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حينما اخترنا موضوع ملف العدد السابق من مجلة خطوة حول »الطفل والتكنولوجيا« كان ذلك إدراكًا 

منا ألهمية تأثير التكنولوجيا على األطفال بشكل عام وأطفال مرحلة الطفولة املبكرة بشكل خاص، 

وذلك ليس فقط عبر اللعب باستخدام األلعاب التكنولوجية وااليباد واحملمول وخالفه، إمنا أيضًا ألهميته 

في التعليم والتعلم واملشاركة وحرية إبداء الرأي والتفاعل مع اآلخرين.... هذا من جانب، ومن جانب آخر 

ملخاطر هذه التكنولوجيا التي نسعى إلى جتنب آثارها السلبية املتعددة على أطفالنا قدر اإلمكان. 

ومن هذا املنطلق، جاء هذا العدد ليستكمل هذا امللف املهم، ويتناول موضوعات وزوايا أخرى حول 

موضوع »الطفل والتكنولوجيا«، خصوصًا بعد أن بادر املجلس العربي للطفولة والتنمية برعاية صاحب 

السمو امللكي األمير طالل بن عبد العزيز رئيس املجلس، إلى تبني توجه إستراتيجي جديد يكون أساس 

عمله حتى العام ٢٠٢٥، ويرتكز هذا التوجه على متكني الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة، 

التي باتت حتتم علينا أن نكرس جهدنا نحو تهيئة وإعداد أطفالنا للتعامل الواعي مع أدوات ومعطيات 

هذه الثورة الصناعية، واألهم هو متكينهم عقلّيًا وفكرّيًا بالسعى نحو إحداث وعي كوني وتغيير في 

النسق الثقافي والتربوي لبناء عقل أطفالنا وشخصيتهم، وإكسابهم العديد من القيم املعرفية والوجدانية 

سعيًا نحو مستقبل أكثر حرية وإنسانية وعداًل وتقدماً.

وتخصص املجلة في عددها القادم ملّفًا ال يقل أهمية عن ملفات األعداد السابقة أال وهو »الطفل 

والعنف«؛ حيث يتعرض ماليني األطفال العرب في ظل املتغيرات والظروف الراهنة - إقليمّيًا وعاملّيًا - 

لعنف غير مسبوق؛ حيث يضطر املاليني من األطفال العرب إلى اللجوء والنزوح وممارسة أسوأ أشكال 

عمل األطفال، إضافة إلى تدني وتدهور اخلدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية املقدمة لهم.

وهيئة املجلة وهى تتطلع إلى أن تظل املجلة مبحتواها محققة ألهدافها، تشكر كل الذين أرسلوا 

خالصة خبراتهم وجتاربهم للمجلة، وتعد بالعمل على نشر املناسب منها تباعاً، وذلك مبا يصب في 

القراء من العاملني واملتعاملني مع طفل مرحلة  مصلحة وخدمة أهداف املجلة وينعكس إيجابّيًا على 

املبكرة.  الطفولة 

وهللا الموفق، 

د.حسن البيالوي 
ف العام عىل المجلة  المرش

»خطــوة« مجلــة علميــة تعنــى بمرحلــة الطفولــة املبكــرة )مــن ســن امليــالد - ٨ ســنوات(، تنشــر الفكــر 
الرتبــوي املســتنري بــني املمارســني واملعنيــني بمرحلــة الطفولــة املبكــرة، وتنمــي اتجاهــات إيجابيــة لتنشــئة 

الطفــل يف الوطــن العربــي، وفــق مقاربــة حقوقيــة تنمويــة يف ضــوء متطلبــات مجتمــع املعرفــة.

افتتاحية العدد
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ورة �ف ش ن م ات ال وع وض م ِّ ال �ب ع ت



األطفال ذوو النشاط الحركي الزائد: 

الحماية والرعاية الرتبوية* 

للمربني  اليومية  املالحظات  بفضل  إنه 

التي  األعراض  عن  الكشف  ميكن  واملربيات، 

أو  االنتباه  تشتت  أو  احلركة  فرط  على  تدل 

هما معًا في سلوك الطفل من أجل التصرف 

اإلمكان،  قدر  مساعدته  على  والعمل  بسرعة 

هذه  معه  يعيشون  أسرته  أفراد  وجعل 

السهل  من  ليس  أنه،  ذلك  بيسر.  الصعوبة 

دائمًا أن نشارك حياتنا اليومية مع طفل ذي 

طاقة  من  ذلك  يتطلبه  ملا  زائد؛  حركي  نشاط 

لديهم  بدورهم  األطفال  هؤالء  أن  كما  شديدة. 

انطباع بأن كل شيء يتحرك في رء ؤسهم، وال 

ميلكون القدرة على تفسير أسباب سلوكهم،؛ 

يفكروا. أن  قبل  يعملون  عادة  ألنهم 

أواًل: أعراض النشاط الحركي الزائد
إن وجود الطفل ذي النشاط احلركي الزائد 

في محيط األسرة أو املدرسة كثيرًا ما يجعل 

كل  على  بصماته  يترك  ألنه  صعبة؛  حياتها 

ـ  النفسية  فالعوامل  أفرادها،  بني  العالقات 

ومن  العالقات.  منط  في  واضحة  االجتماعية 

قبل  من  الظاهرة  هذه  ينبغي تشخيص  هنا، 

د أحمد أوزي    
أستاذ التربية- جامعة محمد اخلامس- املغرب
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يعد النشاط الحركي الزائد وتشتت النتباه )TDAH( من أك�ث الأعراض تشخيصاً لدى 
ه من الضطرابات النفسية  ة مقارنة بغ�ي أطفال سن التمدرس. لذلك حظَي بدراسات كث�ي

ي مرحلة الطفولة. 
�ف

ي 
ي مرحلة ما قبل المدرسة طفالً يعا�ف

اً ما تصادف مربية الأطفال �ف ومن هنا، فإنه كث�ي
تشتت النتباه أو له نشاط حركي زائد، أو هما معاً؛ مما يدعو إىل القيام بتشخيص مبكر. 
ي سن التمدرس، عىل الرغم من أن معظم 

إذ إن أغلب الحالت ل يتم الكشف عنها إل �ف
المبكر والستفادة مما  الأعراض تظهر قبل ذلك؛ مما يفوت عىل الطفل فرص العالج 

ي مختلف جوانبها.
توفره بيداغوجية الروضة من إمكانات تنمية شخصيته �ف

* نرش الجزء األول يف العدد )٣٢( من مجلة خطوة.



5العدد ٣٣ - 2018

باجلانب  دراية  له  الذي  النفسي  اإلخصائي 

للتأكد من صحة  للطفل   ـ احلركي  النفسي 

احلركي  النشاط  صدور  ألن  بدقة؛  أعراضها 

أنه  بالضرورة  يعني  ال  ما  طفل  لدى  الزائد 

السلوك.  لهذا  مرضية  أعراض  من  يعاني 

النشاط  أن  سابق،  مقال  في  بينا  لقد 

األطفال  بعض  لدى  يظهر  قد  الزائد  احلركي 

ـ  العضوية  األمراض  من  مرض  بسبب  ليس 

يدعى  الذكاء  من  نوع  بسبب  وإمنا  العصبية، 

 ,Gardner. H( احلركي  ـ  اجلسمي  الذكاء 

أي  يشكل  ال  به، مما  يتميزون  الذي   )1996
إال  يحتاج  ال  والذي  عليهم،  مرضية  خطورة 

ومفيدة.  حيوية  أنشطة  في  استثماره  إلى 

فهم أطفال لديهم ذكاء يجعلهم ال يفكرون ما 

نشاطهم  يسكن  التفكير  فكأن  يتحركوا،  لم 

اجلسميـ  احلركي. وهؤالء األطفال يستطيعون 

إجناز أعمالهم برغم نشاطهم احلركي الزائد، 

وهم أطفال نستدل عليهم بالتآزر احلركي الذي 

الرياضية،  لألنشطة  الشديد  وحبهم  لديهم، 

وهم على خالف إخوانهم لم يقضوا مدة طويلة 

بسرعة. مشوا  فقد  احلبو،  في 

النشاط احلركي  ذوي  األطفال  أعراض  أما 

تبدو  الغالب  في  فإنه  مرضية،  كحالة  الزائد 

التالية: التصرفات  عليهم 

- كثيرًا ما يلهون بسهولة مبثيرات خارجية 

ال ترتبط بالعمل الذي ينجزونه؛

على  طويلة  مدة  اجللوس  ميكنهم  ال   -

ويتحركون؛ فوقها  ويتململون  مقاعدهم، 

- يجرون ويتسلقون في الغالب، األشجار 

والنوافذ في مواقف مختلفة؛

- يتميزون بالثرثرة؛

انتظار دورهم خالل  لديهم صعوبة في   -

اجلماعية. األلعاب  ممارسة 

أساسية  أعراض  ثالثة  هناك  أن  اخلالصة 

والنشاط  احلركة  فرط  خاللها  من  يشخص 

وهي: االنتباه،  لتشتت  املرافق  الزائد 

واالستسالم  االنتباه  على  القدرة  عدم   .1

للهو بشكل مستمر، وعدم االهتمام بالتعليمات 

عن  وابتعاده  الفكر  وحتليق  إليه  تقدم  التي 

أو  البيت  في  عمل معني، سواء  على  التركيز 

املدرسة؛ في 

2. النشاط احلركي الزائد، فالطفل يتحرك 

باستمرار وال يستقر في مكان معني؛

3. يقوم بتقدمي العمل على التفكير، سواء 

على املستوى العقلي أو العملي.

هذه  لديهم  الذين  الأطفال  نسبة  وتقدر 

ي شملتها دراسة 
ي معظم البلدان ال�ت

الأعراض �ف

.%5.6 إىل   %3.5 بنحو  الأطفال،  هؤلء  سلوك 

النشاط  على  املرتتبة  النتائج  ثانيًا: 
الطفل لدى  الزائد  الحركي 

يترتب على وجود أعراض النشاط احلركي 

الزائد لدى طفل ما، حصوله على نتائج دراسية 

ضعيفة مخيبة آلماله وآمال أسرته ومدرسته، 

وتعرضه  املدرسية،  االمتحانات  في  واإلخفاق 

لعقوبات املدرسني؛ مما يشعره بفقدان تقدير 

الذات. كما أنه يعيش خالفات وصراعات داخل 

ذلك،  وبسبب  مدرسته،  زمالء  ومع  أسرته، 

فترة  خالل  منعزاًل  نفسه  يجد  ما  كثيرًا  فإنه 

املدرسة. في  االستراحة 

الزائد  الحركي  النشاط  عالج  ثالثًا: 
االنتباه وتشتت 

تعود أسباب النشاط احلركي الزائد وتشتت 

االنتباه إلى عامل عصبي هو املسبب لها. إذ 

الدماغ،  تصوير  في  جديدة  تقنية  مبساعدة 

بهذا  املصابني  األشخاص  أن  مالحظة  أمكن 

العرض، عند مقارنتهم بأشخاص ساملني جند 

لديهم بعض مناطق في جبهة الدماغ صغيرة؛ 

كهربائية ضعيفة  بأنشطة  تقوم  يجعلها  مما 

ضبط  في  كلّيًا  يتحكم  ال  املصاب  وجتعل 

سلوكه.

األهمية مبكان  من  فإنه  األحوال،  كل  وفي 

وذلك  الظاهرة،  لهذه  دقيق  بتشخيص  القيام 

عليه  ُتعرض  الذي  اإلخصائي  إلى  باللجوء 

للظاهرة،  األخرى  األسباب  ُيبعد  احلالة، حتى 

وعدم خلطها بغيرها، كوجود مشكالت نفسية 

عرضية طارئة قد تزول فيما بعد، أو اإلصابة 

من املهم التشخيص املبكر 
لتشتت االنتباه والنشاط 

الحركي الزائد



إلخ.  الطفولة،  مبرحلة  يرتبط  عصبي  مبرض 

متعددي  فريق  إلى  الطفل  يسلم  ذلك  وبعد 

االختصاص )املجال النفسي واحلركي، واملجال 

إن  إلخ(.  النطق،  تصحيح  ومجال  العصبي، 

بتحديد  يقومون  الذين  هم  اإلخصائيني  هؤالء 

املناسب  واألسلوب  االضطراب  نسبة  وتقييم 

للوقوع  منعًا  للظاهرة؛  التصدي  التباعه خالل 

التشخيص. في  وااللتباس  اخللط  في 

هناك أقسام طبية في بعض املستشفيات 

األطفال؛  من  الفئة  لهذه  اهتمامًا  تولي  التي 

حيث يتم عالجهم عن طريق تقدمي دواء يدعى 

طبّيًا )Méthylphénidate( وهو يساعدهم 

ويجعلهم  الزائدة  احلركة  من  التقليل  على 

فيحدده  مقداره  أما عن  أكثر.  االنتباه  يركزون 

الطبيب املعالج، حسب سن الطفل ووزنه. وهو 

عقار يساعد الطفل على االنتباه في مختلف 

يعيشها.  التي  اليومية  والوضعيات  املواقف 

من  ميارسه  ما  على  التركيز  من  ميكنه  كما 

يرافق  أن  ميكن  األحيان،  بعض  وفي  أعمال. 

تنصب  جلسات  الطفل  حضور  العالج،  هذا 

على العالج السلوكي برفقة إخصائي نفسي.

املناسب  البيداغوجي  األسلوب  رابعًا: 
الحركي  النشاط  ذي  الطفل  لرعاية 

الزائد
ظاهرة  فهم  إلى  عموما  املربون  يحتاج 

بتشتت  اقترن  سواء  الزائد،  احلركي  النشاط 

االنتباه أو لم يقترن به. فهو اضطراب عضويـ  

عصبي يسبب الشعور بالقلق للذين يتعاملون 

مع أطفال يعانون من أعراضه، ملا له من تأثير 

على شخصية الطفل وسلوكه. ومن غير شك، 

احلركي  النشاط  لطبيعة  العلمي  الفهم  فإن 

الزائد وأسابه فهمًا علمّيًا جيداً، يساعد على 

إدراك أسباب تصرف الطفل بهذه الكيفية أو 

سلوكه  أبعاد  اكتشاف  بالتالي  وسيتم  تلك. 

الذي  االضطراب  بهذا  املرتبطة  لهوه  وحلظات 

يتجاوز إرادته. إذ إن مختلف البيانات العلمية 

الدقيقة حوله، سوف تساعد على رعاية هؤالء 

وحمايتهم. األطفال 

وتوفير  الفهم  هذا  حتقيق  إلى  وسعّيًا 

في  تواجه  التي  املربية  فإن  املطلوبة،  الرعاية 

رياض األطفال مناذج من األطفال ذوي النشاط 

احلركي الزائد، عليها أن تتحلى قبل كل شيء، 

من صبر  والتكوين  التربية  مهنة  تتطلبه  مبا 

وأناة. وأن تفهم هذه الظاهرة، وتستعلم عنها 

أو  عالجي  إجراء  أي  بدء  قبل  الكافي،  بالقدر 

اإلرشادات  من  يلي جملة  فيما  ونقدم  وقائي. 

هذه  رعاية  خالل  بها،  االستنارة  ينبغي  التي 

األطفال: من  الفئة 

به،  القيام  ينبغي  الذي  األول  اإلجراء   n

احلسنة  األعمال  كل  على  الطفل  مكافأة  هو 

االنتهاء منها مباشرة.  بها مبجرد  يقوم  التي 

يتما  أن  ميكن  ومدحه  الطفل  سلوك  ومكافأة 

اللفظي  بالتعبير  يتم  فقد  عديدة.  بطرائق 

على  يدل  بتصرف  القيام  أو  رمزية  بحركة  أو 

إلخ. كتفه،  على  الطفل  ملس  أو  احلنان 

معينة،  تعليمات  الطفل  يحترم  لم  إذا   n

فعلى املربية اإلشارة إلى النتائج املنطقية التي 

على  ومساعدته  املطلوب،  العمل  على  تترتب 

بنفسه.  إيجادها 

n ينبغي أن تقدم القواعد بشكل مختصر 

ودقيق، واختيار ما هو مهم منها ومناسب. إنه 

بقدر ما تكون القواعد قليلة، بقدر ما يخزنها 

إلى  أكثر  بسهولة، وسيميل  ويتذكرها  الطفل 

الطاعة واحترام النظم.

n ينبغي التأكد من أن األوامر املوجهة إلى 

الطفل تناسب سنه ومداركه العقلية.

البصري  االتصال  إقامة  نسيان  عدم   n

وقد  فهمه.  من  للتأكد  الطفل  مع  باستمرار 

تعلق  واضحة  بصرية  معالم  لذلك  ُتستخدم 

على جدران الفصل الدراسي؛ الستثارة تذكره 

للتعليمات مع وضعها في أماكن إستراتيجية: 

إلخ.  سهام،  براقة،  ألوان  صور، 

بسلوك  القيام  من  الطفل  منع  خالل   n

البديل؛  له  نقدم  أن  األفضل  من  فإنه  معني، 

النقد  موضع  تصرفاته  بأن  يشعر  ال  حتى 

والرفض املستمر. فإذا كان يرمي مثاًل حجارة، 

نخبره بأنه »من اخلطورة مبكان إلقاء احلجارة، 

العدد ٣٣ - 2018 6

العالج والرعاية هما 
السبيل ملواجهة مشكلة 
فرط الحركة عند الطفل



ولكن نقدم له كيسًا مملوًءا بالكريات يستطيع 

أي خطورة«. يشكل  ال  كبديل  رميها 

اإليجابية  اخلبرات  تكون  أن  ينبغي   n

احلركي  النشاط  ذو  الطفل  يعيشها  التي 

لديه  الذات  تقدير  مستوى  ألن  كثيرة؛  الزائد 

منخفض. فهو يعيش إخفاقات بشكل مستمر 

ينبغي  به بشكل سيئ مما  يؤولها احمليطون 

منه  املطلوبة  واألعمال  األنشطة  تكون  أن  معه 

اختيار  ويفرض  لقدراته.  مناسبة  ممارستها 

أنشطة تساعده على اكتساب صورة إيجابية 

ذاته. عن 

n  ينبغي أن يكون البرنامج الزمني اليومي 

وينبغي  مسبقاً.  عنه  ومعلنًا  قادرًّا  لألنشطة 

إخبار الطفل بكل تغيير من قبل. ميكن - على 

سبيل املثال - وضع ملصقات تخبر بالعطل 

ذو  فالطفل  املناسبات.  ومختلف  واألعياد 

النشاط احلركي الزائد يحس بعدم االستقرار 

وال يعرف كيف يتصرف. 

األطفال  الفئة من  ينبغي مساعدة هذه   n

فهم  النهار.  خالل  مفرحة  حلظات  توقع  على 

في حاجة شديدة إلى االهتمام، ومن األفضل 

احتياجاتهم.  إلى  إيجابي  بشكل  االستجابة 

األنشطة  ومشاركتهم  مالحظتهم  وينبغي 

لديهم.  املفضلة 
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ألمرهم  املرور  إشارة  استخدام  ميكن   n

احلركة  كثير  الطفل  أن  تبني  إذا  بالتوقف. 

عن  يتوقف  لم  وإذا  األصفر،  اللون  له  نظهر 

اللون األحمر. وسيهدأ خالل  له  احلركة نظهر 

من  وسيبدأ  هدوئه.  السترجاع  ويجلس  ذلك 

األخضر. اللون  له  ظهر  إذا  نشاطه  جديد 

معني  نشاط  أو  خرجة  برمجة  إذا متت   n

واملوقف  بالنشاط  القيام  كيفية  معه  نناقش 

والسلوك الذي ينبغي القيام به وما هو مسموح 

القيام  النقاش ميكن  له وما هو ممنوع. فهذا 

به مع املجموعة موضحًا بالصور أو بالتمثيل 

احلركي.

الزائدْين  واحلركة  النشاط  ذو  الطفل   n

في حاجة إلى احلركة، فهو يشعر بأنه يواجه 

ينبغي  لهذا  يومه.  خالل  القيود  من  العديد 

املخاطر  من  يخلو  فضاء  له  ُيخصص  أن 

مواد  واستخدام  فيه  التنفيس  ويستطيع 

الدراجة،  القفز،  )الكرة،  ومناولتها  مختلفة 

إلخ(.  املتدحرجة،  اخلشبة  الرقص، 

اليومية  الفترات  للطفل  نبني  أن  ينبغي   n

رغبته. باحلركة حسب  خاللها  له  املسموح 

جلأت  التي  التربوية  املستجدات  ومن  هذا 

من  الفئة  هذه  ملساعدة  الدول  بعض  إليها 

التربية  وزارة  أن  جند  املدارس،  في  األطفال 

في كندا، ابتدعت أخيرًا طريقة فعالة للحفاظ 

يتابعون  وجعلهم  األطفال  هؤالء  هدوء  على 

الدروس املقدمة إليهم من قبل املدرسني، وذلك 

الدراجة  دواسة  له  خاص  مقعد  بتخصيص 

لكل طفل؛ بحيث ميكنه أن يدوس على آالتها 

إلى  فيه  ينتبه  الذي  ذاته  الوقت  في  بقدميه، 

التي  املدرسية  األنشطة  على  ويركز  املدرس 

ميارسها.

ه  ص ائ ص خ ل  ف ط ل  ك ل أن  ة  الص خ وال

الل  ا خ اره م ث ت ا اس ن ي ل ي ع غ ب ن ي ي
�ت ه ال درات وق

ات  ي ج ي ات �ت إس اك  ن وه ه.  ن وي ك وت ه  ت ي رب ت

ال  ف دة الأط اع س م ل ل دخ ت ل ة ل ف ل ت خ دة وم دي ع

ل  م ع ل ل ات؛  وب ع ص ال ض  ع ب ون  ان ع ي ن  ذي ال

ن  م م أث ه م. ف ه ات اج م ح ه ف م وت ه ت اي ىل رع ع

م  ه ت اي م ورع ه ت ح ىل ص اظ ع ف ح ك، وال ل م ا ن م

ا. ه ت ان ي وص ع  م ت ج م ال روة  ث ىل  ع اظ  ف ح و  ه
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كيف تدرب ابنك / ابنتك
على االنتماء وحب الوطن؟

دوائر االنتماء
تبدأ أولى دوائر االنتماء باألسرة التي حتتضن 

مرور  ومع   .. لقبها  الرعاية  قبل  ومتنحه  الطفل 

السنوات تزداد الدوائر لتضيف إلى الطفل صفات 

وعناصر جديدة .. فيبدأ، مع منو مداركه، يتبلور 

وعيه بحقائق كونه من قاطني مدينة أو محافظة، 

جنسية  ويحمل  األديان،  من  دين  أصحاب  ومن 

وطن يقع في قارة فوق كوكب األرض، بل تتسع 

الدوائر لتضم انتماءه الثقافي والسياسي، وحتى 

االنتماء في مجال هواياته وناديه املفضل .. وقبل 

اإلنساني  انتمائه  دائرة  تأتي  الدوائر  هذه  كل 

)التي جتمع كل البشر فوق ظهر األرض، ويتجمع 

عندها كل البشر على اختالف دوائر انتماءاتهم 

في  البشر  يختلف  احلال،  وبطبيعة  املتعددة(. 

تبعًا  والثقافية  والوطنية  الدينية  انتماءاتهم 

األوطان  وتباين  للبشر،  الدينية  العقائد  الختالف 

والدول في القارات التي يعيش فيها الناس، فضاًل 

أمناط  وفي  والثقافية  السياسية  اختالفاتهم  عن 

األعمال التطوعية التي يباشرونها ويهتمون بها.

بهذا املعنى قد يكون هناك انتماء قومي وثاٍن 

هذه  تتم  أن  ال ميكن  ولكن  إنساني  وثالث  ديني 

د. كمال نجيب  
أستاذ التربية - جامعة اإلسكندرية - مصر

يصاحبها  معينة،  إنسانية  جماعة  نحو  باالندماج  الشعور  من  حالة  االنتماء 

دراك بأن هذه الجماعة  ام نحو هذه الجماعة مقابل االإ ز الشعور بالمسئولية واالل�ت

هى ملجأ الفرد ومصدر حمايته وأمانه، ويعزز هذه الحالة نمط تربية يجعل الفرد 

االندماج  مهارات  ويكسبه  الجماعة،  هذه  قلب  ي 
�ز إالَّ  وخصائصه  ذاته  يدرك  ال 

داخلها. ي  يجا�ب االإ
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بعض التعريفات الشائعة ملفهوم االنتماء:
• االنتماء هو شعور باحلب والواجب والرغبة في التضحية من أجل قيمة أو مبدأ أو وطن أو 

مجتمع.

• ارتباط الشخص بشيء معني سواء كان )جماعة، مبادئ، وطنًا .. إلخ(.

• شعور أو إحساس داخلي نحو )عائلة – أصدقاء – معتقد – أفكار – وطن .. إلخ(.

• عند شعور الفرد بالرضا في املجتمع الذي يعيش فيه يظهر االنتماء، ويجب أن يكون بال 

تعصب وكاماًل في مكانة احلياة سواء للجنس الذي ينتمي إليه الفرد أو جماعة العمل أو 

قضية معينة.

• االندماج في املجتمع وإحساس الفرد بأنه جزء من املجتمع وليس غريبًا .. وباالنتماء يصبح 

الفرد عضوًا فعااًل في األسرة واملجتمع والوطن.

• االنتماء ينبع من حب اإلنسان لوطنه .. انتماء الفرد إلى أسرته ومجتمعه.

• باالنتماء يشعر الفرد بأن كل شىء باملنزل – ملكه – باالتفاق مما يجعلنا منتمني إلى القرار 

والعمل – تعميق قيمة احملبة – الترابط األسري من خالل مواقف حياتية.

• إشعار األطفال باالنتماء من خالل مشاركة األطفال مع األسرة في أثناء تأخر أحد أفرادها 

خارج املنزل، وبالتالي ينتقل هذا الشعور إلى األطفال لتوسيع دائرة االهتمام من األب واألم 

فقط ليشمل باقي أفراد األسرة.

• يؤدي االحترام املتبادل بني الوالدين إلى انتماء الطفل وارتباطه باألسرة واجليران. 

َّ
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احلالة األرحب واألوسع من دون أن تنطلق من 

والوطن(..  األسرة  )دائرة  األولى  الدائرة  حالة 

فاالنتماء بوصفه شعورًا نتدرب عليه عند حدود 

األسرة واملدرسة وعند حدود أوطاننا، وينمو معنا 

االنتماء األوسع واألرحب. ونحن ندخل دوائر 

 - األسرة  تهتم  أن  يجب  ملاذا  ولكن، 
وباقي مؤسسات املجتمع- بتنمية نوازع 
االنتماء اإلنساني واالجتماعي والوطني 
األبناء؟ ما أهمية تدريب  والديني لدى 
االنتماء  موضوع  فهم  على  األطفال 
وتكوين القيم واالجتاهات املالئمة لهذا 

الفهم؟
األطفال  لدى  االنتماء  نوازع  تكوين  أواًل: 
خيوط  أو  روافد  تعرفهم  على  يساعد 

وهويات  وشخصيات  وصفاتهم،  شخصياتهم 

أبناء  بني  املشتركة  العناصر  وبيان  اآلخرين، 

الوطن الواحد، وأبناء األوطان األخرى، ثم أبناء 

دوائر  على  التعرف  وبالتالي  األرض.  كوكب 

والدوائر  اآلخرين  وانتماءات  الفرد  انتماءات 

الوطن نفسه، وأبناء  أبناء  املشتركة كذلك بني 

تكتسب  املعرفة  وهذه  األرضي.  الكوكب 

التنوع  تركيزها على فكرة  أهميتها من حيث 

املستوى  على  سواء  االنتماءات  في  والتعدد 

اإلنساني.   أو  الوطني،  أو  الفردي، 

ثانيًا: تساعد تربية األسرة األبناء على قيم 
االنتماء في تعرف الطفل على دوائر انتماءاته 

ودوائر  والوطنية(  والدينية  )العائلية  احلالية 

تقوم  املستقبل  في  محتملة  أخرى  انتماءات 

اجتماعية  أو  سياسية  أو  ثقافية  أسس  على 

يختارها الفرد بانخراطه في مؤسسات مدنية 

املستقبل. في 

ثالثًا: تعرف الطفل على احلقوق والواجبات 
املترتبة على انتماءاته بدوائرها املختلفة.

