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تقدمي
أ.د. حسن البيالوي*

بني يدى القارئ العزيز العدد 34 من مجلة "الطفولة والتنمية" التى يصدرها املجلس العربى 

الذى  العلمى املستنير  الفكر  للطفولة والتنمية، وهى مجلة علمية أكادميية محكمة، هدفها نشر 

يتناول بعض قضايا الطفولة فى الوطن العربى، من خالل بحوث علمية أكادميية جادة، يقوم بها 

باحثون وخبراء وأساتذة كبار من كل أرجاء الوطن العربى.

قسم  رئيس  اخلزرجى  اإلله  عبد  ماجدة  الدكتورة  األستاذة  تشارك  العدد،  هذا  وفى 

الدراسات العليا بجامعة جرش األردنية، بدراسة عن املدارس الصديقة للطفل ودرجة توظيفها 

ملهارات التعلُّم الفعال، وأوصت بتبنى هذا املشروع وتصديره إلى املرحلة االبتدائية؛ ملا له من آثار 

إيجابية على الطفل وأسرته واملجتمع احمللى.

م األستاذ سلوم درغام سلوم الكاتب والناقد السورى دراسة بعنوان "البعد التربوى  كما قدَّ

والسلوكى واملعرفى لألناشيد فى تنمية ثقافة الطفل"، يؤكد فيها على أن األناشيد تساعد على 

رسم معالم التنمية الثقافية عند الطفل من خالل املدرسة واألسرة واملجتمع.

م فيها األستاذ الدكتور أحمد أوزى األستاذ بجامعة محمد  أما مقاالت هذا العدد، فقد قدَّ

اخلامس بالرباط مقااًل بعنوان "تربية الطفل الواحد فى األسرة: عبء، أم امتياز "، وفيه أكد على 

أن األطفال سواء كانوا منفردين أو لهم إخوة وأخوات، فهم فى حاجة إلى االهتمام والرعاية 

اللذْين يكسبونهم تربية وتعليًما جيدْين، ويجعلهم منفتحني على غيرهم، ويتحلْون بالسلوك والضبط 

االجتماعينْي.

العليا  الدراسات  بكلية  النفس  علم  أستاذ  الدين  كرم  ليلى  الدكتورة  األستاذة  مت  وقدَّ

للطفولة  جامعة عني شمس  مقااًل بعنوان "الطفل املوهوب: اكتشافه.. رعايته ..تنشئته.. وتنميته"، 

* األمني العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية، واملشرف العام على املجلة.
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ر  ل املبكِّ ر للموهوبني مبختلف فئاتهم ودرجاتهم، والتدخُّ خلصت فيه إلى ضرورة االكتشاف املبكِّ

حيالهم. الصحيح 

وفى ملف هذا العدد الذى يتناول موضوع "الطفل واإلنترنت فى عصر التكنولوجيا احلديثة" 

ويشارك فيه الدكتور خالد صالح أستاذ مساعد أصول التربية - جامعة اإلسكندرية بدراسة 

حول "حماية الطفل العربى على شبكة اإلنترنت فى ضوء االجتاهات العاملية "، فيؤكد فيه على أن 

هناك حاجة إلى مجموعة من الوسائل حلماية الطفل العربى على شبكة اإلنترنت سواء من قبل 

املختصني بقضية خصوصية األفراد عامة وخصوصية األطفال خاصة سواء فى البيئة العادية أو 

في بيئة اإلنترنت ، واملعنيني من أولياء األمور.

بكلية رياض األطفال -  النفس  األستاذة الدكتورة عفاف عويس أستاذ علم  مت  قدَّ كما 

األطفال  استخدام  حول  واملراهقني  التربويني  رأى  "استطالع  بعنوان  دراسة  القاهرة  جامعة 

ع يشمل جميع شرائح  الرقمية"، وفيها خلصت إلى ضرورة إجراء بحث ميدانى موسَّ لألجهزة 

التربويني فى مجتمعاتنا العربية لرصد طرق التربية الفعلية وطرق التغيير املناسبة كما تراها هذه 

الشرائح من أجل بناء عقل جديد ملجتمع جديد.

وفى التجارب والعروض، كان تقرير ورشة التكنولوجيا املساندة لدمج الطفل العربي ذي 

اإلعاقة يف التعليم واملجتمع التى هدفت إلى توعية وتطوير معرفة ومهارات واجتاهات املعنيني 
بتعليم األطفال ذوي اإلعاقة، في مجال التقنيات املساندة مبا يدعم قيامهم بأدوارهم في دمج 

هؤالء األطفال في التعليم واملجتمع باستخدام التكنولوجيا املساندة.

وكذلك جتربة "مشمش وشمسية جدو.. لَم، وكيف نكتب أدًبا للطفل؟" للدكتور رضا عطية 

القيم  أن  على  الدراسة  وأكدت  الفقى،  محمد  للكاتب  قصصية  مجموعة  وهى  األدبى،  الناقد 
والفضائل التى ُيراد ترسيخها لدى الطفل، يجب أال تطرح بأسلوب تلقينى مباشر ولكن باعتماد 

على مواقف محكية تبرز فائدة العمل مبثل هذه القيم اإليجابية. 

ه بالشكر إلى األساتذة األجالء الذين شاركوا فى هذا العدد، كما  وفى النهاية، فإننى أتوجَّ

أشكر فريق التحرير على مابذلوه إلخراج هذا العدد بجهد متميز، وأمتنَّى أن تتواصل جهودنا 

لتحقيق مستقبل أفضل للطفل العرب.
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كلمة رئيس التحرير
د. سهير عبد الفتاح

ــد  ــر ناحــوم"، وق ــم ســينمائي اســمه "كف ــدد عــن فيل ــي هــذا الع ســأحدثكم ف

ــة  ــة علمي ــي مجل ــا ه ــون، وإمن ــا تعرف ــة كم ــة فني ــت مجل ــة ليس ــون فاملجل تعجب

تعالــج كل مــا يتعلــق بالطفولــة. فلمــاذا نتكلــم عــن فيلــم ســينمائي؟ واجلــواب هــو: 

ــم  ــي فيل ــة ف ــت دور البطول ــي لعب ــي الت ــم وه ــي موضــوع هــذا الفيل ــة ه أن الطفول

ــا  ــب أهله ــى جان ــا إل ــش فيه ــة تعي ــة لبناني ــي قري ــوم ه ــر ناح ــوم". وكف ــر ناح "كف

أســر مــن الالجئــني الذيــن نزحــوا مــن ســوريا حتــت وطــأة احلــرب املشــتعلة فيهــا 

ــى الجئــني آخريــن جــاءوا إليهــا مــن بعــض البــالد  منــذ ســبع ســنوات، باإلضافــة إل

اإلفريقيــة، وشــكلوا جميعــًا فيمــا بينهــم مجتمعــًا يعانــي أفــراده من الفقــر والعنف 

ــي الســجون واإلصالحيــات  ــى القانــون ويــزج بهــم ف والتشــرد، وبعضهــم يخــرج عل

ليواجهــوا - بعــد اإلفــراج عنهــم مــا كانــوا يواجهونــه مــن قبــل، وخــالل هــذه احليــاة 

ــي يبــدو فيهــا اخليــال واقعــًا والواقــع خيــاالً. تنشــأ القصــص املأســاوية الت

ــن  ــة نادي ــينمائية اللبناني ــة الس ــه املخرج ــت أمام ــي وقف ــع اخليال ــذا الواق ه

لبكــي بفكرهــا وفنهــا وكاميراتهــا ثــالث ســنوات، ترصــد مــا يجــري وتتســاءل عــن 

ــم  ــن منه ــف اآلخري ــن موق ــال. وع ــؤالء األطف ــر ه ــن مصي ــر وع ــذه األس ــر ه مصي

ــت  ــهم، فكان ــم أنفس ــم ه ــئوليتهم إزاء مصيره ــي مس ــم، أعن ــئوليتهم إزاءه ومس

ــول  ــم، وحت ــز للعال ــى رم ــوم إل ــر ناح ــه كف ــت في ــينمائّيًا حتول ــًا س ــة فيلم النتيج

ــى رمــز للبشــرية  ــوا عندهــم إل ــذي نزل ــة ومــن الالجئــني ال ســكانها مــن أهــل القري

ــى  وملــا يجــري فيهــا، وحتــول بطــل الفيلــم وهــو طفــل ســوري الجــئ اســمه زيــن إل

ــاعد  ــدث ويس ــا يح ــى م ــرض عل ــئلة ويعت ــرح األس ــع؛ يط ــان اجلمي ــدث بلس متح
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احملتــاج ويرفــع دعــوى ضــد والديــه ألنهمــا أجنبــاه لهــذه األهــوال التــي يواجههــا هو 

وغيــره مــن األطفــال الذيــن يشــكلون مــادة الفيلــم الــذي شــارك فيــه حتــى األطفــال 

ــي يعيشــونها  ــاة الت ــن خــالل احلي ــل م ــة، ب ــن خــالل قصــص خيالي الرضــع. ال م

فــي الواقــع، فــكل الذيــن ظهــروا فــي الفيلــم أشــخاص ميارســون حياتهــم الواقعيــة 

ــرف.  ــل واحــد محت ــس فيهــم ممث ولي

إنهــم يجوعــون ويتشــردون ويتعرضــون لــألذى مــن اجلميــع حتــى مــن آبائهــم 

ــى ثالثــة عشــر  ــد عمرهــا عل ــة ال يزي ــة ســحر شــقيقة زيــن صبي وأمهاتهــم، الطفل

ــغ  ــزواج مــن بقــال يكبرهــا بثالثــني عامــًا لقــاء مبل ــى ال عامــاً. أجبرهــا والداهــا عل

تقاضــاه األب. وكمــا حــدث مــع ســحر حــدث مــع غيرهــا بصــور مختلفــة. فالطفولة 

ــن  ــم نادي ــي فيل ــة ف ــب دور البطول ــي تلع ــم الت ــن ث ــي م ــى؛ وه ــة األول ــي الضحي ه

لبكــي، وهــي التــي تطالــب مبحاكمــة هــؤالء اآلبــاء واألمهــات؛ فهــم املســئولون عمــا 

ــر  ــة عش ــم ثالث ــوريني وحده ــدد الس ــم ع ــغ منه ــن بل ــني، الذي ــري لالجئ ــرى ويج ج

ــدد  ــن ع ــي 60% م ــل حوال ــا ميث ــو م ــة، وه ــبعة املاضي ــوام الس ــالل األع ــًا خ مليون

الســكان قبــل احلــرب. وقــد تشــرد هــؤالء الالجئــون فــي أنحــاء العالــم؛ فــي الشــرق 

ــى الجئــني آخريــن  األوســط وشــمال إفريقيــا وأوربــا وأمريــكا الشــمالية باإلضافــة إل

قدمــوا مــن أنحــاء إفريقيــا ومــن شــرق آســيا. وباســم هــؤالء جميعــًا يتحــدث بطــل 

الفيلــم الطفــل زيــن الــذي يقــف أمــام القضــاة فــي احملكمــة يشــكو والديــه ألنهمــا 

ــي الفيلــم واقــع مؤكــد. ــراه ف ــى حــق، كمــا نشــعر أن مــا ن أجنبــاه فتشــعر أنــه عل

إنه صرخة احتجاج على ما يحدث ألطفال العالم كله.  
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دراسات وبحوث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املدارس الصديقة للطفل درجـة توظيفها ملهارات التعليـم الفّعال
أ.د. ماجدة عبد اإلله الخزرجي

البعد التربوي والسلوكي واملعريف لألناشيد يف تنمية ثقافة الطفل
     أ.  سلوم درغام سلوم
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املدارس الصـّديقة للّطفل
ودرجـة توظيفها ملهارات التعليـم الفعـّال

أ.د. ماجدة عبد اإلله الخزرجي *

مقدمة: 
يشهد املجتمع العربي حراكًا اجتماعّيًا وتربوّيًا لتطوير العملية التعليمية التعلمية وحتسني 

نوعية التعليم في جميع مستوياته مبا فيه التعليم اإللزامي االبتدائي والثانوي واجلامعي، ويكون 

االهتمام باإلبداع العلمي ذا أهمية كبرى في نهضته العلمية واالجتماعية واالقتصادية؛ للحفاظ 

على مستوى رفيع من التعلم وحتسني نوعيته واستمراريته في رفد املجتمع بالفرد املتعلم املعطاء 

اخلّير ألبنائه وأبناء وطنه الكبير. لذا استهدف برنامج أو مشروع املدارس الّصديقة للّطفل إرساء 

تعلم نوعي فّعال قائم على توظيف التكنولوجيا احلديثة بأنواعها املختلفة، وذلك من أجل تطوير 

العملية التعليمية التعلمية، وتوفير أمنوذج تعليمي ريادي ميكن تعميمه في املدارس األخرى في 

واٍع  جيٍل  لبناء  املستقبلية  الرؤية  يدعم  فهو  وتنّميه؛  املستدام  التعلم  تشجع  إنها  إذ  املجتمع.. 

مثقف نشط من خالل التعليم مدى احلياة، فضاًل عن أنها تؤكد على املستحدثات التكنولوجية 

احلديثة وتوظيفها في العملية التعليمية عن طريق إدخال املهارات املختلفة، السيما فيما يتعلق 

خالل  من  يتمُّ  وهذا  وتنفيذها)اخلزرجي،2014(،  تعليمية  وحلول  برمجيات  أو  برامج  بتصميم 

كفاءات وخبرات وطنية وعاملية.. وبذلك فإنها تقدم مقاربات وأساليب تعليمية تعلمية جديدة متكن 

الطلبة من اكتساب مهارات التفكير املختلفة، وتسهم في تنمية قدراتهم اإلبداعية واالبتكارية.

فاملدرسة مؤسسة تربوية ذات رسالة إنسانية وأبعاد اجتماعية، تهدف إلى بناء حياة مجتمعية 

املعارف  من  مفيد  هو  ما  بكل  املتعلمني  من  املتعاقبة  األجيال  تزويد  من خالل  لألفراد  متوازنة 

واملهارات واخلبرات والقيم لتعلم وتكوين البنى املعرفية بجوانبها املختلفة، بالشكل الذي ينسجم 

مع فلسفة املجتمع؛ للمساهمة في حتقيق التنمية الشاملة املستدامة في جميع جوانب احلياة.

وبهذا الصدد تؤكد االجتاهات التربوية احلديثة على أن التحدي الذي يواجه التعليم بشكل 

* رئيس قسم الدراسات العليا - جامعة جرش - األردن.
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عام السيما التعليم االبتدائي ال يتمثل في إدخال األطفال في املدارس فحسب، بل في حتسني 

مشروع  دليل  في  ورد  كما  تعلمهم،  تواجه  قد  التي  للمعوقات  والتصدي  فيها،  التعليم  نوعية 

األمم  منظمة  عن  الصادر   )Child-Friendly Schools Manual( للّطفل  الّصديقة  املدارس 

املتحدة للطفولة اليونيسف )UNICEF(، ويقصد بها: املدارس اجلاذبة لألطفال من خالل تنمية 

مناسبة  آمنة صحية  تعليمية  لبيئة  واالجتماعية  التربوية  اللمسات  تضع  التي  ورغباتهم  ميولهم 

متطورة  تعليمية  وتقنيات  محوسبة  تعليمية  برامج  من  واملتعة  اإلبداع  وسائل  حتوي  ومتكاملة 

ومختبرات وقاعات رسم وفنون، وساحات للعب والرياضة وأنشطة تعليمية متنوعة، فضاًل عن 

هيئات تعليمية وإدارية مؤهلة تربوّيًا للتعامل مع األطفال؛ وبالتالي تنمي دافعيتهم نحو مدارسهم، 

ويكملون دراستهم في تلك املرحلة بنجاح وتفوق. ويتضمن املشروع برامج تربوية وعلمية ونفسية 

من شأنها حتويل املدارس االبتدائية من مدارس تقليدية طاردة تفتقر إلى وسائل التشويق واملتعة 

والفائدة إلى مدارس جاذبة ومحببة وصديقة للّطفل، وفقًا ملعايير محددة من األمم املتحدة ومنهج 

متكامل لزيادة تعلّق الّطفل مبدرسته، هذا فضاًل عن االهتمام بالبنى التحتية للمدارس وتطوير 

)منظمة  العلمية  األساليب  بأحدث  املدرسية  واإلدارة  املعلمني  وتدريب  التدريس  وقاعات  األبنية 

لألمم  الثاني  اإلمنائي  الهدف  تنفيذ  في  لإلسهام  2010(؛  اليونيسف،  للطفولة  املتحدة  األمم 

املتحدة املتمثل في حتقيق التعليم االبتدائي وتعميمه بحلول عام )2015(. )مجموعة األمم املتحدة 

.)2009 اإلمنائية، 

ولتحقيق ذلك؛ ينبغي أن يكون دور املعلمني قيادّيًا في تهيئة القاعدة الالزمة إلعداد التلميذ 

في حتقيق  النشطة  واملساهمة  متغيرة،  وبيئة  السكان  متزايد  عالم  في  السريع  التغيير  لعصر 

أهداف التربية من أجل بناء جيل من التالمذة واعني علمّيًا صحيحني جسمّيًا ونفسّيًا مكرسني 

للعمل فرادى أو مجاميع لتحسني احلياة املجتمعية وإدامتها ألجل  خلدمة املجتمع، ومستعدين 

األجيال احلالية والقادمة، هذا الدور ال يرتبط باملهام الفنية للمعلم فحسب، ولكنه يرتبط أيضًا 

مبا يحمله املعلم من علم وفكر واجتاهات وقيم وعادات ومراعاة حقوق الّطفل وتعزيز السلوك 

اإليجابي له؛ وبالتالي جتعل من املعلم قدوة وأمنوذجًا للتالميذ تنعكس على سلوكهم؛ فقد يقلدونه 

للتربية والعلوم والثقافة  ويتقمصون شخصيته في تصرفاتهم وسلوكهم. )منظمة األمم املتحدة 

.)2013 اليونسكو، 

إيجابياته  وتشخيص  الواقع  رصد  مبحاولة  يبدأ  أن  ينبغي  تربوي  إصالح  أي  أن  ومبا 

املهمات  وحتليل  التربوي  الواقع  تشخيص  في  االبتدائية  املرحلة  معلم  دور  وألهمية  وقصوره، 
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املنوطة به، انبثقت مشكلة الّدراسة احلالية في محاولتها الكشف عن درجة توظيف مهارات التعليم 

الفّعال في املدارس الّصديقة للّطفل من وجهة نظر معلميها، في ضوء بعض املتغيرات املتمثلة في: 

النوع االجتماعــــي )ذكور - إناث(، واملؤهل العلمي )دبلوم - بكالوريوس(، واخلبرة التدريسية 

أقل من )10( سنوات - )10( سنوات فأكثر.. وإزاء ما تقدم فإن أهمية الّدراسة تتجلى في اآلتي:

املدارس الّصديقة للّطفل: إذ تقدم مفهومًا جديدًا للمدرسة االبتدائية العراقية بوصفها 
تؤكد على  التي  والدولية،  اإلقليمية  التربوية  مواكبة لالجتاهات  العراق  تطّبق في  جتربة جديدة 

تطوير مواصفات املدارس مبا يتالءم مع املجتمع بتأهيل مدارس املرحلة االبتدائية ضمن مشروع 

املتحدة  األمم  منظمة  عن  الصادرة  الدولية  املعايير  مع  يتفق  ومبا  للّطفل،  الّصديقة  املدارس 

للطفولة )اليونيسف(، واستجابة ملا تفرضه طبيعة مرحلة التطور والتغيير احلاصل في مجتمعنا 

املعاصر؛ كون التعليم الذي نحتاجه هو التعليم الذي يشتق أهدافه ومضامينه من فلسفة التنمية 

تغييرًا  اللذْين من شأنهما أن يحدثا  للنفس اإلنسانية في تكاملها وتفاعلها  الشاملة املستدامة 

نوعّيًا في واقع التعلم والتعليم املدرسيني، وذلك بتوافر العوامل الثالثة: البنية التحتية، واإلعداد 

والتدريب لعناصر العملية التعليمية االتصالية، والتكنولوجيا احلديثة ــ تعمل مجتمعة على إيجاد 

بيئات جديدة في املدرسة؛ فضاءات تفاعلية صفية وال صفية حتفز املعلم على استخدام مقاربات 

إلى  للمعلومات  ناقل  من  دوره  يغير  مبا  والتقييم  التعليم  في  حديثة  وإستراتيجيات  وأساليب 

منظٍم للتعلم وميسٍر له، ومعنٍي عليه، وحتث الطلبة على التعلم وتدفعهم إليه وتنّشط فيهم التفكير 

الالزمة  واالجتاهات  واملهارات  املعرفة  اكتساب  لهم  يسهل  مما  واإلبداع؛  واحلوار  واالتصال 

ملواجهة متطلبات احلياة على النحو الذي يتضمنه مشروع املدارس الّصديقة للّطفل، والتي ميكن 

استقاؤها من منظمة األمم املتحدة - األهداف اإلمنائية لأللفية ما بعد )2015(. )منظمة األمم 

املتحدة للطفولة - اليونيسف، 2010(.

املعلم: ينبغي أن يتمتع معلم املدارس الّصديقة للّطفل مبهارات التعليم الفّعال وتطبيقه لها 
في العملية التعليمية التعلمية؛ وذلك على اعتبار أن املعلم هو أحد العناصر املهمة في العملية 

فلن  فاعلة  التربوية  العناصر  بقية  كانت  فمهما  ومحور جناحها؛  االتصالية،  التعلمية  التعليمية 

والتأهيل  بالكفاءة  يتمتع  واٍع  التعليم على معلٍم مثقٍف  تقم عملية  لم  املنشود ما  الهدف  يتحقق 

.)2008 )اخلزرجي،  والتربوي.  العلمي 

التقليدي القدمي في  التقليدية إلى املعلم في نظام تعليمي تقليدي ترتبط باالجتاه  فالنظرة 

التربية، والذي كان يرى أن األولوية يجب أن توجه إلى عقل املتعلم لشحنه باملعارف والعلوم التي 
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يرى الكبار أهميتها، وحتى ميكن إمتام هذه املهمة، كان من الضروري االهتمام بالتلقني واحلفظ 

واالسترجاع كعمليات متكاملة حتقق ذلك الغرض. )اخلزرجي،2014(. وقد تغيرت هذه النظرة 

التفكير  لتنمية  املفتاحية  الشخصية  املعلم  فأصبح  العلمي،  والتقدم  التكنولوجيا  عصر  بفضل 

التعلم في بيئة صفية إثرائية دميقراطية تعاونية  العلمي لدى الطلبة من خالل مساعدتهم على 

محفزة على التفكير؛ وذلك من خالل تشجيعهم وحثهم على املشاركة قواًل وعماًل من خالل توفير 

الوسائل واألساليب الالزمة لذلك. )زيتون، 2007(.

التلميذ: إذ يتحدد دور التلميذ في املدارس الّصديقة للّطفل بأنه متعلم فّعال يكتسب املعرفة 
بنشاط وفاعلية؛ فهو يناقش ويحاور ويشارك بإيجابية، كما أنه متعلم اجتماعي تعاوني، إذ إن 

املدرسة الّصديقة للّطفل تساعد التالميذ على ممارسة ميولهم ورغباتهم فرادى ومجاميع وحتفزهم 

أنها  على أن يصبحوا واعني قادرين على حل مشكالتهم ووضع افتراضات حللها، فضاًل عن 

متنحهم وقتًا كافّيًا ملمارسة مواهبهم وهواياتهم وألعابهم املفضلة، وتوفر لهم اإلمكانات الالزمة 

من مواد وأدوات وأجهزة لذلك. )مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية، 2009(. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
إن التطبيق الناجح ملنظومة التعليم الفّعال يعتمد على الكثير من العوامل واجلوانب املهمة 

سواء أكانت فنية أم تقنية، ثقافية وإدارية، أم بشرية، إذ تتداخل هذه العوامل وتتكامل لتشكل 

التي  للطفل  إبداعّيًا ومنظومة متكاملة هي منظومة املدرسة الصديقة  بينها نظامًا تفاعلّيًا  فيما 

املتعلم  التركيز على  إعداد حلول أساسها  االبتدائي من خالل  التعليم  نوعّيًا في  أحدثت حتواًل 

في إستراتيجياتها؛ ما يعني قدرتها على تقدمي خبرات أكثر ابتكارًا وتنوعًا بفضل بيئة التعلم 

املتميزة. )منظمة األمم املتحدة للطفولة ـ اليونيسف، 2010(، كما توفر القاعات الدراسية املجهزة 

بأحدث التقنيات واأللعاب التعليمية، ضمن فضاء تعليمي تقني متكامل بهدف حتقيق مخرجات 

تلبي احتياجات املتعلم أواًل ومن ثم خطط التنمية املجتمعية. وعلى الرغم من امليزات التي تتمتع 

ومهارات  ومتعلمني  معلمني  من  ونشط  ال  فعَّ فيها  ما  كل  فإن  للطفل،  الصديقة  املدارس  بها 

الباحثة - تقّوم هذه  يتّم إجراء دراسات )في العراق( - بحسب علم  وإستراتيجيات.. لكن لم 

أّيًا من العوامل التي ساعدت على جناحها وتطورها؛ لذا كان البد للباحثة من أن  التجربة أو 

لدى  الفّعال  التعليم  لتعرف درجة توظيف مهارات  الفّعال ومهاراته؛  التعليم  تتوقف عند مفهوم 

معلمي املدارس الّصديقة للّطفل من وجهة نظرهم، من خالل اإلجابة عن األسئلة البحثية اآلتية:



19
مجلة الطفولة والتنمية -ع 34 / 2019

ما مهارات التعليم الفّعال لدى معلمي املدارس الّصديقة للّطفل ومعلماتها من وجهة نظر   -1

املعلمني؟

ما درجة توظيف مهارات التعليم الفّعال لدى معلمي املدارس الّصديقة للّطفل ومعلماتها من   -2

وجهة نظر املعلمني؟ 

للّطفل  الّصديقة  املدارس  معلمي  لدى  الفّعال  التعليم  مهارات  توظيف  درجة  تختلف  هل   -3

ـــ بكالوريوس(،  ومعلماتها تبعًا لــ: النوع االجتماعي )ذكورــــ إناث(، واملؤهل العلمي )دبلومـ 

ــــ )10( سنوات فأكثر؟ واخلبرة التدريسية األقل من )10( سنوات 

أهداف الّدراسة: تهدف الّدراسة إلى تعرف: 

نظر  وجهة  من  ومعلماتها  للّطفل  الّصديقة  املدارس  معلمي  لدى  الفّعال  التعليم  مهارات   .1

بغداد. محافظة  في  املعلمني 

للّطفل ومعلماتها من  درجة توظيف مهارات التعليم الفّعال لدى معلمي املدارس الّصديقة   .2

نظرهم.  وجهة 

درجة توظيف مهارات التعليم الفّعال لدى معلمي املدارس الّصديقة للّطفل في ضوء املتغيرات:   .3

ـــ بكالوريوس(، واخلبرة التدريسية  النوع االجتماعي )ذكور- إناث(، واملؤهل العلمي )دبلومـ 

األقل من )10( سنوات - )10( سنوات فأكثر.

مصطلحات الدراسة:
1.  املدارس الّصديقة للّطفل:

التي  املدارس  بأنها   :)12:  2010 اليونيسف،   - للطفولة  املتحدة  األمم  )منظمة  عّرفتها 

تتوافر فيها مجموعة من املواصفات التي تضمن جعل تعلّم التالميذ فعااًل وأكثر متعة حالّيًا وفي 

ودميقراطية  علمية  والقيام مبمارسات  واحلوار  واالنفتاح  املشاركة  على  يشّجع  املستقبل؛ مما 

التعليم. الفاعل وشمولية  الدعم  التعليمية  املنظومة  وإعطاء  للتالميذ،  مرغوبة 

للترحيب  ذات مواصفات خاصة، تسعى  بأنها مدارس  التربية،2011،9(  )وزارة  وعّرفتها 

بالتالميذ بأساليب مشوقة جلذبهم والتحاقهم بها، واالحتفاظ بهم على مقاعدها وحتترم التنوع 

اللعب مع  تعليمية ممتعة وصحية وجذابة؛ حيث ميكنهم  بيئة  التمييز، وتوفير  واالختالف وعدم 

حمايتهم من األذى والتعبير عن آرائهم واملشاركة النشطة في عملية التعلم.

وقد تبنت الدراسة احلالية مفهوم املدارس الصديقة للطفل الذي عرفته املنظمة العامة لألمم 

املتحدة للطفولة - اليونيسف - 2010م.
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2. املعلـــــم:
مبهارة  وثقافّيًا  وتربوّيًا  علمّيًا  املؤهل  الشخص  بأنه:  التربية،2009،122(  )وزارة  عّرفته 

التربوية. األهداف  لتحقيق 

املعرفة واخلبرات من  بنقل  يقوم  الذي  الشخص  ذلك  بأنه:  )الزهيري،2006،203(  وعّرفه 

ذهنه إلى ذهن الطلبة.

ويعّرف املعلم في الدراسة احلالية )نظرّيًا( بأنه: كل من يدّرس التالميذ في املدرسة االبتدائية، 

ممن تخرج في معهد إعداد املعلمني أو كلية التربية أو كلية التربية األساسية أو الكلية التربوية 

املفتوحة؛ ليترجم ما متَّ اكتسابه من خالل إعداده من معرفة وتأهيل علمّيًا وتربوّيًا وثقافّيًا لتحقيق 

النمو الشامل معرفّيًا ووجدانّيًا ومهارّيًا في شخصية التلميذ.

)تدّرس(  يدّرس  من  كل  بأنه  احلالية  الدراسة  إجراءات  في ضوء  املعلمة  املعلم/  ويعّرف 

األطفال في املدرسة االبتدائية املنضوية حتت مسمى املدارس الصديقة للّطفل، وخضع )خضعت( 

اليونيسف، ويحمل  ـ  للطفولة  املتحدة  التابع ملنظمة األمم  تدريبية خاصة بهذا املشروع،  لدورة 

)حتمل( املؤهل العلمي الدبلوم أو البكالوريوس.

3. املرحلة االبتدائية:
عّرفتها)وزارة التربية، 1991، 2( بأنها: مرحلة التعليم األساسي، وتأتي بعد مرحلة رياض 

األطفال، وتسبق املرحلة املتوسطة ومدتها ست سنوات.

العراق،  في  التعليمي  السلم  في  األولى  الدراسية  املرحلة  بأنها  االبتدائية  املرحلة  وتعّرف 

أعمارهم ما بني )12-7(  تتراوح  التعليم، وتضمُّ أطفااًل  إلزامية  وتشمل ست سنوات دراسية 

سنة، ويحصل الناجحون في السنة األخيرة على شهادة الّدراسة االبتدائية تؤهلهم للدراسة في 

املتوسطة. املرحلة 

4. مهارات التعليم الفّعال:
عّرفتها قطامي )2011، 23( بأنها: مجموعة من اإلجراءات التي يقوم بها املعلم في البيئة 

املدرسية عن قصد؛ بهدف الوصول إلى نتائج مرضية في مجال التعليم من غير إهدار في الوقت 

واجلهد.

وعرفتها الباحثة نظرّيًا بأنها : مجموعة إستراتيجيات تعليمية تعلمية تهدف إلى توفير البيئة 

واملشاركة  بنفسه،  نفسه  تعليم  مسئولية  للتلميذ  تتيح  والتي  باملثيرات،  الغنية  اإلثرائية  التربوية 

بفاعلية للوصول إلى املعرفة حتت توجيه وإشراف املعلم، وفي جو تسوده األلفة والتعاون بني 

التالميذ. أقرانه 
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وتعّرف في ضوء إجراءات الدراسة بأنها مجموعة املهارات )املمثلة بفقرات أداة الدراسة( 

التي تبني قدرة معلم املدرسة الصديقة للطفل على استخدام مختلف األساليب واملهارات التعليمية 

ألجل حتقيق أهداف تعليمية تعلمية مخّططة ومدروسة؛ إلحداث تغيير في شخصية املتعلم .    

حدود الدراسة ومحدداتها:
- احلدود املوضوعية: مهارات التعلم الفّعال لدى معلمي املدارس الّصديقة للّطفل ومعلماتها.
الّصديقة  املدارس  التابعة ملشروع  املدارس االبتدائية  احلدود البشرية: معلمو ومعلمات   -

للّطفل في محافظة بغداد.

- احلدود الزمنية: الفصل األول من العام الدراسي )2017 /2018( م.
لتربية بغداد/ الكرخ  للمديرية العامة  التابعة  - احلدود املكانية: مدارس املرحلة االبتدائية 

األولى.

