامال  يًّا آل االيدوية نظام  

 الذي جعل األعناق تشرئب صوب الغرب في دهشة.
لى أن في إأشار  قد” تجاوز المجتمع التقليدي” وكان دانيل ليرنز في دراسته المعنونة

صفحة يلعنون  نوحتى الحكام الذي ،عجاب بالغربوسط قدر ا من اإلمنطقة الشرق األ
 أعناقهم مدهوشين بالغرب.االستعمار صباح مساء يلوون 

نطباعات لدى العرب عن الغرب.. امن آثار اإلعالم.. وقد تبلورت  اويعد االنبهار أثر  
ن أن يقود إلى اليأس.. لذا فإة أن االنبهار يمكن ر عنها اإلعالم بصور شتى.. والمشكلعبَّ 

نهم يجدون أمثلة للتكاسل للتكاسل، خاصة أمدعاة  أن يكون انبهار األطفال باآلخرين يمكن 
 في المجتمع.

 
 العنف: -2

متناع عن أو اال ،جبار اآلخر على اإلتيان بفعلستخدام القسوة الصارمة إلايراد بالعنف 
 شكلكالضرب أو التعذيب أو السجن أو القتل، وقد يتخذ يًّا ا فيزيقوب  وقد يتخذ العنف أسل ،فعل

 الضغط النفسي.
وعلى هذا ينطوي العنف على ممارسة القسوة الجسدية إللحاق اإلصابة أو الضرر 

غير أو ا في الفعل اللفظي، يض  أو الممتلكات( ولكن يمكن أن يتمثل العنف أشخاص )باأل



 األطفال في أجواء اإلعالم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــ 209 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 (5/2011،مج19مجلة الطفولة والتنمية )ع

بحيث يتضمن  ؛لى خصم آخر من أجل هدف معينإه من طرف والموج اللفظي، المرئي مثال  
و التهديد بها بصرف النظر عن الموقف القانوني أالقاسية  أوستخدام الوسائل الجبرية االفعل 

إتالف أو شل أو ستخدام القوة أو الخشونة في إصابة اغير القانوني للفاعل، أي بمعنى أو 
لى العنف باعتباره قوة إستخدام.. ومع أنه ينظر أو تهديد بذلك اال ،لخإ...اق الضرر.حإلأو 

 أو إلحاق ،ذى بثقة الناس بأنفسهمذهنية أو اجتماعية مثل إلحاق األ مادية تنتج عنها إصابة
ا كما لو كانت هناك قسوة مادية ذلك يمثل عنف   إنحيث  ؛مجتمعأو بسمعة شخص  األذى
 .(14)فعلية

عبر مجمل الوسائل بما فيها الصحف، وينطوي اإلعالم على أنماط شتى من العنف 
أن العنف من وقد ثبت من خالل البحث العلمي  ،نترنتذاعة، والتلفزيون، والسينما، واإلواإل

لى إإذ تنجم عنه المخاوف والمعاناة النفسية والميل  ؛ا في األطفالكثر الموضوعات تأثير  أ
تكرر مشاهد العنف التي تقع ف، مباالة العاطفيةإلى الالالتحيز والتعصب، والدفع باألطفال 

كتراث األطفال بما يحصل من أحداث واقعية اعلى اآلخرين تقلل، بمرور الوقت، من حدود 
 قاسية في الحياة اليومية.

 الشدة: -3
ا في تكريس التشدد في ا واضح  يديولوجيات في الوطن العربي دور  لقد لعبت بعض اإل

لتصلب والتطرف، وتفاوتت موضوعاته فشملت اإلى وصل، في بعض المواقف، الذي  ،الرأي
 جانب المسائل السياسية والثقافية واالجتماعية. إلى ،الجوانب الدينية والطائفية والعرقية

حيث حاولت بعض  ؛وحظيت هذه الظاهرة بوجود لها في جانب من اإلعالم العربي
اليب صريحة، وأخرى فتعال تبريرات لها أساوسائل اإلعالم بلورة ثقافة التشدد وتعميقها و 

 ضمنية.
والتشدد أسلوب في التفكير والتعامل له أخطاره على إبداعات الفكر اإلنساني، وعلى 

 ن له أخطاره على الذات واآلخر.إلذا ف ؛العالقات بين األفراد والمجتمعات
حادية العناد والنظرة األإلى فهي تدفع  ؛وللمضامين في اإلعالم العربي مخاطرها الواقعية

ا ما تقف إزاء ما .. وكثير  وترى ما عداها باطال   ،تحتكر لنفسها الصوابمغالية في أحكامها و ال
أو ن ينطوي التشدد على نفرة من أفراد أيعارضها موقف الخصومة أو العداء.. لذا يمكن 

و أا ما تقوم هذه النفرة على أهواء مشاعر، وكثير   أو أفكارو جماعات أو قضايا أو مواقف أ
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ا ينطوي ا مسبق  إذ يتمثل التشدد في كونه حكم   ؛و صور نمطية معينةأو معتقدات أ اتجاهات
 ا.و شعور  أو عقيدة أو فكرة أو جماعة أا تجاه سلبي ضد اآلخر، فرد  اعلى 

 -دراسات نفسية واجتماعية التعصب، بوصفه مستوى في التشدد، ال يقوم  تناولتوقد 
ا ما تكون جماعات، المتعصبة كثير  ال أنتضح او  ،على أسس صحيحة -في الغالب 

ير عن نفسه و أن اآلخر لم يستطع التعبأو غير صحيحة، أمعلوماتها عن اآلخر مشوهة، 
ن اإلعالم قد أو أن التنشئة االجتماعية قد أخطأت في وظيفتها، أو بشكل يقبله المتعصب، أ

ا عن سوء يكون ناجم   زاء اآلخر يغلب أنإن التعصب أا في المفاهيم. وهذا يعني أحدث تزييف  
ن لهذه القوالب إحيث  ؛خرى، من بينها االنطباعات والقوالب النمطيةأفهم وعن مفردات ثقافية 

 .وتزايدها ا في نشوء حدة التشددثير  أالجامدة ت
كل  إنإذ  ؛معزل عن التطوريصد كل فكر جديد ويترك ضحاياه با ويشكل التشدد حاجز  

ساسية للحياة. ومة التغيير الذي يعد الحقيقة األلى نزعة مقاإي ن يؤدألى المرونة البد إافتقار 
 ساليب السلوكأوالمرونة قدرة إنسانية تتضح في تعامل اإلنسان مع األفكار وطرائق الحياة و 

ا في ن المرونة ليست سير  ألى معطيات واقعية، كما إدون تشدد من خالل االستناد  من
من  جاهات وأساليب في السلوك المتبنىتاأفكار و  إلىالركب، أي هي ليست مجرد ميل نفسي 

رأي، بل تعد  خلف أوالجماعة  وراءا ي هي ليست انسياق  أاآلخرين، وال هي عملية مسايرة، 
 واألساليب،فكار والعمليات ا ينفتح من خالله المجتمع على األومنهج   ا مستقال  المرونة موقف  

 .(15)نظمسس تفكير مأمع إخضاع هذه كلها لالختبار وفق 
ن التعصب هو أحد ألى : )إحد اللقاءات العلمية العربية أوكانت التنبؤات قد أشارت في 

أهم التحديات التي يواجهها المجتمع والدولة في الوطن العربي، وإذا لم ينجح المجتمع والدولة 
كثر ن العرب سيدخلون القرن الحادي والعشرين وهم أ، فإفي المواجهة الفعالة لهذه الظاهرة

 .(16)ا وتبعية مما هم عليه. وسيكون أطفالنا هم أول الضحايا(ا وتخلف  تجزئة وتفتت  
لى المواقف المتصلبة إوما يدعو  ،ويجد األطفال من خالل اإلعالم ما يوحي بالتشدد

ن السلوك االجتماعي من حول األطفال يدعم، أأكثر مما يجد ما يحفز على المرونة، كما 
 لمتشددة.هو اآلخر، المواقف ا
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حيث  ؛تبدو في اإلعالم العربي كثرة الصياغات اللغوية التي تعوزها الداللة الواضحة
تتزاحم الجمل والتعبيرات الخالية من المعنى أو ذات الداللة المشوشة، ويظهر ذلك في 

 خرى.من دون أن تسلم منها الكتابات األالكتابات السياسية 
ن تفقد الكلمات دالالتها فتخلو اللغة من أديدة يمكن ن في حاالت عأوهذا يعني 

يكونوا على وعي حقيقي  أندون من اب التعابير والكلمات وقد يردد بعض الكتَّ  ،المعاني
ا من النزعة ن شيئ  ل سلوكية، ويقال في هذه األحوال إعاأفلى إن تتحول أدون من و  ،بدالالتها