رابعًا: احترام االنتماءات املغايرة والتصالح 
معها وتقديرها.

خامسًا: تكوين روح التعايش السلمي مع 
اآلخر واملغاير له في اخلصائص واالنتماء.

لهذه األسباب جميعها، من الضروري علينا 

بتدريب  فائقة  عناية  نعنى  أن  وأمهات  آباء 

أبنائنا على قيم االنتماء إلى األسرة واملدرسة 

واحلي واملجتمع والعقيدة الدينية والوطن واألمة 

واإلنسانية جمعاء. العربية 

انتماءات  على  ترتتب  وواجبات  حقوق 
الفرد

رعاية  األسرة  تتولى  الطفولة  أثناء  في   -

األبناء وحمايتهم من األمراض واجلوع والتشرد 

حتمل  التي  امليالد  شهادات  )التطعيمات، 

أجل  من  املدرسة  إلى  الذهاب  األبناء،  أسماء 

إلخ(.  .. التعليم  على  احلصول 

- وعندما يكبر األبناء تتولى الدولة منحهم 

أي  السفر،  وجواز  الشخصية،  )البطاقة 

واالجتماعية  املدنية  إثبات شخصياتهم  أوراق 

اجلمعيات  بتكوين  لهم  وتسمح  والوطنية، 

أجل  من  القوانني  تنفيذ  وتراقب  األهلية، 

حمايتهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، 

إلخ.  .. الصحي  والتأمني 

في  بالعمل  األهلية  اجلمعيات  تقوم   -

مجاالت اخلدمات االجتماعية والثقافية املختلفة 

.. منها ما يعمل حلماية حقوق الطفل، ومنها 

ما يعمل حلماية حقوق اإلنسان، واملرأة، واملعاق 

... إلخ.

- هذه احلقوق جميعها يكفلها انتماء الفرد 

إلى هذه اجلماعات، ومن دونها ال يشعر الفرد 

بوالئه لهذه اجلماعات.

معينة  جماعات  إلى  االنتماء  أن  كما   -

واجلمعيات  والوطن  واملجتمع  واحلي  )األسرة 

واجبات  الفرد  على  يفرض  إلخ(   .. األهلية 

انتمائه. جماعات  حيال  معينة 

- تبدأ هذه الواجبات بااللتزام بفكر اجلماعة 

وقواعدها. 

أمثلة لبعض دوائر االنتماء

االنتماء إلى جمعية 

أهلية واملشاركة في 

أعمالها

االنتماء إلى 

اإلنسانية

االنتماء إلى 

األسرة

االنتماء إلى 

عقيدة معينة

االنتماء إلى ناٍد 

رياضي معني

االنتماء إلى حزب 

سياسي أو اجتاه 

سياسي

االنتماء إلى وطن 

محدد

االنتماء إلى حي 

أو مدينة معينة



- بذل اجلهود حلل مشكالت اجلماعة.

- التعاون في العمل واملشاركة في جهود 

تطوعي؛  بشكل  تعمل  التي  األفراد  جماعات 

انتظار  دون  اجلماعات  هذه  صالح  أجل  من 

مقابل لتيسير حياة املواطنني وحماية حقوقهم 

)مثاًل مؤسسات رعاية األسرة، نقابة املعلمني، 

جمعيات حماية البيئة، جمعيات الصيادين أو 

املزارعني، جماعات حماية الطفل .. إلخ(.

- قد تنتهي واجبات الفرد نحو اجلماعات 

التي ينتمي إليها بالتضحية بالذات؛ من أجل 

)االستشهاد  واستمرارها  اجلماعات  بقاء هذه 

في سبيل رفعة الوطن واستقالله(.

وسط  وترعرعه  الفرد  وجود  فإن  وهكذا، 

متطوعة- حقوقه  له -  تكفل  إنسانية  جماعة 

سواء على مستوى الدولة، أو األسرة، أو سائر 

يؤكد   .. إليها  ينتمي  التي  األخرى  اجلماعات 

لدى الطفل واقع االنتماء .. وتتعزز لديه مشاعر 

واجباته  ملمارسة  الدائم  واالستعداد  لها  الوالء 

الواجبات. بهذه  وااللتزام  نحوها 

مسئوليات وواجبات األهل
عزيزي األب .. عزيزتي األم ..

قلنا إن انتماء الفرد يكفل له بعض احلقوق 

 .. اجلماعة  هذه  داخل  توفيرها  يجب  التي 

أسرة  إلى  الطفل  انتماء  فإن  احلال،  وبطبيعة 

معينة تترتب عليه مسئوليات وواجبات محددة 

يجب أن يقوم بها األهل لتوفير احلقوق التي 

يكفلها انتماء الطفل إلى هذه األسرة. فما هذه 

تقع  التي  األساسية  واملسئوليات  الواجبات 

األهل؟ على 

هذه املسئوليات تتلخص - كما نعرف 
جميعًا- فيما يلي:

من  األساسية  الطفل  احتياجات  تلبية   -

واللعب. والتعليم  واملسكن  وامللبس  الطعام 

والتعبير  آرائه  تكوين  على  مساعدته   -

باالحترام. والشعور  عنها 

واالستغالل  العنف  أشكال  من  حمايته   -

الكامل  االعتماد  من  بالتدريج  ليخرج  كافة؛ 

عنهم. االستقالل  حالة  إلى  عليهم 

كال  على  السابقة  املسئوليات  كل  تقع   -

الوالدين )األب واألم( حتى في حال انفصالهما.

وقد تضمنت املواثيق الدولية بعض احلقوق 

التي تترتب على انتماء الطفل إلى أسرة معينة 

.. ومن أهم هذه املواثيق، وثيقة حقوق الطفل 

الصادرة عن األمم املتحدة في نوفمبر 1989، 

وهويته..  الطفل  بانتماءات  صلة  ذات  وهى 

وتنص هذه الوثيقة على املسئوليات والواجبات 

التالية:

- املادة )5(: يجب أن يوفر األهل بطريقة 

التوجيه  املتطورة  الطفل  قدرات  مع  تتفق 

املالئمني. واإلرشاد 

- املادة )7(: من حق الطفل معرفة والديه 

رعايتهما. وتلقي 

- املادة )8(: من حق الطفل احلفاظ على 

العائلية. صالته 

عائلية في جو  بيئة  توفير  املادة )18(:   -

من السعادة واحملبة والتفاهم؛ كي تترعرع فيها 

كال  مسئولية  ذلك  ويكون  الطفل.  شخصية 

والطالق. االنفصال  حاالت  في  حتى  الوالدين 

- املادة )27(: يتحمل الوالدان أو أحدهما 

مستوى  توفير  في  األساسية،  املسئولية 

وروحّيًا  وعقلّيًا  بدنّيًا  للطفل  مالئم  معيشي 

إمكاناتهما. حدود  في  واجتماعّيًا  ومعنوّيًا 

يستنتج من ذلك أن:
- األهل هم عامل أساسي في تنمية وعي 

الطفل بحقوق اإلنسان واحترام القيم اإلنسانية 

وامليراث الثقافي له وللحضارات األخرى.

الطفل،  أمام  التعبير  فرص  إتاحة  إن   -

أسرته  داخل  والتفاوض  واحلوار  رأيه  لسماع 

للمراحل  إطارًا  يشكل  شخصيته،  وتنمية 

لألفراد.  الدميقراطية  اخلبرات  عن  األولى 

ونستخلص مما سبق أيضًا أن مسئولية 

على  احلفاظ  تشمل  أطفالهم  جتاه  األهل 

مستوى صحي جيد لهؤالء األطفال، وتربيتهم 

ملشاركتهم  مالئمة  فرص  وتوفير  وتعليمهم 

حدود  في  املسئوليات  وحتمل  الرأي،  بإبداء 

املناسبة  املعلومات  وتوفير  وقدراتهم  أعمارهم 

على  سلبًا  يؤثر  ما  كل  من  وحمايتهم  لهم، 

واالجتماعي  والعقلي  اجلسدي  منوهم 

يعملوا  أن  عليهم  أن  أي  والروحي،  والعاطفي 

الطفل  حقوق  ومفاهيم  مبادئ  حتويل  على 

يعيشه  واقع  إلى  املعاصرة  املدنية  واحلياة 

)7(

احملافظة على مستوى صحي 

جيد لألطفال، وتعليمهم 

االهتمام بنموهم اجلسدي 

والعقلي واالجتماعي والعاطفي 

والروحي

)8(

حماية الطفل من 

العنف واالستغالل

)1(

احتياجات الطفل 

األساسية: الطعام 

وامللبس واملسكن 

واللعب

مسئوليات 
اآلباء واألمهات 

وواجباتهما

)2(

توفير جو من 

السعادة واحملبة

)6(

إتاحة فرص التعبير 

واحلوار مع الطفل 

وسماع رأيه

)3(

توفير مستوى 

معيشي مالئم للطفل

)5(

تنمية وعي الطفل 

بحقوق اإلنسان 

واحترام االنتماءات 

واحلضارات األخرى

)4(

التوجيه واإلرشاد 

املالئمان
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فهم  على  األطفال  تدريب  املهم  من 
واالتجاهات  القيم  وتكوين  االنتماء 

الفهم لهذا  املالئمة 



بأن  أطفالهم في أسرهم، وأن يسعوا وينادوا 

كله. املجتمع  ليشمل  الواقع  هذا  ميتد 

كيفية تدريب األبناء على قيم االنتماء
أن  واألمهات  اآلباء  من  كثير  يشكو   -

أحيانًا  ويتصرفون   .. يطيعونهم  ال  أبناءهم 

بغرابة شديدة، وال يعرف األهل في كثير من 

وصديقات  أبنائهم  أصدقاء  عن  شيئًا  األسر 

بناتهم، وال عن أسباب تأخرهم خارج املنزل.. 

مشاعر  يفتقدون  بأنهم  أحيانًا  ويشعرون 

وذويهم. أسرهم  إلى  االنتماء 

- وتعاني املدارس من عدم انتظام التالميذ 

في الدراسة في جميع املراحل الدراسية .. فهم 

يتغيبون أيامًا كثيرة .. ويفتقرون إلى االلتزام 

التعليمية  املؤسسة  إلى  باالنتماء  واإلحساس 

 .. والتعليم  والتنشئة  بالرعاية  تتعهدهم  التي 

ولكنهم ال يقدرون جهودها ويعزفون عن االلتزام 

بأنظمتها.

- كثيرًا ما نقول إن الشباب ال ميتلك قيم 

الوطن  مبشكالت  يهتم  وال  الوطني،  االنتماء 

نهضته  على  العمل  وفي  حلها  في  واليشارك 

وتقدمه.. لكن أغلب الشباب يسعى إلى الهجرة 

إلى بلدان أخرى.

ملاذا يفتقر األطفال والشباب إىل مشاعر 
االنتماء؟ 

كتابات  األم  وعزيزتي   .. األب  عزيزي  اقرأ 

افتقارهم  أسباب  ندرك  لكي  التالية  األطفال 

االنتماء   .. .. خصوصًا  االنتماء  مشاعر  إلى 

األسرة: إلى 

- النوم مبيعاد واالستيقاظ مبيعاد واألكل 

أن  يريدوننا  ما  نلعب  إننا  حتى   - مبيعاد 

نلعبه - ال أشعر أن أحدًا من أسرتي يحبنا 

)طفلة   .. عليهم  عالة  كأننا  معنا  ويتعاملون 

عاماً(.  14 عمرها 

الصرامة  شديد  الله-  رحمه  أبي-  كان   -

كان   - لالختيار  فرصة  لي  يتح  لم   .. معي 

البيت فنشأت  يقرر كل شىء داخل  الذي  هو 

بال شخصية- وفي يوم تصادقت مع مجموعة 

أطفال انحرفت معهم إلى طريق اخلطأ .. أبي 

السبب، )طفل عمره 17 عاماً(. هو 

كل   .. شىء  كل  من  يحرمونني  أهلي   -

ال  كأمنا   .. مزاجهم  على  البيت  في  شىء 

أنواعًا معينة من  أنا أحب  .. طيب  لي  وجود 

الطعام .. وهم ال يحضرونها .. في اإلجازات 

أقوم بسرقة بعض املال من جيب أبي وأشتري 

احللوى التي أريدها .. ليس فقط ألن طعمها 

جميل .. بل ألنهم في كل مرة أحاول أن أقوم 

 .. فيها بعمل شىء مينعونني منه بال سبب 

سنة(.  13 )طفل 

هذه األمثلة لتعليقات بعض األطفال توضح 

ألبنائها  األسرة  توفرها  التي  البيئة  أن   .. لنا 

تنمية  موضوع  في  بالغة  أهمية  ذات  وبناتها 

والشباب. األطفال  لدى  االنتماء  نوازع 

- إن تنمية قيم االنتماء لدى األبناء تقتضي 

امللجأ  هى  األسرة  بأن  األطفال  يشعر  أن 

 .. االحترام  ومركز   .. الثقة  ومصدر   .. اآلمن 

اآلباء  أن مينح  بغير  املشاعر  تتحقق هذه  وال 

احلب والعطف للصغار .. ويزرعوا فيهم مبادئ 

والتقدير. احلنان 

سعيدة  حياة  إلى  حاجة  في  األبناء   -

ناجحة .. أساسها جذور قوية .. صحية.. آمنة 

.. ولذلك .. فاآلباء واألمهات في حاجة إلى فتح 

قنوات االتصال واحلوار مع األبناء .. في شتى 

واألعمار. املراحل 

- يتكون االنتماء وحب األسرة لدى األطفال 

حني يقدم اآلباء واألمهات لألبناء املعرفة واحلب 

يعرف  وحني   .. األخالق  ومبادئ   .. والقيم   ..

إليهم  ينصت  أن  الصغار  حق  من  أن  األهل 

اآلباء واألمهات ليعرفوا مطالبهم .. ويكتشفوا 

مشاعرهم.

- إن من واجباتك أبًا وأّمًآ أن جتد الوقت 

الكافي - على الرغم من االنشغاالت واملغريات 

مع  لتجلس   - حياتنا  في  تصادفنا  التي 

 .. إليهم  تستمع   .. معهم  تتحاور   .. أبنائك 

ومشكالتهم   .. اليومية  خبراتهم  على  تتعرف 

تناقشهم   .. احلياتية  واحتياجاتهم  النفسية 

.. وتوثق عري احملبة بينهم .. فاحلوار والكالم 

.. ومشاركتهم مشكالتهم جتعلهم  األبناء  مع 

تذكر دائمًا
n أن تعلم ابنك )وبنتك( احترام انتماءات 

اآلخرين.

n علمه أن يحترم أبناء املجتمعات والدول 

والثقافات األخرى.

n هيئ له فرص فهم فكرة أنه مصري أو 

سوري أو ليبي .. إلخ .. عربي .. مسيحي 

أو مسلم .. إفريقي .. وينتمي - في نهاية 

املطاف- إلى املجتمع العاملي الذي يضم 

البشر جميعاً.

بأنهم جزء من حياتك وحياة األسرة  يشعرون 

عام. بوجه 

التعليم  أهمية  له  تبني  أن  على  احرص   -

في  املدرسة  به  تقوم  الذي  والدور  واملدرسة 

له  تسمح  ال   .. الوطن  مستقبل  صناعة 

بالتغيب عن املدرسة .. وشجعه على االنتظام 

في دروسها .. وتابع بنفسك أداء إدارة املدرسة 

الظروف  وزمالئك  البنك  توفر  لكي  واملعلمني 

املواتية لتكوين انتماءات إيجابية نحو املدرسة.

الذي  الشارع  تنظيف  في  ابنك  شارك   -

تسكن فيه .. اصطحب أبناءك وعلمهم كيف 

أن من واجبنا تنظيف املكان الذي تعيش فيه 

.. نظم مع أبناء احلي واجليران مجموعات من 

النشء والشباب لتجميل احلي .. أو تشجيره.. 

إلى  يحتاجون  الذين  اجليران  ملساعدة  أو 

مساعدة.

اجلمعيات  إلى  وبنتك  ابنك  اصطحب   -

األهلية املتواجدة باحلي .. واستمع معهم من 

املسئولني عن هذه اجلمعيات إلى نشاط هذه 

اجلمعيات .. واسألهم عن األنشطة واجلمعيات 

التي يريدون املشاركة في أعمالها .. شجعهم 

على املشاركة .. ووضح لهم قيمة هذه األعمال 

والسياسية  والثقافية  االجتماعية  واألنشطة 

وللمواطنني. للمجتمع  وأهميتها 

نحو  االنتماء  قيم  بتنمية  اهتمامك  إن   -

تعيش  التي  واملدينة  واملدرسة  واحلي  األسرة 

فيها األسرة يعد األساس الضروري لتنمية قيم 

األبناء. لدى  الوطني  االنتماء 
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طفلنا الفنان
 واجبنا نحو موهبته، اكتشافًا ورعاية

بذور املوهبة األوىل
ليست املوهبة - في رأينا- إال دوراً، يؤديه كّل 

منا في احلياة، وعدالة اخلالق ال تترك أحدًا منا 

دون دور يتميز به، لكن املهم هو كيفية اكتشاف 

والتعرف عليها  أبكر وقت ممكن،  املواهب في 

جيداً؛ كي ال يكون صاحب هذه املوهبة، عرضة 

خلسارة موهبته، وبالتالي دوره في احلياة.

يجهل الكثير من األهالي مواهب أبنائهم، 

األطفال،  مواهب  من  كثيرًا  فإن  وبالتالي 

متوت قبل أن تولد؛ بسبب انشغال األهل، أو 

اعتقادهم أن الوقت مايزال مبكرًا على التفكير 

أطفالهم.   مواهب  في 

التعنيف،  يقتلها  مواهب   هناك  أن  كما   

املستهلكة  اإللكترونية  األلعاب  بها  وتطيح 

االجتماعي  للذكاءين  والقاتلة  الدماغ،  خلاليا 

والتواصل  احلوار  عدم  ويفقرها  واللغوي، 

األسرة. داخل  احلقيقي 

بينما تنمو مواهب أخرى وتتطور، بل تتفجر 

إبداعًا حقيقّياً، كونها وجدت من اكتشفها في 

سليم،  بشكل  ورعاها  بالتفتح،  عهدها  أول 

فأينعت وأعطت ثمارها.

 أسوق هنا مثااًل عن أب سوري، الحظ ذلك 

اإلنصات غير العادي عند طفلته، التي لم تبلغ 

ألشقائها،  احلكايات  يروي  وهو  بعُد،  السنة 

يسردها  راح  خاصة،  بحكايات  دعمها  فقرر 

طريق  عن  إحداها  متعددة؛  بطرق  عليها 

تنام. أن  قبل  أذنيها  في  الهمس 

باحلكايات  االهتمام  وكبر  الطفلة،  كبرت 

لديها، وتضاعف معه اهتمام األهل، لذلك  لم 

يفاجأ األب عندما رأى ابنته، تكتب احلكايات، 

لتصبح أصغر كاتبة لألطفال في بلدها، وتقدم 

قصصية،  مجموعة  إليه،  تنتمي  الذي  للعالم 

أسهم في تشكيلها، دون شك، أب الحظ ورعى؛ 

النتيجة. فحصد 

كيف نكتشف مواهب أطفالنا ونحميها؟
»كل طفل هو عالم خاص، وفريد من نوعه«. 

العاملون  االختصاصيون،  عليه  يتفق  ما  هذا 

الدخول  الطفولة، ووظيفة األهل هي  في حقل 

إلى هذا العالم، وفك شفراته، ومّده مبا يحتاج 

من رعاية وتوجيه.

ميكنني  كيف  األهل:  يتساءل  ما  كثيرًا 

وما  مبكرة،  سن  في  طفلي  موهبة  اكتشاف 

ن لهذه املوهبة  الذي يجب علّي فعله؛ كي أؤمِّ

واالرتقاء؟ للتطور  صحّيًا  فضاء 

فضوليون،  األطفال  كّل  أن  أوالً  لنتفق 

متشوقون ملعرفة العالم احمليط بهم، وعلى األهل 

عبادة تقال  
كاتب ومخرج  - سوريا

ي داخلك.« عبارة 
»ستنتهي فناناً، عندما تتوقف عن االستماع إىل صوت الطفل �ف

، كلما أحسَّ  ي
خراج السينما�ئ ف عىل صف االإ وفيسور الم�ش اعتدنا سماعها من ال�ب

الفيديو،  يط  �ش عىل  المشاهد  يسّجل  أو  الصور  يلتقط  الدور،  يؤدي  من  أن 

ي داخلنا، بكل عفويته، وذكائه وموهبته.
وليس ذلك الطفل الساكن �ف

ة، وخيالها  ف ي كل مرة، إىل عوالم الطفولة، بنكهاتها المم�ي
ي �ف

كانت العبارة تحمل�ف

ي داخل كل 
الالمحدود، إىل الفنان الكب�ي بيكاسو، وكلماته العصّية عىل النسيان»�ف

طفل فنان. ينمو الطفل، ويبقى السؤال: كيف أحتفظ بذلك الفنان؟«.
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»يف داخل كل طفل فنان«
بيكاسو
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فهم أن طفلهم، ما هو إال باحث 

صغير، هدفه اكتشاف كل ما يقع 

يديه.  وبني  ناظريه،  أمام 

الطفل،  يزحف  أن  يجب 

وميشي، ويلمس األشياء احمليطة 

كي  فقط؛  مراقبته  وعلينا  به، 

عالقة  ناسجني  أذى.  أي  جننبه 

الباحثتني  عينيه  مع  حقيقية 

املختلفة  فعله  ورّدات  بشغف، 

تكشف  والتي  األشياء،  جتاه 

وميوله. اهتماماته  من  الكثير 

اجنذاب  أن  الدراسات  أثبتت 

والرسم،  املوسيقى  نحو  الطفل 

عامه  يتم  أن  قبل  حتى  يظهر 

األول، وهو ما يتطلب انتباهًا خاّصاً، لهمسات 

الطفل، ولألصوات البسيطة الصادرة عنه، ومع 

حركاته. من  يصدر  إيقاع  ألي  الوقت 

الصعوبة،  شديد  األمر  أن  املؤكد  من 

األهل  لكن  مبكرة،  جّد  مرحلة  في  خصوصًا 

أهم  من  واحد  فهذا  فعالني،  يبقوا  أن  يجب 

فضل  لهم  األبناء  ينسى  لن  التي  أدوارهم، 

األفضل. الشكل  على  أدائها 

مع اكتشاف املوهبة، تأتي مرحلة إطالقها، 

فإن كانت موهبة موسيقية، مثالً، يجب تعريف 

األدوات  من  ممكن  عدد  أكبر  على  الطفل 

بعينها. وإن  آلة  إرغامه على  املوسيقية، وعدم 

أن  فلنحاول  واأللوان،  الرسم  نحو  ميله  كان 

وجود  مراعاة  مع  أمامه،  واألوراق  األقالم  نترك 

قياسات مختلفة وألوان متعددة لألوراق واألقالم 

على حد سواء.

كيف تموت مواهب أطفالنا؟
في كثير من األحيان، يسهم األهل، دون أن 

ينتبهوا، في قتل مواهب أطفالهم، وهو أمر في 

األمثلة  لبعض  هنا  ونعرض  السلبية،  منتهى 

التي تتناول حاالت كهذه.

يتمتع  الذي  الطفل  املثال،  سبيل  فعلى 

بسمع حاد، ميكن أن تقوده هذه امليزة، ليكون 

الصراخ  لكن  املستقبل.  في  المعًا  موسيقّيًا 

احلاد في املنزل من قبل الوالدين أو أحدهما، 

كفيل بأن يفقده هذه املوهبة، ورمبا إلى األبد.

مبوهبة  يتمتعون  طفلك ممن  كان  إذا  أما 

عالقة  له  شيء  أي  أو  التصوير،  أو  الرسم 

باملناظر والديكورات، فهو يحتاج أكثر من بقية 

األطفال، إلى الشعور باألمان والطمأنينة داخل 

فيه. يعيش  الذي  البيت 

 أما القيادة، وهي موهبة أيضاً، تظهر في 

سن مبكرة عند بعض األطفال، فإن أكبر عدو 

لها هو العنف، الذي ميكن أن يستخدمه بعض 

األهل مع أطفالهم.

همسات لألهل:
عندما يبلغ طفلكم السنة األولى من عمره، 

مساعدة  في  دوركم  ويبدأ  اهتماماته،  تظهر 

يتوجب  لذلك  طريقها،  تلمس  على  موهبته 

عليكم إحاطته مبا يعجبه من األلعاب، وأدوات 

في  احملبذ  ومن  املختلفة.  والقصص  الرسم 

في  التمثيلي  األسلوب  استخدام  املرحلة  هذه 

معه. التعامل 

خصصوا دفترًا للمالحظات، وسجلوا فيه، 

والتطورات  طفلكم،  به  قام  ما  يومي،  وبشكل 

الحظتموها. التي 

وتذكروا دائمًا أن الطفل ليس حقاًل لتجريب 

مشاعركم عليه، وأن  قيادته وتأهيله يجب أن 

ينبعا من داخله. 

ملالحقة  الفرصة  األطفال  إعطاء  يجب 

سيساعدهم  ما  وهو  واكتشافها،  مشاعرهم، 

موهبتهم.  وتطوير  حتديد  على 

تعرفوا على مكامن قوة طفلك ومتيزه. ما 

األلعاب والدمى التي تعجبه؟ واستمعوا إلى أي 

نوع من األسئلة يطرح، فخلف األسئلة تختبئ 

سير  خط  ورمبا  وموهبته،  طفلكم،  شخصية 

حياته.

سن  عند  فستبدأ  الثانية،  املرحلة  أما 

الطفل  لدى  تتكون  العمر،  هذا  وفي  الثالثة، 

نظرته اخلاصة إلى االشياء، وعلينا أن نوجهه 

يحبه. الذي  االجتاه  في 

مع  املترافقة  الثالثة،  املرحلة  تأتي  أن  إلى 

على  مساعدتهم  يجب  عندها  التعليم،  بدء 

فهم ما يحتاجون إليه،  وثقوا دائمًا أن الطفل 

آلرائه،  يستمعون  الذين  البالغني  سيحترم 

حّقاً. لنجاحه  ويفرحون 

نبض أخري:
فهمها  بالموهبة،  الحقيقي  االهتمام 

ي 
�ف طفلنا  دور  تكون  أن  لها  يضمن  ودعمها، 

عن  ه  ف سيم�ي الذي  الدور  سنواته،  من  القادم 

وإطالق  شخصيته،  فرادة  له  ويضمن  ه،  غ�ي

كل  صعوبة  يزداد  عالم  ي 
�ف الخاص  صوته 

تقديم  يتقنون  ال  الذين  أولئك  ويتجاهل  يوم، 

مختلفة.  بطريقة  أنفسهم 

على األهل اكتشاف موهبة 
الطفل واالهتمام بها



طفلك من العناد إىل التعاون

التي  املشكالت  من  العديد  هناك  ولكن 

تعالج  لم  إذا  والتي  املرحلة،  هذه  في  تظهر 

بحكمة سيكون لها أثر سيئ على شخصية 

املشكالت  هذه  أهم  ومن  املستقبلية،  الطفل 

مقالتنا. محور  هي  التي  العناد  مشكلة 

فيعرف العناد بأنه اضطراب سلوكي شائع 

يحدث لفترة وجيزة من عمر الطفل، ويصنف 

ضمن النزعات العدوانية عند األطفال، ويعتبر 

وطموحاته  الطفل  رغبات  لتصادم  محصلة 

ونواهيهم. الكبار  ورغبات 

ويظهر العناد فيما بني سن الثانية إلى سن 

سن  املرحلة  هذه  على  أطلق  ولذلك  السابعة؛ 

املقاومة، أو سن العناد، وغالبية املتخصصني 

يعتبرون أن سلوك العناد خاصية طبيعية من 

العناد  وسلوك  عامة،  بصفة  النمو  خصائص 

مرحلة  طفل  خصائص  من  طبيعية  خاصية 

احلضانة بصفة خاصة. فهو تعبير عن الذات، 

واالستقالل، وصرخة حرية.

