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و  ــم س ــب ال اح ــن ص ــادرة م ــام ١٩٨٧ مبب ــس ع تأســيس املجل

ــز، رئيــس املجلــس؛ بنــاء  زي ع ــد ال ب ــن ع ــال ب ــري ط ــ�ي الأم ل م ال
ــة. ــدول العربي ــة ال ــن جامع ــة الصــادرة م ــى التوصي عل



3
مجلة الطفولة والتنمية -ع 32 / 2018

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

وال ملكانة الباحث.

سعر النسخة  20 جنيهًا مصرّيًا

االشتراكات السنوية

داخل مصر لألفراد : ٦٠ جنيهًا مصرّيًا

داخل مصر للمؤسسات: ١٦٠ جنيهًا مصرّيًا

الدول العربية لألفراد: ٢٥ دوالرًا أمريكّيًا

الدول العربية للمؤسسات : ١٠٠ دوالر أمريكي
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تقدمي
أ.د. حسن البيالوي*

املجلس  التي يصدرها  العدد 32 من مجلة الطفولة والتنمية  العزيز  القارئ  يدي  بني 

الدكتور مراد  الكبير  للفيلسوف  مقال  بنشر  نشرف  العدد  هذا  وفي  والتنمية،  للطفولة  العربي 

وهبة، وهو املقال االفتتاحي، واملقال بعنوان "هل للطفل عقل مكتمل؟" وهذا السؤال الذي 
يثيره الفيلسوف مراد وهبة من األهمية مبكان، فثمة خالف بني الفالسفة حول اإلجابة عن هذا 

السؤال، وأشار إلى ذلك الدكتور مراد وهبة في حواراته مع الفيلسوف "ميشريكوف". وإجابة 

الفيلسوف مراد وهبة عن هذا السؤال واضحة وجلية حيث يقول في مقاله " الطفل منذ البداية 

في حالة دهشة، والدهشة هي أساس التفلسف، أي أن الطفل في حالة تفلسف، وهو أمر يستلزم 

أن يكون فيه عقل الطفل مكتماًل بالضرورة" ويظن الدكتور مراد وهبة أن هذه العبارة صادمة.

عبد  سوسن  الدكتورة  فيه  وتشارك  الطفل،  أدب  موضوع  فيتناول  العدد  هذا  ملف  أما 

اللطيف الشريف من مصر، بدراسة حول دور األدب في مواجهة العنف لدى األطفال. تتناول 
دراستها كيفية توظيف األدب، في ما ُيحدثه في عقل األطفال من تهذيب للسلوك ورقي باملشاعر 

وغرس للقيم، ليكون وسيلة حلماية وتأهيل أطفال الشوارع، وحتديدًا بتعليمهم قيم الوالء واالنتماء 

والصدق والتعاون، وما يجب مراعاته عند الكتابة لألطفال مبا يحقق االنتماء إلى عاملهم، وتنمية 

إدراكهم ونضج أفكارهم، واالرتقاء بذوقهم احلسي واجلمالي.

التأسيس  حول  بدراسة  مصر  من  محمود  اللطيف  عبد  الدكتور  األستاذ  يشارك  كما 

خلطاب تربوي حول قضايا الطفل الالجئ، وكيف ميكن للخطاب التربوي املوجه للطفل الالجئ أن 

يدعم عوامل الصمود للطفل وللبيئة التي يتعامل معها في األسرة واملخيم وأماكن اإليواء والنزوح، 

بحيث يتغلب علي عومل اإلحباط والتوتر لدى الطفل وحتّل عوامل إيجابية لنجاحه في جتاوزها 

وبناء جتربة حياة ناجحة وتنمية قدراته.

* األمني العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية، واملشرف العام على املجلة.
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ويتناول الباحث السوري عباده تقال أدب األطفال في روسيا مشيرًا إلى أن معظم الكّتاب 

الروس خاضوا ميدان الكتابة لألطفال، بدءًا من شيخ كّتاب روسيا ليون تولستوي، الذي أغنى 

مكتبة األطفال وقدم حكايات شعبية ملختلف األعمار، ومرورًا بالقاص واملسرحي الشهير أنطون 

تشيخوف، والروائي مكسيم غوركي، الذي ترك بصمته أيضًا في هذا املجال، ويستعرض الكاتب 

كيف واصلت مجموعة متميزة من الكتاب اإلضافة إلى هذا األدب الغني.

ويشارك الكاتب محمود قاسم من مصر مبقال عن مجالت األطفال العربية قراءة الواقع 

وتوقع املستقبل، يستعرض فيه السمات العامة ألشهر مجالت األطفال العربية والظروف التي 

أحاطت بإصدارها، واحملتوى الذي قدمته والفئة العمرية التي توجهت لها، كما يستعرض تاريخ 

إصدار املجالت املترجمة التي قدمت الشخصيات العاملية ألطفال العالم العربي، وأخيرًا يناقش 

ما حدث في سوق املجالت الورقية في السنوات األخيرة متسائاًل عما إذا كانت املجلة اإلليكترونية 

سببًا في احلال املتردي الذي آلت إليه مجالت األطفال العربية؟

في  األطفال  كتاب  بعنوان  موضوعًا  سوريا  من  اخلواجة  يحيى  هيثم  الدكتور  ويقدم 

اإلمارات التجربة واآلفاق، يستعرض فيه واقع أدب األطفال في دولة اإلمارات مؤكدًا أنها تشكل 

حالة فريدة في هذا املجال بسبب التعاون بني دور النشر اخلاصة واملؤسسات الرسمية لتقدمي 

أدب متطور شكاًل ومضمونًا إلى الطفل، كما ساهمت في ذلك اجلوائز التي ُتنح لألدباء ودور 

النشر اخلاصة بأدب الطفل بشكل فاعل ومؤثر في النهوض واالرتقاء به.

وتقدم الدكتورة داليا اجليزاوي استعراًضا لتطور أدب الطفل العربي وأثر العوملة وحتدياتها 
وكيفية دعم أدب الطفل العربي وحمايته من التعرض ألخطارها.

كما يتناول قسم الدراسات واألبحاث موضوع الطفل العربي واأللعاب اإللكترونية القاتلة، 

في دراسة حتليلية قدمها الدكتور خالد صالح، في محاولة لسبر أغوار هذا اخلطر املتنامي بني 

األطفال، وطرح تصور لكيفية التصدي لتلك األلعاب، ودور احلكومات العربية واألسر واملعلمني 

واملعلمات ومؤسسات التنشئة االجتماعية في مواجهة تلك الظاهرة.

كما قدمت كل من الدكتورة أسماء امليرغني والدكتورة هويدا سيد أحمد دراسة جتريبية 

بعنوان فاعلية استخدام القصص االلكترونية في تنمية بعض القيم اخللقية واالجتماعية لطفل 

الروضة، مثل التعاون واملساعدة واالنتماء واملواطنة، والتسامح والرحمة واالحترام.

ويقدم الدكتور رضا عطية عرًضا لكتاب فن رواية القصة لألطفال للباحث األردني الدكتور 



11
مجلة الطفولة والتنمية -ع 32 / 2018

محمد فؤاد احلوامدة الذي يناقش مفهوم وأهمية أدب األطفال ومواصفات السرد املناسب للطفل. 

أشكر الكتاب والباحثني املشاركني في هذا العدد، وآمل أن يثري بتنوع موضوعاته املعرفة 

العلمية والرأي العام حول قضايا الطفولة املعاصرة، والشكر موصول كذلك إلى السادة أعضاء 

اللجنة العلمية املوقرة والسادة أسرة التحرير على ما يبذلونه من جهود مخلصة ساعدت وتساعد 

في االرتقاء مبجلة الطفولة والتنمية تصل لهذا املستوى العلمي األكادميي املتميز، وما تسهم به 

من إسهامات أكادميية في مجال تنمية الطفل العربي. 
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كلمة رئيس التحرير
د. سهير عبد الفتاح

القراء األعزاء 
ــى بعــض الظواهر  فــي هــذا العــدد اجلديــد مــن مجلتكــم نحــاول أن نتعــرف معكــم عل

ــل  ــم الطف ــو عال ــوم ه ــم الي ــوم. وعال ــم الي ــى عال ــها عل ــت نفس ــي فرض ــورات الت والتط

ــات  ــات واالتصــال والتقني ــورة املعلوم ــي ث ــرى بشــائره ف ــذي ن ــق للمســتقبل ال ــه الطري ألن

ــكان والزمــان. ــا بأجهــزة وأدوات ســحرية تكشــف لهــم امل ــزود أطفالن ــي ت ــة الت اإلليكتروني

ــا نشــفق  ــا أيًض ــره. لكنن ــم ن ــا ل ــيرون م ــم س ــم ألنه ــا أن نغبطه ــق أطفالن ــن ح فم

ــرات.  ــا للمغام ــح مفتوًح ــم وأصب ــع أمامه ــم اتس ــم ألن العال عليه

هل تعرفون أن ثلث مستخدمي اإلنترنت هم من األطفال الصغار والكبار؟ 

وهــذه األلعــاب اإلليكترونيــة التــي انتشــرت وأصبحــت متاحــة ومغريــة ينظــر لهــا كل 

طفــل بشــوق وينتظــر أن تكــون هديتــه. 

واملشــكلة أن هــذه األلعــاب الســحرية أصبحــت تنافــس اآلبــاء واألمهــات فــي التأثيــر 

ــى األطفــال وتزويدهــم باملعلومــات وتشــكيل عاداتهــم وأفكارهــم.  عل

واخلطــر األكبــر أن بعــض هــذه األلعــاب ميكــن أن يصبــح قاتــال كمــا ســتجدون فــي 

بحــث الدكتــور خالــد صــالح. 

غيــر أن الدكتــور مــراد وهبــه يطمئننــا فــي مقالتــه التــي يــرى فيهــا أن الطفــل يولــد 

بعقــل مكتمــل؟ والســؤال مطــروح، وهنــاك إجابــات أخــرى جتدونهــا فــي بقيــة املــواد التــي 

ــي  ــي مواجهــة العنــف ومــا ميكــن أن تؤديــه صحافــة الطفــل. وف تــدور حــول دور األدب ف

ــى العالــم الــذي يعيــش فيــه  هــذا امللــف الــذي نقدمــه عــن أدب الطفــل نتعــرف أيضــًا عل

ــروس.  األطفــال ال
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هل للطفل عقل مكتمل؟

د. مراد وهبة *

 الرأى الشائع أن الطفل بال عقل فى البداية، ولكنه مع التطور يبدأ العقل فى التكوين حتى 

يكتمل. وأنا على الضد من هذا الرأى الشائع. إذ الطفل، فى رأيى، يولد بعقل مكتمل، ولكنه ال يتضح 

لنا إال مع قدرة الطفل على اكتساب اللغة، إال أن هذا الوضوح املتأخر ال يدل على عدم وجوده إذ هو 

موجود منذ بداية مولده. وال أدل على ذلك من صراخ الطفل عند خروجه من الرحم؛ فهو ال يصرخ 

بسبب األلم إمنا بسبب التناقض الذى ولدته الدهشة من وجوده فى عالم جديد مغاير لعالم الرحم. 

وفى عبارة أخرى، ميكن القول إنه التناقض بني إحساسه باألمن وهو داخل الرحم، وإحساسه بعدم 

األمن وهو خارج الرحم. الطفل إذن منذ البداية فى حالة دهشة. والدهشة هى أساس التفلسف 

على نحو عبارة أرسطو فى كتابه "امليتافيزيقا". وهو أمر يستلزم أن يكون فيه عقل الطفل مكتماًل 

بالضرورة. وأظن أن هذه العبارة صادمة إال أن هذه الصدمة ميكن أن تزول بعد إثارة السؤال 

اآلتى:

كيف يفهم الطفل لغة هو يجهلها قبل أن يكتسبها؟
إنه يفهمها استنادًا إلى ما يراه من اإلشارات واالنفعاالت التى  تبدو على وجوه احمليطني 

به، وهو ال يلبث أن يترجمها بعقله ولكنه يعجز عن التعبير عنها لغوّيًا. وهو فى هذه الترجمة يوحى 

باملعنى إلى عقله. ومع التطور يتعلم الطفل كيف يربط لفظًا ما بشيء معني دون االستعانة باإلشارات 

واالنفعاالت، ثم يتعلم كيف يطلق لفظًا واحدًا على عدة أشياء فى آن واحد. وفى هذه املرحلة يتم 

تكوين املعانى الكلية، ومن ثم فإن الطفل يدرك أن االسم ليس من خصائص الشيء اجلوهرية، أى 

أن االسم يكون، فى هذه احلالة، مجرد رمز للمسمى. وفى هذه املرحلة أيضًا فإن اللغة ال تختلف 

عن سائر احلركات التى يؤديها الطفل إلحداث اآلثار؛ فهى وسيلة وأداة فى خدمة العقل. واخلالصة 

* أستاذ الفلسفة املتفرغ - جامعة عني شمس.
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أن مرحلة فهم اللغة سابقة على استخدامها. واملغزى هنا أن العقل هو رائد اللغة. وفى هذا السياق 

أقول إن " ضبط اللغة مرهون بضبط الفكر"، وعكس ذلك ليس بالصحيح. وهذا القول يفضى بنا 

إلى ضرورة إعادة النظر فى تدريس اللغة أًيّا كانت ومنها لغتنا العربية. فثمة رأى شائع فى تدريس 

اللغة العربية يكمن فى التركيز على قواعد النحو دون التركيز على قواعد العقل. وأنا على الضد 

من هذا الرأى الشائع ألن قواعد العقل سابقة على قواعد اللغة، بل إن قواعد العقل ميكن أن تكون 

مانعة من سقوط الطفل فى األخطاء اللغوية. وأنا قد انتهيت إلى هذه النتيجة عندما زرت معهد الصم 

والعمى فى مدينة زاجورسك وهى إحدى ضواحى موسكو. وهناك التقيت ميشريكوف العاِلم التربوى 

املسئول عن تعليم هؤالء األطفال، وكانت الفلسفة إحدى املواد املطلوب تعلمها من ِقبل الفالسفة 

السوفييت الذين يأتون إلى املعهد، الفينة بعد الفينة؛ إللقاء محاضرات فى الفلسفة من خالل أجهزة 

إلكترونية وسألت أحد األطفال عن انطباعاته الفلسفية فأجاب قائاًل:

الفلسفة هى علم التفكير، وهى أكثر العلوم جتريدًا. والفلسفة قدميًا كانت تشتمل على جميع 

العلوم. ولكن حديثًا بدأت العلوم تنفصل عنها وتستقل. وانحصرت الفلسفة فى مسألة واحدة هى 

مسألة احلقيقة.

ومع ذلك كله فقد كان ثمة خالف بينى وبني ميشريكوف فى مسألة العقل املكتمل عند الطفل؛ 

إذ كان رأيه أنه ليس ثمة وجود مسبق للعقل وإمنا هو يوجد ويتكون بفضل استخدام الطفل لألشياء 

استخدامًا إنسانّيًا. وكان سؤالى على النحو التالى: َمِن الذى علَّم االنسان البدائى استخدام األشياء 

استخدامًا إنسانيًا؟ وكان جوابى أن االنسان منذ مولده وهو على وعى خفى بأسلوب مواجهة 

احلياة، وهو أسلوب يعتمد على التجريد أكثر من اعتماده على التجريب. والتجريد قائم فى القدرة 

على تكوين العالقات. ومن ثم فإنه ليس فى اإلمكان إدراك الظواهر من حيث هي، ولكن من حيث 

هى فى عالقة مع. ومعنى ذلك أنه ليس ثمة وجود لظاهرة مستقلة ال فى الطبيعة وال فى املجتمع. 

ومن هنا تنشأ عالقة عضوية بني ما هو مجرد وما هو عينى، أى عالقة متشابكة ومتداخلة. وبفضل 

هذا التشابك والتداخل يبزغ اإلبداع لكى يدفع هذه العالقة إلى االرتقاء نحو مستويات أعلى. ومن 

هنا ميكن القول إن االبداع فى صميم تكوين العقل منذ مولد الطفل. وقد يقال فى الرد على هذا 

القول بندرة املبدعني. وهنا يلزم إثارة هذا السؤال: ما سبب هذه الندرة؟ سببها فى رأيى مردود 

إلى إدخال الطفل فى نسق مغلق يرتكز على املوروث مبا ينطوى عليه من محرمات ثقافية؛ فتتوارى 

الدهشة وميتنع التفلسف ومن ثم يختفى اإلبداع. ومن هنا ميكن القول إن الطفل قابل لإلبداع كما 
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أنه قابل إلبطال اإلبداع عندما يحاصر الطفل باملتعصبني للموروث والذين يحاولون دفع هذا املوروث 

إلى عقل الطفل منذ بداية العملية التربوية فى األسرة ومن بعدها إلى املدرسة حتى يستقيم مسلكه، 

ولكنه فى هذه احلالة لن يكون أمامه سوى محاكاة اآلخرين؛ ومن ثم يختنق اإلبداع.

وتأسيسًا على ذلك كله ميكن القول إنه من الالزم إعادة تقييم األسلوب التربوى التقليدى فى 

التعامل مع الطفل بحيث يظل محافظًا على حالة الدهشة؛ وبالتالى على حالة التساؤل التى تستهوى 

الطفل فى استهوائه حلالة التطور بفضل قدرة عقله على اإلبداع. وكل ذلك ليس ممكنًا من غير اقتناع 

بأن للطفل عقاًل مكتماًل. 
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الطفل العربي واأللعاب اإللكترونية القاتلة: 

دراسة تحليلية

د. خالد صالح حنفي محمود *

مقدمة: 
يعيش العالم ثورة املعلومات والتقنيات اإللكترونية وبقدر إسهاماتها في تقدم املجتمعات فإنها 

تشكل في الوقت نفسه خطرًا متزايدًا على املجتمعات النامية بدايًة من العادات واملمارسات والسلوك 

إلى سلم القيم ومنط احلياة، فعملية التنشئة االجتماعية تواجه سلسلة من املؤثرات التي تؤثر في 

تنشئة األطفال من عمليات برمجة وتخطيط ومنهجية معينة حيث اتخذت لها مواقع أكثر جاذبية 

وأخطر في تشكيل القيم وتكوين الهوايات الثقافية واحلضارية التي تتمثل في الثقافة اإللكترونية.

وقد أدى االنتشار الواسع لأللعاب اإللكترونية ووجودها في كل بيت تقريبًا إلى أنها أصبحت 

ال ميكن االستغناء عنها أو جتاهلها ال سيما في ميدان صقل شخصية الطفل وقولبتها وثقافته 

وإقناع اآلخرين في مراحل العمر األخرى بانتهاج قيم واجتاهات متنوعة من خالل ما يتعلمه من 

هذه األلعاب من مفيد ومضر، وهي بذلك تنافس دور األسرة واملجتمع في التنشئة االجتماعية لألفراد 

في عصر العوملة وما يشهده العالم من تطورات مذهلة في الفضاءات اإللكترونية. )حسن، 20١5، 

ص 334(.

وقد أوضح تقرير اليونيسف "حال األطفال لعام 20١٧" أنهم واملراهقني ميثلون ثلث مستخدمي 

اإلنترنت على مستوى العالم، وأن الشباب ما بني ١5 إلى 24 سنة هم الفئة العمرية األكثر وصواًل 

لون باإلنترنت مقابل 4٨% بالنسبة  لإلنترنت؛ فعلى مستوى العالم، فإن نسبة ١٧% من تلك الفئة ُموصَّ

إلى مجموع السكان، وأنه في بعض البلدان، يكون معدل استخدام اإلنترنت بني األطفال دون ١5 

سنة مماثاًل للمعدل عند البالغني فوق 25 سنة، فقد صار استخدام الطفل لإلنترنت أمرًا غاية فى 

السهولة، خصوصًا مع توافر وانتشار الهواتف الذكية فى أيدي األطفال، والتى كرست كما يشير 

التقرير"ثقافَة غرفة النوم"؛ حيث أصبح الوصول لإلنترنت بالنسبة إلى كثير من األطفال أمرًا سهاًل 

* أستاذ مساعد أصول التربية - كلية التربية - جامعة اإلسكندرية.
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)UNICEF, 2017, p.6( .وفردّيًا بصورة أكبر من املاضي، وأصبحوا أقّل خضوعًا ملتابعة الكبار

وأوضحت دراسة منظمة كومون سينس ميديا )20١5( أن األطفال فى املرحلة العمرية ما 

بني ثماني سنوات واثنتى عشرة سنة يقضون ست ساعات يومّيًا فى املتوسط على مواقع التواصل 

األطفال  يقضيه  الذى  الوقت  مقدار  أن  سينس  لكومون  أخرى  دراسة  أظهرت  كما  االجتماعي. 

البالغون من العمر ثماني سنوات فأقل على مواقع التواصل االجتماعي تضاعف من )١5( دقيقة 

يومّيًا فى عام )20١3( إلى )4٨( دقيقة يومّيًا فى عام )20١٧(.

)The Common Sense Consensus, 2017, p.2(

أو  والقومية  الدينية  الوطنية،  وانتماءاتهم  سكناهم  مناطق  اختالف  على  العالم  أطفال  إن 

اللعب لسد حاجتهم هذه. حيث  إلى  بالفعل  ويبادرون  اللعب  إلى  الشعائرية، يشعرون بحاجتهم 

يلجأ األطفال ملختلف األلعاب لسد هذه احلاجات وإشباع الرغبات، ومن بني هذه األلعاب والتي 

تعد األوسع انتشارًا واألكثر استعماالً هي األلعاب اإللكترونية التي تتميز عن الوسائل الترفيهية 

األخرى مثل التلفزيون، الراديو، وغيرهما، بأنها وسائط ترفيهية تسمح لالعب باالنخراط حركّيًا في 

السيناريو املقدم والتحكم في احمليط. )فالق، 200٩، ص٨(.

إن هذا االنتشار الواسع لأللعاب اإللكترونية وزيادة الساعات التى يستغرقها األطفال في 

اللعب، بدآ يثيران التساؤالت من قبل املربني وعلماء النفس وعلماء االجتماع حول آثارها سواء 

النفسية منها أم االجتماعية وأصبح هذا املوضوع مثار جدل قائم بني العلماء فيما يخص سلبياتها 

وإيجابياتها، فاللعبة اإللكترونية ليست تسلية بريئة بل هي وسيلة إعالمية تتضمن رسائل مشفرة 

ومرمزة يهدف املرسل من خاللها إلى حتقيق أهداف وغايات ثقافية وسياسية ودينية، فقواعد اللعبة 

تفرض على الالعب تقمص األدواراملفروضة عليه وانغماسًا في واقع معني من احلرب الفكرية أو 

العسكرية أو الثقافية أو اإليديولوجية، كما تكمن اخلطورة أيضًا في إمكانية تقريب الالعب بني 

اخليال والواقع إلى درجة أنه يحاول تطبيق مضامني هذه األلعاب في حياته اليومية؛ مما يعني تنميط 

السلوك على النحو الذي يرغب فيه صانعو هذه األلعاب. )قويدر، 20١2، ص ١6(

ولأللعاب اإللكترونية وظائف متعددة فهي تسهم في عملية التنشئة والتعلم وتهيئ األطفال للحياة 

االجتماعية وتعدهم للتعامل مع الظروف الطارئة والتكيف معها، كما جتعلهم مسئولني عن أنفسهم 

في أثناء اللعب، فاأللعاب اإللكترونية لها جوانب إيجابية في تنمية مهارات الدقة واملتابعة والتركيز 

والقدرة على التكيف مع املدرسة والتكيف مع مجتمعهم. )الشحروري، 200٨(.

 )Byron, 2008, p.2( .وتتيح األلعاب اإللكترونية فرصًا لالستمتاع واملرح والنمو



23
مجلة الطفولة والتنمية -ع 32 / 2018

وقد كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون بجامعة كاتالونيا املفتوحة في إسبانيا ومستشفى 

ماساتشوستس العام بالواليات املتحدة في سياق مشروع بحثي كبير يدرس كيفية حتسني اإلدراك 

البشري أو املهام املعرفية األخرى عبر استخدام ألعاب الفيديو أو تقنيات حتفيز الدماغ التي تعتمد 

على حفز اخلاليا أو الشبكة العصبية في الدماغ باستخدام تيار كهربائي ألغراض عالجية أو بحثية. 

وتابع الباحثون فيها نتائج )١١6( دراسة علمية ُأجريت في هذا الشأن، بينها )22( دراسة رصدت 

التغيرات الهيكلية التي تطرأ على الدماغ، وراقبت )٩4( دراسة التغيرات التي حتدث في وظائف 

الدماغ أو السلوك، فوجدوا أن ألعاب الفيديو ميكن أن تغير من كيفية أداء الدماغ، وحتى هيكله، كما 

ميكنها أن تؤثر على اهتماماتنا وأن تغير مناطق الدماغ املسئولة عن االنتباه واملهارات البصرية، 

وجتعلها أكثر كفاءة. 

وفي السياق ذاته، كشفت دراسة علمية أملانية ُنشرت في مجلة "الطب النفسي اجلزيئي" أن 

لعبة "سوبر ماريو"، إحدى أجنح ألعاب الفيديو وأكثرها انتشاًرا عبر أجهزة نينتندو اليابانية، 

الذاكرة  وتدريب  االجتاهات  عن  املسئولة  السيما  الدماغ،  في  املناطق  بعض  تقوية  إلى  تؤدي 

 )American Psychiatric الدقيقة.  احلركية  املهارات  إلى  إضافة  اإلستراتيجي،  والتخطيط 

Association, 2013(

لكن في املقابل، تشير الدراسة إلى أنه ميكن أللعاب الفيديو أيًضا أن تتسبب في اإلصابة مبا 

يسمى »اضطراب ألعاب اإلنترنت« )Internet Gaming Disorder )IGD؛ إذ إنها حُتِدث تغيرات 

وظيفية وهيكلية في نظام املكافآت العصبية لدى مدمنيها. ووفق القائمني على الدراسة، وتاثل هذه 

التغيرات العصبية تلك التي تظهر في اضطرابات اإلدمان األخرى مثل إدمان الكحول والتدخني 

وغيرهما.

وقد حاولت العديد من الدراسات الكشف عن اآلثار اإليجابية والسلبية لأللعاب اإللكترونية 

ومنها:

دراسة القليني )١٩٩5( اآلثار السلبية لبعض األلعاب املستحدثة على الطفل املصري. وهدفت   -

إلى التعرف على اآلثار السلبية لبعض األلعاب وحتديد املوضوعات التي تتناولها األلعاب أكثر 

اخللفية  مالمح  بعض  على  والتعرف  األلعاب،  هذه  بناء  في  املتضمنة  والعناصر  غيرها،  من 

الدراسة على )24(  الذين ميارسون هذه األلعاب، وقد طبقت  االجتماعية والثقافية لألطفال 

نادي فيديو وعلى )30 - 35( لعبة إلكترونية وبلغت عينة البحث )40( حالة موزعة على سنوات 
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الدراسة اإلعدادية، وقد استخدمت املالحظة واستمارة حتليل املضمون، وتوصلت الدراسة إلى 

أن األلعاب اإللكترونية لها تأثير خطير على األطفال ببث مضامني ثقافية تختلف عن مضامني 

مجتمعهم، ومن ثم ضعف انتمائهم إلى وطنهم.

-  دراسة دين و كالو )Feng Din & Josephin Calao, 2001( حول تأثيرات ألعاب الفيديو 

التربوية على إجناز أطفال مرحلة الروضة، وقام الباحثان باختيار عينة عشوائية قوامها )4٧( 

طفاًل في مرحلة رياض األطفال لعبوا )Lightspan( إلتقان مهارات الرياضيات، وكان من أهم 

نتائج الدراسة وجود فروق ذات دالة بني القياسات القبلية والقياسات البعدية فيما يتعلق باستخدام 

اللعبة لتعليم الرياضيات ؛ حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أن األطفال الذين استخدموا اللعبة 

لتعليم الرياضيات هم أفضل لتعلم الدرس من أقرانهم الذين لم يستخدموها، والبد أن تكون بيئة 

اللعب بيئة مشجعة متوفرة لكي تثري مهارات التفكير بدالً من إعطاء الطالب االستنتاج مباشرة. 

النفسي  اإلدراكي  التطوير  على  تساعد  باحلاسوب  املتعلقة  التقنية  استعمال  تأثير  أن  وكما 

االجتماعي لدى الطفل، فقد أشارت النتائج إلى أن من استخدم اللعبة كان لديه فهم أفضل وربط 

للمسائل احلسابية بشكل أكثر ممن لم يستخدم اللعبة، وأوضحت النتائج أن اهتمام األطفال 

الذكور باللعبة أكثر من اهتمام األطفال اإلناث بها.

دراسة غامن )2004( القلق لدى مستخدمي األلعاب اإللكترونية، وهدفت إلى التعرف على مستوى   -

القلق لدى األطفال من مستخدمي األلعاب اإللكترونية، والتعرف على داللة الفروق في القلق بني 

األطفال الذكور من ممارسي األلعاب اإللكترونية وغير املمارسني. واقتصر البحث على تالميذ 

من املدارس االبتدائية بأعمار )٩-١2(، وبلغت العينة )450( ومتَّ بناء مقياس القلق. وقد أسفرت 

نتائج الدراسة عن أن عينة املمارسني ظهرت لديهم أعراض قلق عند مقارنتهم بغير املمارسني، 

وأن األطفال يكونون غير مدركني وواعني لبعض األفكار التي حتملها األلعاب اإللكترونية، والتي 

تنمي العدوانية وجتعلهم يكتسبون سلوكيات مثل العنف.

دراسة سيشيرييلو وكورى أسعد )Cicchirillo & Chory- Assad, 2005( عن مدى تأثير   -

لعبة الفيديو على األفكار والسلوك العدواني ألطفال املرحلة االبتدائية، وقد استخدم الباحثان 

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

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

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

برنامج األلعاب اإللكترونية فيما يتعلق مبستوى منو سلوك العنف لدى األطفال لصالح املجموعة 
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التجريبية؛ مما يدل على أن البرنامج املقترح له تأثير إيجابي وهو اإلسهام في اختيار البرامج 

والتوجيه على ذلك.

دراسة اليعقوب )200٩( "دور األلعاب اإللكترونية املنزلية في تنمية العنف لدى طفل املدرسة   -

االبتدائية"، وهدفت إلى معرفة العالقة بني األلعاب اإللكترونية وسلوك العنف لدى األطفال وبني 

األلعاب وجنس الطفل، ومعرفة العالقة بني املناطق التعليمية في سلوك العنف املوجود، وانتشار 

األلعاب ومعرفة املستوى التعليمي بالنسبة إلى الوالدين وانتشار األلعاب والتعرف على املدة 

الزمنية التي يقضيها الطفل في اللعب ودرجة العنف، وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي، 

أداة لقياس العنف لدى األطفال وطبقت على عينة الدراسة التي بلغت )43٧( ولي أمر، و)١42( 

طفاًل وطفلة في عمر)٧( سنوات، و )١52( طفاًل وطفلة في عمر )٨( سنوات و )١42( طفاًل وطفلة 

في عمر )٩( سنوات، واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وأوضحت النتائج أن األلعاب 

حتمل في طياتها بعض القيم التي تناهض العادات والتقاليد األصيلة واألفكار اإليجابية، والتي 

تكرس العنف، وأن األلعاب اإللكترونية تبرز ظواهر سلبية منها العزلة االجتماعية وعدم التكيف 

مع اآلخرين، وعدم فتح املجاالت للحوار أو تقبل اآلخرين، والتي تعد مناهضة للمواطنة وتكرس 

العنف.

وهدفت  العدواني"،  بالسلوك  وعالقته  اإللكترونية  األلعاب  في  "العنف   )20١١( دراسة جاسم   -

إلى التعرف على أنواع األلعاب اإللكترونية والنظريات املفسرة للسلوك العدواني، والكشف عن 

السلوك العدواني للتالميذ الذين ميارسون األلعاب اإللكترونية والكشف عن العالقة بني سلوك 

املمارسني لأللعاب اإللكترونية والسلوك العدواني للتالميذ، وقد استخدمت الدراسة مقياس السلوك 

العدواني. وتوصلت إلى أن األلعاب اإللكترونية من أهم املسببات للعديد من املشكالت األسرية 

واالجتماعية والدراسية والنفسية، ومن أهم املسببات حلدوث السلوك العدواني واألساليب العنيفة 

في تعاملهم مع اآلخرين.

دراسة أبو وزنة )20١١( "عالقة إدمان األلعاب اإللكترونية بالتكيف املدرسي واالجتماعي"، وهدفت   -

إلى التعرف على مستوى إدمان األلعاب اإللكترونية من خالل تقسيم العينة إلى مدمنني وغير 

مدمنني ومن ثم تصنيفهم إلى مستويات )عاٍل- متوسط- منخفض(، وما إذا كانت درجتا التكيف 

وقامت  اإللكترونية،  األلعاب  إدمان  مستوى  باختالف  تختلفان  املدرسي  والتكيف  االجتماعي 

الباحثة بتعريب مقياس )يوجن لإلدمان( ومقياس التكيف املدرسي ومقياس التكيف االجتماعي، 

وبلغت العينة )4٨3( ، وأظهرت النتائج أن نسب املدمنني لأللعاب اإللكترونية تثل )3٩( بني أفراد 



26
مجلة الطفولة والتنمية -ع 32 / 2018

العينة، وأظهرت وجود عالقة بني إدمان األلعاب اإللكترونية والتكيف االجتماعي.

دراسة قويدر )20١2( "أثر األلعاب اإللكترونية على السلوكيات لدى األطفال". وهدفت إلى معرفة   -

واقع األلعاب اإللكترونية بني أوساط األطفال اجلزائريني. ومحاولة الوصول إلى الكشف عن 

مختلف اجلوانب احمليطة بهذه الظاهرة قصد اإلسهام في احلد من شدة عنفوانها كخطوة أولى، 

والبحث عن أهم أسباب تفاقمها وأثرها على السلوك للوصول إلى احلد من تأثيراتها السلبية 

والتقليل من انتشارها. ومعرفة مدى تأثير األلعاب اإللكترونية على سلوكيات األطفال. وطبقت 

الدراسة على عينة من األطفال في أعمار)٧-١2(، واستخدمت بطاقات املالحظة واملقابلة وأسفرت 

الدراسة عن تأثير األلعاب اإللكترونية على سلوك األطفال فهي تعمل بتخطيط من صانعيها على 

زرع السلوك العدواني في شخصية الطفل، كما أن تنامي السلوك العدواني لدى الطفل جراء 

املمارسة املتكررة لهذه األلعاب يجعله فردًا مييل إلى اجلرمية والقتل بطريقة الشعورية، وخطورة 

هذه األلعاب على السلوك والقيم والتقاليد والدين، وتكوين أجيال تتميز بالعنف والعدوانية.

- دراسة الهدلق )20١3( وهدفت إلى التعرف على إيجابيات وسلبيات األلعاب اإللكترونية ودوافع 
الوصفي،  املنهج  الرياض، واستخدمت  العام مبدينة  التعليم  ممارستها من وجهة نظر طالب 

الثالثة  الدراسة  إعداد استبانة موزعة على محاور  الدراسة علىي )35٩( طالبًا، ومتَّ  وطبقت 

وتوصلت إلى عدد من النتائج أهمها أن هناك بعض العوامل التي تدفع طالب التعليم العام 

إلى ممارسة األلعاب اإللكترونية مثل السعي للفوز واملنافسة والتحدي وحب االستطالع، وأن 

األلعاب اإللكترونية تسهم في حتسني بعض املهارات االجتماعية واألكادميية لدى الالعبني مثل 

مهارة البحث عن املعلومات ومهارة التفكير الناقد ومهارة حل املشكالت، وأن اآلثار السلبية 

لأللعاب اإللكترونية متَّ تصنيفها إلى ست فئات أضرار دينية وسلوكية وأمنية وصحية واجتماعية 

اجلوانب  بأهم  األمور  وأولياء  التربويني  إحاطة  بضرورة  الدراسة  وأوصت  وعامة،  وأكادميية 

اإليجابية واجلوانب السلبية لأللعاب اإللكترونية؛ وذلك بهدف العمل على تعزيز اجلوانب اإليجابية 

واحلد من آثار اجلوانب السلبية.

- دراسة حجازي )20١٧( "أثر األلعاب اإللكترونية على مستوى العنف عند األطفال من وجهة 

نظر أولياء األمور في ضوء بعض املتغيرات الدميوجرافية"، وهدفت إلى التعرف على أثر األلعاب 

اإللكترونية على مستوى العنف من وجهة نظر أولياء األمور باحملافظات الشمالية في فلسطني، 

واستخدم استبيان مع عينة الدراسة املكونة من )١50( ولي أمر فى )طولكرم، ونابلس، وجنني(، 

وأوضحت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية ملستوى العنف عند األطفال نتيجة 
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ممارستهم األلعاب اإللكترونية تعزى إلى متغير العمر فكلما صغر عمر الطفل زاد تأثره باأللعاب 

اإللكترونية، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية تبًعا ملتغير دخل األسرة، وكلما زاد مستوى دخل 

األسرة زاد إنفاقها على األلعاب اإللكترونية، وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 

العنف لدى األطفال نتيجة ممارستهم األلعاب اإللكترونية تبًعا ملتغير احملافظة أو ملتغير املستوى 

التعليمي، وأن األلعاب اإللكترونية تصيب األطفال بتبلد اإلحساس باآلخرين، وتدعم ممارستهم 

العنف فيما بعد.

ويتضح من الدراسات السابقة تنوع نتائج الدراسات، مثل دراسة )الهدلق، 20١3(، ودراسة 

)دين وكالو، 200١( في تأكيدها على أن األلعاب اإللكترونية لها العديد من الفوائد واإليجابيات إذا 

ما أحسن استخدامها بوجود ضوابط محددة، ومتابعة اآلباء واألمهات، كما أن هناك العديد من 

الدراسات كدراسة )قويدر،20١2(، ودراسة )أبو وزنة، 20١١(، ودراسة )جاسم، 20١١(، ودراسة 

)اليعقوب، 200٩(، ودراسة )القليني، ١٩٩5( ، و)دراسة سيشيرييلو وكورى أسعد، 2005( التى 

أكدت على السلبيات التى تنجم عن األلعاب اإللكترونية، واإلفراط فى ممارستها مبا يفوق مزايا 

ممارستها، وأن هذه األلعاب تستهدف باألساس األطفال واملراهقني، وتؤثر سلًبا أو إيجاًبا على 

شخصية الطفل. واعتمدت هذه الدراسات على استخدام املقابالت وبطاقات املالحظة واستمارات 

حتليل املضمون، كأدوات للدراسة، وحتاول هذه الدراسة طرح تصور مقترح لكيفية التصدي لأللعاب 

اإللكترونية اخلطيرة والقاتلة كألعاب "احلوت األزرق" و"مرمي" و"جنية النار" وغيرها والتى انتشرت 

فى الكثير من دول العالم العربي، وتسببت فى مقتل الكثير من األطفال وإصابة آخرين بأضرار 

نفسية وجسدية، وهذه األلعاب لم تقم أى دراسة عربية حتى اآلن بتناولها نظًرا إلى حداثتها، وقلة 

املعلومات والبيانات املتناولة منها. وهذه األلعاب قد أثارت الفزع واخلوف في املجتمعات العربية، 

ومنعتها اجلهات القضائية في العديد من الدول العربية، كما أصدرت العديد من املؤسسات الدينية 

اإلفتاء  دار  عن  الصادرة  الفتوى  ومنها  وممارستها،  األلعاب  هذه  م  حُترِّ التي  الفتاوى  الرسمية 

املصرية فى 5 إبريل 20١٨ بتحرمي لعبة احلوت األزرق خلطورتها على اإلنسان. )املركز اإلعالمي 

بدار اإلفتاء املصرية، 4-5-20١٨(.

مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

من مصادر  مهّمًا  ومصدًرا  مجتمعنا،  في  واقعية  ظاهرة  اإللكترونية  األلعاب  أصبحت  لقد 

التنشئة االجتماعية ملا لها من تأثير مباشر على سلوكيات األفراد، ومع تنوع األلعاب فإنها جذبت 
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انتباه األطفال والناشئة حيث يقضون أوقاتًا طويلة في ممارستها، فلهذه الوسيلة التأثير الكبير على 

عقول األطفال والناشئة وعلى جوانب حياتهم، وانتشارها في اآلونة األخيرة يعد من أهم املسببات 

للعديد من املشكالت املجتمعية. )احلمداني، 20١١، ص5٧(.

والسؤال الذي يطرح نفسه : إلى أي مدى تؤثر األلعاب اإللكترونية العنيفة التي يفضل األطفال 

ممارستها على تشكيل وعي ثقافي جديد في إطار حترير قوانني املنافسة التجارية واألسواق احلرة 

ملنتجات اإلبداع الثقافي، وانتشار قيم ثقافة ترفيهية من خالل ألعاب حتفل مبغامرات اجتياز الواقع 

وكسر رموزه وأعرافه الثقافية وتكريس ممارسات عنيفة وعبثية، وتسابق محموم على نشر العنف 

الكثير من األلعاب  واإلرهاب واإلباحية عبر مختلف األلعاب اإللكترونية، وخصوًصا مع انتشار 

العنيفة واخلطيرة التى أدت إلى موت وانتحار العشرات من األطفال واملراهقني في العالم وعلى 

املستوى العربي، وإصابة العشرات منهم باألضرار النفسية واجلسدية، ومنها لعبة "احلوت األزرق"، 

و"لعبة مرمي"، و"لعبة البوكيمون جو"، و"لعبة جنية النار"، وغيرها من األلعاب التى تثل تهديًدا لسالمة 

األطفال في العالم العربي، وأضحت ظاهرة في حاجة إلى البحث والتحليل؟

ومن ثم سعت الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال اآلتي: 

وانتحار  قتل  إلى  أدت  التى  القاتلة  اإللكترونية  األلعاب  ظاهرة  مواجهة  ميكن  كيف 
العربي؟ العالم  أنحاء  يف  األطفال  من  الكثير  وإصابة 

وتتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة اآلتية:

١- ما مفهوم األلعاب اإللكترونية وخصائصها؟

2- ما أنواع األلعاب اإللكترونية وتصنيفاتها؟

3- ما مزايا وعيوب األلعاب اإللكترونية؟

4- ما واقع استخدام الطفل العربي لأللعاب اإللكترونية؟

5- ما أبرز األلعاب اإللكترونية اخلطيرة والقاتلة، وما مضمونها؟

6- ما التصور املقترح ملواجهة األلعاب اإللكترونية القاتلة ؟

أهمية الدراسة:
تأتي أهمية الدراسة من تعاملها مع ظاهرة عاملية انتقلت إلى العالم العربي، تتمثل فى إدمان 

آالف األطفال واملراهقني العرب األلعاب اإللكترونية باختالف أنواعها، وما يحمله ذلك االستخدام من 

مخاطر عدة، السيما أنها ألعاب خطيرة وقاتلة كلعبة احلوت األزرق، ولعبة مرمي، ولعبة اجلنية النارية، 
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والتى كان من آثارها انتحار الكثير من األطفال فى الدول العربية، وإصابة العشرات باألضرار 

والدراسة ووضع تصور  بالتحليل  الظاهرة  تناول هذه  الذى يستدعى  األمر  والنفسية؛  اجلسدية 

مقترح لكيفية تعامل احلكومات واألسر ومؤسسات التنشئة االجتماعية العربية مع هذه الظاهرة 

قبل تفاقمها. كما تزداد أهمية الدراسة مع ندرة البحوث والدراسات عن األلعاب اإللكترونية القاتلة 

كظاهرة على املستوى العربي؛ نظرًا إلى حداثتها، وبداية انتشارها فى السنوات األخيرة، وأغلب 

ما دار حول هذه الظاهرة ليس سوى انطباعات وآراء في الصحف واملجالت واملواقع اإللكترونية.

أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة احلالية إلى حتقيق األهداف اآلتية:

١- حتديد مفهوم وخصائص األلعاب اإللكترونية.

2- التعرف على أنواع األلعاب اإللكترونية.

3- حتديد مزايا وسلبيات األلعاب اإللكترونية.

3- طرح تصور لكيفية التعامل مع األلعاب اإللكترونية باختالف أنواعها.

منهج الدراسة: 
تندرج هذه الدراسة في إطار البحوث الوصفية التي تستهدف حتليل وتقومي خصائص مجموعة 

معينة، أو موقف اجتماعي معني، ودراسة احلقائق الراهنة املتعلقة بظاهرة ما، وهو منهج يلجأ إليه 

الباحث عندما يكون على علم بأبعاد أو جوانب الظاهرة التي يريد دراستها نظرًا إلى توفر املعرفة 

بها من خالل بحوث استطالعية أو وصفية سبق أن أجريت على هذه الظاهرة، إال أنه يريد التوصل 

إلى معرفة دقيقة وتفصيلية عن عناصر الظاهرة - موضوع البحث تفيد في فهم أفضل لها أو في 

وضع سياسات أو إجراءات مستقبلية خاصة بها، ويهدف املنهج الوصفي إلى وصف الظاهرة - 

محل الدراسة وتشخيصها وإلقاء الضوء على جوانبها املختلفة، وجمع البيانات الالزمة عنها مع 

فهمها وتفسير النتائج، وأخيرًا الوصول إلى االستنتاجات واستخدامها لألغراض احمللية أو القومية. 

)شفيق، ١٩٩٨، ص 23(.

واعتمدت الدراسة على حتليل الدراسات والبحوث السابقة، والتقارير العاملية حول األلعاب 

اإللكترونية، وانتشارها واستخدامها وتطورها، وتقارير وسائل اإلعالم حول األلعاب اإللكترونية 

اخلطيرة والقاتلة واألضرار التى نتجت عنها، وتأسيًسا على ذلك متَّ بناء التصور املقترح للتصدى 

لأللعاب اإللكترونية اخلطيرة والقاتلة من قبل احلكومات العربية، ومؤسسات التنشئة االجتماعية، 

واآلباء واألمهات واملعلمني.
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مصطلحات الدراسة:
اللعب Play: يعرف اللعب لغوّيًا، كما ورد في القاموس احمليط، بأنه مصدر للفعل لعب ومعناه   n

، وهذا يعني انتفاء صفة اجلدية عن اللعب بعكس العمل، كما يتضمن مفهوم اللعب، كما  ضد َجدَّ

جاء في قاموس املنجد، املزاح وهو فعل يقصد به اللذة أو التنزه، مبا ال ُيجدي معه نفًعا.

فاللعب عبارة عن نشاط جسمي أو فكري تتم املبادرة إليه من أجل التسلية، والترفيه، وااللتذاذ،   

والتنفيس عن الطاقة الفائضة في اجلسم، وهو - في حقيقته - نشاط خاص بأوقات الفراغ 

النهائية.  اليومية املألوفة؛ بغض النظر عن نتيجته  يهدف إلى التسلية والنأي عن النشاطات 

)موثقي، 2004، ص ١3(

األلعاب اإللكترونية Electronic Game : تعرف األلعاب اإللكترونية فى هذه الدراسة بأنها   n

"برامج وتطبيقات سمعية بصرية تفاعلية هدفها األول تسلية مستخدميها، وتعتمد فى إنتاجها 

على تكنولوجيا احلاسب اآللي".

األلعاب اإللكترونية القاتلة:  يقصد بها فى هذه الدراسة مجموعة من البرامج والتطبيقات   n
اإللكترونية التى تؤدى ممارستها إلى مقتل الطفل أو تهديد سالمته وإصابته بأضرار نفسية أو 

جسدية أو االثنني مًعا، ومنها على سبيل املثال: "لعبة احلوت األزرق"، و"لعبة مرمي"، و"لعبة جنية 

النار"، وغيرها من األلعاب التى تؤذي الطفل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

اإلطار النظري
أواًل: مفهوم األلعاب اإللكرتونية: 

يعد اللعب الوسيلة الطبيعية في تفهم مشكالت احلياة التي حتيط بالطفل والتي تفرض نفسها 

عليه بني حلظة وآونة، فعن طريق اللعب يكتشف الطفل البيئة التي يعيش فيها، ويوسع من معلوماته 

عنها ويزيد من مهارته ويعبر عن أفكاره ووجدانه. كما أن للعب أهمية بالغة في حتقيق الصحة 

النفسية لدى الطفل؛ لذلك يجب إتاحة كل الفرص املواتية لكي ميارس الطفل ألعابه وفقًا ملستواه 

وميله اخلاص ومشاركته في اللعب خصوصًا من طرف اآلباء واألمهات بني احلني واآلخر لتوجيه 

سلوكه في أثناء اللعب، وهذا ما يشعره بالسعادة والفرح وبأنه محل إعجاب وتقدير من طرفْيهما. 

