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ر البحوث والدراسات واملقاالت التي ُتنشر يف املجلة  ُتعبِّ
عن آراء كاتبيها وال ُتعبر بالضرورة عن رأي املجلة، كما 
أن ترتيب البحوث يف املجلة ال يخضع ألهمية البحث 

وال ملكانة الباحث.

سعر النسخة  20 جنيهًا مصرّيًا

االشتراكات السنوية
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الدول العربية لألفراد: ٢٥ دوالرًا أمريكيًا
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تقدمي
أ.د. حسن البيالوي*

في هذا العدد من مجلة الطفولة والتنمية، وفي ظل األوضاع الصعبة التي تعيشها 

الدول العربية، تطرح املجلة قضية املواطنة بإحلاح شديد، فتخصص لها ملفًا جديدًا. وقد 

خصصنا لقضية املواطنة ملفًا سابقًا صدر في العدد ١٨ عام ٢٠١١، وشارك فيه عدد 

من املتخصصني، تناول املواطنة والنشء: السودان منوذجا، واألطفال واملواطنة، وتعرض 

ذلك امللف إلى بعض املتغيرات الثقافية املؤثرة في التربية الوطنية، والتعليم واملواطنة في 

املجتمعات الشبكية، وتربية املواطنة وتعليمها وأثرها في ثقافة الطفل.

أما ملف هذا العدد، الذي بني يدي القارئ الكرمي، فقد تطرقت أبحاثه لدراسة ومناقشة 
على  وتأثيرها  العالقة  هذه  وطبيعة  ألهمية  واملواطنني  السياسية  السلطة  بني  العالقة 
مفهوم املواطنة وتطبيقاتها، وأهمية بناء ثقافة مجتمعية تؤمن بفكر املواطنة وحتترم ما 
لها من حقوق والتزامات تهيئ املناخ الصالح لعملية التربية والتنشئة مبا لها من أهمية 

يف تعميق املواطنة ونشر فكرها وتطبيقاتها.
السنوات  املواطنة حظيت خالل  قضية  أن  إلى  نشير  أن  املناسبة،  بهذه  يفوتنا  وال 

ومترجمة  مؤلفة  فيها عدة كتب  والباحثني كما صدرت  الكتاب  باهتمام عدد من  األخيرة 

ندوات. وعدة  مؤمترات  عدة  حولها  وانعقدت 

والطفل  املواطنة  عن  حفني  قدري  الدكتور  األستاذ  يتحدث  العدد،  هذا  ملف  ففي 

التنشئة االجتماعية  املتنوعة لعملية  العربي وتعميق انتمائه الوطني ويستعرض األدوات 
لألطفال وفي مقدمتها األسرة ودورها في بناء املجتمعات وتشكيل مستقبلها. وفي محاولة 

التغييرات  املقال  يتناول  العربي  عاملنا  تواجه  التي  االجتماعية  املشكالت  أهم  عن  للبحث 

التي طرأت على دور األسرة، وحدود الفترة الزمنية التي تنفرد فيها مبهمة تشكيل الطفل 

* األمني العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية، واملشرف العام على املجلة.
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العربي، والعوامل التي تدفع في اجتاه تقليص حدود تلك الفترة الزمنية ومنها التحديث 

الذي تشهده البلدان العربية، كما يشير املقال إلى الفجوة التي نشأت بني األجيال وثورة 

االتصال باعتبارها التحدي الراهن الذي يواجه األمة العربية.

)الكوكبية(  العاملية  املواطنة  حول  أفكارًا  عليوة  أبو  نهلة  الدكتورة  األستاذة  وتطرح 

والقضايا املرتبطة بها والفرق بينها وبني املواطنة التقليدية، ومواصفات املواطن العاملي 

الكوكبية والتعددية  نتائجها، واملواطنة  باعتبارها أحد  بالعوملة  الكوكبية  وارتباط املواطنة 

الثقافية وأهمية الذكاء الثقافي الحتضان هذا التنوع والنجاح الذي يتحقق لإلنسان في 

مجتمع عاملي يضم ثقافات متنوعة. ويتناول الدكتور خالد صالح دور املدرسة االبتدائية 

في تربية املواطنة في ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة؛ حيث أبرز مفهوم تربية املواطنة 

االجتاهات  أبرز  كما  العربية،  املدارس  في  املواطنة  تربية  وواقع  بها،  املرتبطة  واملفاهيم 

العاملية املعاصرة في هذه التربية، وكيفية تفعيل دور املدارس العربية في تربية املواطنة في 

ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة. كذلك تطرح الدكتورة داليا اجليزاوي قضية املواطنة 

العاملية وآفاقها املستقبلية في الوطن العربي، لتفتح آفاق املناقشة حول البعد العاملي في 

مفهوم املواطنة. فالعالم كله اآلن يعيش حضارة عاملية واحدة على كوكب األرض.

إن أهمية موضوع املواطنة في ملف هذا العدد وما سبقه من أعداد، بل وفيما نعتقد 

أن املواطنة يجب أن تظل موضوعًا دائمًا ومستمرًا للبحث والنقاش واحلوار العلمي احلر، 

إمنا تنبع من حرصنا على بناء مستقبل جديد ألجيالنا القادمة في مجتمع جديد أكثر عداًل 

وأرحب حرية وإنسانية.

من اجلدير بالذكر أنه نشير إلى أن ثمة توافق كبير بني كتاب هذاامللف على أن املواطنة 

مفهوم مهم يستند في معناه العام على مجموعة من املقومات، ينبغي أن تتوافر لكل فرد 

من أفراد املجتمع، ويتجسد في مبادئ وقوانني حتكم الفضاء العام بني الفرد واملجتمع 

وتنظيم العالقة ليس فقط بني األفراد والدولة، بل وبني األفراد بعضهم البعض. وذلك من 

أجل مجتمع عادل ميكن أفراده من املساهمة في التنمية املستمرة وحتقيق التقدم اإلنساني 

واحلضاري.

وفي هذا الصدد، نستدعي كلمات املفكر الكبير أحمد عبد املعطي حجازي في إحدي 

يسأل  حينما  املوضوع،  بنفس  واهتمامه  همه  عن  تعبر  التي  األهرام  جريدة  في  مقاالته 

كيف نكون مواطنني؟ فيجيب: "نكون مواطنني حني نكون أحرارًا نحكم أنفسنا بأنفسنا، 

فاملواطنة ال تتحقق إال يف الدميقراطية، ونكون مواطنني حني نكون متساوين أمام القانون 
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ال يتميز فينا دين عن دين، وال مذهب عن مذهب، فالدين شأن خاص .. واألمن شرط 
للحرية واحلرية شرط لألمن، واملساواة شرط للعدالة، والعدالة شرط للمساواة . وحني 

يتعرض املواطنون للتمييز ال تكون مواطنة وال يكون مواطنون".
برعاية صاحب  والتنمية  للطفولة  العربي  املجلس  كذلك، خصص  املواطنة،  وألهمية 

السمو امللكي األمير طالل بن عبد العزيز.. جائزة خاصة باسم "جائزة امللك عبد العزيز" 
للبحوث  العلمية في قضايا الطفولة والتنمية في الوطن العربي. وستكون جائزة سنوية، 

وخصصت السنة األولى ملوضوع "التنشئة على املواطنة"، وقد قام املجلس العربي بوضع 

النظام األساسي لهذه اجلائزة وشروطها في العام ٢٠١٨/٢٠١٧. وميكن للقارئ الكرمي 

نشجع  ونحن  وموضوعاتها.  اجلائزة  شروط  على  للتعرف  املجلس  موقع  على  التواصل 
جميع الباحثني من األساتذة والشباب واملهتمني للتقدم بأبحاثهم يف هذه اجلائزة، التي 
ألنه  املواطنة  مفهوم  وتعميق  توسيع  أجل  من  مجتمعاتنا  يف  الفكر  حتريك  إلى  تهدف 

األساس يف تقدم أوطاننا العربية وحتقيق رفاه وكرامة اإلنسان العربي.
وإلى جانب هذا امللف املهم، تأتي دراسات مهمة لألستاذة نظمية حجازي عن أثر 

الدكتور سلطان  األلعاب اإللكترونية على مستويات العنف عن األطفال. وكذلك دراسة 
بلغيث عن ظاهرة العنف املدرسي يف اجلزائر. وهما دراستان مهمتان، باإلضافة إلى مقال 
حول  عن عرض جتربة  فضاًل  الطفل مبدعًا،  عن  إبراهيم عيد  الدكتور محمد  األستاذ 

سينما األطفال ملقدمه األستاذ عبادة تقال.
إن املجلس العربي للطفولة والتنمية إمنا يعمل دائمًا على تشجيع حركة فكرية مستنيرة 

بعقل  الكرمي في عالم جديد  العيش  لتمكن مجتمعاتنا من  والتنمية  الطفولة  جتاه قضايا 

جديد يشجع على تنمية التفكير الناقد واإلبداع.
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كلمة رئيس التحرير
د. سهير عبد الفتاح

ــن   ــاً ع ــاً ملف ــة، متضمن ــة والتنمي ــة الطفول ــن مجل ــد م ــدد اجلدي ــذا الع يصــدر ه

املواطنة وما ميكن أن تعكسه من آثار إيجابية علي تنمية املجتمع وحتقيق أهدافه.. 
ــا  ــدد أطفالن ــه وته ــم كل ــا وتواجــه العال ــي تواجهن ــة الت ــى االوضــاع املخيف دون أن نن

الذيــن يدفعــون ثمــن االخطــاء التــي يرتكبهــا الكبــار، نحن ننظــر حولنا فنجــد أطفالنا 

ــا والســودان. ــي ســوريا واليمــن وليبي ــوت ف ــون امل ــني ويواجه ــر باملالي يتعرضــون للتهجي

ــراف  ــد االط ــوف أح ــي صف ــون ف ــن يقاتل ــال الذي ــت أن األطف ــدة أعلن األمم املتح

املتصارعــة فــي اليمــن بلغــت نســبتهم ٢٠% مــن مجمــوع املقاتلــني، واليونيســف تقــدر 

عــدد األطفــال املنخرطــني فــي اجلماعــات املســلحة فــي جنــوب الســودان بتســعة آالف 

ــوا برصــاص اإلســرائيليني مــن عــام ٢٠٠٠  ــن قتل ــال الفلســطينيون الذي طفــل، واألطف

ــم  ــدر عدده ــى فيق ــا اجلرح ــل، أم ــمائة طف ــف وخمس ــن أل ــم ع ــد عدده ــى اآلن يزي إل

ــن  ــر م ــني أكث ــوريني الالجئ ــال الس ــدد األطف ــغ ع ــد بل ــرًا فق ــتة آالف، وأخي ــو س بنح

ــل. ــي طف مليون

ــى تخصيــص ملفــات األعــداد القادمــة إللقــاء  ــرة إل تدفعنــا هــذه البيانــات اخلطي

ــى أحــوال هــؤالء حــول األطفــال الالجئــني؛ أوضــاع هــؤالء األطفــال والظــروف  الضــوء عل

النفســية االجتماعيــة احمليطــة بهــم واملســتقبل الــذي ينتظرهــم. هــذه األوضــاع التــي 

ــى حقــوق اإلنســان البديهيــة وأولهــا  ــي املنطقــة نتيجــة للعــدوان الدائــم عل تفجــرت ف

حقــه فــي وطــن آمــن،

ــي  ــني ف ــال اللجئ ــادم أوضــاع األطف ــدد الق ــف الع ــي مل ــاول ف ــا أن نتن ــد رأين وق
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ــى هــذه األخطــار التــي تهــدد حيــاة الطفــل العربــي  الوطــن العربــي، وكيــف نتغلــب عل

ــن  ــر م ــوت وإذا ف ــددًا بامل ــه كان مه ــي وطن ــي ف ــه؟ إذا بق ــي خــارج وطن ــه وف ــي وطن ف

ــار،  ــار والصغ ــدد الكب ــيء مه ــذا أن كل ش ــى ه ــن. معن ــال وط ــه ب ــد نفس ــوت وج امل

ــدًا  ــوا ح ــة وأن يضع ــذه احلقيق ــوا ه ــع أن يدرك ــد آن للجمي ــتقبل، وق ــر واملس احلاض

ــذه األخطــار.  له



دراسات وبحوث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أثر األلعاب اإللكترونية على مستوى العنف
عند األطفال من وجهة نظر أولياء األمور

يف ضوء بعض املتغيرات الدميوجرافية
أ. نظمية حجــازي

ظاهرة العنف املجتمعي واملدرسي يف اجلزائر 
 د.  سلطان بلغيث
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أثر األلعاب اإللكترونية
على مستوى العنف عند األطفال

من وجهة نظر أولياء األمور في ضوء بعض 
المتغيرات الديموجرافية 

أ. نظمية حجازي *

مقدمة وخلفية نظرية: 
البريئة،  طفولتهم  الّذهن  إلى  يتبادر  ما  أّول  فإّن  األطفال،  عن  احلديث  يدور  عندما 

وعفويتهم الصادقة، وفرحهم الذي يتجّسد من خالل لعبهم وألعابهم املتنوعة، التي يعّبرون 

فيها عن ذواتهم.

إن حتقيق حاجات الطفل إلى النمو السليم والتنشئة االجتماعية الصاحلة املتوازنة، 

يتوقف على اخلصوص، على مدى السماح ألطفالنا باللعب وتوفير اإلمكانات الضرورية 

لتحقيق ذلك، مع تنظيم هذا اللعب وتوجيهه وترشيده، ليكون ذا فائدة على تكوين شخصيته 

أو  واكتسابها،  اللغة  بتعلم  األمر  تعلق  سواء  قدراته،  ارتقاء  وفي  االجتماعية،  وتنشئته 

بالقدرة على تقمص األدوار االجتماعية، أو غير ذلك من النواحي اجلسمية أو االنفعالية أو 

العقلية أو االجتماعية؛ مما يهيئه ليكون مواطنًا صاحلًا قادرًا على حتمل املسئولية والدفاع 

عنها.

املرحلة  هذه  في  الطفل  تكوين  على  يعمل  مهم،  تربوي  وسيط  الطفولة  في  فاللعب 

احلاسمة من النمو اإلنساني، وال ترجع أهمية اللعب إلى الفترة الطويلة التي يقضيها الطفل 

في اللعب فحسب، بل إلى أنه يسهم بدور مهم في التكوين النفسي للطفل، وتكمن فيه أسس 

النشاط التي تسيطر على الطفل في حياته.

يبدأ الطفل بإشباع حاجاته عن طريق اللعب؛ حيث تنفتح أمام الطفل أبعاد العالقات 

* عضو هيئة تدريس فرع طولكرم - جامعة القدس املفتوحة.
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الشخص  يتطلّب من  نشاط،  أي  في  اإلسهام  أّن  ويدرك  الناس  بني  القائمة  االجتماعية 

معرفة حقوقه وواجباته، وهذا ما يعكسه في نشاط لعبه، ويتعلّم الطفل، عن طريق اللعب، 

اجلمعي الذاتي )self- control(، والتنظيم الذاتي )self-regulation(، متشيًا مع اجلماعة، 

وتنسيقًا لسلوكه مع األدوار املتبادلة فيها.

واللعب َمْدخٌل أساسيٌّ لنمّو الطفل، عقلّيًا ومعرفّيًا، وليس لنموه اجتماعّيًا وانفعالّيًا 

فقط، ففي اللعب يبدأ الطفل في التعّرف على األشياء وتصنيفها، ويتعلم مفاهيمها، ويعّمم 

فيما بينها على أساس لغوي، وهنا يؤدي نشاط اللعب دورًا كبيرًا في النمّو اللغوي للطفل، 

وفي تكوين مهارات االتصال لديه.

ومع التطور الذي يحدث في املجتمع حدث تطور أيضًا في أدوات اللعب فلم يعد اللعب 

التقليدي يجذب انتباه األطفال، فانتشار األلعاب اإللكترونية في كثير من املجتمعات األجنبية 

وبفعل التطور السريع في الوسائل التكنولوجية انتقل إلى املجتمعات العربية، ومع أنها من 

الكماليات فإنها أصبحت تنافس بعض املستلزمات األساسية فال يكاد يخلو بيت منها نتيجة 

ملا تتمتع به من خصائص جاذبة خصوصًا لألطفال باعتبارها عنصر التشويق واملغامرة 

الذي يالمس احتياجات األطفال في هذه املرحلة العمرية. ومبا أن األسرة تقوم بدور حيوي 

في احملافظة على ثقافة املجتمع وتربية النشء وإكسابهم القيم الصحيحة، كان ال بّد من 

أهمية  من  لها  ملا  األلعاب  ومن ضمنها  لألطفال  تقدم  التي  الترفيهية  بالوسائل  االهتمام 

كبيرة في النمو العقلي للطفل وما حتققه من تكامل بني وظائف اجلسم احلركية واالنفعالية 

والعقلية، كما أنها من الناحية االجتماعية تساعد على تعلم النظام واإلميان بروح اجلماعة 

واحترامها، وإذا استطاع الطفل إقامة عالقات متوازنة مع اآلخرين؛ فإنه سيبتعد عن األنانية 

والعدوانية والتمركز حول الذات، وكذلك يسهم اللعب في تكوين النظام األخالقي املعنوي 

لشخصية الطفل، فمن خالل اللعب يتعلم الطفل من الكبار معايير السلوك اخُللقية كضبط 

النفس والصبر، إضافة إلى أن القدرة على اإلحساس بشعور اآلخرين تنمو وتتطور من 

خالل العالقات االجتماعية التي يتعرض لها الطفل في السنوات األولى من حياته. وبالتطرق 

إلى األلعاب اإللكترونية جند منها ما يحاكي األلعاب احلقيقية مثل سباق السيارات وكرة 

القدم، والقسم اآلخر هي ألعاب خيالية كغزو الفضاء وحرب النجوم. ونخلص إلى القول بأن 

األلعاب اإللكترونية ما هي إال لعبة كبقية األلعاب لها محاسنها ولها عيوبها ولكن نوع األلعاب 

املستخدمة واملمارسات املصاحبة لها هما اللذان يكمن فيهما الضرر.
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تنّمي  يقرر)اجلارودي، ٢٠١١(  كما  فهي  إيجابية،  بنـواٍح  اإللكترونية  األلعاب  متتاز 

الذاكرة وسرعة التفكير، كما تطور حّس املبادرة والتخطيط واملنطق. ومثل هذا النوع من 

األلعاب يسهم في التآلف مع التقنيات اجلديدة؛ بحيث يجيد األطفال تولي تشغيل املقود، 

مبهام  القيام  تعلِّمهم  كما  باحتراف،  اآلالت  تلك  مع  والتعامل  التوجيه،  عصا  واستعمال 

الدفاع والهجوم في آن واحد وحتّفز هذه األلعاب التركيز واالنتباه، وتنّشط الذكاء؛ ألنها 

تقوم على حل األحاجي أو ابتكار عوالم من صنع املخيلة ليس هذا فحسب، بل أيضًا تساعد 

على املشاركة.  

ويضيف )اجلارودي، ٢٠١١( بأن الطفل حني يلعب يكون غالبًا وحيدًا، لكن إليجاد 

احللول وحّل األلغاز، يحتاج لالستعالم من أصدقائه ومن الباعة عن األلعاب قبل شرائها، 

وأحيانًا اللجوء إلى املجالت املتخصصة باأللعاب واستعارتها. إذ يحتاج إلى إقامة احلجج، 

املشاركة  من  األبعاد  وهذه  املعلومات.  وتبادل  على شروحات  واحلصول  األسئلة،  وطرح 

مهمة، حتى وإن كان األهل ال يلحظونها.

أما عزة كرمي، مستشارة العلوم االجتماعية باملركز القومي للبحوث االجتماعية،)نقاًل 

إذ  الطفل؛  لتعليم  مهمُّ  مصدٌر  اإللكترونية  األلعاب  أن  فترى   )٢٠١٠ العينني،  أبي  عن: 

يكتشف الطفل من خاللها الكثير، وتشبع خيال الطفل بشكل لم يسبق له مثيل، كما أن 

الطفل أمام األلعاب اإللكترونية يصبح أكثر حيوية ونشاطًا، وأسهل انخراطًا في املجتمع، 

اإلنترنت  التقتية احلديثة، مثل  يتعامل مع  أن  للطفل  تعطي فرصة  أن هذه األجهزة  كما 

وغيرها من الوسائل احلديثة، كما أنها تعلمه التفكير العلمي الذي يتمثل في وجود مشكلة 

ثم التدرج حللها.

على الرغم من الفوائد التي قد تتضمنها بعض األلعاب اإللكترونية فإن سلبياتها في 

األطفال  قبل  املستخدمة من  األلعاب  إيجابياتها؛ ألن معظم  أكثر من   )Mai 2010( نظر 

واملراهقني ذات مضامني سلبية تؤثر عليهم في جميع مراحل منوهم، باإلضافة إلى أن نسبة 

كبيرة من األلعاب اإللكترونية تعتمد على التسلية واالستمتاع بقتل اآلخرين وتدمير أمالكهم 

واالعتداء عليهم من دون وجه حق، كما تعلم األطفال واملراهقني أساليب ارتكاب اجلرمية 

ونتيجتها اجلرمية،  والعدوان  العنف  قدرات ومهارات  وتنمي في عقولهم  وفنونها وحيلها 

وهذه القدرات تكتسب من خالل االعتياد على ممارسة هذه األلعاب.

فإن  واألبحاث  الدراسات  من  للعديد  وفقًا  أنه  )السعد،٢٠٠5(  أوردته  ما  وحسب 
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هذه  نتائج  ارتبطت  فقد  املآسي؛  بعض  في  السبب  كانت  اإللكترونية  األلعاب  ممارسة 

األلعاب خالل اخلمسة والثالثني عامًا األخيرة بازدياد السلوك العنيف وارتفاع معدل جرائم 

القتل واالغتصاب واالعتداءات اخلطيرة في العديد من املجتمعات، والقاسم املشترك في 

جميع هذه الدول هو العنف الذي تعرضه وسائل اإلعالم أو األلعاب اإللكترونية ويتم تقدميه 

لألطفال واملراهقني بصفته نوعًا من أنواع التسلية واملتعة.

أما ويلكنسن )نقاًل عن: السعد،٢٠٠5(، التي أجرت متابعة ميدانية للعديد من األلعاب 

اإللكترونية وتأثيرها على األطفال واملراهقني، فقد ذكرت أن األلعاب تغيرت إلى حد كبير 

مقارنة بأول مرة مت تقدميها؛ حيث كانت األلعاب سابقًا حتتوي على مواجهة األعداء اخلياليني 

بصفتهم غزاة كوكب األرض والشخوص الكرتونية، واألرواح الشريرة، واملتسلطني األشرار 

على سبيل املثال. إال أن العنف الذي حتتوي عليه األلعاب اإللكترونية هذه األيام ال حد له، 

وميارس دون أي مسوغ، ويتم في بعض احلاالت حتديد السلوك غير األخالقي وغير املهذب 

باعتباره هدفًا لهذه اللعبة أو األلعاب.

أثبتت األبحاث التي أجريت في الغرب وجود عالقة بني السلوك العنيف للطفل ومشاهد 

)أبو جراح،  اإللكترونية  األلعاب  في  أو ميارسها  التلفاز  على شاشة  يراها  التي  العنف 

١4٢5هـ(. كما أثبتت الدراسات أن العنف يتضاعف بلعب األلعاب ذات التقنية العالية التي 

تتسم بها ألعاب اليوم )نورة السعد، ٢٠٠5(. كما ذكرت )Mai 2010( أن نسبة كبيرة من 

األلعاب اإللكترونية تعتمد على التسلية واالستمتاع بقتل اآلخرين وتدمير أمالكهم واالعتداء 

عليهم من دون وجه حق، وُتعلم األطفال واملراهقني أساليب ارتكاب اجلرمية وفنونها وحيلها 

وتنمي في عقولهم قدرات ومهارات العنف والعدوان التي تقودهم في النهاية إلى ارتكاب 

اجلرائم. فعلى سبيل املثال، أجريت دراسة كندية ملراجعة وتقومي احملتوى لثالث مائة لعبة 

إلكترونية، وفي النتائج مت رصد مائتني واثنتنْي وعشرين )٢٢٢( لعبة منها تعتمد اعتمادًا 

.)Mai، 2010) مباشرًا على فكرة ارتكاب اجلرمية والقتل

األطفال  ممارسة  أن  ١4٢5هـ(  جراح،  أبي  عن:  )نقاًل  أمريكية  دراسة  ذكرت  كما 

األلعاب اإللكترونية التي تعتمد على العنف ميكن أن تزيد من األفكار والسلوكيات العدوانية 

عندهم، وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن هذه األلعاب قد تكون أكثر ضررًا من أفالم العنف 

التلفزيونية أو السينمائية ألنها تتصف بصفة التفاعلية بينها وبني الطفل، وتتطلب من الطفل 

أن يتقمص الشخصية العدوانية ليلعبها وميارسها. وفي هذا السياق أكدت دراسة سلفر 
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)نقاًل عن: أبي جراح، ١4٢5هـ( أن ألعاب البالي ستيشن ميكن أن تؤثر على الطفل فيصبح 

عنيفًا، فالكثير من ألعاب )القاتل األول( املوجودة في البالي ستيشن تزيد رصيد الالعب 

في النقاط كلما تزايد عدد قتاله، فهنا يتعلم الطفل ثانية أن القتل شيء مقبول وممتع. 

وفي السياق ذاته أفادت دراسة بريطانية نشرتها مجلة ذي النيست )نقاًل عن: أبي 

تزيد  اإللكترونية  األلعاب  أو  التلفزيون  على شاشة  العنف  مشاهد  أن  ١4٢5هـ(  جراح، 

مخاطر السلوك العدواني واخلوف لدى األطفال الصغار، كما أن مثل هذه املشاهد ميكن 

أن توازي )إساءة معاملة األطفال عاطفّيًا(. وقالت الدراسة إن األطفال الصغار هم األكثر 

تأثرًا بهذه املشاهد، وأوصت األهل واملربني بالتعامل بحذر مع برامج التسلية املعدة للكبار، 

كما يتعاملون مع األدوية أو املواد الكيماوية املوجودة في املنزل. وخلصت الدراسة إلى أن 

الصور العنيفة تترك تأثيرًا على املدى القصير لدى الصغار عبر زيادة سلوكهم العدواني 

أو خوفهم.

سابقًا  النفس  علم  أستاذ  ديفغروسمان،  الكولونيل  يقول  كذلك  السياق  هذا  وفي 

بأكادميية ويست بوينت العسكرية بالواليات املتحدةاألمريكية )نقاًل عن: Mai، 2010(: إن 

بعض األلعاب اإللكترونية تضاهي أعمال القتل التي تعلم اإلنسان مع مرور الوقت حتدي 

شخص آخر ووضع نهاية حلياته. وكما هو معروف فإن األطفال بطبيعتهم ال مييلون إلى 

القتل ولكنهم يتعلمونه من خالل أعمال العنف التي يتم عرضها بصفتها نوعًا من أنواع 

التسلية واملتعة عن طريق التلفزيون وأفالم الفيديو وألعابه )Mai 2010(. كما يقول الدكتور 

األلعاب  مشكلة  لتقصي  البريطانية  البرملانية  اللجنة  في  العلمي  املشرف  هيل،  كليفورد 

اإللكترونية في بريطانيا )نقاًل عن: Mai، 2010(:لقد اغتصبت براءة أطفالنا أمام أعيننا 

ومبساعدتنا بل بأموالنا أيضًا، وحتى لو صودرت جميع هذه األشرطة، فإن األمر سيكون 

متأخرًا للغاية في منع منو جيل ميارس أشد أنواع العنف تطرفًا في التاريخ املعاصر.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
لها؛ مما  املمارسني  األطفال  على سلوك  آثارها  وتنوعت  اإللكترونية  األلعاب  ظهرت 

الدراسات  الدراسة في ندرة  الدراسة و تتجسد مشكلة  للقيام بهذه  الباحثة  انتباه  جلب 

األلعاب  بيع  محال  على  الرقابة  أجهزة  وقلة  اإللكترونية،  األلعاب  هذه  أثر  تناولت  التي 

اإللكترونية ومراكز األلعاب، وكذلك تدني مستوى مراقبة األهل لطبيعة األلعاب اإللكترونية 

التي ميارسها أبناؤهم وملا يشاهده أبناؤهم من األلعاب وقلة الوعي مبخاطر هذه األلعاب 
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؛ لذلك هناك حاجة ماسة ملعرفة أثر األلعاب اإللكترونية على مستوى العنف عند األطفال 

من وجهة نظر أسرهم.

وبناًء على ذلك، ميكن حتديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي: ما أثر األلعاب 

باحملافظات  األمور  أولياء  نظر  وجهة  من  األطفال  عند  العنف  مستوى  على  اإللكترونية 

الشمالية في فلسطني ؟ 

وتنبثق عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:
نتيجة . ١ األطفال  عند  العنف  مستوى  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

اجلنس؟ متغير  إلى  تعزى  اإللكترونية  األلعاب  ممارستهم 

نتيجة . ٢ األطفال  عند  العنف  مستوى  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

التعليمي؟ املستوى  متغير  إلى  تعزى  اإللكترونية  األلعاب  ممارستهم 

نتيجة . 3 األطفال  عند  العنف  مستوى  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

احملافظة؟ متغير  إلى  تعزى  اإللكترونية  األلعاب  ممارستهم 

نتيجة . 4 األطفال  عند  العنف  مستوى  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

األسرة؟ دخل  متغير  إلى  تعزى  اإللكترونية  األلعاب  ممارستهم 

نتيجة . 5 األطفال  عند  العنف  مستوى  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

العمر؟ متغير  إلى  تعزى  اإللكترونية  األلعاب  ممارستهم 

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة من الناحيتني النظرية والتطبيقية على النحو اآلتي:

أ- األهمية النظرية:
تبرز أهمية هذه الدراسة في قلة الدراسات التي تتعلق بأثر األلعاب اإللكترونية . ١

على مستوى العنف لدى األطفال، وهناك الكثير من الدراسات التي تناولت األلعاب 

التقليدية وآثارها على سلوك األطفال، ولكنها لم تتناول هذا املوضوع على حد 

علم الباحثة. 

يستمد هذا املوضوع أهميته من طبيعة فئة املرحلة العمرية لألطفال داخل املجمتع، . ٢

فهذه الفئة تعتبر طاقة بشرية مهمة ومؤثرة في كيان املجمتع ، وحتتاج للعناية 

واحملافظة عليها لتأمني مستقبلها ومستقبل املجمتع.

متثل هذه الدراسة إضافة إلى ما أسهم به الباحثون في هذا املجال؛ فهي متهد . 3
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الطريق أمام إجراء عدد من الدراسات التي تناولت املوضوعات املماثلة ملوضوعنا 

املؤثرة في هذه  املتغيرات  املزيد من  والتي تضيف  هذا بصورة علمية وشاملة، 

الدراسة؛ مبا يسهم في حتقيق التراكم املعرفي والبحثي.

بضرورة . 4 التربية  على شئون  القائمني  اإللكترونية  األلعاب  أثر  دراسة  تفيد  كما 

االنتباه إلى إيجابيات وسلبيات هذه األلعاب؛ ليكونوا قادرين على تقدمي ما يناسب 

األطفال منها.

ب - األهمية التطبيقية:
على . ١ اإللكترونية  األلعاب  أثر  على  التعرف  في  الدراسة  تفيد  أن  الباحثة  تتوقع 

أمورهم. أولياء  نظر  وجهة  من  األطفال  عند  العنف  مستوى 

التي تساهم في إرشاد األهل إلى كيفية متابعة . ٢ التوصيات  التوصل إلى بعض 

اإللكترونية.  أبنائهم  ألعاب 

فرضيات الدراسة:
سعت الدراسة إلى اختبار الفرضيات

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة )a≤0.05( في مستوى العنف . ١

لدى األطفال نتيجة ممارستهم األلعاب اإللكترونية تعزى إلى متغير اجلنس)ذ،ث(.

(a≤0.05) في مستوى . ٢ الداللة  ذات داللة إحصائية على مستوى  فروق  توجد  ال 

متغير  إلى  تعزى  اإللكترونية  األلعاب  ممارستهم  نتيجة  األطفال  لدى  العنف 

التعليمي. املستوى 

الداللة )a≤0.05( في مستوى . 3 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى 

متغير  إلى  تعزى  اإللكترونية  األلعاب  ممارستهم  نتيجة  األطفال  لدى  العنف 

احملافظة.

الداللة )a≤0.05( في مستوى . 4 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى 

العنف لدى األطفال نتيجة ممارستهم األلعاب اإللكترونية تعزى إلى متغير دخل 

األسرة. 

الداللة )a≤0.05( في مستوى . 5 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى 

العمر. متغير  إلى  تعزى  اإللكترونية  األلعاب  نتيجة ممارستهم  األطفال  لدى  العنف 
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أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة احلالية إلى:

الكشف عن مستوى العنف عند األطفال الذين ميارسون األلعاب اإللكترونية من . ١

وجهة نظر أولياء أمورهم وعالقتها ببعض املتغيرات الدميوجرافية. 

إرشاد أولياء األمور واألطفال ومصممي األلعاب اإللكترونية وتوجيههم إلى حتديد . ٢

ما يناسب أساليب التربية السليمة والسوية للطفل؛ وبالتالي التخفيف من حدة 

العنف عندهم. 

حدود الدراسة:
تنحصر الدراسة احلالية في معرفة أثر األلعاب اإللكترونية على مستوى العنف عند 

األطفال الذين ميارسون األلعاب اإللكترونية من وجهة نظر أولياء أمورهم. حيث طبقت هذه 

الدراسة على عينة طبقية عشوائية من أولياء األمور باحملافظات الشمالية في فلسطني، في 

العام الدراسي ٢٠١5 - ٢٠١٦.

مصطلحات الدراسة :
اللعب: "مجموعة من احلركات اجلسمية التي يقوم بها الفرد للتعبير عن غريزة . ١

والفرحة"  السرور  لينال  احلركات  بهذه  للقيام  تدفعه  لديه،  موجودة  فطرية 

)العناني،٢٠٠٢(. 

األلعاب اإللكترونية: "عبارة عن األلعاب املتوفرة على هيئة إلكترونية، وهي عبارة . ٢
بقواعد معينة، بشكل  نزاع مفتعل، محكوم  الالعبون في  فيه  ينخرط  عن نشاط 

.)Salen & Zimmerman 2004( "يؤدي إلى نتائج قابلة للقياس الكمي

قبل  من   - املتحركة  الرسوم  و  للتقنية  استخدام  بأنها:  )الهدلق،٢٠١٢(  فها  ويعرِّ

شركات متخصصة - في تقدمي تنافس مع احلاسوب أو مع العب آخر - موجود 

بنشوة  الفوز والشعور  إلى  الالعبني  فيها إشباع حاجة  يتم  النت -  أو عبر  فعلّيًا 

االنتصار، وتسود روح التحدي و املغامرة عبر مراحل متعددة تتدرج من السهولة 

الصعوبة. إلى 

فها الباحثة: بأنها نشاط ينخرط فيه الالعبون في نزاع مفتعل، محكوم بقواعد  وتعرِّ

معينة ويتم تشغيلها عادة على احلاسب اآللي واإلنترنت والتلفاز والفيديو والبالي 
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ستيشن والهواتف النقالة واألجهزة الذكية.

3-  العنف Violence: "هو كل فعل أو تهديد يتضمن استخدام القوة بهدف إحلاق األذى 

والضرر بالنفس أو باآلخرين أو تدمير أو تخريب ممتلكاتهم")اخلريف، وآخرون،١٩٩3(.

فه )خليل،٢٨١:١٩٩5( بأنه: "السلوك الذي يستخدم اإليذاء باليد أو باللسان  كما يعرِّ

أو بالفعل أو بالكلمة، في احلقل التصادمي".

وتتبنى الباحثة التعريف اآلتي للعنف بأنه "سلوك عدواني موجه نحو اآلخرين سواء 

كان األذى جسدّيًا أو نفسّيًا أو قد يوجه ضد البيئة االجتماعية".

4- الطفل: هو الشخص صغير السن منذ وقت والدته حتى بلوغه سن الرابعة عشرة أو 

اخلامسة عشرة وهو االبن أو االبنة في أي مرحلة سنية، كما يعرف الطفولة بأنها 

املرحلة الزمنية التي متر بالشخص عندما يكون طفاًل )جويلي، ٢٠٠١(.

وتتبنى الباحثة التعريف اآلتي للطفل: كل إنسان حتى الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن 

الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املطبق عليه.

الدراسات السابقة :
أجرت الباحثة مسًحا شاماًل للدارسات السابقة ذات الصلة بالدراسة، إال أنها رأت 

إلى  متفحصة  نظرة  ومن خالل  املوضوع،  بهذا  املرتبطة  الدراسات  هذه  من  قلياًل  عددًا 

الدراسات التي عثرت عليها الباحثة وجدت عددًا من الدراسات التي تناولت األلعاب بشكل 

عام وعالقتها ببعض املتغيرات، لكنها لم جتد دراسات متاثل هذه الدراسة. 

على  التعرف  إلى  وتهدف  اإللكتروني،  الفضاء  في  اإلرهاب  )الزين: ٢٠١٢(  دراسة 

اجلرائم  صور  على  والتعرف  اإلرهاب،  وبني  واجلرمية  اإللكتروني  الفضاء  بني  العالقة 

اإلرهابية وأشكاله في الفضاء اإللكتروني، والتعرف على طرق مكافحة اإلرهاب اإللكتروني، 

والبحث عن الصعوبات القائمة في مجال مكافحة اإلرهاب اإللكتروني واجلهود املبذولة في 

مكافحة اإلرهاب، وتوصلت الدراسة إلى: وجود صور جديدة من اجلرائم اإلرهابية تتخذ 

تتيح ممارسة األنشطة  اإللكترونية  الوسائل  أداة الرتكابها، وأن  اإللكترونية  من األلعاب 

اإلرهابية ونشر املعلومات التي تبث اخلوف والرعب والذعر بني الناس.

دراسة )القماز:٢٠١٢( بعنوان"اآلثار اإليجابية والسلبية املمكنة للعب ألعاب الفيديو"؛ 

حيث أجرَي استطالع على أطفال من الصفني السابع والثامن من سبع مدارس أساسية 
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أن  التحاليل عن  الفيديو، وكشفت  ألعاب  للعب  املمكنة  والسلبية  اإليجابية  اآلثار  الختبار 

مثل  لألطفال،  تأخذ حيزًا على حساب وقت نشاطات أخرى  أنها  يبدو  الفيديو ال  ألعاب 

التكامل االجتماعي، واألداء املدرسي، ولكن أظهر فرق اجلنس أن األوالد مُيضون الوقت 

األكثر في لعب ألعاب الفيديو أكثر من الفتيات، ولم توجد العالقة اجلوهرية بني الوقت الذي 

مُيضيه األطفال على ألعاب الفيديو والسلوك العدواني ووجدت العالقة السلبية بني الوقت 

الذي أهدر في لعب ألعاب الفيديو والسلوك الالاجتماعي، ولكن هذه العالقة لم تظهر في 

حتليالت منفصلة لألوالد والبنات، واألكثر من ذلك، وجدت العالقة اإليجابية بني الوقت الذي 

أنفق في ألعاب الفيديو وذكاء الطفل.

دراسة )قويدر:٢٠١٢( أثر األلعاب اإللكترونية بني أوساط الطالب اجلزائريني ومحاولة 

الوصول إلى الكشف عن مختلف اجلوانب احمليطة بهذه الظاهرة قصد اإلسهام في احلد 

من شدة تأثيراتها السلبية والتقليل من انتشارها، ومعرفة مدى تأثير األلعاب اإللكترونية 

على سلوكيات األطفال، وطبقت الدراسة على عينة من األطفال أعمارهم )٧-١٢ سنة(. 

واستخدمت بطاقات املالحظة واملقابلة، وأسفرت النتائج عن أن لأللعاب اإللكترونية تأثيرًا 

في  العدواني  السلوك  زرع  على  صانعيها  من  بتخطيط  تعمل  فهي  األطفال  سلوك  على 

املمارسة  الطفل جراء  لدى  العدواني  السلوك  تنامي  إلى  أيضًا  وتؤدي  الطفل،  شخصية 

املتكررة لهذه األلعاب ما يجعله فردًا مييل إلى اجلرمية والقتل بطريقة الشعورية، كما بينت 

متتاز  أجيال  وتكوين  والدين  والتقاليد  والقيم  السلوك  على  األلعاب  هذه  خطورة  النتائج 

والعدوانية. بالعنف 

دراسة )أبو اخلير:٢٠١١( هدفت إلى الكشف عن العالقة بني ممارسة ألعاب الفيديو 

والالمعرفية  واالنتباه(،  الدراسي  )التحصيل  املعرفية  اخلصائص  وبعض  واإلنترنت 

قوامها  عينة  على  أجريت  وقد  األساسي،  التعليم  من  األولى  احللقة  لتالميذ  )العدوان( 

)٦٠( طفاًل وطفلة، ومتثلت أدوات الدراسة في املقياس النفسي إلدمان ألعاب الكمبيوتر 

واإلنترنت، ومقياس انتباه واستمارة حتليل مضمون ألعاب الكمبيوتر واإلنترنت، وتوصلت 

النتائج إلى وجود فروق في العدوان بني األطفال الذين يدمنون ألعاب الكمبيوتر واإلنترنت 

واألطفال الذين ال يدمنون لصالح املدمنني، وكذلك ال توجد فروق بينهم في االنتباه وفي 

الدراسي.  التحصيل 

دراسة )جاسم وشهباء أحمد:٢٠١١( العنف في األلعاب اإللكترونية وعالقته بالسلوك 
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العدواني، هدفت إلى التعرف على أنواع األلعاب اإللكترونية والنظريات املفسرة للسلوك 

اإللكترونية  األلعاب  ميارسون  الذين  للتالميذ  العدواني  السلوك  عن  والكشف  العدواني، 

والكشف عن العالقة بني سلوك املمارسني لأللعاب اإللكترونية والسلوك العدواني للتالميذ، 

وقد استخدمت الدراسة مقياس السلوك العدواني وتوصلت إلى أن األلعاب اإللكترونية من 

أنها  للعديد من املشكالت األسرية واالجتماعية والدراسية والنفسية، كما  أهم املسببات 

من أهم املسببات حلدوث السلوك العدواني واألساليب العنيفة في تعاملهم مع اآلخرين .

من  واآلباء  اخلبراء  حتذيرات  إلى  أشارت   )Kristina E. Hatch:2011( دراسة 

مخاطر األلعاب اإللكترونية بعد انتشار هذه األلعاب انتشارًا واسعًا بني األطفال والشباب 

بتأثيرات  الناس  توعية  إلى  الدراسة  وتهدف  الدراسي،  بعد ضعف حتصيلهم  خصوصًا 

)سبتي،٢٠١3(. والصغار  الكبار  حياة  على  السلبية  التكنولوجيا  أجهزة 

دراسة )القاسم:٢٠١١( العالقة بني ممارسة األلعاب اإللكترونية والسلوك العدواني 

لدى طالب املرحلة الثانوية مبدينة الرياض، هدفت إلى التعرف على العالقة بني ممارسة 

مدينة  من  الثانوية  املرحلة  طالب  من  عينة  لدى  العدواني  والسلوك  اإللكترونية  األلعاب 

الرياض، ومعرفة ما إذا كان مستوى السلوك العدواني لدى الطالب الذين ميارسون األلعاب 

اإللكترونية يختلف باختالف املراكز التربوية والعنف الدراسي ونوع األلعاب اإللكترونية 

وباختالف عدد ساعات ممارسة األلعاب اإللكترونية. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها 

الدراسة أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بني ممارسة األلعاب اإللكترونية وعدوان طالب 

املدارس األهلية الذين فاقوا في عدوانيتهم طالب املدارس احلكومية نتيجة ملمارسة األلعاب 

بالعنف مثل احلرب  التي تتسم  الذين ميارسون األلعاب  أثبت الطالب  اإللكترونية، كذلك 

والقتال أن مستوى العدوان لديهم أعلى من اآلخرين، والطالب الذين يقضون عدد ساعات 

أطول كان عدوانهم أعلى من اآلخرين. 

دراسة )Hofferth:2010( أشارت إلى أن ممارسة األطفال )الذين تتراوح أعمارهم 

ما بني ٦-١٢ سنة( ألعاب الفيديو بواسطة الكمبيوتر والتلفاز كان لها تأثير سلبي على 

حتصيلهم الدراسي وزيادة عدوانية سلوكهم، وتشير الدراسة إلى أن البنات أكثر استخدامًا 

لأللعاب، والطلبة السود أكثر استخدامًا من الطلبة البيض)سبتي،٢٠١3(. 

وهدفت دراسة )الهدلق : ٢٠١٠( إلى التعرف على إيجابيات وسلبيات األلعاب اإللكترونية 

ودوافع ممارستها من وجهة نظر طالب التعليم العام مبدينة الرياض، وأشارت إلى السلبيات 
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يقلدون  األطفال  معظم  أن  وجدت  وكذلك  واملراجعة،  الدراسة  وقت  تقليل  مثل  األكادميية 

السلوكيات العدوانية التي ميارسونها عبر األلعاب اإللكترونية .

األلعاب  تعكسها  التي  والسلوكيات  القيم  بحث  إلى  )حجازي:٢٠١٠(  دراسة  ورمت 

اإللكترونية املقدمة عبر احلاسب وتأثيرها على الطفل املصري . وذلك من خالل دراستني؛ 

إحدهما حتليلية على عينة من)3٠( لعبة إلكترونية؛ واألخرى ميدانية أجريت على عينة من 

)4٠٠( طفل تتراوح أعمارهم ما بني )٩-١٢ عامًا(. واستخدمت الباحثة أداتي حتليل املضمون 

في الدراسة التحليلية واستبيانًا في الدراسة امليدانية، وتوصلت إلى النتائج التالية: غلبة 

السلوكيات السلبية في األلعاب اإللكترونية محل الدراسة على القيم والسلوكيات اإليجابية، 

كما وجدت الدراسة فروقًا دالة إحصائّيًا بني كثافة التعرض لأللعاب اإللكترونية وبني متغير 

االندماج مع شخصيات هذه األلعاب، وجاءت الفروق لصالح مجموعة األطفال كثيفي التعرض 

لأللعاب اإللكترونية. 

تنمية  في  املنزلية  اإللكترونية  األلعاب  دور  حول   :)٢٠٠٩ وادبيس  )اليعقوب  دراسة 

العنف لدى طفل املدرسة االبتدائية بدولة الكويت، هدفت إلى معرفة العالقة بني األلعاب 

اإللكترونية وسلوك العنف لدى األطفال في املرحلة االبتدائية، وقياس درجة العنف باختالف 

متغيرات الدراسة، وجنس الطفل، واملنطقة التعليمية للطالب، ومستوى الوالدين التعليمي، 

الدراسة من  . وتكونت عينة  بهذه األلعاب  اللعب  الطفل في  التي يقضيها  الزمنية  واملدة 

)43٧( ولي أمر و)43٧( طفاًل، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، أما أدوات 

الدراسة فتكونت من االستبانة واألسئلة املفتوحة وتوصلت إلى أن هناك عالقة ذات داللة 

إحصائية بني ممارسة األلعاب اإللكترونية وسلوك العنف لدى األطفال في املرحلة االبتدائية 

في دولة الكويت، وأن لها دورًا في تنمية سلوك العنف لديهم، كذلك بينت الدراسة وجود 

عالقة بني عدد ساعات ممارسة هذه األلعاب البالغة أربع ساعات يومّيًا وسلوك العنف، 

والنفسية،  اجلسمية  الطفل وصحته  على  السلبية  اآلثار  من  جملة  عن  الدراسة  وحتدثت 

فضاًل عن العدوان، والعزلة، وعدم التكيف مع اآلخرين، باإلضافة إلى آثارها السلبية على 

املجتمع ومنظومته القيمية.

دراسة )احلشاش:٢٠٠٨( اجتهت إلى معرفة أثر ممارسة بعض األلعاب اإللكترونية 

الكويت،  بدولة  احلكومية  املدارس  في  الثانوية  املرحلة  طلبة  لدى  العدواني  السلوك  في 

وتكونت عينة الدراسة من )54( طالبًا من طلبة الصف احلادي عشر في مدرسة عبد الله 
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التعليمية، ومت تعيينهم عشوائّيًا في  العاصمة  للبنني من مدارس منطقة  الثانوية  العتيبي 

مجموعتني متساويتني: جتريبية وضابطة. ولإلجابة عن أسئلة الدراسة مت تطوير مقياس 

للسلوك العدواني، واستخرجت دالالت الصدق والثبات له. واستخدم حتليل التباين املشترك 

.وتوصلت  الدراسة  فرضية  الختبار   )MANCOVA( التابعة  املتغيرات  متعدد  األحادي 

نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات طلبة املجموعة 

التجريبية ومتوسط درجات طلبة املجموعة الضابطة في السلوك العدواني لدى طلبة املرحلة 

الثانوية في املدارس احلكومية بدولة الكويت تعزى ألثر ممارسة بعض األلعاب اإللكترونية، 

ولصالح طلبة املجموعة التجريبية.

هدفت  العوملة"  زمن  في  اإللكترونية  "األلعاب  بعنوان   )٢٠٠٨ )شحروري:  دراسة 

ف على أثر األلعاب اإللكترونية على العمليات االنفعالية وأثر مشاهدة  الدراسة إلى التعرُّ

التلفاز على سلوك األطفال، وبينت الدراسة أن الذين يشاهدون التلفاز لفترات طويلة يبذلون 

جهدًا قلياًل في الواجبات املدرسية وأقل مشاركة للعب مع أصدقائهم ونشاطاتهم وهواياتهم 

آثارًا سلبية  فيترك  أما احملتوى  لفترات قصيرة.  التلفاز  الذين يشاهدون  أولئك  أقل من 

بغض النظر عن مدة العرض. فعلى سبيل املثال البرامج التي حتتوي على مشاهد عنف 

أظهرت زيادة العدوان واخلوف لدى األطفال، إذ عملت هذه البرامج على تشجيع املشاهدين 

الصغار على العنف وزادت من شهيتهم للعنف أكثر، ومن جهة أخرى فإن التلفاز التربوي 

أظهر تعلم مهارات و اجتاهات اجتماعية، كما أظهرت الدراسة ارتباطًا بني ألعاب الفيديو 

اللعب  أن  الدراسات  أظهرت  كما  والنشاطات،  العدوانية،  واألفعال  واالنفعاالت  واألفكار 

بألعاب الفيديو واحلاسوب لفترات طويلة تضع األطفال في خطر البدانة ، ونوبات متكررة 

من التوتر، وإجهاد العينني. 

لعبة  العدواني وبني ممارسة  السلوك  "العالقة بني  بعنوان  )الرميان: ٢٠٠٧(  دراسة 

البالي ستيشن" هدفت إلى التعرف على العالقة بني السلوك العدواني وبني ممارسة لعبة 

البالي ستيشن، وبعد عملية إجراء التحليل اإلحصائي الالزمة وتطبيق إجراءات الدراسة 

على استبانة أعدتها الباحثة مكونة من )٢3( فقرة مت احلصول على النتائج التالية: وجود 

عالقة بني ممارسة لعبة "Grand Theft Auto" وبني السلوك العدواني؛ حيث بلغت معامالت 

الذات=  العدوان على   ، )العدوان على اآلخرين =43.٠  العدواني  السلوك  أبعاد  ارتباط 

٠.4٠ ، العدوان على املمتلكات العامة= ٠.33( وكذلك بلغت العالقة بني السلوك العدواني 
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)الدرجة الكلية( ودرجة ممارسة تلك اللعبة ٠.43 وخرجت الدراسة بالعديد من التوصيات 

كان أهمها ضرورة مراقبة األسرة لأللعاب التي ميارسها أطفالهم وحتديد ساعات لعب 

وعلى  األلعاب،  هذه  مخاطر  إلى  التنبيه  في  املدرسني  دور  إلى  أشارت  وكذلك  األطفال، 

اجلهات املروجة لتلك األلعاب أن تتحمل مسئوليتها جتاه ما تصدره لألطفال. 

وكشفت الدراسة التي أجراها )Vincent & Rebecca:2005( عن مدى تأثير لعبة الفيديو 

الباحثان املنهج  العدواني ألطفال املرحلة االبتدائية ، وقد استخدم  على األفكار والسلوك 

التجريبي ملناسبته لطبيعة الدراسة؛ حيث قسمت عينة الدراسة إلى مجموعتني متساويتني؛ 

إحداهما جتريبية واألخرى ضابطة . وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية 

التي طبق  البرنامج املقترح واملجموعة الضابطة  التي طبق عليها  التجريبية  بني املجموعة 

عليها برنامج األلعاب اإللكترونية فيما يتعلق مبستوى منو سلوك العنف لدى األطفال لصالح 

املجموعة التجريبية؛ مما يدل على أن البرنامج املقترح له تأثير إيجابي وهو املساهمة في 

اختيار البرنامج والتوجيه على ذلك . 

دراسة )Kevin Browne & Catherine Hamilton:2005( هدفت هذه الدراسة إلى 

العدواني، مستخدمة  بالسلوك  العنف اإلعالمي على األطفال والشباب وعالقته  أثر  بحث 

منهج املسح بالعينة. وقد أجريت هذه الدراسة على عينة قوامها)١٠٠( طفل وطفلة مقسمة 

إلى مجموعتني: األولى: )من امليالد- حتى ١٦ سنة(. والثانية: )مرحلة املراهقة من ١٢-

١٧ سنة(. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن احملتوى العنيف يزيد 

من احتمال السلوك العدواني خصوصًا لدى الذكور من املجموعتني، وأن لغة العنف في 

التلفزيون وألعاب الفيديو وألعاب الكمبيوتر تؤثر جوهرّيًا على املعتقدات واألفكار واملشاعر 

تأثيرًا قصير املدى يزيد من احتمال السلوك العدواني لدى األطفال ، وأن هذه التأثيرات 

تصبح طويلة املدى مع طول مدة تعرض الطفل لهذا العنف اإلعالمي. 

بني  العالقة  على  التعرف  إلى  هدفت   .)Funk، Buchman & Jenks:2002( دراسة 

التعرض الطويل املدى لأللعاب العنيفة والعنف عند األطفال، واستخدمت املنهج التجريبي 

الذي حاولت من خالله تعريض املجموعة التجريبية لتجربة لعبة عنيفة مثل جيمس بوند، 

ثم لعبة سلمية مثل سباق السيارات. وطبقت هذه الدراسة على عينة قوامها )٦٦( طفاًل، 

تتراوح أعمارهم بني 5-١٢ عامًا، وتوصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها: كلما زاد معدل 

لعبة  العدوان لدى الطفل . وأن سلوك الطفل بعد  العنيفة زاد مستوى  التعرض لأللعاب 
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سباق السيارات حقق نسبة منخفضة على مقياس العدوان مقارنة مبزاولة لعبة جيمس بوند 

التي سجلت نسبة عالية على مقياس العدوان.