العناد ليس غريزة تولد مع الطفل
كما  الطفل  مع  تولد  غريزة  ليس  فالعناد 

على  مؤشر  هو  بل  األمهات،  بعض  تتصور 

التعامل  سوء  نتيجة  الطفل  نفسيه  في  خلل 

األولى  املرحلة  النامية في  الفطرية  مع غرائزه 

معها  نتعامل  لم  لو  مشكلة  فهو  عمره.  من 

يتسبب هذا في إصابة  قد  مناسب  بأسلوب 

املتقدمة مما  بالعناد في مراحل عمره  الطفل 

بأسره. املجتمع  وعلى  مستقبله،  على  يؤثر 

أما عن أسباب العناد عند االطفال، فنجد 

أن األطفال تلجأ إلى العناد ألسباب عدة، منها:

1- محاولة الطفل إثبات ذاته، واستقالليته: 

فيجادل الطفل في كل شيء، محاواًل فرض رأيه 

الذي يراه مناسباً.

2- القسوة: فمعاملة الطفل معاملة جافة، 

يجعالن  مستمرة  بصفة  عليه  األوامر  وإمالء 

الطفل يلجأ إلى العناد، فالطفل يرفض اللهجة 

القاسية ويتقبل الرجاء. 

3- استبداد اآلباء وتدخلهم في كل صغيرة 

وكبيرة في حياة الطفل، وتقييده، وعدم إعطائه 

مساحة من احلرية. فال يجد الطفل مخرًجا من 

ذلك إال بالعناد.

نتيجة  الطفل  لرغبات  اآلباء  استجابة   -4

ويصبح  لديه،  العناد  سلوك  يدعم  لعناده، 

أحد األساليب التي متكنه من حتقيق رغباته 

واهتماماته.

أماني عبداملجيد إبراهيم  
باحثة - مصر 

نسان؛ حيث  ي حياة الإ
     تعد مرحلة الطفولة المبكرة من أهم المراحل �ف

ي نمو الطفل، 
يمتد أثرها طوال الحياة، فهي تشكل أعىل المراحل الحيوية �ف

وتتطور فيها قدرته عىل التعلم، وتتفتح ميوله، واتجاهاته، ويكتسب ألوانًا 

وأنماط  السلوك،  ومبادئ  والقيم،  والمفاهيم،  المعرفة،  من  متعددة 

ي المستقبل.
التفك�ي المختلفة؛ مما يكون له أثر قوي عىل تشكيل شخصيته �ف
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يظهر العناد عند 
األطفال فيما بني 

سن الثانية إىل سن 
السابعة
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للطفل،  املثالية  اآلباء  توجيهات   -5

وإصرارهم على تنفيذ أوامرهما دون النظر إلى 

إصدار  بعدم  الطفل  كمطالبة  وظروفه،  واقعه 

صوت عند اللعب، وهذا ما يتنافى مع طبيعة 

فعل. كردة  العناد  إلى  ويدفعه  الطفل؛ 

6- محاكاة الطفل ألبويه، فقد يصر الطفل 

على رأيه متشبهًا بوالديه اللذين يصران على 

شيء ما، فكما أنهما يطلبان منه تنفيذ شيء 

معني، فمن حقه هو أيضًا قبول هذا األمر أو 

رفضه.

وللعناد بعض املظاهر نذكر منها: 
- رفض الطفل التبول.

عمليات  على  بشدة  الطفل  اعتراض   -

النظافة؛ من غسل الوجه، واليدين، واالستحمام.

- رفض الطفل تناول الطعام.

يظهر  ولذلك  معينة؛  مواعيد  في  النوم   -

الكبار. لتوجيهات  شديدة  مقاومة  الطفل 

الطفل  عناد  نحول  كيف  اآلن:  والسؤال 
تعاون؟ إىل 

العاطفي، وإظهار مشاعر  التواصل  يعتبر 

العوامل  أهم  من  العنيد  للطفل  واملودة  احلب 

حيث  تعاون؛  إلى  الطفل  عناد  حتوِّل  التي 

العاطفي،  االحتواء  إلى  العنيد  الطفل  يحتاج 

وإظهار التقدير، واالحترام له، واستخدام مزيد 

من األساليب التشجيعية دون اإلفراط في ذلك؛ 

فالطفل العنيد يتأثر بكلمات املدح والتشجيع 

باإلضافة  معك،  التشارك  إلى  تدفعه  التي 

التي يجب على  العوامل  إلى أن هناك بعض 

الطفل  عناد  لتحويل  اتباعها  واملعلمة  األسرة 

منها: تعاون  إلى 

-  االستماع جيًدا إلى الطفل، وسؤاله عن 

سبب إقدامه على مثل هذا السلوك.

-  مدح أي سلوك إيجابي يقوم به الطفل، 

الطفل  سلوك  في  تغيرًا  األم  الحظت  وإذا 

التواصل  قبيل  من  مدحه  من  فالبد  لألفضل 

العاطفي. 

- الصبر، واملثابرة في التعامل مع املواقف 

االستفزازية التي يصدرها الطفل ، وعدم تعجل 

وسيزداد  سيقاوم،  العنيد  فالطفل  النتائج، 

قدرته  في  يثقوا  أن  اآلباء  على  ولكن  عناده، 

على إدارة املوقف، وأنه يجب أن يشعر الطفل 

املوقف،  إدارة  على  القادران  هما  والديه  بأن 

وضيقه؛  الطفل  حزن  مع  بصبر  والتعامل 

حتى نصل بالطفل إلى أن يكون أكثر تفاعاًل 

قبل. ذي  من  التعاون  على  وقدرة  وسعادة 

من  ستزيد  ألنك  الطفل  ضرب  جتنب   -

عناد  مع  فالتعامل  بالصبر؛  وعليك  عناده 

الطفل ليس باألمر السهل إذ يتطلب استخدام 

معه. التعامل  في  احلكمة 

في  كثيرة  أوامر  الطفل  إعطاء  جتنب    -

الوقت ذاته، ولكن يكلف بعمل شيء واحد فقط 

على أن يكون هذا الشيء خاّصًا به، كأن يرتب 

باإلضافة  مثالً،  اللعب  من  االنتهاء  بعد  لعبه 

قبل  انتباهه  جذب  على  احلرص  ضرورة  إلى 

األوامر. إعطائه 

باحلب  وإشعاره  الطفل،  نفسية  مراعاة   -

واالهتمام؛ وذلك من خالل حرص األسرة على 

بعض  الطفل  ملشاركة  يومي  وقت  تخصيص 

يقوي  أن  شأنه  من  فهذا  واملهارات،  األلعاب 

شعور الطفل بحب واهتمام والديه به، ويخلق 

نوًعا من التفاعل الودى بني الطفل ووالديه؛ مما 

وبشكل  للتوجيهات  استجابته  على  يساعد 

أفضل.

- اللجوء للعاطفة، واالحتواء إذا اشتد عناد 

الطفل، وقولي له: إذا كنت حتبني فافعل ذلك 

من أجلي، والبعد متاًما عن العنف إذا اشتد 

عناده.

معاملة  الطفل  ومعاملة  النفس،  ضبط   -

فالطفل  ؛  هادئ  بشكل  إليه  والتحدث  حسنة 

األسلوب  ويتقبل  اجلافة،  اللهجة  يرفض 

للطيف. ا

- اختيار نوعية األلعاب التي تثير اهتمام 

الطفل، وتفرغ طاقاته السلبية مثل ألعاب الفك 

وألعاب  )البازل(،  التكوين  وألعاب  والتركيب، 

الذاكرة وأمثال هذه األلعاب التي تشترك فيها 

الطفل  اهتمام  تثير  حيث  حاسة؛  من  أكثر 

وتفرغ طاقاته السلبية، وضرورة متابعة الطفل 

أثناء ممارسة هذه األلعاب. وتشجيعه في 

حيث  )احلكي(؛  القصة  رواية  استخدام   -

فاعلية  التربوية  الدراسات  من  العديد  أثبتت 

التواصل،  مهارات  على  التدريب  في  القصة 

على  الطفل  وتدريب  واإلنصات،  واحلديث، 

فيمكن  اآلخر.  والرأي  الرأي  واحترام  احلوار 

التعامل مع الطفل 
العنيد يحتاج إىل 
الحكمة والصرب 

والهدوء



قصة  في  اليومية  احلياة  مشكالت  جتسيد 

نتائج  على  الطفل  خاللها  من  يتعرف 

واإليجابية. السيئة،  السلوكيات 

تقوم  حيث  العرائس؛  مسرح  استخدم   -

الطفل  تنبه  لكي  احلكاية  بحكي  العروسة 

لها.  فيستجيب  وتوجهه 

- ضع أكثر من حل بديل للخيارات التي 

أن  املعاند  الطفل  يرى  حيث  الطفل؛  يفضلها 

قراره هو السليم فعند وضع خيارات له يأخذ 

وينفذه. القرار،  بنفسه  هو 

-  التقليل من استخدام قول: ال تفعل كذا، 

غير  بأنه  أو  سيئ،  بأنه  السلوك  ِصف  ولكن 

مقبول، مع توضيح أسباب اعتباره مرفوضاً، 

الطفل  سلوك  في  اخلطأ  توضيح  عدم  ألن 

وخاطبه  وناقشه  نفسه،  اخلطأ  يكرر  يجعله 

بوصفه إنسانًا كبيراً، وبنيِّ له النتائج السلبية 

هذه. أفعاله  من  نتجت  التي 

يتصرف  عندما  ومدحه  الطفل  تشجيع   -

بشكل جيد وحتفيزه مبقابل مادي، أو مكافأته 

بلعبة صغيرة أو قطعة حلوى يحبها، على أن 

تكون املكافأة مقننة حتى ال يعتاد الطفل على 

ذلك.

عواقب  يتحمل  للطفل كي  الفرصة  ترك   -

آرائه وأفعاله، ولكن عند حتمله نتيجة آرائه، يجب 

احتواؤه وعدم تأنيبه على ما فعل، فهذا سيجعله 

يفكر قبل أن يقدم على هذا العمل مرة أخرى.

أال  فيجب  واحلزم،  الرفق  بني  املوازنة   -

تكون األسرة متراخية أو حادة أكثر من الالزم، 

فالتراخي ينتج عنه التمرد، والتحكم الدائم في 

إعطاء  يتعني  لذا  شخصيته؛  يضعف  الطفل 

الطفل مساحة من احلرية في األمور اخلاصة 

يترتب عليها ضرر؛ فبذلك يشعر  التي ال  به، 

الطفل بأنه قادر على تكوين رأي واتخاذ قرار.

- اتفاق األسرة على مبدأ في التعامل مع 

الطفل، وذلك باالتفاق فيما بينهما على ما هو 

مسموح به وما هو غير مسموح.

انفعال،  ودون  بحكمة  الطفل  معاقبة   -

طبيعة  مع  يتفق  الذي  العقاب  نوع  واختيار 

شخصية الطفل، فالعقاب يختلف في تأثيره 

من طفل آلخر، واحلرمان من شيء محبب قد 

مع  بنتيجة  يأتي  وال  طفل  مع  بنتيجة  يأتي 

آخر، بل ميكن أن يزيد من عناده، فمثاًل يجب 

عزل الطفل في مكان معني بعيد عن األشياء 
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التسلية  مواطن  وعن  بها  اللعب  يفضل  التي 

والترفيه، وحساب وقت العزل مبقدار دقيقة لكل 

استخدام  عدم  وينبغي  الطفل.  عمر  من  عام 

الضرب والشتائم كوسيلة للعقاب، فإنهما لن 

باإلهانة. الطفل  سيشعران  وإمنا  يجديا 

أن  الطبيعية  األمور  من  إن  نقول  وأخيرًا 

طفلك،  وبني  بينك  الرأي  في  اختالف  يحدث 

الطفل  مع  التعامل  أن  إدراك  من  البد  ولكن 

إلى  يحتاج  بل  السهل،  باألمر  ليس  العنيد 

احلكمة والصبر والهدوء والثبات؛ كي نستطيع 

عناده  من  التخلص  على  الطفل  نساعد  أن 

يصعب  فيه،  متأصلة  صفة  يصبح  ال  حتى 

املستقبل. في  تغييرها 



فن استخدام املوروث الشعبي
يف كتب ومجالت األطفال

حوائط  من  ذلك  على  أدل  وليس  أيضاً..! 

النوبة. بيوت  تزين  التي  واأللوان  اجلدران 

عالم  تشكل  الفرحة  املبهرة  األلوان  وألن 

والبداية  الباب  كانت  فقد  ووجدانه،  الطفل 

بجميع  الشعبي  املوروث  لدخول  احلقيقية 

وكتبهم. األطفال  مجالت  إلى  أشكاله 

في  طفولتنا  معنا  عاش  الذي  فاألراجوز، 

عبد الرحمن بكر  
كاتب ورسام - مصر

ي أواخر التسعينيات جلست يوماً بجوار صديقي الفنان الراحل ممدوح طلعت، 
�ف

وهو يرسم إحدى روائع الأديب المتفرد فريد معوض »رحمه هللا«، وكانا ثنائّياً 

مبهراً ففريد كتب له حكايات القرية بما فيها أدق التفاصيل الشعبية البسيطة، 

والعادات المتوارثة، والقيم النبيلة، ورسمها ممدوح بـألوانه الرصيحة المبهرة، 

ي بقدرته عىل رسم أدق  وأيقوناته الشعبية الدقيقة، وعندما أبديت للفنان إعجا�ب

التفاصيل الشعبية.

قال لي مفتخراً: أنا مختلف عن كل فناني 

من حتت  الفنية  حياته  بدأ  فمعظمهم  مصر 

السلم ثم صعد درجة درجة، أما أنا فقد بدأت 

على الفور من فوق السلم.

ثم أكمل كالمه ضاحكًا وهو يرى دهشتي 

أدهن  على سلم  واقفًا  كنت  فقد  طبعًا  وقال: 

وجماًل  سفينة  وأرسم  باجلير  البيوت  حوائط 

يا  السالمة  على  لله  حمدًا  وأكتب:  وطائرة، 

حاجة.

وكما ترون فقد دخلنا في العمق مباشرًة.. 

فالفن الشعبي بدأ على اجلدران.  

والتصوير احلائطي كان من أهم أساليب 

على  كاملة  حياة  فهو  الفن؛  لذلك  التعبير 

اجلدران، وألوان طبيعية بدائية مبهرة« ومْفِرحة 
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ظهر  البيوت  التلفزيون  دخول  وعند  الريف، 

يؤدي  كان  الذي  »بقلظ«  الشهير  األراجوز 

ويحاور  عزمي  سيد  الفنان  وصوته  حركته 

املذيعة الرائعة جنوى إبراهيم ويقدم تصحيحًا 

وظهر  الطفل..  عند  السلبية  والقيم  لألفكار 

قلوب  من  القريب  الكبيرة  الليلة  أوبريت 

الشاعر  كلماته  أبدع  والذي  والكبار،  الصغار 

مكاوي،  املوسيقار سيد  وحلنه  صالح جاهني 

القرى  من  أيضًا  الظل  خيال  مسرح  وحترك 

مجالت  إلى  املسرح  قاعات  إلى  والشوارع 

مفتاح  هو  الدنيا  صندوق  كان  كما  األطفال، 

احلكايات  ودنيا  املبهر  الطفل  لعالم  السر 

بدأت  التي  الدنيا  صندوق  مجلة  إن  حتى 

في الصدور عام 1978 أصدرت ملحقًا ملجلة 

املجالت  من  لتصبح  انفصلت  ثم  الشباب 

األطفال. عند  نوعيتها  في  املتفردة 

وكان غالف العدد األول للفنان القدير جنيب 

فرح وقد رسم فيه شخصية الرجل الذي يحمل 

على كتفه صندوق الدنيا ويجول في الطرقات 

ويلتف حوله األطفال ليشاهدوا دنياه املتحركة، 

رائعة  بثنائية  املجلة  بدأ  بل  بذلك  يكتِف  ولم 

مع الكاتب إبراهيم شعراوي وكانت شخصية 

لصناعة  جيدة  محاولة  وهي  الصغير،  احلداد 

ذكاء  جسد  وقد  جديدة  شعبية  شخصية 

املعروف  فمن  للطفل،  الشعبية  الشخصية 

أن املوروث الشعبي يعتز بالبطوالت وميجدها 

للمثل  الشعبي رمزًا  البطل  دائمًا ويجعل من 

العليا والقدوة لكل شاب مثل النماذج الشهيرة 

»أبو زيد الهاللي« و«عنترة بن شداد«. وكل ذلك 

من  إلينا  املنحدرة  املتوارثة  الفنون  من  يعد 

آالف السنني، وهي تعكس أشكااًل وموضوعات 

أو  األسطورة  من  أو  التراث  من  مستمدة 

عبر  تسللت  غامضة  ذكريات  من  أو  احلدوتة 

إلى جيل. سنوات طويلة منحدرة من جيل 

ديزني.. الرحلة األوىل التي فتحت 
األبواب:

ففتحت  حدثت  بسيطة  قصة  سأذكر 

العالم،  نحو  الفنانني  من  للكثير  األبواب 

فعندما خرجت للدنيا مجلة سمير عام 1956 

نادية نشأت،  كانت رئيسة حتريرها األستاذة 

وبداخلها شعور متردد عن مستوى املجلة وهل 

مجلة  تكون  أن  يساوي  الذي  القدر  على  هي 

املجالت  وتنافس  املصري  الطفل  عن  ُتعبر 

إلى  الفور  على  تسافر  أن  فقررت  العاملية؟ 

أمريكا وتعرض عملها األول على أسطورة هذا 

الذي  ديزني  والت  بالفنان  لقاؤها  وكان  الفن، 

هذه  ذكرت  وقد  حافالً،  استقبااًل  استقبلها 

احلكاية في مقالة لها ُنشرت في مجلة الهالل 

إلى  الثاني  رمسيس  »من  بعنوان   1962 عام 

ديزني«. والت 

بعيدة  لها: منذ سنني  قال  قابلها  وحينما 

وأنا أحلم بزيارة مصر، وهاهو جزء من البالد 

وقالت  فشكرته،  مكتبي،  إلى  يخطو  العظيمة 

له: يكفيني أنني مع الرجل الذي جعل العالم 

أحالمهم  وللصغار  للكبار  وحقق  أكثر جماالً، 

الرائعة.

وكانت دهشتها عندما وجدته قد علق خلفه 

لوحة فرعونية عليها أشخاص كثيرون يلعبون 

حبه  سر  عن  فسألته  الرياضية..  األلعاب 

عمرها  التي  اللوحة  هذه  لها:  فقال  للبرديات 

3000 عام هي ملهمتي.. فأجدادك الفراعنة هم 

املتحركة،  الرسوم  بصناعة  لي  أوحوا  الذين 

وأنا  يديَّ  بني  يومًا  حركتها  الصورة  وهذه 

أراقب حركات املصارعني، ثم حركت الرسم في 

في  احلركة  يبعث  به  فإذا  أكثر  بسرعة  يديَّ 

الرسوم  بفكرة  اللوحة  لي  فأوحت  األشخاص 

املتحركة.

ودعته  سمير،  مبجلة  ديزني  والت  وأعجب 

السيدة نادية لزيارة مصر ليشاهد التقدم الذي 

حدث بها في السنوات  العشر األخيرة فقال 

متَّ  قد  كبيرًا  تقدمًا  هناك  أن  متأكد  أنا  لها: 

في مصر، فقد حكمت على تقدمكم منك أنت، 

فحتى في أمريكا نفسها ليس هناك إال نادرًا 

الثقافة  فهذه  مجلة؛  حترير  سيدة  تترأس  أن 

غريبة. عندنا  مازالت 

مكان  أنا  كنت  ولو  نادرة  مقابلة  كانت 

السيدة نادية نشأت ألخبرته أنه منذ عام 1892 

إلى 1954 كان هناك أكثر من خمسني مجلة؛ 

امرآة. حتريرها  ورئيسة  صدرت  مصرية 

قطر الندى واهتمام كبري باملوروث 
الشعبي

الندى  قطر  مجلة  أن  فيه  شك  ال  ومما 

الصادرة عن وزارة الثقافة تعتبر منوذجًا مثالّيًا 

لالهتمام باملوروث الشعبي في احلكاية والرسوم، 

على مدى تاريخها، الذي احتفل بكل املناسبات 

الشعبية وكان اهتمام رؤساء حتريرها ووعيهم 

ومتميزًا  واضحًا  الشعبي  املوروث  بقضية 

الرحمـن  الكبير عبد  للفنـان  دائماً، كما كان 

نور الدين الكثير من الكتب التي استخدم فيها 

أشهر  من  وكان  الدقيقة،  الشعبية  التفاصيل 

من رسموا شخصية خيال املآتة. 

األلوان املبهرة تشكل عالم 
الطفل ووجدانه
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املوروثات الشعبية والطريق إىل 
العاملية:

وكما كانت احلارة املصرية هي طريق جنيب 

محفوظ إلى العاملية، فسيظل اإلغراق في احمللية 

هو من أهم الطرق إلى العاملية، وهذا ما حدث 

عبر تاريخ مجالت األطفال وكتبهم:

1- حسني بيكار، ومحمد سعيد العريان

فمن يتابع هذا التاريخ مبا به من ثنائيات 

نفسه  يجد  نتائج  من  إليه  آل  ومبا  ناجحة، 

»بيكار«،  الفن  أمام أسطورة  البداية  واقفًا في 

بيئتنا  عن  بريشته  ر  عبَّ الذي  الفنان  هذا 

متميزًا  فّنًا  وصنع  موروثاتها،  بكل  الشعبية 

في كل املجاالت، نتوقف منها عند ما يناسب 

بحثنا وهو عالم الطفل، فها هو يبهرنا جميعًا 

في »مجلة سندباد« الصادرة من دار املعارف 

في 3 يناير 1952 فحني بدأ الثنائية الشعبية 

األولى بيكار، مع األديب الكبير محمد سعيد 

العريان، جنحت في ابتكار شخصية سندباد 

املصرية، وبطل املجلة رحالة يجوب العالم كله؛ 

أجواء  في  وترحل  املجلة  أن جتوب  يعنى  مما 

»سندباد«  إنه  نعم،  متنوعة.  وثقافات  مختلفة 

ومعه  نراه  اسمه،  املجلة  حتمل  الذي  الفتى 

صرة وعصا ومنظار، يواصل البحث عن أبيه 

الشهبندر، ويسير خلفه »منرود« كلب سندباد 

زاد«  »قمر  معه  وتظهر  دائماً،  يرافقه  الذي 

وجنحت  اجلميلة..  املالمح  ذات  سندباد  أخت 

هذه الشخصية العربية التي متَّ حتويلها إلى 

مبهراً. جناحًا  مصرية  شعبية  شخصية 

عالم  إىل  ورحلة  شداد  بن  عنرتة   -2
ني يز د

عنترة  سيرة  خورشيد  فاروق  كتب  عندما 

بن شداد لألطفال، قرر األديب وليم امليري عام 

وقام  ملجلة سمير،  سيناريو  يكتبها  أن   1967

الفنان  املتميز  الشعبي  السيناريو  برسم هذا 

له  ليس  إبداعًا  فيه  أبدع  وقد  لطفي وصفي.. 

نظير؛ فقد أحاط العمل بكل األيقونات الشعبية 

مع  اخلطوط  لتبسيط  جديدة  طريقة  واخترع 

النهاية  في  العمل  فخرج  احلركة،  في  إبهار 

أكثر من رائع؛ مما لفت نظر )روي( شقيق والت 

إلى مصر، وكانت  زيارة  الذي كان في  ديزني 

وصفي  لطفي  الفنان  لسفر  الطريق  بداية 

ديزني. والت  باستديوهات  للعمل 

الدقيقة  وشعبياته  املصري،  هاني   -٣
العالم أبهرت  التي 

حينما رسم الفنان هاني املصري في املكتبة 

اخلضراء كتاب احلصان الطيار لألستاذ يعقوب 

الشاروني، ورسم في التوقيت ذاته أربعة كتب 

حكايات عربية لدار عكاظ، وكانت هذه الكتب 

بدأ  متناهية،  بدقة  شعبي  هو  ما  بكل  تزخر 

ساعتها رحلة ملدة 15 عامًا في استوديوهات 

استوديوهات  مثل  العاملية  املتحركة  الرسوم 

في  شارك  حيث  وورنر  ودرميووركس،  ديزني، 

الشهيرة  العاملية  األنيميشن  أفالم  من  العديد 

وإلدرادو،  إيجيبت،  أوف  برينس  فيلم  مثل 

جونز.  وأوسموزيس 

وعاد بعدها إلى مصر ليتوج رحلته بصناعة 

جيل مصري من فناني الرسوم املتحركة، وقاد 

نقابة  وجود  رحلة  عباس  نهى  الدكتورة  مع 

برائد  أخرى  مرة  والتقى  التحريك،  لفناني 

أدب األطفال يعقوب الشاروني ليكمال معًا ما 

بدأه في مشروع جديد وهو ثالثة كتب مبهرة 

يرى  أن  يريد  من  لكل  مثالّيًا  منوذجًا  تعتبر 

الشعبية  بالقصة  الشعبي  الفن  يرتبط  كيف 

والفرس  ـ  رادوبيس  )حكايات  مجموعة  وهي 

حسن(. وأحالم  ـ  املسحورة 

٤- حلمي التوني، ويعقوب الشاروني، 
ورحلة إىل العاملية عرب بولونيا( 

ال يخفى على أحد التاريخ الطويل للفنان 

القدير حلمي التوني وكيف أنه يعد أحد أهم 

أعمدة الفن الشعبي املقدم لألطفال، وقد توج 

هذه املسيرة في عام 2002 برسمه كتاب أجمل 

احلكايات الشعبية، وهو بقلم رائد أدب األطفال 

العمل  هذا  وكان  الشاروني،  يعقوب  األستاذ 

املشترك الذي توج لنا معنى الثنائية الناجحة 

املذهلة،  والريشة  املبدع  القلم  بني  التزاوج  في 

التي  جديدة  آفاق  بجائزة  الكتاب  فاز  وقد 

مقدم  كتاب  ألفضل  بولونيا  معرض  يقدمها 

لألطفال، متفوقًا على 1200 عمل تقدمت بها 

العالم.  على مستوى  النشر  دور 

وقد ظهر في الكتاب تنوع كبير في املالبس 

واألزياء والشخصيات مما يثير تساؤالت فورية 

الشرق،  في  واملتنوعة  الثرية  الثقافة  تلك  عن 

في  والرسوم  النص  عبر  الكتاب  جنح  كما 

تطمسها  كادت  بعيدة  لبالد  رؤية  إظهار 

وضمت  املصطنعة ،  الغربية  النظرة  وتخفيها 

املتخصصني  األساتذة  كبار  التحكيم  جلنة 

في فنون الرسم واجلرافيك بجامعات إيطاليا 

أن  نظرهم  ولفت  وأملانيا  وبريطانيا  وفرنسا 

أسلوبها  تستمد  ولوحاته  الكتاب  هذا  رسوم 

علي  احلفر  في  شهير  وتقني  فني  تراث  من 

اخلشب والطباعة ،  كما أن الرسوم ذات أشكال 

صريحة ومحددة تعيد ذاكرة القارئ إلي مرحلة 

باحلياة. ونابضة  غنية  واأللوان  الطفولة، 
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التوني  حلمي  الفنان  أعمال  يتابع  من 

ببساطة  تبهرنا  كثيرة  لألطفال  يجد إصدارت 

لألطفال  تقدميها  وطريقة  الشعبية  التفاصيل 

وأيضًا  واملنمنمات،  زمان،  كان  سلسلة  مثل 

ثنائّيًا  مثلت  التي  احلكايات  أجمل  مجموعة 

عنايت.  راجي  الكاتب  مع  له  آخر 

٥- خيال الحقل ورحلة إىل كل بيت

مما ال شك فيه أن األيقونة الشعبية املتفردة 

في الريف املصري »خيال املآتة« حني قرر األديب 

الكبير عبد التواب يوسف يومًا ما أن يحولها 

إلى شخصية »حُتس وتشعر وتتحدث«، وكان 

تفرده  من  الذي  احلقل«  »خيال  كتاب  نتاجها 

أسلوبه،  ورشاقة  ومضمونه  نوعه  في  يومها 

الكبير  الكاتب  بني  الرائعة  الثنائية  برزت  أن 

أهم  من  وهي  قطب،  جمال  القدير  والفنان 

دراسّيًا  مقررًا  وصار  الكتاب،  جناح  عناصر 

ماليني  منه  وطبعت  مصر،  مدارس  كل  في 

طفل..  كل  ووجدان  بيت،  كل  فسكنت  النسخ 

وكانت بداية صاحبه إلى عالم الريادة في أدب 

قطب  جمال  الفنان  إلى  أضافت  كما  الطفل، 

يكمل  وجعلته  الطفل  كتاب  عالم  في  الكثير 

هذه املسيرة ويخرج لنا السلسلة الذهبية التي 

أعماله  فصارت  مصر  ملكتبة  ورسمها  أعدها 

املذهلة  أعماله  تنافس  األطفال  لكتب  الرائعة 

الكبار.   لروايات 

٦- البطل مليم وبلبع اللئيم
وهنا سنتوقف قلياًل لنتابع موروثًا شعبّيًا 

فهاهو  مذهل،  وفن  غنائية  ببراعة  تطويره  مت 

الشاعر الكبير فؤاد قاعود يستلهم من األدب 

الشعبي سيرة جديدة متشي على غرار السير 

الكبرى، ليقدمها لألطفال في مجلة سمير عام 

1969 ويشترك معه في ثنائية جديدة فنان قرر 

هي  الشعبية  املوروثات  تكون  أن  البداية  منذ 

الفنان  العاملية وهو  إلى  التي صاحبته  أدواته 

عدلي رزق الله.

