
____________________________________________________________  

141 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

)٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية   

  
  

  ثقافة الطفل:  ملف العدد
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  اإلبداع وثقافة الطفل
  م عيدـمحمد إبراھي. د   

  
  ثقافة الطفل العربي بين الراهن والمستقبل

  ةــــواجــم الخــثـھي. د   

  
  الخصائص النفسية والسلوكية لمسرح الطفل العربي

  احـــالفت سھير عبد. د   
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  إلبداع وثقافة الطفلا
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  *د إبراهيم عيدــمحم. د
 

  مقدمة
يولدون وهم مزودون بقدرات عقلية فالناس ! اإلبداع أعدل األشياء قسمًة بين البشر

متميزة، وبإمكانات تتواصل بغير انتهاء، وبمواهب شتَّى، وبخيال خصب، بيد أن هذه 
القدرات، وتلك المواهب وهذه اإلمكانات تظل خبيئًة طيَّ النفس، تحتاج لمن ُيْخرجها من 

  .حيِّز الكمون إلى حيز التحقق الخالق في الواقع
نسق تعليمي متميز، يتجاوز حدود الحفظ والتلقين واالتباع وهذا التحقُّق مشروط ب

واستظهار المعلومات، إلى الفهم والتأويل وٕانتاج المعرفة واإلبداع، وبيئة ثقافية محفِّزة على 
اإلبداع، وٕامكانات اقتصادية ُمهيِّئة لإلبداع، ومساِعدة على تفجير الطاقات الكامنة، ومجتمع 

  .ًنا للموهبة والقدرة واإلمكانيةيشجع على اإلبداع ويقيم وز 
ولعل القاسم المشترك في عالم اإلنسان يكمن في اإلبداع، فاإلبداع فينا، هو نحن، هو 
اإلنسان بما هو إنسان، واالختالف ليس في جوهر اإلبداع، ولكن في درجته، التي ال تتحقق 

نساني يتجلى في ثراء إال من خالل اإليمان بأن اإلنسان إمكانية مفتوحة تنطوي على وجود إ
نفسي وعقلي ممتلئ، مفعم باإلمكانات والقدرات، وأن العقل اإلنساني واحد، ومن َثمَّ فحضارة 

  .اإلنسان واحدة، بيد أن ثقافته متعددة
بة لإلبداع ومحفزة له، ولهذا  والعقل قادر على الرحيل والسكن حيث تكون البيئة ُمخصِّ

ينية چخر، ومن موقع إلى آخر، تغيًرا لم يكن للفروق التغيرت مواقع الحضارة من مكان إلى آ
  .فيه أي دخل

يني لم يكن مسئوًال ال عن تفوق العرب في األبحاث چإن الفرق ال: يقول ماينارد سميث
  .العلمية بالمقارنة مع أوروبا قبل ألف عام، وال عن انقالب هذا الوضع

ي، يصبح اإلبداع مطلًبا ال چوفي عصر ِسَمُته األساسية أنه عصر العلم والتكنولو 
مناص منه، لمن أراد أن يجد لنفسه موقًعا متميًزا على خريطة عالم يتقدم من خالل َوثَبات 

  .علمية كيفية تتجاوز كل قدرة على التنبؤ

                                                            

 *
  كلية التربية جامعة عين شمس، أستاذ الصحة النفسية 
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واإلبداع في صميمه تجاوز للمألوف، وهذا التجاوز ال يتحقق إال من خالل االهتمام 
وية في المجتمع الكوكبي الجديد، حيث األطفال فيه هم قادة بتعليم الطفل، باعتباره حجر الزا

  .المستقبل في إحداث التغيير المطلوب
وال يتأتَّى ذلك إال عن طريق تعليمه وتدريبه على إنتاج المعرفة، بدًال من تدريبه على 

  .أن يكون مستهلًكا للمعرفة
صاب آينشتاين عندما وٕانتاج المعرفة يحتاج إلى إطالق العنان لخيال أطفالنا، وقد أ

  .، وما نظرية النِّْسبيَّة إال نتاًجا لخيال خصب ممتلئ بالقدرة واإلمكانية)العلم ثمرة للخيال: (قال
وعندما نسمح ألطفالنا بالدهشة، التي هي جوهر اإلبداع، وال نقهر في داخلهم روح 

زوع صوب البحث التساؤل، وال نضع حدوًدا لتعطشهم المعرفي، وال ُنْحبط في داخلهم أي ن
  .نكون قد عمَّقنا ثقافة الطفل ،والتنقيب واالستكشاف

عندما نفعل ذلك نكون قد بدأنا بوضع الجذور الجنينية لجيل بمقدوره أن ُيْحدث التغيير 
  .ثقافة طفل قائمة على اإلبداعمن خالل  ،اإلبداعي المطلوب

اآلراء أمر مشروع، فال  ويحتاج اإلبداع إلى ُمناخ علمي يقوم على التسامح، حيث تعدد
توجد إجابة واحدة صحيحة ومطلقة، وال أنموذج فكري راسخ ال يمكن تغييره، وال تفكير قطعي 
ة لها حجة مضادة، وكل سؤال من الممكن أن يتحول إلى  صارم ال بديل عنه، فكل ُحجَّ

  .إشكالية تستلزم حلوًال متعددة
  

  في معنى اإلبداع
  !بين البشر اإلبداع أعدل األشياء قسمًة 

ذلك . ية أيًضاچهذه الفكرة تستمد مقوماتها من تصورات فلسفية ومعرفية ونفسية وبيولو 
في الوجود اإلنساني قد اسُتخدمت على أنحاء  Potentialitiesأن فكرة وجود إمكانات كامنة 

  . هشتى، للبرهنة على أن الوجود اإلنساني، وجود َثِرّي في محتواه فسيح في قدراته وٕامكانات
كعنصر فعَّال يكمن في  Elemental forceأن ثمة قوة عظمى ) ١٩٧٠(يؤكد أدلر 

والنزوع نحو الكمال والتكيُّف  Superiorityفي سعيه نحو العلو  ،داخلنا وراء التطور اإلنساني
، Creative selfالفعال مع المتطلبات الكونية، وُتسمى هذه القوة العظمى بالذات المبدعة 

ال نملك إال قوة دفع ذواتنا المبدعة نحو الكمال، وهذا راجع إلى أننا ال نملك  مؤكًدا أننا
  ).٢١٣ص (الحقيقة المطلقة، ولذلك فنحن مجبرون على التأمل في مستقبلنا ونتائج أعمالنا 

ويؤكد أدلر أنه من العيب إقامة علم نفس يستند على الدوافع فقط، دون أن نأخذ في 
  .لدى الطفل والتي توجه دوافعه نحو غايات ممتلئة بالمعنىاالعتبار القوة المبدعة 
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أن ثمة منبًعا جوهريًّا للطاقة كامن في الوجود اإلنساني، وأنه ) ١٩٦٣(ويوضح روجرز 
يمكن تحديده تصوُّريًّا بأنه النزعة إلى اإلنجاز، وٕالى تحقيق الذات، وٕالى استمرارية الذات 

  ".Enchancement"وتعظيمها 
أن في داخلنا نزعة مهيمنة ) ١٩٦١( Leckyمنحى أكد ليكي وعلى نفس ال

Sovereign tendency وأن كل الظواهر النفسية ال تخرج عن كونها مخططات لهذا السعي ،
  ).١٩٢ص (الفردي صوب الوحدة واإلبداع وتماسك الذات 

، وهو حائز على )١٩٦٦(، Albert Szent Gyoergyiي چيور چويقول ألبرت سزينت 
ثمة حافز فطري في المادة الحية، من شأنه أن : "يةچبل في العلوم الفيزيائية والبيولو جائزة نو 

  ).١٥٧ص" (يدفعها نحو كمال ذاتها
أنتلخيا "سواء أطلقنا عليه  –وهذه اآلراء المتعددة تعني أن ثمة شيًئا ما في داخلنا 

Entelechy " د"، أو "الذات المبدعة"أو أو الدافع المهيمن أو " ةاألنماط األوائلي"أو " التفرُّ
يدفعنا إلى تحقيق الذات وتوكيد اإلمكانات والسعي إلى الكلية والتناغم الفعَّال  –تحقيق الذات 

د   . مع الكون والتفرُّ
الطبيعة اإلنسانية صرح من الطاقات الكامنة، التي ) ١٩٨٧( Maslow" ماسلو"فعند 

ة، قاسم مشترك بين الناس جميًعا، وأنها تتجه صوب النمو اإليجابي، وأن هذه الطاقات الكامن
 Commonمشتركةتبدو واضحة في إمكانية اإلنسان على اإلبداع، فاإلبداع خاصية 

Attribute  ،كامنة فينا، نولد ونحن مزودون بها، فمن الطبيعي أن تنبت األشجار أوراقها ،
  .(*)وأن تحلق الطيور، وأن يبدع اإلنسان
ريف معنى اإلبداع إلى درجة يصعب الوصول إلي تعريف وتتعدد اآلراء وتختلف في تع

ثري في محتواه، متعدد  –محدد لمعنى اإلبداع، وهذا مردود إلى أن اإلبداع كظاهرة إنسانية 
النفسية، وسماته االنفعالية التي قد  هفي جوانبه، إذ ترتبط به قدرات الفرد العقلية، ودوافع

قدرة على توجيه الذات واإلحساس بالتفرد واالعتداد يتحدد بعضها في التوازن االنفعالي، وال
  .بالنفس واالنفتاح على الخبرة لتحقيق التواصل بين المبدع وعالمه

  .ولعلَّ في الكشف عن معنى اإلبداع في أصوله اللغوية ما يوضح القصد منه
اإلبداع إيجاد ه َبْدًعا، بدأه وأنشأه على غير مثال سابق، و َبَدَعُه َيْبِدعُ : اللغة العربيةفي 

المعجم . (هو إخراج الشيء من العدم إلى الوجود: شيء غير مسبوق من العدم، وقيل
  ).٤٣ص  ،١الوسيط، ج

                                                            
(*)

 It is natural that trees sprout leaves, birds fly, and human creates. 
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أي يوِجد ما هو  ،Creareمشتق من اللفظ الالتيني  Createوفي اللغة اإلنجليزية لفظ 
وهبه، ص مراد (. أي ما كان غير مألوف ،orginalisأصيل، واألصيل في اللغة الالتينية 

٥٣.(  
ويتَّصف الفعل المبدع بسمات؛ لعل من أهمها ما ذكره كل من جيلفورد وتورانس، والتي 

  .المرونة واألصالة واالستمرارية والطالقة والحساسية للمشكالت: تمثَّل بعضها في
ويتصف المبدع بصفات عقلية وانفعالية؛ لعل من أهمها الميل إلى المخاطرة واقتحام 

ل تناقضات نفسه، والثقة في نفسه وفق قدراته، وتقبُّله لذاته وتقديره لها بفاعلية المجهول وتحمُّ 
  .وتوكيدية واتزان

تصوًرا لإلبداع ) ١٩٩٣(وضع جاردنر " Creating Mindsالعقول المبدعة "وفي كتابه 
ل التي تتمثل في العالقة بين الطف Interrelationshipsوتنميته يؤكد على العالقات المتبادلة 

  .والعلم، والعالقة بين الفرد وعمله، والعالقة بين الفرد واآلخرين في عالمه
يكاسو پوثمة قضيتان مهمتان انبعثتا عن دراسة جاردنر التحليلية لحياة فرويد، 

Picassoنسكي ڥ، استراStravinskyالقضية األولى تتمثل في . جراهام، وغاندي. ، إليوت
التي كانت تحيط بالمبدع، والقضية الثانية تتمثل  affective دور القوى االجتماعية والوجدانية

يتساوى في ذلك ما يقوم . في التضحيات التي قدمها المبدع في سبيل ما يقوم به من عمل
ر . بعمل علمي أو إبداعي وفني وموسيقي أو روائي أو سياسي فكانت طرائق غاندي للتحرُّ

  .مفاجأة الخالقة في عصرهواالستقالل تتسم بقدرة إبداعية لها طابع ال
 مرهـــف، وبحـــسٍّ  مشـــبوبة بعاطفـــة عتـــيتم م،َهـــلْ مُ  شـــخص المبـــدع بـــأن االعتقـــاد ســـادقـــد و 

 إلهـام اإلبـداع وأن اإلبـداع، علـى محدودة غير وقدرة اذ،نفَّ  وٕادراك حادة، وبصيرة اح،لمَّ  سدْ وحَ 
  .المبدع على يهبط مفاجئ

 وفـي. واإللهـام الجنـون بـين الالتينية اللغة أو اليونانية في لغوي فرق يوجد ال أنه والواقع
 فـإن هنـا ومـن المجنـون، وهيـاج المبـدع حمـاس إلـى يشـير mania لفـظ القديمـة اليونانيـة اللغـة

 أن وفكـرة العبقريـة، فكـرة تكـوين فـي بوضـوح أسـهم قـد والجنون اإللهام بين التمييز في اإلخفاق
  ).٣٧٧ ص ،١٩٧١ وهبه، مراد( مجنون العبقري

ــ ــالمُ  بوصــفه اإلبــداعى معنــ يفســر العلمــاء مــن آخــر فريــق ةوثمَّ  لقــدرات الختاميــة لةحصِّ
 ،همبدعـ عـن وجـوده فـي ينفصـل إبـداعي نـاتج فـي تتمثـل والتـي ، النفسـية ودوافعـه العقلية الفرد

 روجـــرز يـــرى فلهـــذا والمطلـــق، بيْســـالنِّ  ضـــوء فـــي ةدَّ الِجـــ معنـــى تفســـير فـــي يختلفـــون ولكـــنهم
  .البيئة مع الفرد تفاعل نتيجة يحدث ا،نسبيًّ  جديد إنتاج هو اإلبداع أن) ١٩٥٩(
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 الخـتالف المعـاني، مختلفة الجوانب، متعددة مركبة ظاهرة اإلبداع أن يتضح سبق ومما
  .المجال هذا في والعلماء الباحثين لدى الثقافية رطُ األُ 

 لكـل همتـينم ينحقيقت على يتفقون أنهم إال ،لإلبداع محددة معانٍ  وضع في التباين هذا ورغم
  :إبداعي إنتاج

  .قيمة له يكون وأن ا،جديدً  يكون أن
 استحســـــانات عبـــــر تتأكـــــد والتقـــــدم، التطـــــور اســـــتحال وٕاال مطلقـــــة، غيـــــر نســـــبية ةدَّ والِجـــــ
 أي اإلبــداعي، اإلنتــاج داللــة تكــون مَّ ثَــ ومــن معينــة، مواقــف وضــمن معــين زمــن فــي الجماعــة،
 اإلنســـان حيـــاة فـــي وٕاســـهاماته وداللتـــه جـــدواه حيـــث مـــن الكيـــف، تعنـــي الشـــيء وقيمـــة قيمتـــه،
  .اإلبداع يكون وحده مِّ بالكَ  فليس مثَ  ومن .العلمية أو والفنية الفكرية

واألداء اإلبداعي يتوقف على المبدع وال يقوم إال من خالله، بوصفه الكائن الوحيد الذي 
سـمات انفعاليـة تميـزه ويتميـز هـذا الفـرد المبـدع ب. يصبو دائًمـا إلـى أن يكـون غيـر مـا هـو عليـه

  :عن غيره ويستوجب أداؤه اإلبداعي متطلبات؛ لعل من أهمها
االنفتاح على الخبرة بغير جمود أو تعصُّب، بل بتسامح وقبول اآلخـر والتقـويم الـداخلي، 

وتلـك . وأخيـًرا القـدرة علـى التعامـل الحـر مـع المفـاهيم والعناصـر. حيث القدرة على النقد الـذاتي
  .ة المجتمعمن خصائص ثقاف

هــل ثمــة عالقــة بــين اإلبــداع والثقافــة؟ ولإلجابــة ال بــد مــن تحديــد :وهنــا ُيثــار ســؤال 
  :Culture القصد من الثقافة

وقـد يرجـع هـذا الغمـوض إلـى  ،ومـن أشـدها غموًضـا ،الثقافة من أكثر الكلمات اسـتخداًما
  .تعدد معاني الثقافة وتباينها في كثير من األحيان

ـــ ـــَد أن األمـــر ال ـــزه وتبلـــور معتقداتـــهذي ال ريـــب فيـــه أن لكـــل مجَبْي وقَيمـــه  تمـــع ثقافـــة تمي
  .يةچومبادئه وعالقاته االجتماعية وأنماط سلوكه وتحيُّزاته األيديولو

غيـر أنهـا تتبـاين  ،وقد تتشابه بعض المجتمعات في بعض أشكال الثقافة وأنماط السـلوك
  .عند فحص الخصوصيات المميِّزة لهذه الثقافة

ما يعين على  ،في استخداماتها اللغوية" ثقافة"الكشف عن منابت كلمة " ولعلَّ في
 ،أما ثقف الشيء. بمعنى صار حاذًقا َفِطًنا ،من ثََقَف ثقًفا" ثقافة"فكلمة  ،استجالء القصد منها

ومن َثم فإن الثقافة هي  ،أدبه وهذبه وعلمه ،ثقَّف اإلنسان ،فمعناه أقام الُمعوجَّ منه وسوَّاه
الالتينية ومشتقاتها  Culturaواشتُقت كلمة  ،والمعارف والفنون التي ُيطلب الحذق فيهاالعلوم 

وهي تعني في  ، Colo era uicultumفي اللغات األوروبية الحديثة من الفعل الالتيني 
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  ).٢٢ص ،٢٠٠٢،محمد إبراهيم عيد".(Cultsوالعبادة  Agricultureاألصل الِفَالَحة 
بـل همـا فـي الواقـع  ،كلمـة ثقافـة ليسـا متناقضـين أو متباعـدينوهذان المعنيـان مـن أصـل 

 ،وتهــذيب تربتهــا ،ففالحــة األرض تعنــي العنايــة بهــا ،يمــثالن الــركنين األساســيين لمعنــى الثقافــة
ــة صــقل العقــل ،وتهــذيب أشــجارها ورعايــة براعمهــا  ،وعلــى الجانــب اآلخــر تــنهض الثقافــة بَمهمَّ

وذلــك هــو ". شــحذ الطاقــات الخالقــة علــى اإلبــداع"و. ويروتهــذيب الــنفس وتنميــة األخــالق والتنــ
  ).٢٠٢ص ( ١٩٦٥ ،Websterالمعنى الوارد في معجم ويبستر

وتتضــمن الثقافــة ســواء فــي أصــولها اللغويــة العربيــة وفــي اللغــات األخــرى مجموعــة مــن 
ن هــذه فبــدو  ،واإلتقــان ،والفطنــة والتقــدم ،والجمــال ،والطهــارة ،يتمثــل بعضــها فــي اإليمــان ،القــَيم

  .القيم ال يمكن لإلنسان أن يفلح في زراعة األرض أو العبادة بشعائرها وأماكنها
 ،تقــف الثقافــة عنــد المســتوى الرفيــع مــن التكــوين اإلنســاني ،ومــن هــذه االشــتقاقات اللغويــة

أو بأنهــا مــا ينتجــه  ،مــن حيــث هــي صــقل للــذهن وتهــذيب للســلوك وتنميــة أخالقيــة وروحيــة لــه
  .وتكون وظيفتها إعداد وتهذيب وصقل للروح والعقل مًعا ،إلنسانيالعقل أو الخيال ا

يتصـــف بـــه اآلحـــاد مـــن النـــاس الـــذين يمثلـــون النخبـــة  ،وهـــذا المعنـــى مـــن معـــاني الثقافـــة
ُسـُموًّا بـالتكوين العقلـي  ،أو القاطرة التي عليها أن تجرَّ بـاقي العربـات إلـى أقصـى حـد ،الممتازة

وٕاشــــراقاته الروحيــــة  ،الــــذي يتمثــــل فــــي إبداعاتــــه الخالَّقــــة ذلــــك ،والروحــــي واألخالقــــي لإلنســــان
  .وصروحه العلمية التفسيرية

مرتبطــة بهــم ارتباًطــا عضــويًّا  ،وتظــل هــذه الجوانــب المضــيئة قائمــة بشــخوص مبــدعيها
  .بغير افتراق

والــذي يتضــح فــي تعريــف تيلــور  ،والوجــه اآلخــر للثقافــة يتمثــل فــي الجانــب االجتمــاعي
Taylor)ذلـك "ويـنصُّ علـى أن الثقافـة  ،و تعريف شائع على المستوى االجتمـاعيوه ،)١٨٧٠

الكل المركَّب الذي يتضـمن المعرفـة واالعتقـاد والفـن والقـانون واألخـالق وأيـة قـدرات أو عـادات 
  ).٤٦ص"(يكتسبها الفرد بوصفه عضًوا في المجتمع

المركــب الــذي يتــألف ذلــك الكــل "وعلـى هــذا المنحــى قــدم بيرســتد تعريفــه للثقافــة باعتبارهــا 
  ).٢٥ص"(أو ننهض بعمله أو نملكه كأعضاء في المجتمع ،من كل ما نفكر فيه

أن العنصـر الـرابط فـي كـل  ،وعلى نحو أكثر توضـيًحا لعناصـر الثقافـة فـي تكـوين األمـة
ومــن جهــة أخــرى فــإن العناصــر الموحــدة لألمــة هــي اللغــة واألخــالق والقــوانين  ،أمــة هــو الــدين
وهـذه المجـاالت فـي كـل أمـة ال بـد وأن  ،يـةچتصادية والعلوم والفلسفة والتكنولووالمؤسسات االق

دة   .وكلها ُيطلق عليها لفظ ثقافة ،تكون متَّسقة وموحَّ
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وأن الثوابـت الجغرافيـة والمتغيـرات  ،وٕان اللغة جوهر الحياة االجتماعية في جميع أنحائها
ر لعناصر الثقافـة األخـرى كافـة فـي تميُّـز التاريخية في تفاعلها مع المكان تمثل بوتقة االنصها

  .فريد ال إشراك فيه
االتجاهــات "للثقافــة بأنهــا ) ١٩٨٢(ويقتــرب مــن هــذه التعريفــات تعريــف معجــم ُأكســفورد 

كمــا تــنعكس فــي الرمــوز اللغويــة واألســاطير وأســاليب الحيــاة  ،والقــيم الســائدة فــي مجتمــع معــين
  ).٢٣١ص" (ياسيةومؤسسات المجتمع التعليمية والدينية والس
والتـي  ،يمثـل نقطـة البـدء فـي حيـاة اإلنسـان الواعيـة ،وهذا الجانب االجتماعي من الثقافة

بفضـل  ،يكتسبها اإلنسان بما تنطوي عليه من قـَيم وأسـاليب حيـاة ولغـة ورمـوز وعـادات وُعـْرف
  .بفعل التنشئة االجتماعية والتعلُّم ،وجوده داخل المجتمع

وفـي حركتـه  ،في المكونات الفريدة لثقافة المجتمع فـي سـلوكه وينعكس هذا الكل المركب
  . عالقاته االجتماعيةية و چزاته األيديولوووجوده وتحيُّ 

  
  :ثقافة الطفل

وأن وجــوده منفــتح  ،أي كيــان فــي حالــة مــن النمــو المتواصــل" كيــان فــي صــيرورة"الطفــل 
وهــو  ،فــي اقتحــام المجهــول والرغبــة ،ولهــذا فــإن الطفــل الصــغير يتَّصــف بالتلقائيــة ،غيــر مغلــق

فإنـــه يســـتطيع أن يســـتثمر طاقاتـــه  ،وٕاذا ســـمحت لـــه الظـــروف ،يـــتعلم مـــن البيئـــة المحيطـــة بـــه
  .الخالَّقة في سن مبكرة 

ومــا إن بلــغ  ،ون ســتيوارت ِمــل دراســته لــآلداب اليونانيــة وهــو فــي ســن الثالثــةچلقــد بــدأ 
أفالطــون الســت األولــى وتفجــرت الثامنــة حتــى كــان قــد قــرأ كــل مؤلَّفــات هيــرودوت ومحــاورات 

  .إمكاناته اإلبداعية في سن مبكرة
وال يجعـــل غيـــره مـــن  ،ون ســـتيوارت ِمـــل يبـــدع وهـــو صـــغيرچـــفمـــا الـــذي يجعـــل طفـــًال ك

  األطفال يصلون إلى ذلك؟
رة لإلمكانات ،السبب يكمن في البيئة المولِّدة لإلبداع   .الدافعة إلى المعرفة ،المفجِّ

المـتخم بالصـور  ،عيش ما يمكن تسميته بجيل الشاشة الصغيرةوماذا عن أطفالنا ونحن ن
  .المرئية والذى شاهد آالف الساعات من البرامج التلفزيونية

ومــن ثَــم يصــبح علــى اإلعــالم أن يكــون فــي  ،بيئــة تربويــة للطفــل) التليفزيــون(لقــد أصــبح 
  .يا المعلومات وحرية التعبيرچخدمة قضايا التعلُّم وتكنولو

  :لعل من بينها، شأنها تعميق ثقافة الطفل وثمة مناٍح من
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  : Enrichment approachالمنحى اإلثرائي
 (Vernon، Adamson، & Vernon. 1977 P. 180)" رنونڥرنون وآدامسون و ڥ"يبرز 

  :وذلك على النحو التالي ،عدة أركان تتضمن أساسيات برامج اإلثراء الموجهة لألطفال
  .ية والتجريبيةالتأكيد على األنشطة االبتكار   -١
  .التأكيد على تنمية مهارات االستقصاء والبحث والتعلم  -٢
  .ا المبادأة واألصالةمل االستقاللي، متضمنً االتع  -٣
  .معايير عالية لإلنجاز  -٤
  .توفير الفرص المواتية للقيادة وللتوافق االجتماعي  -٥
  .م بقدرة الطفل وتنميتهاااالهتم  -٦
  .ة متجددةتعريض األطفال لخبرات حي  -٧
  .تبع بشأنها من إجراءاتالمرونة في تنظيم أنشطة وخبرات األطفال وفيما يُ   -٨
  .القراءة واتساعها  -٩
  .االهتمام بالبيئة المحلية وبتنمية المسئولية حيالها  -١٠
  

  The Enrichment Matrix Model:  نموذج المصفوفة اإلثرائية
جامعة  –، بكلية المعلمين (Tannebaum، 1986)" أبراهام تاننباوم"يقدم هذا النموذج 

األطفال الذين ُيْبدون  nurturing potentialitiesوهو نموذج ُصمم لرعاية إمكانات . كولومبيا
" حتمــــــــية تربــــــــوية"دالئل مبكرة لإلبداع والموهبة، كما صمم على أساس أن يكون 

educational imperative ـاط اختيـــــــــــــــاري وليس على أنه نشـــــــــelective . ويقدم النموذج
ال تقدمها عادة مناهج ما  content areasمادة تعليمية ويسمح بإضافة محتويات لمجاالت 

  :قبل التعليم الجامعي، ولهذا يسعى هذا النموذج إلى مواءمة هذه المحتويات وفًقا للطرق اآلتية
، حيـث يـتم "Telescoping the "common core" المحـور المشـترك"ضـغط أو إيجـاز   -أ

  .م من خالل المادة التعليمية المقررةبالتعلُّ  accelerationاإلسراع 
 Expanding basic skills andاسيةــــــاءات األســــــــــــارات والكفــــــــــيع المهــــــــتوس  - ب

competencies،  لإلنتاج واألداء الالزمة " أدوات التعلم"حيث تركز على إتقان
  .اإلبداعي

، أي وصــف المحتويــات التكميليــة Programmatic augmentationالزيــادة البرنامجيــة   -جـ
  .راد النمو فيهإلثراء المجال واطِّ 
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ــ provisional / augmentationالزيــادة االحتياطيــة أو المؤقتــة   -د ا لمتطلبــات الــتعلم وفًق
  .يذ وخلفيته الثقافيةوالنمو للتالميذ، كي تتمكن فردية التلم

، للربط الوظيفي بين Out – of – school augmentationزيادة النشاط خارج المدرسة   -هـ
  .ما يتعلمونه وبين ما في المجتمتع من ظاهرات طبيعية وبشرية

وُيوِلي هذا النموذج أهميـة خاصـة للمسـتويات العليـا لمهـارات التفكيـر فـي ظـل محتويـات 
  .ا البرنامج، وكذلك للمهارات االجتماعية والوجدانيةالمجاالت التي يتضمنه

  النفسي في تنمية اإلبداع –المنحى التربوي 
النفسي في تنميـة اإلبـداع األكثـر شـيوًعا سـواء فـي  –على الرغم من أن المنحى التربوي 

تعلـــيم المبتكـــرين والموهـــوبين أو فـــي إعـــداد بـــرامجهم التربويـــة والتدريبيـــة، ومـــن أنـــه يتـــداخل مـــع 
  :المناحي األخرى، فإنه يمكن مع ذلك تبيُّن القسمات الرئيسة لهذا المنحى فيما يلي

مات أساسية في تنمية اإلبداع -١   :ُمقوِّ
 –ويـس فــان تاســل چ"يبـرز فــي مقدمـة التوجهــات المعاصــرة فـي تنميــة اإلبـداع مــا تقدمــه 

الـذي صـدر مـن فـي الكتـاب " اإلبـداع والموهبـة"عـن ) ١٩٩٨( Van Tassel – Baska" باسـكا
، حيث تحدد عدة عوامـل وخطـوات مـن )١٩٩٨" (المتعلمين المتفوقين والموهوبين"تحريرها عن 

  :تتمثل فيما يلي ،أن تفضي إلى تنمية اإلبداع -إذا ما تم التركيز عليها -شأنها
هانية، تفعيـل الطاقـة كمـا يقـول والشخصية، والميل إلى الذُّ  ،تتضمن الذكاء: عوامل داخلية  -

  ).١٩٩٦( Gensenسين ينچ
تتضمن متغيرات المجال النوعية، ومتغيـرات تربويـة، ومتغيـرات اجتماعيـة : عوامل خارجية  -

  .م مجتمعية محفزة على اإلبداعوثقافية تتمثل في قيَ 
، ideational fluencyالطالقة الفكريـة : عمليات تسهل تحقيق المنتج اإلبداعي تتمثل في  -

ة واألسلوب المعرفي، والبصيرة، واسـتخدام التصـور الحسـي، ومـا وراء االسـتراتيچيات دَّ والجِ 
  .Metacognitive strategiesالمعرفية 

: ويتمثــل فــي ،ا وخارچيــا مــن شــأنه أن يوجــه العمــل صــوب اإلبــداعز الشخصــي داخليًّــْفــالحَ   -
اذج المثاليـــة الدالـــة، والنزعـــة إلـــى اإلنجـــاز، وبلـــورة الخبـــرات الســـابقة، ووفـــرة النمـــ ،الدافعيـــة
  .المخلص لموالمع

نسـين چو  ،أن هذه الخطوات ما هي إال تصورات نابعة من إيزنـك" باسكا –تاسل "وتوضح 
Gensen،  وجاردنرGardiner  وأمابايلAmabile وغيرهم.  