التعقيب على الدراسات السابقة 
بالنظر إلى الدراسات السابقة، يالحظ أن هذه الدراسات تناولت األلعاب اإللكترونية 

وتأثيرها على سلوك األطفال سواء كان إيجابّيًا أو سلبّيًا، فمن النواحي اإليجابية بينت 

بعض الدراسات أن ممارسة األلعاب اإللكترونية مصدر مهم لتعليم الطفل بحيث يصبح 

املجتمع، كما أن هذه األجهزة تعطي فرصة  انخراطًا في  أكثر حيوية ونشاطًا، وأسهل 

للطفل ليتعامل مع التقنية احلديثة، مثل اإلنترنت وغيرها من الوسائل احلديثة، كما أنها 

تعلمه التفكير العلمي الذي يتمثل في وجود مشكلة ثم التدرج حللها، بينما كان القاسم 

املشترك في هذه الدراسات أن األلعاب اإللكترونية حتتوي على عنف ال َحدَّ له وميارس 

دون مسوغ إضافة إلى اعتمادها على التسلية واالستمتاع بقتل اآلخرين وتدمير أمالكهم 

واالعتداء عليهم من دون وجه حق، وتعلم األطفال أساليب ارتكاب اجلرمية وفنونها وحيلها 

وتنمي في عقولهم قدرات ومهارات العنف والعدوان التي تقودهم في النهاية إلى ممارستهم 

السلوك العدواني. وفيما يتعلق بالتشابه بني هذه الدراسة والدراسات السابقة، فعلى حد 

علم الباحثة لم جتد أي دراسة متاثل هذه الدراسة. 

الطريقة واإلجراءات:
الباحثة في حتديد  اتبعتها  التي  واإلجراءات  الطرق  الدراسة  يتناول هذا اجلزء من 

منهج ومجتمع الدراسة والعينة وشرح اخلطوات واإلجراءات العملية في بناء أداة الدراسة 

ووصفها، ثم شرح مخطط تصميم الدراسة ومتغيراتها، واإلشارة إلى أنواع االختبارات 

اإلحصائية التي استخدمت في الدراسة.

منهجية الدراسة: 
في ضوء طبيعة الدارسة والبيانات املراد احلصول عليها، استخدمت الباحثة املنهج 

الوصفي التحليلي الذي يصف الظاهرة كما هي في الواقع، ويعبر عنها تعبيًرا كمّيًا وكيفيّاً 

بحيث يؤدي ذلك إلى الوصول إلى فهم لعالقات هذه الظاهرة، إضافة إلى الوصول إلى 

استنتاجات وتعميمات تساعد على تطوير الواقع املدروس.
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احملافظات  أطفال  أمور  أولياء  من  الدراسة  مجتمع  ن  تكوَّ الدراسة:  وعينة  مجتمع 
من  مكونة  عينة  على  الدراسة  وأجريت  جنني(،  نابلس،  )طولكرم،  فلسطني  في  الشمالية 

)١5٠( من أولياء األمور، وقد مت اختيار العينة بطريقة العينة العشوائية، واجلداول )١()٢(

)3()4()5( توضح وصفًا لعينة الدراسة تبعًا ملتغيراتها املستقلة.

1. متغير اجلنس
اجلدول )1(

توزيع عينة الدراسة تبعًا ملتغير اجلنس

النسبة املئويةالتكراراجلنس

45.3 %68ذكر

54.7 %82أنثى

 100 %150املجموع العام

2. متغير املستوى التعليمي
اجلدول )2(

توزيع عينة الدراسة تبعًا ملتغير املستوى التعليمي

النسبة املئويةالتكراراملستوى التعليمي

28.7 %43ثانوية عامة

24.0 %36دبلوم

47.3 %71بكالوريوس

 100 %150املجموع العام
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3. متغير احملافظة
اجلدول )3(

توزيع عينة الدراسة تبعًا ملتغير احملافظة

النسبة املئويةالتكراراحملافظة

42.8 %79طولكرم

42.7 %53نابلس

14.5 %18جنني

100 %150املجموع العام

4. متغير دخل األسرة 
اجلدول )4(

توزيع عينة الدراسة تبعًا ملتغير الدخل

النسبة املئويةالتكراردخل األسرة

27.5 %60أقل من ١5٠٠

41.9 %52من ١5٠٠-٢5٠٠

30.6 %38أكثر من ٢5٠١

100 %150املجموع العام

5.متغير العمر
اجلدول )5(

توزيع عينة الدراسة تبعًا ملتغير العمر

النسبة املئويةالتكرارالعمر

27.4 %60من ٢5-3٠

40.3 %50من 35-3١

32.3 %40من 3٦ فما فوق

100 %150املجموع العام



34
مجلة الطفولة والتنمية -ع 29 / 2017

أداة الدراسة:
بعد اطالع الباحثة على عدد من الدراسات السابقة واألدوات املستخدمة فيها، قامت 

بتطوير استبانة خاصة من أجل التعرف على أثر األلعاب اإللكترونية على مستوى العنف 

من  النهائية  في صورتها  األداة  تكونت  وقد  األمور،  أولياء  نظر  وجهة  من  األطفال  عند 

جزأْين: األول تضمن بيانات أولية عن املفحوصني متثلت في اجلنس، و املستوى التعليمي، 

األلعاب  أثر  تقيس  التي  الفقرات  تضمن  واآلخر  والعمر؛  األسرة،  ودخل  واحملافظة، 

اإللكترونية على مستوى العنف عند األطفال؛ حيث بلغ عدد هذه الفقرات )١٩( فقرة.

كما مت تصميم االستبانة على أساس مقياس ليكرت اخلماسي، وقد بنيت الفقرات على 

االجتاه اإليجابي وأعطيت األوزان على النحو التالي: 

بدرجة كبيرة جّدًا: خمس درجات.

بدرجة كبيرة: أربع درجات. 

بدرجة متوسطة : ثالث درجات.

بدرجة منخفضة: درجتان.

بدرجة منخفضة جّدًا: درجة واحدة. 

وبذلك تكون أعلى درجة في املقياس ١٩,5= ٩5 

وتكون أقل درجة ١,١٩=١٩ 

صدق األداة: 
تأكدت الباحثة من صدق األداة من خالل عرضها على عدد من احملكمني ذوي اخلبرة 

واالختصاص، وأشاروا إلى صالحية أداة الدراسة.

ثبات األداة:
استخدمت الباحثة ثبات التجانس الداخلي)Consistency( من أجل فحص ثبات أداة 

الدراسة، وهذا النوع من الثبات يشير إلى قوة االرتباط بني الفقرات في أداة الدراسة، ومن 

أجل تقدير معامل التجانس الداخلي؛ استخدمت الباحثة طريقة )كرونباخ ألفا( بعد تطبيق 

االستبانة على العينة االستطالعية من أولياء األمور؛ حيث بلغ معامل الثبات الكلي )ألفا( 

)٧١%(، وهذا يعتبر معامل ثبات مقبواًل ومناسبًا ألغراض الدراسة احلالية.

إجراءات الدراسة :
 لقد مت إجراء الدراسة وفق اخلطوات التالية:
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١-  إعداد أداة الدراسة بصورتها النهائية.

٢- حتديد أفراد عينة الدراسة.

3- توزيع االستبانة.

الرزم  برنامج  باستخدام  البيانات  ومعاجلة  العينة  أفراد  من  االستبانة  جتميع   -4

التالية: اإلحصائية  املعاجلات  باستخدام  وذلك   ،)SPSS( االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية 

املتوسطات احلسابية والنسب املئوية.  -١

٢- اختبار حتليل التباين األحادي.

3- اختبار )ت( ملجموعتني مستقلتني.

4- معادلة كرونباخ ألفا لقياس الثبات.

5 -التمثيل البياني للمتغيرات املستقلة.

٦- اختبار LSD للمقارنات البعدية.

تصميم الدراسة:
تضمنت الدراسة املتغيرات التالية: 

املتغيرات املستقلة: )اجلنس وله مستويان)ذ،ث(. املستوى التعليمي وله ثالثة مستويات 

ثانوية عامة، دبلوم، بكالوريوس. احملافظة ولها ثالثة مستويات )طولكرم، نابلس، جنني(. 

أكثر من ٢5٠١  أقل من ١5٠٠، من ١5٠٠- ٢5٠٠،  ثالثة مستويات  وله  األسرة  دخل 

شيقل، العمر وله ثالثة مستويات )من ٢5-3٠، من 3١-35، من 3٦ فما فوق(. 

املتغير التابع: الفقرات التي تقيس أثر األلعاب اإللكترونية على مستوى العنف عند 

األطفال. 

 )SPSS( املعاجلات اإلحصائية: مت استخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية

وذلك باستخدام املعاجلات اإلحصائية التالية: )املتوسطات احلسابية واالنحراف املعياري 

و   ،)Independent-SamplesT-test( مستقلتني  ملجموعتني  ت  واختبار  املئوية،  والنسب 

.)One Way ANOVA(األحادي التباين  حتليل 

نتائج الدراسة ومناقشتها:
أواًل: النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الرئيس:

أولياء  نظر  وجهة  من  األطفال  عند  العنف  مستوى  على  اإللكترونية  األلعاب  أثر  ما 

فلسطني؟  في  الشمالية  باحملافظات  األمور 
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من أجل اإلجابة عن هذا السؤال، استخدمت املتوسطات احلسابية والنسب املئوية 

لكل فقرة. من حيث درجة تاثير العامل واملعيار كالتالي: درجة منخفضة جّدًا أقل من %5٠، 

درجة منخفضة من 5٠-5٩.٩%،درجة متوسطة من % ٩.٩-٦٦٠، درجة كبيرة من %- 

٩.٩-٧٧٠، درجة كبيرة جّدًا من ٨٠% وأكثر. 

جدول )6(
املتوسطات احلسابية والنسب املئوية ودرجة االستجابة: ألثر األلعاب اإللكترونية على 

مستوى العنف عند األطفال من وجهة نظر أولياء األمور 
الرقم الرتبة

باالستبانة

أثر األلعاب اإللكترونية على مستوى

العنف عند األطفال

درجة %املتوسطات

االستجابة

١5

استخدام األطفال األلعاب اإللكترونية العنيفة جتعل 

كبيرة جدًا3.١٨.٨٠سلوكهم أكثر عدوانية.

٢3

تفاعل األطفال مع األلعاب اإللكترونية العنيفة يؤدي إلى 

كبيرة 3.١٦.٧٩توترهم نفسّيًا .

3١٧

ممارسة األلعاب اإللكترونية العنيفة من قبل األطفال 

تؤدي بهم إلى تكوين مجموعات متارس سلوكًا غير 

كبيرة 3.١٢.٧٨سوي.

4١5

ممارسة األلعاب االكترونية يؤثر سلبًا باحترام األبناء 

كبيرة 3.١٢.٧٨ألبائهم.

5١

يقلد األطفال ما يشاهدونه من عنف في األلعاب 

كبيرة 3.٠4.٧٦اإللكترونية العنيفة بإحلاق األذى اجلسدي بأنفسهم.

٦١٦

ممارسة األلعاب اإللكترونية العنيفة يخلق حالة من 

كبيرة 3.٠3.٧٦الفوضى واإلرباك في األسرة.

٧١٠

األطفال الذين يشاهدون األلعاب اإللكترونية العنيفة 

كبيرة٢.٩3.٧3لديهم ميل كبير لتكسير محتويات املنزل.

٨٢

األلعاب اإللكترونية العنيفة تؤدي إلى نفسية سيئة 

كبيرة٢.٩٢.٧3لألطفال.

٩١4

يطبق الطفل ما يشاهده في األلعاب اإللكترونية العنيفة 

كبيرة٢.٩٠.٧3بتكسير األلعاب التي ميتلكها.

١٠٩

اللعب باأللعاب اإللكترونية العنيفة على مدار الساعة يولد 

كبيرة٢.٨5.٧١العنف عند األطفال.

١١١٨

تفاعل األطفال مع األلعاب اإللكترونية العنيفة تؤدي إلى 

كبيرة٢.٨٢.٧١زيادة عصبيتهم وعنادهم.
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١٢١٩

ممارسة األلعاب اإللكترونية العنيفة من قبل األطفال من 

كبيرة٢.٧٨.٧٠شأنها أن تولد لديهم حب السيطرة والتملك.

١3٨

يطبق األطفال السلوكيات التي يرونها في األلعاب 

متوسطة٢.٧3.٦٨اإللكترونية العنيفة مع زمالئهم في املدرسة.

١4١٢

األلعاب اإللكترونية العنيفة لها تأثير سلبي على تعامل 

متوسطة٢.٧١.٦٨األطفال مع إخوأنهم وأقرأنهم.

١54

األطفال الذي ميارسون األلعاب اإللكترونية العنيفة لديهم 

متوسطة٢.٧٠.٦٨ميل لالنحراف األخالقي.

١٦٦

يبقى الطفل غير متفاعل مع األسرة بسبب انشغاله 

متوسطة٢.٦٧.٦٧باأللعاب اإللكترونية العنيفة.

١٧٧

يؤثر الطفل الذي ميارس األلعاب اإللكترونية على إخوته 

متوسطة٢.٦3.٦٦من خالل تقليدهم لتصرفاته. 

١٨١3

األلعاب اإللكترونية التي تتضمن ايحاءات جنسية تزيد 

متوسطة٢.4٩.٦٢مستوى العنف عند األطفال. 

١٩١١

األلعاب اإللكترونية التي تتضمن مشاهد العنف تولد لدى 

متوسطة٢.45.٦١الطفل اجتاهًا ذهنّيًا عدوانّيًا.

الرقمالرقم٢.٨5٧الدرجة الكلية   

الرقمالرقمالرقمالرقم٠.٧١

الرقمالرقمالرقمالرقمكبيرة

يتضح من خالل اجلدول رقم )٦( أن درجة االستجابة كانت )كبيرة جدًا( على الفقرة 

رقم )5( حيث وصلت النسبة املئوية إلى )٨٠% فأعلى(، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى 

طبيعة املرحلة العمرية ففي مرحلة الطفولة يقلد األطفال كل شيء يقع حتت مالحظتهم؛ 

التفاعل  بتقليد كل ما يسمع أو يشاهد. ومبا أن األلعاب اإللكترونية توفر فرصة  فيقوم 

فهي تتيح لهم تقليدها ألنهم غالبًا ما مييلون إلى تقليد املواقف االنفعالية وهذا ما يطلق 

عليه علماء النفس "التقليد بالعطف االبتدائي السلبي"، ونتيجة الستخدامهم األلعاب العنيفة 

يصاب األطفال بتبلد اإلحساس باآلخرين ويصبح محور اهتمامه التفوق في تقليد ما يراه 

الذين  فاألطفال  اآلخرين.لذلك  على  الواقع  اخلطر  في  التفكير  دون  عنيفة  سلوكيات  من 

يشاهدون هذه املشاهد العنيفة على امتداد فترات طويلة تصبح جزءًا أصياًل من سلوكه. 

وهنا تكمن اخلطورة، ألن األطفال يطورون من املشاهد العنيفة التي يشاهدونها لتصبح 

سلوكًا ممارسًا فيما بعد .
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وكانت درجة االستجابة )كبيرة( على الفقرات رقم )١،٢،3،٩،١٠،١5،١٧،١٦،١٩،١٨(؛ 

حيث تراوحت النسبة املئوية لالستجابة ما بني )٧٠%-٧٩.٩%(، وتعزو الباحثة هذه النتيجة 

واملهارة  واملعرفة  االستعداد  ينقصهم  احلالي  الوقت  في  األمور  أولياء  كثيرًا من  أن  إلى 

كنوع  أطفالهم  يطلبه  ما  بتوفير  فيقومون  معهم  التعامل  وكيفية  األبناء  تربية  مجال  في 

من االهتمام بهم، دون إدراك لطبيعة وخصائص املرحلة العمرية التي مير بها أبناؤهم، 

وكذلك انخفاض الوعي مبخاطر وسلبيات األلعاب اإللكترونية العنيفة إضافة إلى انشغالهم 

عن أبنائهم بأمور حياتية أخرى. و كانت درجة االستجابة )متوسطة( على الفقرات رقم 

بني)٦٠%-٦٩.٩%(،  ما  لالستجابة  املئوية  النسبة  تراوحت  )٨،٦،٧،١3،١١،١٢،4( حيث 

األهل  يتعمد  التي  األخالقية  القيم  منظومة  إلى  عام  بشكل  النتيجة  هذه  الباحثة  وتعزو 

غرسها في نفوس أبنائهم منذ نعومة أظافرهم، وقبل أن يتمكن أبناؤهم من إتقان استخدام 

األجهزة اإللكترونية التي متارس من خاللها هذه األلعاب فيكون الضبط الداخلي هو من 

يحكم معظم سلوكياتهم. 

ثانيًا : النتائج المتعلقة بالفرضية األولى والتي نصها

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )≥0.05a( في مستوى العنف 

لدى األطفال نتيجة ممارستهم األلعاب اإللكترونية تعزى إلى متغير اجلنس)ذ،ث(.

 Independent من أجل فحص الفرضية مت استخدام اختبار)ت( ملجموعتني مستقلتني

T-test، ونتائج اجلدول رقم )٧( تبني ذلك.

جدول )7(
نتائج اختبار ت ملستوى العنف لدى األطفال نتيجة ممارستهم األلعاب اإللكترونية من 

وجهة نظر أولياء األمور تبعًا ملتغير اجلنس

تأنثى العدد = ٨٢ذكر العدد = ٦٨

احملسوب

درجة

الداللة
االنحراف املعيارياملتوسطاالنحراف املعيارياملتوسط

٢,٨53٧,٢,٨٦3٧,٠,٢١٠,٨٨

يتضح من خالل اجلدول رقم )٨( أن قيمة ت احملسوبة قد كانت )٠.٨٨( وهذه القيمة 
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أكبر من درجة الداللة )٠.٠5( أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

)α 0.05≥( في مستوى ممارسة العنف لدى األطفال نتيجة ممارستهم األلعاب اإللكترونية 

من وجهة نظر أولياء األمور تبعًا ملتغير اجلنس، وبذلك نقبل بالفرضية الصفرية على أنه ال 

توجد فروق ذات داللة إحصائية.

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن كال اجلنسني قد حظَي بالفرص نفسه من استخدامه 

للتسلية اإللكترونية، فلم تعد األلعاب اإللكترونية حكرًا على الذكور دون اإلناث إضافة إلى 

أن معظم األلعاب اإللكترونية تلفت نظر األطفال بغض النظر عن جنسهم ملا تتمتع به من 

عناصر التشويق، وكذلك فإن أولياء األمور يوفرون هذه األلعاب باعتبارها ألعاب يشترك 

مبمارستها جميع األبناء. وتختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة )Hofferth،2010( حيث 

بينت نتائج الدراسة أن اإلناث أكثر استخدامًا لأللعاب اإللكترونية لكن دون أن تبني مستوى 

 )Kevin Browne & Catherine Hamilton:2005( دراسة  بينت  بينما   . لديهن  العنف 

)القماز:٢٠١٢( وأظهرت  . وجاءت دراسة  الذكور  العدواني عند  السلوك  تزايد احتمالية 

فرق اجلنس حيث مُيضي األوالد الوقت األكثر في لعب ألعاب الفيديو أكثر من الفتيات. 

ثالثًا: النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية والتي نصها

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )≥0.05a( في مستوى العنف لدى 

األطفال نتيجة ممارستهم األلعاب اإللكترونية تعزى ملتغير املستوى التعليمي. 

دول)8( ج

اب  ع ل م الأ ه ت ارس م ة م ج ي ت ال ن ف ط دى الأ ف ل ن ع وى ال ت س م ة ل ي اب س ح ات ال ط وس ت م ال

ي م ي عل ت وى ال ت س م ري ال غ ت م ًا ل ع ب ور ت م اء الأ ي ر أول ظ ة ن ه ن وج ة م ي ون رت ك ل الإ

بكالوريوس = ٧١دبلوم = 3٦ثانوية عامة = 43

٢,٨٨٢,٨٢٢,٨٨
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جدول رقم )9(
نتائج حتليل التباين األحادي ملستوى العنف لدى األطفال نتيجة ممارستهم األلعاب 

اإللكترونية من وجهة نظر أولياء األمور تبعًا ملتغير املستوى التعليمي

املستوى 

التعليمي

مصدر

التباين

درجات 

احلرية

مجموع مربع 

االنحرافات

متوسط

االنحراف

ف 

احملسوبة

درجة

الداللة

3.٠٦٧٠.٢٢٠١.54٠,٢بني املجموعات
داخل 

املجموعات
١4٦٢٠.٨٠٠.١43

١4٩٢٠,٩5املجموع

يتضح من خالل اجلدول رقم )٩( أن قيمة درجة الداللة قد كانت )٠.٢(. وهذه القيمة 

أصغر من )0.05( أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )α≤0.05( في 

أولياء  نتيجة ممارستهم األلعاب اإللكترونية من وجهة نظر  العنف لدى األطفال  مستوى 

األمور تبعًا ملتغير املستوى التعليمي.

يشعرون  األمور  أولياء  من  كبيرة  نسبة  إن  حيث  ومتوقعة  طبيعية  النتيجة  وهذه 

مبسؤوليتهم جتاه أبنائهم، ويقومون بترجمة هذه املسئولية من خالل توفير معظم الكماليات 

ظل  في  ألبنائهم  أساسّيًا  متطلبًا  أصبحت  كونها  اإللكترونية،  األلعاب  ومن ضمنها  لهم 

تراجع األلعاب التقليدية .إضافة إلى أن الكثير من أولياء األمور يرى في اقتناء هذه األلعاب 

دُّ من خروج الطفل خارج املنزل أو كبديل ألخذ أبنائه في  اإللكترونية بعض الفوائد كأن حَتُ

رحلة؛ نظرًا إلى أنه مشغول ولديه كثير من االرتباطات؛ وبالتالي يحرص على توفير كل ما 

يريده الطفل .

رابعًا : النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة والتي نصها

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )α 0.05≥( في مستوى العنف لدى 

األطفال نتيجة ممارستهم األلعاب اإللكترونية تعزى ملتغير احملافظة.

من أجل فحص الفرضية مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي ANOVA حيث 

نتائج   )١١( رقم  اجلدول  يوضح  بينما  احلسابية  املتوسطات   )١٠( رقم  اجلدول  يوضح 

اختبار حتليل التباين األحادي.
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جدول)10(

ونية من  لكرت لعاب الإ طفال نتيجة ممارستهم الأ المتوسطات الحسابية لمستوى العنف لدى الأ

وجهة نظر أولياء أمورهم تبعًا لمتغري المحافظة

جنني = ١٨نابلس = 5,3طولكرم =  ٧٩

٢,٥٨٢,٧٦٢,٨٣

جدول رقم )11(
نتائج تحليل التباين األحادي ملستوى العنف لدى األطفال نتيجة ممارستهم األلعاب اإللكرتونية 

من وجهة نظر أولياء أمورهم تبعًا ملتغري املحافظة

املحافظة

مصدر

التباين

درجات 

احلرية

مجموع مربع 

االنحرافات

متوسط

االنحراف

ف 

احملسوبة

درجة

الداللة

٢٢٩5٠٩٨٢,5٩٠,٠٩بني املجموعات

داخل 

املجموعات
١4٧5٦٨٠3٨

١4٩٨٦٢املجموع

يتضح من خالل اجلدول رقم )١١( أن قيمة درجة الداللة قد كانت )٠٩.( وهذه القيمة 

أكبر من )0.05( أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )α 0.05≥( في 

أولياء  نتيجة ممارستهم األلعاب اإللكترونية من وجهة نظر  العنف لدى األطفال  مستوى 

أمورهم تبعًا ملتغير احملافظة. 

بني  اإللكترونية  األلعاب  ثقافة  انتشار  سرعة  إلى  النتيجة  هذه  الباحثة  وتعزو 

األطفال وانتشار محال بيع األلعاب اإللكترونية بشكل كبير مبختلف أشكالها وأحجامها 

واستعماالتها، وهذا االنتشار ال يتحدد مبحافظة دون األخرى باعتباره ثقافة مجتمعية، 

اقتناء هذه األلعاب اإللكترونية،  االنتشار طلب متزايد من قبل األطفال على  ويقابل هذا 

فتحت مطالب وإصرار األطفال يرضخ أولياء األمور لتلبية رغباتهم، وخصوصًا أنه ال يوجد 

متنفس لهؤالء األطفال مثل أماكن اللهو والترفيه بسبب ما تتعرض له املناطق الفلسطينية 

من ضغوط بسبب االحتالل .
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خامسًا: النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة والتي نصها

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )α 0.05≥( في مستوى العنف عند 

األطفال نتيجة ممارستهم األلعاب اإللكترونية تعزى إلى متغير دخل األسرة .

من أجل فحص الفرضية مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي ANOVA حيث 

نتائج   )١3( رقم  اجلدول  يوضح  بينما  احلسابية،  املتوسطات   )١٢( رقم  اجلدول  يوضح 

اختبار حتليل التباين األحادي.

جدول )12(
املتوسطات احلسابية ملستوى العنف عند األطفال نتيجة ممارستهم األلعاب

اإللكترونية تبعًا ملتغير دخل األسرة

أكثر من ٢5٠٠ شيكلمن ١5٠٠ - ٢5٠٠ شيكلأقل من ١٥٠٠ شيكل

٢,٨٨٢,٥٤٢٩4

جدول رقم )13(
نتائج حتليل التباين األحادي ملستوى العنف عند األطفال نتيجة ممارستهم 

األلعاب اإللكترونية تبعًا ملتغير دخل األسرة

دخل األرسة

مصدر

التباين

درجات 

احلرية

مجموع مربع 

االنحرافات

متوسط

االنحراف

ف 

احملسوبة

درجة

الداللة

٢١,١١٠3٧٠4,١١٠١٨بني املجموعات

داخل 

املجموعات
١4٧١٩,٨4٧١3٦

١4٩٢٠,٩5٧املجموع

يتضح من خالل اجلدول رقم )١3( أن قيمة درجة الداللة قد كانت )٠١٨.( وهذه القيمة 

 )≤0.05 α( أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ،)أصغر من القيمة )٠.٠5

ملستوى العنف عند األطفال نتيجة ممارستهم األلعاب اإللكترونية تبعًا ملتغير دخل األسرة، 

وبذلك نأخذ الفرضية البديلة على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية.
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جدول رقم )14(
نتائج إختبار "LSD" للمقارنات البعدية لداللة الفروق ملستوى العنف عند األطفال 

نتيجة ممارستهم األلعاب اإللكترونية تبعًا ملتغير دخل األسرة

أقل من ١٥٠٠ شيكل
من ١5٠٠ - ٢5٠٠ 

شيكل
أكثر من ٢5٠٠ شيكل

٠,٣٣٠,5٨*٢,٨٨أقل من ١٥٠٠ شيكل

٠,٣٩*من ١٥٠٠ - ٢٥٠٠ شيكل

أكرث من ٢٥٠١ شيكل 

يتضح من اجلدول )١4( وجود فروق بني دخل األسرة أقل من ١5٠٠شيكل ودخل 

األسرة من ١5٠٠ - ٢5٠٠ شيكل ، لصالح دخل األسرة من ١5٠٠ - ٢5٠٠ شيكل، 

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى طبيعة االستهالك لدى األسرة ذات الدخل املنخفض يرتكز 

على إشباع احلاجات األساسية ألبنائها، بينما األسر ذات الدخل املرتفع تنفق من دخلها 

على الكماليات إلشباع حاجات أبنائها ومن ضمنها شراء األلعاب اإللكترونية لهم.

وبالنسبة إلى النتيجة الثانية وهي: وجود فروق بني دخل األسرة من ١5٠٠ - ٢5٠٠ 

شيكل ودخل األسرة أكثر من ٢5٠١ شيكل لصالح أكثر من ٢5٠١ شيكل وتعزو الباحثة 

هذه النتيجة إلى أنه كلما ارتفع دخل األسرة زاد إنفاقها على الكماليات، وهذا ما يعزز 

التفسير في النتيجة األولى، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة بريطانية نشرتها 

مجلة ذي النيست )نقاًل عن أبي جراح،١4٢5هـ(. 

سادسًا: النتائج املتعلقة بالفرضية الخامسة التي نصها
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )٠.٠5≥ α( في مستوى العنف عند 

األطفال نتيجة ممارستهم األلعاب اإللكترونية تعزى إلى متغير العمر.

جدول )15(
املتوسطات احلسابية ملستوى العنف عند األطفال نتيجة ممارستهم األلعاب

اإللكترونية تعزى إلى متغير العمر

من 3٦ فما فوقمن 3١ - 35من ٢٥ - ٣٠

٢,٨٨٢,٨٢٢,٩٠
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جدول رقم )16(
نتائج حتليل التباين األحادي ملستوى العنف عند األطفال نتيجة ممارستهم األلعاب 

اإللكترونية تعزى إلى متغير العمر

العمر

مصدر

التباين

درجات 

احلرية

مجموع مربع 

االنحرافات

متوسط

االنحراف

ف 

احملسوبة

درجة

الداللة

3,٠٦٧,٠٢٢,٩٢,١٥٦بني املجموعات

١4٦٢٠,٨٠,١43داخل املجموعات

١4٩٢٠,٩5املجموع

يتضح من خالل اجلدول رقم )١٦( أن قيمة درجة الداللة قد كانت )٠.١5٦( وهذه 

 )α≤0.05( أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند الدرجة ،)القيمة أكبر من )٠.٠5

ملستوى العنف عند األطفال نتيجة ممارستهم األلعاب اإللكترونية تعزى إلى متغير العمر، 

وبذلك نرفض الفرضية الصفرية على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية.

جدول رقم )17(
نتائج إختبار "LSD" للمقارنات البعدية لداللة الفروق ملستوى العنف عند األطفال 

نتيجة ممارستهم األلعاب اإللكترونية تعزى إلى متغير العمر

من ١٦ فما فوقمن ١١ - ١5من ٥ - ١٠العمر

٠,٣٣٠,5٨*٢,٨٨أقل من ٥ - ١٠

٠,٣٩*من ١١ - ١٥

من ١٦ فام فوق

العمر  فئات  ١١-١5وبني  من  العمر  فئات  بني  فروق  وجود   )١٧( جدول  من  يتضح 

من ١٦ فما فوق لصالح ١٦فما فوق، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أنه كلما زاد عمر 

املستخدمني األلعاب اإللكترونية أدركوا مخاطر وتبعيات هذه األلعاب . وتتفق نتائج هذه 

الدراسة مع دراسة كل من دراسة )حجازي:٢٠١٠( حيث أشارت إلى غلبة السلوكيات 

دراسة  و  سنة.   ٩-١٢ من  العمرية  املرحلة  أطفال  لدى  اإللكترونية  األلعاب  في  السلبية 

داللة إحصائية بني ممارسة  ذات  هناك عالقة  أن  بينت  أدبيس )٢٠٠٩( حيث  )اليعقوب 

األلعاب اإللكترونية وسلوك العنف لدى األطفال في املرحلة االبتدائية. و كذلك الدراسة التي 

أجراها )Vincent & Rebecca:2005( حيث بينت تأثير لعبة الفيديو على األفكار والسلوك 

االبتدائية.  املرحلة  العدواني ألطفال 
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التوصيات: 
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة توصي الباحثة مبا يأتي:

ضرورة بث الوعي بني أولياء األمور مبخاطر األلعاب اإللكترونية . . ١

مناسبتها . ٢ ومدى  أطفالهم  ميارسها  التي  اإللكترونية  األلعاب  لطبيعة  األهل  مراقبة 

 . العمرية  ملرحلتهم 

وجود رقابة على املتاجر التي تبيع مثل هذه األلعاب العنيفة؛ للحد من انتشارها. . 3

التركيز على أولياء األمور من ذوي الدخل املرتفع بضرورة مراقبة صرف األموال التي . 4

يعطونها ألبنائهم وتوجيههم لعدم اإلنفاق املتزايد على شراء هذه األلعاب.

املراجع العربية:
أبو اخلير، جنوى ابراهيم أحمد. )٢٠١١(. عالقة ممارسة ألعاب الفيديو واإلنترنت ببعض اخلصائص   -

املعرفية والالمعرفية لتالميذ احللقة األولى من التعليم األساسي، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية 

التربية، جامعة القاهرة. 

دار  العام،  الدولي  والقانون  اإلسالمية  الشريعة  في  الطفل  حقوق  مفهوم  جويلي،سعيد.)٢٠٠١(.   -

بيروت.  العربية،  النهضة 

حجازي، نهاد فتحي سليمان. )٢٠١٠(. القيم التي تعكسها األلعاب اإللكترونية وتأثيرها على األطفال:   -

دراسة مسحية، كلية اإلعالم، قسم اإلذاعة والتلفزيون، جامعة القاهرة. 

احلشاش، دالل عبد العزيز. )٢٠٠٨(. أثر ممارسة بعض األلعاب اإللكترونية في السلوك العدواني لدى   -

طلبة املرحلة الثانوية في املدارس احلكومية بدولة الكويت، رسالة ماجستير كلية التربية، الكويت.

تالميذ  لدى  العدواني  بالسلوك  اإللكترونية  األلعاب  في  العنف   )٢٠١١( جاسم  شهباء  احلمداني،   -

العراق. تكريت،  جامعة  التربية،  كلية  ماجستير،  رسالة  االبتدائية،  املدارس 

اخلريف،أحمد.)١٩٩3(. جرائم العنف عند األحداث في اململكة العربية السعودية، رسالة ماجستير   -

والتدريب،الرياض. األمنية  للدراسات  العربي  املركز  منشورة،  غير 

اخلليل،أحمد.)١٩٩5(. معجم املصطلحات االجتماعية،دار الفكر اللبناني،ط١،بيروت.  -

ذي النيست نقاًل عن: )أبو جراح، ١4٢5هـ(. طفلك واأللعاب اإللكترونية - مزايا وأخطار )١(.املتميزة:   -

العدد الثالث والعشرون ـ ذو القعدة ١4٢5. 

الرميان، هند بنت صالح. )٢٠٠٧(. العالقة بني السلوك العدواني وبني ممارسة لعبة البالي ستيشن.  -

الزين ، بدرة هوميل. )٢٠١٢(. اإلرهاب في الفضاء اإللكتروني دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه غير   -

العربية. ، جامعة عمان  القانون  كلية   ، منشورة 
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السعد، نورة )٢٠٠5(. اخلطر في ألعاب الفيديو لألطفال. جريدة الرياض. العدد ١34٠٦. الثالثاء ٢٧   -

محرم ١4٢٦هـ - ٨ مارس ٢٠٠5.

الشحروري، مها. )٢٠٠٨(. األلعاب اإللكترونية في زمن العوملة، دار املسيرة للطباعة والنشر، عمان.   -

العناني،حنان.)٢٠٠٢(. اللعب عند األطفال - األسس النظرية والتطبيقية ، دار الفكر للطباعة والنشر   -

والتوزيع، عمان .

القاسم، عبد الرازق بن إبراهيم.)٢٠١١(. العالقة بني ممارسة األلعاب اإللكترونية والسلوك العدواني   -

لدى طالب املرحلة الثانوية مبدينة الرياض، رسالة ماجستير، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام 

محمد بن سعود اإلسالمية.

القماز، محمد عدنان.)٢٠١٢(. األثار االيجابية والسلبية املمكنة للعب ألعاب الفيديو. مقال منشور في   -

 . اإللكترونية موضوع  الصحيفة 

قويدر، مرمي .)٢٠١٢(. أثر األلعاب اإللكترونية على السلوكيات لدى األطفال، رسالة ماجستير ،كلية   -

 .٢ اجلزائر  جامعة  واالعالم،  السياسية  العلوم 

الهدلق، عبد الله عبد العزيز.)٢٠١٠(. إيجابيات وسلبيات األلعاب اإللكترونية ودوافع ممارستها من   -

. الرياض  العام مبدينة  التعليم  نظر طالب  وجهة 

الهدلق، عبد الله بن عبد العزيز.)٢٠١٢(. إيجابيات وسلبيات األلعاب اإللكترونية ودوافع ممارستها   -

الرياض.  العام مبدينة  التعليم  نظر طالب  وجه  من 

اليعقوب، علي، ومنى أدبيس. )٢٠٠٩(. دور األلعاب اإللكترونية املنزلية في تنمية العنف لدى طفل   -

. الكويت  العربية،)١٦(،)5٨(،  التربية  مستقبل  مجلة  الكويت،  بدولة  االبتدائية  املدرسة 
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ظاهرة العنف المجتمعي والمدرسي في الجزائر 
 

د.  سلطان بلغيث  *

إشكالية الدراسة:
ألوانه،  العنف، وأفظع  لقد عرف املجتمع اإلنساني خالل السنوات املاضية أبشع أشكال 

وعاثت آلة التدمير بكل ما أوتيت من قوة وتطور علمي، فسادًا في اإلنسان والتاريخ واملجتمع 

واحلياة.

نسمع  األرض  من  بقعة  كل  وفي  اجلنوب،  وفي  الشمال  في  الغرب،  في  كما  الشرق  ففي 

أصوات االنفجارات اليومية، واحلروب الداخلية واخلارجية وهي حتصد اآلالف من البشر، بأيٍد 

بشرية، ولكنها هذه املرة مصنوعة من )احلديد(، حتى لنظن بأن اإلنسان يقتات على احلرب التي 

أضحت إحدى أهم لغات التخاطب في هذا العصر، وغدا العنف وقودًا يوميًا إلرادة تدمير عبثية 

تتصاعد مبعدل رهيب، فبداًل من السيف والرمح والسكني، انتقل اإلنسان إلى استخدام البارود 

والقنابل واألسلحة الكيماوية واجلرثومية، وأصبح يجلس على مخزن هائل من األسلحة النووية 

يكاد ينفجر في أي حلظة. بل لقد أثبتت شواهد التاريخ أن اإلنسان لم يتورع عن استخدام أقصى 

ما ميلكه من قوة بهدف إرواء غريزة التفوق والغلبة وحتى إفناء اآلخر من الوجود نهائّيًا.

واملجتمع اجلزائري على غرار املجتمع اإلنساني، شهد في السنوات األخيرة تفشي جملة من 

الظواهر والسلوكيات املنافية للمواضعات االجتماعية، اتخذت أبعادًا خطيرة إلى درجة أضحت 

مصدر تهديد ألمن املجتمع وسالمة أفراده، ويعد العنف من أبرز هذه الظواهر وأكثرها انتشارًا؛ 

ملا له من مخاطر وتأثيرات سلبية على مختلف نواحي شخصيات الضحايا واجلناة على حد سواء، 

عالوة على املخاطر األمنية واالجتماعية واالقتصادية على مستوى الفرد واألسرة واملجتمع)١(.

مثل  فكر  ومحاريب  معرفة  قالع  تعد  التي  األماكن  تلك  الظاهرة حتى  هذه  من  تسلم  ولم 

البيئة املدرسية التي باتت مسرحًا لعدد ال حصر له من أشكال العنف، أطفال في عمر الزهور 

* أستاذ محاضر.
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زمالئهم  على  االعتداء  في  ويستعملونها  املدرسة،  فضاء  إلى  حادة  أسلحة  معهم  يصطحبون 

ومدرسيهم حتى مما يحيل املدرسة من صومعة للعلم واآلمان والعرفان إلى بؤرة للعنف والعدوان. 

وقد أدت بعض أحداث العنف داخل املدارس إلى سقوط ضحايا ودخول اجلناة غياهب السجون، 

األمر الذي يستحث العقل البحثي على مواكبة تطورات الظاهرة بالبحث والغوص في خباياها؛ 

التربوية  األوساط  في  العنف حتى  مظاهر  استشراء  إلى  املؤدية  األسباب  عن  التنقيب  بغرض 

التي تفترض عالقات منوذجية تسودها درجة عالية من االنضباط واالحترام املتبادل سواء بني 

املتمدرسني أو بني التالميذ ومدرسيهم.

ألجل إيقاف هذه املسلسل العنفي الدامي الذي يجتاح كاإلعصار مدارسنا؛ بات من أولى 

الفروض أن تتضافر اجلهود من أجل البحث في مختلف العوامل والدوافع احملركة لهذا الفعل 

الظاهرة، وتشخص أسبابها،  واقع  نتائج علمية تشرح  إلى  املُميت واخللوص  املقيت  التدميري 

مدروسة  سياسة  نواة  تشكل  التي  الناجعة  احللول  وتصف  عليها،  املترتبة  اآلثار  وتستكشف 

ومخططة ُتساعد على اتخاذ قرارات سليمة ُتسهم في مجابهة العنف والعمل دون هوادة على 

والتعامل  التخاطب  لغات  من  سواه  ما  على  فيطغى  يستشري  ال  حتى  انتشاره  سرعة  إخماد 

االجتماعي.

2-أهداف الدراسة:
املجتمع              في  ودالالتها  أبعادها  ورصد  املدرسي،  العنف  ظاهرة  ماهية  على  التعرف   -

اجلزائري.

- رصد ومقاربة أسباب انتشار ظاهرة العنف املدرسي في املجتمع اجلزائري.

- استكشاف اآلثار املترتبة على انتشار ظاهرة العنف املدرسي في املجتمع اجلزائري.

املجتمع  املدرسي في  العنف  لظاهرة  للتصدي  - استشراف أسس وركائز ومالمح مقترحة 

اجلزائري.

3-أهمية الدراسة 
- خطورة ظاهرة العنف وآثارها السلبية على الفرد واملجتمع واألمن واالقتصاد، واحلاجة إلى 

دراستها دراسة علمية متكاملة . 

 - تهتم هذه الدراسة بالتالميذ الذين هم عماد األمة وسر نهضتها في املستقبل، فاحملافظة 
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عليهم وحمايتهم مما يعيق استثمار طاقاتهم أمران يتطلبان مزيدًا من االهتمام والعناية 

في  واالجتماعية  التربوية  املؤسسات  وجميع  أمورهم  وأولياء  التالميذ  لدى  الوعي  إمناء   -

ملواجهتها. اجلهود  من  املزيد  لبذل  وأسبابها؛  املدارس  في  العنف  ظاهرة  بواقع  اجلزائر 

4- معنى العنف:
ظاهرة اجتماعية عاملية مرضية نشأت بفعل عوامل متعددة متتاز بالشدة والقسوة، والتمرد 

على الواقع، وتخطي حدود العرف االجتماعي، والتعدي على القيم األخالقية، واحلياد عن الفطرة 

اإلنسانية الرشيدة، وتستدعي استخدام القوة أو التهديد باستخدامها إلحلاق األذى )اللفظي/ 

البدني( ، والضرر )املادي/ املعنوي(، ببعض األفراد أو املجتمع.

أو هو سلوك ظاهر أو خفي هدفه إحلاق األذى املادي أو املعنوي باآلخر سواء كان فردًا أو 

جماعة أو ممتلكات.

وفي هذه الدراسة يقصد بالعنف املدرسي إجرائّيًا، ذلك السلوك املادي أو املعنوي الذي يصدر 

عن أحد أطراف البيئة املدرسية )مدرس، تلميذ، إداريني، ممتلكات( ضد اآلخر، والذي يؤدي إلى 

عرقلة السير احلسن لألداء البيداغوجي، وإحلاق الضرر مبمتلكات املدرسة.

5- التأسيس النظري للموضوع:
لقد تزايد االهتمام في العصر احلاضر بدراسة العنف لتعاظم معدالت حوادث العنف بصور 

عديدة؛ حيث جند أن العنف بات من أكثر الظواهر االجتماعية حضورًا في مختلف مجاالت احلياة 

املعاصرة في األسرة ، واملدرسة ووسائل اإلعالم، واملجتمع، والطرقات والكلمات....إلخ.

وعلى الرغم من اآلمال التي علقتها اإلنسانية على الدور املتعاظم للتقدم اإلنساني بجوانبه 

املختلفة في حتجيم ظاهرة العنف، فإنها ما زالت تطرح نفسها بوصفها واحدة من أكبر املنغصات 

العاملية لطموح البشرية في عالم آمن.

والراصد ليوميات املجتمع اجلزائري تتراءى له مظاهر العنف التي تتوالد وتتزايد بشكل 

الفت، إلى درجة أصبح هناك تفنن في إنتاج العنف على مستوى كل فضاءات وفئات املجتمع، 

ولم تسلم حتى املؤسسات التربوية والدينية من العنف بشتى أشكاله مثل الكالم البذيء السرقة 

......إلخ.  والضرب، وتخريب املمتلكات 

وقد تعددت تفسيرات هذه الظاهرة تبعًا للتوجهات والتخصصات وتعدد املفاهيم )العنف، 
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وبالتالي  ....(؛  اجلرمية  اجلمود،  التسلط،  التعصب،  االنحراف،  العدوان،  التطرف،  اإلرهاب، 

تعددت املدارس الفكرية التي تفسر العنف باعتباره مرضًا اجتماعّيًا يتنافى مع القيم األخالقية 

واملعايير االجتماعية، ويقوض دعوات الدين، ويتعارض مع فحوى القوانني اإلنسانية السوية.

النظرية  قبل  من  علمي  انشغال  محل  طويلة  مدة  منذ  العنف  مشكلة  ظلت  ذلك  أجل  "من 

ومن  النظرية.  الرؤى  مختلف  بني  واملعارك  الفلسفية  للتأمالت  موضوعًا  تزال  وال  االجتماعية، 

ثم ليس ثمة غرابة في أن تبرز مشكلة العنف لتشغل موضوع الصدارة في الفكر االجتماعي 

احلادة")٢(. االجتماعية  الصراعات  من  الراهنة  املرحلة  هذه  في  والفلسفي 

العنف عنفان :عنف بدافع احلرية نراه عند مجتمعات الرفاهية التي انفلتت أغلب شرائحها 

االجتماعية من االلتزامات القيمية واألخالقية منساقة وراء اللذة العابرة مهما كانت النتائج.

وعنف بدافع الفقر والقهر يشجعه تباين صارخ في مستويات املعيشة، وتخلف في التفكير، 

التكافل االجتماعي. فحينما  الديني، وسيادة منطق االستهالك، وغياب فضيلة  الوازع  وضعف 

يصل احلرمان أوجه، ويبلغ الضغط قمته؛ عندئذ ال جدوى من إعطاء املسكنات ألن حلظة االنفجار 

تصبح أمرًا ال مفر منه.

الشك أن ظواهر العنف التي نشهدها بني الفينة واألخرى في بعض قطاعات املجتمع ماهيفي 

الواقع إال انعكاس الرتفاع وتيرة السلوك العنيف في املجتمع برمته؛ مما يجعل العنف هو اخليار 

األول أو الوحيد في التعاطي مع كثير من املشكالت التي حتدث في األسرة أو في املدرسة أو في 

الشارع أو في غيرها من الفضاءات االجتماعية.فاملشكالت العائلية واالجتماعية يتم اللجوء في 

محاولة حلها في الغالب إلى العنف.

ويشير هذا التوصيف إلى أن املجتمع وصل إلى درجة حرجة في سلم اخلطورة، من خالل 

تضارب األولويات في التصدي للمشكالت التي تواجهه، فالعنف الذي يعد أسلوبًا مستهجنًا في 

التعاطي مع املشكالت املجتمعية، - حتى إن وجد وبجرعات محدودة- يكون اخليار األخير أو 

لغة التخاطب االضطرارية في التعامل مع الواقع، حني يشعر الفرد أو اجلماعة أن باقي الطرق 

السلمية األخرى كاحلوار غير مجدية في إيصال صوته إلى اجلهات املعنية.

دون  اآلخر  وإقصاء  العنف  هل  التالي:  التساؤل  السوسيولوجيا  تطرح  املنطلق  هذا  ومن 

هوادة عامالن من العوامل املؤسسة للثقافة اجلزائرية، أي مبعنى آخر: هل اجلزائريون يجنحون 

إلى العنف أكثر من احلوار العقالني لتجاوز اختالفاتهم؟
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وهناك من يعتبر العنف بوصفه ممارسة سلوكية راهنة حصيلة تراكمية جعلت منه ثقافة 

مالزمة للبناء االجتماعي؛ فتراكمية املشكالت وغياب احللول الناجعة من قبل النخبة سواء أكانت 

سياسية، أم اجتماعية، وتعرض املشكالت ملنطق التأجيل حتى تأتي حلظة تنذر باالنفجار، تدفع 

إلى تسييد أسلوب العنيف بحيث يبدو وكأنه املنطق الوحيد للخروج من عنق الزجاجة.

ومع استمرار تكريس هذا املنطق؛ منطق االحتقان وعدم توظيف قنوات التواصل األخرى، 

أضحى العنف خيارًا مشرعنًا، بل أولوية في كثير من األحيان للحصول على احلقوق واملكاسب 

على مختلف املستويات السياسية واالجتماعية؛ ولذلك فال غرابة أن جند العنف يستشري ليطغى 

على كل املنابر سواء كانت األسرة أو املدرسة أو الشارع أو املجتمع....إلخ. 

عن  نفسها  تعبر هي  اجلزائري،  املجتمع  في  املمارسة  العنيفة  األفعال  فإن  ذلك  أجل  من 

أكثر  اجلديدة  احلاجات  إشباع   على  اجلزائري  املجتمع  منظومات  قدرة  عدم  على  االحتجاج 

مما تعكس االعتراض عليها، كما يبدو لبعض املهتمني بإشكالية العنف في املجتمع اجلزائري. 

فجمود هذه املنظومات وعدم قابليتها لالنفتاح على املستجدات واالعتراف مبنطق التغيير الذي 

يشهده املجتمع، والذي يستوجب منطقًا مغايرًا في التعاطي مع املشكالت االجتماعية. حتى ال 

تتبلور مع الوقت في صورة سلوكيات عنيفة. يعكس املسئولية املشتركة ملختلف مؤسسات التنشئة 

السلوك وسبل  وتوجيه  االجتماعية  باملواضعات  االلتزام  ثقافة  لبث  منابر  باعتبارها  االجتماعية 

إيصال ذلك لألجيال.

لذا ال يحاول هذا البحث حشر ظاهرة العنف املدرسي بحسبانه مشكلة مركبة ومعقدة في 

أتون التفسيرات أحادية اجلانب أو العامل؛ ألن هذا املنطق االختزالي يحول دون الرؤية التكاملية 

للظاهرة حني تتجلى في تعددية أبعادها؛ لذلك فاملعاجلة جتنح نحو املنظور العالئقي الشمولي 

الذي تتفاعل من خالله جملة من العوامل واملسببات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، في 

إنتاج ظاهرة العنف املدرسي.

وهذا التوجه تتبناه املدرسة التكاملية في دراستها للسلوك اإلنساني، فهي ترى أن العنف 

التي  األحادية  النظرة  رافضة  العوامل،  ومتداخلة  األبعاد  متعددة  واجتماعية  إنسانية  ظاهرة 

هذه  وتبلور  نشوء  منطق  مع  تتعارض  ألنها  واحدة  تفسيرية  زاوية  في  العنف  ظاهرة  حتصر 

الظاهرة. من أجل ذلك فإن فسح املجال ملختلف التخصصات املعرفية كي تبدي رأيها وإعطاء 

تفسيرها للظاهرة، ومن خالل تضافر وتكاتف وتفاعل هذه التفسيرات تشتق النظرية التكاملية 



54
مجلة الطفولة والتنمية -ع 29 / 2017

منظورها الذي يتجاوز الرؤى األحادية ويقدم رؤية تفسيرية أكثر نضجًا واكتمااًل لظاهرة العنف 

املدرسي.  

6- عوامل انتشار ظاهرة العنف:
6-1- أسلوب التنشئة األسرية:

الناشئة؛  لدى  والقيم  املفاهيم  تكوين  في  حيوّيًا  دورًا  األسرية  االجتماعية  التنشئة  تلعب 

يتبلور  الذي  االجتماعي  والسخط  التذمر  أو  وقبولها  الذات  عن  بالرضا  يشعرون  يجعلهم  مما 

مع الوقت في شكل سلوكات عنيفة ضد الذات أو املجتمع. ولذلك جند الباحثني يرون "أن هناك 

تترتب  أنها عالقة  األبناء، مبعنى  النفسية عند  الوالدية واإلضطرابات  التنشئة  عالقة وثيقة بني 

على التنشئة االجتماعية ومتهد بدورها الضطرابات األبناء وهو ما أسموه القيم الشخصية أو 

القناعات الشخصية املنحرفة التي يكونها الفرد بنفسه خالل معيشته في رعاية والديه وفي ظل 

تنشئتهما وفي سياق تعليمهما له كيف يستجيب في املواقف املختلفة، وهذه القيم الشخصية إذا 

كانت سوية أو صحيحة فإنها تساعد األطفال واملراهقني على أن يتوافقوا مع بيئتهم ويسلكون 

تكون عاماًل من  فإنها  أو غير اجتماعية،  أو منحرفة  إذا كانت غير سوية  أما  سلوكات سوية، 

عوامل االضطراب النفسي والسلوكي الذي يظهر في السلوك العدواني العنيف الذي قد يتوجه 

نحو الذات أو مؤسسات املجتمع التي تعتبر املدرسة من بينها")٣(.

وقد أشارت الدراسات إلى "أن التالميذ الذين تصدر عنهم سلوكيات عنيفة ينشئون في أسر 

يتم اللجوء فيها إلى العقاب اجلسمي؛ حيث يتعلم األطفال فيها أن العقاب البدني هو األسلوب 

الوحيد للتعامل مع املشكالت؛ لذا تفتقر هذه األسر إلى الترابط والدفء األسري" )٤(. 

وتشير "أليس ميلر" في كتابها - مأساة أن تكون طفاًل - "إلى أن العنف الذي يتعرض له 

للعدوان والسيطرة عندما يكبرون.. فالطفل الذي يتعرض في  األطفال، هو املسئول عن ميلهم 

طفولته للحرمان العاطفي، سواء من األب أو من األم أو من كلْيهما، تكون له آثار سلبية على 

تنشئته االجتماعية وعلى منوه النفسي واالنفعالي وعلى قدراته الذهنية، فشخصيته تكون متوترة 

العاطفية.  عليه االضطرابات  السوي مع اآلخرين، وتطغى  التكيف  القدرة على  تعاني من عدم 

كما أن القهر االجتماعي الناجت عن االستهزاء والتهكم واالزدراء، يولد بدوره لدى الطفل شعورًا 

باإلحباط والدونية ويربكه في عالقاته مع زمالئه")٥(. وعلى الرغم من أن علماء النفس يصرون 
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على أن كثيرًا من االندفاعات العدوانية هي أمر غريزي يعكس بعض امليول الهدامة لدى الكائن 

البشري، فإن معطيات املالحظة العلمية واملعايشة االجتماعية تفيد بأن مظاهر العدوانية تتغذى 

في العديد من جوانبها من منابع أساليب التربية والتنشئة االجتماعية.

وفي هذا الصدد أسفرت دراسة إيجلي وستيفن Eaglyet Staffen 1986 "عن أن السلوك 

اكتسابه  في  بدور حيوي  االجتماعية  التنشئة  وتقوم  متعلم.  اإلناث  وعند  الذكور  عند  العدواني 

بوصفه دورًا محددًا من األدوار االجتماعية")٦(. 

التنشئة األسرية  تلقي هذه  النسيج االجتماعي فسوف  املدرسة جزء من  أن  إلى  وبالنظر 

بظاللها على الفضاء املدرسي؛ ألن الطفل ينقل معه رصيد خبرته األسري في أثناء التعاطي مع 

الواقع املدرسي اجلديد؛ مما يجعل املدرسة عرضة للتأثر ببعض األمراض االجتماعية، وتتحول 

الذي  االجتماعي  العنف  إنتاج  آليات  آلية من  إلى  العنيف،  السلوك  ذات  للعناصر  باستقطابها 

ُيهدد الشعور باألمن املدرسي واملجتمعي. واملتأمل في واقع مؤسسات التنشئة االجتماعية يلحظ 

بقية  عن  عزلة  تعيش شبه  فاملدرسة  للناشئة،  تقدمها  التي  الرسائل  في  التناقض  ذلك  بسهولة 

املجتمع، وقد تقدم نسقًا قيمّيًا يتناقض مع ما يحدث في كثير من البيوت، فالثقافة الفرعية التي 

تؤسسها وسائل اإلعالم متثل حلظة اغترابية مضادة لثقافة املجتمع.