ملحمة  في  قاعود  فؤاد  معنا  وينطلق 

طويلة أسبوعية استمرت قرابة األشهر الستة، 

ليحكي لنا حكاية البطل مليم وبلبع اللئيم .. 

وفي مقطع صغير من امللحمة يقول الشاعر:

وانتقلت منها إلى صفحات مجلة قطر الندى، 

فها هي شجرة العمدة، ويوسف أفندي، وكنافة 

مزيكا.. واجلنية والصياد وفانوس املسحراتي، 

حكايات  فاطمة،  اخلالة  وبلح  الفطير،  وبائع 

عميقة املعنى تدفعنا إلى اجلذور الطيبة ولها 

صدى في النفس ال ُينسى، تتدفق إلينا عبر 

أنواع  على  جّداً،  خاصة  بطريقة  ترسم  ريشة 

غريبة من الورق والقماش بخامات بيئية شعبية 

أرادت  وعندما  الطباعة..  في  واضحة  بسيطة 

ـة  شركة فرنسية أن تترجم بعض أعمال مجل

عالء الدين كان اختيارها ملجموعة من حكايات 

إلى  ماهر  علي  األديب  بعدها  وانطلق  زمان، 

حصد اجلوائز األدبية في مجال روايات الطفل.

كل  يف  وشعبيات  الصبيان  تنابلة   -8
ن مكا

ال ميكن أن يذكر الفن الشعبي املقدم في 

حكايات األطفال دون أن نتوقف عند أسطورته 

املوروث  مع  تعامل  الذي  حجازي  الفنان  وهو 

الشعبي بحب شديد فقدم لنا منوذجًا مثالّيًا 

عاش في وجداننا وهو حكايات تنابلة الصبيان، 

وكم من املجالت تزينت لسنوات طويلة برسومه 

الشعبية لألطفال، فمن مجلة سمير املصرية 

إلى مجلة ماجد اإلماراتية؛ حيث عاشت معنا 

الشاعر  كتبها  التي  املسحراتي  شخصية 

بريشته  حجازي  ورسمها  حداد  فؤاد  الكبير 

تزين  الشعبية  رسومه  واستمرت  النادرة، 

منهم  واملبدعني،  الكتاب  عشرات  نصوص 

وساب المدينة حزينة

ييجي يحـقق أمــلها

مع الشـباب والرجال

وتـــــك�ت الأهـــوال

ويغــنوا غــــنوه تقول

والعدل والنعيم

إم�ت تعود يا بطل

يهل نور الأمل

مليم رحل ع السفينة

تحـــلم بعودة بطلـها

وكـــــــــانت الأطفال

لما تزيد المظــــــالم

يطبلوا ع الطـــــبول

إم�ت تعود يا ولد

ينوروا لينا البلد
ف وبعد ظلم السن�ي

مليم يا مليم

مسيرته  الله  رزق  عدلي  الفنان  ويكمل 

لألطفال  الشعبية  الشهيرة  سلسلته  فيرسم 

»سلسلة متر« والتي أسماها على اسم ابنته، 

ليعمل  فرنسا  إلى  سمير  مجلة  من  وينطلق 

و»بيرلن«  دابي«  و»بوم  »أوكابي«  مجالت  في 

بن«. و»بن 

٧- حكايات زمان، ورحلة إىل فرنسا
عندما التقى »عليان« كانت حكايات زمان.. 

ماهر  على  الكبير  األديب  تقابل  عندما  نعم، 

مجلة  في  دسوقي،  علي  القدير  والفنان  عيد، 

عالء الدين عام 1994 اجتمعت احلكاية الشعبية 

بالريشة العاشقة للشعبية، ومن منا يستطيع 

واستمرت  دسوقي؟  علي  شعبيات  ينسى  أن 

حكايات زمان تتدفق عبر صفحات عالء الدين 



مجموعة  لها  رسم  حينما  العشماوي  أماني 

حكايات جديدة من تراث الشعوب(.

10 - ميكي كنفاني وبندق صبي قهوة
الهالل على أن تصدر  تعاقدت دار  عندما 

مجلة ميكي كان لها في البداية دور آخر غير 

دور الترجمة والنقل؛ فقد قرر كتابها ورساموها 

أن يقوموا بإدخال ميكي وبندق إلى القلوب عن 

في  الطفل  وحتبيب  الشعبي  التفاعل  طريق 

من  األولى  األعداد  فصدرت  الشعبي  املوروث 

الفنان  ورسوم  جنيب  مجدي  األستاذ  تأليف 

محمد التهامي، وكان في رمضان فجاء عنوان 

الزمان، وصدر  عبر  ميكي مسحراتي  القصة 

برسوم  ميكي  سوبر  من  األول  العدد  غالف 

يصنع  وهو  ميكي  رسم  وقد  التهامي  محمد 

يحمل  قهوجي  صبي  بندق  وخلفه  الكنافة 

التهامي -  الفنان محمد  إلى  الشاي، ووصل 

والت  شركة  من  شكر«  »خطاب   - الله  رحمه 

به طوال حياته. يحتفظ  ديزني ظل 

11- الزوجان الكاتبة والفنان وحكاية 
األراجوز والسلطان

القدير  الفنان  ينسى  أن  أحد  يستطيع  ال 

إيهاب شاكر وشعبياته املتميزة، وكيف استمر 

هو وزوجته األديبة سميرة شفيق يعمالن معًا 

من  الكثير  صفحات  عبر  طويلة  لسنوات 

املجالت، وتوجا أعمالهما مبجموعة متميزة من 

الكتب الشعبية التي حصدت الكثير من اجلوائز، 

يأتي على رأسها كتاب »حكاية األراجوز« وكتاب: 

»حكاية السلطان« و«لو كنت ملكاً«. 

أدوات الفنان يف التعامل مع نص 
الحكاية الشعبية

أدق  ويدرس  دائمًا  الفنان  يتذكر  أن  يجب 

التفاصيل التي تساعده على تصميم احلكاية 

بأنواع  خياله  في  مفروشة  فاألرض  الشعبية. 

من  املصنوع  واحلصير  الكليم  من  مبسطة 

األركان،  متأل  والسالسل  واجلريد،  الليف 

واألباريق  الفخار  أواني  من  كثيرة  وأشكال 

عامله،  حتيط  الهندسية  باألشكال  املزخرفة 

وأعمال التطريز على املالبس واحللي املزخرفة 

باخليوط امللونة واحملالة بالترتر واخلرز والزراير 
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األديب املتميز عبد اجلواد احلمزاوي، ومحمد 

النبي احللو، واملنسي قنديل،  املطارقي، وجار 

إبداعية  أعمااًل  لكي تؤصل  الباب،  وربيع فتح 

وزخارف  أيقونات  وتصنع  دقيق،  فني  بشكل 

يرسم  طفل  وفرحة  وحوائط،  جدرانًا  وترسم 

بألوانه املبهجة على جدران بيته وعلى جدران 

كل بيوت اجليران دون أن يجد من يوقفه، بل 

الفرحة. لنا  وينتج  لينطلق  يدفعه  الكل 

٩- بهجت عثمان وأشياء أسامة فرج    
عبر صفحات مجلة عالء الدين في عامها 

األول 1993 انطلقت ريشة الفنان القدير بهجت 

باب  تزين  شعبية  لوحات  لنا  لترسم  عثمان 

أسامة  األديب  فيه  يحكي  كان  الذي  أشياء 

فرج، كل ما يجول بخياله من مقارنات شعبية، 

واستمرت أشياء في وجدان الكثير من األطفال 

من  مختلفًا  نوعًا  العقل  في  أشعلت  ألنها 

تقدمي احلكاية، واستمر الفنان بهجت عثمان 

الوليدة يزين بخطوطه  بدايات هذه املجلة  في 

فيرسم  الكتاب  كبار  أعمال  األنيقة  الشعبية 

النبي  جار  لألديب  السلطان  يعالج  املصري 

محمد  لألستاذ  حلوى  متطر  والسماء  احللو 

أمني، والصبر مع من؟ لألديب الفنان محسن 

يونس.

)وله ثنائية شعبية أيضًا متميزة مع األديبة 

وغيرها بينما تتحرك ريشته في تلوينها ووضع 

شخصياته  تزيني  في  ينسى  وال  تفاصيلها.. 

 - )القراط  مثل  اجلمالية  مقتنياتهم  النسائية 

الهالل  شكل  يأخذ  الذي  والكردان  واخللخال، 

وتنسدل منه سالسل في نهاية طرف كل منها 

ذات  الشعبية  الرموز  ينسى  رمز شعبي(، وال 

 - الهالل   - )الفانوس  مثل  العميقة  املدلوالت 

ـ  والكف   - واحلصان   - والعروسة  والنجمة، 

واألسد(.  - والسيف  واجلمل 

حلم أخري
هذا  من  الكثير  األذهان  إلى  يتبادر  أال 

اجلهد الذي مت نشره عبر سنوات طويلة لم يتم 

جتميعه أو تدقيقه أو وضع بحوث حوله على 

الرغم من أهمية قضية الطفل ومعرفته مبوروثه 

العالم  اهتمام  من  عرضه  متَّ  وما  الشعبي؟ 

بثقافتنا، ونحن في مصر حقًا ال منلك منتجًا 

منتجنا  بقدر  استثماره  ميكننا  أهمية  أكثر 

الثقافي الذي يختفي ويندثر، حتت وطأة عدم 

االهتمام، بينما ميكننا  استثمار هذا التراث 

فلكل  اقتصادّياً.  به بوصفه مصدرًا  واالعتداد 

كما  الشعبي،  تراثها  دولة  ولكل  ثقافتها  دولة 

أن دول العالم تعيد االهتمام بتراثها مرة أخرى 

حفاظًا منها على الهوية. لذلك نحن في حاجة 

ماسة إلى إعادة توثيق التراث املصري الشعبي 

املقدم للطفل منذ بداية اخلمسينيات إلى اآلن؛ 

للحفاظ على الهوية وإحياء الثقافة الشعبية.



العدد ٣٣ - 2018 22

ملف العدد »الطفل والتكنولوجيا«
سعّيًا وراء التعمق في ابراز إيجابيات وسلبيات تأثير التكنولوجيا على األطفال، جاء امللف ليضم ستة موضوعات بزوايا وقضايا 

متنوعة، هي: 

• ي التعليــم« قدم لنا الدكتــور كريــم بهــاء املدرس مبعهد السينما بأكادميية الفنون جتربة ثرية 	
حول »توظيــف أفــام الرســوم المتحركــة �ف

في تعليم األطفال في سن أقل من اخلامسة عبر الرسوم املتحركة، باعتبارها وسيطًا بصرّيًا مناسبًا لتعليم هذه املرحلة العمرية؛ 

حيث عرض جتربة وزارة الرى املصرية من خالل إنتاج سبعة أفالم رسوم متحركة لألطفال في مرحلة الطفولة املبكرة حول نهر النيل، 

تناول من خاللها تعليم الطفل عالج السلوكيات اخلطأ في التعامل مع املياه، والتعريف بجغرافية نهر النيل وتاريخه، وارتباط نهر 

النيل بتاريخ املصريني منذ عهد الفراعنة.  

• أما الباحثة هنــد حجــازي فقد قدمت موضوعًا حول »الطفــل والتكنولوجيــا« أكدت من خالله أن األطفال لهم موهبة فائقة في تعلم 	

استخدام التكنولوجيا احلديثة التي لها أثار إيجابية وأخرى سلبية، داعية اآلباء واألمهات إلى أهمية اإلعداد اجليد لألطفال وتوعيتهم 

للتعامل مع هذه التكنولوجيا، وتقدمي بدائل جاذبة للحد من آثارها السلبية، والتي تقوم على اللعب والقيام بالزيارات واخلروج إلى 

احلدائق ودور السينما، واألهم هو احلوار املنفتح واملستمر مع أطفالنا.

• كما قدم د.محمــد أبــو الخــري األستاذ بأكادميية الفنون موضوعًا حول »مــرح الأطفــال والتكنولوجيــا« الذي يؤكد من خالله كيف نقلت 	

التكنولوجيا املسرح إلى عالم ال محدود نحو احلداثة، وقدم ثالثة أنواع من مسرح األطفال والتكنولوجيا: الأول هو املسرح التكنولوجي 

ي املسرح الرقمي الذي يقدم األعمال املسرحية رقمّياً، 
الذي يعتمد على آالت تكنولوجية تزيد من عناصر اإلبهار في العرض، والثــا�ف

والثالث املسرح االفتراضي الذي يلعب دورًا كبيرًا في العملية التعليمية وإكساب املهارت العتماده على برامج معدة لذلك على شبكة 

اإلنترنت.  

• في حني قدم الدكتور محمــد عطــا األستاذ بكلية التربية للطفولة املبكرة بجامعة القاهرة موضوع »التعليــم .. مــن الورقــة والقلــم إىل 	

التعلــم النقــال«؛ حيث قدم تعريفًا للتعليم النقال الذي يعتمد على الهواتف النقالة وتطبيقاتها، واستخداماته املتعددة من حيث 

املشاهدة واالستماع واللعب، مؤكدًا أن هذا النوع من التعليم سيكون النمط السائد في املستقبل لتعليم أطفالنا. 

• وحول »أطفالنــا وشــبكات التواصــل الجتماعــي« أتى موضوع الباحث خلــف أبــو زيــد الذي يشير من خالله إلى أهمية مواقع التواصل 	

االجتماعي التي شكلت أمام الطفل عاملًا جديدًا مليئًا بالدهشة، ومنوهًا بأهمية الدور األسري في توفير احلماية ألطفالهم من هذه 

الوسائل احلديثة وليس في حجبها عنهم.   

• ف 	 وقدم الدكتور خالــد صــاح الديــن املدرس بكلية التربية بجامعة األسكندرية موضوعًا حول »كيــف نتعامــل مــع أبنائنــا المدمنــ�ي

للتكنولوجيــا؟« باعتبار أن استخدام التكنولوجيا أصبح واقعًا ال مفر منه، مقدمًا مجموعة من النصائح لالستخدام اإليجابي لها، 

وذلك عبر تقنني استخدامها مع األطفال ومتابعة ما يشاهدونه ومشاركة أطفالهم في استخدامها، وأخيرًا أن يكونوا - هم ذاتهم - 

قدوة في احلد من استخدام هذه التكنولوجيا حتى ال يساهموا في حتويل أطفالهم إلى مدمنني لها. 



توظيف أفالم الرسوم
املتحركة يف التعليم

أهمية  لكشف  نسعي  املقالة  هذه  في 

الصورة وتوظيفها في التربية والتعليم، وكيف 

الصورة  ثقافة  من  السلبي  حتييد  ميكن 

منها. اإليجابي  وتعظيم 

أهمية  ندرك  أن  علينا  الصورة؛  ولفهم 

إذ  البشر؛  الصورة في عقولنا نحن  استقبال 

كتابه عصر  في  احلميد  عبد  د.شاكر  يشير 

فمثاًل  املهمة،  احلقائق  بعض  إلى  الصورة  

هناك دراسة تبني أن الناس يتذكرون 10% مما 

يسمعون، 30% مما يقرءون، أما النسبة الكبرى 

للتذكر فهي للصور حيث يتذكر اإلنسان أكثر 

يراه.  من 80% مما 

وفي إشارة أخرى إلى كم الصور التي تصل 

إلينا يومّيًا يرى بحث آخر ذكره الكتاب نفسه 

مدخالت  هي  احلسية  مدخالتنا  من   %90 أن 

بصرية، أي معلومات تصل إلى املخ عن طريق 

اإلبصار. 

ويالحظ كثير من املدرسني في أثناء الدروس 

الشرح  أو  للصور  سواء  األطفال  استجابة 

اللفظي، في كلتا احلالتني املهم بالنسبة إلى 

املدرس هو وصول املعلومة إلى الطفل املتلقي 

لكي يتمكن من استيعاب الدرس، واألمر راجع 

علمّيًا إلى أن نصفي املخ هما األكثر نشاطًا 

عند الطفل، فنصف املخ األمين هو الذي يقوم 

املخ  ونصف  البصرية،  املعلومات  مبعاجلة 

منطقي  هو  مبا  املتعلق  النصف  هو  األيسر 

إلى  املناسبة  التفاصيل  ويحول  وحتصيلي 

ح درس للطلبة لم يعد قادراً عىل تقديمه شفاهّياً، فإنه يعرض  إذا أراد المدرس �ش

ي بعض الأحيان من خال استخدام أجهزة 
المعلومة مصحوبة برسم توضيحي، وربما �ف

بهذه  الصورة  الدرس، فلماذا أصبحت  البيانات عرب فيديو مصور عن موضوع  لعرض 

بية و التعليم؟ ي عمليات الرت
ا �ف الأهمية ووسيلة مفيدة جدًّ

وهل يمكن الستغناء عنها والعودة إىل الصياغات الشفاهية والكتابية فقط، وخصوصاً 

ي عرض الوسائط 
بعد أن تزايد الحديث عن سلبية الوسائط التكنولوجية المستخدمة �ف

نت والأجهزة الذكية؟  نرت البرصية المصورة، مثل التلفزيون والإ
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لفظية. مسميات  عليها  يطلق  مجردات 

املالحظ أن األطفال في مراحلهم التكوينية 

األولى وحتي سن 5 سنوات يكون لديهم خيال 

كما  يقال-  مما  العكس  على  وهو   - محدود 

فن  عن  كتابه  في  القاضي  محمد  د.  يشير 

الطفل  سمات  يحدد  حيث  لألطفال  الكتابة 

االستيعابية في هذه املرحلة التكوينية مبا يلي: 

- تناول احملسوسات ال املجردات.

هذه  في  فالطفل  الذات،  حول  التمركز   -

اجتماعي. غير  يكون  املرحلة 

- الثروة اللغوية لديه محدودة جّدًا وتقتصر 

يجعل  مما  سريعة؛  استجابات  حتقيق  على 

كالمه - في كثير من األحيان- غير واضح.

يشعر  التي  والعبارات  الكلمات  يكرر   -

في  ناجحة  استجابات  حتقق  أنها  الطفل 

احمليطة. البيئة 

املخ  من  األنشط  النصف  أن  املالحظ  إذن 

لدي الطفل في هذه املرحلة العمرية هو النصف 

يكون  لذا  البصرية؛  باملدخالت  املرتبط  األمين 

من الناجح جّدًا تعليم الطفل أقل من خمس 

واستقبالها. الصور  إلى  استنادًا  سنوات 

مرتبطًا  أيضًا  الطفل  إدراك  كان  وملا 

باحملسوسات ال باملجردات، فإن األنسب للطفل 

في هذه املرحلة هي الصور املبسطة املوجهة، 

كاألفالم  املتحركة  الصور  صناعات  في  حتي 

في  الطفل  استجابة  أن  فنجد   ، واملسلسالت 

هذه املرحلة لفيلم مدته ساعة ونصف الساعة 

مثاًل تكون غير مكتملة لعدم قدرته على فهم 

العمق املجرد للفيلم، وإدراك تفاصيل احلكاية 

واالستمتاع  األحداث  خط  لفهم  بينها  والربط 

باألفالم  يستمتع  املرحلة  هذه  في  لكنه  بها، 

ال  التي  املصورة  املسلسالت  أو  القصيرة 

اخلمس. الدقائق  فيها  احللقة  تتجاوز 

خالل  من  التعليم  أهمية  تأتي  هنا  من 

الوسائط البصرية وبخاصة لألطفال في سن 

هذه  الوسائط  كانت  اخلامسة، سواء  من  أقل 

أو  مسلسالت،  أو  أفالمًا  أو  مصورة  قصصًا 

قصيرة. متحركة  رسومًا 

وامليزة التي يوفرها لنا العصر، أن تقنيات 

تقنيات  على  املعتمدة  البصرية  األعمال  إنتاج 

التكلفة  في  انخفاضًا  تزداد  املتحركة  الرسوم 

تكنولوجيا  دخول  بسبب  اآلخر  بعد  يومًا 

البرمجيات والكمبيوتر في هذا املجال الفني؛ 

في  اخلدمية  اجلهات  من  العديد  ساعد  مما 

رسوم  أفالم  إنتاج  متويل  على  العربي  الوطن 

لتقدمي  لألطفال  موجهة  قصيرة  متحركة 

ملستقبل  مهمة  وتربوية  تعليمية  معلومات 

الطفل.

أمنوذجًا  سنعرض  التالية  السطور  وفي 

مرتبطًا باستخدام املياه بوصفها موردًا رئيسًا 

معها،  التعامل  كيفية  الطفل  وتعليم  للحياة 

بحيث  إلكترونية  مواقع  متوفرة على  والنماذج 

على  عرضها  التعليمية  للمؤسسات  ميكن 

األطفال إلكسابهم اخلبرات املناسبة واخلاصة 

املياه. مع  بالتعامل 

أفالم متحف النيل بأسوان
بجمهورية  والري  املائية  املوارد  وزارة  قامت 

أفالم   7 من  سلسلة  بتمويل  العربية  مصر 

موضوعات  تناقش  قصيرة  متحركة  رسوم 

مرتبطة بنهر النيل والتعامل معه، ومتَّ حتديد 

عناوين فرعية لكل فيلم بحيث يعرض ما يلي: 

1- عالج السلوكيات اإلنسانية اخلاطئة في 

التعامل مع نهر النيل.

2- احلفاظ على قطرة املياه وأهميتها.

3- التعريف بالقناطر وخزان أسوان والسد 

العالي.

4- التعريف بجغرافيا النيل من املنبع إلى 

املصب.

باعتبارها  اجلريدي  بلعبة  التعريف   -5

أسوان. في  متارس  مائية  رياضة 

6- التعريف بتاريخ عالقة املصريني بالنيل.

منفرد  قرار  هناك  يكون  أالَّ  يجب   -7

النيل. نهر  بخصوص 

ومهمة  ضخمة  تبدو  التي  العناوين  هذه 

مبسطة  بلغة  وتقدميها  تبسيطها  متَّ  للكبار 

على  تعتمد  قصيرة  أفالم  سبعة  خالل  من 

موقف يدور بني شخصيتني؛ فرس النهر فيرو 

مبسطة  أحداث  خالل  ومن  تيمو،  والتمساح 

املعلومات  تقدمي  يتم  االستيعاب  على  وسهلة 

للطفل. تعليمها  املراد 

املوضوع األول: 
في حني يفكر تيمو في حاجاته للتخلص 

النيل  عروسة  له  تخرج  النيل  في  قمامة  من 

نهر  حتت  مملكة  في  تقيم  فهي  الغاضبة، 

النيل، وتعيش هناك من أجل التدخل حلمايته 

تعليم الطفل أقل من 
خمس سنوات البد 

أن يعتمد على الصورة 
من خالل القصص 
والرسوم املتحركة 
واألفالم القصرية
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من سلوكيات البشر اخلاطئة، لتناقش عروس 

منها  خاطئة  سلوكيات  عدة  تيمو  مع  النيل 

يبدأ  لذا  النهر؛  في  املخلفات  من  التخلص 

هذه  من  التخلص  على  مساعدتها  في  تيمو 

على   - النهاية  في   - ومحافظًا  السلوكيات 

النيل. نهر  مياه  حتت  النيل  عروس  مملكة 

https://www.youtube.com/ : رابط الفيلم

watch?v=DAIB-yf9fTk

املوضوع الثاني: 
بإهمال  األرض  على  سقطت  مياه  قطره 

فتبخرت وصعدت لتنضم إلى قطرات املاء في 

عطش  حالة  في  وفيرو  تيمو  بينما  سحابة، 

ينظران إلى السماء في انتظار تساقط املياه.

إال أن قطرة تقرر َحثَّ باقي قطرات السحاب 

إلى  إفريقيا؛ نظرًا  إلى أرض  النزول  على عدم 

املياه.  حماية  على  إفريقيا  سكان  قدرة  عدم 

وبالفعل تقوم ثورة في السحاب برفض قطرات 

املاء النزول إلى األرض، ويتحدث فيرو مع قطرة 

اإلرشادية  املعلومات  من  مجموعة  لتبدأ  املياه، 

التي تقدمها القطرة لكيفية احلفاظ على قطرات 

املياه وسط تعليقات ساخرة من تيمو التمساح 

تيمو  إقناع  في  ينجح  الذي  فيرو  واحترام من 

بضرورة احترام قطرة املياه ألنها احلياة.