  .من عوامل ثالثة Compositeاإلبداع ائتالف ) ١٩٨٣" (أمابايل"فعند 
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  المعرفة بالمجال  -١
 Creativity relevant skillsباإلبداع  المرتبطة المهارات  -٢

  .دافعية حقيقية تسهم في مجال المعرفة  -٣
لتتضــمن التركيــز  Amabileأفكــار أمابايــل ) ١٩٩٥( Feldhusenوقــد طــور فيلدهوســن 

باعتبارها مهارات مناسبة تفضـي إلـى  ، Metacognitive skillsعلى مهارات ما وراء المعرفة 
  :دهوسون، تصوره من خالل عوامل ثالثةوقدم فيل. اإلبداع

اســــتراتيچيات مــــا وراء المهــــارات المعرفيــــة بوصــــفها عمليــــة معلومــــات جديــــدة الســــتخدام   -١
ا على ما اكتسبناه مـن معرفـة، والـوعي باألسـاليب والمخططـات المعرفيـة المعرفة، استنادً 

  ).التفكير في التفكير(في عملية التفكير 
  .هيمنة المهارات الخاصة على المجال المعرفيمعرفة واسعة تعتمد على   -٢
االتجاهـــات والـــدوافع التـــي نحتـــاج إليهـــا مـــن الوالـــدين والمدرســـين والمـــوجهين وجماعـــات   -٣

  .ااألقران والخبرة الشخصية التي تدفع إلى بحوث أكثر إبداعً 
نموذًجــا لتنميــة اإلبــداع يتكــون مــن ســتة ) ١٩٩٣( Sternberg and Lubartوقــد قــدم 

  :وهي ،عوامل
الــذكاء، والعمليــات، والمعرفــة، وأســاليب التفكيــر، والشخصــية، والدافعيــة، والبيئــة، وعليــه، 

  :فقد اقترحا أن تعليم األطفال المبدعين ال بد أن يعتمد على
مـــن  تشـــجيع األطفـــال علـــى اكتشـــاف المعرفـــة، وتعريـــف وٕاعـــادة تعريـــف المشـــكالت بـــدالً   -١

  .للمشكالت تقديم حلول جاهزة 
  .م األطفال استخدام المرونة وعدم التعصب في التعامل مع األفكارتعلي  -٢
 globalواســـتخدام األســـاليب العالميـــة role–makingالتشـــجيع علـــى صـــناعة الـــدور   -٣

styles  ًمن مجرد القواعد اإلجرائية واألساليب المحلية في التفكير في التفكير، بدال.  
يبهم علــى تقــديم حلــول إبداعيــة للمشــكالت، زاء الغمــوض، وتــدر إتعلــيم األطفــال التســامح   -٤

  .وعلى المثابرة واإلحساس بالمخاطرة اإلبداعية
  .تعليم األطفال التركيز على المهام أكثر من التركيز على المكافآت الكامنة  -٥
  .ة لألطفال المبدعينئالتأكيد على بيئة الفصل لتكون مشجعة ومكاف  -٦

فيمـا المقومات التي تنمي القـدرة اإلبداعيـة تتمثـل مجموعة من ) ١٩٩٣( Runcoويحدد َرْنكو 
  :يلي
  .االستقاللية في االتجاه والسلوك االجتماعي  -
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  .السيطرة على أدوات المعرفة  -
  .زاء الغموض على نحو يتسم بالمرونة وعدم التعصبإالتسامح   -
  .االنفتاح على االستثارة  -
  .Intuitivenessة سيَّ دْ التأكيد على قيمة الرؤية الحَ   -
  .ل الذاتتقبُّ   -
  .المرونة  -
  .قة لإلبداعاالتجاه االجتماعي على نحو يتم فيه تجاوز المعايير االجتماعية المعوِّ   -
  .التأكيد على عشق المخاطرة اإلبداعية  -
  .الحضور االجتماعي والتوازن النفسي  -
  .القدرة على التخيل واللعب باألفكار  -
  .قي في العمللُ لتزام الخُ واال Aestheticالحرص على الجمال   -

        
  ؟كيف يمكن تنمية اإلبداع عن الطفل : والسؤال

وهــــذا الســــؤال يســــتلزم أن تكــــون المدرســــة بيئــــة إبداعيــــة، تلــــتقط وتستكتشــــف الموهــــوبين 
  .والمبدعين من التالميذ الصغار، وال تكون مجهضة لإلبداع والموهوبين

أن تصــبح بيئــة إبداعيــة لتالميــذها وهــي اإلشــكالية الرئيســة هــى فــي كيــف يمكــن للمدرســة 
  .تفتقر إلى المدرس المبدع، الذي يستطيع أن يتعامل مع أطفال مبدعين وموهوبين

ولـــذا ينبغـــي إعـــداد المـــدرس إعـــدادا علميًّـــا وأكاديميًّـــا يمكِّنـــه مـــن اكتشـــاف المبـــدعين مـــن 
عـدم اكتـراث بقـدراتهم  وٕاتاحة الفرص أمامهم للتعبير بغير قهر أو إرغام أو سـخرية أو ،التالميذ
  .اإلبداعية

مــا يثيــرون المتاعــب لمدرســهم  اً طفــال المبــدعين والموهــوبين كثيــر وعلــى الــرغم مــن أن األ
كمـــا أكـــدت  –بتســـاؤالتهم وببحـــثهم عـــن الحقيقـــة وركـــونهم إلـــى الخيـــال، فهنـــاك مـــن المعلمـــين 

ع المبـادرات الشخصـية من يشـج –دراسات كثيرة في الواليات المتحدة األمريكية وألمانيا وغيرها 
  .واإلبداع والسلوك اإلبداعي

ألنهــا بوابــة الــدخول ) الدهشــة(ولعــل نقطــة البــدء فــي اإلبــداع عنــد الطفــل الموهــوب هــي 
. إلى عالم اإلبداع، فكيف يكون اإلبداع بغيـر دهشـة، يترجمهـا التسـاؤل عـن كيـف ومـاذا ولمـاذا

  .ياء، وكيفية إعادة تنظيم األشياءعن السبب وعن العلة والمعلول وما هو كامن وراء األش
وعلى هذا فإن الِجدَّة محـور اإلبـداع ومركـز كـل موهبـة، فكيـف تكـون موهبـة بغيـر جديـد 
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تقدمــه فــي مجــال الموهبــة التــي تتمتــع بهــا، ثــم إن القــدرة علــى تقــديم الجديــد مــن شــأنها أن تثيــر 
  .الدهشة

ن التســـاؤل هـــو الـــذي هـــي التـــي صـــنعت حضـــارة اإلنســـان، وأ الدهشـــةولنـــا أن نعلـــم أن 
  .يسهم في التطور

والطفــل فــي حاجــة إلــى أن يــتعلم كيــف ينــدهش علــى نحــو فعــال، وال يتحقــق ذلــك إال مــن 
  .يًّا وفكريًّا وتصوريًّا أمام التالميذچخالل إتاحة المجاالت المتنوعة علميًّا وتكنولو 

ن المعرفــة، وتنــوع هــذه المجــاالت أمــام الطفــل يثيــر لديــه التســاؤل، المحفــوف بالبحــث عــ
  .وعن محاوالت اإلجابة عن تساؤالت يطرحها ثراء هذه المجاالت العلمية المتنوعة

كيــف يمكــن إعــداد معلــم لديــه القــدرة علــى الــوعي بالعمليــة اإلبداعيــة لــدى : والســؤال هنــا
  الطفل؟ وكيف يمكنه اكتشاف المواهب لدى األطفال؟ وكيف يمكنه رعاية مثل هؤالء األطفال؟

  :ل هذا المعلم يستلزمإن إعداد مث
الت اأن يكون لدى المعلـم مخـزون معرفـي متنـوع يمتـد ليشـمل موضـوعات شـتى فـي مجـ  -

  .علمية وفكرية ومتنوعة
  .أن يتمتع بمعرفة مكثفة بمجال أو أكثر من مجاالت المعرفة  -
  .أن يكون لديه قدرة على التعرف على المشكالت واختراعها  -
  .رة على إثارة خيال التالميذأن يكون لديه خيال فعال، وقد  -
  .أن يكون لديه مهارة تكوين عالقات إبداعية وأشكال جديدة من التفكير اإلبداعي  -
  .أن يتمتع بالقدرة على تيسير المعرفة وتوصيلها  -
  .ا لها على التدريس، عاشقً ا، مطبوعً ا مبدعً أن يكون معلمً   -

تالميـذه، ويكـون قـادًرا علـى دفعهـم ومثل هذا المعلم يمكنه بيسر تأصيل روح الفريق بـين 
إلى التعمق في المشكالت مهتًما بأسئلتهم، مشجًعا لهـم علـى مزيـد مـن التسـاؤل، معبًئـا تالميـذه 

  .بطاقة نفسية تمكِّنهم من تحمُّل إحباطات الحياة
والمعلـــم ال يتحـــرك بمفـــرده، إنمـــا يتحـــرك ضـــمن نســـق تعليمـــي، قـــد يكـــون إيجابيًّـــا، فيتـــيح 

  .إلبداع، وقد يكون على الضد من ذلكفرًصا خالقة ل
والمدرسة ليست مؤسسة تعليمية منعزلة عن المجتمع، إنما هي انعكاس للمجتمع، تكمـن 
أهميتها في نقل ثقافة المجتمع وتمكين المراهقين واألطفـال مـن التغلـب علـى األوضـاع المعوقـة 

لقــــدرات الشخصـــــية للتطــــور والتنميــــة، وذلــــك عــــن طريــــق إتاحــــة المجــــال أمــــام االهتمامــــات وا
واإلبداعيــة علــى التعبيــر الحــر عــن ذاتهــا بمــا ينفــع المجتمــع ويحقــق لــه التقــدم وألفــراده التواصــل 

  .واالنتماء
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ومهمة المدرسـة جليلـة وكبيـرة ال تكمـن فـي ترسـيخ ثقافـة الـذاكرة بقـدر مـا تكمـن فـي إثـارة 
رسـية مـزودة بمـواد متنوعـة حب االستطالع والتفكير اإلبداعي، وهذا يستلزم أن تكون البيئة المد

  .ومثيرة لإلبداع
العنــــان ألبنائهــــا كــــي يكونــــوا  –كبيئــــة ينبغــــي أن تكــــون إبداعيــــة  –أن تطلــــق المدرســــة   -

بـــدون خـــوف أو إحســـاس بـــالقهر أو  –تلقـــائيين، وعلـــى المســـتوى النفســـي فـــإن التلقائيـــة 
إلمكاناتــه لنفســه، و  الطفــلمعيــار للســواء النفســي، ومظهــر مــن مظــاهر توكيــد  –اإلرغــام 

  .ولقدراته ولمواهبه
وهذا ما يستلزم أن نكف عن إعطاء حلـول جـاهزة للمشـكالت، بـل يجـب أن يتـرك للطفـل 

  .حرية اكتشاف المشكالت وٕاثارتها وكيفية إيجاد السبل لحلها
ا يـتعلم مـن خاللـه التلميـذ التسـامح رغـم التبـاين، التســامح أن تكـون المدرسـة مصـدًرا قيميًّـ  -

ت، التســامح إزاء الغمــوض، وهــذا راجــع إلــى أن غيبــة التســامح يعنــي غيبــة إزاء التناقضــا
المرونـــة النفســـية والعقليــــة معنـــاه جمـــود الفكــــر وثنائيـــة التفكيـــر القطعــــي، الـــذي ال يقــــيم 

ا داخل أفكـار ا بنفسه، منغمسً بين الناس، وال يبين األفكار، ويصبح كل فرد الئذً  تواصالً 
ـــ ومـــا التطـــرف ومـــا اإلرهـــاب إال نتيجـــة لجمـــود الفكـــر ا، مغلقـــة وجامـــدة وقطعيـــة ومتطرًف

وانغـالق العقـل، وغيبـة المرونـة العقليـة والتكيفيـة، فمـن خـالل الـوعي والمرونـة يـدرك كــل 
والنتيجــة ضـــرورة امتنـــاع . فــرد أن لكـــل حجــة حجـــة مضـــادة لهــا ومســـاوية لهــا فـــي القـــوة

  .ا في أفكارهاإلنسان على أن يكون جامًدا ومتصلبً 
معرفية ونفسية أيًضا، والسؤال كيـف يمكـن للمدرسـة أن تعمـق التسـامح بـين وتلك مشكلة 

  .ولن يتحقق ذلك إال عن طريق ممارسة الطفل ومعايشته لكيفية قبول اآلخر .التالميذ
وأنــه ضــعيف بنفســه قــوي بــاآلخرين، وأن اإلبــداع يكــون أعظــم حينمــا يتصــف بالفريقيــة، 

ن كــل تلميــذ لــيس مســئوًال عــن نفســه فحســب، بــل وأن الحــوار يخلــق تواصــالت بــين األفــراد، وأ
مسئوًال عن بلده، منتمًيا إليه معبًرا عن عمق انتمائه إليه، قادًرا علـى التعبيـر عـن حقوقـه بحريـة 
وتلقائيـــة، يتمتـــع باســـتقالل ذاتـــي، يمـــارس تعليمـــه فـــي بيئـــة صـــحية إبداعيـــة تفجـــر اإلمكانـــات 

هـو طفـل موهـوب، وٕان اختلفـت جوانـب الموهبـة والقدرات الخبيئة والمواهب المتميزة، فكـل طفـل 
ومجاالتها ودرجاتهـا ومسـتوياتها بـين األطفـال، وأن المواهـب تعتمـد علـى قـدرات عليـا، وأن هـذه 

  .القدرات يمكن أن تُنمي إذا توافرت الظروف والبيئة التعليمية التي تسمح بهذا النمو
  !الذي هو معيار التسامح والبيئة التعليمية اإلبداعية هي التي تؤكد على التباين

ــة مشــكلة نعــاني منهــا فــي اكتشــاف وتنميــة مواهــب األطفــال اإلبداعيــة هــذه المشــكلة  وثمَّ
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تكمـــن فـــي تعثُّـــر األطفـــال فـــي القـــراءة، والقـــراءة فـــي حـــد ذاتهـــا مصـــدر خصـــب للخيـــال وإلثـــارة 
  .القدرات واإلمكانات

  فهل هناك مواصفات خاصة بكتاب الطفل؟
ــَغر، وتبــدأ بالقــدرة علــى : يجيــب الخبــراء علــى ذلــك بــأن فرصــة تعلــيم القــراءة تبــدأ فــي الصِّ

فهم الصور ومحاولة فهم الكتاب مـن خـالل الصـور الموجـودة فيـه وفهـم هـذه الصـور علـى أنهـا 
لغــة قائمــة بــذاتها، بمعنــى أن يصــبح الطفــل قــادًرا علــى تحويــل المعــاني الرمزيــة التــي يراهــا فــي 

فــتعلُّم قـراءة الصــور تعتبــر الخطــوة األولــى لــتعلم اللغــة . ةالصـورة إلــى كلمــات محسوســة ومفهومــ
  .المكتوبة؛ ولذلك يجب تشجيع األطفال على فك رموز الكتب المصورة ومحاولة فهمها

  :ويتم ذلك عن طريق
ألن ذلـك ضـرورة ال منـاص منهـا إليجـاد  ؛تشجيع األطفال منذ الصغر على حب القراءة  -

  .طفل مولع بالمعرفة
غــة وســيلة تعتمــد فــي تكوينهــا علــى المعــاني الرمزيــة، لــذلك فــإن اللغــة ليســت عتبــر اللوتُ   -

كمـا أنهـا وسـيلة  ،مجرد كالم بل وسيلة لتحديد العالم الخاص بكل شـخص والتعبيـر عنـه
  .للتعبير عن الحقيقة المراد التعبير عنها

ه، وهــذه كســبه القـدرة علــى التعبيــر عـن نفســثـم إن القــراءة تنمـي إحســاس الطفــل باللغـة وتُ   -
اآلخـرين وكيفيـة  وعـنظاهرة إيجابية من شأنها تنمية قدرة الطفل على البحث عن ذاتـه، 

ومــن شــأن ذلــك إكســاب الطفــل مهــارة إقامــة حــوار مــع العــالم الخــارجي . التعامــل معهــم
  .سر وسهولةبيُ 

ى دعـائم ثقـة الطفـل بنفسـه، ويشـعر وار مع العـالم ومـع اآلخـرين، تتقـوَّ وفي إقامة هذا الح
  .اته كُهِويَّة فريدة، ويتعلم كيف يكون عفويًّا وتلقائيًّا في التعبير عن نفسهبذ

ألن المشــكلة تكمــن فــي عــدم قــدرتنا علــى التعبيــر عــن أنفســنا، فــي اغتيــال الكلمــات قبــل 
  .التلفُّظ بها، في ذلك التلعثم الذي يبرهن عن إحساس عارم بفقدان األمن والثقة بالذات

صــور علــى الطفــل لتتــرجم واقًعــا حقيقيًّــا يعيشــه، ألنــه يســتطيع ولهــذا ينبغــي أن نعــرض ال
فعنصـر الخيـال مهـم جـدًّا فـي كتـب . من خالل الخيال أن يستلهم حلوًال لمشـكالت قائمـة بالفعـل

  .األطفال ويؤدي دوًرا مهًما
وعن طريق عرض المعلومات على هذا النحـو يسـتطيع الطفـل تكـوين صـور واقعيـة عـن 

وعلــى رســم معــالم مســتقبله، فالمعلومــات المطروحــة علــى الطفــل بشــكل  واقعــه الــذي يعــيش فيــه
  .موضوعي تنمي عنده القدرة على التعامل مع العالم
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ولعــلَّ مــن أهــم مــا يميــز األطفــال أنهــم يتعشــقون اللغــة الرنانــة والُمنغَّمــة والكــالم المــوزون 
لتجذب الطفل إلـى عـالم  واألغاني، ولهذا ينبغي أن تكون لغة الكتابة للطفل تحمل هذه المعاني

  .الكلمة المطبوعة الممتلئة خصوبًة ومعًنى
فإن الكتـاب الجيـد للطفـل هـو الـذي ينمِّـي سـلوكه االجتمـاعي، ويضـع لـه الخطـط  ،وأخيًرا

ويضــعه . بالنســبة للحيــاة فــي المســتقبل ويزيــده مــن المعرفــة والعلــم، ومــن اســتمتاعه بهــذا العــالم
طريـق اللعـب والتخيـل، وينمـي لديـه القـدرة علـى التخيـل،  على جنـاح واحـد مـع عـالم الكبـار عـن

ويوسع مداركه اللغوية ويمكِّنه من إثارة المشكالت التي تبحث عن حلول غير تقليديـة، وهـا هـو 
يعلمنا كيف يكـون الخيـال الينبـوع الـرئيس لكـل علـم ولكـل معرفـة، مؤكـًدا أن األفكـار ) آينشتاين(

فــالفكر كــان يــأتي أوًال ثــم يحــاول التعبيــر عنــه باأللفــاظ  لــم تكــن تأتيــه فــي أيــة صــياغة لفظيــة،
  .والكلمات

أمــا اإلبــداع فــيكمن فــي رأيــه فــي إثــارة المشــكلة، وأن المشــكلة أهــم مــن الوصــول إلــى حــل 
  .لها، حيث إن إثارة أسئلة جديدة واحتماالت غير مألوفة تتطلب خياًال إبداعيًّا

  :وهذا يستلزم
يــة التــي تنشــغل بتعلــيم الطفــل، باعتبــاره ضــرورة أساســية ولــه مســايرة التيــارات العلم: أوالً 

األولويـة فـي القـرن الحـادي والعشـرين، وذلـك أن هـذه التيـارات تنظـر إلـى تعلـيم الطفـل علـى أنــه 
حجر الزاوية في بناء المجتمع الجديد، حيث األطفال فيه هم قادة المستقبل فـي إحـداث التغييـر 

  .المطلوب
طريـق تعلـيم الطفـل وتدريبـه علـى إنتـاج المعرفـة، بـدًال مـن تدريبـه  وال يتأتَّى ذلك إال عـن

أو بمعنــى آخــر ال بــد مــن تغييــر النســق التعليمــي القــائم علــى . علــى أن يكــون مســتهلًكا للمعرفــة
  .إلى نسق تعليمي يقوم على اإلبداع والموهبة ،الحفظ والتلقين والتذكر

المسـموعة والمقــروءة والمرئيــة، : ميـة كافــةنشــر الثقافـة العلميــة فـي الوســائل اإلعال: اً ثانيـ
حتى تتكون لدى الجماهير رؤية علمية تنعكس بالضرورة على أسلوب حياة الناس فـي تعـاملهم 

  .ياچمع التكنولو 
إن الطفـــل حينمـــا ينتقـــل إلـــى المدرســـة ال ينتقـــل وعقلـــه صـــفحة بيضـــاء، فالطفـــل يـــدخل   -

يسـت بيضـاء، بـل مملـوءة وقـد تكـون المدرسة بخلفية إعالمية، لهذا فالصفحة البيضاء ل
مشوشة وتحتاج إلى تعديالت جذرية في طريقة التعامل مع الطفـل إعالميـًا، فكثيـر مـن 

  .البرامج تفتقر إلى الوضوح وتتسم بالسطحية الشديدة
الــذي يتــأثر بــدراما ) الشاشــة الصــغيرة(ولعــل أهميــة اإلعــالم تكمــن فــي أننــا نعــيش جيــل 
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ــا. اتــه ومــا إلــى ذلــكالتليفزيــون وببرامجــه ومنوع ــدم للطفــل : والســؤال هــا هن هــل البــرامج التــي تُق
  تساعد على استثارة الخيال والتحفيز على العمل الخالق واإلبداع وتحسن استثمار الزمن؟

  .وسأترك اإلجابة للقارئ
  :إن تنمية اإلبداع يمكن تدعيمها بُمسلَّمتين أساسيتين

بداع تسهم فـي تحقيـق الـذات وتطـوير المواهـب تدور على أن تنمية اإل: مة األولىالُمسلَّ 
  .الفردية، وتحسين النمو اإلنساني، ونوعية الحياة

ــةالُمســلَّمة أمــا  فتــدور علــى أن المبــدعين يســهمون فــي إنتاجيــة المجتمــع بُرمَّتــه، : الثاني
  .ثقافيًّا وعلميًّا واقتصاديًّا

ق الحـوار وتوزيــع األدوار، داء اإلبـداعي عــن طريـإن تنميـة اإلبـداع مـن شــأنه تحسـين األ  -
علــى مهــارات حــل المشــكالت، ومــا إلــى  دوالتلقائيــة فــي التعبيــر، والــوعي بــالزمن، والتأكيــ

  .ذلك
وذلــك عــن  ؛إن مرونــة النظــام المدرســي مــن شــأنها تنميــة اإلبــداع والكشــف عــن المواهــب  -

المتنوعـة طريق تقديم تنويعات من المقررات الدراسية التي تسـاير المواهـب واالهتمامـات 
ا، ا، وأدبيًّــا ورياضــيًّ واإلمكانــات الخاصــة، فعــن طريــق إتاحــة اإلمكانــات المتنوعــة أكاديميًّــ

دث الجاذبيـة الخاصـة بـين الطفـل والمجـال الـذي يسـتطيع أن يلمـع فيــه، ْحـتُ  –ا واجتماعيًّـ
  .وتظهر من خالله إمكاناته وقدراته

، لــذلك فــإن منــاهج التعلــيم بشــكلها إن الموهبــة ال تنمــو إال فــي جــو مــن الحريــة والتســامح  -
ال تتيح للطفل فرصة التعبيـر عـن موهبتـه، بـل تسـاعد علـى انطفائهـا وضـياعها،  الحالي

جهضـت، وكـم مـن إمكانيـة تالشـت، ألن المواهـب مـن قـدرة أُ  كـمدت، و ئِ فكم من موهبة وُ 
وفــي  والقــدرات واإلمكانــات لــم تجــد الظــروف المناســبة لالســتثمار الجيــد فــي عــالم البشــر،

النظـر إلـى النسـق التعليمـي علـى نحـو يتفـق وٕايقـاع عصـر جديـد نعيشـه وظـاهرة كوكبيــة 
  .تمتد لتحتوي العالم بأسره

ونتيجة لهذا كلـه ينبغـي تحديـد اإلشـكاليات المعوقـة لإلبـداع، وضـرورة وضـع إطـار نسـق 
ات تعليمـــي جديـــد، يســـعى إلـــى تفعيـــل الطاقـــات والقـــدرات الكامنـــة لـــدى الطفـــل، ولـــدى القطاعـــ

  .الجماهيرية األخرى، فاإلبداع أعدل األشياء قسمة بين الناس
التــي ترتســم علــى وجهــه حــين يــرى ) الدهشــة(وكــل طفــل هــو كــائن موهــوب إذا لــم نقهــر 