 هم.صابأاللفظية قد 
دون وعي من لى ترديد أقوال الكبار إفيندفعون  ؛تقليد الكبار لىإويميل بعض األطفال 

 ا أجوف.ا لفظيًّ إذ هم يرددونها ترديد   ؛بها
لى إومن أخطار هذه الظاهرة أن االفكار التي يأتي بها اإلعالم بهذه الطريقة ال تقود 

 تحديد سلوكهم. علىوال تعاون  ،ابناء شخصيات األطفال بناء  سليم  
 المشكالت المعقدة:التغاضي عن  -5

فإن اإلعالم العربي جسامة المشكالت التي يعاني منها المجتمع العربي،  على الرغم من
 و حساسة.أنها شائكة أساس أكثير منها على يصمت عن 

لذا تظهر بعض  ؛لى جانب ذلك يتغاضى اإلعالم العربي عن مسائل مستقبلية كثيرةإو 
سباب أنها وليدة تراكم على الرغم من أفاجئة المشكالت وكأنها نوازل تحل بنا بصورة م

 وعوامل.
 أدنىنها أوهناك مسائل كثيرة في تاريخنا القومي أغفلنا التداول الصريح بشأنها بحجة 

وهو يتناول بعض  ،وبذا يبدو اإلعالم العربي وكأنه وضع غشاوة على عينيه ؛القداسة إلى
 ية.القضايا التاريخية والدينية واالجتماعية والسياس

ا حول كثير من الظواهر والحقائق، وإذا كان ذلك يسبب وبهذا خلق اإلعالم جوا مشوش  
ن نحدد أ، ويمكن التساؤلفهو يغرس في نفوس األطفال كيفية الكف عن  ،التوهم للكبار
 السؤال هو مبعث التفكير. أنتفقنا على اذا إجسامة ذلك 

عن الواقع وما فيه من مشكالت، ا يًّ ا هروبوالتغاضي عن المشكالت المعقدة يمثل طابع  
 الواقع بصورة مثالية على خالف حقيقته. إلظهارو محاولة أ
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 تشتت الوالءات: -6
جتماعي قد يكون له أساس احساس باالنتماء، وهو إدراك نفسي و الوالء حصيلة اإل

 و توهم.أوقد يكون نتيجة انفعال  ،موضوعي
ذ إ ؛محكومة بظروف عدة لمقتضياتا م تبع  ولويات والءاتهأويرتب األفراد والجماعات 

ووالء للجماعة االجتماعية، ووالء للسلطة  ،سرةالوالءات في تدرج، فهناك والء لألتنتظم تلك 
 السياسية، وهكذا.

ا ما تكون مستمدة من الشعور العام والثقافة كثير   ،لمعايير متعددة طبق اوتتباين الوالءات 
 االجتماعية.

و أسسات المجتمع المدني، والسلطة السياسية على كسب الوالءات سرة، ومؤ وتحرص األ
ن السمة الغالبة فيه على الرغم من أن اإلعالم العربي إف ؛ومن هنا .توجيهها باتجاهات محددة

هناك أجهزة لإلعالم تحرص على تحقيق  فإنهي محاولته تحقيق الوالء للسلطة السياسية، 
أو  ومنها ما تحرص على تحقيق والءات للشعور العام ،يديولوجيات بعينهاإوالءات لمذاهب و 

لى تحقيق إن نجد مصادر لإلعالم العربي تعمد ألى إمر للثقافة االجتماعية، ويصل األ
 لى تحقيق الوالء التجاهات ضيقة.إوالءات للوهم والخرافة، ومنها ما تسعى 

ا حيث ال نجد قاسم   ؛زمة في الوالءات على الصعيد االجتماعي العربيأن هناك إف لهذا
 إلىزمته بالنسبة أكانت لإلعالم العربي  لذلك .الوالء للسلطةلرئيس و لوالء بين اا مشترك  
 حيث يجد اإلعالم نفسه في حيرة إزاء الوالءات المتباينة والمتضاربة. ؛الوالء

في أزمة، حيث تتجاذبها من  ؛خرى والءات تجد الطفولة نفسها، هي األووسط هذه ال
يديولوجية، ومنها ما هي عشائرية، ومنها ما هي إمنها ما هي  ،عالم والءات شتىخالل اإل

نه في هذا الوقت الذي إيكون الوالء للمجتمع ومستقبله. إذ  أن يقتضىبدوية، في وقت 
ن ا يدور بين اللفائف القديمة من دون أيزال إعالمن ، النحو مستقبل جديدفيه يمضي العالم 

 جديد. يستطيع إخراجها في شكل
، نهيار االتحاد السوفيتيأن أول أسباب الى ير إلى أن دراسات كانت قد انتهت إوهنا نش

تتجاذب الناس مشاعر مختلفة إزاء فقد كانت   ؛نه لم يستطع بناء "مواطن سوفيتي"هو أ
 وطانهم .أ
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 األطفال في أجواء اإلعالم
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ليس “  علو المستوى “غير أن   ،لمستوى دبية وفنية عالية اأفي اإلعالم العربي أعمال 
، عمال الفنية اإلعالمية العربية العمالقةعالم العربي؛ ذلك أنه إلى جوار األسمة غالبة لإل

ذهان الجمهور أأو حشر  ،لى التلقينة تبدو وكأنها تهدف إرسائل إعالمية كثير  هناك
عملية  وأوال قيمة فكرية  ،مجتمعلى الإبمعلومات ال عالقة لها بالواقع، وال أهمية لها بالنسبة 

 لها.
يديولوجية إتظهر في اإلعالم العربي مضامين  ،لى جانب ذلك وضمن السياق نفسهإو 

عتمادها ا أو  ،لى تزييف الوعيإأو بسبب لجوئها  ،نحيازها غير الموضوعياثبت فشلها بسبب 
 أو بسبب بطالن دعاواها. ،دفاعية تبريرات وحيال  

كميات هائلة من المعلومات تفوق قدرات إلعالم العربي ن جانب آخر، يضخ اوم
 الجمهور على االستيعاب.
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أو يًّا ن يكون أبو أقرب إلى أ ن مجتمعناإلى أتشير الدراسات االجتماعية والنفسية 
أو  ،لى التسلط في النفوس من جهةإلى غرس الميل علهذا فهو يحرص في إعالمه  ا؛سلطويًّ 

 .من جهة أخرى  اإلذعان للسلطةى إل
ن المجتمعات العربية كان قد تسيدها في منتصف ويشار، في هذا المجال، إلى أ

الخمسينيات نموذج للحكم يسمى الدولة الرعوية، وهي دولة سلطوية ، لها السيطرة على 
في الظهور في بدأت  ،الجميع بما فيها المؤسسات الدينية والتربوية. ومع حقبة السبعينيات

ساسية التخلي التدريجي عن مفهوم الدولة الرعوية وطن العربي مالمح جديدة سمتها األال
مرحلة  في إطارستمر التحول حتى مطلع التسعينيات اكبر للمجتمع المدني، و أوإعطاء دور 

 .(17)ا للحكم غير سلطوي نتقالية.. وإن الوطن العربي لم يعرف نمط  ا
لذا تبدو فيه سمة الخضوع للسلطة، في وقت  ؛ميدانويعمل اإلعالم العربي في هذا ال

لى إنزال السياسة من مرتبة البطولة قد آن اآلوان، في وطننا العربي إلنه )إالقول فيه يتكرر 
 .(18)مرتبة الوظيفة(
ن أإذ يمكن لها  ؛ن إعالء سمة التسلط في اإلعالم لها موحياتها في الطفولة، فإومن هنا

ن يتعين أوبذا يتهدد المشروع العربي الديمقراطي خطر  ؛للسلطة تغرس في األطفال الخضوع
 يساهم اإلعالم العربي في مواجهته.
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يحفل اإلعالم العربي بموضوعات عن األشخاص واألفكار والجماعات والمجتمعات 
قارير ت والتلى هذا أو ذاك في األخبار والتحليالإشارة حيث ترد اإل ؛خرى والشعوب األ

ا ما يكون لهذا االنحياز شارات ما هو محايد ومنها ما هو منحاز، وغالب  وغيرها.. ومن تلك اإل
ا على و قائم  أيًّا نجاز عاطفيكون مبعث ذلك اإل ،وفي أحيان أخرى مبرراته ودواعيه، 

ا في إعالم الدول المختلفة، فهو شديد مر واضح  اعات شبه خاطئة. وإذا كان هذا األنطبا
إذ تظهر في بعض المواقف التي يعرضها أحادية  ؛ح في جوانب من إعالمنا العربيالوضو 