وقد حتددت الدراسة باملصادر والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة احلالية؛ 

إجراء  يتّم  ولم  حديثة،  للّطفل"  الّصديقة  "املدارس  أن جتربة  إلى  نظرًا  جّدًا؛  محدودة  إنها  إذ 

الباحثة. دراسات حولها بحسب علم 

اإلطار النظري والدّراسات السابقة:
أوالً: اإلطار النظري:

يعد مفهوم املدرسة الّصديقة للّطفل من املفاهيم املهمة الذي يرتكز على عدة محاور تتمثل في 

البيئة التربوية والنفسية احملفزة على التعلم واملبادرة والنشاط التعليمي داخل املدرسة وخارجها، 

وخارجه؛  الصف  داخل  الفّعالة  واملشاركة  التعاوني  التعليم  عبر  الّطفل  حول  املتمحور  والتعلم 

إذ يؤدي املعلم دور املرشد واملوجه، فضاًل عن التواصل الفاعل بني املدرسة واألسرة واملجتمع 

احمللي من خالل األطفال أنفسهم والتفاعل اإليجابي مع الفضاءات احمليطة به املتمثلة في البيئة 

اليونيسف،   - للطفولة  املتحدة  األمم  )منظمة  واستدامتها.  مواردها  على  واحملافظة  املجتمعية 

2010: 9(؛ فاملدرسة الّصديقة للّطفل تتصف باآلتـي:

الشكل اخلارجي للمدرسة من حيث البناء املتميز والسعة والنظافة والتحديث والتجديد   -

املستمّر، وأن تكون ذات ساحات واسعة، وتؤّمن االحتياجات األساسية للتعلم، وحتمي 

األطفال من تأثيرات الطقس واملخاطر الطبيعية، وبعيدة عن الضوضاء، وحتتوي على 

مساحات خضراء.
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الصفوف واسعة ونظيفة وعدد التالميذ في كل صف اليزيد على )20-25( تلميذًا.  -

ومفحوصة  معقمة  نظيفة  املدرسة  في  املياه  تكون  بحيث  للمياه  صحي  نظام  توفير   -

مختبرّيًا، واالهتمام بدورات املياه ويتمُّ تنظيفها يومّيًا، ودورات مياه الذكور منفصلة 

عن دورات مياه اإلناث، ووجود جلان ملتابعة إدامتها ونظافتها وتوفير مواد التنظيف 

لذلك. الالزمة  واألدوات  والتعقيم 

البيئة املدرسية آمنة ومتسامحة وخالية من العنف والتنمر والتسرب، وتساهم في حل   -

مشكالت التالميذ والتركيز على التربية الرياضية والفنون واألنشطة الالصفية )املنهجية 

والالمنهجية(، واألخذ بنظر االعتبار جنس املتعلمني ذكورًا وإناثًا.

توفير مكتبة مدرسية ومختبرات للعلوم واحلاسوب، وأماكن للرياضة والفنون.  -

وتوفر  املدرسة،  على حل مشاكل  تعمل  بحيث  واملعلمني  األمور  أولياء  مجالس  تفعيل   -

للتالميذ. األساسية  االحتياجات 

تدريب املعلمني على مهارات وإستراتيجيات التعلم الفّعال؛ منها )التعلم الذاتي والعصف   -

الذهني والتعلم التعاوني..(، وتطبيقهم لها في الصفوف املتمركزة حول الّطفل.

تطوير املنهج التربوي اعتمادًا على احتياجات األفراد والقضايا املجتمعية وسوق العمل.   -

)منظمة األمم املتحدة للطفولة ، اليونيسف - 2010، 3(، و)حسن وآخرون، 2013، 

.)8-7

الفّعال،  املعلم  للّطفل بأسس عدة منها  الّصديقة  املدرسة  تنفيذ مشروع  يرتبط جناح   -

ليكون:  ُأعّد  الذي 

محاورًا وموجهًا ومرشدًا وقائدًا للمناقشة ومجيبًا عن األسئلة، ومشجعًا للتالميذ   -

الفردية بني  للفروق  له، ومراعّيًا  على حتمل املسئولية، وموجهًا لنشاطهم ومقّيمًا 

التالميذ.

عن  واالبتعاد  واالكتشاف  واالستقصاء  واإلبداع  التفكير  على  للتالميذ  مشجعًا     -

الفهم. دون  احلفظ 

لديه أفكار وأساليب تعليمية ناجحة وإستراتيجيات تعليمية حديثة، ومثير للدافعية،   -

ويتحلى باملواهب واملهارات التي تترك أثرها الواضح في طريقة إدارته الصفية.

راغبًا في مهنته بوصفه معلمًا وميسرًا للتعلم وإيجابّيًا ولديه مهارات متعددة، متفهمًا   -

ومدركًا حلاجات التالميذ وأولياء األمور واملجتمع، متوافقًا ومتعاونًا ومتفاعاًل مع 
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متطلبات التربية احلديثة، ولديه القدرة واخلبرة على التفاعل مع املواقف املختلفة 

وغير املتوقعة والتحديات التي تفرضها طبيعة املتغيرات التعليمية.

ومصدرًا  ومستشارًا  واالحترام،  للثقة  وموضعًا  للّطفل،  وقدوة صاحلة  أمنوذجًا   -

واملوضوعي. العلمي  التقييم  على  القدرة  وله  والقيم،  اإليجابية  للتوجهات 

أنيقًا ومرتبًا في القول والفعل، وصبورًا وال ينفعل بسرعة، وصوته مسموعًا، ولديه   -

القدرة على تغيير نبراته لدرجة التأثير على التالميذ.

مشاركًا في الدورات التدريبية لزيادة خبرته في مجال اختصاصه. )وزارة التربية   -

.)12  :2011 العراقية، 

وهناك عدة مبادئ ملهارات التعليم الفّعال تتمثل في أن التفاعل ما بني املعلم واملتعلمني يعد 

األساس سواء داخل غرفة الصف أو خارجها، كما أن إشراك املتعلمني وحتفيزهم على التعلم أمران 

أساسيان ومهمان؛ إذ ينبغي دعمهم علمّيًا وفكرّيًا وتشجيعهم على التعاون فيما بينهم، والتركيز على 

األسلوب اجلماعي في التدريس؛ إذ إن التعليم على ما يبدو كالعمل اجليد الذي يحتاج إلى التشارك 

والتعاون بعيدًا عن التنافس واالنعزال، كما تبني أَن اإلنصات والتحدث والكتابة عما يتعلمونه أمر 

أساسي لكي يتمَّ تطبيق ما تعلموه في احلياة اليومية وهذا يعد أمرًا ذا أهمية كبيرة، كذلك فإَن 

املمارسات التعليمية السليمة تركز بشكل أساسي على التغذية الراجعة. )زيتون، 2007(.

أما طرائق التعليم الفّعالــة فإنها تعد أساسًا ألجل إجناح العملية التعليمية التعلمية، ومن هذه 

الطرائق كما يبينها العبيسي )2001( املشار إليه في )احلراحشة، 2010( ، الطريقة اإللقائية: 

وهي مجموعة من العمليات اإللقائية للمحتوى الدراسي، الذي يتّم عرضه على الطلبة ألجل اإلملام 

مبعلومات تعّد ذات قيمة ملوضوٍع معنٍي، ومن طرق اإللقاء : الشرح والوصف والقصص واملناقشة 

وطريقة العصف الذهني وطريقة حل املشكالت، وميكن حتديد اخلطوات األساسية فيما يخص 

طرائق حل املشكلة في اإلحساس باملشكلة، وحتديد املالمح األساسية للمشكلة، وجمع املعلومات 

واحلقائق املتعلقة واملتصلة بها، والوصول إلى أحكام عامة فيما يخصها، وتقدمي وطرح ما توصل 

إليه من أحكام عامة في مجال التطبيق.

الدراسات السابقة:
تبني عند مراجعة األدب النظري، قلة توافر دراسات سابقة تتعلق باملدارس الّصديقة للّطفل- 

العالقة  ذات  السابقة  الدراسات  من  مجموعة  اجلزء  هذا  وسيعرض   - الباحثة  علم  حد  على 
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مبوضوع الدراسة احلالية التي ُأتيح للباحثة االطالع عليها واالستفادة منها، كما متَّ عرضها وفقًا 

للتسلسل الزمني كاآلتي:

استقصت دراسة )اخلزرجي، 2012( التعرف على دور املعلم في تنمية إستراتيجيات التعلم 

النشط، لدى الطلبة في املدارس األساسية احلكومية من وجهة نظر املشرفني التربويني واملعلمني 

تربوّيًا  الّدراسة على عينة مكونة من )501( معلم ومعلمة، و)42( مشرفًا  إذ أجريت  أنفسهم؛ 

اختيارها  متَّ  تربوّيًا،  و)64( مشرفًا  معلمًا،   )2520( البالغ  الّدراسة  )%21 من مجتمع  بنسبة 

بالطريقة العشوائية الطبقية(. وقد أظهرت نتائج الّدراسة؛ أّن ممارسة املعلمني لدورهم في تنمية 

إستراتيجيات التعلم النشط من وجهة نظر املعلمني أنفسهم كانت بدرجة عالية، أما عن ممارسة 

املعلمني لدورهم في تنمية إستراتيجيات التعلم النشط من وجهة نظر املشرفني التربويني كانت 

بدرجة متوسطة. كما أظهرت الّدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقدير درجة  ممارسة  

الوظيفي ولصالح تقدير  للمسمى  النشط تعزى  التعلم  تنمية إستراتيجيات  لدورهم في  املعلمني 

تنمية  لدورهم في  املعلمني  املعلمني، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة 

إستراتيجيات التعلم النشط تعزى إلى متغيرات )اجلنس، وسنوات اخلبرة، واملؤهل العلمي(.

     أما دراسة )السالموني، 2011( فقد هدفت إلى تعرف األسس الفكرية التي تقوم عليها 

املدارس الّصديقة لألطفال، واملمارسات التربوية واالجتماعية املبذولة من قبل املعلمني والعاملني 

في هذه املدارس ملواجهة التحديات التي تواجه األطفال في الظروف الصعبة في مدينة بورسعيد.. 

توصلت الّدراسة إلى عدة نتائج أهمها: قصور في تدريب املعلمني قبل اخلدمة وفي أثنائها؛ مما 

تسبب في نقص املعلمني املؤهلني تربوّيًا للعمل في املدارس الّصديقة للّطفل، وانخفاض االمتيازات 

الطفولة  مراحل  في  املدرسي  التسرب  معدل  وارتفاع  فيها،  العاملني  للمعلمني  واملعنوية  املادية 

املبكرة لدى الذكور أعلى من اإلناث؛ نتيجة لعمالة األطفال الذكور بهدف مساعدة أسرهم من 

الناحية املعيشية، وكذلك أظهرت النتائج أن اختالف مؤهالت املعلمني داخل املدرسة أدى إلى 

عجز املعلمني املؤهلني تربوّيًا للعمل في هذه املدارس وعدم حتقيق األهداف املتوخاة من املدارس 

الّصديقة للّطفل.

ودراسة )خزعلي ومومني، 2010( هدفت إلى تعرف مدى امتالك معلمات املرحلة األساسية في 

املدارس اخلاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم ملنطقة إربد األولى في األردن للكفايات التدريسية 

الفّعالة من وجهة نظرهن في ضوء متغيرات املؤهل العلمي، وسنوات اخلبرة، والتخصص. ولتحقيق 

هدف الّدراسة متَّ اختيار عينة تكونت من )168( معلمة، وقد قام الباحثان بتصميم أداة الّدراسة 
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أظهرت  وقد  الكفايات.  لهذه  املعلمات  امتالك  مدى  لقياس  تدريسية  كفاية   )38( نت  تضمَّ التي 

نتائج الّدراسة أَن املعلمات ميارسن الكفايات مبستوى عاٍل، وأن أبرز الكفايات التدريسية التي 

متتلكها املعلمات هي: استغالل وقت احلصة الدراسية بفاعلية، واستخدام األسلوب التدريسي 

املالئم للموقف التعليمي، وصياغة األسئلة التقوميية بطريقة واضحة ومحددة، وجذب انتباه الطلبة 

عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  الّدراسة  نتائج  وبينت  استمراريته.  على  واحملافظة 

مستوى )0.05( في درجة امتالك املعلمات للكفايات التدريسية تعزى إلى متغير املؤهل العلمي 

والتخصص، في حني تبنيَّ للدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.05( في 

درجة امتالك املعلمات للكفايات التدريسية الفّعالة تعزى إلى سنوات اخلبرة التدريسية ولصالح 

املعلمات ذوات اخلبرة التي تزيد على )6( سنوات.

أما دراسة )عالء الدين، 2010( فقد سعت إلى رصد واقع اإلدارة التعليمية في املدارس 

الّصديقة للّطفل وفق متغيرات الّدراسة املتمثلة في النوع االجتماعي واخلبرة التدريسية واملؤهل 

العلمي؛ وقد أظهرت النتائج :عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.05( بدرجة 

املعلمني  نظر  وجهة  من  للّطفل  الّصديقة  للمدارس  املوضوعة  اجلودة  ملعايير  اإلدارة  تطبيق 

فروق  وجود  عن  فضاًل  التدريسية.  واخلبرة  االجتماعي  النوع  متغيري  إلى  تعزى  واإلداريني، 

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )0.05( بدرجة تطبيق اإلدارة ملعايير اجلودة املوضوعة 

للمدارس الّصديقة للّطفل من وجهة نظر املعلمني واإلداريني، تعزى إلى املؤهل العلمي ولصالح 

الدبلوم.  حاملي مؤهل 

أما دراسة )وزارة التربية الفلسطينية، 2003( فقد هدفت إلى حتديد املعايير الفلسطينية 

للمدرسة الّصديقة للّطفل من وجهة نظر املعلمني واإلداريني واملشرفني التربويني ورؤساء األقسام 

للمدرسة  العاملية  املعايير  توافر  مدى  وقياس  أمورهم،  وأولياء  والتالميذ  التربية  مديريات  في 

الصف  تالميذ  حب  ازدياد  الّدراسة  نتائج  أظهرت  الفلسطينية..  املدارس  في  للّطفل  الّصديقة 

الثامن ملدارسهم إذا سمح لهم بالتحدث بحرية، بوزن مئوي )93.9%(، وكلما كانت مدرستهم 

بوزن مئوي )93%(، وبدت  تعليمية متنوعة  توفرت وسائل  وإذا  املئوي )%86.6(،  بوزن  نظيفة 

منها:  معايير،  عدة  حتققت  إذا  للّطفل  الّصديقة  باملدرسة  واإلداريني  واملشرفني  املعلمني  آراء 

سونه من مواد دراسية بوزن مئوي )92.7%(، أما أولياء  مالءمة مؤهالت املعلمني أكثر ملا يدرِّ

أمور التالميذ فقد أبدوا اهتمامًا بقضية العدالة واملساواة بني التالميذ بوزن مئوي )%91.9(، 

وموافقتهم على التعاون مع املدرسة إذا توافر إشراف دائم على التعليم من قبل املشرفني بوزن 
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أوضاع  التالميذ  أمور  أولياء  ملتابعة  برنامجًا  املدرسة  تبّني  على  وموافقتهم   ،)%91.4( مئوي 

.)%88،8( املئوي  بالوزن  الدراسية  أبنائهم 

كما أجرى جينسير)Ganser,2000( دراسة هدفت إلى التعرف على مفاهيم التدريس الفّعال 

لدى عينة من طلبة التدريب امليداني في تخصص التربية البدنية، واسُتخدمت االستبانة أداًة جلمع 

بيانات الّدراسة، وقد أظهرت نتائج الّدراسة أن العينة ترجع ما نسبته )33%( من جناح الدرس 

إلى عوامل التنظيم والتعليم؛ فإستراتيجيات التنظيم الفّعال حتول دون ظهور السلوك السلبي في 

الصف، وجتعل املدرس مسيطرًا على املوقف التعليمي، ومتيحًا للطلبة فرص االندماج في املهام 

التعليمية للدرس ومهيئًا لها. أما التدريس الفّعال فيجسده الشرح الواضح، مع تقدمي النماذج 

الصحيحة التي تعني الطلبة على التطبيقات العملية، وتقدمي التغذية الراجعة املناسبة، واستثارة 

جاءت  ثم  التدريس.  فعالية  على  احلكم  في  أساس  النشاط  في  الطلبة  رغبة  أن  كما  الدافعية، 

حصائل الدرس في املرتبة الثانية؛ حيث حصلت على ما نسبته )30%( من جناح الدرس، ويجسد 

هذا البعد حتقق جوانب النمو املختلفة للطلبة، وبناء اجتاهات إيجابية نحو املادة والنشاط البدني 

بشكل عام. وأخيرًا جاء ُبعد التخطيط؛ للوصول إلى تدريٍس فّعال مبا نسبته )9 %(.

التدريس  فاعلية  على  التعرف  إلى  هدفت  دراسة   )Harthern , 2000( هارثيرن  وأجرى 

الفّعال لدى املعلمني، من خالل عينة من معلمي التربية البدنية؛ حيث طلب منهم توزيع )100( 

درجة على )10( عوامل مرتبطة بفاعلية التدريس. وقد أظهرت نتائج الّدراسة أن العوامل ذات 

العالقة باملعلم، تتمحور حول:  الكفاءة الشخصية، ونوعية إعداد البرنامج املهني قبل اخلدمة، 

والتمكن من املادة العلمية وأنها تسهم وبشكل كبير في زيادة فاعلية الدرس، مقارنة بالعوامل 

العوامل  وكذلك  االجتماعية،  واخللفية  والذكاء،  العلمية،  الوالدين  خلفية  مثل:  بالطلبة،  املتعلقة 

البدنية. التربية  ملادة  والوكيل  املدير  املدرسة؛ كدعم  بإدارة  املتعلقة 

أوجه الشبه واالختالف بني الدراسات السابقة والدراسة الحالية:
أو  للّطفل  الّصديقة  املدارس  في  موضوعه  حسب  كل  السابقة  الّدراسات  أهداف  تنوعت 

لألطفال  الّصديقة  للمدارس  الفكرية  األسس  على  التعرف  أراد  من  فمنها  الفّعال،  التعلم  في 

واملمارسات التربوية واالجتماعية املبذولة من قبل املعلمني والعاملني في هذه املدارس كما في 

معايير  وفق  للطفولة  الّصديقة  املدارس  في  اإلدارة  واقع  )السالموني، 2011(، ورصد  دراسة 

اجلودة املوضوعة لها من وجهة نظر املعلمني واإلداريني كما في دراسة )عالء الدين، 2010(، 
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وحتديد املعايير الفلسطينية للمدرسة الّصديقة للّطفل من وجهة نظر املعلمني واإلداريني واملشرفني 

التربويني ورؤساء األقسام والتالميذ وأولياء أمورهم كما في دراسة )وزارة التربية الفلسطينية، 

2003(. أما دراستاَي (Ganser, 2000)و (Harthern , 2000)) فقد هدفتا إلى تعرف مفاهيم 

التدريس الفّعال، والكشف عن فاعليته .

اعتمدت الّدراسات السابقة على منهج البحث الوصفي والوصفي التحليلي، والّدراسة احلالية 

اتفقت مع الّدراسات التي اتبعت املنهج الوصفي التحليلي إليجاد العالقة بني متغيرات الّدراسة؛ 

إذ تناولت بالّدراسة والتحليل تعرف مهارات التعليم الفّعال في املدارس الّصديقة للّطفل ودرجة 

توظيفها من قبل املعلمني في ضوء بعض املتغيرات )النوع االجتماعــــي واملؤهل العلمي واخلبرة 

التدريسية(.

فّعالة  أداة  بوصفها  االستبانة  اعتماد  في  السابقة  الّدراسات  مع  احلالية  الّدراسة  اتفقت 

في حتديد مهارات التعليم الفّعال في املدارس الّصديقة للّطفل ودرجة توظيفها من قبل املعلمني، 

ولقدرة االستبانة على تغطية متغيرات الّدراسة، وإلعطائها املستجيب احلرية في اإلجابة.

الطريقة واإلجراءات:
يتناول هذا الفصل وصفًا إلجراءات الّدراسة، ويتضمن منهج الّدراسة، ومجتمعها، وعينتها، 

وأداتها، ومتغيراتها، واملعاجلة اإلحصائية للبيانات، وفيما يلي عرٌض لهذه اإلجراءات.

ف بأنه املنهج  منهجية الّدراسة: اعتمدت الّدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، الذي يعرَّ
الذي يدرس ظاهرًة أو حدثًا أو قضيًة موجودة فعلّيًا، وميكن احلصول منها على معلومات جتيب 

عن أسئلة الّدراسة دون تدخل الباحث فيها، ويعد هذا املنهج مناسبًا ألغراض الّدراسة.

ن مجتمع الّدراسة من معلمي املدارس االبتدائية ومعلماتها  مجتمع الّدراسة وعينتها: تكوَّ
التابعة للمديرية العامة لتربية بغداد/الكرخ األولى البالغ عددهم )631( معلمًا ومعلمة، أما العينة 

فشملت )143( معلمًا ومعلمة متَّ اختيارهم بالطريقة العشوائية من املدارس االبتدائية املشمولة 

ببرنامج املدارس الّصديقة للّطفل التابع ملنظمة األمم املتحدة للطفولة_اليونيسف، وقد روعَي في 

العلمي واخلبرة  النوع االجتماعي واملؤهل  املتمثلة في  الّدراسة  العينة متثيلها ملتغيرات  اختيار 

التدريسية، اجلدول )1( يوضح ذلك.
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اجلدول )1(: توزيع أفراد عينة الّدراسة
حسب النوع االجتماعي واملؤهل العلمي واخلبرة التدريسية

النسبة املئويةالعددالفئةاملتغيرات

39.86%57ذكورالنوع االجتماعي

60.14%86إناث

100%143املجموع

54.55%78دبلوماملؤهل العلمي

45.45%65بكالوريوس 

100%143املجموع

44.76%64أقل من )10( سنواتاخلبرة التدريسية

55.24%79)10( سنوات فأكثر

100%143املجموع

أداة الّدراسة: لتحقيق أهداف الّدراسة متَّ تصميم األداة في صورتها األولية بعد االطالع 
آراء  واستطالع  الفّعال،  والتعليم  للّطفل  الّصديقة  باملدارس  املتعلقة  والّدراسات  األدبيات  على 

املتخصصني في مجال العلوم التربوية والنفسية والقياس والتقومي وعدد من املشرفني التربويني 

ومعلمي املرحلة االبتدائية ومعلماتها ليحددوا مهارات التعليم الفّعال في ضوء معايير املدارس 

الّصديقة للّطفل ، ومراجعة دليل معايير املدارس الّصديقة للّطفل ومؤشراتها/ 2010 م الصادر 

األمم  )منظمة  العراقية  التربية  ووزارة  اليونيسف   - للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  من  كل  عن 

متَّ  ذلك  ضوء  وفي   ،)9  ،2011 التربية،  و)وزارة   )12  ،2010 اليونيسف،   - للطفولة  املتحدة 

التوصل إلى مجموعة من مهارات التعليم الفّعال لدى معلمي املدارس الّصديقة للّطفل وتضمني كل 

مهارة عددًا من الفقرات الفرعية أو املؤشرات املناسبة لها، وقد تكونت االستبانة من )43( فقرة 

أو مهارة فرعية توزعت على املهارات الرئيسة اآلتية: مهارة التخطيط والتهيئة للدرس، ومهارة 

معرفة احملتوى العلمي واألنشطة املصاحبة، ومهارة االتصال وإدارة البيئة التعليمية التعلمية، 

ومهارة التقومي والتغذية الراجعة.اجلدول )2( يوضح ذلك.
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اجلدول )2(: مهارات التعليم الفّعال الرئيسة
وعدد الفقرات يف املدارس الّصديقة للّطفل

النسبة املئويةعدد الفقراتمهارات التعليم الفعال في املدارس الصديقة للطفلت

1126.19مهارة التخطيط والتهيئة للدرس1

1330.95مهارة معرفة احملتوى العلمي واألنشطة املصاحبة2

1226.19مهارة االتصال وإدارة البيئة التعليمية التعلمية3

716.67مهارة التقومي والتغذية الراجعة4

100%43املجموع

وللتحقق من صدق األداة )الصدق الظاهري( عرضت على مجموعة من اخلبراء في مجال 

العلوم التربوية والنفسية والقياس والتقومي، متَّ اعتماد نسبة اتفاق )80%( فأكثر من آراء اخلبراء، 

لتستقرَّ األداة على )43( فقرة، وجرى حتديد بدائل االستجابة لكل فقرة مبقياس ليكرت اخلماسي 

)موافق بدرجة كبيرة، موافق بدرجة متوسطة، موافق بدرجة ضعيفة، محايد، غير موافق(، كما متَّ 

استخراج الصدق البنائي من خالل حساب االتساق الداخلي بتطبيق معامل االرتباط بني درجة 

كل فقرة والدرجة الكلية لألداة إذ تراوحت قيمته بني )0.78- 0.89(.

ُحِسب الثبات بطريقة إعادة االختبار"test-retest"؛ إذ طبقت األداة مرتني بفارق زمني مدته 

أسبوعان على عينة استطالعية مكونة من )20( معلمًا ومعلمة، وبلغ معامل االرتباط بني درجات 

التطبيقني )0.88(؛ مما يشير إلى أن األداة جيدة وقابلة للتطبيق.. وبهذه اإلجراءات فقد حتققت 

مؤشرات الصدق والثبات لألداة. 

متغيــرات الّدراسة: املتغيرات التصنيفية وتشمل:اجلنس: وله فئتان )ذكر- أنثى(.واملؤهل 
العلمي وله مستويان )الدبلوم - البكالوريوس(. واخلبرة التدريسية ولها مستويان )أقل من 10 

سنوات- 10 سنوات فأكثر(.. أما املتغير التابع فهو درجة توظيف مهارات التعليم الفّعال. 

البيانات إحصائّيًا، وحسبت  الّدراسة عوجلت  أسئلة  لإلجابة عن  املعاجلات اإلحصائيـة: 
 )Independent مستقلتني  لعينتني   )t( واختبار  املعيارية،  واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات 

متوسطات  بني  اإلحصائية  الفروق  معنوية  الختبار  استخدامه  متَّ  حيث  :)Samples t-test؛ 

املتغيرات. على  اإلجابات 
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عرض النتائج ومناقشتها: 
سيجري عرض النتائج التي متَّ التوصل إليها من خـــالل اإلجابة عن أسئلة الّدراسة كاآلتي:

النتائج املتعلقة بالسؤال األول، ونصه: ما مهارات التعليم الفّعال في املدارس الّصديقة 
للّطفل من وجهة نظر املعلمني؟ لإلجابة عن هذا السؤال؛ ُحسبت املتوسطات احلسابية واالنحرافات 

للّطفل من وجهة نظر املعلمني،  الرئيسة في املدارس الّصديقة  الفّعال  التعليم  املعيارية ملهارات 

اجلدول )3( يوضح ذلك.

اجلدول )3( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية
ودرجة التوظيف ملهارات التعليم الفّعال الرئيسة يف املدارس الّصديقة للّطفل

ت
مهارات التعليم الفعال في املدارس

الصديقة للطفل

املتوسط

احلسابي 

االنحراف 

املعياري
الرتبة

درجة 

التوظيف

مرتفعة3.910.812مهارة التخطيط والتهيئة للدرس1

2
مهارة معرفة احملتوى العلمي واألنشطة 

املصاحبة
مرتفعة3.701.124

مرتفعة3.921.021مهارة االتصال وإدارة البيئة التعليمية التعلمية3

مرتفعة3.810.993مهارة التقومي والتغذية الراجعة4

مرتفعة3.840.90املجموع

وكانت  باألداة،  ورودها  بحسب  مرتبة  الرئيسة  الفّعال  التعليم  مهارات   )3( اجلدول  يبني 

تقديرات معلمي املدارس الّصديقة للّطفل ومعلماتها لدرجة توظيف مهارات التعليم الفّعال مرتفعة؛ 

املتوسط احلسابي لألداة ككل )3.84( وانحراف معياري )0.90(، و"مهارة االتصال  بلغ  إذ 

وإدارة البيئة التعليمية التعلمية" حصلت على املرتبة األولى مبتوسط حسابي )3.92(، وانحراف 

معياري بلغ )0.81( وبدرجة مرتفعة، ثم تلتها "مهارة التخطيط والتهيئة للدرس" التي حصلت 

مرتفعة،  وبدرجة   ،)1.02( معياري  وانحراف   )3.91( حسابي  مبتوسط  الثانية  املرتبة  على 

وحصلت "مهارة التقومي والتغذية الراجعة "على املرتبة الثالثة مبتوسط حسابي )3.81(، وانحراف 

معياري)0.99( وبدرجة مرتفعة. أما "مهارة معرفة احملتوى العلمي واألنشطة املصاحبة" فقد 

وبدرجة   )1.12( معياري  وانحراف   ،)3.70( حسابي  مبتوسط  الرابعة  املرتبة  على  حصلت 

مرتفعة.
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النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني، ونصه: ما درجة توظيف مهارات التعليم الفّعال في املدارس 

الّصديقة للّطفل من وجهة نظر املعلمني؟ لإلجابة عن هذا السؤال؛ ُحسبت املتوسطات احلسابية 

واالنحرافات املعيارية ملهارات التعليم الفّعال الفرعية في املدارس الّصديقة للّطفل من وجهة نظر 

املعلمني، فقد رتبت تنازلّيًا بحسب املتوسطات احلسابية لدرجة توظيف مهارات التعليم الفّعال لدى 

معلمي املدارس الّصديقة للّطفل من وجهة نظرهم، فكانت كاآلتي: اجلدول ) 4(.

اجلدول )4(: املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتبة ملهارات التعليم 
الفّعال الفرعية يف املدارس الّصديقة للّطفل من وجهة نظر املعلمني مرتبة تنازلّيًا

رتبةت
مهارات التعليم الفعال في املدارس

الصديقة للطفل

املتوسط

احلسابي 

االنحراف 

املعياري

النسبة 

املئوية

درجة 

التوظيف

71
يحدد النتاجات التعلمية املتوقع حتقيقها 

في الدرس.
مرتفعة4.471.0389.4

12
يخطط في ضوء منظومة األهداف 

والنتاجات التعلمية.
مرتفعة4.400.7188

33
يختار األنشطة اإلثرائية واملواد التعليمية 

املثيرة للتفكير.
مرتفعة4.33930.86.6

254
يستخدم لغة سليمة، ومصطلحات سهلة 

الفهم.
مرتفعة4.29740.85.8

275
يحسن إدارة احلوار واملناقشة بفاعلية في 

ضوء مبادئ االتصال والتواصل.
مرتفعة4.27980.85.4

285
يراعي تنويع املثيرات لتحفيز التالميذ على 

التعلم الذاتي.
مرتفعة4.270.9385.4

137
يحسن توزيع أجزاء املادة العلمية على 

وقت الدرس بدقة.
مرتفعة4.231.0384.6

127
يجيد جذب انتباه التالميذ ملوضوع 

الدرس بفعاليات إثرائية .
مرتفعة4.23930.84.6

439
يستخدم أساليب التعزيز اإليجابي لتحفيز 

التالميذ.
مرتفعة4.181.0883.6
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3710
يوظف إستراتيجيات التقومي لتحقيق 

نتاجات التعلم.
مرتفعة4.130.6582.6

1410
يثري درسه بأمثلة متنوعة مشتقة من 

الواقع لتعزيز فهم التالميذ.
مرتفعة4.130.7782.6

3110
يحرص على إشراك التالميذ في الدرس 

كل باسمه.
مرتفعة4.130.7482.6

913
يراعي في خطته إمكانات املدرسة عند 

توظيفه مهارات التعلم الفّعال.
مرتفعة4.070.8881.4

1514
يحرص على تقدمي املادة العلمية في جو 

تعليمي إبداعي.
مرتفعة4.050.7481

مرتفعة4.000.6980يتمتع بصوت واضح ونطق سليم.3415

3816
يوظف التغذية الراجعة املناسبة واحملفزة 

للتالميذ.
مرتفعة3.99980.79.8

مرتفعة3.971.0579.4يحفز التالميذ على بناء ثقتهم بأنفسهم.2917

418
يراعي في خطته الفروق الفردية بني 

التالميذ.
مرتفعة3.950.9979

2619
يوظف املعلم مهارات اإلصغاء عند إثارة 

سؤال ما.
مرتفعة3.94980.78.8

620
يركز على اجلوانب املهارية والوجدانية في 

الدرس.
مرتفعة3.901.2878

1820
يثير دافعية التالميذ بأنشطة تعليمية 

فردية وجماعية.
مرتفعة3.901.8878

222
يخطط بفاعلية لدرسه وفقًا ملبادئ التعليم 

الفّعال.
مرتفعة3.89890.77.8

3523
يستخدم اإلمياءات وتعبيرات الوجه بشكل 

جيد.
مرتفعة3.861.0977.2

3924
ن التعليقات على أوراق التالميذ  يدوِّ

لتحسني أدائهم.
مرتفعة3.840.8876.8
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1025
يجيد تهيئة بيئة تعليمية إبداعية آمنة 

للتالميذ.
مرتفعة3.820.7776.4

1626

تتنوع األنشطة حسب مجاالت التعلم 

املختلفة )املعرفية والوجدانية والنفس 

حركية(.