تناقًضـــا فـــي الواقـــع، وٕاذا لـــم نقهـــره عنـــدما يوجـــه أســـئلة غيـــر مألوفـــة وٕاذا لـــم نمنعـــه عنـــدما ينقـــد 
  .سلوكيات عالم الكبار
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  يـــل العربــة الطفـــثقاف
  بين الراهن والمستقبل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  هيثــم يحيــى الخواجــــــة. د

  
  

ل العربي في عصرنا الحاضر من البدهّي القول إن العمل على النهوض بثقافة الطف
لما لها من أثر في تكوين شخصيته وتعميق وعيه وتوجيه سلوكياته ) نيالقرن الحادي والعشر (

والنهوض بمعرفته، لكي يكون طفل اليوم رجل المستقبل قادًرا على العطاء ومواكبة الواقع 
  . والدفاع عن نفسه ومجتمعه ووطنه

قافة الطفل جزًءا ال يتجزأ من التنمية في الحاضر وبناء على ما تقدم يغدو االهتمام بث
  .والمستقبل 

وال ريب في أن تحديات ال ُتعد وال ُتحصى تواجه النهوض بثقافة الطفل؛ ولهذا نجد من 
ألن رفع مستوى ثقافة الطفل  الضروري التعاضد لتجاوز هذه التحديات أو التخلص منها،

ألحسن ويهتم بواقعه ومستقبله علميًّا ومعرفيًّا يعني الكثير في مجتمع يتطلع إلى األفضل وا
  .وثقافيًّا وحضاريًّا

وٕاذا كان الطفل رجل المستقبل، فإن من الضروري تثقيف هذا الطفل من خالل رؤية 
جديدة متجددة ُلْحمتها اإلبداع واالبتكار وِسَداها اإلخالص والصدق والشجاعة والشهامة والنبل 

  .وغير ذلك
، اضر ونظرة مستقبلية عميقة وواعيةف الطفل يتطلب معرفة الحإن العمل على تثقي

ألن هذا التوجه ُيعد مسؤولية وهذه المسؤولية تقع على عاتق الوالدين والمدرسة والمجتمع 
  .واإلعالم والمؤسسات المعنية

يات وٕارادة چوهذا ال يتحقق إال عبر استراتي. لقد أزفت ساعة االنطالق بوعي ومنهجية 
ومعنوي، كما ال يتحقق إال باالستفادة من تجارب الدول المتقدمة واالستناد على ودعم مادي 

العلوم والبحوث والدراسات التي تصدت إلى هذا الموضوع ، وال بد من االعتراف بأن تمكين 
الطفل من ثقافته ليعي واقعه ويعرف كيف يتصرف ويكون ناجًحا وكيف يحافظ على ثوابته 

  .يحتاج إلى اهتمام فائق -اعه ويستفيد من قدراته وٕابد
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  الطفل واللغة والهوية 
على الرغم من وجود مبادرات كثيرة ومهمة ، وعلى الرغم من انعقاد مؤتمرات ال ُتعد وال 
ُتحصى من أجل النهوض باللغة العربية اُألّم ، فإن النتائج اإليجابية تبدو ضئيلة بسبب 

طئ لبعض الذين تشوهت عقولهم باعتقادهم أن والفهم الخا ،الزحف الكاسح والعاصف للعولمة
  .العصر لم يعد بحاجة إلى اللغة العربية

إن واقع اللغة العربية في عصرنا الراهن مؤلم ومحزن بحق سواء أكان ذلك في 
أم في  ،)وسائل اإلعالم والثقافة  –المدرسة  –األسرة ( مؤسسات التنشئة االجتماعية 
  .غير ذلكالممارسات واألنشطة والتعليم و 

في تشكيل  إن العربية عنصر رئيس في حياة أي طفل عربي لكونها تسهم :بداءة نقول
وهذا  ، هويته، ولكونها أداة توصيل واتصال مع موروثه وتاريخه وماضيه وحاضره ومستقبله

ال يعني أننا ضد تعليم الطفل اللغات األجنبية أو ضد انفتاحه على ثقافات العالم ، وٕانما 
  .من تعلُّم اللغات األخرى  نركز على لغتنا أوًال وال بأس بعد ذلكيعني أن 

العولمة كما يسهم في ارتباط الطفل  ذلك ألن دعم اللغة العربية يسهم في مواجهة
  .بمحيطه وواقعه وبني جلدته على خريطة الوطن العربي

بية لكن لقد صدرت دراسات عديدة للكثير من الباحثين والمهتمين والعاشقين للغة العر 
ترجمتها بشكل عملي وتطبيقي على أرض الواقع ظلت َخُجوًال ، ولهذا ال بد من أن نمتشق 
حسام العمل واإلرادة واإلصرار لكي نضمن مستقبل أجيالنا ونضمن وجودهم وُهِويَّتهم 

  . وتطورهم وارتقاءهم
بعضها  أذكر ،كما ال بد وأن نعترف بأن عوامل كثيرة أسهمت في تراجع اللغة العربية

  : على سبيل المثال ال الحصر
  . الحروب )١
  . الفقر والواقع االجتماعي )٢
  . الجهل بأهمية اللغة )٣
  . تراجع العلم والتعليم )٤
  . كثرة التحديات التي تواجهها اللغة العربية )٥
وقد  ،االهتمام باللغات األخرى على حساب العربية بدعوى أن العصر يتطلب ذلك )٦

الب المخترعات الحديثة تستخدم اإلنجليزية على أسهم في تعميق هذه الدعوى أن غ
 .وجه الخصوص ال العموم 
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 . كثرة أعداء العربية بسبب جهل أهلها بها )٧

لدى الشباب بسبب التعليم التبشيري وتأثير بعض ) آراب الفرانكو(شيوع ورواج ظاهرة  )٨
 .القنوات الفضائية واإلنترنت أيًضا

 . م العمل على تجديدها وتطويرهاضعف مناهج تدريس العربية وتكلُّسها وعد  )٩

عدم استخدام عناصر الجذب والتشويق والفشل في إقناع ضعيفي العلم والمعرفة ) ١٠
 .والثقافة بأهمية لغتهم 

 .عدم توظيف وتطويع المخترعات الحديثة من أجل تعليم الطفل العربية  ) ١١

 .لقضاء على العربية يات وخطط واقعية ومقنعة لمواجهة خطر اچعدم وجود استراتي ) ١٢

 . عدم استشعار المؤسسات المعنية بخطر الغزو الذي يتطلع إلى القضاء على العربية) ١٣

 .سواد العامية والدعوة إلى انتشارها بسبب صعوبة الفصحى ) ١٤

 .تأسيس مراكز للتدريب على مهارات اللغة العربية نظريًّا وتطبيقيًّا ) ١٥

ن يستخدمون غير العربية في المراسالت والتقارير عدم وجود ضوابط تردع الذي) ١٦
 . واالجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والندوات وغير ذلك

 . قوة وشراسة مخططات التغريب في الوطن العربي ) ١٧

حياز للحضارة انتشار جامعات تدير ظهرها للعربية وتتبنَّى لغات أخرى بدعوى االن) ١٨
  .والحداثة والمعاصرة

  .مقروءة والمرئية الموجهة لألطفالالبرامج المسموعة والضعف ) ١٩
اإلبداع في األجناس تأسيس مراكز لألطفال تختص بتعليم اللغة العربية والنهوض ب )٢٠

 .األدبية كلها

وٕاذا كانت اللغة العربية وعاء للثقافة واألفكار ومفتاًحا لالبتكار واإلبداع، وٕاذا كانت 
م من مقومات القومية العربية وأهم رابط يربط أبناء األمة العربية اللغة العربية أيًضا أهم مقوِّ 

 - وٕاذا كانت اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم  ،في االتصال والتواصل من الماء إلى الماء
الحرص عليها والدفاع عنها ومواجهة األعداء الذين يجهلون ما سيُئول إليه  فإن من الواجب

  . عربية واضمحاللهاالواقع في حال غياب ال
ويكون ذلك بتطوير األنظمة التربوية العربية واعتماد أساليب مبتكرة تخدم تعلُّم العربية 

وتنشيط ودعم مجامع اللغة العربية وتدريس مادة  ،وٕاعداد معلمين ومدرسين مؤهلين لتدريسها
ين يدرسون ها تخريج مدرسوتأسيس كليات َمهمتِّ  ،معات كلهااللغة العربية في فروع الجا

ودعم األدباء والمبدعين والباحثين لإلسهام باالرتقاء بالعربية واإلكثار  ،العربية بأحدث الطرق
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كما من . من البرامج والمسلسالت الموجهة لألطفال والتي تعتمد العربية كأداة توصيل
ومن  الطفل لترسيخ وتعزيز العربية لديه ، المتوجب تطويع األلعاب والمخترعات التي يحبها

الضروري االستفادة من المسرح والموسيقا لتدعيم العربية؛ وكذلك إنشاء جوائز اعتماد 
  .مسابقات غايتها دعم اللغة العربية واالهتمام بكتاب أدب األطفال ونشر نتاجاتهم 

ة إلى اعتماد التفكير التأملي في تدريس مادة اللغة العربية واستخدام  ثمة دعوة ُملحَّ
وفرض الحوار والحديث باللغة العربية داخل المدرسة وابتكار أساليب  ،والغناءالمسرح واللعب 

ومن خالل االستفادة  ،جديدة لتعليم العربية من خالل المؤتمرات والندوات والعصف الذهني
من الباحثين والدارسين والمبدعين في هذا المجال واالستفادة من تجارب العالم في كيفية 

  . متدريس أطفالهم للغاته
ومادامت اللغة العربية ووظيفتها في تشكيل الهوية العربية وفي تنمية الفكر واستيعاب 

لتعلم والتميز ومادامت العربية وسيلة األطفال لممارسة اإلبداع والتواصل والعلم وا ،العالم
 -ومادامت اللغة العربية ال تقتصر على االتصال والفكر واكتساب المعرفة  ،والتعبير والتربية

فمن البدهّي المعرفة بأنها تتجاوز ذلك لكونها المظهر الرئيس للذاتية الثقافية العربية ووسيلة 
    .لتعزيزها ، إضافة إلى أنها تسهم في صياغة شكل المجتمع اإلنساني 

  الطفل والترجمة
يعاني أدب األطفال من موضوع الترجمة معاناة ال حدود لها، ألن غالب الترجمات 

ألطفال مشوهه أو مبتورة أو غير أمينة ، ولكي نجسِّر الترجمة بين العربية الخاصة بأدب ا
واللغات األخرى بشكل متميز ومتوازن ومنطقي ال بد أن نستفيد من إدخال المصطلح العربي 

  .باعتباره يجسد الخصوصية الثقافية العربية  ،إلى لغة اآلخر بلفظه ومعناه
ومن خالل تجربتي  - ص أدب األطفال وأجزم كما ال بد وأن نهتم بالترجمة التي تخ
بأن خير وسيلة لترغيب الطفل وتعميق معرفته  –الطويلة في ميدان التأليف ألدب األطفال 

ه للطفل أن ُتطبع صفحة باللغة  العربية واألخرى باللغة بلغته طباعة الكتاب المترجم الموجَّ
  .األجنبية

اللغة األجنبية تتعاون مع مختصين واألمر اآلخر تهيئة كوادر مختصة ب. هذا أمر
  .أوًال وأخيًرا  باللغة العربية النطالق مثل هذا المشروع الذي يواكب العصر ويخدم لغتنا

فإننا نقول  –وهو تساؤل مشروع  –وقد يتساءل القارئ عما نعنيه بثقافة الطفل العربي 
  . جداد في األمةإن ثقافة الطفل العربي هي كل ما تناقلته األجيال عن اآلباء واأل
  : وقد أعجبني تعريف الدكتور محمد علي حوات للثقافة فقال
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الثقافة منظومة متكاملة تضم النتاج التراكمي لمجمل موجات اإلبداع واالبتكار التي " 
الشعب الواحد، وتشمل بذلك كل مجاالت اإلبداع في الفنون واآلداب والقصائد  تتناقلها أجيال

وترسم الهوية المادية والروحية لألمة لتحديد خصائصها  ،إلنسانيةواالقتصاد والعالقات ا
  . (1) "وقيمتها وصورتها الحضارية وتطلعاتها المستقبلية ومكانتها بين بقية األمم

مقدسًا لألمة، فمن الضروري المحافظة عليها ومن  اً ومادامت الثقافة إرثًا تاريخي
ولن تكون التحديات أقوى من إرادة  الضروري ترسيخها في أذهان األجيال، وما كانت

لت هذه اإلرادة إلى برامج واستراتي   .يات وخطط وُنفذت بفهم ووعي واقتدار چالشعوب إذا ُحوِّ
وٕاذا أردنا أن نتحدث عن األدوار، فإن المجتمع معنيٌّ بكافة فئاته ومؤسساته بذلك، ألن 

لبرق؛ ليقضي على كل ثقافة غزو ثقافة االستهالك صار أشبه بالسرطان الذي يمتد بسرعة ا
  . أخرى أو أي نشاط إنساني يفيد أجيالنا ويرتقي بهم نحو حضارة نوعية

  
  والمخترعات الحديثة  الطفل

على الرغم من أن العنوان يفتح الشهية على أفكار كثيرة منها ما يتعلق باألجناس 
ما يخص ذاكرته ومنها  ،ومنها ما يتعلق ببناء شخصية وثقافة الطفل ،األدبية الطفلية

َمكانية وعالقته باآلخر وغير ذلك   .التاريخية والزَّ
من البدهّي أن يتطور اإلنسان مع ظهور المخترعات الحديثة التي سابقت  ،بداءة أقول

الخيال العلمي وسبقته في غالب األحيان ، لكن اإلشكالية في هذا المحور هو أن اإلنسان في 
المكان بينما ارتفعت وتيرة االختراعات التي أثرت عليه سلًبا كثير من البلدان العربية راوح في 

فات، وٕانما بنسبة عالية، ال ألن هذه المخترعات بطبيعتها وآليتها وآثارها تتصف بهذه الص
عن المواكبة، أو أنه أهمل تطويع هذه المخترعات لصالحه ولصالح  اً ألن اإلنسان بدا عاجز 

ت بتلقائية ، وذلك ألنه غير قادر على معرفة اآلثار الطفل الذي يندفع نحو هذه المخترعا
  .السلبية التي سيجنيها من هذا االندفاع الذي تغلفه المتعة المؤقتة واإلثارة اآلنية

وعلى الرغم من ظهور دراسات وبحوث واعية ومهمة حول هذا الموضوع؛ إال أن 
عتمد االستراتيچيات الخاصة المؤسسات المعنية لم تتخذ حتى اآلن اإلجراءات التنفيذية ولم ت

  .بذلك
وال يمكن أن نحمِّل المؤسسات المسؤولية بشكل كامل؛ ألن األسرة تتحمل مسؤولية  ،هذا

  .بنسبة كبيرة وكذلك المجتمع بشكل عام
سلبيات كثيرة انعكست على حياة  –على الرغم من إيجابياته  –لقد أفرز التليفزيون 
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د التفكير والسمنة وحرمان الطفل من اللعب الذي من مثل جمو  ،الطفل إضافة إلى أمراض
  . هو عنصر ضروري له من حيث الصحة والنمو الجسدي وتنشيط الذهن

تجربة للوقوف على الوظيفة  Harry Harlowولقد أجرى العالم النفساني هاري هارلو 
يرة مع التي ُيظهر سلوكها في أثناء اللعب تشابهات كث ،العامة للعب في نمو نوع من القرود

إن القرود التي تقوم أمهاتها على تربيتها "وخلص هارلو إلى نتيجة مفادها  ،لعب األطفال
فخالل  ،بطريقة طبيعية وتحصل على فرص طبيعية في اللعب تتبع نمًطا معيًنا من السلوك

وتتضمن تجارب لعبها  ،الشهور األولى من حياتها تتعلق القرود بعناد ودون استثناء بأمهاتها
وفي الشهر . ولى مجموعة متنوعة من الممارسات اليدوية من فوق ظهور األمهات المريحةاأل

الثاني أو الثالث تبدأ القيام بطلعات بعيًدا عن أمهاتها للعب مع القرود الصغيرة األخرى وتقدم 
مشجعًة إياها على وقف التعلق بها وعلى اللعب  ،أمهاتها العون لها في استقاللها الَغضِّ 

وخالل الشهر الرابع من العمر تقضي القرود الصغيرة . ا بعيًدا باطِّراد في أحيان كثيرةبدفعه
الكثير من وقت يقظتها في مجموعة متنوعة من األلعاب الخشنة العشوائية مع القرود 

  .)2("األخرى، بما في ذلك المصارعة ونوع من لعبة المطاردة
مت من فرص اللعب كلها مع القرود أما القرود التي كبرت بصورة طبيعية لكنها ُحر 

فقد تبين لهاري هارلو أن لديها شذوًذا سلوكيًّا غريًبا في عالقاتها االجتماعية  ،األخرى
  .)3(من ذلك العدوانية، وعدم السيطرة على غرائزها، وعدم وجود ضوابط لدوافعها ،الجديدة

ل تجاوز ذلك إلى التأثير إن اإلدمان التليفزيوني لم يشوِّه تفكير وثقافة الطفل فقط ، ب
  .الجسدي والسلوكي وأسهم في تراجع التعلم والتعليم لدى الطفل

بأن ِللَّعب أهمية عميقة  Edward Norbeckي إدوارد نوربك چلقد أكد العالم األنثروبولو 
ذلك أنه من دون قدرة االستمتاع بالحياة قد "لدى األطفال لكونه يحرضهم على االستمتاع 

  .)4("لرُّشد الطويلة مملة ومرهقةتصبح سنوات ا
هل يتحمل التليفزيون والتقنيات المعاصرة جريرة غياب : والسؤال الذي يمكن أن نطرحه

وتراجع التحصيل الدراسي وضغف إتقان اللغة العربية األم وتفاقم  ،اللعب لدى األطفال
رابط والتحكم في حياة السلوكيات العدوانية واالنغالق وضعف الصداقات والوشائج واألُْلفة والت

  أفراد األسرة؟
  .النظر بها لما لها من أهمية في حياتنا المعاصرة أسئلة تستحق أن نمعن

وٕاذا كان البعض يتوقف عند نقطة اتهام المخترعات الحديثة فيما يجنيه أطفالنا من 
 فإنني أرى من الضروري والمفيد أن نتجاوز ذلك إلى ما هو إيجابي للتوصل إلى ،سلبيات
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إهمال : أهمها ،حلول إيجابية ننقذ من خاللها طفلنا المنكوب جراء أمور ال ُتعد وال ُتحصى
وغزو المخترعات الحديثة لفكره وحياته بشكل عام والحروب التي أقضَّت  ،األسرة والمجتمع له

  .مضجعه وجعلت حياته أشبه بريشة تذروها الرياح بكل اتجاه
لقد أعجبني موقف ماري وين حين ركزت في كتابها األطفال واإلدمان التليفزيوني على 

وذلك لتجسُّد  ،تأثير فعل المشاهدة التليفزيونية السلبي في نمو عالقة الطفل بالواقع الحقيقي
وهي تؤكد "التحدي القوي لآلباء والُمربِّين والمعنيين من أجل مراجعة مواقفهم تجاه التليفزيون 

ج ــق تطوير البرامــأن الجهود الرامية لجعل التليفزيون أكثر جاذبية لآلباء واألطفال عن طريب
ال يمكن إال أن تؤدي إلى اعتماد اآلباء المتزايد على التليفزيون وٕالى زيادة خضوع األطفال 

  . )5("ألجهزة التليفزيون في بيوتهم
بثقافة الطفل ودفعت مسيرته  إن التقنيات الحديثة نهضت: وللحقيقة واإلنصاف نقول

إلى األمام ثقافيًّا وفكريًّا وعلميًّا ومهاريًّا وخياًال وتخييًال وغير ذلك، لكنها من جهة أخرى سلبته 
الكثير ويعود ذلك إلى أسلوب استخدام هذه التقنيات واالندفاع وراءها بشكل هوجائي غير 

  .مدروس وغير متقن
فصار  ،النِّت والمحمول الترابط األسري لدى الكبار ألم تفكِّك المخترعات الحديثة مثل

الكثيرون يرسلون التحيات والتعزيات والتهنئات والمعايدات عبر المحمول بدًال من الزيارة 
  !لألهل واألرحام وتبادل اآلراء والبوح والمودة عن كثب؟

باد، ماذا نقول عن طفل يجلس ساعات طواًال أمام جهاز التليفزيون أو يلعب باآلي 
هذا عدا  ، من أول النهار وحتى آخره، X BOX، إكس بوكس WII، لويPSPبالي ستيشن، 

أنغري بيرد  (subway surfer)سبوي سيرفر: عن األلعاب الموضوعة داخل المحمول مثل 
)(Angry bird  فروت نينجا(fruit Ninja)   

فل في المجتمع إن الُخطط واالستراتيچيات التي تضعها المؤسسات المعنية لدمج الط
وٕان  ،تخلص الطفل من الجلوس طويًال أمام التقنيات ،مثل الرحالت الكشفية والبرامج الثقافية

وٕان قصور ثقافة  اً دية والجمعيات التراثية تفيد أيضالبرامج الرياضية والتراثية التي تتبناها األن
عن المسرح المدرسي هذا عدا  تشاف المواهب وتطويرها لها دورها،األطفال التي ُتعنى باك

  .ومسرح األطفال
ويقع على عاتق األسرة دور كبير قي إقناع الطفل بالقراءة وعدم الجلوس أمام  ،هذا

  .التليفزيون طويًال أو اللعب بالمخترعات لمدة مبالغ فيها
وال ريب في أن الوالدين قدوة في هذا التوجه، ألن فصل الطفل عن واقعه ومجتمعه 
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قد تؤثر على مستقبله كما يؤثر العقاب  ،فولته أسير مثل هذه التقنياتوٕاهماله لكي يمضي ط
  .البدني الشائع االستخدام في تعديل سلوك الطفل

لقد آن األوان بالنسبة لألبوين لتبنِّي اتجاه أكثر علمية وٕانسانية وعقالنية بالنسبة لتوجيه (
  .. خًرااألخالقية التي برزت مؤ / سلوك الطفل داخل اُألُطر القانونية

واإلفراط في التصحيح ) العقاب(ويجب أال تستخدم األساليب السلبية مثل الحافز المكروه 
لخ إال بعد تجربة جميع الوسائل اإليجابية مثل التشكيل، التخطيط البيئي، إ.. .والتوفيق

  .)6()والنمذجة السلوكية
لون مع أطفالهم إن تفاعل الكبار مع األطفال يعطي نتائج جد مهمة خاصة عندما يتعام

ليست مجرد قدرة يستعين بها الطفل "من خالل تفهُّمهم وفهمهم لمطالبهم وحاجاتهم، فالمرونة 
ليصل إلى مستويات أعلى من االرتقاء واإلبداع، لكنها أيًضا سمة االستجابة الساعية إلى 

يتناسب تعامًال  ،تحقيق التكامل االجتماعي أي إلى التعامل مع سلوك اآلخرين وشخصياتهم
  .)7(.. "مع ما فيها من ثراء 

وٕاذا كانت الصالبة تسيء للطفل إساءة كبيرة، فإن التشجيع والتحفيز عنصران 
ضروريان يساعدان الطفل على االنفتاح على ذاته وخبراته الداخلية لالنطالق وٕاظهار قدراته 

  .اإلبداعية
لى أثر التليفزيون على وأشار الدكتور هادي نعمان الهيتي في كتابه ثقافة األطفال إ

وأكد على ضرورة ، األطفال لما يعرضه من أفالم في مجال الجريمة وٕاثارة الغرائز وغير ذلك
  :وقال ،أن يرى األطفال وبساعات محددة برامج تخصهم وتنفعهم

ومن المالحظات التي انتهت إليها الدراسات أيًضا أن أغلب ما يكتسبه األطفال من "
تأثيره، إذ تبين أنه رغم الفوارق التي تظهر بين األطفال الذين يتعرضون التلفاز هو وقتي في 

له في البيئات المتشابهة فإن مستوياتهم الدراسية بعد السنة الثالثة أو الرابعة تبدأ بالتقارب بما 
في ذلك ذخيرتهم اللغوية؛ مما يؤكد آنية تأثير هذا الجهاز في تشكيل ثقافة األطفال وآنيته في 

  .)8("المتعةتوفير 
 موسواء أكنَّا مع هذا الرأي أ ،وال ريب في أن هذا الرأي ال يتفق مع كثير من الدراسات

ضده فإن للتقنيات الحديثة سلبياتها وٕايجابياتها، وال بد من عدم المبالغة في استخدامها كما ال 
  . بد من توظيفها من أجل مزيد من العلم ومزيد من المعرفة واإلبداع والثقافة

وٕان الدعوة إلى أن تتعاضد األيدي من أجل االستفادة من هذه المخترعات  ،هذا
فللمجتمع دور ولألسرة دور وللمؤسسات المعنية دور  ،واقتناص اإليجابي منها ضرورة الزمة

  .من أجل أن يكون طفل المستقبل كما نريد ومن أجل مستقبله المزهر
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المجتمع سلبيات هذه التقنيات وعرف وهذا لن يتحقق إالَّ إذا انتشر الوعي وأدرك 
واتخذ الوسائل الالزمة من أجل طفولة نحلم بتحقيقها ونتطلع إلى أن يعيشها  ،إيجابياتها
  .أطفالنا

  :نخلص إلى نتيجة أوجزها باآلتي
 .تشخيص الوضع الراهن وتحديد عناصره -١

 .استغالل العوامل اإليجابية وٕاتاحة الظروف المناسبة لنموها -٢

 .مل السلبيةتحديد العوا -٣

 .وضع الخطط واالستراتيچيات وتهيئة الظروف المالئمة لحصدها -٤

 .توفير الشروط والظروف لتنفيذ هذه الخطط -٥

 .تعاضد المسؤولين لتحقيق األهداف -٦

 .مراعاة المواءمة مع المتغيرات والمرونة في التعامل -٧

 .نشر الوعي بإيجابيات التقنيات المعاصرة وسلبياتها -٨

يجابية عند الطفل نحو استخدام التقنيات المعاصرة استخداًما تنمية االتجاهات اإل -٩
 .واعًيا ومفيًدا

تهيئة فرص متنوعة للطفل من أجل اللعب واالنخراط في المجتمع وٕاظهار مهاراته  - ١٠
  .وتطوير إبداعه

  
  :الطفل واإلعالم 

لم يعد مقبوًال الركون لما يحدث في اإلعالم المقروء والمنظور والمسموع ، فقد آن 
األوان إلعداد الخطط التشغيلية والتصحيحية بعد أن ساهم اإلعالم بشكل مباشر أو غير 
مباشر مساهمة قوية في تغريب الثقافة النوعية التي نريدها وجلب ودعم الثقافة االستهالكية 
والثقافة المظهرية الكاذبة عبر األفالم السخيفة والبرامج المشبوهة والمسلسالت المدسوسة؛ إذ 

  .ما نقف أمام عمل فني أو برنامج ونثمِّن وقوفه إلى جانب الطفولة قلَّ 
لقد ُفتح فضاؤنا اإلعالمي والثقافي أمام كل تافه وساَذج ومدسوس وغاب من يحق لهم 

وثقافة . أن يكبحوا جماح هذا الغزو المبرمج ،ولهذا نجد ثقافة العنف لدى طفلنا باتت منتشرة 
كل ذلك بدعوى .. ي ترسم أخالقه وسلوكياته النبيلة صارت ظله اللهو والنفور من التقاليد الت

حداثة العصر والتطور وبدعوى إن عصر آبائهم غير عصرهم وٕانهم هم الحضاريون 
  . إلخ... و ... والحداثيون و 
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ويكفي أن أذكر أن غالب األسر نسيت أو تناست أهمية القراءة للطفل وسمحت له أن 
وعلى الرغم من صدور مجموعة  ،والمخترعات واأللعاب الحديثة يكون مدمًنا على التليفزيون