نه لم يتحرر ، فإاإلعالم العربي عبر الصحافة بزوغالرأي والتوجه، وإذا كان هذا قد ظهر منذ 
اب التحوالت في التاريخ يعستالم يستطع  -من جهة أخرى -من آثار ذلك حتى اليوم، وهو 

 تفرض التعددية وجودها. المعاصر حيث يفترض أن
حد  إلىتجاهات تصل من اإلعالم العربي ا، تتضح في جوانب ناحية أخرى ومن 

سياسية أو اقتصادية أو  أخطار إلىشارة دة من خالل اإلر وإظهاره قوة مهد   التخويف من اآلخ
و أأن منها ما هو وهمي  على الرغم منثقافية يمكن أن تنجم عن هذا الطرف أو ذاك، 

 .مفتعل
 ن في اإلعالم الذي يحيا األطفال تحت وطأته نظرات أحادية وافتعاال  إف ،وعلى هذا

ا لهذا األمر الذي يئ ،األخطارلبعض  وضع األطفال تحت دائرة القلق  إلىول أو تجسيد 
 بهم. اإلضرارا يحاول و عدوًّ ؛ إذ يمكن أن يتصوروا وكأن خصم ا أالدائم

 
 النزعة االستهالكية: -10

من أجل تسويق المنتجات توجهات االقتصادية العالمية من المنافسة الدولية ضاعفت ال
لى زيادة النزعة االستهالكية لدى األطفال إاألمر الذي يدفع باستمرار  ؛رباحوتحقيق األ

 استهالكية وثقافية. أساليب اإلعالن ينطوي على إغراءات باتباع ذلك أن ؛ايض  أوالكبار 
عالنات أمكن القول إن اإلحتى  ،ثارةمن عوامل اإل كثير اات عالنومن الشائع تضمين اإل

كون الطفل هو ا ما يكثير   ،ثير قد يفوق تأثير البرامج االعتيادية. ومن جانب آخرأذات ت
 عالن عبر وسائل اإلعالم.المستهدف األول باإل
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خير وقد تهيأ لإلعالن خالل العقد األ عالنات في وسائل اإلعالم العربية،وتتزايد اإل
ئيات والصحف الدولية والمواقع وخاصة بعد إنشاء الفضا ،مجال واسع في الوطن العربي

 لكترونية.اإل
 ،إعالم الطفولة من جهة :في الطفولة هما ماتأثيراته انن مستويين لإلعالم يحدثوهكذا فإ

ك خرى، ويصدق هذا على األطفال في كل بيئة ثقافية، بما في ذلأـوإعالم الراشدين من جهة 
البيئة العربية. ومن هنا كانت السمات البارزة في إعالم الطفولة، وإعالم الراشدين في الوطن 

لى ما يتدفق من الخارج ضمن هذين إإضافة  -التي مررنا عليها في هذا الفصل  -العربي 
حدد درجة تلك . وتيحاء في الطفولة العربيةاإلعوامل من ، في مجمله، وهو ،المستويين

تجاهات تلك الظواهر في المجتمع إزاء كل سمة من السمات من حيث مسايرتها ااإليحاءات 
 و تلك.أو مغايرتها التجاه هذه الظاهرة أ

قتصر على إجراءات تنفيذية في مجال اإلعالم وحده ما ومواجهة بعض الظواهر ال ت
ل تحليل ك يتعينلذا  .دامت المشكلة اإلعالمية غير منفصلة عن المشكالت االجتماعية

 والمؤسسات ذات العالقة. األنظمةلى إكي يتحدد الدور الموكل  ؛مشكلة وفهم عوامل وجودها
 ثنائيات في اإلعالم العربي:

نه مشبع بالثنائيات أجوانب منه، عن م الكبار الذي يتعرض األطفال ليكشف تحليل إعال
ذا إا، و دين مع  وهذه الضديات غير قابلة للتكامل بحيث يبدو من الصعب تعايش الض ،الضدية

في حياة  -آخر بو أبقدر  -فهو ذو تأثير  ،ا الرتباك حياة المجتمعمر مصدر  كان هذا األ
 حيث يكون األطفال في مهب تأثيراتها. ؛األطفال
 

 :يليومن بين هذه المفردات الثنائية في اإلعالم العربي ما
 لى التغيير:إبين المحافظة والدعوة  -1
هناك  عن أنيفصح  ،عالم العربي من حيث دعواته الكبرى لإليًّا موضوع ن تحليال  إ

الماضي والحاضر على ما هما عليه  إبقاءحدهما على أ يعملضدين في هذا المجال 
 مما هو قائم. أفضلنه ليس هناك أترى هذه المفردة الثنائية  إذ ؛ي تغييرأومواجهة 

لواقع وبناء الحاضر من لى تغيير اإما مفردة التغيير فتقف عند الطرف اآلخر داعية أ
الذي جعل السيادة  األمر ؛المفردتين تحاول تسفيه اآلخر وتبرير دعواتها وكلتاجديد، 

 ن تنهض.أجواء فكرية كان بالوسع أللتبريرات الساذجة وسط 
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 ؛اإلصالحو ألى التجديد عبر عمليات التحديث إوترتفع في الوقت الحاضر الدعوات 
ودة في حياة الوطن العربي وفي ثقافته، وهي مدار تداول تغييرات مقص إحداث إلى هادفة

ذا كان الكبار إمستوى التنازع، و  إلى ليصل بعضه،  والمواجهةاإلعالم،  على صعيدي
 أويديولوجية، التنازع ويقدمون التبريرات اإلبهذا المستوى من  -ا اتصاليًّ  -ينشغلون 

من الظواهر  ، خاصة أنحيرة وترددن ذلك يجعل األطفال في إف ،العقيدية أوالموضوعية 
ه ليس هناك مجتمع يخلو من أنومع  .ذات الحضور في حياة المجتمع العربي ظاهرة التطرف

جوانب من الغلو والتعصب،  شهد في السنوات األخيرة المجتمع العربيأن  إال ،هذه الظاهرة
 ى إعالم الكبار تحت واجهات شتى.إلومنها ما تسلل 

 
 :وهمبين العلم وال -2

خرى مقحمة، وللفكر العلمي ألى تقاليد وقيم متراكمة و إحياتنا االجتماعية مستندة  تمضي
 وهام.أساليب تفكيرنا كثير من األ إلىتتسلل  إذ ؛حضوره الهامشي في حياتنا االجتماعية

و لعرض أخبار ، أحيان لسد المساحات الفارغةالعلم في إعالمنا في كثير من األ ويدخل
مساحته صغيرة  ، فإنالسلوك  ا التفسير العلمي للظواهر وأنماطمأ .م في العالمتطورات العل

األطفال  فتشتتانا ن هاتين المفردتين من الثنائية تتنازعان مع  إف ؛ومن هنا .في حياتنا
 .وتربكانهم

 
 بين الماضوية والمستقبلية: -3

لذا  ؛جاربه السابقةعادة تإ تعني الماضوية التفكير بمنطق الماضي ومناهجه، ومحاولة و 
ن الماضوية تنطوي على التعلق بمفاهيم الماضي واتجاهاته والوالء لها والتعامل بعقل إف

ي جملة المنظورات التي ترى في بل ه ،ن الماضوية ليست تراث الماضيإومن هنا ف .محافظ
 يحكم على الماضوية ذلك إلى أن تكون منظور ا، وتتجاوز وبديال   خذ بالماضي حال  األ

 الماضي وعلى المستقبل بعقل قديم.
 وإمكاناتبداع بدائل أفكار الماضي والحاضر إلا المستقبلية فهي نظرة مبدعة تصهر أم
إلى المستقبل وإن بداع الفكري يتوجه ا؛ فاإلوفكريًّ يًّا تطور اإلنسان والمجتمع ماد أمامفكرية 

 فاد من تجارب الماضي والحاضر الفكرية منها والعملية.أ
اتجاهات  أنغير  ،هذا يستحوذ تناول المستقبل على حيز من اإلعالم العربي ومع

في  ،بعاده ومقوماتهأذ هي ذات طابع مشوش وغير محدد في إ ؛التعبير يكتنفها الغموض
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ا مستنير  يًّا ن المجتمع الذي يعي المستقبل وعإلى أالوقت الذي تشير الدراسات المستقبلية 
 ستقبله.تتوفر له قدرات على بناء م

 
 بين الثقافة التقليدية والثقافة الحديثة: -4

عادة ترتيب إ وتعمل على  ،نها تستلهم العناصر الثقافية الجديدةأتوصف الثقافة الحديثة ب
وتتعامل مع الجديد  ،معطيات الحاضر والمستقبل مقتضيات تفرضهاتلك العناصر في وفق 

 بمرونة.
ساليبها المتصلبة، وتستعين أرها المتواترة، و ما الثقافة التقليدية فهي تحتفظ بعناصأ