وتواجه األسرة في عالم اليوم عددًا ال حصر له من التحديات التي تفرضها وسائل اإلعالم 

مبا حتمله قنواتها املتعددة من مضامني إعالمية حاملة لبذور العنف أو محرضة له، وقد ترتب على 

هذه التحديات املزيد من املشكالت على مستوى حياة األسرة واملدرسة، واملجتمع بصورة عامة.

مما يجعل الطفل - وفي غياب التوجيه الكافي- فريسة لإلرباك واحليرة، ويقع بفعل هذه 

التناقضات في دوامة العنف املقيت.

6-2- وسائل اإلعالم:

ففي الوقت الذي يعاني فيه الشباب العربي من مشكالت البطالة، ووقت الفراغ الكبير - 

والفقر والعوز االجتماعي، والقهر، واالستبداد، والتهميش واالستبعاد، وقمع احلريات، واملخدرات، 

واخلوف من املستقبل املجهول ... تقدم وسائل اإلعالم من األفالم واملسلسالت ما يعكس حياة 

وجدان  يؤجج  ما  والعاطفي؛  اجلنسي  االستفزاز  برامج  ومن  املواطنني،  من  لفئة  مرفهة  رغدة 

يدفع  الذي  األمر  املستقبل،  وضياع  الذات،  وحتقير  واالغتراب،  باإلحباط،  ويشعرهم  الشباب 

بالبعض منهم نحو االنحراف واللجوء للعنف.)٧(.
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على  احملفزة  العوامل  أهم  من  واحدًا  الراهنة-  الظروف  اإلعالم-في  من  جعل  ذلك  ولعل 

الناس؛ ميأل أوقاتهم، ويغرس فيهم  الدنيا وشغل  العنف، وخصوصًا اإلعالم املرئي، الذي مأل 

"أن مشاهدة  ُوجد  وقد  أو اجلامعة.  املدرسة  أو  أكثر من األسرة  ويؤثر في سلوكياتهم،  قيمه، 

التلفزيون تؤثر على املعتقدات حول مستوى العنف في املجتمع حتى في املثقفني، وهذا ما يدعم 

العالم")٨(.  التي نراها عن  التلفزيون في تشكيل األشياء  دور 

معركة  اإلسالمية خلوض  العربية  مجتمعاتنا  لدى  إستراتيجية  غياب  ظل  في  هذا  يحدث 

اإلنتاج التلفزيوني، واإلسهام إلى جانب غيرهم في صنع املعاني التي نريد أن يحملها أبناؤنا، 

لقد وقفت كثير من الفضائيات العربية على تنوعاتها على تخوم التفكيك للثقافة التقليدية التي كانت 

سائدة...ولم تتمكن بغالبيتها من االنتقال إلى مرحلة البناء ألسباب عديدة؛ منها أن البناء ال يتم 

في ظل مناخ يقوم على اإلنبهار بكل ما هو جديد ووافد، وعبادة االستهالك.

َبْيَد أن تأثير مشاهد العنف يختلف من طفل آلخر، علمًا أن األطفال الذين يتصفون بالعدوانية 

وامليل إلى العنف يكونون أشد تأثرًا مبشاهد العنف. فمن الشائع أنها تساعد على إفراغ املشاعر 

العدوانية داخلهم. 

فاألطفال بفعل ضعف احلاسة النقدية التي تتيح لهم التفريق بني اخليال واحلقيقة، مييلون 

إلى التحول من مجرد اإلعجاب بأبطال العنف إلى مقلدين أو محاكني لهم، ثم منفذين. وكثيرة 

هي احلاالت التي أدت بأطفال إلى إيذاء أنفسهم، أو إيذاء اآلخرين، بل تطور األمر في بعض 

احلاالت إلى فقدان احلياة.

و"الرسوم املتحركة في أكثر األحيان ترّوج للعبثية وغياب الهدف من وراء احلركة والسلوك، 

وتسعي للوصول إلى النصر والغلبة في خضم حمى السباق واملنافسة بكل طريق، فالغاية تبرر 

بدل  واخلرافيني  األسطوريني  األبطال  بإحالل  وذلك  القدوة؛  حتريف  على  تعمل  كما  الوسيلة! 

األئمة املصلحني والقادة الفاحتني، وعلى سبيل املثال جتد الرجل اخلارق Super man، والرجل 

الوطواط Bat man، والرجل العنكبوت Spider man، وغيرهم من الشخصيات الوهمية التي ال 

وجود لها بحيث تضيع القدوة في خضم القوة اخليالية املجردة من أي بعد إمياني")٩(.

وحتتوي املواد الدرامية على كميات هائلة من العنف واجلرمية الذي يجسد الصراع والذي 

يعد مبثابة روح الدراما)١٠(. وفي ظل هذا الصخب املؤدلج يختفي التفكير السليم وتتوارى املعاني 

السامية في غمرة االستسالم ألمناط وأساليب حياة وافدة ومدمرة في الغالب.
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وهذا ما أكدته دراسة كل من جانتر Gunter وهاريسون Harison)١١(؛ حيث احتلت األفالم 

السينمائية املرتبة األولى في تصوير العنف بنسبة ٧٠.٥%، وجاءت الدراما التلفزيونية في املرتبة 

الثانية بنسبة ٢٩%.

وقد أوضحت العديد من الدراسات ومنها دراسة مايسة السيد طاهر جميل)١٢( "أن األفالم 

كانت أكثر األشكال الدرامية العربية تقدميًا للعنف بنسبة ٥٦.٩٠%، بينما جاءت املسلسالت  في 

الترتيب الثاني بنسبة ٢٩.٩٤% ، ثم التمثيليات في الترتيب الثالث وبنسبة ١٣.١١%."

وأكدت إحدى الدراسات "وجود عالقة ارتباطية بني السلوك اإلجرامي وكثافة التعرض للعنف 

في التلفزيون. ووجد أن األطفال يقلدون األفالم التي تعرض اإلجرام بأنواعه.وعند سؤال عينة 

الدراسة عن نوع املواد التلفزيونية التي تساعد على نشر العنف لدى األطفال ، أوضح ٨٣.٥% 

من العينة أن الدراما األجنبية تعد من أكثر املواد التي تساعد على نشر العنف لدى األطفال..إذ 

يكثر فيها عرض أساليب القتل وإحلاق الضرر باآلخرين واستخدام القوة في حتقيق الهدف")١٣(.

لم  املجتمع  بها  التي يضج  العنيفة  السلوكات  عن  اإلعالم  وسائل  أن حسم مسئولية  غير 

تبرئة  تترافع لصالح اإلعالم محاولة  التي  العديد من األصوات  إلى أن هناك  بالنظر  فيه،  ُيبت 

ساحتها مما ينسب إليها من تهم، السيما أن عددًا من البحوث كشف "عن تباين تأثير برامج 

االجتماعية)املستوى  املتغيرات  من  بجملة  مرتبط  وأنه  والصغار،  الكبار  على  اإلعالم  وسائل 

النفسي)الصحة  والتغير  األسرية(،  السكن،العالقات  ظروف  التعليمية،البطالة،  املعيشي،احلياة 

النفسية، درجة االندماج االجتماعي، وغيرها(، مبعنى أن املشاهد أو اجلمهور ليس ورقة بيضاء 

 .)١٤( تتالعب بها رياح وأعاصير وسائل اإلعالم املختلفة كما تشاء" 

وفي رده على حجم مسئولية التلفزيون عن تفشي ظاهرة العنف السيما بني األحداث، يقول 

أحد الباحثني: إنني ال أرى وجود صلة مباشرة مع التلفزيون، إال أن ماال ميكن تصوره عدم وجود 

أي تأثير. فالتلفزيون ال ميارس تأثيره في واقعنا منفردًا بل تتفاعل جملة من العوامل واملؤثرات 

في حتقق فعل التأثير هذا والتلفزيون واحد من هذه العوامل.

لي )١٥(:  اي ل م ة ع ي م عل وث ال ح ب ن ال �ي م ث د ك ؤك ال ت م ج ه الإ ل وج وع

- "اإلدمان على مشاهدة صور العنف في القنوات التلفزيونية يؤدي إلى اعتبار العنف شيئًا 

عادّياً في سلوك الناس، ال يبعث على الدهشة أو االستغراب ناهيك عن االستنكار والتنديد.
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- عندما يستهلك األفراد األفالم اخلالية من العنف، تستطيع أن تقلل من السلوك العدواني 

املشاهدين. لدى 

- األطفال الذين نقدم لهم األلعاب املستخدمة في مشاهد العنف في التلفزيون يصبحون أكثر 

عدوانية وعنفًا".

6-3- غياب أو ضعف ثقافة الحوار االجتماعي:

ثقافة احلوار تبدأ من األسرة بوصفها مؤسسة قاعدية في املجتمع عبر تهذيب لغة الطفل 

من خالل القدوة؛ ومن ثم تصبح لغة االحترام تقليدًا اجتماعّيًا يلتزم به اجلميع، بدل ثقافة السب 

والشتم وطعن اآلخرين.

غير أن تشنج احمليط االجتماعي، واحتقان قنوات التواصل فيه، يجعالن العنف يقفز إلى 

مقدمة اخليارات املفضلة في حل املشكالت وفض النزاعات، في الوقت الذي يكون فيه اخليار 

األخير عند التخاطب مع الواقع بعد جتريب كل السبل األخرى والتأكد من عدم جناعتها وعلى 

رأسها لغة احلوار سواء في الوسط األسري أو املدرسي أو الفضاءات االجتماعية األخرى. وقد 

تفاقم الوضع مع استقالة كثير من أولياء األمور من مهمة متابعة أبنائهم؛ مما نتج عنه نوع من 

اجلفاء االجتماعي وضعف الصالت بني األفراد حتى داخل األسرة الواحدة فكلُّ له عامله اخلاص 

وال يهتم بالتواصل مع اآلخرين. فنشأت حالة من التفكك االجتماعي بكل ما يحمله من انعكاسات 

سلبية على شبكة العالقات االجتماعية. 

وميكن إيعاز تفشي مثل هذه األوبئة اخلطيرة التي ُتصيب التماسك االجتماعي بالتصدع إلى 

تراجع الوازع الديني وانحدار أخالق املجتمع وتغير قيمه وترهل الروابط العائلية، وتبلد املشاعر 

واألحاسيس؛ مما أذكى نزعات العنف واإلجرام في املجتمع. فاملمارسة العنيفة باعتبارها ظاهرة 

اجتماعية تعبر سوسيولوجّيًا عن تطور اإلستراتيجيات املتضاربة واملتصارعة على صعيد الدولة 

في  الفاعلة  األطراف  بني مختلف  التنسيق  ملبدأ  كلي  بغياب شبه  ما يشي  وهو  معًا،  واملجتمع 

املجتمع الحتواء ظاهرة العنف .

يظل  ثم  ومن  ذاته،  عن  للتعبير  واحدة  فرصة  يجد  أن  دون  سنة   ١٨ إلى  يصل  فالشاب 

مشحونًا بطاقة تتحول إلى غضب مدفون في أعماقه، فحيثما يذهب إلى الشارع، أو املالعب أو 

املدرسة أو النادي يقذف هذه الفضاءات وروادها بحمم من هذا الغضب. ومع غياب الفضاءات 

املناسبة التي متتص طاقة الفرد وتساعده على تفريغ شحناته املدفونة، يؤدي ذلك إلى تراكمها 
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ومع تتالي وتيرة املشكالت وتعقد احلياة اليومية، تتولد حالة من الكبت تظهر أعراضها من خالل 

احلديث املتذمر والتشكي الدائم، والنبرة الناقمة على كل شيء، والسخط العارم، واالحتجاجات 

العنيفة، وأعمال الشغب والتخريب، واحلرق؛ في محاولة إلعادة االعتبار للذات. وفي ذلك إشارة 

إلى أن العنف- لم يعد كما كان ينظر إليه- سلوكًا ناشزًا عند فئة من ممارسيه، بل أضحى منطًا 

للتعامل مافتئ يتوسع وينتشر عند فئات اجتماعية كثيرة.

 

7- واقع العنف يف املجتمع الجزائري:
مع  وتتعايش  عقولهم  في  اجلزائريون  يحملها  ثقافة  االعتداء  من  اخلوف  هاجس  أضحى 

يومياتهم.

وقد رفع سائقو سيارات األجرة عريضة طالبوا فيها بالترخيص لهم بحمل السالح األبيض 

حلماية أنفسهم من االعتداءات التي باتوا يتعرضون لها بصورة مستمرة لياًل ونهارًا، وكذا زجاج 

واٍق من الرصاص، وجهاز حتكم لسد جميع األبواب، وتزويد سياراتهم بأجهزة إنذار متطورة 

للفت انتباه األمن إلى املعتدين.

 وقد قّدر - مؤشر السالم العاملي- األثر االقتصادي الذي يتكبده اجلزائر، الحتواء النتائج 

املترتبة عن العنف وهشاشة السالم وآليات التعامل معها، مبا يفوق ٤٥ مليار دوالر لسنة ٢٠١٦.

 واحتلت اجلزائر املرتبة ١٠٨ عاملّيًا من إجمالي ١٦٢ دولة، بعدما كانت في املرتبة ١١٦ 

العام املاضي. وهذه التكلفة مرتبطة بـ ٢٣ عاماًل وردت في التقرير للتحقق من مدى فرض األمن 

والسالم ومحاربة العنف، فجاءت احملصلة مكلفة اقتصادّيًا واجتماعّيًا. 

وبلغت  تتفاقم وسط اجلزائريني،  بدأت  "ظاهرة حيازة أسلحة خفيفة  أن  إلى  التقرير  ونّبه 

اجلزائر درجة متوسطة اخلطورة بحصولها على ٣ درجات"، وهي التي حافظت على استقرارها 

مقارنة بالسنة املاضية، باملوازاة مع "ارتفاع في نسبة املسجونني بدرجة ٢.٣ من إجمالي ٥ 

التقييم  درجات، ويشمل احتساب هذا العامل لكل مسجون بني ١٠٠ ألف نسمة"، وهنا أظهر 

ارتفاعًا في عدد املسجونني، إلى جانب توغل اجلرمية في املجتمع؛ وبذلك صنفت اجلزائر في 

اخلانة احلمراء بحيازتها على ٤ درجات")١٦(.

اآلليات حضورًا  أقوى  املجتمع اجلزائري من  العنف أضحى في  أن  إلى  وجتدر اإلشارة 

عند التعامل مع شتى الظواهر واملشكالت التي يعرفها الواقع االجتماعي؛ حيث تفيد املعطيات 
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بأن العدالة ُتالحق منذ بداية العام املاضي ما يزيد على ستة آالف متهم مبمارسة العنف ضد 

التهمة في ٤٨ والية والبالغ  األصول...وهو العدد الذي ميثل ٧٠% من مجموع املوقوفني بهذه 

الوطني حول  الدرك  بقيادة  االتصال  أعدتها خلية  آخر دراسة  عددهم ٨٥٠٠ حسبما تضمنته 

الظاهرة.)١٧( وحتتل والية وهران املرتبة األولى في عدد القضايا ضد األصول، تليها سطيف، 

وبجاية، ثم أم البواقي. وأصبحت القضايا املتصلة بجرائم قتل وضرب اآلباء واألمهات من أكثر 

احلوادث حضورًا ضمن قائمة القضايا التي تعاجلها أغلب احملاكم اجلزائرية.

وميكن إيعاز تفشي مثل هذه األوبئة اخلطيرة التي تصيب التماسك االجتماعي إلى تراجع 

املشاعر  وتبلد  العائلية،  الروابط  وترهل  قيمه  وتغير  املجتمع  أخالق  وانحدار  الديني  الوازع 

املجتمع. في  واإلجرام  العنف  نزعات  أذكى  واألحاسيس؛ مما 

متاسك  على  احلفاظ  في  فعاليته  ومحدودية  املدني  املجتمع  دور  ضمور  ذلك  إلى  أضف 

املجتمع في ظل غياب دور الدولة أو غفلتها عن مثل هذه املشكالت واآلفات االجتماعية، فمن بني 

١٥٠٠جمعية وطنية، يوجد ما يزيد على ١٢٠٠ جمعية تنشط في مجال الطفولة والشباب،٥٠٠ 

منها في العاصمة وحدها،إال أن العمل اجلواري التوعوي والتحسيسي يبقى ضعيفًا ويغلب عليه 

وجدواها  ضعيفًا  أداءها  جعل  مما  الفاعلية؛  ثمة  ومن  لالستمرارية  الفاقد  املناسباتي  الطابع 

محدودة. وحيث يغيب احلوار، ويفتقد التواصل االجتماعي، وتزداد حدة االحتقان في املجتمع. 

ينمو العنف ويستشري في أوصال املجتمع.

وقد أشارت دراسة حديثة أعدها املعهد العربي إلمناء املدن حول أوضاع األطفال باجلزائر 

إلى "أن ٥٠% منهم يتعرضون لعنف جسدي، و٢٥% لعنف ذي طابع نفسي" )١٨(. 

والشك أن تدهور نظام القيم أدى إلى اختالل التوازن بني ما يتعلمه الفرد، وما يراه ويلمسه 

في الواقع االجتماعي من مظاهر وأشكال متعددة لالعتداء على هذه القيم، فهو يدرس األمانة 

الشعور  إلى  بالناشئة  يؤدي  االنحراف. مما  عليه  باالستقامة وميارس  يطالب  اخليانة،  ويعيش 

بحاالت من التيه والضياع واالضطراب نتيجة تسرب الشك إلى النفوس وانهيار ثقتهم فيما يدور 

حولهم ومنو مشاعر العدوان لديهم.

و"تؤكد إحصائيات رسمية عن تناٍم رهيب لظاهرة العنف املدرسي في اجلزائر، بلغت في 

مجموعها ٢٥ ألف حالة خالل السنوات املاضية، وتعرف هذه األرقام وتيرة متنامية باطراد، وفي 

سياق متصل أكد رئيس الهيئة الوطنية لترقية وحماية حقوق الطفل أن حوادث االختطاف ليست 
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املشكلة الوحيدة التي تهدد األطفال اجلزائريني، بل ظاهرة العنف املرتكب بحقهم، والتي أخذت 

منحى خطيرًا ووصلت إلى أكثر من ٥٠ ألف حالة اعتداء سنويّاً، معظمها ال يسجل بسبب عدم 

التبليغ عنها" )١٩(. 

التالميذ سنوّيًا. وينم هذا  بـ ٤٠ ألف حالة عنف ضد  في حني تصرح املصادر الرسمية 

عوامل  أحد  ذلك  ولعل  بالظاهرة،  يحيط  الذي  التكتم  عليه  ينطوي  ا  عمَّ املعطيات  في  التضارب 

بؤر  إلى  التربوية  املؤسسات  فيها  درجة حتولت  إلى  الزمن  استمرار  مع  واستفحالها  تناميها 

أي حلظة. في  باالنفجار  يهدد  بركان  وكأنها  للعنف، 

بينما تقدر  للعنف من طرف األساتذة،  التالميذ تعرضوا  الدراسات أن ٦٠ % من  و"تفيد 

نسبة التالميذ الذين ميارسون العنف بـ ٤٠ %؛ حيث أحصت وزارة التربية الوطنية خالل املوسم 

الدراسي ٢٠١٠ - ٢٠١١ تعرض ٤٥٥٥ أستاذًا للعنف من قبل التالميذ، مقابل ١٩٤٢  تلميذًا 

تعرضوا للعنف من طرف األساتذة وموظفي اإلدارة، وبلغت حاالت العنف ما بني التالميذ أنفسهم 

١٧٦٤٥ حالة، وهي أرقام تنذر باخلطر ودفعت بالهيئة الوصية إلى إطالق خطة وطنية للحد من 

انتشار الظاهرة" )٢٠(. 

ويالحظ أن العنف ينتشر لدى التالميذ الذين ينتمون إلى الطبقة املتوسطة والعائالت التي 

توفر ألبنائها متطلبات احلياة، بحيث تقدر نسبتهم ب٣٥ % لعدة أسباب من بينها النزعة الفردانية 

واألنانية التي يكتسبها الطفل من األسرة إثر عملية التنشئة االجتماعية، بينما تسجل معدالت 

أقل بالنسبة إلى التالميذ الذين ينتمون إلى طبقات اجتماعية أدنى تعاني الفقر واحلرمان عكس 

بلدان  اجلزائر صدارة  وحتتل  الطبقة.  هذه  في  العنف  فيها  يستفحل  التي  الغربية  املجتمعات 

املغرب العربي في نسب العنف املدرسي، ويرجع ذلك إلى تضافر عدد من العوامل ذات الصلة 

التربوي  والنظام  االقتصادي،  والعامل  الدميوغرافي،  العامل  غرار  على  االجتماعية،  باملعطيات 

املعتمد، والتفاوت االجتماعي، دون إغفال املؤثرات األخرى التي تتعلق بالدور الذي تلعبه وسائل 

اإلعالم؛ حيث تعكس الدراسات التي أجريت حول تأثير الرسوم املتحركة أنها تعمل على تعزيز 

السلوك العدواني لدى التلميذ الذي يحاول في فترات معينة من سنه تقليد ما يراه. وهو ما يتناغم 

مع الرؤية التكاملية التي تعتمد تعددية العوامل في تفسير ظاهرة العنف املدرسي.

و"كشفت إحصائيات وزارة التربية الوطنية اجلزائرية املنبثقة عن الدراسة التي أعدتها حول 

العنف في احمليط املدرسي عن اتساع رقعة العنف في املؤسسات التربوية باجلزائر؛ حيث فاق 
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عدد احلاالت املسجلة ٢٥ ألف حالة، ووصل عدد حاالت العنف املسجلة خالل السنة الدراسية 

٢٠١٠، ٢٠١١  إلى ٣٥٤٣ حالة عنف بني تالميذ االبتدائي وأكثر من ١٣ ألف حالة عنف في 

اإلحصائيات، خالل  وتسجل  الثانوي"  التعليم  في  حالة  آالف  ثالثة  من  وأكثر  املتوسط،  الطور 

السنة الدراسية نفسها، وجود ٢٠١ حالة عنف من قبل تالميذ االبتدائي ضد املعلمني والفريق 

التربوي، و٢٨٩٩ حالة عنف في املتوسط ضد األساتذة، فيما تعرض ١٤٥٥ أستاذًا للعنف من 

قبل طلبة الثانوي، أما بالنسبة إلى حاالت العنف ضد األساتذة فقد مت تسجيل ١٩٤٢ حالة عنف 

في األطوار الثالثة، وكشفت الدراسة عن تسجيل ٥٢١ حالة عنف بني األساتذة أنفسهم. أسهم 

انتشارها، وبالرغم من اعتراف  التربوية في  للمؤسسات  احمليط االجتماعي واحمليط اخلارجي 

وزارة التربية الوطنية بظاهرة العنف في الوسط املدرسي فإن اإلحصائيات التي عرضتها كانت 

محل انتقاد من قبل املشاركني في امللتقى باعتبار أنها بعيدة عن الواقع الذي تعيشه املدرسة 

اجلزائرية")٢١(. 

وهذه واحدة من املعضالت التي يعاني منها الواقع البحثي في اجلزائر؛ حيث إنه في غياب 

تبقى  اجلزائر،  في  املدرسي  العنف  ظاهرة  انتشار  واقع  تعرض  ومحايدة  موضوعية  معطيات 

الظاهرة حبيسة فكي كماشة التهويل والتهوين؛ مما يجعل اجلهد البحثي في هذا املجال مجرد 

انطباع، غير قادر على التشخيص السليم حلقيقة الظاهرة املدروسة.

الخاتمة والتوصيات:
العالم يغرق في دوامة العنف املقيت، والكثير يقفون متفرجني، أو ال مبالني، وكأن األمر ال 

يعنيهم. واحلقيقة أننا جميعًا في مواجهة معركة طاحنة تهدد حاضرنا ومستقبلنا، ودرءًا لهذا 

اخلطر الذي بات في عقر دارنا، أمامنا كثير من العمل لكي نتمكن من خلق ثقافة العنفية بعد 

أن مت ترسيخ ثقافة عنفية. لكن األمر يستحق بذل اجلهد في سبيله! فال ميكننا أن نقف مكتوفي 

فضاء  هناك  يعد  فلم  للعنف.  آسنة  مستنقعات  إلى  يتحوالن  والعالم  مجتمعاتنا  ونرى  األيدي 

بيئة صحية لألطفال يتطلب كثيرًا من اجلهد  العنف، كما أن خلق  مجتمعي مبنأى عن شظايا 

عي بأن هذا ال يحدث ألبنائنا؛ إذ يجب علينا أن ننتبه إلى أنه في كل مرة  والوقت. وال ميكننا أن ندَّ

يوجد فيها طفل معنَّف، يعاني من صحة نفسية غير سليمة، فإن هذا الطفل يكبر ويؤذي طفلنا 

الذي عاش في بيئة سليمة ويتمتع بكامل الصحة النفسية. فبنية املجتمع واحدة – وليس فقط 
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مجتمعنا بل العالم بأسره؛ ألنه رويًدا رويًدا، مع التقدم التكنولوجي، لن تعود هناك حدود، وأي 

خلل في أي جزء من العالم سوف ينعكس على العالم قاطبة. 

وحتى منهد الطريق ملجتمع ومدرسة دون عنف نضع بني أيدي كل الغيورين على أبنائهم 

ومجتمعهم هذه املقترحات؛ عساها تكون نواة جهد علمي وعملي ملجتمع خاٍل من العنف وهي:

- تربية األسرة ألبنائها على قيم احلوار املتبادل، وتكريس تقاليد اإلقناع بدل اإلكراه، وبث 

مبدأ االنتصار لقوة احلجة بدل حجة القوة.

- احلوار ليس إجراًء إدارّيًا يتم سنه بالتعليمات والقوانني، بل هو قبل ذلك ممارسة حياتية 

تنشأ مع اإلنسان وتنمو بنموه الفكري واالجتماعي.

- تزويد الناشئة منذ الصغر بجملة من املهارات االجتماعية، كاحلوار، والقدرة والتواصل، 

املجتمع. أفراد  والتجاوب مع  والتسامح،  وإدارة االختالف، وقبول اآلخرين، 

- االعتراف بحق اآلخر في إبداء وجهة نظره مهما كانت مخالفة لتوجهاتنا، والبعد عن اعتماد 

العنف آلية حلل املشكالت، وإشاعة ثقافة االختالف والتعايش مع اآلخر املختلف بوصفه 

ُسنَّة اجتماعية كونية.

- تدريب األطفال على حلِّ النزاعات بالطرق السلمية، علًما أن هناك برامج وألعاًبا تعتمد على 

هذه األساليب. كما أن إدخال هذه املفاهيم إلى املناهج التربوية في املدارس ضرورة ملحة 

للحدِّ من ظواهر العنف.

- العمل معًا من أجل إيجاد الصيغ القانونية املناسبة حلماية األطفال من العنف الواقع عليهم، 

أو درئه عنهم.

- األطفال ميثلون ثقاًل في املجتمع، واحللقة األضعف فيه، وحتى نسهم في حتصينهم من 

اإلفرازات اخلطيرة ملا يشاهدون، من خالل مشاركتهم في مناقشة فحوى ما يشاهدون، 

واقعهم  مع  تطابقها  مدى  وحتديد  املعروضة،  التلفزيونية  املادة  أهداف  على  والتعرف 

االجتماعي والثقافي، وتشجيع ملكتهم النقدية لتشريح هذه احملتويات اإلعالمية. علينا أن 

ر مهاراتهم في قراءة الصورة اإلعالمية، مبا ميكنهم من حتليل وفهم األشياء، وتقومي  نطوِّ

العالم من حولهم واملشاركة فيه بثقة وفعالية.

- مساعدة وسائل اإلعالم، في محاربة كل املظاهر احملرضة على العنف، وجتنب االنزالقات 

الداللية التي تقدم إشهارًا مجانّيًا ملنظومة لغة العنف وإذكائها اجتماعّيًا. ويحسن باآلباء 
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 Play Station واألمهات أن ال يتركوا أبناءهم لفترات طويلة أمام البرامج واأللعاب مثل

ذات املضامني العنيفة، ألنها تغذي ميول العنف واالنتقام في نفوسهم، وتغرس فيهم قيمًا 

دخيلة على املجتمع مثل اجلنس وعدم الرحمة. ويستحسن إخضاع أفالم الكارتون لرقابة 

تربوية قبل عرضها على األطفال؛ حتى يتسنى استبعاد كل احملتويات التي من شأنها تنمية 

دوافع العنف والعدوان لدى الناشئة.

-  تنشيط حركية اإلنتاج البرامجي في العالم العربي اإلسالمي، السيما ما يتعلق ببرامج        

األطفال من خالل إنتاج مضامني إعالمية مستوحاة من التراث العربي اإلسالمي، وتعريفهم   

بنماذج من الشخصيات العربية التي تركت بصماتها الفكرية والعلمية في التاريخ؛ حتى 
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الطفل مبدعًا

د. محمد إبراهيم عيد *

ديم  ق ىل ت م ع ه درات ة وق ب ص خ م ال ه االت ي خ رة؛ ب ط ف ال ون ب دع ب ال م ف "االأط

اً". ض اً أي ّي س ف اً ون ّي دان اً ووج ّي ل ق وى ع ت ح م ة ال ري ة ث ي داع روٍض إب ع

Margrita Tartakovsky

اة؛  ي ح ي ال
�ف �ف ع م ب وال ح ة وال ق ي ق ح ن ال ا ع ن ف ل ش ك ال ت ف ول االأط ق " إن ع

اً". وف س ل ي د ف ول ل ي ف ط الأن ال

Alison Gopnik

"اإلبداع جوهر وجود اإلنسان"
يولد اإلنسان وهو مزود بقدرات عقلية متميزة وبإمكانات تتواصل بغير انتهاء ومواهب شتى، 

وخيال خصب، وهذه القدرات وتلك املواهب تظل َطىَّ النفس باحثة عمن يخرجها من حيز الكمون 

إلى حيز التحقق اخلالق في الواقع.

وعلى هذا، فإن الناس مبدعون بطبيعتهم؛ ألنهم ميلكون العقل والقدرة واإلمكانية، وتلك هى 

املساواة التى جتمع الناس حول قاسم مشترك واحد ينهلون منه اإلبداع.

وما الفروق بني الناس إال دليل على أن فرص تنمية القدرات واإلمكانات غير متكافئة بني 

الناس، ثم إن البيئة املخصبة لإلبداع، احلبلى بأجنة املستقبل؛ واملفجرة إلمكانات اإلنسان قد 

تكون موجودة في موقع وغائبة عن موقع آخر فيزدهر اإلبداع هنا ويخبو هناك.

وهو  املعرفة،  جوانب  من  واحدًا  جانبًا  يكثف  أن  شأنه  من  اإلبداعية  البيئة  هذه  وغياب 

القائم  التفكير  مقابل  في  باملعلومات  األدمغة  وحشو  والتذكر  احلفظ  على  يقوم  الذي  التفكير 

على التلقائية واملرونة والرغبة في االستكشاف واألصالة في التعامل مع األشياء واملوضوعات، 

للمعرفة. املولد  اخلصب  واخليال 

* أستاذ الصحة النفسية - كلية الرتبية - جامعة عني شمس.
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يقول أينشتاين: إن العلم ثمرة اخليال، ويحكي قصة اكتشافه لقانون النسبية فيقول: )كنت 

أجلس على قمة تل، أتامل الفضاء وعيناي نصف مغمضتني وإذا بأشعة الشمس تداعب رموش 

عيني(. وهنا بدأ يسأل نفسه، عما ميكن أن يحدث لو أنه استطاع أن ميتطي أحد هذه األشعة 

ويسير معها في اجتاهها، وأخذه خياله في رحلة الكون، واكتشف أن ما وصل إليه بتفكيره عن 

مصير هذه الرحلة اخليالية، يتعارض مع دراسته السابقة في علم الفيزياء، فبدأ يراجع أفكاره 

السابقة، وأعاد صياغة فكره في صورة نظرية جديدة هي نظرية النسبية التي أحدثت هذا التطور 

في حياتنا املعاصرة. ولم ينسب أينشتاين جناحه إلى تفوقه عاملًا في الرياضيات أو الفيزياء، 

وإمنا إلى قدرته على التخيل.

وتركيز أينشتاين على اخليال يعني أنه وسيلة لتحقيق اإلبداع ولتأكيد فاعلية العقل، فعن 

طريق التخيل ميكن للعقل جتاوز ما هو قائم إلى ما هو قادم، ذلك الذي يتجسد بوصفه مستقباًل 

ميكن جتاوزه أيضًا، فاخليال كان وما يزال شرطًا لتحقيق اإلبداع.

وتأسيسًا على ذلك: فإن الطفل يولد وهو مزود مبقومات الطبيعة اإلنسانية في أنقى صورها، 

في صياغة  املرونة  وإلى  املجرد؛  التفكير  إلى  وامليل  املبدعة  والتلقائية  املعرفى  بالتعطش  مزود 

املشكالت، واألصالة في أساليب حلها.

وعلى هذا فإن اإلبداع يفجره الشوق الدائم إلى املعرفة، والدافع إلى االستكشاف واختراق 

اإلبداعية ما استطاع اإلنسان أن  فلوال هذه املخاطرة  املعرفة،  املجهول، واملخاطرة في سبيل 

يخرج من األرض بجاذبيتها إلى أفالك السماء أو يرتاد اجلبال أو يستكشف القارات، وأن يغوص 

في عمق أعماق البحار واحمليطات باحثًا ومنقبًا ومخاطرًا، وقد أصاب نيتشه الفيلسوف األملانى 

حينما قال: )كى جتنى أسمى ما في الوجود من ثمرات . عش في خطر(. واخلطر هنا إبداعى 

يستنير بالعقل !

ومن هنا فإن الطفل املوهوب بالقوة، أى الطفل الذي ينطوى على قدرات كامنة ومتأصلة في 

داخله، قد تتحول إلى إنتاج إبداعى، وقد يتحول هو إلى شخص مبدع بالفعل، مبعنى أنه قام 

بتفعيل موهبته، أى بتحويلها إلى أفعال إبداعية.

وإذا ما أردنا للمواهب املتميزة في العلم والتكنولوجيا والفنون واآلداب مبجاالتها التعبيرية 

ملواهب  يوفر مجاالت  تعليمي  بنسق  ذلك مشروط  فإن  إبداعاتها،  تقدم  أن  أو  تنطلق،  أن  كافة 

اإلبداع تسمح لها بأن تعبر عن نفسها في الرياضة وفي الفنون وفي اآلداب واملوسيقى والغناء 

وما إلى ذلك.
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والدول التى قطعت شوطًا في رعاية اإلبداع واملوهوبني، اهتمت أساسًا بتوفير البيئة اإلبداعية 

للطفل من خالل نسق تعليمي متميز يقوم على اإلبداع واملوهوبني، وال يقوم على احلفظ والتلقني.

ولعل في جتارب بعض مدارس الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا واليابان ما ينهض دلياًل 

على أن االهتمام باملبدعني واملوهوبني هو أعظم استثمار في عالم اإلنسان.

أوالً: تقوم فلسفة التعليم في الواليات املتحدة االمريكية على النظر إلى الطفل باعتباره كيانًا 

عضوّيًا ونفسّيًا واجتماعّيًا واحدًا Bio-Psycho-Social organism، ومن ثم يركزون على تنمية 

الطفل بدنّيًا واجتماعّيًا وحسّيًا وعاطفّيًا وجمالّيًا وخلقّيًا؛ بحيث تتفاعل هذه اجلوانب بعضها مع 

بعض، ومن تفاعلها تظهر موهبة اإلبداع وتنضج، ولهذا فإن االهتمام ينصب على ما يعرفه الطفل 

وليس على ما ال يعرفه، عما يستطيعه وليس على ما ال يستطيعه.

اً: التأكيد على النزعة البراجماتية في تعليم الطفل، أى التركيز على أن التعليم يكون  ي ان ث

من خالل الفعل والعمل، ودور املعلم في ذلك ينحصر في التوجيه وتسهيل املعرفة، وليس في نقل 

املعرفة وحشو األدمغة بهذه املعلومات.

في  موجودة  فاملعلومات  الذاكرة،  ثقافة  على  وليس  اإلبداع  ثقافة  على  يركزون  فهم  ولهذا 

الكتب، وثورة املعلومات واإلنترنت واملعلوماتية قد جعلت من امليسور احلصول على املعلومة، إذا 

ما أتقن الطفل مهارات البحث عنها.

العالم، وعن  لنفسه رؤية عن  ن  يكوِّ فالطفل  الذاتى،  التعلم  الفلسفة على  وتقوم هذه  اً:  ث ال ث

املجتمع الذي يعيش فيه، وعن املستقبل، وهذه الرؤية تتم من خالل تفاعله اخلصب مع البيئة، 

حقيقية. موضوعات  مع  وجتاربه 

اً: تنمية اإلحساس باملشكالت وكيفية حلها، وهذا مردود إلى أن اإلحساس باملشكالت  ع راب

هو بداية الطريق إلى اإلبداع، فكيف يبدع اإلنسان بغير إحساس مبا يحيط به من مشكالت، أي 

بغير نزوع دائم للخروج من أسر املألوف الذي ميثل مشكلة إلى الالمألوف، أي إلى اجلديد في 

أي مجال من مجاالت املعرفة اإلنسانية؟

اً: احلرص على إكساب الطفل املهارات االجتماعية التي جتعله يؤكد ذاته وإمكاناته؛  س ام خ

بحيث يكون قادرًا على املبادأة في املواقف، معبرًا عن نفسه، وعن مشاعره بحرية وتلقائية بغير 

خوف وال فقدان ثقة.

وهذه الفلسفة تقوم على النظر إلى الطفل باعتباره هوية متميزة في سبيلها إلى التحقق، 
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وإمكانية خالقة، ومشروع وجود ميضي من حاالت الالمتايز إلى التمايز املستمر في طريق التقدم 

واملوهبة واإلبداع.

اً: التركيز على أن الطفل يتعلم على نحو أسرع عندما يكون نشاطه وعمله َذَوي مغزى.  ادس س

أي َذَوي قيمة، وجدوى، ومنفعة وداللة.

ة، بيد أنها تظل مخبوءة ومغلقة.  وح ت ف ة م ي ان ك ل إم ف ط ي أن ال ة ه ف س ل ف ذه ال ة ه الص وخ

تتعرف على نفسها، وتعبر عن إمكاناتها من خالل إتاحة احلاالت والفرص كافة، أي من خالل 

بيئة إبداعية تثير كوامن القدرة واملوهبة واإلبداع، حسّيًا ومعرفّيًا وفنّيًا وأكادميّيًا واجتماعّيًا.

املهم أن تتاح للطفل املجاالت كافة التي تنصهر معه، ومن خاللها يكتشف هو نفسه املجال 

العملية  على  املشرفني  لدى  مرئّيًا محسوسًا  يكون  االكتشاف  وهذا  فيه،  النبوغ  الذي يستطيع 

التعليمية، التي يكون فيها املعلم مسهاًل للتعليم وليس مجرد ناقل للمعرفة.

بعضًا،  بعضهم  مع  تفاعلهم  ومن خالل  االجتماعي،  التفاعل  من خالل  يتعلمون  واألطفال 

ومن خالل إحساسهم باختالفاتهم الفردية، وهذا االختالف يجعل الطفل يشعر بقيمة قبول اآلخر 

املباين له في الرأي واالعتقاد؛ ومن ثم يتعلم كيف يكون متسامحًا على الرغم من التباين.

والطفل يتعلم أيضًا من خالل التوحد Identification، أي من خالل التقمص الوجداني مع 

املعلمني؛ ولهذا من الضروري أن متثل القدوة قيمة بالنسبة إلى الطفل.

وثمة نظام آخر يقوم على عزل املوهوب في فصول خاصة عن باقى التالميذ، ومنحه زادًا 

علمّيًا وفكرّيًا يتفق مع قدراته، فهو نظام مطبق في كثير من الدول مثل فرنسا وأملانيا واليابان، 

والهدف من ذلك هو إيجاد جيل من املوهوبني الذين ميثلون النخبة املتميزة في إحداث التغيير 

املنشود في املستقبل.

على أي حال، من الواضح أن هناك اهتمامًا بالغ األهمية باألطفال املوهوبني؛ باعتبارهم 

أدوات األمم املستقبلية في إحداث التطور والتغير.

وثمة جتربة جديرة بااللتفات في إجنلترا في مدرسة )بيلني( لتعليم املوهوبني الذين يتصفون 

بقدرات خاصة في كثير من العلوم االجتماعية والرياضية والطبيعية والبيولوجية.

يقدم  جتريبي  أكادميي  برنامج  املدرسة  هذه  تقدمها  التى  األكادميية  التجارب  بني  ومن 

.1999 عام  من  بداية  املدرسة  فصول  من  لفصلني 

 Calgaryكاجلارى وجامعة  املوهوبني،  تعليم  مركز  بتنفيذه  ويقوم   Success جناح  برنامج 

األمريكية. أيوا  بجامعة  العلمية  املراكز  بعض  مع  بالتعاون   University
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ويشترط لاللتحاق بهذا البرنامج، متتع الطالب بقدرات خاصة متكنه من الفهم واستيعاب 

املتقدمة. اخلبرات األكادميية 

وداللة ذلك: أن املدرسة من املمكن أن تكون بيئة إبداعية، تلتقط وتكتشف املوهوبني واملبدعني 

من التالميذ الصغار، وأالَّ تكون مجهضة لإلبداع وللموهوبني.

اإلشكالية الرئيسة تكمن في السؤال التالي: كيف ميكن للمدرسة أن تصبح بيئة إبداعية 

لتالميذها وهى تفتقر إلى املدرس املبدع، الذي يستطيع أن يتعامل مع أطفال مبدعني وموهوبني.

ولذا فإن إعداد املدرس إعدادًا علمّيًا وأكادمييًا ميكنه من اكتشاف املبدعني من التالميذ 

للتعبيرعن قدراتهم بغير قهر وال إرغام. وإتاحة الفرص أمامهم 

ولعل نقطة البدء في اإلبداع عند الطفل املبدع هي )الدهشة(؛ ألنها بوابة الدخول إلى عالم 

اإلبداع، فكيف يكون اإلبداع بغير دهشة، يترجمها التساؤل عن كيف وماذا ولو، عن السبب وعن 

العلة واملعلول وما هو كامن وراء األشياء، وكيفية إعادة تنظيم األشياء؟

وعلى هذا فإن اجلدة محور اإلبداع ومركز كل موهبة، فكيف تكون موهبة بغير جديد تقدمه 

في مجال املوهبة التى تتمتع بها؟ ثم إن القدرة على تقدمي اجلديد من شأنها أن تثير الدهشة.

ولنا أن نعلم أن الدهشة هي التى صنعت حضارة اإلنسان، وأن التساؤل هو الذي يسهم 

في التطور.

والطفل في حاجة إلى أن يتعلم كيف يندهش على نحو فعال، وال يتحقق ذلك إال من خالل 

اإلتاحة املتنوعة علمّيًا وتكنولوجّيًا وفكرّيًا وفنّيًا وتصورّيًا أمام التلميذ.

وعن  املعرفة،  عن  بالبحث  احملفوف  التساؤل،  لديه  يثير  الطفل  أمام  املجاالت  هذه  وتنوع 

املتنوعة. العلمية  املجاالت  هذه  ثراء  يطرحها  تساؤالت  عن  اإلجابة  محاوالت 

والسؤال هنا : كيف ميكن إعداد معلم لديه القدرة على الوعى بالعملية اإلبداعية لدى الطفل؟ 

وكيف ميكنه اكتشاف املواهب لدى األطفال؟ وكيف ميكنه رعاية مثل هؤالء األطفال؟

زم: ل ت س م ي عل م ذا ال ل ه ث داد م إن إع

مجاالت       في  شتى  موضوعات  ليشمل  ميتد  متنوع  معرفي  مخزون  املعلم  لدى  يكون  أن   •

متنوعة. وفكرية  علمية 

أن يتمتع مبعرفة مكثفة في مجال أو أكثر من مجاالت املعرفة.  •

أن تكون لديه قدرة على التعرف على املشكالت واختراعها.  •

أن يكون لديه خيال فعال، وقدرة على إثارة خيال التالميذ.  •
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أن تكون لديه مهارة تكوين عالقات إبداعية وأشكال جديدة من التفكير اإلبداعى.  •

أن يتمتع بالقدرة على تيسير املعرفة وتوصيلها.  •

أن يكون معلمًا مبدعًا، مطبوعًا على التدريس، عاشقًا له.  •

ومهمة املدرسة جليلة وكبيرة، ال تكمن في ترسيخ ثقافة الذاكرة بقدر ما تكمن في إثارة 

حب االستطالع والتفكير اإلبداعى، وهذا يستلزم أن تكون البيئة املدرسية مزودة مبواد متنوعة 

لإلبداع. ومثيرة 

وا  ون ك ا ىك ي ه ائ ن ان الأب ن ع ة – ال ي داع ون إب ك ى أن ت غ ب ن ة ي ئ ي ا ب ه ف وص ة ب درس م ق ال طل أن ت

أو  ر  ه ق ال ب اس  س إح أو  وف  خ دون  ن  م  – ة  ي ائ ق ل ت ال إن  ف سي  ف ن ال وى  ت س م ال ىل  وع  ، ف �ي ي ائ ق ل ت

ه  ات ان ك م ه، والإ س ف ن ل ذ  ي م ل ت ال د  ي وك ت ر  اه ظ ن م ر م ه ظ ، وم سي ف ن ال واء  س ل ل ار  ي ع – م ام  رغ االإ

ب  ج ل ي الت، ب ك ش م ل زة ل اه ول ج ل اء ح ط ن إع فَّ ع ك زم أن ن ل ت س ذا ي ه. وه ب واه م ه ول درات ق ول

ا. ه ل ح ل ل ب س ال اد  ج إي ة  ي ف ي ا وك ه ارت الت وإث ك ش م ال اف  ش ت اك ة  ري ذ ح ي م ل ت ل ل ك  �ت أن ت

ن  م م رغ ال ىل  ح ع ام س ت ال ذ  ي م ل ت ال ه  الل ن خ م م عل ت ي اً  ّي م ي ق دراً  ص ة م درس م ال ون  ك أن ت

ح  ام س ت ة ال ب ي ع إىل أن غ ذا راج وض، وه م غ ح إزاء ال ام س ت ات، ال ض اق ن ت ح إزاء ال ام س ت ن، ال اي ب ت ال

ة  رون م ال ة  ب ي وغ اة.  ي ح ال ي 
�ف واء  س ل  ك اس  أس ا  م وه ة  ي ل ق ع وال ة  ي س ف ن ال ة  رون م ال ة  ب ي غ �ف  ع ت

الً  واص م ت ي ق ذي ال ي ى، ال ع ط ق �ي ال ك ف ت ة ال ي ائ ن ر وث ك ف ود ال م ا ج اه ن ع ة م ي ل ق ع ة وال ي س ف ن ال

دة  ام ة وج ق غل ار م ك ي أف
اً �ف س م غ ن ه، م س ف ن ذاً ب رد الئ ل ف ح ك ب ص ار، وي ك ف االأف �ي اس، وال ب ن ف ال �ي ب

ل،  ق ع ال الق  غ وان ر  ك ف ال ود  م ج ل ان  ت ج ي ت ن إال  اب  ره االإ ا  وم رف  ط ت ال ا  وم اً،  رف ط ت ة وم ي ع ط وق

ة  ج ل ح ك رد أن ل ل ف درك ك ة ي رون م ى وال وع الل ال ن خ م ة، ف ي ف ي ك ت ة وال ي ل ق ع ة ال رون م ة ال ب ي وغ

داً  ام ون ج ك ن أن ي ان ع س ن اع االإ ن ت ورة ام ة �ف ج ي ت ن وة. وال ق ي ال
ا �ف ه ة ل اوي س ا وم ه ادة ل ض ة م ج ح

اره. ك ي أف
اً �ف ب ل ص ت وم

ق التسامح بني  وتلك مشكلة معرفية ونفسية أيضًا، والسؤال: كيف ميكن للمدرسة أن تعمِّ

التالميذ؟

إنه ضعيف  قبول اآلخر.  لكيفية  الطفل ومعايشته  إال عن طريق ممارسة  ذلك  يتحقق  ولن 

بنفسه قوى باآلخرين، وإن اإلبداع يكون أعظم حينما يتصف بالفريقية، وإن احلوار يخلق تواصاًل 

بني األفراد،، فنحن ال نريد نسخًا متطابقة من املتعلمني الذين يرددون الكلمات واألفكار نفسها 

ويستوعبون املواد الدراسية بشكل منطى ال تبديل وال تغيير وال إبداع فيه.
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وبالرغم من تعدد معانى اإلبداع، فإن بعض التعريفات حتاول وضع تصور يحدد مظاهره 

د بأربعة هى :  املختلفة. وعلى هذا فإن اإلبداع عملية متعددة اجلوانب، حُتدَّ

Process, Product, Person, Press
ة االأوىل Process تترجم معانى العملية اإلبداعية التى مير بها املبدع في عمله. م ل ك  ال

ة Product تركز على اإلنتاج اإلبداعى، وعلى أن اإلبداع هو ظهور إنتاج  ي ان ث ة ال م ل ك ال

جديد، ُيَعدُّ األساس الذي يعبر عنه اإلبداع.

ة Person على املبدع باعتباره شخصًا له خصائصه العقلية والنفسية  ث ال ث ة ال م ل ك ز ال وتركِّ

والوجدانية املتميزة.

أما Press فتستخدم مبعنى البيئة بكل إيجابياتها، باعتبارها بيئة خالقة لإلبداع أو مقاومة له. 

وهذه اجلوانب األربعة متثل منظومة من شأنها حتقيق اإلبداع: وهي عمليات عقلية تؤدى 

إلى إنتاج إبداعى، يتم من خالل شخص له خصائصه املميزة، غير أن هذه اجلوانب ال تتحقق 

لها فاعلية إال من خالل بيئة مخصبة لإلبداع وغير مقاومة له، وواعية بأنه ضرورة حياة ووجود.

تعثر  في  تكمن  اإلبداعية،  األطفال  مواهب  وتنمية  اكتشاف  في  منها  نعاني  مشكلة  وثمة 

األطفال في القراءة، والقراءة - في حد ذاتها- مصدر خصب للخيال وإلثارة القدرات واإلمكانات.

ل؟ ف ط اب ال ت ك ة ب اص ات خ ف واص اك م ن ل ه ه ف

يجيب اخلبراء عن ذلك: بأن فرصة تعليم القراءة تبدأ في الصغر، وبالقدرة على فهم الصور 

ومحاولة فهم الكتاب من خالل الصور املوجودة فيه، وفهم هذه الصور على أنها لغة قائمة بذاتها، 

مبعني أن يصبح الطفل قادرًا على حتويل املعاني الرمزية التي يراها في الصورة إلى كلمات 

محسوسة ومفهومة. فتعلم قراءة الصور تعتبر اخلطوة األولى لتعلم اللغة املكتوبة؛ ولذلك يجب 

تشجيع األطفال على فك رموز الكتب املصورة ومحاولة فهمها.

ق : ري ن ط ك ع م ذل ت وي

تشجيع األطفال منذ الصغر على حب القراءة؛ ألن ذلك ضرورة ال مناص منها إليجاد طفل   •

مولع باملعرفة.

وتعتبر اللغة وسيلة تعتمد في تكوينها على املعاني الرمزية؛ لذلك فإن اللغة ليست مجرد   •

كالم بل وسيلة لتحديد العالم اخلاص بكل شخص والتعبير عنه، كما أنها وسيلة للتعبير عن 

احلقيقة املراد التعبير عنها.

التعبير عن نفسه، وهذه  القدرة على  باللغة وتكسبه  الطفل  تنمي إحساس  القراءة  ثم إن   •
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ظاهرة إيجابية من شأنها تنمية قدرة الطفل على البحث عن ذاته، وخلق إحساس بالرغبة 

في التعرف على اآلخرين وكيفية التعامل معهم. ومن شأن ذلك إكساب الطفل مهارة إقامة 

حوار مع العالم اخلارجي بيسر وسهولة.

وفي إقامة هذا احلوار مع العالم ومع اآلخرين، تقوى دعائم ثقة الطفل بنفسه، ويشعر بذاته 

باعتباره هوية فريدة، ويتعلم كيف يكون عفوّيًا بفقدان األمن والثقة بالذات.

ولهذا ينبغي أن نعرض الصورة على الطفل لتترجم واقعًا حقيقّيًا يعيشه؛ ألنه يستطيع من 

خالل اخليال أن يستلهم حلواًل ملشكالت قائمة بالفعل. فعنصر اخليال مهم جّدًا في كتب األطفال 

ويؤدي دورًا حيوّيًا، فنحن نعيش في عالم مدجج بالسالح، حتاصره مخاطر بيئة ملوثة أو شبه 

ملوثة، وهذا العالم يتطلع إلى إجنازات علمية من شأنها أن تخلصه منها، ومن محاصرة أسلحة 

الدمار الشامل.

وفي بالدنا نعيش حتديات مخاطر بيئية، وحتديات علمية وحتديات تكنولوجية وكثافة سكانية 

في تزايد مستمر ومشكالت طفولة وشباب وما إلى ذلك، فكيف نثير خيال األطفال وندفعهم إلى 

التفكير بشكل جديد؟

وعن طريق عرض املعلومات على هذا النحو يستطيع الطفل تكوين صورة واقعية عن واقعه 

الذي يعيش فيه وعلى رسم معالم مستقبله، فاملعلومات املطروحة على الطفل بشكل موضوعي 

تنمي عنده القدرة على التعامل مع العالم.

فعن طريق األسئلة التي تثير كوامن خيال الطفل من خالل )ماذا – ولو( ماذا تستطيع أن 

تفعل لنظافة البيئة؟ ولو كنت أنت املتصرف الوحيد في هذا العمل فما الذي تستطيع أن تفعله؟ 

وهل يستطيع اإلنسان أن يعيش ويتنفس حتت املاء؟ هل ميكن تطوير أدواته العلمية في النظافة 

وفي تطهير البيئة، وفي اإلرسال التلفزيوني؟

ل. ف ط ال ال ي �ي خ ث ع أن ن ي ط ت س ن

ثم إن األطفال يحبون احلوار، و عن طريق احلوار يتعلمون ويكتسبون الثقة في أنفسهم وفي 

العالم احمليط بهم.

ولعل أهم ما مييز األطفال أنهم يعشقون اللغة الرنانة واملنغمة والكالم املوزون واألغاني؛ 

ولهذا ينبغي أن حتمل لغة الكتاب للطفل هذه املعاني؛ لتجذب الطفل إلى عالم الكلمة املطبوعة 

ومعني. املمتلئة خصوبة 

بالنسبة إلى  له اخلطط  للطفل ينمي سلوكه االجتماعي، ويضع  الكتاب اجليد  وأخيرًا فإن 
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احلياة في املستقيل ويزيده معرفة وعلمًا، واستمتاعًا بهذا العالم. ويضعه على جناح واحد مع 

اللغوية  مداركه  ع  ويوسِّ التخيل  على  القدرة  لديه  وينمي  والتخيل،  اللعب  الكبار عن طريق  عالم 

وميكنه من إثارة املشكالت التي تبحث عن حلول تقليدية، وهاهو )أينشتاين( يعلمنا كيف يكون 

اخليال الينبوع لكل علم ولكل معرفة، مؤكدًا أن األفكار لم تكن تأتيه في أي صياغة لفظية، فاخليال 

كان يأتي أواًل ثم يحاول التعبير عنه باأللفاظ والكلمات. 