، واألعجب إلبعاد هذا الداء عنه قلة قليلة دراسات حول اإلدمان التليفزيوني فإن من يستجيب
ض ومن من ذلك هو أن صحة الطفل صارت مهددة لما يجلبه اإلدمان التليفزيوني من أمرا

  .ِعَلل وتشوهات وال من مجيب
قة نعم لنقل إن ومثيرة ال بد منها  التلفاز ال بد منه والمخترعات الحديثة من ألعاب مشوِّ
ددة لمشاهدة التليفزيون ، ولكن أال تستطيع هذه األسر أن تفرض ساعات محفي هذا العصر

؟ هل ُيعقل بأن تترك األم طفلها أمام التلفاز وهو ال يتجاوز العام أو أكثر بقليل أو اللعب
وتذهب هي لتمارس هوايتها أو تعمل في البيت أو تكلم جارتها وغير ذلك أمامه ، لكي يتسلى 

  الكثير الكثير؟
إن األسرة الناضجة الواعية هي التي تدرك بأن للتلفاز وقته وللقراءة وقتها وللدراسة 

التلفاز أو مع ألعابه فقط أما أن يجلس الطفل ساعات استيقاظه أمام  ،وقتها وللرياضة وقتها
  !كبرى ه طامة، فهذال غير

يديو هادفة وٕالى مسلسالت ڥمازلنا بحاجة ماسَّة إلى برامج هادفة لألطفال وألعاب 
ومازلنا بحاجة إلى خطط للنهوض بثقافة طفلنا التِعس  ،وأفالم طفلية تنبع مما نحبه لطفلنا

  الذي يعيش في كنف وضع ال ُيحسد عليه 
م القنوات العربية ويقتصر على حدثني أحدهم أنه يتقصد عدم فتح التلفاز لطفله أما

  القنوات األجنبية لكي يتعلم طفله اإلنجليزية ؟
أراد لطفله تعلم اللغة ونسي اآلثار األخرى على شخصيته وسلوكه وأراد لطفله تعلم لغة 

لكأن العربية صارت من سفاسف األمور واإلنجليزية هي النقاء والصفاء  ،غير لغة قومه
  !واألمل والطموح 

  .بية أوًال ثم ال بأس أن نعلم الطفل بعد ذلك ما نشاء من اللغات إن العر 
عالمية التي غدت طاغية في عصرنا، صار ومن البدهي القول إن تأثير األدوات اإل

، وال بد من النهوض وسلوكه وشخصيته وتصرفاته اليومية، ألنها تدخل في ثقافة الطفل كبيًرا
 بد من ترسيخ وتعزيز دور لغتنا وٕافهام من ال يفهم كما ال ،للحفاظ على قَيمنا والدفاع عنها

بأنها قادرة على المعاصرة ولها دورها في حياتنا، كما البد من التفريق بين البرامج التي تهدف 
  .وبين البرامج التي تعلم وتثقِّف إلى الترفيه والتشويه

واليات المتحدة إن ال: "كر األمريكي ناعوم تشومسكي مفادهأذكر بأنني قرأت قوًال للمف
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، وتخطط على العالم وتسيِّره كيفما تشاء ممثلة في شركاتها الكبرى متعددة الجنسيات تسيطر
  . )9(" مستقبله وفًقا ألهوائها دون اعتراض ُيذكر

ما علينا ؟ أالكثير وأنهم يدركون ماذا يفعلونأال يعني هذا أن إعالمهم يمتلك من القوة 
  ؟فلنا وثقافته وحياته في المستقبلواجباتنا تجاه ط؟ وما أن نتساءل إلى أين نسير

عندما نلهث وراء الثقافة الرخيصة ، فهذا يعني أننا لسنا في شاطئ األمان وعندما 
  .نغيِّب الخطط للنهوض بطفلنا فهذا يعني أننا نهمل المستقبل 

ا إن طفلنا اليوم يعرف عن الغرب وأبطال الغرب وعلماء الغرب ومبدعي الغرب أكثر م
أال نتساءل كيف ولماذا حدث ذلك؟ أليس لإلعالم دور وللمدرسة دور وما ! يعرف عن العرب
  ؟ألسرة وأفراد المجتمع معنية بذلكأليست ا ؟تلفظه المطابع دور

المنشور  )إشكاليات الثقافة في عصر العولمة(يذكر الباحث أحمد دعدوش في بحثه 
 : www.saaid.net/minute193.htmlفي الموقع 

في عهد الرئيس ريغان احتجاًجا على من اليونسكو إن الواليات المتحدة انسحبت "
مواقف أمينها العام مختار أمبو والذي شن حملة واسعة على ما أسماه بالخلل في المنظومة 

ن المفكرين الغربيين منددين بالغزو م مع صعود أصوات الكثير تزامًنا ،اإلعالمية الدولية
  .)10() ٩ص" (الثقافي الذي تمارسه الواليات المتحدة على دول العالم وخاصة النامية منها

ولئن كان واقعنا يعيش صراع ثقافات فمن المتوجب علينا أال نستسلم لهذا الصراع وأن 
، وحتى نعير ثقافتنا نكون أقوياء لكي نثبت مواقعنا ونحقق ألطفالنا المستقبل المنشود 

االهتمام الالزم ال بد من الوعي والتخطيط النوعي وأن ننهي المفاهيم البالية ونتطلع يًدا واحدة 
إلى مستقبل أوطاننا وأطفالنا ، فالعنصر البشري هو األهم وال فائدة من التناحر والتنافر 

نا العربية أن نعمل بروح الحل في حيات ..إنه الدمار ال غير : واالقتتال ألن نهايته واضحة
الفريق الواحد متفاهمين متحدين ننظر إلى الحياة بحب وٕالى المستقبل بأمل من أجل التقدم 
والحضارة، فال بديل عن إنسانية اإلنسان التي ترفض العنف والجهل والتشويه الثقافي 

ي األمة افة فوالعنصرية وكل ما يسيء إلى اإلنسان ، لتبقى البشرية بأمن وسالم وتأخذ الثق
  .دورها الذي نتطلع إليه

بقي أن أشير إلى أن التفاوت الثقافي في عالمنا العربي والذي شكَّل فجوة في حياتنا تحتاج 
وال ريب في أن لإلعالم دوره  ،إلى مواجهة لمعرفة األسباب والُمسبِّبات ومن َثمَّ محاولة تجاوزه

إذا لم تظهر مواقف مضادة لكل ما يشوِّه  الكبير في ذلك ألنه ال حياة مع اليأس وال نجاح
  .ثقافة طفلنا العربي 
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 :الهوامش 
، ١٩٩٥، ١ط  ،بيروت ،عبد الوهاب زيتون ، الغزو الثقافي وعوامله وأشكاله، دار المنار .١

 .٣١،٣٢ص

عبد الفتاح الصبحي، عالم المعرفة، المجلس : ، ترجمةياألطفال واإلدمان التليفزيون ،ماري وين .٢
 .١٤١/١٩٩٩ص  ، الكويت،افة والفنون واآلدابالوطني للثق

 .١٤٢ص  ،السابق نفسه .٣

4.Edward Norbeck، "Nan ، at Play"، Natural History، December، 1971  
  . ما كتب على الغالف األخير ،ماري وين ، مرجع سابق.  ٥
العزيز،  بدإيمان ع: سلوك األطفال، ترجمة، تقنيات تقدير جورج كاليادن، تشكيل الطفل. د . ٦

 .١٩٩٨، ١٦١الشارقة، ص  –المجلس األعلى للطفولة 

الجمعية  ،، الجزء الخامسد سليمان، الطفولة واإلبداع، مراد قاسم علي الصرافشاكر عبد الحمي.د .٧
 . م١٩٨٩، مايو ٢٦ص  ،الكويتية لتقدم الطفولة العربية

 .١٣٦لكويت، ص ، ثقافة األطفال، عالم المعرفة ، اهادي نعمان الهيتي. د.  ٨

، ، مكتبة مدبولير وغموض المستقبلشجون الحاض.. محمد علي حوات ، العرب والعولمة .  ٩
  .١٧٤، ص ٢٠٠٢القاهرة ، 

   html-www.saaid.net/minute.193بحث الكاتب أحمد دعدوش المثبت على الموقع .  ١٠
  

  :المراجع 
، العدد ، األطفال واإلدمان التليفزيوني، عالم المعرفةعبد الفتاح الصبحي: ماري وين، ترجمة )١

٢٤٧.  
، الشارقة األطفال وثقافتهم ، قراءة نقدية، دائرة الثقافة واإلعالم ، أدبسمر روحي الفيصل. د )٢

٢٠٠٧.  
  .٢٠١٣، الشارقة الطفل، دائرة الثقافة واإلعالم هيثم يحيى الخواجة ، مسرح. د )٣
  .٢٠٠١، دمشق عبد اهللا أبو هيف، التنمية الثقافية للطفل العربي، اتحاد الكتاب العرب. د )٤
الوطني للثقافة والفنون  ، المجلسالطفل والتنمية الشخصية الوطنية ، مسرحنادر مصطفى القنة. د )٥

  . ٢٠١٣، واآلداب
، دائرة الثقافة فدالرا –، كتاب ورؤى ، توصيفاتثقافة الطفل العربي، مكونات مجموعة كتاب )٦

  .٢٠٠١واإلعالم ، الشارقة 
  .١٩٩٥ ،١ط ،عبد الوهاب زيتون، الغزو الثقافي، عوامله وأشكاله، دار المنارة، بيروت) ٧
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  الخصائص النفسية والسلوكية
  يلمســـــرح الطفــــل العــربـــ
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  لفتاحسهير عبد ا. د:  بقلم

  
  :اللغة والمصطلح: الطفل

والطفولة هي المرحلة التي يمر . الطفل في اللغة هو الصغير بصرف النظر عن عمره
  .بها اإلنسان منذ أن يولد حتى يكبر ويبلغ سن الرشد

. والمصطلح يحتاج لتدقيق وتحديد. لكن الكلمة تتحول في البحث العلمي إلى مصطلح
وهذه إشكالية . والطفل قد يختلط بالصبي أو المراهق. عدهافالطفولة المبكرة تختلف عما ب

تواجهنا حين نفكر في أفضل الطرق للتعامل مع األطفال، وحين نضع البرامج التي تناسبهم 
في المدارس، وحين نبحث عن أنشطة مختلفة تمأل أوقات فراغهم وتلبي حاجتهم للعب 

  .ج مع اآلخرينواالستطالع واالكتشاف والترفيه عن النفس واالندما
واألطفال يختلفون فيما بينهم أوًال وقبل كل شيء، ألن أعمارهم تختلف وألن قدراتهم 

والذى ال . واستعداداتهم البدنية والعقلية تنمو، واحتياجاتهم تتغير، وسلوكهم يتغير أيضاً 
ادسة يستطيع الطفل أن يتعلمه وهو في الثالثة من عمره مثال، يستطيع أن يتعلمه وهو في الس

  .ونظرة الكبار للطفل تختلف من بيئة ثقافية واجتماعية إلى بيئة أخرى. والسابعة
هناك من يتعاملون مع الطفل باعتباره رجًال صغيرًا، ولهذا يقمعونه ويمنعونه من 
ممارسة نشاطه كطفل ويفرضون عليه أن يسلك سلوك الكبار، وهذا خطأ كبير ألن الطفل ال 

كبار إال من باب الطفولة التي يكتشف فيها نفسه ويكتشف العالم يستطيع أن يدخل عالم ال
وهناك من يخلطون في التعامل بين طفل . من خالل اللعب والحركة الحرة والنشاط التلقائي

الثالثة وطفل السادسة، أو يبالغون في التدليل أو ينظرون للطفل باعتباره كائنًا بال عقل وال 
  .لته بلهاءأحاسيس، أو أن عقله ناقص وأسئ

ومن هنا نحتاج لتحديد المفهوم أو المقصود حين نتحدث عن الطفل، ألن الطفل ليس 
وحين نتحدث عن ثقافة الطفل أو مسرح الطفل الذي ال يمكن أن يكون مسرحًا . كائنًا بسيطاً 

  :واحدًا، ألن الطفولة ليست مرحلة واحدة بل هي مراحل عدة يمكن تحديدها فيما يلي

                                                            
خبيرة بالمجلس العربي للطفولة والتنمية.  
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  ).نهاية الرضاعة(من الوالدة حتى نهاية العام الثاني : المهدمرحلة ) أ ( 
  .من ثالث سنوات حتى خمس سنوات: مرحلة الطفولة المبكرة) ب(
  .من السادسة حتى الحادية عشرة: مرحلة الطفولة المتوسطة) ج(
  .من الثانية عشرة حتى الثامنة عشرة: مرحلة الطفولة المتأخرة) د(

الذي ُيقدم ألطفال في السادسة يختلف بالضرورة عما يقدم  وال شك أن العرض المسرحي
لكن هناك عناصر مشتركة في كل العروض التي تقدم لألطفال في . ألطفال في الثانية عشرة
هذه العناصر المشتركة هي التي تحدد الشروط التي يجب أن تتوافر . مختلف مراحل الطفولة

  ي نقصده حين نتحدث عن مسرح الطفل؟فما هي هذه الشروط؟ وما الذ. في مسرح الطفل
  

  :مفهوم مسرح الطفل
. وهو لهذا من أقرب الفنون إلى األطفال. من المعروف أن فن المسرح نوع من اللعب

فالطفل بطبيعيته فنان مسرحي، ألنه بفطرته يحب اللعب ويندمج فيه، ويعبر من خالله عن 
وله من األشياء والكائنات المختلفة، ولتقليد ما ح. أفكاره ومهاراته، ويشبع حاجته للنشاط

  .وبواسطة التقليد يندمج مع اآلخرين ويفوز بإعجابهم
وعلى أساس الفهم الصحيح لحاجات الطفل في كل مرحلة من مراحل الطفولة وما تتميز 

ومن المعروف أن الطفل في . به من خصائص واستعدادات يقوم مسرح الطفل ويؤدى رسالته
أما في . ة يستجيب لإليقاعات الواضحة ويصاحبها بالصوت والحركةمرحلة الطفولة المبكر 

المرحلة التالية، مرحلة الطفولة المتوسطة التي يكون فيها قادرًا على أن يتكلم ويفهم ويتخيل، 
فهو يستجيب للحكايات والقصص الخيالية التي يتقاسم بطولتها البشر من األطفال والكبار 

حتى نصل إلى المرحلة األخيرة التي ينضج فيها الطفل . طيوروغير البشر من الحيوانات وال
  .ويعرف معنى البطولة والقيم النبيلة والُمثل العليا

فما األساس الذى يقوم عليه مسرح الطفل؟ وما الخصائص النفسية والسلوكية لهذا 
  المسرح؟

ديد يتحسس الحقيقة األولى التي نبدأ منها اإلجابة عن هذا السؤال هي أن الطفل كائن ج
طريقه إلى عالم غريب ال يعرف عنه شيئًا، ولهذا يسعى إلى معرفته واستكشاف طريقه فيه، 
وخالل ذلك يعرف نفسه وينمي قدراته البدنية والعقلية عن طريق االستجابة التلقائية لحاجاته 

 وتتمثل هذه االستجابة في حب. الداخلية من ناحية، وللمثيرات الخارجية من ناحية أخرى
  .األطفال للعب
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ومعناها  Jouerفن اللعب كما نجد في الكلمة الفرنسية  يوالمسرح هو فن التمثيل، أ
اإلنجليزية التي تدل على  Playومثلها كلمة . لعب، أو مثل، أو عَزَف على آلة موسيقية

ومن هنا يستطيع المسرح أن يقوم بدور فعال في حياة . وعلى االسم تمثيلية –مّثل  –الفعل 
  .طفل، ألنه يستجيب لحاجة الطفل الفطرية إلى اللعبال
  

  :وظيفة اللعب في حياة الطفل
فاللعب ليس مجرد لهو . نستطيع أن نقول أن اللعب يؤدي وظائف جادة في حياة الطفل

أو عبث أو تسلية، حتى لو بدا كذلك في الظاهر، ولكنه وسيلة الطفل الختبار قدراته وتنميتها 
  .تشاف نفسه، واالندماج في حياة المجتمعواكتشاف العالم، واك

والتعرف على األشياء يتحقق من خالل . الطفل يتعرف على األشياء التي يلعب بها
إنه يعرف األلوان، واألصوات، واألشكال، والحجوم، . نشاط مركب يكتسب فيه خبرات مختلفة

ه الصور حين والمساحات، ويختزن صورها، ويعرف أسماءها، وبهذا يمكنه أن يستعيد هذ
تغيب موضوعاتها، وأن يتذكر، ويتخيل، ويتصور، ويدير حوارًا بين الموضوع وصورته، 
ويربط بين األصل والفرع، وبين السبب والنتيجة، وبهذا يمكنه أن يستنتج، وأن يزاوج بين 

  .األشياء واألشياء، أو بين األشياء واألفكار، وهذا هو الطريق المؤدي إلى اإلبداع واالبتكار
هكذا نرى أن اللعب ليس مجرد نشاط حركي ولكنه نشاط فكري أيضًا وانفعالي، ألن 

وعن طريقه يتصل باآلخرين، ويعبر عن أفكاره وانفعاالته، ويسأل . الطفل يؤديه بحب واندماج
ألن اللعب نشاط حر . عما ال يعرفه، ويتعلم اللغة، ويتغلب على ما يحس به من الصعوبات

، ويتحرر من القيود المفروضة عليه، وخاصة حين يمارس ذلك النوع من يمارس فيه التجربة
 ي، أو التمثيلي، أو التخييلي، وهو النشاط الذ"يهامياللعب اإل"يسميه المختصون  يب الذاللع

  .يجسده فن المسرح
  

  :اللعب في مراحل الطفولة المختلفة
في الشهور األخيرة من واألطفال يمارسون اللعب منذ يصبحون قادرين على الحركة، أي 

األولى هي اللعب بقصد االستطالع : ويتخذ اللعب صورتين أساسيتين. سنتهم األولى
لتجسيد الصور  يوالتعرف على ما يحيط بالطفل من أشياء وظواهر، واللعب بقصد اللعب، أ

  .واألفكار واألحاسيس الداخلية، وهذا هو اللعب اإليهامي الذي أشرنا إليه
ن األطفال في السنوات األولى يتعرفون على العالم من خالل النشاط ومن المالحظ أ
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وتذكر بعض الدراسات . الحركي، وأيضًا من خالل األسئلة حين يصبحون قادرين على الكالم
أن األسئلة عند األطفال في السن من ثالث إلى أربع سنوات تشكل في مجموعها ربع ما "

  ".يصدر عنهم من كالم
. الستطالع واالستكشاف ال ينفصل كثيرًا عن اللعب بقصد اللعبلكن اللعب بقصد ا

واللعب اإليهامي هدفه تجسيد . هدفه الحصول على معلومات وصور ياللعب االستكشاف
  .الصور الذهنية وتحويلها إلى واقع ملموس

والطفل إذن يتحرك بين النشاطين، استكشاف الواقع أو تحويله إلى صور، ثم اختبار 
وفى هذا يقول العالم النفساني بياجيه . واألفكار واألخيلة على أن تتحول إلى واقعقدرة الصور 

Piaget " : إن اللعب اإليهامي هو التحول من النشاط الوظيفي العملي إلى النشاط
وعلى ذلك فإن السماح لهذا اللون من اللعب أن . التصوري، أي من األفعال إلى األفكار

ل فرصة هائلة لكي ينمي قدراته المعرفية التي تمكنه من التفاعل يزدهر وينمو إنما يقدم للطف
  ".على مستوى تجريدي مع العالم الواقعي فيما بعد

فإذا أردنا أن نلخص ما قلناه عن الخصائص النفسية والسلوكية لمسرح الطفل قلنا إن 
ة الطفل من مصدرها األول هو اللعب وعالقته بنمو الطفل بدنيًا وعقليًا، وما يؤديه في حيا

  .وظائف تتعلق باستكشاف العالم واالنفعال به واالندماج فيه
  
  :ب اإليهامى والمسرحعالل

وقد ذكرنا أن الطفل يمارس . لكن المسرح مرحلة متقدمة من مراحل اللعب اإليهامي
 اللعب عامة وهو ال يزال في الشهر العاشر من عمره، وقبل أن يكمل سنته الثانية يكون قادراً 

لكنه ال يستطيع أن يشارك في نشاط مسرحي إال حين يصبح . ممارسة اللعب اإليهاميعلى 
قادرًا على أن يتخيل، ويستعيد الصور المختزنة في ذهنه، ويعرف خصائصها، ويميز بينها 

فالطفل في المسرح، سواء شارك في العرض أو جلس في مقاعد . ليكون قادرًا على تجسيدها
. بين القطة والفأر، وبين الرجل والمرأة، وبين األطفال والكباريعرف الفرق  –المتفرجين 

ويعرف أن فقدان الشيء يستدعي الحزن، وأن بعض . ويمكنه أن يقلد الحركة والصوت
  .المفارقات تستدعي الضحك

وال شك أن الطفل الذي يحب المسرح يعرف ما يتميز به هذا الفن وما يوفره له من 
ولهذا . رق بين ما يشاهدونه في المسرح وما يعيشونه في الواقعفاألطفال يعرفون الف. متعة

يقبلون على هذا الفن بالمشاركة والمشاهدة ألنهم يدركون أنهم في المسرح يتحررون من قيود 
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وتلك هي الخاصية التي ساعدت على ظهور المسرح . الواقع، ويشكلونه كما يشاءون
تغل فيها اللعب اإليهامي في عالج األطفال ذوى النفساني، أو ما ُيسمى بالسيكودراما التي يس

  .وهو جانب سنعود إليه في هذا البحث وسنتحدث عنه بشيء من التفصيل. اإلعاقة
ومسرح الطفل بهذه الخصائص النفسية والسلوكية التي يقوم عليها هو مسرح للطفل وٕان 

. جمهوره األساسيفاألطفال هم . شارك في إنتاجه الكبار؛ ألنه يخاطب الطفل بلغة الطفل
وقد ينفردون بإنتاجه تحت إشراف . كما أن األطفال يشاركون في إنتاج العرض المسرحي

  .المختصين الكبار أو اعتمادًا على أنفسهم ودون احتياج لغيرهم
معنى هذا أن مشاركة الكبار في مسرح الطفل ال تغير شيئا في طبيعة هذا المسرح، وال 

يعملون في مسرح الطفل هم  ينفالكبار الذ. يحدث هو العكس يللكبار، والذ تجعله مسرحاً 
الذين يتحولون إلى أطفال أثناء العمل ليتمكنوا من الوصول إلى هؤالء األطفال الذين يكتفون 
بالمشاهدة أحيانًا، ويشاركون في العرض أحيانًا أخرى، فيقومون بالتمثيل وتجسيد الشخصيات 

واألدوات التي تجسد الفكرة، وليس اعتمادا على الحوار  بواسطة األقنعة وغيرها من الوسائل
فالموسيقى المصاحبة، والمناظر، واإلضاءة وغيرها من التقنيات تشارك في العرض . وحده

وتؤكد معنى الكلمات، وتساعد األطفال على االندماج فيما يشاهدونه واالنفعال به، سواء 
وهو . هو المسرح الذى يقدم للطفل لطفل إذاً ومسرح ا. شاركوا في إنتاج العرض أو لم يشاركوا

  .يقدمه األطفال لألطفال يالمسرح الذ
  

  لكن متى ظهر مسرح الطفل في العالم؟
القديم كانوا يتلقون تكوينهم منذ  يأن المشتغلين بالمسرح الهند ١"المهابهاراتا"يفيد كتاب 

أسرار هذا الفن " بهاراتا"لقَّن وقد . رهم في هذا الميدان على أيدي آبائهم وأجدادهمافنعومة أظ
  .نفسه" راهاما"إلى أبنائه العشرين بأمر من 

. وكان الشباب اإلغريق في مدينة أثينا يتعلمون الرقص التعبيري ضمن البرنامج الدراسي
بضرورة تلقين الجند فن المحاكاة، وذلك بتمثيل أدوار " جمهوريته"وقد طالب أفالطون في 
والفضيلة والشجاعة دون غيرها من األدوار؛ حتى ال تؤثر محاكاة درامية تتعلق بالمروءة 

  .الرذيلة على الجنود
وفي فرنسا، اهتم كبار أعالم المسرح الكالسيكي بالمسرح المدرسي، حتى إن رجال 
الكنيسة الذين أعلنوا رفضهم للمسرح وشنوا عليه حربًا شعواء، وجدوا في ممارسة هذا الفن في 
                                                            

١
  .المھابھاراتا ملحمة ھندية سنسكريتية ضخمة تتحدث عن الحروب القديمة وتصف أعمال كريشنا 
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الذي كان عدوًا ) Bossuet 1627-1704(فهذا مثًال بوسويه . ة ومتعةالحقل التربوي فائد
 Maximes et reflexions)"خواطر وأفكار عن التمثيل"لدودًا للفن الدرامي يعلن في كتابه 

sur la comedie)  أنه ليس من الجائز منع المسرحيات الموجهة إلى األطفال والشباب أو
عملهم التربوي وتعينهم، عندما يتخذونها تمارين تطبيقية  إدانتها ما دامت تساعد األساتذة في

  .وأنشطة فنية لتحسين أسلوب ناشئتهم وتنظيم عملهم الدراسي
ألريستوفانيس الكاتب " Plutus –بلوتوس "مسرحية " Ronsard –رونسار"وقد ترجم 

ا م، كم١٥٤٩سنة " Coqueret –كوكوريه "المسرحي اإلغريقي، لكي يمثلها تالميذ معهد 
في كتاباته عن ممارسته للمسرح عندما كان تلميذًا، واعتبر " Montaigne –مونتاجني"تحدث 

  .أن مثل هذه التمارين ممتازة جدًا ومهمة لتكوين الناشئة
فقد كتب مسرحيتين مأسويتين " Jean Racine (1639-1699) –جان راسين "أما 

، األولى في عام "Athalie – أتالي"و" Esther –إستير : "وهما ،حول مواضيع إنجيلية
بناء على " Saint-Cyrمعهد سانت سير "خصيصًا لتلميذات  ١٦٩١والثانية في عام  ١٦٨٩

  .Mme de Maintenon-رغبة مدام مانتونون
- ١٧٤٦(  Madame de Genlis، قدمت مدام استيفاني دي جينليس ١٨٧٤وفى سنة 

ارتر بضواحي باريس وقصة مسرحيًا خاصًا بالطفل في حديقة ضيعة ش عرضاً ) ١٨٣٠
) عاقبة الفضول(، ومسرحية )المسافر(، وعرضت كذلك مسرحية )بانتوميم(العرض تعبيرية 

التي تصور ما يجلبه الفضول على صاحبه، وكان التأليف والتلحين لمدام دي جينليس 
على غرار دي جينليس " Arnaud Berquin (1749-1791)"وشارك أرنود بركين . المربية
ديم العروض المسرحية المتعلقة باألطفال، وهما معًا من أتباع مدرسة الكتابة لألطفال في تق

  .في فرنسا
ولقد استفاد مسرح الطفل من التربية الحديثة التي دعت إلى ضرورة احترام حرية 

" إميل"الطفل وتمكينه من إظهار مواهبه الفطرية، كما نجد عند جان جاك روسو في كتابه 
إلى االنتباه إلى لعب األطفال وٕالى معرفة الحياة عن طريق الحياة وتقديمها الذي دعا فيه 

مسرح (ومن َثم، فقد تشرِّب . فوق خشبة المسرح باعتبارها مرتكزات جوهرية في التربية الهادفة
  .بآراء روسو وغيره من المفكرين وعلماء التربية في العصر الحديث) الطفل