فكار، وتقاوم حركات التغيير مثلما تحرص على الحفاظ على ترتيب ساللم بالمحافظ من األ
 خرى .قيمها ومكوناتها األ

حيث تبعث وسائل اإلعالم بهذين المنطلقين على  ؛ووسط هذه الثنائية يحيا األطفال
 وعلى مستوى األطفال. ،مستوى الكبار

 بين ثقافة المجتمع وثقافة األطفال: -5
لى إا ما تذهب ثقافة المجتمع ن ثقافة األطفال تتشكل في كنف ثقافة المجتمع، وكثير  إ

من  وعديدسرة ا على صعيد األمر واضح  تقييد ثقافة األطفال والحيلولة دون تحررها، ويبدو األ
 خرى.الوكاالت االجتماعية األ

ن وسائل اإلعالم كالراديو والتلفزيون والصحافة أهذا المجال،  ا فيكثر بروز  والمشكلة األ
تكون  أنفي وقت يقتضي  ،سرة وتجاريهاا ما تتقيد بنظرات األكثير   ،لى األطفالإالموجهة 

ون لحياة ئن األطفال يتهيأفكار التقليدية. ذلك واألوسائل إعالم األطفال متحررة من النزعات 
 واحتياجاتوضاع الحاضر أفي ظروف تأخذ في االعتبار  مثقافتهن تتشكل أ تتطلبجديدة، 

 المستقبل.
ويتعجلوا اكتساب ثقافة  ،ن يتخطى األطفال ثقافتهمأسر العربية من يحاول ومن بين األ

سرة العربية الطفل الذي يحسن التشبه لهذا تكافىء األ .وانلمجتمع؛ فيشب األطفال قبل األا
اميالة إلى أ العربيةن نسبة من اأُلسر إحيث  ؛بالراشدين  من الكبار. ن يكون األطفال نسخ 

سرة، بل هناك ثقافات فرعية كثيرة في المجتمع قتصر ثقافة المجتمع على ثقافة األوال ت
منها ثقافة البداوة، وثقافة الريف، وثقافة النخبة، ولكل ثقافة من هذه الثقافات  ،العربي

لة من التنازع بين بعض الثقافات الفرعية، اتجاهات لها قدر من الخصوصية قد تبدو في حا
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 حدى الثقافات الفرعية.إو بين الثقافة العامة و أ
 

 تأثيرات إعالم الكبار وإعالم األطفال في الطفولة:
غير أن ،  ، بعضها متضاد في اتجاهاتهلمصادر إعالم متعددة يشكل األطفال جمهور ا

 طوي على تغييرات في السلوك والتفكيرما دام التأثير ين بها؛الجمهور عرضة للتأثر  هذا
 .ووسائله اإلعالم قادمة من رسائل

حيث لم تصل حركة البحث  ؛زال من العمليات المعقدةت الولكن دراسة تأثير اإلعالم 
لهذا ظل باب االجتهاد أمام خبراء اإلعالم هذا المجال إال إلى نتائج محدودة. العلمي في 

حتماالت التأثير في ضوء نظريات ايراد إ إلىكثير منهم و إذ ينح ؛اوخبراء الطفولة مفتوح  
 سيكولوجيا االتصال وعلوم دراسة األطفال.

لى المعطيات المذكورة حول إعالم الكبار وإعالم األطفال اللذين يحيطان إواستنادا 
لى امتصاصهم المعاني ، إضافة إا لمستويين من اإلعالمباألطفال مما يؤلف منهم جمهور  

نه يمكن القول بأن إف، وتضادها تشتت عوامل التأثير في األطفالإلى ا اشرة، ونظر  بصورة مب
تأثيرات اإلعالم في األطفال العرب تنطوي على تغييرات شاملة على صعيد العقل والعاطفة 

ا ي احتمال منوط  أوالحياة الشخصية واالجتماعية والثقافية. ويظل التحقق من حدود صدق 
 والتجريبية. بالدراسات الميدانية
 :على النحو التاليمجاالت التأثير  تصنيفومن الممكن 

 التأثيرات الجسمية والمهارية: -1
ل اإلعالم المختلفة تعرض األطفال لوسائين تأثيرات جسمية ومهارية نتيجة يمكن تب

للطفل فعاليته الحركية  إنحيث  ؛نترنتوالسينما والتلفزيون والكتاب واإلذاعة كالصحافة واإل
ن تنمو بفعل اكتساب أن مهاراته الحركية يمكن إلذا ف ؛في اللعب الحركي أنشطتهوله  ،الكثيرة

طرائق مختلفة من الحركات كالرقص والقفز والضرب والمسك والمصارعة والمالكمة ومختلف 
 ن تتحق هذه النواحي بفعل التعرض لإلعالم.أحيث يمكن  ؛الفعاليات الرياضية البدنية

 
 الذهنية: التأثيرات -2

تنطوي على تلك التغييرات ، و وهي التأثيرات الناجمة عن التعرض لوسائل اإلعالم
ذه التأثيرات العقلية ترتبط به أنذلك  ؛الحاصلة في عمليات التفكير والتخيل والتصور والتذكر
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ون الحياة الخاصة وما تعلق بالتغييرات ذات العالقة ئ، وتدبير شحكامصدار األالعمليات وبإ
التأثيرات الذهنية ترتبط بالعمليات العقلية العليا التي  ؛ فإنكاء والقدرات العقلية. ومن هنا لذبا

 ن تخضع للقياس.أيمكن 
 

 التأثيرات العاطفية: -3
على  والقدرةت الوجدانية والبناء النفسي، اوتشمل التغييرات ذات العالقة بالموضوع

ساليب التعبير عن االنفعاالت أامل معها، و و جديدة وحدود ضبط التعأمواجهة مواقف معقدة 
و التمهل والهيجان عند تعرض األطفال ، أو التأمل واالضطراباتأمن حيث الهدوء والتأجج، 

 لوسائل اإلعالم.
 

 التأثيرات المعرفية: -4
منها ما تعلق بالعمليات المعرفية كاإلدراك  ،وتنطوي هذه التغييرات على مجاالت متعددة

 مل مع المعلومات وعالقتها بتشكيل المعاني.الحسي، والتعا
 

 التأثيرات في الشخصية: -5
لفرد، وفي ييرات في التنظيم الدينامي لمن تغ دثوتتمثل هذه التأثيرات في ما يح

الصفات الجسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية والخلقية والروحية للطفل بفعل تعرضه لوسائل 
لذا تنسحب هذه التأثيرات على  ؛لجانب الفردي من الثقافةالشخصية هي ا إنحيث  ؛اإلعالم

 القيم والمعايير والعادات.
 التأثيرات االجتماعية: -6

القات األطفال وتفاعل بعضهم مع وتشمل هذه التأثيرات مجمل التغييرات المرتبطة بع
، واتجاهات األطفال نحو الموضوعات والقضايا والجماعات، ودور اإلعالم في هذه بعض

 زاء اآلخر.إما ينجم عن التعرض لإلعالم من نظرات ومواقف  إلىضافة ، إالمجاالت
 التأثيرات اللغوية: -7

ا من الرموز اللفظية وغير اللفظية التي يستعين بها البشر لالتصال لما كانت اللغة نظام  
لإلعالم، ن التأثيرات اللغوية تتمثل في التغييرات الرمزية الناجمة عن التعرض فإوالتعبير، 

ودور اللغة في التعبير، وحدود فهم األطفال للرسائل اإلعالمية، وعالقة التعرض بكالم 
 عقلي. واآلخر ،ولهما اجتماعيأ :للغة مظهرين إنحيث  ؛الطفل، واستماعه، وقراءته، وكتابته
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نها إيمكن القول عنها  ،ن التأثيرات اللغوية الناجمة عن التعرض لإلعالمإف ؛ومن هنا
 عالقة التعرض بأوجه النشاط اللغوي ونموه من حيث السرعة واالتجاه. تشمل

 التأثيرات الخلقية: -8
خالقيات صلة في سلوك األطفال على نطاق األوتتمثل هذه التأثيرات في التغييرات الحا

 نتيجة التعرض لوسائل االتصال. ؛المجاملة وأساليب واآلداب
 التأثيرات الروحية: -9

ت الروحية في التغييرات الحاصلة لدى األطفال على صعيد القيم الدينية وتتمثل التأثيرا
 نماط التفكير.أنماط السلوك و بالدين، والعالقة بين الدين وأوالسلوك الديني، وحدود التعلق 

 التأثيرات الثقافية: -10
من العادات وتشمل هذه التغييرات مجمل ما يحصل في منظورات األطفال للكل المركب 