 Imagination is more important than "يقول يننشتاين: "إن اخليال أكثر أهمية من املعرفة

knowledge

أما اإلبداع فيكمن - في رأيه- في إثارة املشكلة، وأن املشكلة أهم من الوصول إلى حل لها، 

حيث إن إثارة أسئلة جديدة واحتماالت غير مألوفة تتطلب خيااًل إبداعّيًا.

حياة  قضايا  رعايتها  وحسن  املواهب  واكتشاف  اإلبدع  يصبح  سبق؛  ما  على  وتأسيسًا 

ووجود، في عالم تقاس فيه قوة األمم باملعرفة والعلم، فاملعرفة قوة، واملعرفة ثروة، و املعرفة سلطة 

ووجود وكينونة وموقع متميز في خريطة العالم.

تفجر  واملعلوماتية، عصر  والتكنولوجية  العلمية  إجنازاته  تتسارع  في عصر  نعيش  فنحن 

معرفي متواصل استطاعت فيه ثورة املعلومات واالتصاالت واملواصالت أن جتعل من العالم قرية 

لم  ولكنها  البشر،  املواصالت واالتصاالت املسافات بني  فيه  تكنولوجية واحدة؛ عصر جتاوزت 

تستطع أن تتجاوز اخلصوصيات الثقافية، فلكل مجتمع إرثه الثقافي الذي ال يسافر وال يرحل 

وال يتعولم.

ددة! ع ت ه م ات اف ق ن ث ك دة؛ ول ان واح س ن ارة االإ ض ح ف

وتستطيع الثقافة أن تكون قوة دفع ال ردَّ لها صوب املستقبل إذا ما اتصفت باملرونة والوعي 

مبتغيرات عصر، نحن في داخله بحكم العراقة.

عليه  تهيمن  العصر  هذا  الغد،واملوقع،  وعالم  اليوم  وعالم  األمس  عالم  في  املتميز  فالدور 

باعتبارها  واإلبداع  والشعوب  األمم  بني  املتبادل  واالعتماد  والكونية  )الكوكبية(  العوملة  مفاهيم 

املسافات  نختزل  أن  باإلبداع  نستطيع  مستقبل  ونزوع صوب  وجود  وضرورة  حياة،  ضرورة 

والشعوب. األمم  من  غيرنا  عن  تفصلنا  التي  الزمنية 

وهذا يستلزم:

أوالً: مسايرة التيارات الكوكبية التي تنشغل بتعليم الطفل، باعتباره ضرورة أساسية وله 

األولوية في القرن احلادي والعشرين، ذلك أن هذه التيارات تنظر إلى تعليم الطفل على أنه حجر 
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الزاوية في بناء املجتمع الكوكبي اجلديد؛ حيث األطفال فيه هم قادة املستقبل في إحداث التغيير 

املطلوب.

وال يتأتي ذلك اال عن طريق تعليم الطفل وتدريبه على إنتاج املعرفة، بداًل من تدريبه على أن 

يكون مستهلكًا للمعرفة. أو مبعني آخر، البد من تغيير النسق التعليمي القائم على احلفظ والتلقني 

والتذكر إلى نسق تعليمي يقوم على اإلبداع واملوهبة.

اً: نشر الثقافة العلمية في الوسائل اإلعالمية كافة؛ املسموعة واملقروءة واملرئية؛ حتى  ي ان ث

تعاملهم مع  الناس في  بالضرورة على أسلوب حياة  تنعكس  تتكون لدى اجلماهير رؤية علمية 

التكنولوجيا.

إن الطفل حينما ينتقل إلى املدرسة ال ينتقل وعقله صفحة بيضاء، فالطفل يدخل املدرسة   •

مشوشة  تكون  وقد  مملوءة  بل  بيضاء،  ليست  البيضاء  فالصفحة  ولهذا  إعالمية،  بخلفية 

وحتتاج إلى تعديالت جذرية في طريقة التعامل مع الطفل إعالمّيًا، فكثير من البرامج تفتقر 

الشديدة. بالسطحية  الوضوح وتتسم  إلى 

بدراما  يتأثر  الصغيرة(الذي  )الشاشة  جيل  نعيش  أننا  في  تكمن  اإلعالم  أهمية  ولعل 

التلفزيون وببرامجه ومنوعاته وما إلى ذلك. والسؤال هاهنا : هل البرامج التي تقدم للطفل 

الزمن؟ استثمار  واإلبداع وحتسن  العمل اخلالق  على  والتحفيز  اخليال  استثارة  على  تساعد 

و سأترك اإلجابة للقارئ.

التأكيد على أن األسلوب التربوي الذي يخلق مناخًا لإلبداع، يقوم على التسامح ويشجع   •

على االختالف في الرأي وينمي التفكير الناقد، ويعمق النهج العلمي في تناول الوقائع ويتيح 

الفرصة لالستنباط العقلي واملبادرة الشخصية واجلرأة في اقتحام املجهول.

التأكيد على سيادة العقل باعتباره السيد الذي ينبغي أن يطاع، وحتريره من أسر اجلمود   •

وثنائيات التفكير القطعي اللذْين يكبالن حركته ويحرمانه من ممارسة جتلياته ومناشطه في 

عالم العلم والتكنولوجيا.

ف : �ي ت ي اس ف أس �ي ت م ل س م ا ب ه م ي دع ن ت ك م داع ي ب ة االإ ي م ن إن ت

املواهب  وتطوير  الذات  في حتقيق  تسهم  اإلبداع  تنمية  أن  حول  تدور  االأوىل:  ة  م ل س م ال

احلياة. ونوعية  اإلنساني،  النمو  وحتسني  الفردية، 

ة: تفترض أن املبدعني يسهمون في إنتاجية املجتمع برمته، ثقافّيًا وعلمّيًا  ي ان ث ة ال م ل س م ال

واقتصادّيًا.
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األدوار،  وتوزيع  احلوار  عن طريق  اإلبداعى  األداء  من شأنها حتسني  اإلبداع  تنمية  إن   •

املشكالت. حل  مهارات  على  بالزمن،والتأكيد  التعبير،والوعى  فى  والتلقائية 

إن مرونة النظام املدرسى من شأنها تنمية اإلبداع والكشف عن املواهب، وذلك عن طريق   •

تقدمي تنويعات من املقررات الدراسية التى تسايراملواهب واالهتمامات املتنوعة واإلمكانات 

ورياضّيًا،  واإلمكانات اخلاصة -أكادميّيًا  املتنوعة  اإلمكانات  إتاحة  اخلاصة، فعن طريق 

وأدبّيًا واجتماعّيًا - حتدث اجلاذبية اخلاصة بني الطفل واملجال الذى يستطيع أن يلمع فيه، 

وتظهر من خالله إمكاناته وقدراته.

كل طفل كائن مبدع إذا لم نقهر )الدهشة( التى ترتسم على وجهه حني يرى تناقضًا فى   •

الواقع، وإذا لم نقهره عندما يوجه أسئلة غير مألوفة، وإذا لم مننعه عندما ينتقد سلوكيات 

الكبار. عالم 

وقد وضعت )مارجيتا تارتاكوفسكى،Margarita Tartakovsky ، 1916( وآخرون تصورًا من 

تسعة محاور؛ تؤكد فيه أن األطفال مبدعون بالفطرة، ويتصفون بخياالت خصبة، وعروض إبداعية 

ثرية احملتوى: عقلّيًا ووجدانّيًا ونفسّيًا أيضًا.

وقد أسفرت دراستها عن أن خياالت الطفل تساعده على التغلب على األلم، وأن اإلبداع 

الثقة بالذات، واملهارات االجتماعية والتعلم على نحو فّعال. يساعد األطفال على تنمية 

: داع �ف ب ىل االإ م ع ه ائ ن ع أب ي ج ش اء ت الآب ا ل ه الل ن خ ن م ك م ي ي
�ت ورات، ال ص ت ذه ال ل ه ث م ت وت

.Designate a Space for Creating حتديد مساحة لإلبداع لطفلك  .1

امنح طفلك مساحة للعب بحرية.  .2

السماح له بقضاء وقت للفراغ في املنزل من دون ضوابط أو أنشطة مقررة ؛ األمر الذي   .3

يتيح له أن يفكر وأن يبدع.

مساعدة طفلك على تنشيط حواسه وتفعيل خياله، وأن قوة الطفل تكمن في خياله.  .4

مناقشة اإلبداع، وهذا يعني إذا ما أتى الطفل بشيء جديد، سواء أكان رسمًا أم تنظيمًا   .5

لشيء فعليك أن تناقشه فيما فعل بهدوء.

اغرس التفكير النقدي املبدع فى طفلك Cultivate Creative Critical Thinking وذلك عن   .6

طريق التساوالت وإعمال العقل والعصف الذهني بغير تسلط.

جتنب الهيمنة على الطفل في اللعب؛ وذلك ألن األطفال لديهم قدرة فطرية مذهلة وهي القدرة   .7

على اإلبداع عندما يلعبون بحرية وطالقة. وقد بنيَّ جان بياجيه كيف يستطيع األطفال 

تنمية معاييرهم األخالقية من خالل اللعب. ورأت أليسون جوجنيك Alison Gopnik في 
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نحو  على  تعمل  الصغار  األطفال  أن عقول  فلسفي(  )Philosophical Baby طفل  كتابها 

 Experimental Scientists العلماء  جيد، مؤكدة أن األطفال يولدون وهم مزودون بخبرة 

وعن طريق ذلك يتعلم الطفل كيفية تسجيل املعلومة وحل املشكالت وإبداع الطرائق الفريدة 

لذلك.

مساعدة األطفال على املضي قدمًا وراء توجهاتهم، ويتم ذلك عن طريق مساعدة الطفل   .8

على اختيار ما يتوق إليه من ألعاب، فإذا كان يحب اجليولوجيا فعلينا أن نشتري له الكتب 

اخلاصة بذلك.

خذ وقتك إلبداعك اخلاص. عندما يتعلم الطفل من مالحظة والديه كيف أنهما يستغرقان   .9

في عملهما على نحو إبداعي، يتقمصهما وجدانّيًا على نحو مبدع.

**

�ت  ال  ، ف �ي دع ب م ال ص  ائ ص خ ب ف  ص ت ي دع،  ب م ن  ائ ك ل  ف ط ال إن  ؛ف ق  ب س ا  م ىل  ع اً  س ي أس وت

�ف  ادأة  ب م وال ة،  ي ف ي ك ت وال ة  ي ل ق ع ال ة  رون م وال ة،  �ب خ ال ىل  ع اح  ت ف االن  : �ف ا  ه ض ع ب ل  ث م ت ي

الع؛  ط ت ب االس ، وح ر�ف ع م ش ال ط ع ت رح، وال م اؤل وال ف ت ة وال م زي ع وة ال رة وق اب ث م ف، وال واق م ال

درة  ق ال م ب ع ف م ىل ال ق ع دراك ال وغ االإ ل ب اً ل اق دوم بَّ س ب ال ص خ ال ال ي خ ذات؛ وال ىل ال اد ع م ت واالع

ة.        ي ان ك م واالإ

املراجع:
١ - محمد إبراهيم عيد )٢٠٠٠( املوهبة واإلبداع، دار املعارف، القاهرة.

٢- عبد الرحمن بدوي )١٩٩٥( نيتشه ، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة.

3- Einstein, Ablert (2011), The World As I see It. Open Road Media, New York, US.
4- Gopnik, Alison (2010). The Philosophical Baby: What Children's Mind Tell Us 

about Truth, Love, and the Meaning of life. Picador, New York, U.S.
5 - Tartakovsky, Margarita (2016). Make a Mess : Everyday Creatvity, Cleis Press, 

New Jersey, U.S.
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ملف العدد: املواطنة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه ائ م ت ق ان ي عم ي وت ر�ب ع ل ال ف ط ة ال ن واط د م ي أك ي ت
دور الأرسة �ف

أ.د. قــدري حفنـــــي

ة(  ي ب وك ك ة )ال ي م ال ع ة ال ن واط م ول ال ار ح ك أف

أ.د. نهلة سيد أبوعليوة

وء ي ض
ة �ف ن واط م ة ال ي رب ة �ف ت ي دائ ت ة الب درس م دور ال

ارصة ع م ة ال ي م ال ع ات ال اه ج ض الت ع ب

د. خالد صالح حنفي محمود

ي ر�ب ع ن ال وط ي ال
ة �ف ي ل ب ق ت س م ا ال ه اق ة وآف ي م ال ع ة ال ن واط م ال

د. داليا الجيزاوي

يخصص ملف العدد القادم أيضًا ملوضـوع : املواطنــة
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دور األسرة في تأكيد مواطنة الطفل
العربي وتعميق انتمائه

أ.د. قدري حفني *

إن االتفاق علي حتديد مالمح احلاضر برغم صعوبته أيسر بكثير من االتفاق على استشراف 

املستقبل، والبحث في التحديات املعاصرة التي تواجهها األسرة العربية هو - في نهاية األمر- 

محاولة لإلجابة عن سؤال مؤداه: ما طبيعية املستقبل الذي ينتظر األسرة العربية؟

اإلجابة عن مثل هذا السؤال اجلوهري قد يسهم فيها العلم مبقدار، ولكن يسهم فيها كذلك 

- ورمبا باملقدار نفسه - االختيار االجتماعي الفكري للموقف من املستقبل. إن املعرفة العلمية 

قد تتيح لنا قدرًا ال يستهان به من التنبؤ بالتطورات التكنولوجية في عالم الغد، وقد تتيح لنا كذلك 

تصورًا للتطورات املستقبلية في مجاالت املوارد والبيئة والسكان، بل قد تتيح لنا -ولو بقدر أقل 

من احلسم والدقة - عددًا من الرؤى املستقبلية لتطور الصراعات الدولية واإلقليمية. ولكن هذا 

كله ومهما بلغت دقته ال يكفي وحده لتحديد طبيعة األهداف االجتماعية التي تسعى إليها األسرة 

العربية، فنحن مطالبون إلى جانب هذا كله، بل حتى قبل هذا كله بأن نحدد موقفًا اجتماعّيًا فكرّيًا 

من هذه التطورات املستقبلية املتوقعة، ما الذي ينبغي علينا أن نرفضه ونتصدى له من نذر ذلك 

املستقبل؟ وما الذي ينبغي علينا أن نرسخه ونتمسك به؟ إنها قضية اختيار فكري أساسي، ومثل 

تلك االختيارات الفكرية تتضمن بال شك قدرًا من املخاطرة، وحتمل مسئولية االختيار. وفي مناخ 

عاملي تسوده البراجماتية يصبح األكثر إغراًء هو الهروب من مهمة االختيار الفكري االجتماعي 

احلاسم حيال متغيرات املستقبل، بل حتاشى مهمة التعرف العلمي اجلاد علي املستقبل وبدائله 

احملتملة. وتزداد غواية االحتماء بالبراجماتية والوقوف عند حدود الوصف "املوضوعي" حني نكون 

بصدد مجتمعات عربية تعصف بها أمواج التغيير مبا يجعل مجرد وصف احلاضر املتغير مهمة 

* أستاذ علم النفس، كلية اآلداب، جامعة عني شمس.
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صعبة؛ ومن ثم يصبح احلديث عن املستقبل برغم ضرورته أمرًا يجفل منه كثيرون. 

لقد كان السعي الستشراف املستقبل ومازال مثيرًا لشغف العامة وأهل االختصاص العلمي 

على حد سواء. وتنوعت مسارات ذلك السعي وتشعبت لتشمل إلى جانب خرافات التنجيم، علوم 

املستقبليات، وكان ذلك السعي دومًا محفوفًا مبخاطر يصعب جتنبها. 

التنشئة األسرية االجتماعية رهان على املستقبل
لقد حظيت قضية التنشئة األسرية االجتماعية باهتمام فالسفة ومفكري العلوم اإلنسانية منذ 

القدم، ففي القرن السادس قبل امليالد أرجع الفيلسوف الصيني كونفوشيوس فساد نظام احلكم 

املتبادل واملصلحة  الفضيلة واحلب  تلقني  الصاحلة بسبب عجز األسرة عن  املواطنة  إلى غياب 

العامة؛ لهذا دعا جهاز الدولة إلى حتمل مهمة تعليم الناشئة ابتغاء خلق نظام اجتماعي سليم 

يتأتى معه قيام حكم صالح. 

كذلك ذهب أفالطون في كتابه "اجلمهورية" إلى اعتبار التعليم واحدًا من أهم أعمدة الدولة 

الفاضلة، وكرس أرسطو الكتاب األخير من "السياسة" للحديث عن التربية جاء فيه أنه ضمن 

واجبات احلاكم أنه يهتم غاية االهتمام بأمر تربية النشء، وفي العصر احلديث نبه روسو إلى تأثير 

الثقافة والتنشئة االجتماعية على نظام احلكم في الدولة وسياستها العامة، فضاًل عن إشارات ابن 

خلدون وعديد من املفكرين العرب.

ويشير مفهوم التنشئة االجتماعية بصفة عامة إلى العملية املستمرة التي تهدف إلى غرس 

أو  االجتماعية  والرموز  والسلوكيات  واالجتاهات  القيم  من  مجموعة  وتغير  تعديل  أو  وتكريس 

االجتماعية ذات الداللة االجتماعية لدى املواطن، وهي بذلك عملية مستمرة تالزم الفرد منذ طفولته 

للمواطنني وذلك  لقيم واجتاهات معينة  والتعليم  التلقني  وتقوم علي عمليات  وفاته،  املبكرة حتى 

من خالل اشتراك مجموعة من املؤسسات منها املدرسة واألسرة وجماعة الرفاق، وكلها مصادر 

تعتمد أساسًا على االتصال الشخصي مضافًا إليها وسائل االتصال اجلماهيري األخرى مثل 

الراديو والتلفزيون، والصحافة، والسينما وغيرها.  

واملعايير  القيم  األطفال  تلقني  مبوجبها  يتم  عملية  أخرى-  بعبارة   - االجتماعية  التنشئة 

إنها- في  الزمان.  بقاءها واستمرارها عبر  السلوكية املستقرة في ضمير املجتمع مبا يضمن 

إنها  جيل.  إلى  جيل  من  للمجتمع  االجتماعية  الثقافة  نقل  كيفية  إلى  تشير   - معانيها  أوسع 
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التلقني الرسمي وغير الرسمي، واملخطط وغير املخطط للمعارف والقيم والسلوكيات االجتماعية 

وخصائص الشخصية ذات الداللة االجتماعية وذلك في كل مرحلة من مراحل احلياة، عن طريق 

املجتمع.  داخل  القائمة  االجتماعية  املؤسسات 

والسلوكيات  األفكار واالجتاهات  األفراد  تعلم  النهاية - عملية  التنشئة االجتماعية - في 

الفرد  اكتساب  إنها  اآلخرين.  مع  التكيف  من  متكنهم  والتي  املجتمع  في  السائدة  االجتماعية 

االجتاهات والقيم االجتماعية واالستعدادات السلوكية التي تتفق مع استمرارية قيام اجلماعات 

على وجودها.  للحفاظ  الضرورية  الوظائف  بأداء  االجتماعية  والنظم 

هويته  الطفل  بواسطتها  يكتسب  التي  العمليات  بأنها  االجتماعية  التنشئة  البعض  ويعرف 

العملية  أنها  أي  وعاطفته.  ووعيه  وإدراكاته  استجاباته  تتكون  خاللها  ومن  احملددة،  القومية 

التي يتم من خاللها جذب األفراد إلى ثقافة اجلماعة وتشكيل اجتاهاتهم نحوها. إنها العملية 

التي يكتسب األطفال عن طريقها املعرفة من أجل املشاركة في احلياة املتقدمة في مجتمعاتهم 

السياسية.

وتقوم عملية التنشئة االجتماعية لألطفال من خالل أدواتها املتنوعة بتحقيق عدد من الوظائف 

في مقدمتها تهيئتهم للمشاركة في تشكيل مستقبل مجتمعاتهم. ومتارس عملية التنشئة االجتماعية 

دورها في تشكيل أطفال املجتمع مبا يخدم األهداف املرجوة من خالل هذه املؤسسات االجتماعية 

التي يفضل البعض أن يطلق عليها تعبير "أدوات التنشئة االجتماعية". وتتمثل أهم هذه املؤسسات 

في: مؤسسة األسرة، واملؤسسات التعليمية، واملؤسسات اإلعالمية. ولعله من املناسب أن نطل 

إطاللة سريعة علي كل من هذه األدوات أو املؤسسات باعتبار أنها - في النهاية - هي التي 

تنقل الطفل من مرحلة إنتاج الثقافة وتذوقها تلقائّيًا، إلى تلقي الثقافة التي يصنعها له املجتمع 

واالنصياع ملعايير التذوق الثقافي التي يقوم املجتمع بصناعتها أيضًا.

يندر أن جند كتابًا أو مقااًل يتناول عملية التنشئة االجتماعية دون أن يؤكد على أن األسرة 

هي اخللية االجتماعية األولى التي ينشأ فيها الطفل، ومنها يبدأ اتصاله بالعالم احمليط به؛ ومن 

ثم تعد األسرة واحدة من األدوات الرئيسة األساسية في عملية التنشئة؛ نظرًا إلى ما لها من 

تأثير ميتد ليترك بصماته علي كل األدوات األخرى، مثل جماعات الرفاق، واملدرسة، والسلطة، 

ووسائل االتصال وغيرها. 

ويستند أصحاب ذلك الفكر في تغليبهم لدور األسرة إلى حقيقة ذات طابع فيزيقي اجتماعي، 
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فالوليد اإلنساني، وبحكم تكوينه الفيزيقي، يولد عاجًزا عن كفالة حياته لنفسه. إن وليد اإلنسان 

هو أضعف الصغار على اإلطالق . إنه أضعف من وليد أي كائن آخر، فهو يعتمد على الكبار في 

بداية حياته اعتماًدا مطلًقا. مستخلصني من هذه احلقيقة أن األسرة تظل لسنوات عديدة مبثابة 

املصدر الوحيد الذي يشبع للطفل حاجاته البدنية، والعقلية، والنفسية، واالجتماعية؛ ومن ثم فإنها 

- أي األسرة - تقوم بتشكيل الطفل وفق ما تراه مناسًبا من اجتاهات وقيم وعادات وتقاليد. 

و ال ميلك املرء إال التسليم بأن األسرة متثل اجلماعة األولى للفرد، فهي أول جماعة يعيش 

فيها الفرد ويشعر باالنتماء إليها؛ ومن ثم يتلقى من خاللها الدروس األولي في كيفية التعامل 

مع اآلخرين. غير أن ثمة سؤالنْي مهمنْي تفرضهما طبيعة املتغيرات املتسارعة في عالم اليوم إلى 

جانب اخلصائص النوعية الفارقة للمجتمعات العربية وتأثرها مبا يجري في العالم من حولها. 

ؤال الأول: ترى ما حدود الفترة الزمنية التي تنفرد فيها األسرة العربية اليوم مبهمة  س ال

تشكيل الطفل العربي؟ إننا نستطيع أن نرصد عددًا من العوامل التي تدفع في اجتاه تقليص 

حدود هذه الفترة الزمنية التي تنفرد فيها األسرة العربية اليوم مبهمة تشكيل طفلها العربي. من 

هذه العوامل ما يرجع إلى عوامل التحديث التي تشهدها البلدان العربية شأنها شأن غيرها من 

دول العالم خصوصًا الدول النامية كتزايد نسبة األمهات العامالت؛ ومن ثم انتشار دور احلضانة، 

وتزايد االعتماد على املربيات الالتي يكنَّ من األجنبيات في بعض الدول العربية.

: بصرف النظر عن حدود هذه الفترة، ترى هل األسرة العربية مطلقة اليد في  ي
ا�ف ث ؤال ال س ال

تشكيل طفلها كما تهوى ؟ قد يبدو للوهلة األولي أننا أحرار في اتخاذ ما نراه مناسبًا من قرارات 

في ما يتعلق بهذه املرحلة املبكرة من التنشئة االجتماعية ألطفالنا. وفي حقيقة األمر، فإن ذلك 

ل مجموعة القيم التي  يتنافي مع عدد من حقائق العلوم االجتماعية. إن العالم "القدمي" الذي شكَّ

نشأ في ظلها اآلباء واألمهات ميارس دورًا فعااًل ال فكاك منه في حتديد اجتاهاتنا نحو تنشئة 

مثالّيًا  اآلباء واألمهات يخلق منوذجًا  قيم  ل منظومة  الذي شكَّ "القدمي"  العالم  ذلك  إن  أطفالنا. 

أو لنقل عددًا من النماذج املثالية ملا ينبغي أن تكون عليه تنشئتنا ألطفالنا. ومن ناحية أخرى، 

فإن العالم "الواقعي" احمليط بالقائمني على شئون تنشئة األطفال مبا يتضمنه من تغيرات عاملية 

وإقليمية، سياسية واقتصادية، ميارس بدوره دوًرا ضاغًطا في فرض عدد من النماذج ملا ينبغي 

أن تكون عليه تنشئتنا ألطفالنا.
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تنوع املجتمعات العربية
تعريف "األسرة العربية" شأنه شأن تعريف "املجتمعات العربية" تعترضه إشكاليات منهجية 

ترجع إلى تنوع املجتمعات العربية تنوعًا شديدًا سواء من حيث األصول العرقية أو الديانات أو 

النظم السياسية أو اللغات واللهجات احمللية، فضاًل عن تباين الدول العربية من حيث املستوى 

االقتصادي؛ ونعني بالعالم العربي هذه البقعة التي متتد جغرافّيًا من احمليط األطلسي غربًا حيث 

يقع املغرب العربي إلى بحر العرب شرقًا، وتشمل الدول التي تنضوي حتت عضوية جامعة الدول 

العربية، ومتثل مساحتها حوالي 10% من مساحة املعمورة.

وتتباين دول الوطن العربي تباينًا كبيرًا من حيث حجم السكان، والنسبة بني الذكور واإلناث، 

وتوزيع فئات العمر؛ مما يبرر تساؤاًل طرحه كثيرون: ما الذي يجمع بني العرب باإلضافة إلى 

األرض؟ 

ولنحاول أواًل أن نتساءل: من هم حتديدًا هؤالء العرب؟ ما الذي يجمع بينهم بحيث نستطيع 

احلديث عن"أسرة عربية لها سمات أقرب للتشابه إلى حدِّ أن تتشابه بدرجة أو بأخرى في ما 

تواجهه من حتديات؟ 

هل نعني باحلديث عن "العرب" أولئك الذين يحملون واحدة من جنسيات الدول األعضاء في 

اجلامعة العربية؟ إذا كان األمر كذلك فإننا حيال أفراد يحملون 21 جواز سفر أو هوية رسمية 

إلحدى الدول العربية باإلضافة إلى الوثيقة التي يحملها الالجئون الفلسطينيون. وقد يبدو مثل 

هذا التحديد مريًحا للوهلة األولى؛ وعلى أي حال فإنه التعريف الذي تقوم عليه غالبية اإلحصاءات 

السكانية وغيرها من التعدادات، ولكن لو متعنا األمر قلياًل لبرزت لنا في مواجهته عدة إشكاليات 

لعل على رأسها إشكالية عرب املهجر؛ حيث ثمة جاليات عربية ضخمة في أوربا والواليات املتحدة 

ممن هاجروا من الدول العربية عبر فترات تاريخية ممتدة وألسباب شتى لسنا في مجال التعرض 

لها تفصياًل. كثير من هؤالء استقروا في بالد املهجر حيث كونوا أسًرا توالت أجيالها، وحصلوا 

على جنسيات هذه الدول واحتفظ بعضهم إلى جانب ذلك بجنسيته العربية األصلية، كما أن عديدًا 

منهم وخصوصًا أجيال األبناء قد تنازلوا عن جنسياتهم العربية التزاما بقوانني الدول املضيفة 

أو سعيا للحصول على املزايا التي تكفلها هذه الدول ملواطنيها. وتشير الشواهد امليدانية إلى أن 

غالبية هؤالء خصوصًا من األجيال األكبر سّنًا مازالوا يشعرون بهويتهم العربية، ومازالت أمناط 

سلوكهم في حياتهم اليومية متيل إلى الطابع العربي. وحتى هذه األجيال اجلديدة التي ولدت 
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ونشأت في املهجر، ال تستطيع حتى لو أرادت الذوبان متامًا في مجتمعاتها اجلديدة. إن طول 

إقامتها، وإتقانها اللغة السائدة، ومجاراتها العادات والتقاليد السائدة، بل اتخاذ بعضهم األسماء 

األكثر شيوًعا في املجتمعات اجلديدة، وسعيهم بال هوادة لالندماج في املجتمع اجلديد، كل ذلك 

ال يضمن ذوبانهم بصورة كاملة في املجتمع اجلديد. قد يتمتعون رسمّيًا باحلقوق القانونية كافة 

للمواطن األصلي، وقد ال يجدون عنتًا كبيرًا في حياتهم اليومية، ولكنهم يظلون في عيون اآلخرين، 

وكذلك بالنسبة إلى العديد من وسائل االتصال اإلعالمي "مواطنني من أصول عربية". إنه ذلك 

التأثير الغالب ملا يعرف بالصور النمطية اجلامدة. ترى هل يحق لنا واألمر كذلك أن نسقط هؤالء 

من حساباتنا ونحن بصدد احلديث عن "الشخصية العربية"، حتى ولو لم يكن هؤالء أو بعضهم 

ال يحملون واحدًا من جوازات السفر العربية؟

وباإلضافة إلى ذلك، فإن من يطلق عليهم "عرب 48" ميثلون إشكالية أخرى ال تقل أهمية؛ 

ولسنا بصدد اخلوض تفصياًل في أوضاع الفلسطينيني عامة وأوضاع عرب 48 بشكل خاص، 

بالنسبة  العربية، فإن هذه العضوية ال تعني كثيرا  الدول  فبرغم أن فلسطني عضو في جامعة 

إلى عرب 48 حيث متثل هويتهم العربية مشكلة حقيقية باعتبارهم عربًا ال يحملون سوى جواز 

وحدود  مفهوم  أن  العرب  ألولئك  العربية  الهوية  مشكلة  حدة  من  ويزيد  اإلسرائيلي)1(،  السفر 

املواطنة اإلسرائيلية الكاملة يتطابقان مع حدود ومفهوم االنتماء القومي الديني اليهودي، في حني 

تبقى مواطنة العربي منقوصة وشكلية وليس في مقدورها حماية صاحبها من التمييز القانوني 

واملؤسسي ضده، وال في مقدورها منع املس بحقوقه الدينية وفرض القيود على حرياته املختلفة)2(. 

ؤال إذن: هل نستطيع منهجّيًا احلديث عن "األسرة العربية" دون االنتباه والتنبيه إلى  س ال

ضرورة البحث عن حدود التشابه بني األسر الفلسطينية وبقية أسر العالم العربي؟ 

ترى هل يتمثل املخرج من هذه اإلشكالية في اعتبار اللغة العربية مبثابة السمة املشتركة 

بحدوده اجلغرافية  العربي  الوطن  أبناء  غالبية  أن  العروبة؟ صحيح  تعريف  املانعة في  اجلامعة 

الراهنة املمتدة من العراق شرقًا إلى موريتانيا غربًا، ومن سورية شمااًل إلى الصومال جنوبًا، 

أوجه  بعض  حلل  مناسبًا  التحديد  هذا  يبدو  وقد  األولى،  لغتهم  باعتبارها  العربية  يتحدثون 

)1( ذيب عكاوى، الوضع القانوني لفلسطييني 48 من منظار القانون الدولى، ندوة إستراتيجية التواصل مع عرب 48، مركز البحوث 

والدراسات السياسية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة، 26-27 إبريل 2004.

)2( أسامة حلبي، الوضعية القانونية لفلسطينيي 48، مؤمتر تعزيز التعاون بني مؤسسات املجتمع املدني العربي:فلسطينيو 48 يطرقون 

أبواب العالم العربي، 31 أكتوبر - 2 نوفمبر 2002، القاهرة.
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اإلشكاليتني السابق اإلشارة إليهما؛ حيث إن غالبية املغتربني العرب يتحدثون العربية باعتبارها 

اللغة األولى، وكذلك فإن لغة فلسطينيي 48 العربية ليست في حاجة إلى بيان.

ولكن هذا االختيار يسلمنا إلشكالية جديدة، لعلها أشد خطرًا؛ فهذا العالم العربي يضم من 

بني سكانه الذين يحملون جوازات السفر العربية عدة جماعات ال تتحدث العربية بوصفها لغة 

أصلية وإن كانت الغالبية العظمى من أفراد هذه اجلماعات يعرفون العربية لغة ثانية، مثل األكراد 

والبربر والزنوج فضاًل عن النوبيني واآلشوريني واآلراميني واألرمن والتركمان والشركس. وميثل 

هؤالء حوالي 13% من مجموع سكان الوطن العربي )1(. 

العالم العربي إذن ال يضم من يتحدثون العربية كافة، وكذلك فإنه ليس صحيحًا أن سكانه 

جميعًا يتحدثونها.

قد يبدو للبعض أن الدين اإلسالمي هو جوهر العروبة، وبرغم أن الغالبة العظمى من أبناء 

الوطن العربي من املسلمني، ولكن هذا الوطن يضم ضمن أبنائه أيضًا جماعات من املسيحيني 

واليهود، والصابئة، والبهائية، فضاًل عن ديانات وثنية. بل إنه برغم انتماء الغالبية العظمي من 

املسلمني في الوطن العربي للمذهب السني، فإنه إلى جانب هذه الغالبية السنية يتواجد أتباع 

الدروز،  عن  فضاًل  وإسماعيلية،  وزيدية،  عشرية،  اثنى  من  املختلفة  بتنوعاته  الشيعي  املذهب 

واإلباضية. والعلويني، 

كذلك فإن املسيحيني العرب ينتمون إلى طوائف عدة فمنهم البروتستانت، والروم األرثوذكس، 

السورية،  األرثوذكسية  اليعقوبية  والكنيسة  مصر،  في  األرثوذكسية  القبطية  الكنيسة  وأتباع 

والكنيسة األرثوذكسية األرمينية، والكنيسة الكاثوليكية الغربية في روما، والكنيسة الكاثوليكية 

اليونانية، والكنيسة الكاثوليكية السورية، والكنيسة الكاثوليكية األرمينية، والكنيسة الكاثوليكية 

منهم  العرب  اليهود  فإن  كذلك  املارونية.  والكنيسة  الكاليدانية،  الكاثوليكية  والكنيسة  القبطية، 

السامريون.  واليهود  القراءون،  واليهود  الربانيون األرثوذكس،  اليهود 

فلندع مؤقتًا هذا البحث املضني عن رابط حاسم يجمع بني العرب؛ ولنحاول البحث عن أهم 

املشكالت االجتماعية التي تواجه سكان عاملنا العربي بصرف النظر عن لغاتهم ودياناتهم.

ليس من شك في أن اختيار "أهم" املشكالت املعاصرة التي تواجهها األسرة العربية أمر 

ال يخلو من تعسف وتأثر برؤية الباحث للمجتمعات العربية وما تواجهه من حتديات، وهو األمر 

)1( سعد الدين إبراهيم، امللل والنحل واألعراق: هموم األقليات في الوطن العربي، مركز ابن خلدون، القاهرة، 1994.
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الذي ينبغي التنبه له والتنبيه إليه، ويسري ذلك أيضًا على ترتيب هذه التحديات من حيث أهميتها 

من وجهة نظر الباحث؛ ولذلك فضلنا البدء بتحدي الفجوة بني األجيال وثورة االتصال باعتباره 

التحدي الراهن الذي يواجه األمة العربية.

فقد  والعلماء،  املفكرين  اهتمام عديد من  والشباب  العالقة بني املسنني  لقد شغلت مشكلة 

ة: النصف األخير من احلياة")1(   وخ خ ي ش ول في كتابه "ال لي ه ان ت أشار عالم النفس الشهير ج. س

إلى أن احلكم الصائب على الناس واألشياء واملسببات وعلى احلياة بعامة، ال ميكن توافره إال 

من خالل تراكم سنوات العمر. إنها احلكمة احلقيقية التي ال يكتسبها البشر إال من خالل هذا 

التراكم العمري .

فؤاد  الراحل  املصري  النفس  عالم  أن  للشيخوخة، جند  اإليجابي  التقييم  ذلك  مقابل  وفي 

البهى السيد)2( وهو بصدد رصده املظاهر االنفعالية ملرحلة الشيخوخة وهى - في رأيه - تبدأ منذ 

سن الستني، يشير إلى أن الشيوخ "مييلون للمديح واإلطراء... وقد يؤدى بهم القلق إلى الكآبة.. 

وما أكثر شكوك الشيوخ وريبتهم في اآلخرين.. ثم يحدد ما مييز مرحلة الشيخوخة انفعالّيًا عن 

بقية املراحل في نقاط ثماٍن ليس فيها ما هو إيجابي:

يحلو للشيوخ أحيانًا أن يقفوا من البيئة احمليطة بهم موقفًا سلبّيًا الينفعلون لها أو معها، . 1

وكأنهم بهذا يعبرون عن شعورهم بالهوة السحيقة التي تفصلهم عن األجيال األخرى 

التي تضطرب بها احلياة من حولهم.

 ولذا كثيرًا ما تتصف انفعاالتهم باخلمول وبالدة احلس.. 2

وقد يرجع هذا الشعور الغريب بالسلبية والبالدة إلى عدم إدراك الشيخ للمسئولية التي . 3

تواجه من يحيطون به، فهو ميضي  في حياته، ومشكالت الناس حوله تدفعهم إلى ألوان 

مختلفة من الكفاح املرير، وهو ال يشعر نحوهم وال نحو مشكالتهم بأي مسئولية تتطلب 

منه استجابة انفعالية محددة.

 ولذلك تقل حماستهم ملا يحيط بهم من مشكالت انفعالية يضطرب فيها اآلخرون.. 4

وهم عندما ينفعلون، كثيرًا ما يخطئون إدراك املوقف احمليط بهم. وجتيء انفعاالتهم . 5

شاذة ال تتناسب ومقومات املوقف الذي أثار في نفوسهم هذا االنفعال.

(1) G. Stanley Hall, Senescence: The Last Half of Life, D. Appleton & Company, New York. 
1922. P.366

)2( فؤاد البهى السيد. األسس النفسية للنمو : من الطفولة إلى الشيخوخة، دار الفكر العربى ، القاهرة : 1968.
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 ويغلب على انفعالهم لون غريب من التعصب الذي ال - يقوم في جوهره - على أي . 6

أساس، فهم يتعصبون جليلهم وآلرائهم، ولعواطفهم، ولكل ما ميت إليهم بصلة قريبة.

في . 7 يحسون  فإنهم  والوالء  املشاركة  بروح  التعصب  هذا  اآلخرون  يتقبل  ال  وعندما 

مضطهدون. بأنهم  أعماقهم 

ويؤدى بهم الشعور باالضطهاد إلى اإلحساس العميق بالفشل. وقد يتخذون سلوكًا . 8

يقع عليهم باضطهاد اآلخرين. الذى  فيجابهون االضطهاد  معاديًا 

أما ستيوارت- هاميلتون )1994( في كتابه املعنون "سيكولوجية الشيخوخة")1( فإنه ميثل 

يغفل بطبيعة  أنه ال  أفرادها، كما  تتطابق خصائص  فئة واحدة  اجتاهًا علمّيًا ال يرى املسنني 

ا يجمع بيننا من صفات مختلفة، فيقرر أن ثمة تفرقة ضرورية بني "الشيخوخة العامة"  احلال َعمَّ

"universal aging" أي التغيرات التي حتدث للبشر جميعًا مع تقدمهم في العمر؛ وما أطلق 

غيرهم  دون  األفراد  لبعض  قد حتدث  التي  التغيرات  بها  ويعني  االحتمالية"  "الشيخوخة  عليه 

مع التقدم في العمر؛ كما ينبغي التفرقة بني مجرد التقدم في السن و"الشيخوخة االجتماعية" 

"social aging"، أي توقعات املجتمع لسلوك املرء كلما تقدم به العمر، والشيخوخة البيولوجية 

"biological aging"، أي حالة الكائن الفيزيقية حني يتقدم به العمر.

وقد قام ماك فادن McFadden )2005( في بحث له بعنوان "علم الشيخوخة وسيكولوجية 

الدين")2( بدراسة مثيرة لالهتمام؛ إذ قارن بني مجموعات ثالث من املسنني تدرجت أعمارهم بني 

أن  فأكثر(، فالحظ  األكبر )85 عامًا  ثم  ثم )75-84 عامًا(  األصغر سّنًا )من 65-74 عامًا( 

الفروق العمرية ال ترتبط متامًا مع ما هو معروف من تدهور الوظائف نتيجة للشيخوخة حيث قد 

جند فردين مسنني في العمر نفسه ولكنهما يختلفان متامًا من حيث قدراتهما الذهنية والفيزيقية. 

غير أن كبار السن - بشكل عام - أقرب إلى احملافظة، في حني أن الشباب أكثر اندفاعًا نحو 

التغيير السياسي واالجتماعي. وقد أشارت نتائج دراسات ماك فادن إلى ارتباط ذلك بتزايد ميل 

املسنني إلى االعتماد على الدين في مواجهتهم ضغوط احلياة.

كان عام 1999 هو عام املسنني وفقًا لقرار األمم املتحدة التي اعتبرته العام العاملي لألكبر 

سّنًا حتت شعار "نحو عالم لكل األعمار"، ووفقًا للبيان الصادر بهذا الشأن فإن حياة األفراد 

 (1) Stuart-Hamilton, I. (1994). The Psychology of Aging. London: Jessica Kingsley.
 (2) McFadden، S. (2005). Gerontology and the Psychology of Religion. In R. Paloutzian & C. 

Park (eds.) Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality. New York: Guilford
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بالتغيرات الدميوجرافية، فقد أضيف إلى متوسط أعمار البشر  البيئة االجتماعية تتأثر  وكذلك 

عشرون عامًا خالل النصف الثاني من القرن العشرين، ونظرًا إلى سرعة وحداثة هذا التغير فإن 

املجتمع لم يكن مهيئًا الستيعاب هؤالء القادمني "اجلدد" من املسنني. 

لقد تغير بنيان األسرة العربية بحيث كاد يغيب هذا التصور الهرمي التقليدي الذي حتتل 

قاعدته كثرة من الشباب وال يوجد على قمته سوى قلة من املسنني. لقد انقلب شكل الهرم فأصبح 

آباء  أو طفلني، وأب وأم، وأربعة جدود، ورمبا بعض  املألوف أن تتشكل األسرة من طفل  من 

ألولئك اجلدود. أي أنه ميكن لألسرة في عالم اليوم أن تضم أكثر من جيلني من املسنني الذين 

تتجاوز أعمارهم 60 عامًا. ووفقًا لبيانات األمم املتحدة فإن العالم بأسره - وليس العالم العربي 

ل فيه املسنون ثلث البشر خصوصًا في الدول األكثر تقدمًا، وإن  فحسب- دخل في عصر يشكِّ

حوالي 10% من املسنني تتجاوز أعمارهم الثمانني وإن هذه النسبة سوف تصل إلى 25% عام 

2050 ، وإن غالبية هؤالء سيكن من النساء الالتي يشكلن 55% ممن تتجاوز أعمارهن 60 عامًا 

و65% ممن تتجاوز أعمارهم 80 عامًا، وإن الغالبية ستكون من أبناء القرى)1(. 

وقد صاحب تزايد النسبة العددية للمسنني، وتطور أساليب الرعاية والوقاية الصحية؛ أن 

أصبحت لياقتهم الصحية في الفترة املمتدة بعد التقاعد أفضل مما كانت عليه، وفي ضوء التغيرات 

التي طرأت علي طبيعة سوق العمل بحكم التطورات التكنولوجية فقد تراجعت االحتياجات إلى 

األعمال  إلى  االحتياجات  وتزايدت  الشباب،  إال  عليه  يقدر  ال  بدنيًا  تتطلب جهدًا  التي  األعمال 

الذهنية واملكتبية؛ ومن ثم لم يعد املسنون ميثلون بالضرورة عبئًا اقتصادّيًا علي األجيال الشابة 

كما كان احلال في املاضي، ولم يعد غريبًا في عالم اليوم أن يقوم املسنون من اجلدات واجلدود 

بتقدمي الدعم االقتصادي ألبنائنا اآلباء وألبنائهم األحفاد.

ولعل هذه احلقيقة تذكرنا مبا قالت به سيمون دي بوفوار في كتابها الصادر عام 1970 )2(   

واملعنون بـ "التقدم في العمر": إن مكانة املسنني ليست حّقًا لهم بقدر ما هي منحة يتفضل بها 

عليهم املجتمع باعتبارهم أقلية غير منتجة؛ ومن ثم فإن مصائرهم معلقة علي إرادة أبناء املجتمع 

النشطاء املنتجني الذين ميثلون غالبية املجتمع .

يسهم  املسنني أصبح  من  فعديد  بوفوار،  دي  كانت تصفه سيمون  عما  املجتمع  تغير  لقد 

إلى  املجتمع  نظرة  أن حتول  املتحدة  األمم  بيانات  وتؤكد  اإلنتاجية،  العملية  في  فعااًل  إسهامًا 

)1( قدري حفني، نحن املسنون: إطاللة نفسية، مجلة وجهات نظر، مايو 2008 .

(2) Simone de Beauvoir، The Coming of Age، p. 85.
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املسنني لكي تصبح أكثر إيجابية وتطورًا إمنا هي نتاج جلهود املسنني أنفسهم من خالل تزايدهم 

عددًا وتأثيرًا ووعيهم االجتماعي بذلك.

طالت  ومهما  نهاية،  شيء  فلكل  املتفائلة،  الصورة  هذه  عممنا  ما  إذا  كثيرًا  نبالغ  ولكنا 

احلياة فاملوت يقني وكل نفس ذائقته، وكثيرًا ما ال تتحقق أمنيات املسنني بحسن اخلتام، مبعنى 

أن ميوتوا في هدوء دون أن يقعدهم املرض والعجز، وتعوزهم احلاجة، وتتدهور قدراتهم على 

التواصل فضاًل عن العناية بأنفسهم، ويصبحوا عبئًا ثقياًل على من حولهم من األحبة، وعندها 

تتزايد حاجتهم ملا مازلنا نفتقده كثيرًا في عديد من بلداننا العربية حيث ما زال كثير من املسنني 

يعانون من التجاهل والتهميش والعوز املادي، ويصبحون األكثر حاجة لبرامج الرعاية الصحية 

والتأمني االجتماعي، وحيث مازلنا جند مقاومة من املسنني أنفسهم وممن حولهم لفكرة دور رعاية 

املسنني التي كثيرًا ما ننظر إليها باعتبارها دلياًل على نكران األسرة للجميل وتخليها عن كبارها، 

وهي نقيصة تنفر منها األسرة العربية بطبيعة احلال برغم عجزها املوضوعي عن رعايتهم رعاية 

كاملة. 

إال أننا إذا ما اقتربنا أكثر من مالمح صورة العالقة بني األجيال في مجتمعاتنا العربية، 

استوقفنا ملمح جدير بالتأمل. صحيح أن األجيال املسنة تتحمل - في كثير من األحيان - أعباء 

إعالة أجيال األبناء وأبنائهم؛ إال أننا حيال ما يتصف به عالم اليوم من ثورة في مجال االتصال، 

ال يتسع املجال لتفصيل آثارها، ولذلك فسوف نوجز القول مكتفني بتأكيد أمرين)١(:

األمر األول: صغار يعلمون الكبار
أدوات  أبرز  ومن  املعرفة،  أي مبجتمع  الصلة مبوضوعنا  وثيقة  االتصالية  الثورة  هذه  إن 

وكان  العنكبوتية،  اإلنترنت  وشبكة  احملمول  والهاتف  الصناعية  األقمار  االتصالية  الثورة  هذه 

التقنيات احلديثة بسرعة تفوق  التعامل مع هذه  طبيعّيًا ومتوقعًا أن يستوعب الصغار أساليب 

سرعة استيعاب الكبار، ولكن األمر الذي يستوقف النظر هو ما أحدثه ذلك التفاوت في السرعة 

من انقالب في مجال التعليم فيما يتعلق مبسلمة أن الصغار يتجهون دومًا للكبار ليتزودوا مبا 

ينقصهم من معارف. لقد أصبح من املألوف اليوم أن يلجأ الكبير أبًا أو أّمًا أو جّدًا لالبن أو 

للحفيد الصغير طلبًا للعون في التعامل مع البريد اإللكتروني أو الهاتف احملمول أو ما إلى ذلك. 

)1( قدري حفني، التربية املبكرة وحتديات مجتمع املعرفة، مؤمتر "حقوق الطفل العربي في مجتمع التكنومعلوماتية"، جمعية 

اإلنسان واملستقبل،6- 7 مارس 2010، القاهرة.
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لقد أصبح تبادل األدوار في بعض مجاالت العملية التعليمية واردًا بني الكبار والصغار رمبا للمرة 

األولى في التاريخ البشري.

األمر الثاني: اإلعالم ينافس األسرة
لم يعد في مقدور املؤسسات االجتماعية في أي بقعة من بقاع العالم أن حتجب عن أبنائها 

بشكل محكم أي معلومات تبثها أجهزة اإلعالم احمللية أو اخلارجية بصرف النظر عن موافقتها 

أو معارضتها ملضمون هذه املعلومات، تستوي في ذلك األسرة واملدرسة بل املسجد والكنيسة 

والدولة أيًضا. لقد مضى ذلك الزمن الذي كانت فيه هذه املؤسسات االجتماعية قادرة على إقناع 

نفسها بإمكانية إحاطة أبنائها بسياج يحول دون وصول املعلومات غير املرغوبة إلى آذانهم أو 

إلى عيونهم سواء كانت هذه املؤثرات خارجية املصدر أو داخلية املصدر. أما في عالم اليوم فقد 

أصبحت املعلومات سواء كانت نزيهة أم مغرضة، مرغوبة كانت أم مرفوضة، داخلية كانت أم 

خارجية، متاحة لقطاعات متزايدة من األفراد من مختلف الفئات العمرية واالجتماعية.

وغنّي عن البيان أن الوضع القدمي كان مريًحا للمؤسسات االجتماعية التي كانت تستطيع 

مبجهود أقل أن تلقن أبناءها وتنشئهم وفًقا للنموذج الذي ترتضيه، في ظل صراع يلتزم -إذا ما 

قام- باحلدود الداخلية ال يتعداها كثيًرا. ولكن األمر يختلف متاًما في ظل عالم اليوم؛ حيث أصبح 

يقدمه  ملا  أو املشاهدة  نراه طيًبا وحتذيره من مغبة اإلنصات  النشء ما  تلقني  الوقوف عند حد 

"اآلخر"، أمرًا غير مجٍد عمليًا فضاًل عن أنه لم يعد مستساغًا قيمّيًا في ظل عالم يتنادى باالنفتاح 

علي اآلخرين. ومن ناحية أخرى، لم يعد النشء في حاجة ألن يجهد نفسه سعيًا لسماع أو مشاهدة 

ما لدى " اآلخر"، بل إن ما يبعث به ذلك "اآلخر" أصبح يخترق آذانه، ويقتحم مجال رؤيته، بعد أن 

تهاوت قدرات املؤسسات االجتماعية التقليدية وفي مقدمتها األسرة على الرقابة والتصفية.

لعل هذا الواقع اجلديد يسهم في تفسير ما شهده ويشهده عاملنا العربي أخيرًا من حتركات 

جماهيرية غير مسبوقة يتصدرها أولئك الشباب الذين أدركوا أن تكنولوجيا االتصال احلديثة 

متثل آلية جديدة ليس لتحريك اجلموع فحسب، بل لتغيير الواقع االجتماعي أيضًا.

في  يؤدي  اليوم سوف  العربي  عاملنا  في  يجري  ما  أن  إلى  أشرنا  ما  إذا  نبالغ  ال  ولعلنا 

املستقبل القريب إلى حتدٍّ جديد يواجه األسرة العربية متمثاًل في ما يعرف في تراث علم النفس 

باهتزاز صورة األب، وهي الصورة التي كانت ألحقاب طويلة حتاط بهالة من القداسة في عاملنا 
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العربي.)1،2،3( فقيام الشباب بتصدر املشهد وثورتهم على الصورة العليا لألب متمثلة في رأس 

النظام سوف تكون له آثاره التي ملسنا مؤشراتها املبكرة في خفوت دور "األب املعلم" في األسرة 

ليحل محله دور "األب املتعلم"؛ ليصبح املعلم ولو لبعض الوقت هو الصغير الذي يتقن تكنولوجيا 

في  ملموسًا  تغيرًا  العربية  بالدنا  في  االجتماعية  التنشئة  عمليات  تشهد  أن  ونتوقع  االتصال. 

املستقبل خالل العقود القادمة؛ بحيث تبرز مناذج جديدة للمثل األعلى للنشء تنافس املثل األعلى 

التقليدي املتمثل في النماذج األسرية وعلي رأسها "صورة األب". 

ليست عملية التنشئة االجتماعية  في النهاية سوى عملية تعلم وتعليم لعادات معينة، وتقاليد 

معينة، وقيم معينة، وأمناط معينة من سلوك، وما إلى ذلك. وبرغم األهمية البالغة للدور الذى تلعبه 

اللغة-  فإنها -أي  التنشئة االجتماعية بوجه خاص  بعامة، وفي عملية  التعلم  اللغة في عمليات 

ليست السبيل الوحيد أيضًا لبلوغ عملية التنشئة االجتماعية غايتها املرجوة. ثمة نوع من "التعليم 

الصامت" إذا صح التعبير. تعليم يستغنى عن الكالم أى يستغنى عن قيام حوار بني معلم ومتعلم. 

ذلك النوع من التنشئة االجتماعية الذى أشرنا إليه فيما سبق إشارة عابرة واصفني إياه بأنه 

يعتمد على "ضرب القدوة" أو "اتباع النموذج" أو "االقتداء باملثل األعلى".

وال تخلو جماعة بشرية من وجود مناذج تكون مبثابة املثل العليا ألفراد هذه اجلماعة بعامة، 

يسعون إلى االقتداء بها، والسير على دربها، والتمثل بتصرفاتها، دون أن تسعى هذه النماذج 

سعيًا ملموسًا إلى دفع األفراد ملثل هذا السلوك. وقد يختلف املثل األعلى من فرد آلخر، ولكن ذلك 

ال يعنى عدم وجود مناذج تعد مثاًل عليا على نطاق املجتمع ككل. ويسعى املجتمع عادة إلى تأكيد 

وإبراز مناذجه هذه، والتي قد تكون شخصيات قيادية معاصرة، وقد تكون شخصيات تاريخية 

عرفها ذلك املجتمع في تاريخه القدمي أو احلديث. وسعي املجتمع في هذا الصدد إمنا هو - في 

النهاية - سعي إلى تدعيم وحدة التكوين النفسي ألبنائه، وتدعيم عملية التنشئة االجتماعية التي 

جترى فيه.

وإذا كان املجتمع -أي مجتمع- ال يدخر وسعًا في السعي إلى هذا السبيل، فإن عملية 

(1) Al Maleh، Lyla Arab voices in Diaspora، Rodopi، 2009
(2)Munoz،Geme Martin "Arab youth today:the generation gab، identity، culture، and 

democratic deficit" IN Meijer، Roel (editor) Alienation or integration of Arab youth 
between family، state، and street،Curzoy،2000

(3) Rooke، Tetz "Escape from the family: A theme in Arabic autobiography" IN Meijer، 
Roel (editor) Alienation or integration of Arab youth between family، state، and 
street،Curzoy،2000
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اختيار األفراد ملثلهم العليا ال تتم في حدود االستجابة السلبية اخلالصة لهذا السعي. قد يختار 

الفرد مثله األعلى من بني اخلارجني علي القانون السائد في مجتمعه. أو قد يجده في شخصية 

تاريخية نبذتها جماعته وتنكرت لها. وال يقتصر األمر في هذا الصدد على األفراد فحسب بل قد 

تختار جماعة فرعية معينة في مجتمع معني مثاًل أعلى لها شخصية أو منوذجًا اليلقى تأييدًا من 

جانب املجتمع، بل لعله اليلقى سوى الرفض والنبذ. وقد تكون لذلك االختيار أسباب شتى تتضافر 

في خلقها العوامل الفردية مع عوامل البيئة والظروف اخلارجية. 