أن بعض المشتغلين بالتربية انتقدوا ) في أدب األطفال(كتابه ويذكر علي الحديدى في 
بعنف القصص الخيالية وقصص الجن والخرافات، ورأوا أن ما يتعلمه الطفل من الطبيعة 

  .أفضل مما يتعلمه من المجتمع
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خليج "وٕاذا انتقلنا إلى إسبانيا فإن أول عرض مسرحي طفولي كان يحمل عنوان 
ملك " األمير فرناندو ابن فيليبي الرابع"دم العرض بحديقة ، وقد ق١٦٥٧سنة " األعراس

أهم كاتب " بدرو كالديرون دى الباركا"إسبانيا، وهو من تأليف الكاتب المسرحى الكبير 
مسرحى في منتصف القرن السابع عشر واعتبرت نصوصه أساسًا في نشأة العصر الذهبي 

  .للمسرح اإلسباني
يكي إلى أن مسرح الطفل حديث؛ ألنه لم يظهر إال الكاتب األمر " مارك توين"ويذهب 

أعتقد أن مسرح األطفال هو من أعظم االختراعات في القرن : "في القرن العشرين، فهو يقول
العشرين، وأن قيمته الكبيرة، التي ال تبدو واضحة أو مفهومة في الوقت الحاضر سوف 

لألخالق وخير دافع للسلوك أقوى معلم " مسرح الطفل"ويرى كوين أن ". تتجلى عن قريب
الطيب اهتدت إليه عبقرية اإلنسان، ألن دروسه ال تلقن بالكتب بطريقة مرهقة، أو في المنزل 
بطريقة مملة، بل بالحركة المنظورة التي تبعث الحماسة وتصل مباشرة إلى قلوب األطفال 

روس رحلتها فإنها ال حين تبدأ الد: "التي تعد أنسب وعاء لهذه الدروس، ويستطرد كوين قائالً 
  ".إلى عقول أطفالنا... تتوقف في منتصف الطريق، بل تصل إلى غايتها 

، حين بدأ تقديم عروضه التي ١٩١٨ولم يظهر مسرح الطفل في روسيا إال في سنة 
مالبس اإلمبراطور واألمير والفقير، وكان هدف هذا المسرح إيديولوجيًا يتمثل في : كان منها

هذا التوجه اإليديولوجي لمسرح  ١٩٣٠ويؤكد مكسيم كوركي سنة . سماليةإظهار بشاعة الرأ
ومن التزاماتنا أن نروي ألطفالنا بطريقة مرحة ومسلية القصص والمسرحيات : "الطفل بقوله

  ".التي تصور بشاعة الرأسمال وحقارة المحتكر
رب عرف أن المغ ،مصطفى عبد السالم يأما في البالد العربية فيقول الباحث المغرب

، حيث مثلت "تطوان"عندما استولى اإلسبان على مدينة "م، ١٨٦٠مسرح الطفل منذ سنة 
، وذلك على خشبة مسرح إيزابيل الثانية "يالطفل المغرب: "مسرحية بعنوان" بروتون"فرقة 

أفريقيا، وبعدها ظهر مسرح األزبكية  يوف يأول خشبة في العالم العرب يبتطوان، وه
  .مع افتتاح قناة السويس ١٨٦٩قاهرة التي افتتحت سنة م، وأوبرا ال١٨٦٨

  
  :مسرح الطفل في صوره وأشكاله المتعددة

ومسرح الطفل ليس شكًال واحدًا وال أسلوبًا واحدًا، ولكنه أشكال وأساليب تختلف 
  :باختالف العناصر المستخدمة واألهداف المراد تحقيقها، وأول هذه الصور
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 المسرح التلقائي أو الفطري:  
وهو مسرح ينشئه الطفل بالغريزة الفطرية، ويستند فيه إلى االرتجال والتعبير الحر 

  ).مثل لعبة العريس والعروسة التي يلعبها األطفال المصريون(التلقائي 
 ثم المسرح المدرسي:  

المدرسة االبتدائية (وهو المسرح الذي يستخدم التمثيل داخل المؤسسة التربوية 
باعتباره وسيلة تربوية لتحقيق األهداف التعليمية والتثقيفية ) واإلعدادية والثانوية

وذلك بتنشيط التمثيل الذي " مدرس األنشطة"ويشرف على هذا المسرح . واالجتماعية
يقوم به التالميذ داخل الفصل أو خارجه في المناسبات واألعياد الدينية والوطنية 

اجات الطفل الفكرية والنفسية ويهدف المسرح المدرسى إلى إشباع ح. وغير الرسمية
  .واالجتماعية والعضوية لخلق التوازن وتحقيق التواصل مع اآلخرين
اإلنتاج ونعنى به : ويتطلب المسرح المدرسى التركيز على االختصاصات التالية

سواء  ،التمثيل واإلخراج، وتطويع المادة المسرحية لخدمة األهداف التربوية والتقنية
والمسرح المدرسي يقدم فوق خشبة المسرح . رية أم هما معاً بص مأكانت سمعية أ

داخل المدرسة أو خارجها، وتتجلى فيه إبداعات التالميذ في التمثيل والتأليف 
  .واإلخراج

 ثم مسرح العرائس:  
نوع ُيحرك أمام الجمهور مباشرة بواسطة خيوط، واآلخر يحرك بأيدي : وهو نوعان

يعرض قصصه في الهواء الطلق وله ستارة  وهو مسرح مكشوف. الالعبين أنفسهم
أما الممثلون فشخص واحد أو أكثر وقد يصلون . أو ترتفع عنها ىتنزل على الدُّم

تتحرك بواسطة أيدي الالعبين من تحت المنصة أو  ُدمىإلى خمسة، وهم على شكل 
  .بواسطة الخيوط

ومن ". رائسمسرح الع"من  –القفاز  –وُيعتبر مسرح األراجوز ومسرح الجوانتي 
المعلوم أن لهذا المسرح تأثيرًا كبيرًا على األطفال الصغار؛ حيث يبهرهم ويدهشهم 

وقد ظهر مسرح . بقصصه الهادفة التي تسعى إلى غرس القيم الفاضلة في نفوسهم
وعند الصينيين واليابانيين وبالد ما ) الفراعنة(العرائس قديمًا عند المصريين القدماء 

لكن اليابانيين تفننوا فيه حتى أصبح مسرح العرائس إحدى أدوات . يابين النهرين وترك
التعليم والتلقين لديهم، فهم من األوائل الذين أتقنوا هذا النوع من المسرح، حيث 

وكثير من المخرجين المعاصرين . يتهافت عليه الصغار والكبار دون استثناء
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ومن . والفنية في مسرح الكبارفي تقديم رؤاهم الفكرية " مسرح الدمى"يعتمدون على 
  ".مسرح الدمى والخبز"في مسرحه الذي يطلق عليه " بيتر شومان"أبرز هؤالء 

 ثم مسرح خيال الظل:  
يعتمد خيال الظل على األشعة الضوئية لتشخيص أشياء من خاللها تنعكس الظالل 

وقد عرف . على شاشة خاصة، وذلك باستعمال األيدى واألرجل وبعض الصور
ويذكر أن صالح الدين األيوبي حضر عرضًا لخيال . الظل في مصر والعراقخيال 

هـ ، وقد اشتهر في هذه اللعبة ابن دانيال ٥٦٧الظل مع وزيره القاضي الفاضل عام 
وقد انتشر خيال . الموصلي، والشيخ مسعود، وعلى النحلة، وداود العطار الزجال

ن الهند إلى الصين حيث تسلمته الظل في عدد من الدول والمناطق بعد أن انتقل م
القبائل التركية الشرقية؛ لينتقل بدوره إلى فارس ثم إلى الشرق األوسط وتأخذه مصر 

  .لتنشره في شمال أفريقيا
وأخيرًا نصل إلى المسرح النفساني أو السيكودراما الذى يتجه لألطفال ذوي اإلعاقة، 

  .الفن بالطب النفسي ويستخدم في أداء رسالته طرقًا وأساليب يمتزج فيها
 السيكودراما:  

 ”Jacob Levy. Moreno “1889-1974، قام جاكوب ليفى مورينو ١٩٤٢في عام 
بتأسيس أول جمعية للعالج بالسيكودراما، ومازالت هذه الجمعية قائمة حتى يومنا 

وتقوم المؤسسات الحديثة كافة بعالج المرضى بالسيكودراما، ألنها طريقة . هذا
اء األمراض النفسية التي لم تنجح الوسائل التقليدية في عالجها، ناجحة في شف

  .في عمله اهتمامه طيلة عمره بدراسة العالقات البشرية" مورينو"وساعد 
" Zerka Moreno–زيركا مورينو"في أسرة يهودية، وتزوج من " برومانيا" مورينو"ولد 

اته، وقد نشأ مورينو في الخبيرة في السيكودراما والتي استكملت عمل زوجها بعد وف
والفلسفة، وتخرج في كلية الطب بجامعة فيينا  ياتفيينا حيث درس الطب والرياض

، حيث ١٩٢٥، وانتقل إلى أمريكا في عام "فرويد"م، وكان رافضًا ألفكار ١٩١٧عام 
  .المدرسة الجديدة للبحث االجتماعى"وفى " كاليفورنيا"شغل مناصب في جامعة 

يختص بتطبيق خطوات السيكودراما ) Psychodramatist(راما هو والمعالج بالسيكود
وُيسمى أيضًا  –ن يكون طبيبًا أو محلًال نفسانيًا أفي العالج النفسي، وهو إما 

والسيكودراما في المجمل هي مسرحية درامية جماعية تحاول إخراج ". بمخرج العمل"
بدًال من األسلوب الشفهي  الشخص من عزلته النفسية، وتقدم أسلوبًا عمليًا للعالج
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المتبع في وسائل العالج النفسي التقليدية التي تتصل بالتخيل واجترار األحداث في 
  .الذهن فقط دون تعبير عن االنفعاالت الداخلية التي تكمن في النفس البشرية

 ويتم هذا العالج بالصورة التالية:  
ل العرض المسرحي، هو بط –به الطفل  يونعن –يكون الشخص المكبوت نفسيًا 

أما األشخاص اآلخرون فيقومون بتقديم األدوار . والمعالج يقوم بدور مخرج العرض
.. الجدة  –الجد  –الصديق  –األم  –المساعدة التي تتصل بالبطل مثل أدوار األب 

ويقودنا هذا إلى القول بأن العالج بالسيكودراما البد وأن تتوافر فيه مقومات . إلخ
ة، في غيابها ال يكون األسلوب المتبع عالجًا نفسيًا، وينبغي أن تترابط وأركان أساسي

هذه األركان والمقومات بعضها مع البعض، أي أن العالج بالسيكودراما ال يقوم إال 
  .ولكل منها وظيفته المحددة التي يقوم بها أثناء العمل الدرامى –على اجتماعها معًا 

  
  :ي العالجكيف ُيستخدم الفن والسيكودراما ف

إن استخدام الفنون اإلبداعية في العالج يتيح الفرصة للطفل سواء كان سويًا أو ذا إعاقة 
كي يتفهم فهمًا عميقًا األشياء التي تدور حوله، فضًال عن ممارسته تجارب حياتية ذات 

العالج بالفنون اإلبداعية يعتمد أساسًا على ترسيخ خبرات الطفل . خصوصية يعيشها الطفل
لقضاء على مخاوفه وتخليصه من آالمه وصراعاته، والتأكيد على سعادته، وتعليمه وا

  .األساليب الجديدة في تناول المشكالت بشكل واقعي
والعالج الدرامي هو نوع من أنواع التمثيل الذي يعيد تشكيل الواقع في صورة جلسات 

حكم في واقعه بالكالم عالجية، تسمح للشخص الذي يتلقى العالج بأن يتحرر من قيوده ويت
وفي بعض األحيان يعبر الجسد عما في داخل النفس قبل أن يصف الشخص . والحركة

ال يعبر عنه الطفل ويظل حبيسًا بداخله  يالذ يءونحن نعلم أن الش. حالته في صورة كلمات
  .أو مخفيًا، يؤذيه ويعرض عالقاته مع اآلخرين لألزمات بمختلف أشكالها

) تمارين سيكودرامية أخرى( Exercisesمسرح وحده أو مع ألعاب ويمكن استخدام ال
والمزج بين هذه العناصر في العالج أكثر .. مثل الحركة أو الكتابة أو الموسيقى أو الرسم 

  . إيجابية، ويشعر الطفل المريض سواء كان سويًا أو معاقًا بالمتعة
مخرج العرض / الطبيب –" المعالج"وفي العالج الفردي أو الجماعي يمكن أن يقدم 

للطفل مجموعة من الحيوانات يختار من بينها ما يشاء، ثم يقوم بأداء الدور التمثيلي لهذا 
ومن المؤكد أن استخدام الفنون وتطبيقاتها في المجال العالجي . الحيوان أو التحدث بلسانه
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ف بطرق تختلف السيكولوجي يساعد على اتساع رقعة خبراتنا السلوكية، ويتيح للطفل التصر 
عن ما اعتاد عليه، فضًال عن االستفادة من القدرات اإلبداعية للطفل، ومنحه الفرصة 

 –إذن  –ففن السيكودراما . لإلفصاح لآلخرين عن ما ال يمكن قوله خارج الجلسات العالجية
  .هو إعادة تمثيل الواقع ال محاكاته

، أن "سيكولوجية فن األداء"ه ويرى جلين ويلسون أستاذ علم النفس األمريكي في كتاب
الدراما النفسية أو السيكودراما اعتمدت على الدمج بين عناصر من المسرح اإلغريقي أهمها 

وعناصر من التقاليد التحليلية النفسية في شكل عالج نفسي  Catharsisفكرة التطهير 
وكلمة . الضطرابجماعي يعتمد على االرتجال الدرامي أو التمثيلي لمواقف الحياة المثيرة ل

Catharsis وهي تشير إلى التحرر من . مشتقة من كلمة إغريقية تعني التطهر أو الطهارة
وهو تحرر ُيفترض حدوثه نتيجة إطالق العنان بقوة لالنفعاالت الحبيسة أو المكظومة . التوتر
  .بداخلنا

سية نستطيع في النهاية أن نقول إن مسرح الطفل يستمد خصائصه من الخصائص النف
الطفل مشاركًا في  والسلوكية للطفل العربي يلعب الدور األول فيه وهو الطفل، سواء كان هذا

العرض المسرحي أو كان مجرد متفرج، فمسرح الطفل نوع من اللعب الذي يؤكد به الطفل 
ذاته ويتحرر من قيوده، ويكشف عن مواهبه ويعيد صياغة عالمه ويندمج في حياة اآلخرين 

فًا إيجابيًا له حاجاته وحقوقه، وفي مقدمتها حقه في االختيار والمشاركة في بناء باعتباره طر 
   .مستقبله الذي هو مستقبلنا جميعاً 
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  المصادر والمراجع
سلسلة عالم  ٢٥٨شاكر عبد الحميد، .، ترجمة د"سيكولوجية فنون األداء"، جلين ويلسون .١

  .٢٠٠٠المعرفة، الكويت، يونيو 
  .، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب"قافة الطفل العربيث" سمر روحي الفيصل، .٢
، ترجمة رمزى يس، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، "سيكولوجية اللعب"سوزانا ميللر،  .٣

١٩٧٤.  
  .١٩٧٦الطبعة الثانية، مكتبة األنجلو المصرية، علي الحديدي، في أدب األطفال، . د .٤
، دار ٤٣٣ة رمزي يس، القاهرة، سلسلة األلف كتاب ، ترجم"عالم الطفل" فيليبس هوسلر، .٥

  .الهالل
، القاهرة، المجلس األعلى للثقافة، "مجاالت التجريب في مسرح الطفل"محمد عبد المعطي، . د .٦

١٩٨٧.  
، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، مارس "األطفال مرآة المجتمع"، محمد عماد الدين إسماعيل. د .٧

١٩٨٦. 
، األطفال مرآة المجتمع والنمو النفسي االجتماعي للطفل في سنوات يلمحمد عماد الدين إسماع .٨

  .١٩٨٦التكوين، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 
، المنهج العلمي وتفسير السلوك، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، محمد عماد الدين إسماعيل .٩

١٩٧٨ . 
  .١٩٥٩، القاهرة، دار المعارف، ،"سس النفسية للتكامل االجتماعياأل"مصطفى سويف، . د .١٠
، ثقافة األطفال، سلسة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون هادي نعمان الهيتي. د .١١

 .١٩٨٩واآلداب الكويتية، 
ب، ، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتا"الحلقة الدراسية حول مسرح الطفل"مجموعة مؤلفين،  .١٢

 ).١٩٨٦-١٩٧٧ديسمبر  ٢٠-١٧(
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  مبـــادرات..  ـاالتـمقـ
  عروض كتب ودراسات

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  تعليم الفنون ألطفال العالم العربي وسيط للتنمية ومحور التفاهم  -
  )أغنية الطفل(الدولي     

  ادقــــــــــال صـــــآم. د
  

  )عرض دراسة(فل في الدول العربية اإلعالم ومعالجة قضايا حقوق الط -
  نـــــي الديـــان بھــإيم. أ   

  

  مالمح من تجربة المركز اإلقليمي –الطفل العربي وتكنولوجيا المعلومات  -
  لتطوير البرمجيات التعليمية   

  رفيـــــمع ــادرنـــ. د
  ويتبيباميال : للكاتبة  – ياً ــــــــــن إلكترونـــك آمـــل طفلــــــــه -

  

  ـالــــمـار جـــإيث. أ  :رضع
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  ال العالــم العربيــــنــون ألطففتعليـم ال
  التفاهم الدولي وسيط للتنمية ومحور
 لــــــة الطفــــيـنـأغ
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 *مال أحمد مختار صادقآ

 
من المسلم به أن التعليم والتدريب هما محوران للتنمية، وأن هدفهما األساس هو تكوين 

ن تكوينًا متكامًال ومتوافقًا مع متطلبات العصر، كما أ.. الموارد البشرية تكوينًا علميًا وثقافيًا 
من الحقائق المهمة أن األساس في بناء اإلنسان ال يتحقق إال من خالل التكامل بين مصادر 

  .المعرفة
هدف تصبو إليه المجتمعات المتقدة والنامية والساعية إلى  –بصفة عامة  –والتنمية 

حيث إن السعي إلى  ؛المعاصر، وأيضا في مختلف األعمارالتنمية لكل فرد يعيش في عالمنا 
  .مار قدرات اإلنسان هو أعظم مشروعات التنمية استث

وتعد التربية ووسائطها هي مسئوليتين عن تنمية اإلنسان واستثمار قدراته، غير أن 
من توسيع نطاق المعرفة والخبرة ضتالتنمية في هذا السياق تتضمن معنيين أساسيين، أولهما ي

درة على االستمتاع بالنشاط، أما المعنى الوجدانية والمهارة، وزيادة الوعي بالقيم الخلقية والق
الثاني فهو يرتبط بمعاونة المتعلمين على االندماج في المجتمع واالنفتاح على المجتمعات 

  .األخرى كمشاركين إيجابيين في النهوض بمقومات الفرد والجماعة، بل والمجتمعات المختلفة
 –تعليم الفنون : هي ،ثالثة وٕاذا تأملنا محاور بحثتنا هذا، نالحظ أنه يدور في حدود

  .الفنون كوسائط للتنشئة من أجل تفاهم دولي  –مكانة الفنون 
  

  :تعليم الفنون 
التي تميز اإلنسان أعظم القدرات اإلنسانية  –من حيث إنتاجها وتذوقها  –تعد الفنون 
للتنشئة  كائنات الحية، وتعد أيضًا من الجوانب األساسية التي يمكن استخدامهاعن غيره من ال

من منظومة التنمية البشرية الشاملة، وال يمكن النظر إليها في  لإلنسان، والفنون جزء اإلنسانية
                                                            

   جامعة حلوان –أستاذ علم النفس التربوي   
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يم والتعلم عند اإلنسان، فممارسة الفنون تعد جزءًا لعتلة عن الجوانب األخرى المتصلة باعزل
لشخصية لحساب من التربية الجمالية والثقافية التي ال يمكن إهمالها أو تجاهلها في بناء ا

حسن إدراكه قد يتجاوز حدود المدى بل إن دورها إذا أُ  ،أخرى تحظى باهتمام أكبر جوانب
  .يق كأحد وسائط التربية الوجدانية إلى األفق الواسع للتنمية البشرية الشاملة ضال

الشخصية اإلنسانية بناء ثارها في بناء آمتد ت إن ممارسة الفنون: ومن هنا يمكن القول 
لك من خالل ذويكون . خلقيًا  وسواء أكان جسميًا أم عقليًا أم وجدانيًا أم اجتماعيًا أ، مالً متكا

وبصفة خاصة األسرة  ما تقوم به المؤسسات التربوية المسئولة عن عملية التنشئة االجتماعية،
ها على ممارستها، والمدرسة ومكانة تعلم الفنون ءوما تسمح به من ممارسات فنية تشجع أبنا

واإلعالم ووسائطه فيما يفرده من وقت لتقديم برامج تؤكد في  ،مجمن بين ما تقدم من برا
  .محتواها على الفنون 

إن تلك البرامج التي تتمحور حول الفنون يمكن أن تتم من : ومن هنا نستطيع القول 
.. حية سواء من خالل الفنون التشكيلية أو التنشئة الموسيقية أو المسر  ،خاللها تنشئة فنية

سواء  ،كل جوانب السلوك اإلنساني ثار هذه الممارسات الفنية تصل وتمتد إلىآوٕان . وهكذا 
  .أكان جسميًا أم عقليًا أم وجدانيًا أو أخالقيًا 

د وخصائصهم ويقصد بمصطلح التنشئة أن تلك العملية التي تتم فيها تنمية األفرا
لية في المجتمع الذي يعيشون فيه، عام أكثر فب دورًا جوهريًا في جعلهعلوأنماط سلوكهم التي ت

، تتضمن اإلشارة إلى الخصائص وأنماط السلوك Bandoraوهو التعريف الذي يقترحه باندورا 
التي يجب أن تتوافر في الفرد والتغيرات المرغوبة التي يتعين أن تستند إليها هذه الخصائص 

التي ينبغي أن تستخدم في تحقيق هذه  ط السلوك، وأيضًا إلى الميكانزمات أو اآللياتاوأنم
خدم الموسيقى كوسيط للتنشئة البد أن نقوم وعلى ذلك إذا أردنا أن نست. وبة التغيرات المرغ

حتى يمكن إعداد المواقف التي يتم فيها  ؛بدراسة سماتها والخصائص المراد إكسابها للمتعلم
  .تغيير السلوك االكتساب، أو

  
  ئة؟شسيطًا تربويًا يحكم من خاللها عملية التنما الموسيقى، وكيف تكون و 

الموسيقى هي تلك المنظومة المعرفية الوجدانية الحركية للجمال الصوتي سواء أكان 
، أي صادرًا عن آلية آلياً  غنائيًا، أم صوتاً  وتاً صهذا الصوت صادرًا عن اإلنسان أي كان 

ل ويرتبط بنموه، فالطفل منذ سنوات من حياة الطف ف يؤلف مكونًا مهماً يوهذا التعر . موسيقية
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من وجوده اليومي  ءاً كان في حاجة مستمرة للموسيقى باعتبارها جز  حياته المبكرة يبدو كما لو
ولعل هذا يفسر لنا االحتفاء البالغ في الثقافة  ،تصل إلى مستوى الحاجات األساسية بحيث

إذا كانت األغاني : "القولوبصفة خاصة الغناء إلى حد  الشعبية المصرية بموسيقى الطفل
ساسًا، وهم أتشكل أكثر جوانب الثقافة السائدة إثارة وبهجة، فإن هذا الجانب يتعلق باألطفال 

ناهد رمزي، علي ليلة، ( "أكثر القطاعات البشرية إثارة وبهجة بالنسبة إلى األسرة والمجتمع
١)١٩٩٤.  