)كركوش، 200٨، ص24(

وينبغي أن ال ننسى أيضًا أن اللعب يساعد الطفل خالل عملية حتول الشخصية وهو عامل مؤثر 

للغاية في منو الطفل ونضوجه، وكذلك في تكامله اجلسمي العضلي أو التنفيس عن الطاقة الفائضة 

في جسمه مما يزيح عنه احلوافز املكبوتة؛ االضطراب، سوء اخللق، االنفعال واملشاغبة.



31
مجلة الطفولة والتنمية -ع 32 / 2018

ومع التطور فى املجتمع تطورت أدوات اللعب ووسائله فلم يعد اللعب التقليدي يجذب انتباه 

األطفال، فانتشرت األلعاب اإللكترونية بفعل التطور السريع فى الوسائل التكنولوجية املختلفة، ولم 

يعد بيت يخلو منها؛ ملا تتمتع به من خصائص جاذبة خصوصًا لألطفال وملا تتحلى به منتشويق 

ومغامرة يالمسان احتياجات الطفل فى هذه املرحلة العمرية. واأللعاب اإللكترونية كبقية األلعاب لها 

محاسنها ولها عيوبها، ولكن نوع األلعاب املستخدمة واملمارسات املصاحبة لها هما اللذان يكمن 

فيهما الضرر.

وأوائل  الستينيات  فترة  فى  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  اإللكترونية  األلعاب  وقد ظهرت 

السبعينيات وانتشرت فى السنوات الالحقة نتيجة التطور التكنولوجي، وآليات ووسائل العوملة، وتقدم 

وسائل االتصال واإلنترنت، وصناعة احلاسب اآللي والهاتف احملمول، وحملت العديد من املسميات 

PC- وألعاب الكمبيوتر ،Digital-games واأللعاب الرقمية ،Video-games ومنها ألعاب الفيديو

.Mobile-games وألعاب الهاتف احملمول ،Online-games وألعاب اإلنترنت ،games

وتشمل األلعاب اإللكترونية جميع أنواع األلعاب املتوفرة على هيئات إلكترونية وتشمل ألعاب 

 Salen( .احلاسب واإلنترنت وألعاب الفيديو، وألعاب الهواتف النقالة وألعاب األجهزة الكفية احملمولة

)& Zimmerman, 2004, 80

وهي نوع من األلعاب احلديثة األكثر شعبية في العالم والتي تعرض على شاشة التلفاز "ألعاب 

الفيديو" أو على شاشة احلاسوب "ألعاب احلاسوب"، والتي تلعب أيضًا على أجهزة خاصة بها أو في 

قاعات األلعاب اإللكترونية املخصصة لها، بحيث تزود هذه األلعاب الفرد باملتعة من خالل استخدام 

اليد مع العني "التآزر البصري احلركي" أو استخدام اإلمكانات العقلية، وهذا يكون من خالل تطوير 

البرامج اإللكترونية. )قويدر،20١2، ص١١٩(

وتعرفها موسوعة ويكيبيديا )20١٨( بأنها أى لعبة توظف اإللكترونيات خللق نظام تفاعلي ميكن 

)Wikipedia, 2018(.للفرد أن ميارس اللعب من خالله، ومن أكثر صورها شيوًعا ألعاب الفيديو

ثانيًا : نشأة األلعاب اإللكرتونية وتطورها:
ظهرت أول لعبة كمبيوترية تفاعلية وهي لعبة التنس" Tennis for Two، التى صنعها الباحث 

األمريكي "ويليام هيجينبو W. Hijinputham ومساعدوه من مختبر بروكنهافن الوطني بوزارة 

الطاقة األمريكية في عام )١٩5٨(، وكان الغرض منها هو الترفيه عن زوار قسم األدوات فى املختبر. 

)منرود، 200٨، ص ٧5(.

وهو   ،Steve Russel راسل"  "ستيف  صنع  حيث  الستينيات،  في  الفيديو  ألعاب  وظهرت 
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 Massachausetts Institute for Technology أحد طالب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

)MIT( أول لعبة فيديو أطلق عليها "حرب الفضاء Star War"، تالها ظهور ألعاب أخرى كلعبة كرة 

املضرب Pong لشركة أتاري )١٩٧2(؛ نتيجة المتزاج احلاسب اإللكتروني باخليال العلمي، وتطور 

)Chad Hadzinsky, 2014, p.3( .استخدامات التلفزيون

عام  في   Magnavox Odyssey أوديسى  باملاجنافوكس  يسمى  للعب  جهاز  أول  وظهر 

)١٩٧2(، أعقبه جهاز )VCS 2600( لشركة أتاري، حقق أول جناح فى أجهزة ألعاب الفيديو 

وأحرز شعبية بني األفراد واألطفال، وهيمنت الواليات املتحدة األمريكية على هذه السوق الناشئة 

بفضل لعبة Brek Out التى اخترعت عام )١٩٧6( بواسطة "ستيف جوبز" Steve Jobs، أحد 

)قويدر، 20١2(. آبل.  مؤسسي شركة 

ودخلت اليابان املنافسة في سوق األلعاب اإللكترونية في عام )١٩٧٩( بلعبة "غزاة الفضاء" 

السرعة  على  األعداء معتمدة  لقتل  التصويب  مهارة  إتقان  منها هو  الهدف   ،Space-Invaders

واملهارة والدقة، كما ظهرت ألعاب أخرى تتناول سباقات السيارات والتصويب على أهداف متحركة 

وثابتة وغيرها، وأنتجت اليابان لعبة "دونكاي كوجن" Donkey Kong فى عام )١٩٨١م(، وعلبة "باك 

مان Pac Man" فى سنة )١٩٨2(، كما أطلقت شركة نيبون Nipponne في عام )١٩٨3( جهاز 

 ، Super Mario Bros الذى أشاع ألعاب الفيديو مثل سوبر ماريو بروس Nintendo النينتندو

.Zelda ولعبة زيلدا

وفى فترة الثمانينيات كان التنافس كبيرًا بني شركة سوني التى أنتجت جهاز الباليستيشن 

Playstation، وشركة سيجا بجهازها الشهير، وشركة نينتندو، وفيما بعد شركة مايكروسوفت.

وجهاز  سيجا،  لشركة   Dreamcast كاست  درمي  أجهزة  ظهرت  التسعينيات  فترة  وفى 

نينتندو،  لشركة   GameCube كيوب  "جيم  وجهاز  سوني،  لشركة   Playstation2 باليستيشن 

وجهاز "إكس بوكس Xbox" لشركة مايكروسوفت، كما ظهرت بطاقات الرسومات ذات األبعاد 

الثالثة في أجهزة الكمبيوتر، وصارت األلعاب أكثر واقعية من حيث الرسومات أو من حيث الذكاء 

للشخصيات. االصطناعي 

وقد حققت صناعة ألعاب الفيديو أرباًحا خيالية، وانتشرت شخصيات عالم ألعاب الفيديو 

مثل "ماريو Mario"، و"الرا كروفت Lara Croft"، و"زيلدا Zelda"، كما انتشرت معارض ألعاب 

الفيديو الدولية، وصارت لهذه األلعاب مجالت وبرامج تلفزيونية خاصة.

وفي أواخر عام )2005( أطلقت شركة مايكروسوفت جهاز "إكس بوكس 360" الذى تيز 
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بخاصية االتصال بشبكة اإلنترنت، وإمكانية اللعب مع العبني آخرين، ومشاهدة األفالم واالستماع 

 Microsoft(.األخرى احملمولة  اإللكترونية  واألجهزة  الرقمية  الكاميرا  توصيل  حتى  للموسيقى، 

)Encarta, 2008

وأظهرت دراسة أجريت في الواليات املتحدة األمريكية فى عام )200٧( أن ما نسبته )5.٨%( 

من األفراد )من سن ٨ إلى ١٨( سنة يدمنون اللعب، ووجدت دراسة أن متوسط عدد ساعات اللعب 

يصل إلى )١3( ساعة فى األسبوع للفئة العمرية )٨-١2(، و)١4( ساعة للفئة العمرية )١3-١٨( 

)Lenhart, 2008, p.2( .سنة

إن صناعة األلعاب اإللكترونية )ألعاب الفيديو، واحلاسوب، والهواتف احملمولة( تعد واحدة من 

ر عوائد هذه الصناعة مبليارات  أهم القطاعات االقتصادية فى الواليات املتحدة األمريكية؛ حيث ُتقدَّ

الدوالرات فقد وصلت قيمة مبيعات هذه األلعاب إلى ٧4.١ مليون دوالر سنة ١٩٩6 لتصل إلى 

)250( مليون دوالر في سنة 2006، أما في عام )20١١( فقد وصلت عوائدها االقتصادية إلى ما 

يتجاوز الـ )25( مليار دوالر سنوّيًا، ووفرت )١20( ألف فرصة عمل مبتوسط راتب )٩0( ألف دوالر 

 , )Siwek, 2007( )Gallagher 2011, p4( .للفرد الواحد

السوق  أن   )20١٨(  https://www.crosswalk.com موقع  إحصائيات  أحدث  وترصد 

العاملية لأللعاب اإللكترونية قد منت من حوالى 66 مليار دوالر في عام )20١3( إلى )٧٩( مليار 

دوالر سنة )20١٧(، ويشمل ذلك األجهزة واأللعاب، وألعاب الكمبيوتر، وألعاب الهاتف احملمول، 

والكمبيوتر اللوحي ومشغالت املوسيقى التى ميكن استخدامها فى اللعب. 

ثالًثا- أنواع األلعاب اإللكرتونية ومجاالتها:
هناك العديد من التصنيفات لأللعاب اإللكترونية، وأّيًا ما كان تصنيف ألعاب احلاسوب فهو ال 

معنى له حيث إن كثيرًا من األلعاب قد تقع حتت تصنيفات متعددة في الوقت ذاته، فعلى سبيل املثال 

ألعاب املغامرات التي حتتاج إلى أن يحدد فيها القرصان الوجهة التي يريدها في البحر، ميكن أن 

تصنف كذلك ضمن األلعاب التعليمية لتعليم اجلغرافيا. )الشحروري، 200٨، ص 4٧(.

 ومن تصنيفات األلعاب اإللكترونية:

1- ألعاب احلركة Action games : وهي األلعاب التي تعتمد عادة أكثر على التآزر بني العني واليد 
أكثر من اعتمادها على محتوى اللعبة مثل ألعاب املغامرات والعدوان اخليالي.

2- ألعاب اإلستراتيجية Strategy Games: وهي تلك األلعاب التي تؤكد على أهمية التفكير 
املنطقي والتخطيط مثل ألعاب األلغاز والشطرجن.
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3- ألعاب املغامرة Adventure games : وهي التي تتضمن االستكشاف وحل املشكالت.
4-ألعاب لعب الدور Role play games: تشبه ألعاب املغامرة ولكن بدالً من أن تركز على حل 
املعضالت، تعتمد على التطور النوعي للخصائص وميكن أن يشارك فيها أكثر من العب واحد.

يت من طرف الفرد أو الفريق  5- ألعاب الرياضة Sports games: تشبه اإلستراتيجيات سواء أدِّ
الرياضي.

6- ألعاب احملاكاة Simulatios games : تخلق موضوعًا أو عملية بكل تفاصيلها. 
7- األلعاب القدمية Classic games: معظم هذه األلعاب حولت إلى ألعاب محوسبة، وهي ألعاب 

تعليمية.

بينما تصنفها داليا محمود )200٩( إلى:

1- ألعاب تعتمد على قصة أو شخصية كارتونية: وهذا النوع من األلعاب مفيد جّدًا لألطفال؛ وهو 
يبدأ في تثقيفهم بثقافة سهلة.

2- ألعاب فكرية )تقوية املالحظة- التركيز(: تعتمد هذه البرامج على اخليال وسرعة البديهة 
الذهني. والنشاط  والذاكرة 

3- األلعاب التي تعتمد على إستراتيجية حربية: حتتاج إلى وضع خطط، وهذا يعد نوعًا من 
املراحل املتقدمة التي حتتاج إلى نضج عقلي.

4- ألعاب تعتمد فقط على صراع البقاء: وهذا النوع يكون عنيفًا ولكنه يؤدي إلى تبلد الذهن 
والفكر؛ إذ إنه يعتمد على القتل والتدمير والتخريب والنشوة )بقالوة، 200٩(.

ويحمل تصنيف أنواع ألعاب الفيديو نوعًا من االختالف بني الباحثني، فمنهم من قسمه على 

أساس األجهزة املستعملة في اللعب، ومنهم من قسمه على أساس النوع ومضمون األلعاب، ومنهم 

من قسمه على أساس عدد األفراد املشاركني في اللعبة، ومع ذلك ميكن ضمن هذا التنوع حتديد 

ثالث عائالت كبرى، تتطلب كل واحدة منها خصائص وإمكانات ذهنية معينة لدى الالعب، وتتميز 

بتشابه قواعدها وبتوحد هدفها، فنجدها إن لم تكن متشابهة في القواعد متشابهة في األهداف، 

وهذه األنواع هي: ألعاب احلركة وألعاب الذكاء وألعاب التدريب.)علواش، 200٧، ص ١3٨(.

أ- ألعاب احلركة: إن ظهور ألعاب احلركة تزامن مع ظهور ألعاب ممثلة في أجهزة ثابتة، وهذه 

األلعاب األولى من نوعها عرفت شعبية كبيرة في أوساط الشباب، منها ماريو "Mario و"باك 

مان "Pac Man ولعبة تيتري )TITRI( و تركز على التحكم في احلركة، ومن خصائصها 
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اليدوية،  التحكم في األجهزة  تتطلب  األلعاب  واللياقة. فكل هذه  السرعة،  اختبار  التتابع في 

واألزرار، ولكل واحد حركة خاصة من قفز، جري، انحناء، انقالب...إلخ.

ب - ألعاب الذكاء: وتنقسم بدورها إلى أربعة أنواع فرعية هي:

١- ألعاب املغامرات والتفكير.

2- ألعاب ذات طابع إستراتيجي اقتصادي.

3- ألعاب ذات طابع إستراتيجي عسكري.

4- ألعاب تقليدية. 

وفيما يلى شرح كل نوع:

احلركة  ألعاب  مع  تشابهها  يظهر  املتفرج  نظر  وجهة  من  والتفكير:  املغامرات  ألعاب   -1
واملغامرات؛ حيث إن الالعب فيها ميثل الدور الرئيس مع تيزه بوجود عدد من األلغاز 

تتطلب التركيز في املالحظة حللها؛ نظرًا إلى ارتباطها بنجاح املغامرة. كما أن الالعب ميثل 

فيها دور احملقق الذي يجري التحريات للوصول إلى حل األلغاز املطروحة، مع تيز اللعبة 

بأعلى تقنيات الرسم، وتثيل األشياء املوجودة فيها باستعمال األبعاد الثالثة التي تضفي 

عليها طابع التشويق.

كالهما  يهتم  حيث  التدريب  ألعاب  تشابه  جندها  االقتصادية:  اإلستراتيجية  األلعاب   -2
مبيكانيزمات سير املدن وإنشائها، في حني أنها تستدعي التفكير وقدرة التسيير بالعمل على 

استثمار الوسائل املوجودة حتت تصرف الالعب؛ إذ إن اخلطوات معروفة، يتعني فيها اختيار 

مكان املدينة وإدارة وسائلها الطبيعية من سكان، جتارة، صناعة...إلخ، والهدف هو الوصول 

إلى اإلدارة األمثل لكل هذه الوسائل املكونة لها، واحلفاظ على هذه املدينة، كما أن الالعب 

حر في اختيار مراحل النمو أو تغيير قواعد اللعبة أو في إجراء مختلف التعديالت املسموحة، 

.Sim City" ومن هذا النوع جند لعبة "سيم سيتي

3- ألعاب إستراتيجية احلرب: من أشهرها لعبة أوربان أسولت Urban Asault. من إنتاج 
شركة مايكروسوفت، ولعبة ستار كرافت Star Craft من إنتاج شركة أنظمة بليزار، كل 

هذه األلعاب جتعل الالعب يشعر وكأنه خليفة نابليون من أجل الفوز؛ حيث يتوجب استعمال 

الدفاع  على  قدرة  ذات  عسكرية  وقوة  عسكرية  منشآت  لبناء  اللعبة  في  املتاحة  الوسائل 

والهجوم والتصدي ألي اعتداء باستعمال مختلف اإلستراتيجيات احلربية.

4- األلعاب التقليدية: جندها غالبًا تدخل في إطار أنظمة احلاسب كما في نظام الويندوز 
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Windows مثل لعبة أوراق الكوتشينة سولتير؛ حيث يصل صداها إلى أغلب املستعملني.

ج- ألعاب التدريب: هي صورة طبق األصل لنشاطات واقعية خصوصًا الرياضية منها، وقواعدها 
ممثلة بدقة ومستمدة من الواقع كألعاب مباراة كرة القدم، والسلة، والتنس، وسباق السيارات، 

إنتاج شركة  لعبة من  "Flysimulation" مثاًل وهي  الطائرات  قيادة  التدريب على  لعبة  ففي 

ميكروسوفت Microsoft ومن أشهر وأقدم ألعابها ، يأخذ الطيار مكانه في واجهة الطائرة كما 

هو احلال في احلقيقة، وأمامه عدة أجهزة للتحكم والقيادة حتتاج كلها إلى مراقبة، وإعادة برمجة 

تتطلب معرفة خاصة باألساس النظري املتعلق بتحديد دور كل منها في لوح املراقبة من خزان 

الوقود، العلو، سرعة الرياح، االجتاه...إلخ.

كما تصنف األلعاب اإللكترونية وفًقا لعدد الالعبني املمارسني للعبة في آن واحد، إلى:

1- األلعاب التي متارس من العب واحد: وهي األلعاب التي يواجه فيها الالعب خصمًا واحدًا 
وهو اآللة، وضمن هذه األلعاب تندرج األلعاب السابقة وهي ألعاب احلركة وألعاب الذكاء بكل 

تفرعاتها وألعاب التدريب.

2- األلعاب املتعددة الالعبني: وضمنها جند األنواع نفسها املذكورة سابقًا، مادامت هذه األنواع 
تتيح صيغًا للعب منفردًا أو مع عدة العبني، غير أن دوافع الالعبني في هذا النوع مختلفة جّدًا، 

فإذا كان لأللعاب بالعب واحد بعد تطويع اجتماعي يفلت أحيانًا من التحاليل النقدية والسطحية، 

فإن البعد االجتماعي هو في قلب األلعاب املتعددة الالعبني. فاللعبة املتعددة الالعبني ميكن أن 

تكون تعاونية؛ ذلك أن األلعاب التعاونية هي امتداد لأللعاب املنفردة مع إضافة بعد املجهود 

اجلماعي من أجل التغلب على اآللة، كما ميكن أن تكون هذه األلعاب متعددة الالعبني ألعاًبا 

تنافسية ، وهنا ميارس الالعبون لوحدهم أو ضمن فريق ضد بعضهم بعضًا.

رابعًا: خصائص ألعاب اإللكرتونية:
أما من ناحية اخلصائص التي تتميز بها ألعاب الفيديو فال ميكن حصرها في كونها جهازًا ينقل 

للطفل املضمون والفكرة بشكل واضح، ويجعله ذا أثر فاعل في تعزيز العملية التعليمية واكتساب 

املهارات اللغوية واملعرفية والثقافية، بل تتميز أيضًا بخاصية اكتساب املهارات حيث تنمي قدراته 

الذهنية والفكرية وتدفعه إلى التفكير والتعلم والتثقف وجتديد معلوماته اليومية، كما تفتح له آفاقًا 

جديدة في مجال العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى أن ألعاب الفيديو وسيلة مهمة بالنسبة إلى الطفل 

إذا أحسن استعمالها؛ فهي وسيلة ترفيهية وتثقيفية وأداة توعية تساعده في كثير من مجاالت 
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احلياة االجتماعية، كما أن هذه األلعاب تؤثر على سلوك الطفل خصوصًا في سن ما قبل املدرسة 

بحيث يكون الطفل في حاجة إلى استيعاب القيم التي تعرض عليه، فيسعى إلى أن يسلكها بأسلوب 

احملاكاة والتقليد. )علواش، ص46(.

ومن خصائص ألعاب الفيديو أيضًا أنها توفر املتعة والترفيه والتسلية االجتماعية وتشجع 

العمل اجلماعي والتعاون واالحتاد، وتقوي املهارات األكادميية للطفل وتزيد من ثقته بنفسه ومن 

قدرته على حل املشكالت واملصاعب التي تواجهه، إضافة إلى أنها تكسبه زيادة متميزة في التنسيق 

والسرعة وتنشيط الذاكرة، حتى في القوة والعزمية اللتنْي تده بهما بعض األلعاب القتالية، والشيء 

األساسي الذي ال ميكن تناسيه في خصائص ألعاب الفيديو أنها تستعمل التكنولوجيات احلديثة، 

فهي منتوجات رقمية إلكترونية تتطور مع التطور الرقمي والتكنولوجي الصناعي، أما من اجلانب 

والسيكولوجي  النفسي  العالج  في  األلعاب  هذه  استعمال  هو  للنظر  الالفت  فالشيء  االجتماعي 

لألطفال وإعادة تأهيلهم ومعاجلة الذين يعانون من االضطرابات العصبية اإلدراكية.

خامسًا: مميزات األلعاب اإللكرتونية:
ينتج عن ممارسة األلعاب اإللكترونية الكثير من اآلثار اإليجابية فهي تعد بيئة تعليمية ثرية توفر 

أمناطًا متنوعة من التفاعل بني األفراد، ومعاني وقيمًا للمواطنة وحتقق اجلماعية وتتجاوز األمناط 

التقليدية، محولة العالم إلى قرية عاملية حقيقية تزيل احلواجز التي تصنعها املسافات واحلدود، 

وتسهم في التفاعل والتواصل وفي حتسني بعض املهارات األكادميية مثل مهارة اكتساب اللغة 

اإلجنليزية ومهارات التفكير الناقد، ومهارات حل املشكالت وتوسيع مداركهم لفهم ثقافات أخرى. 

كما تسهم في التعبير عن اآلراء وحتسن أساليب احملادثة وتنمية ثقافة احلوار وقبول اآلخر، وتساعد 

على ترسيخ الصداقة مع نظرائهم، وتقلل من العزلة االجتماعية وتنمي فيهم االستقالل وتشجعهم 

على املشاركة بدور فعال ألدوارهم. )الهدلق، 20١3، ص ١٧6(

وتتاز األلعاب اإللكترونية بنواٍح إيجابية كما توضح )حجازي، 20١0( فهى تنمى الذاكرة 

وسرعة التفكير، كما تطور حس املبادرة والتخطيط واملنطق، ومثل هذا النوع من األلعاب يسهم 

التقنيات اجلديدة؛ بحيث يجيد األطفال تولى تشغيل مقود السيارة، واستعمال  التآلف مع  فى 

عصا التوجيه، والتعامل مع هذه اآلالت باحتراف، كما تعلمهم القيام مبهام الدفاع والهجوم فى 

آٍن واحٍد وحتفز لديهم التركيز واالنتباه وتنشط الذكاء ألنها تقوم على حل األحاجي وابتكار عوالم 

من صنع املخيلة.
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وتعد األلعاب اإللكترونية مصدًرا مهّمًا لتعليم األطفال إذ يكتشف الطفل من خاللها الكثير 

وتشبع خيال الطفل، كما أن الطفل أمام األلعاب اإللكترونية يصبح أكثر حيوية ونشاطًا وأسهل 

انخراطًا في املجتمع كما أنها تعطي فرصة للطفل أن يتعامل مع التقنية احلديثة ، وتسهم في إقامة 

عالقات اجتماعية قوية وشعور باإلجناز وفرصة لتطوير القدرة على بناء حس يقدم أعماالً مفيدة 

)Mcgonigal, 2011( ومثمرة. 

فمن اآلثار اإليجابية لأللعاب اإللكترونية التى تارس عبر اإلنترنت Online games أنها 

املعلومات،  عن  البحث  مهارة  ومنها:  واألكادميية  االجتماعية  املهارات  بعض  فى حتسني  تسهم 

ومهارة الكتابة، ومهارات اكتساب اللغات األجنبية، ومهارات التفكير الناقد، ومهارات حل املشكالت. 

)الهدلق، 20١3، 2١3(.

وأشار احتاد البرمجيات الترفيهية لعام )20١١( إلى أن ممارسة األلعاب اإللكترونية تنتج عنها 

)Gallagher, 2011, Jallagher, 2011( :آثار إيجابية منها أنها

- توفر محاكاة عقلية مثمرة.

 - تسهم في التواصل مع األصدقاء.

- تسهم في عملية اإلبداع واالبتكار.

- حتسن املهارات املعرفية.

كما أشار ألني )Allen, 2010( إلى بعض إيجابيات األلعاب اإللكترونية ومنها:

 - تثير التأمل والتفكر.

 - تشجع احللول اإلبداعية والتكيف و الشعور باإلجناز.

 - تساعد على املشاركة.

 - أن هذا النشاط يسيطر على مشاعر املتعلم وأحاسيسه، ويؤدي إلى زيادة االهتمام والتركيز 

على النشاط الذي ميارسه.

سادسًا: سلبيات األلعاب اإللكرتونية:
على الرغم من األهمية التربوية واملزايا العديدة لأللعاب اإللكترونية فإن سلبياتها أكثر من 

إيجابياتها ألن معظم األلعاب املستخدمة من قبل األطفال واملراهقني ذات مضامني سلبية تؤثر 

التي ميارسونها، ومن خالل املقابالت  له مخاطر كثيرة على األطفال  فيهم، فكثرة استخدامها 

مع بعض املهتمني بتصميم وإنتاج هذه األلعاب لوحظ تنافس بعض الشركات على اإلنتاج بغض 
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النظر عن اجلوانب األخرى؛ مما أدى لظهور عدة مخاطر ناجمة عن هذه األلعاب على األطفال. 

)احلشاش، 200٨(

لقد أكدت بعض الدراسات أن األلعاب اإللكترونية كما أن لها جوانبها اإليجابية لها الكثير من 

السلبيات نتيجة غياب أجهزة الرقابة الرسمية على محال بيع األلعاب اإللكترونية ومراكز األلعاب، 

وعدم مراقبة األسرة ملا يشاهده أبناؤها من ألعاب، وعدم الوعي مبخاطر ما قد حتمله األلعاب 

اإللكترونية من مضامني وقيم سلبية، وبرامج هدامة تروج ألفكار، وألفاظ، وعادات تتعارض مع 

عادات وتقاليد املجتمع، كما تسهم في تكوين ثقافة مشوهة ومرجعية تربوية مستوردة. فقد أوضح 

الهدلق )20١3( أن اآلثار السلبية لأللعاب اإللكترونية ميكن تصنيفها إلى ست فئات: أضرار دينية، 

وأضرار سلوكية، وأضرار صحية، وأضرار اجتماعية، وأضرار أكادميية، وأضرار عامة. 

فممارسة األلعاب اإللكترونية تؤدي إلى حدوث بعض اآلثار االجتماعية السلبية التي تتمثل في 

عزلة األبناء عن بقية األسرة، وقد تنتج طفاًل غير اجتماعي، فالطفل الذي يقضي ساعات طويلة في 

ممارسة األلعاب اإللكترونية من دون تواصل مع اآلخرين يجعل منه طفاًل غير اجتماعي منطويًا على 

ذاته، وإسرافه في التعامل مع عوالم الرمز ميكن أن يعزله عن التعامل مع عالم الواقع فيفتقد بعض 

قيم املواطنة كاكتساب املهارة االجتماعية في إقامة صداقات والتعامل مع اآلخرين، والتسامح وقبول 

 )Gallagher, M Michale. D, 2011( )Walshetal, 2006(, )Anderson, 2002(.اآلخر

إن الوجه السلبي لأللعاب اإللكترونية، يتمثل أساسًا في خطورة املوضوعات التي تتناولها 

مثل العنف واجلنس وجتاهل اآلخر، ذلك أن القليل فقط من هذه األلعاب يتم تصميمه ألغراض 

التسلية املثقفة غير املؤذية أو لغايات تعليمية تثقيفية محددة، في حني يؤدي تصميم األلعاب األخرى 

إلى تنميط احلاجات الترفيهية للناشئة، وتتسابق في حتويل الرذائل االفتراضية من قتل وعنف 

وحتايل وكذب إلى منتجات ترفيهية ذات جاذبية عالية تستهدف فئات عمرية ال تلك وسائل مقاومة 

والتكوين.  التلقي  األولى من  املراحل  مازالت في  وإدراكها؛ ألنها  التهديدات لضعف وعيها  هذه 

)Anderson, C.A., ed, 2004, 199-249(

وفي السياق نفسه، أكدت بعض الدراسات أن األلعاب اإللكترونية مبا قد حتمله من أخالقيات 

وأفكار سلبية تسهم في املزيد من االنفصال االجتماعي وعدم الترابط اإلنساني مع اآلخرين وارتباط 

الطفل بالقيم واألخالقيات الغريبة التي تفصله عن مجتمعه وأصالته وتنتج طفاًل أنانّيًا ال يفكر إال في 

)Anderson, Gentile, Buckley, 2007( .إشباع رغباته

إن معظم األلعاب املستخدمة من قبل األطفال واملراهقني حتتوي على مضامني سلبية قد تؤثر 
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عليهم في جميع مراحل منوهم، باإلضافة إلى أن نسبة كبيرة من األلعاب اإللكترونية تعتمد على 

اإلثارة في ترويع وقتل اآلخرين وتدمير ممتلكاتهم واالعتداء عليهم من دون وجه حق، كما تعلم 

األطفال واملراهقني أساليب ارتكاب اجلرمية وفنونها وحيلها، وتنمي في عقولهم قدرات ومهارات 

)Gallagher, Michael. 2011( .وأساليب العنف، والعدوان، وتكريس اإلرهاب

إن األلعاب اإللكترونية التي يشتريها األطفال وبأسعار زهيدة ليست من إنتاجنا وال تنشئهم 

التنشئة الصحيحة، وأغلبها من إنتاج جهات لها أغراض ترمي إلى تعليم أطفالنا وتربيتهم على فكر 

أجنبي وافد أو فكر متطرف، وفي هذا املجال أعلنت إحدى الشركات األمريكية أنه متَّ العثور على 

مسدسات أطفال حتتوي على خاليا للتجسس على الفلسطينيني، وقد حذرت جهات ودوائر أمنية 

املواطنني في غزة من االحتفاظ مبسدس لعبة يحتوي على خاليا إلكترونية ذهبت التوقعات إلى أن 

تكون اللعبة جهاز جتسس مزروعًا في املنازل حلساب إسرائيل أو به إشعاع يلحق األذى باألطفال. 

)حجاب، 200٨ ، ص 5١2(.

وتكمن اخلطورة في انتشار هذه األلعاب في عدم وجود قانون مينع بيعها لألطفال، وأن بعضهم 

يقوم بتحميل هذه األلعاب من اإلنترنت عن طريق مواقع أجنبية أو عربية بطريقة غير قانونية، وكذلك 

في تطور اللعبة الذي بدأ يظهر في التخطيط اإلستراتيجي املبني على تعاون مجموعة من الالعبني 

على سرقة بنك أو متجر وكذلك لبس األقنعة وإخفاء الشخصيات والتشجيع على القتل وسلب أموال 

الناس وممتلكاتهم وعدم احترام قواعد وأنظمة األمن.

للنشوة  جديدة  ارتبط مبضامني  قد  األلعاب  هذه  انتشار  أن  املسألة  هذه  في  الالفت  ولعل 

واالنتصار، واللذة العنيفة املنسجمة مع الشخصية التسويقية والثقافة االستهالكية إلنسان اليوم، 

التي بدأت في تغيير احلساسية اإلنسانية جتاه العنف وممارساته بعد أن جنحت في حتويله إلى 

باعث للتسلية، ومنهج شرعي للتفوق وقتل الناس وترويعهم وتكريس اإلرهاب بعلة أنهم أشرار.  

)Carnagey & Bushman, 2007, 489-496(

كما أن هناك بعض الدراسات التى ربطت بني قيام بعض األفراد ببعض السلوكيات العنيفة 

وممارسة األلعاب اإللكترونية العنيفة ومنها دراسات:

)Montag et al., 2012, Bailey et al. 2010, Wang et al., 2009(

األلعاب  بني ممارسة  ارتباط  وجود  إلى  فأشارت   )Takeuchi et al., 2016( دراسة  أما 

والكالمي. اللفظي  الذكاء  عن  املسئولة  املخ  أجزء  بعض  وتعطل منو  اإللكترونية 

وترصد نورة السعد )20١0( أن ممارسة األلعاب اإللكترونية كانت السبب فى بعض املآسي، 



41
مجلة الطفولة والتنمية -ع 32 / 2018

العنيف،  بازدياد السلوك  نتائج هذه األلعاب خالل اخلمسة والثالثني عاًما األخيرة  فقد ارتبطت 

وارتفاع معدل القتل واالغتصاب واالعتداءات اخلطيرة فى العديد من املجتمعات، والقاسم املشترك 

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

باملتعة والتسلية. وأوضحت دراسة بريطانية نشرتها مجلة النيست وجود عالقة بني السلوك العنيف 

للطفل ومشاهد العنف التى يراها فى التلفزيون أو ميارسها فى بعض األلعاب اإللكترونية. وأشارت 

دراسة كندية عن مراجعة وتقومي احملتوى لثالثمائة لعبة إلكترونية إلى أن )222( لعبة منها تعتمد 

اعتماًدا مباشرًا على فكرة ارتكاب اجلرمية والقتل. )نورة السعد، 20١0(

سابعًا : األلعاب اإللكرتونية القاتلة:
تعد لعبة سباق املوت )Death Race( التى أنتجتها شركة إكسيدي Exidy عام )١٩٧6( أول 

لعبة إلكترونية بها عنف واضح، واللعبة مستوحاة من فيلم سباق املوت، وتتلخص هذه اللعبة في 

دهس الناس بالسيارات، وكان هدف اللعبة الرئيس هو دهس املارة، وإن أخطأ الالعب فى دهس 

أحد املشاة ميكنه الرجوع بالسيارة إلى الوراء ودهس املارة مرة أخرى، ويسمع صوت صراخ 

التى صنعتها شركة   )Night Trap( لعبة  برزت  ثم   .)Anderson, 2003(.املارة حني دهسهم

عام   Mortal Combat لعبة  أبرزها  الدموية  األلعاب  من  مجموعة  وتلتها   ،Digital Pictures

)١٩٩2( أنتجتها شركة )Midway(، وتتلخص فى قتال شخصني مت تصويرهما تصويرًا حقيقّيًا 

ا من الدماء تتطاير مع كل ضربة أو لكمة،  فى استوديوهات الشركة، وتوجد باللعبة كميات كبيرة جًدّ

كما شهدت اللعبة مناظر عنف شديد. ))Bartholow & Anderson, 2002 ثم ظهرت مجموعة 

كبيرة من ألعاب العنف الشديد مثل مورتال كومبات ديسبشن، ولعبة Grand Theft Auto التى 

من  النارية  والدراجات  السيارات  يسرق  العب  في  اللعبة  وتتلخص   ،Rockstar أنتجتها شركة 

أصحابها ويقوم بأداء مهام املجرمني مقابل احلصول على مبالغ خيالية، كما يقوم الالعب بضرب 

)Lugo, 2006( .املارة وقتلهم واستخدام أى سالح متوافر لديه

واملراهقني،  األطفال  إيذاء  تستهدف  األلعاب  من  مجموعة  ظهرت  األخيرة،  السنوات  وفي 

وتستغل غفلة األبوين عن متابعة أبنائهم البتزازهم أو إيذائهم أو دفعهم لالنتحار، وهي مجموعة من 

األلعاب اإللكترونية التي انتشرت على شبكة اإلنترنت في السنوات األخيرة، وجذبت اهتمام األطفال 

واملراهقني الباحثني عن التسلية واملتعة لكنها انتهت بهم إلى القتل واالنتحار من خالل تعليمات 

افتراضية أّثرت فيهم، ومن أشهر هذه األلعاب: )منية غامني، 20١٧(، )نهيل عبد الله ، 20١٧(، 

)إسراء محمد علي 20١٨(.
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1- لعبة احلوت األزرق Blue Whale تعد لعبة احلوت األزرق من أخطر األلعاب اإللكترونية 
احلالية في العالم. وقد ظهرت هذه اللعبة في روسيا في عام 20١3، وكانت محدودة االنتشار 

حتى عام 20١6 عندما انتشرت بني الشباب واملراهقني هناك على نطاق واسع. وبعد ذلك وقعت 

حاالت انتحار متَّ ربطها باللعبة، وهو ما خلق حالة من الذعر في روسيا. مما أدى إلى اتهام 

مخترع هذه اللعبة، وهو روسي يدعى فيليب بوديكني ويبلغ من العمر 2١ عامًا، بتحريض نحو 

١6 مراهقة على االنتحار. وتتكون اللعبة من 50 مهمة، تستهدف املراهقني بني ١2 و١6 عامًا. 

وقد اعترف بوديكني باجلرائم التي تسبب في حدوثها، واعتبرها محاولة تنظيف للمجتمع من 

"النفايات البيولوجية، التي كانت ستؤذي املجتمع الحقًا". وأضاف أن "جميع من خاض هذه 

اللعبة هم سعداء باملوت". وتسّببت هذه اللعبة في انتحار ما يفوق ١30 شخصًا عبر العالم أغلبهم 

من األطفال بطريقة متشابهة تنفيذًا ألوامر اللعبة.

ولعبة احلوت األزرق هي تطبيق ُيحّمل على أجهزة الهواتف الذكية، يقوم املراهق فيه بالتسجيل   

خلوض التحدي، وُيطلب منه نقش الرمز التالي ”F57“ أو رسم احلوت األزرق على الذراع بأداة 

حادة، ومن ثم إرسال صورة للمسئول للتأكد من أن الشخص قد دخل في اللعبة فعاًل. بعد ذلك 

ُيعطى الشخص أمرًا باالستيقاظ في وقت مبكر جّدًا، عند 4:20 فجرًا مثاًل، ليصل إليه مقطع 

فيديو مصحوب مبوسيقى غريبة تضعه في حالة نفسية كئيبة. وتستمر املهمات التي تشمل 

مشاهدة أفالم رعب والصعود إلى سطح املنزل أو اجلسر بهدف التغلب على اخلوف. )هيئة 

.)20١٨ ، "B.B.C" اإلذاعة البريطانية

أو حتديات؛ حيث جتبر  مراحل  عّدة  إلى  تنقسم  يومًا  لعبها 50  يستغرق  التي  اللعبة  وهذه   

مستخدميها على مشاهدة أفالم الرعب ملدة 24 ساعة يومّيًا، وتدفعهم إلى تشويه أجسادهم 

باستخدام آالت حاّدة، وحتثهم على االستيقاظ في ساعات متقطعة من الليل وتصوير أنفسهم، 

باإلضافة إلى قطع الشفاه والوقوف على حافة سقف املنزل وقطع السكة احلديد، وكلما قام 

اليوم  بلوغ  التالية، وعند  بالتحدي وصّور نفسه كسب ثقة احلوت وانتقل إلى املرحلة  الطفل 

اخلمسني من ممارسة اللعبة، يقدم على االنتحار إما برمي نفسه من مبنى وإما بشنق نفسه.

لم يكد العالم ينتهي من تأثير لعبة "بوكيمون- جو" الشهيرة وإدمان كثير من األطفال واملراهقني   

لها، حتى ظهرت لعبة جديدة تدفع الالعبني من األطفال واملراهقني نحو الهالك. فقد انتشرت 

التحذيرات فى الفترة األخيرة فى أرجاء العالم من لعبة "احلوت األزرق" Blue Whale، وسادت 

حالة من الذعر العاملي فى بالد كثيرة ومنها مصر بعدما أقدم ابن نائب برملاني سابق يبلغ )١٨( 
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عاًما على االنتحار بسبب لعبة "احلوت األزرق"، وفي الكويت، دشنت السلطات في يولية املاضي 

حتقيقًا في ثالث حاالت انتحار في أقل من شهر يعتقد أنها مرتبطة باللعبة.وبحلول ديسمبر 

املاضي، كانت لعبة احلوت األزرق قد حصدت أرواح خمسة أطفال في اجلزائر، وأدى ذلك إلى 

حالة هلع حقيقية في أوساط األسر اجلزائرية، وسط تساؤالت عن كيفية الوقاية من هذه اللعبة 

اخلطيرة. )كرنيب، 20١٨(.

وفي فبراير )20١٨( حذرت منظمات مدافعة عن الطفولة في تونس من تنامي خطر لعبة "احلوت   

األزرق" مع رابع حالة انتحار بني األطفال بسببها. وتدخلت الشرطة في مدينة سوسة إلنقاذ 

طفلة )١2 عامًا( من املوت كانت تهم باخلوض في مياه البحر مبالبسها تنفيًذا لتعليمات لعبة على 

هاتفها احملمول.

2- لعبة مرمي: انتشرت لعبة مرمي خصوصًا في دول اخلليج وسبَّبت الرعب للعائالت، وتتمثل اللعبة 
في وجود طفلة صغيرة تدعى "مرمي" تاهت عن منزلها، واملشترك يساعدها على العودة إليه، وفي 

أثناء ذلك تطرح عليه مجموعة أسئلة شخصية عن حياته وأخرى سياسية، وفي إحدى املراحل 

تطلب مرمي التي تشبه الشبح، الدخول إلى الغرفة ملقابلة والدها، وفي النهاية حترضه على 

االنتحار وإذا لم تتم االستجابة لها تهدده بإيذاء أهله. وأبرز ما ميّيز هذه اللعبة هو الغموض 

واإلثارة، واملؤثرات الصوتية واملرئية التي تسيطر على طبيعة اللعبة، والتي تتسّبب في إثارة 

الرعب واخلوف في قلوب املستخدمني، خصوصًا األطفال.

العالم  يونية 20١6، واستحوذت على عقول املاليني عبر  ظهرت في   : 3- لعبة البوكيمون جو: 
وعلى الرغم من التسلية التي حتققها اللعبة ملستخدميها، فإنها تسببت في العديد من احلوادث 

القاتلة بسبب انشغال الالعبني مبطاردة والتقاط شخصيات البوكيمون املختلفة خالل سيرهم 

في الشوارع. وتقوم اللعبة على أساس أن املستخدم يقوم بالبحث عن الشخصية االفتراضية " 

بوكيمون جو"؛ حيث تعتمد على اخلرائط احلقيقية للمكان املتواجد فيه الالعب، ثم حتدد اللعبة 

أماكن موجودة في الواقع لشخصية "البوكيمون جو" التي يبحث عنها املستخدم كغرفة نومه 

أو املدرسة أو الشوارع القريبة من منزله، وعلى املستخدم سرعة الذهاب إلى املكان والتقاط 

البوكيمون قبل أن يختفي.

4- لعبة جنّية النار: تشجع لعبة جنية النار األطفال على اللعب بالنار؛ حيث توهمهم بتحولهم إلى 
مخلوقات نارية باستخدام غاز مواقد الطبخ، وتدعوهم إلى التواجد منفردين في الغرفة حتى ال 

يزول مفعول كلمات سحرية يرددونها، ومن ثم حرق أنفسهم بالغاز، ليتحولوا إلى "جنية نار"، وقد 
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تسبَّبت في موت عديد من األطفال حرقًا، أو اختناقًا بالغاز. وخاللها يتم إعطاء تعليمات خطيرة 

لألطفال تتعلق بكيفية حتولهم إلى »حورية النار السحرية«، وتشجع اللعبة الطفل الصغير على 

تشغيل املواقد الغازية فى منتصف الليل عندما يكون األهل فى سبات عميق، ثم يعود إلى النوم، 

وبعض التعليمات يقول: »إن الغاز السحرى سوف يأتى إليك، سوف تتنفسه في أثناء النوم وفى 

الصباح، عندما تستيقظ ستقول اجلنّية: )شكرًا(. لقد أصبحت جنية حقيقية من النار«. ومن 

احلوادث الشهيرة املرتبطة بهذه اللعبة وقوع فتاة صغيرة عمرها خمس سنوات ضحية للعبة 

املروعة وأصيبت بحروق شديدة فى جسدها عندما اعتقدت أنها ميكن أن تتحول إلى »جنية النار« 

كما وعدت عبر اإلنترنت.

5- لعبة حتّدي شارلي: هي لعبة شعبية انتشرت من خالل مجموعة فيديوهات على شبكة اإلنترنت 
في عام 20١5، وأسهم في انتشارها استهدافها ألطفال املدارس؛ حيث تعتمد في لعبها على 

اللوازم املدرسية وبالتحديد الورقة وأقالم الرصاص لدعوة شخصية أسطورية مزعومة ميتة 

تدعى "تشارلي" ثم تصوير حركة قلم الرصاص مع الركض والصراخ. وقد تسبَّبت في حدوث 

عدة حاالت انتحار ألطفال وشباب وكذلك في حاالت إغماء بينهم، آخرها في ليبيا التي انتحر 

فيها أكثر من )١0( أشخاص شرق البالد خالل شهر إبريل املاضي، وقبلها بشهرين تسّببت 

نتيجة  اجلزائرية  التربوية  املؤسسات  في  الطالب  بني صفوف  إغماء  حاالت  عدة  حدوث  في 

استخدامهم لها.

6- »لعبة حتدى القرفة«: تشمل هذه اللعبة ابتالع ملعقة من القرفة املجففة دون شرب املاء بعدها، 
وهو األمر الذى يخفف تأثيرها عادة؛ مما يجعل من املستحيل تقريبًا على أى شخص النجاح 

دون شرب املاء إلنقاذ حياته، ومعظم الذين قرروا املشاركة فى هذا التحدى تقيئوا من النكهة 

القوية، والبعض اآلخر يدخلون فى نوبات السعال بعد تنفس املسحوق، بينما وصل األمر إلى 

نقل عدد من احلاالت إلى املستشفى وخضوعهم للتنفس الصناعى.

7- »لعبة االختناق«: وتتضمن هذه اللعبة املميتة قطع إمدادات األكسجني إلى املخ عن طريق اخلنق 
لفترة وجيزة، وبعض املراهقني فعلوا ذلك باستخدام أيديهم أو حبل املشنقة إما مبفردهم وإما 

فى مجموعات، ورصدت دراسة حديثة قامت بها مراكز مكافحة األمراض وااللتهابات األمريكية 

)٨2( حالة وفاة يحتمل أن تكون هذه اللعبة اخلطرة قد تسببت فيها على مستوى الواليات املتحدة 

على مدار )١2( عاًما، وكان متوسط عمر األطفال الذين لقوا حتفهم )١3( عاًما، وتراوحت أعمار 

من ماتوا بني سن 6 و١٩ عاًما. وكان )٩6%( يلعبون اللعبة مبفردهم عندما ماتوا، حتى لو كانوا 
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قد لعبوا أول مرة مع مجموعة من األصدقاء، وكان )٨٧%( منهم ذكورًا.

8- لعبة »روبلوكس«: تنضم إلى هذه القائمة من األلعاب اخلطرة، وهذا التطبيق لأللعاب عبر اإلنترنت 
شائع لدى األطفال واملراهقني وحتى البالغني، ويسمح للمستخدمني بالتفاعل مع بعضهم بعضًا 

فى هذا العالم االفتراضى، ولعب األلعاب واالنخراط فى لعب أدوار معينة داخل اللعبة أيضًا، 

عبر  اللعبة  فى  الدردشة  بخاصية  يسمح  التطبيق  أن  فى  الطفل  تهدد  التى  األخطار  وتكمن 

اإلنترنت والتى قد يستغلها املولعون باستغالل األطفال جنسّيًا بالتواصل معهم وإرسال رسائل 

ذات طبيعة جنسية أو غيرها.