 نتيجة التعرض لوسائل اإلعالم. ؛فكار والعقائد العامةاليد والقيم واألوالتق
من حيث بروز ظواهر  ؛وتشتمل مجمل هذه التأثيرات على تغييرات كمية وتغيرات كيفية

 خرى نتيجة تعرض األطفال لإلعالم.أوضمور 
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 عروض كتب ورسائل جامعية

__________________________________________ 
 

 
 

 التفكير اإلبداعي لدى تالميذ أثر مستوى الروضة في تنمية
 الصف األول األساسي في أمانة العاصمة صنعاء

 بالجمهورية اليمنية.
 الهام محمد عبد الولي المرتضي

 
 تعلم األطفال في عالم رقمي

 نـــــــــــال الديــــــمـار جــــــــإيثعرض: 
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 أثر مستوى الروضة في تنمية التفكير اإلبداعي

 ــةي في أمانـساســف األول األــذة الصــلدى تالم
 بالجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء

_________________________________________ 
 ىــــــي المرتضـــد الولــى عبــإلهام يحي

 
 

 ــة:مقدم
تعد مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة التأسيس في تكوين شخصية الطفل من نواحيها 
المختلفة وأكثرها تأثيرًا في مستقبله؛ فهي الفترة التكوينية الحاسمة التي يتم من خاللها وضع 
البذور األولى لمالمح شخصية الطفل وتكامل جوانب نموه األساسية، وترسم أبعاد نموه 

سية والذهنية والنفسية والوجدانية والخلقية، وفي هذه المرحلة تتكون أنماط الجسمية والح
التفكير والسلوك، وبناء أساسيات المفاهيم والمعارف والخبرات والميول واالتجاهات، وفيها 
تتنامى قدرات الطفل العقلية واإلدراكية واللغوية، وتتشكل عاداته واهتماماته، وتتكشف مواهبه 

مت األديان والشرائع السماوية كافة بحماية اإلنسان واالهتمام به منذ والدته وقدراته، واهت
 وكفلت له حق الحياة ودعت اآلخرين إلى كفالته وحسن رعايته.

كما أن مرحلة رياض األطفال مرحلة تعليمية هادفة؛ فهي مرحلة قائمة بذاتها لها 
يمية الخاصة بها. وترتكز أهداف رياض فلسفتها التربوية وأهدافها السلوكية وسيكولوجيتها التعل

األطفال على احترام ذاتية األطفال وفرديتهم واستثارة تفكيرهم اإلبداعي المستقل وتشجيعهم 
على التغيير دون خوف، ورعاية األطفال بدنيًا وتعويدهم على العادات الصحية ومساعدتهم 

 على المعيشة والعمل واللعب مع اآلخرين.
رياض األطفال في تنمية التفكير اإلبداعي؛ فقد أولت معظم النظم ونظرًا إلى أهمية 

                                                           

   نيابة الدراسـات العليا والبحث  -ـنعاء جامعـــة ص -تخصص )علم نفس الطفل( –ملخص بحث ماجستير
تحت إشراف : أ.د. هناء حسين الفلفلي، أستاذة علم . قسم علم النفس التربوي  -كليــــــة التربيـــــــة  -العلمي 

 .نفس الطفل، وأ.د. عزه محمد عبده غانم، أستاذة علم النفس
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التعليمية في عدد من الدول أولوية قصوى واهتماًما كبيًرا بتوفير البنية التحتية المناسبة، مع 
ضرورة تنسيق الجهود وتكامل األدوار بين مختلف العاملين من إداريين ومربيات وغيرهم، 

بهدف تحقيق األهداف التربوية، ويأتي في مقدمتها تنمية التفكير والعمل بروح الفريق الواحد 
 اإلبداعي لدى أطفال الروضة.

وقد أشار تقرير "واقع رياض األطفال وُسبل تطويره" الصادر عن لجنة التربية والتعليم 
م إلى أن نسبة تغطية تعليم  2010 – 2009والبحث العلمي بمجلس الشورى اليمني لسنة 

( ضمن فئة خمس السنوات األولى من العمر، وهو %1في اليمن ال تتجاوز ) رياض األطفال
ما يعكس قصوًرا كبيًرا في عدالة السياسات التربوية، وكذا غياب التوازن بين الريف والحضر 

( في %3(، و)%97فيما يخص وجود رياض األطفال؛ حيث تتركز في المدن بنسبة )
(، %54يرًا في جنس الملتحقين لصالح الذكور، وبنسبة )الريف، مشيرًا إلى أن هناك تفاوتًا كب

 ( لإلناث.%46مقابل )
وعلى الرغم من التطورات التي شهدها مجال التعليم بشكل عام في الجمهورية اليمنية، 
فإن تعليم ما قبل المدرسة أو ما يعرف برياض األطفال ال يزال ينحصر في أمانة العاصمة 

حيث إن التشريعات والقوانين واللوائح المعمول بها  وبعض المدن في بعض المحافظات
إلنشاء وإدارة مؤسسات رياض األطفال باليمن ال تزال قاصرة وغير واضحة لدى القائمين 
على هذا النوع من التعليم، وهذا يشير بجالء إلى وجود مؤسسات تعليمية متباينة وغير 

ت المادية واإلدارية والتعليمية والصحية متجانسة في معظم الجوانب، كالبنية التحتية والمكونا
 وغيرها.

 مشكلة البحث:
 يمكن تحديد مشكلة البحث الحالي في اإلجابة عن السؤال اآلتي:

ما أثر مستوى الروضة في تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالمذة الصف األول األساسي 
 في أمانة العاصمة صنعاء بالجمهورية اليمنية؟

 أهمية البحث:
يم ما قبل المدرسة أو ما يسمى همية البحث الحالي في حداثة موضوع تعلتكمن أ 

)برياض األطفال(، وقد بات من الواضح أن مرحلة الطفولة تعد أهم مرحلة لتشكيل شخصية 
الطفل وتنمية قدراته اإلبداعية، وأصبحت محوًرا رئيسًيا من محاور المؤتمرات والندوات وورش 
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لمساعدة المربيات العمل المحلية والعربية والعالمية، كون مرحلة الطفولة فرصة مهمة 
والمعلمات وأولياء األمور لتنمية التفكير اإلبداعي وتحسين الصحة النفسية لدى األطفال، كما 
تفيد نتائج البحث الحالي وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية في إيجاد نظام تعليمي يشجع 

معلمين والمربين على تنشيط التفكير اإلبداعي لدى األطفال، وإعداد كادر تربوي من ال
 القادرين على استخدام أساليب التفكير اإلبداعي في التعليم.

 
 فرضيات البحث:

 :تكونت فرضيات البحث من أربع فرضيات هي
بعد تحليل البيانات إحصائيًّا أظهرت نتائج البحث أن مهارة الطالقة حصلت على 

(، وحصلت مهارة 8.34490( وانحراف معياري )13.0133المرتبة األولى بمتوسط حسابي )
(، 10.70450( وانحراف معياري )10.7600األصالة على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

( وانحراف معياري 8.3667وجاءت مهارة المرونة في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )
 (، وفيما يخص فرضيات البحث، فقد تم التوصل إلى النتائج اآلتية:4.48625)

ت داللة إحصائية بين متوسط درجات األطفال المتخرجين في توجد فروق ذا   .1
الرياض ذات المستوى العالي ومتوسط درجات األطفال المتخرجين في الرياض ذات 

 المستوى المتوسط في التفكير اإلبداعي جاء لصالح المستوى العالي.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات األطفال المتخرجين في    .2
ياض ذات المستوى العالي ومتوسط درجات األطفال المتخرجين من الرياض ذات الر 

 المستوى المنخفض في التفكير اإلبداعي جاء لصالح المستوى العالي.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات األطفال المتخرجين في    .3
ن الرياض الرياض ذات المستوى المتوسط ومتوسط درجات األطفال المتخرجين م

 ذات المستوى المنخفض في التفكير اإلبداعي جاء لصالح المستوى المتوسط.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات األطفال تبعًا للتفاعل بين    .4
إناث( من  –منخفض( والنوع )ذكور –متوسط  –متغيري مستوى الروضة )عاٍل 

 حيث تأثيرهما في التفكير اإلبداعي.

 البحث عددًا من التوصيات أهمها:وقدم 
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إعادة النظر في الشروط والمواصفات الالزمة إلنشاء رياض األطفال وإدارتها على    .1
 غرار شروط رياض المستوى العالي ومواصفاتها ، وتحديثها وتطويرها باستمرار.