مرتفعة3.78630.75.6

مرتفعة3.771.2875.4يوظف لغة األلوان بدالالتها املنطقية.2327

مرتفعة3.75660.75يبدي اتزانًا انفعالّيًا .3228

4029
يوزع درجات التالميذ على األنشطة 

واملشاركات الصفية.
مرتفعة3.731.0574.6

2030
يحسن معاجلة املشكالت غير املتوقعة في 

أثناء الدرس.
مرتفعة3.700.7774

مرتفعة3.690.6973.8يبدي بشاشة ومرحًا في أثناء الدرس.3331

532
يجهز مايلزم من تقنيات ومصادر تعليمية 

للدرس.
مرتفعة3.670.9973.4

4133
يستخدم إستراتيجيات التقومي  والتقومي 

البنائي.
متوسطة3.621.0372.4

834
يعدُّ ملخصًا يتضمن األفكار الرئيسة في 

درسه.
متوسطة3.601.1672

2435
يحرص على ضبط سلوكيات التالميذ في 

أثناء عرضه للدرس.
متوسطة3.58660.71.6

3036
يجيد إنشاء عالقات ودية تربوية قائمة 

على االحترام املتبادل مع التالميذ.
متوسطة3.551.0571

1937
يوظف مهارات التعليم الفّعال وفقّا للفروق 

الفردية بني التالميذ.
متوسطة3.531.0370.6

2238
يوفر مناخّا تربوّيّا تسوده العالقات 

اإلنسانية بينه وبني تالميذه.
متوسطة3.52530.70.4

متوسطة3.331.1466.6يحفز التالميذ على اإلبداع.3639
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متوسطة3.20780.64يحلل نتائج اختبارات التالميذ وبفسرها.4240

1141
يثري خطته باألمثلة الواقعية وخبرات 

التالميذ.
متوسطة2.881.4557.6

متوسطة2.851.6557يلتزم بالوقت احملدد للدرس.1742

متوسطة2.821.1456.4يتابع حضور التالميذ وغيابهم.2143

مرتفعة3.840.9176.80الدرجة الكلية

مهارة   )11( وأن  مرتفعة،  توظيف  درجة  على  مهارة حصلت   )32( أن  سبق  يتضح مما 

حصلت على درجة توظيف متوسطة. فمهارة "يحدد النتاجات التعلمية املتوقع حتقيقها في الدرس" 

حصلت على املرتبة األولى مبتوسط حسابي )4.47( وانحراف معياري )1.03( ونسبة مئوية 

)89.4%( وبدرجة مرتفعة. أما املهارة "يخطط في ضوء منظومة األهداف والنتاجات التعلمية" 

ونسبة   )0،74( معياري  وانحراف   )4.40( مبتوسط حسابي  الثانية  املرتبة  على  فقد حصلت 

مئوية )88%( وبدرجة توظيف مرتفعة. ومهارة "يختار األنشطة اإلثرائية واملواد التعليمية املثيرة 

للتفكير" حصلت على املرتبة الثالثة مبتوسط حسابي )4.33( وانحراف معياري )0.93( ونسبة 

مئوية )86.6( وبدرجة مرتفعة، ومهارة "يستخدم لغة سليمة، ومصطلحات سهلة الفهم" حصلت 

الرابعة مبتوسط حسابي)4.29( وانحراف معياري).740( ونسبة مئوية )85.8(  على املرتبة 

االتصال  مبادئ  ضوء  في  بفاعلية  واملناقشة  احلوار  إدارة  "يحسن  ومهارتا  مرتفعة.  وبدرجة 

املرتبة  على  حصلتا  الذاتي"  التعلم  على  التالميذ  لتحفيز  املثيرات  تنويع  و"يراعي  والتواصل" 

اخلامسة مبتوسط حسابي )4.27( وانحراف معياري )0.98( و).930( ونسبة مئوية )85.4( 

و"يجيد  بدقة".  الدرس  وقت  على  العلمية  املادة  أجزاء  توزيع  "يحسن  ومهارتا  مرتفعة،  وبدرجة 

السابعة مبتوسط  املرتبة  على  إثرائية" حصلتا  بفعاليات  الدرس  ملوضوع  التالميذ  انتباه  جذب 

حسابي )4.23( وانحراف معياري )1.03( و).930( ونسبة مئوية )84.6( وبدرجة مرتفعة، 

ومهارة" يستخدم أساليب التعزيز اإليجابي لتحفيز التالميذ" حصلت على املرتبة التاسعة مبتوسط 

حسابي )4.18( وانحراف معياري )1.08( ونسبة مئوية )83.6( وبدرجة مرتفعة. أما املهارات 

متنوعة مشتقة من  بأمثلة  و"يثري درسه  التعلم"  نتاجات  لتحقيق  التقومي  "يوظف إستراتيجيات 

الواقع لتعزيز فهم التالميذ" و"يحرص على إشراك التالميذ في الدرس كل باسمه"  فقد حصلت 
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على املرتبة العاشرة مبتوسط حسابي )4.13( وانحراف معياري )0.65( و)0.77( و)0.74( 

ونسبة مئوية )82.6( وبدرجة مرتفعة.

التعليم  للمعلمني واملعلمات وتدريبهم على مهارات  إلى اإلعداد اجليد  النتيجة  وتعزى هذه 

الفّعال التي متكن معلمي املدارس الّصديقة للّطفل ومعلماتها من التخطيط اجليد لدروسهم، وكذلك 

قدرتهم على تطبيق هذه اخلطط بفاعلية، موظفني في ذلك األهداف التربوية والنتاجات التعلمية 

وانتقاء األنشطة اإلثرائية التي من شأنها رفع مستوى التالميذ وتنمية التفكير العلمي وميولهم 

ورغباتهم، عن طريق إشباع هذه الرغبات وامليول . 

وبدت تقديرات املعلمني في أدنى املتوسطات احلسابية والنسب املئوية للمهارات اآلتية:

مهارة" يتابع حضور التالميذ وغيابهم" حصلت على املرتبة )43( مبتوسط حسابي )2.82( 

وانحراف معياري )1.14( ونسبة مئوية )%56.4( وبدرجة توظيف متوسطة. أما املهارة "يلتزم 

وانحراف   )2.85( حسابي  مبتوسط   )42( املرتبة  على  حصلت  فقد  للدرس"  احملدد  بالوقت 

معياري )1.85( ونسبة مئوية )57%( وبدرجة توظيف متوسطة.

 قد يعزى ذلك إلى أن الطلبة أصبحوا راغبني في الدوام املدرسي وباألسلوب الذي يتبع 

معهم في املدرسة الّصديقة؛ مما أدى إلى استغناء املعلم عن متابعة احلضور والغياب في أغلب 

األحيان، وكذلك شغف التلميذ بالدرس وحّبه له؛ ملا فيه من أساليب متعة وتشويق، إذ إنه أصبح 

ميارس أنشطة وألعابًا تعليمية تفاعلية تتناسب مع ميوله ورغباته داخل الصف الدراسي؛ مما 

جعله يتخطى عامل الوقت ويستغني عن وقت االستراحة ) الفرصة كما يطلق عليها في املدارس 

العراقية(.

درجة  في  إحصائية  داللة  ذو  فرق  يوجد  هل  ونصه:  الثالث،  بالسؤال  املتعلقة  النتائج 
لـــ:  تبعًا  املعلمني  نظر  وجهة  من  للّطفل  الّصديقة  املدارس  في  الفّعال  التعليم  مهارات  توظيف 

النوع االجتماعي )ذكور-إناث(، واملؤهل العلمي)دبلوم_ بكالوريوس(، واخلبرة التدريسية األقل 

من)10( سنوات - )10( سنوات فأكثر؟ لإلجابة عن هذا السؤال؛ ُحسبت املتوسطات احلسابية 

واالنحرافات املعيارية بحسب متغيرات الّدراسة، فكانت كاآلتي: اجلدول )4(.
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اجلدول )4(: املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت(
لدرجة توظيف مهارات التعليم الفّعال يف املدارس

الّصديقة للّطفل من وجهة نظر املعلمني تبعًا لــ : النوع االجتماعي،
واملؤهل العلمي ، واخلبرة التدريسية

العدداملتغريات
املتوسط

احلسابي 

االنحراف 

املعياري

قيمة )ت(

احملسوبة

الداللة 

اإلحصائية

النوع 

االجتماعي

5743.7610.75الذكور

2.820.05

8649.3414.72اإلناث

143املجموع

املؤهل 

العلمي

7844.5611.44دبلوم

2.130.05

6550.3214.63بكالوريوس

143املجموع

اخلبرة 

التدريسية

أقل من )10( 

سنوات
6446.4514.56

1.400.05

7948.8113.75 )10( سنوات فأكثر 

143املجموع

الفّعال  التعليم  مهارات  توظيف  لدرجة  احلسابي  املتوسط  أن   )4( اجلدول  نتائج  أظهرت 

في املدارس الّصديقة للّطفل من وجهة نظر املعلمني )43.76( واالنحراف املعياري )10.75(، 

بينما كان املتوسط احلسابي لدرجات املعلمات )49.34( واالنحراف املعياري )14.72(، وعند 

ذو  بينهما  الفرق  أن  اتضح  الثائي  االختبار  باستخدام  املتوسطني  بني  الفروق  معنوية  اختبار 

داللة إحصائية عند مستوى )0.05(؛ إذ كانت قيمة )ت( احملسوبة )2.82( أكبر من قيمة )ت( 

اجلدولية )1.65( ولصالح املعلمات. وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة ) اخلزرجي، 2012(.

كما أظهرت النتائج أن املتوسط احلسابي للمعلمني بحسب املؤهل العلمي من حملة شهادة 
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)الدبلوم( هو )44.56( واالنحراف املعياري )11.44(، بينما كان املتوسط احلسابي للمعلمني من 

حملة شهادة )البكالوريوس( هو )50.32( واالنحراف املعياري )14.63(، وعند اختبار معنوية 

الفروق بني املتوسطني باستخدام االختبار التائي اتضح أن الفرق بينهما ذو داللة إحصائية عند 

مستوى )0.05(، إذ كانت قيمة )ت( احملسوبة )2.13( أكبر من قيمة )ت( اجلدولية )1.65( 

وملصلحة املعلمني من حملة البكالوريوس، قد تعزى هذه النتيجة إلى أن املعلمني الذين يحملون 

مؤهل البكالوريوس)الذين ُأعّدوا للتدريس في أربع سنوات بعد الدراسة الثانوية( قد استزادوا 

ُأعّدوا  )الذين  الدبلوم  مؤهل  حملة  من  املعلمني  من  أكثر  ومهارات  ومفاهيم  ومعارف  معلومات 

اجلامعة  في  والتدريب  اإلعداد  فترة  أن  أي  الثانوية(،  الدراسة  بعد  فقط  سنتني  في  للتدريس 

جعلته يكتسب الكثير من املهارات واألساليب واإلستراتيجيات احلديثة التي تطور أداءه وتصقل 

شخصيته وتنمي مهاراته وطريقة تفكيره. وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )السالموني،2011(، 

واختلفت مع دراسة )خزعلي ومومني، 2010(، أما دراسة )عالء الدين، 2010( فقد اتفقت مع 

هذه النتيجة بوجود فروق ذات داللة إحصائية، واختلفت في أنها كانت لصالح مؤهل الدبلوم.

كما أظهرت النتائج أن املتوسط احلسابي للمعلمني ذوي اخلبرة التدريسية أقل من )10( 

سنوات هو)46.45(، واالنحراف املعياري)14.56(، واملتوسط احلسابي للمعلمني ذوي اخلبرة 

التدريسية )10( سنوات فأكثر هو)48.81( واالنحراف املعياري )13.75(، وعند اختبار معنوية 

الفروق بني املتوسطني باستخدام االختبار التائي اتضح أن الفرق بينهما ليس ذا داللة إحصائية 

اجلدولية  )ت(  قيمة  من  أصغر   )1.40( احملسوبة  )ت(  قيمة  كانت  إذ   ،)0.05( مستوى  عند 

)1.65(. أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير اخلبرة التدريسية، وتعزى هذه 

النتيجة إلى أن املعلمني واملعلمات خضعوا للتدريب على معايير وأسس املدرسة الّصديقة للّطفل 

من قبل منظمة األمم املتحدة للطفولة- اليونيسف بشكل متساٍو بغض النظر عن سنوات اخلبرة 

و)عالء  )اخلزرجي، 2012(  دراسة  مع  النتيجة  هذه  اتفقت  وقد  العلمي..  واملؤهل  والتخصص 

الدين، 2010(. 

املدارس  في  الفّعال  التعليم  مهارات  توظيف  لدرجة  املعلمني  تقديرات  الّدراسة  نتائج  تبني 

واملؤهل  االجتماعي،  النوع  ل:  تبعًا  متفاوتة،  بدرجات  املعلمني  نظر  وجهة  من  للّطفل  الّصديقة 

العلمي، واخلبرة التدريسية، وفي هذا املجال يؤكد التربويون على حتويل املدرسة إلى مكان آمن 

أكثر جذبًا لألطفال لتشبع حاجاتهم وتنميهم منّوًا طبيعّيًا متوازنًا ومتكاماًل في النواحي اجلسمية 

والعقلية واالنفعالية واملهارية، ويستمتعون بالعملية التعليمية ويعبرون عن أفكارهم وما يدور في 
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أذهانهم، وتشجعهم على التفكير العلمي واإلبداع، ويشاركون بنشاط وحيوية وفرح من خالل تعلٍم 

فّعاٍل في بيئة آمنة وصحية متكنهم من االعتماد على أنفسهم، وإعدادهم بوصفهم أعضاء فاعلني 

نافعني في املجتمع. )منظمة األمم املتحدة للطفولة - اليونيسف، 2010،113(، وميكن أن متتد 

العالقة مع املجتمع احمللي واملؤسسات احلكومية ومؤسسات املجتمع املدني، فإذا جتانست هذه 

العوامل كانت البيئة املدرسية صحية وسليمة وصديقة للّطفل، وإذا تنافرت كانت البيئة املدرسية 

غير صاحلة.

االستنتاجات: توصلت الدراسة يف ضوء النتائج إىل االستنتاجات اآلتية:
تباين وجهات نظر معلمي املدارس الّصديقة للّطفل في حتديد درجة توظيف مهارات التعليم   .1

الفّعال في هذه املدارس وبنسب متفاوتة.

مستوى حتديد املعلمات لدرجة توظيف مهارات التعليم الفّعال في املدارس الّصديقة للّطفل   .2

أكبر من مستوى حتديد املعلمني.

مستوى حتديد املعلمني من ذوي املؤهل العلمي )البكالوريوس( لدرجة توظيف مهارات التعليم   .3

الفّعال في املدارس الّصديقة للّطفل أكبر من مستوى حتديد املعلمني من ذوي املؤهل العلمي 

)الدبلوم( لواقع هذه املدارس.

تطابق مستوى حتديد املعلمني لدرجة توظيف مهارات التعليم الفّعال في املدارس الّصديقة   .4

للّطفل لكل من ذوي اخلبرة التدريسية األقل من )10( و)10( سنوات فأكثر.

التوصيات: توصي الباحثة باآلتي:
تبني مشروع املدارس الّصديقة للّطفل وتصديرها إلى مدارس املرحلة االبتدائية في محافظات   .1

أخرى؛ ملا لهذا املشروع من آثار إيجابية على الّطفل وأسرته واملجتمع احمللي. 

حتويل بناية املدرسة إلى أداة تعليمية نشطة لتصبح املدرسة فيه كاّلً متفاعاًل مع التالميذ   .2

واملالك التعليمي من جانب، وبناية مستدامة تقلل من األثر البيئي على املجتمع والبيئة من 

آخر. جانب 

املقرتحات: تقرتح الباحثة إجراء دراسات حول: 
1.  تقومي أداء معلمي املدارس الّصديقة للّطفل في ضوء الكفايات التعليمية الالزمة ومعايير هذه 

املدارس.



39
مجلة الطفولة والتنمية -ع 34 / 2019

2.   تقويـم برنامج املدرسة الّصديقة للّطفل. 

معايير  في ضوء  االبتدائية  املرحلة  ملعلمي  املستدامة  املهنية  التنمية  معايير  توظيف  درجة   .3

للّطفل. الّصديقة  املدرسة 

املصادر:
ــ احلراحشة، محمد عبود )2010(، إعداد املعلم في ضوء التحديات العاملية املعاصرة، ورقة عمل مقدمة إلى 

مؤمتر مستقبل إعداد املعلم في كليات التربية وجهود اجلمعيات العلمية في عمليات التطوير املنعقد في كلية 

التربية في الفترة املمتدة من 28 - 29، جامعة حلوان، مصر.

ــ  حسن، هناء عبد الكرمي، وآخرون )2013( معايير املدرسة الّصديقة للّطفل وفق إدارة اجلودة الشاملة، وزارة 

التربية، بغداد.

ــ  اخلزرجي، عالء )2012( دور املعلم في تنمية إستراتيجيات التعلم النشط ، لدى الطلبة في املدارس األساسية 

احلكومية من وجهة نظر املشرفني التربويني واملعلمني - مجلــــة الفتــــح - جامعة ديالى، العدد 36، 138- 

.160

املؤمتر   .. العربية  اللغة  تعليم  في  االتصالية  التفاعلية  اإللكترونية  التقنيات   .)2014( ماجــــدة  ـــ  اخلزرجي، 

العلمي الدولي األول لتعليم العربية )األنساق اللغوية والسياقات الثقافية في تعليم اللغة العربية(/ كلية اللغات 

- اجلامعة األردنية.

ـ  اخلزرجي، ماجدة )2008( الدور اإلتصالي ملدرسي اللغة العربية - رؤية مستقبلية للعملية التعليمية االتصالية- 

مجلة اجلامعة املستنصرية -  العدد الرابع - 233-209.

-  خزعلي، قاسم محمد ومومني، عبد اللطيف عبد الكرمي )2010( الكفايات التدريسية لدى معلمات املرحلة 

األساسية الدنيا في املدارس اخلاصة في ضوء متغيرات املؤهل العلمي وسنوات اخلبرة والتخصص. مجلة 

جامعة دمشق ، 26 )3( : 292-553.

ـــ الزهيري، عبد الكرمي محسن )2006( املعلم مهندس املجتمعات، مجلة األنبار للعلوم اإلنسانية، العدد )3( 

الثاني.  تشرين 

للنشر  الشروق  العلوم، عمان، دار  تدريس  البنائية وإستراتيجيات  النظرية  ــــ زيتون، عايش محمود )2007( 

والتوزيع.

التربوية  واملمارسات  لألطفال  الّصديقة  للمدارس  الفكرية  األسس   )2011( مصطفى  ريهام  السالموني،  ـــ 

سعيد. بور  جامعة  املدارس،  هذه  في  والعاملني  املعلمني  قبل  من  املبذولة  واالجتماعية 

ـــ عالء الدين، أحمد هاني )2010( واقع اإلدارة في املدارس الّصديقة للطفولة وفق معايير اجلودة املوضوعة 

لها من وجهة نظر املعلمني واإلداريني في اجلمهورية العربية السورية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 

التربية، جامعة دمشق.

ـــ  قطامي ، نايفة ) 2011( مهارات التدريس الفعال، عمان، دار الفكر للنشر والتوزيع.
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ـــ مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية )2009( التقارير القطرية عن األهداف اإلمنائية لأللفية )املذكرة التوجيهية 

الثانية(، إصدارات منظمة األمم املتحدة.

ـــ  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة - اليونسكو، )2013( إستراتيجية إعداد املعلم وتطويره املهني، 

مكتب العراق.

التعليم  قسم  إصدارات  للّطفل،  الّصديقة  املدارس  دليل   )2010( للطفولة-اليونيسف  املتحدة  األمم  منظمة  ـــ 

إفريقيا. وشمال  األوسط  للشرق  اإلقليمي  اليونيسف  مكتب  واالتصال، 

ـــ  وزارة التربية العراقية )1991( نظام رياض األطفال رقم )11( لسنة 1978 وتعديله، املديرية العامة للتعليم 

العام، مديرية رياض األطفال، مطبعة وزارة التربية العراقية، بغداد.

ــــ  وزارة التربية العراقية)2009( مشروع النهوض التربوي- إصدارات وزارة التربية، جمهورية العراق، بغداد.

ـــ  وزارة التربية العراقية )2011( املدارس الّصديقة للّطفل - دليل تدريبي لقادة مشروع املدارس الّصديقة 

بغداد. اليونيسف،  بالتعاون مع منظمة  التربوي  التدريب والتطوير  للّطفل، إعداد معهد 

ـــ  وزارة التربية الفلسطينية )2003( حتديد معايير املدرسة الّصديقة للّطفل الفلسطينية، إعداد اإلدارة العامة 

للتخطيط التربوي، التقرير النهائي/ فلسطني. 

-   Harthern (2000) Identified The Effectiveness of Effective Teacher Teaching. 
Teacher Journal, 2(7), 61-68.

-   Ganser, Donald (2000). Defines The Concepts of Effective Teaching Among 
field Training Students In The Field of Physical Education.Nesea's Educational 
Department, [www.greenschool.com].

امللحق )1(
قائمة بأسماء محكمي أداة الّدراسة

جهة العملالتخصصاسم املحكم

جهة العملالتخصصاسم احملكم

جامعة بغدادمناهج وأساليب تدريساألستاذ الدكتور عالء اخلزرجي 

جامعة اإلسراءالقياس والتقومياألستاذ الدكتور صباح العجيلي

جامعة جرشمناهج وأساليب تدريساألستاذ الدكتور عايش زيتون

جامعة ديالىمناهج وأساليب تدريساألستاذ الدكتور مثنى اجلشعمي

جامعة اإلسراءعلم النفس التربوياألستاذ الدكتورة هناء الفلفي

وزارة التربيةإشراف تربوياألستاذة ملياء عبد الله

وزارة التربيةمعلماألستاذ ناصر العبيدي
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امللحق )2(

املهارات
رقم 

الفقرة
الرتبة

الفقرات

يوظف معلم املدارس الّصديقة للّطفل 

مهارات التعليم الفّعال من خالل 

اآلتي:

املتوسط

احلسابي 

االنحراف 

املعياري

النسبة 

املئوية

درجة 

التوظيف

مهارات 

اخلطيط 

والتهيئة 

للدرس

12
يخطط في ضوء منظومة األهداف 

والنتاجات التعلمية.
مرتفعة4.400.7188

221
يخطط بفاعلية لدرسه وفقًا ملبادئ 

التعليم الفّعال.
مرتفعة3.8989.77.8

33
يختار األنشطة اإلثرائية واملواد 

التعليمية املثيرة للتفكير.
مرتفعة4.3393.86.6

418
يراعي في خطته الفروق الفردية بني 

التالميذ.
مرتفعة3.950.9979

532
يجهز مايلزم من تقنيات ومصادر 

تعليمية للدرس.
مرتفعة3.670.9973.4

620
يركز على اجلوانب املهارية 

والوجدانية في الدرس.
مرتفعة3.901.2878

71
يحدد النتاجات التعلمية املتوقع 

حتقيقها في الدرس.
مرتفعة4.471.0389.4

834
يعد ملخصًا يتضمن األفكار الرئيسة 

في درسه.
متوسطة3.601.1672

913
يراعي في خطته إمكانات املدرسة 

عند توظيفه مهارات التعلم الفّعال.
مرتفعة4.070.8881.4

1025
يجيد تهيئة بيئة تعليمية إبداعية آمنة 

للتالميذ.
مرتفعة3.820.7776.4

1141
يثري خطته باألمثلة الواقعية وخبرات 

التالميذ.
متوسطة2.881.4557.6

مرتفعة3.910.81املجال ككل
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مهارة 

تنفيذ 

املحتوى 

العلمي 

واألنشطة 

املصاحبة

127

يجيد جذب انتباه التالميذ ملوضوع 

الدرس بفعاليات إثرائية .

مرتفعة4.23930.84.6

137

يحسن توزيع أجزاء املادة العلمية 

على وقت الدرس بدقة.

مرتفعة4.231.0384.6

1410

يثري درسه بأمثلة متنوعة مشتقة من 

الواقع لتعزيز فهم التالميذ.

مرتفعة4.130.7782.6

1514

يحرص على تقدمي املادة العلمية في 

جو تعليمي إبداعي.

مرتفعة4.050.7481

1626

تتنوع األنشطة حسب مجاالت التعلم 

املختلفة )املعرفية والوجدانية والنفس 

حركية(.

مرتفعة3.78630.75.6

متوسطة2.851.6557يلتزم بالوقت احملدد للدرس.1742

1820

يثير دافعية التالميذ بأنشطة تعليمية 

فردية وجماعية.

مرتفعة3.901.8878

1937

يوظف مهارات التعليم الفّعال وفقّا 

للفروق الفردية بني التالميذ.

متوسطة3.531.0370.6

2030

يحسن معاجلة املشكالت غير 

املتوقعة في أثناء الدرس.

مرتفعة3.700.7774

متوسطة2.821.1456.4يتابع حضور التالميذ وغيابهم.2143

2238

يوفر مناخّا تربوّيّا تسوده العالقات 

اإلنسانية بينه وبني تالميذه.

متوسطة3.5253.70.4

مرتفعة3.771.2875.4يوظف لغة األلوان بدالالتها املنطقية.2327

2435

يحرص على ضبط سلوكيات التالميذ 

في أثناء عرضه للدرس.

متوسطة3.5866.71.6

مرتفعة3.701.12املجال ككل
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مهارة 

االتصال 

وإدارة 

البيئة 

التعليمية

254

يستخدم لغة سليمة، ومصطلحات 

سهلة الفهم.

مرتفعة4.2974.85.8

2619

يوظف املعلم مهارات اإلصغاء عند 

إثارة سؤال ما.

مرتفعة3.9498.78.8

275

يحسن إدارة احلوار واملناقشة 

بفاعلية في ضوء مبادئ االتصال 

والتواصل.

مرتفعة4.2798.85.4

285

يراعي تنويع املثيرات لتحفيز التالميذ 

على التعلم الذاتي.

مرتفعة4.270.9385.4

2917

يحفز التالميذ على بناء ثقتهم 

بأنفسهم.

مرتفعة3.971.0579.4

3036

يجيد إنشاء عالقات ودية تربوية 

قائمة على االحترام املتبادل مع 

التالميذ.

متوسطة3.551.0571

3110

يحرص على إشراك التالميذ في 

الدرس كل باسمه.

مرتفعة4.130.7482.6

مرتفعة3.75660.75يبدي اتزانًا انفعالّيًا .3228

3331

يبدي بشاشة ومرحًا في أثناء 

الدرس.

مرتفعة3.690.6973.8

مرتفعة4.000.6980يتمتع بصوت واضح ونطق سليم.3415

3523

يستخدم اإلمياءات وتعبيرات الوجه 

بشكل جيد.

مرتفعة3.861.0977.2

متوسطة3.331.1466.6يحفز التالميذ على اإلبداع.3639

املجال ككل
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مهارة 

التقومي 

والتغذية 

الراجعة

3710

يوظف إستراتيجيات التقومي لتحقيق 

نتاجات التعلم.

مرتفعة4.130.6582.6

3816

يوظف التغذية الراجعة املناسبة 

واحملفزة للتالميذ.

مرتفعة3.99980.79.8

3924

ن التعليقات على أوراق التالميذ  يدوِّ

لتحسني أدائهم.

مرتفعة3.840.8876.8

4029

يوزع درجات التالميذ على األنشطة 

واملشاركات الصفية.

مرتفعة3.731.0574.6

4133

يستخدم إستراتيجيات التقومي 

والتقومي البنائي.

متوسطة3.621.0372.4

4240

يحلل نتائج اختبارات التالميذ 

ويفسرهما.

متوسطة3.2078.64

439

يستخدم أساليب التعزيز اإليجابي 

لتحفيز التالميذ.

مرتفعة4.181.0883.6

مرتفعة3.701.12املجال ككل

مرتفعة3.840.98املجاالت جميعها
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البعد الرتبوي والسلوكي واملعريف 
لألناشيد يف تنمية ثقافة الطفل

أ. سلوم درغام سلوم *

تمهيد: 
عندما نهتم بأدب األطفال االهتمام الكبير ملا له من أثر كبير على بناء األجيال فهنا تكون 

األجيال فاعلة بشكل إيجابي في املراحل الزمنية القادمة، ألن األدب - النوع الشعري والنوع 

النثري- يستطيع أن يقوم بتعزيز القيم اإليجابية ، وإبعاد الطفل عن القيم السلبية، ويستطيع أن 

يقوم برفع السوية املعرفية عند الطفل، وبتعديل سلوكه، وتظهر نتائجه على صعيد بناء إنسان 

املستقبل، فاألطفال هم رجال املستقبل والبناء تكون قوته في األساس. 

ومشكلة البحث تتجلى في سؤال مهم: كيف حتقق األناشيد  تنمية ثقافة الطفل في البعد 

شروط  هي  ما  فرعية:  أسئلة  وهناك  أبعاد؟  من  طرحت  وماذا  واملعرفي؟  والسلوكي  التربوي 

كتابة أدب الطفل بشكل عام واألناشيد بشكل خاص؟ وما هي أهمية  األناشيد؟ وماذا قدمت  

املجموعات الشعرية التي وقعت بني يدي وقرأتها؟ وهل حققت األناشيد ما نريد الوصول إليه 

من نتائج؟ وقد كانت الصعوبات قد بانت في عدم توفر أبحاث في هذا املوضوع، وعدم وجود 

والفتيان. لألطفال  موجهة  كافية  مجموعات شعرية 

2- شروط الكتابة للطفل:
واملضمون،  الشكل  حيث  من  شروط  عدة  توافر  من  البّد  للطفل  ناجحًا  أدبًا  نقدم  عندما 

فالشكل يتناول األسلوب الرائع، واأللفاظ السهلة اخلالية من الكلمات الغريبة أو الصعبة، واجلمل 

املوحية املعبرة واملضمون يجب أن يحمل قيمًا تربوية، وقيمًا علمية حيث يكون موضوعها شائًقا 

محبًبا للطفل ومثيًرا لعواطفهم .لذلك البد من أن يسير الشكل واملضمون متضافرين وصواًل إلى 

الهدف املنشود، وجند أّن أدب األطفال  له كتَّابه، ولكن مازال هذا األدب حتيط به بعض املعوقات، 

* ناقد أدبي وباحث في الدراسات التربوية والتراث الشعبي - سوريا.
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ولم يصل إلى حالة من النضج الذي نتمناه، وذلك ألسباب كثيرة منها تقصير املؤسسات الرسمية، 

والنزعة التجارية لدور النشر اخلاصة، وانصراف األهل عن تقدمي الكتاب للطفل، واالجتاه إلى 

الصور املتحركة عبر شاشة التلفاز.  

كّتاب يحملون في  إلى  ليس سهاًل، ويحتاج  كتابة أدب األطفال  أّن اخلوض في  واحلقيقة 

داخلهم طفاًل صغيرًا مبشاعره وألعابه، وأحاسيسه، وعندما يكون هذا الطفل حاضرًا في داخل 

كل كاتب، عندئذ يستطيع أن يقدم أدبًا يناسب الطفل، ويغرس في نفسه قيمًا ايجابية يسهم في 

تكوينه ليكون رجاًل صاحلًا في املستقبل.

3- أهمية شعر األطفال:
إننا ُنشيد باملجموعات الشعرية في كل الوطن العربي التي تزّود األطفال بالقيم اإلنسانية، 

وتنمي العادات واملفاهيم السامية وترفع من سلوك الطفل، وتقوي شخصيته، والتي تعامله على 

أنه مدرك ولم تعامله على أنه ساذج وبسيط، والتي يكون فيها الشاعر أو القاص كالوالد املربي 

الذي يحمل قيم العروبة، ويغّرد بها في سماء العرب.

لقد كان الشعر عند األقدمني أحد العوامل املساعدة في تربية الطفل، ملا يحمله من قيم، وما 

له من تأثير في فصاحة اللسان، وقوة البيان! وقد ُنقل قولهم في فضائل الرمي في كتاب )كنز 

العمال(: "علموا أوالدكم السباحة والفروسية، ورّووهم ما سار من املََثل، وحسن من الشعر"، 

وورد في كتاب )تاريخ دمشق( عبر محاضرات األدباء أن هشام بن عبد امللك قال ملعلم ولده: 

وأول ما أوصيك به، أن تأخذه بكتاب الله، ثم روِّ من الشعر أحسنه، ثم تخلل به في أحياء العرب, 

فُخْذ من صالح شعرهم".

ويقول د. جنيب الكيالني في كتابه )أدب األطفال في ضوء اإلسالم( ص 93: "إن الشعر 

وُيَعدُّ من أقوى  الوقت مصدر متعة وسعادة،  رافد مهم من روافد ثقافة الطفل، وهو في نفس 

املؤثرات في تربية الذوق الفني، واحلس اجلمالي؛ ملا يجتمع له من حالوة اإليقاع، ورشاقة التعبير، 

وشعورية،  وجمالية،  عقدية،  عدة،  أبعاد  ذات  مهمة،  وظيفة  يؤدي  بذلك  وهو  الصورة،  وجاذبية 

ووجدانية، وفكرية! ولهذا يستفيد األطفال كثيرًا من سماع الشعر وحفظه، إذا كان مناسبًا لهم 

من جهة ألفاظه، وأفكاره، وأوزانه، وصوره فنية". )1(

وقد حفل الشعر املعاصر بالعدد الوفير من دواوين الشعر املخصصة لألطفال، وقد طرق 

من املوضوعات مما له عالقة بالطفل، واهتماماته، ومما يراد له أن يكون عليه في سلوكه وتربيته. 
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ولألناشيد دور مهم في حياة الطفل، وميكن أن تكون هذه األناشيد أداة من أدوات التربية اخللقية 

رغبة  إشباع  املهم  احلركية.فمن  املهارات  على  والتدريب  التعليم  وسائل  من  ووسيلة  والعاطفية 

الطفل فى االستماع إلى اإليقاعات العذبة اجلميلة من خالل هذه األناشيد الطيبة، وأن تبعد عن 

أذنى الطفل كل ما هو رخيص، وميكن أن يتم ذلك من خالل تدريبه على سماع األصوات الصادرة 

عن الطبيعة والكالم املنغم واإللقاء احلسن.