9- لعبة »صديقتى كايال«:وهذه اللعبة تظهر دمية طفل بريء ذات شعر جميل، وابتسامة حلوة، 
وزّى رائع، وميكنها التحدث مع طفلك وطرح أسئلة شخصية، وتكمن األخطار التى تهدد طفلك 

فى أن السلطات األملانية كشفت عن أن الدمية حتتوي على ميكروفونات مدمجة، مشيرة إلى 

أنها »أجهزة جتسس مخفية«، ومتَّ حث اآلباء على تدمير هذه اللعبة. وحذرت السلطات األملانية 

اآلباء من أن هذه الدمية ستتمكن من سرقة معلومات الطفل وأى تفاصيل أخرى عن العائلة قد 

تشاركها األطفال معها. 

10- »لعبة سحابة احليوانات األليفة«: وهي من األلعاب اخلطرة أيضًا على الرغم من مظهرها 
البرىء، وهى تأتى على شكل فيل أو دب أو قط أو أرنب أو كلب، ولكن ميكنها تسجيل الرسائل 

الصوتية عبر تطبيق جّوال وإعادة عرضها لتسلية الطفل، وتكمن املخاطر التى تواجه الطفل - 

بحسب ما ذكره خبير أمن التطبيقات- في أن املعلومات اخلاصة من قاعدة بيانات اللعبة قد 

متَّ تسريبها وأنها ال حتتوى فقط على رسائل صوتية خاصة باملستخدمني، ولكن على صورهم 

الشخصية والكثير من املعلومات اخلاصة التى ميكن أن تعرضهم للخطر، باإلضافة إلى إمكانية 

اختراق الرسائل اخلاصة، وكلمات املرور ورسائل البريد اإللكترونى. ويضيف اخلبراء ضرورة 

أن يأخذ اآلباء حذرهم الكامل عند التعامل مع هذه اللعبة الذكية؛ ألن املعلومات اخلاصة باألبناء 

ميكن أن تتسرب إلى األيدى اخلطأ، وتستخدم بطريقة سلبية.

11- »لعبة الرسالة X«: أحد التطبيقات املوجودة على موقع »سناب شات«، وهذا التطبيق يستهدف 
املستخدم شخصّيًا، عبر توجيه إهانات مؤذية له حول مظهره اجلسدى أو وزنه أو شخصيته، 

وتعد هذه اللعبة أحد أشكال التسلط أو التحرش عبر اإلنترنت وميكن أن تقود إلى االنتحار.

السابقة فى كونها تستهدف فئات األطفال واملراهقني ألنهم األكثر  وتشترك جميع األلعاب 

احتمااًل للتأثر بها، كما أن هدفها هو إيقاع األذى بهم أو ابتزازهم أو استغاللهم، مستغلة في 
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ذلك غياب أو ضعف الرقابة على األطفال، وانخفاض درجة وعيهم، واعتمادها في ذلك على 

استدراج الطفل أو املراهق عبر اندماجه فى اللعبة، والقيام مبمارستها.

ثامنًا : الطفل العربي واأللعاب اإللكرتونية:
عرف أطفال وشباب العالم العربي ومنذ نهاية الثمانينيات من القرن املاضي بعض األلعاب 

البدائية الصغيرة على البالستيشن والكمبيوتر، ولكن كان ذلك في دوائر صغيرة جّدًا وعلى استحياء، 

حتى حدث االنفجار الكبير وازدادت أعداد الكمبيوتر في املنازل واملدارس ووصلت إلى النوادي 

ومراكز الشباب، لكن هل زيادة أعداد أجهزة الكمبيوتر واملتعاملني معها تعني أننا دخلنا عصر 

املعلومات وعالم املعرفة، أم أن شبابنا وأطفالنا يستخدمون هذه الوسائل في التسلية وقتل الوقت 

وليس قضاء أوقات الفراغ؟

عاش أطفالنا وشبابنا مع ألعاب تعبر عن بيئة غير بيئتهم وعن ظروف غير ظروفهم، وإذا كان 

املجتمع الذي أفرز هذه األلعاب قد وضع القواعد واحملاذير التي يجب أن تتوافر في التعامل مع 

هذه األلعاب، خصوصًا املرحلة العمرية، فإن احلال مختلف تامًا مع العالم العربي؛ ألنه مع تفشي 

األمية بني األهل وخصوصًا األمهات، يتعامل الطفل دون أدنى وعي أو توجيه مع هذه األلعاب بال 

حسابات للقوت وال معايير سنية وال أي مراقبة من أي نوع حيث إن األقلية هي التي تلك أجهزة 

بالستيشن في منازلها أي ميكن أن يوجد لديها بعض الرقابة أو املشاركة من األهل، أما األغلبية 

فتمارس هذه األلعاب في نوادي فيديو ومقاهي اإلنترنت دون أي رقابة، خصوصًا أن أصحاب هذه 

األندية واملقاهي ينحصر دورهم عادة في جمع األموال فقط. )املعدول، 20١0، ص ١5(

لقد انتشرت األلعاب اإللكترونية بسرعة هائلة فى املجتمعات العربية بوجه عام، فال يكاد يخلو 

بيت منها حتى صارت جزًءا من غرفة الطفل، بل أصبح اآلباء واألمهات يصطحبونها معهم أينما 

ذهبوا ليزداد األطفال إدماًنا على ممارستها. 

كما ذكر النفيعي )200٩( أن حجم إنفاق الطفل السعودي على ألعاب الترفيه اإللكتروني 

يقدر بنحو )400( مليون دوالر سنوّيًا، وأن السوق السعودية تستوعب ما يقرب من ثالثة ماليني 

لعبة إلكترونية في العام الواحد، وأن أسواق اململكة استوعبت حوالي مليون و)٨00( ألف جهاز 

بالستيشن، وأن أكثر من )40%( من البيوت السعودية يوجد لديها جهاز واحد على األقل. 

التصور املقرتح ملواجهة األلعاب اإللكرتونية الخطرية والقاتلة:
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تأسيًسا على ما سبق؛ ميكن القول إن ممارسة األلعاب اإللكترونية تثل مصدرًا مهّمًا لتعليم 

الطفل بحيث يصبح أكثر حيوية ونشاًطا وأسهل انخراًطا فى املجتمع، وتوفير فرص للطفل للتعامل 

مع التقنيات احلديثة مثل اإلنترنت وغيرها، كما أنها تعلمه التفكير العلمي وهذه فى مجملها آثار 

إيجابية، وعلى اجلانب املقابل هناك العديد من اآلثار السلبية، كتعويد الطفل على ممارسة العنف 

والتخريب والتدمير واالستمتاع مبمارسته من خالل اللعبة، وارتكاب اجلرائم، وزيادة العدوان لدى 

األطفال، باإلضافة إلى ما تبثه الكثير من هذه األلعاب من أفكار وعادات ومعلومات ال تتفق مع 

ثقافة مجتمعاتنا العربية وقيمنا الدينية واالجتماعية، كما أن ممارستها لفترات طويلة حتمل أضراًرا 

صحية على العينني والعمود الفقرى والرقبة ووزن الطفل، وأضراًرا اجتماعية مثل ميل الطفل إلى 

االنعزال واالنطوائية، وأضراًرا نفسية كالتوتر والقلق، وغيرهما من األضرار. 

نحن إذن فى حاجة إلى التعامل مبوضوعية مع األلعاب اإللكترونية واإلفادة منها بالصورة 

املثلى، فمن املمكن أن نعلم الطفل من خالل هذه األلعاب األبجدية وقواعد احلساب وفى إطار ممتع 

وشائق يغرس فى الطفل عاداتنا وقيمنا ومبادئنا. 

أ- منطلقات التصور املقترح:
يعتمد التصور املقترح على املنطلقات اآلتية:

١- إن األلعاب اإللكترونية هي جزء من ثقافة ذلك العصر الرقمي، وأضحى من الضروري التعامل 

معها واإلفادة منها، ال االكتفاء مبنعها أو حجبها.

2- إن الكثير من األلعاب اإللكترونية حتمل العديد من الفوائد واملزايا للطفل، كما أن هناك ألعابًا 

إلكترونية حتمل في املقابل مخاطر وأضرارًا، باإلضافة إلى أن اإلفراط فى األلعاب اإللكترونية 

يحمل العديد من األضرار النفسية واجلسدية.

3- اإلميان بأهمية توظيف األلعاب اإللكترونية فى صالح تربية الطفل وتعليمه وبث القيم وتنمية 

مهاراته.

4- أهمية دور اآلباء واملعلمني في توعية األطفال بكيفية التعامل مع األلعاب اإللكترونية.

5- أهمية دور الدول العربية ووزاراتها املختلفة كوزارة الثقافة ووزارة اإلعالم ووزارات التربية 

باملشاركة فى مواجهة ظاهرة انتشار األلعاب اإللكترونية القاتلة واخلطيرة بني األطفال العرب.

ب- فلسفة وأهداف التصور املقترح:
تنطلق فلسفة التصور املقترح من أهمية اللعب على وجه العموم فى تشكيل شخصية الطفل، 

وانتشار األلعاب اإللكترونية بفعل التطور السريع فى الوسائل التكنولوجية املختلفة، فلم يعد بيت 
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يخلو منها؛ ملا تتمتع به من خصائص جاذبة خصوصًا لألطفال فى هذه املرحلة العمرية، ولعنصري 

التشويق واملغامرة اللذْين يالمسان احتياجات الطفل فى هذه املرحلة. واأللعاب اإللكترونية كبقية 

األلعاب لها محاسنها ولها عيوبها، ولكن نوع األلعاب املستخدمة واملمارسات املصاحبة لها هما 

اللذان يكمن فيهما الضرر. 

ومن ثم يهدف التصور املقترح إلى:

توعية اآلباء واألمهات واملعلمني بدورهم فى متابعة أطفالهم وما ميارسونه من ألعاب، ومدة . ١

األلعاب  فى  اإلفراط  وخطورة  التى حتملها،  واملضامني  األلعاب  وأفكار  ومحتوى  اللعب، 

اإللكترونية، وضرورة منع أطفالهم من ممارسة األلعاب اإللكترونية اخلطيرة والقاتلة وتوعية 

أبنائهم بأضرار هذه األلعاب.

ضرورة تنسيق اجلهود بني مؤسسات املجتمع والدولة فى توعية األطفال واألسر واملعلمني . 2

باأللعاب اخلطيرة والقاتلة واحلد من انتشار هذه الظاهرة.

تشجيع ودعم صناعة األلعاب العربية التى يصممها املبدعون العرب، وتنطلق من الثقافة . 3

والقيم العربية األصيلة.

توظيف األلعاب اإللكترونية فى صالح الطفل العربي، وتنمية مهاراته، وتفكيره. . 4

ج- وسائل وآليات تنفيذ التصور املقترح:
ميكن حتقيق التصور املقترح من خالل اآلليات والوسائل اآلتية:

أواًل : دور احلكومات العربية: 
١- إيجاد رقابة مسبقة على ما يطرح في األسواق من ألعاب إلكترونية، كما يحدث مع شرائط 

الفيديو، والكتب، وغيرهما من خالل تشكيل جلان فنية وعلمية للحكم على األلعاب ومحتواها 

قبل السماح بترويجها فى األسواق وتداولها بني األطفال واملراهقني، وتضم هذه اللجان علماء 

االجتماع، والنفس، والدين، واملثقفني، واملبدعني، وتكون مهمتها حتديد أيٍّ من هذه األلعاب يتم 

تداوله وما يحظر، ويكون املعيار االتفاق مع ثقافتنا وأخالقنا وعدم التعارض مع قيم املجتمعات 

العربية ومبادئها. ومنع األلعاب التي تتسم بالعنف وتتعارض مع أخالق وقيم املجتمع، وإلزام 

الشركات املنتجة باحلصول على تراخيص لأللعاب قبل ترويجها على األطفال واملراهقني ووضع 

بيانات تصنيف األلعاب حسب الفئات العمرية، وإلزام محال البيع، وصاالت األلعاب واألندية 

بالتحقق من سن الشخص املسموح له مبمارسة هذه األلعاب اإللكترونية.

2- تنسيق اجلهود لتصميم وإنتاج ألعاب إلكترونية تبث القيم والثقافة العربية من خالل التعاون 
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بني املؤسسات العربية املختلفة واحلكومات العربية، وتشجيع املبدعني والفنانني على إبداع 

على  تشجع  أللعاب  فكري  ومضمون  محتوى  وإيجاد  العربية،  الثقافة  وحي  من  شخصيات 

األخالق احلميدة والتفكير العلمي وتستثير خيال األطفال العلمي، وميكن أن تتولى وزارات 

العربية كاأللكسو، واإليسسكو وغيرهما دعم تلك اجلهود. العربية، واملنظمات  الثقافة 

3- توعية اآلباء من خالل وسائل اإلعالم باأللعاب اإللكترونية وضرورة متابعتهم ملا ميارسه أبناؤهم 

من ألعاب وخطورة تركهم لفترات طويلة دون متابعة ورقابة من الوالدين، وذلك من خالل البرامج 

اإلعالمية، وتنظيم الندوات التوعوية من قبل وزارات التربية واإلعالم والثقافة فى ذلك.

4- دعم الدول العربية لصناعة األلعاب اإللكترونية العربية، وتوفير احلوافز للشركات واملبدعني 

إلنتاج شخصيات وأفكار ألعاب تنطلق من التراث واخلصوصية الثقافية العربية، وتوفير احلوافز 

إلنشاء شركات إنتاج األلعاب اإللكترونية العربية وتشجيع املبادرات فى ذلك السياق مبا يتيح 

لها املنافسة مع الشركات العاملية احملتكرة لذلك امليدان، ويكون ذلك من خالل توفير إعفاءات 

على  واإلنتاج  الصناعة  وزارات  الصناعة من  لهذه  مادي  وتقدمي دعم  وتخفيضات ضريبية، 

مستوى الدول العربية.

5- عقد املسابقات بني املبدعني وإتاحة اجلوائز ملصممى أفضل لعبة إلكترونية على مستوى العالم 

العربي، وتبنى هذه األلعاب من قبل الوزارات املختصة ونشرها عبر اإلنترنت.

6- تشكيل جلان للرقابة على األلعاب اإللكترونية املخصصة لألطفال ملتابعة ما يتم تداوله وبيعه، 

وسحب ما ينافي القيم أو ينشر العنف والتخريب بني األطفال.

٧- سن قوانني وتعليمات تنع دخول األطفال دون سن معينة إلى مراكز وصاالت األلعاب اإللكترونية.

٨- عقد املسابقات واملهرجانات لتشجيع التنافس بني صانعي األلعاب اإللكترونية العربية، وإتاحة 

اجلوائز والتكرميات ملبدعيها. وتشجيع األلعاب الرياضية اجلماعية التي تؤكد على فكرة العمل 

كفريق"Team work"، واأللعاب الشعبية في مدارسنا التي هي أكثر ارتباًطا بقيمنا ونابعة من 

ثقافتنا العربية.

٩- أهمية تضمني مقررات تكنولوجيا التعليم والصحة النفسية واملقررات الثقافية فى برامج إعداد 

املعلم موضوعات مثل األلعاب اإللكترونية وكيفية اإلفادة منها، وجتنب أضرارها ومخاطرها، 

األلعاب، وكيف تارس  على هذه  اإلدمان  األطفال مبخاطر  توعية  في  املعلمني  دور  وأهمية 

بصورة صحيحة، والتنبيه إلى ما فيها من محاذير. 

١0- ضرورة سن القوانني في الدول العربية التى حتمى سالمة الطفل على شبكة اإلنترنت، واإلفادة 
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فى ذلك من القوانني فى الدول األوربية والواليات املتحدة األمريكية.

١١- مشاركة مؤسسات املجتمع ومنها املؤسسات الدينية ومؤسسات املجتمع املدني فى التوعية 

بخطورة هذه األلعاب وأضرارها، وعدم االكتفاء بفتاوى التحرمي واملنع.

ثانيًا- دور اآلباء واألمهات واملعلمني:
أن يعي اآلباء واألمهات واملعلمون أهمية قيامهم بتنظيم وقت الطفل وحتديد زمن معني للعب ال   .١

يزيد على ساعة في اليوم ملمارسة اللعب، ثم يقضي باقي الوقت في ممارسة األنشطة اليومية، 

وال يكون اللعب بها إال بعد االنتهاء من الواجبات املدرسية، ومن خالل وجبات الطعام اليومية، 

وهناك طرق كثيرة للتحكم في مدة اللعب، منها على سبيل املثال: تشغيل ساعات التلفزيون التي 

ُيغلق فيها التلفاز الذي يلعب عليه الطفل أوتوماتيكّيًا بعد فترة محددة من التشغيل.

وميكن لآلباء واألمهات تخصيص ساعات ملشاركة أبنائهم بعض األلعاب لبعض األوقات، مبا   .2

ميكنهم من متابعة ما ميارسه األبناء من ألعاب، واحلوار مع أبنائهم حولها وما تتضمنه من 

أفكار.

أن يركز اآلباء واملعلمون وكذلك املناهج واملقررات الدراسية على تعليم الطفل كيفية استخدام   .3

لها  حتمية  فاإلنترنت ضرورة  أنفسهم،  وكيفية حماية  آمنة  بطريقة  بشكل صحيح  اإلنترنت 

إيجابياتها وسلبياتها؛ وبالتالى يجب تعليم وتدريب الطفل على التعامل معها بصورة سليمة، 

وتعليم وتدريب األطفال علي توخي احلذر والتزام احليطة وعدم اإلفراط في الثقة مع أي شخص 

على اإلنترنت، خصوصًا في ظل انتشار كثير من الوسائل والتقنيات القادرة علي تييع وتغيير 

األشياء، سواء بالتحريف أو بالتزييف.

تدريب األطفال على حماية بياناتهم واحترام خصوصياتهم وخصوصيات اآلخرين خالل التعامل   .4

مع اإلنترنت، ووسائل التواصل االجتماعي، وما يرتبط بها من ألعاب.

حرص اآلباء على القراءة عن بيانات أي لعبة قبل شرائها ألطفالهم، والفئات العمرية املخصصة   .5

لها هذه اللعبة، وفكرة اللعبة، وما تتضمنه من أفكار.

الدراسات املقرتحة:
تأسيًسا على ما سبق توصي الدراسة باآلتي:

- إجراء دراسات وأبحاث حول مخاطر أجهزة األلعاب املختلفة املنتشرة فى األسواق العربية، 

وكيفية استخدامها بشكل صحيح لتعظيم فوائدها والتقليل من أضرارها، وتقدمي نتائج هذه 
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الدراسات من خالل وسائل اإلعالم بحيث يكون لدى األسرة وعي بهذه اإليجابيات والسلبيات 

قبل شراء اجلهاز، وإعداد تصنيف عمري ألجهزة األلعاب املختلفة.

- إجراء دراسات بكليات احلاسبات واملعلومات وكليات الهندسة وكليات التربية النوعية وغيرها 

حول حتليل محتوى األلعاب اجلاذبة لألطفال، وكيفية تصميم ألعاب مناظرة ومنافسة عربّيًا.

- إجراء دراسات مسحية بصورة دورية للتعرف على اجتاهات األطفال نحو األلعاب اإللكترونية، 

تارس  التى  العمرية  والشرائح  عليها،  يقبلون  التى  األلعاب  ونوعية  انتشارها،  ومدى 

اللعب، واملستويات االقتصادية  الذين يقضونه فى  هذه األلعاب، ومتوسط عدد الساعات 

واالجتماعية التى تقبل على هذه األلعاب.
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فاعلية استخدام القصص اإللكترونية في تنمية 

بعض القيم الخلقية واالجتماعية لطفل الروضة

دراسة تجريبية

د.أسـماء ميرغنـي حسـين على*
د.هويدا سيد أحمد محمد علي**

املقدمة:
يشهد العصر احلاضر تراكمًا معرفّيًا وتطورًا تقنّيًا في شتى مجاالت احلياة ،وقد فرض ذلك 

على العلماء والتربويني حتمية التغيير فبدأ االهتمام بتطوير أنظمة وأساليب التعليم والتركيز على 

مرحلة رياض األطفال، وتعد رياض األطفال من أخصب املراحل التربوية التعليمية في تشكيل 

الشخصية وتكوينها ألنها مرحلة تربوية يتم فيها التعلم تلقائّيًا وميهد ملسار العملية التربوية في 

املستقبل؛ ولهذا تعتبر مرحلة حاسمة في تشكيل أساسيات الشخصية ومسار منوها اجلسمي 

واحلركي واحلسي والعقلي واإلدراكي واللغوي واالجتماعي واخللقي واالنفعالي واجلمالي والروحي 

واملهاري. )إسماعيل، 200٨(.

وتعد دراسة الطفولة واالهتمام بها من أهم املعايير التي يقاس بها تقدم األمم ورقيها، وتعتبر 

مرحلة الروضة من أهم مراحل النمو وأكثرها أثرًا في حياة اإلنسان وفي مرحلة تكوين الفردحيث 

يتم فيها النمو البدني والنفسي والعقلي واالجتماعي.

والقيم هي مجموعة القوانني واملقاييس التي تنبثق عن جماعة ما وتكون مبثابة موجهات للحكم 

على األعمال واملمارسات املادية واملعنوية، ويكون لها من التأثير والقوة على اجلماعة مالها من صفة 

الضرورة واإللزام والعمومية، وأي انحراف عنها أو خروج عليها يصبح خروجًا عن أهداف اجلماعة 

ومثلها العليا. )العزب وأحمد، 2١0:20١(.

* أستاذ مساعد قسم رياض األطفال بكلية الرتبية ، جامعة امللك فيصل.

** أستاذ مساعد علوم حاسب بقسم نظم املعلومات اإلدارية بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع ، جامعة امللك 

فيصل.
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وتلعب القيم األخالقية واالجتماعية دورًا مهّمًا في حتديد سلوك الفرد وتوجهاته في املجتمع 

الذي يعيش فيه، كما تلعب الدور نفسه في حتديد سلوك اجلماعة وتفاعلها من خالل مختلف أشكال 

السلوك االجتماعي، بل ميكن للقيم أن تسهم بالنصيب األكبر في تكوين الشخصية. لذلك جند أن 

هناك ضرورة ملحة للبدء في إرساء وتشجيع اكتساب القيم األخالقية واالجتماعية وتطورها مما 

يؤدى بذلك إلى تكوين الوعي األخالقي. )محمد، 200٨(.

نظرًا إلى أهمية تعلم السلوكيات اخللقية واالجتماعية فقد أجريت العديد من الدراسات والبحوث 

التي تناولت القيم اخللقية واالجتماعية للطفل مثل دراسة داغستاني)20١0(، ودراسة عبداحلكيم 

)2000(، ودراسة محمد)200٨(، ودراسة أبو النجا)2002( التي أكدت على ضرورة تعلم القيم 

اخللقية واالجتماعية في مرحلة عمرية مبكرة؛ ألن ما يتعلمه اإلنسان في الصغر ينمو ويستمر معه 

في مراحل عمره الالحقة ويستخدمه في املواقف احلياتية املختلفة.

التكنولوجيا احلديثة،  تعتمد على  التي  التعليمية  الوسائل  اإللكترونية إحدى  القصص  تثل 

فالقصص - بشكل عام - تعد واحدة من أوليات طرق التدريس؛ بل تعد أكثر أهمية على اإلطالق 

في تزويد الطفل مبعلومات ثقافية منتقاة وبشكل سريع؛ األمر الذي ُيكسب الطفل معارف متقدمة 

في مراحل مبكرة.

القصة من الوسائل الفعالة في تكوين شخصية الطفل وتربية ذوقه وخياله وتهذيب خلقه، وهي 

طريقة لتربيته وتعليمه؛ حيث يكتسب عن طريقها املعارف واالجتاهات السلوكية وقيم مجتمعه مبا 

يتناسب ومستوى منوه وقدراته؛ لذلك فالقصة تعتبر من األنشطة التربوية األساسية في رياض 

األطفال نظرًا إلى تأثيرها في شخصية الطفل. )األسعد ،2000(.

مشكلة الدراسة:
تنطلق مشكلة الدراسة من أهمية مرحلة رياض األطفال والتي ينمو فيها الطفل بشكل سريع؛ 

فالروضة مبا تقدم من برامج وأنشطة مختلفة ينبغي أن تساعد األطفال على النمو السليم )جسمّيًا، 

فكرّيًا، لغوّيًا خلقّيًا، اجتماعّيًا(، وتوسع مداركهم، وتصقل مهاراتهم، وتشبع حاجاتهم، وتهيئهم 

للمرحلة االبتدائية.

في ظل الظروف املتغيرة، واستجابة للتقدم التكنولوجي الذي غزا املجاالت كافة وال سيما 

مجال تعليم األطفال وتثقيفهم فقد ظهرت في اآلونة األخيرة أشكال ومضامني جديدة من املمكن أن 

تضاف إلى ثقافة األطفال وأدبهم احلالي وهي القصص اإللكترونية سواء املنتجة على أسطوانات 
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ليزر CDROM أو املجلوبة بواسطة شبكة املعلومات الدولية )اإلنترنت(. )موسى وسالمة، 2004(.

تعتبر رياض األطفال من املؤسسات التربوية التي تربي الطفل باعتبارها البيئة التي ينتقل إليها 

الكثير من األطفال بعد املنزل مباشرة، وتبدأ في التأثير في عاداته وسلوكه ونشاطاته املختلفة، منها 

االجتماعية واخللقية والنفسية؛ لذا ينبغي علينا االهتمام بهذه املرحلة العمرية املهمة.

اخللقية  بالقيم  املرتبطة  السلوكيات  على ممارسة  املدرسة  قبل  ما  مرحلة  طفل  تدريب  يعد 

األولى  البذور  فيها  التي توضع  املرحلة  أمرًا في غاية األهمية وخصوصًا في هذه  واالجتماعية 

للشخصية؛ نظرًا ألن الطفل ال يستطيع االعتماد على نفسه في كثير من األحيان، كما أنه يسلك 

أحيانًا بصورة عشوائية، وهذا يسبب له العديد من املشكالت التي تواجهه خالل احلياة اليومية، 

ويرجع هذا إلى نقص امتالكه للسلوكيات املرتبطة بالقيم اخللقية واالجتماعية، كما أن القصص 

اإللكترونية لها دور مميز في كثير من القيم اخللقية واالجتماعية. )داغستاني،20١0(.

حتددت مشكلة الدراسة في قصور توظيف األساليب التكنولوجية احلديثة التي تنمي القيم 

اخللقية واالجتماعية في رياض األطفال.

في ضوء ما سبق، انبثقت مشكلة الدراسة احلالية في التساؤالت التالية:

ما فاعلية استخدام القصص اإللكترونية في تنمية بعض القيم اخللقية واالجتماعية" التعاون 

واملساعدة، االنتماء واملواطنة، التسامح، الرحمة، االحترام" لطفل الروضة؟

هل توجد فروق بني الذكور واإلناث في اكتساب القيم اخللقية واالجتماعية املقدمة لديهم من 

خالل القصص اإللكترونية؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة احلالية إلى:

- الكشف عن فاعلية استخدام القصص اإللكترونية في تنمية بعض القيم اخللقية واالجتماعية 

املتمثلة في )التعاون واملساعدة، االنتماء واملواطنة، التسامح، الرحمة واالحترام( لدى طفل 

الروضة.

- املقارنة بني أثر القصص اإللكترونية في تنمية القيم اخللقية واالجتماعية لدى طفل الروضة 

اجلنس. حسب 

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة احلالية في أهمية املرحلة العمرية واملوضوع الذي تتصدى لدراسته؛ أال 
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وهو فاعلية استخدام القصص اإللكترونية في تنمية بعض القيم االجتماعية لدى طفل الروضة.

- ندرة األبحاث والدراسات التجريبية التي تناولت موضوع القصص اإللكترونية.

- حتاول الدراسة تقدمي أسلوب تعليمي حديث يعتمد على التقنية ويختلف عن األساليب التقليدية 

املتبعة في رياض األطفال.

زيادة تفعيل دور القصة بوصفها طريقة تدريب ناجحة في رياض األطفال من خالل تصميم   -

قصص مبرمجه إلكترونّيًا واستخدامها لتنمية مهارات وقدرات الطفل.

قد تفتح هذه الدراسة املجال لدراسات أخري في املستقبل لقلة وجود أبحاث تناولت استخدام   -

القصة اإللكترونية في مجال التعليم.

فروض الدراسة 
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 0.0١ بني متوسط درجات األطفال في   -

العينة التجريبية الثانية )القصص اإللكترونية( والعينة التجريبية األولى )القصص التقليدية( 

في التطبيق البعدي على بطاقة مالحظة تطبيق الطفل للقيم اخللقية واالجتماعية لطفل الروضة 

لصالح املجموعة التجريبية الثانية.

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )0.0١( بني متوسط درجات األطفال في   -

العينة التجريبية الثانية قبل تطبيق البرنامج وبعده على استمارة مالحظة تطبيق الطفل للقيم 

اخللقية واالجتماعية لصالح التطبيق البعدي.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات األطفال الذكور ودرجات األطفال   -

اإلناث في املجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدي على بطاقة مالحظة القيم اخللقية 

الروضة. لطفل  واالجتماعية 

حدود الدراسة:
للعام  الدراسي األول  الفصل  الدراسة في  امليداني من  احلدود الزمنية: متَّ تطبيق اجلزء   -

١43٧-١43٨هـ

احلدود املكانية: متَّ التطبيق في روضة غراس الطفولة األهلية مبدنية الهفوف باململكة العربية   -

السعودية.

احلدود البشرية متَّ اختيار مجموعة من أطفال املستوى التمهيدي في رياض األطفال الذين   -

تتراوح أعمارهم بني )5-6( سنوات.
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احلدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة على معرفة مدى فاعلية استخدام القصة اإللكترونية   -

في تنمية بعض القيم اخللقية واالجتماعية )التعاون واملساعدة، االنتماء واملواطنة، التسامح، 

CD-( واستخدمت الباحثات القصص اإللكترونية املقدمة على قرص مدمج )الرحمة، االحترام

.)ROM

مصطلحات الدراسة:
الفاعلية:

يعبر مصطلح فاعلية في الدراسات التربوية التجريبية عن مدى األثر الذي ميكن أن حتدثه 

املعاجلة التجريبية بوصفها مثيرًا مستقاًل في أحد املتغيرات التابعة، وتظهر في مقدار ونوع التعلم 

الذي حتقق من خالل املواقف التعليمية داخل الفصل وخارجه. )العرينان، 20١5(.

تعرفه الباحثات إجرائيا بأنه التأثير اجليد وااليجابي املتوقع ان حتدثه القصص اإللكترونية 

على منو القيم اخللقية واالجتماعية لدى طفل الروضة.

القصص االلكترونية:
 القصص اإللكترونية مجموعة من احلكايات املؤلفة تعمل على وسيط إلكتروني أسطوانة الليزر 

أو األسطوانة املدمجة )CD ROM( من خالل إضافة بعض التقنيات اجلديدة املتعلقة بالصوت 

على  تعتمد  املوسيقية، وهذه احلكايات  واملؤثرات  املتحركة  الكارتونية  والرسوم  واللون  والصورة 

الوقائع واألهداف واحلبكة القصصية، واألشخاص، واخلط الدرامي، والعقدة، ولها زمان ومكان، 

وتهدف إلى التعليم والتثقيف واإلمتاع والتسلية. )موسى وسالمة، 2004(.

القيم اخللقية واالجتماعية:
هي مجموعة من األحكام املعيارية التي تتكون لدى األطفال، والتي تتصل مبضامني واقعية 

يكتسبها الطفل من خالل تفاعله مع املواقف واخلبرات االجتماعية، وتظهر في السلوك العملي أو 

اللفظي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وفقًا لهذه املعايير أو األحكام. )داغستاني،20١0(.

القيم اخللقية واالجتماعية التي تتناولها الدراسة:
- التعاون واملساعدة : أيتوحيد اجلهود املشتركة لتحقيق هدف ما يعجز الفرد مبفرده عن 
حتقيقه، ويترتب على هذا التعاون حتقيق هدف فردي لشخص ما من أعضاء اجلماعة أو هدف 

مشترك للجماعة، على أن تقوم اجلماعة بتبادل حتقيق املنافع ألفرادها أو دفع الضرر عنهم متى 

دعت احلاجة إلى ذلك. )التوني،2004(.
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- االنتماء واملواطنة 
- التسامح: هو استعداد نفسي عند اإلنسان مبوجبه يتغاضى عن أخطاء اآلخرين ، وينأى عن 

التعصب املقيت، ويقابل اإلساءة باإلحسان )البنا ،200١(.

- االحترام: هو الشعور الذي يكنه الفرد لشخص أو شيء، والتسليم بالقيمة الفطرية للفرد 
.)200١، )إبراهيم  واجلماعة. 

- الرحمة: هي رقة في القلب وإرهاف في الشعور، وهي تستهدف الرأفة باآلخرين وكفكفة 
)شرف،200٨(. أحزانهم.  وتخفيف  دموعهم 

طفل الروضة:
.Power, 2000 هو الطفل في مرحلة الطفولة املبكرة التي تتد من ثالث إلى ست سنوات

األدب النظري والدراسات السابقة:

يتناول هذا اجلزء عرضًا ملفهوم القصة وأهميتها وأهدافها، ومفهوم القصة اإللكترونية ومزاياها 

والقيم اخللقية واالجتماعية ودور الروضة في تنميتها.

مفهوم القصة وأهميتها:
القصة بطبيعتها عنصر تربوي ميكن االعتماد عليها في جناح املواقف التعليمية إذا أجيد 

استخدامها؛ بحيث حتمل في ثناياها املعلومات واملعارف التي يحتاج املتعلمون إليها وتتحقق لهم 

عن طريقها األهداف التربوية املرغوب فيها.

وتعتبر القصة شكاًل من أشكال أدب األطفال، فيه مجال للمتعة واخليال، والقصة من أحب 

ألوان األدب لألطفال ومن أقربها إلى نفوسهم، وهي عمل فني له قواعد وأصول ومقومات و عناصر 

فنية وهي:

احلبكة القصصية.  -

البيئة الزمنية.  -

املوضوع  -

التشخيص.  -

الشكل واحلجم. )أبو معال، 2005(.  -

تعد القصة من أحب ألوان األدب إلى األطفال؛ فهي من أكثر الفنون األدبية مالءمة مليولهم ومن 

أشدها تأثيرًا على سلوكهم، وأقواها إثارة لتفكيرهم واستثارة لعواطفهم، وهي مبا حتمله من أفكار 

متعددة وخبرات متنوعة وما تدعو إليه من قيم وتقاليد أصيلة بأسلوب غير مباشر إمنا تدفع بالطفل 
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إلى طريق التنشئة الصحيحة وتضع اللبنات األولى في بناء شخصيته، وحتديد هويته؛ لذا فإنها تعد 

إحدى الوسائل املهمة في تكوين ثقافته، وأحد الروافد األساسية التي تسهم في تنمية وعيه وإثراء 

لغته. )قنديل وآخرون20١٧(.

وتكمن أهمية القصة لألطفال في أنها تعتبر وسيلة إلشباع حب الطفل ورغبته في املعرفة؛ 

حيث يفترض فيها اجلديد من األفكار واألحداث واملواقف وصور احلياة اليومية، وتعمل بوصفها 

مصدرًا إلثارة انتباه الطفل وتشويقه ملا فيها من تعدد شخصيات وترقب لألحداث وتسلسلها. 

)الشرمي، 2006(.

أهداف القصة:
قصص األطفال حتقق أهدافًا تعليمية وتربوية وترويحية مهمة، كما أوردها )موسى وسالمة، 

2004( و)دياب ،2004(، )مردان ،١٩٩0( )2005، Nenman( فيما يلي:

تهذيب خلق الطفل وغرس قيمه الدينية السامية فيه، وتكوين العادات الصحية واالجتماعية   -

لديه. الطيبة  والسلوكية 

تنمية لغة الطفل، وجتويدها، وإثراء مفرداتها، وبناء التذوق الفني واجلمالي، واخليال اخلصب   -

لديه.

إتاحة الفرصة أمام الطفل للتعبير عن نفسه، وحتقيق رغبته بصوره مسلية خالل سرد القصة،   -

أو إعادتها، أو تقمص أدوار شخصياتها، أو تثيلها بصورة مشوقة، أو التحدث عن صورها 

وأفكارها بطالقة وجرأة.

مساعدة الطفل في التعرف على احلياة وتفهم خبراتها االجتماعية من خالل تسلسل أفكارها،   -

وحركات شخوصها وحل عقدتها املرتقبة.

تزويد الطفل باملفاهيم العلمية املبسطة، واملعارف العامة، واملعلومات الصحيحة عن األشخاص،   -

واحليوانات والطيور احمليطة به.

تكوين األجواء السارة والتسلية البريئة، والفكاهة اجلميلة، واالرتياح النفسي لديه؛ مما يضفي   -

على احلياة التعليمية في الروضة متعة ومسرة.

تدريب الطفل على التفكير املنطقي من خالل تسلسل األحداث املنطقي وإعادتها من قبله،   -

األشياء. حقائق  ومعرفة 

معاجلة مشكالت الطفل االجتماعية والنفسية والسلوكية من خالل أحداث القصة وما تطرحه   -

من مشكالت.
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القصص اإللكرتونية:
القصة اإللكترونية: تعرف بأنها القصة التي تت برمجتها إلكترونّيًا على أقراص CD من خالل 

استخدام بعض التقنيات احلديثة املتعلقة بالصوت والصورة والرسوم اإللكترونية املتحركة؛ بحيث 

تالئم الطفل في مرحلة رياض األطفال وتناسب ميوله واجتاهاته وتساعد على تنمية القيم االجتماعية 

لديه. )العرينان، 20١5(.

مفهوم القصة اإللكترونية:
هو حتويل أو إخراج أو إعداد قصة مؤلفة من قبل تأليفًا بشرّيًا وليس إلكترونّيًا، وتعمل القصة 

املؤلفة على وسيط إلكتروني وهو أسطوانة الليزر أو األسطوانة املدمجة أو )CDROM( من خالل 

إضافة بعض التقنيات اجلديدة املتعلقة بالصوت والصورة والرسوم الكارتونية املتحركة، ومؤثرات 

 Multimedia موسيقية أخرى مع االستفادة من خصائص الفيديو في اإلرجاع والتقدم والتثبيت

أي ما يعرف بالوسائط املتعددة. )موسي وسالمة،2004(.

أهداف القصة اإللكترونية وأهميتها:
تضمنت القصة اإللكترونية أهمية القصة نفسها بصفة عامة وأهدافها:

- إثارة انبهار األطفال والترفيه عنهم وإسعادهم، وهذا االنبهار دون شك يؤدى إلى إثارة ذكاء 

الطفل وتذوقه للجمال الذي يزكى فيه حب االستطالع والكشف عن التوافق الروحي والنفسي.

- تنمي القصة بصفة عامة االنتباه لدى األطفال.

- تعتبر القصة وسيلة مهمة لتدعيم الثقة املتبادلة بني الراوي واألطفال.

- تد األطفال بخبرات وجتارب من احلاضر وتعدهم خلبرات املستقبل وتساعدهم على تنمية 

املعرفة والفهم، وتكوين القيم واملعتقدات واآلراء الفردية لكل طفل منهم، وميكن أن تنحهم 

معرفتهم بأنفسهم وتساعدهم على إمناء عالقاتهم وفهمهم لغيرهم من الناس الذين يعيشون 

معهم في بيئتهم. )دياب ،2004(.

والقصص اإللكترونية تقدم املفاهيم احلياتية املجردة بصورة مرئية ومسموعة مما يقرب فهمها 

لألطفال من خالل مواقف وأحداث ؛وبالتالي تساعد على اكتساب املهارات واخلبرات واملفاهيم لدى 

الطفل. )العرينان، 20١5(.

مزايا القصص اإللكترونية:
من مزايا القصص اإللكترونية ما يلي:
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ميكن إعادة سماعها مرات متعددة، وهذا التكرار يساعد على تثبيت املعلومات واألفكار . ١

في ذهن الطفل.

سهولة التشغيل واالستخدام.. 2

االعتماد على أكثر من وسيلة فنية أو أدبية مثل السرد واحلوار واملوسيقى واملؤثرات . 3

املختلفة. الصوتية 

تتضمن أهمية وأهداف القصة نفسها بوجه عام.. 4

ميكن للطفل أن يستخدمها في أي وقت وأي مكان. )شبلول،١٩٩٩(.. 5

ما هية القيم الخلقية واالجتماعية لطفل الروضة
يعتبر اجلانب األخالقي جانبًا مهّمًا في بناء الشخصية، ويشتمل هذا اجلانب على القيم واملثل 

والعادات واملعايير السلوكية، كما أنه يساعد الفرد على الوصول إلى التوافق االجتماعي، ويوجد 

لدى الطفل في سنوات حياته األولى بعض األفكار عن ماهية الصواب واخلطأ ولكن ال يستطيع 

فهم املعاييراألخالقية املختلفة، ويزداد هذا الفهم وضوحا بتقدم الطفل في العمر. )سليمان،20١١(.

تلعب القيم دورًا مهّمًا ومؤثرًا في حياة الطفل خصوصًا في سنوات حياته األولى؛ لذلك من 

األهمية مبكان أن يكتسب الطفل أثناء تنشئته وتربيته اخللقية واالجتماعية في سنوات حياته املبكرة 

قدرًا من القيم تعطيها له وتكسبه إياها كل من األسرة والروضة واملدرسة حتى يتشكل اإلطار 

وبالتالي  للطفل منذ الصغر، فيعرف احلالل واحلرام، والصواب واخلطأ، واملرغوب عنه؛  القيمي 

يستطيع التكيف مع اجلماعة التي ينتمي إليها، واملجتمع الذي يعيش فيه. )شريف،20١0(.

نظريات نمو القيم األخالقية واالجتماعية
تثل النظريات املوجه األساسي الذي يسير الباحث على هديه وقد تناولها الباحثون والدارسون 

في مجاالت علم النفس والتربية والقيم األخالقية واالجتماعية بوصفها جزءًا مهّمًا من جوانب النمو 

األخالقي واالجتماعي لألطفال، وقد تعددت التوجهات النظرية التي سعت إلى تفسير النمو األخالقي 

واالجتماعي وهي:

- نظرية التحليل النفسي: ركزت على أهمية السنوات األولى من عمر الطفل التي يكتسب فيها 

مفاهيمه وقيمه األخالقية عن طريق الضبط الذاتي الذي ينهى عن فعل بعض األشياء، ويدفع 

إلى أشياء أخرى وهو ما يسمى بالضمير أي )األنا األعلى املثالية(، والذي حتكمه املبادئ 

واملثل والقيم األخالقية العليا.
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ه األنظار إلى إمكانية استخدام ما يعرف بالتعلم اإلحجامي في  -  النظرية السلوكية: ُتوجِّ
مقاومة السلوك غير األخالقي عن طريق املالحظة، والتعزيز اإليجابي والسلبي. )سليمان، 

.)20١١

- النظرية النمائية املعرفية: يرى أصحاب االجتاه املعرفي النمائي أن األبنية املعرفية الرئيسة 
لدى الفرد هي نتاج التفاعل بني الكائن احلي والبيئة. )محمد،20١١(.

واستطاع بياحيه أن يكشف عن ديناميات النمو األخالقي عند األطفال في إطار تطور منو 

األحكام اخللقية لديهم، كما أكد على أن النمو األخالقي عند األطفال عملية تغيير أحكام أخالقية أقل 

نضجًا إلى أحكام أخالقية أكثر نضجًا.) Mclean:2000( و)العارضة ،2003(.

و يرى كولبرج أن الفرد ال يكتسب أخالقياته دفعة واحدة، وإمنا يسير في تطور منائي هرمي 

يتكون من مجموعة من املستويات واملراحل، ويتدرج خاللها وفقًا لتتابع ال يختلف، فال يصل الفرد 

إلى املستوى األعلى حتى يتجاوز التعقل األخالقي للمستوى السابق عليه، إلى أن يصل إلى النضج 

اخللقي والذي يعنى وصول الفرد إلى درجة عليا من تأسيس مفاهيم احلكم واالختبار والتفكير على 

.)Kohlberg,L.1968,49( .مبادئ العدالة

أهمية القيم األخالقية واالجتماعية لطفل الروضة
تعمل على تدريب الطفل على السلوك االجتماعي السوي ونبذ السلوك غير السوي.  -

تعمل على تدريب األطفال على العادات االجتماعية التي تفي بحاجات احلياة.  -

تساعد على تقريب االتصال بني األطفال ألنها تثل إحدى وسائل االتصال التي جتمعهم   -

على هدف واحد ولغة واحدة وقيمة واحدة.

تقي األطفال من املشكالت السلوكية.  -

تنمي مهارة التعاون واملشاركة االجتماعية لدى األطفال. )سليمان :20١١(.  -

دور الروضة يف تنمية املفاهيم اخللقية واالجتماعية يف مرحلة الطفولة املبكرة:
يتضح دور الروضة في تنمية الطفل اجتماعّيًا وأخالقّيًا في اآلتي:

االجتماعي  الطفل  منو  دعم  يعني  وهذا  النواحي؛  جميع  من  الطفل  تنمية  على  العمل   -

واألخالقي.

العمل على إكساب الطفل القيم واآلداب االجتماعية واملعايير األخالقية.  -

تعليم الطفل دوره االجتماعي.  -
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مساعدة األطفال على تكوين ميول إيجابية وعالقات طيبة مع اآلخرين.  -

تعليم الطفل العالقات االجتماعية السليمة مع اآلخرين، مهارة التفاعل مع األطفال، املساواة   -

والعدل، القدرة على حتمل املسئولية والتعاون. )العناني، 20١١(.

الدراسات السابقة:
سيتم تناول بعض البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة احلالية؛ وذلك 

للتعرف على مجالها وأهدافها وخطة دراستها وأبرز ما توصلت إليه من نتائج، ثم التعقيب على تلك 

البحوث والدراسات إلظهار ما بينها من أوجه تشابه أو اختالف ومدى اإلفادة منها في تصميم 

الدراسة احلالية.

هدفت دراسة محمود وسالمة)2004( إلى تقومي الواقع الفعلي لقصص األطفال اإللكترونية 

في مرحلة ما قبل املدرسة، وتعرف جوانب القوة والضعف فيها، وتقدمي املقترحات في هذا املجال.

اقتصرت عينة الدراسة على عدد من القصص اإللكترونية التي ُتقدم لألطفال في الروضة أي 

املرحلة العمرية من 4 إلى 6 سنوات. وعينة من رياض األطفال احلكومية " خمس روضات مبدينة 

العني بدولة اإلمارات العربية املتحدة ".

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أن البرنامج اليومي للروضة يتضمن وقتًا محددًا 

للقصة، وأهم القصص التي ُتقدم لألطفال في هذه املرحلة شملت اخليالية بنسبة 42.5 %، والقصص 

الواقعية تثل نسبة 2٧.5 %، والقصص الدينية تثل بنسبة 20%. وقصص املغامرات والبطولة 

والبوليسية تثل نسبة 5%، والقصص العلمية تثل نسبة 5%. وتوصلت إلى أن األهداف السلوكية 

تأتي في مقدمة األهداف، واحتلت األهداف العلمية والتثقيفية املرتبة الثانية حيث إنها تد األطفال 

ثقافات  وتثقفهم  املختلفة  العقلية  وقدراتهم  احلياة،  إلى  نظرتهم  تعمق  التي  واملعارف  باملعلومات 

متعددة، وجاءت األهداف اللغوية في املرتبة الثالثة، واحتلت األهداف النفسية والوجدانية املرتبة 

الرابعة، أما األهداف االجتماعية واخللقية فقد احتلت املرتبة اخلامسة.