ضرورة االهتمام بالمربيات من حيث تأهيلهن قبل الخدمة وتدريبهن في أثناء     .2
 .الخدمة

 ضرورة االهتمام بوضع المناهج والبرامج واألنشطة واأللعاب واألدوات المساعدة.    .3

 اإلفادة من تجارب وخبرات بعض رياض األطفال المشهود لها بالتميز واإلبداع.   .4

تكثيف الندوات واللقاءات والمؤتمرات العلمية الداخلية وتنظيمها، وتشجيع وإتاحة     .5
يادات اإلدارية والمربيات لحضور المؤتمرات العلمية الفرص بشكل متساٍو بين الق

 الخارجية.

توعية اآلباء بأهمية إلحاق أطفالهم برياض األطفال لما للروضة من أثر إيجابي     .6
 ودور فعال في تنمية كل جوانب النمو لدى الطفل ومنها الجانب اإلبداعي.
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 *ال الدينــــــار جمـــــإيث – عرض

 
 

 ،الصادر عن المركز القومي للترجمة في هذا الكتاب
من خالل  -وود  ن تينا ويلوجباي وإلينايرصد المحرر 

أثر التكنولوجيا على سياقات  -من المختصين ددراسات عد
 األطفالجهها يواوغير الرسمية التي لقاها األطفال من مهنيين مدربين، تالتي ي التعلم الرسمية

واقف التعلم غير المباشرة، من أقرانهم ووسائل اإلعالم وغيرها من م ،اليوميةفي حياتهم 
على فرص التكنولوجيا ينطوي استخدام كيف عبر صفحات الكتاب ن اويوضح المحرر 

 .وشامال   اا ثري  توفر لهم تعلم   وتحديات لألطفال
حيث  ؛يركز الكتاب على التعلم غير الرسمي باستخدام التكنولوجيا ،الجزء األول فيو 

 اوليسو ن ييدة أصبح األطفال مشاركدظل الصورة اإلعالمية الج نري جينكز أنه فييوضح ه
في فهم يشكلون المحتوى اإلعالمي بفاعلية  ؛وال حتى مستهلكين بالمعنى التقليدي ،مشاهدين
وتفرض في الوقت نفسه  ،ا جديدة للنمو الوجداني والتطور الفكري تيح لهم فرص  عملية ت

 أخالقية.وليات ئمس
هذا التحول الذي حدث في ل الطفلعن  نيولئالمسأهمية فهم ويلفت الباحث النظر إلى 

فظهور وسائل اإلعالم التشاركية يعمل على تغيير الطريقة التي  ؛وسائل اإلعالم طريقة عمل
وإذا لم يدرس المعلمون صورة اإلعالم  ،اا تام  ها الناس مع البث اإلعالمي تغيير  يتفاعل ب

 التجوال عبر دهاليزه الملتوية.في فلن يتمكنوا من مساعدة الطالب ووضعيته 
التغييرات  عنللمدرسين حول كيفية التكلم مع طالبهم  ا ضئيال  قدر  فمدارس التعلم توفر 

واإلرشاد تركز ومعظم الجماعات التي تقدم النصح  ،حولهم اإلعالمية المهمة التي تحدث من
                                                           

 . ير مجلة الطفولة والتنميةرتحسكرتير   *
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الكثير الشيء ومن ثم ال تقدم ى وسائل اإلعالم إن لم يكن منعها، على تقييد الوصول إل
مع اإلعالم. وفيما أطفالنا مفهومة ذات معنى لمساعدة اآلباء على فهم ما يلزم إلقامة عالقة 

يقفون في الخارج يتفرجون في الغالب يزال الكبار ال ة الحديثة الناشئن في هذه الثقافة منغمسو 
 األعم.
في مشروع المعرفة اإلعالمية الجديدة  امشارك  بوصفه تجربته الضوء على الباحث  يلقيو 
ات التي يحتاجها يعلى تحديد المهارات والمعارف والكفا للتركيز ،مؤسسة ماك آرثر تبنتهالذي 

الوسائط اإلعالمية، وسعي  ي يقوم علىالمجتمع الذفي الشباب ليكونوا مشاركين فاعلين 
عالمية الالزمة حول أنواع تعليم المعارف اإل إلى إثارة حوار عامهذا المشروع  فين العاملي
 .نتوغل في القرن الحادي والعشرين ونحن

 
 تأثير ممارسة ألعاب الفيديو.. وإدمانها 

لعاب الفيديو أا نتعلمه من دوارد ل. سوينج وكريج ا. أندرسون مإيستكشف كل من و 
القدرة على  تغذيةجابية مثل ممارسة ألعاب الفيديو عن نتائج إيسفر حيث توكيف نتعلم منها، 

زيادة النزعة  أبرزهابية نتائج سلإال أنها تنطوي على  ،المثابرة عند أداء المهام الصعبة
بعضها على األمد  يتراكم بينما ،بعض هذه اآلثار في األمد القصير وظهور ،العدوانية

وأخرى غير مقصودة تحدث حتى لو لم يكن  –مقصودة  -ظاهرة االطويل، كما أن هناك آثار  
اتجاهات األطفال اإليجابية تجاه  تنميفألعاب الفيديو  ؛ممي اللعبة إلحداثهامن مص ةهناك ني

مفيدة في  وتتيح لالعبين فرصة تنمية المهارات التي قد تكون  ،أجهزة الكمبيوتر واستخدامها
ما الحظه المراقبون من  اومن بين هذه اإليجابيات أيض  سياقات أخرى مرتبطة بالكمبيوتر، 

سون ألعاب الفيديو وقدرة األشخاص الذين يمار وجود مهارة في التنسيق بين حركة اليد والعين 
ومثل هذه ...إلشارات والحركات عبر المجال البصري أكثر من غيرهم على االنتباه إلى ا

، إال أن دراسة حديثة أكدت أن الجراحين المهارات قد ال تكون مهمة في سياق العالم الخارجي
الذين لديهم خبرة في ممارسة ألعاب الفيديو كانوا أسرع في إجراء العمليات الجراحية باستخدام 

ه التي يتم التحكم في األدوات الجراحية فيها من خالل لوحة مفاتيح وأعمدة توجي –المناظير 
 . ا لألخطاءكما أنهم كانوا أقل ارتكاب   –
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أنه مارك د. جريفث يؤكد  ،في إجابته عن سؤال حول حقيقة إدمان ألعاب الفيديوو 
ال يزال المصطلح ن فإفي وسائل اإلعالم رغم انتشار مصطلح مدمني ألعاب الفيديو بو 

اث اإلدمان من يعملون في مجال أبحلدى خاصة  ،موضع شك كبير في المجتمع األكاديمي
يدخلون اآلن في أبحاثهم عدة إال أن األكاديميين  .المرتبطة في األغلب بإدمان المخدرات 

نترنت وألعاب الفيديو، لكن ثل المقامرة واأللعاب الرياضية واإلسلوكيات ترتبط باإلدمان م
ها ارسأقلية محدودة من الالعبين، ويم في رإدمان ألعاب الفيديو  يؤث أنالدراسات تؤكد 

 ا للتعريف العلمي لإلدمان.مدمنين طبق   ان بإفراط لكنهم ليسو و كثير 
واللعب  إدمان العاب الفيديوالسلبية التي تنتج عن  التأثيراتالكاتب بعض  ويتتبع

ويؤدى إلى العزلة االجتماعية لألطفال بما  القلب وضغط الدم فيا حيث يؤثر سلبي   ؛المفرط
 .شاطات التعليمية والرياضية األخرى ماعية والمشاركة في النيمنعهم من تنمية المهارات االجت

الدراسات ال تسجل خطورة على الصحة في حال ممارسة األلعاب بشكل ه يشير إلى أن لكن
جديدة تختبر  بتوسع في دراسات التأثيراتضرورة تناول هذه  اأخير  معتدل، ويؤكد الباحث 

إدمان ألعاب الفيديو نظرة ، وتنظر إلى فسيولوجيةلنفسية واالجتماعية والاآلثار طويلة األمد ا
 أكثر جدية.
 