جة مستمرة إلى الموسيقى والطفل منذ سنوات عمره المبكرة يبدو كما لو كان في حا
ًا من وجوده اليومي، فهو يستمتع باالستماع إلى صوت أمه وهي تهدهده، كما ءا جز باعتباره

مًا مقاطع أن يتكلم بوقت طويل، ويغني مستخد ليجرب إصدار األصوات ويلعب بها حتى قب
ما يدركه ك(، ولكنها تعبير عن معنى ينتمي إلى عالمه )قها الكباركما ينط(عديمة المعنى 

على إصدار أصوات من أي جسم  وقبل أن يكون لديه محصول لغوي، ويقبل بشغف) هو
بصوت مثل األدوات المنزلية المختلفة قبل أن يقبل على إصدار أصوات من اآلالت 
  .اإليقاعية، بل قد يتحرك حركات تعبيرية معبرًا عن استجابته اإليقاعية دونما تدريب على ذلك

تمين برعاية أطفالهم وتنشئتهم هأن اآلباء الم Greenberg ٢وتذكر جرينبرج
وتهيئة جو سار  ،مثل النوم، والتهدئة عند الغضب ،يستخدمون الموسيقى ألغراض متعددة

يز بين األصوات والتدريب على يعند تناول الطعام أو اللعب، كما يتم االهتمام بتعليمهم التم
ي الثقافات المختلفة مع اختالف المثيرات التي الحظ أن هذا ما يتم فاألنماط اللغوية، ويُ 

  .ية القومية الثقافيةو ين بذلك الهُ تستخدم حيث تكون مشتقة من التراث القومي مؤكد
ويعد الغناء أهم مكونات التنشئة الموسيقية الذي يمكن من خالله التعبير عن الذات، 

يضًا، حيث يعتمد كالهما على وتعلم الغناء مثل التعلم اللغوي الذي يبدأ من مرحلة المهد أ
األصوات وٕادراكها وكيفية إصدار هذه األصوات، ولعل هذا ما دفعنا إلى طرح سؤال مهم منذ 

 .ه في كتابنا لغة الموسيقى باإليجابنهل الموسيقى لغة؟ وأجبنا ع: وهو، ١٩٨٨٣عام 
صائص هما خاصية من ختامن أنماط سلوك الجنس البشري، وكلوأنماط اللغة والموسيقى 

من الكائنات الحية، وهذا القول يعني أن اإلنسان لديه استعداد عام  هاإلنسان دون سوا

                                                            
  .١٩٩٤المجلس القومي لألمومة والطفولة، ناهد رمزي، علي ليله، فعالية نمو طفل ما قبل المدرسة،   ١

2 Greenbereg M. Y A Guide for Parents and Teachers of Young Children D.  
لغة الموسيقى، دراسة في علم النفس اللغوي وتطبيقاته في مجال الموسيقى، مكتبة األنجلو المصرية  –مال صادق آ ٣

١٩٨٨.  
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وال يعوق هذا االكتساب إال أسباب خاصة  الكتساب الكفاءات والمهارات اللغوية والموسيقية،
مثل عطب المخ أو نقص الخبرة المالئمة، وهذا يعني أن التعلم الموسيقي حق للجميع، 

أو تقديم التعليم المنظم في  ،ون في تناولهم سواء من خالل تشجيع األسرةويجب أن يك
  .المدرسة أو تقديم البرامج الجادة من وسائل اإلعالم 

  
  :تعليم الموسيقى المنظم 
وما نهدف إلى توضيحه في هذه الدراسة، هو أن  –بصفة عامة  –إن تعليم الفنون 

ظم يرتبط باألهداف العامة للتعليم في نظم التعليم المن يتعليم الفنون ومنها التعليم الموسيق
  : ٤المختلفة كافة، ويمكن تحديد هذه األهداف كما يلي

والدعم لدور وطنه  خلقية، المعتز بثقافته الوطنية،مواطن المؤمن بالقيم الدينية والبناء ال -١
نسانية، فتح على ثقافات العالم مع تقدير للقيم الثقافية في الحضارة اإلنالقومي والم

 .وٕادراكه لمتطلبات المستقبل والتخطيط للقيام بمسئولياته إزاءها
الجسمية : تحقيق التنمية الشاملة المتكاملة لإلنسان في جوانب شخصيته المختلفة -٢

بما يجعل المتعلم قادرًا على التواؤم مع  ،والمعرفية والوجدانية واألخالقية واالجتماعية
 .والعالمية المتغيرات المحلية واإلقليمية 

، إعداد المتعلم ذي العقلية القادرة على مواجهة التغيرات السريعة محليًا وٕاقليميًا وعالمياً  -٣
 .ول به إلى مستوى الجودة واإلتقانوالوص

على إنتاج المعرفة، وما تتضمنه من ممارسة  التأكيد على أن يصبح المتعلم قادراً  -٤
 .والمستخدم السلبي لهار المستهلك دون االقتصار على دو  لعملياتها من

فكالهما يعد مفتاحًا التأكيد على مبدأ التعلم الذاتي والتعلم المستمر طول الحياة،  -٥
 .ات التي يفرضها عالم سريع التغير يدحلمواجهة الت

تنمية العقلية الناقدة الفاحصة التي تتضمن التصحيح الذاتي، وتصويب المسار، وتقدير  -٦
 .فيه  الرأي اآلخر واستثمار أفضل ما

وٕاذا تأملنا هذه األهداف العامة فإننا ال نكاد نلحظ تمييزًا بين مجاالت المعرفة المختلفة  -٧
ومن بينها بالطبع الفنون، والتي يجب أن تأخذ مكانتها في النظم التربوية المختلفة 

خارج المنهج، وٕاذا كانت المواد  اً ر حُ  اً منهجًا وكتابًا مدرسيًا وطريقة تدريس ونشاط

                                                            
  .بتصرف) ٢٠٠٠(تقرير غير منشور  –ر إلى المستقبل التعليم في مصر عبو : فؤاد أبو حطب  ٤
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في تحقيق األهداف، فإن األهداف  –كل حسب طبيعتها  –سية المختلفة تسهم الدرا
ها، فعلى سبيل المثال، إن ليفي ذلك شأنًا إن لم تزد ع الخاصة لتعليم الفنون ال تقل

القدرة على تقدير الزمن ترتبط بالتعليم الموسيقي، وينتقل أثر ذلك بالطبع إلى القراءة 
 .٥د للمقاطع الفظية للكلمات بصفة خاصةبصفة عامة، وزمن السكون، والم

تسهم في تنمية شخصية المتعلم  –بصفة عامة  –وكما سبق أن حددنا أن الفنون  -٨
مات، حقائق، ومهارات، وميول، واتجاهات فنية، باإلضافة و المتكاملة بما تزوده من معل

المفاهيم،  ء الوسائل التي يتحقق بها تعلميىإلى أن ممارسة األنشطة الفنية يمكن أن ته
وطرق التفكير وتنمية المهارات المرتبطة بالممارسة العملية للفنون المختلفة والتي 

 .باختالف الممارسات المختلفة المتضمنة فيهاتختلف 
وفي ضوء ما يمكن أن يحقق تعلم الفنون في منظومة التعليم، هناك اتجاهان لمكانة 

 :هما ،الفنون
وفيه يتم تحقيق أهداف غير موسيقية كتعليم العد :  النظرة النفعية إلى تعليم الفنون -١

أو التعرف على األشكال الهندسية من خالل الحركة أو الغناء، أو تنمية اللغة من 
 .خالل األناشيد واألغاني المدرسية، أو تنمية الذاكرة، أو تكوين العادات وغيرها

ولكن حسبنا أن نشير  تاريخ طويل ال يتسع المقام الستعراضه، النفعيةذه النظرة هول
سبها المتعلم من غناء أشعار تكالجوانب األخالقية التي ي إلى تركيز أفالطون على

، ٧، وكذلك تأكيد أرسطو على الجوانب الوجدانية للموسيقى٦" هوميروس، وهسيود"
دخلت الموسيقى في مناهج التعليم الرتباطها بالمكانة وفي بعض العصور الالحقة أُ 

وفي  .جتماعية واهتمام الطبقات الراقية بأهمية معرفة هذا الفن الرفيعاالقتصادية واال
العصر الحديث، حين بدأت مدارس بوسطن في الواليات المتحدة األمريكية تعليم 

لتبرير المعلن هو أن الموسيقى تسهم في تعليم القراءة االموسيقى للتالميذ كان 
تقان المواد الدراسية إيح تساعدهم على ء للتالميذ فرصًا للترو يىوالكالم، كما أنها ته

األخرى، كما أن العديد من الدراسات في مصر أكدت هذا االتجاه، وبصفة خاصة 
 .اعتبارًا من سبعينيات القرن الماضي

د االتجاه النفعي للموسيقى، وأن هذه النظرة النفعية أكدتها كومن هذا العرض، يتأ
                                                            

  .٢٠٠٨المجالس القومية المتخصصة  –مقدمة إلى شعبة الفنون  ورقة: التعليم في الفنون  تجويد: مال صادق آ ٥
  . ٢٠٠٦، ٤طرق تعليم الموسيقى ،األنجلو المصرية، ط: عائشة صبري : مال صادق آ ٦
 .نفس المصدر السابق  ٧
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لنصف األول من القرن العشرين، بل حركة التربية التقدمية في أمريكا خالل ا
إننا نجد بعض المربين العظماء يركزون على النواتج غير الموسيقية للموسيقى 

  .على أساس فلسفة أن المعلم يعلم التالميذ من خالل وسيط محبب إليهم
االتجاه  حيث رفض.. ولكن هل ستسود النظرة النفعية إلى الفنون، بالطبع ال 

  :هي  ،سباب ثالثةن ألالنفعي لتعليم الفنو 
 .عدم توافر األدلة العلمية الكافية لقبول تعميم هذا المبدأ  - 
سواء أكان حرًا أو مرتبطًا ببعض المواد  ،البرهان على أن النشاط المدرسي - 

الدراسية األخرى، يسهم في تحقيق األهداف التربوية على نحو أفضل مما 
 .زعم أن الموسيقى تستطيعه 

تمامًا مثل العلوم الطبيعية  ،لفنون لها قيمة في حد ذاتهازيادة الوعي بأن ا - 
 .واإلنسانية ذات المكانة الرفيعة في المنهج 

  
ومع االعتراف المتزايد بقيمة تعليم الفنون في ذاتها  :تعليم الفنون له قيمة في ذاته  -٢

دون حاجة إلى أي تبرير نفعي، فالفنون لها قيمة تزيد من كيف الحياة وجودتها 
Quality of lifeالبقاء، ألنه أكثر  ض، واإلنسان يبحث دائمًا عما هو أكثر من مح

ومن المعلوم  .من كونه حيوانًا يشق طريقه باحثًا عن الطعام والمأوى والحماية فحسب
، "الدرجة"وليس " الكيف"أنه عند محاولة التمييز بين اإلنسان والحيوان تمييزًا يقوم على 

في رأينا  –اللغة والتفكير، إال أننا نذكر محكًا أكثر تحديدًا يذكر في هذا السياق محك 
قدرة اإلنسان على تذوق الفنون، فالفنون من صنع اإلنسان، بل من أعظم : هو  –

  .٨إنجازاته، وأن الفنون كخبرة جمالية لإلنسان تقترب من كماله كإنسان
شعرًا أم موسيقى أم نحتًا أم  إن الفنون لها قيمة في حياتنا الثقافية والتربوية سواء أكانت

بر الحياة التي نعيشها، وبدون الفنون سيعيش اإلنسان من أن يخُ  نرسمًا، إنها جميعًا تمكِّ 
اإلنسان في عالم ال يحيا فيه بشر، بل في عالم خاٍل من المعرفة والخبرة، كما أن الفنون لها 

قط هنا واآلن، ولكن في معنى وقيمة في حد ذاتها، فهي تؤكد اإلحساس بالحياة، ليس ف
حاضر والمستقبل، فضًال عن الخبرة الجمالية في الو متصل الزمن والتاريخ في الماضي 

                                                            
، مرجع ١٩٨٨دراسة في علم النفس اللغوي وتطبيقاته في مجال الموسيقى : لغة الموسيقى : مختار صادق مال أحمد آ ٨

 .سبق ذكره 
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، فمن الوجهة ٩الفنون المختلفة تتفاعل فيها االستجابات المعرفية والوجدانية والنفسي حركية
ر، والمقارنة ة في المستوى اإلدراكي، يتضمن التمييز والمقارنة والربط بين العناصيالمعرف

والتمييز والتحليل والتركيب والتقويم، وفي مستوى التذوق يتطلب الحكم والتقدير والنقد وتكوين 
ارسة الفنون بصفة حركي فإن مم –الميول واالتجاهات والقيم والتفضيل، وفي المجال النفسي 

ر الحركي ت الموسيقية تنمي كًال من الحركات الغليظة والدقيقة والتآز خاصة كعزف اآلال
  .حركي، وهذه الفئات تشمل الجوانب الثالثة –وأيضا الحس 

سواء من الوجهة الوظيفية أو من أجل  ،وفي ضوء ما سبق عرضه لتعليم الموسيقى
التعلم الموسيقي لذاته، فإنه يصبح لزامًا على المؤسسات التربوية الرسمية القيام بدورها في 

م، والثقافة في المراحل العمرية المختلفة، وبصفة خاصة االهتمام بهذا الوسيط المهم في التعلي
  .في مرحلة الطفولة 

وال يختلف دور وسائل اإلعالم المختلفة في تنمية اإلنسان مثلما عرضنا في دور التعليم 
المنظم، إال أن طريقة تقديم الموسيقى من خاللها ستختلف عن دور المؤسسات التربوية وٕان 

من خاللها في جوهرها، فكل منهما يهدف إلى إكساب المتلقي  كانت ذات األهداف تتحقق
بعض أنماط السلوك المرغوب فيها، أو تعديل البعض اآلخر، وبالرغم من التشابه إال هناك 

  :١٠أوجهًا لالختالف
حيث يكون المتلقون في الفصول الدراسية متجانسين : تجانس الجمهور المتلقي وتباينه  -١

السن، بينما يختلف المتلقون لوسائل اإلعالم في خبراتهم من حيث الخبرات السابقة و 
 .وأعمارهم 

اختيار المادة العلمية، فالتلميذ يدرس ما يعرضه المعلم، أما المتلقي لإلعالم فهو حر  -٢
 .في اختيار ما يستمع له، وما يتفق مع ذوقه ووقته

العمل  جتقويم النتائج لما يتعرض له التلميذ في المدرسة من محاسبة على نتائ -٣
 .المدرسي، بينما تقع مسئولية تلك المحاسبة على المتلقي ذاته لوسائل اإلعالم

                                                            
  :لمزيد من التفصيل ارجع إلى كل من   ٩

جامعة عين  –مجلة كلية التربية  –ندوة تربية الطفل  –أثر الموسيقى في شخصية الطفل : مال أحمد مختار صادقآ -
 .١٩٨٠ثالث، لد الجالم –شمس 

التربية الموسيقية كلية  –المؤتمر العلمي األول –ل المعوق أثر الموسيقى في شخصية الطف: مال أحمد مختار صادقآ -
  .١٩٨٢ ،جامعة حلوان –

 ١٩٧ – ١٩٢ص ص  – ٢العدد  –فاق آمجلة  –للطفل  يالموسيق يالثقاف ياإلعالم وتشكيل الوع: هدى إبراهيم سالم ١٠
  ).بتصرف( ١٩٩ –
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، في مقابل شغل الفراغ في )االكتساب الموجه المقصود(يم لعاختالف الدافع من الت -٤
 .أغلب األحوال 

ومع هذا االختالف، هناك دور مهم في عملية التنشئة الفنية بوجه عام، والموسيقية 
  :نعرضها فيما يلي بوجه خاص 

  
  :التنشئة الموسيقية من وسائل اإلعالم 

مجلة  ،"أغنية الطفل في وسائل اإلعالم"قدمت الباحثة هذا المفهوم ألول مرة في بحثها 
  .١٩٩٩ آفاق، العدد الثاني

إلى ميدان االتصال والتواصل  Mass Mediaتنتمي وسائل اإلعالم الجماهيرية 
Communication وسائل للمعرفة، وتعد أول وسيلة للتواصل عند  –هرها في جو  –، وهي

الطفل صوت األم واألب، وقد يكون هذا الصوت هو أول طريق التعليم الموسيقي، وبخاصة 
حينما يتعرض ألغنية المهد التي تساعد الطفل على الهدوء واالسترخاء لما تتصف به من 

الثانية من عمره، وتبدأ  قرابةن في خصائص موسيقية، ويتم أول اتصال بين الطفل والتليفزيو 
هذه العالقة بمحض الصدفة في أغلب األحوال، ولكنه سرعان ما يبدأ في استطالع هذا 

وتؤكد  .الجهاز السحري، وفي سن الثالثة يكوِّن لنفسه نظامًا تفضيليًا بالنسبة إلى برامجه
لب صفحاتها باحثًا حيث يق ؛يهتم بالمجالت المصورةما البحوث أنه في ذات السن سرعان 

أهمية هذه القصص  تزداد، ثم )ي الصورأ(جري حوارًا معها عن الصور التي يتخيل أنه يُ 
ب أن حت المصورة هي محور القصص التي يتدريجيًا، فتصبح شخصيات هذه المجال

  .يسمعها من والديه 
ما بين وتؤكد البحوث التي أجريت في الواليات المحدة األمريكية أن الطفل في مرحلة 

، نتيجة اختيار غيره من الراشدين يضاً أسنوات يتعرف على الراديو بمحض المصادفة  ٦ – ٣
ظى بإعجابه وتفضيله، ححين بعض البرامج اإلذاعية التي توذلك لفترة ما حتى يكشف بعد 

  .والتي يترقب إعادة إذاعتها أو عرضها في التليفزيون 
لسينما، والتي قد يستعيض عنها بعض وتتوافر لبعض األطفال خبرة الذهاب إلى ا

فزيون، وهكذا تتعدد وتتنوع وسائل اإلعالم التي يتعرض لها الطفل ياألطفال بمشاهدة التل
بعد عام، إال أن األطفال يختلفون فيما يفضلون وما عليهم إال أن  تنوعها وتعددها عاماً  ويزداد

سر الفقيرة أو ات االجتماعية أو األفي بعض البيئإتاحة للتنوع  معرض عليهم لعديقبلوا ما يُ 
يغلب على ما تريد وما ترغب فيه األولى واألقل  ،المجتمعات التي تعيش في ظروف قاسية

  .أهمية 
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  لبرامج اإلعالم في الطفل؟ –إذن  –ما األثر المتوقع 
االتجاه التفاؤلي في : هما  ،لسؤال، نجد أن هناك اتجاهين سائدينا الإلجابة عن هذ

تجاه التشاؤمي، فاالتجاه التفاؤلي يرى أن اإلعالم يقدم للطفل نوعا من التعليم، وأنه مقابل ال
ى بالذوق الجمالي للمتلقي، وأن ما تقدمه الوسائل المسموعة سة وأنه يرقَ ر دعمل الملمكمل 

والمرئية لها قوة تأثير كبيرة خاصة بالنسبة إلى الطبقات الفقيرة، إال أنه من المالحظ أن 
تشغل حيزًا ضيئًال من ساعات اإلرسال التي تبثها كل من  –بصفة عامة  –الموجهة  البرامج

يجب مراعاة خصائص المتلقي  جفزيون، وٕاذا أردنا أن تتم االستفادة من هذه البرامياإلذاعة والتل
إليها، خاصة أن غالبية البرامج تستخدم الموسيقى سواء كمقدمات أو من خالل البرامج نفسها 

من هذه  لوحظ أن بعضاً  دعالنات التجارية، وقر لبعض المواقف الدرامية أو اإلأو كتصوي
وقت الذي ال يقدم فيه على ترديد ما يعرض في الالبرامج تجذب الطفل، بل يرددها في ذات 

  .البرامج المخصصة لألطفال 
أما االتجاه التشاؤمي فيمثل النظرة المضادة المتطرفة، وعند أصحابه يجدون أن ما 

عرض في وسائل اإلعالم له أثر مفسد ومحطم للقيم األخالقية واالجتماعية، والهابط ي
وقد يكون هذا مؤكدًا إذا حللنا تلك البرامج التي تستخدم  ،ويات الفنية والثقافية والجماليةبالمست

الموسيقى كاإلعالنات التي تقدم القيم االستهالكية، أو تصاحب بعض األعمال الدرامية والتي 
صحاب هذا االتجاه أن أاح وتهديد الفن الجاد، وعلى ذلك يرى نَ كد العنف والعدوان والجُ تؤ 

انشغال األطفال بمثل هذه البرامج يفسد الذوق العام ويكسب المتلقي بعض القيم غير المرغوب 
 من خالل المشاهدة المتاحة للبرامج التي تبثها القنوات الفضائية بعد انتشارها انتشارًا ال ،فيها

إال بإعداد ما هو أكثر جاذبية وما هو قائم على دراسة  ،ثارهآيمكن مالحقته أو التغلب على 
ما يجذب المتلقي ليقبل على االستمتاع به برغبته وليس بتوجيه قسري من الكبار، كما يجب 
أن يكون إعداد هذه البرامج موجهًا وتحت إشراف تربوي هادف لرقي المتلقي وٕاكسابه القيم 

ويمكن قياس فاعلية ما يقدم من برامج في علمية التنشئة من خاللها في ضوء . ١١يةالخلق
  :الفئات التالية

البرنامج الموسيقي في الطفل؛  هويحدد األثر الذي يحدث:  الفاعلية المعرفية للبرنامج  -١
بحيث يجعله أكثر وعيًا باألحداث والمعلومات، واكتسابها، وتخزينها، واستخدامها سواء 

 .الموسيقى للمعرفة الموسيقية في حد ذاتها أم وسيطًا لمعارف في مجاالت أخرى أكانت
                                                            

جامعة حلوان  –كلية التربية الموسيقية  –التربية الموسيقية للطفل، المؤتمر العلمي األول : طب حفي فؤاد أبو  ١١
  .wais, W. Effects of Mass media communication) بتصرف(
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وتتخذ المحاكاة صورة التقليد أو التقمص أو التعاطف : الطفل للنموذج ةمحاكا -٢
Empathy وذلك من "اندماج الطفل في محتوى الرسالة اإلعالمية"، ويتمثل ذلك في ،

ويتم هذا عندما تقدم . كين أو أكثرخالل عالقة سيكولوجية مع واحد من المشار 
 .الموسيقى من خالل الحكاية أو القصة اإلعالمية على وجه الخصوص

إن هذه الفئة تتحدد بما يظهر في استيعاب الطفل للمعرفة : والقيم تغيير االتجاهات  -٣
المقدمة إعالميًا، وتغيير اتجاهات المتلقي بتقوية  جالمكتسبة، ومحاكاة الطفل للنماذ

اإليجابية المكتسبة واإلقبال على المشاهدة وتكرارها والسعي إلى تحقيق األهداف  القيم
التي تسعى إليها، فعلى سبيل المثال، قد تكون تنمية البيئة مطلبًا أساسيًا للبرنامج 

فزيون؛ حيث يتطلب ذلك تجاوز الطفل ترابه الثقافي المحلي يالمقدم للطفل من خالل التل
ن محتوى البرنامج التراث العالمي، وعلى ذلك يمكن أن يكو  والقومي واإلبحار إلى

روايات العالمية، على أساس لافات الموسيقية، والقصص، و اني والمؤلَّ غالمقدم يشمل األ
فني واألدبي لااالتصال بمنجزات التراث الثقافي تفاعل األطفال مع بيئاتهم ثم ي أن

يالئم للطفل لالختيار من بينها ما العالمي التي يشتهر بها التراث العالمي الموجه 
سواء أكانت ألشخاص راشدين دورًا مؤثرًا تلعب جاذبية النماذج  كما. النموذج الوطني

أم ألطفال، أم لنماذج غير إنسانية أم كانت ألبطال خياليين أو حقيقيين يتم من خاللهم 
 .تحقيق الفاعلية المعرفية للبرنامج ولهدفه

لسلوك الظاهر كما يتمثل في ويتمثل ذلك في عدد من أنماط ا:  تعديل السلوك الظاهر  -٤
لسلوك اللغوي أو الحركي، ويعد هذا من مهام اإلعالم الموسيقي للطفل، ومن اأداء 

خالله يزيد الطفل من غناء أغنيات وأناشيد معينة أو عزف أو أداء إيقاعات معينة 
المي، إال أنه يوجد بعض ما ع وسواء أكانت ترتبط بثقافته أم ترتبط بإنتاج إقليمي أ

يقدم في وسائل اإلعالم المرئي وبالذات بعض النماذج التي تؤثر تأثيرًا سالبًا في سلوك 
حينما قلد أحد األطفال شخصية  –في هذا الصدد  –المتلقين، ونكتفي بمثال واحد 

قفز الطفل من كماًال للقصة ؛ ارتدى زيه نفسه الذي اشتراه له والداه، واست"فرافيرو"
 .)قصة التي استهوت األطفال في مصرلفرافيرو بطل ال تقليداً (ك من الدور الرابع الشبا

إن لوسائل اإلعالم المرئية والسمعية قوة تأثير كبيرة، وبالنسبة : االرتقاء بالذوق العام -٥
 أكثر هذه الوسائل التليفزيون إلى جميع األعمار، ومعظم الفئات االجتماعية، وقد يكون

متالكه أدوات التشويق من صوت وصورة ولون وحركة، عالوة على ابهار و لما له من إ
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تواجده بالمنزل في متناول جميع أفراد األسرة، وتأثيره قوي وفعال عليهم جميعًا، أضف 
إلى ذلك انفتاح ما يبثه هذا الجهاز السحري على العالم من خالل القنوات الفضائية 

لتي ال حد لها، وحتى تستطيع القنوات المختلفة إشغال وساعات إرساله ا المتاحة،
والقليل منها جيد، والمتلقي في  ءيساعات إرسالها تقدم برامج عديدة، الكثير منها رد

وتنمية  طعالمي على تنشيإلمعظم الحاالت سلبي يستقبل فقط، وال يساعد هذا البث ا
 .١٢عطي للمتلقي دورًا إيجابياً روح المبادرة واإلبداع وتنشيط الخيال والحوار، والذي ي

وفي ضوء ذلك، هل سيظل دور المتلقي سالبًا؟ لقد أصبح المتلقي محاصرًا بما تبثه 
وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة؛ وبذلك ال حيلة له إال بتفاعل جيد مع وسائط اإلعالم 

عالم المسموع اإل –المدرسة  –األسرة ( المختلفة والتي عرضنا دور كل منها في هذه الورقة
لى هذه المشكلة بتفاعل جيد بين هذه عفهل يمكن التغلب  ،) الراديو والتليفزيون، مرئيالو 

الوسائط من خالل حسن اختيار وتنظيم البرامج التعليمية بما يعين على تحقيق أهداف التعليم 
العمري بعامة والموسيقى بوجه خاص، واستخدام أساليب التعلم والتعليم المالئمة للمستوى 

  واختيار المادة العلمية الجذابة من التراث المحلي واإلقليمي والعالمي؟
ونظرًا إلى تعدد أجهزة اإلعالم في الوقت الحاضر، والتي تعد نافذة للثقافة الوطنية على 
العالم في عصر يتميز باالنفجار المعرفي والمعلوماتي، وبالرغم من هذا التعدد، فإن وسائل 

تاحة لجميع الفئات االجتماعية هي اإلذاعة والتليفزيون اللذان يعكسان الوسائل اإلعالم أكثر إ
ا في نشر الثقافة الوطنية ماألكثر رسمية في المجتمعات المختلفة، مما يؤكد على أهميته

واالنفتاح على العالم، باإلضافة إلى أنهما من أكثر الوسائط ارتباطًا بالتعليم وبرامجه، واألكثر 
وشيوعًا، وربما يفوقان في أثرهما التثقيفي أكثر مما قد يكون قد شاع في مجتمعات  استخداماً 

ثرت بالتطور التكنولوجي الراهن، أمتقدمة بعينها، وذات مستويات اجتماعية واقتصادية ت
  .وعالقة هذه الوسائط بسهولة عرض األعمال الموسيقية واالتصال من خاللها

فزيون ية، فإن األطفال أكثر شغفًا بمشاهدة التلوكما سبق أن حددنا في هذه الدراس
بصرف النظر عما يكون متاحًا لهم أو مسموحًا باستخدامه من وسائط  ،واالستماع إلى الراديو

أخرى يمكن خاللها التفاعل مع الثقافات األخرى، سواء بطريقة منظمة تحت إشراف األسرة 
رسة أيضًا، وعلى ذلك يمكن القول إن والمدرسة، أو غير منظمة أو موجهة من األسرة والمد

الطفل يمكن أن يثري معلوماته وينمي وجدانه إذا ما أحسن التفاعل مع هذه األجهزة، أو قد 
                                                            

بة عداد المتلقي في مجال الفنون مع إشارة خاصة إلى الموسيقى، ورقة بحثية قدمت إلى شعإ: مال صادق وآخرونآ ١٢
 .٢٠٠٢سنة  ،)٢٢(الدورة  –الفنون والثقافة بالمجالس القومية المتخصصة 
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وعلى . فيحمل معلومات أو خبرات غير مرغوب فيها إذا ما أهمل توجيهه" بهواء فاسد"يتأثر 
الوطنية من  ية الثقافاتذلك، فإننا نطالب المسئولين عن وسائل اإلعالم المختلفة بوقا

، وخاصة مع التدفق الهائل الذي يشهده هذا العصر من تيارات "العواصف والتيارات الهدامة"
، وحماية الثقافة القومية من "ى الشرقلالغرب إ"ومن " الشمال إلى الجنوب"اإلعالم اآلتية من 

نفسها، فإن هذا يعارض وهذا القول ال يعني انغالق المجتمعات على . إنكار الهوية الوطنية 
ما أكدته اليونسكو من أهمية االنفتاح الثقافي، فالعصر الحاضر عصر التواصل عبر 
الثقافات، ويعد هذا التعريف مبررًا لحقيقة أن وسائل االتصال الحديثة جعلت الكون حقًال 
يم مشتركًا للتواصل الفكري بين المجتمعات، كما تساعد على التعرف على االتجاهات والق

  .والعادات السائدة فيها
بمعزل عن هذه الحقيقة، فمنذ الستينيات من القرن الماضي  والتربية لم تكن هي أيضاً 

لتفاهم الدولي، وقد وضعت لذلك برنامجًا تجريبيًا سكو على أن التربية تعد وسيطًا لأكدت اليون
العالمية للمتعلمين الرقي بالعقلية  للتحقق من ذلك، وكان الهدف المعلن لهذا المشروع هو
  .وتدريبهم على القيام بأدوار فاعلة للمجتمع العالمي المعاصر

وتعد هذه المهمة مركبة إلى حد كبير، فإلى أي مدى يمكن التغلب على التناقض بين 
  ١٣الثقافة الوطنية والمحافظة على الهوية، في مقابل تأكيد العقلية العالمية؟

كبة الهدف، إال أن ذلك يمكن تحقيقه بالتوازن إن مهمة التربية في هذا السياق مر 
. الطبيعي والتلقائي المنشود بين القومية والعالمية والتوفيق بين االهتمامات المحلية واإلقليمية

، ولكن بالطبع يصبح على مصممي "التفاهم الدولي"إن التعليم هنا ليس موجهًا لتدريس مفهوم 
يم المنظم في المدرسة، أو من خالل ما يقدم من لعلتالبرامج التعليمية التي تقدم من خالل ا

فزيون وغيرهما ،التأكيد على إكساب المتعلمين والمتلقين معنى مفهوم يبرامج في اإلذاعة والتل
التفاهم الدولي، والتشديد على الجانب الوجداني في قبول ثقافة اآلخر واستيعابها، ونؤكد على 

  .ي تؤكد على حرية التعبير والمشاركةدور تعلم الفنون ومنها الموسيقى الت
إن فهم المتعلم لموسيقى الشعوب المختلفة يؤكد على قبول فكر اآلخر، وبذلك تقوم 
 الموسيقى بدورها كوسيط للتفاهم الدولي وتقبل الفردية واالختالف، كما تشدد على العمل

  ) .وغناء عزفاً (أنشطتها من أداء فردي أو جماعي التعاوني الجماعي من خالل تنوع 

                                                            
إعداد المتلقي في مجال الفنون مع إشارة خاصة إلى الموسيقى، ورقة بحثية قدمت إلى شعبة : مال صادق وآخرون آ ١٣

  .٢٠٠٢سنة ) ٢٢(الدورة  –الفنون والثقافة بالمجالس القومية المتخصصة 
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جنس البشري؛ حيث إنه من لإن الموسيقى تعد من أهم السجالت التاريخية والثقافية ل
خالل تعليم الموسيقى في األعمار المختلفة، ومن خالل أنشطتها المختلفة والمتنوعة من 

تنمو لدى المتعلمين  ،استماع وتذوق وٕانتاج وأداء على اآلالت المختلفة فرديًا أو جماعياً 
إنها من القومية إلى العالمية مع التأكيد .. الفهم والتقدير والمشاركة واحترام التعبير  ملكات

  .على الهوية الثقافية الموسيقية 
From Music …………> To Music ……….> and always Music.  