وكما أجرت داغستاني )20١0( دراسة لتحديد القيم اخللقية واالجتماعية املناسبة التي ميكن 

تنميتها لدى أطفال الروضة، وحتديد مدى إمكانية تنمية هذه القيم لدى أطفال الروضة وإعداد برنامج 

مقترح لتنمية القيم اخللقية واالجتماعية لدى أطفال الروضة من خالل األنشطة التربوية،والتعرف 

على فعالية البرنامج املقترح في حتقيق أهدافه. ومتَّ اختيار عينة الدراسة من أطفال روضات التربية 

والتعليم بشمال الرياض باململكة العربية السعودية؛ حيث اختيرت بطريقة عشوائية وهي روضة 

العناية بالطفل )مجموعة جتريبية( وروضة دار البراءة )مجموعة ضابطة(. وأهم النتائج التي توصلت 
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إليها الدراسة أن القيم اخللقية واالجتماعية الالزمة التي ميكن تنميتها لدى أطفال الروضة هي" أدب 

احلوار، طاعة الكبار، تبادل التحية، آداب اللعب، املشاركة، االعتماد على النفس"، وتوجد فروق ذات 

داللة إحصائية بني متوسطي درجات املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة في التطبيق البعدي 

ملقياس القيم اخللقية واالجتماعية لصالح املجموعة التجريبية.

وتناولت دراسة "أبو النجا" )2002( فاعلية استخدام القصص احلركية على التطور احلركي 
وبعض القيم األخالقية ألطفال ما قبل املدرسة. وتكونت عينة الدراسة من )64( طفاًل وطفلة ثم 

تقسيمهم إلى مجموعتني متساويتني إحداهما جتريبية واألخرى ضابطة، وقد قام الباحث بتطبيق 

اختبارات التطور احلركي، باإلضافة إلى قيام الباحث بإعداد وتطبيق مقياس القيم املصور الذي 

شمل القيم التالية: التعاون،التسامح، األمانة، الصدق، الطاعة. وأثبتت نتائج الدراسة وجود فروق 

ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أطفال املجموعتني التجريبية والضابطة على مقياس القيم 

لصالح أطفال املجموعة التجريبية.

وهدفت دراسة عبداحلكيم )2000( إلى حتديد القيم األخالقية املناسبة لطفل الروضة والعمل 
على تنميتها من خالل برنامج قصصي مقترح.وتكونت عينة الدراسة من ٩0 طفاًل تتراوح أعمارهم 

التجريبية  املجموعة  التالي:  النحو  على  مجموعات  ثالث  إلى  تقسيمهم  مت  سنوات  بني 5-4  ما 

األولى وتشمل 30 طفاًل وطفلة متَّ تعريضهم لبرنامج مستمد من قصص ذات شخصيات حيوانية، 

واملجموعة الثانية وتشمل )30( طفاًل ثم تعريضهم لبرنامج مستمد من قصص ذات شخصيات 

بشرية، واملجموعة الضابطة وتشمل )30( طفاًل ال يتعرضون ألي برنامج للتنمية األخالقية.أثبتت 

نتائج الدراسة وجود تأثير موجب للبرنامج القصصي املستخدم سواء بالشخصيات البشرية أو 

احليوانية في تنمية القيم األخالقية لدى األطفال.

كما هدفت دراسة شحاتة )200١( إلى التعرف على فاعلية استخدام برنامج القصص احلركية 

في تنمية القيم األخالقية واالجتماعية لطفل ما قبل املدرسة.وتكونت عينة الدراسة من )60( طفال 

وطفله متَّ تقسيمهم إلى 30 طفاًل ملجموعة جتريبية و30 طفاًل ملجموعة ضابطة.

النظام، والصدق، واألمانة، ومساعدة اآلخرين، وتقدير املشاعر، ومتَّ  الدراسة قيم  وشملت 

الباحث. القيم األخالقية واالجتماعية املصور الذي أعده  استخدام مقياس 

وأثبتت نتائج الدراسة فعالية استخدام القصص احلركية في تنمية القيم األخالقية واالجتماعية 

لدى طفل مرحلة ما قبل املدرسة.

هدفت دراسة العرينان)20١5( إلى التعرف على فاعلية استخدام القصة اإللكترونية في تنمية 
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مهارات االستماع والتحدث لدى طفل مرحلة الروضة.

استخدمت الباحثة املنهج شبه التجريبي حيث صممت أدوات ومواد بحثية، ومتَّ تطبيقها على 

عينة الدراسة التي تكونت من )44( طفاًل وقسمت إلى املجموعة التجريبية وعددها )22( طفاًل 

واملجموعة الضابطة وعددها )22( طفاًل. وتوصلت الدراسة إلي وجود فروق ذات داللة إحصائية 

)االستماع(  ملهارة  البعدي  التقييم  الضابطة في  و  التجريبية  املجموعتني  بني متوسطي درجات 

عند مستوى داللة )0,00١( لصالح املجموعة التجريبية بعد ضبط التقييم القبلي.وجود فروق ذات 

داللة إحصائية بني متوسطي درجات املجموعتني التجريبية والضابطة في التقييم البعدي ملهارة 

)التحدث( عند مستوى داللة )0,00١( لصالح املجموعة التجريبية بعد ضبط التقييم القبلي.وجود 

فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات املجموعتني التجريبية والضابطة في التقييم البعدي 

ملهارتي )االستماع و التحدث( عند مستوى داللة )0,00١( لصالح املجموعة التجريبية بعد ضبط 

التقييم القبلي. إن النتائج التي آلت إليها الدراسة جاءت في صالح املجموعة التجريبية، والتي 

استخدمت القصص اإللكترونية؛ مما يؤكد فاعلية القصص اإللكترونية في منو مهارتي االستماع 

والتحدث.

تناولت دراسة محمد )200٨ ( أهم القيم األخالقية واالجتماعية ألطفال الروضة ؛ من خالل 
تقدمي برنامج قصصي لتنمية القيم األخالقية واالجتماعية ، والكشف عن فاعليتها ، واتبع الباحث 

املنهج شبة التجريبي ، وقد بلغت عينة الدراسة )60 طفاًل( من السنة الثانية ، متَّ تقسيمهم إلى30 

طفاًل ملجموعة جتريبية و30 طفاًل ملجموعة ضابطة من روضة الشافي مبدينة الطائف باململكة العربية 

السعودية ، وكانت أداة الدراسة املستخدمة هي اختبار رسم الرجل لقياس الذكاء ، ومقياس القيم 

األخالقية واالجتماعية املصور، وقد متَّ حساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية واختبار 

)ت( للمقارنة بني املجموعتني ، وقد أثبتت نتائج الدراسة فاعلية البرنامج القصصي املقدم ألطفال 

الرياض في تنمية القيم األخالقية واالجتماعية.

باستخدام  املقترح  البرنامج  فاعلية  التعرف على مدى  إلى  هدفت دراسة عرفان )200٩( 

القصص اإللكترونية في تنمية املفاهيم االجتماعية لدى أطفال مرحلة ما قبل املدرسة، وكذلك 

الكشف عن مدى وجود اختالفات بني املفاهيم االجتماعية لدى أطفال مرحلة ما قبل املدرسة من 

حيث درجة تأثيرها باستخدام القصص اإللكترونية من خالل البرنامج املقترح، واقتصرت عينة 

الدراسة على مجموعة جتريبية واحدة مكونة من )35( طفال ما بني 4-5 سنوات بروضة األطفال 

امللحقة مبدرسة تلة االبتدائية مبدنية املينا. وأسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية استخدام القصص 
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اإللكترونية في تعليم أطفال ما قبل املدرسة بصفة عامة وفي تنمية املفاهيم االجتماعية لديهم 

بصفة خاصة، ووجود اختالفات بني املفاهيم االجتماعية لدى أطفال ما قبل املدرسة من حيث 

درجة تأثيرها باستخدام القصص اإللكترونية.

قام شهاب )2000( بدراسة حول استخدام مسرح العرائس في تنمية مهارة الصداقة لدى 

أطفال الرياض واحلد من املشكالت التي يواجهونها نتيجة عدم تكيفهم. تكونت العينة من )52( طفاًل 

وطفلة تتراوح أعمارهم من 5-6 سنوات متَّ تقسيمهم إلى مجوعتني، جتريبية وضابطة.

وتوصلت الدراسة إلى تفوق أطفال املجموعة التجريبية على أطفال املجموعة الضابطة في 

مهارة الصداقة بعد تطبيق البرنامج.

هدفت دراسة آل مراد وحسو)200٨( إلى الكشف عن أثر استخدام برنامج القصص احلركية 

في تنمية اجلانب اخللقي لدى أطفال الرياض.

استخدم الباحثان املنهج التجريبي ملالءمته لطبيعة البحث، وتكونت عينة البحث من )40( طفال 

وطفلة بواقع )20( ذكرًا و)20( أنثى، مت توزيعهم على مجموعتني وبواقع )20( طفاًل وطفلة لكل 

مجموعة منهم )١0( ذكور و)١0( إناث، وتوصلت الدراسة إلى أن برنامج القصص احلركية حقَّق 

تطورًا في تنمية اجلانب اخللقي عند املقارنة بني القياسني القبلي والبعدي ألطفال املجموعة التجريبية 

تفوق برنامج القصص احلركية في تنمية اجلانب اخللقي لدى أطفال املجموعة التجريبية مقارنة 

باملجموعة الضابطة.

التعقيب على الدراسات السابقة:
القيم  تنمية  أهمية  على  إجماعًا  هناك  أن  السابقة  الدراسات  استعراض  خالل  من  يتبني 

اخللقية واالجتماعية وضرورة البدء في تعليمها منذ مرحلة رياض األطفال، وفاعلية القصص بكل 

وأنواعها وأشكالها سواء كانت قصصًا تقليدية أو قصصًا إلكترونية، فكل الدراسات استخدمت 

القصة مع  أهمية  الدراسة احلالية على  القيم األخالقية واالجتماعية.واتفقت  تنمية  القصص في 

داغستاني)20١0(.واستخدمت  ودراسة   ،  )200١( شحاته  ودراسة  "أبوالنجا")2002(   دراسة 

بعض الدراسات القصص اإللكترونية والتأكد من مدى فاعليتها مثل دراسة موسى،سالمة)2004( 

ودراسة عرفان )200٩( ودراسة العرينان)20١5(. وتنوعت وتباينت مجاالت الدراسات السابقة في 

تناولها للقيم، والحظت الباحثات ندرة واضحة في الدراسات التي تهتم بدور القصص اإللكترونية 

في تنمية القيم األخالقية واالجتماعية؛ األمر الذي يدعم استخدام الباحثات في الدراسة احلالية 

القصص اإللكترونية وفاعليتها في تنمية بعض القيم اخللقية واالجتماعية لدى طفل مرحلة ما قبل 
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املدرسة.واستفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة في حتديد القيم اخللقية واالجتماعية 

التي سوف يتم تناولها في الدراسة احلالية "التعاون واملساعدة، االنتماء واملواطنة،التسامح،الرحمة، 

االحترام" وإعداد بطاقة مالحظة تطبيق الطفل للقيم اخللقية واالجتماعية في الروضة.

إجراءات الدراسة امليدانية:
يتناول هذا اجلزء عرضًا ملنهج الدراسة، ومجتمع الدراسة، وعينتها، ثم عرضًا إلجراءات إعداد 

أداة الدراسة، ثم عرضًا خلطوات إجراء الدراسة.

منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة احلالية على املنهج التجريبي القائم على القياس القبلي والبعدي والتتبعي 

ملتغيرات الدراسة، وتصميم املجموعتني: املجموعة التجريبية األولى واملجموعة التجريبية الثانية، 

وذلك للتعَرف على أثر القصص اإللكترونية بوصفها متغيرًا مستقاًل على املتغير التابع وهو القيم 

اخللقية واالجتماعية. واجلدول يوضح اخلطوات املتبعة في املنهج التجريبي للدراسة.

جدول )١( التصميم التجريبي للدراسة

القياس البعدىنوع املعاجلةالقياس القبلياملجموعة

بطاقة املالحظةالقصص التقليديةبطاقة املالحظةالتجريبية األولي

بطاقة املالحظةالقصص اإللكترونيةبطاقة املالحظةالتجريبية الثانية 

مجتمع الدراسة وعينتها:
يعرف مجتمع الدراسة بأنه املجموعة التي تستأثر باهتمام الباحث ، والذي يود أن يعمم نتائج 

الدراسة عليها. )غنامي وجاد:2004(. 

تًكون مجتمع الدراسة احلالية من جميع أطفال املستوي الثالث "التمهيدي" والذين تتراوح 

أعمارهم ما بني )5-6( سنوات خالل العام الدراسي ١43٧-١43٨هـ في رياض األطفال مبدينة 

الهفوف باململكة العربية السعودية.

وتتضمن الدراسة احلالية عينتني؛ عينة الدراسة االستطالعية وتتكون من 20 طفاًل وطفلة، تتمتع 

باخلصائص التي تضمنتها عينة الدراسة األساسية، وتهدف إلى حساب املؤشرات السيكومترية 

لبطاقة مالحظة القيم اخللقية واالجتماعية وعينة الدراسة األساسية، واشتملت عينة الدراسة احلالية 

على )60( طفالً وطفلة من أطفال روضة غراس الطفولة )30 ذكرًا و30 إنثى( من امللتحقني باملستوى 
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الثالث برياض األطفال وتتراوح أعمارهم ما بني 5 - 6 سنوات، وقسمت عينة الدراسة عشوائّيًا عن 

طريق االقتراع إلى مجموعتني جتريبية أولى ومجموعة جتريبية ثانية:

املجموعة التجريبية األولى تتكون من 30 طفاًل )١5 ذكرًا و١5 أنثى( وعرضت الباحثات عليهم   -

القصص بالطريقة التقليدية.

املجموعة التجريبية الثانية تتكون من 30 طفاًل )١5 ذكرًا و١5 أنثى( وعرضت عليهم الباحثات   -

القصص اإللكترونية.

ُأجرى التكافؤ بني املجموعتني في العمر الزمني ونسبة الذكاء كما هو مبني باجلدول التالي:

جدول )2( يبني املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري

وقيمة ت للمجموعتني األولى والثانية في متغيري العمر والذكاء

وحدة املتغير

القياس

املجموعة التجريبية الثانيةاملجموعة التجريبية األولى

قيمة ت

املتوسط
االنحراف 

املعياري
املتوسط

االنحراف 

املعياري

63,402,4064,402,350,42شهرالعمر

١١2,5١١,٧١0٨,5١2,3١,٧2درجةالذكاء 

أدوات الدراسة:
أواًل: مقياس جود انف - هاريس للذكاء

متَّ اختيار )جود انف - هاريس( لذكاء األطفال باعتباره اختبارًا مناسبًا لقياس الهدف املرجو 

"مكافأة مجموعتي العينة من حيث متغير الذكاء."ولتوفر مفتاح التصحيح اخلاص باالختبار، وهذا 

االختبار مقنن على البيئة السعودية. )أبوحطب،١٩٩٧(.

ثانّيًا: بطاقة مالحظة تطبيق الطفل للقيم اخللقية واالجتماعية يف الروضة
تعتبر املالحظة من أكثر األساليب املستخدمة في جمع البيانات وفي القياس؛ فهي تكننا من 

احلصول على معلومات صحيحة وقيمة عن السلوك الظاهر لألفراد، ويسجل من خاللها الباحث كل 

ما يراه بدقة تامة دون التدخل أو التأثير على السلوك الذي يالحظه في املوقف الطبيعي، ثم يصنف 

الباحث بياناته ويستخلص أحكامًا ونتائج عامة من هذه البيانات. )أبوحطب وصادق ،١٩66(.

اخللقية  للقيم  األطفال  تطبيق  مالحظة  في  املنظمة  املالحظة  أسلوب  الباحثات  استخدمت   
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واالجتماعية، وتقدير هذه القيم تقديرًا كمّيًا من خالل إعداد بطاقة مالحظة تطبيق األطفال للقيم 

اخللقية واالجتماعية وفق عدد من املواقف داخل الروضة. عند تصميم بطاقة مالحظة تطبيق الطفل 

للقيم اخللقية واالجتماعية قامت الباحثات باخلطوات التالية:

- االطالع على اإلطار النظري والدراسات السابقة التي استخدمت بطاقة املالحظة كدراسة 

بإعداد بطاقة املالحظة. الباحثات  )Tillman,1995(، وفي ضوء ذلك قامت  تيلمان 

- حتديد الهدف من البطاقة حيث استهدفت البطاقة مالحظة تطبيق الطفل للقيم اخللقية واالجتماعية 

وفقًا لعدد من املواقف داخل الروضة؛ وذلك بإجراء مالحظة قبلية ثم مالحظة بعدية للحكم على 

مدى فاعلية القصص اإللكترونية في تنمية بعض القيم اخللقية واالجتماعية لدى طفل الروضة.

- إعداد الصورة املبدئية للبطاقة؛ حيث متَّ تقسيم البطاقة إلى خمسة محاور تثل القيم اخللقية 

واالجتماعية )التعاون واملساعدة - االنتماء واملواطنة-التسامح - الرحمة - االحترام(، وتندرج 

حتت كل محور مجموعة من املواقف التي ميارسها األطفال داخل الروضة، وتت صياغة 

عبارات البطاقة املعبرة عن هذه املواقف صياغة سلوكية.

- عرض الصورة املبدئية للبطاقة على مجموعة من احملكمني، وذلك للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم 

في اآلتي:

- مدى مالءمة محاور البطاقة للهدف منها.

- مدى ارتباط كل قيمة باملواقف التي تعبر عنها.

- صياغة العبارات ومدى دقتها في التعبير عن املوقف.

- إجراء أي تعديالت في البطاقة سواء باحلذف أو باإلضافة.

- إعداد الصورة النهائية للبطاقة، وذلك بعد اإلفادة من آراء احملكمني وتوجيهاتهم، وما متَّ 

االتفاق على حذفه وعلى إضافته وعلى تعديل في صياغة بعض العبارات.

وصف بطاقة املالحظة:
- تتكون البطاقة من جزءْين؛ اجلزء األول خاص مبجموعة من البيانات األساسية التي يتم 

تدوينها وهي اخلاصة باسم الطفل وتاريخ ميالده، واسم الروضة، وتاريخ املالحظة، واسم املالحظ. 

واجلزء الثاني يشتمل على تعليمات تقدير الدرجة، ثم جدول مقسم إلى خمسة محاور رئيسة ميثل 

كل محور قيمة من القيم اخللقية واالجتماعية )التعاون واملساعدة-االنتماء واملواطنة - التسامح-

الرحمة - االحترام(، وتندرج حتت كل قيمة املواقف التي تعبر عنها. وتشتمل البطاقة على )45( 

موقفًا يواجهه الطفل داخل الروضة وتعبر عن القيم اخلمس موضوع الدراسة.
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-  تسجل املالحظة بشكل فردي لكل طفل وذلك بكتابة عالمة )√( أمام مقياس تتدرج فيه 

االستجابات )دائمًا - أحيانًا - ال يحدث( أمام كل موقف.

- يتم تصحيح البطاقة بإعطاء درجة تتراوح بني )3 :١(؛ حيث تعطي االستجابة التي حتدث 

دائما الدرجة )3(، واالستجابة التي حتدث أحيانًا الدرجة )2(، أما االستجابة التي ال حتدث فتأخذ 

الدرجة )١(.

الخصائص السيكومرتية لألداة:
1-الصدق الظاهري )احملًكمون(

لتتحقق الباحثتان من صدق األداة، قامت بعرضها على مجموعة من أعضاء هيئة التدريس     

وذوي االختصاص في مجال رياض األطفال وُعدلت بعض البنود وفقًا آلرائهم، وامللحق )١( يبني 

أسماء احملكمني وتخصصاتهم.

2-صدق االتساق الداخلي 
بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة، قامت الباحثات بتطبيقها على عينة الدراسة 

االستطالعية وتتكون من )20( طفاًل وطفلة وذلك من أجل حتديد مدى كفاءة األداة املعدة للقياس 

والتعرف على مدى االتساق الداخلي لها، وقامت الباحثات بحساب معامل االرتباط بيرسون، من خالل 

حساب معامالت االرتباط بني درجة كل بند من بنود األداة والدرجة الكلية للبند. كما يبينها اجلدول.

جدول )3( يبني معامالت االرتباط بيرسون بني البنود الدرجة الكلية للبند

االحترامالرحمةالتسامحاالنتماء واملواطنةالتعاون واملساعدة

. 551*.558*.414*.451*.507**
. 469**.504**.891**.750**.574**
.606**.505*.401*.443*.756**
.469**.395*.484**.663**.507**
.827**. 833**.461*.768**.471*
.529**. 482*.418*.705**.668**
.632**.407*.0497**.510**.613**
.555**.526**.871**.426*.388*
.369*.816**-.760**.394*
.506**.406*--.389*
.469**.175---
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يالحظ من اجلدول أن جميع معامالت االرتباط موجبة ومرتفعة إلى حد ما، وكانت دالة عند 

مستوى الداللة 0.05 و0.0١ مما يدل على تتع بطاقة املالحظة بصدق بناء داخلي، وجتانس 

بنودها؛ األمر الذي مما يجعل منها وحدة متكاملة تسير باجتاه واحد.

3- ثبات بطاقة املالحظة
وللتحقق من ثبات بطاقة املالحظة، طبقت على عينة الدراسة االستطالعية وتتكون من )20( 

 ،)Alpha coronbach( طفاًل وطفلة، ومن ثم متَّ حساب االتساق الداخلي بطريقة ألفا كرونباخ

واجلدول يبنًي نتائج الثبات لبطاقة املالحظة.

جدول رقم )4( االتساق الداخلي بطريقة ألفا كرونباخ لألبعاد

معامل ألفاعدد البنودالبعد

70.71التعاون واملساعدة

110.43االنتماء واملواطنة

80.68التسامح

90.69الرحمة 

100.71االحترام

450.79املجموع الكلي

 يالحظ من اجلدول السابق أن بطاقة املالحظة تتمتع بدرجات قيم ثابتة؛ ولذلك متَّ استخدامها 

في الدراسة.

ثالثا: الربنامج املقرتح "القصص اإللكرتونية"
لتحقيق أهداف الدراسة متَّ اختيار مجموعة من القصص املناسبة لعمر الطفل في مرحلة 

الروضة )5-6( سنوات، حتتوي القصص على قيم خلقية واجتماعية متعددة وعددها )٧( قصص 

وهي على النحو التالي:

١.  االعتراف باخلطأ.

املرأة الصاحلة.  .2
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تفضل أنت أوالً.  .3

العصفور الصغير.  .4

املشاركة والتناوب.  .5

اخليمة املتنقلة.  .6

منوذج الصاروخ.  .٧

وتتبع كل قصة مجموعة من األسئلة املتعلقة بأحداثها.

قامت الباحثات بتطبيق هذه القصص على أطفال املجموعة التجريبية األولي بالطريقة التقليدية.

ثم حتويل هذه القصص من صورتها املقروءة إلى صور مرئية ومسموعة ومتحركة، وذلك بواسطة 

مبرمج متخصص في املجال. وتت برمجتها إلكترونّيًا وذلك بجعلها قصصًا متحركة بالصوت 

والصورة مضافًا إليها مؤثرات صوتية، ومن ثم حفظها على قرص مدمج، ومتَّ عرضه على عدد 

من املتخصصني في التقنيات التعليمية ورياض األطفال مرفق ببطاقة تقييم القصص اإللكترونية 

)وامللحق"2" يبني أسماء احملكمني وتخصصاتهم(.

وبعد إجراء التعديالت الالزمة، متَّ تطبيق القصص اإللكترونية على املجموعة التجريبية الثانية 

في نشاط اللقاء األخير- وهو أحد أنشطة برنامج اليوم املتكامل بالروضة- يومّيًا بواقع 20 دقيقة، 

ملدة سبعة أسابيع.

عرض النتائج ومناقشتها: 
الفرض األول: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 0.0١ بني متوسط درجات 
األطفال في العينة التجريبية األولي والعينة التجريبية الثانية بعد تطبيق البرنامج لصالح املجموعة 

التجريبية الثانية.

التجريبية  العينة  في  األطفال  على  واالجتماعية  اخللقية  القيم  مالحظة  بطاقة  تطبيق  متَّ 

األولى"القصص التقليدية" والعينة التجريبية الثانية "القصص اإللكترونية" بعد االنتهاء من سرد 

القصص؛ وذلك للتحقق من فاعلية القصص اإللكترونية وجدواها، واستخدام اختبار ت لألزواج 

اجلدول. في  كما  املترابطة 
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جدول )5( يبني الفروقات في أداء األطفال في العينة التجريبية األولي

والعينة التجريبية الثانية بعد تطبيق البرنامج

املتوسطناملجموعاتاإلبعاد
االنحراف 

املعياري
الداللةت

التعاون 

واملساعدة

3012.8000.99655املجموعة التجريبية األولى  
-40.201-.000

3020.7667.43018املجموعة التجريبية الثانية 

االنتماء 

واملواطنة

3021.00002.24377املجموعة التجريبية األولى 
-18.785-.000

3031.36672.02541املجموعة التجريبية الثانية 

التسامح
3015.46671.65536املجموعة التجريبية األولى 

-20.684-.000
3023.03331.12903املجموعة التجريبية الثانية 

الرحمة
3016.73331.38796املجموعة التجريبية األولى 

-40.515-.000
3027.0000.00000املجموعة التجريبية الثانية  

االحترام
3017.93331.28475املجموعة التجريبية األولى  

-51.443-.000
3030.0000.00000املجموعة التجريبية الثانية

كلى
3083.93334.39383املجموعة التجريبية األولى 

-49.742-.000
30132.16672.98367املجموعة التجريبية الثانية 

يالحظ من اجلدول السابق أن قيمة ت تشير إلى وجود فروق في متوسطات األداء على بطاقة 

مالحظة القيم اخللقية واالجتماعية بني عينة املجموعة التجريبية األولى وعينة املجموعة التجريبية 

الثانية، مما يدل على فاعلية القصص اإللكترونية في تنمية  القيم اخللقية واالجتماعية عند أطفال 

مرحلة ما قبل املدرسة، وتتفق هذه النتائج مع دراسة )أبو النجا :2002( ودراسة )داغستانى:20١0(؛ 

مما يشير إلى أن القصص اإللكترونية توظف التكنولوجيا لتحاكي البيئة احمليطة بعناصر القصة 

احلقيقية كاحلركة والتأثيرات الصوتية واخللفيات اللونية واملوسيقية؛ وهو ما أدى إلى تنمية القيم 

اخللقية واالجتماعية  لدى املجموعة التجريبية  الثانية التي تلقت القيم من خالل القصة اإللكترونية 

وذلك باملقارنة بأداء املجموعة التي تلقت القيم بالطريقة التقليدية، والدراسة بينت أن اجلهود املبذولة 

في تنمية القيم اخللقية و االجتماعية هي تطوير ودفع لعجلة التقدم العلمي والتكنولوجي املنشود في 

إستراتيجيات تعليم األطفال.

الفرض الثاني: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )0.0١( بني متوسط 
درجات األطفال في العينة التجريبية الثانية قبل تطبيق البرنامج "القصص اإللكترونية" وبعده.
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مت تطبيق بطاقة مالحظة القيم اخللقية واالجتماعية على األطفال في العينة التجريبية الثانية 

اخللقية  القيم  مالحظة  بطاقة  تطبيق  وأعيد  اإللكترونية"،  التدريبي"القصص  بالبرنامج  البدء  قبل 

استخدام  ومتَّ  اإللكترونية،  القصص  فاعلية  من  للتحقق  وذلك  البرنامج؛  انتهاء  بعد  واالجتماعية 

اختبار ت لألزواج املترابطة كما هو مبني باجلدول.

جدول )6( يبني الفروقات في أداء األطفال في العينة التجريبية الثانية قبل البرنامج

"القصص اإللكترونية" وبعده

املتوسطناملجموعاتاألزواج
االنحراف 

املعياري
الداللةت

Pair 1
3017.10001.02889- قبل التعاون واملساعدة

-16.959-.000
3020.7667.43018بعد - التعاون واملساعدة

Pair 2
3027.56671.40647االنتماء واملواطنة

-8.731-.000
3031.36672.02541بعد- االنتماء واملواطنة

Pair 3
3020.40001.47625التسامح

-7.655-.000
3023.03331.12903بعد - التسامح

Pair 4
3023.13331.19578الرحمة

-17.711-.000
3027.0000.00000بعد - الرحمة

Pair 5
3026.00001.46217االحترام

-14.984-.000
3030.0000.00000بعد- االحترام

Pair 6
30114.20003.52723الكلي

-20.803-.000
30132.16672.98367بعد الكلي

يالحظ من اجلدول السابق أن قيمة ت تعني أن هنالك فروقات ذات داللة إحصائية بني متوسطات 

درجات األطفال؛ مما يشير إلى أن األطفال في البرنامج التدريبي "القصص اإللكترونية"منت لديهم 

املفاهيم اخللقية واالجتماعية وقد أحرزوا تقدًما ملحوًظا، في القيم كافة لصالح التطبيق البعدي. 

يعزو الباحثان سبب ذك إلى فاعلية القصص اإللكترونية وما تضمنته من قصص حتتوي على العديد 

من القيم اخللقية املتمثلة في التعاون واملساعدة، واالنتماء واملواطنة، والتسامح، والرحمة واالحترام. 

بينت الدراسة أن استخدام التقنيات احلديثة في الفصول التعليمية والتي تعتمد على تقدمي املعلومات 

واألخبار من خالل احلاسب اآللي والتعبير عن األفكار للغاية املنشودة عن طريق الترابط بني الرسوم 

من  مستوى  أعلى  حقق  قد  والشخصيات،  للخلفيات  املرافق  والصوت  الفيديو  ولقطات  والصور 
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مستويات التفاعل )التفاعل املتبادل(.

وقد استنتجت الباحثان أن تصميم القصة اإللكترونية وفق معايير اخليال اإلبداعي قد أضاف 

الكثير إلى طرق التدريس في رياض األطفال، فضاًل عن ضمان تفاعل األطفال مع هذه الطريقة 

وشعورهم بالتشويق واإلثارة.وهذا يتفق مع دراسة )سليمان :200١( ودراسة )عرفان: 200٩(.

الفرض الثالث
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات األطفال الذكور ودرجات األطفال 

اإلناث في املجموعة التجريبية الثانية في التطبيق البعدي على بطاقة مالحظة القيم اخللقية واالجتماعية 

لطفل الروضة.

متَّ تطبيق بطاقة مالحظة القيم اخللقية واالجتماعية على األطفال في العينة التجريبية الثانية بعد 

تطبيق البرنامج التدريبي"القصص اإللكترونية" وذلك للتأكد من عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

بني اجلنسني في مستوى القيم اخللقية واالجتماعية، واستخدام اختبارت لألزواج املترابطة كما هو 

مبنَي باجلدول.

جدول )٧( يبني متوسطات درجات األطفال الذكور ودرجات األطفال اإلناث

في املجموعة التجريبية الثانية بعد تطبيق القصص اإللكترونية

املتوسطناملجموعاتاألبعاد
االنحراف 

املعياري
الداللةت

التعاون 

واملساعدة

1520.5333.51640ذكور
0.906.0502

1521.0000.00000إناث

االنتماء 

واملواطنة

1531.06671.75119ذكور
.806.427

1531.66672.28869إناث

التسامح
1522.6000.73679ذكور

1.743.065
1523.46671.30201إناث

الرحمة
1527.0000.00000aذكور

1.847.075
1527.0000.00000aإناث

االحترام
1530.0000.00000aذكور

1.500.072
1530.0000.00000aإناث

كلي

15131.20002.11119ذكور
.806.427

15133.13333.46135
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يالحظ من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجلنسني في مستوى القيم 

اخللقية واالجتماعية. األمر الذي يشير إلى حتقيق هذا الفرض من حيث إن القصص اإللكترونية 

لها تأثيرها اإليجابي في تنمية القيم اخللقية واالجتماعية لدى األطفال من اجلنسني الذكور واإلناث.

دراسة  و  )عبداحلكيم،200(  ودراسة   )2000، )شهاب  من  كل  دراسات  نتائج  مع  يتفق  وهذا 

)محمد،200٨( والتي أكدت على عدم وجود فروق بني األطفال الذكور واألطفال اإلناث في منو القيم 

األخالقية واالجتماعية، وجند أن هذه النتيجة تتفق مع االجتاه العام السائد الذي يؤكد أن البرامج 

املقدمة لتنمية اجلانب األخالقي واالجتماعي لدى الطفل حتقق نتائج إيجابية مع اجلنسني على حد 

سواء وخصوصًا في مرحلة الطفولة املبكرة.

التوصيات:
في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة احلالية من نتائج ميكننا تقدمي التوصيات واملقترحات التالية:

كشفت نتائج الدراسة عن فاعلية استخدام القصص اإللكترونية في تنمية بعض القيم اخللقية   -

اخللقية  القيم  األطفال  إكساب  في  اإللكترونية  القصص  توظيف  يتطلب  وذلك  واالجتماعية، 

الروضة. طفل  لدى  الالزمة  واالجتماعية 

ضرورة توفر أقراص مدمجه حتتوي على قصص إلكترونية على درجة عالية من اجلودة والوضوح   -

ترتبط بتنمية القيم اخللقية واالجتماعية للطفل.

تضافر اجلهود والتعاون بني اخلبراء والتربويني وعلماء النفس ومؤلفي قصص األطفال وخبراء   -

التكنولوجيا في تأليف وتصميم القصص اإللكترونية املناسبة لألطفال.

عقد دورات تدريبية ملعلمات رياض األطفال للتدريب على مهارات وأساليب تساعد على تنمية   -

واالجتماعية. اخللقية  القيم 

ضرورة إدراج القصص اإللكترونية ضمن برنامج إعداد معلمة رياض األطفال بكليات التربية.   -

توفير اإلمكانات وتكنولوجيا التعليم كافة في رياض األطفال، وحث املعلمات على توظيفها بشكل   -

جيد في تنمية القيم اخللقية واالجتماعية لدى األطفال.

اقرتاحات لبحوث مستقبلية:
بعد انتهاء هذه الدراسة نقترح القيام بعدد من البحوث والدراسات التي تستكمل اجلهود في هذا 

املجال، والتي تتمثل فيما يلي:

برنامج تدريبي مقترح للمعلمة إلعداد وتقدمي بعض القيم اخللقية واالجتماعية من خالل القصص   -

اإللكترونية.
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ومهارات  مفاهيم  تنمية  في  اإللكترونية  القصص  فعالية  على  للتعرف  إجراء دراسات مماثلة   -

أخرى.

املراجع:
إبراهيم، سعاد السيد )200١(. فاعلية برنامج تربية حركية مقترح في تنمية بعض القيم األخالقية لدى مرحلة   -

ما قبل املدرسة، رسالة دكتوراه، كلية التربية الرياضية، جامعة عني شمس.

أبو معال، عبدالفتاح )2005( أدب األطفال وأساليب تربيتهم وتعليمهم وتثقيفهم، عمان، األردن، دار الشروق   -

للنشر والتوزيع.

القيم  التطور احلركي وبعض  النجا، أحمد عزالدين )2002(. فاعلية استخدام القصص احلركية على  أبو   -

األخالقية ألطفال ما قبل املدرسة )املؤتر السنوي األول تربية الطفل من أجل املستقبل - الواقع والطموح( 

مركز رعاية وتنمية الطفولة - جامعة املنصورة املنعقد في الفترة من 25-26 ديسمبر.

أبو حطب، فؤاد وصادق، آمال)١٩٩6( مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي في العلوم النفسية والتربوية   -

واالجتماعية. الطبعة الثانية القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية.

أبوحطب، فؤاد )١٩٩٧( القدرات العقلية.القاهرة: دار األجنلو.  -

إسماعيل، محمود حسن)200٨( املرجع في أدب األطفال. القاهرة: دار الفكر العربي.  -

األسعد، عمر )2000( أدب األطفال.عمان، مطبعة أروى.  -

العربية  التي تعكسها املسلسالت  القيم األخالقية  لبعض  املراهقني  إدراك  أنور حازم )200١(. مدى  البنا،   -

شمس. عني  جامعة  للطفولة،  العليا  الدراسات  معهد  ماجستير،  رسالة  مسحية"،  "دراسة  التلفزيونية 

التوني، مليس محمد )2004(. تنمية بعض املفاهيم االجتماعية و االجتاهات لدى األطفال من خالل التربية   -

البنات، جامعة عني شمس. كلية  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  الفنية، 

آل شرمي، مرمي أدب الطفل، الطفولة املبكرة املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 2006.  -

آل مراد، نبراس يونس وحسو، مؤيد عبدالرزاق )200٨(. أثر برنامج القصص احلركية في تنمية اجلانب   -

.)١(  ،١5 والعلم،  التربية  مجلة  الرياض.  أطفال  لدى  اخللقي 

داغستاني، بلقيس إسماعيل )20١0(. أثر برنامج مقترح قائم على األنشطة التربوية في تنمية بعض القيم   -

.)٨( التربية احلديثة، 3  رابطة  الروضة. مجلة  لدي طفل  واالجتماعية  اخللقية 

دياب، مفتاح محمد )2004(. دراسات في ثقافة األطفال وأدبهم، دمشق، قتيبة.  -

سليمان، شحاتة سليمان )20١١( ثقافة وأدب الطفل، الرياض، دار النشر الدولي.  -

شحاتة، سليمان محمد )200١(. مدى فاعلية برنامج القصص احلركية في تنمية القيم األخالقية واالجتماعية   -

لطفل ما قبل املدرسة. مجلة الطفولة، كلية رياض األطفال )4(.

شرف، إميان عبد الله )200٨(. التربية األخالقية للطفل، القاهرة، عالم الكتب.  -
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شريف، السيد عبد القادر )20١0( التربية االجتماعية والدينية في رياض األطفال. عمان: دار املسيرة للنشر   -

والطباعة. والتوزيع 

شهاب، هامن معوض )2000(، مسرح العرائس وعالقته بتنمية مهارة الصداقة لدى أطفال الرياض، رسالة   -

البنات. دكتوراه غير منشورة، جامعة عني شمس، كلية 

شبلول، أحمد فضل )١٩٩٩(. تكنولوجيا أدب الطفل. اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.  -

العارضة، محمدعبدالله )2003( النمو املعرفي لطفل ما قبل املدرسة، عمان: دار الفكر العربي.  -

عبداحلكيم، جنالء السيد)2000( أثر شخصيات القصة في تنمية بعض القيم األخالقية لدى طفل الروضة من   -

خالل برنامج قصصي مقترح، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة.

عرفان، إميان سمير )200٩( أثر استخدام القصص اإللكترونية في تنمية بعض املفاهيم االجتماعية لطفل ما   -

قبل املدرسة، رسالة ماجستير غير منشوره، جامعة املينا كلية التربية، قسم تربية الطفل.

العزب، ضياء الدين محمد أحمد وأحمد، حازم عبد احملسن 20١١ فاعلية استخدام القصص احلركية على   -

التطور احلركي وبعض منظومة القيم األخالقية لتالميذ احللقة األولى من التعليم. املجلة العلمية للتربية البدنية 

والرياضية - مصر املجلد ١٧العدد 63.

العناني، حنان عبداحلميد )20١١(. تنمية املفاهيم االجتماعية واألخالقية والدينية في الطفولة املبكرة، الطبعة   -

الثالثة. األردن: دار الفكر عمان.

العرينان، هديل محمد )20١5( فاعلية استخدام القصة اإللكترونية في تنمية بعض املهارات اللغوية لدى طفل   -

الروضة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، كلية التربية، قسم املناهج وطرق التدريس.
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التأسيس لخطاب تربوي حول قضايا

"الطفل الالجئ "

د. عبد اللطيف محمود محمد  *

كصورة  وصفه  يريد  عما  والداللي  الرمزي  التعبير  عن  محتواه  يعجز  لفظ  يوجد  ال  رمبا 

مدركة حلالة واقعة ومشهد متكرر يومّيًا، كما في لفظ "طفل الجئ" كونه ال يعبر عن مدي ترغ 

إليه وهو يشاهد قتل  إنسان العصر احلالي في وحل الالأخالقية، ومدى التوحش الذي وصل 

البراءة وأغرق الطهر على شواطئ الغربة أو املوت حتت قصف الطائرات أو العذاب من اجلوع 

والعطش في الصحراء ما بني املناطق محل النزاعات التي تعددت أسبابها وتوحدت في توحشها 

وانتشارها في عصر العوملة وما بعد احلداثة ومجتمعات املعرفة.

البحوث  وعمل  والتقارير  النشرات  إصدار  سرعة  علي  الرقمي  العصر  تقنيات  ساعدت   

والدراسات املسحية واإلحصائية من قبل الهيئات واجلمعيات واجلهات الدولية واإلقليمية واحمللية 

التي تابعت ورصدت كل ما يجري لألطفال الالجئني في العالم، ولألسف تزداد كل يوم قتامة 

الصورة وبشاعة الواقع الذي يالحق اجلميع بإثم اخلطيئة التي نكتفي برصدها وحصرها ثم يلفنا 

صمت وعجز جبانان، وأكثرنا شجاعة يشارك في مؤتر أو ندوة يرثي فيها بقلمه وصوته حال 

من أتينا بهم دون ذنب أو إرادة منهم حلياة كذب وتوحش وضالل ثم يشجب ويدين غاساًل يديه 

مما يحدث من جرم.

ضرورة تأسيس خطاب تربوي حول قضايا الطفل الالجئ:
يصل  قد  التي  األسئلة  من  عددًا  الالجئ  الطفل  قضايا  يتناول  تربوي  خطاب  غياب  يثير 

بعضها حد االستنكار، والبعض اآلخر حد التحدي والكشف عن عجز القدرة على جتاوز عتبة 

* أستاذ أصول التربية - كلية التربية - جامعة حلوان.
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ويحمي  ويوقظ ضميرًا  أماًل  ويفتح  الواقع  يغير  الذي  الفعل  ميادين  إلى  واألمنيات  االنفعاالت 

الجئ".   "طفل  ضعف 

ونسأل بداية:
هل بات من الضروري أن يؤسس خلطاب تربوي يخص قضايا الطفل الالجئ؟

يقول: ما ضرورة وجود  بكثير من املصداقية  اعتراضًا قد يحظى  مع األخذ في االعتبار 

خطاب تربوي لقضية تعددت فيها اخلطابات منها احلقوقي أو السياسي أو األمني، وأيضًا جند 

أو  الرسمي  أو اإلقليمي  الدولي  تأتي على املستوي  النفسي االجتماعي سواء كانت اخلطابات 

منظمات املجتمع املدني غير احلكومية خصوصًا أنها على الرغم من كثرتها لم تقدم حاّلً ولم تكسر 

حلقة العذاب والقهر التي يعيشها الطفل الالجئ ولم حتلحل حااًل أو حتسن أمرًا؟

وهل ينجح اخلطاب التربوي يف حتريك وتوضيح ما فشل فيه غيره من خطابات؟
ثم ما اجلوانب التي سينفرد بها اخلطاب التربوي دون سواه في قضايا الطفل الالجئ؟

الطفل  لهما  يتعرض  اللذْين  والظلم  للمعاناة  حلواًل  التربوي  اخلطاب  هل سيقدم  وأخيرًا: 
الالجئ والنازح واملتشرد وفاقد ذويه، أم يكتفي مبهام اإلحصاء للكارثة ووصف حال من فيها 

كما يفعل غيره من خطابات؟

ومبعني آخر:
أنه  أم  مرتقب،  حل  وضع  في  أمل  بارقة  أو  عمل  خطة  التربوي  اخلطاب  من  ننتظر  هل 

سيضيف فقط مجموعة أوراق ال تصلح حتى لتغطية جراح طفل مصاب أو جثامني من يسقط 

منهم نازفًا دم الطهر والنقاء الذي كان يحمله قبل أن يأكل من خبز خطيئة وهمجية وكذب عالم 

بعد احلداثة؟ ما 

التربوي مثاًل على جوانب غابت حتى اآلن عن اخلطابات األخرى مثل  هل يركز اخلطاب 

الالجئ؟  الطفل  ألحوال  واإلحصائية  واإلنسانية  والقيمية  األخالقية  اجلوانب 

وهل يجدي هذا الصنع نفعًا في تصحيح مسارات وسياسات تتباهي بفقدها كل ما سبق، 

وال تشعر بأهميته في مكون مصاحلها؟

هل يهتم اخلطاب التربوي مثاًل بالتركيز على خطورة املكون النفسي واالجتماعي في تنشئة 

الطفل الالجئ أو النازح واملشرد على مستقبل مجتمعات تدعي احلداثة والتمكني وحتقيق العدالة 

والرفاه؟
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قبل تناول األسئلة السابقة باإلجابة، ينبغي التعرف على ماذا نعني هنا باخلطاب التربوي 

حول قضايا الطفل الالجئ، ومن هو الطفل الالجئ.

الديني  اخلطاب  منها  اخلطاب؛  عن  متنوعة  بدراسات  التخصصات  من  كثير  عنيت  فقد 

من  أي  في  اخلطاب  دراسة  ويتم  وغيرها،  واإلعالمي  والتربوي  واألدبي  والعلمي  والسياسي 

التخصصات خالل تناوله قضية محددة أو موقفه منها ومدي اهتمامه بها وإبراز بعض من هذه 

لفظي  داللي  وتعبير  تواصل  كوسيلة  واملنطوقة(   - )املكتوبة  اللغة  تستخدم  ما  وعادة  املواقف، 

أو إيحائي ليعبر عن محتوي هذا اخلطاب، ثم أضيفت في بعض املجاالت استخدامات عناصر 

ومواد أخرى كالصورة بأشكالها احلديثة والتي حملت بوسائل تكنولوجية متعددة لتعبر عن مكنون 

اخلطاب نحو قضية معينة.

ويتم هذا في حالة توافر املادة اللغوية أو احلركية أو املصورة داخل املجال املعرفي حول 

املوضوع املتخذ كأداة لتحليل أو بناء خطاب خاص بها ويحمل صفة املجال املعرفي، وجند مثاًل 

املشاركة  أو  الطائفية  أو  الوطنية  الوحدة  أو قضية  املرأة  في قضية  السياسي  للخطاب  تناواًل 

وغيرها، كما جند كذلك تناواًل للخطاب الديني ذات القضايا نفسها أو غيرها وهكذا فيما نعلم 

مما طرح من دراسات عن اخلطاب.

واملالحظ هنا هو ضرورة توافر شكل من العالقة بني القضية املتخذة كمحور للتحليل واملنتج 

يوضح  فكري  نسق  عليها  يبني  كساحة  يتخذ  الذي  املعرفي  املجال  في  التطبيقي  أو  الفكري 

مسارات وتوجهات هذا املجال نحو قضية التحليل، سواء جتسد ذلك في البني والتكوينات النظرية 

داخل النسق املعرفي للمجال أو ما تؤدي إليه وما تعتمد عليه التطبيقات املتصلة به وقد تعددت 

دراسات اخلطاب في كثير من املجاالت العلمية وفق هذا التوجه )١(.

غير أن ما نقصده فيما يتعلق باخلطاب التربوي في قضايا الطفل الالجئ يتجاوز ما ذكر، 

أي ال نعني به مجرد تناول ألدبيات التربية مبختلف تخصصاتها للطفل الالجئ حيث مت بالفعل 

تناولها في بعض الرسائل العلمية أو البحوث في املؤترات والندوات والتقارير ملنظمات مختلفة)2( 

والتي عقدت في أماكن مختلفة منذ تفجر قضية الالجئني الفلسطينيني بعد حرب ١٩4٨م ، ثم زاد 

الزخم الذي صاحب تصاعد حالة العنف واحلروب والنزاعات في العالم ومنطقة الشرق األوسط 

منذ بداية الغزو األمريكي للعراق عام 2003م وتداعيات ثورات الربيع العربي منذ عام 20١١م  

ونشوب األزمة السورية وتفكك الدولة الليبية وتفجر الصراع الدموي في اليمن وتوتر األوضاع 
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األمنية واملعيشية في كثير من املجتمعات العربية ، وقد أصابت كل هذه األحداث البني التحتية 

العجز عن  متفاوتة  والتدمير مبستويات  العطب  بحاالت مختلفة من  الدول  ببعض  التعليم  لنظم 

القيام بأدوارها التعليمية  ، وتدهورت نسب قبول الطالب ومواصلة تعليمهم بها، كما أن معظم 

الطالب في أماكن النزاعات أصبحوا في حاالت نزوح أو تشرد أو عدم قدرة علي مجرد الذهاب 

اآلمن للمدارس، أما من هاجر منهم تاركا الوطن وحيدًا أو مع ذويه إلى أماكن إيواء فقد تعددت 

سبل تعليمهم حسب الدول املضيفة ونظمها ونظرتها إلى القضية وظل معظم األطفال الالجئني 

أسري ظروف معيشية صعبة فيعملون ملساعدة ذويهم مادّيًا.