وتهطل األمطار وتعود املياه إلى النيل بعد 

في  املياه  استهالك  تنظيم  خطط  تنفيذ  بدء 

اليومية. احلياة  وفي  والصناعة  الري 

https://www.youtube.com/ الفيلم  رابط 

watch?v=W_PB-xuyoRc&t=

املوضوع الثالث: 
تيمو يقرر املساعدة في بناء سد أمام منزله 

للسيطرة على النيل و يقوم فيرو بتوجيهه إلى 

خطئه ويحكي له عن جتارب ترويض نهر النيل، 

بدًءا من محاوالت ابن الهيثم التي فشلت في 

املاضي، لكن مع توافر العلم احلديث مت إنشاء 

أن  وكيف  أسوان،  خزان  ثم  اخليرية  القناطر 

الفيضان ظل قوّياً، والنهر ال يزال يحتاج إلى 

ترويض، فتكون النتيجة إنشاء السد العالي.

https://www.youtube.com/ الفيلم:   رابط 

watch?v=k3lZz8_6OPc

املوضوع الرابع:
فيرو  على  ويعرض  لإلجازة  يستعد  تيمو 

نهر  منبع  الستكتشاف  إجازة  يأخذا  أن 

بالفعل  بأننا  تذكيره  في  فيرو  فيبدأ  النيل 

مبعلومات  ويخبره  النيل  منبع  مكان  نعرف 

رحلة  في  يذهبا  أن  تيمو  ويعرض  األمر،  عن 

نيلية تبدأ عكس مسار النيل من املصب في 

البحر املتوسط للمنبع، ليخبره فيرو مبعلومات 

صعوبة  وأسباب  النيل  جغرافيا  عن  جديدة 

هذه. مثل  رحلة 

األمر،  صعوبة  من  باإلحباط  تيمو  يصاب 

ولكن فيرو يجد حاًل ليبدأ معًا رحلة طائرة من 

املنابع. إلى  أسوان 

https://www.youtube.com/ الفيلم:   رابط 

watch?v=-opgEF5b534&t=200s

املوضوع الخامس: 
بينما يقضي فيرو وقته على ضفاف النهر، 

يلهو تيمو إلى جواره في مركب نيلي بعدد من 

األمور املزعجة منصتًا إلى موسيقي املهرجانات 

ويطرطش مياهًا على فيرو. هنا يغضب فيرو 

خصوصًا أن ما يسمعه تيمو وما يقوم به ليس 

يسميه  كما  شعبّيًا  نشاطًا  حتى  وال  ترفيهًا 

تيمو، ليقرر تعريفه برياضة نيلية أصيلة هي 

ما يجب أن تكون عليه الرياضة الشعبية وهي 

أسوان  في  تتم  التي  اجلريدي  مراكب  رياضة 

تبدأ من تصنيع املركب  ليصطحبه في رحلة 

وإعدادها حتي النزول في النهر وسط سعادة 

لعبة  وميارس  لعبته  صنع  إنه  باألمر،  تيمو 

نيلية أصيلة يستمتع مبمارستها وهو ينصت 

ملوسيقي شعبية بآالت عزف مصرية.

https://www.youtube.com/ الفيلم:   رابط 

watch?v=IwTGm99tRQg&t=6s

املوضوع السادس: 
يأتي  لكي  بنفسه  التضحية  تيمو  يقرر 

أن  إياه  مذكرًا  فيرو  فينقذه  النيل،  فيضان 

وليس في  الصيف أصاًل  يأتي في  الفيضان 

بتاريخ  ليعرفه  حابي  اإلله  ويستدعي  الشتاء، 

النيل وكيف مت احلفاظ  بنهر  عالقة املصريني 

عليه، ثم يستعرض صور اإليذاء احلالي للنهر 

وكيف أنه من الضروري التمسك بتراثنا القدمي 

الذي ميد  املصدر  ألنه  النيل  نهر  احترام  في 

باحلياة. املصريني 

https://www.youtube.com/ الفيلم  رابط 

watch?v=Jn_euqtp_CE&t=152s

املوضوع السابع: 
ألن  املنزل  داخل  سد  بناء  فيرو  يقرر  حني 

تيمو اليحترم احتياجات فيرو، يصطدم االثنان 

بفكرة إنشاء السد باملنزل قبل أن يتفقا على 

التحاور واحترام اآلخر حتي يتمكن االثنان من 

استخدام املوارد املوجودة باملنزل دون أن يسيء 

أي منهما لآلخر.

https://www.youtube.com/ الفيلم  رابط 

watch?v=mFE-Wiyxvlw&t=2s

ي 
�ف البرصية  الثقافة  توظيف  يمكن  هكذا 

مهام تعليمية، وأرى أنه مع تطور وسائل نقل 

فها عىل الثقافة البرصية هناك  المعلومات وتركري

استغال  عىل  العمل  ولكن  السلبيات،  بعض 

الحال  بطبيعة  يسمح  سوف  يجابية  الإ جوانبها 

بتقديم منتج برصي يخدم تعليم الأطفال كما 

النيل.   متحف  أفام  سلسلة  موضوع  ي 
�ف

وزارة الري املصرية 
تقدم ٧ أفالم رسوم 
متحركة لألطفال حول 

نهر النيل



الطفــل والتكنـولـوجيــا

وتعد التكنولوجيا احلديثة سالحًا ذا حدين 

الكثير  األطفال  منح  على  تعمل  إنها  حيث 

من الفوائد، ولكنها تعمل على التأثير بشكل 

الصحية،  النواحي  من  األطفال  على  سلبي 

والتعليمية. واالجتماعية، 

فمن اآلثار السلبية التي يتركها االستخدام 

الطفل:  على  التكنولوجيا  لوسائط  املفرط 

عدد  وقلة  والكسل،  والسمنة،  العني،  إرهاق 

والفقرات،  والعنق  الظهر  وآالم  النوم،  ساعات 

ومنو  والنفسية،  العضوية  باألمراض  وإصابته 

رؤيته  بسبب  لديه  وعدوانية  عنيفة  شخصية 

بعض املشاهد العنيفة في برامج التلفزيون أو 

األلعاب احملببة لديه وبالتالي يسعى لتقليدها، 

القيم  تغرس  التي  احلديثة  الكارتون  وأفالم 

ضعف  وكذلك  األطفال،  نفوس  في  الغربية 

وعدم  االجتماعية،  والعزلة  األسرية،  الروابط 

تكوين  وقلة  باآلخرين،  االختالط  في  الرغبة 

اآلخرين. األطفال  ومشاركة  الصداقة  عالقات 

ومن اآلثار اإليجابية التي ميكن أن توفرها 

هذه الوسائط لألطفال، تعلم احلروف، وطريقة 

احليوانات،  أصوات  إلى  واالستماع  نطقها، 

البرامج،  خالل  من  الرسم  برامج  وتعلم 

واأللعاب، والفيديوهات، كما أنها تشبع خيال 

هند محمود حجازي محمود  
باحثة - مصر

عنه،  أبناءنا  وال  أنفسنا  نمنع  أن  نستطيع  ال  حياتنا  من  أساسّياً  جزًءا  التكنولوجيا  أصبحت 

وتطورت ألعاب الصغار من ألعاب تقليدية إىل أجهزة محمولة يستخدمونها عىل مدار اليوم 

عنها. االستغناء  يستطيعون  وال  طويلة،  لساعات 

ي تعلم استخدام التكنولوجيا الحديثة من أجهزة المحمول، 
ويتمتع أطفالنا بموهبة فائقة �ف

االأطفال  ى  ف�ف نت،  ن�ت واالإ والتلفزيون،  الفيديو،  وألعاب  اللمس،  وشاشات  والحواسيب، 

وقد  واالآيفون،  كاالآيباد،  ونية  لك�ت االإ االألعاب  بأحدث  المحملة  االأجهزة  أيديهم  ي 
�ف يحملون 

استخدامها. ي 
�ف الكبار  عىل  ف  متفوق�ي عقولهم  عىل  االألعاب  سيطرت 
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أثر استخدام 
التكنولوجيا يتوقف 

على طريقة تعاملنا لها
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واالبتكار،  اإلبداع،  عملية  في  وتسهم  الطفل، 

لديه. والتأمل  والتفكير، 

ويعتمد أثر استخدام التكنولوجيا السلبي 

أو اإليجابي؛ على طريقة تعاملنا نحن الكبار 

من آباء وأمهات وطريقة توجيهنا ألطفالنا إلى 

من  االستفادة  ميكن  التي  الصحيحة  الطرق 

فائدة  فال  احلديثة،  التقنيات  هذه  من  خاللها 

أو  التلفزيون  مشاهدة  من  طفلك  منع  من 

التقدم  وال ميكن جتاهل  اإلنترنت،  استخدام  

والتطور الهائلنْي الذي حدث في العالم، ولكن 

الستخدامها،  طفلك  توجهي  أن  األفضل  من 

وتراقبي محتوى هذه األجهزة، وذلك من خالل 

منها: األمور  بعض  اتباعك 

على  وشجعيه  طفلك،  إلى  استمعي   -

األنشطة االجتماعية في حياة الواقع وممارسة 

األندية  أنشطة  مثل:  لهم،  احملببة  الهوايات 

اليدوية. الرسم، واألشغال  وأنشطة  الرياضية، 

محددة  ومواعيد  أوقاتاً،  خصصي   -

ملشاهدة التلفزيون أو ممارسة ألعاب الفيديو. 

- انتقي لطفلك أفضل البرامج، والتطبيقات 

تعليمّيًا  وتساعده  مداركه،  توسع  التي  املفيدة 

والقيم  احلميدة  األخالق  وتكسبه  وتربوّياً، 

الراقية.

- النفور من اللقطات والبرامج غير الالئقة 

أمام طفلك، ومناقشته في أضرارها.

- علمي طفلك كل ما هو جديد من وسائط 

العقلية  قدراته  لتعزيز  املختلفة؛  التكنولوجيا 

وتطويرها. املختلفة، 

- تابعي طفلك من بعيد دون أن تشعريه 

بأنه حتت املراقبة؛ حتى تساعديه على اختيار 

ما يتناسب مع قيم األسرة.

علمية،  مبجالت  طفلك  غرفة  زودي   -

وقصص، وكتب مصورة، وألعاب جتذب انتباهه.

الشخصيات  أن  إلى  طفلك  نبهي   -

غير  رسوم  مجرد  والكرتونية  اإللكترونية 

حقيقية، ينبغي عدم تقليدها حتى ال يضروا 

. نفسهم أ

برامج  مشاهدة  عند  طفلك  شاركي   -

استفساراته،  على  للرد  وذلك  التلفزيون؛ 

عليه  يصعب  قد  التي  األمور  بعض  وتوضيح 

. فهمه

د  ي ج داد ال ع ي االإ
ن �ف م ك ات ي ه اء، واالأم ام االآب �ب أم ك دي االأ ح ت ة ال اي ه ن ي ال

و�ف

ل  ك ش ب ا  ه دام خ ت اس رق  ط ب م  ه ت ي وتوع ال،  ف لأط ل ة  ي ون �ت ك ل االإ ة  ئ ي ب ل ل

ن  ك م ل ف ع ط ن ا، وم ي وج ول ن ك ت ات ال ي ب ل ن س وى م ك ش ن ال داًل م ب ، ف ي ا�ب ج إي

ارات  زي ادل ال ب ل ت ث ة م ذاب ج ل ال دائ ب ه ال ي ي إل دم ا، ق ي وج ول ن ك ت ة ال ارس م م

أو  س  رائ ع ال رسح  أو م ا  م ن ي س ال أو دور  ق  دائ ح ال إىل  اب  ذه وال ة،  االأرسي

ي؛  ه ي ف �ت ي وال م ي عل ت ي وال ح ص سي وال ف ن م ال دع ه ال ي ي إل دم ك، وق �ي س ال

د  ق ن ىل ال ه ع دي اع ا، وس ي وج ول ن ك ت ط ال ائ وس ة ل ل ه ة س س ري ع ف ق �ت ال ي ح

ا  اره ب آث ن ج ت �ت ي ا ح اره ت خ ا، وي اهده ش ي ي
�ت ة ال ف ل ت خ م ج ال ام �ب ل اء ل ن ب ال

ل  ة، ب ع اب ت م ة وال اي م ح ىل ال ات ع ه اء واالأم رص دور االآب ت ق ل ي ة، ف ي ب ل س ال

ر  م ت س م ح وال ت ف ت م وار ال ح لل ال ن خ ك م ل ف ط ة ل ق دي ك ص ت ف ص ي ب
رص�ف ت

ور. ف االأم ل ت خ ول م ح

يتمتع أطفالنا بموهبة 
فائقة يف تعلم 

استخدام التكنولوجيا 
الحديثة



مسرح األطفال والتكنولوجيا

التكنولوجى   املسرح  الأول:  المستوى 

Technological Theatre وهو أن تساهم 
الليزر  إضاءة  )أجهزة  التكنولوجية  اآللية 

أجهزة  ديكور،  تغير   ،Laser Lighting
مفردات  فى  موسيقية.....(  مؤثرات  صوت، 

مشوقًا  عرضًا  منه  لتجعل  املسرحي  العرض 

جلمهور األطفال، مثل استخدام ألوان وأطياف 

وشخصيات تتحرك بألوان مبهرة على خلفيات 

األمطار  تأثيرات  املسرح،  في  شاشات  وعلى 

واألمواج  الزالزل  أصوات  والبرق،  والسحب 

الهولوجرام  جهاز  استخدام  الفضاء،  وسفن 

Holograms ، وظهور شخصيات في الفراغ 

املسرحي تتحرك وتتحدث باألبعاد الثالثة...كل 

هذه األشياء جعلت التطور التكنولوجي يطور 

األطفال. مسرح  في  اإلخراج  سبل  من 

 Digital الرقمى  املسرح   : الثا�ن المستوى 

فى  املسرحية  األعمال  تقدمي  وهو   ،Theatre
الفني  املنتج  هذا  معاجلة  ثم  رقمية،  صورة 

الستخدامها  إلكترونية  أقراص  على  ووضعه 

اإلنترنت. شبكة  أو  الكمبيوتر  خالل  من 

النظرية احلديثة  يجعلنا نستفيد من  هذا 

بالترفيه«،  »التعليم  حيث  التعليم  مجال  في 

جهاز  خالل  من  يأتي  التطبيقي  وواقعها 

ذلك  وراء  والسر  اإلنترنت،  وعالم  الكمبيوتر 

أن جهاز الكمبيوتر قد تطور كما هو معروف 

احلسابية  العمليات  ألداء  جهاز  مجرد  من 

النصوص  مع  يتعامل  جهاز  إلى  واملنطقية، 

ذلك مع وجود  والفيديو، كل  املكتوبة والصوت 

وبناء  واملستخدم،  بني اجلهاز  التفاعل  عنصر 

من  املدارس  في  يقوم  كان  ما  كل  فإن  عليه 

ة  صغ�ي قرية  إىل  العالم  لت  حوَّ والمعلومات،  التصال  علوم  ي 
�ن هائلة  ثورة  ة  الأخ�ي السنوات  شهدت 

نت - أن يرى ويتابع كل  ن�ت ي أي مكان عىل سطح الأرض - من خالل شبكة الإ
بحيث يستطيع أي إنسان يعيش �ن

نت مكتبة  ن�ت ي اللحظة ذاتها. وهذا التطور الرسيع جعل من شبكة الإ
ي أي دولة من دول العالم �ن

ما يحدث �ن

اً ومن أي بقعة عىل سطح الأرض، جعلت هذه  كان أو كب�ي اً  عالمية عامة يمكن أن يرتادها كل فرد صغ�ي

الشبكة كل وسائل العلم والمعرفة عند أطراف الأصابع. إنها رؤية أخرى تتجاوز استخدام التكنولوجيا �ن 

ضاءة وتغي�ي الديكورات، لتصبح مادة التكنولوجيا هى المرسح الحقيقي  المرسح مثل أجهزة الصوت والإ

لالأحداث، وهنا يكون المرسح قادراً عىل تجاوز المحدودية إىل عالم لمحدود نحو الحداثة. ويمكن القول 

حينما نتحدث عن العالم الواقعي للمرسح بكل مفرداته بأنه محدود وغ�ي قادر عىل أن يفك أرس الواقعية 

العالم  هناك  نت  ن�ت والإ التكنولوجيا  عالم  مع  ولكن  وجمهور،  مؤدٍّ  ن  ب�ي حي  وحضور  وزمان  مكان  من 

. ومن هنا ينطلق بال حدود نحو الجديد بكل قيمه عىل مستوى المضمون والشكل معاً. وعن  ي
ا�ن الف�ت

طار عن ثالثة مستويات: ي هذا الإ
مرسح الأطفال والتكنولوجيا يمكن الحديث �ن
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التكنولوجيا نقلت 
املسرح إىل عالم 

المحدود نحو الحداثة

د. محمد أبو الخري  
أستاذ بأكادميية الفنون - مصر



29العدد ٣٣ - 2018

محاكاته  أمكن  بالترفيه،  للتعليم  أساليب 

في  يستخدم  ما  وكل  الكمبيوتر،  باستخدام 

أيضًا  نقله  أمكن  اليوم،  املسرح  أو  التلفزيون 

الكمبيوتر. برامج  إلى 

ابنة  مبشاهدة  أستمتع  شخصّيًا  »وأنا 

مع  تلعب  وهي  الثالثة  األعوام  ذات  أختي 

»just my grandma and me« وهي قرص 

مدمج.. مبنية على )مسرحيات( كتاب لألطفال. 

القصة  قلب حوار هذه  لقد حفظت عن ظهر 

الكرتونية وهي تتحدث مع الشخصيات متامًا 

كما تفعل عندما تقرأ لها أمها كتاباً. وعندما 

للضغط  الكمبيوتر  فأرة  أختي  ابنة  تستخدم 

على »صندوق بريد«، فإن صندوق البريد يفتح 

وتقفز منه ضفدعة أو تظهر أحيانًا يد وجتذب 

باب صندوق البريد مغلقة إياه. إن قدرتها على 

التأثير فيما تراه على الشاشة - واإلجابة عن 

السؤال: ما الذي يحدث إذا ما ضغطت هنا؟- 

كل  بالتعلم.  مستمتعة  إبقائها  على  يحافظ 

البرامج  هذه  مع  التعامل  األشياء جتعل  هذه 

معها  الوقت  األطفال  فيقضي  حقيقية  متعة 

إلى  باإلضافة  هذا  بامللل،  يشعروا  أن  دون 

واستيعابها  املعلومات  بتلقي  الفائدة  حتقق 

وسهولة. بيسر 

االفتراضي  املسرح  الثالث:  المستوى   -

شبكة  استخدام  وهو   ،Virtual Theatre
يكون  افتراضي«  »مسرح  خلق  فى  اإلنترنت 

ومهندس  واملخرج  املؤلف  هو  املستخدم  فيه 

الديكور ومبتكر الشخصيات ومصمم اإلضاءة 

واحلركة واملوسيقى... إلى كل ما يحتاجه من 

فنون إلخراج العرض املسرحي، وذلك من خالل 

برامج معدة على شبكة اإلنترنت بها مفردات 

رؤيته  بإبداع  املستخدم  ويقوم  الفنية  العملية 

افتراضي.  مسرح  عبر 

جتاوز  الذي  هو  اجلديد  املسرح  يعد  لم 

الوحدات  حطم  الذي  أو  التقليدية،  احلبكة 

املسرح  أو  واملكان،  والزمان  املوضوع  الثالث: 

أو  اجلسد،  بلغة  وتغنى  الكلمة  هجر  الذى 

من  انطلق  مسرح  هو  وإمنا  معاً،  كليهما 

والتطور  واملعرفة  العلم  عصر  عصره،  سمات 

التكنولوجي. املسرح فى اإلطار القدمي واقعى 

ميثل  إنه  وجتديد،  حتديث  من  أوتى  مهما 

 ،Representation of Reality الواقع 

بينما يدخل مسرح عصر التكنولوجيا باملفهوم 

وسيط  في  أي  مختلفة،  منظومة  في  الرقمي 

حالة  منه  يجعل  جديد  وتكنولوجي  فنى 

مضمونها  في  اجلدة  كل  جديدة  مسرحية 

مستقلة  حالة  احلالة  هذه  إن  الفني.  وشكلها 

االفتراضي  الواقع  في  تعيش  وهي  ومتفردة، 

داخل اإلنترنت. إن هذا املسرح له معايير جديدة 

ومستقلة عما هو متعارف عليه من قبل، إنها 

في  وخلقت  اجلديد  النهج  من  خاصة  حالة 

الوقت ذاته لغة جمالية جديدة. إنها مرحلة فوق 

الواقع  super-realism، لقد خلق هذا النوع 

 Interactive  التفاعلي من التطور »املسرح 

Theatre« حيث جند مكونات املسرح موجودة 
املكان،  الشخصيات،  النص،  اإلنترنت:  عبر 

وهنا  املوسيقى..  املكياج،  اإلضاءة  املالبس، 

املسرح االفرتاضي له 
دور كبري يف العملية 
التعليمية والتفاعل 
وإكساب املهارات



الذى  هو  إنه  )احلمهور(  املستخدم  دور  يأتى 

يكون بيئة هذا العالم املسرحي برؤيته وبوجهة 

نظره. هو الذي يتحكم في صياغة هذا العرض 

املسرحي. ويتم ذلك في سرعة فائقة، وميكن أن 

الوقت  في  عريض  وجمهور  مبدعون  يتشارك 

اإلنترنت. شبكة  عبر  ذاته 

فى  كبير  بدور  االفتراضي  املسرح  يسهم 

التعليمية؛ فهو يخلق مناخًا تعليمّيًا  العملية 

على  األطفال  ويساعد  التجربة،  على  قائمًا 

مثل  عملي  بشكل  املهارات  من  العديد  تعلم 

املهارات  جانب  إلى  احلاسب  وبرمجة  الكتابة 

االفتراضي  املسرح  يقدم  واالجتماعية.  الفنية 

والكمبيوتر؛  األطفال  بني  التفاعل  من  مزيدًا 

بدور  االفتراضية  الشخصيات  تقوم  حيث 

من  بالعديد  إياه  مزودة  للمستخدم  املساعد 

املستخدم.  يحتاجها  التي  املهارات 

يستطيع  االفتراضي  املسرح  طريق  عن 

انفعاالت  في  التحكم  معًا  األطفال 

باستخدام  وتصرفاتهم  املتحركة  الشخصيات 

مشاعر  لهم  توضح  التي  اجلرافيك،  تقنية 

في كل حلظة،  تفكيرها  الشخصيات وطريقة 

مشاركة  من  األطفال  متكن  الطريقة  وهذه 

وكذلك  مشتركة،  قصة  وخلق  بعضًا  بعضهم 

واملالبس  الشخصيات  وتصميم  احلوار  كتابة 

وتقدمي  املوسيقى  وإعداد  واإلضاءة  والديكور 

العرض املسرحي بشكل متكامل. ولهذا النوع 

سمات: املسرح  من 

1( االتصال بشبكة اإلنرتنت
»اتصال األفراد بشبكة إنترنت له احتياجات 

تتمثل  معرفية،  واحتياجات  وبرمجية،  مادية 

وبرنامج  ومعدل  حاسب  فى  منها  األولى 

فتتمثل  املعرفية  االحتياجات  أما  اتصاالت، 

في البحث عن مؤسسة توفر خدمة االتصال 

طلب  وتقدمي  وتكاليفها،  اخلدمة  نوع  ومعرفة 

االشتراك وسداد الرسوم .. ثم يلي ذلك حتقيق 

االتصال،  وبرامج  اجلهاز  بتشغيل  االتصال 

برامجها  وتشغيل  الشبكة  إلى  الدخول  ثم 

واستثمارها  البرامج  هذه  من  واالستفادة 

فإن  هنا  ومن  املختلفة«.  املواقع  إلى  للوصول 

اقتصادي  بعد  له  اإلنترنت  بشبكة  االتصال 

مهم البد من توفره حتى يكون هذا االتصال 

بكيفية  وعلمي  معرفي  بعد  له  وأيضًا  قائماً، 

االتصال، سواء كان ذلك على مستوى األفراد 

أو على مستوى املؤسسات احلكومية أو غير 

احلكومية.

2( التعددية الثقافيـة
االنفتاح  اإلنترنت ميكن  من خالل شبكات 

على اآلخر، »لقد أصبح ممكنًا اآلن أن يرسل 

أي إنسان إلى إنسان آخر رسالة عبر اإلنترنت؛ 

ملجرد  حتى  أو  تعليمية،  أو  جتارية،  ألغراض 

أنحاء  مختلف  في  الطالب  وبإمكان  التسلية. 

العالم أن يرسلوا الرسائل إلى بعضهم بعضًا 

لن  الذين رمبا  املتراسلون،  استطاع  كذلك   ...

يرتاح كل منهم لآلخر لو تبادلوا الكالم بشكل 

صداقة  روابط  يشكلوا  أن  مباشر،  شخصي 

املعلومات  عبر الشبكة. وسوف يضيق طريق 

السريع إلى ذلك الفيديو، الذي سيلغى لسوء 

احلظ الالحتدد االجتماعي، والعرقي، واجلنسي 

املعلوماتي«.  التبادل  يتيحه  الذى 

الثقافية  األعمال  على  التعرف  ميكن 

خاص،  بشكل  املسرح  فن  وعلى  عام،  بشكل 

في البلدان املختلفة فى عاملنا الصغير، وهذا 

املختلفة،  والرؤى  التيارات  على  التعرف  يتيح 

وعلى القيم في الثقافات األخرى، ومن ثم يولد 

املغايرة  املعارف  مع  والتالقح  والتنوع  التالحم 

اجلديدة.  واإلبداعات 

٣( السهولة املعرفيـة
بالسهولة  يتمتع  اإلنترنت،  أسلوب  إن 

واليسر، في احلصول على املعلومات واملعارف 

االقتصادية،  العلمية،  االجتماعية،  سواء 

الفنية. الرياضية،  السياسية، 

4( الفرديـة
عقبات  إزالة  إلى  أدت  املعلومات  ثورة  إن 

االتصال  زيادة  إلى  وبالتالي  واملكان،  الزمان 

واملعرفة بني مختلف األفراد في القرية الكونية، 

مثل  وقل  والفردية.  االنعزال  على  ذلك  وساعد 

ذلك عن الكومبيوتر أو Internet، فهي تفتح 

املعرفة  من  محدودة  غير  إمكانات  الفرد  أمام 

واملعلومات في مختلف أجزاء املعمورة، ويحصل 

على كل هذه املعلومات وهو وحيد منعزل أمام 

إنساني مباشر. شاشته دون اتصال 
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5( تكنولوجيا التسمم الثقايف 
 Technologically Intoxicated

 Culture
رفع  في  إيجابياتها  للتكنولوجيا  كان  إذا 

الرخاء  وحتقيق  اإلنسانية  احلياة  مستوى 

والرفاهية من خالل توفير الوقت واجلهد وإيجاد 

حلول وعالج لكثير من املشكالت واألمراض، إال 

أنها على اجلانب اآلخر تسببت فى كثير من 

وانتشار  األسرى،  والتفكك  اخللقي،  االنحالل 

املخدرات والسرقات، وسيادة العنف واجلرمية، 

القيمي  النسيج  تفكك  إلى  يؤدى  ذلك  كل  إن 

مبرض  عملّيًا  أصيبوا  فقد  املجتمع.  لبنية 

 Acquired العنف  ضد  املناعة  فقدان 

Violence Immune Deficiency
لذلك يجب تفهم مضمون املعلومات الواردة 

على اإلنترنت لكل من املنزل واملدرسة واملكتبة 

حلماية األطفال من املضامني الضارة. ووضع 

ضوابط االستخدام ومدة االستخدام خصوصًا 

على  تهطل  التي  الغزيرة  املعلومات  وابل  مع 

املستخدم في كل املجاالت وتلبية حاجة الطفل 

استخدام  في  األطفال  ومشاركة  املعرفة.  إلى 

لبيان  املجاالت  مختلف  في  اإلنترنت  شبكة 

في  االستخدام  وتكلفة  املفيد  االستخدام 

احلصول على املعلومات أو املنتجات أو غيرها. 

ومراعاة املرحلة العمرية للطفل واحتياجاته في 

الذي  الثقافي  التحدى  إنه  والتسلية.  التعلم 

الثقافات  مع  تواصلنا  في  له  ننتبه  أن  يجب 

العاملية.

من األهمية حماية 
األطفال من املضامني 

الضارة ووضع ضوابط 
لالستخدام
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حملة مصرية
من أجل حماية األطفال من التنمر على اإلنرتنت

التواصل  مواقع  على  حملة  املصري  واألمومة  للطفولة  القومي  املجلس  أطلق 

االجتماعي من أجل حماية األطفال من التنمر على اإلنترنت، حتمل الهاشتاج #أنا 

ـ ضد ـ التنمر.

عىل  الحصول  ي 
�ن التوسع  »برنامج  املشترك:  البرنامج  مظلة  حتت  احلملة  جاءت 

ن للخطر« الذي ينفذه اليونيسف وميوله االحتاد  التعليم وحماية الأطفال المعرض�ي

األوربي.