إن السؤالني األساسيني اللذين يلحان على عقول الصغار في هذا الصدد وحتى يصبحوا 

كباًرا هما: "من نحن؟" و"من هم؟". وهم ال يطرحون عادة مثل هذه التساؤالت مباشرة، ومن ثم 

فإنهم ال يلتمسون إجابتها من خالل أقوال الكبار، بل من خالل رصدهم ومعايشتهم ممارسات 

فالكبار هم - في األغلب األعم -  "اآلخرين".  وتعاملهم مع  للجماعة،  الكبار النتماءاتهم  هؤالء 

مبثابة القدوة التي يتمثلها الصغار؛ بحكم احلقائق الفيزيقية واالجتماعية. ومتثل القدوة ال يكون 

متثاًل لألقوال بل للممارسة. فقد نتحدث أمام صغارنا عن أبناء جماعة أخرى -أقلية كانت أو 

أغلبية- حديًثا قد نتعمد أن يكون ودوًدا ناعًما، ولكن مشاعرنا حيال أبناء هذه اجلماعة كما تتضح 

في سلوكنا الفعلي تكشف عن نفورنا منهم، وعدائنا لهم، وحتاشينا إياهم. وفي هذه احلالة سوف 

يتمثل صغارنا سلوكنا الفعلي باعتباره السلوك املثالي: أن نكره هؤالء فعاًل، وأن نحبهم قواًل. أو 

بعبارة أخرى: إن األقوال املعلنة بشأن هذه اجلماعة ينبغي أن تكون طيبة في كل األحوال، أما 

املشاعر احلقيقية واألفعال فإن أمرها يختلف. بل قد يحدث أحياًنا أن نلتقي في موقٍف اجتماعي 

معني ببعض أفراد هذه اجلماعة األخرى، فنتبادل كلمات املودة واحلب. فإذا ما انفض اجلمع، 

وخال كل فريق إلى خلصائه انتقلت الكلمات واملشاعر املعلنة من النقيض إلى النقيض. كل ذلك 

وصغارنا يرقبون ما يجري ويتمثلونه ويختزنونه في أعماقهم.

وال يقتصر تشكيل صورة القدوة علي الدور الذي تلعبه األسرة في هذا الصدد؛ حيث تلعب 

يعرف  ما  وذلك من خالل  واملراهقني.  لألطفال  املثل  هذه  تقدمي  في  مهّمًا  دورًا  االعالم  وسائل 

بنموذج الدور من خالل تقدمي أفراد نبغوا  في مجاالت معينة بوصفهم مناذج أو قدوة ميكن أن 

يحتذى بها اآلخرون؛ بالتالى يوفر منوذج الدور معيارًا يستخدم في حتديد االجتاهات واألفعال 

املالئمة لشاغل الدور. بعبارة أخرى، فإن وسائل اإلعالم تقدم جلمهورها صوًرا ومناذج ألصحاب 

األدوار االجتماعية واملهنية والقومية كما ينبغي أن يكونوا، أو باعتبارها مناذج ينبغي أن حتتذى. 
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كما تقدم هذه الوسائل اإلعالمية أيضًا عديدًا من النماذج السلبية لألعداء واخلارجني عن القانون 

بشكل يفترض أن ينفر اجلمهور من أصحابها.

إن لكل مجتمع مثله األعلى أو مجموعة مثله العليا املتجسدة في صور قادته التاريخيني، ترى 

ماذا عن مناذجنا القومية العربية؟

في بحث لنا قدمي عن صورة املثل األعلى  لدى بعض طالب اجلامعات املصرية)1(، أشرنا 

إلى أن "املثل األعلى" هو هذا النموذج الواقعي الذي يجد فيه الفرد جتسيدًا حقيقّيًا للصورة 

التي يود أن يكون هو عليها. وقد بدأت فكرة البحث في هذا املجال حني جتمع  لدى الباحث قدر 

من املالحظات العامة التي استلفتت انتباهه. ولم تكن هذه املالحظات لتعدو أن تكون في البداية 

مجرد انطباعات شخصية ميكن إيجازها بشكل عام على الوجه التالي: يعبر الطفل الصغير عادة 

عن رغبته في أن يترسم خطى أبيه حني يكبر، وغالبًا ما تتخذ هذه الرغبة في البداية صورة تقليد 

األب في تفاصيل حياته اليومية. واألمر باملثل بالنسبة إلى الطفلة الصغيرة التي تعبر عن رغبتها 

في أن تترسم خطى أمها. وقد الحظ الباحث كمجرد انطباعات شخصية أيضًا أنه بتقدم العمر 

تتعدد مناذج "املثل األعلى" بني األفراد ليختار كل ما يروقه منها مثاًل أعلى له.

ومن ثم؛ فإن فكاك الفرد من النماذج األسرية للمثل األعلى ميكن أن يعد مؤشرًا لنضجه 

واستقالليته. في حني أن بقاءه في إسار هذه النماذج ميكن أن يعد -على املستوي الفردي- دلياًل 

على تعثر النضج والعجز عن االستقاللية فضاًل عن أنه لو اكتسب صفة الطابع السائد في مجتمع 

معني ألمكن أن يعد على املستوى القومي، نذير خطر يهدد تقدم هذا املجتمع وقدرته على التعبير. 

فاستمرار األجيال اجلديدة مقيدة نفسها بحدود النماذج األسرية حتى في ما حتلم به من قيم 

ومنجزات إمنا يعني أن غاية ما يصبو إليه اجلديد هو أن يكون تكرارًا لقدمي سبقه، أي أن يكون 

قدميًا. بداًل من أن تكون غايته متثل إيجابيات القدمي لو وجدت، وجتاوزه على أي حال.

وقد تبلور ذلك كله في البداية في سؤال عام مؤداه: ترى في أي مرحلة عمرية يخطو الفرد 

العربي مبثله األعلى خارج حدود هذا النموذج األسري الواحد؟ وترتبت على هذا السؤال - في 

البداية أيضًا - مجموعتان من التساؤالت املتعلقة باملوضوع. تدور املجموعة األولى حول تبني 

خصائص هذه النماذج املختارة من "املثل األعلى"، وتدور املجموعة الثانية حول األسباب التي 

يفسر بها الفرد اختياره لهذا "املثل األعلى".

)1( قدري حفني: دينامية اختيار املثل األعلى من الشباب، املؤمتر الدولي الرابع لإلحصاء واحلسابات العلمية والبحوث 

االجتماعية، مارس 1979.
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: ف �ي ق ري د ط اع أح ب ورة ات �ف ال ي ب
�ف ت ق س ت ي رئ ؤال ال س ن ال ة ع اب ج ت الإ ان وك

إجراء دراسة طولية، ميكن من خاللها - بالتتبع - الكشف عن نقطة االنتقال هذه التي تتنوع 

عندها مناذج "املثل األعلى" بتنوع األفراد. وبديل هذه الدراسة الطولية، دراسة عرضية، ميكن 

من خاللها - باملقارنة - حتقيق الهدف نفسه. وكان اجلهد البشري واملادي الذي يتطلبه اتباع 

أي من الطريقني يفوق بكثير قدرة وإمكانية باحث فرد غير متفرغ.

وبقيت فكرة البحث وتساؤالته معلقة تنتظر سبياًل للتنفيذ إلى أن أتيحت لي عام 1975 فرصة 

للمشاركة في اإلشراف على بحث أجرته وحدة البحوث االجتماعية والنفسية بجهاز تنظيم األسرة 

والسكان مبصر؛ بهدف استكشاف بعض اخلصائص واالجتاهات األساسية املميزة لعينة من 

طالب اجلامعات املصريني. فانتهزت الفرصة، وأدرجت ضمن أسئلة االستبيان الذي أعد لهذه 

الدراسة ما ميكن أن يلقي الضوء على ما كان يشغلني بالنسبة إلى موضوع "املثل األعلى" وإن 

كانت التساؤالت قد تعدلت إلى حد ما نظرًا إلى طبيعة العينة املختارة التي أتيح لي التعامل مع 

أفرادها.

وقد اختيرت عينة البحث من بني طالب الدراسات النظرية في اجلامعات املصرية، وإن كان 

االختيار قد تركز - العتبارات عملية - على طالب جامعة عني شمس. وعلى أي حال، فقد كانت 

هذه العينة منسابة ألهداف هذا البحث نظرًا إلى عدة اعتبارات أهمها:

العالم،  علي  الفتاة  أو  الشباب  تفتح  مراحل  من  متقدمة  مرحلة  اجلامعية  الدراسة  تعد   -1

األعلى". "املثل  مناذج  تعدد  ظاهرة  لبروز  املثلى  املرحلة  تكون  قد  فإنها  وبالتالي 

2- الطالب في أي مجتمع جزء من قطاع عريض هو قطاع الشباب، وإذا كانت دراسة "املثل 

األعلى" لدى الراشدين، دراسة في احلاضر، فإن مثل هذه الدراسة لدى الشباب إمنا 

هي دراسة حلاضر مستقبلي إذا صح التعبير، أي أنها دراسة حلاضر له من االمتدادات 

املستقبلية ما يفوق به نظيره في دراسة الراشدين.

3- يعد الطالب اجلامعيون في املجتمعات النامية - على وجه اخلصوص - ضمن الصفوة 

االجتماعية املتميزة ؛ باعتبار أنهم ميثلون الذخيرة املستقبلية لنقل هذه املجتمعات عبر 

هوة التخلف احلضاري. وال يقتصر هذا الدور املستقبلي - بطبيعة احلال - على املجال 

ليشغل أيضًا دور هؤالء  يعنينا، يتسع  إنه، وهذا ما  التكنولوجي - برغم أهميته - بل 

الطالب بوصفهم قادة رأي في هذه املجتمعات.
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4- ال يعني االهتمام بطالب الدراسات النظرية في مجال البحث، التقليل من أهمية غيرهم 

من الطالب، إال أن البدء بهم قد يكون أكثر مالءمة لتركيز البحث على البعد املستقبلي؛ 

حيث إن خريجي الدراسات النظرية يكونون عادة األلصق بعمليات صياغة النشء اجلديد 

التالي عليهم بحكم طبيعة اشتغالهم في مجاالت التدريس والتوجيه واخلدمة االجتماعية 

النفسية. واخلدمة 

وقد بلغ عدد أفراد العينة 2502 طالب وطالبة من كليات اآلداب والتربية والبنات بجامعات 

العينة  وقد ضمت  بالقاهرة.  االجتماعية  للخدمة  العالي  املعهد  عن  فضاًل  وأسيوط  عني شمس 

 276 مقابل  في  فردًا   1747 العينة  أفراد  من  املسلمني  عدد  وبلغ  أنثى،  و698  ذكرًا،   1354

مسيحّيًا، ولم يبني 29 فردًا ديانتهم، وتراوحت أعمار أفراد العينة من 17 إلى 27 عامًا.

: ف �ي ي ف الآت �ي ؤال س ه ال ي ي توج
ث �ف ح ب ت أداة ال ل ث م وت

ل؟ ك الأع ل ث ن هو م ؤال الول: م س ال

ه؟ ت �ت اذا اخ م : ل ي
ا�ف ث ؤال ال س ال

وكان التطبيق يتم جماعّيًا بحيث وزعت استمارات البحث على الطالب في مدرجاتهم حيث 

قاموا باستيفاء بياناتها. ويتلخص الفرض األساسي للبحث في أن املثل األعلى الذي سيختاره 

املبررات.  من  عدد  إلى  هذا  ويستند  األسرة.  نطاق  خارج  من  األغلب  في  يكون  الفرد، سوف 

فالفرد، وقد جتاوز الثامنة عشرة يكون قد اجتاز نفسّيًا هذه املرحلة التي ال يجد أمامه فيها من 

مثل أعلى يحتذيه سوى أبيه أو أمه، فضاًل عن أنه يكون قد اجتاز اجتماعّيًا -ومنذ زمن مضى- 

هذه املرحلة التي تنحصر فيها مصادر معلوماته عن العالم في نطاق والديه فحسب. وباإلضافة 

إلى ذلك، فإنه يكون قد تفتح ثقافّيًا على عالم ميوج بالصراع واالختالف، وفي عصر أطلق عليه 

البعض - جتاوزًا - عصر "ثورات الشباب".

وقد مت تصنيف الشخصيات التي اختارها أفراد عينة البحث على الوجه التالي:

ة: ات أرسي ي ص خ أ- ش

انحصرت  وقد  أسرته.  أفراد  من  باعتباره  أعلى  مثاًل  الفرد  يختاره  أي شخص  وتشمل 

. الوالدين  نطاق  في  املجال  هذا  في  االستجابات 

ة: ي ن ات دي ي ص خ ب- ش

وتشمل أي شخص يختاره الفرد كمثل أعلى من مجال الشخصيات الدينية العامة، ومن 
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أمثلة االستجابات في هذا املجال: سيدنا محمد )صلعم(، السيد املسيح، السيدة العذراء، أحد 

اخللفاء الراشدين، إحدى زوجات الرسول )صلعم(، إحدى بنات الرسول )صلعم(.

ة: ي س دري ات ت ي ص خ ـ- ش ج

وتشمل أي شخص يختاره الفرد مثاًل أعلى من مجال الشخصيات التي تلقَّى عليها دراسته 

املدرسية. ومن أمثلة االستجابات في هذا املجال: مدرسي، مدرستي، أستاذي، مدرس مادة كذا.

ة: ام ة ع ي اس ي ات س ي ص خ د- ش

وتشمل أي شخص يختاره الفرد مثاًل أعلى من بني الشخصيات السياسية العامة سواء على 

املستوى احمللي أو العاملي، ومن أمثلة االستجابات في هذا املجال: أنور السادات، جمال عبدالناصر، 

سعد زغلول، جيفارا، مارتسي توجن، غاندي، صالح الدين األيوبي، الفريق عبد املنعم رياض.

ة: ام ة ع ي ن ة وف ي ات أدب ي ص خ ـ- ش ه

وتشمل أي شخص يختاره الفرد مثاًل أعلى من بني الشخصيات الفنية أو األدبية العامة 

سواء على املستوى احمللي أو العاملي. ومن أمثلة االستجابات في هذا املجال: طه حسني، سالمة 

موسى، عباس العقاد، عبد احلليم حافظ.

ة: ام ة ع ي اض ات ري ي ص خ و- ش

وتشمل أي شخص يختاره الفرد مثاًل أعلى من بني الشخصيات الرياضية العامة سواء على 

املستوى احمللي أو العاملي، ومن أمثلة االستجابات في هذا املجال: محمد علي كالي، صالح سليم.

ولقد اسفر التحليل املبدئي الستجابات أفراد العينة عن اجتاه بعضهم إلى اختيار "حكمة" أو 

"قول مأثور" أو "شعار" باعتباره املثل األعلى، وقد مت تصنيف هذه االستجابات إلى الفئات التالية:

ة: ام ة ع ي الق ة وأخ ي ن ات دي اب ج ت أ- اس

وتشمل هذه االستجابات التي تتضمن قيمًا أخالقية عامة تتخذ شكاًل تقريرّيًا، ومن أمثلة 

هذه االستجابات: "األمانة كنز ال يفنى" و"اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا، واعمل آلخرتك كأنك 

متوت غدًا"، و"القرآن دستورنا"، و"العدل أساس امللك"، "عامل الناس كما حتب أن يعاملوك". 

ة: ي اؤم ش ة ت ي اب ح س ات ان اب ج ت ب- اس

وتشمل هذه االستجابات التي تتضمن موقفًا من العالم يتسم باالستسالم أو التشاؤم. ومن 

ر يكون"، "تعب كلها احلياة" ،  "، "ال حتاول فما ُقدِّ أمثلة هذه االستجابات: "هذا جناه أبي عليَّ

"الوحدة خير من جليس السوء".
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ة: ل ائ ف ت ة م ي اب ج ات إي اب ج ت ـ- اس ج

وتشمل هذه االستجابات التي تتضمن موقفًا من العالم يتسم باإليجابية أو التفاؤل. ومن 

أمثلة هذه االستجابات: "ال يوجد شيء اسمه املستحيل"، "من سعى إلى املوت وهبت له احلياة "، 

"اضحك يضحك لك العالم".

املصريني  اجلامعيني  الطالب  من  عينتنا  أفراد  أن  النتائج  إلى  األولى  النظرة  من  ويتضح 

كانوا آنذاك مييلون إلى اختيار مثلهم العليا من داخل نطاق األسرة وهو األمر الذي يتناقض 

مع فرضنا األساسي املشار إليه. وإذا ما كنا قد اعتمدنا في طرحنا لهذا الفرض على املعطيات 

العامة لسيكولوجية النمو، وعلى ما تشير إليه املعطيات الواقعية األوربية في هذا الصدد، فإن 

علينا لكي نفسر نتائجنا أن نعتمد أساسًا على املعطيات النوعية املميزة للمجتمع العربي بعامة 

واملجتمع املصري على وجه اخلصوص. ونستطيع أن نوجز أهم هذه املعطيات التي تصلح في ما 

نرى- لتفسير نتائجنا في العاملني التاليني:

أ- إن الطالب اجلامعي املصري والعربي مازال معتمدًا من الناحية االقتصادية على أسرته، 

آفاق  نسبّيًا  مبكرة  مرحلة  في  أمامه  تنفتح  الذي  مثاًل  األوربي  اجلامعي  الطالب  بعكس 

والتعليم معًا. العمل 

األب صورة  على  أن تضفي  إلى  وطننا  السائدة في  االجتماعية  التنشئة  أساليب  ب- متيل 

"القادر على كل شيء" و"املضحي من أجل أبنائه". وتنتشر هذه الصورة غير العقالنية 

سواء على املستوى اإلعالمي العام أو على مستوى الطقوس واملمارسات األسرية. وتكون 

النتيجة املنطقية املتوقعة هي تضخيم الشعور باإلثم لدى األبناء حيال الوالدين. ولعل ذلك 

يفسر اختيار األبناء لوالديهم في هذا الصدد باعتباره صورة من صور رد الدين والوفاء.

وثمة سؤال وارد: ترى هل ميكن أن نعتبر امليل إلى اختيار املثل األعلى من بني النماذج 

األسرية يعد سمة نوعية مصرية، أم أنه أقرب إلى أن يكون سمة "عربية"؟ وقد أتيح لنا اختبار 

هذا التساؤل بالفعل، فلقد جتمعت لدينا بالفعل بعد إجناز البحث املشار إليه مادة ميدانية تشمل 

عينات بحرينية وكويتية وعراقية وسودانية ولم تختلف النتائج كثيرًا.

دور تفاعل األجيال يف صناعة املستقبل 
وميالد  الوالدين  ميالد  بني  الفاصلة  الزمنية  الفترة  متوسط  بوصفه  اجليل  تعريف  ميكن 



102
مجلة الطفولة والتنمية -ع 29 / 2017

مجتمع  كل  ففي  العمرية،  للمراحل  ووفقًا  أخرى.  إلى  ثقافة  من  تختلف  الفترة  وهذه  أطفالهم، 

تتعايش ثالثة أجيال هي: اجليل الناشئ الذي لم يتخطَّ اخلامسة والعشرين، وجيل الوسط من 

اخلامسة والعشرين إلى اخلمسني، وأخيرًا جيل الكبار ممن تعدوا اخلمسني من عمرهم. وتختلف 

بها كل مجتمع في مسيرة  التي مير  واملراحل  املجتمعات  باختالف  حدة الصراع بني األجيال 

تطوره؛ فتكون أكثر شدة في مراحل التغيير السريع كالتي متر بها مجتمعاتنا اليوم، وما تؤدي 

أكثر  اجلديدة  واألجيال  الشباب  يكون  ما  عادة  التي  والقيم،  السلوك  أمناط  في  تبدل  من  إليه 

استجابة لها من اآلباء - أو من الكبار عمومًا - الذين يكونون أقل استعدادًا لقبول التغيير، فينشأ 

هذا التباين بني مفاهيم اجليل القدمي واجليل اجلديد، وهذا االختالف بني األجيال أمر طبيعي بل 

هو ضروري وصحي فلواله ما تغير املجتمع وما تقدم. 

وينصرف التفكير عادة عند احلديث عن صراع األجيال إلى العالقة بني الشباب والكبار. 

وقد درج علماء اإلنسانيات على تقسيم أفراد أي مجتمع يتصدون له تقسيمات تتنوع بتنوع ما 

تستهدفه هذه التقسيمات. فقد يقسم أفراد املجتمع وفقًا للجنس إلى إناث وذكور، وقد يقسمون 

وفقًا حملال إقاماتهم أو ملستويات تعليمهم، أو حملال ميالدهم، أو لدياناتهم، أو ملهنهم إلى آخر 

هذه التقسيمات التي ال تخلو منها اجلداول الدميوجرافية ألي مجتمع بشرى.

ومن بني هذه التقسيمات تقسيم أفراد املجتمع املعني وفقًا لفئات عمرية تضيق أو تتسع، 

وتزيد أو تقل حسب ما يستهدفه التقسيم. ويقوم ذلك التقسيم العمرى أساسًا على محكات كمية 

بحيث ينقسم أفراد املجتمع إلى فئات، تضم كل فئة عددًا معينًا من سنوات العمر. وغالبًا ما يلي 

ذلك التقسيم الكمي تسمية نوعية متيز كل فئة أو مجموعة من الفئات العمرية عن غيرها. وأبرز 

تلك التسميات النوعية وأكثرها شيوعًا هي: األطفال، والشباب، والراشدون، والشيوخ.

وقد تتغير هذه التسميات من مجتمع إلى آخر، وقد تنقسم فئة من هذه الفئات إلى فئتني 

أو أكثر، وقد تندمج فئتان أو أكثر في فئة واحدة، كما قد تتغير احلدود العمرية الفاصلة بني 

مختلف الفئات من مجتمع إلى آخر، ولكن يبقى - في النهاية - أن الشباب مصطلح يدل على 

إحدى الفئات التي يقسم إليها األفراد وفقًا ألعمارهم. ينطبق ذلك على الشباب في املجتمعات 

اإلنسانية والعصور كافة أيضًا. صحيح أن الشباب قد يختلفون عن سواهم من أبناء املجتمع 

نفسه سيكولوجّيًا واجتماعّيًا وبيولوجّيًا، ولكن محور هذا االختالف وجوهره يظالن عامل السن 

دون سواه من العوامل. ولعل التركيز على هذه احلقيقة هو ما يتيح لنا فهم الطبيعة الدينامية 
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املتغيرة ملن يضمهم مصطلح الشباب، بل الطبيعة الدينامية للتقسيم العمري عامة: أن اطفال اليوم 

هم شباب الغد، وراشدو اليوم هم شباب األمس، وشباب اليوم هم راشدو الغد وهكذا.

وخالصة القول إذن إن مصطلح الشباب يقوم على دعامتني ومن دونهما أو من دون أي 

منهما يفقد املصطلح معناه االصطالحي، أي بوصفه تعبيرًا اصطلح الناس على معنى محدد له. 

وتتمثل هاتان الدعامتان بإيجاز في أن فئة الشباب تتمايز عن غيرها على أساس من السن، ومن 

ناحية أخرى في أن مصطلح الشباب يعبر عن واقع دينامي متغير.

الفرد  لنا حتمًا عن حقيقة أن  بأفراده تكشف  إن نظرة فاحصة إلى املجتمع  في عالقته 

يخضع منذ حلظة مولده لتأثير عدد كبير من املنظمات االجتماعية املتباينة الوظائف، والتي تقوم 

جميعًا باإلسهام  في تشكيل ما يسمى بطابع شخصيته. ولسنا بصدد تعداد هذه املنظمات على 

سبيل احلصر، بل يكفي - على سبيل املثال- أن نشير إلى أن الوليد، ما إن يرى احلياة حتى 

يخضع ألشد املنظمات االجتماعية تأثيرًا وخطرًا على منط شخصيته؛ أعنى األسرة مبا تضمه 

من أدوار مختلفة لألب واألم واإلخوة وغيرهم. وال يقف دور األسرة عند حد احملافظة على حياة 

الطفل وتلبية احتياجاته، بل يتعداه بالضرورة إلى محاولة صياغة طابع شخصيته وفقًا ملا ترتضيه 

هذه األسرة. فتحرم عليه من السلوك واألفكار ما تراه سيئًا وحتبذ له من السلوك واألفكار ما تراه 

جديرا بالتحبيذ. ثم ما إن يشب الطفل عن الطوق حتى تتلقفه مجموعة األقران التي متارس أيضًا 

تأثيرها عليه في املجال ذاته مستهدفة حتبيذ أنواع معينة من السلوك منفرة من أنواع أخرى 

و في الوقت ذاته تبدأ املؤسسات التعليمية في ممارسة تأثيرها أيضًا للهدف نفسه وبأساليب 

الدينية،  واملؤسسات  اإليديولوجية،  املؤسسات  إلى  بالنسبة  كذلك  واألمر  واختالفًا.  تنوعًا  أكثر 

واملؤسسات اإلعالمية، واملؤسسات التشريعية، وغيرها. ونستطيع أن نحصى كثيرًا من أسماء 

هذه املنظمات التي متارس تأثيرها في تشكيل قيم وعادات وتقاليد واجتاهات الفرد. وكما تتعدد 

هذه املؤسسات تتعدد كذلك أساليبها في الوصول إلى غاياتها. أو بعبارة أخرى، فإنها تختلف 

من حيث ما تستخدمه من نظم للثواب والعقاب فلألسرة مثاًل أساليبها املتعددة واملتميزة لدفع 

الطفل إلى اتباع سلوك معني واإلقالع عن سلوك آخر، وكذلك احلال بالنسبة إلى بقية التنظيمات 

االجتماعية التي متارس تأثيرًا في هذا الصدد، ولسنا في حاجة إلى تفصيل هذه األساليب التي 

تتراوح من حيث العقاب مثاًل من اإلعدام الفعلي، إلى مجرد عدم رد التحية، وتتراوح من حيث 

إلى مجرد كلمة أو إمياءة  البدائية-  القبائل  بالفعل في بعض  التأليه - كما يحدث  الثواب من 
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حتمل معنى التشجيع. وداخل ذلك املدى البالغ االتساع تتفاوت درجات الثواب ودرجات العقاب 

ويختلف تأثيرها. واألمر الذي يعنينا هنا هو تأكيد أن كاّلً من هذه املنظمات تقوم - في النهاية 

-بخلق منوذج مثالي تصوري ملا تتطلبه في الفرد املنتمي إليها. ويقدر جناحها في دفع األفراد 

املنتمني إليها إلى تبنى هذا النموذج واعتباره مبثابة مثلهم األعلى - وهو جناح يتوقف على عوامل 

عديدة ومتشابكة - تكون درجة تأثيرها في هؤالء األفراد من حيث عاداتهم وقيمهم واجتاهاتهم 

وأمناطهم السلوكية.

ومن خالل هذه التأثيرات املتداخلة ملؤسسات التنشئة االجتماعية تتحدد طبيعة العالقة بني 

األجيال وتفاعلها؛ بحيث يتحقق التالحم والتواصل والتالقي في منظومة املجتمع، ويتم حتاشي 

وقوع تصادم بينهم. وتفيد األبحاث والدراسات بأن لكل جيل سلوكياته وتوقعاته وعاداته وتقاليده 

وقيمه ومفاتيح دوافعه املختلفة. وينبغي أن تكون العالقة بني األجيال عالقة تفاعل ومبنية على 

احملبة واالحترام.

الظاهرة  تعد  األجيال  بني  الصراع  ظاهرة  لكن  معروفة  األجيال  بني  االختالف  وظاهرة 

املناقضة. وقد أشار سيدنا عمر- رضَي الله عنه، وفي وقت مبكر من التاريخ اإلسالمي- إلى 

هذه الظاهرة حيث قال: أحسنوا تربية أوالدكم فقد خلقوا جليل غير جيلكم. وكان أمير املؤمنني 

يلمح بهذا إلى ما يحدث في حياة البشر من التغيير فيقول: أحسنوا تربية أوالدكم، أي اضبطوهم 

بالقيم السامية كي ال يجرفهم التغيير فيحيدوا عن سواء السبيل. إذن فاألسرة هي أساس في 

املجتمع، ولها دور كبير في تنشئة الفرد تنشئة إيجابية؛ حيث تعتبر املسئولة عن التربية بأنواعها: 

الدينية واخللقية والوجدانية والعقلية.

لقد اختلفت األسر حالّيًا عن األسر في املاضي إلى حد ما ؛ فاألسرة في املاضي كانت 

أكثر ترابطًا، أي كانت هناك عالقات اجتماعية قوية داخل األسرة الواحدة من ناحية، وبني األسر 

وبعضها من ناحية أخرى؛ حيث كانت تسود بعض التقاليد واألعراف التي اندثرت في الوقت 

احلاضر، وكان ثمة دور للجد واجلدة؛ مما هيَّأ الفرصة النتقال خبرات وقيم األجداد لألبناء ومنهم 

إلى األحفاد. أما اآلن فقد انعكست سرعة إيقاع الزمن على سلوكيات األفراد؛ بحيث إن بعض 

األبناء يختصر  اللغة، فأضحى جيل  ذلك  في  اآلن يستسهلون كل شيء مبا  الشباب أصبحوا 

اجلمل ويستخدم مصطلحات خاصة به قد ال يستطيع الكبار فهمها، فلم تعد هناك لغة مشتركة 

بني اآلباء وأبنائهم، وعلى اجلانب اآلخر انتقل جزء كبير من األجداد لإلقامة في دور املسنني التي 
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انتشرت هذه األيام فتعطل جانب مهم من عملية مترير القيم إلى األبناء. 

  وهكذا أصبحت بعض األسر حالّيًا ال متتلك الوقت وال اجلهد لتعليم وتلقني القيم ألبنائها؛ 

فاألب يعمل لساعات طويلة واألم خرجت أيضًا للعمل وذلك لتأمني األسرة اقتصادّيًا، فأصبحت 

منهكة من أعباء املنزل وأعباء العمل معًا، ولم تعد متلك الوقت وال القدرة على املكوث مع أوالدها 

على  كاٍف  بشكل  رقابة  ثمة  تعد  لم  كما  بشكل صحيح،  وتوجيههم  مشكالتهم  إلى  واالستماع 

األوالد؛ وبذلك تراجع دور األسرة اليوم إلى َحدٍّ ما في زرع القيم لدى أبنائها عن املاضي، ويبقى 

َهمُّ هذا اجليل هو تأمني األبناء اقتصادّيًا وكأن املادة هي التي سوف تقوم بتأمني مستقبلهم فقط، 

وليس البناء اجليد لشخصياتهم وزرع القيم اإليجابية في نفوسهم، كما ازدادت معدالت الطالق 

إلى َحدٍّ كبير؛ مما أسهم أيضًا في زيادة هذا التفكك بغياب األب أو األم أو كليهما عن عملية 

التنشئة االجتماعية. 

  وبرغم كل ذلك، فإن األسرة هي املؤهلة لرعاية مطالب وحقوق املراهق النفسية واالجتماعية 

بينها وبينه بحيث ال تكون شخصية املراهق نسخة من شخصية  وهى اجلديرة بحدوث تفاعل 

الكبار أو نسخة من اإلخوة واألخوات، بل تبزغ نتيجة التفاعل بني أفكار واجتاهات الكبار وبني 

أفكار وقيم واجتاهات املراهقني.

ومازال املستقبل يحمل لألسرة العربية وأبنائها من املستجدات الشيء الكثير.
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أفكار حول المواطنة العالمية )الكوكبية( 

أ.د. نهلة سيد أبوعليوة *

تتناول هذه املقالة املواطنة الكوكبية باعتبارها من املوضوعات املطروحة بقوة على الساحة 

القضايا  بعض  على  الضوء  ألقت  وقد  الثالثة،  األلفية  في  العالم  عوملة  بازدياد  وتزداد  العاملية 

املرتبطة باملواطنة الكوكبية والفرق بينها وبني املواطنة التقليدية، وأيضا تناولت مواصفات املواطن 

العاملي وارتباط املواطنة الكوكبية بالعوملة باعتبارها إحدى نتائجها، واملواطنة الكوكبية والتعددية 

التنوع والنجاح في مجتمع عاملي يضم ثقافات  الثقافي الحتضان هذا  الذكاء  الثقافية وأهمية 

متنوعة، وأخيرًا أوضحت التربية على املواطنة الكوكبية باعتبارها من أهم أدوات تشكيل العقول 

وبناء األجيال القادمة، وبالتالي تسهم في إحالل السالم وحتقيق التنمية املستدامة، كما مت التركيز 

على مبادرة التربية على املواطنة العاملية التي طرحتها منظمة التربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(

الكلمات املفتاحية:
على  التربية  العوملة،  الثقافي،  الذكاء  الثقافي،  التنوع  العاملي،  املواطن  الكوكبية،  املواطنة 

العاملية املواطنة 

مقدمة:
لقد أصبح العالم أكثر ترابطا بالرغم من التناقض الكبير الذي يتضمنه، واملتمثل في وجود 

الشعور  نتيجة  الطائفية  الصراعات  وازدياد حدة  واللغة،  والدين واجلنس  العرق  في  اختالفات 

العاملي  والتقارب  الترابط  ويتيح  املواطنة،  أساس  وهما  االجتماعية  والعدالة  املساواة  بافتقاد 

الفرص لألفراد لتطوير هويتهم العاملية؛ فوعي وإدراك األفراد للعالم جزآن رئيسان من اإلعداد 

* أستاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية بكلية الرتبية - جامعة حلوان.
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للمواطنة الكوكبية Global Citizenship، ويعد هذا اإلدراك متطلبًا أساسّيًا أو معيارًا رئيسًا 

لبناء املواطنة الكوكبية Global Citizenship، باإلضافة إلى ذلك فإعداد املواطن العاملي يرتبط 

بشكل كبير بانتمائه وانضمامه ملجموعة يدرك مبادئها ويلتزم بها )على سبيل املثال القيم والسلوك 

اإليجابي لهذه املجموعة(، وهناك ارتباط بني الوعي العاملي )املعرفة واالرتباط باآلخرين(. والبيئة 

وتغرس  خاللها  من  الفرد  إعداد  يتم  التي  البيئة  هي   Normative Environment املعيارية 

الكوكبية(  للمواطنة  واألصدقاء  األسرة  )دعم  وتتضمن  العاملي  املواطن  لدى  الثقافية  األمناط 

ومدى حتققها في الواقع الفعلي، فاملواطنة الكوكبية أو العاملية Global Citizenship أساسها 

املساعدة بني  البيئية  االجتماعية، واالستدامة  والعدالة  التنوع  وتقدير  التعاطف بني اجلماعات، 

املجموعات، واملسئولية والعمل لتحسني العالم.

مع  احلالي - خصوصًا  العصر  في  املختلفة  والتحديات  املشكالت  أن  بالذكر  اجلدير  من 

ازدياد عوملة العالم- أصبح من الصعب على أي بلد مواجهتها أو حلها مبفرده، خصوصًا أن 

العالم كله أصبح يتعرض ويواجه مشكالت متقاربة ومتشابهة بشكل كبير، وعلى الرغم من أن 

العاملي  السياق  في  التغيرات  فإن  باجلديد  ليس  القومية  الدولة  حلدود  املواطنة  مفهوم  جتاوز 

والتقارب بني الدول أسهمت في عقد مؤمترات ومعاهدات واتفاقيات عاملية ملناقشة ومواجهة بعض 

املشكالت املتعلقة باملواطنة الكوكبية وكيفية التعاون بني الدول املختلفة في مجاالت متعددة منها :

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان Universal Declaration of Human Rights، والذي 

أكد في مادته رقم )26( أن "تهدف التربية إلى اإلمناء الكامل لشخصية اإلنسان وإلى تعزيز 

احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية. كما يجب أن تعزز التفاهم والتسامح والصداقة بني 

جميع الشعوب واجلماعات العرقية أو الدينية،  وأن تـؤيد مجهودات األمم املتحدة حلفظ السالم"، 

القانون  عمل  إطار  وتطوير  املدني،  املجتمع  وحركات  والشركات  الوطنية  عبر  املنظمات  ومنو 

 Convention املرأة  التمييز ضد  على جميع أشكال  القضاء  واتفاقية  اإلنسان  الدولي حلقوق 

للمناخ  باريس اجلديدة  واتفاقية   ،on All Forms of Discrimination Against Women

 the  واألهداف اإلمنائية لأللفية التابعة لألمم املتحدة ،the new Paris Climate Agreement

UN's Millennium Development and Sustainable Development Goals ، واألهداف 

اإلمنائية الثمانية، والتي تتراوح طموحاتها من إنهاء الفقر املدقع إلى وقف انتشار مرض اإليدز 

وتوفير التعليم االبتدائي جلميع األطفال بحلول عام 2015، عبر خطة عمل رئيسة جلميع دول 
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العالم وكل املنظمات العاملة في مجال العمل التنموي، وقد حشدت هذه اجلهات جهودا كبيرة لم 

يسبق لها مثيل في السنوات املاضية من أجل حتقيق هذه األهداف خدمًة لسكان العالم األفقر 

واألقل حّظًا. 

الرعاية  تقدمي خدمات  على  والعشرين  احلادي  القرن  في  القومية  الدول  قدرة  تغيرت  كما 

التعليم وغيره من اخلدمات  توفير ومتويل  القطاعات كافة، وأيضًا قدرتها على  االجتماعية في 

 International Governmental Organizations (IGOs) مباشرة، و نشط دور املنظمات الدولية

في صنع سياسات التعليم ووالياتها على التعليم سواء بصورة صريحة أو ضمنية مثل البنك الدولي 

 ،UNESCO واليونسكو   OECD والتنمية  التعاون االقتصادي  World Bank (WB)، ومنظمة 

وقد جلبت العوملة أيضًا األطراف الدولية اجلديدة )الالعبني الدوليني( في صنع سياسات التعليم 

االستشاريني  واخلبراء  القارات  عبر  والشركات  املؤسسات  مثل  غير حكومية  هيئات  ومعظمها 

الدوليني. 
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واإلجابة عن السؤال السابق تتطلب مناقشة عدة أمور تتعلق باملواطنة الكوكبية )العاملية ( 

بداية من املفهوم وإشكالية حتديده، ومرورًا مبواصفات املواطن العاملي والعوملة والتعددية الثقافية 

والبعد البيئي للمواطنة الكوكبية، وذلك لتوضيح الفرق واالختالف بني املواطنة التقليدية في إطار 

الدولة القومية وبني املواطنة الكوكبية التي تفرض بقوة نتيجة لطبيعة العصر احلالي، وفي اجلزء 

التالي سيتم تناول أهم النقاط التي تتعلق بهذا الشكل من املواطنة.

أواًل: املواطنة الكوكبية وإشكالية تحديد املصطلح:
تعد املواطنة)الكوكبية( العاملية الشعور باالنتماء إلى املجتمع األوسع واإلنسانية املشتركة، 

ويكون ذلك في إطار الترابط السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي والترابط بني املستوى 

احمللي والوطني والعاملي.

وهناك بعض املنظرين الذين يستخدمون العديد من املصطلحات لإلشارة إلى املواطنة الكوكبية 

منها :املواطنة العاملية، املواطنة الشاملة، املواطنة مابعد الوطنية،املواطنة عبر احلدود الوطنية، 
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 Golmohamad املثال  سبيل  وعلى  بالتبادل،  الكوكبية  املواطنة  استخدم  اآلخر  البعض  بينما 

 Haugestad 2008( استخدم مصطلح املواطنة الكوكبية مع الدولية وأيضًا العاملية، بينما اقترح(

)2004( أن يعرف املواطنة الكوكبية من خالل وصف املواطن العاملي؛ فهو مواطن يشعر بالقلق 

إزاء قضايا متعددة منها العدالة االجتماعية والتجارة العاملية واحلراك واالنتقال بني الدول، وقد 

يكون "مواطن كوكب األرض" الذي يهتم بقضايا البيئة.

أو  باحثني  قبل  من  تناوله  إلى  يرجع  قد  الكوكبية  املواطنة  مصطلح  حول حتديد  واجلدل 

رين في التخصصات املختلفة )السياسة، التربية، الفلسفة، علم االجتماع، التنمية البشرية  منظِّ

وغيرها(، ووفق منظور الفلسفة - على سبيل املثال - سيتم التركيز على البعد األخالقي للمواطنة 

تشكيل  على  لديهم  سيكون  فالتركيز  التربويون  أما  املنطلق،  هذا  من  تعريفها  ويتم  الكوكبية 

الوعي واألساليب املستخدمة في غرس مبادئ املواطنة الكوكبية، والبعض قد يتجاهل املصطلح 

والواجبات ويتجاهل وجوده،  الذي يحدد احلقوق  القانوني  يفتقد االطار  باعتباره  من األساس 

للبشر. الكوكبية يتضمن اجلوانب واألبعاد كافة املختلفة  وباختصار فإن مفهوم املواطنة 

وتشير املواطنة الكوكبية أو العاملية إلى حقوق وواجبات االفراد باعتبارهم أعضاء في الكيان 

باختصار هي أن  والفكرة  أو مكان معني،  ترتبط بوجودهم داخل كيان دولة معينة  العاملي،وال 

هوية الفرد تتجاوز احلدود السياسية واجلغرافية وأن احلقوق والواجبات واملسئوليات ُتستمد من 

العضوية في فئة أوسع )اإلنسانية(؛ وبالتالي ميكن للفرد أن يتنازل عن جنسيته أو هويته احمللية 

أو يعتبرها املركز الثاني بعد العضوية في املجتمع العاملي، وهذه الفكرة تؤدي إلى أسئلة كثيرة 

تدور حول مفهوم املواطن العاملي. واملجتمع العاملي ُيشكل أفراده بالرغم من تواجدهم في أماكن 

مختلفة، وتقوم العالقات بينهم على االحترام املتبادل على الرغم من اختالف معتقداتهم )الدينية 

)اقتصادية،  تكون  قد  املختلفة  املجاالت  في  مشتركة  اهتمامات  وبينهم  وغيرهما(،  والسياسية 

بيئية،سياسية(، كما ميكن أن يطلق عليها مواطنة عبر احلدود وهي إعادة تشكيل املواطنة .

الثقافي وتعزيز  التنوع  "الوعي والرعاية واحتضان  بأنها  الكوكبية  وميكن تعريف املواطنة 

ا يقوم به الفرد من عمل". العدالة االجتماعية، إلى جانب الشعور باملسئولية َعمَّ

وتتصف  قانوني  إطار  لها  الدول  حدود  داخل  مبفهومها  فاملواطنة  النظرية،  الناحية  ومن 

بالدميقراطية، وذلك فيما يتصل باحلقوق والواجبات والوالء لدولة ذات سيادة، ومصطلح املواطنة 

مر  على  عرفت  كما   - واملواطنة  الدولة،  حماية  يقعان ضمن  وهما  والوطنية  املواطن  يتضمن 
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العصور بداية من اإلغريق والرومان وعبر عصور التنوير والثورة الفرنسية واألمريكية- ترتبط 

ارتباطًا وثيقًا بالنظام السياسي وما يتيحه من امتيازات وواجبات محددة؛ وبالتالي فاملواطن أو 

"املواطنون" هم أفراد لديهم عالقات مميزة مع الدولة حتددها املكانة االجتماعية والسلطة هذا 

البعد  للمواطنة هناك  القانوني  البعد  وبجانب  الدولة،  املواطنة داخل حدود  إلى مفهوم  بالنسبة 

السلوكي؛ وهو جملة من املمارسات التي تعكس درجة النضج الثقافي الذي يتمتع به املواطنون 

؛ ويعنى بشعور الفرد  ي
دا�ف وج د ال ع ب وقدرة الدولة على أن توفر للفرد متطلبات احلياة املالئمة، وال

باالنتماء والوالء للدولة مبا يؤدي إلى االحترام وااللتزام الطوعي للقانون، واالهتمام بالعمل العام، 

والرغبة في القيام بأعمال تطوعية خلدمة املجتمع الذي يعيش فيه حتى لو تطلب األمر تضحية 

بجانب من جوانب مصاحله اخلاصة وصواًل إلى االستعداد للتضحية بالنفس في سبيل الدفاع 

عن الدولة ضد ما تتعرض له من تهديدات.

داخل  املطلقة  السيادة  لها  التي  احلديثة  الدولة  مع  للمواطنة  احلديث  املفهوم  ر  تطوَّ وقد 

حدودها، وُتعد أوامرها نافـذة على كل من يعيش داخل تلك احلدود اجلغرافية، وللحد من استبداد 

الدولة ظهر مصطلح فكرة "املواطن" الذي يتمتع بحقوق أساسية تقدم من قبل الدولة، وهي حقوق 

مدنية تتضمن حتقيق املساواة وحقوقًا سـياسية تتعلق باملشاركة في اتخاذ القرار السياسي، 

أو  القيمة  تتحدد  وبالتالي  والثقافية؛  واالجتماعية  االقتصادية  بالشئون  ترتبط  جماعية  وحقوقًا 

الوظيفة األكثر أهمية للمواطنة في التخفيف من حدة الصراعات القائمة على االختالف في العرق 

والدين واجلنس في إطار عدم التمييز واملساواة والنتيجة املباشرة لذلك هي االنتماء.

وتعد املواطنة إطارًا يستوعب اجلميع حيث يحافظ على حقوق األقلية واألكثرية، مع عدم 

جتاهل حقائق التركيبة الثقافية، واالجتماعية، والسياسية ألفراد وجماعات الوطن، كما أنها ال 

تستهدف تغيير نسب مكونات هذه التركيبة؛ فهي تتعامل مع الواقع من منطلق حقائقه الثابتة.

وبالنظر إلى "املواطنة الكوكبية" أو "املواطن العاملي" يصبح األمر في غاية الصعوبة وأقل 

هذه الصعوبات افتقاد إطار قانوني يحدد وضع املواطن العاملي في ظل سيادة دولية معروفة تقدم 

االمتيازات املختلفة ملواطنيها في "العالم املثالي أو النموذجي" املوجودة حالّيًا في ظل سيادة كل 

دولة،  ومناقشة قضية "املواطنة الكوكبية " يحتم وجود هيكل سياسي جديد مختلف عن املتعارف 

عليه داخل حدود الدولة، وإذا اتبعنا منوذج بريستون للمواطنة )Preston’s 1997(   وجدنا أنه 

يتضمن ثالثة أسئلة أساسية يتم من خاللها التعرف على مفهوم املواطنة وهي:
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من الذي ينتمي إلى النظام السياسي ؟  -

كيف ينظر أعضاء النظام السياسي إلى السلطة بشكل عام؟  -

كيفية ممارسة السلطة وأساليبها؟  -

بالنظر إلى إجابة األسئلة السابقة في "املواطنة الكوكبية" يتضح أن من الصعوبة أو هناك 

استحالة لالجابة عن أي منها، وهذا ما ميثل صعوبة عند تطبيق هذا النوع من املواطنة، ويعتبر 

األول من يناير عام 2000 البداية احلقيقية لظهور مشكالت تتعلق بكيفية تطبيق اتفاقية التجارة 

الدولية، وجرت مفاوضات ومناقشات كثيرة بني الدول األعضاء في منظمة التجارة العاملية حول 

انتقال وحراك املهنيني من وإلى الدول األعضاء مبوجب االتفاق وما يتضمنه ذلك من اختالف في 

نظم السفر من دولة إلى أخرى.

وتؤكد بعض اآلراء صعوبة املواطنة العاملية على أرض الواقع ألنك حتى حتب جميع البشر 

وكل األماكن دفعة واحدة، فإن ذلك قد يعني أنك لن حتب أحدًا وال أي مكان. ثم إن املفهوم 

الواسع لـ»العاملية« يسقط مبعناه الضمني االختالفات كافة التي تخلق الفرق بني املواَطنة اإليطالية 

واألميركية، وعندما يتم تلخيص كل شيء في صورة »القالب السياسي العاملي املوحد« )وهو سلوك 

يتنافى مع طبيعة األشياء ويتقاطع مع املشاعر اإلنسانية(، فلن يكون هناك أي إنسان يستحق منا 

الشعور باحلب، وال التفاني في العمل، وبالتالي سنفتقد احملرك األساسي لبناء العالقات واحملفز 

الرئيس للنشاط االنساني.

من العرض السابق إلشكالية املفهوم وتطور املواطنة التقليدية داخل حدود الدولة القومية 

إلى املواطنة الكوكبية )العاملية( التي تخطت احلدود اجلغرافية والسياسية، كان من الضروري 

اإلشارة إلى نظرية العوملة باعتبارها السبب الرئيس في هذا التحول وتعتبر املواطنة الكوكبية من 

نتائجها املباشرة.

ثانيًا: املواطنة الكوكبية ونظرية العوملة:
إن الترابط والتقارب بني الدول لم يحدث بشكل مفاجئ أو في عصر العوملة فقط، وإمنا كانت 

هناك ارهاصات لذلك منذ القدم، فالدول القوية حتاول فرض سيطرتها على ما يجاورها على مر 

العصور مع اختالف األساليب والطرق، اال أن العوملة بحلول أواخر القرن التاسع عشر زودت 

بوقود أسهم في سرعتها بشكل كبير وهو worldwide communication وما ينضوي عليه من 
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وسائل اتصال في جميع أنحاء العالم، باالضافة إلى جميع األنظمة في دول العالم.

وقد بدأت األزمة احلقيقية في عصر العوملة بني )الدولة/الوطن( )املجتمع /املواطنة (،فالعوملة 

تقوم على فكرة العمل العاملي والترابط الشبكي بني الدول بحيث ال تعمل أي دولة خارج هذا 

اإلطار، وهناك أكثر من منوذج فكري أثر بوضوح في تطبيق العوملة منها:

النموذج الرأساميل العاملي world-capitalism paradigm ؛ فالعوملة ال ترتبط فقط بتوسيع 

األسواق خارج نطاق الدولة ولكن بالتوزيع على نطاق أشمل قد يتضمن العالم ككل، ويتم تصدير 

مصطلحات السوق إلى مجاالت اجتماعية أخرى ليصبح مبدأ العمل في مجاالت احلياة كافة، 

وفي ضوء ذلك يتغير دور احلكومات لتصبح مجرد شركة تتمثل مهمتها في تعميم نظم السوق 

العاملي  املال  فنموذج رأس  واملؤسسات،  الفرد واجلماعات  لتحقيق مصالح  واالبتكار  للمنافسة 

يعتمد - في كثير من األحيان- على العالقة بني األفكار واملصالح املادية. ونتيجة للعوملة وتبني 

الدول لهذا النموذج ظهرت الشركات متعددة اجلنسيات وعبر احلدود، وأيضًا طيقة الرأسمالية 

عبر الوطنية التي تتكون من املديرين التنفيذيني للشركات، والرأسماليني املتخصصني، والعلماء 

مركزها  الدولة  تفقد  النموذج  هذا  ظل  وفي  الدولة،  بيروقراطية  عوملة  إلى  باإلضافة  اخلبراء، 

السياسي التقليدي وتتحول إلى مركز جديد اقتصادي هو السوق، وتتراجع قوة الدولة الوطنية 

أمام قوة رجال املال مما أدى إلى ظهور الدولة الرخوة التي غيرت وظيفتها من السيادة والتحكم 

واملبادرة إلى التنظيم والتوجيه واملسايرة.

وتأكيدًا لذلك يشير توماس فريدمان - Thomas Friedman إلى أن العالم لم يعد صغيرًا 

فحسب وإمنا أصبح مسطحًا )Flat World(، فالوظائف في الواليات املتحد األمريكية ينافس 

فيها الهنود وجنسيات أخرى، وقد أكد فريدمان Friedman في مؤمتر ُعقد في الصني 2006 أن 

حكومة بكني تخطط لتنمية االبتكار لتصبح الدولة األولى عاملّيًا في املنافسة االقتصادية، وأوضح 

أن ميزان القوى تغير فبريطانيا قد سادت العالم في القرن التاسع عشر، وأمريكا هيمنت عليه في 

القرن العشرين، والصنب ستجتاحه في القرن الواحد والعشرين، مؤكدًا على أن اللعبة قد انتهت، 

إال أنه لفت النظر إلى ارتباط االبتكار باحلرية والصني لديها صرامة وقيود فالبد من أن تبحث 

عن سبل لتخفيف هذه القيود لتتمكن من حتقيق هدفها.

كل ما تقدم يشير إلى أن فكرة املواطنة الكوكبية )العاملية( ميكن تطبيقها، ولكن حتتاج إلى 

مقاربات خاصة وشاملة للمجاالت كافة وتشارك فيها كل دول العالم.
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وقد أنتجت العوملة مدخالت ومشكالت جديدة حتتاج إلى معاجلة منها لسوق العمل وإعادة 

الدولية  التنافسية  قدرتها  رفع  إلى  تهدف  الدول  جميع  إن  حيث  العالم؛  مستوى  على  تنظيمه 

من خالل إنتاج املعرفة وحتسني اخلدمات وحتديد مالمح القوى العاملة اجلديدة، والتوجه نحو 

مهارات  من  تتضمنه  وما  للتعليم  األساسية  القاعدة  توسيع  يتطلب  هذا  وكل  املعرفة،  اقتصاد 

وكفاءات مع التركيز على مفهوم مرونة التعليم.، وأنتجت سوقًا خاصًا للتعليم عبر احلدود القومية 

والذي يعتبر منافسًا للتعليم القومي، وهذا السوق اجلديد يواجه حتديات من أبرزها نظم التعليم 

التقليدية وما تنادي به من "بناء الوطن". 

غير أن العوملة أدت إلى أن أصبحت الروابط بني املنظمات تتسم بالتعقيد والصعوبة وذلك 

لتحقيق امليزة التنافسية التي أفضت بشكل كبير إلى وجود عدوانية تنافسية شرسة، وأسفرت عن 

ظهور منافسني أسهموا في إضعاف مبادئ وقيم راسخة، وعدم االستقرار مما يدفع إلى تغييرات 

جذرية كان لها دورها في التطور السريع لالقتصاد العاملي.

لكن للعوملة جوانب سلبية متعددة تنعكس على الدول النامية بخاصة، فهذه الدول تعاني من 

عدم التماسك االجتماعي؛ ما يزيد من البحث عن الهجرة للدول األكثر تقدمًا للحصول على فرص 

عمل، وبالتالي تخسر هذه الدول ثروتها البشرية. كما أن كثيرًا من الدول األقل تقدمًا تعاني من 

التهميش من قبل األسواق العاملية؛ بسبب سوء توزيع املوارد .

وبعد العرض السابق للعوملة وآثارها على املواطنني في دول العالم كافة، من الضروري إلقاء 

الضوء على مواصفات املواطن العاملي الذي سيتمتع بالعضوية العاملية أو املواطنة الكوكبية، وفي 

السطور التالية سيتم تناول أهم وأبرز خصائص وصفات املواطن العاملي.