ما نود أن يتناوله اخلطاب التربوي هو التأسيس لقضايا جديدة في الفكر التربوي تخص 

الطفل الالجئ، واالهتمام بجوانبها وتأثيرها على النظم والعمليات التعليمية مستقباًل، وميكن أن 

تتجاوز األوضاع الراهنة والتي تهتم بها منظمات إقليمية ودولية، ويؤسس اخلطاب التربوي حول 

دراسات تهتم مبا وراء الوضع احلالي وتأثيراته علي الطفل الالجئ وعالقاته باملجتمع والعالم 

والتعليم مثاًل:

ما صورة الوطن التي تكونت لدي الطفل الالجئ، وكيف ميكن إعادة صياغتها؟. ١

ما انعكاس جتربة اللجوء والنزوح وعدم األمن على مفهوم املواطنة لدي الطفل الالجئ؟. 2

ما الصورة الذهنية للطفل الالجئ عن العالم، وماذا تعني لديه اإلنسانية؟. 3

ما صورة األسرة التي تكونت لدي الطفل الالجئ من خبرات النزوح واللجوء؟. 4

ما نسق القيم وطبيعة األخالقيات التي اكتسبها الطفل الالجئ من جتربة اللجوء؟  . 5

ملاذا تفاقمت مشكالت أعداد ونسب األمية بني األطفال الالجئني، وكيف ميكن تدارك . 6

أخطارها؟

 هل ميلك الطفل الالجئ مفهومًا إيجابّيًا عن التسامح وقبول اآلخر؟. ٧

ملاذا تفشت ظاهرة العنف بأنواعها وأساليبها املختلفة لدي األطفال الالجئني؟. ٨

تأثر اللغة القومية للطفل الالجئ باللهجات واللغات التي تعامل بها في املهجر وخطورته . ٩

على التكوين والهوية الثقافية.

والعدالة . ١0 والكرامة  واحلماية  احلقوق  مثل:  مفاهيم  حول  الالجئ  الطفل  وعي  تنمية 

والرعاية. واملسئولية 

صورة املستقبل كما يراها الطفل الالجئ. . ١١
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املنهجية املتبعة لتأسيس الخطاب الرتبوي للطفل الالجئ:
تندرج احملاور السابقة التي تثل مرتكزات التأسيس خلطاب تربوي تتناول قضايا الطفل 

الطفل الالجئ بجوانبها االجتماعية والسياسية  لتنشئة  الالجئ فيما ميكن أن يعبر عن نظرية 

والنفسية واألخالقية والقيمية تختلف عن مثيالتها من نظريات في أنها:

تعني بدراسة اجلوانب املشار إليها مبنهج مستقبلي، أي بتطور العمليات التي تدرسها في . ١

املراحل التالية للحالة الراهنة التي ميكن أن تكون قد تناولتها دراسات سابقة.

تلجأ أكثر لدراسات احلالة ومنهجية البحوث النوعية وخصوصًا املنهج اإلثنوجرافي.. 2

تسعي لتطوير األدوار املؤسسية واملفاهيم املتعارف عليها في نظريات وعمليات التنشئة . 3

القائمة واملتبعة حالّيًا في الثقافة العربية السائدة.

تسعي لبناء نظري متعدد األنساق والبني املعرفية يصلح للتعامل مع املتغيرات الناجتة . 4

عن تعدد احلاالت واخلبرات واألزمات التي واجهها الطفل الالجئ خالل جتاربه املعيشية 

الصعبة في حاالت النزوح واللجوء.

تأخذ باحتياجات ومتطلبات الطفل الالجئ وتعمل على إدماجها في عملياتها وبرامجها.. 5

تنطلق من مبدأ قبول مكونات اخلبرة والقيم والسلوكيات للطفل الالجئ واحلرص على عدم . 6

تقييمها سلبّيًا لتبني جسورًا من الثقة بني ما هو قائم وما نريد أن نصل إليه؛ وكي ال يقع 

اجلفاء والتباعد بني الطفل الالجئ والنسق القيمي واملعرفي الذي نسعى إلى أن يكتسبه 

من عملية التنشئة ال أن يحصله بشكل تعليمي وتلقيني.

نتيجة لتعدد املراحل العمرية للطفل الالجئ واختالف املدة الزمنية التي عايش فيها حالة . ٧

اللجوء واختالف البيئات الثقافية التي نزح أو جلأ إليها، ينبغي أن تعتمد نظرية التنشئة 

على النسق املفتوح مبعنى أن يقبل من غيره، وأن يركن للمتغيرات السريعة التي حتدث 

وتؤثر في منطلقات برامجه.

تعمل التنشئة اجلديدة مع الطفل الالجئ في مواقع حياته اليومية العادية وأن تكون جزًءا . ٨

منها والتتم داخل دور أو مواقع منعزلة بهدف اإلعداد أو التأهيل.

نظرية  في  وتطبيقه  الالجئ  للطفل  املوجه  التربوي  اخلطاب  جلوانب  تصور  وضع  وميكن 

التالي: النحو  على  للتنشئة 
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محاور اخلطاب التربوي 

للطفل الالجئ

العمليات والبرامج جوانب نظرية التنشئة

واألساليب املتبعة

تنشئة سياسية صورة الوطن

تنشئة سياسية مفهوم املواطنة

تنشئة سياسية معني اإلنسانية

تنشئة اجتماعية أدوار األسرة

تنشئة أخالقية نسق القيم

تنشئة اجتماعية األمية

تنشئة أخالقية مفهوم التسامح وقبول اآلخر

تنشئة اجتماعيةأشكال ومستويات العنف

تنشئة ثقافيةتأثر اللغة األصلية والهوية الثقافية

تنشئة ثقافيةالوعي باحلقوق األساسية وسبل احلماية

تنشئة ثقافيةصورة املستقبل

يظهر اجلدول السابق تناسق مكونات اخلطاب التربوي املقترح مع نظرية التنشئة ومحاورها 

املقابلة؛ مما يعني أن هذا اخلطاب التربوي يرتكز على نظرية تنشئة متكاملة اجلوانب ميكن أن 

يعتد بها، وهذا ما يسهم في البحث عن سبل لوضع األساليب والعمليات والبرامج املالئمة جلوانب 

نظرية التنشئة في حالة التطبيق الفعلي بوصفها املرتكز األساسي لبناء اخلطاب التربوي للطفل 

الالجئ.

وهنا نسأل عمن هو الطفل الالجئ الذي نتوجه باخلطاب التربوي نحوه؟

تعريف الطفل الالجئ:
إلى وصف شامل  اإلسكوا  الصادر عن  لعام 20١5م  الدولية  الهجرة  تقرير  مقدمة  تشير 

للهجرة، معتبرة اللجوء أحد مكوناتها كونها هجرة قسرية " عند العرب كثيرة املعاني، فهي بداية 

تاريخ ونهاية تاريخ قبله. هي اضطرار واختيار ... ولكن للهجرة في بالدنا وجها آخر، اغتراب 

خارج الوطن هربًا من االغتراب داخله؛ خالصًا من القهر، ومقاومة للظلم واالستضعاف، هي 
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خيام وبيوت متصدعة ووجوه شيوخ وأطفال، وأسالك شائكة، وقوارب تصارع أمواج البحر. هي 

الهجرة القسرية التي سببها ما أصاب املنطقة" )3(.

والغريب أن املنطقة العربية حسب التقارير الدولية " تضم أكبر عدد من الالجئني والنازحني 

في العالم، معظمهم نازحون داخل املنطقة" )4(. 

في الوقت الذي تستقبل فيه املنطقة ماليني املهاجرين من مناطق العالم األخرى بهدف العمل 

وخصوصًا دول اخلليج العربي، فإن املنطقة وبعدما وقع بها من حاالت النزاعات والثورات منذ 

20١١م باتت مصدرًا حلاالت الهجرة القسرية والنزوح واللجوء داخل املنطقة وخارجها.

الالجئ، وجند  الطفل  على  ينسحب  وبالطبع  عامة  للجوء  محدد  تعريف  يجدر وضع  وهنا 

ألمر  بالده  من  هرب  الذي  والالجئ:   ... واملكان  الشيء  إلى  جلأ  "من  لغة   Refugee الالجئ 

.)5( بالد سواها"  إلى  غيره  أو  سياسي 

ويعرف ميثاق منظمة الوحدة اإلفريقية الالجئ بشكل أقرب إلى احلالة العربية بأنه " كل 

شخص أرغم على مغادرة موطنه األصلي بحثًا عن مالذ في مكان آخر خارج وطنه؛ وذلك نتيجة 

العامة في جزء من  عدوان خارجي أو احتالل أو غزو أجنبي أو أحداث خطرة تهدد السالمة 

أرضه أو كله" )6(.

التعريفات  مضمون  حول  األخرى  واإلقليمية  الدولية  التقارير  في  التعريفات  معظم  وتدور 

تكرارها. يستدعي  ال  السابقة مما 

إذن: نحن في حاجة لتأسيس خطاب تربوي موجه للطفل الالجئ وليس خلطاب تربوي عنه 

كما هي العادة املتبعة في احلاالت املتعارف عليها، فالتربية ودون غيرها من املجاالت هي التي 

تستطيع ذلك، فضاًل عن كونه دورها ووظيفتها األساسية والوطنية واإلنسانية جتاه من هم في 

حاجة اليها، كما أن الطفل الالجئ في سن التعليم ومن حقه عليها أن تلبي له حاجاته في األمن 

واالنتماء والقدرة على فهم ما حدث له وطرق جتاوزه والتعامل معه والصمود في مواجهته والقدرة 

على التجاوز واكتشاف ما في الذات لتتحدي احملن.

هنا تأتي مهمة اإلجابة عن األسئلة التي جاءت والتي بدأنا بها وركزت على ضرورة اخلطاب 

وجهت  التي  األخرى  اخلطابات  من  غيرها  دون  ووظيفيتها  وأهميتها  الالجئ  للطفل  التربوي 

أهتمامها للجوانب اإلحصائية أو سبل الرعاية والعناية بهم كحاالت إنسانية طارئة.

أما اخلطاب التربوي فيوجه عملياته واهتماماته للطفل الالجئ ليقوي ويعالج ويساند وينمي 
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ويربي ما من شأنه أن يجعل الطفل الالجئ  أقدر على أن يتماسك وينتصر في احلياة وللحياة على 

الرغم مما مرَّ وما يحيط به من أخطار وخذالن محبط، كما أنه خطاب يعني ببناء مستقبل مغاير 

لواقع الطفل الالجئ ويدعم قدرته الذاتية على القيام به كفرد وكجماعة وبيئة محيطة ومجتمع، 

وهذا ما مييز مهامه وتوجهه عن اخلطابات األخرى ويؤكد احلاجة إليه.

املرتكز األساسي للخطاب الرتبوي للطفل الالجئ: 
ميكن أن يرتكز اخلطاب التربوي للطفل الالجئ على ما يلي:

بناء القدرة على الصمود كهدف رئيس للخطاب التربوي املوجه للطفل الالجئ، والركيزة . ١

األساسية حملاور عمليات التنشئة املشار إليها سابقًا.

يليها بناء القدرة على التمثل والتجاوز للخبرات السلبية التي َمرَّ بها الطفل.. 2

فما هي القدرة على الصمود؟
الصمود Resilience  مفهوم يشير إلى مجموعة اخلصائص التي تسهم في سرعة التعافي 

املمكن بعد التعرض للضغط أو التوتر، وقد استخدم منذ عدة سنوات في مجاالت علم النفس، 

وتوسع في تناوله ما يعرف بعلم النفس اإليجابي وبرامج احلماية التي تستخدم ملواجهة حاالت 

احملن أو املصاعب Adversity  ومواجهة حاالت اخلطر Risk واحملن)٧(، ويحتوي املفهوم داخله 

علي عمليات مركبة تشير إلى عدة جوانب منها القدرة علي الصالبة واملقاومة أمام احملن ، واملرونة 

في التعامل مع املواقف الصعبة وخلق بدائل ومسارات مختلفة ، كما يعني بتوفير قدر من سبل 

الوقاية الداخلية واخلارجية التي حتمي وترد اخلطر ، وأن يحاط ذلك كله بقدر من الدافعية الذاتية 

الالجئ وفي  الطفل  إحداثه في حالة  املطلوب  التربوي  التغيير  اللتنْي تصنعان  البيئية  واحلماية 

أحواله.

األهداف  من  وتنطلق  تعتمد  الالجئ  للطفل  تتم  جديدة  وتربية  تنشئة  عمليات  أمام  نحن 

واملفاهيم السابقة، ويصبح ناجت مفاعيلها ومضمون فعلها هما اخلطاب التربوي الداعم للطفل 

محبط. ال  منطلق  منكسر،  ال  منتصر  لطفل  واملهيأ  الالجئ 

لعل منطقتنا مبا حدث فيها ولها من ويالت وحروب في تاريخها املعاصر وما تعيشه اآلن من 

أحداث جتعل من ضرورات العمل التربوي االهتمام بتلك املهمة الصعبة واألساسية والتي تنال من 
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خالل التصدي لها االعتراف بأهمية دورها وجتديد عقد استمرارها مع مجتمعاتها واستجابتها 

العملية للمشكالت واملخاطر التي تواجهنا ويضيف إليها أدوارًا أكثر حيوية وفائدة.

الصعبة   والظروف  احملن  مواجهة  علي  الالجئ  الطفل  قدرة  الصمود  علي  التربية  وتعزز 

بالبيئة احمليطة به، والقدرة علي إجناز مهام منائية وتكينية جتعله أكثر توافقًا واحتمااًل لتلك 

املخاطر والنجاح في التعامل معها والتغلب عليها سواء كان ذلك باكتسابه تلك القدرات كفرد 

أو تدريب األسرة ومؤسسات املجتمع التي تتعامل مع الطفل الالجئ عليها، وبناء بيئة صمود 

متكاملة تتغلب على عوامل اإلحباط والتوتر واالنهيار لدي الطفل وإحالل عوامل إيجابية لنجاحه 

في جتاوزها وبناء جتربة حياة ناجحة ال في املدرسة أو التحصيل املدرسي بل النجاح في حتقيق 

ذاته اإلنسانية وتنمية وإثبات قدراته في مواجهة مخطرها وصعابها .

وعلى اخلطاب التربوي يف هذا أن يتبع خطوات ثالثًا متكاملة هي: 
حتديد عوامل اخلطر والتهديدات والتحديات احملبطة واحمليطة بالطفل الالجئ.  -

حتديد مناذج الصمود املالئمة للحاالت القائمة حسب أماكن اللجوء التي يقيم بها الطفل.  -

حتديد البدائل واألساليب املزمع استخدامها وجتريبها قبل التطبيق ورصد نسب جناحها.  -

للطفل  للطفل الالجئ يدعم ويعزز من عوامل الصمود  التربوي املوجه  يتضح أن اخلطاب 

وللبيئة التي يتعامل معها سواء األسرة أو املخيم أو أماكن اإليواء والنزوح، أما توفير امليكانيزم 

والبرامج التفصيلية واألساليب املطبقة فيمكن توافرها بعد حتديد األطر املعرفية واألهداف وفق 

ما سبقت اإلشارة إليه في نظرية التنشئة التي ميكن أن تثل إطارًا أوسع وأدق من البرامج 

والتجارب التي سبق تطبيقها في مجاالت علم النفس املختلفة، والتي غلب علي معظمها اجلانب 

اإلكلينيكي الذي يطبق عادة علي حاالت فردية ، أما ما يتصدى له اخلطاب التربوي ونظريته في 

التنشئة علي الصمود فإنهما يتعامالن مع ظاهرة تشمل مئات اآلالف من أطفال اللجوء والذين 

يواجهون اخلطر .  

املراجع:
توجد العشرات من الكتب اخلاصة بدراسات اخلطاب في شتي املجاالت ميكن أن نورد القريب منها حول . ١

موضوع الدراسة احلالية مثل:

-  محمد عابد اجلابري، اخلطاب العربي املعاصر، دراسة حتليلية نقدية، مركز دراسات الوحدة العربية، 

بيروت، ط 5 ١٩٩4.
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-   منذر عياش، األسلوبية وحتليل اخلطاب، مركز اإلمناء احلضاري، 2002م .

-   حيرش بغداد محمد، اخلطاب املثالي في الفلسفة األملانية، دار الروافد الثقافية بيروت، ط ١ 20١5م .

-   محمد الفرحان، اخلطاب الفلسفي التربوي الغربي، الشركة العاملية للكتاب، بيروت ١٩٩٩.

الدوحة قطر،  العربي لألبحاث والدراسات،  الرحمن عبد السالم محمود، النص واخلطاب، املركز  -  عبد 

.  20١5

-  باري هندس ، خطابات السلطة من هوبز إلى فوكو ، ترجمة ميرفت ياقوت ، املجلس األعلى للثقافة ، 

. القاهرة، 2005 

-   ميشيل دور تيشردون ، الدميوقراطية في اخلطاب السياسي املصري املعاصر ، ترجمة عماد عبد اللطيف، 

املركز القومي للترجمة ، القاهرة ، ط١ 20١١.

  توجد عشرات التقارير والبحوث حول الالجئني نذكر منها على سبيل املثال:. 2

-  هبة خليل سعدي مبيض، الالجئون الفلسطينيون بني االغتراب واالندماج السياسي دراسة حالة مخيم 

بالطة، ماجستير، جامعة النجاح، 20١0. 

-  اخلطة اإلقليمية لالجئني وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات 20١٧ - 20١٨.

     نشرة دورية بعنوان " الهجرة القسرية تصدر عن برنامج الالجئني باالشتراك مع املجلس النرويجي 

الالجئني. بأوضاع  املعنّي  العاملي  واملشروع  لالجئني 

-  املؤتر الدولي الثاني، الالجئون في الشرق األوسط، جامعة اليرموك، األردن، 20١٧. 

-  البنك الدولي، املرصد االقتصادي ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، أزمة الالجئني. 20١٧.  

-   مؤسسة راند، تعليم أطفال الالجئني السوريني في تركيا ولبنان واألردن، 20١5. 

التعليم  لتالميذ مرحلة  الطفل  ثقافة حقوق  التربوي في نشر  اإلعالم  دور  الدين صابر جيدوري،  نور     -

.20١٧ العربية  والدراسات  البحوث  معهد  ماجستير،  السوريني،  الالجئني  مبخيمات  األساسي 

اإلسكوا تقرير الهجرة الدولية لعام 20١5.  ص3.. 3

املرجع السابق ص١٨.. 4

 املنجد في اللغة العربية واإلعالم ط2٨، بيروت دار املشرق ١٩60، ص 24.. 5

مخيم . 6 حالة  دراسة  السياسي  واالندماج  االغتراب  بني  الفلسطينيون  الالجئون  مبيض،  خليل سعدي  هبة 

 .20١0 نابلس  الوطنية،  النجاح  جامعة  ماجستير،  بالطة، 

7 -Sam Goldstein and Robert Brooks K Handbook of Resilience in children  
     K 2005 K Kluwer  Academic/Plenum Publishers .
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دور األدب في مواجهة العنف لدى األطفال 

د. سوسن الشريف *

مقدمة: 
تتناول حياته ومنوه ورعايته  التي  الدراسات  إن محور اهتمام املجتمع هو الطفل فتتعدد 

وتلبية احتياجاته املختلفة. وتعد دراسة الطفولة من أساسيات االهتمام بالواقع واملستقبل معًا؛ 

ُيَعدُّ  أجلهم  من  من جهود  يبذل  ما  فإن  لذا  املجتمع،  في  واسعة  األطفال شريحة  يشكل  حيث 

الطفولة  فدراسة  إحدى صوره.  التنمية  تعتبر  الذي  له،  املخطط  االجتماعي  التغير  مطالب  من 

النمو  التعرف على أسس  الدراسات  والطبيعية، وحتاول  العلوم اإلنسانية  اهتمام كل  جزء من 

لألطفال وأساليب املجتمع إلشباع احتياجاتهم، والطرق التي يتبعها في تثقيفهم من أمناط العلم 

معهم.  للتعامل  األخرى  االجتماعي 

ومحور االهتمام في هذا املجال التعرف على الطفل وفهم طبيعة سلوكه والعوامل املسببة 

له، أو املؤثرة في ذلك السلوك؛ لكي يصبح باإلمكان استخدام وسائل وأساليب مالئمة في ضبط 

الطفولة  حياة  متطلبات  مع  يتوافق  للطفل مبا  لتشكيل شخصية  وتعديله؛  السلوك  ذلك  وتوجيه 

احلاضرة ومتطلبات املستقبل. لذا يجب الوقوف على جوانب منو الطفل نفسّيًا واجتماعّيًا، ووضع 

أسس سليمة ألساليب االتصال به تعليمًا وتربية وتثقيفًا. وهذا يعنى إخضاع األطفال ملناهج 

التفكير العلمي وأدواته وصواًل إلى فهمهم، والتنبؤ مبا تؤدى إليه املثيرات املختلفة إلمكانية التحكم 

في أحوال املستقبل وظروفه. فاخلدمات املوجهة إلى األطفال ينبغي أن تتكامل مع تلك املوجهة 

لآلباء واألمهات، ويتم هذا التكامل ضمن حتديد اخلدمات االجتماعية الشاملة. 

وقد أفرز املجتمع احلديث أعدادًا كبيرة من األطفال الذين ال يجدون ألنفسهم بيتًا به أسرة 

مترابطة أو ال يجدون عائاًل أو تدفعهم أسباب كالفقر واجلوع واحلرمان وعدم التكيف مع ظروف 

البيئة التي يعيشون فيها إلى الشارع طلبًا للرزق عن طريق العمل أو ممارسة التسول أو رفقاء 

السوء. ويصبحون عرضة لألخطار الصحية واألخالقية واألمنية، ولالنحراف أيضًا؛ مما يزيد من 

* باحثة اجتماعية وتربوية.
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تعقد عالقتهم باملجتمع ويجعلهم خطرًا على مستقبله وأمنه، بعد أن كانوا ضحية للظروف احمليطة 

بهم. 

غير  التأهيلية  التربوية  األساليب  أحد  استخدام  على  احلالية  الدراسة  في  الباحثة  وتركز 

التقليدية، وهي األدب القصصي احلكائي؛ ملا لألدب من دور في الرقي بالقيم اإلنسانية، وإعالء 

القيم الروحية. وهذا ما يحتاج إليه كل فرد بوجه عام، واألطفال بوجه خاص، والسيما أطفال 

الشوارع الذين هم في حاجة ماسة إلى برامج تربوية مكثفة؛ إلعادة تأهيلهم وطفولتهم إليهم.

أواًل: مشكلة الدراسة وأهميتها
يعيش كل مجتمع في إطار ثقافة خاصة به جتعله مميزًا عن غيره من املجتمعات، وتتواجد 

أمثلة  الكلية، ومن  الثقافة  الفرعية متثل جزءًا من  الثقافات  الواحد مجموعة من  داخل املجتمع 

وعادات  متميزة،  لغوية  مفردات  لهم  فاألطفال  األطفال".  "ثقافة  املجتمع  في  الفرعية  الثقافات 

وقيم ومعايير ومواقف واجتاهات، ولهم أساليبهم اخلاصة في التعبير عن أنفسهم، وفى إشباع 

حاجاتهم، ولهم نتاج فني ومادي، أي لهم خصائص ثقافية يتفردون بها وأسلوب حياة خاص بهم. 

وهذه الثقافة الفرعية تظهر فيها املالمح الكبيرة لثقافة املجتمع. أي أن لألطفال عاملهم اخلاص 

تنشئتهم سواء  بغرض  وأنشطة  برامج  من  لهم  يقدم  فيما  التفكير  عند  ال ميكن جتاهله  الذي 

اجتماعّيًا أو تربوّيًا أو اجتماعّيًا أو عقلّيًا ومعرفّيًا.

ويعد أدب األطفال من أهم الوسائل التي يتم من خاللها زرع القيم وأمناط السلوك املرغوب 

التي يجب أن تسير بشكل متواٍز  العقل  بتربية  لديهم، مبا يسمى  وتنمية احلس اجلمالي  فيها 

مع تربية اجلسد. فاألطفال في حاجة إلى معارف وأفكار تنظم حياتهم وتثري خياالتهم، بجانب 

ترسيخ ثقافة املجتمع األم متمثلة في املوروث من القيم والعادات والتقاليد في عقولهم الصغيرة، 

بدءًا من بيئاتهم وعاملهم الصغير اخلاص ثم العالم احمليط بهم وتتسع الدائرة شيئًا فشيئًا حتى 

تشمل العالم بأسره. ولكن يجب أن نتذكر دائمًا أن البداية يجب أن تتم من داخلهم ومن خالل 

ما يشعرون به والكيفية التي يفكرون بها، وما يثير اهتمامهم. 

ولعل هذا يساعد على أن يكتسب أدب األطفال خصوصية مستمدة من خصوصية مرحلة 

وانفعالي ووجداني واجتماعي وعقلي.  الطفولة وما يصاحبها من مظاهر منو جسمي وحركي 

ألن األدب املوجه إليهم يجب أن يخاطب عقولهم مبا حتتوي عليه من مخزون اخلبرات واملعارف 

املكتسبة خالل عمليات التنشئة املستمرة من الكبار بشكل مباشر أو غير مباشر. وعلى الرغم من 
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أن خبرات األطفال تعتبر قليلة قياسًا بعدد سنوات أعمارهم، فإن عقولهم تتسم بالفطرية والرغبة 

في املزيد من التعلم دائمًا والتعرف على كل ما هو جديد. فالطفل في محاولة مستمرة ودائمة 

للتقرب إلى عالم الكبار، وهو في ذلك يسير بخطى مترددة ولكن جريئة في الوقت ذاته. 

ومن أهم الوسائل التي يتم من خاللها التعبير عن أدب األطفال طريقة القصص احلكائي 

املستمد مما يقدم لألطفال من كتابات وقصص. ويفضل األطفال طريقة القصص احلكائي أو 

سرد احلكايات بداًل من قراءتها بأنفسهم. وكلنا يذكر حكايات قبل النوم التي ترويها األم عادة 

مرحلة  إلى  الوصول  بعد  حتى  تنسى  ما  ونادرًا  طويلة  لفترات  تأثيرها  يظل  وكيف  لصغارها 

النضج. وهذا ألن الراوي يضفي على احلكاية الشعور باأللفة واألمان ويثير خيال الطفل ويجعله 

في حالة توحد تام مع القصة التي يسمعها، وفي الوقت ذاته يكتسب الطفل القيم واملعايير اخللقية 

والسلوك السوي املتضمن في احلكاية بشكل غير مباشر، وبعيد عن اإلرشاد والوعظ بل باملواقف 

والرموز وطريقة اإللقاء. وتشير بعض الدراسات إلى أنه منذ بدء سن السابعة حتى نهاية العمر 

قادرًا على  واللغة؛ بحيث يصبح  الرموز واألشكال  التعبير عن خبراته عن طريق  للفرد  يتسنى 

صياغة خبراته بطريقة لغوية أو غير لغوية، وتستخدم اللغة أداة تفكير، فعن طريق ما يستخدمه 

التعرف على مستوى معارفه ومضمونها،  الفرد من كلمات وجمل لوصف شيء ما ميكننا من 

باإلضافة إلى معرفة أساليب إدراكه وتخزينه اخلبرات التي مير بها، وهذا ما نحاول فعله مع 

األطفال، فمن خالل القصص واحلكايات ننمي مخزون اللغة لديه، ونترك له حرية التفكير والتخيل 

التي تشكل فيما بعد مجموع خبراته ومعارفه.

ونظرًا إلى ما لألدب من دور مهم في تهذيب السلوك والرقي باملشاعر وتنمية اإلحساس 

من  األطفال  حلماية  وسيلة  واستخدامه  توظيفه  كيفية  في  التفكير  كان  اإليجابية،  القيم  وزرع 

الشوارع  أطفال  أو  اجلانحني  األطفال  على  أجريت  ميدانية  تطبيق جتربة  متَّ  وبالفعل  العنف. 

فاستخدم القصص احلكائي إلحداث تغيرات في سلوكهم وإعادة تأهيلهم بجانب البرامج األخرى 

املعدة لذلك، ومتَّ اتخاذ هذه التجربة مرحلة متهيدية يتم على أساسها وضع خطة متكاملة وشاملة 

إلعادة تأهيل الطفل من خالل التعرف على ميوله واجتاهاته وخصائصه العقلية والشخصية ومدى 

تقبله ألي تغيير أو تعديل في سلوكه. وقد أثبتت هذه التجربة جناحًا وفاعلية في تعديل سلوك 

األطفال وسرعة استجابتهم للبرامج التي طبقت عليهم بعد تطبيق هذه التجربة. 

ومن ثم فإن أهمية هذه الدراسة تنبثق من املنطلقات اآلتية:
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عملية  وتأثير  الفرد  بها  التي مير  العمرية  املراحل  في  أهمية  من  الطفولة  مرحلة  ما متثله   -

االجتماعية. التنشئة 

التأكيد على أهمية استحداث أساليب تربوية، وحتديدًا األدب ملواجهة العنف لدى األطفال.  -

ثانيًا : األهداف
تسعى الدراسة احلالية إلى قياس أثر تطبيق جتربة ملواجهة العنف لدى األطفال باستخدام 

األدب القصصي، وهذا فيما يتعلق ببعض القيم وهي: الوالء واالنتماء والصدق والتعاون.

ثالثًا: املنهجية 
أكثر  نظرة  يقدمان  اللذْين  الوصفي  واملنهج  التجريبي،  املنهج  من  كاّلً  الباحثة  استخدمت 

شمواًل لإلنسان والبيئة التي يعيش فيها. مبا حتتوى عليه من قيم ثقافية، واجتماعية، واقتصادية 

وأفكاره، ومعتقداته. وعلى هذا األساس، متَّ  لسلوكه،  الفرد وتشكل أساسًا  تؤثر على  مختلفة 

التعامل مع أفراد العينة من األطفال؛ حيث قامت الباحثة بدراستهم بطريقة متكاملة في نسق 

البيئة التي يعيشون فيها والبناء املكون لهذه البيئة، ورصد التغيرات التي طرأت عليهم بعد تطبيق 

برنامج احلكي القصصي معهم. وقد ركزت الباحثة على قياس أثر البرنامج التجريبي لعدد من 

القيم، وهي: الوالء، واالنتماء، والصدق، والتعاون.

1. العينة
متَّ اختيار عينة من األطفال في املرحلة العمرية من 7-15 من الذكور واإلناث املقيمني بأفرع 

اإلقامة بجمعية قرية األمل، ويرجع السبب في اختيار هذه املرحلة العمرية إلى ما تشكله من 

التفكير، وتنوع في دوائر العالقات واالتصاالت. وهى مرحلة تقترب من النضج  استقاللية في 

االجتماعي، فالطفل في هذه املرحلة العمرية يبدأ في تكوين معايير خاصة به، وتتسع عالقاته 

واهتماماته. 

وقد متَّ اختيار أطفال الشوارع بالتحديد ألن سلوكهم من أكثر أمناط السلوك غير املرغوب 

ا التأثير عليهم وتغيير سلوكهم وعاداتهم التي يرون أنها تناسبهم للعيش  فيها، ومن الصعب جًدّ

في حياة الشارع؛ وألن لهم خصائص وسمات متيزهم عن األطفال ممن هم في مثل أعمارهم. 

وقد متت دراسة سمات وخصائص أطفال الشوارع بدقة حتى أمكننا حتديد ما يناسبهم من 

ا. برامج وقصص تتوافق وميولهم ومراحلهم العمرية وطبيعتهم اخلاصة جًدّ

متَّ تطبيق الدراسة على إحدى املؤسسات األهلية التي تقدم خدمات الرعاية ألطفال الشوارع، 
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وحتديدًا خدمة املأوى مبحافظة القاهرة )جمعية قرية األمل(؛ ألنها من اجلمعيات األهلية التي 

كان لها السبق في التعامل مع ظاهرة أطفال الشوارع. وقد ركزت الدراسة على محافظة القاهرة 

دون  األهلية  املؤسسات  اختيار  في  السبب  ويرجع  بها.  الشوارع  أطفال  من  عدد  أكبر  لتركز 

احلكومية إلى املرونة التي تتسم بها تلك املؤسسات من حيث إجراءات التعامل معها وإمكانية 

اخلدمات  من  مرتفعًا  مستوى  تقدم  األهلية  املؤسسات  أن  كما  الدراسة.  نتائج  من  االستفادة 

لألطفال؛ نظرًا إلى أن متويلها في الغالب يكون أكبر من املؤسسات احلكومية؛ وبالتالي يستفيد 

فيها األطفال من قدر كبير من األنشطة واخلدمات األساسية التي يحتاجونها. 

الرعاية ألطفال  من  أنواع  ثالثة  تقدم  بأنها  بها  الدراسة  إجراء  متَّ  التي  املؤسسة  وتتسم 

الشوارع:

النوع األول: رعاية نهارية أو استقبال فقط وميكث فيها الطفل باملؤسسة فترة الصباح . 1
فقط )من 9 صباحًا -4 عصرًا(، ثم يترك املؤسسة بحلول الليل. وفي أثناء فترة وجوده 

باملؤسسة تطبق عليه لوائح املؤسسة وقواعدها اخلاصة بضبط سلوكه وإصالحه، وتطبق 

التي  البرامج  من  وغيرها  ومهنية،  أمية(،  )محو  وتعليمية  اجتماعية  متنوعة  برامج  عليه 

تتناسب وحالة كل طفل وميوله واستعداده. 

النوع الثاني: رعاية مؤقتة وتعد فترة انتقالية للطفل من حياة الشارع؛ إلعداده للعودة إلى . 2
األسرة أو االستقرار باملؤسسة. وهي من أخطر املراحل حيث محاولة تعديل سلوك الطفل، 

وضبطه وتوجيهه اجتماعّيًا وتربوّيًا، وإعادة تأهيله، ليصبح طفاًل طبيعّيًا كمن هم في مثل 

عمره، وتطبق عليه برامج مكثفة؛ حتى ميكن حتقيق جناح في إعادة تأهيله.

النوع الثالث: وهو الرعاية الدائمة، وفيها يستقر الطفل باملؤسسة بشكل نهائي بعد التأكد . 3
من استحالة عودته ألسرته، ويحيا الطفل فيها حياة طبيعية كأنه يعيش في أسرة. وتطبق 

عليه برامج اجتماعية تعليمية وغيرها من البرامج، إضافة إلى قواعد املؤسسة ولوائحها 

فيما يختص بتحقيق الضبط االجتماعي لسلوك األطفال. 

وقد مت تطبيق الدراسة على عينة من األطفال )ذكور وإناث( املقيمني مبراكز الرعاية الدائمة، 

ويرجع السبب في اختيار مؤسسة بها خدمة املأوى إلى عدد من األسباب من أهمها على سبيل 

املثال ال احلصر: 

ضرورة االهتمام بالدور التربوي واألخالقي والقيمي ملؤسسات الرعاية االجتماعية بوجه عام،   -

ومؤسسات رعاية أطفال الشوارع بوجه خاص؛ حيث االهتمام بالتربية األخالقية إلى جانب 
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االهتمام باملستوى االجتماعي وإشباع احلاجات األساسية من مأكل ومأوى.

تأكيد عدد من الدراسات على أن من أهم أساسيات برامج التدخل العالجية والوقائية، تعديل   -

البيئة احمليطة بالطفل، وهذا ال ميكن تطبيقه في الشارع؛ حيث عدم إمكانية السيطرة على 

املخاطر التي يواجهها الطفل في الشارع. كما أن تطبيق البرامج الهادفة إلى تعديل سلوك 

أطفال الشوارع يحقق جناحًا أكثر في حالة انفصالهم متامًا عن الشارع.

2. األدوات 
اعتمدت الدراسة بشكل أساسي على أداة املالحظة لرصد سلوك األطفال وما حدث لهم من 

تغيرات.

Observation املالحظة
استخدمت الباحثة املالحظة لرصد سلوك األطفال في أثناء ممارستهم األنشطة والبرامج 

اليومية داخل مؤسسة الرعاية التي طبقت فيها الدراسة، وأساليب التعامل بني بعضهم بعضًا، 

والتعرف على القوى اخلفية التي حتكم عالقات األطفال يعضهم ببعض من حيث التأثير والتأثر، 

وهذا يشير إلى منط العالقات داخل املؤسسة، والتعرف على التغيرات التي طرأت عليهم نتيجة 

جتربة البرنامج، باستخدام بطاقات املالحظة اليومية. 

كما متت االستعانة بعدد من القصص التي سردت على األطفال ملدة شهرين، وقد روعي 

أن تتضمن هذه القصص وتركز على القيم املراد بثها في األطفال وهي الوالء واالنتماء والصدق 

والتعاون، باإلضافة إلى القيام بتمثيل األدوار والتعرف على القوى اخلفية التي حتكم عالقات 

األطفال بعضهم ببعض من حيث التأثير والتأثر والسيطرة واخلضوع، وليعايش األطفال القصص 

ا بداخلهم بحرية. التي رويت لهم، وأيضًا استخدام الرسم لترك مساحة لألطفال للتعبير َعمَّ

رابعًا: اإلطار النظري
ينصب االهتمام الرئيس للمفكرين والعلماء في املجاالت التربوية واالجتماعية والنفسية على 

اإلنسان وسلوكه وعالقاته بكل ما يحيط به من أفراد وأشياء وعالقته بذاته ونظرته إليها. ومن 

فيه،  الذي يعيش  املجتمع  الصعب دراسة اإلنسان وسلوكه وتصرفاته ومنط حياته مبعزل عن 

وبالقدر الذي حتدد فيه ثقافة املجتمع منط شخصية الفرد، ويعتبر الفرد مرآة تعكس كل ما يتلقاه 

من أفكار وأسلوب حياة، أما عالقاته وحتى ردود أفعاله فما هي إال نتيجة حتمية لتصرفات الغير. 



101
مجلة الطفولة والتنمية -ع 32 / 2018

ويزداد االهتمام من جانب العلماء أكثر باألطفال؛ ألنهم لم يخبروا احلياة بعد ويعتبرون الكبار 

مثاًل أعلى لهم دون القدرة على التمييز ما بني السلبي واإليجابي في سلوك هؤالء الكبار؛ لذا فإن 

دراسة سمات حياتهم وسلوكهم تعطي مؤشرات ملستقبلهم.

إن بيئة الطفل قد تكون بيئة مساندة تعمل على الكشف عن طاقاته اإلبداعية ورعايتها وقد 

أيضًا. ومن األهمية مبكان  وتدميرها  الطاقات  تعمل على جتاهل هذه  بيئة غير مساندة  تكون 

أن يتعرض الطفل منذ الطفولة املبكرة للنماذج األدبية املختلفة لكي يتشكل لديه احلس والذوق 

األدبيان الفنيان. والدراسة احلالية بصدد احلديث عن أطفال لهم سمات خاصة بهم فرضتها 

عليهم حياة الشارع وهم "أطفال الشوارع وتهتم باستخدام األدب، وبخاصة فن القصة بوصفه 

أسلوبًا من أساليب التدخل إلعادة تأهيلهم، وبث القيم اإليجابية فيهم، والتأكيد عليها؛ متهيدًا 

إلعادة دمجهم في املجتمع.

وفيما يلي سوف نلقي الضوء على أدب األطفال من حيث مفهومه، وأسسه، وفنونه بوجه عام 

وفن القصة بوجه خاص، ثم نعطي حملة عن أطفال الشوارع وسماتهم.

أ( املفاهيم
الطفل   .1

"يقصد بالطفل في مجال الرعاية املنصوص عليها، كل من لم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميالدية 

كاملة". 

أدب األطفال   .2
جمهور  إلى  ه  يوَجّ الرفيعة،  اإلنسانية  الفنون  من  وفٌنّ  األدبي،  التعبير  أشكال  من  شكٌل 

األطفال، يتمَيّز باالهتمام مبيولهم وحاجاتهم، وبإثارة انفعاالت عاطفية وإحساسات جمالية فيهم، 

هم املختلفة.  كما يتمَيّز مبالءمته مضمونًا وأسلوبًا وإخراجًا ملراحل منِوّ

التنشئة االجتماعية   .3
"هي عملية يتم بها انتقال الثقافة من جيل إلى آخر، كذلك هي الطريقة التي يتم بها إعداد 

األفراد منذ طفولتهم ليعيشوا في مجتمع ذي ثقافة معينة. ويدخل في ذلك ما يلقنه اآلباء واملدرسة 

واملجتمع لألفراد من لغة ودين وتقاليد وقيم ومعلومات ومهارات". 

ب( أدب األطفال
في  فّعااًل  إسهامًا  يسهم  حيث  األطفال؛  ثقافة  دعائم  من  دعامة  أهم  األطفال  أدب  ميِثّل 
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ة؛ تعليمية وتربوية  ناتها وقدراتها املختلفة؛ ملا يؤديه من وظائف جَمّ بناء الشخصية، وتنمية مكوِّ

وأخالقية. ويَتّخذ أنواعًا وأشكااًل مختلفة من الفنون األدبية، تتمَثّل في القصة والشعر واملسرحية 

واملقالة والرواية، والتي تراعي في تقدميها اخلبرات؛ قدرات األطفال ومستوياتهم املختلفة؛ الفكرية 

منها واملعرفية واللغوية، ويسعى إلى حتقيق غاية كبرى هي تربية األطفال تربية متكاملة ومتوازنة 

من جميع جوانب شخصياتهم.

تربوّيًا ونفسّيًا واجتماعّيًا، وتلبية حاجاته  تنمية شخصيته  الطفل في  وتكمن أهداف أدب 

التفاعل  شأنها  من  التي  املتكاملة،  الشخصية  لبناء  واسعة  آفاق  إلى  قدراته  وإطالق  املختلفة، 

ومتغِيّراته.  املجتمع  مع  اإليجابي 

عة إقبااًل كبيرًا من قبل جموع الصغار النسجامه مع طبيعتهم  ويلقى أدب األطفال بفنونه املتنِوّ

القائمة على حِبّ املغامرة واالكتشاف، وعشق ملواقف البطولة والشجاعة، وملا في هذا األدب من 

أدوات تثير خيالهم وتتحّدى عقولهم؛ مبا يقدمه من عالم زاخر بالقصص واحلكايات، التي تنطوي 

على الكثير من االكتشافات لعوالم جديدة، حافلة باملشاهد والصور، فتغّذي أرواحهم، وتسمو 

مبشاعرهم، وترقى بسلوكهم، شريطة أن يكون احملتوى واألسلوب جيدْين. 

يرى البعض أن أدب الطفل عبارة عن نصوص إبداعية حتمل خبرات لغوية موجهة لألطفال، 

العلمية  التنمية  والفنية واجلمالية، فضاًل عن  والتربوية  والنفسية  االجتماعية  التربية  بها  يقصد 

والفكرية واللغوية ومستويات التخيل، من خالل تقدمي خبرة لغوية تتناسب مع عمر الطفل ومستواه 

اإلدراكي بأسلوب جميل ومشوق ومناسب. 

مفهوم أدب األطفال  .1
ميكن تعريف أدب األطفال بأنه: "خبرة لغوية في شكل فني يبدعه الفنان، وبخاصة لألطفال 

فيما بني الثانية والثانية عشرة أو أكثر قلياًل، يعيشونه ويتفاعلون معه، فيمنحهم املتعة والتسلية، 

ويدخل على قلوبهم البهجة واملرح، وينمي فيهم اإلحساس باجلمال وتذوقه، ويقوي تقديرهم للخير 

أدب  يعرف  كما  اإلنسان.  فيهم  ويبني  اإلبداعية،  وطاقاتهم  خلياالتهم  العنان  ويطلق  ومحبته، 

األطفال بأنه شكل من أشكال التعبير األدبي، له قواعده ومناهجه، سواء منها ما يتصل بلغته 

وتوافقها مع قاموس الطفل، ومع احلصيلة األسلوبية للسن التي يؤلف لها، أم ما يتصل مبضمونه 

ومناسبته لكل مرحلة من مراحل الطفولة، أم ما يتصل بقضايا الذوق وطرائق التكنيك في صوغ 

القصة، أو في فن احلكاية للقصة املسموعة. 
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وأخيلة  وأحاسيس  أفكارًا  تصور  التي  الفنية  "اآلثار  بأنه  األطفال  أدب  البعض  ويعرف 

هذا  في  واشترط  واألغنية"،  واملقالة  واملسرحية  القصة  أشكال  وتتخذ  األطفال  ومدارك  تتفق 

التعريف وجوب مالءمة تلك اآلثار الفنية ومضامينها ملدارك األطفال العقلية واخليالية والعاطفية 

املتلقني  اختالف  بسبب  الكبار؛  أدب  عن  األطفال  أدب  مييز  ما  التحديد  هذا  وفي  وقدراتهم"، 

وخصائصهم.  الصغار 

أهمية أدب األطفال  .2
يشكل أدب الطفل شخصية األطفال من خالل ما يقدمه من قيم تربوية وأخالقية ومعرفية 

الذوق  وتنمية  سليمة،  تربية  األطفال  تربية  في  يسهم  فهو  وجمالية.  ولغوية  ونفسية  واجتماعية 

األدبي والفني واجلمالي، واحلاسة النقدية عند األطفال، وتقدمي قيم لغوية سليمة وتنمية الثروة 

اللغوية للطفل، وبسط املعرفة العلمية على نحو شائق، وشخصيات تكون قدوة للطفل، ومناذج من 

التفكير السليم من خالل شخصيات قصصية أو مسرحية، وتنمية القدرات اإلبداعية لألطفال، 

فعال  إنسان  تشكيل  من خالل  املستقبل  عالم  وفي  إيجابي  بدور  ينهضوا  كي  األطفال  وتهيئة 

مفكر ومبدع قادر على التفكير، وغرس السلوك السليم وتشكيل عادات اجتماعية سليمة، وتنمية 

كاخلجل  النفسية  األمراض  بعض  عالج  في  مهمة  وسيلة  األدب  واعتماد  الطفل،  مالحظة  قوة 

والعدوانية، ومساعدته على تكوين اجتاهات إيجابية جتاه نفسه واآلخر، وتكوين عادات قرائية 

سليمة، واإلسهام في منو األطفال العقلي والنفسي واالجتماعي، وإعداد الطفل إعدادًا إيجابّيًا 

بحيث يكون مستقاّلً مبسئولياته االجتماعية املختلفة، وتقوية الروح الوطنية والقومية واإلنسانية، 

وتفريغ الشحنات واالنفعاالت النفسية، وتعزيز االلتزام بالنظام العام واألمناط السلوكية اإليجابية. 

أسس أدب األطفال  .3
يقوم أدب األطفال على عدة أسس، أهمها: 

- األسس التربوية: إن أفضل اخلبرات التي يكتسبها الطفل، وأرقى أشكال التربية هي التي 

املختلفة؛  ومتطلَّباتهم  وحاجاتهم  مبيولهم  األنشطة  تلك  فترتبط  األدب،  طريق  عن  يتلّقاها 

التربوية املرغوبة في نفسه، وتتغلغل في ذهنه وقلبه.  القيم  خ من خاللها  تترَسّ وبالتالي 

ه األدب اجلاد لألطفال، فإنه يلغي قيود التلقني والصرامة والرتابة  األسس النفسية: عندما يوَجّ  -

عليهم، كما أنه يعمل على حترير انفعاالتهم ومشاعرهم، ويهيئ العمليات النفسية املختلفة، 

كاإلحساس واإلدراك واالنتباه والتذكر والتفكير واملخيلة والنطق وينميها.  

وقيمه  املجتمع  أفكار  من  وقيمه  أفكاره  يستمد  الذي  األدب  يستطيع  االجتماعية:  األسس   -
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أن يكون مساندًا فعااًل في صياغة إنسان صالح في محيطه، وبّناء في مجتمعه، وإعداده 

مناذج  خالل  من  يتعلَّمون  األطفال  أن  كما  إطاره.  في  والتفاعل  فعالياته،  في  للمشاركة 

ل املسئولية والثقة بالنفس واالحترام وتقدير املشاعر  مها األدب حتمُّ القدوة احلسنة التي يقدِّ

اإلنسانية. 