من منا لم يغنِّ أغنية عيد الميالد الشهيرة ذات األصل اإلنجليزي، ويسعد األطفال غناء 
ْن من أطفال العالم يعرف أغنية عيد الميالد باللغة عربية واإلنجليزية أيضًا؟ ولكن مَ بال كلماتها
  العربية؟

م كل دولة في العالم، سواء على لَ أيضًا، هل يمكن ألطفال العالم التعرف على شكل عَ 
؟ المستوى اإلقليمي أو العالمي، وهل يعرفون موسيقى السالم الوطني لهذه الدول، وهل يغنونها

  .صبح الفن وتعلمه وسيطْين للتفاهم الدوليتعلم الفنون لو أحسن دوره أل إن... ال 
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  اــــــايـة قضــالجـالم ومعــــاإلع
  حقوق الطفل بالدول العربية
  عــــرض دراســــة
__________________________  

   الدين يإيمان به: إعداد
  

  
إدارة المرأة (اون مع جامعة الدول العربية بادر المجلس العربي للطفولة والتنمية بالتع

، وبدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية )لصحة األسرة واألسرة والطفولة والمشروع العربي
، بإجراء دراسة عربية لتقييم تناول اإلعالم العربي لقضايا حقوق الطفل، وذلك في "أجفند"

ل في التنمية والمشاركة والدمج من إطار سعيه نحو تهيئة بيئة عربية داعمة لحقوق الطف
من الدور الذي يلعبه  خالل تبني النهج الحقوقي الشامل لكفالة حقوق األطفال، وانطالقاً 

اإلعالم في تكوين وتشكيل الرأي العام والتوعية المجتمعية عامة والتوجيه بقضايا الطفل 
. ي تنمية مجتمعاتهمواألسرة بشكل خاص بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم والمشاركة ف

تونس والجزائر والسعودية والعراق ولبنان ومصر، وتم خاللها : شملت الدراسة ست دول عربية
في ظل ما  ،رصد لتحليل مضمون ما تقدمه وسائل اإلعالم العربي في مجال حقوق الطفل

ة وأن خاصيشهده الوطن العربي من تطورات سياسية متالحقة لعب فيها اإلعالم دورًا مؤثرًا، 
معايشة األطفال لهذه التطورات السياسية عبر وسائل االعالم وٕاشراكهم فيها دون وعى قد 

ويمثل في أحيان كثيرة انتهاكًا صارخا لحقوقهم وتجاهًال لمصلحتهم  ،يشكل خطرًا عليهم
  .لىضّ الفُ 

شراف األستاذ الدكتور عادل عبد الغفار إقام بإعداد هذه الدراسة فريق بحث تحت 
اإلعالم بجامعة القاهرة، وبمشاركة نخبة من الخبراء في مختلف مجاالت حقوق الطفل  أستاذ

ثالث دراسات الدراسة عن تقديم خالصة دراسة مركبة تضمنت  أسفرتحيث  ؛واإلعالم
األولى تناولت تقييم تناول اإلعالم العربى لقضايا حقوق الطفل من خالل تحليل : فرعية

قدمة للجمهور العام بعينة من وسائل اإلعالم العربية، وتناولت محتوى عينة من المضامين الم

                                                            
  م الطفولةمنسقة وحدة إعال.  
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عدد من الدول العربية نحو ما يقدم لهم  فيراء عينة من األطفال آالدراسة الثانية استطالع 
إطارها  فييعمل  يوسائل اإلعالم، في حين قدمت الدراسة الثالثة تقييم البيئة المهنية الت يف

  .الدول العربية فيعالم الطفل مجال إ فيالقائم باالتصال 
مرصد "ن األول من مكونات مشروع كبير يهدف إلى تأسيس كوِّ عد هذه الدراسة المُ تُ 

وهو مشروع يعمل المجلس العربي للطفولة والتنمية على  ،"إعالمي لحقوق الطفل العربي
، وذلك "أجفند"ة تنفيذه بالتعاون مع جامعة الدول العربية ودعم من برنامج الخليج العربي للتنمي

استجابة لتوصيات لجنة الطفولة العربية التابعة لجامعة الدول العربية التي أقرت إعالم الطفل 
لتوصيات وقرارات المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى  على أجندة أعمالها، وتنفيذاً  دائماً  بنداً 

والدولية في مجال إعالم  مع المبادرات اإلقليمية ، واتساقاً )٢٠١٠مراكش (حول حقوق الطفل 
مع جهود المجلس والجامعة من أجل تعزيز دور اإلعالم العربي في نشر  الطفل، وتواصالً 

برصد ومتابعة ومراقبة اإلعالم  ىعنهذا المرصد سيمثل آلية تُ . رساء ثقافة حقوق الطفلإ و 
ية للمنتج العربي فيما يخص حقوق الطفل وتحري المهنية بهدف المزيد من التواصل والفعال

اإلعالمي العربي والتزامه بالبعد الحقوقي، ولترشيد مسار البعض منه، تقوم مرجعيته على 
اتفاقية حقوق الطفل باعتبار أن تلك الحقوق متكاملة ومتسقة، وأن موادها تمثل مؤشرات 

وٕالى أن يكون أداة فاعلة في إعداد الدراسات واألبحاث . عملية للقياس في عملية الرصد
  . قارير، ووضع السياسات والخطط اإلعالميةوالت

ويعتبر إصدار هذه الدراسة بمثابة خارطة طريق للمرصد اإلعالمي لحقوق الطفل، 
حيث استهدفت الدراسة الوصول إلى مجموعة من المعايير المهنية واألدوات المنهجية التي 

 يمستقبلية تسهم ف استراتيجية، كما إنها قدمت يمكن استخدامها في عمل المرصد مستقبالً 
  .يمجال الطفولة على المستوى العرب يتطوير أداء اإلعالم ف

  
  :أهداف الدراسة

  : شملت هذه الدراسة ثالث دراسات فرعية، استهدفت
لقضايا حقوق الطفل من خالل تحليل محتوى عينة من  يتقييم تناول اإلعالم العرب - 

بعينة من وسائل اإلعالم  ،لعامالمضامين التليفزيونية والصحفية المقدمة للجمهور ا
 . يى والكيفمِّ العربية باستخدام التحليل الكَ 

عدد من الدول العربية نحو أنماط تعرضهم  ياستطالع آراء عينة من األطفال ف - 
 . لوسائل اإلعالم وتقييمهم لمعالجة قضاياهم بها
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 يالم الطفل فمجال إع يإطارها القائم باالتصال ف ييعمل ف يتقييم البيئة المهنية الت - 
 .عدد من الدول العربية

  
  :منهج الدراسة

وذلك ؛  Survey Methodأجزائها الثالثة على منهج المسح  ياعتمدت هذه الدراسة ف
المقدم بعينة من وسائل اإلعالم العربية، وكذلك مسح  يلمسح عينة من المضمون اإلعالم

ح عينة من القائمين باالتصال إضافة إلى مس ،عدد من الدول العربية يعينة من األطفال ف
  .بعدد من الدول العربية

  
  :مجتمع الدراسة

التليفزيون  فيالمضامين اإلعالمية الموجهة للكبار  يركز مجتمع الدراسة التحليلية ف - 
 .والصحف

على  ،عاماً  ١٥- ١٢الفئة العمرية من  فيشمل مجتمع الدراسة الميدانية األطفال  -
  .اختالف خصائصهم الديموجرافية

مجال إعالم الطفل بالدول العربية  فيشمل مجتمع الدراسة الميدانية القائم باالتصال  - 
البرامج التليفزيونية الموجهة لألطفال، إضافة  يومخرج يومقدم يعدعلى مستوى مُ 

 .الصحف والمجالت العربية فيوكتاب الطفل  يإلى محرر 
  

  :للدراسة التحليلية والميدانية فياإلطار الجغرا
لدراسة على عدة أقطار عربية تمثل إلى حد ما األقاليم الجغرافية والثقافية بقت اطُ 

  .مصر - لبنان - العراق  –السعودية  -الجزائر - تونس: ، وتشمليالمختلفة للوطن العرب
  

  :عينة الدراسة
 ٢٠شملت الدراسة تحليل المضامين التليفزيونية والصحفية على مدار شهر، امتد من 

وقام فريق البحث  .م بالدول الست المختارة إلجراء الدراسة٢٠١٢بر أكتو  ٢٠سبتمبر حتى 
  .بتحديد القنوات والبرامج عينة الدراسة التحليلية وفق مجموعة من المعايير

  :عينة القنوات والبرامج التليفزيونية
  .قناة حنبعل -  تونس الوطنية الثانيةقناة  :قنوات التونسيةال

  .قناة النهار اإلخبارية - جزائرية الثالثة الحكومية القناة ال : القنوات الجزائرية
  . MBC1قناة  -  ىالقناة السعودية األول :القنوات السعودية
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  .قناة الشرقية - قناة العراقية  :القنوات العراقية
  . LBC Europe قناة - قناة تليفزيون لبنان  :القنوات اللبنانية
    .قناة الحياة  -  يالمصر القناة األولى بالتليفزيون : القنوات المصرية

  :عينة الصحف العربية
  )الشروق - الصحافة: ( الصحف التونسية
  )الشعب - الخبر: (الصحف الجزائرية
  )الرياض - عكاظ : (الصحف السعودية
  )الصباح  –الزمان : ( الصحف العراقية
  )األخبار –النهار : (الصحف اللبنانية
    .)المصري اليوم - األهرام: (الصحف المصرية

  :عينة الدراسة الميدانية لألطفال
الفئة العمرية  فيمفردة  ١٢٦٠مها اجريت الدراسة الميدانية لألطفال على عينة قو أُ 
  .لألطفال فياختيارها تمثيل الخصائص الديموجرافية والتوزيع الجغرا في يسنة، روع ١٥- ١٢

  :مجال إعالم الطفل فيعينة الدراسة الميدانية للقائم باالتصال 
مجال  فيمفردة من القائمين باالتصال  ١٥٢الدراسة الميدانية على عينة قوامها  أجريت

مقدمو البرامج التليفزيونية  - و البرامج التليفزيونية الموجهة لألطفال عدُّ مُ (إعالم الطفل 
  ).اب الطفل بالصحفتَّ كُ  - محررو شئون الطفل بالصحف  -الموجهة  لألطفال 

  
  : أهم نتائج الدراسة

تائج هذه الدراسة في مجملها على أن قضايا حقوق الطفل حظيت باهتمام أكدت ن
ضعيف في القنوات العربية، محل الدراسة، فضًال عن عدم تخصيص المساحة الزمنية الكافية 
الستعراض تلك القضايا ومناقشة واقع الطفل العربي وقضاياه الحيوية وطرح أبعاد المشكالت 

فلت النسبة األكبر من البرامج التي عالجت قضايا حقوق الطفل كما أغ. والحلول المقترحة لها
سواء من الموهوبين أو ذوي  –إتاحة الفرصة لمشاركة األطفال ذوي االحتياجات الخاصة 

وأوضحت الدراسة أيضًا التراجع الواضح في مجال . في تقديم حقوقهم ومناقشتها - اإلعاقة
قضايا الطفل في المجتمع خاصة في ظل  اهتمام المجتمع بحقوق الطفل؛ حيث يتم تهميش

غياب أجندة بقضايا حقوق الطفل وعدم وجود سياسة إعالمية لدى المؤسسات بشأن قضايا 
 :الطفل، ومن أبرز ما خرجت به هو



____________________________________________________________  

205 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

)٦/٢٠١٤،مج٢١ع(مجلة الطفولة والتنمية   

  :يخالصة نتائج دراسة المعالجة الصحفية لقضايا حقوق الطفل العرب. أ
كال والفنون الصحفية تناولها لقضايا الطفل على األش فيركزت صحف الدراسة  - 

  . اإلخبارية
 .المادة الصحفية الخاصة بالطفل فيمقدمة القوى الفاعلة  فيجاء المسئولون الحكوميون  - 
معالجة قضايا الطفل أكثر من  فيغلبة استعانة صحف الدراسة بالذكور كمصادر  - 

 .اإلناث
قناعية مقدمة االستماالت اإل فيجاء الجمع بين االستماالت العاطفية والمنطقية  - 

 .المستخدمة
 :خالصة نتائج المعالجة التليفزيونية لقضايا حقوق الطفل العربى. ب
عينة الدراسة لم تتطرق للقضايا المتصلة بحقوق  فيمن إجمالي حلقات البرامج % ٦٥.٦ -

  .األطفال
التعليم، الحماية،  فيركزت أجندة أولويات القنوات التليفزيونية العربية على حق الطفل  - 

اللعب واالستمتاع بوقت  فيوالرعاية الصحية، الرعاية األسرية، وحق الطفل  البقاء
  .الفراغ

نصف الحلقات التي عالجت حقوق الطفل بالقنوات العربية التليفزيونية تضمنت مشاركة  - 
وقد اشترك فيها األطفال من الجنسين معًا  ،األطفال في عرض ومناقشة هذه الحقوق

  %.  ٦٢.٩بنسبة 
ر من البرامج التي عالجت حقوق الطفل أغفلت إتاحة الفرصة لمشاركة النسبة األكب - 

  . األطفال ذوي االحتياجات الخاصة 
 بلغت نسبة الحلقات التي شهدت انتهاكات لحقوق الطفل خالل الممارسة اإلعالمية -

حيث عرضت ؛ وشملت تناول األطفال ضحايا العنف أو اإلساءة أو الحوادث %) ٢٠(
 العتداء وذكرصورة الطفل ضحية ا

وٕاضافة وصم اجتماعي أو صفة سلبية قد تعرضه لالحتقار أو  اسم الضحية كامالً   -
  .العقاب في المجتمع

خالصة نتائج دراسة تعرض األطفال العرب لوسائل اإلعالم وتقييمهم لمعالجة قضاياهم . ج
 :بها

عرب وجاءت يتربع التليفزيون على قائمة الوسائل اإلعالمية المفضلة لدى األطفال ال - 
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وتراجع معدالت قارئية األطفال العرب  المرتبة الثانية لتفضيالت األطفال، فياإلنترنت 
  . وكذلك انخفاض معدالت استماعهم للمذياع ،)الجرائد والمجالت(للوسائل المطبوعة 

هم من انأشارت نتائج الدراسة أن األطفال العرب عينة الدراسة قد أقروا بأن الوالدين يمنع - 
  ).%٤٦.٧(ة بعض المضامين اإلعالمية بنسبة تكرار في المتوسط متابع

أوضح األطفال العرب عينة الدراسة أنهم يشاهدون المواد والمضامين اإلعالمية الموجهة  - 
، كما أنهم يرون أنها تعالج حقوق األطفال %)٤٠.٨(للكبار بنسبة تكرار في المتوسط 

  %).٦٨(وقضاياهم بنسبة تكرار في المتوسط 
ر األطفال العرب عينة الدراسة بأن وسائل اإلعالم تهتم في مضامينها بحقوق الطفل أشا - 

  %).٥٠.٣(بنسبة تكرار في المتوسط 
هو أكثر حقوق الطفل التي تهتم بها " الحق في اللعب والترفيه"توصلت الدراسة إلى أن  - 

 .وسائل اإلعالم من وجهة نظر األطفال
باالتصال في مجال إعالم  األداء المهني للقائم ىرة عللمؤثالعوامل انتائج دراسة  خالصة. د

 :الطفل بالدول العربية
جاء استخدام القائمين باالتصال لإلنترنت في مقدمة مصادر التغطية اإلعالمية لحقوق  - 

  .تناول حقوق الطفل ىعل التليفزيون في مقدمة الوسائل اإلعالمية األقدر الطفل، وجاء
مام المجتمع بحقوق الطفل ، وجاء تهميش قضايا الطفل التراجع الواضح في مجال اهت - 

  .في المجتمع في مقدمة التحديات المجتمعية التي يواجهها اإلعالميون 
جاء عدم وجود سياسة إعالمية لدى المؤسسات بشأن قضايا الطفل في مقدمة أسباب  - 

  .تدني المعالجة اإلعالمية لهذه القضايا 
تدريبية في مجال حقوق الطفل من القائمين  دورات ىانخفاض نسبة من يحصلون عل - 

فرصة للحصول على تلك الدورات  جال إعالم الطفل ، وجاء عدم وجودباالتصال في م
 .في مقدمة أسباب عدم الحصول على هذه الدورات التدريبية

 
  :أهم مقترحات الدراسة

ي لمزيد اإلعالم العرب يضرورة سع ىمن المقترحات الرامية إل قدمت الدراسة مجموعة
تناول قضايا الطفل، وعدم التناول السطحى لها؛ بهدف إيجاد الحلول لهذه  فيمن التعمق 

ة بأهمية صياغة مبادئ ومعايير لحَّ القضايا والمشكالت المتعلقة بالطفل، مع المطالبة المُ 
عامة أو ميثاق شرف أو مدونة سلوك لإلعالم وحقوق الطفل، لضمان ممارسات إعالمية 
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  :اقترحت ثحي ؛رم وتفعل حقوق الطفل العربيعربية تحت
 ي،أهمية وجود سياسة إعالمية واضحة توجه أداء القائمين على شأن اإلعالم العرب - 

ا يتصل بحقوق الطفل العربى كما أقرتها المواثيق واالتفاقيات ملتطوير أداء اإلعالم في
  .الدولية

وك أخالقية خاصة باإلعالم الحاجة الملحة لصياغة مرشد للمعايير المهنية ومدونة سل - 
عربية مهنية   ، لضمان وجود ممارسات إعالميةقوق الطفلوتغطية شئون وقضايا وح

تحترم حقوق الطفل العربي في ظل تعدد وتنوع المضامين اإلعالمية التي تستهدف 
  .األطفال أو يشارك األطفال في صناعتها، أو تكون قضايا األطفال محورًا للنقاش بها

، توظف فيها كل وسائل اإلعالم التقليدية ى تنفيذ حمالت إعالمية مستمرةإل الحاجة - 
وفق ما أقرته االتفاقيات والمواثيق الدولية ذات  ،والحديثة للتوعية المجتمعية بحقوق الطفل

  .الصلة
مجال الطفولة على المستوى  فيالتخطيط المستمر لبناء قدرات القائمين باالتصال  - 

العاملين بوسائل اإلعالم التقليدية والحديثة، بهدف تنمية ، بحيث يشمل ذلك يالعرب
إلى جنب مع تنمية  ، جنباً كافة قدراتهم على التعامل مع المتغيرات الخاصة بحقوق الطفل

  .المعاصر يمهارات اإلعداد والتقديم واإلخراج الفن
ايا حقوق تناول قض فياستمرار تقييم أداء وسائل اإلعالم المسموعة والمقروءة والمرئية  - 

على مستوى  ي، وٕايجاد آلية تنفيذية لتفعيل مقترحات تطوير األداء اإلعالميالطفل العرب
  .، والمعنيين بإعالم الطفل من القائمين باالتصالياإلعالم العرب يمسئول
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 وتكنولوچيا المعلومات   الطفل العربي
   ز اإلقليميــة المركـن تجربــمالمح م  
 يةـــــــات التعليمــــــر البرمجيــــــــلتطوي 
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  يــــــرفــادر معــــــــن .  د

  
  

  يصعب معها التنبؤ بمستقبلها أو بما هو قادم منها،   تتطور المعلوماتية بصورة متسارعة
لومات أو عصرنا الحديث مصطلحات جديدة تتفرع من تكنولوچيا المع   وقد ظهر في 

  يعتبرها البعض أنها مازالت في   التي "  المعلوماتية التربوية "  من بينها ،المعلوماتية العامة
مرمى التجريب    ويرى الكثيرون أن تطبيقات تعليم الصغار مازالت في ،بداياتها األولى 

  . والتقييم
س لعالقة التكنولوچيا يمكن أن نلحظ بوضوح وجود نظرة توجُّ    وبالنسبة لمجتمعنا العربي

ذلك على الرغم من انتشارها الواسع بين األطفال والشباب خاصة    بالطفل العربي،
ويصرُّ البعض  ،الكثير   يقرر البعض أن بها من مظاهر العنف الترفيهي   إذ   االستهالكية منها،
  .  الطفل لمراقبة المعلومات المستخدمة من ِقبل " فخٌّ  "  يكون هناك   على ضرورة أن

وبين هذا االتهام وتلك النظرة تغيب عن مؤسسات التربية والتعليم العربية السياسات 
  العملية التعليمية بشكل شمولي   توظِّف تقنيات المعلومات واالتصال في   والنظم والقدرات التي

عتبر أن إدخال ي   -   أقل نموًّا  -   دول عربية   بل ما زال البعض في   وفعال ومؤثر،   وحيوي 
التعليم إنما هو من الكماليات ويعتبر أن الوفاء للنظم التقليدية أكثر أماًنا    التكنولوچيا في

ُيْفقد الحركة التعليمية بشكل عام والطفل بشكل    وهو اعتبار من شأنه أن   وأقل كلفة،   واستقراًرا 
صناعة    غنى عنها في   خاص فرًصا واسعة للتطور وٕادراك المعرفة وامتالك أدوات ال

المدرسة والُمتعلِّم  "  حرمان ثالوث التعليم ويتبع ذلك أيًضا    بناء الذات والقدرات،   الحضارات وفي
إلى    يؤدي   بما ،واألدوات األكثر تقدًما   من استخدام أساليب الذكاء االصطناعي "  واألسرة

لتطوير آلة تعليم ذكية    منا العربيعال   تطوير المجتمع بشكل عام وعدم اكتشاف فرص في
  .مع المتعلم والتعلم ذاتيًّا   قادرة على التحاور اللغوي

                                                            
 لتطوير البرمجيات التعليمية    مدير عام المركز اإلقليمي.  
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وبرنامج األمم    واالجتماعي   لإلنماء االقتصادي   ولقد جاءت مبادرة الصندوق العربي
 لتطوير البرمجيات التعليمية خطوة مهمة على   بتأسيس المركز اإلقليمي   المتحدة اإلنمائي

للحاق بركب الدول    وتأهيل الطفل العربي ،طريق النهوض بالعملية التعليمية من جهة
وتحقيق أقصى استفادة من ثورة التكنولوچيا والتعامل معها كثمرة    المتقدمة من جهة أخرى،

واعتبارها أداة لنمو المعارف واألخالق وليست من  ..   حضارية وليست منبوًذا اجتماعيًّا
محو األمية    غير مباشر في   بشكل  -   المركز  -   يسهم   دوره هذا   وهو في ..  حرافعوامل االن

  . الحاسوبية والمعلوماتية لدى الدارسين والمعلمين وأولياء األمور على حد سواء
بهدف تطوير  " وٕانتاًجا   دراسة وتطويًرا "  بالبرمجيات التعليمية   وقد اختص المركز اإلقليمي

من عمره نجد أن    ومع دخوله العقد الثاني   مؤسساتنا العربية،   لعملية التعليمية فيوتحسين ا
كما  ،مجال اختصاصه في  تطوير برمجيات تعليمية مهمة وأصبح مؤثًرا    المركز نجح في

 ،على مائدة البحث والحوار   تمكن من طرح عدد من القضايا ذات العالقة بالتعليم اإللكتروني
  خرجت بُخَطط وتوصيات قابلة للتنفيذ   دد من المؤتمرات المتخصصة التيمن خالل ع

  . األهمية   غاية في )  تنفيذية (
كانت بدايات المركز مع تطوير البرمجيات من خالل برمجيات تعليمية تفاعلية لمرحلة 

رياض  ذلك حينما أنتج قرًصا مدمًجا لكل خبرة من خبرات   دولة الكويت،   رياض األطفال في
على    تعليميًّا تطوير اثني عشر برنامًجا    كما نجح في   األول والثاني،: المستويين   األطفال في

  تعليميًّا ألطفال المستوى الثاني عشر برنامًجا    وكذلك اثني   المستوى األول،   أقراص مدمجة في
كل حزمة    م برمجية تحتويُحزَ    وذلك في   بمعدل قرص واحد لكل خبرة من الخبرات التربوية، 

وقد صاَحب ذلك تهيئة ركن    واثني عشر دليَل استخدام، مدمًجا  على اثني عشر قرًصا 
باإلضافة    كل روضة من رياض األطفال تتيح للطفل ممارسة اللعب اإللكتروني   للحاسوب في

  بين الطفل ومعلمته وبالتعاون   إلى التلوين واستخدام برمجيات تتناسب مع استعداده وخبراته،
واستكشاف    يتمكن األول من تحقيق خطوات مهمة مثل استخدام الفأرة ولوحة المفاتيح، 

  ومقارنة شخصيات البرمجيات الرئيسة،   ُيعرض على الشاشة،   ومالحظة ما   األجهزة واألدوات،
  يسهم في   رنامج وهو ماللتنقل بين أجزاء الب   واستخدام القائمة الرئيسة وشريط التحكم األساسي 
هذا المشروع    يؤدي   ومن جهة أخرى   فتح آفاقه وتوسيع مداركه وتمكينه من اإلبداع من جهة، 

تحفيز طفل    يسهم هذا الركن في   وبين هذه وتلك   مرحلة الروضة،   إلى تطوير التعليم في
من خالل إثارة دافعيته للتعلم    على التعلم الذاتي   األول والثاني: المستويين   الروضة في

  . بواسطة برمجيات ذات وسائط متعددة تعتمد أسلوب التعلم باللعب
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لتطوير البرمجيات التعليمية بإنجاز هذا المشروع وترسيخ    المركز اإلقليمي   يكتفِ    ولم
  في إنما اهتم أيًضا بتطبيقها وتاَبعها بزيارات ميدانية لمعظم رياض األطفال ،تلك التجربة

العام لرياض األطفال بوزارة    وحرص على االطِّالع على تقارير التوجيه الفني ،الكويت 
يتمتعون بموهبة فائقة    ومن خالل ذلك تبين للمركز أن األطفال ممن هم دون السادسة   التربية،

بحثية  وحرص المركز كذلك على إعداد ورقة   تعلُّم إجادة استخدام التكنولوچيا الحديثة،   في
تتضمن كذلك المعايير الفنية والتقنية    وهي ،تتناول هذا المشروع بمراحله وتصميماته ومكوناته

  . بآليات تنفيذها   والتعليمية لهذا النوع من المشاريع وتنتهي
طور المركز مشروًعا لبرمجيات رياض األطفال لصالح وزارة التربية   ، ٢٠٠٩  العام   وفي

  الصندوق العربي  -  مشكوًرا  -   األردنية الهاشمية وقام بتمويل المشروع والتعليم بالمملكة
  المشروع جميع وحدات مرحلة رياض األطفال   يغطي   حيث   واالجتماعي،   لإلنماء االقتصادي 