وعلى األم أن تختار األناشيد املناسبة التي تهدف إلى غرس اخلير والفضيلة والشجاعة 

واإلقدام فى نفوسهم، وتهذيب األلفاظ والكلمات حيث ميكن لهذه األناشيد أن تساعد األطفال 

على نطق األلفاظ والكلمات بشكل صحيح، ورفع مستوى التذوق عند الطفل، والعمل على زيادة 

النمو احلسي واإلدراكي والوجداني للطفل، وعليها أن تأخذ فى اعتبارها أن تختار األناشيد التي 

حتمل املعاني الصادقة، تفيض باملرح والتفاؤل، وأن تكون الكلمات سهلة وغير معقدة يسهل على 

األطفال فهمها، وأن تتناول هذه األناشيد املوضوعات, والشخصيات واألسماء احملببة إلى الطفل، 

باإلضافة إلى ذلك يجب أن تشيع هذه األناشيد األمل فى نفوسهم، وجتنبهم كل ما يثير أحزانهم 

ويدعوهم إلى اخلمول والكسل. )2( 

ألن الطفل يخرج إلى هذه احلياة وهو صفحة بيضاء نقية لم تطبع عليها أي أفكار أو قيم 

َهاِتُكْم الَ َتْعلَُموَن َشْيئًا{)سورة النحل  ن ُبُطوِن ُأمَّ أو مواهب.. كما في قوله تعالى: }َواللُّه َأْخَرَجُكم مِّ

اآلية ٧8..( ثم بتأثير البيئة والظروف احمليطة مبا فيها من مؤثرات جسمية وعقلية ووجدانية 

واجتماعية وتربوية؛ تتشكل ذات الطفل وتتفاعل وتتطور مما يبني شخصيته الفردية. وال شك 

في أن التربية تهدف إلى بناء الطفل بناًء متكاماًل؛ وإلى توجيه سلوكه في الدرب السليم، وهذا 

يوجب تهيئة اجلو التربوي املشبع باملؤثرات الفكرية والتطبيقية اإليجابية التي ُتِعنُي الطفَل على أن 

يغدو أكثر وعيًا؛ ومن ثم تعزز منوه العقلي واملعرفي لينعكس ذلك على سلوكه في املجتمع؛ لذلك 

فإن بناء القيم التربوية عمٌل صعب وشاق ويحتاج إلى مزيد من حتمل املسئولية والتحلي بالوعي 

املطلوب وفي الوقت املالئم.

وال شك في أن أناشيد األطفال؛ بوصفها محورًاٍ مهّمًا من محاور ثقافة الطفل، تقع على 

عاتقها مسئولية اإلسهام في تربية الطفل وبناء القيم لديه؛ باعتبارها مادة ثقافية تربوية توظف 

لتؤدي دورًا فاعاًل في بناء النظام القيمي عند الطفل، ومبا يحقق ترشيد سلوكه ودفعه للسير 

في الدرب الصحيح. لذلك ال بد من تنقية أناشيد األطفال من كل ما يسيء إلى الفضائل وتوجيه 

تأثر  إلى سرعة  نظرًا  الصحيحة؛  التربوية  والقيم  لإلسهام في خدمة اجلمال احلقيقي  قدراتها 
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األطفال باملواقف التي تشدهم واألحداث التي تثير اهتمامهم، فينفعلون ويتفاعلون معها، وهم 

أكثر استجابة للتأثر باألناشيد في تنشئتهم حيث تستطيع أن توضح لهم الطريق نحو األجمل 

َن عندهم احترام التقاليد والقيم اإلنسانية بروح عالية.)٣( واألفضل وتستطيع أن ُتَكوِّ

من هنا ندرك أهمية اخلوض في دراسة دور أناشيد األطفال واختيار هذا البحث  الذي 

الدراسات. الشعرية وبعض  املجموعات  املأخوذة من  األمثلة  سنصل من خالل 

والدراسة تقوم  بتفسير وتوضيح دور األناشيد لو مت توفيرها ألبنائنا والتنبؤ مبا سيكون 

عليه احلال مستقباًل عند األطفال, والوصول إلى نتائج رائعة دقيقة، أو إيجاد معلومات وأبعاد 

جديدة، أو تطوير معلومات ومعارف قدمية في مجال مضمون األناشيد.

4- األناشيد وأبعادها  يف تنمية ثقافة الطفل:
النتائج عبر هذه  نقدم بعض  النظري   األناشيد في اإلطار  الكالم عن دور  يبقى  حتى ال 

الدراسة التطبيقية من خالل بعض املقاطع  الشعرية املوجهة لألطفال التي حملت دورًا في تنمية 

فها بعض  الشعراء في تنمية ثقافة الطفل في مجال  ثقافة الطفل، وحملت إيقاعًا موسيقيًا، وقد وظَّ

البعد التربوي والسلوكي  واملعرفي.

أواًل:البعد الرتبوي والسلوكي:
ولعل القيم التي طرحها الشعراء  في مجموعاتهم لكي يستفيد منها الطفل في حياته تتجلى 

في البعد التربوي من خالل األمور اآلتية:

أ- توجيه الطفل حملبة العمل
توجيه الطفل إلى نشاط ميارسه ويبذل جهودًا عضلية وجسدية واالستفادة في احلياة منه، 

ويكون الهدف من هذا النشاط إشباع حاجة أو رغبة لدى الفرد، وقد وجدنا في مجال العمل 

وأهميته أن الشاعر قد رصد أجواء احلقل واملدرسة، ومهنة البناء، ومهنة اخلبَّاز، ورصد بتصويره 

قطاف القطن بقوله ص 11 )1(:

نْحُن األطفاُل األزهار        نغزو احلقَل َمَع األطَيار

جْنمُع ُقْطنًا في سلَِّتنا          َنْحِمُل َخيرًا في طلعِتنا

املسئولية،  ل  حتمُّ وثقافة  العمل  محبة  على  مباشر  غير  بشكل  حتريض  شك-  ال   – هذا 

وإدخالها في قلب الطفل وعقله، وفي أجواء املدرسة يصف شخصية الطفلة "متارا" املجتهدة التي 

حتب املدرسة يقول ص 13 )1(:
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مَتارا اجلميلة رياُض اخُلزامى            تضمُّ  أباها تقّبُل   ماما

ومتضي َصباحًا إلى املدرسه             لتْصبَح في غِدها "آنسه"

ويخاطب البّناَء بقوله ص 49 )1(:

ْر بيتًا يا بنَّاْء             أعلى ِمْن كلِّ األشياْء عمِّ

وراح الشاعر يرسم صورًا فنية ولوحات شعرية تكلِّلها النصائح وتزينها التوجيهات بلغة 

النهي واألمر تارة، وبلغة احلوار واحلكمة تارة أخرى، تعتبر األناشيد من بواعث السرور لألطفال، 

وأثرها واضح في جتديد نشاطهم، وتبديد سآمتهم. وترى الشاعر قد انطلق يزّين للطفل أهمية 

العمل قائاًل: ص11 )3(.

قُل لنا، ولنا املَْعمْل هيَّا نعمْل هيَّا نعمْل           فاحْلَ

احَلقُل تنادي أزهاُره          واملَْعمُل َتْعلو أسواُره

اعتمد الشاعر كما نالحظ على اللغة السهلة التي حملت املوسيقى اخلفيفة، وهي لغة ثقافية 

النطق  األناشيد فرصة  له  تتيح  إذ  الطفل اخلجول،  وتعالج  ويغنيها  يفهمها  أن  الطفل  يستطيع 

بصوت مرتفع مع زمالئه، أو منفرًدا.يقول مرة ثانية: ص20 )3(.

قد علّمنا هذا الَوطْن        حبَّ العمِل َمْعنى األَمْل

يذهُب غادٌر يأتي ثائٌر       يبقى َوطني َرغَم احمِلَْن

الطفل ويطرب لسماعه، ويحفظه بسرعٍة،  يتذوقه  األبيات،  ثنايا  املوجود في  الترادف  هذا 

أثناء  النطق، وإخراج احلروف من مخارجها بوضوح  بتحسني  تقوم  واألناشيد  أبعاده،  ويدرك 

اإلنشاد.

ونسمع نشيد )حب العمل( )5(؛ حيث قال ص54:

اْن .. أنا فّناْن         أجْنُز َعملي في إتقاْن - أنا دهَّ

أكسُب ُرزقي يا أحبابي      من فْضِل اللِه الوهاِب

أْصحو ثمَّ أقوُم نشيطا         أْسلُك نْحَو الرزِق طريقا

أطِلي بيميني اجلدراْن        أستخدُم   كلَّ  األلواْن

ال أعرُف َضعفًا أو كَسال        وشعاري: ما أْحلى العمال

- وفي نشيد )موعد مع البحر( )5( إشارة إلى عالقة العمل بازدهار األمل، ومحبة العمل 

لها بعدها االجتماعي واالقتصادي والثقافي بالنسبة لإلنسان، واعتمد الشاعر كما نالحظ على 

اللغة السهلة التي حملت املوسيقا اخلفيفة، وهي لغة ثقافية يستطيع الطفل أن يفهمها ويغنيها.
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وينتقل الشاعر، ويرسم صورة الفالح "حمدان" الذي يزرع األرض، ويتعب ويخلص لألرض، 

ويجعل األرض بساطًا أخضر، كان ذلك في نشيد انسكب النغم فيه ومطلعه وعبر األبيات زاد 

الشاعر من إثارة األوالد، وبعث فيهم احلمية واحلماسة يقول: ص31 )3(:

فالٌح ُيْدَعى َحْمَداْن دانْ  دانْ  داْن  

ومن خالل اللغة البسيطة التي تقترب من اللغة الواقعية واحملكية يقول الشاعر مخاطبًا الطفل 

الطالب عبر نصيحة بصيغة األمر: )3( )ص33(

ال تنَس الواجَب يا شاِطْر          ال ُتْهِمْل درَسَك بْل َذاِكْر

البيع،  ويذهب الشاعر  مع الطفل إلى املخبز، يحّدثه عن الكعك واخلبز واحللوى، وعملية 

العمل يقول ص53 )1(: له اآلالت وكيفية  وعملية العجن، ويصف 

اْن  صباُح اخليِر يا عمّي              صباُح اخليِر يا فرَّ

رغيُفك طْعُمُه بفِمي                وَفْضُلَك دائُم اإلحساْن

ب الطفل على التفكير اإلبداعي، وربط اجلانب املعرفي باجلانب  وكأنه بهذا التفصيل، يدرِّ

واالستكشاف. االستطالع  عبر  اجلمالي 

الشعر  ويحمل  احلفظ،  األفكار سهلة  كانت  إذا  للطفل، وخصوصًا  ثقافي  وسيط  والشعر 

اإليقاع النغمي، كما جاء في مجموعة الشاعر من خالل تسكني القافية أحيانًا، ومن خالل إطالق 

أحرف القافية، ودفع ألف اإلطالق ليزيد من النغم من جهة، ويتخلّص من النحو من جهة ثانية، 

وهذه حسنة ألن املتلقي رمّبا ال يعي مبادئ النحو والصرف. وكان الشاعر يحرص على انتقاء 

الكلمات السهلة لكي يستطيع الطفل فهم املعاني.

ب -إظهار دور اللعب يف إبداع الطفل
اللعب من حيث التعريف هو نشاط تعليمي واجتماعي عبر حركة أو سلسلة من احلركات، 

وهو نشاط موجه يقوم به الطفل من أجل املتعة والتسلية، وهو نشاط فطري تتم من خالله عملية 

االحباطات  مواقف  لعالج  مخرج  وهو  منو شخصيته  على  يساعده  الطفل  عند  والتطور  النمو 

املوجودة في احلياة.

ب الطفل على  وإن الطفل في حاجة إلى اللعب، واللعب له أهمية عند الطفل كما التربية، إنه يدرِّ

التفكير اإلبداعي، ويربط الطفل اجلانب املعرفي باجلانب اجلمالي عبر االستطالع واالستكشاف.

وفي مجال اللعب يقّدم الشاعر للطفل املتعة، ويشجعه على اإلبداع واللعب املنظم الهادف الذي 
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يقود إلى اإلبداع، واملرونة العقلية. 

من هنا أطلق الشاعر نشيده "قم نلعب" وكأنه يقول: إن الطفل في حاجة إلى اللعب، واللعب 

له أهمية عند الطفل كما التربية، يقول الشاعر ص29 )3(:

يا ِطْفلي الصغيْر                    اجِر يا سميُر   

غار رفاُقك الصِّ                  ِلتلَْحِق القطاَر  

                               يلُْهون كالُْطُيوْر

يا  منبَع   احلناْن                    اجِر يا  مرواُن  

وتعرَف اجلواْب                 لتدرَس احلساَب   

                             عن َسالِف الُعصوْر

انسابت  التي  القصيرة  اجلمل  عبر  املنسابة،  باملوسيقى  تضج  اإليقاعية  القصيدة  هذه 

كالساقية املترقرقة، ويتابع الشاعر، ويعّدد أسماء رفاق الطفل، ويوّزع األعمال، وكأن الشاعر 

الطفل. وعالم  امللعب  صورة  يرسم 

هذا ما كان في )نشيد  الفرح( ونشيد )الهّداف( ففي النشيد األول أظهر جمال الطبيعة, 

وهي بوصفها مكانًا مناسبًا للعب عند الطفل، وقام بتعريف الطفل على عناصر الطبيعة يقول 

:)5( الشاعرص7 

هّيا نلعْب يا أطفــاُل          دنيانا  سحٌر وجمــاُل

فلَنمرْح بنَي األشجاْر         ولننشْد أحلى األشعاْر

ج- توجيهات صحية وترويحية
هناك مجموعة من الشواهد التي  تتحدث عن القيم الصحية من خالل طرح الوقاية واتباع 

الطفل  وغيرها؛ حيث يصور  الطعام  وآداب  الرياضة  كالنظافة وممارسة  عادات صحية سليمة 

النشيط الذي يستيقظ باكرًا ليبدأ نهاره مبمارسة التمارين الصباحية:

َشْمٌس َبْعَد الَفْجِر َأَطلَّْت

َتْسُكُب في األَْرَجاِء ُسُروَرا

َفَأَفْقُت َنِشْيطًا ُمْبَتِسَمًا

ْت ُنْوَرا )7( ْمِس وقْد َشعَّ ِللشَّ

وهناك القيم الترويحية التي تبعد عن الطفل  امللل واإلرهاق، ويبدأ الطفل  مبمارسة الهوايات 

وتنظيم الوقت، يقول الشاعر:
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أْن أحيا وأنا أْبَتِكُر
هذا حّقًا ما أْنَتِظُر

أْغَتِنُم الوقَت ِبإبداعي

كي ُيْشِرَق في ُروحي الَقَمُر )7(

د- القيم األخالقية:
من خالل األناشيد يحقق الشاعر أهداًفا كثيرة، تربوية، وخلقية، وإكسابه الصفات النبيلة 

واملثل العليا، ومن تلك القيم األخالقية هي متثل الصدق في حياتنا ومت تناول قيمة الصدق بشكل 

رائع  يقول الشاعر :

َنْصُدُق َنْصُدُق، ال ال َنْكِذْب

ى في هذا َرَشدا َنَتحرَّ

َفالِكْذُب ِلَصاِحِبِه ُمْتِعْب

لن ُيْنِجَيُه مهما َجِهدا)8(

ويتحدث الشاعر أيضًا عن  قيمة القناعة:

َالَْقاِنُع َيْحَيا ِبُسُروِر

وَيناُل ِمَن اللِه ِرضاُه

ُهَو مَيِْشي في َدْرِب النُّوِر

َدْومًا ال َيْسَعى   ِلِسَواُه )8(

هـ- توجيهات لفعل اخلير :
وفي موضوع اإلنفاق في سبيل الله، وترغيب األطفال به، وحتبيبهم به، وتربيتهم عليه، يقول 

الشاعر محمود أبو الوفا في أنشودة الزكاة:

َزّكوا فإنَّ الزكاة أسمى فروِض العبادْه

أرضيَت عنك اإللْه ما ُرحَت ُترضي عبادْه

َحقٌّ على األغنياْء رعايُة الفقراْء

حتى يقوَم البناْء على أساس اإلخاء )10(
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ويقول الشاعر أحمد حسن في حتفيز األطفال يوم العيد على اإلنفاق على األطفال :

َهيَّا َهيَّا يا أوالْد    ها قد زارتنا األعياْد

هاتوا احللوى واأللعاْب   وطعامًا هاتوا وشراْب

واْدعوا األطفال الفقراءْ  نأكْل نلعْب كالرفقاء )10(

 ويقول الشاعر في قيمة اإلحسان:

حينما متنح يومًا بسمًة للحائريْن

حينما متنح ُحزنًا عن وجوه البائسني

هكذا يرضى اإللْه وكذا تصفو احلياْه

حينما ترفع ظلمًا عن ضعيف يستجيْر

حينما تصبح دومًا خيَر عون ونصيْر

هكذا املؤمن يسعى حلقوِق اللِه يرعى )10(

إن أدب األطفال تربية ومسئولية كما يقول األستاذ محمد حسن بريغش، و)إن كل نشاط 

بشري, فكري أو فني أو علمي أو عملي يستند إلى عقيدة ما؛ ولذلك وجب علينا أن نحدد هدفنا 

بوضوح في أدب األطفال ألهميته وخلطورة النتائج املترتبة عليه، ومن املهم أن ينهض املختصون 

املخلصون بدراسة املضامني اخلاصة بأدب األطفال, واألهداف التي ينبغي أن تهدف إليها على 

أسس إسالمية واضحة حتى ال تتوزع اجلهود أوالً، ثم تضيع اخلطوات، وتتعدد الرؤى أو تتضارب 

بال معرفة أخيرًا. وهذا يعكس األهمية اخلاصة بثقافة الطفل، ومضامني أدب األطفال وشمولها على 

عناصر أساسية حتقق اخلير ألبناء املستقبل، وتسهم في إعداد األجيال إعدادًا صاحلًا!(.)9(

و- متثل القيم اإلنسانية
ُتَعدُّ القيُم اإلنسانية من القيم الشاملة  التي تدعو إلى بناِء عالٍم إنساني متكافئ ينبذ التمييز 

بكل أشكاله، وتسود فيه العدالة واملساواة والسالم، ويدخل في هذا الباب احترام عادات اآلخرين 

وتقاليدهم واالعتراف بها، واالحترام املتبادل بني كل الناس )11(: 

في الَعالَِم  ُبلَْداٌن َشتَّى

وُشُعوٌب قْد َنَشَأْت ِفيَها

وِلُكلٍّ ِمْنَها َتاِرْيٌخ

َمْحُفوٌظ ما بنَي َبِنْيَها

***
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وِلُكلٍّ ِمْنَها َعاداٌت

وَمهاَراٌت وَتقاِليْد

َيْنُقُلَها  ِجْيٌل  عْن   ِجْيٍل

َمْهَما َواَكَب ُكلَّ  َجِديْد

وراح الشاعر يتحدث عن  شبكة اإلنترنت باعتبارها وسيلة تواصل ال غنى عنها في فتح نوافذ 

جديدة على هذا العالم امللون، مع األخذ بعني االعتبار ضرورة ترشيد استخدام اإلنترنت )11(:

ُف ِباإِلْنَتْرِنْت َأَتَعرَّ

آِخَر ما  َصَنَع  اإلنساْن

ْنَيا في ُكلِّ مكاٍن في  الدُّ

ُل   بنَي    الُبلَْداْن وَّ َأجَتَ

***
َأَتواَصُل ِباإِلْنَتْرِنْت

َمَع أْبَناِء الَوَطِن  الَْعَرِبْي

ُث  َمَعُهْم  وَأَراُهْم دَّ أحَتَ

َنَتباَدُل  أْسَماَء   الُكُتِب

ز- متثل السلوك احلسن:
والشاعر في أناشيده يدعو إلى التطلع نحو الغد والتخطيط له يقول:)11(:

ُن ِبَنشاٍط رَّ َأْصُحْو َأمَتَ

آُكُل   َأْسَتْمِتُع   ِبَفُطوِرْي

في َمْدَرَسِتْي َأْجِلُس ُأْصِغْي

َأْدُرُس  في   ِجدٍّ   وُسُروِر

***
في املُْسَتْقَبِل  َسْوَف  َأِصيُر

ْن ُيْبِدُع   َأْحلَى  األََدِب مِمَّ

َهَدِفْي   ِفي  َعْيَنيَّ   َكِبيُر

َفَأَنا  َأْحِمْي  ُلَغَة   الَْعَرِب

كما يؤدي تبني أناشيد األطفال للقيم الشخصية إلى ترسيخ السلوك احلسن املنظم عند 
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الطفل وترسيخ العادات الشخصية اإليجابية لديه، وهذه األشياء ال بد من أن تسهم في تقوية 

شخصية الطفل ودفعه في دروب احلياة نحو املستقبل املشرق ليكون نافعًا ألمته ومجتمعه.

ح- متثل القيم االجتماعية:
ز على قيمة   وجند بعض الشعراء قد ركَّ

ودينية  أخالقية،  قيمة  فهي  األسرة؛  على صعيد  شمواًل  األكثر  القيمة  وهي  الوالدين  بر   

الشاعر: يقول  واجتماعية 

ي، أِبي، أنا دائمًا طفٌل صغيْر ُأمِّ

ما ُدْمُت ُقْرَبُكما أنا طفٌل صغيْر

واحُلبُّ في قلبي ُيِنيُر َمَدى احَلياْه

والِبرُّ َيْجَعُلِني سعيدًا في احلياْه )12(

ورصد الشاعر أصوَل تعامل الطفل  مع املجتمع الكبير، وآداب التعامل مع اآلخر، يقول:)12(

قْد َزاَرنا بعُض األََقاِرِب في املَساْء

َدَخُلوا وَحيَّْوَنا وَقاَبلَُهْم أبي:

أهاًل وسهاًل، َبْيُتَنا َمَعُكْم أَضاْء

.. وَبَشاَشٌة في َوْجِهِه لم َتْغُرِب

وقد اجته  بعض الشعراء إلى حث الطفل على إعمار األرض، وتوجيه الطموح نحو تطوير 

الوطن والنهوض به:

أْبُذُل ُجْهِدي حتى ُأْغِني

َبلَِدي والُكلُّ ُيَساِعُدِني

أْعَظُم أْهدافي أْن أْبِنْي

َبلَدًا أْسُكُنُه، َيْسُكُنِني.

ثانيًا:البعد املعريف
أ - إيقاع الوصف:

التربية اجلمالية لها دورها في بناء التذوق الفني عند الطفل وهذا ما حرص عليه الشاعر، 

وفي مجال الطبيعة استنطق النسيم، ووصف الفصول األربعة ورّحب باملطر وغنى للربيع وقّبل 

الثلج، ولعلّه قد وجد في الطبيعة مجااًل رحبًا لتنشيط التفكير عند األطفال، ويرتبط ذلك بالتذوق 



56
مجلة الطفولة والتنمية -ع 34 / 2019

اجلمالي من خالل ترجمة األشياء، وشرحها، وبنّي الشاعر سمات كل فصل، وبنيَّ أهمية جمال 

الطبيعة وعناصرها في عالم الطفل، وعبر الوصف يتم إكساب الطفل للمعارف واملفاهيم بصورة 

محببة شائقة.كما يظهر األمر في وصف الطبيعة، تتجلى صورة الطبيعة في مجموعة )أغنيات 

الفصول األربعة( الشعرية للشاعر محمد منذر لطفي؛ حيث يقّدم الشاعر حصيلة لغوية يحتاجها 

الطفل، وقد كان ميزج بني فعل الطبيعة، ومعاني اخلير عند اإلنسان، ويقارب ويقارن بينهما عبر 

تفاؤل، وثقة بالطفل، ويقترب أسلوبه بذلك من األساليب التي تقّدم للكبار.

ففي مجال الطبيعة، وصف املساء، واحلديقة، وجنمة الصباح، ووصف املزرعة، والروض، 
وأجرى حوارية بني الشمس والقمر واإلنسان ورصد العالقة بينهم، ولعلّه قد وجد في الطبيعة 

مجااًل رحبًا لتنشيط التفكير عند األطفال، ويرتبط ذلك بالتذوق اجلمالي من خالل ترجمة األشياء، 

وشرحها، وكشف العالقات بني الظواهر والبواطن. جاء في أغنية اخلريف على لسان اخلريف 

قوله )1( ص19:

إنَّني َفْصُل اخَلِريْف                  إنَّني فصٌل لطيْف

ِفي   َيْحلو    الِعَنْب                  ِفي يْشدو القَصْب

ويذكر الشاعر للطفل  أنَّ الطيور في هذا الفصل تهاجر، وأن الفالح ينثر حبه، وأن السماء 

تتلّبد بالغيوم، وأن الطالب يذهبون إلى املدارس.

الرعود،  وبرق  األنهار،  وفيض  املطر،  ونزول  الشجر،  عري  فصل  فهو  الشتاء،  فصل  أما 

يقول  الثلج  وفصل  والسمر  والسهر  اجلليد  وفصل  الباردة،  والرياح  الشاردة،  الغيوم  ووجود 

ص21)1(: الشاعر 

إنَّني فْصُل الشتاْء                 إنَّني فْصُل العطاْء

اْء ِمُل                  الَفْرَحةَ ِخْصبًا ومَنَ فِمياِهي    حَتْ

بيدّي أْصنُع ثوباً  ناصعًا كالُلؤلؤه

فَيلوُذ الطفُل بالبيِت وتْشُدو امِلْدفأه

أما فصل الربيع فراح يغني ص23 )1(:

بيْع             إنَّني فْصٌل َبديْع إنَّني فْصُل الرَّ

وهنا راح يتحّدث الربيع عن صدح طيوره، وثوبه األخضر، والنسيم العليل، وعن الرحالت، 

وعن عيد الفراشات. ويغني الصيف أيضًا بقوله ص25 )1(:

يُف اجلميْل              كلُّ ما ِفّي ظليْل إنني الصَّ
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الدوالي،  وعن  املتأللئة،  النجوم  وعن  أزهاره،  وعن  املسائي،  نسيمه  عن  الصيف  ويتحّدث 

والشاطئ. البحر  وعن  الرعاة،  ومواويل 

وبهذا اإلسقاط اجلميل اإلنساني على الفصول، كان التعلّم الفعال من خالل اسم الفصل، 

واملتغيرات التي حتصل فيه، مع اإلشارة إلى مواقع اجلمال في كل فصل؛ وبذلك حقق الشاعر 

الغاية التربوية واللغوية واجلمالية في تنمية ثقافة الطفل.

د أجزاء البيت: من األساس، والشاقول، والساعد  وعبر التأثير في اإلدراك البصري، راح يعدِّ

املفتول، ومن أجزاء البيت يذكر: الشرفة، اجلدران، السقف، األسمنت، احلجر املنحوت، املطبخ، 

احلمام، غرفة االستقبال.

وفي مجال اللهو ووصف األلعاب، رصد طائرة الورق، الدراجة، السيارة، القطار، وكلها تقّدم 

للطفل املتعة، وتشجعه على اإلبداع، واللعب املنظم الهادف يقود إلى اإلبداع، واملرونة العقلية. 

يقول الشاعر في نشيد "طائرة الورق"ص7 )1( :

طاِئرتي جميله واجلسُم ِمْن ورْق     

فْق                                       ألواُنها  ظليله  كأنَّها   الشَّ

تلُوُح  في السماِء  كنجمٍة  حسناْء         

                                     تعاِنُق الفضاَء وتْعشُق الهواْء

وفي وصف "الدراجة" وصف سرعتها، وأنها هدية النجاح، وأنها كاحلصان؛ فهي مريحة، 

بهية، حسناء، وسوف ينزل بها إلى السوق، ومن خالل ذكر األجزاء يتعلّم الطفل عملية الشراء 

والبيع. وفي وصف "السيارة" كذلك حتّدث عن أبوابها، وفرشها، ولونها، وسرعتها وأضوائها، 

وهناك وصف للقطار، سرعته، عرباته، ركابه، سيره، صفراته، محطته.

وفي األسرة فاألم تعتبر بحر احلنان، ورمز احلب واخلير واإلحسان والوطن واألمان واألحلان 

كما عّبر الشاعر بلسان الطفل. ويتحّدث الطفل عما يشغله في البيت، وجند الصرصور)4( سنفور  

وصفيره، ويقّدم صفة له يقول الشاعر ص16:

يُته َسنفوْر            في بيِتنا َصرصوْر              سمَّ

           يناُم   في النَّهاْر                ِفي علبةِ  األْزَهاْر

           إذا أَتى املساءْ                   يْبدأ في الِغناْء

           يْسكُت و يْستريْح                ملّا به أِصيْح

وللمظلة )4( فوائد معنوية، حملت اجلمال والصداقة، فهي تسير كالقمر مع الطفل في فصل 
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الشتاء. ولها الفوائد املادية؛ فهي حتفظه من املطر، وترافقه إلى املدرسة، وهو يحبها ويديرها، 

ويجعلها تطير, ويرّكز الشاعر في هذه املرحلة على دور املكافأة)4( عند النجاح ، وما لها من دور 

اجة الهدية مبناسبة  إيجابي في تعزيز النجاح واملثابرة؛ حيث وصف الشاعر فرحة الطفل بالدرَّ

النجاح.

كانت القصائد ترّكز على الوصف، بدأ الشاعر بوصف العصفور )4(، وأراد أن يقول للطفل: 

إّن العصفور هو صديق اإلنسان عبر حوار بني صديقني، وهما يجّدان في إمساكه، ثّم يعدالن عن 

ذلك، ويؤكد الشاعر اجلانب التربوي في مجال الرفق باحليوان.

وعن جمال الصيف )4( وفرحه ولهوه، كانت قصيدة نشيد الفرح مبّينة مزايا هذا الفصل 

الذي جاء بعد فصل من اجلّد. ويصف في قصيدة ثانية احلالة النفسية املتفائلة  للطفل العائد 

إلى املدرسة )4( التي هي بيت الوجدان والعلم والنور واللعب؛ فهي تعلّم حّب األوطان ,وتصنع 

املستقبل املشرق، وترعى األطفال كما جاء في أفكار القصيدة.

ويفرد الشاعر قصيدة نشيد احلرية )4( ليؤّكد أهمية احلرية و اللعب والقناعة في فكر الطفل 

من خالل التشّبه بالطيور يقول ص30:

لو  كاَن  ِلي  َجناْح     

باْح يا  أيُّها   الصَّ

لطْرُت  في السماْء 

أساِبُق     الِضياْء

وأماًلُ     الَفَضاْء  

من فرحتي  غناء

ولعصفور)4( القفص وصف جميل، من خالل وصف الصوت والعينني في قصيدة)في بيتنا 

عصفور(. وللصابون)4( حديث؛ حيث أعلن أّنها عنوان النظافة والطهارة والنضارة، وهي وجه 

احلضارة, كما عّبر الشاعر. ولفراشة احلقل)4( وصف يقّرب الطفل من التربية اجلمالية من خالل 

للعمل عبر  للبشر، وخاصة للسعي  رصد الشاعر أللوانها وحركاتها، وللديك)4( قول، ونصائح 

صياحه في الصباح، وللصداقة وصف يزرعه الشاعر في مفهوم الطفل من خالل وصف )إياد(؛ 

فهو وفّي وصادق ونقي وذكي ومهذب، يحفظ صديقه في غيابه، ولقاؤه مفرح، وقد جاء الكالم 

على لسان صديق إياد.

ويطلق الشاعر في قصيدة )من أنا؟( ما يشبه السؤال عن فرشاة األسنان، )4( وهذا من 



59
مجلة الطفولة والتنمية -ع 34 / 2019

باب القدح الذهني للطفل,ثّم ينتقل بالطفل إلى حديقة احليوان وزيارة احلديقة في إطار اللعب 

واالكتشاف لعناصر البيئة في عالم احليوان، وجند وصف الفيل واألرنب والقرد والبطات والثعلب 

الشاعر  وصفه  طير  أو  حيوان  وكل  والسنجاب،  والفهد  واألسد  والظبي  والزرافة  والطاووس 

مبقطع, أسقط أهم صفة فيه.

امتدت هذه املرحلة من القصيدة األولى إلى السادسة، وهي موّجهة لألطفال ذوي األعمار 

7-8 سنوات، وفي هذه السن يشغل الطفل باله بعملية دخول املدرسة،)4( وكيف يكسر حاجز 

اخلوف في هذه البيئة اجلديدة؛ لذلك جند الشاعر يقّدم هذه احلقيقة، ويصفها للطفل ويقول له: 

إنه في السنة السابعة، وسوف يدخل املدرسة، ويتعلّم القراءة والكتابة، ويصبح له أصدقاء، وإنه 

بعلمه يبني مستقبل وطنه، وهذا األمر يشّكل عيدًا سعيدًا له، كما في قصيدة )ميالد سعيد(.