 التكنولوجيا الرقمية في فصول الدراسة
حيث يتناول لورانس بيترز دور  ؛يركز المؤلف على التعلم الرسميوفي الجزء الثاني 

باستخدام التكنولوجيا الرقمية، ويوضح المعلم في سد الفجوة بين التعلم الرسمي وغير الرسمي 
 ،بيترز أن المفتاح األساس في التدريس يكمن في القدرة على ربط فكرة مجردة بتجربة ملموسة

 لمتراكمةوالمعلومات الجديدة بطريقة ترتبط بمجموعة خبرات الطالب ا وعرض المعارف
 .وتجاربهم

بحيث تؤكد  المدرسي؛سياق الممكنة للتكنولوجيا في التطبيقات بعض الويقترح المؤلف 
لعاب الفيديو من أأفضل تماثل  منها تصميم ألعاب تعليمية بجودة ،م غير الرسميعلى التعل

من المجاالت  امزيد   ينتجبما  .كالت والتحكمحيث السرعة والتحدي والقدرة على حل المش
طالب من االنغماس في التعلم غير الرسمي مثل الن يمك   خارج إطار المنهج المدرسي 
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 أشكالفي بعض  ،همك الطالب وخاصة المعرضين للخطر منهمينوهكذا  .منتديات الكمبيوتر
 إلىالطالب  على نحو يدفعنولوجيا كباستخدام التوتطوير النشاطات التعاونية  اللعب الجاد،

 هتمين بذلك.والتعاون مع المدرسين والكبار الما في مجموعات العمل مع  
 ،مع المعلوماتفي مجت ت التعلمويتناول جون س. نسبيت وفيليب هـ. وين أدوا

، ومنها تطوير المعرفة فيهكاملة ة ا المهارات الالزمة للدارسين ليشاركوا مشاركمستعرض  
 وانتقادها المعلوماتية بحيث يتعلم الطالب باستخدام األدوات البرامجية تفسير الرسوم البيانية

باستعمال خصائص متقدمة لمحركات البحث وأدوات إعداد  ،وتركيبها في حصة الحساب
من خالل برامج المناقشات  والتعاون مع زمالئهم ،اللغة اإلنجليزيةبالمفاهيم لكتابة مقاالت 

وتصميم جداول لعرض ، وبرنامج ويكي إلعداد مشروعات الدراسات االجتماعية النصية
 لمية.الخصائص األساسية للبيانات لتجهيز المناقشات الع

ويتناول مايكل ت.جينج وياسمين ب. كافي بيئات األطفال االفتراضية متعددة 
حيث أصبحت البيئات االفتراضية متعددة المستخدمين  ؛االستعمال الخاصة باللعب والتعلم

من  وبدال   ،ا من األلعاب الشائعة بين الالعبين الصغارا جديد  نوع  تقدم في اآلونة األخيرة 
لمنفردة تقدم البيئات االفتراضية متعددة المستخدمين عوالم معقدة متصلة خدمات األلعاب ا

 ،وينتحلون هويات جديدة ،يقوم الالعبون فيها بإعداد عروضهم على االنترنت ،اكمبيوتري  
 .نترنتوالحوار وممارسة األلعاب عبر اإل ويجتمعون بالالعبين اآلخرين من خالل الدردشة

آالف تعلم ا علمية ونشاطات قدم ألعاب  الذي ي  Whyvilleاي فيل ن على موقع و و ويركز الباحث
تعليمية  ألغراضولم تصمم أي من ألعابها  ،نترنتمن خالل عالمها المتصل باإل عبينالال

وقد حلل  .في الوقت الذي يحددونهرادتهم الحرة إهذه اللعبة بفالالعبون يمارسون  ؛معينة
األلعاب المتصلة بالعلم واإلمكانات التي لموقع خاصة الباحثون النشاطات المختلفة في هذا ا

ركز األوضاع والظروف غير الرسمية، و في عمليات البحث العلمي تنطوي عليها بالنسبة إلى 
حد ينهمكون في ألعاب  وإلى أي ،تي يقضي فيها الالعبون أوقاتهمم على األماكن الويالتق

لصف السادس تتراوح أعمارهم بين وتم تطبيق البحث على فصلين من طالب ا ،واي فيل
ن يتجهون نحو النشاطات المجتمعية في داخل يعشرة، وتبين منه أن الالعبالعاشرة والثانية 

تجتذب العلمية التي تعتمد على النشاط المجتمعي مثل لعبة واي بوكس  األلعاب وأن ،الموقع
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ناقشات بين الالعبين الم إحدىحيث دارت  ؛ةيمثر من غيرها من األلعاب العلن أكالالعبي
سهم ذلك في ربط الطالب بين المعلومات وأ –واي بوكس  - حول مرض افتراضي معد  

 الطبيعة. أمراضما يعرفونه عن و  عن هذا المرض االفتراضيوالمالحظات 
غير  امكان   ذا التحليل أن البيئات االفتراضية متعددة المستخدمين تقدمتبين إذن من ه

ولعل الخصائص  ،ال التعلم واللعب بالمواد العلمية بوسائل عديدةرسمي واعد يتيح لألطف
، ودراسة كيف يمكن أن تصميمهامزيد من الجهد لتطوير ة لهذه البيئات تستحق بذل ر المؤث

 فهم األفكار العلمية والتكنولوجية. ييسرزيادة المشاركة في النشاطات العلمية بما تؤدي إلى 
اإلجابة عن السؤال: ديسيسيا أندريا ا. تحاول  ،الجديدة عالميةلمعرفة اإلايمها و وفي تق

بحيث يعيدون ابتكار األفكار  ؛العلمية األساسية المبادئيستطيع الطالب إعادة ابتكار  هل
 ؟األساسية في مجالي العلم والرياضيات

 خالل أما مليندا ديجارليس وتينا ويلوجباي وإلين وود فيتناولون مجال المعرفة والتعلم من
مؤكدين أن مجرد وجود  ،لطالبلمعلومات لدى االذي أصبح المصدر األول لاإلنترنت 

دون ا ا جيد  م  اقدرة الدارسين على استرجاعها واستخدامها استخد انالمعلومات وإتاحتها ال يعني
الذين ليس لديهم مجال معرفي متقدم عن كما أن المبتدئين منهم  ،وجود قاعدة معرفية لديهم

ال يستطيعون التمييز بين المعلومات ذات الصلة بموضوع البحث لمستهدفة المعلومات ا
من فيما يتمكن غيرهم ممن يتوفر لديهم المجال المعرفي  والمعلومات التي ليس لها أي صلة،

 البحث في قواعد البيانات. الوثيقة بين أقساممدى الصلة  إصدار أحكام دقيقة حول
إذن قد ال يكون نتيجة عدم القدرة على استرجاع  نقص المعرفة عند استخدام االنترنت

القدرة على التمييز بين المعلومات ذات الصلة  موإنما قد يرجع إلى عد ،مواد ذات صلة
معلومات على شبكة اإلنترنت ، هذا إذا ما أضفنا ما تتصف به الوالمعلومات عديمة الصلة

وقدرة أي  ،نترنتلمعلومات على اإلصيغ محددة لنشر اوعدم وجود أنماط و  ،التنظيم افتقادمن 
هذا يتعامل األطفال األصغر بطريقة أقل مهارة من الدارسين ول ؛شخص على نشر المعلومات

 .الكبار
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التعامل مع اإلنترنت للبحث عبر  يقتضيهاة التي يسة المتطلبات المعرفولعل درا
لمناسبة لتعزيز عملية الدعم اهي السبيل أمامنا لخلق وسائل  ،المعلومات المتاحة من خالله

 .إلى المبتدئينالتعلم بالنسبة 
ا ، مستعرض  ويختتم الكتاب بفصل عن دمج تكنولوجيا الكمبيوتر داخل فصول الدراسة

عوائق إدماج أجهزة الكمبيوتر والمراحل المقترحة إلدخال التكنولوجيا بما يضمن تفعيلها، 
وال يغفل المؤلفون هنا تخصيص جزء  .اوالمزايا واإلمكانات التعليمية التي يمكن أن تضيفه

 األطفالاختالف بيئة رعاية هؤالء ا إلى نظر   ؛من هذا الفصل عن بيئات تعليم الطفولة المبكرة
، ووجود لقطاع الخاصلالصغار عن نظم صفوف الدراسة األخرى وكون معظمها مملوكا 

حيث يخشى  ؛ل الصغارألطفاوفائدته بالنسبة إلى جدل بين الباحثين حول قيمة الكمبيوتر 
المهارات االجتماعية لألطفال وتقليل فرص التعلم الفعال  فيمعظمهم من التأثير السلبي لها 

كما يركز البعض على التحدي الجسدي الذي  رية،مونشاطات اللعب المرتبط بالفئة الع
 ،كية لديهمعدم اكتمال المهارات الحر إلى  اعلى األطفال نظر  يفرضه استخدام أجهزة الكمبيوتر 

ا ا كبير  التي يمثل استخدامها تحدي   األدواتلكن آخرين يقترحون لحل هذه المشكلة بدائل عن 
 .لألطفال مثل الفأرة، لكنها بالطبع نفقات إضافية قد ترهق أو تفوق الموارد المتاحة
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 تـقـــــاريــر

__________________ 
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 منتدى األطفال العرب

__________________ 
 يـــــــــــكـفلـال اـــــمـك

 
 

 خلفية
منتتتدى األطفتتال العتترب انتتد جلتتال الي لتتف العراتتن لل ف لتت   التنيلتت   إنشتتا نبعتتف رةتتر  