فنون أدب األطفال  .4
يشتمل أدب األطفال على أنواع أدبية، لكل نوع منها أهمية وخصائص، متِيّزه عن غيره، كما 

قها األنواع األخرى، وهذه األنواع هي:  حتِقّق كلٌّ منها أهدافًا قد ال حتِقّ

الشعر: يحظى باملرتبة الثانية بني أنواع أدب األطفال، ويحتل أهمية كبيرة في حياة الصغار؛   -

تلك األهمية التي تكمن في مقدرة القصيدة على التعبير بكثير من احلرية عن براءة الطفولة 

وانطالقها، ونستطيع من خالله الولوج إلى أعماق الطفولة، وتنمية االجتاهات السليمة فيها، 

لة حتقيق وظائف فكرية ونفسية واجتماعية جّمة.  وباحملِصّ

املسرحية: يحتل املسرح مكانة متمِيّزة في تربية األطفال، ويلعب دورًا أساسّيًا في االتصال   -

الثقافي معهم، كما يعدُّ من أجنح الوسائل التي متنح الطفل القدرة على التعبير عن أحاسيسه 

ومشاعره وأفكاره؛ لذا ينجذب إليه، ويتفاعل معه، ويعيشان معًا في عالم شاسع من اخليال. 

القصة: حتتلُّ املرتبة األولى في أدب األطفال، وتعدُّ أكثر أنواعه انتشارًا، كما أنها أقرب   -

الفنون األدبية إلى نفس الطفل؛ وذلك المتالكها مقدرة استثنائية على إثارة مشاعره وعواطفه 

وخياالته، والقصة أداة فعالة في حتقيق أهداف التربية، واإلسهام إلى حدٍّ كبير في إشباع 

حاجات األطفال الفكرية والنفسية واملعرفية. 

واستخدمت الدراسة احلالية فن القصة، وسنلقي الضوء على بعض جوانبها فيما يلي:

والتسلية، إشباع  القصة هي أحد فنون األدب، وحتقق عددًا من األهداف منها: اإلمتاع 

وتنمية خيال الطفل وقدرته على االبتكار، تنمية الذوق الفني واحلسي لدى الطفل، إثراء لغة الطفل، 

تساعد  اخلارجي،  والعالم  الطبيعة  عن  الطفل  خبرة  زيادة  اجتماعية،  اجتاهات  الطفل  إكساب 

الطفل على الـتأقلم مع التجارب اجلديدة واألحداث الصعبة. 

وحتى حتقق القصة الهدف التربوي منها يجب أن يراعى فيها اآلتي: 

أن يقدم احملتوى إلى الطفل إجابات أولية حول كل ما يسأل عنه من خبرات، أو تفسير للظواهر   -

الطبيعية، على أن يكون التفسير صحيحًا علمّيًا. أن ال تكون األحداث مثيرة النفعاالت الطفل 
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بشكل كبير مثل املبالغة في عنفها أو في احلزن الشديد، وأيضًا أن ال تكون األحداث مبسطة 

تبسيطًا ساذجًا ميتهن عقلية الطفل. أن يقدم احملتوى القيم بشكل يشجع الطفل على السؤال 

والبحث وليس بشكل خطابي.

تلعب الشخصية دورًا مهمًا بالنسبة إلى الطفل؛ حيث يتوحد معها ويتمثل كثيرًا من قيمها   -

وسلوكها ؛ ولذلك يجب أن تراعى بشكل كبير أبعاد هذه الشخصيات عند اختيار القصة 

وتعينه  معها،  يتعايش  بحيث  الطفل  لعالم  مألوفة  الشخصيات  تكون  وأن  للطفل،  لتقدميها 

على التفاعل في عالم شبه إنساني في عالقاتها فيتكلم وتبكي وتلعب وتفرح وحتزن. وأن 

يكون عدد الشخصيات املشاركة في احلدث قلياًل بحيث يستطيع الطفل التركيز. أن تكون 

الشخصيات بعيدة عن املثالية املطلقة، وأن تكون في مستوى الواقع متباينة تقترف اخلطأ 

وتسعى إلى الصواب، وتتغير في النهاية إلى األفضل؛ حتى ال يشعر الطفل عن طريق املقارنة 

بأنه سيئ وال يكون راضيًا عن نفسه. 

أسلوب رواية القصة هو الصياغة اللغوية للحدث، ويجب أن يتميز أسلوب القصة اجليدة بأن   -

يكون باللغة العربية الصحيحة، ويكون قوّيًا قادرًا على إثارة تفاعل الطفل، وأن تتمشى اللغة 

املستخدمة مع قاموس الطفل اللغوي، وأن يكون في مقدوره فهمها وإدراك معانيها، وفي 

الوقت ذاته حتتوى على مفردات تثري قاموس الطفل اللغوي، وأن يكون طول القصة مناسبًا 

للطفل. 

وفيما يلي سوف نعرض بشكل موجز كيف متَّ تطبيق التجربة امليدانية، والنجاح الذي آلت 

إليه.

خامسًا: نتائج الدراسة
األدب  فنون  أحد  بوصفه  القصة  فن  وحتديدًا  األطفال،  أدب  باستخدام  الدراسة  اهتمت 

من  اثنني  مبساعدة  اآلتية،  باخلطوات  الباحثة  قامت  وقد  الشوارع،  أطفال  تأهيل  إعادة  في 

شبه  بشكل  معهم  يقيمون  والذي  الشوارع،  أطفال  مع  العاملني  االجتماعيني  االختصاصيني 

منتظم، حتى يزداد شعور األطفال باأللفة؛ ومن َثمَّ يكون من السهل التأثير على اجلوانب السلبية 

شخصياتهم. في 

بدأت التجربة بحصر مجموع القيم املفتقدة والسلوك املراد تعديله لدى األطفال، وتقسيمهم   -

إلى مجموعتني متجانستني في املرحلة العمرية ومستوى الذكاء وأمناط السلوك، إضافة إلى 

وضع وقت محدد لتنفيذ البرنامج. وقسم األطفال إلى مجموعة ذكور، واألخرى إناث؛ ألن كاّلً 
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منها يعيش في مكان مختلف.

تراوح عدد األطفال في كل جلسة ما بني 9-11 طفاًل، سواء للذكور أو اإلناث، وتراوحت   -

عامًا.  14-7 بني  ما  أعمارهم 

أغلب حاالت األطفال أحلقت باملؤسسة بسبب التفكك األسري، أو اليتم، وهذه كانت أسباب   -

املنزل. تركهم 

األطفال جميعهم ملتحقون باملدارس، وهذا مبساعدة املؤسسة، وهم يقيمون بها إقامة دائمة.  -

بلغ عدد اجللسات التي طبقت مع األطفال )ذكور وأناث( 20 جلسة؛ حيث استغرقت كل منها   -

ثالث جلسات، ويتم التركيز على ثالث قيم وهي: )الوالء واالنتماء، الصدق، التعاون(، وطبقت 

9 جلسات تتعلق بالقيم مع كل مجموعة واجللستان األخريان كانتا مبثابة نقاش عام حول 

القيم الثالث املختارة.

متَّ اختيار مجموعة من قصص األطفال املتضمنة للسلوك والقيم املراد بثها فيهم.  -

قام اثنان من االختصاصيني االجتماعيني بدور الرواة، وكان يتسم كل منهم بحب األطفال   -

له والقدرة على التواصل معهم والقص بأسلوب شائق وجذاب وعلى وعي مبستوى معارفهم 

قيمًا  أن تتضمن كل منهما  الواحد على  اليوم  أو قصتني في  ويتم اختيار قصة  وذكائهم، 

متشابهة.

متَّ إشراك واعظ دينى فى بعض اجللسات؛ لتدعيم الراوي والقيمة التي يرغب في بثها في   -

األطفال؛ وألن األطفال يتأثرون بالوعظ الديني، وبخاصة إذا شعروا بأنه يتقبلهم، ويحاول 

التقرب منهم. وكان يستخدم األحاديث النبوية الشريفة، وآيات من القرآن الكرمي، وقصص 

والصحابة. األنبياء، 

خطوات رواية القصص   .1
عند رواية القصص لألطفال متت مراعاة ما يلي:

اختيار مكان هادئ مناسب خاٍل من أي تشويش أو تشتيت النتباه األطفال.  -

فيها  يكون  بامللل، فال  القصة، مع جتنب شعور األطفال  الذي يحتاجه سرد  الوقت  حتديد   -

مخل.  تقصير  وال  ممل  إسهاب 

استخدام بعض الوسائل املساعدة مثل: اإلضاءة، موسيقى مناسبة لألحداث بصوت خافت   -

القصة.  أو مجسمات لشخوص  االنتباه، صور  حتى ال تشتت 
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توضيح املعاني الغامضة أو الصعبة على األطفال أو غير املألوفة.   -

جذب انتباه األطفال وتشويقهم للقصة قبل وفي أثناء روايتها، عن طريق األسئلة على سبيل   -

املثال.

يجب أن تختار القصص لتحقق هدفًا تربوّيًا، أو حلل مشكلة سلوكية أو اجتماعية لدى الطفل،   -

وتكون قريبة من واقعه، ومستواه الفكري واالجتماعي والثقافي.

استخدم التعبيرات الصوتية املختلفة حسب شخصيات القصة واالنفعاالت املوجودة فيها؛   -

بحيث يكون صوتها معبرًا بشكل جيد عن األحداث والشخصيات إلثارة تشويق األطفال. 

اهتمام. بأنه مصدر  منهم  كل  وليشعر  وانفعاالتهم،  األطفال  ومالحظة 

- وبعد رواية القصص، قام الراوي بعدد من األنشطة لقياس أثر القصة والقيم املتضمنة فيها 

على األطفال، ومن هذه األنشطة:

األسئلة املفتوحة على أهم ما تضمنته القصة من أفكار وقيم وسلبيات وإيجابيات.  -

عرضة  تكون  وال  األطفال،  عند  أكثر  القيم  تثبت  حتى  القصة  متثيل  بإعادة  األدوار  لعب   -

للنسيان السريع. فقد طلب االختصاصي من أحد األطفال أن يحلَّ محله ويصبح هو الراوي 

ويقص القصة مرة أخرى على أصدقائه. وتعد هذه املرحلة من أخطر وأهم مراحل التجربة؛ 

ألن الطفل الذي سيتم اختياره هو أكثر األطفال انحرافًا في السلوك سواء كان عدوانّيًا أو 

انطوائّيًا، بل يطلب من الطفل أن يساعد أصدقاءه في مناقشة القيم التي تضمنتها القصة.

استخدم الرسم مع األطفال للتعبير عن آرائهم باالعتماد على اخليال الفني.  -

مدى اكتساب األطفال القيم   .2
هدفت الدراسة احلالية إلى بث ثالث من القيم اإليجابية وتدعيمها في سلوك أطفال الشوارع، 

وهذه القيم هي: الوالء واالنتماء، والتعاون، والصدق.

بالنسبة إلى قيمة الوالء واالنتماء: سجل فيها األطفال تقدمًا ملموسًا، وأسهم في ذلك   -

وجودهم في املؤسسة التي حتاول أن تشبع احتياجاتهم املختلفة، من غذاء وكساء وإيواء، 

وخدمات تعليمية، وصحية، واهتمام ورعاية من االختصاصيني، وغيرها من االحتياجات التي 

عانى األطفال من افتقادها سواء في أسرهم أو في الشارع. وقد عبر األطفال عن الوطن 

بأنه يشمل: جيرانك وأصحابك، األسرة واألقارب واألصدقاء، عائلتك واألرض التي نعيش 

فيها، العائلة.

القيمة،  هذه  الكتساب  جيدة  األطفال  من  االستجابة  كانت  التعاون:  قيمة  إلى  بالنسبة   -
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وخصوصًا أنهم يجب أن يعيشوا في الشارع في مجموعات صغيرة لضمان احلماية، ويكون 

هناك مبدأ تبادل املنفعة، ولكن تتسم حياتهم في مجموعات في الشارع بالسلوك السلبي؛ 

حيث القيام أحيانًا بأعمال غير قانونية، كالسرقة أو التسول، وغيرهما من أشكال السلوك 

املشتركة،  املصالح  أساس  على  يقوم  الشارع  في  وهم  تعاونهم  أن  إلى  إضافة  املنحرف، 

ويفتقد كونه قيمة يجب أن تكون دون مقابل، وهذا ما حاولت التجربة احلالية حتقيقه. لذا كان 

تغيير اجتاه األطفال ومفهومهم عن التعاون باعتباره قيمة إيجابية يسير بشكل جيد ويتطور 

إيجابي. بشكل 

بالنسبة إلى قيمة الصدق: لم يتخلص األطفال من الكذب واكتساب صفة الصدق بسرعة؛   -

وهذا ألن حياة أطفال الشوارع تفرض عليهم استخدام الكذب بشكل مكثف نظرًا إلى عدم 

ثقتهم بأحد، لذا مازالت قيمة الصدق في حاجة إلى مزيد من الوقت والتدعيم.

لهم،  املنتظمة  اليومية  املالحظة  جانب  إلى  األطفال  سلوك  لتقييم  اتبعت  التي  اآلليات  من 

برنامج "اإلطفاء والتعزيز"، وهو برنامج لقياس ومعرفة أمناط السلوك التي يقوم بها الطفل بشكل 

دوري، ويتم تطبيقه أسبوعّيًا وشهرّيًا على األطفال.

عليها  ركزت  التي  القيم  يعكس  الذي  لألطفال  اإليجابي  السلوك  وتعزيز  تشجيع  يتم  كان 

املرغوب  غير  األطفال  سلوك  في  وجذري  كبير  تغير  لوحظ  امليدانية  التجربة  وبنهاية  الدراسة، 

َر تطبيق برامج إعادة التأهيل عليهم وجناحها بشكل فعال في مدة قصيرة. حيث  فيه؛ مما َيسَّ

حتولت الطاقة العدوانية والسلوك السلبي لدى بعض األطفال إلى سلوك سوي مرغوب فيه، كما 

أن األطفال ذوي الطبيعة االنطوائية أصبحوا أكثر اجتماعية واكتسبوا صفات قيادية بعد أن متَّ 

وضعهم محل قيادة اجلماعة واملشاركة في القصص من خالل القيام بدور الراوي.

ملا  إطفاء  يحدث  ال  التجربة حتى  عليهم  الذين طبقت  لألطفال  متابعة  برنامج  يوجد  حالّيًا 

اكتسبوه من قيم، باإلضافة إلى قيام األطفال من خالل برنامج "من طفل إلى طفل" والذي يطبق 

في املؤسسة بنقل خبراتهم، وما تعلموه في أثناء فترة التجربة؛ حيث يهدف هذا البرنامج إلى نقل 

اخلبرات اإليجابية، وما يعلمه األطفال إلى األطفال الذين يأتون حديثًا إلى املؤسسة؛ ألن تأثير 

لقربهم من بعضهم بعضًا، ومتاثل ظروف  والثبات،  بالقوةـ  يتميز  األطفال على بعضهم بعضًا 

نشأتهم، وخبراتهم في الشارع.

ومن خالل النجاح الذي حتقق في هذه التجربة، والدور الفعال الذي لعبه األدب في تعديل 

القصص  أو  األدب  تقدمي  يتم  التي  الكيفية  في  النظر  إعادة  يجب  فإنه  األطفال،  هؤالء  سلوك 
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احلكائي لألطفال بها، ومحاولة توظيفه مبا يتناسب مع عاملهم اخلاص ويخاطب عقولهم الصغيرة.

فاألطفال في مراحل عمرهم األولى يتسمون بالشغف باألسئلة والرغبة في معرفة األشياء 

الفترة  لذا يتعيناستغالل هذه  الكبار،  انتباههم، ويحرصون على التحدث كثيرًا أمام  تثير  التي 

وتقدمي املعلومات بأسلوب شائق وسهل واملهارة في إدارة احلوار معهم وتشجيعهم على التفكير 

والتأمل سوف يساعدهم على حتقيق الفائدة املرجوة. 

وحتى يتحقق الهدف املرغوب من إعادة توظيف األدب مع األطفال بشكل يقترب أكثر من 

عاملهم، ميكننا مراعاة بعض النقاط عند الكتابة لألطفال والتي من أهمها: 

حتديد شخصية الطفل وفق املرحلة العمرية التي مير بها، ونبدأ معه بترسيخ العقيدة واإلميان،   -

وحب الله، واآلداب العامة، والصدق، والتقدير، والرفق واألسلوب احلسن.

اآلخرين  محبة  محل  يكون  أن  إلى  الطفل  يحتاج  حيث  والعطف  احملبة  قيم  على  التأكيد   -

وعطفهم، وتعلم كيف يعطي ومينح مثلما يأخذ، فهو يتغذى عاطفّيًا من خالل ما يجد من أمه 

وأبيه وذويه، كما يتغذى جسدّيًا بالطعام الذي ينمي جسده ويبعث فيه دفء احلياة، ويتغذى 

عقلّيًا وفكرّيًا من خالل ما ينقل إليه من معارف وخبرات متضمنة في األدب املوجه إليهم. 

تشجيع حب املغامرة واملخاطرة فاألطفال يحتاجون حلياة املغامرة، والتشجيع على اكتشاف   -

على  والتغلب  قدراتهم  تنمية  على  تساعد  التي  النشاط  ألوان  خالل  من  جديد  هو  ما  كل 

املنطقي.  التفكير  وتكوين  الصعوبات، 

وفي اخلتام ميكننا التأكيد على أنه إذا توافرت النقاط السابق ذكرها فيما يقدم لألطفال من 

أدب بأشكاله كافة فسوف يسهم هذا في التقرب من عالم األطفال بشكل أفضل، وسيكون له دور 

أساسي ال فرعي في تنشئتهم وتنمية إدراكهم ونضج أفكارهم، فضاًل عن كونه أسلوبًا لالرتقاء 

بذوقهم احلسي واجلمالي. 

املصادر
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أدب األطفال في روسيا

قصص مغّلفة بروح الحكاية الشعبية األولى

أ. عبـادة تقــال *

يالحظ املهتم باألدب الروسي، أن معظم الكّتاب الروس الكبار، خاضوا في ميدان الكتابة 

لألطفال، بدءًا من شيخ كّتاب روسيا ليف تولستوي الذي أغنى مكتبة األطفال، وقدم  كتبًا ملختلف 

األعمار، هي عبارة عن حكايات شعبية وقصص، علمت احلب، واللطف، والشجاعة والعدالة، نذكر 

منها "الدببة الثالثة"، "كيف قسم القروي اإلوزة؟"، "الرجل واحلصان"، "الذئب والعجوز"، وغيرها 

الكثير من األعمال املميزة. 

كما أن جتربة القاص واملسرحي الشهير أنتون تشيخوف، تضمنت أعمااًل لألطفال، مثل 

قصته الشهيرة" كاشتانكا" التي قرأناها في يفاعتنا، دون أن ننسى اسم الروائي الكبير مكسيم 

چوركي، الذي ترك بصمته أيضًا في هذا املجال.

احلكاية الشعبية أو " سكازكا"، كما يسميها الروس، تسّجل حضورها اخلاص في الذاكرة 

الروسية، فترافق األطفال منذ سنواتهم األولى في البيت أو في رياض األطفال، وتنتقل معهم 

إلى املدرسة، فيصبحون ممثلني، يؤدون شخصياتها، ويحلقون معهم في عوالم ساحرة. وإن قّدر 

لبعض هؤالء األطفال متابعة الدراسة في إحدى األكادمييات الفنية الروسية، فإن هذه احلكايات 

ستكون في انتظار رؤيتهم اخلاصة، لتجسيدها إخراجّيًا على خشبة املسرح. 

وإذا كان األدب الروسي يبدأ مع هذه احلكايات، فلتكن محطتنا األولى في التعرف على 

بعض من صفحات هذا األدب، مع الشخص الذي جمع هذه احلكايات، وأّمن لألجيال فرصة 

بكل يسر وسهولة. قراءتها 

آليكساندر آفاناسييف: جامع الفلكلور
لم متنح احلياة جامع الفلكلور والباحث الروسي، آليكساندر آفاناسييف، )1٨71-1٨2٦( 

* كاتب ومخرج سوري.
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أكثر من خمسة وأربعني عامًا، قضاها في الكتابة والعمل الوظيفي، وجمع احلكايات الشعبية 

الروسية واألساطير املشتتة، حتى أصبح مبثابة الكاتب الثاني لها، وأضحى أي اقتراب من تلك 

احلكايات بقصد ترجمتها ونشرها في الكتب، يخضع ملوافقة ورثته وضمان حقوقهم، وهو األمر 

الذي واجهته شخصّيًا عندما بدأت ترجمة بعض تلك احلكايات من الروسية إلى العربية.

ولد آفاناسييف في عائلة تلقى رّبها تعليمًا عاليًا، ونقل حب العلم إلى أوالده، فبعد دراسته 

في مدينة فاروجن، انتقل آفاناسييف إلى موسكو؛ حيث أنهى دراسة احلقوق في جامعتها، ثم بدأ 

العمل في أفضل املجالت األدبية هناك، ونشر أولى مقاالته األدبية في عام 1٨47.

السنوات  حتى  الشعبية  احلكايات  بجمع  يبدأ  ولم  واألدبية،  الوظيفية  حياته  الرجل  تابع   

.)1٨71 عام  في  موسكو  في  ودفن  آفاناسييف،  توفي  القصيرة،)  حياته  من  األخيرة 

 قسم آفاناسييف أعماله إلى قسمني؛ قسم لألطفال وآخر للبالغني، ونشر كتابه:" حكايات 

األطفال الروسية" في موسكو في طبعتنْي؛ األولى في عام 1٨70، والثانية في عام 1٨٨٦، كما 

نشر في الغرب.

أصبح آفاناسييف محبوبًا من قبل أجيال متعاقبة من الشعب الروسي، وحفظ له اجلميع 

حسن صنيعه، وأذكر في عام 201٦، ومبناسبة مرور مائة وتسعني عامًا على والدته، أقيم معرض 

كبير، عرضت فيه متعلقاته الشخصية واملنزلية.

ما مييز احلكايات الشعبية الروسية التي جمعها آفاناسييف مالءمتها لكل األعمار، وقدرتها 

على شّد قرائها املختلفني، فحكاية مثل "كاشا من الفأس"، والكاشا نوع من احلبوب الروسية، 

متتع الصغار والكبار معًا، ويحقق بطالها، العجوز البخيلة واجلندي الذكي، حضورًا طيبًا عند 

كل قارئ لهذه احلكاية السهلة واملمتعة، واملغلفة بطرافة محببة.

إيفان كريلوف: ساحر الحكايات الشعبية
ع في قلب احلدائق الصيفية في سانت-بيتربورچ،  ستقف طوياًل أمام متثاله املتقن، املتوضِّ

تتأمله جالسًا يروي إحدى حكاياته، محاطًا بتماثيل حليوانات وطيور، ستعرف فيما بعد أنهم 

أبطال حكاياته الشهيرة، مثل: اليعسوب والنملة- الذئب واخلروف- القرد والنظارات- الغراب 

والثعلب، وغيرها من الشخوص.

إنه إيفان كريلوف، املولود في موسكو عام 17٦9، ضمن عائلة فقيرة، وظروف صعبة دفعته 

للعمل في سن مبكرة، والتعرف جيدًا على مشقات احلياة.
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لم ميلك كريلوف فرصة احلصول على تعليم جيد، لكنه ورث عن والده حّبًا كبيرًا للقراءة، 

وكانت التركة التي خلّفها له والده بعد مماته، صندوقًا كبيرًا من الكتب، أقبل عليه بتعطش للمعرفة 

وتعويض ما فاته حتصيله.

وألن عناصر الطبيعة تتضافر مجتمعة ملساعدة اإلنسان على حتقيق ما يريد، إن هو آمن 

به حّقًا، كما يقول الكاتب البرازيلي باولو كويلهو، فإن إصرار كريلوف على تطوير نفسه، قوبل 

تعطى  كانت  التي  الفرنسية  اللغة  دروس  األثرياء حلضور  جيرانه  ودعاه  له،  احلياة  مبساعدة 

ألبنائهم، وهو ما قاده لتعلّم الفرنسية، والتحدث بها بطالقة.

وباإلصرار ذاته، علّم نفسه العزف على آالت موسيقية متعددة، ثم انتقل إلى مدينة سانت- 

بيتربورچ، وزار املسرح املفتتح فيها، وعرف متامًا ما الذي يريد عمله، فبدأ الكتابة والنشر في 

الروح"،  بريد  املختلفة، وفي عام 179٨ أسس مع أحد أصدقائه مجلة حملت عنوان"  املجالت 

وواظب على عمله بهمة كبيرة، ليتجلى إبداعه احلقيقي في عام 1٨09، وتزداد شعبيته، إلى درجة 

أن كثيرين قارنوا هذه الشعبية، بشعبية أمير الشعر الروسي بوشكني، والكاتب الكبير نيكوالي 

جوجول.

عن  النظر  بغض  للجميع،  موجهة  أنها  كريلوف،  تركها  التي  الشعبية  احلكايات  مييز  ما 

ثقافتهم ومستواهم التعليمي، واجلدير بالذكر أن ثمانني ألف نسخة من نتاجات كريلوف، بيعت 

في حياته، وقد عّد األمر ظاهرة غير مسبوقة في روسيا.

أما فيما يتعلق بحياته الشخصية، فيذكر أن كريلوف لم يكن مباليًا مبظهره الشخصي، ولم 

يلفت نظر النساء؛ رمبا لذلك لم يتزوج، وتوفي في عام 1٨44.

دانييل خارمس: اإليقاع الخاص يف شعر األطفال
الشهير  يوفافيتش،  دانييل  الروسي  والشاعر  الكاتب  وحياة  يغلّف جتربة  احلزن  من  كثير 

بدانييل خارمس، الذي فارق احلياة في عام 1942، قبل أن يتم السابعة والثالثني من عمره. وال 

يقتصر ذلك احلزن على قصر السنوات التي عاشها الشاعر املميز، بل ميتد ليشمل كل ما عرفه 

فيها من خيبات وصراعات، كان للسياسة اليد الطولى فيها.

- منذ عام 1920، بدأ دانييل  كتابة قصصه وقصائده في مجالت األطفال، ومع الوقت بدأت 

ن له مصدر دخل ثابتًا تقريبًا. الكتابة تؤمِّ

- في الفترة بني 1921-1922، غّير اسمه إلى دانييل خارمس، وهو األمر الذي لم يستطع أحد 

حتى اآلن تأكيد سببه ومصدره، فبعض الروايات تقول إن الشاعر اختار كلمة "خارمس"؛ 
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ألنها تلفظ في اإلنكليزية" هارم"، وهو ما يعني الضرر.

-  رأي ثاٍن يذهب إلى أن خارمس، أخذت من الكلمة الفرنسية charms  التي تعني السحر، وهو 

ما ال نراه بعيدًا عن إبداعات كاتبنا.

-  أما الرأي الثالث، فيقول إن دانييل اختارها؛ ألن شخصية احملقق شارلوك هوملز، كانت األكثر 

قربًا إلى قلبه.

-  في نهاية عام 1927، شّكل بعض الكّتاب الروس رابطة ألدب األطفال، وانضم خارمس إليها.

-  ترك كتبًا لألطفال، متيزت جميعها باجلودة، وكما قال عنه كثيرون فهو كاتب ال يعرف أن يكتب 

بشكل سيئ.

-  قصائد خارمس، التي حظينا بفرصة العمل عليها في حصص مادة اإللقاء املسرحي، تتميز 

بإيقاع غاية في اجلاذبية، وبطفولية تأسر الصغار والكبار معًا.

-  أعمال مثل: حكاية غريبة جّدًا- املدرسة املدهشة- في األول وفي الثاني- من البيت خرج 

شخص- العجوز، وغيرها من القصائد والقصص التي تصمد في وجه الزمن، وحتافظ أبدًا 

على عفويتها، وعمقها وإيقاعها الساحر.

-  وكما يبدو خارمس في إحدى صور طفولته صائد فراشات، فإنه في جتربته الغنية، صائد 

حكايات وقصائد بذخيرة املوهبة واإلصرار، والعالقة اخلاصة مع الكلمة، تلك العالقة التي 

ظهرت في سن مبكرة، لكن لم يتح له ممارسة عشقه بالشكل الذي أراده، إال بعد إنهاء دراسته 

في املعهد التقني في لينينجراد.

-  في سن املدرسة، ألف قصة ممتعة، وقرأها على مسامع أخته ناتاليا، البالغة من العمر أربع 

سنوات، والتي توفيت في سن مبكرة، وشّكل رحيلها صدمة للشاعر املستقبلي، الذي تعرض 

السوفيتي سيخسر في  إن االحتاد  قال  ألنه  آب 1941،  كانت في  الثانية  لالعتقال مرتني؛ 

احلرب، ولتجنب عقوبة اإلعدام، ادعى أنه مصاب مبرض عقلي، واحتجز في عيادة نفسية حتى 

مات في الثاني من فبراير/ شباط 1942.

كتاب معاصرون:
تستمر أسماء جديدة في دعم مسيرة أدب األطفال الروسي، ويبدو حملها ثقياًل؛ كونها تتابع 

مسيرة أدب غني، شاركت في بنائه أسماء مهمة، ضمنت له مكانته املميزة في قلوب وعقول الكبار 

والصغار. 



115
مجلة الطفولة والتنمية -ع 32 / 2018

 املالحظ أن  أغلب هذه األسماء، هي أسماء أنثوية، دخلت عالم الكتابة من أبواب مختلفة، 

وفرضت صوتها اخلاص، يلمع بينها جنم أكبر سّنًا وجتربة، ونقصد به  سيرجي سيدوف، من 

مواليد 1954، الذي عمل مدّرسًا في موسكو قبل أن يتفرغ لألدب، ويقدم إبداعاته، املشبعة بروح 

طفولية جّدًا، وخيال حر، وطريقة كتابة سهلة.

" كيف ظهر بابا نويل على الكوكب؟"، واحد من أكثر أعمال سيدوف شهرة، ويبقى قلق هذا 

الكاتب األكبر، متمثاًل في البحث عن رسام لكتبه؛ رسام يشبهه في الروح قبل كل شيء.

نينا داشيفسكايا: كاتبة شابة، ولدت في عام 1979 في مدينة تفير الروسية، القريبة من   -
موسكو، وأنهت دراستها املوسيقية في كونسرفتوار موسكو، وبعد فترة طويلة من العزف 

على آلة الكمان، بدأت عزفها في حقل أدب األطفال، مقدمة أول كتبها حتت عنوان" قرب 

املوسيقى"، وهو يتحدث عن التغيير الكبير الذي من املمكن للموسيقى أن حتدثه في حياة 

الطفل.

نالت في عام 2011 جائزة أدبية مهمة عن أولى رواياتها القصيرة، ويالحظ أن

لألطفال  تكتب  التي  الكاتبة  هذه  وحتظى  أعمالها،  على  الغالبة  الثيمة  هي  املوسيقى 

سواء. حد  على  والكبار  الصغار  عند  كبيرة  بشعبية  واملراهقني، 

متارا ميخيفا: تبدو هذه الكاتبة مختصة بكتب احليوانات وقصص املراهقني، ويعّد   -
روسيا. في  جّدًا  والشعبية  الرائجة  الكتب  من  واحدًا  الدلفني"،  "أطفال  كتابها 

حتلم متارا، املولودة في عام 1979، أن تهدي األطفال خصوصًا، والقراء عمومًا، مكتبة 

تفيض بالكتب الطيبة واملشرقة. 

من األشياء املميزة عند هذه الكاتبة، أنها حتافظ على الطريقة القدمية في الكتابة، فتضع 

إالَّ عندما تصبح قصصًا مكتملة  الكمبيوتر،  إلى  تنقلها  أواًل، وال  الورق  أفكارها على 

تقريبًا. 

دراستها  أنهت  أن  بعد  السينما،  عالم  من  قادمة  أطفال  كاتبة  بيرشادسكايا:  ماريا   -

للسيناريو في أحد معاهد السينما في موسكو، في عام 1995، وعملت كاتبة سيناريو 

في عدة أفالم وثائقية. بدأت جتربتها في كتابة مسلسالت األطفال، وتعّد اآلن واحدة 

من أفضل العامالت في هذا املجال، وعملها" فتاة صغيرة كبيرة"، يؤكد مدى متكنها من 

أدواتها، ودخولها في أعماق عالم الطفل.
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مجالت األطفال العربية

قراءة الواقع 

محمود قاسم *

مجلة الطفل 
في البداية لم تكن هناك مجالت لألطفال، وكالعادة فإننا استلهمنا الفكرة من ثقافة العالم 

األكثر اهتمامًا بالثقافة، وتدريجّيًا بدأت املؤسسات الصحفية في عمل ركن لألطفال بهدف زيادة 

انتشار صحافة  ومع  األمور.  أولياء  أو  الطفل  في  يتمثل  قارئ إضافي  علي  والعثور  املبيعات، 

املجالت خصوصًا في القرن العشرين، انتبهت املؤسسات التعليمية إلى أهمية الثقافة في حياة 

التالميذ، وبدأت ظاهرة مجلة املدرسة في الظهور سواء مجلة احلائط أو املجلة املطبوعة، وتباين 

توقيت اإلصدار، فهي إما أسبوعية، وإما مرتني في الشهر. وأيضًا شهرية، أو فصلية، يشرف 

عليها نظار املدارس والتربويون ؛ ما يعني أن املجلة تصدر كل عام وأن لها توقيتًا للصدور.

واملجلة في كل األزمنة واألمكنة ال تصدر كل يوم، فذلك منسوب إلى الصحيفة التي تعني 

باألخبار ببعض اللغات، أو اليومية بلغات أخرى.

ومجلة األطفال تصدر كي تناسب عقليات وثقافات الصغار حتي سن الثامنة عشرة، وهي 

سن تتباين من حقبة ألخري، وقد كان عيب هذا التقسيم أن الرضيع والشاب اللذْين في الثامنة 

عشرة يعتبران في املنظور الدولي طفاًل، وبالنسبة إلى العالم العربي فقد فشلت التجارب كافة في 

عمل إصدارات ثقافية خاصة مبن هم حتت سن العشرين، وبرغم احملاوالت فإن أعمارها كانت 

قصيرة جّدًا، وكل ما نعرفه هو أن هناك مجالت لألطفال في املقام األول،وقد تطورت املجالت، 

فصارت الرسوم املبسطة هي أهم ما في املجلة لدرجة أنه يشترط أن حتتوي املجلة علي أكثر من 

ستني في املائة رسومًا، خصوصًا ما سمي فيما بعد باإلستربس، أو الكوميكس باللغة اإلجنليزية، 

وbandedessine باللغة الفرنسية.

* أديب وكاتب -مصر.
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ونحن عند تعريف املجلة النعني مضمونها، فأغلب املجالت التي صدرت باللغة العربية ال 

تشير إلى أعمار األطفال الذين عليهم قراءة احملتوي، ولعلنا نذكر أن مجلة "سمير" ظلت تتخذ 

شعارًا ألكثر من أربعني عامًا أنها موجهة ملن تتراوح أعمارهم بني الثامنة، والثامنة والثمانني، 

وهو أمر أقرب إلى املزحة بالنسبة إلى "سمير"، لكنه أمر حقيقي فيما يخص مجلة "ميكي" التي 

صدرت  التي  العربية  الثقافية  املجالت  بتصفح  لكن  كافة،  أعمارها  في  تقرؤها  األجيال  ظلت 

لألطفال سوف نالحظ مايلي:

أواًل: أنه لم يكن هناك تقسيم عمري باملرة في مجالت العالم العربي، باعتبار أن )مجلة( 
تعني قراءة واستيعابًا للكلمة املقروءة، باإلضافة إلى الرسم التوضيحي بأشكاله كافة، وفيما بعد 

انتبه بعض رؤساء التحرير إلى أهمية أن يسهم أطفال ما قبل املدرسة في املجالت فكان يتم 

تخصيص صفحات قليلة مليئة باملساحات املتسعة، تشير إلى أن هذه الصفحات مخصصة ألخيه 

األصغر، وقد نبه هذا إلى أن الطفل هو الذي يقتني املجلة؛ لذا يجب التعامل معه كقارئ مستقل، 

ونادرًا ما رأينا املجالت توجه إلى أفراد األسرة الكبار سواء الوالدين أو األجداد، وإن كان هذا 

يحدث مع كتب األطفال حيث يفضل الكبار املشاركة في، أو القيام باختيار الكتب.

ويعني هذا أن عالقة الطفل باملجلة حتدد له شخصيته، ومرحلته العمرية، فهو الذي يختار 

املجلة، كما أنه يختار ما يشاء من مواد يقرؤها، وله حرية التصرف في مكاتبة املجلة أو املشاركة 

في مسابقاتها.

ثانيًا: بدأت مجالت األطفال في السنوات األولي من القرن العشرين، فمجرد أنها لألطفال 
أبواب  هناك  املجالت  هذه  وفي  خاصتان،  وهوية  سن  له  معني  لقارئ  "مخصصة"  أنها  يعني 

بالشخصيات، وصفحات  الدينية، والعلمية، والطبية، والتعريف  ثابتة، منها الصفحات  حتريرية 

التسالي واملسابقات، والقصص القصيرة، والقصائد وأيضًا بريد القراء، باإلضافة إلى صفحات 

اإلستربس، وتتنوع عناوين األبواب من مجلة إلى أخرى حسب منظور التحرير، كما أن التنوع 

في النشاط يستوجب وجود محررين، أو رسامني من طاقم املجلة، لكن- في أغلب األحيان- فإن 

التعاون يكون مع املؤلفني أو الفنانني غير العاملني باملؤسسة، مهما كان عمر املجلة املطبوعة.

وقبل أن نستطرد في ذكر السمات العامة ملجالت األطفال العربية فمن املهم التعرف علي 

اجلديدة وسط  املواهب  اكتشاف  إلى  تسعي  مجانية،  ثقافية  التي هي مجالت  املدارس  مجالت 

التالميذ وتشجيعهم، وإعطائهم الفرص للنشر للمرة األولى، وهي تصدر مرة واحدة في العام غالبًا 

ما يكون ذلك في نهاية السنة الدراسية حيث توزع في احلفل اخلتامي لألنشطة، وهذا يعني أنه 



119
مجلة الطفولة والتنمية -ع 32 / 2018

ليست كل املدارس منوطة بإصدار هذه املجالت، فاألمر يحتاج إلى متويل، وأيضًا إلى مستوى 

عاٍل فيما نسميه باملدارس النموذجية أو اخلاصة، وهي ظاهرة لم تنتِه قط، وإمنا تقلصت حيث 

إنها تصدر اآلن بلغات أوربية، اإلجنليزية بشكل خاص. ومن هذه املجالت: "احلديقة واملنزل" التي 

صدرت عام 193٨، و"الفيوم الثانوية" التي صدرت عام 1949، ومجلة "صوت النقراشي" التي 

صدرت لعدة سنوات ابتداء من عام 1957، عن مدرسة النقراشي؛ إميانا بأن رسالة الصحافة 

املدرسية هي امليدان الرحيب للتربية العلمية واالجتماعية والفنية، وأن الصحافة باملدرسة النموذجية 

دائمة التطور، واملجلة من إعداد جماعة الصحافة املدرسية حتت إشراف اثنني من مدرسي اللغة 

العربية، متولها املدرسة النموذجية، وهدفها تربوي ثقافي، ويضم العدد الذي بني يدينا خطابًا من 

رئيس اجلمهورية جمال عبد الناصر بالتهنئة بصدور أعداد سابقة باإلضافة إلى حوار مع ناظر 

املدرسة يعده تلميذ من جماعة الصحافة باملدرسة، وفي األعداد نصوص قصصية، ومسرحيات 

قصيرة، ومقاالت بأقالم التالمذة، وأيضًا تعتمد علي رسوم لألطفال، واملجالت احلديثة في مدارس 

اللغات التكاد تختلف عن" صوت النقراشي"، لكنها باللغة اإلجنليزية.

ثالثًا: حملت أغلب مجالت األطفال العربىة أسماء أطفال ذكور، وفي بعض األحيان كانت 
أسماء حيوانات، ومنها " السمير الصغير"، "سمير"، "سندباد"، "ماجد"، "باسم"، "أسامة" "أحمد"، 

"خالد"، "حسن" وهناك مجالت قليلة حتمل أسماء البنات ومنها: "سناء"الليبية، و"قطر الندي"، 

وأسماء احليوانات: "ميكي، و"نقار اخلشب"، و"الهدهد" و"الدلفني" التي كانت تصدر باللغة العربية 

في إيطاليا، ثم مجالت عديدة صدرت في اخلليج حتمل أسماء أبطال مؤسسة والت ديزني، ومنهم: 

"العم بطوط، و"بندق"، "ميني"، و"توم وجيري"، وغيرهم، وظلت أسماء األوالد منتشرة، حتى متَّ 

االنتباه إلى دور البنت، وقد بدأت هذه الظاهرة في الواليات املتحدة وأوربا ومنها مجلة "أميرات" 

ومجالت أخرى.

وفي البداية كانت هذه الشخصيات تنتمي إلى األلبومات؛ حيث على القارئ أن يقرأ الرواية 

كلها بني دفتي عدد واحد، إال أن هذه الشخصيات زحفت إلى املجالت العربية في صورة حلقات 

تنشر تباعًا، ومنها "سوبرمان"، و"سبيدر مان"، وا"لرجل الوطواط"، وغيرها.

الرسام  ابتكرها  التي  تان"  "تان  شخصية  إلى  بالنسبة  حدث  نفسه  الشيء  أن  الطريف 

هيرجيه. الفرنسي 

 وفيما بعد حملت املجالت أسماء الشخصيات اخلارقة التي ابتكرها األمريكي مارفل ورفاقه، 

وقد انتقلت بدورها إلى املجالت.
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أغلب مجالت األطفال انتبهت إلى نقل الشخصيات العاملية وترجمتها، ومن هذه الشخصيات، 

مجلة  التفتت  وقد  شهيرة،  أطفال  مجالت  الثالثينيات ضمن  في  رأيناها  التي  ماوس"  ميكي   "

"سمير" إلى املغامرات التي يحبها األطفال لشخصية الشبح فتمت ترجمتها ونشرها وكانت إدارة 

التحرير وأغلبها من السيدات، مثل عفت ناصر ونادية نشأت، حريصة على إطالق أسماء عربية 

ومنها العم بطوط )دونالد دك( وبندق، ومحظوظ، وعبقرينو، وعم دهب. وهي األسماء املعروفة بها 

في كل املطبوعات واألوطان، وغيرها من الشخصيات.

إال أن مجلة "سمير" كانت األسبق أيضًا في صنع شخصيات عربية تستطيع القيام باملغامرة، 

ومنهم باسل وزمالء الكشافة، وعصام، وهو اسم لالبن األكبر ملاما لبني التي تولت رئاسة حترير 

املجلة ألكثر من أربعني عامًا.

رابعًا: اهتمت املجالت بالثقافة ولعل "سمير" هي أول مجلة أطفال تقوم في بداية الستينيات 
نثري مبسط جذاب،  العالم الشهيرة، فتنشرها على حلقات ملخصة بأسلوب  بتلخيص روايات 

ومنها رواية "الكونت دي مونت كريستو" أللكسندر دمياس، ورواية "حول العالم في ٨0 يومًا" 

تأليف جول فيرن، ثم بدأت في تقدمي روايات عربية لتوفيق احلكيم ومنها" أهل الكهف، وهو الكاتب 

التي كانت أعماله أقرب إلى عقلية الصغار.

في هذه الفترة، ومع النزعة االشتراكية والقومية التي سادت في الستينيات، نادي الكثير 

من كتاب األطفال بعمل شخصيات عربية في مجالت جديدة لم تعمر طوياًل منها مجلة"كروان". 

والشك أن صدور وتوقف مجلة سندباد التي كانت تعد عالمة فارقة في تاريخ مجالت األطفال 

العربية كان لهما أثر كبير. فقد كان رئيس التحرير هو األديب محمد سعيد العريان وكان يحرر 

أغلب أبواب املجلة، أما بيكار فقد كان الرسام األول للمجلة التي فتحت صفحاتها فيما بعد لفنانني 

تشكيليني عملوا بالصحافة منهم يوسف فرنسيس ومصطفي حسني. إلى أن جاء زمن املجالت 

املتخصصة مع زيادة عدد املجالت، ونقصد بها مجالت األطفال العلمية التي صدرت في بالد 

بعينها وكانت قصيرة العمر بشكل ملحوظ.

يعني هذا أن املجالت بشكلها التقليدي املتنوع هي التي كانت أطول عمرًا، أي أن التقسيم 

التقليدي للتبويب ثابت، أما املتغير فهو احملتوي من حيث الكتابة والرسم، باإلضافة إلى الرسوم، 

ومن ناحية أخرى فإن توجهات وثقافة رئيس التحرير كانتا تلعبان دورًا كبيرًا في جناح املجلة 

واستمرارها. ولنأخذ منوذجًا واضحًا الستمرار مجلة ثم تراجعها بشكل واضح وهو ما يتمثل 

في مجلة "عالء الدين" التي جاء صدورها عن مؤسسة األهرام والتزال. أما مؤسستا دار الهالل 
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وروز اليوسف فقد تخصصتا في إصدار املجالت، وفي دار الهالل بشكل عام كانت هناك املجلة 

األجنبية األكثر جناحًا وهي"ميكي" الصادرة عام 195٨، وقد تولت رئاسة حتريرها السيدة نادية 

نشأت، وتبعتها السيدة عفت ناصر.

باإلضافة  األطفال،  وكتب  األطفال،  مجالت  إصدار  في  فقط  الهالل  دار  تخصصت  لقد 

يفكر  راح  املسئولية  نافع  إبراهيم  تولي  ومع  األهرام.  مؤسسة  وفي  املتخصصة،  املجالت  إلى 

في توسيع نشاط املؤسسة بحجة جلب املزيد من اإلعالنات، فصدرت مجالت متخصصة علي 

غرار مايصدر في دار الهالل، ومنها" نص الدنيا"للمرأة، و"عالء الدين" لألطفال، باإلضافة إلى 

"األهرام الرياضي"، و"األهرام العربي"، و"ديوان األهرام"، وبلغت هذه املطبوعات قرابة األربعة 

عشر إصدارًا باإلضافة إلى صحف مثل"األهرام املسائي"، مبا يعني أن اآللية الصحفية داخل 

له أي  املؤسسات قد تغيرت، وصار علي رئيس مجلس اإلدارة أن يختار رئيس حترير ليست 

عالقة بثقافة الطفل .

صدرت املجلة وسط دعاية بالغة الضخامة ال يقدر على القيام بها سوى مؤسسة األهرام، 

وقيل إن األعداد األولي نفدت، متَّ ذلك في أثناء االحتفال مبشروع القراءة للجميع الذي كان في 

بدايته في تلك اآلونة، وأيضًا معرض كتب األطفال الذي انهار متامًا في السنوات األخيرة. وصدر 

العدد األول من املجلة في يوم اخلميس أول يوليو1994؛ حيث بدت املجلة بالغة الفخامة استقطبت 

أهم الرسامني والكتاب، واهتمت بالقصص اإلستربس باإلضافة إلى القصص السردية، وركن 

العلوم وقصص اخليال العلمي، وقد تنوعت األبواب لكن شخصية عالء الدين ظلت ثابتة حتى وإن 

تغير اسم كاتبها وسياسة التحرير.

صدور مجلة أطفال في مصر بهذه الفخامة والقوة كان مدعاة للمجالت األخرى خصوصًا 

"سمير" أن تطور نفسها بأي شكل، خصوصًا مع انتشار مجالت خليجية بقوة أيضًا ومنها مجلة 

"باسم" التي كانت تصدر بتمويل سعودي، وتدفع للعاملني بها مكافآت عالية، والتي تقلصت بشكل 

ملحوظ قبل أن تتوقف متامًا عن الصدور، وأيضًا مجلة "ماجد" اإلماراتية التي أدارها بكفاءة 

أحمد عمر منذ عام 1979 وملدة تقترب من الثالثني عامًا، أما مجلة "سمير" فلم يطرأ عليها أي 

تغيير ألكثر من أربعني عامًا، وبدت إدارة التحرير ثابتة التعرف التحرك، وهكذا قفزت مجلة أطفال 

جديدة إلى األعلى وأقبلت عليها اإلعالنات. صارت مجلة تصدر عن مؤسسة األهرام في املقام 

األول، حتي حدث التغير األول إلدارة املجلة مع شهر إبريل عام 2002، وهي الفترة التي شهدت 

إبعاد ماما لبني عن مجلة سمير بعد سنوات طويلة، وتولت الدكتورة شهيرة خليل رئاسة حترير 
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مجلة"سمير" باعتبارها ثالث رؤساء التحرير بعد كل من ماما لبني وماما جميلة.