أخيها، وهي جتّسد روح  بلسان  الطفلة )بشرى(  الشاعر  وفي أجواء األسرة )4( يصف 

إيقاع  ,وهي حلوة وذكية، وهذا هو  إنها تركض، وتلعب، وتضحك، وتقرأ الشعر  احملبة؛ حيث 

تنمية شخصية  كبير في  التربية دور  وللعب في  والقراءة،  اللعب  العمر؛ حيث  الطفولة في هذا 

. الطفل 

ويرى أحدالكتاب :)أن تنمية احلس اجلمالي عند الطفل، من خالل تعرف الطفل إلى اجلمال، 

الطبيعة  في  بأعيننا  ونراه  بنا،  يحيط  كما هو في حياتنا - خارجيٌّ  فاجلمال -  به،  بل يشعر 

، نستشعره بإحساسنا املرهف، وهو جمال الروح مبا تتمتع به من لطف  واجلسد, وآخر داخليٌّ

وظرف وإمكاناٍت إبداعية فنّيًا وأدبّيًا. فعلى صعيد اجلمال املادي صورْت أناشيد األطفال الطبيعَة 

بكل أحوالها ورصدت جمالها في كل حال من هذه األحوال، فكيف إذا ما رسمت صورة فنية لها 

في كل فصل من فصول السنة( )6(:

َثْوٌب ِمْن أْحلَى األْزَهاْر

َتلَْبُسُه  َأْحلَى  األْشَجاْر

ِحنَي َيُكوُن الَفْصُل َرِبيْع

وُّ   لَِطيٌف   وَبِديْع َواجْلَ

أما اجلمال املعنوي فقد نستشعره بالفرحة التي يلقيها بهاُء العيد على قلب الطفل؛ فهو جمال 

ال يراه بل يفيض في روحه مع كل ابتسامة أو ضحكة بريئة يستقبل بها صباح العيد السعيد )6(:

َخلَْف  الَغْيَمِة   الَح   النُّوُر

َد   في   قلبي    ُعْصُفوُر غرَّ
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َق  في  الكوِن   ُسُروُر وَتَدفَّ

هلَّ   ِهالُلَك   ِعْيَد   الِفْطِر

ب- إيقاع النصيحة
يبقى التأكيد على غرس املعرفة والنصيحة في عقل الطفل دعامة التربية للطفل ومن خالل 

في  واسعة  شريحة  يشكلون  األطفال  دام  وما  الصحيحة،  الدروب  إلى  الطفل  يصل  النصيحة 

املجتمع، وهم اجليل التالي؛ لذا فإّن ما يبذل من جهود من أجلهم، يؤلّف مطلبًا من مطالب التغيير 

االجتماعي املخطط، وعندما نقدم مثل هذه األناشيد لألطفال وترنُّ في مسامعهم، ويرددونها، 

فإننا نشّكل نشيد البناء الثقافي عند الطفل، ونغرس فيه القيم التربوية، وهذا كله يحّول املولود 

اجلديد من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي.

واإلنسانية،  والصدق،  الصداقة،  مثل  اإليجابية  القيم  شاعرنا  يصّور  نفسها،  وبالوتيرة 

واإلخالص، واألمانة، والوفاء، والنظافة، واجلهاد، وحتدث في مجال الواجب عن كيفية احلفاظ 

على البيئة، وبنّي واجبنا جتاه األم، وجتاه األب، وجتاه الصديق وكيف يتمُّ اختيار الرفيق، وبنيَّ 

طبيعة النفس الطيبة، وفي مطلع نشيد اختيار الرفيق يقول الشاعر: ص71 )3(.

جانْب رفاَق السوِء وابعْد عْنُهُم     

                                       واختْر لنفِسَك طّيَب الُوْجداِن

دْع َمْن يوْسوُس بالشروِر ونحِسِه      

                                      لتناَل   حبَّ  اخلالِق   الّدياِن

ولو تفحصنا األناشيد  ألحصينا بعض األلفاظ الصعبة بالنسبة  إلى الطفل، وحبذا لو أشار 

الشاعر إلى معاني الكلمات في الهامش؛ ألن تلك األلفاظ يصعب على الطفل فهمها. وقد جاءت 

بعض األناشيد بلهجة خطابية، غلب عليها األمر والنهي، ومنها ما ورد على شكل حوارية متثيلية 

وهذا أمر جميل. والقيمة اجلمالية لألناشيد تتجلى في كونها تغري الطفل باملطالعة، وتخلق عنده 

القدرة على اإلحساس باجلمال والتذوق الشعري وهذا طريق في مجال التنمية الثقافية.

ونرى لوحة من القيم والنصائح، وقد ارتقى الشاعر باملوضوع، وأصبحت املخاطبة عقالنية 

لألطفال األكبر سّنًا، ويعتمد الشاعر أيضًا على املقاطع القصيرة التي تتراوح بني ثالثة أبيات 

وتسعة، وكأنها حكم وأمثال مفعمة بالنصيحة. يقول )ص40( )3( في نشيد اإلنسانية:

كْن ُمْنِصفًا بنَي البشْر         واْرَحْم أخاَك إذا َعثْر

ُه           إذالُل   ظلمٍ    أو  ِكَبْر   واْنُصْر َضعيفًا هدَّ
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وفي قصيدة)سوس( ترصد األصول الصحية)4(عبر حماية األسنان من خالل جعل فرشاة 

األسنان الصديقة للطفل مع املعجون، ويبنّي الشاعر للطفل في البداية املشكلة من أجل قدح الذهن 

لكي يفكر في هذه املشكلة، األسنان يأكلها السوس، والطبيب يحّذر من انهيارها، ويقّدم مجموعة 

من النصائح، ويربط بني أكل احللوى  وحالة النخر، وبني فرشاة األسنان وجمال األسنان.

ج- البعد املعريف :
هناك قصيدتان لألطفال ذوي األعمار من 11-12 سنة؛ ففي القصيدة األولى وصف الشاعر 

تعلّم  القصيدة  وهذه  وغروب،  بني شروق  املوزعة  واحلياة  املتعاقبة،  والفصول   )4( الدنيا،  هذه 

الطفل كينونة احلياة املبنية على املتناقضات؛ حيث الليل والنهار والفرح واحلزن والشر واخلير 

وهكذا. وفي القصيدة الثانية رسم الشاعر قصة شعرية, تتحّدث عن الصياد والسمكة)4(، عبر 

حوار بينهما وقد توّسلت السمكة إليه كي يعيدها إلى البحر، وعندما أعادها، أتت له بعقد من 

األملاس، وحتمل القصيدة الدالالت والعبر الكثيرة وكلّها تخّص اجلانب اإلنساني.

في  التربويني  كبار  بها  نادى  التي  احلديثة  التربية  أصول  بعض  رصدت  األناشيد  وهذه 

املجال اجلمالي والبيئي واالجتماعي والنفسي والصحي والثقافي واإلنساني، ويستطيع الطفل 

أن يغّني القصائد ونّوع الشاعر في القوافي حيث كان لكل بيت قافية على األغلب، واملوضوع 

في القصائد لصيق بالواقع، واأللفاظ سهلة والغريب مشروح في الهامش، والتراكيب تنّوعت بني 

واإلنشاء.   اخلبر 

البر  أن  تبنّي  الشعر،  بقالب  حكاية  الطفل  على  قّص   )5( الشيوخ(  )احترام  نشيد  وفي 

بالشيوخ واإلحسان واجب علينا، وذلك عندما ساعد الطفل العجوز وحمل معه األمتعة، ويقدم 

:)5( يقول ص15  النشيد  آخر  في  نصيحته 

فعاَد للبيِت سعيدًا راضيًا ما أنبلَْه   

وحّدَث األهَل عن اخليِر الذي قد فعلْه

لم ينَس أن البرَّ بالشيوِخ واإلحساِن

أجمُل ما يفعُله اإلنساُن لإلنساِن

في نشيد )كلمات( )5( راح الشاعر  يرصد بعض الكلمات ويشرحها في النشيد نحو )األبلج، 

العسجد، الرفعة، السلسل، أسامة، اجللد، العاني، الضنك، اإلحسان، قنط(، وفي نشيد )أعالم( 

عّرف الشاعر ببعض املفكرين العرب وفالسفتهم أمثال )ابن عباس، ابن حيان، الفراهيدي ابن 
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سينا، املعري، ابن خلدون( وفي نشيد )أبطال( ذكر البطل حمزة والبطل خالد وصالح الدين وعمر 

املختار وعز الدين القسام وما فعلوا في املعارك، ويأتي نشيد )معلمتي( ليبنّي دورها التربوي 

والتعليمي، وفي نشيد )هدية( شرح الشاعر عمل احلاسوب وأهميته ودوره.

د- القيم املعرفية
القيم املعرفية تتضمن تعميق إميان الطفل بالعلم وأهميته في تقدم اإلنسانية، وتقدير العلم 

والعلماء واالكتشاف. يقول الشاعر)7(:

ُب َوْفَق ُمَعاَدلَِتي وُأَجرِّ

ْفَتْر أْكُتُب آَراِئي في الدَّ

حاَولِتي ْح مِبُ إْن لْم أجْنَ

ُرها حتَّى أْظَفْر َسُأَكرِّ

ويرصد الشاعر إسهامات العلماء  في احلضارة اإلنسانية مبا قدموه من اختراعات عظيمة 

في كل ميادين العلم )7(:

َر ُكلٌّ ِمنُهْم َنْفَسْه َطوَّ

ورأينا في الدنيا َشْمَسْه

ْر ِبُعُلوٍم َشتَّى َنتطوَّ

ْر َنْبِني أنُفَسنا، َنتحضَّ

نشيد الطفل  بالتأكيد يحفز ويدفع الطفل نحو القراءة واالطالع، وميده بالذخيرة اللفظية 

واألخالقي  االجتماعي  الطرح  خالل  من  سلوكه  بتعديل  ويقوم  واللغوية.  واملوسيقية  واملعرفية 

واإلنساني.

هـ- تقدمي رؤية جديدة يف مسألة معينة
م  األديب الراحل ميخائيل عيد ورؤية جديدة،  في املسرحية الشعرية )النمل الغني( )2( قدَّ

وأنصف الصرصار في هذه املسرحية بعد أن ُظلم في احلكاية الشعبية، وصّورته على أّنه كسول 

متطّفل، وألغت الدور الفني عنده  كقيمة معنوية ، ورّكزت على اجلانب االقتصادي؛ حيث يكون 

جمع املال واألغالل هو املفيد، وهو األول واألخير في مجال احلياة.

احلكاية  يرّددون  وراحوا  األطفال  أناشيد  إلى  وأهله  الفن  ظلمت  التي  احلكاية  وانتقلت 
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املعروفة، لكن األديب الراحل عيد يعتبر أن القصة لم تنتِه، كما جاء على لسان الولد الذي سمع 

القصة من أمه، وقّصها كاملة بعد أن كبر، والقصة كما رواها الشاعر عيد  تقول: إّن النملة ما 

كانت أنثى بل ذكرًا, وكان غنّيًا جّدًا، ويصف الشاعر عيد حال النمل وبيته، فهو وحيد,بخيل، ال 

يعرف العطف والرحمة وبيته مظلم. يقول ص39 )2(:

- والنمُل الساكُن في الظلمه/ ال يعرف عطفًا أو رحمه

- يتسلَّى فيعّد الليراْت/ أو يتقلُّب فوَق اخليراْت 

- ال يفتُح نافذًة/ ال يفتح بابًا/يخشى أن يأتَيه/ جائٌع أو عطشاْن

- أو يأتيه طالُب مأوى/ هربًا من ريِح الثلْج 

- كاَن يعيُش وحيدا/ يهذي.. ُيَحْملُق في الظلْمه/

-  َيْجفُل أحيانًا من دقِة قلِبه /ال جنٌم يؤانسه/ ال نْسمه/

-  ال صوَت صديٍق/ ال نغَمه/ صمت..عتمه.. صمت..عتمه

أكملت  التي  الشعرية  املسرحية  في  نظره  بوجهة  إقناعنا  عيد  الراحل  الشاعر  واستطاع 

احلكاية حتى تعاطفنا مع الصرصار املظلوم، وكان يستنجد الشاعر ببعض القصص لدعم كالم 

ثيابك(، وهي  الصرصار، وقد جعله مثقفًا، عندما قال الصرصار: )ال تكسر جرة سمنك فوق 

إشارة إلى قصة ابن املقفع، وعندما قال: والبادئ أظلم.. و)جرح األسى ال ينسى( وهما من 

أقوال مأثورة. وحتى اليراعة قالت عنه: الفنان األكبر، هو مخلوق رائع، وقّدم الشاعر كل ما هو 

جميل بحق الصرصار، وظهر النمل بخيال أنانيًا، استغالليًا ويبقى األمر متروكًا للحوار في ذلك.

5- نتائج وتوصيات:
مما تقدم من األمثلة والشواهد قد وصلنا في هذه الدراسة إلى نتائج مذهلة منها:

يف البعد التربوي والسلوكي  -1
أ- األناشيد قامت بتوجيه الطفل حملبة العمل.

ب –أظهرت دور اللعب في إبداع الطفل.

ج- قدمت التوجيهات الصحية والترويحية.

د- رفعت األناشيد وعززت القيم األخالقية.

هـ- أعطت توجيهات لفعل اخلير .

و- جعلت الطفل يتمثل القيم اإلنسانية.
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ز- دفعت الطفل إلى متثل السلوك احلسن.

ح- جعلت الطفل يتمثل القيم االجتماعية.

2- يف البعد املعريف:
أ – علّمت ودّربت الطفل على معرفة األشياء في إيقاع الوصف:

ب- قدمت األناشيد النصيحة  للطفل  للسير في الدروب الصحيحة.

ج- بينت أهمية القيم املعرفية في العلوم واملخترعات.

د-عاجلت قضايا برؤية جديدة في مسألة معينة وتصحيح مفاهيم

اجلد  على  وثباتهم  وأخالقهم  وعلمهم  أبنائها،  ذكاء  هو  اأُلمم  عظمة  سر  أن  عرفنا  طاملا 

التوصيات:  بعض  وأقدم  أقترح  حقيقة،  وهذه  وثقافتهم،  والعمل، 

ب ليقوم بإصالح النشء اجلديد، فقد آن األوان  ضرورة إيجاد املربي الصالح املناسب واملدرَّ أ- 

اليوم أن نفطن إلى أهمية وخطورة مهنة التعليم، وذلك في إيجاد جيل جديد من الشباب 

الواعي املتفتح واملؤمن بالقيم األخالقية والروحية. وهنا نتذكر قول أحد التربويني عن أهمية 

التربية والرعاية من خالل قوله الشهير ما معناه: أعطني عشرين طفال" سليمًا من حيث 

الصحة، وأنا أستطيع أن أجعلهم كالعجني، فأخرج منهم الطبيب واللص واملجرم واملهندس 

وغير ذلك.

إعطاء قيمة للطفولة من حيث االهتمام باجلانب البدني واملعرفي واالنفعالي، وحضارة املجتمع  ب- 

هي احملصلة اجلامعة ملعارف أبنائه التي وهبتها إياهم التربية، والتربية هي مداخلنا إلى 

تنمية شاملة وصامدة ودرعنا الواقي ضد االكتساح الثقافي في عصر العوملة ولذلك علينا 

أن نقدم التربية الثقافية املناسبة ملجتمعنا. والتربية الثقافية احلقيقية هي التي تنظر إلى 

الثقافة في عصر املعلومات، والتربية الثقافية هي التي تكون للعلم واحلياة وتعتمد الشمولية 

واالستمرار ومبدأ األصالة والتجديد، وعندها نستطيع بناء شخصية الطفل ومداركه بشكل 

مميَّز.

توفر املجموعات الورقية وااللكترونية املرئية واملسموعة واملقروءة في بيئة الطفل في األسرة  ج- 

واملدرسة واملجتمع للنهوض بالتنمية الثقافية الشاملة للمجتمع العربي التي حتتاج إلى تربية 

عربية جديدة قادرة على بناء اإلنسان العربي املؤهل للحياة في القرن الواحد والعشرين، 

ويكون هدفها األساسي بناء شخصية الطفل.
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اعًا إلى اخلير واحلق والعدل واحلرية، يحترم القانون  د- علينا أن جنعل تفكيره أصياًل حرًا نزَّ

وامللكية العامة والرأي اآلخر، ويعتز بلغته وأمته، وال يختلف جوهره بني األسرة واملدرسة 

عدة  على  الشعراء  بتركيز  وطرائقها.  وأشكالها  أساليبها  اختلفت  وإن  اإلعالم،  ووسائل 

مواضيع ومجاالت في األناشيد منها املجال اخللقي والتهذيبي والسلوكي واملجال التعليمي 

والترفيهي. واالديني  والوطني  واملعرفي 

6-مفاهيم ومصطلحات:
واإلطالع  التعبير  في  حاجاته  وتلبي  الطفل  لنمو  يسعى  الذي  الهدف  هو  التربوي:  البعد  أ- 
واإلبداع لكي يكون عضوًا نافعًا في املجتمع. وهو يجسد كل أمناط السلوك املكتسب ونقله 

من جيل إلى جيل، ومن جماعة إلى أخرى، ونقل التراث أيضًا وحفظه ويركز على مختلف 

ن الطفل من أن يكون سيد أفكاره. جوانب الشخصية اإلنسانية، وميكِّ

في  يتجسد  حيث  والواقعي  والعملي  اخللقي  اجلانب  يحقق  هدف  هو  السلوكي:  البعد  ب-  
وأخالقه. الطفل  تصرفات 

ج-  البعد املعريف: هدف فكري يتمثله الطفل في حديثه من حيث املعلومات واملفردات.
د-   التنمية: تلك العملية املجتمعية الواعية من خالل  تكامل مؤسسات املجتمع من أجل تزويد 
الطفل بالثقافة املالئمة ملرحلته العمرية، و)عمليات التنمية وهي تتحرك باجتاه هدفها جتد 

أن الهدف هو نفسه الوسيلة، فقطاعات التنمية جميعًا من أب واحد وأم واحدة إنه اإلنسان 

صانع التنمية، والتنمية والتقدم بيت القصيد في احلياة املعاصرة، والتنمية الثقافية ال تقل 

شأنًا عن التنمية االقتصادية، فصحة اإلنسان وأخالقه وعلمه وثقافته وسعادته النفسية، ال 

تقل أهمية عن تناول الطعام الفاخر وسكن الفيالت وإعمار اجليب()4(.

هـ-  الثقافة الطفلية: )هي السبيل األمثل خللق شخصية طفلية متميزة لها حدودها الواضحة، 
مفاهيم  على  تنطوي  أن  ينبغي  القيم  وهذه  معينة،  وعاطفية  وسلوكية  فكرية  بقيم  مسلحة 

راسخة في األخالق والوطنية واملعرفة العلمية واألدبية()5(.

و-   األناشيد: )هو جنس من أجناس أدب الطفل ,وتعتبر األناشيد والتنغيم من أهم الفنون التي 
يستجيب لها الطفل في فترة مبكرة من حياته؛ ألنها تساعد األطفال على سرعة احلفظ، كما 

تشجع النغمات اإليقاعية الطفل املتلعثم في الكالم أثناء األناشيد، ومييل األطفال إلى التنغيم 

املعرفية  األخرى  اجلوانب  املوسيقي  النشاط  يساعد  لذلك  فطريًا  مياًل  وميتلكون  واإليقاع 

والوجدانية واحلركية()6(.
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7- الخاتمة:
خالل  من  الطفل  عند  الثقافية  التنمية  معالم  رسم  على  تساعد  األناشيد  رأينا  تقدم  مما 

املدرسة واألسرة واملجتمع وما متلك هذه الوحدات الثقافية من وسائل وتراكيب ومجاالت ثقافية 

مالئمة للطفل. وفي تلك اإليقاعات يدفعنا حب الطفولة للبحث عن أي أمر يفيد، وينفع الطفل في 

املجال املعرفي واحلركي والسلوكي والوجداني وغير ذلك، ومن أراد أن ينهض بتربية األطفال 

وفائدتهم وتثقيفهم إن كان فردًا أو مؤسسة فعليه أن يقدم وفق طاقته القصوى، وهاجسه في 

الذوقي  واحلسن  باحلس  يتعلق  ما  وكل  خبرة،  كل  يقدم  واملعرفي،  واإلبداعي  الفكري  املجال 

والتربوي، والتعبير عن املكان الذي عاش ويعيش فيه، وعليه أن يدرك أن التربية العامة لكل أفراد 

املجتمع في البيئة هي األهم وهي الهدف.

وفي محبة الطفولة وتقدمي ما يرفع وينمي ثقافتها  تتحقق الفوائد العظيمة من حيث رفع 

السوية املعرفية، وتعديل سلوك الطفل، وعند ذلك تأتي النتائج، وتطل أسماء املوهوبني والناهضني 

بالوطن نحو الرقي واخلير بعد العناية بالغراس.                    

8- املراجع واملصادر:
أ- املراجع:

1- بيرقدار، قحطان : مقالة )مناذج من اجلانب التربوي في شعر األطفال( – مدونة تبيان

http://arabic.tebyan.net

http://www.sehatna.com/#!/article/401 2- مقالة )تنمية ثقافة الطفل( – على الرابط

3-https://ar.wikipedia.org/wiki/\ 
4-  د. رحمة، أنطون )198٧( - التنمية التربوية في مواجهة حاجات التنمية الشاملة وحتدياتها- مجلة )املعلم 

العربي( العدد الثالث - وزارة التربية - دمشق 198٧ص84.

٥ـ نعمة، اسكندر )1996( ـ أدب األطفال بني الواقع واملتخيل مجلة "املعرفة" السورية ـ دمشق ـ عدد ٣89 ـ 
ص 212 ـ ص 21٣. 

6-https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

ب- مصادر األناشيد :
1- لطفي، محمد منذر: أغنيات الفصول األربعة - مطبعة احتاد الكتاب العرب بدمشق سنة 1991م، الطبعة 

األولى.

2- عيد، ميخائيل: النمل الغني- مطبعة وزارة الثقافة- دمشق سنة/ 2000م، الطبعة األولى. 
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٣- مشوح، وليد: أناشيد املجد - مطبعة احتاد الكتاب العرب بدمشق –سنة 199٧م- الطبعة األولى.
4- كوجان، معاوية: الصياد والسمكة - إصدار دائرة الثقافة واإلعالم- حكومة الشارقة – )جائزة الشارقة 

الطبعة األولى. 2001م  الدورة اخلامسة  العربي-  لإلبداع 

٥- كوجان، معاوية :هّيا نلعب يا أطفال- إصدار دار النهضة –دمشق 2006، الطبعة األولى.
 /http://www.alukah.net 6-  بيرقدار، قحطان: مقالة )القيم اجلمالية في أناشيد األطفال(على الرابط

٧-  بيرقدار، قحطان: مقالة )القيم املعرفية والقيم الصحية والترويحية في أناشيد األطفال( - األلوكة األدبية 
http://www.alukah.netl واللغوية - على الرابط

http://www.8-  بيرقدار، قحطان : مقالة (القيم الدينية واألخالقية في أناشيد األطفال) - على الرابط
  /alukah.net

 http://www.sehatna.com/#!/article/401 :9- تنمية ثقافة الطفل – على الرابط
 /http://arabic.tebyan.net - )10- بيرقدار، قحطان: )مناذج من اجلانب التربوي في شعر األطفال

http://www.alukah.net )11- بيرقدار، قحطان: مقالة )القيم اإلنسانية والقيم الشخصية في أناشيد األطفال
http://www.alukah.net : )12-  بيرقدار، قحطان :)مقالة القيم االجتماعية في أناشيد األطفال
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مــــــقــــــــــــــــــــــــــــاالت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل الطفل الواحد يف األسرة: "عبء"، أم "امتياز"؟
  أ.د. أحمـــد أوزي

الطفل املوهوب )اكتشافه، رعايته، تنشئته، وتنميته(
     أ.د. ليلى كرم الدين
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تربية الطفل الواحد يف األسرة:

"عبء"، أم "امتياز"؟ 

أ.د. أحمد أوزي *

مقدمة
القليلة  العقود  في  خصوصًا  اجلدل،  من  الكثير  األسرة  في  الواحد  الطفل  فكرة  أثارت 

املاضية، عندما أصبح العديد من األزواج في العالم ال يرغبون بالضرورة في احلصول على معدل 

مرتفع من املواليد؛ ألسباب عديدة ومختلفة. ويقصد بالطفل الواحد، الطفل الذي يعيش في بيت 

جيد وطبيعي، دون أن يكون له إخوة وأخوات.

ما أهمية أن يكون الطفل واحدًا، أو أن يكون لديه إخوة وأخوات ؟ وما مدى صحة األقوال 

املأثورة عن الطفل الواحد في األسرة، من أنه طفل أناني وقلق ومتقلب وغير اجتماعي ؟ وهل 

يعد الطفل الواحد في األسرة طفاًل ذكّيًا ومبدعًا؛ بحكم اعتباره مركز اهتمام األبوين في األسرة 

الواحدة منفردة ومبكرة  البنت  أن  أو  الواحد  الولد  أن  مبفرده؟ وما مدى صحة ما يشاع من 

وغريبة األطوار؟ وهل يأخذ آباء األطفال الوحيدين هذه الصور النمطية في احلسبان عند تربية 

أبنائهم؟ وماذا عن التعليقات الكثيرة التي غالبًا ما يتلقاها الطفل الواحد بدوره في األسرة أو من 

رفاق املدرسة؛ تعليقات وأوصاف تعتبره  طفاًل مدلاًل، تلبى كل رغباته ؟ إنها أسئلة كثيرة تتناسل 

بخصوص وضع الطفل الواحد في األسرة؛ ما له وما عليه. نحاول مقاربتها في هذا املقام؛ منعًا 

لكل التباس يحيط بسوء معاملته التربوية.

أواًل: ما مدى صحة األوصاف واألحكام التي تقال عن الطفل الواحد يف األسرة ؟
إن السؤال الذي يفرض نفسه في البداية هو: هل تعتبر هذه األحكام واألوصاف التي ُتتناقل 

هنا وهناك عن الطفل الواحد في األسرة، صحيحة وثابتة علمّيًا؟ وهل غدت هذه األفكار شيئًا 

* أستاذ فخري/ جامعة محمد اخلامس/ املغرب.
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فالكثير  الثقافات؟  وآراء تشاع في بعض  أنها مجرد أحكام  أم  العلمية،  الثقافة  به في  معترفًا 

من األفكار املسبقة ال حتتكم إلى واقع الطفل وحقيقته، بقدر ما حتتكم إلى الظن وسوء التأويل 

وكذا حتى احلديثة،  والوسطى  القدمية  العصور  أنفسهم في  الفالسفة  كبار  يرسم  ألم  والفهم. 

صورًا سلبية عن الطفل؛ صورًا ال متت إلى حقيقته وواقعه بصلة، كما يوضح العلم ذلك اليوم!. 

التفكير  كثير من مجاالت  الفكرية في  واقعيته  الرغم من  اليوناني أرسطو، على  الفيلسوف  إن 

اإلنساني، فإنه كوَّن صورة سلبية عن الطفل والطفولة؛ حيث اعتبرها " مرحلة شقاء في حياة 

اإلنسان"، أما الطفولة عند القديس أوغسطني، "فتحمل كل معاني اإلثم واخلطيئة". وكذلك كانت 

مرحلة   " ليست سوى   )1627-1704(  )Bossuet( بوسوي  الفرنسي  املفكر  نظر  في  الطفولة 

ظالم وإثم، وحياتها ال تختلف عن حياة احليوان". بل إننا جند عند الفيلسوف الفرنسي ديكارت 

رائد الفلسفة العقالنية احلديثة، ما يشبه هذا وأكثر، فالطفولة في نظره " ضالل وخطأ ". ولم 

تبدأ هذه الصور السلبية عن الطفل تتغير وتتبدد في أوربا، إال مع بداية القرن الثامن عشر، مع 

الفالسفة املوسوعيني، وخصوصًا منهم جان جاك روسو، الذي دعا إلى االهتمام بالطفل واحترام 

التي  العلوم  الطفل؛ حيث غدا ملتقى مختلف  العشرون بحق، قرن  القرن  شخصيته. ولقد كان 

استطاعت أن حترر الطفل من العديد من األفكار املسبقة، وتوضح حقيقته واقعه اإلنساني.

وألهمية االطالع على الصور والتمثالت السائدة عن الطفل في املجتمع، بهدف التخلص مما 

هو غير صحيح منها وعدم شيوعها وانتشارها؛ حتى ال يؤدي ذلك إلى التعامل معه وفقها، فإنه 

من األهمية مبكان توضيح الصور والتمثالت الصحيحة عن الطفل الواحد في األسرة، والتخلص 

مما هو غير صحيح منها. ذلك أن أسلوب إدراك الطفل، ونوع تفكيرنا عنه، واجتاهاتنا نحوه، 

يؤثر تأثيرًا شديدًا على شروط حياته ووجوده، كما تؤثر على وضعه وعلى سلوك الراشدين نحوه. 

فاألفكار والصور والتمثالت املرتبطة بالطفل في أي مجتمع من املجتمعات، تنتظم وفق نسق من 

"التمثالت اجلمعية "، لتشكل خطابًا متعدد األبعاد، تتولد عنه لغة عن الطفل، تفرض عليه تصورات 

معينة، يعامل على أساسها، وقد ينوء حتت ثقلها إذا لم تكن صورًا سليمة وصحيحة.

ثانيًا: أوصاف وأحكام تطلق على الطفل الواحد يف األسرة
هل يعد "عرض الطفل الواحد" أسطورة، أم أنه مرض حقيقي ؟ لقد كان العالم السيكولوجي 

األمريكي ستانلي هول )S. Hall(  )1924 ـ 1846( مؤسس سيكولوجية املراهقة، من املفكرين 

في  الواحد  الطفل  املميزة لشخصية  والسمات  أشاعوا مجموعة من اخلصائص  الذين  األوائل 
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األسرة، وأكد أنه  ينمو بشكل مختلف عن الطفل الذي له إخوة وأخوات. بل إنه ذهب إلى أبعد من 

ذلك عام 1907، عندما قال بأن:  " الطفل الواحد يشكل مرضًا في ذاته". كما أن فرانسواز دولتو 

)Françoise Dolto( )1908 - 1988( الطبيبة واحملللة النفسية الفرنسية تتحامل بدورها على 

الطفل الواحد في األسرة وترى " أن األطفال املنفردين في األسرة عندما يكبرون يغدون ثرثارين 

ويصابون باضطرابات حسية وعصبية، وأنهم يتأخرون في الوصول إلى البلوغ. وعندما يصلون 

إلى اخلامسة عشرة أو السادسة عشرة من العمر، فإنهم يكونون متميزين في املجال املدرسي، 

إال أنهم متخلفون على مستوى تبادل العالقات اإلنسانية ". كما تؤكد هذه الطبيبة واحملللة النفسية 

لألطفال، أن األسرة املثالية " هي األسرة املكونة من ثالثة أطفال، يفصل الواحد منهم عن اآلخر 

ثالث سنوات" .

في الواقع، ليس هناك عرض يالزم الطفل الواحد في األسرة، فاألمر ليس سوى فكرة عامة 

منتشرة ترتبط بالطفل الذي ليس له إخوة وال أخوات، ويسلك بكيفية سيئة. كما يقال أيضًا إن 

الطفل الفريد في األسرة عرضة للتأثر بالصعوبات االجتماعية ومصادفة املشكالت املختلفة، غير 

أن هذا غير مؤكد في جميع احلاالت. إن األطفال الذين درسهم ستانلي هول كانوا يعيشون في 

املؤسسات  بفضل  اجتماعية  يعيشون حياة  فإنهم  اليوم،  أطفال  أما  بعيدًا عن غيرهم.  املزارع 

التربوية، وبفضل النوادي الرياضية. فهم ينخرطون في ألعاب دور احلضانة ورياض األطفال منذ 

سن مبكرة، لذلك جند أن الطفل الواحد غير مدلل، وغير أناني، وال عدواني، إمنا هو طفل يسعى 

إلى اكتساب أصدقاء اللعب ورفاق املدرسة كغيره من األطفال "األسوياء".

إن هناك العديد من الدراسات، التي تختلف نتائجها عن فكرة ستانلي هول، الذي ُعرفت 

أبحاثه بشكل خاص، عن املراهقة بطابعها النظري، غير املدعم بالتحقيق والتجريب امليدانينْي. 

تبني هذه الدراسات فكرة أن األطفال الوحيدين كغيرهم من األطفال، يتمتعون بالسعادة والقابلية 

أنشطتهم  خالل  بأبويهم  محاطني  الفريدين  األطفال  بعض  يكون  قد  والكرم.  والتفكير  للتكيف 

بامللل  للشعور  يتعرضون  ما  غالبًا  أطفال  كذلك  وهم  إلخ،  يتناقشون،  أو  يلعبون  وهم  اليومية 

الداخلية  وطاقاتهم  مواردهم  واستنفاد  اإلبداعية،  قدراتهم  لتنمية  مفيد  شيء  وهذا  والوحدة. 