ثالثًا: من هو املواطن العاملي؟ وما صفاته؟
في شركة  يعمل  فهو  العاملي  للمواطن  العوملة وضع تصور طريف  نظرية  في ضوء  ميكن 

أفالم  مشاهدة  في  فراغه  وقت  ويقضي   ،CNN من  األخبار  على  اجلنسيات،ويتعرف  متعددة 

هوليوود األمريكية )أو بوليوود الهندية(، ويتبرع بانتظام ملنظمات دولية تقدم املساعدات لفقراء 

انتشار  جتاه  بالقلق  ويشعر  الصينية،  املنتجات  على  للحصول  اإلنترنت  عبر  ويتسوق  العالم، 

اإلرهاب العاملي وتغير املناخ، وفي بعض األقطار من العالم فهو يهرب من حروب أهلية أو هو 

أحد الناجني من دائرة العنف والفقر واألمراض أو االنتقام، وفي ظل هذا التصور فالعالم أصبح 
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قرية صغيرة وقد يعيق حركة املواطن العاملي احلصول على التأشيرات واجلنسية، وفي هذه احلالة 

تكون البيئة االفتراضية مالذًا لكثير من األحالم التي ال تتحقق في العالم الواقعي، وميكن القول 

إن املواطن العاملي يعيش محلّيًا ويتواصل عاملّيًا.

وقد انتشر مفهوم "املواطن العاملي" بشكل كبير خالل العقود املاضية، وتعتبر الدول األوربية 

من أكثر الدول التي دعمت هذا املفهوم، باختصار املواطن العاملي يجب أن يتصف ميا يأتي:

يتمتع بالقدرة على املنافسة على مستوى العالم.  -

لديه القدرة على العمل وفق ثقافات مختلفة، ويتجاوز املعّوقات واحلدود العرقية »اإلثنّية«،   -

م وتقُبّل تاريخ وثقافات األمم والشعوب، وهو ما يتفق مع ما مت إبرامه من  ويستطيع تفهُّ

معاهدات سياسية خالل احلقبة املاضية، كثير احلراك بني دول العالم. 

يجيد العديد من اللغات.  -

ميتلك معارف إقليمية وجغرافية وتاريخية عميقة متكنه من التحليل والنقد واالستنتاج.  -

وإذا كانت هذه صفات املواطن العاملي، فان العالم يتضمن بشرًا متنوعني بدرجة كبيرة، 

والبد أن يتم استيعاب كل هذه االختالفات في ظل املواطنة الكوكبية؛ ولذلك ستتم اإلشارة إلى 

التنوع والتعدد الثقافي واملواطنة العاملية.

رابعًا: املواطنة الكوكبية حاضنة للثقافات املتعددة
يعتبر التنوع الثقافي من أهم القضايا التي تتصدى لها املواطنة حيث تقدم إطارًا قانونّيًا 

واجتماعّيًا يحدد للمواطنني كيفية التعايش السلمي اإليجابي مع املواطنني املختلفني وذلك لتحقيق 

االنتماء إلى وطن واحد، واملواطنة احلقيقية ال تتحقق إال في وجود تعددية ثقافية واختالف ولكن 

يتم االلتزام بالواجبات جتاه الدولة في ظل سيادة احلق والقانون وتطبيق الدميقراطية وهذا سر 

ازدهار املواطنة.

ولكن في حال تواجدت التعددية في وطن ما، وعلى سبيل املثال تعددية ثقافية أو تعددية دينية 

أو تعددية مذهبية وسواها ولم تستطع الدولة تغليب االنتماء الوطني في وجود أفرادها االجتماعي 

واالنتماء" ألن  املواطنة  بينهم، فستظهر مشكلة  فيما  التناقض  تعزيز  بل ساهمت في  والثقافي 

روابط  إلى  االلتجاء  إلى  اضطراريّاً  أو  عفوّيًا  أو  حكمًا  منساقني  سيكونون  الدولة  هذه  أفراد 

العشيرة والطائفة والتبعية وما إليها للدفاع واحلصول على حقوقهم بطرق قد تتنافى مع القانون.
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ويتوقف النجاح في عالم اليوم على القدرة على التكيف مع التنوع الثقافي، واحلكمة التقليدية 

حددت ذلك منذ عقود طويلة بضرورة التواصل مع الكل وتقبلهم، وحالّيًا وفي السنوات األخيرة 

أكدت األبحاث األكادميية على ضرورة متتع األفراد بالذكاء الثقافي للنجاح في العصر احلالي، 

فالعالم اليوم يقلص املسافات ويلغي احلواجز والفواصل، وأصبح األفراد يتواصلون بشكل كبير 

حول العالم أكثر من أي وقت مضى. ومن خمسني سنة أو أكثر كان الفرد يستطيع أن يعيش 

حياته كاملة ويتواصل مع بشر متشابهني معه في حدود معروفة، أما اآلن فالتواصل ليس له 

 Cultural حدود، ويرتبط بالنجاح في التعامل مع التنوع الثقافي امتالك الفرد للذكاء الثقافي

Intelligence، والذي يشير إلى القدرة على العمل بفاعلية مع مجموعات متنوعة من السياقات 

ن هذه القدرة الفرد من النجاح في التغلب  الثقافية املختلفة )القوميات، األجيال، العرق(، ومتكِّ

على املشكالت القائمة منذ األزل واملرتبطة باألقليات والعنصرية واحلساسية الثقافية، وتساعده 

على العمل عبر احلدود بفعالية وتنميته ليتمكن من التواصل مع اجلميع.

واذا كانت املواطنة الكوكبية )العاملية( البد أن تستوعب االختالف والتنوع الثقافي واالختالف 

بني املواطنني العامليني، فالبد أن تكون الدميقراطية هي أساس احلكم لتحقيق هذا؛ ولذلك هناك 

ارتباط قوي بني جناح تطبيق املواطنة الكوكبية وبني الدميقراطية خصوصًا في هذا العصر الذي 

ميوج باكثير من احلركات االحتجاجية لتعزيز قيم املساواة والعدالة االجتماعية .

خامسًا: المواطنة الكوكبية والديمقراطية العالمية

يرتبط البعد السياسي بنظام احلكم باملواطنة الكوكبية، واحلكم الرشيد )الدميقراطي( هو 

الذي يوفر احلرية للمواطنني، وفرص املشاركة في عملية إدارة احلكم التي تؤثر على حياتهم. 

نحو  يوجه  الذي  الرشيد  احلكم  ظل  في  تتم  التي  هي  احلقيقية  البشرية  فالتنمية  هذا  وعلى 

حتقيق سياسات اقتصادية واجتماعية لدعم تنمية املواطنني، وفي إطار ذلك يظهر بوضوح مفهوم 

الشفافية واملساءلة واملرتبط باملشاركة وسيادة القانون؛ حيث إنه الضامن الوحيد لنجاح احلكم 

الرشيد في حتقيق احلرية و العدالة االجتماعية واملساواة ، كما يساعد على مكافحة الفساد، 

فاملعرفة تتطلب مناخًا مفتوحًا يتسم باحلرية مبعناها الواسع، وهناك تغيرات سريعة حدثت في 

العالم ولم تقتصر على االقتصاد والتكنولوجيا واملعرفة، ولكنها امتدت لتشمل احلراك السياسي 

وتوطيد احلكم  السياسية،  اإلفريقية  والنهضة  السوفيتي  أهمها حل االحتاد  واالجتماعي، ومن 
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املدني في أمريكا الالتينية، وغيرها من األحداث التي غيرت شكل احلياة السياسية على كوكب 

األرض، وتتضمن نتائجها االنتقال إلى الدميقراطية في أنحاء كثيرة من العالم وأصبحت تتصدر 

اهتمامات الدول خصوصًا فيما يتعلق باحلوكمة وقضايا التنمية السياسية واالجتماعية، وزيادة 

الوعي بحقوق اإلنسان، وبروز منظمات املجتمع املدني بوصفهم أصحاب املصلحة الشرعية في 

التعددية.

وتعتبر هذه التغيرات من نتاذج العوملة التي تعزز العدالة االجتماعية عبر احلدود القومية، 

اجليد  التعليم  إلى  الوصول  في  الفرص  وتكافؤ  العدالة  أجل حتقيق  الشعوب من  وتؤيد نضال 

باعتباره حّقًا من حقوق اإلنسان. 

أما بالنسبة إلى التحوالت االجتماعية، فتحقيق الرفاهية للشعوب أصبح هدفًا للحكومات في 

مجتمعات ما بعد االقتصاد الصناعي، من خالل حتسني اخلدمات، ويرتبط ذلك بالنمو االقتصادي 

للدولة؛ وهذا يتطلب مستويات أعلى من التعليم واإلبداع، وأصبح االهتمام منصّبًا على الطبقة 

املبدعة وصناع املعرفة، و تتصدر تنمية رأس املال الفكري قائمة االهتمامات باعتبارها أساس 

التنمية.

وقد حدثت تغيرات في العالقات االجتماعية بني الشباب واألكبر سّنًا الذين فقدوا تأثيرهم 

بالنسبة إلى الشباب نتيجة لشعورهم بأنهم جديرون باحلرية واالستقالل حيث ميتلكون الثقافة 

واملعرفة،وهذه التغيرات شملت الدول الدميقراطية املستقرة والناشئة على حد سواء، فقد انطلقت 

إلى  السلطة  إعادة  املتحدة األمريكية)احتلوا وول ستريت( وذلك بهدف  الواليات  مظاهرات في 

الشعب، وكسر احتكار النخب وجماعات املصالح املنظمة للنفوذ السياسي.

لقد زادت ثورة املعرفة من فرص احلرية والدميقراطية أمام شعوب العالم وتقدمت حركة 

حقوق اإلنسان، مؤكدة على حق اإلنسان في احلرية والتعبير والعقيدة، وحقه في العيش بكرامة 

واحلصول على فرص العمل والدفاع عن حقوق املهمشني )املرأة واألقليات ومجابهة التسلط ونظم 

أساسية  مفاهيم  على  تقوم  التي  اإليجابية  بالعوملة  يرتبط  وهذا  التسلطية(،  الدكتاتورية  احلكم 

جديدة  ركائز  املفاهيم  هذه  وأصبحت  اإلنسان،  وحقوق  والتعددية  الدميقراطية  ومنها  حاكمة 

جتاهل  ويؤدي  اخلارجية،  الدول  عالقات  حتكم  قواعد  وأيضًا  الداخل،  من  املجتمعات  لنهضة 

العدالة االجتماعية وتفاقم عدم املساواة في املجتمع إلى تفاقم مشكالت اجتماعية خطيرة .

والعقول وأساس  القيم  أدوات تشكيل  باعتبارها أهم  التربية  تناول  النهاية، البد من  وفي 
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وتربية  والتعصب  التطرف  على  القضاء  خالل  من  العاملي،  السالم  وحتقيق  املستدامة  التنمية 

التعليم  من خالل  التغير سواء  أساس  هي  فالتربية  واالختالف؛  التنوع  احترام  على  املواطنني 

النظامي.  غير  أو  كافة  النظامي مبراحله 

سادسًا: الرتبية واملواطنة الكوكبية أساس التنمية والسالم العاملي
لقد متت اإلشارة في جزء سابق من املقال إلى مواصفات املواطن العاملي وتعتبر التربية 

هي األداة لتحقيق ذلك ، وحالّيًا أصبحت املساواة في احلقوق والواجبات أساس املواطنة، وعدم 

املساواة والتطرف واالنتماء أصبح من أكثر املشكالت التي تهدد الدول حول العالم؛ وهنا يظهر 

ل العقول وتبني األجيال القادمة وبالتالي تساهم في إحالل  دور التربية بوضوح؛ فهي التي تشكِّ

السالم وحتقيق التنمية املستدامة، وقد تبنت منظمة اليونسكو مبادرة التربية على املواطنة العاملية 

وهي تربية «شمولية تفتح أعني الناس وعقولهم على حقائق العوملة وتدفعهم إلى السعي لتحقيق 

عالم ينعم فيه اجلميع مبزيد من العدالة واملساواة وحقوق اإلنسان. والتربية من أجل املواطنة 

أجل  من  والتعليم  اإلنسان،  بحقوق  والتوعية  التنمية  حتقيق  أجل  من  «التعليم  تشمل  العاملية 

االستدامة، والتعليم من أجل السالم وتالفي نشوب الصراعات والتوعية بالتقارب بني الثقافات، 

وهي تشكل مع بعضها البعض ركائز البعد العاملي للتربية على املواطنة . 

أما بالنسبة إلى التربية على املواطنة العاملية فهي من أولويات منظمة األمم املتحدة للتربية 

والعلوم والثقافة )اليونسكو( في القرن احلادي والعشرين، وقد صدر في عام 2015 دليل "التربية 

على املواطنة العاملية" بناء على التوجيهات التربوية اخلاصة بهذا الشأن، وذلك بعد إطالق األمني 

 (GEFI) Global Education First أواًل  التعليم  بشأن  العاملية  املبادرة  املتحدة  لألمم  العام 

Initiative في العام 2012، والذي جعل من تدعيم املواطنة العاملية واحدة من أولوياتها التعليمية 

الثالث، وقد أكد ذلك األمني العام السابق لألمم املتحدة بان كي مون بقوله:

بالبعض اآلخر بوصفنا مواطنني في  لكوننا مرتبطني بعضنا  التعليم فهمًا عميقًا  "مينحنا 

مترابطة".  نواجهها  التي  التحديات  وأن  الدولي،  املجتمع 

وقد أدى االهتمام املتزايد باملواطنة الكوكبية )العاملية( إلى إيالء املزيد من االهتمام بالبعد 

العاملي للتربية على املواطنة، واآلثار املترتبة على السياسات واملناهج والتدريس والتعلم، وينطوي 

فهم اليونسكو للتربية على املواطنة العاملية على ثالثة أبعاد مفاهيمية أساسية، تعتبر مشتركة بني 
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التعريفات والتفسيرات املختلفة للتربية على املواطنة العاملية.

وتهدف التربية على املواطنة العاملية إلى تشكيلّ قوة حتويلية، وبناء املعرفة واملهارات والقيم 

والسلوكيات التي يحتاج إليها املتعلمون ليتمكنوا من املساهمة في عالم أكثر دمجًا وعداًل وسالمًا. 

وتّتبع التربية على املواطنة العاملية مقاربة متعددة األوجه، مستخدمة املفاهيم واملناهج املطبقة 

السالم  أجل  من  والتعليم  اإلنسان  في مجال حقوق  التثقيف  ومنها  أخرى،  في مجاالت  أصاًل 

والتعليم من أجل التنمية املستدامة والتربية من أجل التفاهم الدولي، وتطّبق التربية على املواطنة 

العاملية منظورًا تعلمّيًا مدى احلياة، وتبدأ من مرحلة الطفولة، وتستمر خالل كل مراحل التعليم.

وتهتم التربية من أجل املواطنة العاملية بتحقيق الرؤية املطلوبة لالنتقال إلى منوذج الشراكة 

أجل  من  التربية  خالل  ومن  والكلي،  اجلزئي  املستويني  على  واألديان  والثقافات  الشعوب  بني 

املواطنة العاملية؛ مما ُيحدث تغييرًا عميقًا في البنى األساسية لألفكار واملشاعر واألفعال، إنها 

تربية للعقل والقلب في آن واحد؛ وهو ما يعني تغييرًا جذرّيًا يدفع نحو التواصل وتوفير جميع 

الوسائل لضمان أكبر قدر من املساواة والعدالة االجتماعية والتفاهم والتعاون بني الشعوب، و 

ترتبط ثالث مراحل رئيسة للتعلّم التحويلي ارتباطًا وثيقًا بالتربية من أجل مواطنة عاملية:

حتليل الوضع العاملي احلالي.  -

-    التفكير في بدائل عن النماذج املهيمنة.

 -   مسار تغيير نحو مواطنة عاملية مسئولة.

وتهدف التربية على املواطنة العاملية إلى متكني املتعلمني مما يأتي:

زيادة فهم احلوكمة العاملية واحلقوق واملسئوليات والقضايا العاملية والروابط بني النظم   -

واحمللية.  والوطنية  والعمليات 

االعتراف باالختالف والهويات املتعددة وتقوميها، على سبيل املثال الثقافة واللغة والدين   -

تنوعًا. يزداد  عالم  في  للعيش  املهارات  وتطوير  املشتركة،  وإنسانيتنا  واجلنس 

تطوير وتطبيق املهارات األساسية للقرائية املدنية، على سبيل املثال االستقصاء النقدي   -

وتكنولوجيا املعلومات والقرائية اإلعالمية والتفكير النقدي واتخاذ القرارات وحل املشكالت 

والتفاوض وبناء السالم واملسئولية الشخصية واالجتماعية.

التعرف على املعتقدات والقيم وكيفية تأثيرها في عملية صنع القرار السياسي واالجتماعي   -

والتصورات حول العدالة االجتماعية وااللتزام املدني.
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تطوير سلوكيات االهتمام باآلخرين والتعاطف معهم، وكذلك بالبيئة واحترام التنوع.  -

على  املساواة  عدم  لتحليل  الالزمة  واملهارات  االجتماعية  والعدالة  اإلنصاف  قيم  تطوير   -

والعمر وغيرها من  والدين  والثقافة  الوضع االجتماعي واالقتصادي  أو  أساس اجلنس 

القضايا.

فرص  االجتماعي  التواصل  مواقع  على   )ICT( واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  وتوفر 

دعم التعليم والتعلم في التربية على املواطنة العاملية، وتشمل اإلنترنت والفيديو والهواتف النقالة 

والتعلم عن بعد وعبر اإلنترنت،

وكيف يكون بوسع املتعلمني استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومواقع التواصل 

إنتاج نشرات صوتية  املثال-  العاملية، ومنها- على سبيل  املواطنة  التربية على  االجتماعي في 

ومدونات إلكترونية وإجراء البحوث والتفاعل مع سيناريوات من واقع احلياة والتعاون مع غيرهم 

من املتعلمني.

الخالصة:
التي  التحوالت  طبيعة  من  نابع  عاملي  باهتمام  )العاملية(  الكوكبية  املواطنة  مفهوم  يحظى 

يشهدها العالم وما ميوج به من مشكالت وما يواجهه من حتديات، وهناك العديد من اآلراء حول 

هذا املوضوع ما بني مؤيد ومعارض لفكرة املواطنة الكوكبية باعتبارها متثل تهديدًا لكيان الدولة 

القومية، باإلضافة إلى ذلك هناك متطلبات يجب أن تتوافر لتطبيق املواطنة الكوكبية وأهمها وجود 

إطار قانوني يحدد في ضوئه احلقوق والواجبات للمواطنني العامليني وهذا ما يتوافر في الدول 

القومية التقليدية بينما تفتقده املواطنة الكوكبية، وتتعلق باملواطنة الكوكبية قضايا متعددة منها 

املؤسسات  تتبناها  مبادرات  وهناك  والدميقراطية،  االجتماعية  العدالة  وحتقيق  الثقافي  التنوع 

الدولية تهدف إلى تهيئة العالم للمواطنة الكوكبية تتعلق بتحقيق املساواة والعدالة االجتماعية على 

املستوى العاملي، إال أن هذا ليس ياألمر السهل ولكن توجد محاوالت جادة لتحقيق ذلك. وقد 

تبنت منظمة اليونسكو منذ إطالق األمني العام لألمم املتحدة املبادرة العاملية  بشأن "التعليم أواًل" 

)GEFI( في عام 2012، والذي جعل من تدعيم املواطنة العاملية إحدى أولوياتها. 
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دور المدرسة االبتدائية فى تربية المواطنة
في ضوء بعض االتجاهات العالمية المعاصرة

د.  خالد صالح حنفي محمود  *

مقدمة:
اختالف  على  اإلنسانية  للمجتمعات  العليا  األهداف  أسمى  من  الصاحلة  املواطنة  تعد 

مدارسها الفكرية ومنابعها الفلسفية؛ ملا تعكسه هذه املواطنة من آثار إيجابية على جميع أهداف 

املجتمعات. فاملواطنة من القضايا التي تفرض نفسها بقوة عند معاجلة أي بعد من أبعاد التنمية 

اإلنسانية ومشروعات اإلصالح والتطوير الشاملة بصفة عامة. واملواطنة مبفهومها الواسع تعني 

الصلة بني الفرد والدولة التي يقيم فيها بشكل ثابت، ويرتبط بها جغرافّيَا وتاريخّيَا وثقافّيًا. ويعد 

من  املوقف  مؤشراتها  أهم  من  التي  األساسية  املدنية  التوجهات  من  باملواطنة  الشعور  ازدياد 

الفردية واحترام حقوق اإلنسان،  العام، واملوقف من ضمان احلريات  القانون والنظام  احترام 

والتسامح وقبول اآلخر وحرية التعبير، وغيرها من املؤشرات التي متثل القيم األساسية للمواطنة 

مهما اختلفت املنطلقات الفكرية والفلسفية لهذا املجتمع أو ذاك. )أبو حشيش، 2010(.

ومفهوم املواطنة بدأ باعتباره نوعًا من االنتماء للمكان حيث عاش اإلنسان في مكان معني 

ال يستطيع فراقه وينتمي إليه ثم أضيف ُبعد اجلماعة إلى ُبعد املكان بعد ذلك، وأصبح االنتماء 

موجها للمكان واجلماعة معًا. وحينما تطورت اجلماعة وكبرت فقدت جتانسها واقتصرت املواطنة 

َل الدين مرجعية للمواطنة  على بعض دون اآلخر؛ ثم تطور األمر إلى مرحلة جديدة؛ حيث شكَّ

مرتبطة بالدولة القومية معّبرة عن األمة التي مثَّلت مرجعية للدولة واملواطنة.)الشرقاوي،2005: 

.)118

* مدرس أصول التربية - كلية التربية - جامعة اإلسكندرية.
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ومبدأ املواطنة يعني التزامًا سياسّيًا ويتمثل في التوافق املجتمعي على عقد اجتماعي يتم 

مبقتضاه اعتبار املواطنة مصدر احلقوق ومناط الواجبات بالنسبة إلى كل من يحمل جنسية الدولة 

دون متييز ديني أو عرقي أو بسبب الذكورة واألنوثة؛ ومن ثم جتسيد هذا التوافق في الدستور. 

)النقشبندي، 2003، 376(.

وقد صنف السويدي )2001( املواطنة في أربع صور هي: املواطنة املطلقة، وفيها يجمع 

املواطن بني الدور اإليجابي والسلبي باجتاه املجتمع. واملواطنة اإليجابية، والتي يشعر فيها الفرد 

وهي  السلبية،  واملواطنة  السلبيات.  ملواجهة  إيجابي  بدور  بالقيام  وواجبه  الوطني  انتمائه  بقوة 

شعور الفرد بانتمائه للوطن ويتوقف عند حدود النقد السلبي وال يقدم أي عمل إيجابي لوطنه. 

اإلحساس  بعدم  الواقع وميتاز  تعكس  ال  الفرد شعارات جوفاء  يحمل  وفيها  الزائفة  واملواطنة 

بالوطن. باعتزازه 

وتبحث معظم الدول في كيفية إعداد أفرادها إعدادًا سليمَا على نحو يجعل منهم مواطنني 

قادرين على حتمل املسئوليات، واملشاركة في تطوير مجتمعهم في ظل تلك التغيرات؛ األمر الذي 

يتطلب نوعَا من التربية يفي بتلك النوعية من املواطنني، ولهذا أصبحت التربية من أجل املواطنة 

من أكثر املوضوعات جدالَ في مجال التربية املعاصرة، وذلك ملواجهة الشعور باالغتراب وعدم 

اإلجساس بالهوية واإلنتماء وضعف املشاركة السياسية. )فرج، 2004(.

مفهوم  تؤسس  بأن  الكون  يشهدها  التي  الكبرى  التحوالت  ظل  في  اليوم  معنية  فالتربية 

املواطنة على صورته اإلنسانية وأن تعيد بناء هذا املفهوم وصقله وحتريره من الدالالت السلطوية 

التي عملت على تشويهه. فأفراد املجتمع يحتاجون اليوم إلى وعي جديد يضمن لهم املشاركة 

احلرة واملسئولة أيضًا في احلياة السياسية ملجتمعاتهم. والتربية معنية ببناء هذا الوعي وتشكيله 

إذ يتوجب اليوم على التربية العربية أن تكرس نفسها من أجل بناء الوعي باملواطنة احلرة وتأصيله 

في الوعي والالشعور تأصياًل قيمّيًا ينغرس في أعمق التشكيالت الذهنية للتكوين السييكولوجي 

في  املطلوبة  الضرورة  حدود  كل  يفوق  اليوم  أصبح  احلرة  باملواطنة  الوعي  ألن  اإلنسان.  عند 

مواجهة التداعيات الكبرى التي تشهدها القيم والنظم الفكرية في عصر العوملة واحلداثة املتقدمة. 

)وطفة، 2011(.

ُيعد من أهم  الوطن  وبناء  التنمية  أعباء  عليه  تقع  الذي  الصالح  املواطن  بناء اإلنسان  إّن 

األهداف التي يجب أْن يعمل على حتقيقها كل مجتمع، فال بد من اضطالع املؤسسات التربوية 
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املواطنة  ثقافة  غياب  إّن  قة متّكنها من حتمل مسئولياتها؛ حيث  بطريقة خالَّ الصحيح،  بدورها 

اإلحباط،  من  بحالة  يشعرون  األفراد  يجعل  مما  واالنتماء  الوالء  عاطفة  من  ُتضعف  الصاحلة 

ويثبط ذلك من عزميتهم في النهوض بقدرات مجتمعهم، ويشيع بينهم الظواهر السلبية، كاألنانية 

وتقدمي املصلحة الشخصية والنزعات اخلاصة على املصلحة العامة.  وتشير العديد من الدراسات 

والبحوث كدراسات )املعمرى، 2014؛ ووطفة، 2014؛ ومكروم 2004( إلى وجود مشكالت تعوق 

أداء املدارس العربية لدورها فى تربية املواطنة لطلبتها؛ واحلاجة إلى حتديد سبل التغلب عليها، 

لذلك تتحدد مشكلة الدراسة من خالل األسئلة اآلتية:

مفهوم تربية املواطنة وأبرز املفاهيم املرتبطة بها؟. 1

واقع تربية املواطنة فى املدارس العربية؟. 2

ما أبرز االجتاهات العاملية املعاصرة فى تربية املواطنة؟. 3

كيف ميكن تفعيل دور املدارس العربية فى تربية املواطنة فى ضوء االجتاهات العاملية . 4

املعاصرة؟

أواًل- نشأة وتطور مفهوم املواطنة : 
متثل املواطنة "ماهية وجود اإلنسان فى مجتمعه، والتى تتم من خالل عالقة الفرد مبجتمعه، 

وذلك عن طريق مشاركته الفعلية فى وضع وتنفيذ اخلطط التى تساعد على نهضة هذا املجتمع، 

واتخاذ قرارات عقالنية فى مواجهة مشكالته، والتزامه باحترام القوانني وتنفيذها )داود، 2011، 

.)260

ويختلف مفهوم املواطنة عن مفهوم " الوطنية"، فالوطنية هى "تعبير قومي يعنى حب الفرد 

بالتاريخ  الذى يشمل االنتماء إلى األرض والناس والعادات والتقاليد والفخر  لوطنه  وإخالصه 

يترجم فى احملبة  الدين، 2000، 90( وهي شعور وجدانى  )بهاء  الوطن".  والتفانى فى خدمة 

والوالء وامليل واالجتاه اإليجابى والدافعية الذاتية للعمل اخلالق، أما مفهوم املواطنة فيشير إلى 

اجلانب السلوكى الظاهر املتمثل فى املمارسات احلية التى تعكس حقوق الفرد وواجباته جتاه 

مجتمعه ووطنه، وااللتزام مببادئ املجتمع وقيمه، وقوانينه، واملشاركة الفعالة فى مجاالته كافة. 

)البهواشى، 2000، 201(.

املساواة  بإقرار  التاريخ  عبر  من مصطلحات  عليه  يدل  ما  أو  املواطنة  مفهوم  اقترن  وقد 
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واملساواة  العدل  أجل  من  اإلنساني  النضال  بحركة  وارتبط  املواطنني،  من  للكثرة  أو  للبعض 

واإلنصاف، وكان ذلك قبل أن يستقر مصطلح املواطنة وما يقاربه من مصطلحات في األدبيات 

قيام  منذ  االجتماعية  احلركات  شكل  وأخذ  النضال،  وتصاعد  والتربوية،  والفكرية  السياسية 

احلكومات الزراعية في وادي الرافدين مرورًا بحضارة سومر وأشور وبابل وحضارات مصر 

والصني والهند وفارس ..... وأسهمت تلك احلضارات وما انبثق عنها من إيديولوجيات سياسية 

في وضع أسس احلرية واملساواة جتاوزت إرادة احلكام، فاحتًة بذلك آفاقًا رحبة لسعي اإلنسان 

إلي تأكيد تأكيد فطرته وإثبات ذاته وحق املشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات وحتديد اخليارات. 

.)2010 )الكوارى، 

مفهوم  ويعد  والدولة؛  املواطن  بني  اجلوهرية  العالقة  عن  تاريخّيًا  يعبر  املواطنة  مفهوم  إن 

املواطنة من أقدم املفاهيم السياسية والتربوية في املجتمعات اإلنسانية، ويؤرخ لظهوره في العهد 

اإلغريقي القدمي؛ حيث يقابل مفهوم املواطنة في اللغة اإلغريقية القدمية كلمة "Politeia"، وتدل 

على جميع املواطنني في املدينة. وقد ظهرت هذه الكلمة في املدن والدول اإلغريقية القدمية، وهي 

تأخذ معناها من صلب العالقة اجلوهرية التي تربط الفرد باملدينة )الدولة( عبر العملية السياسية 

يتنافى مع مفاهيم اإلكراه والتسلط  املواطنة، في صورته اإلغريقية هذه  الدميقراطية. ومفهوم 

بني الفرد والدولة، وهذا التصور يقدم مفهوم املواطنة بصورته الدميقراطية، ويؤكد جوهر العالقة 

الدميقراطية احلّرة بني الفرد واملجتمع أو بني الفرد والدولة. وتعود كلمة املواطنة في الالتينية إلى 

كلمة "sativic"، ووفقا لهذه الداللة فإن املواطن الروماني هو السيد املالك الذي يحظى برعاية 

مظلمة  أو  قانونية  إلدانة  فيها  يتعرض  التي  احلاالت  في  والسيما  القانونية،  وحمايتها  الدولة 

إليه كل فرد في  نبياًل يسعى  سياسية. ولذلك فإن احلصول على حق املواطنة كان ميثل هدفًا 

املجتمع الروماني القدمي. )أبو حشيش،2010، 1(.

وقد ظهر مفهوم املواطنة في فرنسا في القرنني الثاني عشر والثالث عشر، وكان يرمز إلى 

املواطنني الذين كانوا يخضعون لسلطة امللك املطلقة في النظام السياسي الفرنسي القدمي. وهذا 

يعني أن املواطن لم يكن يشارك في احلياة السياسية بل كان يتجاوب مع السيادة املطلقة للملوك 

الفرنسيني في ذلك العهد. 

وقد ركزت كتابات مفكرى عصر التنوير مثل جون لوك وتوماس هوبز وروسو على نظرية 

العقد االجتماعي؛ وبدأ مفهوم املواطنة يأخذ داللته السياسية والفلسفية، في القرن السابع عشر، 
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ف املواطن بوصفه عضوًا في جماعة سياسية  على يد توماس هوبز Thomas Hobbes الذي عرَّ

أبرمت عقدًا اجتماعّيًا تتعهد مبوجبه ضمان أمن األفراد في دائرة مجتمع يخضع لسلطة مطلقة. 

)وطفة، 2011(.

Jean-واشتمل مفهوم املواطنة على أبعاد جديدة على يد املفكر الفرنسي جان جاك روسو

Jacques Rousseau، في كتابه "العقد االجتماعي "le Contrat Social، فاملواطنة - كما يراها 

روسو- لم تعد امتيازًا حتظى به النخبة االجتماعية والسياسية، بل أضحى حّقًا يحظى به كل 

التي  هذه  والسيما  والسياسية  االجتماعية  أدوارهم  من ممارسة  وميكنهم  املجتمع  في  األفراد 

تتعلق بالشئون العامة للحياة في املجتمع.

وفي منتصف القرن التاسع عشر، بدأ مفهوم املواطنة يتحدد بالعالقة بني الفرد والدولة، 

وبداللة املساواة أمام القانون، واملشاركة في احلياة العامة. وقد أصبح مفهوم املواطنة منوذجًا 

مثالّيًا يأخذ فيه املواطن صورة الفرد الذي يعي انتماءه االجتماعي والسياسي. فالوعي باالنتماء 

واملواطنة ضرورة مدنية، وهذا يعني أن الفرد ال يستطيع أبدًا أن يشارك في احلياة العامة من غير 

هذا الوعي، وال ميكن ملشاركته هذه أن تكون فاعلة ما لم ميتلك الوعي املطلوب باالنتماء والروابط 

التي تشده إلى املجتمع في اجتاه املصلحة العامة. 

طبقات  بني  االقتصادية  التفاوتات  بتصحيح  املواطنة  عالقة  على  يركز  املفهوم  هذا  وأخذ 

املجتمع، ومن أنصار هذا االجتاه مارشال Marshall فى جامعة أكسفورد عام 1950م، كما 

ركز لستر Lister على مدخل حقوق املرأة الذى شكل أحد املداخل الرئيسة فى فهم املواطنة.وبدأ 

مفهوم املواطنة يكتسب معانيه الدميقراطية ويتخذ هيئته اإلنسانية. وتتطور في القرن العشرين، 

الفرد على املشاركة املسئولة في املهمات اجلديدة  املواطنة مبعناها الشامل تعني قدرة  وغدت 

للمواطنة، وهذا يعني أنه يتوجب على املواطن وفقًا لهذا املفهوم أن يتعلم كيف يكون جسورًا، 

وكيف يبدع طرائق متجددة للحياة متكنه من أن ينتظم في أنساقها. فاملسئوليات الكبرى التي 

تتعلق بالكرامة واحلرب والفقر والبطالة هي قضايا دميقراطية مشتركة بني جميع أفراد األمة 

الذين يتحملون مسئولية اتخاذ القرار فيها. فاجلميع مسئول عن احلرب والسالم والعمل والكرامة 

 (Marshall,.الوطنية والفقر واحلاجة واحلرمان في املجتمع، وهذا هو املفهوم الواسع للمواطنة

. )1990), )Lister,1990

غير أن املواطنة مبعناها احلديث تعني تنمية أفق مشاركة األشخاص واألفراد في احلياة 
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للمشاركة  الدميقراطية احلديثة  الصيغ  عبر  وذلك  والسياسية مشاركة حرة مسئولة،  املجتمعية 

احلرة من: انتخابات وتصويت وحق الترشيح. وتشمل هذه املمارسة احلرة احلق في التظاهر 

وفي االعتراض، وفي ممارسة حرية القول والتعبير. كما أنه يحق للمواطن بصيغة مفهوم املواطنة، 

هذا أن يشارك في اجلمعيات واملنتديات واملمارسات السياسية وأن يعبر باألدوات التي ميتلكها 

عن رأيه وتطلعاته في الشارع واملنزل ومكان العمل. كما متثلت املواطنة احلديثة في قدرة على 

الفرد الوعي بالقيم الدميقراطية واألخالقية األساسية التي جتعله أكثر قدرة على اتخاذ خياراته 

منظم  اجتماعي  كيان  إلى  باالنتماء  إحساسه  إطار  في  الفعل  على  قدرة  وأكثر  الدميقراطية، 

ومحدد، واملشاركة الفعالة في مختلف املسئوليات العامة للمجتمع، وفكرة املشاركة فى احلياة 

السياسية هى أساس الدميقراطية، واالنطالق من فكرة النظر إلى املواطنني بوصفهم مشاركني 

)Matsuda, 2014, 91( .نشطني فى املجتمع مبا يسهم فى حتقيق الرخاء االجتماعي

وهناك صور جديدة للمواطنة فى ضوء املتغيرات العاملية املعاصرة، وهي:)يسني، 2005، 

)68

املواطنة البيئية )اإليكولوجية(: وهي تتعلق بحقوق والتزامات " مواطن األرض " .. 1

املواطنة العاملية )الكوزموبوليتانية(: وهي تعني كيف ينمي الناس اجتاهًا إزاء املواطنني . 2

اآلخرين واملجتمعات والثقافات األخرى عبر الكوكب .

املواطنة املتحركة: وهي تعني باحلقوق واملسئوليات للمواطنني الزائرين ألماكن ولثقافات . 3

أخرى.

إن مصطلح املواطنة يستوعب وجود عالقة بني الدولة أو الوطن واملواطن وإنها تقوم على 

في  أساسية  توافر صفات  الفاعلة  املواطنة  تستلزم  كما  للفرد،  والسياسية  االجتماعية  الكفاءة 

املواطن جتعل منه شخصية مؤثرة في احلياة العامة، والقدرة على املشاركة في احلياة السياسية 

واتخاذ القرارات؛ فتفعيل مشاركة املواطنني على املستوى الوطنى، وكذلك على الساحة العاملية، 

 Global (، و)املواطن العامليGlobal Citizenship أدى إلى ظهور مصطلحات )املواطنة العاملية

.)Citizen

وأن  نشاط،  أو  ممارسة  األساس  فى  املواطنة  أن   )Oldfeild,1990,10( أولدفيلد  ويرى 

 becomes a مواطنًا  يصبح  الفرد  ألن  للمواطنة  كافيًا  ليست شرطًا  ولكنها  احلقوق ضرورية 

أنك لست  يعنى  املواطنة فهو  أما عدم ممارسة  املواطنة،  Citizen من خالل ممارسة واجبات 
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مواطنًا؛ ألن ممارسة املواطنني حقوقهم من أجل املجتمع كله ُتولِّد عند املواطنني الشعور باجلماعة 

.A Sense of Community

فاملواطنة عبارة عن ممارسة، وتسمى هنا باملواطنة النشطة، ويركز هذا االجتاه على االلتزام 

نحو الدولة ورموزها، واملشاركة النشطة لتحقيق التنمية فى املجتمع، ويركز هذا االجتاه على قيم 

الوطنية Patriotism، والوالء Loyalty، والوحدة Unity التى ميكن حتقيقها من خالل مجتمع 

مدني قوى يعمل أفراده بدافع اختيارى تطوعى، وليس بدافع إجباري. )املعمرى، 2014، 45(.

وتفرق ليستر )Lister,1997,28( بني وضعني؛ األول  أن تكون مواطنًا Being A Citizen؛ 

والثانى أن تتصرف باعتبارك مواطنًا To Act as a Citizen فكونك مواطنًا يشير إلى التمتع 

يعنى  مواطنًا  بحسبانك  تصرفك  بينما  واالجتماعية،  السياسية  للمشاركة  الضرورية  باحلقوق 

ممارستك احلقوق والواجبات التى منحتها لك املواطنة، ومن وجهة نظرها فإن كل من ال ينجز 

متطلبات املواطنة ليس جديرًا بأن يحمل لقب "مواطن".

لقد اتسع مفهوم املواطنة من املفهوم الضيق الذى يقتصر على العضوية القانونية للمجتمع 

)Howe,2001,42( :السياسي، إلى مفهوم أوسع وأشمل يتضمن أربعة مكونات

1- متتع الفرد باحلقوق األساسية.

2- ممارسة الفرد مسئولياته.

3- مشاركة الفرد النشطة فى أوجه احلياة االجتماعية كافة.

4- املواطنة اجلماعية واالعتراف بوجود فروق بني املجموعات الثقافية.

ثانيًا : أبعاد املواطنة
املواطنة مفهوم تاريخي معقد، له أبعاد عديدة منها ما هو مادي وقانوني، وثقافي، وسلوكي، 

واجتماعي .... إلخ . ولم تصل املجتمعات اإلنسانية إلى مفهوم املواطنة املتمثل فى حتقيق التوازن 

التوازن،  ذلك  لتحقيق  محاولًة  اإلنسانى  احلراك  ولذا ميثل  اآلن؛  حتى  والواجبات  احلقوق  بني 

فبعض الناس يفهم املواطنة على أنها حقوق املواطنني )املعمرى، 2010، 62(، وبعض ثاٍن يرى 

أنها واجبات املواطنني، بينما يذهب فريق ثالث إلى أن املواطنة منظومة تتكون من أربعة أبعاد 

هى: )اجلبورى، 2010(

: فاملواطنة هي - في املقام األول - وضع قانوني ، وهذا الوضع يشمل قبل  ي
و�ن ان ق د ال ع ب ال  -1
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كل شيء حق التصويت واالنتخاب، لكنه أيضًا مجموعة حقوق وحريات يجب أن يتمتع بها 

املواطن دون قيود غير التي يفرضها املجتمع، فاملواطنة قانونّيًا تعني عالقة الفرد بالدولة 

والقانونية  الدستورية  النصوص  وحتكمها  حُتددها  وسياسية  جغرافية  حقيقة  باعتبارها 

والتي حتدد بناًء على قاعدة املساواة احلقوق املختلفة لألفراد والواجبات التي عليهم جتاه 

ما  وعادة  بالواجبات.  واإليفاء  باحلقوق  التمتع  خاللها  من  يتم  التي  والوسائل  املجتمع 

تكون رابطة )اجلنسية( معيارًا أساسّيًا لتحديد من هو املواطن وبناء عليها تترتب احلقوق 

واالجتماعية.     واالقتصادية،  واملدنية،  السياسية،  والواجبات 

ي: إن نقطة حتديد الفرد باملواطن هي االنتماء إلى مجموعة من األفراد  اع م ت د االج ع ب ال  -2

محاولة  واالنتماء  وخارجّيًا،  داخلّيًا  بها  ومعترف  محددة  جغرافية  رقعة  في  )املواطنني( 

وكينونتها. الهوية  هذه  لفهم  تبعًا  الوالء  ثم  ومن  الهوية  لتشكيل 

: إن ممارسة مبدأ املواطنة على أرض الواقع مرتبط إلى حد بعيد  وكي ل س ي - ال
ا�ن ق ث د ال ع ب ال  -3

باملنظومة الثقافية السائدة داخل املجتمع، فالعادات والقيم والتقاليد واألعراف االجتماعية؛ 

حتددها  خاصة  شروط  وفق  االجتماعية  باحلياة  الذات  اندماج  على  الواٍع  بشكل  تعمل 

الواقع. اجلماعة وبالتالي حتديد احلقوق والواجبات وممارستها على أرض 

: تبدو املواطنة اليوم أقرب إلى منط سلوكي مدني وإلى مشاركة نشطة  اسي ي س د ال ع ب ال  -4

ويومية في حياة املجتمع أكثر مما هي وضع قانوني مرتبط مبنح اجلنسية، فاملواطن الصالح 

مشارك في احلياة العامة بكل تفاصيلها؛ وهذا الوضع يشمل حرية تشكيل األحزاب، وحق 

التظاهر، واالعتصام، واملساهمة في تشكيل النظام السياسي.

كما تتميز املواطنة بخصائص محددة، وإدراك املواطن لها فى غاية األهمية ألنه يدفعه إلى 

التمسك بها، ويسهم فى دعوة غيره إليها، وفى وقاية املجتمع من األخطار الداخلية واخلارجية، 

ومن خصائص املواطنة ما يلى: )معبد وزراع، 2008، 273(.

وبالدستور . 1 ومسئولياته  اإلنسان  بحقوق  الوعى  على  تشتمل  ة:  ي رف ع م ص  ائ ص خ

واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  واملعلومات  احلكم،  وبنظام  وأهميتهما  والقانون، 

وقضاياه. املجتمع  مشكالت  على  للوقوف  كافة 

ة: تشمل امتالك الفرد العديد من املهارات مثل )املشاركة - اتخاذ . 2 اري ه ص م ائ ص خ

القرار- إصدار األحكام- التفكير الناقد( وغيرها؛ حيث إن املواطن الذى يتمتع بهذه 
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املهارات يستطيع متييز األمور ويكون أكثر عقالنية ومنطقية فيما يقول ويفعل.

ة: يقصد بها الكفاءة االجتماعية فى التعايش مع اآلخرين، والعمل . 3 ي اع م ت ص اج ائ ص خ

معهم وتبنى قيم )العدل، املساواة، السالم، التسامح، احلرية، الدميقراطية(، وهى ما 

املتصلة  العليا  واملثل  واملبادئ  املعايير  والتى متثل مجموعة  املواطنة،  قيم  عليه  يطلق 

القيم  هذه  وترتبط  اجلماعة،  مع  تفاعله  خالل  من  الفرد  يتشربها  واقعية  مبضامني 

باملجاالت السياسية و االقتصادية والثقافية، وتكون مبثابة موجهات وضوابط لسلوكيات 

الفرد وذلك من أجل حتقيق وظائف معينة للفرد ، تساعد على رقى املجتمع وتطوره. 

)داود، 2011، 263(.

ثالثًا- مكونات املواطنة 
، وتتمثل هذه  املواطنة  ينبغي أن تكتمل حتى تتحقق  للمواطنة عناصر ومكونات أساسية 

.)46  ،2014 )املعمري،  في:  املكونات 

ف االنتماء بأنه النزعة التي تدفع الفرد إلى الدخول في إطار اجتماعي  اء: ُيعرَّ م ت 1- االن

فكري معني مبا يقتضيه هذا من التزام مبعايير وقواعد هذا اإلطار وبنصرته والدفاع عنه في مقابل 

األطر االجتماعية والفكرية األخرى. وُيعد من أكثر املفاهيم تداواًل في األدبيات السوسيولوجية 

والتربوية املعاصرة، ومييل الباحثون في علم االجتماع إلى حتديد االنتماء االجتماعي للفرد وفقًا 

ملعيارين أساسيني متكاملني هما: العامل الثقافي الذاتي الذي يأخذ صورة الوالء جلماعة معينة 

أو عقيدة محددة، ثم العامل املوضوعي الذي يتمثل في معطيات الواقع االجتماعي الذي يحيط 

بالفرد أي االنتماء الفعلي للفرد أو اجلماعة، فالوالء هو اجلانب الذاتي في مسألة االنتماء يعبر عن 

أقصى حدود املشاركة الوجدانية والشعورية بني الفرد وجماعة االنتماء. )وطفة، 2003، 133(، 

القبلي  العرقي، واالنتماء  والثقافى، واالنتماء  اللغوي  لالنتماء منها االنتماء  وهناك أشكال عدة 

واالنتماء األسري، واالنتماء الديني، واالنتماء العابر للحدود، واإلنسان متعدد االنتماءات بطبعه. 

)املعمري، 2014، 46(.

وق: إن مفهوم املواطنة يتضمن حقوقًا يتمتع بها جميع املواطنني وهي في الوقت  ق ح 2- ال

ذاته واجبات على الدولة واملجتمع، ومن ثم فإن معظم الدساتير في حتديدها حلقوق املواطن ترجع 

إلى مواثيق حقوق اإلنسان وأهمها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عام 1948.
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ات: تختلف الدول عن بعضها بعضًا في حتديد درجة ونوعية الواجبات املترتبة  ب واج 3 - ال

على مواطنيها باختالف الفلسفة التي تقوم عليها الدولة.

ة: وتتضمن عناصر مادية ومعنوية متعددة، وهذه الهوية ال ميكن فصلها  ي ن وط ة ال وي ه 4- ال

عن املواطنة وممارستها، فاللغة التى يتفاعل بها املواطنون، وحرية ممارستهم لشعائرهم الدينية، 

واحترام معتقدات بعضهم بعضًا، كلها جوانب تعبر عن احترام مبدأ التعددية فى إطار الوطن 

الواحد، وهذه الهويات املتنوعة إذا لم تنسجم فى إطار الوطن الواحد تصير كما يرى أمني معلوف 

)2011، 47("هويات قاتلة تتصارع فيما بينها مما يؤثر على الوطن بأكمله".

رابعًا- تربية املواطنة وأبعادها املتنوعة
يتداول مصطلح تربية املواطنة على نطاق واسع عاملّيًا، ويشير )املعمري، 2014، 47( إلى أن 

املقصود به هو بناء وعى الطلبة بحقوق املواطنة ومسئولياتها، وتشمل شكلني األول تربية املواطنة 

املواطنة  تربية  إلى  النظر  على  يركز  األول  فاملفهوم  الواسعة.  املواطنة  تربية  واآلخر  الضيقة، 

م حتت مسميات مختلفة: "التربية الوطنية"، أو"الدراسات االجتماعية"،  بوصفها مادة دراسية ُتقدَّ

بينما  والتقاليد،  والعادات  واجلغرافية  التاريخية  باجلوانب  املتعلق  املعرفى  اجلانب  على  وتركز 

ينظر املفهوم الثانى إلى التربية من أجل املواطنة على أنها هدف للنظام التعليمي بأكمله، فوظيفة 

املؤسسات التعليمية إعداد الطلبة ألدوار املواطنة املختلفة انطالقًا من كون املواطنة مهارات وقيمًا 

مكتسبة باملمارسة، وكلما مت تزويد الطلبة مبهارات املواطنة ومعارفها زادت فرص مشاركتهم 

املستقبلية فى شئون وطنهم. 

ة: هى كل اجلهود املبذولة جلعل الدميقراطية مستقرة وحيوية فى املجتمع من  ن واط م ة ال ي ب �ت ف

خالل تأهيل املواطنني للمشاركة فى الدميقراطية عبر تدريس موضوعات تتناول حقوق ومسئوليات 

املواطنني. وفى أغلب البلدان يشير هذا املفهوم إلى مقرر دراسي محدد حتت اسم مقرر "تربية 

املواطنة أو التربية الوطنية" أو مقرر "الدراسات االجتماعية". وفى دول أخرى كإستكلنده فإن 

والسياسية  املدنية  املشاركة  دعم  يكون  بحيث  الدراسية  املقررات  لكل  كلى  املواطنة هى هدف 

(Arthur, Davis &Hahn, 2008, Hahn,2010) .للمواطنني هو هدف جميع املقررات

ويرى آرثر )2008( أن تربية املواطنة هى أوسع وأشمل من مجرد تدريس مقرر "الدراسات 

االجتماعية" فهى تشمل موضوعات الدميقراطية، واملواطنة، واملشاركة، وحقوق اإلنسان، والتنشئة 
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االجتماعية، وقضية التهميش االجتماعي. وأشار حتليل قواعد البيانات العاملية ISI و ERIC إلى 

أن أعداد املقررات املرتبطة بتربية املواطنة على املستوى العاملي جاء على النحو اآلتي:

جدول )1( 

ERIC & ISI أعداد مقررات تربية املواطنة ومقررات الدراسات االجتماعية فى قواعد بيانات

ات ان ي ب دة ال اع ةق ن واط م ة ال ي رب رر ت ق ةم ي اع م ت ات االج دراس رر ال ق م

ERIC383132

ISI598381

ومن هذا اجلدول يتضح أن استخدام اسم مقرر "تربية املواطنة" هو األكثر استخدامًا على 

املستوى العاملي.

وهناك جدال وعدم اتفاق فى ميدان تربية املواطنة حول العديد من املوضوعات  فى ميدان 

تربية املواطنة مثل ماهية مفهوم الدميوقراطية، واملعرفة التى ينبغى تقدميها فى املقررات واملناهج، 

التعددية  قضية  مع  والتعامل  املواطنة،  تعليم  فى  العاملي  البعد  مقابل  فى  القومي  البعد  وتبني 

.(Solhaug, 2013, 1) .والتنوع الثقافي، وطرق التدريس املستخدمة

وتعد تربية املواطنة امتدادًا ملجال بحثي قدمي فى اخلمسينيات أطلق عليه "التنشئة السياسية" 

والذى كان يركز على دور املدرسة فى إعداد املواطنني للحياة الدميقراطية، وتعزز ذلك التوجه 

نظرًا إلى اهتمام السياسييني بتعزيز الشرعية الدميقراطية وزيادة مشاركة أفراد املجتمع فى 

احلياة السياسية فى كثير من دول العالم. أما فى الثمانينيات فإن نقص املعلومات حول تنشئة 

ومشاركة املواطنني أدى إلى ضعف النشاط البحثي فى ذلك امليدان.

وزاد االهتمام فى فترة التسعينيات بهذا امليدان نظرًا إلى التوجه العاملي لالهتمام بنشر 

 (Evans,2004, النامية.  والدول  الشرقية،  أوربا  فى  اجلديدة  الناشئة  الدول  فى  الدميقراطية 

Jennings,2008)

املواطن  إعداد  فى  املواطنة  تربية  تلعبه  الذى  الدور  أهمية  إلى  الدراسات  غالبية  وتشير 

الصالح، من خالل تعليم األفراد القيم الدميقراطية، واملعرفة واملهارات املرتبطة بها؛ مما يؤهلهم 

  (Patrick, 2003; Ross 2004; Veugelers املجتمع.  فى  السياسية  احلياة  فى  للمشاركة 

 2007)
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وفى السنوات األخيرة اجتهت البحوث إلى التركيز على أهمية دور املدرسة فى تربية املواطنة 

وخصوصًا فى تعزيز املشاركة السياسية، واالهتمام باستخدام املدخل البنائي فى مجال التعليم 

(Hughes, A. S., & Sears, 2008) .املدني

وينقسم الباحثون حول اجلهات املسئولة عن تربية املواطنة إلى فريقني؛ الفريق األول يرى 

أن اجلهة املسئولة عن تربية املواطنة هى املدارس وخصوصًا مدارس التعليم االبتدائي والثانوى 

 (Biesta and Lawy 2006; Parker 2001; .ملا تقوم به من دور فى إعداد األطفال والشباب

 Ross 2004)

بينما يرى أنصار الفريق اآلخر أن اجلهة املسئولة عن تربية املواطنة هى اجلامعات ومنظمات 

(Matsuoka 2011; Annette and McLaughlin 2005; Matsuda 2013) .املجتمع املدني

ة: س ي اد رئ ع ة أب ع ة أرب ن واط م ة ال ي رب ن ت م ض ت وت

ات: يغطى هذا البعد اجلوانب التشريعية التى . 1 ب واج وق وال ق ح ة ال رف ع ل م ن أج ة م ي ب �ت ال

تنظم عالقة املواطن مع احلكومة، وعالقته مع مؤسساتها، واحلقوق التى يحصل عليها، 

وهى حقوق متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وبناء رؤية واضحة عن هذا 

أساس  على  تقوم  التى  املدنية  الدولة  طبيعة  فهم  على  الصغار  املواطنني  يساعد  البعد 

املساواة بني املواطنني فى احلصول على احلقوق واالمتيازات دون متييز ينطلق من نظرة 

القانون، فالناس سيدافعون  مذهبية أو اجتماعية؛ مما يساعد على تكوين قيمة احترام 

عن القانون مادام أنه عادل بالنسبة إليهم ، ويتطلب بناء عالقة سليمة بني الفرد والسلطة 

تعريف الفرد بحقوقه كاملة حتى يحظى اجلميع بحقوقهم كافة، وميارسوها فى إطار قائم 

استقرار  فى  وأثرها  حياتهم  فى  احلقوق  هذه  أهمية  وإدراكهم  واملسئولية،  الوعى  على 

مجتمعهم. 