بإجرا  دراس  ح ل د ر منظيات الي تيع اليدنن العران العامل  رن م تال ال ف لت  رتن جيتع 
نعقتاد الينتتدى ا،  ذلت  جبت  د لت  ارالت  11رتن التد تلل للبترامم تتيلف  استتدداماا البلانات 

إلقتا  الوت   التد متدى معررت  األطفتال ب قت جام   رتن .  تم تدصلص جز  مت  الدراستالثالث
ام.  أكتتدت الدراستت  التتد اتتع  مشتتار   األطفتتال إلتتل د رهتتم رتتن التد تتلل للبتترامم الي جاتت  

 م  ناحل ،  رغب  األطفال العارل
% متت  اليب تت مل  متت  81  رتتن التعبلتتر اتت  أنف تتام متت  ناحلتت  أاتترى،  ن تتب  جاراتتف 

  رتتتن فتتتال رتتتن البلتتتدا  العرالتتت  لييارستتت  حقاتتتم األ تتتل هتتت  متتتا عط تتتد تع تتت  األط ؛األطفتتتال
ت تتتث التتتد حتتتي ال فتتت  رتتتن  14، 13، 12  اليتتت اد إحلتتتث  ؛اليشتتتار    التعبلتتتر اتتت  التتترأى

حتتتي ال فتتت  رتتتن تةتتت    ال يعلتتتات  15تةتتت   ،  التعبلتتتر اتتت ، ارا،تتتد الدا تتت ،  تتتتدام اليتتتاد  
التد اليعل متات،  يتا  إلد داتم إماانلت  حصت ل ال فت  17 االجتياع ال لين،  تدا  الياد  

 الد حي ال ف  رن اليشار   الةامل  رن ال لا  الثقارل   الفنل . 31تط د الياد  
ح  مشاالت األطفال البرامم الي جا  إلد  الةثلر م أظارت الت ارب العيلل  أ   جد 

رن العالم العران عتم التد لل لاا د   مشار   األطفال أ  أاذ  جا  نظرهم رن االاتبار؛ 
 تاب  اليقترحات  تم استشارتام اند ايلل  ت دعد االحتلاجات أ  إ دار القرارات أ تحلث ال 

 االتالن ي رل األطفال م  حقام رن اليشار    إ دا  الرأي رليا  ؛ م البرامم ال حتد اند تق  
  ام م   رامم. ع جد إلل

                                                           
  المجلس العربي للطفولة والتنمية . –إدارة البرامج  –منسق برامج ومشروعات الطفولة 
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منظيات ح ل د ر لذل  تر ز منتدى منظيات الي تيع اليدنن العران لل ف ل  الثالث 
للبرامم   استدداماا رن التد للالي تيع اليدنن العامل  رن م ال ال ف ل  رن جيع البلانات 

ا     رن  طار، رن هذا اإل رن ذل .  مدى مشار   األطفال ،م  منظ ر حق ق ال ف 
ا لتنظلم مشار   األطفال ب ر ق  أكثر رعالل  للتيا  األطفال م  لعب د ر حقلقن رن القواي

 ذل   ادف  ،اقد منتدى األطفال العرب األ ل بالت ازي مع الينتدى الثالث ،التن تي ام
يهم إليهم والمؤثرة فالتأكيد على حق األطفال العرب في المشاركة في البرامج الموجهة 

  .ا لحمايتهمضمان  
 جد تاد الينتدى الثالث إطالق منتدى األطفال العرب للا   جزً ا م  منتدى 

امالام  رؤ تام   شار  ا   عبر ا ا ؛ رلت ا ل ا م  االلد   لل ف ل العران الي تيع اليدنن 
 جد   ناع القرار.ت  ل  ارا،ام إلد لتيان ا م  لا  أيًو  ،ب ر   تام رد ح  جواياهم 

ييثل   ت ع د ل ارال  هن:   طفل   طفاًل  31األطفال العرب تارك رن أايال منتدى 
ت نف،  جزر القير،  ال  دا ،  الص مال،  رل  ل ،  ج ر،  للبلا،  مصر،  اللي . 

   تر زت أهدارد الدا   رن:
م  منتدى الي تيع اليدند، يعبر    اتأسلف منتدى دا،م لألطفال العرب يا   جز ً  .1

 .  شار    رد ت جااتد    جواياهم،ارا،ام،   ناجشم  االلد ا  
ي ااد األطفال الد مداطب  أ  اب لةتر ند لينتدى األطفال العرب إإنشا  م جع  .2

  العن  اد بشأ لألمل  العال لألمم اليت د  الييث  الداص الت ا   مع  ،القرار
 .األطفال

التعر ف باألمم   جل ات منتدى األطفال م ا اات مث   لفل  التعام  مع اإلاالل،   تيلف
 ،العن  اد األطفال    الد   العرال  لل ف ل ، اليت د   أجازتاا  اتفاجل  حق ق ال ف ،

ذل  ابر  تم أن ااد  أاراره   لفل  مناهوتد،  القلم  د ر األطفال رن التغللر الي تيعن.   
جل ات   جل ات تن  ر  ،   م ي اات نقاش  اص  ذهند،   م ي اات اي  لألطفال، 

  .  تدر بل
 دل األطفال اليبادئ التد ت ام منتداهم  هن: رن اتال الينتدى ج

د   تيللز بغض النظر ا  تعلليد أ  سند أ  م  حي    طف  اليشار   م   •
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 ال ور.بن اد أ  دعند أ  نشأتد بالر ف أ  
تش لع األطفال ذ ي الظر ف الصعب  ) ذ ي اإلااجات ت العاملل  ت أطفال الش ارع(  •

 :بالينتدى.  يا اتفق ا الد الد  ات التالل لليشار   
سم منتدى األطفال العرب عتيا  األطفال م  االلد م  اإنشا  م جع تفاالن ب •

 تبادل األرةار مع غلرهم م  األطفال  ،التعبلر ا   جاات نظرهم  طي حاتام
 الةبار م  العاملل  رن م ال ال ف ل ،  ذل  يق ل االطفال م  االل هذا الي جع 

 أ  اب القرار رن العالم العران  الد الي ت ى الد لن.    تام إلد   ل   ت
 جد تم االتفاق الد أ  تة   سارتار   منتدى األطفال بالي لف العران لل ف ل  

بالتعا   مع الي الف العللا  -لةتر نن  التن لي  توي  د ره إنشا  الي جع اإل ، التنيل 
 . رن جيلع الد ل العرال  ى ل  أاوا  الينتد - الل ا  ال طنل  لل ف ل 

تم  اي،   www.sawaonline.orgسم اتم إنشا  م جع لينتدى األطفال ب ؛ نا  الد ذل 
ذل  بالتعا   ،    تأسلف منتديات لألطفال رن    م  اللي ، ج ر، ال ع دي ، لبنا ،  مصر

بقل  العي  الد تأسلف  .  جار  للا  الل ا  ال طنل  لل ف ل   اذه الد لمع الي الف الع
 الينتديات رن الد ل العرال .

 
 خاتمة

م  اليت جع أ  ي ام منتدى األطفال رن رام  تعيلي إدراك األطفال التفاجل  حق ق 
إاار  إلد ت ارر ،  2015-2004 الد اليشار   بآرا،ام رن الد   العرال  لل ف ل   ،ال ف 

ل ن  ال ف ل    مع  ناع القرار،   ، بعًواالل  اا   باألطفال العرب للت ا   مع بعوام 
الييث  الداص لألمل  العال لألمم اليت د  بشأ  العن  اد   ب امع  الد ل العرال ، 

  األطفال.
هذه    لفل   الل  الت ا   مع ،إ  معرر  األطفال ب ق جام،  اال اات الي ئ ل  انام

 التقلل  م    م ااد  غلرهم رن ت رلر ال ياي  ،ا رن حياي  أنف امعلنام  ثلرً تال اات 
 األا ار التن عتعرض لاا األطفال.

http://www.sawaonline.org/
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إ  منتدى األطفال العال  الينتديات الق ر   جد تم تة  ناا بالتعا   مع الي الف العللا 
راد  ؛  ذل   ادف اإلالعرال   الل ا  ال طنل  لل ف ل   منظيات الي تيع اليدنن رن الد ل

 جل   اع   تنشئ م  أج  الي ااد  الد  ،م ،  تةيل  ال ا د التن  ذلف رن هذا الي ال
عتقب   جا   ،جاات الي تقب   مشارك رن  رام اا  اجباتد، مدرك لت    حق ق غلره ب ق جد

 .لي ا ال    بعد ا  الذاتل ،    نح إلد االنظر اليدتلف     تةم إلد الين ي