رفاقهم. استقالل عن  وفي  بأنفسهم، 

ويرى جان بيير أملودوفار Jean-Pierre Almodovar أن سنوات السبعينيات من القرن 

املاضي عرفت تغيير العقليات في هذا املوضوع، فهو يرى: " أن كل ما قيل عن الطفل الواحد في 

األسرة كان ينبني على أحكام قيمة، وليس على معطيات علمية صحيحة".



74
مجلة الطفولة والتنمية -ع 34 / 2019

ثالثا: أبحاث علمية حول الطفل الواحد يف الصني
قام قسم علم النفس بجامعة " كوجنينك )Chongqing( بالصني ـ وهو البلد الذي عرف 

إجناب طفل واحد في كل أسرة، وذلك منذ سنة 1979 إلى سنة 2015؛ حيث أرغمت سياسة 

إجناب الطفل الواحد في اجلمهورية الشعبية الصينية اآلباء على عدم إجناب سوى طفل واحد. 

هذا وإن كانت هذه السياسة قد خضعت لبعض املرونة، كما هو احلال مثاًل، عند احلمل بتوأمنْي 

اإليجابية  اخلصائص  مجمل  أظهرت   ،2017 عام  من  إبريل  شهر  خالل  دراسة  نتائج  بنشر 

والسلبية لوضع الطفل الواحد في األسرة. وهي قد بينت نتائج مدهشة؛ ألنها جاءت بنظرة جديدة 

حول تأثير "الوحدة" على النمو الذهني للطفل الواحد.

لقد اعُتبر لفترة طويلة أن الطفل الواحد يعد عيبًا بالنسبة إلى الطفل؛ فهو يتمتع بحماية 

زائدة، وخجول ويشكل مركز اهتمام والديه؛ مما يجعله ال يستطيع أن يحقق االستقالل، وأن يكون 

اجتماعّيًا. ولكن هل من الضروري أن يأخذ الطفل بوجهة نظر غيره؟ أليس لكل طفل شخصيته 

وتاريخ حياة مختلف؟ 

إن جامعة "شوجنينج" عادت إلى هذه األفكار بعد عشر سنوات من جتربة إجناب الطفل 

الواحد في الصني، وحسب بعض النتائج املتوصل إليها في البحث، فإنه يبدو أن الطفل الواحد 

له العديد من املزايا في العيش مبفرده، نشير إلى أهمها في التالي: 

يتّم تنظيم بعض مناطق دماغه بشكل مختلف؛ مما يسمح له باالستفادة من قدرات معينة  أ. 

ال ميلكها أطفال آخرون.

تطوير مهارات التكيف. ب. 

يحرص أبواه أكثر على رغباته ومستقبله. ت. 

غالبًا ما يكون طالًبا مجدًا في املدرسة. ث. 

الواحد، حسب دراسة  للطفل  املذكورة  واملميزات  أهمية هذه اخلصائص  الرغم من  وعلى 

اجلامعة الصينية، فإنه في احلقيقة، سواء كان الطفل واحًدا في األسرة أو مع إخوانه وأخواته، 

باألطفال  ترتبط  منطية  خصائص  فهناك  السمات.  أو  األوصاف  بهذه  يوصف  أن  ميكن  فإنه 

الفريدين، ولكنها في الواقع ميكن أن تطلق على عدد كبير من األطفال، غير املتفردين في األسرة. 

إن ما يعتبر أكثر أهمية، من وجود اإلخوة واألخوات أو غيابهم، هو أسلوب التربية املمنوح للطفل. 

فإذا كان اآلباء يتصفون بالود والصبر والدفء العاطفي ويعلِّمون أبناءهم هذه القيم، فمن األرجح 

أن يتبنى أطفالهم بدورهم هذه اخلصائص ويعيدون إنتاجها في سلوكهم وتصرفاتهم.
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الطفولة  التي يعيشها في  العالقات واخلبرات  تتكون بحسب طبيعة  إن شخصية اإلنسان 

املبكرة، فاألطفال الوحيدون كغيرهم من األطفال يتعلمون أمناط السلوك املختلف بالقدوة والنمذجة.

وإذا كان األطفال الوحيدون في الغالب، يوصفون بأنهم انفراديون وأنانيون وال يتحملون 

الصبر، فإن هذه األوصاف تصدق تقريبًا، على كل األطفال في السنوات املبكرة، وكذا على العديد 

من الراشدين، بصرف النظر عما إذا كان لهم إخوة أو أخوات.

أستاذة  وهي  الواحد،  الطفل  أب  كتاب  مؤلفة   Susan Newman نيومان  سوزان  تؤكد 

هذه  أساطير، فحسب  ليست سوى  الواحد  الطفل  عن  النمطية  األفكار  بأن  روتاجرز،  بجامعة 

وانفراديون  وعدوانيون وسلطويون  مدللون  بأنهم  الوحيدين  األطفال  عن  الناس  "يقول  الباحثة: 

وغير متكيفني... املئات واملئات من الدراسات تبني أن األطفال الوحيدين ال يختلفون عن أقرانهم" . 

رابعًا: الطفل الواحد يفتقد املهارات االجتماعية وروح املنافسة 
يتعلق  فيما  خصوصًا  العيوب،  بعض  له  األسرة  في  واحد  طفل  وجود  بأن  كثيرًا  يشاع 

بالعالقات مع اآلخرين. فقد اعتاد اآلباء واألمهات على رؤيته ينمو، ومييلون إلى مساعدته طوال 

حياته، متناسني منحه االستقالل الالزم لتكوين شخصية مستقلة. إننا كثيرًا ما نسمع هذه العبارة 

يتلفظ بها بعض اآلباء: "طفلي هو حياتي". فالضغط جد كثير بالنسبة إلى الطفل الواحد. إنه من 

املستحيل أن يخيِّب آمال والديه. كما أنه طفل لن يفتقر إلى احلب، فهو في قلب اهتمامات أسرته. 

إن اجلانب السلبي في عالقاته بوالديه أنه يجد نفسه في موقف مباشر مع انفعاالتهما. فمن دون 

إخوة وأخوات، فإنه يتلقى كل قلق وغضب وخوف والديه. ولنتذكر بشكل عام أن اإلخوة واألخوات 

يلعبون دورًا حاسمًا في حياة الطفل ومنوه؛ فهو يستفيد منهم على عدة أصعدة. لذلك، كان من 

البدهي أن األخوات واإلخوة يعتبرون هدية عظيمة لكل كائن إنساني. وغياب اإلخوة واألخوات 

يفقد الطفل الواحد رفاق اللعب ويجعله يقفز على هذه الثروة املهمة من اخلبرات والتجارب التي 

ُتستفاُد من العالقات املختلفة التي يربطها مع إخوانه وأخوته كبارًا أو صغارًا.

يعتبر وجود أبناء عديدين في األسرة فرصة مهمة خللق نوع من التفاعل بينهم، يضاف إلى 

تفاعلهم مع أبويهم. وتعد عالقاتهم ببعضهم نوعًا من إعادة األدوار التي سيقومون بها عندما 

يخرجون إلى املجتمع الكبير . وهناك أشياء كثيرة ال ميكن للراشدين إدراكها وفهمها عن عالم 

الطفل ورغباته وميوله خالل اللعب، وحتى إذا استطاعوا فهمها، فإنه ال ميكنهم املشاركة فيها 

لفترة طويلة، كما يحلو ذلك لألطفال. إن األطفال الذين يلعبون معًا، لديهم قدرة ال حصر لها على 
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ابتكار تفاصيل لعبة معينة. كما أن بوسعهم أن ينهمكوا في اللعب لساعات طويلة دون كلل وال 

ملل. وفضاًل عن ذلك، فإن فينيكوت )Winnicot.D. W( )1896- 1971( طبيب األطفال واحمللل 

النفسي البريطاني، يؤكد أن الطفل الواحد في األسرة، ال يتاح له أن يعيش خبرة مهمة، تتعلق 

مبجيء أخ أو أخت صغيرة في األسرة، مما له قيمة كبرى يصعب التعبير عنها، في نظره. فالطفل 

الواحد يفقد مشاهدة فترة احلمل التي متّر بها أمه ومتابعتها. فهو يحرم من أشياء أساسية، 

إذا لم يشاهد التغيرات التي تنتاب أمه، وهي ال تستطيع االنحناء واالتكاء على ركبتيها. وأن 

يدرك شيئًا فشيئًا حقيقة واقعة احلمل. األمر الذي يفضي في النهاية إلى الظهور النهائي للمولود 

اجلديد، وال عودة أمه إلى حالها الطبيعي، وما يرافق ذلك من حجج عقلية حتدث أمامه دون أي 

لهم عيش هذه  ُيتح  لم  الذين  " أعتقد أن كل األطفال  قائاًل:  تستر أو خفاء. ويضيف فينيكوت 

التجربة، ولم يسبق لهم أن شاهدوا أمهم وهي ُترضع رضيعًا بثديها وتساعده على االستحمام 

وتعتني به، هم أطفال أفقر وأقل غنى من أولئك األطفال الذين الحظوا هذه األشياء". . 

الكبرى  اخلمس  "اخلصائص  كتابه  في   Frank Sulloway سولواي  فرانك  أكد  كما 

للشخصية"، والذي عرف أيضًا باسم منوذج العوامل اخلمسة"، بأن املواليد األوائل، وكذا الطفل 

الواحد تتصف شخصيتهم بضمير حي، وهم أكثر سيطرة من غيرهم اجتماعّيًا، وأقل قبواًل، وأقل 

انفتاحًا على األفكار اجلديدة مقارنة باألطفال الذين يصغرونهم . غير أن هذه النتائج التي توصل 

إليها فرانك سولواي متَّ رفضها من قبل باحثني آخرين يرون أن التأثير الذي يحدث على ترتيب 

والدة األطفال ضعيف وغير متسق .

وفي دراسة كمية أجريت عام 1987 على 141 دراسة تناولت 16 سمة من سمات الشخصية 

 Alfred( املختلفة جند أنها لم تؤيد أفكار املنظرين، مبن فيهم فكرة احمللل النفسي ألفريد أدلر

Adler( الذي يرى أن األطفال املنفردين أكثر األطفال قبواًل للتكيف؛ بسبب الرعاية التي يتلقونها.  

ولعل االختالف اإلحصائي الوحيد ذا الداللة في هذه الدراسة، هو الذي يتعلق باكتشاف أن هؤالء 

األطفال ينمون دافعية كبيرة للنجاح؛ بسبب ما يتوافر لهم من موارد خاصة بهم في األسرة؛ 

وبسبب منتظرات اآلباء منهم؛ وبسبب تعرضهم كذلك للعقاب في مواقف الفشل 

هناك كذلك خبرة حس التقاسم والتبادل في احلياة اليومية، والتي تنمو مبرور الزمن لدى 

األطفال خالل تفاعلهم، وتغدو شيئًا مهّمًا في مرحلة الرشد، فإلى أي حد يتاح للطفل الواحد 

اكتساب هذه القيمة االجتماعية في أسرة ينفرد فيها؟ فالطفل الواحد يشعر أحيانًا بصعوبات 

االندماج في فريق العمل. وكثيرًا ما تفشل محاوالته لالنضمام إلى ناٍد للرياضة أو ورشة للفنون 
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أو جمعيات املجتمع املدني؛ وذلك بسبب علو سقف املطالب التي ينتظرها من غيره .

حّس  يكتسب  ال  يجعالنه  معهم،  واللعب  وأخوات  بإخوة  الواحد  الطفل  اختالط  عدم  إن 

اللعب وأداء أدوار اجتماعية مختلفة واالستعداد لها. كما أن وجوده مع إخوة وأخوات قد يؤدي 

التلقائية. ومن شأن وجود اإلخوة واألخوات كذلك املساعدة على  القدرات اإلبداعية  تنمية  إلى 

التعبير عن انفعاالته ومشاعره وعدوانه املختلف. حّقّاً إن وجود أخ أو أخت يفرض على جميع 

الصغار تعلم قيم اإلنصاف والتوافق، فاألطفال على سبيل املثال، يتعلمون كيف ينتظرون دورهم 

ويتقاسمون لعبهم واشتراك اهتمام األبوين، إلخ. حّقّاً إن وجود أخ أو أخت يفرض على جميع 

لعبهم واشتراك  ويتقاسمون  ينتظرون دورهم  الصغار احترام ضوابط معينة. فاألطفال جميعًا 

إلخ.  اهتمام األبوين، 

 

خامسًا: سياسة الرتاجع عن إنجاب الطفل الواحد يف األسرة يف الصني
 حسب استفتاء أجرَي في عدة مناطق من العالم، فإن 80% من األطفال الفريدين صرحوا 

بأنهم يأملون في أن ال يكونوا منفردين وأن تتوفر أسرهم على عدة أطفال. وقد بدأت الصني 

نفسها مراجعة سياسة الطفل الواحد؛ ألن الضغط االجتماعي على أكتافه الضعيفة ما فتئ يزداد 

ر بأنه في سن الرشد عليه أن يهتمَّ مبفرده باثني عشر من أقربائه: األبوين واجلدين،  ثقاًل. إذ ُيَقدَّ

زوجته وأسرتها. إنه بعد مرور نحو نصف قرن من حتديد املواليد، فإن الصني أصبحت على 

القانونية " جيانشا  اليومية  للدخول في منعطف تاريخي جديد. فقد أعلنت الصحيفة  استعداد 

ريباو" )Jiancha Ribao( في عددها الصادر في 27 أغسطس 2001 أن احلكومة مصممة على 

وضع نهاية لسياسة الطفل الواحد لكل أسرة الذي متَّ إقراره منذ عام 1970، وذلك في حدود عام 

2020. فالصني قلقة على كهولة سكانها، وبدأت تشجع من اآلن فصاعدًا تكاثر املواليد.

ل مشكاًل  إن الصني وجدت نفسها في وضع غير مريح، أمام شيخوخة سكانها التي تشكِّ

كبيرًا بالنسبة إليها. إن هناك عددًا كبيرًا من الكهول، في مقابل عدد قليل من الشباب؛ بسبب 

سياسة الطفل الواحد. وخلقت هذه السياسة وضعًا غير متكافئ بني عدد الذكور وعدد اإلناث في 

الساكنة. إن املعدل العام للذكور في العالم هو 105 في وسط الذكور، يقابله 100 في صفوف 

اإلناث. غير أن الوضع في الصني غير ذلك، متامًا، فمعدل الذكور هو 118، وقد يزيد على ذلك 

ليصل إلى 125 أو 130 في بعض املناطق القروية. وقد ترتب على ذلك وجود وفر من الشباب 

الذي يرغب في الزواج وال يجد القرين. إنه مشكل اجتماعي تعيشه البالد. كما أن هناك تغيرات 
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مهمة حدثت في قلب األسر الصينية. ففي مجتمع كونفوشيوس، املعروف باحلكمة والرزانة، كانت 

للكبار، غير أنه مع سياسة الطفل الواحد في األسرة؛  التقاليد تقتضي دائمًا احترام الصغار 

ويعطى  يريدون كل شيء،  املدللني،  األطفال  إلى نشأة جيل من  أدى  األمر  فإن  امللك"؛  "الطفل 

لهم كل شيء. وقد ترتب على هذا الوضع، نشأة جيل من األطفال واملراهقني الذين ال يحترمون 

النظام العام. لذلك، فإن الصني حاولت مكافحة هذه األمناط السلوكية السلبية، عن طريق إطالق 

اخلصوبة وعدم حتديدها...إلخ.

وهكذا، فإن االقتصار على الطفل الواحد في الصني، اعتبر سببًا لتفسير العديد من األمراض 

االجتماعية، مثل انتشار القيم املادية، وارتفاع نسبة اجلرائم. غير أن الدراسات التي متت حديثًا 

ال تؤيد العالقة بني االقتصار على إجناب الطفل الواحد ووجود هذه املشكالت. فالنتائج ال توضح 

أي اختالف ذي داللة في الشخصية بني األطفال املنفردين وبني األطفال الذين ولدوا في أسر 

متعددة األطفال.

سادسًا: دواعي إنجاب الطفل الواحد يف بعض الثقافات
ظلَّ األطفال املنفردون على مرِّ التاريخ قليلني نسبّيًا، وذلك يرجع إلى عدة أسباب. إذ منذ 

منتصف القرن املاضي ُعرف انخفاض معدل املواليد ومتوسط حجم األسرة بشكل حاد.  ذلك أن 

تكاليف التربية والتعليم بالنسبة إلى األطفال أصبحت مكلفة، من جهة، ومن جهة أخرى، ال ينجب 

العديد من اآلباء االبن األول إال في سن متقدمة؛ بسبب الزواج املتأخر، من ناحية، وبسبب التردد 

في اإلجناب، من ناحية أخرى.

ازدادت في الواليات املتحدة األمريكية نسبة األسر التي لم تنجب سوى طفل واحد خالل 

فترة األزمة االقتصادية العاملية، ولكنها انخفضت خالل فترة ما بعد احلرب العاملية الثانية. وفي 

كوريا اجلنوبية  اقترحت احلكومة في نهاية احلرب الكورية عام 1953، أن يكون لكل مواطن طفل 

واحد أو طفالن لتعزيز النمو واالزدهار االقتصادي؛ مما أدى إلى انخفاض كبير في معدل املواليد 

ووجود عدد أكبر من األطفال الفريدين. 

كاالختيار  واحد.  على إجناب طفل  األسرة  أن حتفز  أخرى، ميكن  أسباب  عدة  هناك  إن 

الشخصي، التخطيط العائلي، القدرة املالية، االجتاه النفسي والعاطفي نحو األطفال، الصحة 

الطفل  تربية  على  تركز  تربوية  مزايا  األسرة،  قلب  في  األسفار، ضغوط  في  الرغبة  اجلسمية، 

الواحد، زواج متأخر، إرادة االستقرار، التركيز على الطفل، إكراهات الوقت، اخلوف من احلمل 
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بالنسبة إلى بعض السيدات، سن متقدمة ال تساعد على احلمل، والدة غير شرعية، عدم اخلصوبة، 

طالق، وفاة أحد اإلخوة أو األخوات أو أحد األبوين، إلخ. إن العديد من اآلباء في أوربا يعتبرون 

أن التفتح املهني والزوجي ال يتحقق إال مع وجود طفل واحد في األسرة. ومهما كانت األسباب، 

فإن لدى اآلباء أسبابًا عديدة الختيار حجم األسرة.

سابعًا: خصائص الطفل الواحد ومشاعره واتجاهاته نحو ذاته
ما وجهة نظر الطفل الواحد نحو ذاته ؟ لقد اعتبر لفترة طويلة أن الطفل الواحد يعتبر عيبًا 

بالنسبة إلى الطفل؛ فهو يتمتع بحماية زائدة، وخجول ويشكل مركز اهتمام والديه؛ مما يجعله ال 

يستطيع أن يحقق االستقالل الذي يدعم شخصيته، ويساعد على تنميتها، وأن يكون اجتماعّيًا 

في سلوكه.

ال شك أن الطفل الواحد في األسرة يتحمل مبفرده ثقل االستثمار العاطفي لألبوين؛ ألنه 

مرتاح  غير  نفسه  يجد  ما  كثيرًا  فإنه  ذلك،  وبسبب  وطموحاتهما.  املستقبلية  أحالمهما  يجسد 

أن يخيب ظنهما. تطلعاتهما ويخاف  بأنه دون مستوى  ويشعر 

في  الواحد  بالطفل  املرتبطة  والسمات  اخلصائص  هذه  وانتشار  شيوع  من  الرغم  وعلى 

األسرة، والتي غدت صفات وسمات منطية، فإنه ال ميكن أن ننكر بأن الطفل الواحد يتمتع بالعديد 

من املزايا، على الرغم من أن سمعته سيئة، وهو ليس كذلك دائمًا. فإذا حصل الطفل الواحد على 

تربية جيدة، فإنه ميكن أن يكون في وضع جيد لينضج ويتفتح بشكل سليم. واألطفال الفريدون 

بشكل عام، أطفال ينجزون واجباتهم ويسعون دائمًا للقيام بأعمالهم على أفضل وجه. ويتكيفون 

سلبي  بالوحدة  والشعور  الفكري.  العمل  تتطلب  التي  الهوايات  ويطورون  بالوحدة  الشعور  مع 

للغاية عندما يسمح  عندما يعني نقص الدعم والفهم، وعلى العكس من ذلك، فإنه أمر إيجابي 

للناس بأن يعرفوا بعضهم بعضًا بشكل أفضل وأن يكونوا أكثر استقاللية. لذلك من الشائع أن 

ا بالقراءة وببعض الفنون أو غيرها من األنشطة التي ميكن  ينمي هؤالء األطفال اهتمامًا خاّصً

القيام بها مبفردهم.

إن الطفل الواحد في وضع يسمح له بأن تكون هناك عدة عوامل في صاحله، فهو يحصل 

على اهتمام أكبر من والديه؛ ألنهم مينحونه اهتمامًا خاّصًا يغرس ثقة أكبر في نفسه. واألطفال 

االنفراديون مييلون إلى منو فكري أسرع؛ بسبب وجود عالقة بينهم وبني الراشدين، خصوصًا في 

السنوات األولى، وكثيرًا ما يكون لديهم منو لغوي وفكري أسرع من غيرهم من األطفال. كما أن 
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األطفال االنفراديني منظمون ومسئولون في أغلب احلاالت؛ نظرًا إلى كونهم ال يختلطون بأطفال 

آخرين ويتبنون منوذج نظام العمل الصادر من والديهم. وهم في بعض األحيان، أقل استخدامًا 

هؤالء  يشعر  قد  االستراحة،  في ساحة  أو  املدرسة  وفي  الغير.  وإحراج  واملشاحنات  للصراع 

األطفال بالعجز أمام بعض رفاقهم، القادرين على إبداء رأيهم وأفكارهم بسهولة أفضل منهم. 

 Only Child Experience(  في كتابها Bernice Sorensen  لقد بينت بيرنيس سورينسن

and Adulthood(" جتربة الطفل والراشد فقط " أن التنشئة في مجتمع يعرف هيمنة اإلخوة 

واألخوات يؤثر على األطفال املنفردين، وأن غياب العالقات مع اإلخوة ميكن أن يكون له تأثير 

مهم على الطريقة التي يدركون بها أنفسهم، وإدراك اآلخرين، وكذلك الطريقة التي يتفاعلون بها 

مع العالم . 

والواقع أن األطفال الوحيدين ليسوا هم الذين يواجهون هذه األنواع من املواقف فحسب، 

إلى  بالنسبة  سواء  املثابرة،  ومع  الوقت  مع  تعلمه  يتمُّ  الرأي شيء  وتأكيد  والسباق  فاملنافسة 

األطفال الوحيدين أو غيرهم. والطفل الفريد بوسعه أن يتعلم هذا السلوك بطرائق أخرى.

ثامنًا: األسلوب الرتبوي املساعد على رعاية الطفل الواحد يف األسرة
هل يجب أن يشعر أب الطفل الواحد بالقلق حيال ما يدعى "أعراض الطفل الواحد؟". يجيب 

اخلبراء املعاصرون بالنفي. إن كون األبوين قد أجنبا طفاًل، فهذا - في حد ذاته - يشكل حتدّيًا 

كبيرًا. إنه يتوجب على اآلباء الهروب من مثل هذا الشعور بالذنب، وأن ال ينقلوه إلى أبنائهم 

ويستدخلوه ويبدءوا في التفكير والشعور بأنهما غير كافينْي في األسرة مبفردهما.

الواقع أن لدى اآلباء أسبابًا عديدة الختيار حجم أسرتهم. وأّيًا كان السبب، فاآلباء يأملون 

ألطفالهم احلصول على أفضل جتربة ممكنة. ال أحد يريد أن يكون أوالده معزولني اجتماعّيًا أو 

أنانيني.

عادة ما يواجه اآلباء صعوبة في رفض أي شيء ألطفالهم، لذلك فإن الغالبية العظمى من 

األطفال يحصلون على أكثر مما يكفيهم، بغض النظر عن عدد اإلخوة واألخوات؛ لذلك  يجب على 

األبوين وضع حدود، ومساعدة أطفالهم على أن يكونوا اجتماعيني. إنه يجب أن يكون لكل طفل 

مهامه اخلاصة به، سواء كان طفال منفردًا في األسرة أو كان له إخوة وأخوات. 

على األبوين قبل كل شيء احترام طبع طفلهما، ثم فتح أبواب األسرة على العالم اخلارجي 

لدعوة أطفال العائلة، ورفاق املدرسة إلى البيت. وكذلك االقتراح على الطفل املشاركة في األنشطة 
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جمعيات،  في  واالنخراط  الصيفية،  املخيمات  مثل  اجلماعات،  روح  لديه  تنمي  التي  واملنظمات 

وممارسة رياضة جماعية، إلخ.

يتوجب على اآلباء توخي احلذر بشأن التوقعات املنتظرة من ابنهما الوحيد. فاألمر يتطلب 

االستماع إليه واستفساره في مستوى التوقع جتاهه. الكثير من املطالب تغلقه ومتنعه من التفتح، 

ومن معرفة نفسه وحب ذاته كما هي،  في احلدود التي جتعله يلبي توقعات الوالدين ليشعر بأنه 

محبوب.

كما يتوجب على األبوين احترام حميمية الطفل وإيقاع منوه ومراحل استقالله وغرس الثقة 

في نفسه، واالبتعاد عن إسقاط مشاعر خوفهما وقلقهما عليه .

وحتى يستطيع اآلباء معاجلة بعض العيوب السلوكية الصادرة عن األطفال الوحيدين، أو 

تطوير بعض القدرات النفسية لديهم، نقترح بعض اإلرشادات التالية، التي تسمح للطفل الواحد 

بعدم الشعور بغربته: 

تسجيل الطفل في مؤسسة احلضانة ليعتاد على األطفال اآلخرين؛ أ. 

تسجيل الطفل في أنشطة خارج املناهج املدرسية؛ ب. 

دعوة أطفال في كثير من األحيان إلى املنزل ملشاركته في األلعاب، وخلق مواقف تفاعلية  ت. 

تكسبه أمناط السلوك االجتماعي؛ 

مساعدته في العثور على هويته، عن طريق تشجيع النقاش معه ومشاركته أنشطة احلياة  ث. 

اليومية؛

تذكير الطفل بأن ال يهتم بأمور الكبار التي ال تعنيه، وأن لديه مشاغله اخلاصة ليهتمَّ بها؛ ج. 

يجب أن يشارك اآلباء أطفالهم املنفردين بعض اللحظات. ح. 

مجمل القول، إن األطفال سواء كانوا منفردين أو لهم إخوة وأخوات، في حاجة إلى االهتمام 

والرعاية اللذين ُيكسبونهم تربية وتعليمًا جيدًا، ويجعلهم منفتحني على غيرهم، ويتحلون بالسلوك 

والضبط االجتماعي، اللذْين يجعالنهم يتدربون على حتمل املسئولية واالنخراط في العمل اجلماعي، 

إلخ. ومن املهم أيضًا بالنسبة إلى آباء األطفال الوحيدين في األسرة، التخلي عن حمايتهم الزائدة 

أو ممارسة السيطرة غير املالئمة عليهم.
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الطفل الموهوب

اكتشافه، رعايته، تنشئته، وتنميته

أ.د. ليلى كرم الدين *

تمهيد
نسعى في هذا املوضوع إلى معاجلة كل ما يتعلق باألطفال املوهوبني مبختلف فئاتهم، سواء 

البرامج  وأحدث  أهم  أو  لهم،  املميزة  اخلصائص  أهم  أو  الكتشافهم،  املتوفرة  املختلفة  الطرق 

الراهنة  املرحلة  في  لوحظ  ما  وبسبب  وتنميتهم،  وتعليمهم  وتنشئتهم  لرعايتهم  الالزمة  التربوية 

من اهتمام بالغ بكل ما يتعلق باملوهوبني بشكل عام واألطفال املوهوبني على وجه اخلصوص، 

سواء على املستوى الدولي أو احمللي، فقد وجد من الضروري كذلك القيام مبحاولة لتوضيح أهم 

األسباب واالعتبارات وراء هذا االهتمام. 

النقاط األساسية التالية: 
- أواًل: تعريف املوهوبني مبختلف فئاتهم. 

- ثانيًا: أهم األسباب واالعتبارات وراء االهتمام باجلوانب املختلفة ملوضوع املوهوبني مبختلف 
فئاتهم في املرحلة الراهنة.

- ثالثًا: أهم البرامج احلديثة التي صممت وطبقت لرعاية وتنشئة وتنمية األطفال املوهوبني 

مبختلف فئاتهم. 

ونقدم فيما يلي التفاصيل الالزمة لتوضيح كل من النقاط السابقة. 

)Gifted, Creative( أواًل : تعريف املوهوبني
من املالحظ أن هناك اختالفًا واضحًا في تعريف واستخدام مفهوم املوهوبني في املجاالت 

املختلفة كعلم النفس والتربية واآلداب والفنون وغيرها من املجاالت التي تتعامل مع هذه الفئة، 

*  أستاذ علم النفس بكلية الدراسات العليا للطفولة، جامعة عني شمس ورئيس جلنة قطاع دراسات الطفولة ورياض األطفال 
باملجلس األعلى للجامعات املصرية.

لوحة غالف كتاب متكني الطفل العربي يف عصر الثورة الصناعية الرابعة الصادر عن املجلس العربي للطفولة والتنمي
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بل إنه حتى داخل مجال علم النفس تالحظ بعض االختالفات في التعريفات التي أعطيت، ملفهوم 

املوهوبني وفقًا للمدارس التي قدمت التعريف. 

التي  واملؤلفات  والدراسات  العمل  وأوراق  البحوث  ودراسة مختلف  وبناء على استعراض 

عاجلت مفهوم املوهوبني، واعتمادًا على استعراض املصادر كافة التي عاجلته، فإنه ميكن تقدمي 

املالحظات التالية حول تعريف املوهوبني وأهم وأبرز ما وقع من تطورات في تعريفه.

 املالحظات التالية :
كشفت التعريفات التقليدية والكالسيكية ملفهوم املوهوبني أن الغالبية العظمى من العلماء عند  )أ( 

تعريفهم للموهوبني يركزون على احملاور التالية:

التفوق في القدرات املعرفية، وبشكل خاص الذكاء.   -

التفوق في التحصيل الدراسي.  -

االبتكار في التفكير واإلنتاج، وتوفر مختلف القدرات االبتكارية.   -

-   املواهب العالية في املجاالت اخلاصة املقدرة اجتماعّيًا مثل املجال الفني أو الرياضي 

أو القيادة االجتماعية وغيرها.

)ب( اتفقت معظم التعريفات الكالسيكية التقليدية هذه مع التعريف الدقيق الشامل الذي قدمه بول 

ويتني، والذي يعتبر الطفل املوهوب هو: الطفل الذي يتصف باالمتياز املستمر في أي ميدان 

عام من ميادين احلياة، وعلى ذلك فكل طفل موهوب في مجال ما هو الطفل الذي يكون قادرًا 

على أن يحقق ما ال نتوقعه عادة ممن هم في مثل عمره. نقاًل عن )ليلى كرم الدين، 1994(.

)ج( أدى التطور املهم واجلذري الذي حدث في مجال الذكاء والقدرات وطرق قياسهما، وبشكل 

خاص النظرية التي وضعها هيوارد جاردنر Howard Gardner ابتداء من عام 1983 حول 

تعدد الذكاءات، وهي النظرية التي افترضت وجود عدد من الذكاءات بدأت بثمانية ثم طورها 

إلى   "Intelligence Reaffirmed صياغة،  إعادة  "الذكاء  املهم  كتابه  في   1999 عام  في 

عشرة ذكاءات، أدى إلى النظر إلى مفهوم املوهوبني نظرة جديدة ومختلفة إلى حد ما. فقد أكد 

جاردنز في نظريته هذه على أن كل طفل ميكن أن يكون موهوبًا في واحد أو أكثر من اجلوانب 

مما جعل مختلف التوجهات التربوية تؤكد على الفروق الفردية، وتسعى الكتشافها ورعايتها 

وتنميتها داخل الفصل الدراسي، )املرجع السابق نفسه(. وقد يكون من املفيد قبل االنتهاء من 

معاجلة التعريفات املختلفة ملفهوم املوهوبني، تقدمي واحد من أهم وأحدث وأشمل التعريفات 

التي أعطيت لهذا املفهوم، والذي يشكل محاولة جادة للتنسيق والتكامل بني مختلف التطورات 



85
مجلة الطفولة والتنمية -ع 34 / 2019

احلديثة التي وقعت في امليدان وسبقت اإلشارة إليها، والتعريف املقصود هو التعريف الذي 

.)Boothe, D., 2000( 2000 قدمته عاملة النفس والتربية األمريكية ديان بوث في عام

ملفهوم  حدثت  التي  والتطورات  والنظريات  التعريفات  مختلف  مبراجعة  العاملة  قامت  فقد 

وهي)1(: للموهبة،  مجاالت  عشرة  أهم  حددت  عليه  وبناًء  املوهوبني، 

Mental Ability ،القدرة العقلية  -1

Achievement ،اإلجناز  -2

Motivation ،الدافعية  -3

Creativity ،اإلبداع  -4

Problem Solving Abilities ،قدرات حل املشكالت  -5

Leadership ،القيادة  -6

املواهب اخلاصة Special Talents الفنية أو املهنية.   -7

Unusual Accomplishments ،حتقيق إجنازات غير عادية  -8

Precocious Language And Thought ،اللغة والتفكير املتميز  -9

Perservance ،10-املثابرة

باإلضافة إلى حتديد أهم مجاالت املوهبة كما اتفقت عليها مختلف األطر النظرية احلديثة، 

قدمت ديان بوث في مقالها السابق اإلشارة إليه عددًا من املقترحات املهمة التي ميكن أن تساعد 

 ،Highly Capable Youth التربويني، وتصلح مؤشرات الكتشاف الطالب املوهوبني والفائقني

ومن أهمها ما يلي:

الكشف املبكر عن مهارات تذكر غير عادية تتضح من ظهور القدرة على تذكر البنود واألحداث،  )أ( 

وتتابعها قبل العمر املتوقع لذلك.