تعريفهم  خالل  من  ومتكينهم،  واملراهقني  األطفال  توعية  إلى  احلملة  تهدف 

كما  جذاب،  محتوى  من خالل  وذلك  اإلنترنت،  عبر  السالمة  وإجراءات  بإرشادات 

تتطرق احلملة إلى تقدمي إجابات لتساؤالت اآلباء ومقدمي الرعاية حول ما ميكن 

القيام به حلماية األطفال من األذى عبر اإلنترنت خاصة مع إقبال األطفال الصغار 

اإلنترنت. على 

ويتضمن التنمر على اإلنترنت:نشر، أو إرسال رسائل إلكترونية، تتضمن نصوصًا 

أو صورًا أو مقاطع فيديو، تهدف إلى إحلاق أذى ، أو تهديد، أو نشر شائعات عن 

شخص آخر، عبر مجموعة متنوعة من املنصات الرقمية، مثل الشبكات االجتماعية 

على اإلنترنت، وغرف الدردشة، واملدونات والرسائل الفورية، والرسائل النصية.



التعليم .. من الورقة والقلم
إىل التعلم النقال

والتطور  العلمي  التقدم  هذا  أن  كما 

يسمى  ما  إلى  العالم  أدخال  التكنولوجي 

وسائل  فيه  أصبحت  الذي  املتنقل،  بالعصر 

باليد،  وُتمل  األفراد  مع  تنتقل  التكنولوجيا 

وبات  حجمها،  لصغر  اجليب  فى  وتوضع 

ومكان،  زمان  آى  فى  ميسرًا  استخدامها 

مقدمة  فى  )املوبايل(  احملمول  الهاتف  ويأتي 

هذه الوسائل التي انتشرت بشكل سريع، فلم 

يحَظ أى جهاز آخر بهذا االنتشار كما حظَى 

جهاز الهاتف احملمول؛ حيث انتشر استخدام 

الهواتف احملمولة بني جميع شرائح املجتمعات 

عن  النظر  بغض  العالم  مستوى  على 

واالقتصادى،  واالجتماعى  الثقافى  مستواها 

وأصبح امتالك الهاتف النقال ضرورة ال ميكن 

دونها. من  التنقل  وال  عنها  االستغناء 

ومبقارنة ذلك باستخدام األفراد للكمبيوتر 

ميكن مالحظة أن استخدام الهواتف احملمولة 

تفوق على استخدام األفراد ألجهزة الكمبيوتر؛ 

الهاتف  استخدام  سهولة  إلى  نظرًا  وذلك 

احملمول ورخص سعره وسهولة حمله وتوافره 

فى آى زمان ومكان.

ظهور مصطلح التعلم النقال
إلى  الوصول  إلى سرعة  إن شدة االحتياج 

د. محمد عطا    
كلية التربية للطفولة املبكرة - جامعة القاهرة - مصر

الحياة  أوجه  كل  شملت  هائلة  حضارية  نقلة  الحاىل  القرن  مطلع  منذ  العالم  شهد 

ات  ومجاالتها؛ حيث إنه �ف كل يوم تظهر عىل مرسح الحياة معطيات حديثة تحتاج إىل خ�ب

جديدة وفكر جديد ومهارات جديدة للتعامل معها بنجاح، وأصبحت الثورة التكنولوجية 

الرقمية هى العنرص الرئيس المحرك لعجلة الحياة، كما أصبح تأث�ي استخدام التكنولوجيا 

، وبالطبع كان للطفل النصيب االأك�ب من هذا التأث�ي عىل  عىل االأفراد أك�ث من أي وقت م�ف

مواقف التعليم والتعلم المختلفة. 
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املعلومات بغض النظر عن الزمان واملكان والذى 

جعل جميع األفراد على مستوى العالم بغض 

االقتصادية  مستوياتهم  اختالف  عن  النظر 

االستغناء  ميكنها  ال  واالجتماعية  والتعليمية 

عن الهواتف احملمولة، كل ذلك استدعى انتباه 

الهواتف  توظيف  آللية  التربويني  من  العديد 

النقالة فى عمليتي التعليم والتعلم؛ مما أدى 

التعليم  إلى ظهور مصطلح جديد فى مجال 

 Mobile( أطلق عليه التربويون التعلم النقال

Learning أو M-Learning(، والذى يشير 
احملمولة  الهواتف  إمكانات  استخدام  إلى 

والتعلم. التعليم  عمليات  فى  وتطبيقاتها 

قبواًل  النقال  التعلم  مصطلح  القى  وقد 

التربويني،  املمارسني  من  العديد  لدى  كبيرًا 

وبدأت العديد من املؤسسات التعليمية توظيف 

خدمات الهواتف النقالة فى العملية التعليمية؛ 

لوصول  املتنوعة  الفرص  إتاحة  أجل  من 

املختلفة  التعليمية  اخلدمات  إلى  املتعلمني 

بكفاءة عالية بغض النظر عن الوقت واملكان، 

ورغباتهم. املتعلمني  الحتياجات  وفقًا  ولكن 

حيث إن التعلم النقال يتيح أساليب ممتعة 

يوفر  كما  الدراسية،  القاعات  خارج  للتعلم 

الذاتى  للتعلم  بسيطًا  أسلوبًا  النقال  التعلم 

والتعلم الفردى، هذا باإلضافة إلى إتاحة فرص 

التغذية الراجعة الفورية، كما يعطى استخدام 

سهلة  فرصًا  للمتعلمني  النقال  التعلم  بيئات 

وقت  أى  من  أكثر  املعلومات  إلى  للوصول 

أنفسهم. املتعلمني  الحتياجات  ووفقًا  مضى 

سهلة  فرصًا  النقال  التعلم  يوفر  كما 

للدخول على شبكة  اإلنترنت نظرًا إلى توافر 

أنه  كما  كافة،  النقالة  بالهواتف  امليزة  هذه 

حمله  بسهولة  الكمبيوتر  أجهزة  عن  يتميز 

دون  ومن  مكان  إلى  مكان  من  به  والتنقل 

االحتياج إلى تيار كهربائى، كما يوفر التعلم 

حقيقية  متعة  احملمولة  بالهواتف  باالستعانة 

األطفال  مع   استثمارها  للمعلمني  ميكن 

الذين فقدوا الرغبة فى التعلم، هذا باإلضافة 

التي  املشكالت  على  التغلب  على  قدرته  إلى 

الذين  وباألخص  األطفال،  بعض  تواجه  قد 

يعانون من صعوبات التعلم أو املتعلمون ذوو 

تعلمهم. تعوق  التي  اخلاصة  االحتياجات 

فى  املحمولة  الهواتف  استخدامات 
األطفال: تعليم 

املفيدة  االستخدامات  من  العديد  هناك 

واملثمرة للهواتف احملمولة، والتى ميكن ملعلمات 

تعليم  فى  منها  االستفادة  األمور  أولياء  أو 

التالية: النقاط  فى  نوجزها  والتى  أطفالنا، 

للمعلمات  ميكن  نت:  ن�ت االإ شبكة  استخدام 

استخدام  األمور  أولياء  أو 

األجهزة  أو  احملمول  الهاتف 

عن  البحث  فى  اللوحية 

تناسب   مبسطة  معلومات 

بعض  خالل  من  األطفال 

لألطفال،  املخصصة  املواقع 

لألطفال  الفرصة  إتاحة  ثم 

املواقع،  هذه  داخل  بالتصفح 

يرى  أن  للطفل  ثرية  جتربة  ستكون  وبالطبع 

ويشاهد الكثير من الصور واملعلومات بصرّياً، 

ألن  الذاتي؛  التعلم  على  تعوده  إلى  باإلضافة 

اللمسية  الشاشات  توفر  احملمولة  األجهزة 

لهذه  فعااًل  مستخدمًا  الطفل  جتعل  والتى 

األجهزة.

ونية:  لك�ت االإ القصص  من  العديد  مشاهدة 

ميكن عرض العديد من القصص اإللكترونية، 

والتى توفر لألطفال التمتع بإمكانات املصادر 

ومؤثرات  وأصوات  متحركة  من صور  الرقمية 

صوتية وألعاب وأغاٍن مصاحبة لهذه القصص 

والتى ال توفرها القصص الورقية املطبوعة.

ميكن  المسموعة:  المواد  بعض  تشغيل 

تشغيل  فى  احملمولة  باألجهزة  االستعانة 

العديد من األغانى واملواد املسموعة وتوظيفها 

توفير  إلى  احلاجة  دون  من  األطفال  لتعليم 

صوت،  مكبرات  أو  ضخمة  صوتيات  أجهزة 

الصوتية  األلعاب  بعض  إلى  باالضافة  هذا 

أو تنمية مهارات االستماع لألطفال من خالل 

متييز  الطفل  وعلى  األصوات،  بعض  تشغيل 

الشبه  قريبة  األحرف  نطق  أو  الصوت  هذا 

مرتبطة  وألعاب  أنشطة  من  آخره  إلى  صوتًا 

على  تعتمد  التى  االستماع  مهارات  بتنمية 

السمع. حاسة 

مشاهدة لقطات الفيديو: كثير من املعلمات 

أو أولياء األمور يكونون فى أمس احلاجة إلى 

توضيح بعض املعلومات أو اخلبرات من خالل 

املعلمات  تعجز  والتى  الفيديو،  لقطات  بعض 

أو أولياء األمور عن توفيرها أحياناً، فى حني 

أن استخدام موقع اليوتيوب YouTube مثاًل 

وعرض لقطات الفيديو املناسبة لألطفال على 

الهواتف احملمولة سيكونان حاّلً سحرّيًا لهذه 

ماليني  من  املوقع  هذا  يوفره  والذى  املشكلة، 

املناسبة  والتربوية  التعليمية  الفيديوهات 

لألطفال.

يوفر  بوية:  ال�ت أو  التعليمية  االألعاب 

العديد  تنزيل  إمكان  احملمول  الهاتف  جهاز 

أصبحت الثورة 
التكنولوجية الرقمية 

العنصر الرئيس 
املحرك لعجلة الحياة



من  لألطفال  والشاقة  اجلذابة  األلعاب  من 

التى  األجهزة  على   Play store موقع  خالل 

على  ولكن  األندرويد،  تشغيل  نظام  تستخدم 

املعلمات وأولياء األمور مهمة انتقاء نوعية هذه 

ومنها  باألطفال  ضار  هو  ما  فمنها  األلعاب، 

من  أو ماليني  آالف  فهناك  لهم،  مفيد  هو  ما 

اللغات،  مبختلف  والتعليمية  التربوية  األلعاب 

أداة  تكون  أو  الطفل  مناهج  تخدم  قد  والتى 

لألطفال. ومبهرة  جذابة  تعليمية 

كما ميكن للمعلمات توظيف هذه األلعاب 

ودمجها مع األجهزة واملستحدثات التكنولوجية 

بالروضات مثل تشغيل هذه األلعاب من خالل 

الهاتف  بتوصيل  وذلك  الذكية؛  السبورات 

الذكية. السبورات  بهذه  احملمول 

توفر  ونية:  لك�ت االإ الكتب  وتشغيل  عرض 

الكتب  توفرها  ال  ميزات  اإللكترونية  الكتب 

املصادر  من  العديد  توفير  الورقية؛ من حيث 

األخرى اإلضافية على هذه الكتب مثل بعض 

الصور املتحركة واالصوات املسموعة واملؤثرات 

الفيديو  لقطات  من  العديد  وكذلك  الصوتية 

الكتب عن  تعزز هذه  والتى  اإلنترنت  ومواقع  

انتباه  وجتذب  إثارة  وتعطى  الورقية،  الكتب 

األطفال، وكل هذه الكتب ميكن عرضها على  

واألجهزة  احملمولة  األجهزة  خالل  من  األطفال 

اللوحية.

لرمز  ماسحاً  المحمول  الهاتف  استخدام 

رمز  يعد   :QR – CODE الرسيع  االستجابة 

االستجابة السريع، وهو تطور لشكل الباركود 

نظرًا إلى السعة التخزينية األعلى التى يتميز 

بها، وميكن فك شفرة رمز االستجابة السريع 

املخصصة  البرامج  أحد  باستخدام  وقراءته 

لذلك والذى ميكن توافره على الهواتف النقالة.

ادة  ف ت واالس ة  ي ن ق ت ال ذه  ه دام  خ ت والس

ت  ي ب ث ت ام ب ي ق ط إىل ال ق اج ف ت ح ا ن ن ان ا، ف ه ن م

ف  ات ه ىل ال ق QR Code Reader ع ي ب ط ت ال

راءة  ح و ق س ة م ي ل م ع ام ب ي ق ل ك، ول اص ب خ ال

: ي
االآ�ت اع  ب اج الت ت ح QR Code  ت ـ  ال

1- قم بفتح التطبيق املوجود على هاتفك 

احملمول.

بهاتفك  اخلاصة  الكاميرا  بتوجيه  قم   -2

وقراءته. مسحه  املطلوب  الرمز  إلى 

التقاط  إلى  مضطرًا  التطبيق  يكون  لن 

صورة للرمز، فبمجرد تشغيل التطبيق وتوجيه 

بعملية  التطبيق  يقوم  الرمز  نحو  الكاميرا 

مسح ضوئي للرمز، وفي خالل بضع ثواٍن يقوم 

بقراءته وترجمته ثم تظهر لك محتويات الرمز 

تلقائي.  بشكل  الكود  أو 

استخدام  واملعلمات  للمعلمني  وميكن 

الصفية  األنشطة  فى   QR خاصية 

التالى: النحو  على  وذلك  وغير، 

- وضع أكثر من رابط فيديو فى 

صفحة واحدة، وعلى املتعلمني 

االختيار واالستماع للفيديو املفضل 

لديه.

- وضع رابط لبعض األناشيد 

التعليمية.

األلعاب  لبعض  رابط  وضع   -

اإللكترونية التعليمية. واستخدامه فى 

ما. أنشطة  إجراء  بعد  التعزيز  عمليات 

- استخدامه للتواصل مع أولياء األمور إلرسال 

األطفال،  بأعمال  اخلاصة  الفيديوهات  بعض 

أو  أبنائهم  ألنشطة  الصور  بعض  وإرسال 

استطالعات  إرسال  أو  التقارير  بعض  إرسال 

..إلخ. للرأى 

للواقع  بيئة  املحمول  الهاتف  استخدام 
االفرتاضى:  

 virtual االفتراضي  الواقع  كلمة  أّن  جند 

عن  مبسط  بشكل  نفسها  تشرح   reality
معنى هذه التقنية، وهي مشاهدة عالم محيط 

فعلّياً. متواجد  غير  حولك 

ثالثي  تخيلي  عالم  إنه  القول  وميكننا 

تصل  يجعلك  والصورة،  بالصوت  األبعاد 

موجودًا  كنت  لو  كما  نفسه،  اإلحساس  على 

داخل هذا العالم لتعيش جتربًة سواًء باإلثارة، 

النفسية. الراحة  أو  الرعب  أو 

اآلن   :
ا�ف االف�ت الواقع  نظارات  استخدام 

أمرًا  االفتراضى  الواقع  استخدام  أصبح 

الواقع  نظارات  انتشار  بعد  للغاية  بسيطًا 

االفتراضى وتوافرها بأسعار زهيدة؛ مما يوفر 

فرصًا للمعلمني واملعلمات وأولياء األمور بشكل 

سهل ويسير فأصبح اآلن من السهل - عندما 

نريد - أن يذهب الطفل للفضاء أو يهبط على 

الغابات  أو إحدى  البحر  أو قاع  القمر  سطح 

أن  اآلن  علينا  ما  فكل  إلخ،   ... اإلسكيمو  أو 
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التعليم النقال هو 

توظيف الهواتف 

النقالة يف عملية 

التعليم والتعلم



منها: والتى 

- صغر حجم الشاشة فى األجهزة املتنقلة 

من  يقلل  مما  النقالة؛  الهواتف  وخصوصًا 

كمية املعلومات التي يتم عرضها أو تؤثر على 

اإلبصار. حاسة 

- سعة التخزين محدودة إلى حد ما.

- يستغرق عمل البطاريات مدة قصيرة ؛ 

تتطلب الشحن بصفة مستمرة. ولذلك 

- كثرة املوديالت واختالفها يؤدى إلى عدم 

األلفة السريعة مع األجهزة.

- ميكن فقده أو سرقته بسهولة أكثر من 

املكتبية. الكمبيوتر  أجهزة 

- أقل قوة ومتانة من أجهزة الكمبيوتر.

يتم  لم  إذا  الطباعة  في  صعوبة  هناك   -

ما. بشبكة  اجلهاز  توصيل 

النقال  التعلم  منوذج  تطبيق  يتطلب   -

تأسيس بنية تتية: شبكات السلكية، وأجهزة 

حديثة.

وأخيرًا .. بالرغم من هذه العقبات فإن هذا 

القادم  املستقبل  هو  يعد  التعليم  من  النمط 

لتعليم أبنائنا، فهذا االنتشار الكبير للهواتف 

احملمولة سيفرض نفسه بكل تأكيد على واقع 

التعليم على مستوى العالم والذى بالفعل بدأ 

فى االنتشار فى دول شتى وأدى ذلك إلى عدم 

والقلم،  والورقة  الورقية  الكتب  إلى  االحتياج 

واألجهزة  احملمولة  الهواتف  على  واالعتماد 

ألبنائنا  اجلودة  عالى  تعليم  لتقدمي  اللوحية 

لهم. وجذابة  وممتعة  شائقة  وبطريقة 

نقوم بتحميل أحد برامج الواقع 

 Play متجر  من  االفتراضى 

store بشكل مجانى أو تشغل 
إمكان  مع  األبعاد  ثالثى  فيديو 

موقع  من  درجة   360 تريك 

الهواتف  أحد  على   YouTube
احملمولة ووضع الهاتف احملمول 

االفتراضى،  الواقع  نظارة  داخل 

ونطلب من الطفل ارتداءها والتحرك بها وفقًا 

متامًا  يشبه  افتراضّيًا  عاملًا  ليعيش  يراه  ملا 

الواقع احلقيقى ولكن بشكل خيالى افتراضى.

فى  املعزز  الواقع  تقنيات  استخدامات 
الطفل: تعليم 

كم مرَّ بنا من معلومات مجردة في الكتب 

في  املعلومات  هذه  جتسدت  لو  نتمنى  وكنا 

األبعاد  ثالثية  أشكال  أو  فيديو  أو  صورة 

لرؤيتها أو فهمها أو معرفة املزيد عنها! كم مرَّ 

بنا من مواقع جغرافية وأماكن تراثية ورغبت 

الصور  ورؤية  املعلومات  من  املزيد  معرفة  في 

األماني  هذه  تققت  لقد  حولها!  والوسائط 
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نمط التعليم 

النقال يعد 

املستقبل 

القادم لتعليم 

أبنائنا

وأصبح مجرد تعريض كاميرا هاتفك احملمول 

احلياة،  فيه  تبعث  أن  العادي  الورقي  للكتاب 

أن  تستطيع  ويسر  سهولة  وبكل  أنك  مبعنى 

والصور  املعلومات  من  الكثير  تستعرض 

والفيديو واألشكال الثالثية األبعاد ومن دون أي 

على  التعرف  بل ميكنك  تذكر،  مادية  تكاليف 

اجلغرافية  واملواقع  واملباني  واآلثار  الشوارع 

والفيديو  الصور  ومشاهدة  املشهورة  واملعالم 

كاميرا  تسليط  املعلومات مبجرد  من  وغيرها 

الهاتف الذكي على هذه األشياء ومن دون أي 

املعزز. الواقع  تقنية  خالل  من  وذلك  رسوم 

استخدام  تعوق  التى  العقبات  بعض 
التعليم: فى  املحمولة  الهواتف 

بالرغم من كم هذه الفوائد واالستخدامات 

للهواتف احملمولة فى التعليم، فإن هناك بعض 

هذا  انتشار  أمام  حائاًل  تقف  التى  العقبات 

لألطفال  واجلذاب  الشائق  التعليم  من  النوع 



أطفالنا وشبكات التواصل االجتماعي

إيجابيات مواقع التواصل االجتماعي 
للطفل:

وإذا ما حاولنا البحث عن إيجابيات مواقع 

التواصل االجتماعي للطفل، فإننا نرصد لها 

العديد من اإليجابيات، التي تتمثل في:

التواصل االجتماعي، متثل  أن شبكات  1ـ 

من  العديد  الطفل،  منه  يستمد  فياضًا  نبعًا 

إشباع  في  تسهم  التي  واملعارف،  املعلومات 

املهمة  املرحلة  هذه  في  املعرفي،  الطفل  نهم 

من حياته، التي تتشكل فيها 50% من القوي 

للطفل.   واإلدراكية  العقلية 

2ـ أنها حتدث نوعًا من التبادل املعرفي، بني 

واملعارف؛  املعلومات  تبادل  طريق  عن  األطفال 

من  ويزيد  الطفل،  ثقافة  يثري  الذي  األمر 

حصيلته املعرفية، في أوقات قصيرة، وبطريقة 

ميسرة.  سهلة 

بني  التواصل  من  نوعًا  حتدث  أنها  3ـ 

،علي  األعمار  جميع  من  كافة،  األشخاص 

األمر  خاصة؛  واألطفال  عامة،  العالم  مستوي 

لالستفادة من  الطفل  أمام  املجال  يفتح  الذي 

أفكارهم.  إلي  والتطلع  اآلخرين،  خبرات 

الذي يعطي  للحوار،  أنها وسيلة مهمة  4ـ 

الطفل فرصة حقيقية ملشاركة اآلخرين بالرأى، 

واالستماع للرأى اآلخر؛ األمر الذي ينمي ملكة 

احلوار في نفس الطفل، ومن قدرته على حل 

التي  املواقف  في  القرارات  واتخاذ  املشكالت، 

تعترض طريقه، فكل األمور السابقة محمودة، 

ولها مردود إيجابي، حتى في عالم افتراضي،  

لو استغلت بصورة صحيحة.  

سلبيات مواقع التواصل االجتماعي على 
الطفل:

ملواقع  اإليجابيات  أهم  أوضحنا  كنا  وإذا 

للطفل، فإن األمر أيضًا  التواصل االجتماعي 

ال يخلو من سلبيات، فال توجد معرفة من دون 

سلبيات والتي يتمثل أهمها فيما يلي:

من  املعلومات  تلقي  عن  الطفل  عزوف  1ـ 

خلف أحمد محمود أبوزيد   
باحث - مصر

ائح عمرية مختلفة، إىل  ي جذب قطاعات و�ش
اً �ف تلعب تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات الحديثة، دوراً كب�ي

ي التواصل 
ها �ف ي علي رأسها الفيس بوك وتوي�ت ويوتيوب وغ�ي

نت والشبكات االجتماعية، وال�ت ن�ت استخدام االإ

، إىلي  ف ف أفراد العائلة واالأقارب واالأصدقاء المقرب�ي االجتماعي، الذي ما لبث أن تحول من مجرد تواصل ب�ي

ف بصفة عامة، وقد ظهر ذلك جلّياً مع نجوم المجتمع والشخصيات العامة والبارزة،  ف والمهتم�ي المعجب�ي

ي جذبتها هذه الوسائل الجديدة بإمكاناتها التكنولوجية العالية، 
وكان االأطفال إحدى فئات المجتمع ال�ت

ي شكلت أمام الطفل عالماً جديداً مليئاً بالدهشة، ح�ت أصبح أك�ش االأطفال يكونون مجموعات »جروب« 
ال�ت

ويقضون أغلب أوقاتهم علي هذه الشبكات، ونحن هنا ال نصادر علي هذه الوسيلة التكنولوجية الجديدة، 

ي أصبحت سمة العرص، وأمراً واقعاً ال مفر منه، ولكن نريد أن نوضح أنه إذا كانت لهذه الوسيلة إيجابيات، 
ال�ت

ي هذه المرحلة المهمة من 
ي تتطلب التوعية الجادة، والرقابة للطفل، �ف

فهي أيضاً ال تخلو من السلبيات ال�ت

ي تتشكل فيها بذور ثقافته ومعارفه، هذا ما سوف نلقي عليه الضوء ع�ب هذه السطور.  
حياته، ال�ت
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مواقع التواصل 
االجتماعي شكلت أمام 

الطفل عاملًا جديدًا 
مليئًا بالدهشة
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افتقاد  إلى  يؤدي  ذلك  فإن  واألمهات،  اآلباء 

احلميمية اجلميلة، في تداول املعرفة واخلبرات 

بني األجيال، كما كان يحدث قدميًا قبل عصر 

اإلنترنت. 

2ـ قد يحصل الطفل على معلومات مغلوطة 

ومشوهة، من مواقع غير مدققة علمّياً؛ األمر 

الذي يسبب للطفل ارتباكًا معرفّياً، خصوضًا أن 

أكثر األطفال لديهم يقني تام، بأن ما يحصلون 

عليه من معلومات عبر هذه الشبكات، صحيح 

وسليم بنسبة مائة في املائة. 