مدارس األطفال بالمملكة األردنية    وبدأ العمل على تطبيق البرمجيات في  ،) ثمانية برامج (
  . ٢٠٠٩/٢٠١٠ ن العام الدراسيم   ابتداءً 

بالتعاون مع مكتب    ٢٠٠٢   العام   فقد نفذ المركز في ،أما بالنسبة للمرحلة االبتدائية
وتضمن تصميم   ،) ١- ٣   الحلقة األولى (  لدول الخليج مشروع برمجيات العلوم   التربية العربي

  ،   العلوم للصفوف الثالثة األولى من المرحلة االبتدائية   وٕانتاج برمجيات تعليمية حاسوبية في
العلوم لكل صف من الصفوف    في   وشمل ذلك إنتاج ثالثة برامج تعليمية بواقع برنامج تعليمي 

وتوفيرها على    ،الدول األعضاء بمكتب التربية العربي   الثالثة األولى من المرحلة االبتدائية في
  . ب تشغيل وتعليمات لكل قرصأقراص مدمجة مع ُكَتيْ 

  ٢٠٠٧   العام   في )  ٤- ٦   الحلقة الثانية (  واستكمل المركز صفوف المرحلة االبتدائية
وضمن الخطة  ،لدول الخليج   مع مكتب التربية العربي  -   أيًضا  -   حينما نفذ بالتعاون 

وذلك لتصميم  ،وم الخليجالدول األعضاء مشروع برمجيات عل   المشتركة لتطوير المناهج في
تضم صفوف المرحلة    التي )  الحلقة الثانية (  وٕانتاج برمجيات تعليمية حاسوبية لمنهج العلوم

هذا المشروع إنتاج ثالثة برامج تعليمية بواقع    وتم في.  االبتدائية من الرابع إلى السادس
وتوفير برامج تعليمية منتجة   ،) ادسالرابع والخامس والس (  العلوم لكل صف   في   برنامج تعليمي

على أقراص مدمجة قابلة للعرض على شبكة اإلنترنت مع كتيب تشغيل وتعليمات لكل 
متوافقة مع    وُحمِّلت نسخة معدَّلة للعمل على البوابة التعليمية لمكتب التربية العربي   قرص،

وزارات    من الكوادر العاملة في واهتم المركز آنذاك بتدريب عدد   ،SCORM   المعايير الدولية
وتبع ذلك قيام المركز    لدول الخليج،   الدول األعضاء بمكتب التربية العربي   التربية والتعليم في
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  لبيان إلى أي   بعمل دراسة لتقييم أساليب تسهيل استخدام الطفل لبرامج التعلم اإللكتروني؛
فيدين لتحقيق أهداف محددة بكفاءة وفاعلية وارتياح يمكن استخدام المنَتج من ِقبل المست   ىمدً  

واستخدم المركز خمسة معايير لقياس سهولة االستخدام    سياق معين من االستخدام،   في
وقد أشارت    الرضا،   وجود األخطاء،   القدرة على التذكُّر،   الكفاءة،   القدرة على التعلم، :  شملت

  مع خط بحجم   Arial   يفضلون استخدام اللغة العربية المبسطة   النتائج إلى أن الطالب العرب
كما تمت مالحظة أن المشاركين تمكنوا من تحقيق قراءة    نقطة لسهولة وسرعة القراءة،   ١٤ 

كما وجد أن نوعية الصوت    طول الشاشة،   يحتل مساحة ثُلَثي   السطر الذي   أسرع في
إذ    قبول المتعلم للتعلم اإللكتروني؛   في   حاسًما   يمثل عامالً    التعلم اإللكتروني   المستخدم في

يفضلون االستماع إلى صوت    أشارت النتائج إلى أن معظم الطالبات والطلبة المشاركين
  . األصوات   األنثى البالغة عن باقي

  ٢٠٠٥   امالع   لتطوير البرمجيات التعليمية في   مرحلة أخرى نفذ المركز اإلقليمي   وفي
 ،لصالح المركز العربي )  ١- ٣الحلقة األولى (  مشروع برمجيات مهارات العلوم والرياضيات 
وتضمن المشروع تصميم وٕانتاج برمجيات تعليمية حاسوبية لمهارات العلوم والرياضيات  

منهما  واحد: وقد تم إنتاج برنامجين تعليميين   للصفوف الثالثة األولى من المرحلة االبتدائية،
ووفر المركز البرامج التعليمية    لمهارات مادة الرياضيات،   لمهارات مادة العلوم واآلخر تعليمي

  . كما أنجز حقيبة تدريبية ،المنتجة على أقراص مدمجة مع ُكَتيب تشغيل وتعليمات لكل قرص
تخدم    والتي بتنفيذ مشروع األلعاب التربوية   قام المركز اإلقليمي  ، ٢٠٠٥   العام   وفي

هذا المشروع على عدد    واحتوى البرنامج المنَتج في  ،) ١- ٣   الحلقة األولى (  المرحلة االبتدائية
واحتوت    تجمع بين الترفيه واكتساب المعلومات والمهارات العلمية،   من األلعاب التي
ئية تتضمن معلومات مفيدة لعبة تربوية تفاعلية هادفة للمرحلة االبتدا   ١٥   البرمجيات على عدد

أناشيد  "  نفذ المركز مشروع ،العام نفسه   وفي .  هذه المرحلة   وتدعم احتياجات األطفال في
تضم مجموعة مختارة من أناشيد تعليمية وتدعم احتياجات األطفال  "  تعليمية للمرحلة االبتدائية

  ). العربية واإلنجليزية (  يةأناشيد مرتبطة بالمناهج الدراس   وهي   هذه المرحلة،   في
فقد قام المركز بتصميم وٕانتاج برمجيات أطفال مطوَّرة   ،) ٢٠١٣ (  العام الحالي   أما في

سياق تطوير منهج رياض األطفال وبهدف    وذلك في   دولة الكويت،   لصالح وزارة التربية في
  لعربية والرياضيات واللغة اإلنجليزية،اللغة ا :  االرتقاء به وتضمينه مفاهيم جديدة مرتبطة بمواد

دولة    سياق التعاون مع وزارة التربية في   وفي .  يتالءم مع طبيعة مرحلة رياض األطفال   وبما 
بتطوير الكتاب    قام المركز اإلقليمي ،يرتبط المركز معها بعالقات بنَّاءة ومهمة   الكويت والتي
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  . نه نسخة خاصة بميِّزات ُمِعينة لصعوبات التعلملصالح الوزارة وأصدر م   اإللكتروني
لتطوير    يمكن اكتشافها من خالل تجربة المركز اإلقليمي   وٕاذا كان من خالصة

البيئة العربية أن التكنولوچيا    يمكن أن أسجل بأنه من المالحظ في   فإنه ،البرمجيات التعليمية
بل إن رغباتهم وثقافاتهم األسرية    بي،خبرات الطفل العر    ليست مسيطرة أو متحكمة في

ويمكن    التفاعل مع المادة التعليمية بهذه البرمجيات،   شكلت طريقتهم في   التي   والمجتمعية هي
  : كالتالي   وهي ،أن أشير أيًضا إلى عدة نقاط ترتبط بتجربة المركز

منظومة    في   ومؤثًرا   فاعالً  إن تكنولوچيا المعلومات واالتصال أصبحت تحتل ركًنا    -  
  . اإللكتروني   التعلُّم

يخص استخدامات تكنولوچيا    هناك حاجة إلى إعادة تأهيل الهيئة التدريسية فيما   -  
  . المعلومات واالتصال

المسئولة عن توفير البرمجيات التعليمية وغيرها من    هي )  وليس األفراد (  أن الدول   -  
  . تبر من مستلزمات التعلم اإللكترونيُتع   األدوات التي

استخدام التقنيات    يتفوق في   االبتدائية   مرحلة رياض األطفال والمرحلة   الطفل في   -  
  . الحديثة

تتمكن الدول العربية من مواكبة التطور    يحتاج إلى ميزانية كبيرة كي   التعلم اإللكتروني   -  
  . الدول المتقدمة   ما هو معمول به في   التعليم وليوازي   الهائل في
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 فلك آمن إلكترونياً طل ـه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ال ـــــــــار جمــــإيث:  رضــع

  
  ؟هل طفلك آمن إليكترونياً 

نه باميال ويتبي في كتابها الذي صدرت ترجمته العربية هذا هو السؤال الذي تجيب ع
عن مكتبة جرير، وهو سؤال خطر ال شك على بال معظم اآلباء، في وقت أصبحت فيه 
التكنولوجيا جزءا أساسيا من حياة أبنائنا وستبقى كذلك إلى األبد، إذ يتصفح اإلنترنت يوميا 

عدد مستخدمي اإلنترنت  ويزداد، عاما ١٧مليون شخص حول العالم تقل أعمارهم عن  ٨٤
حيث كان متوسط عمر  -كما تشير الكاتبة - بسرعة كبيرة، كما يقل متوسط أعمارهم 

األطفال الذين يدخلون على شبكة اإلنترنت منذ سنوات قليلة مضت، تسع سنوات، وتقلص 
  .اليوم ليصل متوسط العمر إلى خمس سنوات

إلعالم عن االضطرابات الناجمة عن شبكات وتشير الكاتبة إلى أننا نسمع في وسائل ا
التواصل االجتماعي على شبكة اإلنترنت، لكنها تتساءل إلى أي مدى يعلم اآلباء حقا عن 
هذا الجيل الجديد المواكب لهذه التكنولوجيا؟ وهل نعلم كيف يستخدم أبناؤنا هذه التكنولوجيا، 

  مها؟ واألهم هل نفعل ما يكفي لكي نجعلهم آمنين حال استخدا
  
  تبيان الحقائق  –والخرافات  المخاطر

في الجزء األول من كتابها تحاول الكاتبة أن 
تبلور المخاطر التي تواجه أطفالنا بما يمّكن اآلباء 
من التقدم إلى األمام بالثقة المطلوبة لمساعدة أبنائهم 
على الحفاظ على أمنهم، ويمكنهم أيضا من استغالل 

  .لمتاحة االستغالل األمثلهذه األداة التعليمية ا
وتشير الكاتبة في البداية إلى أن الصحف 
اعتادت نشر الشائعات لتخويف اآلباء وتعظيم 
المخاطر بالنسبة لألبناء من خالل تبادل األرقام التي 

  .تبدو صادمة للوهلة األولى
                                                            

 التحرير سكرتير .  
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أن أعظم مخاطر اإلنترنت هي احتمالية خسارة أطفالنا لمزايا هذه إلى لكنها تنبه 
  .هذه التكنولوجيالبسبب خوفنا أو قصور فهمنا لكيفية استخدام أطفالنا  ،التكنولوجيا الجديدة

: كترونيند الحديث عن األمان اإللتوضح أن علينا االلتفات لثالثة عناصر عو 
المحتوى، الصور واألفكار، والتكلفة والتجارة، التواصل، مع الغرباء والمتحرشين المحتملين، 

  .المخاطر التجارية كجمع البيانات أو اإلعالنات غير المستحبة لألطفالوالمقصود بها 
ما يخشاه الغالبية العظمى من اآلباء، فتتناول عوتبدأ الكاتبة هذا الجزء بالحديث 

االستغالل اإلباحي وأشكاله ومدى شيوعه، وسمات األشخاص الذين يمارسونه، والتطبيقات 
والتي توفر  -ClickCEOPمثل تطبيق  -ستغاللالمرتبطة بمركز حماية األطفال من اال

النصائح والمساعدة وتتلقى البالغات عن التهديدات المحتملة، بنقرة من المستخدم على أيقونة 
  . التطبيق، وتستخدمها بعض مواقع التواصل االجتماعي

لكنها وبعد سرد التفاصيل تؤكد أن االستغالل اإلباحي وٕان كان أكثر المخاطر التي 
  .لكنها ليست األكثر احتمالية في الحدوث ؛ها اآلباءيخشا

ثم تتطرق الكاتبة للمواد اإلباحية التي قد يتعرض لها األطفال على اإلنترنت، حيث 
 ،الفضاء الذي ال توجد فيه خطوط فاصلة فقد تظهر اإلعالنات والمواد اإلباحية في أي مكان

  .والهواتف المحمولةوغالبا ما ترسل دون تمييز على البريد اإللكتروني 
وتؤكد في هذا الصدد اتفاق أغلب الخبراء على أن المخاطر األكبر التي يواجهها الطفل 
تنبع من نفسه، حيث يميل األطفال لسلوك المخاطرة، فيقدمون أنفسهم عبر مواقع الدردشة 

مات ل وخاصة الفتيات، ويشاركون الكثير من المعلو ما هم عليه بالفعم على أنهم أكبر سناً 
  .الشخصية وكلمات السر مع أشخاص ال يعرفون عنهم إال القليل

عر اآلباء بالقلق لكنها من أكبر شْ وتشير الكاتبة إلى أن اإلعالنات وٕان لم تكن تُ 
التحديات التي يواجهها األطفال، لذا فمن المهم فهم التقنيات التي تستخدمها المواقع 

تقوم بدمج اإلعالن في محتوى الموقع، بعد أن  اإللكترونية لتسويق المنتجات لألطفال حيث
يقوم أصحاب اإلعالنات بدراسة يجمعون فيها بفاعلية معلومات تتعلق بسلوك الطفل على 

  . تتأثر العادات الشرائية ألطفالناللفرد، ومن هنا  اً اإلنترنت، وبهذا يكون اإلعالن موجه
موضحة أن طول الفترات التي  ،المخاطر الصحيةفي هذا الجزء  تتناول الكاتبة أيضاً و 

 مشيرة إلى أن يقضيها بعض األطفال في اللعب ال تعني بالضرورة أنهم أصبحوا مدمنين، 
    .اإلدمان يرتبط بعالمات معينة

ممارسة أن توضح فهي . .تفاجئنابنهاية هذا الجزء تكشف الكاتبة عدة حقائق قد و 
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لإلحصائيات  لهيه عن أداء واجباته، فوفقاً تال و  ،اللعب على اإلنترنت ال تجعل الطفل كسوالً 
الذين يسمح لهم بلعب ألعاب مناسبة ألعمارهم على اإلنترنت  –تزيد احتمالية تأدية األطفال 

لواجباتهم وممارسة التمرينات الرياضية، كما أن ممارسة هذه األلعاب يمكن  - ولفترات محدودة
  .    أن تعمل كوسيلة للتنفيس عن الضغوط

من عالمات تجارية موثوقة ال يكفي  والتصفيةلمراقبة ا اامتالك برمجيات نوتقول إ
فهي ليست إال خطوة أولى وال بديل عن الحديث مع الطفل عن . للحفاظ على أمن األطفال

  .  األشياء المالئمة واألشياء غير المالئمة
غالل الستابالكامل عن ممارسات  أن اإلنترنت ليس مسئوالً  وضمن ما تكشفه أيضاً  
من % ٢٤بالمرتبة األعلى من اهتمامات األطفال و فالتليفزيون مازال محتفظاً  ،اإلباحي

 اً التليفزيون فيما شاهد نصف هذه النسبة من األطفال صور  ىمبتذلة عل األطفال شاهدوا صوراً 
  .مماثلة على اإلنترنت

  
  إرشادات عامة للسالمة  

مان، موضحة أن التواصل مع الطفل تتناول الكاتبة في الجزء الثاني إرشادات األ
نترنت، وتؤكد أن علينا أن ليب أهمية، لضمان استخدام آمن لإلواإلصغاء إليه هو أكثر األسا

عن سلوكهم على شبكة اإلنترنت، وتشدد على ضرورة أن يحدث ذلك  نفتح مع األطفال نقاشاً 
  .بانتظام حيث ينسى األطفال قواعد األمان عند تصفح اإلنترنت

الخبر السار الذي تقوله لنا الكاتبة أن الرسالة التي يتلقاها األطفال في المدرسة أو من 
آبائهم فيما يتعلق بالحفاظ على خصوصية البيانات تؤتي ثمارها، كما تدعو اآلباء لعدم 
التوقف عن إيصال مثل هذه الرسائل حتى وٕان بدا لهم نفور أبنائهم المراهقين منها حيث إن 

  . ا سيستقر في عقله وٕان رفضهامنه اً بعض
وتحذر الكاتبة من أن األطفال الذين يشعرون بأنهم غير قادرين على التحدث مع آبائهم 

  .أكثر عرضة لإلقدام على المخاطر
وال تغفل الكاتبة ضغط األقران الذي يواجهه الطفل بصورة أو بأخرى، للحصول على 

الجتماعي، وتوضح أن التسويق الذي يحيط أحدث األلعاب أو المشاركة في مواقع التواصل ا
، وهنا تنصح بالحماسمالعب األطفال في أنحاء البلد  مألتبإطالق أي جهاز أو لعبة جديدة 

بأن يشارك الوالدان تجاربهما الشخصية في التعامل مع ضغط األقران، والتعرف على أصدقاء 
  .إليهستماع واصل التحدث مع طفلك واال: الطفل وآبائهم، وتكرر الكاتبة 
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فاألطفال إذا اعتقدوا أنهم  ،وتوضح الكاتبة أهمية أن يدرك اآلباء ما يحدث حولهم
 يعلمون أكثر مما نعلم فمن المحتمل أن يقاوموا الحدود الموضوعة لهم أكثر فأكثر، فضالً 

  .عن أنه من غير الممكن أن نرسي قواعد دون أن نعلم المغزى منها
عد الخاصة باستخدام اإلنترنت باالتفاق مع الطفل نفسه، وتدعو الكاتبة إلرساء القوا

  .أكثر صرامة، وال يسمح له بمجال كبير لمناقشتها تكون بالنسبة للطفل األصغر سناً بحيث 
وتعدد الكاتبة قواعد األمان، ومنها أن يتعرف اآلباء على األلعاب والخدمات التي 

، وأن نتعلم فحص سجل المتصفح، يستخدمها الطفل وما إذا كانت مناسبة لعمره أم ال
  .تنصيب جهاز تحكم أبوي مناسب لسن الطفلو 

وتحذر الكاتبة من محاولة قراءة رسائل األطفال أو سرقة كلمات السر للدخول على 
في المواقع االجتماعية حتى في حال انتابتنا مخاوف حقيقية مؤكدة أن هذا من  محساباته

  .        إلى األبدوبين األطفال التواصل بيننا  شأنه تدمير الثقة، وضياع القدرة على
وتشير إلى ضرورة الموازنة بين مراعاة خصوصية األطفال وحمايتهم، موضحة أن 
المراقبة من أقل االستراتيجيات تأثيرا وأن الدعم اإليجابي وتقديم إرشادات األمان وٕارساء قواعد 

  .ليةاعاألكثر فواضحة لعدد الساعات ومواعيد االستخدام هو األسلوب 
  

  ما الذي يفعله أطفالنا على شبكة اإلنترنت
تحاول الكاتبة في الجزء الثالث أن تسبر أغوار عالم اإلنترنت  ،ولتتضح الصورة أكثر

وتقف على تفاصيل ما يفعله أطفالنا على اإلنترنت، وتقدم الكاتبة في هذا الجزء العديد من 
في ذكر إمكانات المواقع وكيف يستخدمها  التجارب على لسان أطفال وآباء، كما تسهب

  . األطفال
توضح الكاتبة أن الفيسبوك هو شبكة التواصل االجتماعي التي اختارها أبناؤنا أيضا، 

وعادة بموافقة من  –لكن األطفال  عاماً  ١٣ورغم أن الموقع حدد أعمار أعضائه لتبدأ من 
تأكيد عدد من الخبراء على أنها فكرة  ال يترددون في خرق هذه القاعدة، رغم - أولياء أمورهم
قد اشترك بالفعل في موقع فيسبوك،  إذا كان طفلك األقل من ثالثة عشر عاماً : سيئة، وتقول 

فعليك على األقل أن تفحص نشاطه باستمرار، وتعرف كلمة السر الخاصة به، وأن تتأكد من 
  . عد موافقتك عليهاإعدادات الخصوصية، ومن عدم نشره ألية معلومات أو صور إال ب

وتعدد الكاتبة المخاطر التي يتعرض لها األطفال وأبرزها تكوين صداقات على الموقع 
مع أشخاص ال يعرفونهم، كما تذكر بعض المواقع البديلة لفيسبوك لمن هم دون الثالثة 
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الذي تمتلكه شركة ديزني،   togethervilleومنها. عشرة، والتي تعتبر أكثر أمنا
familyclick,  الذي يستهدف األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة والذين افترقت أسرهم بفعل
  .تباعد المسافات

توضح فيه القوانين التي تخضع لها  وعن ألعاب اإلنترنت تخصص الكاتبة فصالً 
بين األطفال،  من أبرز األلعاب وأكثرها انتشاراً  كترونية، كما تعرض فيه عدداً المواقع اإلل

يات وسلبيات كل منها، وتنصح الكاتبة باختيار األلعاب المفيدة للطفل، وأن موضحة إيجاب
  .كترونية التي توفر تقييما لأللعابتعرف عليها من خالل المواقع اإللفي ال يبذل اآلباء جهداً 

الهواتف الذكية التي أصبحت شائعة بين أطفالنا، والتي غيرت  وتتناول الكاتبة أيضاً 
، فأعادت المخاطر المتعلقة عديدة أيضاً  مشكالتكنولوجيا، وجلبت معها للت استخدامنا جميعاً 

بأمن المستخدم للظهور، خاصة وأن التحكم األبوي في الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية يظل 
محدودا، وتنصح الكاتبة بفحص إعدادات األمان التي تقدمها شركات االتصاالت والهاتف 

حول التطبيقات  زيارة عدد من المواقع التي تقدم مقترحاتالذي يستخدمه الطفل، إلى جانب 
  .كما تعدد الكاتبة القائمة التي يجب فحصها قبل شراء هاتف جوال للطفل اآلمنة والممتعة،

تؤكد الكاتبة أنه وٕان كان األطفال اآلن الذين أصبحوا يعرفون في الدوائر  وأخيراً 
وا ئُ ون بالسليقة ما يمكنهم استخدامه ألنهم نشحيث يعرف" أبناء العصر الرقمي"األكاديمية بـ 

، "المهاجرين إلى العصر الرقمي" في ظل هذه التكنولوجيا، بعكس اآلباء الذين يطلق عليهم 
إال أن استخدام حكمتنا وفهمنا لتوجيه أطفالنا بشكل آمن وناجح في هذا العصر الرقمي 

ي بهم الحال على الجانب الخطأ من سيكون أحد أهم األشياء التي نقدمها لهم، حتى ال ينته
  .العالم الرقمي
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  سياسات وقواعد النشر
_______________________  

  
عنــى بشـــئون تُ ، ُمحكمــة، فصــلية، متخصصــة، مجلـــة علميــة. .مجلــة الطفولــة والتنميــة

  .الطفولة والتنمية في الوطن العربي
  :سياسات النشر 

والتي لم يسبق نشـرها أو ، تنشر المجلة األعمال العلمية ذات الصلة بالطفولة والتنمية - 
 .جهة أخرى تقييمها في

وال تعبــر بالضــرورة عــن رأي . .عبــر األعمــال التــي تنشــرها المجلــة عــن آراء كاتبيهــاتُ  - 
 .المجلس العربي للطفولة والتنمية

، يهمــا ملزًمــاأيكــون ر  المحكمــين، عــرض البحــوث والدراســات المقدمــة علــى اثنــين مــنتُ  - 
ن رأيــه ث، يكــو حكــم ثالــي يعــرض البحــث أو الدراســة علــى مُ أوفــي حالــة اخــتالف الــر 

 .قاطعاً 
 .عاد إلى صاحبهاال تُ . .قدم للمجلة وال تنشراألعمال العلمية التي ت - 
العلميــة فــي إعــداد وكتابــة العمــل العلمــي مــن حيــث كتابــة المراجــع  لو االلتــزام باألصــ - 

ع فــي نهايــة ويفضــل وضــع الهــوامش والمراجــ، وأســماء البــاحثين واالقتبــاس والهــوامش
 .الموضوعات

 ،وأســــلوب عرضــــه، لألعمــــال المقدمــــة حســــب أهميــــة الموضــــوعتكــــون أولويــــة النشــــر  - 
 .وااللتزام بالتعديالت المطلوبة وتاريخ التسلم،

  :قواعد النشر 
ــــــــــة رســــــــــل األعمــــــــــال العلميــــــــــة بالبريــــــــــد اإلأن تُ  -  -childلكترونــــــــــي الخــــــــــاص بالمجل

dev@arabccd.org ، رســـل األعمــال العلميـــة مــن نســـختين ت: وٕاذا لــم يتيســـر ذلــك
 .ومطبوعة على جهاز الكمبيوتر

ضـــمن البحـــث باإلشـــارة إلـــى اســـم  –العربيـــة واألجنبيـــة  –لـــى جميـــع المراجـــع إُيشـــار  - 
ــــةو ، )إن وجــــدت(الطبعــــة و ، دار النشــــرو لموضــــوع، وا، المؤلــــف وســــنة النشــــر ، المدين

 ).في حالة الهوامش(والصفحات 
 .سلوب واضحأن مكتوبة بلغة سليمة وباألعمال المقدمة ينبغي أن تكو  - 
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عملــه وأرقــام االتصــال  يرفــق بالعمــل المرســل للنشــر بيــان يتضــمن اســم الباحــث وجهــة - 
 .سخة من السيرة الذاتيةنوكذلك  ،لكتروني، وعنوانه كامالً والبريد اإل

ر السابقة فـي سياسـات وقواعـد يعتبر العمل العلمي قابًال للنشر إذا توافرت فيه المعايي - 
 :مراعاة اتباع اآلتي  مع، شرالن

  :الدراسات والبحوث 
 .)صفحة ٢٥ ُقراَبةأي ، كلمة ٥٠٠٠(أن تقدم في حدود  - 

 .مشار إليها في سياسات النشرللتحكيم ااأن تخضع لسياسة  - 

أن تحتـــوي الدراســـة مصـــحوبة بملخـــص ال يـــرد عـــن الصـــفحة باللغـــة العربيـــة وأخـــرى  - 
 .باإلنجليزية

 :مقاالت 

 .)صفحة ٢٠ ُقراَبةأي ، كلمة ٤٠٠٠(أال يزيد عدد صفحات المقال على  - 

 .لم يسبق نشرها، أن تكون الموضوعات حديثة - 

 : تجارب ميدانية 

لتلقـــي الضـــوء  ؛)صـــفحة ١٥ ُقراَبـــةأي ، كلمـــة ٣٠٠٠(لـــى عأال يزيـــد عـــرض التجربـــة  - 
 .لتعميم الفائدة، حات تجربة حكومية أو أهلية عربيةاعلى نج

 .عروض لتجارب حديثة ومستمرةون الأن تك - 

 : عروض الكتب والرسائل الجامعية 

 .)صفحات ١٠ ُقراَبةأي ، كلمة ٢٠٠٠(أال يزيد عدد صفحات العرض على  - 

وأال يكون قد مضى على إصدارها أكثـر ، أن تكون الكتب والرسائل المعروضة حديثة - 
 .من ثالث سنوات

 : عرض تقارير المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش 

 .)صفحات ٨ ُقراَبةكلمة، أي  ١٦٠٠( أال يزيد عرض عدد صفحات العرض على - 

 .وذات أهمية بما تعكسه من مردود إيجابي، أن تكون تلك الفعاليات حديثة - 

  :الترجمات 
 ١٠ ُقراَبـــةأي ، كلمـــة ٢٠٠٠(أال يزيـــد عـــدد صـــفحات الموضـــوعات المترجمـــة علـــى  - 

 .)صفحات

 ٣م يمِض على نشرها للمرة األولـى أكثـر مـن ل، أهمية أن تكون تلك الترجمات حديثة - 
 .صلي للنص واسم كاتبهمع اإلشارة إلى المصدر األ، سنوات
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  القـــادم العـــددملــف 
____________________  
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