من . 2 تتكون  التى  الوطنية  ُهويته  مجتمع  فلكل  ة،  ي ن وط ال ة  وي ه ال م  ه ل ف أج ن  ة م ي ب �ت ال

والتقاليد  العادات  العناصر  هذه  وتبرز  واملعنوية،  املادية  العناصر  من  متعددة  مجموعة 

وآليات التفاعل بني الناس، و القيم التى حتكم هذا التفاعل، ومن ثم يحتاج األفراد إلى 

دراسة كيفية تطور هذه الهوية الوطنية ومميزاتها وقيمها التى من واجبهم احلفاظ عليها، 

ودور احلكومة فى احلفاظ على الهوية، ودورهم بوصفهم مواطنني فى احلفاظ على هذه 

الهوية.
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اء، يتميز أى مجتمع بتعدد انتماءات أفراده ، فالفرد متعدد . 3 م ت ز االن زي ع ل ت ن أج ة م ي رب ت

نقل  فى  الدولة  دور  ويكمن  البشرية،  احلياة  فى  طبيعى  وهذا شىء  بطبعه،  االنتماءات 

الفرد من االنتماءات الفرعية إلى االنتماء الوطنى، ويكون هذا عندما تقوم عالقة الدولة 

االنتماءات،  قمة هذه  الوطني فى  االنتماء  يكون  وأن  والعدالة،  املساواة  مبواطنيها على 

ودور املؤسسات التعليمية هو توضيح أهمية االنتماء الوطنى واألسس التى يقوم عليها 

اآلثار  وتوضيح  بانتماءاتهم،  ك  التمسُّ فى  املواطنني  حق  على  احلفاظ  فى  الدولة  ودور 

السلبية التى تلحق بالتنمية واالستقرار والوحدة الوطنية عند تغليب هذه االنتماءات على 

.)14  ،2012 الوطنى.)املعمرى،  االنتماء 

وهى . 4 املهمة،  املواطنة  عناصر  من  املشاركة  وتعتبر  ة،  ارك ش م ال ز  زي ع ت ل  أج ن  م ة  ي رب ت

فى  تسهم  واملدنية  السياسية  املواطنني  مشاركة  ألن  املواطن؛  لواجبات  أخرى  صورة 

احلفاظ على حقوقهم، وتعطيهم أدوارًا فى صناعة القرارت املتعلقة بحاضرهم ومستقبلهم، 

وبالتالى يصبحون مواطنني فاعلني فى النهوض ببلدهم، ويكمن دور مؤسسات التنشئة 

ومؤسسات التمكني فى تعريف املواطنني بأنواع املشاركة السياسية وأهميتها، والقوانني 

التى تنظمها، واملجالس التى تتم من خاللها والشروط التى حتكمها.

خامسًا- دور املدرسة فى تربية املواطنة:
ميكن أن تقوم املدارس بدور بارز فى تنمية قيم املواطنة لدى طلبتها، إذا ما توافرت لها 

سبل االستثمار الواعى إلمكانات احلياة التعليمية، ومن مناهج دراسية، وأنشطة طالبية ومعلمني. 

ويشمل دور املدرسة اجلوانب اآلتية: 

ة: تلعب اإلدارة التعليمية دور الوسيط املنظم  ن واط م ة ال ي رب ة �ن ت ي م ي عل ت دارة ال 1- دور االإ

الذي يساعد على تنمية شخصية الفرد من جميع جوانبها الشخصية والعقلية واالنفعالية والروحية 

بشكل متوازن وتعمل على إكسابه القيم واالجتاهات، باإلضافة إلى حمايته من االنحراف والفساد 

واخللل القيمى. )العاجز، 2006، 399(.

ولكى تتمكن املدرسة من تعميق قيم املواطنة لدى طلبتها، مبا يؤهلهم للتعامل الراشد مع 

اآلخرين،  واحترام  احلوار،  لغة  وإتقان  للمجتمع،  والسياسية  االجتماعية  احلياة  فى  اآلخرين 

وحتقيق التماسك االجتماعي، فال بد من إحداث تغييرات وتعديالت جوهرية فى املناخ العلمى 
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والفكرى واإلدارى واالجتماعى والوظيفى فى املدرسة. )القطب، 2206، 342(؛ ألن النمط اإلدارى 

هو املسئول عن توفير املناخ اإلنسانى واالجتماعى الذى يعلى من شأن اإلنسان، ويشيع القيم 

والترابط االجتماعى. اإلنسانية واألخالقية 

ة: تعد األنشطة الطالبية من أهم دعائم وأسس  ن واط م ة ال ي رب ة �ن ت ي الب ط ة ال ط ش 2- دور االأن

منظومة العمل التعليمي التي تسهم في تنمية الشباب ثقافّيًا واجتماعّيًا وفنّيًا وعلمّيًا؛ حيث توفر 

املدرسة بأنشطتها بيئة مواتية ملمارسة قيم وسلوكيات إيجابية وبناءه تساعد الطالب على مواجهة 

حتديات حاضر املجتمع ومستقبله.   

مهّمًا من  التي متثل جانبًا  الطالبية،  باألنشطة  بالغًا  اهتمامًا  املناهج احلديثة  اهتمت  لقد 

ما  على  تقتصر  ال  وتكاملية؛ حيث  أكثر شمولية  اليوم  أصبحت  التي  التعليمية  العملية  جوانب 

يتم تدريسه في قاعة الدراسة وال على اجلهد الذي يبذله عضو هيئة التدريس، أو على الوسائل 

املساندة للعملية التعليمية وحدها، كما لم تعد العملية التعليمية حصرًا على الفصول الدراسية، 

بل جتاوزت ذلك إلى مشاركة املؤسسات التربوية واالجتماعية، والثقافية وبدأ االهتمام بنشاطات 

الطالب باعتبارها وسيلة للتعليم  وتغيرت النظرة إلى القيم التربوية لهذه األنشطة، وأضحت ذات 

أهمية بالغة.

الدراسية  واملواد  املناهج  محتوى  ة: ميثل  ن واط م ال ة  ي رب ت ج �ن  اه ن م ررات وال ق م ال 3- دور 

البنية املعرفية األساسية لتعليم الطالب؛ حيث تقوم على أساسها معظم فعاليات التعليم والتعلم، 

واألنشطة التعليمية من تفاعالت ونقاشات، وقياس وتقومي لتحصيل الطالب، ومن ثم ميكن أن 

الباحثني ضرورة تضمني  املواطنة فى طلبة املدرسة. حيث يرى كثير من  تنمية قيم  تسهم فى 

قيم املواطنة والقيم املرغوب فيها فى املناهج واملقررات الدراسية فى مختلف املراحل التعليمية. 

)العاجز، 2006، 373(.

ة: يعد املعلم أساس العملية التعليمية؛ حيث يقود العمل  ن واط م ة ال ي رب م �ن ت عل م 4- دور ال

القيم فى مجاله  التربوى والتعليمي، وهو حلقة االتصال بني املعارف واملهارات واالجتاهات و 

اإلدراك  من  الطالب  يتمكن  حتى  التوضيح  و  والتفسير  بالشرح  يقوم  الذى  فهو  التخصصي، 

والفهم ومن ثم تطبيق ما تعلمه . )عمران، 2008، 547(. ومن هنا كان لدور املعلم أهمية فى 

من خالل  لبلورتها سلوكًا وممارسات  وكذلك  الطلبة،  وجدان  فى  وقيمًا  مفهومًا  املواطنة  تأكيد 

التعليمية، ومن هنا ال بد أن يقوم املعلم بتوعية الطلبة بقيم املواطنة من خالل طريقة  املواقف 
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تدريسه وبلورته األفكار التى يتضمنها محتوى املقرر لبناء الطالب احلر والواعى بحقوقه وواجباته 

ومسئولياته جتاه ذاته ووطنه، وهذا يؤكد دور األستاذ فى إرساء قيم املواطنة وتنميتها لدى طلبته.

سادسًا- واقع الرتبية على املواطنة فى املدارس العربية
إن التربية على املواطنة تعني بناء اإلنسان احلر الدميقراطي الذي ميتلك القدرة على املشاركة 

في احلياة السياسية مشاركة فاعلة وحيوية. وهذا اإلنسان ال يولد في املصادفات التاريخية العابرة 

وال يوجد في فراغ اجتماعي، بل هو اإلنسان الذي يتوجب على التربية أن تقوم بإعداده وحتضيره 

إنسانّيًا؛ للمشاركة احلرة في صنع املصير االجتماعي للمجتمع الذي ينتمي إليه. ومن غير التربية 

الدميقراطية والتربية على املواطنة يتحول املواطنون إلى رعايا وأفراد ال ميتلكون مصيرهم السياسي 

وغير قادرين على املشاركة في احلياة االجتماعية أو في الشأن العام.

ومازال اإلنسان العربي املعاصر فى كثير من البلدان العربية يعيش في أنظمة سياسية غير 

دميقراطية، وهذه الوضعية السياسية واالجتماعية تخلع عن الفرد صفة املواطن؛ ألن املواطن 

للمواطن  املمارسة احلرة  فاملواطنة تعني  الدميقراطية؛  له في نظام استبدادي يرفض  ال مكان 

في شئون احلياة العامة، وفق أنظمة حرة، يحددها القانون، وترسمها األعراف الدميقراطية في 

احلياة  مجرى  في  وفاعل  منفعل  كائن  للمواطنة-  احلديث  باملفهوم   - واملواطن  محدد.  مجتمع 

التي  واملشكالت  التحديات  مختلف  إزاء  وحاضر  واالقتصادية،  والثقافية  واإلدارية  السياسية 

املجتمع.  يواجهها 

وقد بينت الدراسات اجلارية حول األنظمة التربوية العربية أن هذه األنظمة تشهد تراجعًا في 

مستوى املمارسة احلقوقية والدميقراطية. وهناك تغييب كبير للمعاني واملفاهيم والقيم الدميقراطية، 

وهذا بالطبع يشمل مفهوم املواطنة واملجتمع املدني وحقوق اإلنسان وغيرها من املفاهيم الدميقراطية. 

وفي مجال احلياة االجتماعية العامة جند غيابًا واضحًا للوعي بحقوق املواطنة وواجبات املواطن التي 

تتمثل في املسئولية واإلخالص واملشاركة وحب الوطن.)وطفة، 2011(.

كما أن مفهوم تربية املواطنة فى الوطن العربى يطرق من زاوية ضيقة، سواء فى التطبيق 

املنهجى، أو على نطاق البحث التربوي، فمن حيث التطبيق املنهجي التزال تربية املواطنة تقرن 

حتظى  ال  ولذلك  ومناهجها؛  التعليمية  املؤسسات  ببرامج  وليس  االجتماعية  الدراسات  مبادة 

ممارسة االنتخابات الطالبية ومشاركة الطالب فى القرارات التعليمية باألهمية التى تستحقها فى 
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إكساب الطلبة مهارات املواطنة املتعددة، وهذه املمارسة انعكست على البحث التربوى العربى 

الذى ركز فى كثير من دراساته على حتليل كتب الدراسات االجتماعية للتعرف على درجة تضمنها 

قيم املواطنة وخصائصها. )املعمرى، 2014، 47(. وبذلك فإن التركيز فى العالم العربى على ما 

يطلق عليه املواطنة الرمزية Symbolic Citizenship، والتى تهدف إلى بناء شعور وطنى قائم 

على ترديد بعض املعلومات والعبارات والشعارات واألغانى، وال يوجد توجه لبناء املواطنة النشطة 

أو املسئولة Responsible Citizenship تركز على ممارسة احلقوق والقيم املدنية. ورمبا يعود 

ذلك إلى ضيق مفهوم املواطنة لدى مخططى ومصممى املناهج واملقررات.

وأوضحت دراسة املعمرى )2012( لبرنامج إعداد املعلمني بسلطنة عمان أن الطلبة واملعلمني 

معلمى  إعداد  برنامج  فى  املواطنة  تربية  تقليدية  وبأساليب  محدود  بشكل  يوظفون  وأساتذتهم 

الدراسات االجتماعية، وهذا ما ينتج عنه جلوء املعلم إلى توظيف األساليب التقليدية فى العملية 

التعليمية عندما يبدأ عمله فى التدريس، ووجود فجوة بني أهداف السياسة التربوية، ومتطلبات 

تدريس املواطنة فى املدارس، وبني املمارسات التدريسية الواقعية فى برامج إعداد املعلمني.

وأشارت دراسة )املعمرى، 2014، 39( إلى واقع التربية من أجل املواطنة فى دول مجلس 

التعاون اخلليجي وحتدياتها من خالل تبني مقاربة بني مفاهيم املواطنة واملواطنة املسئولة وواقع 

تطبيقها فى األنظمة التربوية اخلليجية، وفهمها من قبل الطلبة واملعلمني. وتبنت الدراسة املنهج 

الوصفي من خالل مراجعة األدبيات التربوية فى مجال املواطنة فى دول مجلس التعاون اخلليجي. 

ُن داخل املناهج املدرسية ال يزال بعيدًا عن  وتوصلت الدراسة إلى أن مفهوم املواطنة الذي ُيَضمَّ

القرارات  للمشاركة فى صنع  بناء مواطنني مبهارات تؤهلهم  إلى  الذي يسعى  املفهوم احلديث 

التي تتعلق بحياتهم، وتتيح لهم معرفة الدولة وأنظمتها وقوانينها ودورهم فى تشكيلها، فاملضامني 

املوجودة فى املناهج احلالية تركز فقط على جوانب تاريخية وجغرافية يتم تلقينها للطلبة؛ مما ال 

يساعد على تكوين شعور حقيقي باملواطنة التي تدفع إلى املشاركة وتعمق االنتماء، وتعطي فرصًا 

لصقل هذه املهارات وممارستها، فالهدف هو تكوين مواطن مواٍل من دون وعي بداًل من تكوين 

مواطن مسئول وواٍع.

أما دراسة مركز كارينجي للشرق األوسط )2013( حول برامج التربية املواطنية في إحدى 

عشرة دولة عربية فقد كشفت عن:

وجود فجوة واسعة بني األهداف املعلنة لبرامج التربية املواطنية، وبني تنفيذها الفعلي. فلم . 1
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تقم الدول العربية بخطوات تذكر لتجسيد هذه األهداف على أرض الواقع، وإعداد الشباب 

ملواجهة التحّوالت املقبلة، وكثيرًا ما تتناقض املبادئ املدنية، مثل حقوق اإلنسان، والتي مت 

تضمينها في مقّرر التربية املواطنية، مع املقّررات األخرى.

العصرية. . 2 للمواطنة  الالزمة  واملشاركة  املهارات  التعلّم  وممارسات  أساليب  تشّجع  ال 

وتقتصر التربية املواطنية إلى حّد كبير على التلقني عن ظهر قلب. ومتيل الدروس إلى أن 

النظر الرسمية السياسية والدينية. يتولّى املعلم توجيهها، وهي تعّزز وجهات  تكون تعليمية 

افتقار املعلمني الذين يشّكلون العناصر الرئيسة في عملية التعلّم، إلى التدريب الضروري . 3

والدعم واملركز االجتماعي الالزم للتصّدي للمهمة الكبيرة املتمثلة في تثقيف الشباب من 

أجل املواطنة.

غياب الفرص لوضع الدروس موضع التطبيق العملي واألنشطة الالصّفية داخل وخارج . 4

املدارس يحرم الطالب من خبرات املواطنة الفعلية؛ ما يعيق تنمية مهاراتهم وتصرفاتهم 

الوطنية.

لتربية املواطنة فى الدول . 5 العام ملفهوم املواطنة مما أدى إلى خلق حتديات  الفهم  غياب 

العربية، فمفاهيم املواطن، وحقوق اإلنسان، والدميقراطية، واملساواة واحلريات ال حتمل 

القبلية  املجموعات  مختلف  فى  البلد  نفس  داخل  بل  العربية  الدول  فى  ذاتها  املعاني 

وجود  دون  فمن  سلبية؛  آثار  من  ذلك  على  يترتب  وما  والدينية  والعرقية  واإليديولوجية 

مفاهيم واضحة للمواطنة وتنمية وعى عام ومشترك سيكون من الصعب إحداث إصالحات 

املواطنة. تربية  املناهج وممارسات  تركز على  تربوية 

وتتسع . 6 أن متتد  يجب  بل  املدارس،  داخل  املناهج  على  املواطنة  تربية  تقتصر  أال  يجب 

لتشمل أنشطة خارج املدرسة، ومشاركة اآلباء والعناصر املكونة للمجتمع كوسائل اإلعالم 

واألسر واملؤسسات الدينية. فاملدرسة لها دور مهم فى التربية املدنية وتعزيز قيم التسامح 

واملشاركة املدنية، واحترام القواعد والقوانني، إلى جوار دور اآلباء فى تعزيز منو األطفال، 

ومن ثم هناك حاجة إلى تعليم اآلباء كيف ميكن أن يقوموا بدور مهم فى تنمية االجتاهات 

واملعارف والقيم الداعمة لفهم حقوق وواجبات املواطنة.

البيئة املدرسية استبدادية والتفضي إلى تطوير الكفاءات املدنية، واحلاجة إلى اإلصالحات . 7

التى تركز على تأسيس مناخ مدرسي أكثر إيجابية ودميقراطية، وهى مسألة حيوية فى 
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تنمية املهارات مثل التواصل والتفكير اإلبداعي، واالستقاللية والتكيف، وحل املشكالت 

وهى األساس فى تربية املواطنة.

احلاجة إلى تطوير برامج إعداد املعلمني وتنميتهم مهنّيًا، وتركيزها على خلق مجتمعات . 8

التعلم، فال بد من إميان املعلم نفسه بقيم التسامح والعدالة واملساواة واحترام املواطنة.

احلاجة إلى النظر إلى مهارات املواطنة باعتبارها من أهم الكفايات فى القرن احلادى . 9

حلل  الالزمة  والقيم  املعارف  وتشمل  للتوظيف،  املطلوبة  املهارات  يفوق  مبا  والعشرين 

تربية  إلى  فيها  النظرة  تسود  العربية  البلدان  من  فكثير  املدنية.  واملشاركة  املشكالت 

املواطنة على أنها من بني الكماليات، وأن األهم هو مهارات سوق العمل، فى حني أن 

مهارات حل النزاعات ومهارات التواصل، والتفكير الناقد، هى مهارات أساسية فى سوق 

والتكنولوجية. والرياضية  العلمية  الكفايات  جانب  إلى  العمل 

فى . 10 املواطنة  تربية  فى  الراهنة  الفجوات  جتسير  فى  اإلمبيريقية  البحوث  دور  أهمية   

الدول العربية، واحلاجة لدراسة اجتاهات التالميذ واملعلمني ومهاراتهم ومفاهيمهم حول 

العربي.  السياق  فى  اإلنسان  وحقوق  املواطنة  وثقافة  املواطنة، 

دارس  م ة �ن ال ن واط م ة ال ي رب ول ت ة ح ي اط االآت ق ن ص إىل ال ل خ ن أن ن ك م دم، ي ق ا ت وء م و�ن ض

ة: ي رب ع ال

إن التعامل مع مفهوم املواطنة فى العالم العربي ال يزال على النطاق الضيق، والنظر إليها . 1

انعكس  الطلبة، مما  بها  يقوم  أكثر منها ممارسات وأنشطة  أنها مقررات دراسية  على 

بدوره على النظرة إلى األنشطة الطالبية، واملناخ املدرسي بصورة عامة، وهناك حاجة 

الطالب،  املواطنة ومشاركة  لقيم  داعمًا  ليكون  املناخ  ذلك  وتعديل  الصورة  لتغيير  ماسة 

وكذلك هناك حاجة لتضمني أهداف تربية املواطنة فى كل املقررات الدراسية على اختالفها.

التاريخية . 2 واجلوانب  النظرية،  املعرفية  النواحى  على  تركز  باملواطنة  املرتبطة  املقررات 

واجلغرافية والتى يتم تلقينها للطلبة، ال تساعد على تكوين شعور حقيقى باملواطنة التى 

املهارات وممارستها فى  الفرص لصقل هذه  وقلة  االنتماء،  إلى املشاركة وتعميق  تدفع 

احلياة.

التركيز على املواطنة الرمزية عن طريق تقدمي مجموعة من احلقائق والشعارات الوطنية . 3

أكثر من ممارسة املواطنة النشطة واملسئولة، وممارسة احلقوق، والقيام بالواجبات.



141
مجلة الطفولة والتنمية -ع 29 / 2017

االعتماد على الطرق التقليدية وخصوصًا احملاضرة فى تقدمي املقررات املرتبطة باملواطنة . 4

فى التعليم التعليمي بداًل من استخدام األنشطة واملمارسات فى تعليم املواطنة ، واملشاركة 

الفاعلة فى احلياة التعليمية.

االتجاهات العاملية املعاصرة فى تربية املواطنة:
في إطار ما متر به منطقتنا العربية من تغييرات سياسية واجتماعية وثقافية؛ سواء بفعل 

ثورات أو احتجاجات شعبية مطالبة باإلصالح والتغيير واملشاركة الفعالة من املواطنني في بناء 

السياسات وصنع القرارات وحتقيق العدالة واملساواة للجميع من دون متييز أو استبعاد، كان من 

الضروري إجراء مراجعة نقدية شاملة لطبيعة العالقة التي تربط املواطن بالدولة وتربط املواطنني 

بعضهم ببعض؛ هذه العالقة التي يجب أن تؤسس على عقد اجتماعي بني الدولة واملواطن، يتبنى 

مفاهيم وتطبيقات راسخة لقيم املواطنة باعتبارها األساس الذي تقوم عليه الدولة.

ة  ي رب ارصة �ن ت ع م ات ال اه ج وى، إىل أن االت ب �ت ات واالأدب ال دراس ل ال ي ل ح راء وت ق ت �ي اس ش وي

ن: م ض ت م ت ي عل ت ة �ن ال ن واط م ال

1- تبنى مفهومى املواطن العاملى والقيم العاملية وانعكاساتها على تربية املواطنة:
نتيجة التغيرات العاملية التى مر بها العالم ، والتحوالت فى كثير من املفاهيم، والتى انعكست 

بدورها على مفهوم املواطنة، ومضامينه، أصبحت هناك مواصفات عاملية حتدد هذا املفهوم، ومن 

أهمها االعتراف بوجود ثقافات مختلفة واحترام حق الغير وحريته، إضافة إلى االعتراف بوجود 

ديانات مختلفة، وفهم وتفعيل إيديولوجيات سياسية مختلفة وفهم اقتصاديات العالم، فضاًل عن 

االهتمام بالشئون الدولية واملشاركة في تشجيع السالم الدولي إلى جانب املشاركة في إدارة 

الصراعات بطريقة الال عنف. )أبو حشيش، 2014، 1(

وميكن فهم هذه املواصفات ملواطن القرن الواحد والعشرين بشكل أفضل في صورة كفاءات 

تنميها مؤسسات املجتمع لتزيد فاعلية االرتباط بني األفراد على املستوى الشخصي واالجتماعي 

واحمللي والقومي والدولي، ويكون ذلك بتنمية قدرات معينة للتفكير حتسم وتنظم في الوقت نفسه 

والتحديات كأعضاء في مجتمع عاملي واحد. ويستند  الثقافية، ومواجهة املشكالت  االختالفات 

هذا املنحى في إرساء مبدأ املواطنة العاملية إلى ركيزتني: األولى عاملية التحديات في طبيعتها 

كعدم املساواة االجتماعية واالقتصادية، واالمتالك غير املتساوي لتقنيات املعلومات وانخفاض 
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اخلصوصية، والتدهور البيئي وتهديد السالم. أما األخرى فهي أن هناك أممًا ومجتمعات ذات 

ديانات وثقافات وأعراف وتقاليد ونظم مختلفة.

ومتثل الدعوة إلى السالم أحد حتديات القرن احلادي والعشرين. وتأتي بيداغوجيا السالم 

على  القدرة  لديه  ولتتكون  نفسه،  داخلي مع  لتكوين سالم  املواطن  الفرد  تنمية وجدانية  بهدف 

التصالح مع أخيه اإلنسان عن طريق تكوين عالقات طبيعية بني الشعوب خالية من الصراعات 

والعنف والعدوانية. وإذا ما افترضنا أن املواطنة باتت اآلن على املستويني احمللي والعاملي، فذلك 

يعني أننا نعيش في مجتمع دولي تتعاون فيه األمم فيما بينها من أجل رفاهية وسالمة اإلنسان، 

دون أن تتخلى أي أمة من األمم على سيادتها واستقاللها وحرية إصدار قراراتها.

ويتمثل دور تربية املواطنة في تكوين املجتمع الدولي في تسليح املواطن بالطرق واألساليب 

التي من خاللها يستطيع العيش مع جيرانه احملليني ويقدر على التآلف مع جيرانه اخلارجيني في 

املجتمع الدولي. فمما ال شك فيه أن التربية على املواطنة العاملية تتطلب التربية على الدميقراطية 

والتعددية وااللتزام اجلماعي، وقبول االختالفات الثقافية ومعاجلة املشكالت ضمن منظور عاملي، 

. (UNESCO, 2014, 5)  وهي بهذا املعنى تهدف إلى خدمة املجتمعات اإلنسانية كافة

أن  التي من شأنها  القيم  معه هي  والتسامح  اآلخر  احترام  نحو  املوجهة  القيم  فإن  لذلك 

وآلية  التعددية  املرتكز على حقائق  السالم  ثقافة  إلى  ثقافة احلروب  االنتقال من  تساعدنا على 

احلوار بني الثقافات كخطوة أولى نحو عقد اجتماعي وثقافي وأخالقي جديد في القرن احلادي 

والعشرين.

ولقد شغلت أيضا قيمة التسامح مع اآلخر مساحة واسعة في الفكر اإلنساني منذ أقدم 

االقتصادي  وللتقدم  للسالم  ضروري  شرط  هو  فالتسامح  احلديث،  العصر  في  أما  العصور، 

.)23  ،2014 )صباغ،  الشعوب  بني  التضامن  روح  وإشاعة 

وبناء عليه تبرز احلاجة إلى تربية املواطن على احلياة في مجتمع يقوم على القيم اإلنسانية 

العاملية مثل السالم واحلوار والتسامح ورفض التعصب العرقي والديني والعقائدي. ففي ضوء 

متغيرات العصر املتسارعة، تبرز احلاجة إلى تطوير تربية املواطنة مبا يجعلها تؤكد على عدم 

للوطن،  االنتماء  مقومات  املواطن  تكسب  واإلنسانية حتى  والقومية  الوطنية  بني  تعارض  وجود 

واستكمال ذلك باالنتماء العاملي واإلميان بقيم املواطنة العاملية في بعدها اإلنساني الذي يقوم 

عليه املجتمع الدولي. 
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وفي احملصلة، أصبحت تربية املواطنة في األلفية الثالثة ملزمة بإعداد املواطن العاملي الذي 

يتميز باخلصائص اآلتية:

1( أن يكون قادرًا على االندماج مع اآلخرين، يستمع إليهم ويتعلم منهم ومعهم.

2( أن تكون له عالقات شخصية مع أشخاص من دول أخرى.

3( أن يكون له زمالء وأصدقاء دوليون في مجال تخصصه أو عمله.

4( أن يستطيع مناقشة الثقافات األخرى مبوضوعية ودون حتيز.

5( أن تكون له القدرة على التكيف اإليجابي مع املواقف اجلديدة، والقدرة على التصرف 

بفعالية مع احلاالت الطارئة، ويندمج ويتعاطف مع أفكار ومشاعر اآلخرين.

فمن األهمية توعية الطالب للتعامل مع القضايا ذات البعد احمللى والقومي والعاملي مثل قضايا 

 (Banks,2008), احلروب والصراعات والسالم، والهجرة، وقضايا البيئة، ويرى بانكس وأوسلر

(Osler,2012) أن الطالب يجب توعيتهم بارتباط البشر فى املجتمع احمللي وفى الدولة واملنطقة 

ككل بباقى البشر فى أنحاء العالم، وارتباطهم بالتغيرات االقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية 

والتكنولوجية احلادثة فى كوكب األرض. 

2- الحوار الرتبوي كأحد أساليب تربية املواطنة:
وفي  األفكار،  وتبادل  واجلدل  النقاش  يتم  إطارها  ففي  الفكر،  حلرية  مكانًا  املدرسة  تعد 

املدرسة تبدأ األسئلة والشكوك التي تدفع نحو محاولة البحث عن أجوبة وبراهني، وفي املدرسة 

تتأكد حقيقة أن الفكر ال يحسم بالعنف أو إخفاء الصوت اآلخر، بل الفكر يحسم بالفكر، وساحة 

احلوار تتسع لصراع األفكار، واحلوار يجب أن يتجه أواًل وقبل كل شىء بإقرار حق اآلخر في 

التعبير؛ ومن ثم فإن فتح قنوات التعبير احلر أمام الطالب من أجل احلوار البناء مع توجيه احلوار 

إلى نقطة االلتقاء والعمل املشترك، عمل من شأنه إثراء قيم املواطنة داخل املناخ التعليمي )عمارة، 

2010، 71 (، ويعد احلوار التربوي من أحسن الوسائل املوصلة لقيم املواطنة؛ ألن احلوار ترويض 

للنفوس على قبول النقد واحترام آراء اآلخرين، وتتجلى أهميته في دعم النمو النفسي والتخفيف 

من مشاعر الكبت وحترير النفس من الصراعات واملشاعر العدائية واملخاوف والقلق؛ فأهميته 

تكمن في أنه وسيلة بنائية عالجية تساعد في حل كثير من املشكالت. )فرج،2008، 510(.

يهتم  والذي  التربوي،  احلوار  خالل  من  املواطنة  قيم  تنمية  في  مهم  بدور  تقوم  فاملدرسة 

بتوظيف املعارف املشتركة بني أطراف احلوار، والقيم التي يتبناها كل طرف، وموقفه من الطرف 
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اآلخر ومهارات التواصل من إقناع وتفاوض يتعامل ويتفاعل معها الطرفان في أثناء احلوار؛ 

بقصد محو االختالف والصراع حول قضية ما، فاملدرسة أهم مؤسسات التعليم العالي املعنية 

بإعداد القوى البشرية وتنمية معارفها وقدراتها وتطوير مهاراتها وخبراتها في ضوء معطيات 

العصر ومتطلباته وبخاصة لدى شباب املدرسة ملا لهم من خصائص نفسية واجتماعية وسياسية. 

)حوالة، 994،2008(. لذا فإن دعم قيم املواطنة من خالل احلوار التربوي يحتاج إلى آليات فاعلة، 

توّفرت لها كّل مقّومات النجاح، من إمكانات مادية، وكادر بشري مقتدر، وخطط محكمة، وبرامج 

طموحة، ووسائل حديثة، بحيث متتد هذه اآلليات إلى كل مستويات التعليم العالى.

املعرفة  على  تركز  التى  السياسية  والرتبية  املواطنة  تربية  وأساليب  مداخل  من  االنتقال   -3

الرسمي التعليم  فى  الشائعة  التقليدية  بالصورة  املجردة  والحقائق  واملفاهيم 

والتوجه نحو  لهم،  يرونها غير مالئمة وغير مفيدة  الطالب  الدراسات من أن  ملا أوضحته 

استخدام املدخل الناقد والتأملي فى تدريس الدميقراطية. والتركيز على أساليب التعلم النشط 

واألنشطة الطالبية فى تربية املواطنة فال يقتصر دور التربية احلديثة على ما يقدم داخل الفصول 

بهدف تنمية الطلبة عقلّيًا وقيمّيًا ، وسلوكّيًا واجتماعّيًا، فهناك كثير من األهداف التى يتم حتقيقها 

من خالل األنشطة الطالبية التى ميارسها الطالب داخل املدرسة، وتعد األنشطة الطالبية مجااًل 

أساسّيًا إلثراء معلومات الطالب واخلبرات العلمية وحتقيق التواصل بينه وبني زمالئه وأساتذته، 

وتوفير حيز األمان االجتماعى، كما أنها تعمل على تقوية روح املشاركة اجلادة والعمل بروح 

الفريق مبا ُيعّمق قيم املواطنة. )القطب ، 2006، 344(. كما ُتَعدُّ احتادات الطالب من أشكال 

التنظيمات الطالبية التى تعمل على تنشئة الطالب على مفاهيم السياسة وقيم املواطنة، وتأثيرها 

على قيم واجتاهات الطلبة، وخاصة املشاركني فى أنشطتها. )مكروم، 2004، ص 92(.

لشخصية  املتكامل  النمو  توفير  من  يحققه  ملا  الطالبى؛  بالنشاط  العناية  يجب  مما سبق، 

الطالب، وتكوين االجتاهات املرغوبة، ودعم العالقات اإلنسانية بني الطالب؛ مما يؤدى لغرس قيم 

التعاون واملشاركة وحتمل املسئولية وحرية التعبير وغيرها ، وإعداد الطالب للمواطنة السليمة 

وواجباتهم. بحقوقهم  وتعريفهم 

وال بد من تركيز املدرسة على احتياجات الطالب وتلبيتها من خالل املعرفة املقدمة واإلجراءات 

املستخدمة داخلها، وإعطاء الفرص للطالب للمشاركة فى خلق املعرفة، وفى وضع خطط الدروس 

اليومية، واستخدام املدخل الناقد كأداة لبناء وعي الطالب.
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4- تربية املواطنة والديمقراطية: 
األخذ  ضرورة  على  العاملي  الصعيد  على  األخيرة  السنوات  في  املتزايدة  الدعوات  تؤكد 

الدميقراطية  التربية  تعزيز  خالل  من  واإلنسانية  االجتماعية  العالقات  توطيد  في  بالدميقراطية 

فكرًا وممارسة وذلك لتحقيق التواصل املتكافئ بني األفراد واملجتمعات اإلنسانية، من خالل تفهم 

أفضل حلقوق اإلنسان االجتماعية والثقافية والسياسية، مبا يولد وعيًا متناميًا بالقيم الدميقراطية، 

خ سلوكيات ممارستها في إطار اإلخاء والتسامح والعدالة واملساواة واالحترام املتبادل. ويرسِّ

لهم دون  وتهيئة فرص متكافئة  األفراد  املساواة بني  الدميقراطية أشكااًل متعددة؛ فهي  وتتخذ 

وتقوم  والنشر.  والقول  االعتقاد  في  وحرية  اجتماعية،  وعدالة  اجتماعي  تكافل  وحتقيق  متييز، 

الدميقراطية على ثالثة ركائز أساسية هي: املواطنة واملجتمع املدني وحقوق اإلنسان وحرياته؛ 

لذلك ال ميكن احلديث عن الدميقراطية من دون تعميق القيم الدميقراطية في سلوك املواطنني، أو 

من دون اآلليات التي يتم من خاللها تأكيد هذه القيم، أو بناء املؤسسات التي متارس من خاللها 

هذه الطريقة في احلياة. )صباغ، 2014(.

إن من أهم مكاسب التربية الدميقراطية على املواطنة، أنها تصنع املجتمع الفعال والفرد 

املؤثر؛ وتأسيسًا على ذلك تصبح مهمة تربية املواطنة هي بناء اإلنسان احلر الدميقراطي الذي 

ميتلك القدرة على املشاركة في احلياة االجتماعية مشاركة فعالة وحيوية. وعلى العكس من ذلك، 

فمن غير الدميقراطية يتحول املواطنون إلى أفراد عاجزين عن امتالك مصيرهم، وغير قادرين 

على التأثير في حاضرهم.

5- النظر إىل األطفال على أنهم مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات: 

يجب أن تنظر املدرسة إلى التالميذ على أنهم مواطنون ناضجون وقادرون على املشاركة فى 

مختلف مجاالت التعلم، ودعم الطالب فى التعامل مع اخلبرات املدنية، وبناء قدراتهم للمشاركة فى 

مجتمعاتهم، ويجب تضمني أهداف تربية املواطنة في جميع املقررات املدرسية، وعدم اقتصارها 

على مقرر أو اثنني، كما يجب أن تتعامل املناهج الدراسية مع اجلوانب السياسية واجلدلية فى 

املواطنة والدميقراطية.

ويرى برايان هوى (Howe,2005,42) أن أحد أبرز االنتقادات املوجهة إلى تربية املواطنة 

هو عدم النظر إلى األطفال على أنهم مواطنون لهم حقوقهم، فاألطفال يتم تعليمهم حول املواطنة 
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وحقوقهم ومسئولياتهم بحسبانهم مواطنيني مستقبليني وليسوا مواطنيني حاليني والفارق كبير 

بني احلالتني. 

وتؤكد جوديث ترونى بيرتا )2001( من خالل دراستها لبرامج تربية املواطنة فى )28( دولة 

أن املداخل احلالية فى تربية املواطنة قد فشلت فى حتقيق هدف تزويد التالميذ باملعارف واملهارات 

لتنمية املواطنة الدميقراطية، ورمبا يكون أهم أسباب ذلك هو عدم االعتراف بالطفل  والدوافع 

.(Torney-Purta,2001)  والتعامل معه على أنه مواطن

فتعامل الكبار على مستوى الوعى أو املمارسة مع األطفال على أنهم ليسوا مواطنني أو على 

أنهم مواطنون مستقبليون Pre-citizens وليسوا مواطنني حاليني. وهذا يعكس فشل برامج تربية 

.(Pearce,Hallgarten,2000) .املواطنة احلالية فى املدرسة

وتنطلق تلك الرؤية من النظر إلى األطفال على أنهم ليس لديهم القدرات أو الوسائل لتلبية 

معايير املواطنة البالغة، وأنهم لم يصلوا إلى مستوى النمو املعرفي أو النضج أو التحكم فى الذات 

الكافي حتى يتم التعامل معهم على أنهم مواطنون.

مواطنني  بوصفهم  األطفال  مع  التعامل  يجب  (Alderson, 1992) أنه  ألدرسون  ويرى 

حاليني؛ ألن ذلك يسهم فى تنمية قدرات الطفل املعرفية عندما يتم التعامل معه باحترام ووقار. 

باعتباره مواطنًا،  بالطفل واحترامه  تعليم األطفال حقوقهم واالعتراف  وأنه من األهمية مبكان 

وهذا يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل )1989( وما تضمنته من االعتراف التام بحقوق وواجبات 

األطفال؛ ألن هذا ميثل األساس فى تربية إحساسه على االنتماء والشعور بقيمته.

بعض الجهود العاملية فى تربية املواطنة:
دا: ن ة �ن ك ن واط م ة ال ي رب ت

اجتهت تربية املواطنة فى كندا منذ فترة التسعينيات إلى تركيز املدرسة على إعداد الطالب 

للتنافسية وريادة الءعمال والتى تعد ضرورة فى عصر االقتصاد املعولم، وخصوصًا مع تزايد 

االنتقادات فى وسائل اإلعالم والشكوى من أن املدارس لم تنجح فى إعداد الشباب للمستقبل 

القراءة  املهارات األساسية فى  تعليم  الكندي من مجرد  التعليم  االقتصادي. فحدث توسع فى 

والكتابة واحلاسب إلى تعليم احلواسيب وريادة األعمال والتنافسية والعمل اجلماعي، والتعامل 

. (Russel, 2001) .مع الطالب بكونهم مجرد مستهلكني وزبائن
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كما توسعت احلكومة الكندية فى متويل برامج التربية ثنائية اللغة من أجل إعداد مواطنني 

الدراسات  مؤسسة  احلكومة  دعمت  كما  اللغوية،  كندا  وطبيعة  يتفق  مبا  لغتني  يتقنون  كنديني 

الكندية إلعداد مواد تعليمية وبرامج تدريب في أثناء اخلدمة للمعلمني فى مجاالت تربية املواطنة. 

مختلف  من  الكنديني  والطالب  التالميذ  جلمع  املختلفة  التبادل  برامج  دعم  فى  كذلك  وأسهمت 

إضافة  القادة،  املواطنني  وتدريب  والتضامن  القومينْي،  والتفاهم  احلس  لبناء  الكندية  الواليات 

إلى دعم برامج تربية الالعنصرية والبرامج متعددة الثقافات فى املدارس منذ بداية السبعينات.

(Hébert,  Sears, 2001).

وقد شاركت احلكومة الكندية فى إنتاج املواد التعليمية املرتبطة بتربية املواطنة وتوزيعها 

على املدارس، ودعمت املنظمات غير احلكومية فى مجاالت تعليم املواطنة والتعاون مع املدارس 

فى تنفيذ برامجها املشتركة.

واعتمدت تربية املواطنة فى املدارس الكندية على:

استخدام املدخل االستقصائي االستكشافي وأسلوب حل املشكالت فى تدريس برامج . 1

اإلنسانيات، وتدريس مقررات التاريخ والدراسات االجتماعية.

التأكيد على ممارسة الدميقراطية داخل املدارس والفصول، ونشر ثقافة حقوق اإلنسان، . 2

وتشجيع ودعم البرملانات املدرسية.

استخدام املدخل التأملى الناقد الذى قدمه باولو فريرى وكني أبسوم فى تربية املواطنة، . 3

والتأكيد على حرية املتعلم واستقالليته، ومسئوليته عن تصرفاته وأفعاله.

التأكيد على جانب خدمة املجتمع، وربط الطالب بقضايا مجتمعاتهم وتطوير ممارساتهم . 4

ومهاراتهم فى مجال املشاركة الدميقراطية.

التأكيد على حقوق اإلنسان واملسئوليات الدميقراطية للطالب، واحترام وتفعيل التنوع، . 5

واألساس التشاركي كأسس لتشكيل الهوية اجلمعية وتطوير الوعي الثقافي.

التأكيد على تطوير فهم أفضل بني مختلف اجلماعات الثقافية املكونة للمجتمع الطالبي . 6

داخل املدرسة.

و دى  ة ري ظ اف ح م ا  Barra Mansa  ب س ان ارا م ة ب ن دي اركي �ن م ش ت س ال ل ج م ة ال رب ج 2- ت

ة: ي ل ازي �ب و ال �ي ان ج

تأسس هذا املجلس من خالل قانون إنشاء املجالس احمللية التشاركية، مبا يتفق مع الدستور 
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البرازيلي الذى ينص على اعتبار املجالس احمللية أداة لتوجيه اإلدارة العامة بالبرازيل، والتعاون 

بني املجلس احمللى للمدينة، واألمم املتحدة، ومنظمات املجتمع املدني . وللمجلس ميزانية صغيرة 

.(Eliana, 2002, 14) .نسبّيًا تبلغ )125( ألف دوالر سنوّيًا

 وقام بتنفيذ هذه التجربة مجلس املدينة حتت مسئولية مباشرة ملكتب العمدة، ويهدف إلى 

املدني  تضمينهم  لتشجيع  املراهقون؛  ذلك  في  مبا  لألطفال،  الفعالة  املشاركة  ومأسسة  ترويج 

واالعتراف بدورهم وأهميتهم باعتبارهم مواطنيني وأفرادًا. حيث يشارك كل عام بدًءا من عام 

املرحلة  أكثر من ستة آالف طفل فى اختيار )18( طفاًل وطفلة بوصفهم أعضاء فى   )1998(

العمرية من )9- 15( فى هذا املجلس، إضافة إلى دعم هذا املجلس من خالل املعلمني ومديري 

املدارس، وروابط سكان احلي، وجماعات من الكنيسة، ونواب ومستشارين من مجلس املدينة، 

وبرنامج األمم املتحدة لإلدارة احلضرية لدول أمريكا الالتينية ودول الكاريبي. 

وهدف املجلس إلى:

الفاعل، وتعزيز منوهم الشخصي  املواطنة  لعب دور  واملراهقني على  تشجيع األطفال   -

باالنتماء. والشعور 

أجل  من  الدميقراطية  و  املشاركة  أجل  من  للقيادة  جديد  خلق منوذج  على  املساعدة   -

واحلوكمة. احلضرية  اإلدارة 

-    تشجيع مساهمات األطفال فى البيئة احمللية من خالل مشاركتهم فى حضور االجتماعات 

واتخاذ القرارات وحتقيق أولوياتهم باعتبارهم أطفااًل.

حتقيق التربية املجينة لألطفال ودورهم فى حتديد استخدام نسبة من املوازنة العامة   -

العامة. واخلدمات  لألعمال 

وقد أسهم املجلس فى توعية األطفال مبفهوم امليزانية وكيفية التعامل معها وبنود اإلنفاق 

سواء على املستوى الشخصي أو األسري أو احمللي، وفهم مفهوم الضرائب وأهميتها، وإدراك 

املستويات اجلغرافية والعالقات املختلفة، والتعرف على قضايا املواطنة، واالعتراف بحقوق كل 

طفل واحترامه بغض النظر عن اجلنس أو اللون أو الدين أو املستويات االقتصادية واالجتماعية، 

ودور كل فرد فى تطوير املجتمع احمللي، كما أسهم املجلس فى حتقيق جو من الصداقة بني 

املعلمني والتالميذ، وبعضهم بعضًا.
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التوصيات:
: لي ا ي م ث ب اح ب ة يوصي ال دراس ج ال ائ ت وء ن ي ض

�ن

اخلطط . 1 بإغناء  وذلك  منتسبيها؛  لدى  الوطني  االنتماء  تنمية  في  املدرسة  دور  تفعيل 

الصاحلة. املواطنة  قيم  تعزز  مبساقات  الدراسية 

تبني التعليم املصري قيم املواطنة الصاحلة وتفعيلها نظرّيًا وتطبيقّيًا داخل مؤسساتها . 2

من خالل املؤمترات والندوات، واملقررات الدراسية.

االستمرار فى تعزيز املواطنة من أعلى، أى من القيادات واإلدارات، من خالل إرساء . 3

تعزيز حقوق  والرقابة، واالستمرار فى  قواعد احملاسبية  القانون وتطبيق  دولة  دعائم 

الطلبة واملعلمني ودعم احلريات األكادميية، فإيجاد هذا الشعور هو الضامن لتحقيق 

املشاركة الفاعلة فى صنع القرار.

واٍع ومسئول . 4 إيجاد مواطن  املدرسة على  تركيز  املواطنة من أسفل من خالل  تعزيز 

ومتقبل للمشاركة ومؤمن بها، ويحترم القانون، وميارس احلريات وفق ضوابطها التى 

القانون. حددها 

إعطاء التربية من أجل املواطنة األولوية فى األنظمة التعليمية العربية؛ ألنها تساعد على . 5

فهم املواطنة من أعلى، وتؤسس للمهارات وتبنى االجتاهات التى تؤدى إلى بناء املواطنة 

من أسفل، وتساعد على إعداد مواطن مستنير قادر على املشاركة بوعي ومسئولية.

إدماج التربية من أجل املواطنة فى برامج إعداد املعلمني قبل اخلدمة؛ مبا يعزز برامجها . 6

فى املجتمع.

دعم ثقافة احلوار كركيزة إلعداد املواطنة النشطة اإليجابية في املجتمعات الدميقراطية . 7

كما تطالب التوجهات العاملية املعاصرة للتربية في األلفية الثالثة.

االهتمام بالثقافة السياسية مبا ينمي لدى النشء مهارات التعامل الواعي مع قضايا . 8

العربية. املجتمعات 

التأكيد على الثقافة القانونية التي تشمل الواجبات واحلقوق للمواطنني وبعض القوانني . 9

مة للحياة املدنية للمجتمعات العربية. والنظم الوطنية والدستورية املنظِّ

خلق مناخ تربوي داعم لقيم املواطنة لدى الطلبة، وأن يكون هذا املناخ داعمًا للثقافة . 10

العربية واحمللية ومتواكبًا مع التطور املعرفى، وأن يجسد هذا املناخ قيمًا واجتاهات 
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وسلوكيات تدعم قيم املواطنة، بحيث يقوم على الشفافية والعدالة واإليجابية.

بالتعاون مع اجلامعات األخرى، يضطلعون . 11 للبحث من مختلف األساتذة  فرق  تكوين 

الكفيلة  السبل  واقتراح  االجتماعي،  والوئام  األهلي  السلم  مسائل  في  البحث  مبهمة 

ووحدته.  املجتمع  متاسك  بإعادة 

تشجيع األنشطة واأليام التطوعية املختلفة من قبل طلبة املدرسة؛ حتى يتعودوا على . 12

البذل والعطاء للوطن واملجتمع دون مقابل.

مراجعة وحتديث املقررات املرتبطة بقيم املواطنة فى التعليم بحيث تعكس قيم املواطنة، . 13

ومفاهيم املساواة وضوابط احلرية، وبحيث تركز على ممارسة مهارات املشاركة الفعالة.

تعزيز مشاركة املعلمني والطلبة في املناسبات الدينية والوطنية التي حتيي في نفوس . 14

الطلبة معاني التضحية والعطاء وقيم املواطن.

للطلبة، . 15 أكثر  وصالحيات  مسئوليات  تعطي  بحيث  الطالبية  االحتادات  لوائح  تعديل 

القرارات. واتخاذ  املواقف  حتليل  من  متكنه  للطالب  مستقلة  شخصية  تكوين  على  وتساعد 
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المواطنة العالمية وآفاقها المستقبلية

في الوطن العربي

د. داليا الجيزاوي *

مقدمة:
من  العديد  تطوره  عبر  اكتسب  قد  العربية  الدول  في  املواطنة  مفهوم  أن  من  الرغم  على 

إلى  النظر  ارتكز على  والذي  التقليدي  املواطنة مبفهومها  إلى  تنظر  التي  واملبادئ  اخلصائص 

املواطنة على أنها مفهوم قانوني ميتلك فيه املواطن احلقوق القانونية : املدنية والسياسية، إلى 

التقليدي  املفهوم  في  تصب  التي  واملبادئ  احلقوق  من  وغيرها  الفردية،  باحلقوق  متتعه  جانب 

للمواطنة والتي تطورت فيما بعد للربط ما بني املواطنة والدميقراطية، فإن التغييرات والتطورات 

املعاصرة قد فرضت مراجعة ذلك املفهوم والبحث عن مفهوم معاصر قادر على التعامل مع هذه 

والتطورات. التغييرات 

وااللتزام  والتعددية  الدميقراطية  على  التربية  ليشمل  العاملية  املواطنة  مفهوم  ثم جاء  ومن 

اجلماعي، وقبول االختالفات الثقافية ومعاجلة املشكالت ضمن منظور عاملي، والتي تهدف إلى 

املواطنة  على  التربية  استناد  أن  ذلك  فحسب،  األفراد  وليس  كافة  اإلنسانية  املجتمعات  خدمة 

العاملية إلى حقوق اإلنسان يسمح بفتح النقاش حول البعد العاملي لهذه التربية، وحتى يتحقق هذا 

بشكله الصحيح البد أن تشترك املؤسسات العربية عبر برامجها ومناهجها وسياساتها في تدعيم 

قيم املواطنة العاملية لدى طالبها، كقيمة السالم العاملي واحلوار مع اآلخر والتسامح معه، وهذه 

هي القيم العاملية التي يناقشها هذا املقال.

أواًل: آفاق مفهوم املواطنة العاملية وعالقته باالنتماء يف الوطن العربي
مما ال شك فيه أن التغيير في أمناط السلوك اإلنساني يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتغيير في 

القيم التي تعتبر من أهم محددات تشكيله، وهذا التغيير يعد مطلبًا أساسّيًا لبناء الدولة املعاصرة 

* باحثة - مصر.
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واملرتكزة على قيم احلداثة وأهمها : قيم املواطنة وحقوق اإلنسان ، وهذه القيم تشكل املدخل 

الرئيس إلعادة بناء املجتمع وتوجيهه نحو غاياته املنشودة في احلرية والعدالة واملساواة والتسامح 

والتنمية. لذا تلعب تنشئة املواطنة على املستوى القومي دورًا حاسمًا في تكوين اإلنسان/ املواطن 

العمل  في  تتمثل  كما  إليها،  ينتمي  التي  اجلماعة  إطار  في  وواجباته  حلقوقه  املمارس  الواعي 

املبرمج من أجل أن تنمي لديه باستمرار ومنذ مراحله األولى تلك القدرات والطاقات التي تؤهله 

مستقباًل حلماية خصوصياته وهويته وممارسة حقوقه وأداء واجباته بكل وعي ومسئولية حتى 

يتأهل للتواصل اإليجابي مع محيطه.

ي: ع م ت ج م وى ال ت س م ل ال ة ع ن واط م اس ال ي ق ة ل الزم ات ال ؤ�ش م ن ال ان م اك نوع ن وه

أ.     قياس التعليم والتدريب على املواطنة الفاعلة، والذي يشمل النتائج بشكل عام على مستوى 

املجتمع.

ب.    اخلبرات واملعلومات جتاه تعلم املواطنة الفاعلة والنتائج على الصعيد الفردي.

وتترابط األبعاد املختلفة ملؤشرات املواطنة الفاعلة ومؤشرات التعليم والتدريب على املواطنة 

الفاعلة مع بعضها من خالل املعلومات التي تقدمها باستمرار إلى عملية التعليم حتت مسمى     

واملعلومات". "اخلبرات 

د العديد من الدراسات أن قيم املواطنة والدميقراطية هي جوهر القيم اإلجتماعية  وقد أكَّ

بالنسبة إلى أي مجتمع يريد حتقيق هويته ورفاهيته. ويأتي في مقدمة القيم االجتماعية التي تعمل 

على تثبيتها وترسخها "املواطنة"، قيم اإلحساس بالهوية واإلعتزاز بها والتضحية من أجلها مع 

االنفتاح في الوقت نفسه على الثقافات األخرى والتفاعل معها على املستوى العاملي في جو من 

االنسجام واملوضوعية والتسامح واحلوار املبني على احترام ومحبة اآلخر، وهو ما يؤكد على 

أهمية املواطنة العاملية باعتباره بعدًا متطورًا للمفهوم القومي. 

ة" هي انعكاس للشعور باالنتماء إلى مجتمع أوسع يتخطى احلدود  ي م ال ع ة ال ن واط م وألن "ال

الترابط  أوجه  من  ويتغذى  البشر  بني  املشترك  القاسم  ُيبرز  الذي  الشعور  ذلك  وهو  الوطنية، 

التفكير والسلوك  القومي والعاملي، فإن حتقيق ذلك يتطلب تغيير وتطوير طريقة  بني املستويني 

املجتمعي لبناء عالم يتسم باملزيد من العدل والسالم ومقومات البقاء)1(، وضمان هذا استمرارية 

للسالم على النحو املرجو الذي ال يقتصر على األمن وعدم التعرض للعنف، وإمنا بدعم متطلبات 

التغيير وتقوميه من خالل التعليم، وهو ما دعت إليه اليونسكو في ميثاقها التأسيسي الذي نصَّ 

على أنه: "ملا كانت احلروب تولد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون السالم")2(.
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وألن العالم اليوم أبعد ما يكون عن الثبات واالستقرار والرخاء والعدالة واإلميان باملستقبل 

بناء نظام اقتصادي جديد يعتمد على سيطرة الشركات متعددة  تبعها من  للعوملة وما  ونتيجة 

اجلنسيات، وعلى املضاربات غير اآلمنة، والتي أدت إلى زعزعة اليقني بالرخاء والعدالة، بل قادت 

العالم إلى أزمات اقتصادية حادة مع نهاية العقد األول من القرن احلادي والعشرين، أدت إلى 

انتكاسات حادة وزادت من معدالت البطالة، وأضعفت الثقة بني املواطنني وحكوماتهم التي أصيب 

بعضها بعجز عن بث الطمأنينة االقتصادية، فقد كان من الطبيعي أن تتأثر البلدان العربية بهذه 

والتكنولوجي  االقتصادي  الترابط  نتيجة  باألحداث  ويتأثر  اليوم  يتفاعل  كله  فالعالم  األحداث، 

قائمة على  الفرد والسلطة من عالقة  العالقة ما بني  إلى حتول  بني دوله وشعوبه وهو ما أدى 

التبعية والرعاية، إلى عالقة قائمة على املواطنة واملشاركة، وهو ما يحتاج إلى كثير من النضال 

واملسئولية من جانب املواطن العربي وكثير من التفهم من قبل السلطة إلحداث التحوالت التي 

متر بها املجتمعات اإلنسانية اليوم والتي حتتم بناء مجتمعات تقوم على املواطنة واملشاركة في 

صنع القرار الوطني، كما يحتاج إلى تربية تسهم في بناء الوعي مبعنى املواطنة املسئولة وحقوق 

املواطنني وواجباتهم وباملشاركة ومهارتها وقيمها وبالدولة ومؤسساتها.