األمر نفسه حدث في مجلة" باسم"التي كانت تصدرها الشركة السعودية لألبحاث والنشر 

ومركزها جدة لكن اإلدارة الصحفية في لندن، وهي املؤسسة التي تصدر العديد من املطبوعات 

املهمة مثل: الشرق األوسط، "املجلة" و"هي" و"سيدتي" وغيرها.

وقد أعادت املجلة إلى األذهان الطموح بأن تكون هناك مطبوعة لألطفال عربية خالصة في 

كل ما تنشره، ولم تكن في حاجة إلى ترجمة املواد. ومن املهم أن تكون هناك حملة سعودية عربية 

علي شخصية"باسم" الذي يرتدي الغطرة وتعلو صوره مبتسمًا صفحات املجلة وغالفها، وقد ظلت 

املجلة تتعاون لفترة مع كتاب صارت لهم شهرتهم في عالم الكتابة لألطفال ومنهم نبيل فاروق، 

وأحمد خالد توفيق، وغنيم عبده مع االستعانة برسامني موهوبني كفواز ومحمد أبو طالب، وفيما 

بعد بدأ شباب اجليل اجلديد من الكتاب الذين كانوا أطفاال في اإلشراف علي مكتب القاهرة، 

والكتابة في املجلة، وجنحوا في أن يكسبوها شخصيتها إلى أن بدأت تعاني من ضعف ملحوظ 

وحتولت في الفترة نفسها إلى مجلة شهرية.

اختلفت التجربة متامًا مع مجلة أخرى في اإلمارات هي"ماجد"، والغريب أن أحمد عمر مدير 

التحرير الذي أصدر العدد األول في 2٨ فبراير 1979 عن مؤسسة االحتاد للصحافة والنشر التي 

تصدر جريدة االحتاد، ظل ثالثني عامًا يتولى اإلشراف عليها حتت إدارة رئيس مؤسسة يعرف 

متامًا أن مدير التحرير يجيد عمله. أحمد عمر لم يكن له تاريخ معروف في صحافة الطفل، لكنه 

بال شك كان أكثر املسئولني جناحًا في إدارة مجلة أطفال ذات هوية عربية ملحوظة والتعتمد على 

الترجمة وكل ماينشر بها عربي خالص فشخصية الطفل"ماجد" ترتدي الزي اخلليجي، القصص 

لرئيسة عربية الهوية، وقد اعتمدت املجلة على مندوبها في القاهرة الفنان الراحل حجازي الذي 

استعان بزمالئه في مؤسسة روز اليوسف من كتاب ورسامني ومنهم محمد حاكم وعبد العال.

خامسًا: يفضل دومًا أن تكون مجلة األطفال أسبوعية اإلصدار. فاملجلة حني تكون شهرية 
فإنها قد متتنع عن نشر املواد القصصية الثابتة، أو اإلستربس املسلسل، فالقارئ الطفل عادة 

أنه مبجرد  أي  أيام،  العادة ستة  وفي  أيام،  ثالثة  مدة التقل عن  العدد في  قراءة  ماينتهي من 

في  اجلديد  العدد  مايجد  فإنه سرعان  فيه،  يجذبه  ما  األقل  علي  أو  العدد،  قراءة  من  االنتهاء 

والقصص  اآلحداث  وتتابع  املجلة،  أعداد  مع  متواصلة  قراءة  حالة  في  فإنه  وبالتالي  السوق، 

والشخصيات من أسبوع آلخر يليه، وأجنح املجالت وأطولها عمرًا هي املجالت األسبوعية سواء 

العربية اإلصدار أو املترجمة ومنها: "سمير" و"ميكي"، ثم جاءت مجلة "ماجد"، ومن بعدها "باسم" 
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كي تسيرا في هذا املنحي. مجلة "ماجد" غزيرة متسعة متنوعة، بها كل مايتمناه الطفل القارئ 

من تبويب يتناسب مع طفل يعيش في بيئة محافظة تقليدية، عليه أن يفخر بهويته، وأن يعرف 

الصحيح عن عقيدته، باإلضافة إلى تاريخه العربي واحلديث، وقراءة قصص املغامرات والقصص 

البوليسية التي تنتهي في العدد نفسه.

القصص  إلى  فباإلضافة  واضح،  بشكل  واملتغير  الثوابت،  علي  االعتماد  كان  املجلة  وفي 

الثابتة والشخصيات مثل "ماجد"، فإن هناك شخصيات لم تتوقف عن الظهور، ومنها" كسالن 

جّدًا" التي كان يكتبها أحمد عمر، وفي املقابل هناك "موزة احلبوبة"، مبا يعني االهتمام باألوالد 

والبنات معًا، وقد تواءمت املجلة مع التقدم االجتماعي الذي شهدته اإلمارات في تلك املرحلة. 

واملساعد خلفان"،  فهمان  و"النقيب  ودانة"،  كان هناك "شمسة  الشخصيات األخرى  أبرز  ومن 

و"سندباد". مع اختفاء بعض الشخصيات مثل" بو صالح"، كما كانت تظهر شخصيات بديلة مثل 

"أبو الظرفاء" .

ومن أبرز كتاب املجلة هناك محمد املنسي قنديل الذي لم يتوقف عن الكتابة في املجلة طوال 

عمرها حتي اآلن، وجمال سليم الذي كان يكتب الروايات البوليسية السردية املطولة ملحقة برسوم 

التي كانت تكتب" شمسة ودانة"  الدين، وقصص أخرى، وسميرة شفيق  حجازي ومنها سيف 

اليوسف الصحفية تركت  إيهاب شاكر، وكما أشرنا فإن مدرسة روز  الفنان  ويرسمها زوجها 

بصماتها علي املجلة على الرغم من أن املؤسسة لم تهتم طوال عمرها بثقافة الطفل، وكان الفضل 

في ذلك للفنان حجازي الذي أقنع رسامي الكاريكاتور بالتحول إلى رسوم األطفال، وقد طالت 

هذه املرحلة حتي تغيرت بشكل ملحوظ مع بلوغ أحمد عمر سن السبعني حيث وجد نفسه خارج 

منظومة مجلة صارت مؤسسة خاصة .

كان مدير التحرير يجدد املجلة غالبًا في عيد ميالدها السنوي فيخاطب الكتاب والرسامني 

قبل شهرمارس بستة أشهر علي األقل لتجديد املجلة، وقد ساعد ذلك بشكل ملح في االبقاء علي 

طزاجتها، كما كان أحمد عمر يولي النشاط الرياضي العربي والعاملي اهتمامًا خاّصًا وهذا أمر 

لم تهتم به أي مجلة أطفال عربية أخرى، ففي العدد الصادر في 1٨مارس 199٨ متَّ تخصيص 

احتفال رياضي خاص مبناسة حصول مصر علي كأس األمم اإلفريقية، وكانت هناك احتفاالت 

كبرى مبناسبات األوملبياد، وكأس العالم، باإلضافة إلى الرياضة، فقد سعت املجلة إلى تعريف 

ومن  واالنتفاضة،  الفلسطينية،  القضية  العربية خصوصًا  السياسية  بالقضايا  الصغير  قارئها 

ماجد"  يسمى"موسوعة  وما  والتسالي،  باملسابقات،  املجلة  صفحات  امتألت  فقد  أخرى  ناحية 
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بعمل بطاقات تعريفية ميكن لطفل أن يقوم بجمعها وترتيبها حسب اهتماماته، وقد كانت هناك 

دوما مكافآت مالية للمشاركني في املسابقات، كما حرصت املجلة علي نشر صور القراء من كل 

االنحاء، فاقتربت أكثر من قرائها الذين هم في حالة صيرورة وتغير على األقل كل خمس سنوات، 

وهذا أمر بالغ الصعوبة بالنسبة إلى مجالت األطفال فما يسمي بالتغير حسب األجيال اجلديدة، 

إلى  وباإلضافة  العمر،  قصير  كان  العربية  األطفال  مجالت  من  الكثير  فإن  السبب  لهذا  ولعل 

املجلة وملحقاتها كان أحمد عمر يصدر بعض القصص املصورة التي نشرت في املجلة في كتاب 

منفصل يباع لدى الباعة بالغ الفخامة، يحمل اسم "كتاب ماجد"؛ ما يعني أن ازدهارًا ملحوظًا 

تشهده صحافة األطفال في تلك اآلونة.

بقيت مجلة "ماجد" متجددة ألنها تعاملت مع األجيال املتعاقبة، والشك أن سعرها قد لعب 

دورًا في انتشارها بالبالد العربية؛ حيث أحس القارئ دومًا أن ثمن تكلفة العدد أكثر بكثير من 

سعر الشراء.

أما املجلة الشهرية فإنه من املفضل أال تعتمد علي القصص املسلسلة، وأن يكون االهتمام 

أكثر بالتبويب، وميكن الوقوف عند جتربة مجلة "العربي الصغير"، التي تصدرها احلكومة الكويتية 

املاضي كملحق بسيط  القرن  الثمانينيات من  في  املجلة  وقد صدرت  اإلعالم،  وزارة  من خالل 

للغاية يوزع مع مجلة"العربي"، ومكتوب على غالفه "هدية من مجلة العربي" دون إشارة باملرة إلى 

هيئة التحرير، وفي البداية - مع مستهل الثمانينيات - كان هناك امللحق الذي ما لبث أن حتول 

عام 19٨٦ إلى مجلة منفصلة مستقلة لألطفال بفضل الدكتور محمد الرميحي الذي كان رئيسًا 

للتحرير في عام 199٦، أي بعد عشر سنوات، وقد كتب في املجلة كتاب األطفال املعروفون ومنهم 

عبد التواب يوسف، وصنع الله ابراهيم، وبدأت املجلة في عمل أبوايها الثابتة العلمية، والدينية، 

والرياضية، والثقافية، باإلضافة إلى صفحات التسالي والقصص املرسومة . أما أشهر األبواب 

الثابتة فهناك "إسالميات" و"كمبيوتر" و"صندوق الدنيا"، باإلضافة إلى مساهمات القراء.

وقد تغير رؤساء التحرير وتولي الدكتور سليمان العسكري املسئولية ولم يسَع إلى تغيير 

هوية املجلة وترك الشباب يديرون أبواب املجلة من الداخل، وهنا برز التبويب بشكل ملحوظ من 

الشخصيات والقصص املصورة، وباب العلوم والتقنيات، والتزال املجلة تؤدي رسالتها وسط أقل 

قدر من املنافسة.

املجالت املرتجمة
دخلت البالد العربية إلى سنوات ازدهار الترجمة في فترة مبكرة من القرن العشرين، وقد 
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اإلستربس،  قصص  ترجمة  علي  املاضي  القرن  ثالثينيات  في  صدرت  كثيرة  مجالت  اعتمدت 

لدي  للقراءة  مادة صاحلة  بتقدمي  لألطفال ضمن رسالتها  املكتوبة  القصيرة  العاملية  والقصص 

األطفال، ومنهم "سمير التلميذ" ومجلة "السندباد" التي صدرت عام 194٦، كذلك اعتمدت مجلة 

"سمير" على نشر قصص مرسومة مترجمة متَّ تعريب أسمائها مثل "نادية" و"الشبح"، وغيرهما، 

شركة  من  بتصريح  "ميكي"  مجلة  خالل  من  مرة  ألول  الكاملة صدرت  األولى  التجربة  أن  إال 

والت ديزني، وتولت رئاسة التحرير السيدة نادية نشأت، ثم عفت ناصر بعد سنوات وهي التي 

وقد  الشرق خصوصًا مصر،  في  ديزني  والت  ملطبوعات  بالنشر  السماح  لنفسها حق  امتلكت 

أعطت التصريح بالنشر ملؤسسات عديدة منها دار الشروق، ودار املعارف، واعتمدت املجلة علي 

الكارتون الذي كان الكثيرون أيضًا يشاهدونه في العروض السينمائية ثم في التلفزيون، وكما 

أشرنا مسبقًا فإن املجلة ازدهرت في دار الهالل إلى أن انتقلت إلى مالك آخر هو" نهضة مصر.

وفي مصر اعتنت دار نهضة مصر كثيرًا باإلصدارات املترجمة في مجال األطفال، فباإلضافة 

إلى مجلة "ميكي جيب" التي كانت تصدرها دار الهالل شهرّيًا وانتقلت بعد ذلك إلى نهضة مصر، 

ومتت إضافة مجلة "األميرات"، وهي مجلة تنشر للبنات قصص إستربس مأخوذة عن أشهر أفالم 

ديزني الكارتونية في شكل حتريري مختلف وبالرسوم نفسها، ولم تفكر الدار قط في إصدار 

مجالت جديدة يتم إعدادها في مصر أو أن تكون لها صبغة عربية، وتشير التجربة إلى أن هذا 

النوع من املطبوعات يالقي إقبااًل كبيرًا ويشجع على شراء حقوق الترجمة والنشر بداًل من عمل 

مجالت ذات صبغات محلية، وهكذا تراجعت املجالت املوجودة وتقلصت بينما ازدهرت املجالت 

املترجمة.

ويبدو ذلك واضحًا في ازدهار مجلة" األميرات" وطباعتها الفخمة، وبيعها بسعر عاٍل. فال 

شك أن الطفل الذي يشتري العدد بسبعة جنيهات يختلف عن الطفل الذي كان يشتري مجالت 

املؤسسات القومية بأسعار مناسبة.

في شخصية  املتخصصة  املترجمة  املجالت  من  العديد  إصدارات  كثرت  نفسه  الوقت  في 

عاملية لألطفال، ومنها "تان تان"، و"نقار اخلشب" التي كانت تصدر في اململكة العربية السعودية، 

ومجالت لبنانية اإلصدار منها "سوبر مان"، "وباباي" و"توم وجيري" وهو أيضًا اسم مجلة ظلت 

تصدر عن دار الهالل لعدة سنوات قليلة بدياًل عن مجلة "ميكي؛، ثم توقفت لعدم وجود مادة جديدة 

صاحلة للنشر وكان لها القبول نفسه لدى األطفال .

"توم  مثل  دوري  بشكل  تصدر  املجالت،  إلى  أقرب  أيضًا سالسل  هناك  كانت  لبنان  وفي 
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وجيري" أيضًا، و"جرانديزر"، و"طرزان"، و"الوطواط"، و"جي أي جو"، والغريب أن ازدهار هذه 

لبنان  يعد  فلم  معا،  اإلصدارات  لهذه  انتكاسة  حدثت  ثم  ذاته،  الوقت  في  حدث  اإلصدارات 

يصدرهذه املجالت، أما املجالت التي صدرت بأسماء عائلة ميكي فيبدو أنه لم تكن هناك مادة 

. ملحوظ  بشكل  تنكمش  فصارت  اإلصدارات  تكفي الستكمال  مرسومة 

 سادسًا: في تاريخ مجالت األطفال كانت املؤسسات الصحفية وراء اإلصدارات دومًا ومنها 

دار املعارف التي أصدرت "سندباد" لقرابة عشر سنوات. ودار الهالل التي أصدرت مجلة "سمير" 

عام 195٦، أي منذ اثنني وستني عامًا، ثم "ميكي" مثلما أشرنا، واألهرام التي أصدرت مجلة 

"عالء الدين" وجريدة الشرق األوسط السعودية التمويل التي صدرت عن مؤسستها مجلة "باسم"، 

ومؤسسة أخبار اليوم التي أصدرت"بلبل"، ومؤسسة اخلليج اللتي أصدرت"ماجد". باإلضافة إلى 

العربي الصغير"، في  التي تصدر مجلة"  الكويتية"  "وزارة االعالم  املؤسسات احلكومية ومنها: 

الوقت ذاته فإن الكثير من املجالت صدر مبجهودات فردية تتعدد وتتباين أسبابها من مؤسسة 

ألخري، وفي البداية في مصر كان وراء مجالت األطفال األولى أشخاص حملوا التجربة بقوة 

ومنها "مجلة السندباد" التي صدرت في مصر عام 1950على نفقة السيدة إجالل حافظ، وظلت 

تصدر ملدة ستة أشهر على األقل، وهي جتربة تستحق االهتمام كانت جتمع بني نشر مادة مصرية 

وأخرى مترجمة وكان شعارها "مجلة النشء اجلديد"، وحاولت املجلة أن تقدم كل ماهو جديد 

ومفيد لألطفال لكن يبدو، وهو أمر مؤكد، أن اإلعالنات هي التي حتكم صدور وبقاء هذه املجالت 

أو توقفها، وقد لوحظ خلو املجالت من اإلعالنات، ومن هذه املجالت أيضا "بابا صادق"، و"بابا 

شارو" األولى صدرت عام1947".

ترى ماذا يحدث في سوق املجالت الورقية، في السنوات األخيرة، هل كانت املجلة اإللكترونية 

سببًا في احلال املتردي الذي سارت عليه مجالت األطفال العربية ؟ أواًل ما أكثر مجالت األطفال 

اإللكترونية التي ميكن رصدها علي صفحات اإلنترنت، لكن لألسف فإن أعمار هذه املجالت كان 

قصيرة للغاية، برغم ما بها من جاذبية مثل الرسوم، وعنصر التواصل، واحلركة. فعلى مستوى 

األقل،  على  اإلجنليزية  باللغة  أو خارجها  في مصر  كانت تصدر  التي  الورقية  املجالت احمللية 

فقد كانت التجربة أشبه مبجالت املدارس في النصف األول من القرن املاضي. وقد توقفت هذه 

املجالت التي كانت تخاطب طالب املدارس األجنبية بعد صدور أعداد جديدة، فاألجهزة احلديثة 

التي من املفروض أن تكون بني أيدي الكبار ومنها اآلي باد، والبالك بيري، وهواتف األندرويد، 

وغيرها سرعان ما زحف األطفال إليها يلعبون بها، ويجدون فيها مايريدونه كأطفال ومنها ألعاب 
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وقد  األطفال،  أفالم  وأيضًا  األطفال،  بأفالم  اخلاص  والتريللر  التعليمية،  والبرامج  الكمبيوتر، 

اتسمت برامج، وموضوعات هذه املبتكرات التقنية التي تتطور بشكل سريع جّدًا بحيوية شديدة 

جذبت انتباه األطفال ما يشكل خطرًا على املجالت الورقية، واإللكترونية، لكن من الصعب إصدار 

األحكام النهائية، فإلي جوار ذلك فإن هناك إقبااًل من األطفال على ما يقع بني أيديهم من مجالت 

أطفال. 

من املهم التوقف عند جتربة مجلة"سدرة" التي تصدر في الكويت، فعقب حترير الكويت في 

عام 1991، وعودة املواطنني إلى بلدهم شهدت الصحافة الكويتية ازدهارًا ملحوظًا خصوصًا 

في القطاع اخلاص، وفي مجال صحافة األطفال حيث قررت الدكتورة كافية رمضان أن تصدر 

مجلة بعنوان "سدرة" شهرّيًا على نفقتها اخلاصة واستطاعت تدبير إعالنات جتارية جعلت املجلة 

تواظب على انتظام اإلصدار حتى اآلن. ومثل كل شيء في بدايته فإنها قررت تصنيع مجلة ذات 

هوية عربية تعتمد على القصص احملكية، وقصص اإلستربس، والتسالي، وقد استعانت بفريق 

من الكتاب والرسامني املصريني، قدموا لها أفضل ما عندهم مثل: محمد حماد، ونسيم، وآمال 

خطاب، ومن الكتاب يعقوب الشاروني ومجموعة من الشباب، وبعد سنوات قليلة من اإلصدار 

بدأت تتراخي في االهتمام وانصرف الناس عنها بشكل ملحوظ، وتقلص توزيعها. 

وهناك في مصر جتربة مقاربة مع الكثير من االختالفات تقوم بها جهة لم تكشف عن هويتها 

في ترويسة األعداد والصدارة مبا يكمل جتارب أخرى سابقة سرعان ماتوقفت. والنعرف ملاذا 

هذا التعتيم في التعرف علي املسئولني عن مجالت األطفال، وال من يكون الرقيب، املجلة حتمل 

فإن  معلوماتي  وحسب   ،2011 عام  يناير  في  منها  األول  العدد  وقرنفلة" صدر  قرنفل  عنوان" 

الظروف لم تسمح للمجلة باالستمرار؛ حيث صدرت املجلة في وقت بالغ احلساسية بني فترة كان 

االهتمام بثقافة الطفل على أشده ثم فترة أخرى متَّ وضع هذاالنوع من النشاط على الهامش على 

مستوى الوطن كله، ومن الواضح أن املجلة تخص هواة ينظرون إليها على أنها ميكن توزيعها 

في املدارس، باعتبار ان سعر النسخة هو خمسة عشر جنيهًا، وهي تصدر شهرّيًا باللغة العربية 

واإلجنليزية والفرنسية في بداية كل شهر، وكما أشرنا فإن العدد الذي بني يدينا هو أقرب في 

صناعته إلى مبتدئني هواة ما يعكس احلال املتردي الذي وصلت إليه مجالت األطقال في أغلب 

أنحاء العالم العربي بعد أن خلت بالد الربيع العربي متامًا من أي إصدارات جديدة أو قدمية 

ملجالت األطفال في اليمن والعراق وتونس، وليبيا وغيرها.
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كتاب األطفال في اإلمارات

التجربة واآلفاق 

د. هيثم يحيى الخواجة *

فيها؛  اخلطأ  وخطورة  الكتابة  هذه  خلصوصية  واملكنة  احلذر  تتطلب  للطفل  الكتابة  إن 

باعتبارها تؤثر تأثيرًا فعااًل على فكر الطفل ووعيه، وإن كاتب أدب الطفل يقف أمام مسئوليات 

ووطنية.  وفكرية  واجتماعية  أخالقية 

ل التحدي األصعب في عصرنا احلديث، وهذا ما  وبناء على ما تقدم، فإّن أدب األطفال يشكِّ

يجعلنا نؤكد على ضرورة هذا األدب في احلاضر واملستقبل إلسهامه في بناء شخصية الطفل،وأنه 

ميثل درعًا واقيًا لكي ال يقع الطفل في براثن التشويه، وحتى يبتعد عّما يسيء إلى وعيه وأفكاره.

ولئن كان اإلصرار على الطابع التربوي واستشراف املستقبل ضرورّيًا عند الكتابة لألطفال، 

فإن من األهمية والضرورة إيالء ذوي االحتياجات اخلاصة واألحداث وأطفال الشوارع وأطفال 

ما قبل مرحلة التمدرس مساحة خاصة في هذا األدب. 

أو  والسطحية  التناقض  في  الوقوع  من  واحلذر  التلقني،  عن  االبتعاد  أيضًا  املفيد  ومن 

االستهزاء بعقلية الطفل وذكائه، واحلرص على اخلصائص النمائية واالحتياجات السيكولوجية 

 . الواسع  مبعناها  والفائدة  واملتعة  التشويق  وعلى  واملستقبلية،  املعاصرة  والرغبات 

البدهي  الطفل هدفًا إستراتيجّيًا وتنموّيًا في احلاضر واملستقبل،فإن من  ثقافة  وملا كانت 

للطفل  : إن أدب األطفال اجليد يشجع على اكتشاف املعرفة، والتفكير السليم، ويفسح  القول 

املجال على التخيل والتخييل، ويدفعه إلى اإلمساك بناصية اجلّدة واالبتكار، كما يثري حصيلته 

اللغوية وميكنه من إثارة املشكالت التي تبحث عن حلول ؛ ألن طفل اليوم يختلف عن طفل األمس؛ 

وألن طفل اليوم يعيش ظرفًا تاريخّيًا واستثنائّيًا معقدًا، ومن مهام كتاب أدب األطفال أن يكون 

أدبهم طليعّيًا ومؤثرًا في بناء شخصية الطفل وتوسيع مداركه وأفقه، وإغناء خياله، ومتكينه ؛ 

ع بالوسائل الناجعة التي حتميه من كل  ليستطيع التالؤم مع محيطه؛ وليفهم ما يدور حوله،ويتدرَّ

* كاتب وأديب - سوريا.
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سوء ؛ ليظل الطفل عدة املستقبل، وسالحًا مستقبلّيًا فعااًل ومؤثرًا يفوق كل سالح في ظل العوملة 

وتعقيدات احلياة ؛ ولكي يرتقي إلى املستويات املأمولة طاملا تعاني أمتنا العربية من عواصف ال 

حدود لها حتصد األخضر واليابس في هذا الكون. 

ويكفي أن نذكر قول جون ديوي: "الطفل هو الشمس التي تدور حولها املنظومة التربوية 

برمتها".

واقع أدب الطفل 
البد من االعتراف بأن أدب األطفال يتطور ولكن بخطى وئيدة بطيئة بسبب البيئة وواقع 

األدب.  لهذا  احلقيقيني  املبدعني  العربي،وقلة  الوطن 

الطفل  أدب  كتاب  من  الكثير  عند  اتسمت  األدب  هذا  بدايات  بأن  نعترف  أن  البد  كما 

بالسطحية والسذاجة والطروحات البالية واملوضوعات املبتذلة واألفكار التي جتاوزها طفل اليوم 

وقدراته.  بذكائه 

أثبتوا جدارتهم  كتاب  أبدعه  أطفال جيد  أدب  بوجود  االعتراف  يعني عدم  تقدم ال  ما  إن 

وقدرتهم على إبداع هذا األدب،وإمنا يعني أن غالب هذا األدب ليس مبستوى اجلودة املطلوبة 

عندها. سنتوقف  ومتنوعة  متعددة  ألسباب 

وهنا نشير إلى أن الشكل وحده ال يكفي، كما أن النيات الطيبة وحدها ال تكفي، وكذلك 

فإن هذا األدب ال يتحمل التجريب أي ال يتحمل أن نخوض مجاالته دون خبرة وثقافة ومعرفة 

وقدرة؛ ولهذا فإن البعض يرى أن من الضروري أن يشرف على هذا األدب خبراء في علم النفس 

والتربية، وأن توضع سياسات صارمة قبل منح املوافقة على طباعة كتب األطفال؛ لكي ال يصل 

إلى الطفل أدب سطحي أو مسموم أو مشوه. 

املسرح :
ففي املسرح ال يهتم الكتاب بالفئة العمرية وما يترتب عليها من قضايا وصفات وسمات 

وموضوعات يجب االهتمام بها واعتمادها من مثل سن احللقة االبتدائية األولى من ست سنوات 

إلى تسع سنوات التي تنمو فيها مشاعر الطفل ويتبلور اإلدراك احلسي، ويتعمق دور اللغة بسبب 

ازدياد الوعي لدى الطفل وبحثه عن الصفات اجلوهرية لألشياء، فضاًل عن عدم االهتمام باللعب 

والصراع والدراما بشكل عام. 
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القصة:
وفي القصة، نلحظ ضعف املوضوعات وضعف التشويق وكثرة األغالط وركاكة اللغة وسذاجة 

املغزى والهدف األعلى . 

الشعر:
وفي الشعر يكون اخليال باهتًا ال ِجدة فيه وال ابتكار، والقصيدة جتافي اإليقاع الراقص، 

ك مشاعره وال تثري لغته.  وال تدغدغ نبض الطفل وال حترِّ

هذه  مظلة  يندرج حتت  لألطفال  النشر  دور  تقدمه  ما  أغلب  أن  تقدم، جند  ما  على  بناء 

 . ضعيفًا  غالبها  يكن  لم  إذا  الوسط  مستوى  جودتها  نسبة  تتجاوز  ال  املالحظات؛ولهذا 

إن مجموعة من الشروط يجب االلتزام بها عند طباعة الكتاب املوجه للطفل، خصوصًا أن 

كتاب الطفل الذي يخص مرحلة ما قبل الدراسة يختلف اختالفًا كلّيًا عن كتاب الطفل املخصص 

للمرحلة العمرية من ٦-9 سنوات، كذلك فإن كتاب سن احلضانة من 1-3 سنوات يختلف عن كتاب 

سن الروضة من 3-5 سنوات أو كتاب الفئة العمرية من 10-12،على الرغم من أن احلدود الزمانية 

ملراحل منو الطفل ليست حدية، بل تقريبية بسبب تفاوت القدرات واختالف مستويات الذكاء.

ولئن كنا جنزم بأن كتاب الطفل يحتاج إلى اهتمام خاص على صعيد الشكل واملضمون، فإن 

بعض دور النشر التجارية نهجت لعبة جديدة وهي إهمال اسم املؤلف واالهتمام بالشكل ونوع 

الورق على حساب املضمون، وإذا أضفنا إلى ذلك تقزمي ترجمة بعض القصص األجنبية وتقريبها 

من البيئة العربية بأسلوب بعيد عن الفطنة والوعي والضمير، فإننا نتوصل إلى نتيجة مفادها : 

أن التوجه التجاري لتشويه فكر الطفل وبناء شخصيته جعل أصحاب دور النشر يتجهون نحو 

ذلك دون رادع وال رقابة. 

إن املؤلف املبدع ال يقبل أن يقدم للطفل كتابًا بهذا التوجه وبهذه الصفات، وإن دور النشر 

ال تتعامل مع هؤالء حتى ال تتكلف وتدفع مكافأة لهذا الكاتب فيقل الربح لديها. وإذا كان أدب 

األطفال أشبه بالترياق الذي يحتاجه عقل الطفل وخياله وتفكيره، فإن من واجب الكبار الذين 

يعدون جيل املستقبل أن يتخذوا موقفًا صارمًا جتاه ما يحدث في املجال. 

لهم، بل  "ليس أدب األطفال ما يكتب  الكاتبة سيسيليا ميرا بل عندما قالت:  لقد أصابت 

واحلاضر  باملاضي  األطفال  كاتب  اهتمام  إلى ضرورة  نشير  أن  من  البد  وهنا   . يقرءون"  ما 

فهم على  واملستقبل، والكاتب املبدع هو الذي يختار من التراث ما يهم األطفال ويؤثر فيهم وما يعرِّ

ومكنوناته.  املاضي  جواهر 
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يقول رسول حمزاتوف : 
"إذا أطلقت نيران مسدسك على املاضي، أطلَق املستقِبُل نيراَن مدافعه عليك". 

وال غرو في أن ضعف تشجيع كتاب أدب األطفال وضعف الرعاية املؤسساتية في الوطن 

العربي أسهما في عدم تطور أدب األطفال عند الكثير من الكتاب. 

إن التطور العلمي والتكنولوجي يتطلب رؤى جديدة ونهجًا جديدًا في التعامل مع الطفولة 

مبا يقتضي االستناد إلى إستراتيجيات، وخطوط تشغيلية؛ لكي ينعكس ذلك على املتلقي بشكل 

ِجدُّ  األداء  في  عام؛فالتكاملية  بشكل  واملجتمع  الطفل  كتاب  ومنتجي  النشر  دور  وعلى  خاص، 

ضرورية وهي أسلوب علمي معاصر من أجل النجاح.

ويقول الدكتور محمد إبراهيم عيد:
 ).. و هل التطور العلمي والتكنولوجي والتفجر املعرفي املتواصل الذي يتجاوز كل قدرة على 

التنبؤ مبا هو قادم يستلزم تطورًا مالزمًا في ثقافات األمم و الشعوب ؟ فحينما تتغير األشياء من 

حولك فإن تغيرًا موازيًا يحدث في ثقافتك(.

لذا من الضروري معرفة العالقة القائمة بني الطفل والكتاب، فعندما يكون كتاب الطفل شائقًا 

وجذابًا وماتعًا اقترب الطفل منه و أحبه وقرأ مافيه من أفكار ومضامني .

أذكر أنني في معرض كتاب الطفل في بولونيا عام 2005 أمسكت كتابًا لألطفال من إنتاج 

اليابان، ولم أكد أفتح الكتاب حتى خرجت منه فراشة تدور حوله عبر مجال مغناطيسي ...األمر 

الذي مثَّل لي مفاجأة جميلة، فكيف بالطفل؟!

وقد أشار إلى ذلك كاتب األطفال املعروف يعقوب الشاروني من خالل بحث له بعنوان "أدب 

الطفل في عالم متغير" فقال:

)تقول األم : ذهبت إلى املكتبة، واستعرت سبعة كتب بعدد أيام األسبوع، ليس فيها كلمات؛ 

فصفحاتها مصنوعة من خامات غير الورق مثل القماش والفوم والبالستيك، تصدر منها روائح 

جميلة مختلفة و لها مالمس مختلفة أو بارزة و بها لوحات تتجسم وأجزاء تتحرك، وكلما أمسكت 

األم بأصابع الطفل ليضغط على أماكن معينة صدرت أصوات أو موسيقى(.

الكبار؛ ألن  الرؤية مختلفة متامًا عن  له رؤية خاصة عند الصغار، وهذه  إن كتاب الطفل 

الكبار يرْون في كتاب الطفل مجموعة قصص أو قصائد، كتبت لألطفال لكي يستفيدوا منها.

أما الطفل فيرى في كتابه حكاية تالئم فكره وتطلعاته، وصورًا تثري مخيلته وتوضح مجريات 

التعامل معه وميتعه مبنظره  الورق املقوى ميكنه من  الكتاب، كما يرى غالفًا من  األحداث في 

ورسوماته املعبرة .
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وكذلك يرى في كتابه صديقًا يحاوره، ويجيب عن أسئلته التي يبحث عنها.

ويرى أيضًا معاناته وطموحاته ومشكالت حياته وجمال احلياة وسحرها .

وبناء على كل ما تقدم، فإن كتاب الطفل هو نتاج فكري وفني له خصوصيته األدبية واجلمالية 

والنفسية، لكن الذي يحدث أن الكاتب أحيانًا ال يتقيد بهذه الشروط،أوقد يكون ذلك بسبب جهله 

أو بسبب تعنته، كذلك فإن ناشر أدب األطفال يهتم بالتسويق أكثر مما يهتم بأدب الطفل وكتاب 

الطفل الذي وجد لبناء شخصية الطفل وليس للتجارة.

ويقول الدكتور عبد الرزاق جعفر:
" إن ناشر األدب املوجه للكبار اليتردد في فرض أشكال جديدة على القراء، معتمدًا في ذلك 

على نشاط النقاد والباعة واملوزعني ووسائل الدعاية والقراء أيضًا.

فكيف يستطيع هذا الناشر أن يواجه عالم الصغار وهم يتصفون باإلحلاح ونفاد الصبر، 

خصوصًا إذا نظرنا إلى الشكل الذي يجب أن يظهر عليه كتاب األطفال؟

أما نقاد األدب فهم ال يخصصون إال بضعة أسطر لكتب األطفال يكتبونها على عجل حني ال 

يجدون شيئًا آخر يكتبونه، بل إنهم قد يكتبون إرضاء للناشرين ال رغبة في إعالم املشترين")3(.

أدب األطفال يف دولة اإلمارات 
إلى  العربية املتحدة في السبعينيات، وتشير املراجع  بدأ أدب األطفال في دولة اإلمارات 

أن إبراهيم صباغ كتب مجموعة "جزيرة الكنز" عام 19٨1، وكتب محمد احلربي قصة "الشيخ 

والقرية" عام 19٨5، وكتب علي محمد راشد مجموعة قصص نشرها في مجلة ماجد ما بني عامي 

19٨٦-19٨7، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اآلن برز كتَّاب وكاتبات كان لهم الفضل في تطوير أدب 

األطفال ودفع مسيرته إلى األمام، أذكر من هؤالء : هالة معتوق - رهف املبارك - عبدالرضا 

السجواني - صاحلة غابش - جويرية اخلاجة - صفية القاسمي - لطيفة النجار - د. فاطمة 

البريكي - فاطمة املزروعي - محمد بن جرش .. إلخ . 

أدب األطفال بني دور النشر الخاصة واملؤسسات الرسمية يف اإلمارات
ل دولة اإلمارات العربية املتحدة حالة فريدة واستثنائية في هذا املجال؛ بسبب تعاضد  - تشكِّ

دور النشر اخلاصة واملؤسسات الرسمية في سبيل تقدمي أدب أطفال متطور شكاًل ومضمونًا 

باستثناء القليل والنادر. 
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الثقافة  دائرة   - املجتمع  وتنمية  الثقافة  وزارة  الرسمية:  املؤسسات  إن  أقول  أن  ويكفي 

وهيئة  والتراث،  للثقافة  أبي ظبي  وهيئة  اإلمارات،  وأدباء  كتَّاب  الشارقة، واحتاد  واإلعالم في 

دبي للثقافة ،وندوة العلوم والثقافة وغيرهم لديهم مشروعهم الواضح في دعم أدب األطفال، فإذا 

أضفنا إلى ذلك إجناز بعض اجلوائز في اإلمارات في مجال أدب األطفال أدركنا حجم العمل 

املنظم في هذا امليدان، وأذكر من هذه اجلوائز : 

جائزة زايد للكتاب .   .1

جائزة جوائز أجنال الشيخ هزاع.  .2

جائزة لطيفة.  .3

جائزة الشارقة إلبداع الطفولة.   .4

جوائز مراكز األطفال والفتيات في الشارقة.   .5

جائزة راشد بن حميد.   .٦

والذي يدعو إلى الفخر واالعتزاز هو أن هذه اجلوائز ال تكتفي بإعالن النتائج وتوزيع   .7

الهدايا واملكافآت، وإمنا تتجاوز ذلك إلى إصدار اإلبداعات الفائزة بأسلوب حضاري 

يالئم أدب األطفال شكاًل وأسلوبًا، وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على وعي القائمني 

على اجلوائز مبهمتها وأثرها وأهدافها واألساليب املناسبة لكي تكون مؤثرة وفاعلة في 

مجتمع األطفال؛ ألن الكثير من اجلوائز في الوطن العربي لم حتقق أهدافها بسبب عدم 

طباعة األعمال الفائزة أو عدم وصولها إلى األطفال املعنيني بها.

وفي حال أجرينا مقارنة معيارية بني ما كان يصدر سابقًا من كتب تتعلق بالطفل وما صدر 

في العقد األخير، فإننا نلحظ تطورًا ملحوظًا على صعيد الشكل واملضمون؛ فاإلصدارات احلديثة 

بدأت تهتم بالرسوم املعبرة التي تغني فن القص كما تهتم بحجم اخلط والضبط بالشكل، إضافة 

إلى التدقيق في املضمون، وغير ذلك من الشروط التي تخص البناء الفني ألي جنس من األجناس 

األدبية التي تتصل بأدب األطفال، وأعتقد أن االبتعاد عن الهدف التجاري هو السبب الرئيس في 

تقدم أدب األطفال. لقد ظهرت دور نشر في دولة اإلمارات العربية املتحدة أصبح يشار إليها بالبنان؛ 

ملا أصدرته من كتب لألطفال تتصف باجلودة واملالءمة للعصر، أذكر من هذه الدور: دار كتاب، ودار 

كلمات، ودار الهدهد، ودار ربيع، ودار احلافظ، ودار القلم، ودار مدار، ودار مداد، ودار ورق، ودار 

كتاب للنشر، ودار الواضح، ودار الشارقة ودار الياسمني، ودار الرابطة، وغيرها الكثير. 

وهنا نعترف بأن مثل هذه الكتب يكلِّف الناشر وال تقدر عليه بعض دور النشر في أقطار 
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أخرى؛لهذا أرى أن احلل يكمن في الدعم املؤسساتي وفي زيادة عدد الطبعات، وعندها تقل تكلفة 

سعر الكتاب.

إن مثل هذه التوجهات يدعو إلى التفاؤل والفخر، وخصوصًا عندما ننير إلى أن بعض دور 

بنقل  تتعلق  أخرى  توجهات  إلى  إضافة  العمرية،  الفئة  يخص  الذي  بالكتاب  تهتم  غدت  النشر 

التراث وترجمة إبداع الطفل إلى دول أخرى وغير ذلك. 

النقد:
للنقد دورًا مؤثرًا وفاعاًل في دفع مسيرة أدب األطفال إلى  ال يختلف أحد على القول إن 

يكونون  وقد   - العربي  الوطن  في  قليلون  األطفال  أدب  نقاد  أن  له  يؤسف  ما  أن  غير  األمام، 

نادرين- في بعض األقطار العربية، وقد الحظت أن غالب أدب األطفال من مبدعي أدب األطفال 

بسبب غنى جتربتهم وخبرتهم في املجال نفسه، وبناء على ذلك فإن بعض املتطفلني على النقد 

أضعفوا حركته وتأثيره، خصوصًا عندما يحاول البعض أن يطرح آراء ال تستند إلى نظرية تربوية 

أو إلى نظرية إبداعية، وإمنا تستند إلى آراء ترتبط بالهوى واملزاج وعدم اخلبرة بهذا األدب. 

ما تقدم يدفعنا إلى القول:إن من الضروري أن تستفيد املؤسسات ودور النشر واجلوائز في 

الوطن العربي من الناقد اخلبير بأدب األطفال؛ إذ ال يكفي أن تعتمد هذه املؤسسات والدور على 

القارئ إلجازة الكتاب؛ باعتبار أن الناقد اخلبير بأدب األطفال ُيقيِّم الكتاب بناء على مجموعة من 

اآلراء التي لها مرجعيات في علم النفس والتربية وأدب األطفال.

كتاب  تقييم  في  إليها  االستناد  الواجب  السمات  إلى بعض  اإلشارة  هنا  املفيد  وأجد من 

النشر.  إلى  ودفعه  األطفال 

أ- سمات كاتب األطفال :
املوهبة في اإلبداع واالبتكار.  .1

معرفة جيدة بعلم نفس األطفال.   .2

معرفة جيدة بالتربويات.   .3

قدرات متميزة في اجلنس األدبي الذي يكتب فيه.   .4

م أدب األطفال؟ ب- كيف ُنقيِّ
)سمات عامة(. أ. 

اجلدة 2. االبتكار 3. اإلدهاش 4. سداد الهدف 5. اإلقناع ٦. اخليال العلمي.  .1

)سمات خاصة(. ب. 
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1. القصة : 
قة ومثيرة.  أن تكون مبتكرة ومشوِّ  .1

ذات لغة رشيقة تالئم الفئة العمرية التي تتوجه إليها.   .2

مكتملة الشروط الفنية.  .3

أن متزج بني الواقع واخليال.   .4

تناسب فكر األطفال وطموحهم.  .5

حتمل قيمًا مناسبة.   .٦

2. املسرحية : 
1. أال يتجاوز عرضها )45( دقيقة. 

2. يناسب موضوعها األطفال . 

ر األحداث.  3. احلوار قصير ومكثف ويفجِّ

4. وضوح الصراع. 

5. تتضمن اللعب واحلركة واإلثارة واإلدهاش واملتعة )5(.

٦. تتضمن هدفًا أعلى وقيمًا نابعة من احلدث. 

7. فوائد وأهداف )٦(.

3. الشعر:
يحمل إيقاعات جميلة.   .1

عدد األبيات ال يتجاوز )15( بيتًا.   .2

اخليال مجنح.  .3

اللغة رشيقة ومالئمة.   .4

الصور جديدة ومبتكرة.   .5

يحمل أهدافًا وقيمًا )7(.  .٦

4. أدب األطفال والواقع:
التقليل من قيمة أهمية هذا األدب.  أ. 

ضعف االهتمام به.  ب. 

عدم تشجيع كتَّاب أدب األطفال.  ت. 

جوائز أدب األطفال ما لها وما عليها.  ث. 

دور النشر وأدب األطفال.  ج. 
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املؤسسات الثقافية وأدب األطفال.  ح. 

5. مقترحات من أجل أدب األطفال:
وضع خطط وبرامج ألدب األطفال.   .1

دعم أدب األطفال من قبل املؤسسات الثقافية.   .2

إيجاد صندوق للطفولة.   .3

تشجيع دور النشر اخلاصة على طباعة أدب األطفال.   .4

تشجيع كتَّاب أدب األطفال من خالل:   .5

اجلوائز  أ. 

الدعم املادي واملعنوي.  ب. 

طباعة النتاجات. ت. 

املختبرات وورشات العمل.  ث. 

تدريس أدب األطفال في املدارس واجلامعات.  ج. 

أخريًا :
جوائز  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  احلكومية  املؤسسات  إلى  باإلضافة  ظهرت  لقد 

تخص أدب األطفال ودور نشر خاصة بأدب األطفال أسهمت وبشكل فاعل ومؤثر في النهوض 

واالرتقاء بأدب األطفال على صعيدي الشكل واملضمون؛ وهذا ما جعل االهتمام بأدب األطفال 

في اإلمارات نوعّيًا نتيجة املنهجية واإلصدارات املتميزة كّمًا ونوعًا. 

وبهذه املناسبة أشرنا إلى أن االهتمام بأدب األطفال في الوطن العربي يختلف من قطر 

إلى آخر، وقد يعود ذلك إلى احلروب أو الوضع االقتصادي أو إلى ظروف أخرى قد تكون مقنعة 

أو غير مقنعة، لكن ذلك ال مينعنا من تقدير جتربة بعض األقطار العربية الرائدة في هذا امليدان 

أمثال جمهورية مصر العربية، واجلمهورية العربية السورية، ولبنان، والعراق وغيرها، كما البد 

ويوسف  الكيالني  أمثال جنيب  األطفال  أدب  ومداميك  ُجذور  ترسيخ  في  الرواد  دور  ن  نثمِّ أن 

الشاروني، ويعقوب الشاروني، وعبدالتواب يوسف، وسليمان العيسى، ودالل حامت، وطالل حسن، 

وعبدالرزاق عبد الواحد... .وغيرهم.

أما عن موضوع نقد أدب األطفال، فإن املشكلة تتمحور حول قلة نقاد أدب األطفال الذين 

ينهضون بنقدهم بهذا األدب الذي يحتاج أكثره إلى حتكيك وتنقيح وتشذيب، إضافة إلى ربطه 

باإلبداع النوعي الذي يخص أدب األطفال.
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ل على جيل يحمي األوطان وينهض بها نحو التقدم واحلضارة واالزدهار، فال  إننا إذ نعوِّ

بد من أن نهتم - من جملة ما نهتم به- بأدب األطفال، ونفسح املجال للناقد الواعي املتخصص 

الذي يبني دون جتنٍّ وال ظلم، كما البد أن يأخذ كاتب األطفال حقه في النشر واإلعالم واملنتديات 

والورشات وغير ذلك.

وهنا جند من الضروري تشجيع دور النشر اخلاصة ومنحها الفرص لكي تزيد من إصداراتها 

كّمًا ونوعًا؛ ولكي تهتم بخصوصيات عالم الطفل العربي وحياته اخلاصة والعامة وتشجع على 

نشر أدب اخليال العلمي، وتدقق كثيرًا في نشر املترجم من أدب األطفال سواء أكان ذلك على 

صعيد األمانة العلمية أم على صعيد الدقة اللغوية واألفكار والتوجهات. 

لالرتقاء  النشر اخلاصة  املؤسسات احلكومية واجلوائز ودور  تتعاضد  أن  الضروري  ومن 

بعدم نشر أي  وثيقة تقضي  اعتماد  البرامج واخلطط، ومن خالل  بهذا األدب من خالل وضع 

الوثيقة:  امللِزمة، وأقترح أن تتضمن هذه  بنودها  لم يتضمن  إذا  إصدار 

االهتمام بالتشويق واإلثارة واملتعة.   .1

عدم اصطناع الفكرة.   .2

الربط بني الفكرة ونفسية الطفل.   .3

التدقيق في املعجم اللغوي اخلاص بالطفل، واالهتمام به والتركيز عليه.   .4

االهتمام باخليال العلمي.   .5

عدم املتح من القصص األجنبية التي ال تناسب قيمنا وعاداتنا األصيلة.  .٦

عدم استخدام قوالب فكرية مؤدجلة وإدخالها قسرّيًا في جسد الفكرة.   .7

عدم إهمال الرسوم والصور واإلخراج اجليد.   .٨

االنتباه إلى املراحل العمرية.  .9

10. عدم مخاطبة الصغار بأسلوب الرجال وفكرهم. 

11.االهتمام بالتراث. 

12.ضرورة الربط بني املاضي واحلاضر واملستقبل. 