التطور والنمو املبكر ملهارة اللغة اللفظية كما يتضحان في توفر محصول لغوي كبير وقوي،  )ب( 

ومنو القدرة على بناء وتكوين العبارات واالستجابات لألسئلة اللفظية.

)ج( قدرات قوية بصورة غير معتادة على وصف ما يحيط بالطفل مثل احليوانات والنباتات والبيئة 

الطبيعية والظروف املناخية بطرق دقيقة ومفهومة. 

ملزيد من التفاصيل حول جميع هذه املجاالت وأهم املؤشرات التي ميكن أن تساعد التربويني على اكتشافها، ميكن   )1(

الرجوع إلى املقال الذي قدمته بوث في مؤمتر املوهوبني الذي نظمته وزارة التربية والتعليم املصري, في عام 2000 

)وزارة التربية والتعليم، جهاز شئون الكتب، التقرير النهائي لورش العمل )1( صـــ 23 - 30(.
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)د( فهم كبير وقوي للعالقات املكانية وامليكانيكية يكشف عن نفسه في التكوين أو البناء االبتكاري 

لألشياء والوسائل للعب، أو ملجرد حتقيق املتعة من إقامة البناء.

)هـ( مواصلة توجيه األسئلة للبالغني حول العناصر من نوع: ملاذا حدث هذا؟ أو كيف يكون هذا 

هكذا وغيرهما؟

 )و( الكشف املبكر عن فهم القدرات الطبيعية والبدنية للجسم كما تتضح في الرقص، وحركة 

اجلسم الكامل واللعب االبتكاري املادي والبدني وغيرها من الصور التي تكشف عن إدراك 

.Kinestetic ووعي زائد بحواس اجلسم

)ز( القدرة على إقامة الروابط والعالقات بني املجموعات املتشابهة أو القريبة، والقدرة على حتقيق 

تكامل األفكار وحتويلها إلى أبنية منطقية، على سبيل املثال: القدرة على رؤية وإدراك الرابطة 

بني احلساب والنظم الفيزيائية. 

)ح( الكشف املبكر عن امليل إلى القراءة والقدرة الفعلية على القراءة.

)ط( الكشف املبكر عن قدرات موسيقية تتضح في القدرة على تأليف األغاني والنغمات وحتقيق 

الهارموني والتجانس في املواقف من دون توجيهات مباشرة أو حتديد لالجتاه. 

)ي( يكشف املوهوبون كذلك عن قدر كبير ودرجة عالية من حب االستطالع والرغبة في معرفة كل 

ما يدور حولهم، ويتضح ذلك من حجم وكم ونوع ما يطرحون من أسئلة، فهم يطرحون من 

األسئلة ما يفوق ما يجيبون عنه. 

)ك( مييل املوهوبون كذلك إلى القيادة والتطوع لعمل األشياء وإجناز األعمال ويدفعون ويكونون 

السبب وراء العديد من األعمال واألفكار واألنشطة، وهذه األعمال واألنشطة واألفكار غير 

معتادة وال متوقعة. 

)ل( يتصف املوهوبون كذلك مبعدل تعلم أسرع بكثير من رفاقهم ويسعدون بالتحديات، ويكرهون 

األعمال املكررة واملعادة وميلون هذه األعمال سريعًا ويفقدون االهتمام بها. 

)م( ميارس املوهوبون أنواع التفكير التأملي واخلالق كافة، وكذلك مختلف أنواع التفكير التي 

تتصف باجلدة وتكون غير تقليدية. 

)ن( كما متتلئ أذهانهم باألفكار ويستطيعون التصدي والتعامل مع عدد من األفكار في الوقت 

ذاته، ويتصفون باملرونة في أفكارهم وطرق تفكيرهم.

املجاالت  بعض  في  واستعدادات  وقدرات  عام  ذكاء  عن  عام  بشكل  املوهوبون  يكشف  )س( 

اخلاصة.  واملوضوعات 
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)ع( يستمتع املوهوبون بالفكاهة، ويرحبون باالستكشاف والقيام باملغامرات. 

وقبل االنتهاء من معاجلة تعريف مفهوم املوهوبني، من الضروري اإلشارة إلى أن املجلس 

 ،The International Council for Special Education (I.C.S.E) ،الدولي للتربية اخلاصة

املوهوبني في مختلف  الذي يضم  بالتربية اخلاصة،  يتعلق  بكل ما  املعنية  الدولية  املنظمة  وهي 

املجاالت املقدرة اجتماعّيًا )الفنون والرياضة وغيرها(. إلى األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة، 

 2001 في  تبناها  التي  التعريفات  أحدث  في  عرفهم  وقد   ،Persons with special Needs

و2004 على أنهم "جميع األشخاص الذين يحتاجون لرعاية وتعليم وتثقيف وتنمية من نوع خاص 

ليصلوا ألقصى قدراتهم". )ليلى كرم الدين، 2006 و 2007(.

ثانيًا: أهم االعتبارات واألسباب وراء االهتمام بالجوانب املختلفة للموهوبني 
        بمختلف فئاتهم يف املرحلة الراهنة. 

ترجع أهمية معاجلة ودراسة األطفال املوهوبني في املرحلة الراهنة إلى العديد من األسباب 

واالعتبارات، لعل أهمها ما يلي : 

وجه  على  العربي  واملجتمع  عام،  بشكل  املعاصر  املجتمع  في  وقيمتهم  املوهوبني  أهمية   -1

اخلصوص.

أهمية وخطورة وحتمية االكتشاف املبكر للموهوبني مبختلف فئاتهم، والتدخل املبكر والصحيح   -2

حيالهم.

قضايا  بأهمية  اخلصوص  وجه  على  العربي  واملجتمع  العام  الرأي  تنبيه  وضرورة  أهمية   -3

لرعايتهم  خدمات  من  يلزم  ما  توفير  وضرورة  املوهوبني،  األطفال  واحتياجات  ومشكالت 

وتنميتهم.  وتعليمهم 

ونقدم فيما يلي باختصار شديد ما يوضح كاّلً من األسباب السابقة : 
وجه  على  العربي  واملجتمع  عام،  بشكل  املعاصر  املجتمع  في  وقيمتهم  املوهوبني  أهمية   )1(

اخلصوص.

املوهوبون في كل مجتمع هم الثروة القومية والطاقة الدافعة احملركة نحو احلضارة والتقدم 

وقادة  احلاضر،  عدة  وهم  وثروته،  ورفاهيته  سعادته  ومنابع  الوطن  ذخيرة  وهم  والبناء، 

املستقبل في شتى امليادين واملجاالت؛ لذلك يكون من الضروري لتحقيق تقدم الوطن ورفاهيته 

وأمنه وسعادته وحل مشكالته املتعددة التطلع إلى عقول املوهوبني، والسعي بالسبل والطرق 
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كافة الكتشافهم في سن مبكرة واحملافظة عليهم وتعهدهم بالرعاية والتنمية. فالطفل املوهوب 

هو الطفل الذي يتصف باالمتياز املستمّر في أي ميدان مهم من ميادين احلياة، ويكون قادرًا 

على أن يحقق ما ال نتوقعه عادة ممن هم في عمره نفسه.

وتضم فئة املوهوبني كاّلًّ من األطفال شديدي الذكاء الذين يتمتعون بقدرات عقلية معرفية 

مرتفعة، وكذلك األطفال الذين لديهم قدرات عالية في التحصيل الدراسي، إلى جانب األطفال 

مختلف  في  وابتكارية  متميزة  مواهب  عن  يكشفون  ومن  العالية  االبتكارية  القدرات  ذوى 

مجاالت الفنون واآلداب وبعض مجاالت اإلجناز املرغوبة اجتماعّيًا. 

وألهمية املوهوبني على الرغم من تزايد االهتمام بهم في املرحلة الراهنة، فإن علماء النفس 

والتربية قد قدروا هذه األهمية من منتصف القرن املاضي؛ ولذلك يذكر عالم النفس )عبدالعزيز 

القوصي( أن املوهوبني ذخيرة يجب أن تصان، وال يجوز أن تهدر؛ فهم القوة الدافعة للبشرية 

إلى األمام، وهم القلم الذي يكتب به التاريخ، وهم وديعة الوطن وثروته، ومن اخلير ومنعًا 

لكثير من الضرر والضياع أن نكتشف األطفال املوهوبني في سن مبكرة قبل أن ننغمس مع 

الطفل في أخطاء تضر به وتضر من حوله. )نقاًل عن ليلى كرم الدين 1995(.

: املوهوبون في كل مجتمع  ويعبر عن املعنى نفسه ويؤكده، خليل ميخائيل معوض، بقوله 

هم الثروة القومية، وهم الطاقة احملركة الدافعة نحو احلضارة والتقدم والبناء، وهم ذخيرة 

الوطن ومنابع سعادته ورفاهيته وثروته، وهم عدة احلاضر وقادة املستقبل في شتى امليادين 

واملجاالت، فعن طريقهم ازدهرت احلضارة وتقدمت اإلنسانية وخطت خطوات واسعة إلى 

األمام، فاستخدم اإلنسان الذرة وغزا الفضاء ووطأت أقدامه كوكبًا آخر غير كوكبنا الذي 

نعيش فيه، واقتربت املسافات بني املجتمعات وتالقت احلضارات، وسوف يتقدم العلم وتزدهر 

احلضارة في منو واطراد، وستصبح اإلنسانية أكثر إنسانية ما دام هناك فكر خالق وعقل 

مبدع. لذلك يكون من الضروري التطلع إلى عقول املوهوبني واستعداداتهم، والسعي للحفاظ 

عليها وتعهدها بالرعاية. )خليل معوض 1995(.

والتدخل  ودرجاتهم،  فئاتهم  مبختلف  للموهوبني  املبكر  االكتشاف  وحتمية  وخطورة  أهمية   )2(

حيالهم.  والصحيح  املبكر 

ما  مبكرًا  املوهوبني  الكتشاف  القصوى  األهمية  على  والتربية  النفس  علماء  جميع  ويؤكد 

أمكن في عمر الطفل؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة مما يتوفر له من قدرات واستعدادات. 

باإلضافة إلى ما تقدم، يتفق الصعيد األعظم من علماء النفس والتربية واملربني على أن عدم 
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اكتشاف املوهوبني في مختلف املجاالت يؤدي على أقل تقدير إلى إهدار هذه العقول وعدم 

االستفادة منها، كما ميكن أن يؤدي إهمالهم إلى العديد من األضرار التي ميكن أن تترتب 

عليها آثار ضارة وسلبية على املوهوبني أواًل، وقد متتد هذه اآلثار إلى احمليطني بهم واملجتمع 

ككل. 

لم  وإذا  وتدفعه،  املوهبة طاقة حترك صاحبها  إلى كون  االعتقاد  وراء هذا  السبب  ويرجع 

يحسن استغاللها وتوجيهها السليم ورعايتها، فإنها قد تدفع صاحبها إلى توجيه طاقاته هذه 

إلى مسارات ضارة به وباملجتمع من حوله.

وتزداد أهمية تنمية املوهوبني وأصحاب التفكير االبتكاري مبختلف فئاتهم على ضوء دخول   )3(

من  العصر  هذا  مييز  فما   Information ERA املعلوماتية،  وحلقة  الثالثة  األلفية  العالم 

تقدم علمي وتكنولوجي وانفجار معرفي سريع ومتالحق؛ يحتم إعداد جميع األطفال للتعامل 

والتفوق والتوافق فيه على ضوء املنافسة الشديدة وسيادة مفاهيم اجلودة. باإلضافة إلى ذلك 

يلزم إكساب هؤالء األطفال أهم اخلصائص والسمات الالزمة لإلنسان، والتي أطلق عليها 

"خصائص إنسان القرن احلادي والعشرين "، ومن أهمها القدرة على التفكير بشكل عام 

والتفكير العلمي والناقد واالبتكاري، هذا باإلضافة إلى قدرة اإلنسان على أن يعلم نفسه 

ويتعامل مع التكنولوجيا املتقدمة واملتطورة. ) نقاًل عن ليلى كرم الدين، 2002(. 

أهمية وضرورة تنبيه الرأي العام واملجتمع العربي على وجه العموم بأهمية قضايا ومشكالت   )4(

وتعليمهم  لرعايتهم  خدمات  من  يلزم  ما  توفير  وضرورة  املوهوبني،  األطفال  واحتياجات 

وتنميتهم.

ويرجع التركيز على ضرورة توعية الرأي العام العربي مبوضوع األطفال املوهوبني إلى 
العديد من االعتبارات، من بينها : 

كثيرًا ما يجد غير املتخصص صعوبة في تصور أن تكون للموهوب بسبب متيزه احتياجات  أ- 

باملعاقني  االهتمام  زيادة  يالحظ  لذلك  له؛  خاصة  وتنمية  وتعليم  رعاية  تقدمي  خاصة حتتم 

اخلاصة.  التربية  وببرامج  اخلاصة  االحتياجات  بذوى  املقصودين  واعتبارهم 

في  حيوي  بدور  املساعدة  املوهوبني  ومشكالت  بقضايا  العام  الرأي  تنبيه  يقوم  أن  ميكن  ب- 

اكتشافهم، سواء من جانب األسرة أو املدرسة أو النوادي وغيرها من مؤسسات التنشئة 

اإلجتماعية.

لتقدمي خالصة  جادة  القيام مبحاولة  الدراسة  هذه  من  االنتهاء  قبل  املفيد  من  يكون  وقد 
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واستخالص ألهم ما أمكن اخلروج به من بحث وفحص ومراجعة جميع ما كتب حول موضوع 

املوهوبني من مؤلفات، وما متَّ من دراسات، سواء الدراسات العربية أو األجنبية حول اجلوانب 

التالي: واألبعاد املختلفة ملوضوعها، والتي ميكن عرضها على النحو 

القدرات  لقياس  جيدة  أدوات سيكومترية  تصميم  من  السابقة  الدراسات  من  كثير  متكنت   )1(

السيكومترية. كفاءتها  من  حتققت  كما  أشكالها،  مبختلف  اإلبداعية 

توصلت نسبة كبيرة من الدراسات السابقة إلى وضع احملكات واملؤشرات التي تساعد على   )2(

االكتشاف املبكر لألطفال املوهوبني.

املوهوبني في  التي متيز  النفسية  السمات واخلصائص  أهم  الدراسات  حدد عدد من هذه   )3(

مختلف املراحل واألعمار، وحدد بعضها اآلخر أهم املشكالت النفسية التي ميكن أن يعاني 

منها فريق من املوهوبني في حالة عدم توفر الظروف البيئية املواتية. 

بتنمية  املتعلقة  البرامج  وتطبيق  لتصميم  سعت  التي  الدراسات  من  األعظم  الصعيد  جنح   )4(

والشباب  واملراهقني  األطفال  وإكساب  جوانبهم،  مختلف  وفي  فئاتهم  مبختلف  املوهوبني 

اإلبداعي. أو  االبتكاري  التفكير 

متكنت كثير من الدراسات التي سعت لتصميم برامج تنمية املوهوبني من حتديد أفضل وأجنح   )5(

اإلستراتيجيات واملداخل واألساليب، وأكثرها فعالية وكفاءة في تنمية التفكير اإلبداعي.

حددت كثير من الدراسات التي سعت لتصميم برامج تنمية املوهوبني أفضل وأجنح وأهم   )6(

األنشطة واخلبرات واملمارسات في حتقيق هذه التنمية، وإكساب األطفال املوهوبني مختلف 

اإلبداعية. القدرات 

جنحت كثير من الدراسات في إعداد البرامج التدريبية واإلرشادية جلميع العاملني واملتعاملني   )7(

مع األطفال املوهوبني من معلمني وأسر واختصاصيني وأمناء مكتبات ومثقفني؛ لرفع كفاءتهم 

وزيادة قدرتهم على اكتشاف األطفال املوهوبني ورعايتهم وتنميتهم.

متكن عدد من هذه الدراسات من إعداد األدلة اإلرشادية لألسرة واملعلمني، وهي األدلة التي   )8(

تشرح لهؤالء بالتفصيل مع االستعانة بأفالم الفيديو، طرق : 

اكتشاف املوهوبني، وأهم املؤشرات التي تساعد على ذلك.   -

طرق التعامل مع املوهوبني ورعايتهم.   -

أهم البرامج التي ميكن أن تساعد على تنميتهم - مع شرح أهم األدوات الالزمة وطريقة   -

العمل وغيرها من املعلومات الالزمة لتطبيق هذه البرامج.
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حماية الطفل العربي على اإلنرتنت يف ضوء 
االتجاهات العاملية املعاصرة

"دراسة تحليلية"

د. خالد صالح حنفي محمود *

مقدمة: 
إن اإلنترنت ميثل وسيلة للتواصل بالنسبة إلى األطفال، وهو يزخر بالعديد من املواقع التي 

حتتوي على معلومات ومواد مفيدة وال تخلو أيضًا من مواقع بها مواد ضارة نفسّيًا وأخالقّيًا. 

الدور ميكن أن يظهر بشكل  املختلفة. وهذا  اإلنترنت دوًرا كبيرًا ومهّمًا في املجتمعات  ويلعب 

واضح في حياة األسر، وال سيما لدى األطفال )Huffaker, 2004(، فقد أوضح تقرير اليونيسف 

لعام )2017( أن ثلث مستخدمي اإلنترنت في العالم هم من األطفال واملراهقني، بل إنه في بعض 

بلدان العالم، يكون معدل استخدام اإلنترنت بني األطفال دون 15 سنة مماثاًل للمعدل عند البالغني 

)UNICEF, 2017, p4( .فوق 25 سنة

إذ  اإللكتروني؛  للتسوق  وأداة  والترفيه  والتعلم  للتعليم  مصدرًا  اإلنترنت  األطفال  ويعتمد 

ذكرت دراسة أن 15% من األطفال ممن هم في سن11، و20% ممن هم في سن 12 في مقابل %40 

)OIVO, 2008( .من األطفال في سن 13 يستخدمون اإلنترنت للتسوق اإللكتروني

وكثيرًا ما يقوم الطفل بتعريض نفسه للخطر على اإلنترنت، خصوصًا في ظل عدم متتعه 

بهذه املقومات التي جتعله يعي ويدرك، ويفصل بني ما يجب و ما ال يجب فعله عند استخدامه لها. 

ففي غمرة تصفحه واندماجه مع املواقع اإللكترونية املتاحة بكثرة على اإلنترنت، التي يراها شائقة 

ومحببة له، ومع هذه املواقع التي تطلب منه مثاًل اإلفصاح عن هويته أو عن أي بيانات شخصية 

له، قد ينسي الطفل نفسه، وال يدرك ما يدلي به وما يفصح عنه، وما العواقب املترتبة على ذلك. 

فالطفل يتمتع بعفوية شديدة جتعله يتصرف دون النظر أو االلتفات إلى أي نصائح أو إلى  أي 

قواعد، أو حتى ضوابط يضعها له ولي أمره أو معلموه عند استخدامه اإلنترنت؛ مما يعرضه 

. )LaRochell, 2001( لكثير من املشاكل، ولعديد من املخاطر واالنتهاكات

* أستاذ مساعد أصول التربية - كلية التربية - جامعة اإلسكندرية - مصر.
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وقد انتشرت في الفترة األخيرة األخبار عن انتحار األطفال في دول مختلفة من العالم بسبب 

ما يطلق عليه ألعاب اإلنترنت، وأشهرها لعبة احلوت األزرق؛ فقد أودت هذه اللعبة بحياة )130( 

طفاًل ومراهقًا في روسيا وحدها، كما أن هناك عشرات الضحايا في األرجنتني والهند وبلغاريا 

وإيطاليا والواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا، ولم تسلم الدول العربية من هذا اخلطر فانتحر 

العشرات من األطفال في اجلزائر واملغرب ومصر وتونس.

وتتعدد املخاطر الناجمة عن تعرض األطفال لشبكة اإلنترنت؛ فعندما تتزايد ساعات تواجدهم 

أمام شاشة الكمبيوتر ومواقع اإلنترنت، يزداد احتمال وقوعهم في براثن دائرة إدمان اإلنترنت، 

وهو يرتبط في البداية لدى األطفال باستغراق وقت طويل أمام ألعاب الكمبيوتر؛ األمر الذي يؤدي 

إلى التوقف عن أداء أي نشاطات أخرى مثل الدراسة أو ممارسة الرياضة أو لقاء األصدقاء. 

كما قد يتعرض األطفال لالحتيال عبر اإلنترنت، ألنهم يكونون مستهدفني من قبل احملتالني لصغر 

سنهم وعدم خبرتهم بشأن نوعية املعلومات التي قد يشكل تداولها خطرًا عليهم أو على اآلخرين، 

وميكن أن يؤدي تسريب معلومات حول األسرة أو الطفل إلى التعرض للسرقة أو االختطاف أو 

التهديد أو االبتزاز. )خالد صالح، 2018، ص 79(.

يتم  عندما  األطفال  على  االجتماعي  التواصل  مواقع  مخاطر  على  الدراسات  أكدت  كما 

استخدامها من خالل شبكة اإلنترنت، مع غياب املتابعة والرقابة األسرية الستخدامات األطفال 

ونشاطاته  بياناته  مشاركة  خالل  من  الطفل  خصوصية  إهدار  في  تتمثل  والتى  املواقع،  لهذه 

وذكرياته على صفحته الشخصية، وإهدار الوقت من خالل استخدام الطفل لهذه الشبكات فترة 

طويلة، وأضرار سلوكية مترتبة على نشوء عالقات اجتماعية افتراضية مع مجهولني؛ مما يجعله 

عرضة ألفكار غريبة أو غير مقبولة، وأضرار صحية ناجتة عن اإلشعاعات الصادرة عن أجهزة 

احلاسب. )رنا محفوظ حمدي، 2010( 

وقد أشارت اليونيسف في تقرير لها بعنوان"وضع أطفال العالم 2017: األطفال في عالم 

إلى تعزيز جهود حماية  ارتفاع أعداد مستخدمي اإلنترنت من األطفال، واحلاجة  إلى  رقمي"، 

بياناتهم وهوياتهم على اإلنترنت، وأوضحت خطورة مشكلة االستغالل التجاري للطفولة وبيانات 

األطفال الشخصية. وأوضح التقرير أن نسبة 40% من مستخدمي اإلنترنت في ماليزيا هم من 

األطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن 24 سنة. ويكشف أكبر استقصاء وطني عن السالمة 

ُيبلّغون عن  على الفضاء اإللكتروني لتالميذ املدارس في ماليزيا أن أكثر من 70% من األطفال 

)UNICEF, 2017( . تعرضهم ملضايقات على اإلنترنت، بينما تعرَّض 26% منهم للتنمر إلكترونّيًا
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أمام  يومّيًا  10 ساعات  إلى   7 بني  ما  يقضون  األطفال  أن  واألرقام  اإلحصائيات  وتظهر 

على  االطالع  خلطر  ويتعرضون  الفضائيات،  أو  اإلنترنت  على  سواء  احلديثة  اإلعالم  وسائل 

الصور اإلباحية واالستغالل اجلنسي، وعلى سبيل املثال، أوضحت دراسة شركة "سيمانتك لألمن 

املعلوماتي"املنتجة لبرنامج مكافحة الفيروسات الشهير "نورتون" أن املوضوعات اإلباحية واجلنس 

تأتي في الدرجة الرابعة من املوضوعات التي حتظى باهتمام أطفال ما دون السابعة من العمر 

األسرية  للدراسات  الدولي  الدوحة  معهد  مدير  ويلكنز  ريتشارد  وأوضح  اإلنترنت.  شبكة  على 

والتنمية أن الدراسات الغربية وجدت أن 44% من األطفال على شبكة اإلنترنت يشاهدون عن عمد 

املواقع التي حتمل املواد اإلباحية، و66% من األطفال الذين يستخدمون اإلنترنت ُتفرض عليهم 

إباحية.  أنهم كانوا يتصفحون مواقع أخرى ولكنها تتضمن مواد  املواد: مبعنى  مشاهدة هذه 

)املجلس العربي للطفولة والتنمية، معهد الدوحة الدولي للدراسات األسرية، 2010(.

ومن احملتمل أيضًا أن يتعرض الطفل خالل استخدامه اإلنترنت للكثير من الرسائل اإلعالمية 

العربية  ثقافتنا  أو  اإلسالمي  ديننا  مع  والثقافي  الفكري  محتواها  يتعارض  قد  التي  والثقافية 

األصيلة مما يؤثر سلبًا في الطفل وهويته، كما ميكن من خاللها أن يتبنى الطفل هوية غريبة 

عن دينه ومجتمعه، وقد أطلقت إنيتا على هذه الرسائل أو املصادر اسم “املواد غير املناسبة” 

.)Iannotta,2001( 

واحلقيقة أن الطفل في سنه املبكرة ال يتوقع منه أن يعرف إستراتيجيات البحث في اإلنترنت، 

فهو يستخدم اللغة الطبيعية في بحثه، وكنتيجة طبيعية لعدم معرفته باإلستراتيجيات فإنه مبجرد 

أن يكتب كلمة واحدة أو كلمات معينـة ستظهـر له اإلجابة في شـكل غير متوقـع. كـذلك توصـل 

دي مور وآخرون إلى أن الطفل عند استخدامه اإلنترنت يتعرض ألحد األخطار الثالثة اآلتية: 

)De Moor et al, 2008, 2(

خطر احملتوى )الرسائل ذات احملتوى االستفزازي واملعلومات اخلاطئة(.  .1

2.  خطر االتصال )االتصال املباشر، االتصال غير املباشر(.

3.  األخطار التجارية )اإلعالنات االستغاللية(.

وقد قام فالكي وآخرون )2010( بدراسة عن دور اآلباء وأسلوبهم في توجيه أبنائهم عند 

استخدام اإلنترنت، وكذلك تأثيرهم على أبنائهم الستخدام اإلنترنت. ووفقًا لهذه الدراسة تبني 

ن  وجود فئتني من اآلباء عند توجيه أبنائهم الستخدام اإلنترنت هما: املسيطرون واملتفهمون. تكوَّ

ًا من أولياء أمور الطلبة في  مجتمع الدراسة من )1192( ولي أمر، أما العينة فكانت )533( أبًا وأمّ
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السنة اخلامسة والسادسة من املرحلة االبتدائية بفنلندا، ومتَّ اختيارهم بطريقة عشوائية من عشر 

مدارس. واستخدمت االستبانة أداة جلمع املعلومات. وتوصلت الدراسة إلى أن )91.9%( من عينة 

الدراسة لديها اشتراك في اإلنترنت مقارنة بـ)8.1%( غير مشترك باإلنترنت. وكشفت الدراسة 

عن أن األسلوب املتبع ألغلبية عينة الدراسة عند توجيه أبنائهم ومراقبتهم هو أسلوب ولي األمر 

.)Valcke, etal, 2010( .املتفهم

كما قام يان Yan بدراسة مقارنة بني طلبة املدارس الثانوية وطلبة الكليات واجلامعات لقياس 

  CIPA) Children’s Internet Protection Act) مدى وعيهم بقانون حماية األطفال على اإلنترنت

يتعلق مبعرفتهم بإستراتيجيات السالمة واحلماية اخلاصة  بينهم فيما  الفردية  الفروق  ودراسة 

املدارس  طلبة  على  الدراسة  وأجريت  القانون.  من  فعلّيًا  إفادتهم  ومدى  اإلنترنت  باستخدام 

طالب   407 من  عشوائية  عينة  على  الدراسة  واشتملت  نيويورك.  مبدينة  احلكومية  واجلامعات 

توزعوا كاآلتي: 216 طالبًا من املدارس الثانوية كانوا في الفصول الدراسية 10-12، مقابل 191 

 .)Yan, 2009( طالبًا في مرحلة البكالوريوس

وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق فردية بني مجموعتي الطلبة في استخدامهم اإلنترنت من 

املدرسة، فطلبة املدارس توجد لديهم الكثير من املواقع التي تخضع للتنقية؛ ومن ثم ال يستطيعون 

الدخول إليها من املدرسة. وفي املقابل فإن طلبة اجلامعات والكليات بحكم سنهم ال توجد لديهم 

الطلبة  أن  إلى  أيضًا  الدراسة  وتوصلت  لديهم.  مشكلة  ال  ثم  ومن  للتنقية؛  مواقع خاضعة  أي 

في املجموعتني تلقوا املعرفة عن طرق األمان والسالمة في استخدام اإلنترنت بحكم معرفتهم 

الشخصية من خالل استخدامهم للشبكة وتعرضهم لبعض املواقف. إالَّ أن الطلبة في املجموعتني 

وخصوصًا طلبة املدارس ال يستفيدون من القانون.

وقام فالكي وآخرون )2007( بدراسة على عينة مكونة من 1700 طالب باملرحلة االبتدائية 

ومديريهم من 78 مدرسة ابتدائية من مجموع 2147 مدرسة بفنلندا. أما املراحل الدراسية للطلبة 

فكانت السنة الرابعة واخلامسة والسادسة. وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على املكان الذي 

يخضع فيه الطفل ملراقبة أكثر خالل استخدامه اإلنترنت أهو املنزل، أم املدرسة؟ واستخدمت 

املدارس.  ملديري  وثانية  للطلبة  صورة  صورتني؛  من  مكونة  البيانات،  لتجميع  واحدة  استبانة 

وتوصلت الدراسة إلى أن املنزل ليس هو املكان اآلمن الستخدام اإلنترنت ذلك أن الطفل ال يخضع 

فيه ملراقبة ولي األمر، واخلطر يكمن في أن األطفال بسبب غياب الرقابة يقضون معظم وقتهم في 

.)Valcke, etal, 2007( .)%59.30( احلوار والدردشة مع غرباء ال يعرفونهم بنسبة
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سنة  و17   12 بني  أعمارهم  تتراوح  الذين  األوالد  من   %87 نسبة  أن  دراسة  وجدت  كما 

يستخدمون اإلنترنت في الواليات املتحدة األميركية، ويوجد 4 من أصل 6 من األهل لديهم فكرة 

صغيرة أو ليس لديهم أي فكرة عّما يفعله األوالد على شبكة اإلنترنت. وأن 40% من املراهقني 

األمريكيني يطلب منه اإلفصاح عن معلومات شخصية على اإلنترنت، وأن أكثر من )15%( من 

األطفال األمريكيني يتعاملون مع الغرباء على اإلنترنت، وأن نسبة )80%( من الصور التى يشاهدها 

 EU KIDS Online Research Project,( .األطفال واملراهقون األمريكيون هى صور إباحية

. )2005

والتقرير السابق يوضح مدى األخطار التى يواجهها األطفال واملراهقون على شبكة اإلنترنت 

حتى في الواليات املتحدة األمريكية على الرغم من التقدم العلمي والتكنولوجي الكبيرْين.

أما في الدول األوربية فقد أظهرت دراسة كلية االقتصاد في لندن أن نسبة )77%( من اآلباء 

البريطانيني يستخدمون برامج لفلترة املواقع التي يشاهدها أبناؤهم وتصفيتها، وأن نسبة )%87( 

من األهالى يتحدثون مع أبنائهم حول ما يشاهدونه على اإلنترنت، في حني اشتكى )88%( من 

البرتغال من تعرض  اليونان، و)84%( من اآلباء في  األهالى في فرنسا، و)81%( من اآلباء في 

 EU KIDS Online Research( اإلنترنت.  شبكة  على  الئق  غير  أو  عنيف  حملتوى  أبنائهم 

.)Project, 2005

وحتليل الدراسات السابقة يوضح مدى التهديدات واملخاطر املختلفة التى يواجهها األطفال 

في دول العالم، حتى في الواليات املتحدة األمريكية والدول األوربية املتقدمة، وقلق اآلباء واألمهات 

عاملّيًا من هذه املخاطر، واحلاجة لبذل اجلهود واملساعي وتنسيقها حلماية الطفل عاملّيًا وإقليمّيًا 

ومحلّيًا حلماية الطفل وخصوصيته على شبكة اإلنترنت.