بالعزلة  يسمي  مبا  الطفل  إصابة  3ـ 

اكتفائه  بسبب  وذلك  االنطواء؛  أو  االجتماعية 

باألصدقاء االفتراضيني، الذين يكتفي بهم في 

الواقع؛  عن  بعيدًا  املبهج  اخليالي  العالم  هذا 

كائنات  إلى  النهاية  في  يحولهم  الذي  األمر 

العزلة،  إلي  ومتيل  الوحدة  تعيش  افتراضية، 

حساب  على  ذلك  ويأتي  الواقع،  من  وتنفر 

الطفل  إليها  يحتاج  عديدة  اجتماعية  أنشطة 

التفاعل  مثل  للحياة،  اجتماعّيًا  نفسه  إلعداد 

فيهم  والتأثير  معهم،  والتواجد  اآلخرين،  مع 

وتشرب  سلوكهم،  ومحاكاة  بهم،  والتأثر 

العادات االجتماعية، والقيم األخالقية من البيئة 

به.  احمليطة 

املتقدمة  املرحلة  هذه  في  الطفل  أن  4ـ 

الغث  بني  مييز  أن  يستطيع  ال  حياته،  من 

الشبكات؛  هذه  عبر  يعرض  فيما  والسمني، 

األمر الذي يدعونا، إلى اخلوف من أن يسرق 

غسيل  عمليات  إلي  املواقع،  هذه  في  الطفل 

قد  ومدمرة،  متطرفة  ألفكار  وخضوع  دماغ، 

تدفع بالطفل إلى الهاوية؛ لذا يجب احلذر ثم 

احلق  فكلمات  اخلطير،  األمر  هذا  من  احلذر، 

لهؤالء  ومقنعة  منتشرة  باطل  بها  يراد  التي 

لهم  تسمح  سن  في  ليسوا  كونهم  األطفال، 

بأن يكتشفوا مثل هذه املؤامرات واحليل، وما 

وتخريب.  تدمير  من  إليه  تهدف 

الوقت، تشغلهم  5ـ إهدار قيمة كبيرة من 

أنشطة  في  واالنخراط  دروسهم،  عن حتصيل 

علي  مردود طيب  لها  يكون  حياتية ضرورية، 

االجتماعي.  وتواصلهم  صحتهم 

الدور األسري:
باتت  األسرة،  مهمة  أن  على  نؤكد  بداية 

الالزمة  احلماية  بتوفير  يتعلق  فيما  شاقة، 

التي ال  الوسائل احلديثة،  ألطفالهم، من هذه 

يكاد يخلو منها بيت أو مقهي، والتي أصبح 

العالم عبرها أشبه بالقرية الواحدة؛ األمر الذي 

أدى إلى دمج للعديد من الثقافات، فاستحدثت 

وانزوت  ثقافات،  وطغت  أخرى،  وتوارت  قيم 

أخري، وأدخلت مفاهيم جديدة، وخرجت أخرى؛ 

ما جعل األسرة في حيرة من أمرها، ال تدري 

في  تطمح  التي  األصيلة،  بقيمها  تفعل  ماذا 

نقلها إلي أبنائها، وبني اجلديد الوافد بجبروته 

التي  العالية،  التكنولوجية  وإمكاناته  وسطوته 

حتت  وأصبحت  األبناء،  عقول  علي  سيطرت 

االستسالم لسطوتها تشكل جوانب ثقافاتهم 

جوانب  بوجود  تسليمنا  ومع  وأفكارهم، 

منها،  بعضًا  طرحنا  الوسائل  لهذه  إيجابية، 

إال أن ذلك أيضًا لم يحجب عن أعيننا وجود 

وخصوصًا  أيضاً،  لها  مدمرة  وآثار  سلبيات، 

في ظل هذا االنفتاح الكبير علي العالم؛ األمر 

في وضع  بجدية،  التفكير  علينا  يتعني  الذي 

أسس فعالة للتعامل مع هذه الوسائل، بحيث 

آثارها  من  األطفال  املمكن حماية  من  يصبح 

الضارة، وتدريبهم في الوقت ذاته، على حسن 

غير  لها،  اإليجابية  اجلوانب  من  االستفادة 

أنظمة  مثل  احلماية،  وسائل  ببعض  مكتفني 

لألطفال،  املالئمة  غير  املواد  لبعض  التشفير 

باعتبار أن هذا األمر غير محمود العواقب؛ ألن 

دائمًا  التكنولوجيا  وألن  للوقت؛  مضيعة  املنع 

سباقة، خصوصًا إذا أخذنا في االعتبار حقيقة 

املعاجلة  لذلك البد من  أن كل ممنوع مرغوب، 

الشأن،  هذا  في  األسرة،  جانب  من  الوقائية 

أطفالهم،  متابعة  الوالدين  من  تتطلب  والتي 

حال جلوسهم أمام هذه الشبكات، ومساعدتهم 

على اختيار ما يتناسب معهم، هذا األمر املهم 

الذي يتطلب من الوالدين إعداد أنفسهم بشكل 

ومشاركة  الشبكات  هذه  إلي  للدخول  كاٍف 

انتقاء  علي  واحلرص  فيها،  التجوال  أطفالهم 

واختيار كل ما هو نافع ومفيد لهم ويتناسب 

مع أعمارهم، مع توضيح األخطار التي ميكن 

استخدامها،  أساءوا  ما  إذا  لها  يتعرضوا  أن 

هذا إلى جانب التأكيد عليهم، عدم تقدمي أى 

الشبكة  عبر  إنسان  ألى  شخصية  معلومات 

كالعنوان ورقم الهاتف أو البنك الذي يتعامل 

يدرسون  التي  املدرسة  أو  الوالدين،  أحد  معه 

إلي  الشخصية،  الصور  إرسال  وعدم  فيها، 

جهات غير معروفة، مع التأكيد عليهم أيضًا 

بعدم الرد علي الرسائل اخلاصة التي حتمل 

العام  األمن  أو  واحلياء،  اخللق  متس  عبارات 

أو تشي بانحراف فكري أو وجداني، ويفضل 

في ذلك استخدام برامج خاصة متنع استقبال 

مثل هذه العبارات، كما يفضل أيضًا في ذلك، 

وإذا  واحد،  إلكتروني  بريد  لألسرة  يكون  أن 

بريد  استخدام  يحتم  الوالدين  أحد  عمل  كان 

مستقل، عندها يفضل أن يكون بريد الوالدين 

الذي  البريد  أن  إظهار  مع  سري،  نحو  علي 

للجميع.  هو  العائلة  تستخدمه 

وفي النهاية نقول: مهما حذرنا من أخطار 

نلغيها  أن  نستطيع  ال  فإننا  الشبكات،  هذه 

عزلهم  عنهم  حجبها  ففي  أطفالنا،  حياة  من 

لثرواتهم  وتقليص شديد  األمور،  مجريات  عن 

كذلك  األمر  يبقي  ولكن  واملعرفية،  املعلوماتية 

في أيدي اآلباء إلخضاع ذلك لرقابة واعية، تتجه 

بأطفالهم نحو املفيد والنافع منها، وجتنح بهم 

عن الضار والسيئ فيها. 



إىل األمهات واآلباء واملعلمات

سينس »كومون  منظمة  تقرير  وأوضح 

عام  فى  األمريكية   »Common sense
أطفال  خمسة  كل  بني  من  أنه  )2016م( 

أمريكيني، يوجد طفالن على األقل تقريبًا ممن 

لوحّياً،  حاسوبًا  أو  ا  ذكًيّ هاتفًا  يستخدمون 

ما  األمريكيني  األطفال  من   %66 نسبة  وأن 

التكنولوجيا  استخدموا  قد  الثامنة  سن  دون 

احلديثة كالهواتف الذكية واحلواسيب احملمولة 

واللوحية. وهذا يوضح مدى انتشار التكنولوجيا 

بني األطفال سواء عاملّيًا أو عربّيًا فهناك )46( 

العالم  من  الفيسبوك  ملوقع  مستخدم  مليون 

العربي فى عام )2013(، منهم )12.5( مليون 

األطفال  وميثل  وحدها،  مصر  من  مستخدم 

املاليني. هذه  من  بها  يستهان  ال  نسبة 

ويحمل استخدام التكنولوجيا احلديثة إلى 

فراغ  وقت  كشغل  املزايا  من  العديد  الطفل 

وإثراء  ومسلية،  متنوعة  أنشطة  فى  الطفل 

لغة األطفال بكثير من املصطلحات واملفاهيم 

واللغة  التكنولوجيا  باستخدام  املرتبطة 

األجنبية. وأوضحت الدراسات أن األطفال األقل 

من عمر سنتني ونصف السنة ميكنهم التعلم 

من التفاعل املباشر أكثر من خالل التلفزيون 

وأن استخدام بعض  املصورة،  الفيديوهات  أو 

التطبيقات والبرامج اخلاصة بالهواتف الذكية 

الناطقة قد أسهم في  الكتب اإللكترونية  مثل 

السنة  ونصف  سنتني  عمر  من  الطفل  تعلم 

حتى خمس سنوات طرق النطق بشكل سليم 

ومشوق. في شكل جذاب  له  ومحبب 

 Cris A. Rowan  كما تشير  كريس روان

فى كتابها »الطفل االفتراضي« إلى أن بعض 

في  األطفال  تساعد  أن  لها  ميكن  البرامج 

التغلب على صعوبات التعلم التي يواجهونها 

وتطور املهارات التي يفتقدونها، كما أن شبكة 

لزيادة  حقيقية  مساحة  الطفل  اإلنترنت متنح 

ممكن  يكون  ال  قد  أمر  وهو  بنفسه،  ثقته 

املدرسة.  في  أو  البيت  داخل  احلصول 

التكنولوجيا  استخدام  فإن  املقابل  وفى 

احلديثة يحمل أيضًا العديد من املخاطر التي 

الهواتف  األطفال  فاستخدام  لها،  التنبه  يجب 

قد يسبب  املدرسة  قبل  ما  فترة  احملمولة في 

خلاًل في منوهم االجتماعي واالنفعالي، ويؤثر 

على تفاعلهم النفسي مع أقرانهم؛ ألنها تؤثر 

د. خالد صالح حنفي محمود  
مدرس التربية - جامعة اإلسكندرية - مصر

نسانية،  لقد تمكنت التكنولوجيا الرقمية من العمل عىل نطاق عالمي لتحقيق بعض أحالم الإ

أن نجد  الزمان والمكان. ولم يعد مستغرباً  امتدت ع�ب  ونية عالمية  إلك�ت ثقافة  وأرست قواعد 

الذكية،  الهواتف  ي 
�ف المتمثلة  الحديثة  التكنولوجيا  استخدام  يتقنون  اليوم  أطفال  من  اً  كث�ي

الجتماعي  التواصل  ومواقع  المختلفة  والتطبيقات  امج  وال�ب والمحمولة،  اللوحية  والحواسيب 

هما، وكث�ي من الأطفال ما دون السنوات الخمس يجيدون استخدام  كالفيس بوك والتوي�ت وغ�ي

بكل سهولة.  المفاتيح  التفاعلية ولوحات  الشاشات 
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إدمان اآلباء للتكنولوجيا 
يسهم يف تحويل 

أطفالهم إىل مدمنني 
لهذه التكنولوجيا

كيف نتعامل مع أبنائنا
املدمنيـن للتكنولوجيـا؟
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شبه  شكل  في  وسلوكهم  األطفال  انتباه  في 

أو  للعب  واأللعاب سواء  البرامج  فغالبية  آلي؛ 

التعليم والتي ميارسها الطفل مبفرده ولفترات 

عامله  عن  واالنعزال  إدمانها  إلى  تؤدى  طويلة 

الواقعي واالجتماعي احمليط به، واندماجه في 

افتراضي. خيالي  عالم 

جامعة  من  لعلماء  دراسة  أوضحت  وقد 

بوسطن األمريكية في عام )2015( أنه كلما زاد 

وقت الطفل املنقضي أمام شاشات التلفزيون أو 

احلاسب قلَّ منو الطفل اإلدراكي؛ حيث يفتقد 

أجهزة  وأن  األشياء،  ملعاني  املباشر  التفسير 

احملمول والكمبيوتر احملمول وغيرها قد تؤدى 

إلى تقليل االبتكار والذكاء لدى الطفل، واعتياد 

الطفل اإلجابات اجلاهزة مبجرد الضغط على 

ويقلل  التفاعلية،  الشاشة  أو  املفاتيح  لوحة 

حل  في  منهجية  بصورة  الطفل  تفكير  من 

الرياضة؛ مما  عن ممارسة  وعزوفه  املشكالت، 

واالنفعالي. يؤثر على منوه اجلسمي 

استخدام  يؤثر  أخرى،  ناحية  ومن 

على  طويلة  ولفترات  احلديثة  التكنولوجيا 

صحة الطفل، وعلى عموده الفقري خصوصًا 

والسمنة  البدانة  انتشار  وزيادة  الرقبة  منطقة 

بني األطفال نتيجة قلة احلركة. ويتوالى البحث 

حالّيًا لدراسة خطورة تعرض الطفل في سن 

مبكرة لإلشعاعات واملوجات الكهرومغناطيسية 

الصادرة عن هذه األجهزة على اجلهاز العصبي 

والنفسي للطفل، وهناك حتذيرات حول تأثير 

املخ خصوصًا  على  السلبي  الهاتف احملمول 

من  املنبعث  فاإلشعاع  التكوين.  مرحلة  في 

شاشة التلفاز يزيد من نشاط النصف األمين 

من الدماغ على حساب النصف األيسر؛ مما 

وتركيزه  الطفل،  انتباه  إضعاف  إلى  يؤدي 

ومستوى احتماله لإلحباط واالكتئاب، ويسبب 

التحليل،  على  وقدرته  ذاكرته  في  تراجعًا 

عواطفه. على  والسيطرة 

وكثير من البرامج والفيديوهات واملسلسالت 

التكنولوجية  الوسائط  تنقلها  التي  واألفالم 

تنقله من قيم وأخالقيات مغايرة  احلديثة وما 

لثقافة مجتمع الطفل الذي نشأ فيه يؤثر سلًبا 

في تكوين شخصيته.

فكيف يتعامل اآلباء واألمهات واملعلمات مع 

استخدام الطفل للتكنولوجيا احلديثة كالهواتف 

الذكية واحلواسيب اللوحية واحملمولة، وإدمانه 

لها لفترات طويلة؟

عزيزي األب ... عزيزتي األم واملعلمة 
نعزلهم  أو  أبناءنا  مننع  أن  نستطيع  لن 

واقعًا  صارت  فقد  التكنولوجيا  استخدام  عن 

العصر  طبيعة  بحكم  منه  مهرب  ال  مفروضًا 

ومتغيراته ... لكننا يجب أن نركز على اإلفادة 

من املزايا التي حتملها، وتقليل آثارها السلبية 

طويلة..  لفترات  استخدامها  على  يترتب  وما 

وذلك من خالل:

الطفل  يتعرض  أال  الأوىل:  النصيحة 

السنة  ونصف  السنتني  دون  ما  وخصوصًا 

الستخدام الهاتف احملمول واحلاسوب احملمول 

استخدام  حال  وفي  )التابلت(،  اللوحي  أو 

ميكن  للتكنولوجيا  سّنًا  األكبر  األطفال 

معهم  أحدهما  أو  كليهما  الوالدين  مشاركة 

جو  وجود  لضمان  املختلفة  التطبيقات  في 

اجتماعي تفاعلي معهم؛ مما يثرى استخدام 

األطفال للتكنولوجيا ويفيد في تنمية مهاراتهم 

نضج  في  ويسهم  واالنفعالية  االجتماعية 

. تهم شخصيا

النصيحة الثانية: حتديد ساعات مخصصة 

من  الكثير  وتقترح  األجهزة،  هذه  أمام  للطفل 

كما  يومّياً،  ساعتني  على  تزيد  أال  الدراسات 

ميكن حتديد ساعات ال ميكن للطفل استخدام 

التكنولوجيا فيها كوقت العشاء أو قبل النوم 

حتى ال يتأثر اجلهاز العصبي للطفل سلباً.

يشاهده  ما  متابعة  الثالثة:  النصيحة 

أو  برامج  أو  ألعاب  من  الطفل  يستخدمه  أو 

مسلسالت أو تطبيقات تكنولوجية، واستبعاد 

الغريبة  أو  املناسبة  غير  والبرامج  التطبيقات 

النقاش  أسلوب  واتباع  وتقاليدنا،  عاداتنا  عن 

الصواب  مفاهيم  لتعليمه  الطفل؛  مع  واحلوار 

واخلطأ.

واألمهات  اآلباء  على  الرابعة:  النصيحة 

املختلفة،  األطفال  ميول  دعم  واملعلمات 

الهوايات،  هذه  ممارسة  على  وتشجيعهم 

ودفعهم لتنميتها، كالعزف على آلة موسيقية، 

أو الرسم، أو الغناء ؛ لتعزيز الشعور بأهمية 

وفوائدها. الهوايات  هذه 

اآلباء  يقوم  أن  يفضل  الخامسة:  النصيحة 

البرامج  باستخدام  املعلمات  أو  واألمهات 

يستخدمها  أن  قبل  وجتريبها  والتطبيقات 

البرامج  باستخدام  أيضًا  وينصح  األبناء، 

وأفالم  كبرامج  للطفل  املفيدة  والتطبيقات 

والكتابة  القراءة  الطفل  تعليم  وتطبيقات 

وفوائد.  مزايا  من  لها  ملا  واحلساب 

النصيحة السادسة: أن يقلل اآلباء واألمهات 

واملعلمات أنفسهم من االنشغال بالتكنولوجيا 

أن  فعليهم  األطفال،  مع  التعامل  أثناء  في 

من  منهم  األطفال  يشاهده  ما  إلى  ينتبهوا 

إدمان  فى  سببًا  يكونوا  ال  حتى  سلوكيات؛ 

أن  دراسة  وجدت  فقد  للتكنولوجيا،  أطفالهم 

يشتكون  األمريكيني  األطفال  من   %52 نسبة 

من إدمان آبائهم للتكنولوجيا وانشغالهم بها.

العربية،  األسر  فى  انتشرت  الظاهرة  وهذه 

فنجد بعض اآلباء يقودون سياراتهم واألطفال 

فى  الوقت  أغلب  منشغلون  وهم  بجانبهم، 

الطفل  الهاتف احملمول، وال يجد  احلديث فى 

من يستمع له أو يحاوره؛ مما يسهم بدوره فى 

تقليد الطفل لهم، وحتوله مستقباًل إلى مدمن 

للتكنولوجيا.



يرفعون شعار »تمكني الطفل العربي
يف عصر الثورة الصناعية الرابعة«

برعاية صاحب السمو امللكي األمير طالل 

بن عبد العزيز، رئيس املجلس العربي للطفولة 

والتنمية، عقدت أعمال املائدة املستديرة »متكني 

الصناعية  الثورة  عصر  في  العربي  الطفل 

الرابعة«، التي نظمها املجلس العربي للطفولة 

العربية  الدول  جامعة  مع  بالتعاون  والتنمية 

)إدارة املرأة واألسرة والطفولة( وبرنامج اخلليج 

العربي للتنمية »أجفند« واملجلس األعلى للثقافة 

السياسية  للدراسات  احلوار  ومركز  املصري 

بالقاهرة. واإلعالمية، وذلك في مارس 2018 

كان الهدف من املائدة املستديرة هو متكني 

الصناعية  الثورة  عصر  فى  العربى  الطفل 

من  عدد  ومناقشة  بحث  خالل  من  الرابعة، 

املفاهيم واملكونات املعرفية والعلمية، مع األخذ 

لهذه  واالجتماعي  الفكرى  البعد  االعتبار  في 

تأثيرها  حيث  من  اجلديدة  الصناعية  الثورة 

على البنية املفاهيمية للطفل العربى وبالتالى 

االجتماعي.  والعدل  املواطنة  على  تأثيرها 

وقد ناقشت املائدة املستديرة - على مدي 

الطفل  هي:  رئيسة  محاور  ستة   - يومني 

العلمى،  والتفكير  والطفل  والتكنولوجيا، 

والطفل وتعليم الفلسفة واملنطق، والفن مدخل 

واملواطنة؛  الطفل،  عند  اإلبداع  وتنمية  للتعلم، 

وذلك الرتباط هذه احملاور بعملية التنشئة التى 

متغيرات  استيعاب  من  العربى  الطفل  متكن 

والتكنولوجية  العلمية  الصناعية  الثورة 

احمليطة، واملتمثلة فى ذلك التقدم الهائل الذى 

أحرزته الثورة الصناعية الرابعة، وكذلك متكني 

االستفادة  من  الطفل  تنشئة  ووسائط  وسائل 

والتكنولوجية،  العلمية  الثورة  هذه  نتائج  من 

واإلنسان  املجتمع  على  تأثيرها  مع  والتعامل 

والتعليم. والتربية 

عمل  أوراق  عشر  املستديرة  املائدة  ضمت 

إلى  مجملها  في  تطرقت  ريادية،  ومبادرات 

أهمية الربط بني هذه املكونات للعمل من أجل 

التالي:  النحو  على  للمستقبل،  الطفل  إعداد 

محور الطفل والتكنولوجيا:
بية  ال�ت وزير  الجمل  يرسى  الدكتور  قدم 

بعنوان  عمل  ورقة  الأسبق  المرصي  والتعليم 

خاللها  تعرض  التكنولوجية«  والثورة  »الطفل 

الثورة الصناعية من مهارات، أو ما  ملتطلبات 

القرن احلادي والعشرين  يطلق عليها مهارات 

النقدى،  والتفكير  املركبة،  املسائل  حل  وهى: 

عرض : إيمان بهى الدين   
رئيس حترير مجلة خطوة
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املجلس العربي للطفولة والتنمية وأربع مؤسسات تنموية

سيكون  المستديرة  المائدة  موضوع 

وع مستمر يهدف إىل وضع  بداية لمرسش

تقديمها  يجب  ي 
ال�ت والآليات  الرؤى 

ي من التعامل مع  ن الطفل العر�ب لتمك�ي

الرابعة  الصناعية  الثورة  مقتضيات 

كونّياً.  وعياً  باعتبارها 
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اآلخرين،  مع  والتعاون  الناس،  وإدارة  واإلبداع، 

القرارات،  واتخاذ  واحلكم  العاطفي،  والذكاء 

والتوجه للخدمة، والتفاوض، واملرونة املعرفية... 

مبا  التعليمي  النسق  تعديل  بأهمية  مطالبًا 

املتطلبات. هذه  مع  يتوافق 

ى  البح�ي جيفارا  الدكتور  قدم  حني  في 

حول  عرضاً  الصطناعي  الذكاء  مجال  ي 
�ن الخب�ي 

»الذكاء الصطناعى«، موضحًا مفهومه وأنواعه 

أن  علينا  أنه  ومؤكدًا  وحتدياته،  وتطبيقاته 

املوجة اجلديدة من  لهذه  إما االنضمام  نختار 

موجات احلضارة اإلنسانية لنمارس احلق في 

عنها   نتخلف  أن  وإما  باملستقبل،  االستمتاع 

فاتنا. ما  على  فنتحسر 

محور الطفل والتفكري العلمي:   
يف قنديل الأستاذ بجامعة  الدكتور �ش قدم 

التعليم  »مبادرة  بعنوان  ورقة  سكندرية  الإ

بداعي للعلوم« تناولت شرحًا ملبادرة التعليم  الإ

اإلبداعي التي متت في إطار البرنامج املصري 

والتعليم،  التربية  وزارة  برعاية  التعليم  لتطوير 

األسلوب  استخدام  على  التجربة  وتقوم 

املرحلة  في  لألطفال  العلوم  لتعليم  القصصي 

االبتدائية.

الزيات  نيللي  الدكتورة  قدمت  حني  في 

بعنوان  ورقة  والتعليم  بية  ال�ت وزير  مستشار 

ي 
�ن الطفل  عداد  لإ والتعليم  بية  ال�ت »رؤية وزارة 

أشارت  التي  الرابعة«،  الصناعية  الثورة  عرص 

خاللها إلى رؤية الوزارة في إرساء منظومة توفر 

التعليم للجميع، من خالل نظام تعليمى جيد، 

متعلمني  ويخلق  الدولية،  املعايير  مع  يتوافق 

والتفكير  التعلم  يستطيعون  متحمسني 

احمللية  العمل  سوق  فى  واملنافسة  واالبتكار 

والدولية، مع تغيير جذرى فى املبادئ وسياسات 

التعليم؛ حيث ستلعب التكنولوجيا دورًا محورّيًا 

ملساندة املعلم، وجعل التعلم داخل الفصل أكثر 

الطالب. بواقع  اتصااًل  وأقوى  فاعلية، 

محور الطفل وتعليم الفلسفة واملنطق: 
بية  ال�ت أستاذ  نجيب  كمال  الدكتور  قدم 

»تعليم  بعنوان  ورقة  سكندرية  الإ بجامعة 

على  خاللها  أكد  التي  للأطفال«،  الفلسفة 

يولد  الطفل  بأن  وهبة  مراد  الفيلسوف  مقولة 

النظريات  مجموعة  عرض  حيث  متفلسفاً، 

الفلسفة  تعليم  حول  تدور  التي  العلمية 

وكيف  تعليمها،  وأساليب  وأهدافها،  لألطفال، 

ميكن أن تفتح آفاقًا جديدة من خالل تطبيق 

العربية.  املدارس  في  تعليمها 

محور الفن من أجل التعلم: 
أستاذ  نسيم  محمود  الدكتور  ورقة  أما 

تناولت  فقد  الفنون،  بأكاديمية  الفن  فلسفة 

موضوع »الطفل والمرسح«، التي رصد خاللها 

املتعلقة  واإلجرائية  الفكرية  التصورات  بعض 

مبسرح الطفل، وطرح قضية التأسيس املتجدد 

والفنية. التنظيمية  لبنيته  واملغاير 

مرسي  فت  م�ي الدكتورة  عرضت  حني  في 

رئيسة المركز القومي لثقافة الطفل تجربة المركز 

في نشر مفاهيم القرن احلادي والعشرين، وبناء 

شخصية الطفل ومهاراته اإلبداعية.

محور اإلبداع: 
أستاذ  سنة  أبو  م�ن  الدكتورة  خصصت 

شمس  ن  ع�ي بجامعة  ية  ن نجل�ي الإ اللغة  تعليم 

تدريس  مركز  بها  قام  جتربة  لعرض  ورقتها 

عني  بجامعة  التربية  بكلية  اإلجنليزية  اللغة 

نسق  تأسيس  ضرورة  على  للتأكيد  شمس 

اإلبداع. على  يعتمد  جديد  تعليمى 

محور املواطنة: 
التنمية  خب�ي  صموئيل  نبيل  الدكتور  قدم 

والمواطنة«  »الطفل  بعنوان  ورقة  الجتماعية 

حركة  باعتبارها  املواطنة  مفهوم   علي  ركزت 

في  املواطنني  حرية  من  ومستمدة  مستمرة 

العام  الصالح  لتحقيق  والتفاعل  املشاركة 

الورقة  عرضت  كما  وأوطانهم،  للمواطنني 

تساؤالت ملحة في العالقة بني الثقافة واملواطنة 

والطفل، منتهية بأهمية إحداث تغيير وتطوير 

ينعكس  مبا  االجتماعية  التنشئة  عملية  في 

إيجابّيًا على مجموعة القيم واملرتكزات مبا في 

املواطنة. ذلك 

رئيس  نائب  طلعت  محمد  الدكتور  وقدم 

علمية  والإ السياسية  للدراسات  الحوار  مركز 

الجتماعي  التواصل  »وسائل  بعنوان  ورقة 

ركز  الجدلية«  العلقة  ي 
�ن قراءة  والمواطنة.. 

خاللها على اإليجابيات والسلبيات فى العالقة 

بني التواصل االجتماعى واملواطنة، مشددًا على 

أهمية أن تكون هناك مسئولية للدولة واملجتمع 

فى تأسيس مشروع قومى متكامل للمواطنة.

وكان قد افتتح أعمال املائدة املستديرة كل 

املجلس  عام  أمني  البيلوي  الدكتور حسن  من 

العربي للطفولة والتنمية، والأستاذ محمد عبد 

الحافظ رئيس اإلدارة املركزية للشعب واللجان 

باملجلس األعلى للثقافة، والأستاذ عمران فياض 

الدول  بجامعة  والطفولة  واألسرة  املرأة  بإدارة 

رئيس  نائب  طلعت  محمد  والدكتور  العربية، 

واإلعالمية،  السياسية  للدراسات  احلوار  مركز 

على  االفتتاحية  كلماتهم  عبر  عبروا  الذين 

اهتمامهم بقضية متكني الطفل العربي في ظل 

الثورة الصناعية الرابعة، وما يتبعها من تغيرات 

في مجال التربية وميادين احلياة بأكملها؛ األمر 

الذي يحتاج إلى بناء نسق جديد للتنشئة يطلق 

طاقات عقل الطفل في التفكير الناقد واإلبداع. 

وانتهت المائدة بمجموعة من التوصيات من 

ن  تمك�ي عل  العمل  ي 
�ن الستمرار  أهمية  أبرزها 

الرابعة  الصناعية  الثورة  ي عرص 
ي �ن العر�ب الطفل 

من أجل أن نجعل أطفالنا مستعدين لهذه الثورة 

أن  الطفل لبد  تنشئة  وأن  بفرصها ومخاطرها، 

ابطة،  وم�ت متكاملة  مفاهيمية  بنية  ي ضوء 
�ن تتم 

وأن القيم والقدرات المطلوب تنميتها لبد أن 

تشكل من جديد، وذلك وفق نسق فكري جديد 

والثورة  الطفل  ن  ب�ي عضوية  لعلقة  يؤسس 

. ي
كو�ن إطار وعي  ي 

�ن الرابعة  الصناعية 

جديد  مفهوم  الرابعة  الصناعية  الثورة 

المنتدى  مؤسس  شواب  كلوس  أطلقه 

القتصادي العالمي، ليع�ب عن مرحلة جديدة 

والنانو  التكنولوجيا  ي 
�ن هائلة  بطفرة  ن  تتم�ي

رابعة؛  فكرية  ثورة  يصاحبها  تكنولوجي، 

ي قادر عل الستمرار 
نسا�ن باعتبار أن الفكر الإ

ي التعامل مع المعلوماتية والثورة الصناعية 
�ن

ومنتجاتها. الرابعة 



الدودة دودي

العب وتعلَّمْ

الخامات املستخدمة :
بواقي أقمشة / فيبر أو قطن للحشو / خيط وإبرة / قلم رصاص/ 

مقص / غطاء زجاجتي مياه / حبات من اخلرز أو احلصى الصغير 

/ باترون اللعبة / شريط الصق.

طريقة صنع اللعبة:
1. ضع باترون كل جزء من أجزاء الدودة فوق القماش وارسم حدوده.