ال ومؤثر،وهو يفوق أسلحة  هذا والبد أن نضع نصب أعيننا أن الطفل سالح مستقبلي فعَّ

احلياة  وتعقيدات  العوملة  وغول  احلروب  مناهضة  في  وناجح  ناجع  دواء  األطفال  العالم،وأدب 

وعواصفها. 

وأختم مبثل غجري يقول: 
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"إذا لم يسمع الطفل نغم الكلمات وهو في بطن أمه،فلن يحسن العزف على اإلطالق". 

الهوامش :
)1 ( أ.د محمد إبراهيم عيد، مجلة الطفولة والتنمية، املجلس العربي للطفولة والتنمية،العدد )1٦(،يناير 200٨.

)2( يعقوب الشاروني، أدب الطفل في عالم متغير، دراسة مهرجان الشارقة القرائي للطفل، إبريل / مايو 2015. 

)3( د عبد الرزاق جعفر، أدب األطفال في وسائل االتصال بجماهير األطفال، سورية،طالئع البعث،دمشق 22-

.19٨2./05/24

املراجع : 
د. جورج كاليادن، تشكيل الطفل، تقنيات تعديل سلوك األطفال، املجلس األعلى للطفولة، الشارقة 19٨٨م.   .1

جني كارل، كتب األطفال ومبدعوها، ترجمة: صفاء روحي منشورات وزارة الثقافة، دمشق 199٨م.   .2

القاهرة،  للكتاب،  العامة  املصرية  الهيئة  للجميع،  القراءة  مهرجان  العلمي،  اخليال  مسرح  ليم،  ستنيواف   .3

2000م. 

سوزان إجنيل، ترجمة: إيزابيل كمال، القصص التي يحكيها األطفال، مراجعة : محمد اجلندي، املجلس   .4

 . 2005م  القاهرة  للثقافة،  األعلى 

سرغي ميخالكوف، كل شيء يبتدئ من الطفولة، دار التقدم، موسكو، 19٨7م.   .5

د. سلوى عبد الباقي، القيم التربوية في ثقافة الطفل، الهيئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 19٨5م.   .٦

عبدالتواب يوسف، تنمية ثقافة الطفل، دار الفكر، دمشق 2000م .   .7

د. سمر روحي الفيصل، أدب األطفال وثقافتهم، قراءة نقدية، دائرة الثقافة واإلعالم، الشارقة 2007.   .٨

محمد قرانيا، ظواهر التجديد في قصيدة األطفال في سورية، احتاد الكتاب العرب، دمشق 200٨م.   .9

10. محمد قرانيا، جماليات القصة احلكائية لألطفال في سورية، احتاد الكتاب العرب، دمشق 2009م. 

واإلعالم،  الثقافة  دائرة  في سورية،  الطفل  في مسرح  واألخالقية  التربوية  القيم  اخلواجة،  يحيى  هيثم  11. د. 

 . 2007م  الشارقة 

12. هيثم يحيى اخلواجة، مشكالت الكتابة لألطفال، دائرة الثقافة واإلعالم، الشارقة .

13. عبدالفتاح أبو معال، دراسات في أناشيد األطفال وأغانيهم، دار البشير 19٨٦م . 

14. د. شاكر عبد احلميد سليمان، الطفولة واإلبداع، اجلزء اخلامس، مايو 19٨9م . 
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أدب الطفل العربي والعولمة الثقافية

 
د. داليــــــا الجيزاوي *

منا أدب األطفال منّوًا واضحًا بني السبعينيات والتسعينيات، وأصبح في كل دولة عربية 

رصيد مقبول من النصوص األدبية ذات املستوى الفني اجليد؛ مما يدعو إلى التفاؤل مبستقبل 

أدب األطفال في الوطن العربي. كما يعزز من هذا التفاؤل حرص النصوص األدبية على القيم 

اإليجابية؛ حيث متيز النص العربي لألطفال في تلك الفترة الزمنية بالتركيز على القيم الوطنية 

والقومية إضافة إلي القيم االجتماعية واألخالقية اإليجابية التي متس الشخصية القومية للطفل 

العربي.

ومع االنفتاح العاملي والثقافي نتيجة للتقدم التكنولوجي أصبح الطفل العربي عرضة للتيارات 

الفكرية املتباينة؛ حيث تتزاحم على لسانه كلمات أجنبية مختلفة، وتتجاذبه لهجات مختلفة موروثة، 

تسعى إلى متزيق كيانه الفكري والنفسي، وإلى استالبه حضارّيًا. وقد أسهمت كل هذه العوامل 

مجتمعة، وغيرها في التأثير على اللغة األم للطفل العربي، فُوسم أداؤه اللغوي واألدبي بالقصور 

واالضطراب، واهتزت قناعته الفكرية، حتث تأثير الدعاية اإلعالمية األجنبية املغرية.

وفي هذا املقال نلقي الضوء على أثر العوملة وما تنقله من ثقافات مختلفة على أدب الطفل 

العربي، كما نعرض بعض ما جيء في الدراسات العربية بشأن كيفية العمل على النمو املتوازن 

الثقافة  مزالق  بعض  من  سلبًا  التأثر  من  واالجتماعية  الثقافية  هويتهم  على  واحلفاظ  ألطفالنا 

مع  تامة  بعفوية  الطفل  تفاعل  عند  العربي، خصوصًا  الطفل  مع  تتناسب  ال  والتي  اإللكترونية 

ثقافات جديدة حتملها الوسائط اإللكترونية والتي تنقل له تصورًا مختلفًا للنصوص األدبية والتي 

تكون لها جاذبية خاصة له وغالبًا ما يقع حتت تأثيرها املباشر مستنبطًا بطريقة الشعورية ما 

للوظيفة التربوية  حتمله من اجتاهات وقيم. وهو ما جعل هذه الثقافة اإللكترونية أكبر منافس 

والثقافية التي كانت تتوالها مؤسستا األسرة واملدرسة. 

* متخصصة في نظم املعلومات، وباحثة في شئون التنمية املجتمعية.
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تطور أدب الطفل العربي ومدى تأثره باألدب العاملي
يعتبر األدب شكاًل من أشكال الفن الذي أبدعه الكتاب والشعراء من روائع الشعر والنثر، 

الذي كان وما يزال يحتاج إلى لغة ليترجم هذه الصور ويخرجها بحلتها اجلميلة الزاهية .

وإذا ما نظرنا تاريخّيًا إلى األدب العربي، فإننا قد ال جند فيه ما يسمى بأدب األطفال قبل 

النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ومع ذلك ميكن أن جند في ثنايا األدب العربي قدميًا 

ألوانًا قليلة تصلح لبعض مراحل الطفولة والتي جاءت مصورة لألحداث والتجارب في أسلوب 

بشكل  العربي  واألدب  عام  بشكل  العاملية  اآلداب  على  جديدًا  األطفال  أدب  ويعتبر   . قصصي 

خاص حيث لم ُيعَن به أحد بشكل فاعل وسليم، إال بعد ظهور علم نفس الطفل والنظريات التربوية 

احلديثة. ومن ثم أصبح من املهم أن يراعي أدب األطفال خصائص الطفولة باعتبار الطفل كائنًا 

صغيرًا له دوافعه، وميوله، وخياالته، وقدراته.

تراثنا  يحتويها  التي  العربية  بعض احلكايات  األطفال مستمدة من  أدب  منابع  كانت  وقد 

األدبي.

باإلضافة إلى الترجمة عن بعض اللغات، وخصوصًا اإلجنليزية والفرنسية ،والتي قدمت كما 

هي مبضامينها القدمية أسلوبًا ومضمونًا دون تطور وهذه احلكايات نسجتها أخيلة الناس في 

عصور مختلفة وكانت حتاكي الكبار قبل الصغار. 

القصصية  والشخصيات  واحلكايات  القصص  من  الكثير  أن  أيضًا  ذلك، جند  جانب  إلى 

العالم املختلفة وقدمت لألطفال بأسلوب ممتع وشائق دون  اليوم قد ترجمت إلى لغات  العربية 

اإلشارة إلى مصدرها ؛ حيث استفاد الغربيون من احلكايات الشعبية عمومًا والعربية خصوصًا، 

فمثاًل انتفع الفونتني من كليلة ودمنة، وترجمت ألف ليلة وليلة إلى اللغات األوربية حتى اخلرافات 

املنسوبة إلى )أيسوب( هناك من يفترض أنها ذات أصول شرقية .

وترجم آخرون عديدًا من الروائع األدبية منها )رحالت جليفر( و)أليس في بالد العجائب( 

وغيرهما، وقد ترجمت قصص من رومانيا مثل )الطائر املسحور( وكذلك من بولندا )قصر ويفل( 

ومن القصص اإلغريقية مغامرات أوليس، ومن الهندية )بارهاتا(، ومن اليونانية القدمية )رحالت 

)السيدة  اإلسبانية  القصص  ومن  واألقزام،  األشجار  اليابانية  القصص  ومن  أوديسيوس(، 

السوداء(.

وتشير األبحاث إلى خمسة مصادر أسهمت في نشأة وتطّور أدب األطفال العربي رتبت 

كما يلي :
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الكرمي كثيرة  القرآن  النبوية. واألمثلة في  الكرمي واحلديث الشريف، والسنة  القرآن  أواًل: 
ومتنوعة، منها ما نراه في قصص األنبياء: كآدم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم 

القصص  تأتي  وقد  الكهف.  وقصة أصحاب  الفيل،  وقصة  األخدود،  وقصة أصحاب  السالم… 

منفتحة على املستقبل البعيد كما في قصة آدم عليه السالم: »َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإَنّ لَُه َمِعيَشًة 

َضْنًكا َوَنْحُشُرُه َيْوَم الِْقَياَمِة َأْعَمى، َقاَل َرِبّ ِلَم َحَشْرَتِني َأْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبِصيًرا، َقاَل َكَذِلَك َأَتْتَك 

َءاَياُتَنا َفَنِسيَتَها َوَكَذِلَك الَْيْوَم ُتْنَسى« )طه:124-12٦(. أو كما في قصة ذي القرنني: »َقاَل َهَذا 

وُج ِفي  ا، َوَتَرْكَنا َبْعَضُهْم َيْوَمِئٍذ مَيُ اَء َوَكاَن َوْعُد َرِبّي َحًقّ َرْحَمٌة ِمْن َرِبّي َفِإَذا َجاَء َوْعُد َرِبّي َجَعلَُه َدَكّ

وِر َفَجَمْعَناُهْم َجْمًعا«. )الكهف:99-9٨(. َبْعٍض َوُنِفَخ ِفي الُصّ

التاريخية  القصة  أولها  أنواع؛  متمثاًل في خمسة  فنجده  الشريف  القص في احلديث  أما 

كقصة موسى واخلضر عليهما السالم، وقصة إبراهيم وهاجر وإسماعيل عليهم السالم. وثانيها 

القصة الغيبّية، مثل قصة رؤية الله في اآلخرة، والصراط، والشفاعة. وثالثها القصة التمثيلية، 

في صورة سريعة  فتعرضه  األحداث  من  حدثًا  تتناول  التي  القصيرة  القصة  فهي  رابعها  أما 

ذات تعبيرات مرّكزة، كقصة املرأة التي حبست الهّرة. وخامسها القصة الطويلة كقصة األقرع، 

واألبرص. واألعمى 

بن شّداد،  عنترة  األمثلة كحكايات  من  بكثير  زاخرًا  يعتبر  الذي  الشعبي،  التراث  ثانيًا: 
إلخ. الكهف…  وأصحاب  الدين،  وعالء 

وعقلة  العجائب،  بالد  في  وأليس  السبعة،  واألقزام  سندرياّل،  قصة  مثل  الترجمة.  ثالثًا: 
وغيرها. اإلصبع… 

رابعًا: التاريخ العام، ويقصد به األحداث املهمة في ذاكرة األمة. مثل: قصص الفتوحات 
واالنتصارات. واملعارك  اإلسالمية 

خامسًا: البيئة احمليطة، والتي اختلفت بإختالف الثقافات املختلفة للمجتمعات العربية.
كما تشير الدراسات إلى أن أدب الطفل العربي قد تأخر في الظهور على الرغم من ثراء 

إال  الشعبي  األدب  وغيرهما من  ودمنة(  و)كليلة  وليلة(،  ليلة  )ألف  وما حكايات  العربي.  األدب 

الرغم من  الناس ملا فيها من أخيلة جامحة. وعلى  تناقلها  بالكبار  أقاصيص وحكايات خاصة 

باألطفال  خاّصًا  يكتبوا شعرًا  لم  فإنهم  للشعراء  وتقديرهم  واحترامهم  بالشعر  العرب  اهتمام 

ُيراعى فيه حاجاتهم النفسية، ومراحل منّوهم على الرغم مما كتب من أشعاٍر تتحّدث عنهم أو عن 

مشاعر اآلباء أو رسائل لهم.
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وبناء على ما سبق؛ جند أن أساليب ومضامني أدب الطفل العربي حتتاج للمزيد من النمو 

والتفتح إلغناء عالم الطفل وفتح آفاق كثيرة من الفهم والتخيل. فالواقع اآلن يؤكد أن األجهزة 

الرقمية واإللكترونية متثل جزًءا من حياة الطفل العربي وهو ما جعل أدب الطفل العربي يتبلور 

القصصية  املعلومات  خالل  من  إليه  ينقل  فيما  غالبًا  يتمثل  ما  وهو  تطورًا،  أكثر  شكاًل  ليأخذ 

األجنبية عبر األجهزة اإللكترونية أو حتى القنوات الفضائية. فما ميّيز جيل املعلوماتية عن غيره من 

األجيال هو التعّرف املبكر على التكنولوجيا، والقدرة على استخدام التقنية إلنتاج مجموعة متنوعة 

من احملتويات. انطالًقا من ذلك، يؤكد اخلبراء على فائدة استخدام األطفال ألجهزة التكنولوجيا 

املتطورة، وقيمتها في منوهم الذهني والنفسي واعتباره وسيلة لتنمية ثقافة الطفل العربي وضرورة 

عرض األفكار األدبية التي تتناسب وطبيعة املجتمعات العربية من خالل برامج الكمبيوتر والوسائل 

التقنية األخرى املتعددة والتي تفتح آفاًقا جديدة أمام األطفال لم تكن متوافرة من قبل. 

تطور أدب الطفل يف الدول العربية 
- يف مصـر: لقد كانت أول جتربة في العالم العربي إلنتاج أدب لألطفال هو ما متَّ في مصر 

التعليم في ذلك  الذي كان مسئواًل عن  الطهطاوي  قام رفاعة  باشا؛ حيث  في عهد محمد علي 

 Charles Perrault الوقت، بترجمة "حكايات األطفال" للكاتب الفرنسي املتقدم الذكر شارل بيرو

مكانته  يأخذ  لم  األطفال  أدب  أن  إال  املدرسي.  املنهج  في  القصص  قراءة  وأدخل  العربية  إلى 

احلقيقية في مصر وفي العالم العربي ككل إال في عشرينيات القرن املنصرم. 

 وكان ذلك على يد محمد الهراوي الذي كان أول من ألف كتبًا لألطفال خصيصًا. كما وضع 

كامل الكيالني هو اآلخر العديد من القصص لألطفال منها :"السندباد البحري" و"حكايات جحا" 

وأساطير احليوان". وقد اهتم بأدب األطفال أمير الشعراء أحمد شوقي الذي ترجم إلى العربية 

كتاب Les Fables de Lafontaine )خرافات الفونتني(. بيد أن أهم رواد أدب األطفال وأغزرهم 

إنتاجًا في الوقت الراهن على مستوى مصر والعالم العربي على وجه العموم، هو الكاتب املرموق 

األستاذ عبد التواب يوسف؛ حيث أثرى املكتبة العربية مبا يربو على 720 كتابًا لألطفال في شتى 

املجاالت. منها 595 طبعت في مصر و125 طبعت في بلدان عربية أخرى. 

- يف لبنـان : جاءت لبنان بعد مصر في تطوير أدب الطفل؛ حيث أنشئت مجالت مصورة 

خاصة باألطفال، وظهرت قصص موجهة لهذه الشريحة االجتماعية، من بينها قصص: "الوطواط" 

و"طرزان" و"سوبر مان" وغيرها.



145
مجلة الطفولة والتنمية -ع 32 / 2018

- يف سوريا : في سوريا كذلك جتلى االهتمام بأدب الطفل من خالل وضع قصص وأناشيد 
ومعزوفات ومسرحيات ظهرت حتت عنوان "ديوان األطفال". 

- يف فلسطني: حيث برز رائدان أوليا عنايتهما لتطوير أدب الطفل من خالل تأليف حكايات 
له. هما: الشاعر والباحث علي اخلليلي والكاتب عبد الرحمن عباد. 

أنشئت مجلة "سامر  الطفل؛ حيث  بتطوير أدب  - يف األردن: وجدت كذلك عناية ملحوظة 
عامر" التي اشترك في تغذيتها بالكتابات كل من أحمد حسن أبو عرقوب والشاعر محمد القيسي 

ومحمد شقير وفخري قعوار وغيرهم. 

واإلعالميني  والفنانني  الكتاب  من  جيل  السبعينيات  أوائل  من  ابتداء  ظهر  العراق:  يف   -
املهتمني بأدب الطفل في مختلف متظهراته. في مقدمة هؤالء كان الشاعران الكبيران معروف 

الرصافي والزهاوي؛ حيث كتبا أناشيد موجهة لألطفال. وأنشئت كذلك صحافة خاصة بالنشء 

وتلفزيونية  إذاعية  برامج  عن  فضاًل  و"مجلتي"،  "مزمار"  مجلة  مثل  مختصة  مجالت  في  متثلت 

األولى.  بالدرجة  األطفال  تستهدف 

- يف دول اخلليج: كما تنامى االهتمام بأدب الطفل في دول اخلليج ابتداء من أواسط القرن 
الكويت،  في  الصغير"  و"العربي  "سعيد"  مجلتي  مثل  بالناشئة  تعنى  مجالت  فأنشئت  املاضي. 

إضافة إلى مجلة "حسن" التي كانت تصدر عن دار عكاظ، ومجلة "اجليل اجلديد" في السعودية 

حيث برز كتاب لألطفال نذكر منهم - على سبيل املثال- عزيز ضياء وإسحاق يعقوب. 

- يف ليبيا: اشتهر كاتبان باهتمامهما بأدب الطفل هما يوسف الشريف ومحمود فهمي 
الشجاع".  "الراعي  نذكر منها قصة  اللذان أصدرا مجموعة قصصية لألطفال، 

- يف تونس: متيز كذلك بعض الكتاب بعنايتهم بأدب الطفل.لعل أشهرهم محمد العروصي 

اجليالني"  و"القاضي  نصيحة"  "أبو   : بينها  من  لألطفال  قصصية  مجموعات  عدة  كتب  الذي 

و"بوشنب". 

- يف املغرب: ظهر منذ بداية السبعينيات رعيل أول من الكتاب املهتمني بأدب األطفال، أنتجوا 
مجموعة من القصص منها: "السندباد الصغير" و"حكايات جدتي". وقد أنشئت هنالك مجالت 

خاصة بالطفل منها: مجلة "األنوار" ومجلة "أنيس" ومجلة "اإلرشاد". ومن أبرز الكتاب املغاربة 

الطفل ميكن ذكر : مصطفى غزال ومصطفى رسام ومحمد شفيق وأحمد عبد  بأدب  املهتمني 

السالم البقالي والعربي بن جلون. 

- يف اجلزائر : وجد أيضًا اهتمام كبير بترقية وتطوير أدب الطفل. وآية ذلك أن الشركة 
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الوطنية للنشر والتوزيع نشرت العديد من كتب األطفال ضمن ما عرف بسلسلة األدب "كاستور" 

وغيرها. 

ما متت  إذا  واالختالل  الضعف  بالغة  الطفل  أدب  العربية في مجال  الدول  وتبدو وضعية 

مقارنتها بالوضعية التي متيز أدب األطفال في البلدان املتقدمة؛ حيث إن تقارير اليونسكو ذات 

الصلة تظهر أن الرصيد العربي من اإلنتاج العاملي لكتب األطفال ال يتجاوز 1,1% على الرغم من 

وجود 35 مليون طفل عربي متعطشني للقراءة. 

أدب الطفل العربي يف ظل تحديات العوملة
وذلك  اخلاصة؛  ثقافتها  بل صنعت  الثقافة،  على  اخلاص  طابعها  بفرض  العوملة  تكتِف  لم 

"أدب  العوملي في مجال  املعيشة حاليًا. ويبدو أن االختراق  ثقافة احلالة احلضارية  تعبيرًا عن 

التربوي  نظامنا  يواجه  أكبر حتدٍّ  قد كشف عن  الكافي  االهتمام  نعيره  نكن  لم  والذي  الطفل" 

واالجتماعي. والتثقيفي 

وقد قام الكثير من الباحثني في مجال أدب الطفل بتحليل مدى تأثير العوملة على أدب الطفل 

بعد فتح جميع األبواب والنوافذ دفعة واحدة، والذي أدى لصراع احلضارات، متمثاًل في العادات 

املغايرة ملجتمعاتنا الشرقية وتقاليدنا وثقافتنا العربية، ومتطلبات املدينة الدخيلة علينا. حيث انتقد 

هؤالء الباحثون واألدباء جلوء الناشرين إلى البحث عن كتب ومجالت األطفال الرائجة في العالم 

الغربي، والقيام بترجمتها وتقدميها ألطفالنا مبحتواها ورسوماتها نفسه؛ وذلك نتيجة قلة اخلبرة 

بالكتابة لألطفال، أو لندرتها في العالم العربي، والتي أدت إلى نشر قيم تربوية غير مالئمة لنا، 

إلى جانب كون الكثير منها مرفوضًا من قبل البالد التي تصدر منها هذه املطبوعات. 

 - للطبيعة  اخلارق  الرجل  شخصية  أن  يرون  الباحثني  بعض  فإن  املثال،  سبيل  فعلى 

»سوبرمان« - و»الرجل األخضر« وبامتان وغيرها، هي جميعها شخصيات جتعل من صاحبها 

فهم خاطئ  إلى  يؤدي  الذي  األمر  وهو  البشرية.  للطبيعة  املطلق  الشر  أو  املطلق  للخير  ممثاًل 

والعدوان  التعصب  نوازع  لألطفال عن مجتمعاتهم واملجتمعات األخرى، بل رمبا يستثير فيهم 

نتيجة استخدام البطل في معظمها القتل والدمار؛ حتى يتمكن في النهاية من نصرة املظلومني 

واألخذ بأيديهم، وهذا النوع من القصص يؤدي إلى تأكيد قيم معادية لكل ما قامت عليه نظم 

الدول املدنية احلديثة، والتي ينبغي أن نعمل على ترسيخها في نفوس أطفالنا من احترام القانون 

ومحاكمة املخطئ واحلكم عليه، وتنفيذ هذا احلكم من قبل القضاء وسلطات األمن، وهو عكس ما 
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تقوم بغرسه قصة »سوبر مان« البطل الذي يحدد مقياس اخلير والشر.

دوافع  فهم  على  األطفال  تساعد  مبسطة  صورة  في  الطفل  أدب  تقدمي  ضرورة  ثم  ومن 

د على أهمية  اإلنسان وأسباب سلوكه ومدي تناسب ذلك مع مراحل الطفولة التي تقدم لها، وتشدِّ

اإلنسانية  احلياة  احترام  على  التأكيد  وكذا  لونه،  اختلف  مهما  لإلنسان  االحترام  قيم  ترسيخ 

واحلفاظ عليها وتقديرها وتقديسها مهما اختلف لون البشرة، وضرورة مراجعة قصص األطفال 

املترجمة وما تبثه من قيم ومبادئ مغايرة ملجتمعاتنا العربية وثقافتها وتنمية حب القراءة، والتي 

غابت في ظل سيطرة القنوات الفضائية وضرورة دعم الدولة للكتب.

وانطالقًا من أن الوسائط الثقافية كتكنولوجيا اإلعالم واالتصال تلعب دورًا كبيرًا في بناء 

ثقافة الطفل، حالّيًا، في أبعادها احلسية واحلركية واملهارية والقيمية، فقد أصبح من الضروري 

التلفون والفيديو واأللعاب اإللكترونية، أوعبر  الثقافة احملمولة عبر  القيام بتحليل مضمون هذه 

اإلنترنت؛ نتيجة لتباين مرجعياتها وحتليل آلياتها والقيم التي تنقلها للطفل العربي ومدى مالءمتها 

لطبيعة املجتمع العربي.

وهو ما دعا اخلبراء إلى ضرورة تفعيل دور األجهزة الرقابية التي تتمثل في إنشاء مجالس 

الفضائية، وصياغة  القنوات  برامج  ملراقبة  والنفسانيني  وجلان من االختصاصيني االجتماعيني 

األجيال  بناء سليمًا، وحتصني  ذاتيتها  وتبني  األجيال وضميرها  تعبر عن وعي  قيمية  منظومة 

واإلعالم،  واملدرسة  األسرة  بني  واإليجابي  الفعلي  التكامل  من خالل  اخلارجية  التأثيرات  ضد 

باخلبرات  تتسم  وثقافية  اجتماعية  تربوية  بيئة  إلعداد  واألهلية  الشعبية  املنظمات  دور  وتفعيل 

الفنية التي تنمي قدرات الطفل على التواصل مع اآلخرين وزيادة إنتاج أفالم تلفزيونية مخصصة 

لألطفال محلّيًا تتوافق مع طبيعة املجتمعات العربية واإلسالمية، ودراسة مضمون وخلفية البرامج 

املستوردة وحتليلها واختيار ما هو مناسب منها للمجتمع العربي . 

وإلى جانب التسليم بأهمية إدماج التطور التكنولوجي كوسيلة لتنمية إدراك الطفل وتفاعله 

بشكل إيجابي فيما يقدم إليه من أدب الطفل، فال بد على اجلانب اآلخر من تقدمي قصص أدبية 

تتناسب مع املستوى اإلدراكي واللغوي للطفل، والتركيز على حتديد األنواع القصصية املناسبة 

له، وهل حتقق في شكلها ومضمونها املقاييس املتفق عليها للقصة اجليدة، إضافة إلى حتديد 

الوسائل التي يقترحها التربويون واخلبراء إليصال القصة للطفل مبا يحقق األغراض املرجوة 

منها، وبشكل عام العمل على التقييم املستمر للقصة املوجهة للطفل في الوطن العربي، واحلموالت 

الثقافية التي حتملها مقارنة مبا هو معتمد في ثقافات أخرى.
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بعض املقرتحات للعمل على دعم أدب الطفل العربي وحمايتة من التعرض ألخطار 
العوملة:

العربي،  العالم  في  األطفال  أدب  توجية  حتاول  التي  والعلمية  التربوية  التوصيات  أهم  من   -

االهتمام بقصص اخليال العلمي، وهناك الكثير من احملاوالت في العالم العربي لترسيخ جذور 

هذا اخليال في أدب األطفال العربي ضمن إستراتيجية عامة لتقدمي موضوعات علمية في عالم 

يسيطر علية إجناز املعرفة.

- الحاجة الملحة إلعادة اهتمام الطفل العربى بالوسائل المطبوعة كالجرائد والمجالت خصوصًا 

تلك التى تستهدف األطفال؛ حيث أوضحت الدارسة تراجع معدالت قارئية األطفال العرب 

فى  للمذياع،  استماعهم  معدالت  انخفاض  وكذلك  واجلرائد(  )المجالت  المطبوعة  للوسائل 

مقابل ارتفاع ملحوظ فى معدل متابعتهم للتلفزيون وتصفح شبكة اإلنترنت؛ األمر الذى يتطلب 

دورًا أكبر لألسرة بعدم تجاهل الوسائل المطبوعة مثل اجلرائد والمجالت والكتب وتوفيرها 

للطفل وحثه على ااطالع عليها لما لها من تأثير كبير على ثقافة الطفل العربي.

- االهتمام بكتاب ومؤلفي أدب الطفل العربي لالرتقاء بهذا األدب، وجعله منافسًا لآلداب العاملية 

وتشجيع الدراسات التي تعني بأدب الطفل العربي ولغته ودعمها.

من خالل الدفع بالبحث العلمي الرصني في لغة الطفل وأدبه إضافة إلى تيسير عرض كنوز التراث 

العربي لألطفال وتسهيلها، عبر األعمال الفنية واالستفادة من املشروعات والنشاطات التي 

تدعم أدب الطفل في بعض الدول العربية، ونشرها في أرجاء الوطن العربي مثل مهرجان 

القراءة للجميع واملكتبات العامة واملتنقلة مبصر وغيرها من املشروعات املماثله بالدول العربية.

الكثيفة  - االستفادة من ارتفاع معدل استخدام األطفال العرب لشبكة اإلنترنت، ومشاهدتهم 

للقنوات التلفزيونية لصالح تنمية ثقافة ومعلومات الطفل العربى ومواكبة التطوارت العالمية 

مع  تتناسب  والتي  بالطفل  واخلاصة  العاملية  األدبية  باألعمال  االهتمام  خالل  من  الراهنة 

طبيعة املجتمات العربية بداًل من الوضع الحالى واخلاص مبيل الطفل إلى استخدام الوسائل 

للطفل  الفراغ فقط دون تحقيق استفادة حقيقية  للتسلية وقضاء وقت  التكنولوجية كمصدر 

العربى من تكنولوجيا االتصال، وبما يساهم فى النمو والتطور العقلي.

اإلنترنت  لشبكة  العرب  األطفال  تصفح  بترشيد  االهتمام  من  ملزيد  العربية  األسرة  حاجة   -

واستخدامها بالشكل األمثل مبا يعود بالنفع على التطور املعرفي والثقافي للطفل العربي؛ 

حيث أظهرت نتائج الدارسة أن نسبة كبيرة من األطفال العرب يقضون أكثر من ثالث ساعات 
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يومّيًا فى تصفح مواقع التواصل االجتماعى والمسابقات واأللعاب ومشاهدة األغانى وأفالم 

الكارتون، األمر الذى يتطلب تفعيل متابعة الوالدين لألطفال؛ حيث انخفضت نسبة متابعتهم 

ألطفالهم وهم يتصفحون المواقع اإللكترونية إلى 6.9% في ظل وجود العديد من املواقع غير 

األخالقية والتي تقدم مضامني العنف واإلباحية والتحريض على األديان واألعراق.

- تطوير مجالت األطفال العربية من حيث الشكل والمضمون وتعزيز الخصائص البصرية التي 

تصبح  وأن  والعشرين،  الحادى  القرن  طفل  وطبيعة  فكر  مع  يتناسب  بما  األطفال،  تجذب 

أداة لتنمية الطفل العربى فكرّيًا وثقافّيًا. وهو ما يتطلب من القائمني على أدب الطفل العربي 

االهتمام باإلخراج الفني للكتب والرسومات الداخلية للكتاب بحيث يتالءم مع مضمون القصة 

واجليل املقدمة له.

- االهتمام باملضمون التلفزيوني الذي يشهده األطفال؛ حيث غلب على معظمه اجلانب الترفيهي 

املصارعة  ملباريات  العرب  األطفال  متابعة  في  كما  العنيف  احملتوى  طياته  في  يحمل  الذي 

واألفالم التي تتضمن مواد عدوانية قد تؤثر في تبني الطفل العربي للعنف والسلوك العدواني 

جتاه أقرانه بوصفه أداة حلل املشكالت التي تواجهه في الوقت احلالي أو في املستقبل. ومن 

ثم ضرورة االهتمام بتطوير احملتوى األدبي الذي يتم عرضه من خالل اإلعالم العربي الذي 

يستهدف األطفال وبخاصة ذوو اإلعاقة وأطفال الشوارع.

 مما سبق يتضح أن واقع أدب الطفل العربي وما يواجهه من حتديات العوملة الثقافية قد أثر 

في قدرته على القيام بدوره في تربية وإعداد الطفل العربي نتيجة إلنفتاحه على الثقافات الغربية 

التي تأتي إليه من خالل ما تناقشه من ثقافات ال تتناسب وطبيعة املجتمعات العربية مما يكون 

له أسوأ األثر في تشكيل شخصية األطفال العرب وقيمهم وعقيدتهم. فالطفل عالم قابل للتشكيل 

بامتالكه  إذ  واحلاضر؛  املستقبل  على  كبير  رهان  وهو  املقصودة،  واألهداف  الرغبات  بحسب 

والسيطرة علي وعيه والتحكم في ميوله ميكن امتالك املستقبل والسيطرة عليه، فالطفل هو الغد 

القادم، فلنرسم هذا الغد. كما يجب أن نتكاتف ونسخر طاقاتنا وجهودنا جميعًا لنقدم ألطفالنا 

أدبًا وإعالمًا مبنّيًا على قيم وأخالقيات منبثقة من صلب حضارتنا وموروثنا اإلسالمي.

الهوامش:
املجلس العربي للطفولة والتنمية، )الطفل العربي في مهب التأثيرات الثقافية املختلفة(، دارالعلوم القاهرة   .1

.2009

أحمد عبد الكرمي الربيعي، الطفل املسلم ما بني املوروث احلضاري وخطر عوملة العصر ص 3و4.  .2
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فن رواية القصة لألطفال
للباحث األردني د. محمد فؤاد الحوامدة

 
عرض: د/ رضا عطية *

لئن كان األدب والفن عمومًا والرواية والقصة خصوصًا متثياًل مجازّيًا للواقع، قد يبدأ من 

الواقع ويحاكيه ويقوم على استلهامه ثم ما يلبث أن يتجاوزه أحيانًا كما في الفن والكتابة التي 

تنتمي لعوالم "الغرابة" أو ما ُعرف بكتابة "الواقعية السحرية" في األدب ال سيما الرواية- فإن 

عالقة الطفل بالفن والرواية والقصة وفنون "احلكي" متسي لها أهميتها البالغة في تشكيل وعي 

الطفل وتكوين ثقافته وبلورة وجدانه.

املعلوماتي والبث  الفن بإجماله واألدب بالضرورة تتجاوز رسالته مجرد اإلمداد  وملا كان 

املعرفي باعتبار أن النص- حسب مفهوم جاك دريدا فيلسوف التفكيك- هو آلة تقوم على إنتاج 

عدد النهائي من اإلحاالت؛ مما يجعل النص األدبي غير محسوم الداللة، فالنص- بحسب الطرح 

الدريدي- عائم في بحر من الدالالت احملتملة؛ مما يجعل املعنى في حالة "اختالف مرجأ" أو 

"مرجئ" كذلك، مبعنى أن النص اجلمالي ال يصل أبدًا إلى معنى نهائي- فإن قراءة األدبي وتلقي 

الفن عمومًا، وتلقي الطفل للفن واألدب خصوصًا ينمي فيه ثقافة التعدد والالأحادية؛ مما يسهم 

في إثراء الفكر اخلالق لديه القائم على تنوع املخرجات وتعدد احللول واملعاني. 

وإذا كان الفن الروائي والقصصي يعتمد على فعل التخييل في تشكيل عوالم احلكي، فإن 

ذلك يعمل على حتفيز وعي املتلقي من أجل مَتثُّل العالم الذي يصدره له الفن القصصي، وبالتالي 

فإن لفن الرواية والكتابة القصصية دورًا مهّمًا في إمناء قدرة الطفل على التمثل التخيُّلي لعوالم 

افتراضية حتاكي عالم الواقع، تتشابه مع عالم الواقع هذا وتختلف عنه في آن.

واملجاوز  الغريب  تتضمن  أن  الكتابة  لهذه  تسمح  متاحات خاصة  األطفال  كان ألدب  وملا 

ملنطق الواقع كأن تؤنسن احليوان واألشياء أو تقدمي أبطال خوارق يقومون بأعمال خارقة فإن 

* كاتب وباحث - مصر.
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الترميزي؛  أدب الطفل يؤسس ملا ميكن أن نسميه مألوفية الغرابة، كذلك فهو حافل باإلسقاط 

حيث ُتسقط املعاني والدالالت املتوخاة من احلكاية على أبطالها من احليوانات واألشياء املؤنسنة.

وفي هذا السياق سنعرض لكتاب فن رواية القصة لألطفال)1( للباحث األردني الدكتور محمد 

فؤاد احلوامدة مستعرضني أهم األفكار واحملاور الرئيسة التي وردت بهذا الكتاب.

مفهوم أدب األطفال
 )Children’s Literature( األطفال  أدب  ملفهوم  الدراسني  معظم  أن  إلى  الباحث  يذهب 

يدفعون بأنَّ "أدب األطفال القائم اليوم وفق األطر الفنية والشكلية ومراعاة احلالة االجتماعية 

والنفسية وغيرها هو أدب مستحدث وفرع جديد من فروع األدب الرفيعة مبا ميتلك من خصائص 

متيزه عن أدب »الكبار« مع أنَّ كاّلً منهما ميثل آثارًا فنية يتحد فيها الشكل واملضمون"

ثم يورد الباحث عددًا من التعريفات ألدب الطفل؛ منها تعريف فيشر )2005( الذي يذهب 

إلى أن "أدب األطفال ذلك النوع من األدب نثرًا أو شعرًا الذي يالئم في مضمونه وأسلوبه إدراك 

األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني اخلامسة حتى الثالثة عشرة تقريبًا، أما أسلوب هذا األدب 

فيكون سهاًل واضحًا خاليًا من التعقيد وحشد املشكالت، وال يتجاوز املفاهيم التي يدركها الطفل 

حسب منوه وقدرة استيعابه". )ص ص2٨- 29(.

كذلك - بحسب تعريف )رينولدز، 2014(- "يشير مصطلح أدب األطفال في اململكة املتحدة 

والواليات املتحدة إلى الكتابة املوجهة للقراء من سن صفر حتى 1٦ عامًا )أي منذ حلظة الوالدة 

وحتى السن التي يحق للشخص فيها ترك املدرسة بصورة قانونية(". )ص29(.

أهمية أدب األطفال
ألدب األطفال أهمية بالغة؛ ملا متثله مرحلة الطفولة من أهمية في تشكيل مستقبل اإلنسان 

وبالتالي مستقبل األمم والشعوب، وقد عدد الباحث مناحي أهمية أدب األطفال، ومنها:

- تسلية الطفل وإمتاعه وملء فراغه وتنمية هواياته.

- تنمية القدرات اللغوية للطفل بزيادة املفردات اللغوية لديه، وزيادة قدرته على الفهم والقراءة.

- تعريف الطفل بالبيئة التي يعيش فيها من اجلوانب كافة.

- تعريف الطفل بآراء الكبار وأفكارهم.

- اإلسهام في النمو االجتماعي والعقلي والعاطفي لدى الطفل.
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- تنمية دقة املالحظة والتركيز واالنتباه لدى الطفل.

- اإلسهام في تنمية الذوق اجلمالي لدى الطفل.

عليه  التي  والتقاليد  بالعادات  وتعريفه  الطفل،  لدى  السليمة  االجتماعية  االجتاهات  إيجاد   -

الظروف. مختلف  في  اتباعها 

- ترسيخ الشعور باالنتماء إلى الوطن واألمة.

- يساعد األطفال على أن يعيشوا مرة أخرى خبرات اآلخرين؛ ومن ثم تتسع خبراتهم الشخصية 

وتتعمق.

واملشكالت  األخرى  النظر  وجهات  شديد  بتعاطف  يشاركوا  لكي  لألطفال  الفرصة  يتيح   -

اآلخرون. يواجهها  التي  احلياة  وصعوبات 

- يوسع آفاق األطفال ويجعل منهم شخصيات متسامحة تتقبل الغير، وتتفهم ثقافته، وتشعر أّن 

أسلوبهم في احلياة ليس هو األسلوب الوحيد.

- ينمي عند األطفال ثروتهم اللغوية، ويبني عند كل منهم رصيدًا من املفردات والتراكيب التي 

تيسر له فهم ما يقرأ، وتسعفه عند الرغبة في التعبير. )ص ص39-3٨(.

مواصفات السرد املناسب لألطفال
ثمة اعتبارات يجب مراعاتها في الكتابة املوجهة إلى األطفال، وقد رصد الكتاب عددًا من 

هذه االعتبارات واملواصفات الالزمة للسرد املكتوب لألطفال ومنها:

- اختيار الكلمة؛ إذ يجب أن يراعي األديب املعجم اللغوي للطفل، وال بأس أن تكون بعض 

األلفاظ جديدة ولكن بعدد محدود.

- اختيار األلفاظ ذات الدالالت احلسّية والبعد عن الكلمات التي تعبر عن معاٍن مجردة.

- اللجوء للعبارات واجلمل القصيرة التي يستطيع الطفل أن يفهمها، كما أّنها تعكس اإلثارة 

وسرعة احلدث.

- االبتعاد عن االستعارات والكنايات واحملسنات البالغية غير املناسبة لعالم الطفولة.

- اللجوء إلى الصفات إلعطاء الطفل فرصة لتخيُّل ما يقرؤه.

- استخدام احلوار الذي يزيد من متعة السرد خصوصًا إن وّظف توظيفًا جيدًا وكان مناسبًا 
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لسمات الشخصيات. )ص ص91- 92(.

أساليب التشويق يف القصة
في الكتابة املوجهة للطفل ال بد أن تتمتع بقدرة ما على جذب الطفل وتشويقه بدءًا بغالف 

الكتاب وإخراجه الفني والطباعي، وثمة أساليب متنوعة للتشويق في كتابة القصة لألطفال منها:

- افتتاح القصة بأسلوب االستفهام الذي يتحدى الطفل حتدّيًا مثيرًا ليعرف اجلواب بنفسه، 

أو يتابع الكاتب ليقدمه له.

- استثمار الدعابة ملا تتمتع به من جاذبية خاصة عند األطفال.

م لهم اجلوامد كلها ناطقة شاعرة، مفكرة، كما  - األنسنة: جتذب األطفال إلى القصة؛ ألنها تقدِّ

يتصورونها ويحبونها.

- احلبكة القصصية: وتقوم على تصوير الصراع بني جانبني أو أكثر، ومع تصاعده ترتفع 

درجة االنفعال واملتابعة عند الطفل، وتكون احلبكة في أحسن حاالتها إذا بنى الكاتب قصته 

على أساس من احلركة، والفعل، واملواقف املثيرة أكثر من بنائها على السرد واإلخبار.

- إدخال شخصيات مثيرة أو محببة أو جديدة إلى القصة، سواء من العظماء أو من عالم 

احليوان.

- دخول القصة إلى عالم الطفل واهتماماته بحيث تصبح عنه وله.

- اخليال العلمي وغير العلمي.

في  احليوية  يبعث  والشعر؛ مما  والنحت  كالرسم  األخرى  الفنون  من جماليات  االستفادة   -

)ص ص92-91(. املمتع.  للتلقي  الطفل  شهية  ويفتح  النص، 

)Story telling( مفهوم رواية القصة
يورد الباحث رأيًا للدكتور نزار جنار بأّن "األطفال مغرمون وشديدو التعلّق بالقصة، فهم 

إليها، ويقرءونها بشغف، يحلّقون في أجوائها، ويندمجون مع أبطالها، يتعايشون مع  يصغون 

أفكارهم، ويتخّطون مع كل قصة أبعاد الزمان، ويتجاوزون احلاضر إلى املستقبل، وقد ينتقلون 

إلى مختلف األمكنة، متجاوزين الواقع.. واألطفال منجذبون دائمًا أمام حوادث القصة، ووقائعها 

د لهم الطواف على أجنحة اخليال، وارتياد عوالم لم يعرفوها من قبل".  وشخصياتها؛ وهذا ما ميهِّ

)ص97(.

أما عن أهمية رواية القصة لألطفال، فإنها تتيح للراوي فرصة التأثير في الطفل باستخدام 
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التأثيرات الصوتية في إبراز مواقف القصة وشخصياتها. )ص ص97- 9٨(.

كما يرى ليبمان )lipman,2005( أنَّ رواية القصة عملية تفاعلية تتضمن راويًا يروي القصة 

وجمهورًا يستمع إليها )األطفال(. )ص9٨(.

ويخلص الباحث إلى أن "الهدف من رواية القصة هو إمتاع األطفال وإدخال السرور إلى 

نفوسهم.. لذلك ينبغي على الراوي:

- أن يسرد القصة بشكل متواصل كي ال ُتقطع تتاُبع الّسرد وهو ما من شأنه أن يصرف انتباه 

األطفال عن اإلصغاء ويعيق تركيزهم في القصة.

- من احملبذ إخبار األطفال بأّنه سيتاح لهم توجيه األسئلة واإلجابة مع نهاية رواية القصة. 

)ص9٨(.

مراحل رواية القصة لألطفال
يعرض الباحث للمراحل التي يجب أن متر بها عملية رواية القصة لألطفال، وتتمثل في:

أواًل- مرحلة اإلعداد:
اختيار القصة املناسبة؛ فمن املعروف أّن لكل مرحلة منائية مير بها الطفل خصائص عقلية 

ولغوية تختلف بالضرورة عن املرحلة التي تسبقها أو التي تليها، فاألطفال بني الثالثة والسابعة 

في الغالب مييلون إلى القصص التي تراعي امتزاج اخليال بالواقع الذي يعيشه الطفل، فالقطة 

والكلب عنصران من عناصر الواقع الذي يراه الطفل، أما حديثهما فهو غير مألوف لديه، ومع 

ذلك فهو يقبله ألنه يشبع رغبته في اخليال غير البعيد عن واقع بيئته. ومييل األطفال بني السنة 

الثامنة والثانية عشرة إلى قصص املغامرة، واجلرأة، والتعرُّض لألخطار.

ثانيًا- مرحلة التقدمي:
وال  عليها،  مرغمًا  ال  القصة  لتلقي  مهيئًا  الطفل  يكون  أن  يجب  االستهالل:  -التهيئة وحسن 

غيرها. بشيء  منشغاًل 

- مدخل الراوي في عرض القصة مهم فيمكن مثاًل أن يقول:

- هذه قصة أخبرتني بها جدتي حينما كنت صغيرًا، ميكنكم أن تنصتوا إليها.

- عرض صور أو مناذج لشخصيات القصة.

- إلقاء أسئلة على األطفال تتصل مبوضوع القصة.

- يفضل جلوس األطفال بالقرب من بعضهم كمجموعات، ويفضل أن يجلس األطفال في شكل 
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نصف دائري.

ثالثًا- مرحلة رواية القصة:
)مرحلة حتويل اجلمل الكالمية إلى جمل حركية أيضًا(

- عرض عنوان القصة واسم مؤلفها ثم الشروع في روايتها.

- التحكم مبهارة في طبقات الصوت في أثناء رواية القصة تعتبر عاماًل فّعااًل في إحداث تأثير 

نفسي انفعالي على األطفال.

- ضرورة االنتباه في أثناء رواية القصة إلى الوقفات القصيرة بواسطة الفواصل.

- تقبل مقاطعة األطفال في أثناء رواية القصة: من املتوقع عند سرد قصة لألطفال أن حتدث 

مقاطعة منهم لساردها بني احلني واآلخر، وعلى الراوي أن يتقبل ذلك، فقد يسأل طفٌل: ملاذا 

لون الدب الصغير بني؟ يجب على الراوي أن يتقّبل املقاطعة واإلجابة عن السؤال بصبر.

- رابعًا- مرحلة إنهاء القصة:

- إنهاء القصة مهم متامًا مثل تقدميها، واألطفال يتشوقون ملعرفة كيف انتهت.

خامسًا- مرحلة ما بعد االنتهاء من رواية القصة:
تعد مرحلة ما بعد االنتهاء من رواية القصة مرحلة مهمة جّدًا، فهي مؤشر ملدى فهم األطفال 

بعد  ما  إجراءات  وتتمثل  اإلبداعية،  قدراتهم  لتنمية  فرصة  وهي  بها،  جاء  ملا  واستيعابهم  لها، 

االنتهاء من رواية القصة في:

- ميكن سؤال األطفال عن أفضل شيء أحبوه في القصة ورأيهم في الشخصيات واألحداث.

- تكليف األطفال باقتراح عناوين للقصة.

- تكليف األطفال بتلخيص القصة.

 - تكليف األطفال بإعادة رواية القصة.

- تكليف األطفال بتمثيل بعض أحداث القصة.

- استكمال أحداث ناقصة بوضع نهاية مناسبة للقصة. )ص ص104: 10٨(.
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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 اثنــني مــن احملكمــني، 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 الباحثــني 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 نســختني 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.

1 
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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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