املواطنة  أجل  من  بالتعليم  املتعلقة  التالية  الرئيسة  املفهومية  األبعاد  التالية  النقاط  وحتدد 

القياس ومن أجل  التنمية املستدامة بهدف  التعليم من أجل  العاملية والتي ينطوي عليها أيضًا 

وضع غايات تعليمية وأهداف ونتائج تعلمية وفقًا ملا أعلنته اليونسكو، وبناء على ما أجمع عليه 

العالم)3(:  أقطار  اخلبراء من جميع 

ة: ي رف ع م ارات ال ه م 1- ال

حيث يكتسب املتعلمون املعرفة وملكتي الفهم والتفكير النقدي فيما يخص القضايا العاملية 

وترابط/ تكافل البلدان والشعوب املختلفة.

ة: ي ف اط ع ة ال ي اع م ت ارات االج ه م 2- ال

ويتقاسمون  القيم  فيها  يتبادلون  مشتركة  إنسانية  إلى  باالنتماء  املتعلمون  يشعر  حيث 

ويحترمون  اآلخرين  مع  وتضامنًا  تعاطفًا  املتعلمون  ويظهر  باحلقوق،  ويتمتعون  املسئوليات 

والتنوع. االختالفات 

ة: ي وك ل س ارات ال ه م 3- ال

يتصّرف املتعلمون بطريقة فعالة ومسئولة في السياقات احمللية والوطنية والعاملية من أجل 

بناء عالم يتسم باملزيد من السالم ومقومات البقاء.
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وتأسيسًا على ما سبق، ميكن القول إنه إذا كانت عملية التنشئة الهادفة هي عملية تعليم 

كان  إذا  وخصوصًا  املتعلمة،  للفئة  العمرية  املرحلة  النمو  درجة  تراعي  أن  فالبد  وتربية  وتعلم 

مصطلح املواطنة ببعدْيها القومي أو العاملي مجردًا وغير ملموس، فمن خالل مؤسسة التنشئة 

األولى وهى األسرة البد أن يكون التعلم من خالل النموذج األبوي اإليجابي وإكسابه املواطنة 

واالستقالل  اآلخر،  وتقبل  الرأي،  وإبداء  واحلوار  األسرة،  إلى  االنتماء  بوصفه سلوك ممارسة 

بحدود احلرية. والوعى  اآلخرين،  واحترام حقوق  الذاتي، 

وتأتى مؤسسة التنشئة الثانية وهى املدرسة لتأصيل املواطنة فى تنشئة الطفل من خالل 

األنشطة التى حتاكى البيئة املادية واالجتماعية للطفل، كما حتاكى أساليب املعيشة، والتي تنمى 

املواطنة بحسبانه سلوكًا ممارسًا ومعيشًا لدى الطفل؛ مما يسهم في بناء اإلنسان السوى الذى 

يتمتع بالتوازن النفسي، الذى يكون سببًا في متتعه بصحة نفسية جيدة.

ويصدمنا واقع التنشئة العربية وفقًا ملا كشفت عنه املمارسة في العديد من الدول العربية، 

احلديثة  العربية  الدول  في  املواطنة  أزمة  ارتباط  إلى  العربية  اإلنسانية  التنمية  تقارير  فتشير 

بأساليب تنشئة األفراد وعمليات نشر املعرفة التي تعيد بناء املواطنة مبفهومها املعاصر؛ حيث 

تؤثر أساليب احلماية الزائدة على منو االستقاللية والثقة بالنفس، عالوة على زيادة السلبية وكبح 

من  العربية  الدول  من  العديد  له  يتعرض  ما  ظل  في  واالكتشاف خصوصًا  التساؤل  مبادرات 

احلروب وعدم االستقرار السياسي بها ، وهو ما يتضح من خالل النقاط التالية)4(:

أوالً: ال يزال مفهوم املواطنة داخل املناهج املدرسية بعيدًا عن املفهوم احلديث الذي يسعى   -

إلى بناء مواطنني مبهارات تؤهلهم للمشاركة في صنع القرارات التي تتعلق بحياتهم، وتتيح 

لهم معرفة الدولة وأنظمتها وقوانينها ودورهم في تشكيلها، فاملضامني املوجودة في املناهج 

احلالية تركز على جوانب تاريخية وجغرافية فقط، يتم تلقينها للطلبة؛ األمر الذي ال يساعد 

على تكوين شعور حقيقي باملواطنة التي تدفع إلى املشاركة وتعمق اإلنتماء، وتعطي فرصًا 

لصقل هذه املهارات وممارستها في احلياة املدرسية.

اً: ال تزال التربية من أجل املواطنة تهدف إلى بناء شعور وطني رمزي قائم على ترديد  ي ان ث  -

بعض األغاني الوطنية، بداًل من أن تركز على الدستور والفضائل األخالقية والقيم املدنية، 

وحقوق اإلنسان واملواطنة، وحرية التعبير وتنمية فهم اآلخر وإدراك أوجه التكافل فيما بني 

البشر وغيرها من اجلوانب التي تعرف بها الدولة املدنية التي تقوم على مبدأ املواطنة.

اً: ال تعتبر املواطنة اليوم هدفًا أساسّيًا لألنظمة التربوية، بل هي مجرد مادة دراسية  ث ال ث  -
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كالدراسات االجتماعية أو التربية الوطنية التي ال تقدم للطلبة إال املعرفة النظرية التي تتضمن 

حقائق تاريخية وجغرافية ال تساعدهم على تنمية مشاعر االنتماء من خالل القيام بأنشطة 

داخل املدرسة وخارجها خلدمة املجتمع ولتعميق مفهوم املشاركة واإلنتاج بداًل من االتكالية 

واالستهالك.

اً: أهمية املشاركة لتحقيق املواطنة ببعديْها القومي والعاملي من خالل التنشئة ي ان ث

من املعروف أن مشاركة الطفل في صناعة القرارات اخلاصة هي الضمان حلمايته وأن   -

املشاركة تعني بالضرورة احلماية )أ.د. أحمد زايد ، 2011(. وفي ضوء هذه القاعدة، 

فإن املدرسة التي تسعى إلى التعليم الدميقراطي بالقيم اإلنسانية ، تعمل على دعم مبدأ 

احلوار واملناقشة الذي يؤدي بالضرورة إلى إتاحة الفرصة لألطفال للتعبير عن آرائهم 

واملشاركة احلقيقية في اقتراح األنشطة التي يقومون بها ، والعمل على إطالق طاقات 

اإلبداع واالبتكار بني األطفال)5(.

من الضروري تهيئة الطفل منذ الصغر على مبدأ املشاركة )اجتماعية - سياسية...(   -

من خالل نقل املعارف املتعلقة بحقوقه وواجباته التي يجب القيام بها، وتزويد األطفال 

باملهارات الالزمة لفهم احلقوق والواجبات وفهم حقوق اآلخرين، وميكن حتقيق ذلك من 

خالل: 

املشاركة في تقومي من يخرج على النظام بالطرق املشروعة، فمن الضروري أن يعمل . 1

نظام التعليم على تزويد الطالب وتدريبه على أساليب تناسبه، وتالئم البيئة اجلامعية 

واملدرسية، وتساعد على تنفيره من مخالفة سلوك املواطنة.

د الطالب إلى أهمية القيام بسلوك املواطنة، . 2 املشاركة في تطبيق النظام، بحيث ُيرشَّ

تزويد  كما ميكن  اآلخرين،  قبل  بنفسه  يبدأ  أن  الفردية، وضرورة  املسئولية  وأهمية 

الطالب باألساليب التي ميكن أن يتخذها عند رؤية من يخالف النظام ، بحيث يشعر 

الطالب بأن أي مخالفة للنظام في أي مكان ولو كانت صغيرة هي خروج على اجلماعة 

ولو بشكل يسير، وأن هذا اخلروج قد يهدد النظام على املدى البعيد حال التساهل 

فيه.

وتأسيسًا على كل ما سبق، مُيكن للمؤسسات العربية اإلسهام في تنمية قيم املواطنة العاملية 

لدى الطفل العربي)6( من خالل: 
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-  التحلي بعاطفة قوية نحو قيم السالم واحلوار والتسامح، وجتسيدها من خالل ممارستها 

والتشجيع عليها في املراحل التعليمية املختلفة.

املشاركة بفاعلية في الندوات واحملاضرات التي تدعو إليها وتنظمها املدارس واجلامعات   -

واملؤسسات العامة واخلاصة التي تتناول قضايا التربية على قيم املواطنة العاملية، والتي 

من شأنها نشر قيم السالم واحلوار والتسامح وحقوق اإلنسان، إلى جانب املشاركة في 

مختلف الندوات واملؤمترات والفعاليات املتصلة بهذه القيم.

املشاركة في إعداد وتنظيم وإدارة دورات تثقيفية وتدريبية للكوادر والشباب اجلامعي،   -

اجلامعية. املؤسسة  فضاء  في  العاملية  املواطنة  ثقافة  وتعزيز  نشر  في  املساهمة  على  حلثهم 

املشاركة في التخطيط لبرامج التوجيه الديني والقيمي واخللقي في املدارس واجلامعات،   -

واإلسهام في توضيح وترسيخ اجلانب التطبيقي لقيم السالم واحلوار والتسامح والقيم 

األخالقية واإلنسانية في حياة الفرد واملجتمع.

اإلسهام في توفير املناخ التربوي والتعليمي وتنشئة طلبة املدارس واجلامعات على قيم   -

املواطنة العاملية )مفهومًا وممارسة( باعتماد احلوار مع الطلبة حول القيم اإلنسانية العليا، 

والقيم السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي توجه سلوك عامة الناس وخاصتهم في 

املجتمع.

تدريب الطلبة على التلقائية وروح اجلرأة األدبية واملبادرة في تقدمي الرأي وتبريره والدفاع   -

عنه، وكذلك قبول االختالف في الرأي واالجتاه، والتسامح بشأن هذا االختالف، واحترام 

الرأي اآلخر وتقديره، ودعم آداب احلوار واحترام كرامة اإلنسان، ونبذ العنف والكراهية 

مبشروعية  وتبصيرهم  واإليثار،  واملشاركة  التعاون  أهمية  على  والتأكيد  والتعصب، 

االختالف وقيمته وحيويته لتجديد الفكر ووضوح الرؤية والوصول إلى احلقيقة.

توفير مناخ من احلرية واألمن بعيدًا عن التهديد واالستهانة واالستخفاف، والذي ينطلق   -

من احترام الطلبة والثقة بقدراتهم وإمكاناتهم، وتشجيعهم وحتفيزهم في مناخ من احملبة 

التي  واملرونة  والدميقراطية  واملساواة  والعدالة  واالنفتاح  اإليجابية  فاحملبة  والتسامح، 

ينتهجها عضو هيئة التدريس، يكون لها بالغ األثر على تكوين الطلبة القيمي واخللقي؛ 

الطالب  وزمالئهم  واألساتذة  اجلامعة  إزاء  واجتاهاتهم  سلوكهم  تعديل  على  وبالتالي 

عام. بشكل  واملجتمع 

نظم  على  والتأكيد  املواطنة  تنشئة  أهداف  في حتقيق  العربية  التنشئة  نظم  كفاءة  رفع   -
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احلماية االجتماعية الفاعلة؛ حيث إنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته الدول العربية 

في إجناز األهداف اإلمنائية املرتبطة بالتعليم واملساواة بني اجلنسني، إضافة إلى توفير 

اإلنفاق الذي يعادل إنفاق كثير من دول العالم على التعليم، فمازال ترتيب الدول العربية 

في نتائج االختبارات العاملية على الطالب بشكل عام أقل من املستوى العاملي. كما أن 

النظم التعليمية العربية لم تتمكن من توسيع قدرات الشباب أو أن تزيد من فرص املشاركة 

على النحو املطلوب، باإلضافة إلى أن معدالت التسرب والرسوب تبني عدم فعالية هذه 

تفاوتات  إلى  أدى  واالقتصادية؛ مما  االجتماعية  النظم؛ بسبب غياب سياسات احلماية 

كبيرة بني الفئات االجتماعية املختلفة وبني الريف واحلضر داخل الدولة الواحدة، وبني كل 

دولة وأخرى. ويسبق ذلك ما ظهر جلّيًا في بالد الربيع العربي حيث جاءت االحتجاجات 

الشعبية مطالبة بالعيش والكرامة والعدالة االجتماعية.

-  التأكيد على قضايا العدل االجتماعي؛ حيث إن فشل إرساء سياسات حماية اجتماعية 

تصوغ مواطنة للجميع لتحقيق األبعاد الثالثة: الدميقراطية واحلرية واملساواة بني الناس، 

وكذلك فشل البيئات التمكينية العربية في تنمية القدرات البشرية بني الشباب، هو ما يؤكد 

على ضرورة النظر في قضية العدل االجتماعي من منظور شامل يتضمن أبعاده الثالثة 

التنشئة  فإن  لذلك  القدرات.  وتنمية  واملواطنة،  االجتماعية،  السياسيات  في  تتمثل  التي 

وقيمه  مجتمعه  إلى  باالنتماء  الطفل  شعور  تعزيز  تتطلب  العربي  الوطن  في  واملواطنة 

وبيئته وثقافته، وجتعله يدرك ما له من حقوق وما عليه من واجبات وتشجعه على املشاركة 

املجتمعية الفاعلة واحترام الثقافات األخرى والرأي اآلخر. 

وأخيرًا، حتقيق مشروعات عربية مشتركة لتعلّم كيفية تسوية النزاعات - في ظل احترام   -

الثقافي.  والتنوع  والسالم  والتفاهم  التعددية 

مما تقدم نخلص إلى أن هذه املهمة املنهجية تتطلب من املؤسسات التعليمية العربية حتمل 

مسئوليات كبيرة في ميدان التربية على قيم املواطنة العاملية، بعد أن أصبحنا اليوم نتحدث عن 

مواطنة عابرة للقارات، وعن مواطن عاملي، وعن عالم يزداد طابعه العاملي يومًا بعد يوم، وهذا 

يعني أن هناك رهانات جديدة ُتطرح على األنساق التربوية العربية التي لم تعد مهامها تقتصر 

اإليجابية  املواطنة  إن  بل  الوطني،  باإلطار  وفق متطلبات مواطنة محدودة  األجيال  تنشئة  على 

تقتضي التفتح على املواطنة العاملية؛ باعتبارها ثقافة جديدة تهدف إلى ترسيخ تربية دولية قائمة 

على قبول االختالف واحلوار والتعايش السلمي ونبذ العنف والتطرف.
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ثالثًا: مجموعة املبادئ والقيم الديموقراطية التي تشكل مصفوفة حقوق اإلنسان 
لتدعيم قيم املواطنة العاملية للطفل العربي: 

واالختالف . 1 واالجتماع،  واالتصال  واملعتقد  والرأي  التعبير  حرية  وتشمل  ة:  ري ح ال

واالنتقال  الفكر،  أو  والتفكير  التعليم،  نوع  واختيار  واإلبداع،  اآلخر،  الرأي  واحترام 

والتنقل.

اللغة . 2 أو  والعرق  والدين  واللون  اجلنس  أساس  على  التمييز  عدم  وتشمل  اواة:  س م ال

والعشيرة أو املركز االجتماعي واالقتصادي واملنطقة اجلغرافية، واملساواة بني اجلميع 

أمام القانون وفي املرافق العامة.

ة: وتشمل العدالة في تطبيق األنظمة والتعليمات، وفي توزيع املوارد التعليمية، . 3 دال ع ال

البنية  وتوفير  العلمية  الكفاءات  توزيع  وفي  التعليم،  وقبول  التعليمية  الفرص  وتوفير 

للتعليم. التحتية 

ان: وتشمل احلق في التعليم املدرسي، وفي التربية املستدامة . 4 س ن وق االإ ق ة وح رام ك ال

وفي الكرامة اجلسدية، وفي املسكن وكرامة العيش، وفي التمتع بجنسية واسم، وفي 

ونظيفة، وحماية  بيئة سليمة  الشخصية، وفي  التنمية  الصحية اجليدة، وفي  الظروف 

واحترام  الثقافية  الهوية  على  احلفاظ  في  واحلق  واألذى،  االستغالل  من  األطفال 

اإلنسانية،  بالذات  التدخل في شئون اآلخرين، واالعتزاز  الفردية، وعدم  اخلصوصية 

. اإلنسان  بحقوق  والتمسك 

االختالف . 5 وتقبل  احلرب  ونبذ  العنف  رفض  ويشمل   : ي
ا�ن س ن االإ ح  ام س ت وال ن  ام ض ت ال

والتنوع اللغوي والديني والعرقي، ومناهضة العنصرية، والتضامن مع ذوي االحتياجات 

اخلاصة، وحل النزاعات بالطرق السلمية اإلرادية واحترام الثقافات اإلنسانية املختلفة، 

واملصادر  بالبيئة  واالهتمام  املساعدة،  وتقدمي  االستثنائية  الظروف  أثناء  والتعاون 

الطبيعية.

املراجع العربية:
محمد فاعور ومروان املعشر)2011(، التربية من أجل املواطنة في العالم العربي: مفتاح املستقبل، أوراق   -1

األوسط. للشرق  كارنيغي  بيروت: مركز  كارنيغي، 

علي ليلة وآخرون )2010(، التغير االجتماعي والثقافي، عمان: دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.  -2

د. محمد سكران)2007(،التربية واملواطنة في عالم متغير ، مكتبة األجنلو املصرية ، القاهرة.  -3
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مصطفى قاسم)2006(، التعليم واملواطنة: واقع التربية املدنية في املدرسة املصرية، القاهرة: مركز القاهرة   -7

لدراسات حقوق اإلنسان.

أحمد يوسف )2002(، مفهوم وقضايا املواطنة في النصوص التعليمية بني منهجيات التمكني ومحتويات   -8

.)8( العدد  التربية احلديثة،  رابطة  التربية.  عالم  التعبئة. مجلة 

إميانويل كانط: جواب عن سؤال: ما االنوار ؟ ترجمة: رشيد بو طيب. مجلة عيون. العدد 12 السنة السادسة   -9
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سينما األطفال في العالم

محاوالت متباينة للغوص في أعماق الطفل

أ. عبادة تقــال *

شاشة  عن  متحركة  ورسوم  وثائقي  درامي،  املختلفة:  بأشكالها  األطفال  أفالم  تغب  لم 

العرض، طوال السنوات اخلمس التي أمضيتها طالبًا في قسم اإلخراج السينمائي والتلفزيوني 

الروسية. بيتربورغ  مدينة سانت-  في  املسرح  فنون  أكادميية  في 

أفالم طالبية، جنح الكثير منها، ليس في مالمسة ذلك العالم الصعب فقط، بل في قراءته 

وأوربا،  روسيا  مستوى  على  طالبية  مهرجانات  في  للمشاركة  األفالم  هذه  أّهل  وعمق،  بذكاء 

فقدت  رحلة طفلة  زميالتنا  إحدى  فيه  الذي عرضت  "ليزا"،  فيلم  ولعل  األولى.  اجلوائز  وحصد 

والديها في حادث سير، وأمضت أشهرًا من العالج الفيزيائي برفقة جدتها، واحد من أكثر هذه 

األمثلة سطوعًا برقته وإنسانيته وبراعة مخرجته في التقاط تفاصيل الوجع الطفولي، والعالقة 

اخلاصة مع جّدة حتولت لتصبح العالم كلّه بالنسبة إلى الصغيرة ليزا. 

في احلديث عن أفالم الطالب، تعود بي الذاكرة إلى مهرجان دمشق السينمائي قبل عشر 

في  املسرحية  للفنون  العالي  املعهد  في  متثيل  طالبة  أجنزته  فيلم ممتع،  عند  ألتوقف  سنوات، 

ا". ن ت "م بـ  بتول محمد، وعنونته  دمشق، تدعى 

تعرض  كبير،  باص  في  ويلهون  يعبثون  األطفال،  من  كبييرة  ملجموعة  بلقطات  الفيلم  يبدأ 

إال هيكله اخلارجي. منه  يتبقَّ  ولم  حلادث سير، 

يعيد األطفال، على طريقتهم اخلاصة، نسج حكاية احلادث الذي تعرض له الباص، ابتداء من 

حلظات الرحلة األولى التي يتحول فيها أحد اإلطارات املتبقية إلى مقود، يستلمه أحدهم، وينطلق 

في الرحلة، متخذًا هيئة سائق، يتوقف أحيانًا إلنزال بعض الركاب أو من أجل االستراحة، إلى 

* كاتب ومخرج سوري - يعيش في روسيا .
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أن تأتي اللحظة املصيرية التي يتعرض فيها الباص للحادث، فيصرخ طفل مرمّيًا على األرض 

مع أصدقائه: متنا!

كل ذلك في جو من الصخب وجنون األطفال وألعابهم اخلاصة، املمزوجة بصرخاتهم املدوية 

وخوفهم املصطنع، وابتساماتهم في وجه الكاميرا. 

الفكرة البسيطة والعميقة في هذه التجربة املميزة، تستحق االحترام، وتؤكد أن صناعة فيلم 

متميز لألطفال، يبدأ في الدرجة األولى، من فهم منطق الطفل في التعامل مع الوسط احمليط به، 

وعدم تقييد خياله بضوابط، قد حترم الفيلم كثيرًا من تلقائيته وبساطته.

د  ي م ة" من إخراج ح ر رصخ نبقى مع مهرجان دمشق السينمائي، وفيلم مغربي بعنوان "آخ

ط، صاحب التجارب املسرحية والتمثيلية، وهو الفيلم احلائز عددًا كبيرًا من اجلوائز؛ منها  ي ك اس ب

جائزة أحسن فيلم قصير في الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للسينما بالس باملاس، وذلك بعد 

إنكليزية وإسبانية ويونانية، إضافة  منافسة جّد قوية بني أفالم 

إلى جائزة جلنة التحكيم اخلاصة في مهرجان دمشق السينمائي 

في عام2007. 

ة"، حياة  ر رصخ "آخ فيلم  على مدار عشرين دقيقة يصور 

طفل في أحد األحياء الفقيرة في مدينة الدار البيضاء، هو احلي 

احملمدي، حيث يكتشف ذلك الطفل خيانة أمه لوالده العاجز، املرمّي على كرسيه املتحرك.

فيلم قادر على كسب تعاطف املشاهدين، ونيل إعجابهم عبر تصويره اجليد واكتفائه بالعمل 

على الصمت بعيدًا عن أي حوار، وكأني بشخصيات الفيلم عجزت عن النطق كونها مثقلة بالشعور 

بالذنب جتاه بعضها بعضًا.

ينتهي الفيلم على مشهد الصبي عند سكة القطار، يسد أذنيه، ويطلق صرخة مدوية، تفرغ 

دفعة واحدة كل ما يحمله من شحنات ألم، ليكمل سيره على السكة نحو مصير مجهول في حياة 

ستستمر بالرغم من كل ما فيها من وجع.

وما دمنا قد اقتربنا من عوالم األفالم التي حتدثت عن حقوق األطفال، فال ميكننا إال احلديث 

ة" ملخرجته  وداوي س ل رف ل الث غ مطواًل عن أحد أهم هذه األفالم، ونقصد به الفيلم الوثائقي"ث

الدمناركية بييريو هونكاسالو، والذي نال كثيرًا من احلفاوة والتقدير، وُعدَّ من حيث موضوعه، 

واحدًا من األفالم املدافعة عن حقوق الطفل في العالم؛ حيث تروي املخرجة عبر ثالثة أجزاء أطلقت 

عليها تسمية الغرف، حكاية جيل من األطفال يعيش بني روسيا والشيشان.
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"، نحن مع أطفال روس تتراوح أعمارهم بني العاشرة  ف �ي ن ح في الغرفة األولى املسماة" ال

املستقبل.  أبطال  يصبحوا  كي  روسية  عسكرية  مدرسة  في  تدريباتهم  يتلقون  عشرة،  والرابعة 

أطفال ملتقطون من الشوارع أو من وسط عائالت مدمنة، وراء كل واحد منهم حكاية، ومع احلكاية 

بذور موهبة ما؛ فأحدهم يصنع الدمى، وآخر يكتب الشعر مختصرًا طموحه بعبارة: أريد أن أحلم 

مثل بوشكني.

الذين يعاملون  الفيلم في نقل إحساس الوحشة والبعد الذي يعيشه أولئك األطفال  ينجح 

بحسبانهم عسكريني حقيقيني، يتصلون بأقربائهم إلخبارهم مبواعيد اخلروج، وتواجه أحدهم وهو 

يتصل عبارة تقول: ال تثرثر على الهاتف؛ فالثرثرة كنز للجاسوس.

تعرض على األطفال مشاهد من حوادث اإلرهاب التي تعرضت لها روسيا في السنوات 

األخيرة، وتبرز معاناة الطفل سيرغي ابن الرابعة عشرة، والذي يضطهده اآلخرون ظّنًا منهم أنه 

شيشاني، بينما هو من أب روسي قتل عند قصف غروزني.

س"، على العاصمة الشيشانية غروزني، حيث يقرأ  ف ن ت يفتح باب الغرفة الثانية املسماة "ال

اللوننْي األبيض واألسود معالم مدينة شبه مدمرة، تعوي الكالب في ساحاتها، وتستبدل ألعاب 

أطفالها مبسدسات وبنادق وهمية، لكن احلياة تستمر برغم كل ذلك اخلراب.

نبقى لدقائق مع الصمت والصورة، وهما ينقالن تفاصيل مدينة أرهقتها احلرب، قبل أن 

نلتقي بخديجة التي تعمل على التقاط األطفال من بني ركام غروزني.

إلى امرأة قتل زوجها، وارمتت في فراشها  تتعرف  املنازل؛ حيث  إلى أحد  تصل خديجة 

من حولها. أطفالها  ينتشر  بينما  املرض،  أسيرة 
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حلظات مؤثرة تقضيها خديجة مع العائلة، قبل أن تأخذ توقيع األم لتصطحب األوالد، وتترك 

أمهم أسيرة مرضها وصمتها. متر احلافلة بشوارع ليس فيها إال الدمار واملجنزرات، على وقع 

غناء شجي ولقطات مذهلة لألطفال وخديجة، مع غبش الزجاج الذي يعكس غبش الواقع ومرارة 

التجربة.

ر"، إنها أنغوشيا، أربعة  ذك ت مع مراٍع شاسعة وصور ملونة ندخل الغرفة الثالثة، املسماة "ال

كيلو مترات عن حدود الشيشان؛ حيث يزرع هناك معسكر لالجئني الشيشان.

العسكرية،  املدرسة  في  ألقرانهم  مشابهة  بأعمال  يقومون  بأطفال  باالعتناء  خديجة  تقوم 

أطفال عرفوا القهر واالنتهاك لطفولتهم؛ أحدهم تعرض العتداء جنسي من جنود روس، وآخر 

العربية عقلها،  اللغة  والدته، مدرسة  وفقدت  األولى،  الشيشان  والده في حرب  قتل  آدم،  يدعى 

التاسع. الطابق  به من  تلقي  وكادت 

نكون في املخيم أمام رجال ميارسون طقوسًا دينية إسالمية تشبه املولوية مبشاركة األطفال، 

فنشعر أننا أمام استالب آخر للطفولة؛ استالب ديني هذه املرة، إذ يبدو التأثر الكبير في عيون 

األطفال الغارقة في الدمع، بينما أصوات الذكر تتردد في أصقاع أنغوشيا.

يتابع األطفال مشاهد القصف من خالل النافذة، قبل أن ينتهي الفيلم على مشهد قطار طويل 

يهدر في حلظة صمت عابرة.

ة" فيلم أكثر من حزين، مؤلم في طرحه، ولكنه في الوقت ذاته ممتع  وداوي س ل رف ل الث غ "ث

على أكثر من مستوى، لعل أول هذه املستويات التصوير الذي قامت به مخرجة الفيلم نفسها، 

وهي التي أنهت دراسة التصوير السينمائي في احلادية والعشرين، وعملت مديرة تصوير ألكثر 

من خمسة وعشرين عامًا.

لقد أدت الصورة في الفيلم وظيفة بالغة األهمية في نقل األجواء اخلاصة بالفيلم، ورصد ما 

يعتمل في دواخل الشخصيات املنكسرة.

أما املستوى الثاني فهو موضوع املزج بني الدراما والتسجيل، بل طغيان الناحية الدرامية، 

بحيث كنا في حضرة كثير من العواطف واحلكايات، ولم يكن صوت الراوي يتدخل إال إلعطاء 

تعريف موجز لبعض الشخصيات. كما ال ميكننا في املستوى الثالث إغفال لعب املخرجة على 

الصمت، ذلك الصمت الذي جنح في إيصال ما تريده بكل بساطة وعمق.

ة"، فيلم يستحق املتابعة بفضل جرعتي األلم واملتعة اللتني يحقن  وداوي س ل رف ل الث غ "ث

متابعيه. بهما 
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وفيلمه  س  دب ال ال  ض ن السوري  املخرج  مع  املرة  هذه  ولكن  األطفال،  معاناة  مع  نبقى 

ود"، الذي يعود إنتاجه إلى عام 2006، وهو العام الذي شهد مشاركة الفيلم  ر أس ج الوثائقي "ح

في أكثر من مهرجان سينمائي مثل مهرجان سينما الواقع في باريس، ومهرجان ليدز السينمائي، 

كما حظَي بتنويه خاص في أثناء مشاركته في مهرجان اإلسماعيلية الدولي في العام نفسه.

منذ بداية الفيلم الذي كتب له السيناريو خالد خليفة، وتولت إدارة تصويره مديرة التصوير 

الشابة جود كوراني، تشعر وكأنك أمام سينما طريق وثائقية، فاألطفال اخلارجون من حي فقير 

في إحدى ضواحي دمشق، يقصون علينا حكايتهم وهم على ظهر الطنبر متوجهني جلمع ما تيسر 

لهم من بالستيك وحديد وشمع وغيرها من األشياء التي يبيعونها في سبيل إعالة أسرهم.

يتجاوز  لم  الذي  محمد  لنا  يروي 

تنقله  حكاية  عمره  من  عشرة  اخلامسة 

بني مهن مختلفة لم َتُرْق له، فمن جنار إلى 

حداد إلى عامل في معمل الصمغ، وعندما 

ندخل منزله ونتعرف إلى عائلته نرى والدته 

في  للعائلة،  احلنون  األب  لقب  عليه  تطلق 

ظل غياب األب. أما إخوته فجميعهم خارج 

املدرسة، أحدهم منزٍو ال يكلم أحدًا، وترى األم أن ذلك يرجع إلى ما كان يراه من سلوك والده 

الذي كان يسكر ويضرب األم ويطردهم خارج املنزل. بينما حتلم أخته بتعلم شيء يفيدها في 

حياتها، ويحميها من الشعور باالختناق، متمنية عودة األب الذي ال حتمل له في ذاكرتها إال صورة 

املبرح!  ضربه 

ونعود الحقًا لنلتقي بنموذج مشابه لشقيقة محمد، ونقصد به يسرا ذات السنوات العشر، 

لها  املعلم  املدرسة إال ضرب  أيام  يتبقَّ في مخيلتها من  ولم  تكتب اسمها،  والتي نسيت كيف 

الفئران.  ولزميلتها، وسجنهم في غرفة 

تبقى الكاميرا مع األطفال في حواراتهم الصبيانية ومغامراتهم الصغيرة، تتابعهم بانسيابية 

فنشعر أنهم نسـوا وجودهـا متامـًا، وهم يعملون أو مُيضون أوقات فراغهم في املسبح أو في 

صاالت الكمبيوتر.

كما مير الفيلم على كثير من املظاهر السلبية التي تتعرض لها الطفولة، فمن العنف إلى 

االعتداء اجلنسي على األطفال. إلى  األمية  املخدرات، ومن 
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يختتم الفيلم مبشوار لألطفال في سوق احلميدية، مع تناول العصير ومن ثم دخول إحدى 

صاالت السينما والذهاب إلى حديقة احليوان، لينتهي املطاف بهم في جبل قاسيون الذي وصلوه 

من طريق خاص بهم كما علمنا من املخرج الحقًا.

في أثناء ذلك املشوار الترفيهي نتوقف مع رامي الذي يصر على أنهم شباب وجدوا ليعملوا، 

وهم ال يطلبون من الناس شيئًا، وليسوا مشردين بل هم معيلون ألسرهم.

حدثنا مخرج الفيلم نضال الدبس عن عمله على كسب ثقة األطفال وهو ما جعلهم يظهرون 

مرتاحني إلى درجة كبيرة، كما أنه ترك لهم احلرية في اختيار أماكن جلوسهم، والزاوية التي 

توضع فيها الكاميرا.

أما عن عالقة فريق العمل مع األطفال فلقد أخبرنا أنهم عاشوا تفاصيل حياتهم، وكانوا 

معهم حتى خارج أوقات التصوير، كما ساعدوهم أحيانًا في عملهم.

كما رأى أن الفيلم يدق جرسًا ينبهنا إلى أين وصلنا، ولكن مع كل ذلك ما يزال بإمكاننا 

مساعدة أولئك األطفال الذين لم يتخلوا عن الطفل الساكن في داخلهم.

ود" الذي أجنز بالتعاون مع منظمة اليونيسف، فيلم يحتل املوضوع بطولته، ويسرد  ر أس ج "ح

األطفال فيه حكايتهم بأنفسهم، مشغول بعناية، يقف وراءه مخرج متمكن، وطاقم عمل متميز، وإن 

كنا نأخذ على الفيلم هبوط إيقاعه في الدقائق األخيرة، إالَّ أن ذلك ال يقلل أبدًا من أهميته، ومن 

حساسية القضية التي أثارها.

فيلم آخر يعزف على التيمة نفسها، قادم من األردن، وهو حصيلة تعاون بني طلبة عراقيني، 

والهيئة امللكية لألفالم في األردن.

د"، الفيلم احلائز اجلائزة األولى )األلف الذهبية( عن فئة األفالم القصيرة  م ح ي م م ا اس "أن

في مهرجان بيروت الدولي التاسع للسينما، يضعنا أمام يوميات محمد ابن السنوات التسع، 

والذي يعيش مع أمه وأخته في األردن منذ ثالث سنوات، وذلك بعد أن قتل أبوه في بغداد على 

يد مجهولني.

يعمل محمد في تلميع األحذية على أمل أن ينجح في شراء الدواء ألمه املريضة، ذلك الدواء 

الذي تصل كلفته إلى تسعة دنانير، ال ميلك محمد منها إال ثالثة.

ذهن محمد مشغول دائمًا بأخبار العراق التي يلتقطها عبر تلفاز املقهى الذي يعمل أمامه.

يبدو الصغير وقد كبر قبل األوان، ويضطر الستيعاب أخته رمي التي ترغب في أشياء كثيرة، 

وتغادر منزعجة عندما يخبرها أن ال نقود لديهم، ليبدأ رحلة البحث عنها مرددًا: "صحيح أنها 
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صديقتي  ولكنها  املشاكل،  تسبب 

الوحيدة."

مشهد  على  الفيلم  ينتهي 

بال  سيرهما  يتابعان  ورمي  محمد 

الصغير  يعلم  أن  دون  ومن  نقود، 

الغد. في  ينتظره  الذي  ما 

د"  م ح ي م م ما مييز فيلم "اس

إضافة إلى التصوير اجليد، وأداء 

طفليه الالفت، وجود بنية متماسكة 

تشعرك بأهمية كل لقطة ومشهد في الفيلم.

ا"، الذي يستحق التوقف  ي أن رأ أوراق الفيلم املميز "أم ق ن دا، ل ن ل ن ة إىل ف ل رح ا ال ن ل م ح ت

عنده ألسباب عدة؛ لعل من أهمها هذه القضية احلساسة التي يطرحها واملتمثلة في قيام السويد 

بتأمني منازل مؤقتة لسبعني ألفًا من األطفال الفنلنديني الذين عصفت احلرب ببالدهم في عام 

1943، ليضعنا أمام جتربة أحد أولئك األطفال 

وهو "إيرو" الذي يفجع في موت والده، ثم يجد 

نفسه رغمًا عنه منتزعًا من بيته وأمه، مرمّيًا في 

أرض غريبة، بني أناس يراهم للمرة األولى ولغة 

بالكاد يعرف بعض كلماتها.

البديل،  األب  من  كبيرًا  ترحيبًا  إيرو  يلقى 

الذي يسعى منذ اللحظات األولى إلدخال الصغير 

في حياته اجلديدة بكثير من احملبة والتفهم، لكنه 

وصراعًا  رفضًا صريحًا  ذاته  الوقت  في  يعيش 

طوياًل قبل أن تفتح له األم البديلة "سينا" قلبها 

وذاكرتها، وتخبره أنها متنت أن يرسلوا لها بنتًا 

حكاية  املقبرة  أرض  في  عليه  وتقص  صبّيًا،  ال 

السادسة من  التي قضت غرقًا وهي في  ابنتها 
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عمرها، لتسمح له بعد ذلك بدخول غرفة الصغيرة الراحلة والعيش فيها بدل املطبخ الذي كان 

مكان نومه، ثم يلتقط اجلميع صورة تذكارية تؤكد حتولهم إلى عائلة حقيقية.

رو" مع أمه كيرستي، التي أرسلت مرة تطلب من سينا إبقاء الولد  صراع آخر عاشه "إي

لديها كونها ستسافر إلى أملانيا مع عشيقها، وهو القرار الذي لم تلبث أن تراجعت عنه بعد فشل 

عالقتها مع األملاني؛ لتطالب بولدها الذي لم يعد يثق بها، والذي بات معتقدًا أنها في أي حلظة 

ستكون مستعدة للتخلي عنه، وهو ما متثل في رفضه مغادرة بيته اجلديد صارخًا بأعلى صوته: 

ماما سينا! لنرى سينا بعدها تركض وراء السيارة يتملكها اإلحساس بأنها فقدت ابنتها للمرة 

الثانية.

هذا من ناحية فكرة الفيلم ومعاجلتها، أما من الناحية اإلخراجية فقد وضعنا املخرج كالوس 

كوادر  إلى  إضافة  ساحر،  وسويدي  فنلندي  ريف  إبرازها  في  أسهم  أنيقة  أمام صورة  هارو 

مشغولة بعناية فائقة، بحيث كان واضحًا االهتمام بعمق الكادر وبلعبة الظل والنور، مع استخدام 

بينها  الفعل، وهو ما متثل في عدة مشاهد من  إلى اقتصاد كبير في  للفوكس، إضافة  جذاب 

إيصال خبر موت األب ببساطة وعمق شديدين وفي مشهد خاطف، جتلى في ظهور رجل الدين 

قرب بيت األم وطفلها اللذين فهما من تعابير وجهه كل شيء. أما املمثلون فقد وفقوا بالشغل 

على الصمت في أوقات كثيرة، وقدم معظمهم أداء حاّرًا ال يشبه بأي حال من األحوال جليد هذه 

البقعة من العالم.

وان، أما مشاهده اجلديدة في  الأل ل ب ف ط رو ال  من األمور الالفتة أيضًا تصوير مشاهد إي

أثناء حواراته مع أمه في فنلندا عن فترة احلرب وأحاسيسه في هذه املرحلة، أو مشاهده في 

السويد عندما عاد إلى بيته القدمي ليشهد جنازة أمه سينا، فقد مت تصويرها باألبيض واألسود 

للداللة على أن فترة وجود الصغير في السويد مثلت له املرحلة األكثر إشراقًا في جتربته احلياتية 

بعد كل هذه السنوات، وهو ما يختصره في العبارة التي قالها ألمه: أشعر أن جزءًا مني بقَي 

في السويد.

ا"، واحد من العروض السينمائية الالفتة واجلديرة باملتابعة، وهو ميثل فرصة طيبة  ي أن "أم

لالطالع على اإلنتاجات احلديثة في بلد قلياًل ما تتاح لنا فرصة متابعة آخر ما وصلت إليه السينما 

فيه.
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الطفولة يف أفالم الرسوم املتحركة
تتميز أفالم الرسوم املتحركة بقدرتها العالية على التكثيف واإليجاز، بعيدًا عن الثرثرة التي 

ابتليت بها السينما، ونشاهدها في كثير من األفالم حتى ملخرجني مشهود لهم بالكفاءة.

في  تابعناه  ما  وهو  البساطة،  من  بكثير  املتحركة  الرسوم  سينما  تطرحها  كبيرة  أفكار 

مهرجانات خاصة، أو أسابيع سينمائية، لنتذكر ما قاله أحد املخرجني من أن فن الرسوم املتحركة 

ينطق عندما ال متلك األفالم األخرى القدرة على ذلك. لنخرج بعدها أكثر إميانًا بضرورة أن يولى 

هذا الفن اهتمامًا ورعاية في بلداننا العربية، وأن جتد بعض التجارب القليلة املميزة من يقف 

إلى جانبها.

ي، ظهرت أفالم رسوم متحركة كثيرة، كان البحث في عوالم الطفولة،  م ال ع وى ال ت س م ىل ال ع

شاغلها األكبر. 

ر"، احلائز اجلائزة الكبرى في مهرجان  غ ص ق ال ائ �ي ف نتوقف بداية عند الفيلم الفرنسي "الأم

إسبينو2002،  سينانيما، 

حوار،  أي  دون  يروى  والذي 

البسيطة  كوادره  وعبر 

تذكرنا  بطريقة  املرسومة 

حكاية  املدرسية،  برسومنا 

استيقاظه  منذ  يصمم  طفل 

وخروجه من بيته على تنظيف 

فيعمل  املتسخة،  الشمس 

إليها،  الوصول  على  جاهدًا 

التي  املمطرة  الغيمة  مطاردًا 

تعطل عمله، صاعدًا فوق منزله، أو مستعينًا بطائرة صغيرة، لكن كل هذه احملاوالت ال متكنه من 

الوصول إلى الشمس، وال يتحقق له األمر إال عندما تنخفض الشمس مستعدة للغياب، فينظفها 

كأحسن ما يكون التنظيف، ثم يدخل بيته لينام. في هذه اللحظة يتسع الكادر، ونكتشف أن ذلك 

البيت الصغير للطفل يرتكز على كوكب األرض الذي يعيد في صباح اليوم التالي تلويث الشمس 

جديد. من 
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ة"  ول ف ط ال رة  ج "ش فيلم  أما 

من  كبيرًا  عددًا  اآلخر  هو  احلائز 

فهو  وخارجها،  إيطاليا  في  اجلوائز 

كونه  بسهولة؛  نسيانه  ميكن  ال  فيلم 

غني  عالم  أمام  دقيقتني  يضعك خالل 

حكاية  ساردًا  واأللوان،  الرؤى  من 

طفلة مرحة، تكتشف أنها لم تعد تطال 

أرجوحتها املعلقة على الشجرة، فتفكر 

في طريقة تعيد إليها لعبتها املفضلة، 

الكبيرتني. بعينيها  تراقبها  الشجرة  بينما 

تهمس الطفلة بشيء لصديقتها الفراشة، فتسرع األخيرة إلى النهر، تبلل قرون استشعارها، 

ثم تسقي بالقطرتني حبل األرجوحة األخضر، فينمو، وتتدلى األرجوحة فتالمس األرض؛ مما يعني 

أن الطفلة غير قادرة في هذه احلالة أيضًا على اللعب.

لكن  لعبها.  وتبدأ  الغصن،  ويرتفع  فتكبر  الشجرة،  جذع  وتسقي  تفكيرها،  الطفلة  تعاود 

الغصن يكاد أن ينكسر، فتتدخل الشجرة هذه املرة، وترفعه، ليتسع الكادر ونكتشف أن هناك 

ذلك  كل  من  واألهم  الشجرة،  هذه  في  أراجيحهم  علقوا  قد  امللونة،  بثيابهم  األطفال  عشرات 

اكتشافنا أن كل ما رأيناه ما هو إال لوحة ترسمها الطفلة في صفها املدرسي، وهي تنظر إلى 

والفراشة. الشجرة  صديقتيها: 

فيلم على مستوى عاٍل من االقتصاد والذكاء، يرفع من أسهم التكثيف في وجه اإلطاالت 

السخيفة في السينما وغيرها من مجاالت الفن. فيلم يفهم الطفولة، ويعرف كيف يقدم عالقتها 

اخلاصة مع احمليط من حولها.

ب" يعد فيلمًا طوياًل مقارنة باألفالم السابقة الذكر، وهو من إنتاج بريطاني  ذئ �ت وال ي فيلم "ب

بولوني مشترك، يستخدم تقنية الدمى، ليسرد علينا دون حوار أيضًا، حكاية صبي يعيش مع جده 

في منطقة عالية وباردة، ال يؤنس وحدة ذلك الصبي إال بطته الغالية التي يأكلها الذئب، بينما بيتر 

محتجز داخل املنزل الذي أحكم جده إغالقه.

يتسلق بيتر جدار البيت حاماًل معه احلبل، وينجح في ربط الذئب من ذيله، وتتتابع الكوادر 

يطلق  األخيرة،  اللحظة  في  بيتر  لكن  لبيعه،  املدينة  إلى  واقتياده  الذئب،  على  القبض  يتم  حتى 
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سراحه وسط دهشة اجلميع، مبن فيهم جده.

فيلم مشوق جّدًا، ميتد الثنتني وثالثنْي دقيقة، تضعك أمام عالم زاخر بشخصيات حية، مثل 

قطة اجلد احملبة لالسترخاء، والبطة الظريفة والغراب املجنون.

بحسب  تختلف  تصوير  زوايا  مع  بعناية،  مدروسة  شخصيات  وحركة  الفتة،  كوادر  مع   

املتباينة. الفعل  لردات  ذكي  ورصد  الشخصية 

وطننا  في  األطفال  بسينما  أكثر  اهتمامًا  القادمة  السنوات  في  نشاهد  أن  نتمناه  ما  كل 

العربي، وأن يخصص لها الدعم املؤسساتي، واملهرجانات اخلاصة، وأن نتعامل بجدية أكبر مع 

فـي  لتحلـق  العربيـة،  الذاكرة  الواسع في  املتحركة، منطلقني من عالم احلكايات  الرسوم  أفالم 

سماء العالم، وهو أمر ليس ببعيد مع دخول أسماء كثيرة في هذا املجال الصعب واملمتع، وُجلُّهم 

من خريجي كليات الفنون اجلميلة ومعاهد الرسم إضافة إلى كّتاب سيناريو وكّتاب أطفال.

 وال يسعنا في النهاية إال أن نتذكر نصيحة قدمها صانع األفالم الياباني ماكوتو شينكاي 

ده  ل وح م ع ان ي واء ك ت س وق ر ال ظ ت ن ي أل ي إلى كل شخص لديه الطموح لصناعة فيلم، وه

دة. ة واح ق ي ه دق دت ت م ان و ك اص، ول خ ه ال م ل ي ع ف ن ص ل أن ي ة، ب ك ع �ش أم م
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لوحة الغالف : أمومة

 لشيخ التشكيليني املصريني 

حسني أمني بيكار

(2002 - 1913)

ــكيلي  ــان تش ــو فن ــر 2002( ه ــر 1913 - 16 نوفمب ــكار )2 يناي ــن بي ــن أم -     حس

ــي. ــن أصــل قبرصــي ترك مصــري م

ــكندرية،  ــد باألنفوشــي/ االس ــيقي وفيلســوف، ُول ــاعر وموس ــام ومصــور وش -      رس

والتحــق مبدرســة الفنــون العليــا، ودرس علــى أيــدي أســاتذة غربيــن، ومصريــن: 

يوســف كامــل وأحمــد صبــري، وعقــب التخــرج عمــل فــي تأســيس متحــف الشــمع، 

ــرب مدرســا للرســم،  ــل باملغ ــي، وعم ــرض الزراع ــور املع ــي ديك ــال ف واجنــاز أعم

ــرغ  ــتقالته وتف ــدم اس ــم ق ــه، ث ــد عودت ــا بع ــون العلي ــة الفن ــتاذاً مبدرس ــل أس وعم

ــي.  للعمــل الصحف
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-     صاحــب مدرســة للفــن الصحفــي وصحافــة األطفــال 

القــراءة  كتــاب  ورســوم  الســندباد"،  "مجلــة 

االبتدائيــة  للمرحلــة  األولــى  األربعــة  للصفــوف 

"فلفــل وشرشــر"، ورســوم أغلفــة كتــب كبــار 

الكتــاب، وتصويــر معالــم رحالتــه للــدول املختلفــة.

ــن  ــرب م ــى ليقت ــم الصحف ــتوى الرس ــى مبس -      ارتق

ــج آالف  ــًا أنت ــدى 50 عام ــى م ــى، وعل ــل الفن العم

ــة  ــة باحلكم ــة مليئ ــات واخلماســيات الزجلي الرباعي

والبالغــة، ومشــحونة بإميــان مســتمر وإنســانية 

ــر. ــاة واالحســاس باآلخ ــب احلي ــى ح ــة ف متدفق

-      لوحاتــه الزيتيــة متيــزت مبســتواها الرفيــع فــى التكويــن والتلويــن والتناغــم وقــوة 

ــون  ــي وفن ــره بالفــن الفرعون ــر، فضــاًل عــن اســلوبه البســيط الواضــح، وتأث التعبي

ــراث املصــري.  الت

ــم التســجيلي  ــيناريو الفيل ــة س ــى"، بكتاب ــون فين ــدى "ج ــرج الكن ــع املخ ــترك م -     اش

"العجيبــة الثامنــة"، والــذي صــور فيــه عمليــة نقــل معبــد رمســيس الثانــي فــي 
ــي،  ــرن املاض ــتينيات الق ــة س ــي بداي ــة ف ــار النوب ــاذ آث ــن انق ــمبل"، ضم ــو س "أب

ــم، تصــور مراحــل  ــك الفيل وتفــرغ ملــدة عامــن فــي رســم 80 لوحــة باجلــواش لذل

بنــاء املعبــد وتعامــد الشــمس، وحفــل تتويــج الفرعــون املصــري رمســيس الثانــي، 

وزوجتــه اجلميلــة نفرتــاري، وجــاءت املوســيقى التصويريــة معزوفــة ملوســيقار 

إيطالــى مســتوحاة مــن همهمــات فرعونيــة قــام بيــكار بأدائهــا عزفــًا علــى الطنبــور، 

ــا. ــا وإيطالي ــم فــي مصــر وأملاني ــرض الفيل وُع
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سياسات وقواعد النشر

مجلــة الطفولــة والتنميــة.. مجلــة علميــة، متخصصــة، فصليــة، ُمحكمــة، ُتعنــى بشــئون الطفولة 

والتنميــة فــي الوطــن العربي.

سياسات النشر :
تنشــر املجلــة األعمــال العلميــة ذات الصلــة بالطفولــة والتنميــة، والتــي لــم يســبق نشــرها أو  •

تقييمهــا فــي جهــة أخــرى.

ُتعبــر األعمــال التــي تنشــرها املجلــة عــن آراء كاتبيهــا.. وال تعبــر بالضــرورة عــن رأي  •

املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة.

ُتعــرض البحــوث والدراســات املقدمــة علــى اثنــن مــن احملكمــن، يكــون رأيهمــا ملزًمــا، وفــي  •

حالــة اختــالف الــرأي يعــرض البحــث أو الدراســة علــى ُمحكــم ثالــث، يكــون رأيــه قاطعــًا.

األعمال العلمية التي تقدم للمجلة وال تنشر.. ال ُتعاد إلى صاحبها. •

ــة املراجــع  • ــث كتاب ــن حي ــي م ــل العلم ــة العم ــداد وكتاب ــي إع ــة ف ــزام باألصــول العلمي االلت

وأســماء الباحثــن واالقتبــاس والهوامــش، ويفضــل وضــع الهوامــش واملراجــع فــي نهايــة 

املوضوعــات.

تكــون أولويــة النشــر لألعمــال املقدمــة حســب أهميــة املوضــوع، وأســلوب عرضــه، وتاريــخ  •

التســلم، وااللتــزام بالتعديــالت املطلوبــة.

قواعد النشر :
أن ُترســل األعمــال العلميــة بالبريــد اإللكترونــي اخلــاص باملجلــة info@arabccd.org، وإذا  •

لــم يتيســر ذلــك : ترســل األعمــال العلميــة مــن نســختن ومطبوعــة علــى جهــاز الكمبيوتــر.

ُيشــار إلــى جميــع املراجــع - العربيــة واألجنبيــة - ضمــن البحــث باإلشــارة إلــى اســم املؤلف  •
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وســنة النشــر، واملوضــوع، ودار النشــر، والطبعــة )إن وجــدت(، واملدينــة، والصفحــات )فــي 

ــة الهوامش(. حال

األعمال املقدمة ينبغي أن تكون مكتوبة بلغة سليمة وبأسلوب واضح. •

يرفــق بالعمــل املرســل للنشــر بيــان يتضمــن اســم الباحــث وجهــة عملــه وأرقــام االتصــال  •

والبريــد اإللكترونــي، وعنوانــه كامــاًل، وكذلــك نســخة مــن الســيرة الذاتيــة.

ُيعــدُّ العمــل العلمــي قابــاًل للنشــر إذا توافــرت فيــه املعاييــر الســابقة فــي سياســات وقواعــد  •

النشــر، مــع مراعــاة اتبــاع اآلتــي :

الدراسات والبحوث :
أن تقدم في حدود )5000 كلمة، أي ُقراَبة 25 صفحة(. •

أن تخضع لسياسة التحكيم املشار إليها في سياسات النشر. •

أن تكــون الدراســة مصحوبــة مبلخــص ال يزيــد علــى الصفحــة باللغــة العربيــة وأخــرى  •

باإلجنليزيــة.

مقاالت :
أال يزيد عدد صفحات املقال على )4000 كلمة، أي ُقراَبة 20 صفحة(. •

أن تكون املوضوعات حديثة، لم يسبق نشرها. •

تجارب ميدانية : 
ــى  • ــي الضــوء عل ــة 15 صفحــة(؛ لتلق ــة، أي ُقراَب ــى )3000 كلم ــة عل ــد عــرض التجرب أال يزي

ــدة. ــم الفائ ــة، لتعمي ــة عربي ــة أو أهلي ــة حكومي جناحــات جترب

أن تكون العروض لتجارب حديثة ومستمرة. •

عروض الكتب والرسائل الجامعية : 
أال يزيد عدد صفحات العرض على )2000 كلمة، أي ُقراَبة 10 صفحات(. •

أن تكــون الكتــب والرســائل املعروضــة حديثــة، وأال يكــون قــد مضــى علــى إصدارهــا أكثــر  •

مــن ثــالث ســنوات.



185
مجلة الطفولة والتنمية -ع 27 / 2016

عرض تقارير المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش : 
أال يزيد عدد صفحات العرض على )1600 كلمة، أي ُقراَبة 8 صفحات(. •

أن تكون تلك الفعاليات حديثة، وذات أهمية مبا تعكسه من مردود إيجابي. •

الترجمات :
أال يزيد عدد صفحات املوضوعات املترجمة على )2000 كلمة، أي ُقراَبة 10 صفحات(. •

أهميــة أن تكــون تلــك الترجمــات حديثــة، لــم ميــِض علــى نشــرها للمــرة األولــى أكثــر مــن  •

ثــالث ســنوات، مــع اإلشــارة إلــى املصــدر األصلــي للنــص واســم كاتبــه.

j
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ملفات  األعداد القادمة
من مجلة الطفولة والتنمية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املواطنة وتنشئة الطفل العربي. •

األطفال الالجئون. •

ه للتعليم العربي. • اإلعالم املوجَّ

أهمية املسرح للطفل. •

الطفل ذو اإلعاقة. •

مالحظة :
ــة،  ــة العربي ــال الطفول ــن مبج ــراء واملهتم ــة للق ــة والتنمي ــة الطفول ــد مجل تؤك

رغبتهــا فــي تزويدهــا باقتراحاتكــم حــول موضوعات أخــرى مللفات األعــداد التالية، 

كمــا يســعد املجلــة تواصلكــم بالكتابــة فــي ملفــات األعــداد املشــار إليهــا أعــاله، أو 

فــي أي موضوعــات تتعلــق بالطفولــة والتنميــة، وفقــًا لسياســات وقواعــد النشــر.