سوسن رضوان  
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العدد ٣٣ - 2018 42

اصنع .. العب .. تعلم

2. قص على بعد سنتيمتر واحد من خطوط الرسم.



6. لف الفيبر حول غالفي الزجاجات ، واحُش به اجلزء، ثم أغلق 

الفتحة.

7. خصص أحد األجزاء لعمل الرأس، وحدد العيون والفم بالشكل 

الذي حتبه.

8. ثبت األجزاء بعضها إلى جوار بعض بواسطة اإلسكوتش ... 

اللعب. وابدأ 

ترك جزء  مع  باخلياطة،  لكل جزء  املخصصة  القطع  بني  3. صل 

خالله.  من  للحشو  مفتوح 

4. اقلب اجلزء، وثبت قطعة سكوتش على كل طرف منه.

5. قم بتعبئة أحد غطاءي زجاجات املياه باخلرز أو احلصى الصغير 

)إلحداث صوت عند التحريك(، ثم ضع الغطاء اآلخر فوقها، وأغلق 

بينهما بشريط الصق.
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حساب امللكني

ريان ...طفل السنوات الخمس الولد المثاىل 

زم ذو سلوك مثاىل..  دائماً.. هادئ الطباع ومل�ت

يجلس  ما  ودائماً  ح،  ال�ش أثناء  ي 
�ز يتحدث  ال 

إيجابية  برغم  االنتباه.  ويحاول  ز  ْ الذراع�ي مغلق 

هذا  الأن  استنكارى  أصاب  فإنه  هذا  سلوكه 

ليس سلوك طفل ذي خمس سنوات يملأ حياته 

قصته: وإليكم  والشقاوة.  والحيوية  النشاط 

بدأت أتكلم معه فالحظت حتفظه فى الكالم 

والردود حتى في أثناء النشاط احلر فى حديقة 

يقف  وأحيانًا  شديد  بحرص  يلعب  األلعاب.. 

دون لعب حتى ال تتسخ مالبسه.

على  املضبوطة  التصرفات  هذه  استنكرت 

رجاًل  فيه  يروْن  الذين  زمالئى  باقى  عكس 

ومحترماً. ناضجًا  صغيرًا 

ألنى  اجتاهه  يقلقنى  بداخلى  ما  شيئ 

درست طبيعة هذه املرحلة من االنطالق والبراءة، 

وجعلنى أفكر ِلَم كل هذه القيود والتحفظات.

طلبت مقابلة األم وحتدثت معها، وأخبرتها 

الفخر  مبنتهى  ترد  ألجدها  داخلى  في  مبا 

قائلة:  إجنازًا  تعتبره  الذى  بهذا  والسعادة 

إنها حتاسبه حساب امللكْي، حتى إنها تضع 

املنزل،  بخارج  وهى  علمه  دون  مراقبة  كاميرا 

وتعلمه أن لها عيونًا في كل مكان وتراه، وإذا 

جاوز األوامر تتصل به وال تسمح له بأى خطأ 

قابًا شديداً. ـ ـ قابل عـ ـ ـ ـ ولو صغيرًا ألن فى املـ

املثالية  هذه  بأن  مناقشتها  بدأت  عندها 

غير مطلوبة، فالبد أن تكون لديه مساحة من 

احلرية اآلمنة التى تسمح له باخلطأ ليتعلم من 

خطئه ويخرج طاقته املكبوتة فى حركات غير 

قطعة  ليس  فهو  وغيرها،  كالشقاوة  محسوبة 

شطرجن.

دعوة  كالمى  أن  فى  حاسمًا  ردها  كان 

للفوضى، وأنها ترسم فى خيالها صورة البنها 

الطبيب امللتزم، فهى أيضًا لم تترك له مساحة 

للتفكير فى اختيار مستقبله، فهى تشترى له 

أغلى املاركات واأللعاب، وتدخله أغلى املدارس، 

والبد أن يكون املقابل االلتزام واملثالية لتحقيق 

عن  النظر  بغض  أّمًا  بوصفها  هى  حلمها 

مشاعره. وعن  إرادته 

هذا،  مقالى  فى  أوضحه  أن  أود  وما 

أحد  هى  والشقاوة  واألخطاء  املشاغبة  أن 

مرحلة  طبيعة  وهى  الطفل،  عند  االحتياجات 

طارئة. حالة  وليست 

وهذه طبيعة خلقتنا وفطرتنا، لكن الفيصل 

هو النسبية، فكلما زادت نسبة اخلير بداخلنا 

كنا أكثر إيجابية لكننا فى اآلخر لسنا مبالئكة. 

بسمة ماهر محمد  
معلمة رياض أطفال - مصر
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مهمة األم واألب 
التوجيه والحماية 
وليس العقاب فقط
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الداخلية  الرغبة  هو  الفيصل  أن  كما 

من  البد  لذلك  اخلارجي؛  الفرض  وليس 

السماح ألنفسنا باألخطاء ولنسامحها واال 

نفسى. مرض  إلى  احلال  انقلب 

إلى  تنظر  معلمة  بوصفي  رسالتى 

كثيرة  مناذج  وأرى  اخلارج  من  القضية 

داخل  ا مبا  اهتمَّ وأم  أب  إلى كل  أمامى.. 

اخلارجية.  التصرفات  وليس  الطفل 

ما  وإال  وصوابًا  خطأ  ليست  فاحلياة 

واألخير  اخلير  بها  احلياة  معضلة،  كانت 

وفيها ما ظاهره خير  والشر واألقل شرّاً، 

والعكس.  شر  وباطنه 

رأى  تأخذوا  أن  على  احرصوا  لذا 

أبنائكم وتعملوا به، وتضعوهم فى مواقف 

لألعلى.  بهم  وتدرجوا  سنهم،  قدر  على 

اجعلوهم هم من يختارون بإرادتهم النظام 

من  مساحة  ترك  بعد  وذلك  والفضيلة؛ 

اخلطأ. فى  والوقوع  والتفكير  التجربة 

هى   - األمر  ولى  عزيزى   - مهمتك 

التوجيه، ثم ترك حرية االختيار.. مهمتك هى 

أن تتركه يجرب وحتميه إذا وقع فى اخلطأ 

وليس عقابه ونهره، رمبا جنعل العقاب فى 

حالة التكرار املتعمد أو التجاوز، لكن ليس 

هو األساس فى عالقتنا بأبنائنا.

تذكر أنه لن يستمر طفالً، ولن  تستمر 

أنت األب الشاب القوى.

الطفل،  حرية  كبت  من  أيضًا  واحذر 

فستخرج يومًا ما، ولكن ألن الكبت سلبى 

ال تنتظر أن تخرج بإيجابية وليس املقابل 

ترويضها  ولكن  الفوضوية،  احلرية  ترك 

املناسبة. باألساليب 

عضله  ويشتد  يكبر  حي  الفيصل 

وتكبر أنت بالسن، ولن تكون لك السيطرة 

االختيار،  حكيم  شخصًا  جتده  أن  عليه 

بإرادته. اختياره  هى  والفضيلة 

وقتها أقول لك: تصفيق ... لقد جنحت 

فى تربيتك.



فصول،  عشرة  إلى  الكتاب  هذا  وينقسم 

والببليوجرافيا  واخلامتة  املقدمة  إلى  باإلضافة 

واملراجع وجميعها مراجع أجنبية حديثة، ويبلغ 

مبوضوع  متامًا  مرتبطة  مرجعًا   )60( عددها 

الكتاب.

لفصول  موجزًا  عرضًا  يلي  فيما  ونقدم 

الكتاب: 

أهمية  لتوضيح  الأول  الفصل  يتصدى 

اللعب للبالغني واألطفال، مبينًا أهمية ممارسة 

اجلميع للعب وحتميته لتحقيق النمو مبختلف 

وأبعاده.  جوانبه 

ي فيحاول اإلجابة عن سؤال 
أما الفصل الثا�ن

مهم حول ماهية اللعب وتعريف القارئ به.

تفصيلّيًا  شرحًا  الثالث  الفصل  ويقدم 

مساعدة  للبالغني  بها  ميكن  التي  للطريقة 

اللعب. على  األطفال 

ي الفصل الرابع تشرح الطريقة التي يقدم 
و�ن

في  لألطفال  خاصة  مساعدة  البالغون  بها 

التالية  الفئات  مساعدة  طرق  وتشرح  لعبهم، 

األطفال: من 

1- الطفل املريض.

2- األطفال ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة.

3- تقدمي احلماية للطفل في أثناء اللعب.

4- الطرق املختلفة لعالج الطفل ومن أهمها:

- مدخل التحليل النفسي.

- العالج غير املوجه.

- املداخل املتشكلة أو التركيبية في العالج 

باللعب.

النظريات  يأتي شرح  الخامس  الفصل  ي 
و�ن

وهي  الطفولة،  لعب  عاجلت  التي  املختلفة 

على:  ركزت  التي  النظريات 

- الفصل بني العمل واللعب.

- اإلعداد حلياة البالغ.

- التأكيد على أن اللعب يساعد على النمو 

والتطور االجتماعي واالنفعالي والتعلم.

- التأكيد على أن اللعب يساعد على النمو 

والتطور العقلي/ املعرفي والتعلم.

وقد خلصت أهم النظريات التي تؤكد على 

اللعب، وقدمت أهم وأبرز الرواد أصحاب هذه 

النظريات في اململكة املتحدة وهم: 

 – Froebel - )1782 - 1862( فروبل )1(
))1862  -1782

عرض

د. ليلى كرم الدين  
كلية الدراسات العليا للطفولة 0 جامعة عني شمس - مصر
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* الكتاب تأليف: تينا بروس، وترجمة ليلى كرم الدين، وإصدار املركز القومي للترجمة عام 201٨.

ن عن الأطفال الصغار سواء الأرسة أو  الهدف الأساسي لهذا الكتاب هو تعريف جميع المسئول�ي

ة لمساعدة  الكب�ي بالأهمية  بوية والجتماعية  ال�ت المؤسسات  ، أي مختلف  ن المعلم�ي أو  ن  بوي�ي ال�ت

بممارسته  لهم  والسماح  اللعب  المبكرة( عىل  الطفولة  ي مرحلة 
�ن الأطفال  )أي  الصغار  الأطفال 

ي مقدمته فإن 
ة ممكنة، سواء كان اللعب الحر أو اللعب الهادف.  وكما يوضح الكاتب �ن لأطول ف�ت

ضافة  السبب وراء ذلك هو ما يقدمه اللعب من مساهمة مهمة لنمو الطفل وتطوره العام. بالإ

ن وتشجيع  إىل ذلك يؤكد الكتاب عىل الأهمية العملية للعب، ويوضح أهم الطرق الصحيحة لتمك�ي

الأنواع المختلفة من اللعب وطرق استخدام المصادر المتوفرة لتطوير اللعب.

مساعدة األطفال الصغار على اللعب*
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 –  )1931  -  1860( مكميالن   )2(
)1860  –  1934  Mcmillan(

 Isaacs(  –  )1948  -1885( إيزكس   )3(
)1885  –  1948

فصل  وهو  السادس  الفصل  عالج  وقد 

أدوات  وعمل  للعب  أماكن  خلق  طرق  متوسع 

التالية:  األماكن  في  وذلك  اللعب، 

ل / البيت: سواء في األماكن املوجودة  ن )أ( الم�ن

أسفل األشياء، أو عن طريق إعادة تنظيم األثاث 

وراء املقاعد، وإقامة أركان أو تغطية األماكن أو 

داخل الصوانات وأسفل »الساللم« واألدراج. أو 

في  اللعب  أو  الشاطئ  على  أو  احلديقة  في 

املجموعة األكبر - عن طريق إقامة منزل/ بيت 

أو حجرة طعام أو غرفة أو حجرة معيشة أو 

منطقة  أو  واملياه  الرمال  لعب  أو  النوم  غرفة 

الكتلة أو اللعب باخلارج، سواء عن طريق:

أسوار التسلق. 

أو منحدر من احلشائش.

أو أحواض التجديف.

أو  بالدراجات  أو  باخلارج  الرمال  حفرة  أو 

الهادئ. اللعب  أماكن  في 

وشرح  معاجلة  تتم  السابع  الفصل  ي 
و�ن

األدوات  سواء  وأدواته،  اللعب  موضوع 

البالستيكية أو اخلشبية. وتتم معاجلة وشرح 

املالبس  ارتداء  بينها  ومن  اللعب  أدوات  أهم 

لعب.  أدوات  بوصفها 

اإليقاعات  لشرح  الثامن  الفصل  ويتصدى 

املختلفة للعب، وشرح دور البالغني في مساعدة 

األطفال على االنطالق عن طريق حمايتهم من 

التدخل واإلعاقة، وتقدمي أدوات اللعب والتحدث 

مع األطفال وتوسيع »الدور« أو »القيمة« معهم.

ومن اجلدير باملالحظة أن مؤلف الكتاب قد 

أعد جدواًل زمنّيًا وروتينًا يومّيًا للعب، سواء في 

موقف اجلماعة أو في املنزل.

أما الفصل التاسع من فصول الكتاب فيقدم 

طرق  أهم  األطفال  مع  واملتعاملني  للعاملني 

أو  اللعب وتقديره، وتقدمي اإلرشادات  مالحظة 

وحتليله. اللعب  ملالحظة  اإلرشادية  اخلطوط 

كما أعدت وقدمت استمارة إرشادية  جيدة 

عن  لذلك،  عملية  أمثلة  في  اللعب  ملالحظة 

طريق تقدمي استمارة مالحظة خاصة ببعض 

مرشداً. باعتبارها  األطفال 

باإلضافة إلى ذلك، قدم عددًا من االقتراحات 

وأخرى لبعض العلماء لطريقة مالحظة اللعب 

وتقديره.

عرض  متَّ  والأخ�ي  العارسش  الفصل  ي 
و�ن

املبكرة  »الطفولة  مبقرر  اخلاصة  التفاصيل 

ولعبها«، سواء محتوى املقرر أو السياق الذي 

يقدم به في مختلف املقررات التي تعالج وتقدم 

وهي:  املرحلة  هذه  في 

- اللغة والقراءة والكتابة. 

- الرياضيات.

- الفنون - وهي:

- الفن ثنائي وثالثي األبعاد.

- املوسيقى.

- معرفة العالم وفهمه.

- النمو والتطور البدني.

الذاتي  أو  الشخصي  والتطور  النمو   -

واالجتماعي.

الطفل  لعب  وتقدير  مالحظات  استخدام   -

املقرر. لتخطيط 

وشاملة  جيدة  خامتة  تقدم  النهاية  وفي 

املهم  ومن  واحدة.  صفحة  في  للكتاب 

الفوتوغرافية  الصور  أن  مالحظة  والضروري 

واألعمال الفنية املهمة واملعبرة قد أكملت نص 

األطفال  »مساعدة  كتاب  جعل  مما  الكتاب؛ 

األهمية  وبالغة  قيمة  إضافة  اللعب«  على 

دارس.          أي  ملكتبة 



ثورة فى كتب ما قبل املدرسة

كتب  صناعة  فى  حقيقية  ثورة  فبدأت 

عدد  أكبر  إشراك  إلى  تهدف  األطفال،  صغار 

من احلواس فى التعامل مع الكتاب، وذلك كما 

األولى  األيام  منذ  اللعبة  مع  حواسه  تتعامل 

ملجيئه إلى هذا العالم . وبذلك أصبح الكتاب 

تنشأ  إلى صديق  وحتول  للطفل،  جذبًا  أكثر 

منافسًا  جعلته  حب  عالقة  الطفل  وبني  بينه 

قوّيًا للشاشات اإللكترونية؛ ألن الطفل أصبح 

يعقوب الشارونى  
كاتب أطفال - مصر

، يتلّقى بها الصور  حواس الطفل هى الوسائل الخارجية لجهاز الطفل العص�ب

المحسوسة الُمختلفة للعالم الذى يُحيط به. و�ف ضوء التأكيد من ُعلماء النفس 

ف وطفل الروضة �ف اكتساب المعرفة والنمو العقىل  بية عىل دور حواس الحض�ي وال�ت

والسلوىك، بدأت ُكتب ما قبل المدرسة تبتعد عن شكل الُكتب الموّجهة إىل الأطفال 

وذلك  الخمس«؛  بالحواس  »القراءة  نُسميه  أن  يُمكن  ما  مع  لتتالءم  سّناً،  ك�ب  الأ

لجذب المزيد من الأطفال إىل ُحب الكتب والهتمام بالقراءة. 
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يتعامل معه بحواس يستحيل أن يستخدمها 

مثل  الرقمية،  الشاشات  بسلبية  يراقب  وهو 

حواس اللمس والشم بل التذوق أيضًا للتعرف 

والثقيل  واخلفيف  واخلشن،  الناعم  على  مثاًل 

بل الساخن والبارد، والنظر أيضًا إلى تقدير 

السرعات  بل  واألحجام  باملسافات  اإلحساس 

االفتراضية. وليست  احلقيقية 

وهكذا تطورت صناعة كتب صغار األطفال، 

ليصبح التركيز فيها على التجسيم والتحريك 

وذلك  والرائحة؛  وامللمس  واألصوات  واألضواء 

احلفز  فى  رئيسًا  دورًا  الطفل  حواس  إلعطاء 

الكتاب.  على ُحب 

لوحظ  التكنولوجية،  الثورة  لهذه  ونتيجة 

تزايد إقبال »كل« األطفال بشكل غير مسبوق 

على الُكتب املوّجهة لسن ما قبل املدرسة. إنها 

يتعلّموا  لم  أطفااًل  لُتناسب  إبداعها  متَّ  ُكتب 
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ليس  األطفال،  يقرؤها  ُكتب   .. بعد  القراءة 

أو  صفحاتها  برؤية  بل  وحدها،  بالكلمات 

وتظهر،  تختفى  وتتحرّك،  تتجّسم  منها  أجزاء 

وباللمس باألصابع، وباالستماع إلى املوسيقى 

واألصوات والكلمات، بل بالشم ورؤية األضواء 

األطفال  ُيدرك  الوسائل  فبهذه  وتتغير،  تلتمع 

ُيْبِدعون. ثم  ويتعلّمون،  ويستطلعون،  العالم، 

لقد كانت ُكتب األطفال لعمر أقل من ست 

سنوات، تعتمد فى ُمعظمها على الرسوم فقط، 

أو على الصور والرسوم التى ُتاورها كلمات 

ا نطلق على هذه الُكتب اسم »ُكتب  قليلة، وُكنَّ

الصور«. لكن هذه الُكتب لم تكن ُتتيح للطفل 

فقط.  البصر  بحاسة  إال  معها  يتعامل  أن 

وحتى فى هذا املجال، فإنها لم تكن تستخدم 

أهم العناصر التى تذب حاسة البصر، مثل 

واحلركة. التجسيم 

فى  قبل عشرين سنة،  فإنه،  السبب  لهذا 

مكتبات  فى  نكن جند  لم  وأمريكا،  أوربا  دول 

بيع ُكتب األطفال، إال أقل من 10% من مجموع 

الُكتب املعروضة موّجهة لسن ما قبل املدرسة، 

على الرغم من االتفاق على أن السنوات األولى 

ة فى إنشاء عالقة  من ُعمر الطفل هى احلاسمـ

ُحب بني الطفل والكتاب.

َمْن  أنَّ  عن  تفصح  احلقيقة  هذه  وكانت 

يشتركون فى تقدمي كتاب الطفل، لم يكونوا قد 

لتقدمي  والوسائل  األشكال  أفضل  إلى  وصلوا 

ملختلف  ُيعطى  الذى  باألسلوب  الُكتب،  هذه 

حواس الطفل املشاركة فى التفاعل مع الكتاب.

ولكن املُشاركني فى تقدمي الُكتب، من مؤلفني 

أن  يلبثوا  لم  وناشرين،  ورّسامني  وُمصّممني 

أدركوا الدور األساسى ملختلف حواس الطفل 

فى التعامل مع الكتاب، حتى إننا نالحظ اآلن، 

فى كل املكتبات الُكبرى املخّصصة لبيع ُكتب 

الُكتب  نسبة  أن  وأمريكا،  أوربا  فى  األطفال 

إلى  بالنسبة  املدرسة  قبل  ما  لسن  املوّجهة 

مجموع ُكتب األطفال املعروضة، قد وصلت إلى 

ما بني 40 % و50 %، وهو تطّور سريع وُمذهل، 

جاء نتيجة األساليب واألشكال اجلديدة، التى 

جنحت من خاللها هذه الُكتب فى التعامل مع 

ُمختلف حواس الطفل ُمنذ أول سنة من ُعمره.

*    *    *

فى  األساسى  التطّور  هذا  إلى  باإلضافة 

تتعامل  أصبحت  التى  األطفال  صغار  ُكتب 

مع ُمختلف حواسه، فإن هذه الُكتب أصبحت 

تعتمد أيضًا على إعطاء الطفل دورًا إيجابّيًا 



الُكتب  التعامل مع الكتاب. فلم تعد هذه  فى 

تكتفى مبا يتلقاه الطفل بحواسه من الكتاب، 

بل أصبحت تطلب منه القيام بنشاط أو عمل 

ولكى  األسئلة،  من  أنواًعا  عليه  ُتلقى  أو  ما، 

يجد اإلجابة عنها البد أن يتفاعل مع الكتاب، 

ل إضافى منه حتى يكتمل  وُيضيف إليه بتدخُّ

الكتاب. استقباله ملا فى 

الُكتب  هذه  مثل  على  األمثلة  أبرز  ومن 

ُكتب  نشر  دور  ُمعظم  بدأت  التى  وأحدثها، 

الُكتب  لألطفال،  تقدميها  فى  األطفال  صغار 

وبجوار  النص،  خالل  تقدِّم  التى  القصصية 

كل  على  تدل  رسوًما  واألسماء،  الكلمات 

لّما جاء فى النص  ـ شخصية. ويتكرّر الرسم ُك

ذكر هذه الشخصية . وعندما يستمع الطفل 

إلى النص ويرى هذه الرسوم، فإنه يبحث فوق 

صندوق املوسيقى واألصوات املُثّبت إلى ِغالف 

الكتاب، إلى أن يتعرّف على الرسم الذى يدل 

النص،  التى جاء ذكرها فى  الشخصية  على 

فيضغط على هذا الرسم، عندئٍذ يستمع إلى 

العالمة الصوتية أو املوسيقّية التى تدل على 

هذه الشخصية. بهذا يستخدم الطفل، بطريقة 

للبحث  والسمع؛  واللمـس  البصر  إيجابية، 

وشخصيات  الكتاب  مع  فيرتبط  والتعرّف، 

القصة بكل هذه احلواس واألنشطة. باإلضافة 

إلى قيامه بعمل إيجابى يشارك من خالله فى 

الرسم،  عن  يبحث  عندما  النص،  استقبال 

وعندما يضغط على هذا الرسم الذى يدل على 

املوسيقى  صندوق  فوق  الشخصيات  إحدى 

واألصوات. 

بولونيا  معرض  فى  عام  كل  نشاهد  لهذا 

أهم  وهو  بإيطاليا،  األطفال  لُكتب  الدولى 

معرض لُكتب األطفال فى العالم، وفى معرض 

اآلالف  بأملانيا،  للكتاب  الدولى  فرانكفورت 

التى  التى تقترب من األلعاب، أى  الُكتب  من 

تظل  لكنها  اللعبة،  خصائص  من  تستفيد 

أعداد  على  الكتب  هذه  أعداد  بل طغت  كتًبا. 

الكتب التقليدية التى تعتمد على الورق الناعم 

. كما  غير  البعدين ال  ذات  والرسوم  املسطح 

بل  األوراق  من  ليست  ُكتًبا صفحاتها  وجدنا 

غيره  أو  البالستيك  ومن  أحياناً،  الُقماش  من 

من اخلامات مثل »الفوم« فى أحيان أُخرى، أو 

البالستيك الشفاف فى أحيان ثالثة ليستطيع 

جديدة  ألوان  أو  جديدة  صور  تكوين  الطفل 

أخرى. على  صفحة  تنطبق  عندما 

*    *    *

باحلواس  القراءة  فى  الثورة  هذه  لكن 

إلنتاج  احلديثة  التكنولوجيا  وفى  اخلمس، 

كتب صغار األطفال، لم تصل منها إال أصداء 

خافتة إلى العالم العربى، على الرغم من أنها 

أصبحت الوسيلة األساسية إلنشاء عالقة حب 

حقيقية بني أصغر األطفال والكتب، وبالتالى 

القراءة لدى  لتنمية عادة  أصبحت أهم مدخل 

املوجود من مثل هذه  النادر  والقليل  األطفال. 

الُكتب باللغة العربية، صدر عن طريق الترجمة 

عاملية.   نشر  دور  مع  املشترك  والنشر 
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- أال يزيد حجم املقال أو املادة العلمية على ست صفحات A4 )1200 – 1500 كلمة(.

- أن تعتمد األصول العلمية املتعارف عليها في الكتابة للمواد املراد نشرها،

وبلغة عربية مبسطة.  

- يفضل أن تدعم املقاالت املقدمة برسوم وأفكار توضيحية تسهم في تقريب

املعنى للقارئ.  

- املجلة ال تنشر مواد سبق نشرها أو معروضة للنشر في مكان آخر.

- يحق للمجلة أن تطلب إجراء تعديالت شكلية أو شاملة على املواد املقدمة للنشر.

- املجلة غير مسئولة عن نشر كل ما يرد إليها، أو رده في حالة عدم قبوله.

ب املجلة بنشر مراجعات الكتب اجلديدة سواء باللغة العربية أو األجنبية؛ شريطة أال يتجاوز تاريخ صدورها  - ترحِّ

ثالث سنوات سابقة.

- تقبل املجلة عرض الرسائل العلمية )املاجستير أو الدكتوراه( في مجال الطفولة.

)الندوات،  واألكادميية  العلمية  احملافل  من  غيرها  في  أو  فيها  ينشر  ملا  العلمية  باملناقشات  املجلة  ب  ترحِّ  -

العمل....(. ورش  املؤمترات، 

ب املجلة بنشر خبرات املعلمات واملمارسني التربويني وأولياء األمور واألطفال أنفسهم؛ مبا يحقق االهتمام  - ترحِّ

   والوعي بقضايا الطفولة. 

ـ  يتم عرض جميع املوضوعات الواردة على الهيئة العلمية للمجلة.

ف  �ي م عل م وال ور،  الأم اء  ي )أول ف  �ي بوي �ت ال ف  �ي ارس م م ل ل ات  �ب خ وال الت  ق م ال �ش  ن ب ة  ل ج م ال ب  رح ت

ات  �ب خ الت وال ق م ة ال ل ج م ل ال ب ق (، وت ي ر�ب ع ا ال ن ن ي وط
ة �ف ول ف ط أن ال ش ف ب �ي م ت ه م ات، وال م عل م وال

ة،  ول ف ط ال ا  اي ض ق ب ة  ي رب ع ال الأرسة  ي  وع م  ظِّ تُع ي 
�ت ال ة  ي دول وال ة  ي رب ع وال ة  ي ل ح م ال ارب  ج ت وال

 : ي
الآ�ت ق  وف ىل  ك ع وذل

ملف العدد 
القادم:

الطفل والعنف

قواعد النشر بمجلة خطوة

االستفسارات واملقرتحات واالشرتاكات 
املجلس العربي للطفولة والتنمية - إدارة حترير مجلة خطوة 

تقاطع شارعي مكرم عبيد مع منظمة الصحة العاملية - مدينة 

نصر - القاهرة - مصر.

هاتف: ٢349٢0٢3/٢4/٢9 )٢0٢+( فاكس: ٢349٢030 )٢0٢+( 

media.accd@gmail.com  -  www.arabccd.org

محاور وملفات األعداد القادمة
- الطفل واملواطنة. - الطفل واللغة.  

- الطفل والبيئة. - الطفل والتغذية. 
- األطفال املهمشون.

- تحسني االستعداد املدرسي.
- الطفل يف ظل النزاعات املسلحة.