مشكلة الدراسة:
إن “حماية الطفل” باعتبارها مسئولية أسرية ومجتمعية، لم تعد مقصورة على مجرد توفير 

واإليذاء  الضرر  منع  مجرد  أو  له،  ومادية  صحية  خدمات  تقدمي  أو  واملسكن،  وامللبس  املأكل 

اجلسدي، بل هي عملية وقائية، وحتصني نفسي ومعنوي وأخالقي وإنساني في املقام األول، بعد 

أن أصبحت شكوى عاملية تؤرق املجتمع اإلنساني بأسره، وأصبحت من أخطر القضايا الشائكة 

التي حتتاج إلى إستراتيجية وثقافة مجتمعية إلجناحها على الرغم من تأكيد دراسات عديدة في 

كثير من البلدان حتى املتقدمة منها، أن اآلباء واألمهات أنفسهم ال يزالون غير مدركني متامًا 
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املخاطر التي يتعرض لها أطفالهم من عالم “اإلنترنت".

العالم  من  مختلفة  دول  في  األطفال  انتحار  عن  األخبار  األخيرة  الفترة  في  انتشرت  وقد 

 )130( بحياة  أودت  التي  األزرق  احلوت  لعبة  وأشهرها  اإلنترنت،  ألعاب  عليه  يطلق  ما  بسبب 

طفاًل ومراهقًا في روسيا وحدها، كما أن هناك عشرات الضحايا في األرجنتني والهند وبلغاريا 

وإيطاليا والواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا، ولم تسلم الدول العربية من هذا اخلطر فانتحر 

العشرات من األطفال في اجلزائر واملغرب ومصر وتونس.

وقد احتفل العالم للمرة الرابعة عشرة في فبراير 2017 باليوم العاملي لإلنترنت اآلمن، والذى 

بدأ االحتفال به من عام 2004 بعد أن بدأت دول العالم تستشعر أهمية إشعار األطفال والشباب 

بأهمية االستخدام اآلمن والسليم لإلنترنت، وتشجيعهم على السلوك املسئول في أثناء تعاملهم 

مع اإلنترنت وتطبيقاتها ومواقع التواصل االجتماعي. )محمد شعطيط، 2018(.

وتنص املادة الثالثة من االتفاقية الدولية حلقوق الطفل التي صادقت عليها كل دول العالم 

فيما عدا الواليات املتحدة األمريكية والصومال، بالتزام الدول األطراف باتخاذ التدابير التشريعية 

التاسعة عشرة من االتفاقية أيضًا على  املادة  الطفل، وتنص  واإلدارية املالئمة لضمان حماية 

التزام الدول بحماية الطفل من أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية كافة وإساءة االستغالل 

مبا في ذلك اإلساءة اجلنسية. 

وهناك اهتمام عاملي بأهمية حماية الطفل على شبكة اإلنترنت؛ فقد أوضحت إحصائية في 

املتصفح  تاريخ  في سجل  والبحث  أبنائهم  بقراءة رسائل  اعترفوا  اآلباء  من   )%60( أن  فرنسا 

لالطالع على املواقع التى يتابعها أبناؤهم. وعلى مستوى الدول األوربية، وجدت دراسة أن )%33( 

من األوربيني يطلعون على رسائل أبنائهم في مواقع التواصل االجتماعي. )محمد شعطيط، 2018، 

ص 39(.

أما بالنسبة إلى العالم العربي، فإن هناك قلة من الدراسات التى تناولت حماية الطفل على 

شبكة اإلنترنت، ومنها دراسة نايفة عيد )2012( التي أجرتها على طلبة السنة السادسة مبدرسة 

لها  يتعرض  التي  املخاطر  التعرف على  إلى  2011، وهدفت  “السلطان” بسلطنة عمان في عام 

الطفل في السنة السادسة باملدرسة سواء املخاطر املتعلقة باحملتوى أو املتعلقة باالتصال عبر 

ن مجتمع الدراسة من ثمانية وثمانني طفاًل بالسنة السادسة. وقد توصلت إلى  اإلنترنت. وتكوَّ

جملة من النتائج، منها أن 32.2% من مجتمع الدراسة يستخدم اإلنترنت ثالث ساعات يومّيًا، وأن 

42.2% من املجتمع يستخدم غرف احلوار وبرامج الدردشة “Chat Room” .وفيما يتعلق بدور 
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اآلباء وجدت الدراسة أن 66.7% ال يقومون بدور في توجيه أطفالهم ومراقبتهم عند استخدامهم 

لإلنترنت. وأخيرًا توصلت الدراسة إلى أن 66.7% من مجتمع الدراسة تعرض فعلّيًا خلطر خالل 

استخدامه لإلنترنت. 

 )1000( على   )2012( بلبنان  واإلمناء«  للبحوث  التربوي  »املركز  أجراها  دراسة  وأظهرت 

تلميذ، و)347( معلمًا ومعلمة، و)1000( من األهالي، أن 60% من األطفال أعمارهم تتراوح ما بني 

12 و18 سنة يستخدمون اإلنترنت على الهاتف اجلوال في لبنان، من بينهم 10.8% قاموا بلعب 

القمار وامليسر، و11.7 % دخلوا مواقع إباحية، وأن نسبة 69.2% من التالمذة املستفتني، كانوا 

على استعداد لنشر معلومات شخصية على اإلنترنت من بينها الصور، وعنوان املنزل واملدرسة 

وغيرها من املعلومات الشخصية، ونسبة 62 % من التالمذة حتدثوا إلى أشخاص ال يعرفونهم وقد 

طلب منهم هؤالء معلومات خاصة عنهم، ونسبة 43.3 % التقوا بأشخاص ال يعرفونهم من دون 

إذن أهاليهم، و10% التقوا أشخاًصا تعرفوا إليهم عبر اإلنترنت، وعقدوا لقاءات غير وّدية معهم، 

وأن 7.8 % صّرحوا بأنهم تعّرضوا لتحّرش جنسي. )املركز التربوي للبحوث واإلمناء، 2016(.

التقليدية  للمخاطر  الطفل  تعرض  فرص  زيادة  إلى   )2017( اليونيسف  تقرير  أشار  كما 

املتعلقة بالطفولة: مثل التنّمر، وتغّذية أشكال جديدة من االعتداء على األطفال واستغاللهم، مثل 

مواد"االعتداء اجلنسي على األطفال، والبث املباشر لإليذاء اجلنسي لألطفال. كما مُيكن لألشخاص 

غير األسوياء االتصال بسهولة أكبر باألطفال الغافلني من خالل امللفات مجهولة الهوية وامللفات غير 

احملمّية على وسائل التواصل االجتماعي ومنتديات األلعاب. وانتشار التقنيات املؤذية واحملتويات 

 Dark والشبكة املظلمة ،Cryptocurrencies الضارة للطفل عبر اإلنترنت مثل العمالت املشفرة

Web اللتني تساهمان في البث املباشر لالعتداءات اجلنسية على األطفال واحملتويات الضارة 

.)UNICEF,2017( .األخرى، متحديًة قدرات سلطات إنفاذ القانون على مواكبتها

اإلنترنت، على  الطفل على شبكة  قوانني وال تشريعات عربية حلماية  اآلن  توجد حتى  وال 

الرغم من اجلهود واملؤمترات التي عقدت أخيرًا حول هذه القضية؛ ومن ثم حاولت هذه الدراسة 

للدول  ميكن  وكيف  اإلنترنت،  شبكة  على  الطفل  حماية  في  املعاصرة  العاملية  اخلبرات  عرض 

العربية اإلفادة منها في حماية الطفل العربي في ضوئها مبا يتفق وسياقاتنا الثقافية. األمر الذى 

يتطلب دراسة األخطار التى تواجه الطفل على شبكة اإلنترنت، وحتليل اخلبرات واجلهود العاملية 

الطفل  لكيفية حماية  رؤية  اإلطار وحتليلها، وطرح  ذلك  في  العربية  املعاصرة، وعرض اجلهود 

العربي على اإلنترنت في ضوء هذه اخلبرات العاملية املعاصرة.
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أهداف الدراسة:
1- عرض وحتليل تشريعات حماية الطفل على شبكة اإلنترنت في بعض دول العالم.

2- عرض اجلهود العربية في مجال حماية الطفل على شبكة اإلنترنت.

3- طرح توصيات لكيفية حماية الطفل العربى على شبكة اإلنترنت.

أهمية الدراسة:
جاءت أهمية الدراسة من قلة الدراسات العربية في ذلك امليدان، في الوقت الذى ال يخلو فيه 

منزل عربي من أجهزة احلاسوب املتصلة بشبكة اإلنترنت، وتزايد استخدام اإلنترنت بني األطفال 

العرب، وما يحمله ذلك من مخاطر ومشاكل، واحلاجة إلى اإلفادة من خبرات دول العالم في وضع 

مقترحات ووسائل للتصدي لهذه املخاطر.

منهج الدراسة وإجراءاتها:
من  الدراسة،  مشكلة  طبيعة  إلى  نظرًا  الوصفي  املنهج  استخدام  على  الدراسة  اعتمدت 

خالل حتليل الدراسات السابقة واألدب التربوي، حول احلفاظ على سالمة الطفل وخصوصيته 

على شبكة اإلنترنت، وأنواع التهديدات التي يواجهها الطفل، وعرض االجتاهات العاملية للحفاظ 

أو  والقوانني  التشريعات  اإلنترنت سواء من خالل  الطفل وخصوصيته على شبكة  على سالمة 

من خالل الوسائل واألدوات التكنولوجية أو إرشاد اآلباء واألمهات واملعلمات إلى كيفية التعامل 

مع استخدام الطفل لشبكة اإلنترنت، إضافة إلى حتليل الواقع العربي في ذلك امليدان، وانتهت 

الدراسة بطرح رؤية حول كيفية احلفاظ على سالمة الطفل العربي على شبكة اإلنترنت.

أواًل - مخاطر شبكة اإلنرتنت على األطفال :
ميثل األطفال واملراهقون ثلث مستخدمي اإلنترنت على مستوى العالم وفًقا لتقرير اليونيسف 

"حال األطفال لعام 2017"، وأن الفئة العمرية ما بني 15 إلى 24 سنة هم الفئة العمرية األكثر وصواًل 

لون باإلنترنت مقابل 48% بالنسبة  لإلنترنت؛ فعلى مستوى العالم، فإن نسبة 17% من هذه الفئة ُموصَّ

إلى مجموع السكان، وفي بعض البلدان، يكون معدل استخدام اإلنترنت بني األطفال دون 15 سنة 

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

خصوصًا مع توافر الهواتف الذكية وانتشارها في أيدي األطفال، والتى كرست كما يشير التقرير 

"ثقافَة غرفة النوم"؛ حيث أصبح الوصول لإلنترنت بالنسبة إلى كثير من األطفال أمرًا أسهل وفردّيًا 
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بصورة أكبر عن املاضي، وصاروا أقّل خضوعًا لإلشراف من قبل الكبار. )اليونيسف، 2017(.

وعلى الرغم من أهمية التكنولوجيا املعاصرة، وكونها حتولت إلى أمر واقع، وأحد مقتضيات 

العصر، وفوائد هذه التكنولوجيا، فإنها حتمل على اجلانب اآلخر سلبيات ال ميكن التغاضي عنها، 

وتزداد هذه السلبيات خطورة في حالة األطفال؛ ألنهم ليسوا على مستوى النضج نفسه املوجود 

لدى البالغني. وميكن تقسيم األخطار التى تهدد سالمة األطفال على اإلنترنت إلى أربعة أنواع:

1- أخطار تهدد السالمة الجسدية: 

وتشمل السالمة كل من تعّرض ألذى وعذاب جسدي مثل:

التحّرش باألطفال: يقوم األطفال في أثناء تصّفُح اإلنترنت، ومن هم في سن ما قبل املراهقة 

أو املراهقة، بتكوين صداقات والتعرف إلى أشخاص جدد من خالل الشبكات االجتماعية مثل 

 )Instant messenger( والتراسل الفوري ،)Chatting room( وغرف الدردشة ، Facebook

عنصر  إلى  وميلهم  بها  تتميَّز  التي  والسرية  التخفي  سمة  بسبب  وذلك  إليهم؛  بالنسبة  املثيرة 

املغامرة التي ُتعتبر جزًءا من عملية النمو التي يواجهها الوالدان في اجلوانب كافة املتعلقة بسالمة 

يؤدي  وقد  منحرفني،  يكونون  قد  غرباء  أشخاص  مع  يتعاملون  فقد  اإلنترنت،  فيها  الطفل مبا 

االتصال املباشر بني الطفل والغرباء على الشبكة إلى الكشف عن معلومات قد ُتعّرضه أو تعّرض 

أسرته خلطر شخصي وأحياًنا يتمُّ إغراء هؤالء األطفال لاللتقاء بهم خارج الفضاء االفتراضي. 

وميكن للقاءات من هذا النوع أن تهّدد سالمة الطفل، فاملتحّرشون باألطفال يستخدمون بشكل 

خاص غرف الدردشة واملنتديات وبرامج املراسلة الفورية لكسب ثقة الطفل؛ النتزاع معلومات 

شخصية عنه بطرق ماكرة؛ ولترتيب لقاء معه وجًها لوجه بهدف االستغالل اجلنسي.

2- أخطار تهدد السالمة النفسية للطفل: وتشمل السالمة من المضايقات والتهديدات والتعرُّض 

لمحتوى مزعج مثل: 

ض حملتوى غير الئق: أ- التعرُّ
إن محتوى اإلنترنت غير خاضع للرقابة متاًما؛ لذا ميكن أن يتعرض األطفال حملتوى غير 

الئق بسبب انتشار محتويات إباحية، عنصرية، عنيفة، مشجعة على االنتحار وتعاطي املخدرات 

باإلضافة  طبّيًا،  بها  معترف  وغير  بالصحة  مضّرة  ومستحضرات  لعالجات  ومرّوجة  والكحول 

إلى البيع غير املشروع لألسلحة والبضائع املسروقة واملخّدرات، والعثور على أنواع خطرة من 

املعلومات التي تشجع على حتضير املخدرات وتعاطيها من خالل استخدام الكحول، أو معلومات 



106
مجلة الطفولة والتنمية -ع 34 / 2019

حول إعداد املتفجرات وذلك عبر املواقع اإللكترونية، والبريد اإللكتروني، وغرف الدردشة، والرسائل 

الفورية واملنتديات. وهناك الكثير من األساليب التي تهيئ حلماية األطفال من التعرُّض للمواقع 

غير املرغوب فيها مثل املواقع اإلباحية وغيرها من املواقع غير املناسبة، ومن هذه الوسائل نذكر 

البرامج التي تتيح رقابة أبوية على اإلنترنت والتي ُتستخدم ملنع برامج ومواقع معينة وصّدها.

ب- املضايقة واالبتزاز:
 قد يتعرَّض األطفال حملتويات مزعجة، مهينة، محرجة أو عدوانية في رسائل البريد اإللكتروني 

أو في غرف الدردشة، وتتحّول هذه املواقع إلى أماكن خطرة إذ ال ميكن أن نعرف هوية جميع 

املشاركني في احملادثة؛ لذا من السهل ابتزاز أو مضايقة شخص ما عن طريق تشويه صورة ما 

له أو التهديد بنشر معلومات شخصية أو صور محرجة بهدف االبتزاز مثاًل، وعندما يتجاوز األمر 

حّده ينبغي إبالغ الشرطة.

يقوم  دائًما، بل ميكن أن يكون هو من  الطفل هو الضحية  يكون  ليس من الضروري أن 

بإرسال التهديدات؛ لذا عليه أن يعرف أن هذا السلوك غير مقبول وله عواقب منزلية وقانونية، حتى 

ولو حاول إخفاء هويته احلقيقية، وأن يعي أنه توجد طرق عدة لتعقب الفاعل والكشف عن قناعه.

:)Cyberbullying( ج- التنّمر السيبراني
لم تقتصر ممارسة التنّمر على البيئة الواقعية، بل امتّدت إلى فضاء اإلنترنت والتجمعات 

مراهق  أو  طفل  يقوم  عندما  يحدث  السيبراني  التنّمر  أو  السيبرانية  والبلطجة  االفتراضية. 

عدائية،  صور  أو  رسائل  أو  تهديدات،  إرسال  طريق  عن  آخر  مراهق  أو  طفل  إلى  باإلساءة 

معّينة  مجموعة  من  الضحية  استبعاد  وَتعّمُد  وحساسة،  شخصية  معلومات  عن  اإلفصاح  أو 

على الشبكة، وشّن حمالت ضده، واملضايقة، واإلحراج، والسخرية، واإلهانة وتشويه السمعة، 

مستخدًما اإلنترنت وذلك من خالل املواقع االجتماعية مثل Facebook، غرف الدردشة، منتديات 

احملمولة،  الهواتف  الفورية،  الرسائل  اإللكتروني،  البريد   ،)Discussion forum( النقاش 

يشعر  حتى  الطفل  على  يعتدي  أو  يسيء  قد  وبعضهم   ...)Blogs( واملدّونات  الويب  صفحات 

باإلحباط ويفقد احترامه لذاته وثقته بنفسه، وميكن ألّي طفل أن يفعل ذلك مع اآلخرين وذلك ألنه 

الشاشة. وراء  بأنه محمي  يشعر 

3- أخطار تهدد سالمة السمعة:

ُعد االجتماعية واملهنية والقانونية واألكادميية مثل: ومتثل تهديدات على الصُّ
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Sexting أ – تبادل العبارات والصور واملشاهد غير الالئقة
الـ Sexting هو تبادل املراهقني فيما بينهم رسائل تتضمن عبارات جنسية فاضحة، أو 

مترير صور إباحية أو ملفات فيديو قصيرة ملشاهد إباحية لهم أو لزمالئهم، عن طريق الهاتف 

احملمول أو اإلنترنت أو البريد اإللكتروني، أو الفيس بوك... إلخ.

ب - انتهاك القوانني:
املوسيقى  منها  والنشر  الطبع  حقوق  متلك  الشبكة  على  املوجودة  املواد  من  الكثير  هناك 

والرسومات والفيديو والنصوص؛ لذا فإن عملية إعادة نشر أو طباعة هذه املواد أو تقدمي نسخ 

منها لألصدقاء أو استخدام هذه النصوص في املشاريع املدرسية من دون إذن املالك ومن دون 

االستشهاد باملصادر الصحيحة ُتَعّد انتهاًكا حلقوق امللكية الفكرية واألدبية؛ مبا يعّرض الفاعل 

القانونية. للمالحقة 

ج - محاذير سياسية:
لتحقيق  وسيلة  املراهقني  حماس  باستغالل  املنظمات  أو  املتطرفة  اجلماعات  بعض  تقوم 

أهداف قومية وسياسية معّينة عن طريق احملتويات واألفكار التي تبّثها على مواقعها؛ لذا يجب 

ح لألطفال أنه ليس بالضرورة أن يكون كّل ما ينشر على الشبكة صحيحًا وأن ال  علينا أن نوضِّ

التفكير السليم واملنطقي  بوا ألفكار وتيارات سياسية معّينة، وأن ندّربهم على  ينجّروا أو يتحَزّ

وتوّقع الغايات من كل محتوى.

4- أخطار تهدد سالمة الهوية والمعلومات الشخصية والممتلكات:

أ- استغالل املعلومات الشخصية:
يوجد عدد كبير من املتحّرشني باألطفال والقراصنة واملترّبِصني واملواقع واملنظمات التجارية 

التي تسعى النتزاع معلومات شخصية منهم، مثل االسم، العمر، عنوان املنزل أو املدرسة، عنوان 

البريد اإللكتروني، رقم الهاتف، رقم بطاقة االئتمان واحلساب املصرفي، معلومات متعلقة بالبنية 

اجلسدية، صور... مستخدمة أساليب متنوعة وماكرة منها مثاًل: ضرورة التسجيل في مسابقة 

ما أو تعبئة مناذج من أجل احلصول على جوائز أو احلصول على حق حتميل برامج أو ألعاب 

أو إرسال السيرة الذاتية للحصول على فرص عمل. وفي أغلب األحيان ُيستخدم هذا النوع من 

وارتكاب  واستغاللهم  األطفال  األكثر خطورة إلغراء  احلاالت  وفي  املعلومات ألغراض جتارية، 

البريد  حساب  مثل  اإلنترنت  على  الشخصية  واحلسابات  الهوية  وسرقة  ومالية  جنسية  جرائم 

اإللكتروني والشبكات االجتماعية.
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ب- النصب واالحتيال:
من أشهر أنواع جرائم النصب واالحتيال واخلدع التي تنتشر على اإلنترنت: 

البريد اإللكتروني املزّور )Spam(: هو بريد خادع ُيرسل عن طريق شخص ال تعرفه في  ـ  

الغالب، وتكون هوية املرسل مزورة؛ لذا يكون من الصعب معرفة الشخص الذي قام بإرساله؛ 

فهو قد يأتي على شكل رسالة تفيد بالفوز أو بربح جائزة .. والهدف من ذلك هو احلصول 

على بيانات خاصة بالضحية بهدف النصب أو االستغالل.

ـ  تزوير صفحات املواقع: بحيث تظهر صفحة املوقع مطابقة للصفحة الرسمية ملوقع آخر، وفي 

إلكتروني ملصرف مثاًل(، فإن املستخدم  تزويًرا ملوقع حساس )موقع  حال كانت الصفحة 

املخدوع قد ُيدخل بيانات حسابه في الصفحة املزورة؛ ما قد يؤدي إلى سرقة هذه املعلومات. 

ر جّيًدا أن ال تستخدم البريد اإللكتروني ملعاجلة معامالت مصرفية وحسابات مالية. لذا تذَكّ

ـ   خداع املعامالت املالية: حيث َيِعُد الطرف املخادع، عن طريق رسالة بريد إلكتروني أو رسائل 

نصية قصيرة )SMS( عن طريق الهواتف النقالة، َيِعُد الطرف املخدوع بنسبة كبيرة من ثروة 

وهمية مقدرة باملاليني شرط أن يقوم املستخدم املخدوع أواًل ببعض الترتيبات الستالم هذه 

أو  اجلائزة،  عن  لالستفسار  معنّي  هاتفي  برقم  االتصال  الترتيبات  هذه  تتضمن  األموال. 

إرسال مبلغ من املال إلى الطرف األول لسبب ما، أو للحصول على رقم احلساب املصرفي 

منها.

:)Malware( ج- البرمجيات املاكرة أو اخلبيثة
توجد أنواع عدة من البرمجيات اخلبيثة؛ منها ما هو مبرمج بهدف التسلل إلى نظام احلاسوب 

املعلومات الشخصية احلساسة، مثل حصان طروادة  والقرصنة واستغالل  التجسس  من أجل 

)Trojan horse(، ومنها ما هو مبرمج بهدف تدمير أو تعطيل أداء احلاسوب مثل الفيروسات. وما 

إن يتّم تثبيت البرمجة اخلبيثة حتى يصبح من الصعب جّدًا إزالتها. ويتراوح أذاها بني إزعاج 

 )Format( بسيط كعرض بعض النوافذ اإلعالنية غير املرغوب وأذى خطير يتطلب إعادة تهيئة

القرص الصلب، وقد تصل إلى حّد سرقة الهوية واملعلومات الشخصية ال سيما املالية واملصرفية.

ثانيًا- االتجاهات العاملية يف حماية الطفل على شبكة اإلنرتنت: 
1- تحديث وتطوير سياسات حماية الطفل عىل مواقع التواصل االجتماعي: 

أوضحت دراسة منظمة كومون سينس ميديا )2015( أن األطفال في املرحلة العمرية ما بني 

ثماني سنوات واثنتى عشرة سنة يقضون ست ساعات يومّيًا في املتوسط على مواقع التواصل 
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الذى يقضيه األطفال  الوقت  لكومون سينس أن مقدار  االجتماعي. كما أظهرت دراسة أخرى 

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

 The Common Sense( .)2017( دقيقة يومّيًا في عام )دقيقة يومّيًا في عام )2013( إلى )48

.)Consensus, 2017, p.2

تسمح معظم مواقع التواصل االجتماعي الشهيرة مثل الفيسبوك ويوتيوب وتويتر باالشتراك 

في حساباتها املختلفة بداية من عمر )13( عامًا؛ وذلك في ظل إدراك هذه املواقع للمخاطر التى 

يتعرض لها األطفال في هذه السن الصغيرة من استخدامهم مواقع التواصل االجتماعي. 

وتوصلت دراسة بريطانية حديثة إلى اجوء كثير من األطفال وأحياًنأ أسرهم للكذب والتحايل 

موقع  خصوًصا  االجتماعي  التواصل  مواقع  في  للتسجيل  الرسمية  للسن  األدنى  احلد  على 

الفيسبوك، وأن أكثر من نصف األطفال قد استخدموا شبكة اجتماعية على اإلنترنت قبل سن 

العاشرة. )عمرو عبد احلميد، 2018، ص 18(،

وإتاحتها  االجتماعي  التواصل  مواقع  تصفح  سهولة  في  الذكية  الهواتف  أسهمت  وقد 

للكثيرين حتى وصلت إلى درجة اإلدمان واالنغماس، وشكلت حاالت من االكتئاب واالنعزالية لدى 

األطفال واإليذاء النفسي واجلسدي وخلق فجوة بني العالم احلقيقى الذى يعيشه الطفل والعالم 

االفتراضي، وقد حتدث املشكالت نتيجة بعض احلسابات الوهمية في مواقع التواصل االجتماعي 

حيث ينتحل صاحبها شخصية أخرى ويغرر باآلخرين. 

وعلى الرغم من سياسات وإجراءات احلماية التى تتبعها مواقع التواصل االجتماعي لضمان 

موقع  فمثاًل  الكافية؛  احلماية  توفير  في  السياسات  هذه  تفشل  ما  كثيرًا  فإنه  األطفال،  سالمة 

يوتيوب يحدد سياسته إزاء تعريض األطفال للخطر حيث ال تبدى سياسة موقع يوتيوب أى مرونة 

عندما تتعلق املخالفة مبحتوى جنسي يتضمن قاصرين؛ مما سيؤدى فوًرا إلى تعليق احلساب، 

وفى حال احتواء مقطع الفيديو على مشاهد جنسية تضم أطفااًل، فإن فريق املوقع يقوم بإبالغ 

املركز الوطني لألطفال املفقودين واملستغلني الذى يتعاون بدوره مع الهيئات العاملية املعنية بإنفاذ 

القوانني. كما يتيح املوقع خاصية اإلبالغ عن أى نشاط يعرض األطفال للخطر عن طريق اإلشارة 

إلى الفيديو بأنه يعرض محتوى جنسّيًا غير مالئم يضم أطفااًل قاصرين، أو رفع تقرير للموقع 

حول إساءة االستخدام، وفى حال تبني وجود طفل يتعرض للخطر فإن املوقع يساعد على إعداد 

التحريات عن احملتوى املشبوه وتنفيذ القانون عندما تقتضي احلاجة. لكن املوقع يشير صراحة 

إلى أنه قد يسمح بعرض مقطع فيديو يحتوى على مشاهد ُعرى أو محتويات جنسية إذا كان 
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هدفه األساسي وثائقّيًا أو تعليمّيًا أو فنّيًا أو علمّيًا، وإذا كان هناك مبرر حملتواه املصور؛ حيث 

ميكن أن يكون نشر فيلم وثائقي عن مرض سرطان الثدي الئًقا، ولكن من غير الالئق نشر مقاطع 

خارج السياق من الفيلم الوثائقي نفسه.

أما موقع الفيسبوك فيتيح اإلبالغ عن استخدام طفل دون السن القانونية، ويشير املوقع 

إلى أنه إذا لم يتّم إثبات أن عمر الطفل الذى جرى اإلبالغ عنه دون سن الثالثة عشرة فسيتعذر 

على املوقع اتخاذ إجراء بشأن هذا احلساب، ويحدد املوقع شروط حماية اخلصوصية ومنها عدم 

اإلساءة إلى شخص أو ترهيبه أو مضايقته، وعدم نشر أى محتوى يتضمن أسلوًبا عدوانّيًا أو 

مهددًا أو إباحّيًا، أو يحرض على العنف أو يتضمن عريًا أو ينطوى على صور عنف غير مبرر؛ 

ر.  حيث يقوم املوقع بإزالة أى محتوى يهدد أو يحث على االستغالل أو العنف اجلنسي للقصَّ

وفى نهاية عام )2016( أطلق فيسبوك بوابة جديدة حتمل اسم "بوابة اآلباء" تهدف إلى مساعدة 

األسر على حماية أطفالهم على مواقع التواصل االجتماعي، ومتَّ تزويدها بعدد من الفيديوهات 

والنصائح إلرشاد اآلباء واألمهات حول طرق احملافظة على سالمة أطفالهم على شبكة اإلنترنت، 

لغة، وتتنوع النصائح لتشمل قواعد األمان والسالمة واألوقات  ونصائح اخلبراء بأكثر من 55 

املناسبة الستخدام األطفال ملواقع التواصل االجتماعي، ومركز منع املضايقات يضمُّ النصائح 

واإلرشادات لتجنب املضايقات التى يتعرض لها املراهقون و اآلباء وطرق التعامل معها وحلها.

لكن املستخدم للفيسبوك وغيره، يجد أن الكثير من املستخدمني ال يدركون معايير اإلبالغ 

تطبيق  عدم  عن  تكشف  الفعلية  واملمارسة  األطفال،  حماية  سياسات  أو  االنتهاكات  هذه  عن 

مليارى شخص  من  أكثر  يستخدمه  بات  الذى  املوقع،  إدارة  جانب  من  بصرامة  املعايير  هذه 

حوال العالم؛ مما يجعل من الصعوبة خضوعها للمراقبة الدقيقة وحذف املخالفات التى يرتكبها 

املستخدمون بالسرعة الالزمة، ويبقى احلل لدى األسر في املبادرة باإلبالغ عن وجود انتهاكات 

االجتماعي. التواصل  ملواقع  أطفالهم  استخدام  وترشيد 

طفال للتكنولوجيا الرقمية عىل الطفل، وكيفية حمايته  2-  تركز الدراسات والبحوث عىل استخدام االأ

من أخطارها: ومن أبرز هذه التقارير:

 2017 لعام  العالم  في  األطفال  حال  حول  )اليونيسف(  للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  تقرير   -

بعنوان "األطفال في العالم الرقمي"، والذى رصد واقع استخدام األطفال للتكنولوجيا الرقمية، 

ومؤشرات ذلك ودالالته، وفوائد استخدام التكنولوجيا الرقمية وأضرارها، ودعا التقرير إلى 

تركيز االستثمار العاملي وزيادة التعاون حلماية األطفال من األضرار الناجمة عن عالم أصبح 
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متواصاًل بصورة رقمية، واإلفادة من فرص هذا العصر الرقمي لتحقيق صالح كل األطفال. 

واختتم تقرير حالة أطفال العالم لعام 2017 بستة إجراءات ذات أولوية لتسخير قوة التقنية 

الرقمية بحيث تعود بالفائدة على األطفال احملرومني، مع احلد من الضرر الذي يطال الفئات 

: )UNICEF, 2017(األكثر ضعفًا، وشملت هذه اإلجراءات اآلتي

1- تزويد جميع األطفال بغض النظر عن أصولهم االقتصادية أو االجتماعية أو اإلثنية أو 

على  اجلودة  عالية  موارد  إلى   - معقولة  بأسعار   - الوصول  بإمكانية  النوع  أو  الدينية 

اإلنترنت.

واالجتار  واالستغالل  اإلساءة  ذلك  في  مبا   - اإلنترنت  عبر  األذى  من  األطفال  حماية   -2

املناسبة. غير  للمواد  والتعّرض  والتسلط 

3- حماية خصوصية األطفال وهوياتهم على اإلنترنت.

4- محو األمية الرقمية إلبقاء األطفال ُمّطلعني ومشاركني وآمنني على اإلنترنت.

5- االستفادة من قوة القطاع اخلاص للنهوض باملعايير األخالقية واملمارسات التي حتمي 

اإلنترنت. وتنفعهم على  األطفال 

6- تركيز السياسات الرقمية احلكومية على األطفال، وحمايتها لهم.

- تقرير التنمية السنوى للبنك الدولي لعام 2017 بعنوان "التعلُّم لتحقيق وعد التعليم" الذي يرصد 

م التقرير حلواًل ملواجهة  حال التعليم على املستوى العاملي، وأبرز اإلشكاليات التى يعانيها، وقَدّ

أزمة التعلُّم العاملية ذات األبعاد االقتصادية واألخالقية، فاملشكلة ليست مجرد توصيل وإتاحة 

التعليم في العديد من دول العالم يعاني مشكالت في بنيته ذاتها.  التعليم املدرسي، بل إن 

ويهدد  التنمية  يهدد  التعليمية  النظم  في  القصور  أوجه  بسبب  البشري  املال  رأس  وإهدار 

مستقبل هذه املجتمعات. ومع ما يشهده العالم اليوم من تغير تكنولوجي؛ تزداد املشكلة سوًءا، 

األساسية  املهارات  إلى  العمال  يحتاج  املستقبل،  في  االقتصاد  في  املنافسة  فألجل حتقيق 

والتكنولوجية يتعنيَّ التعامل مع الفجوة الرقمية القائمة في كثير من بلدان العالم. وأكد التقرير 

أن هناك حاجة ملحة إلى إصالح التعليم الذي يتطلب املثابرة وكذلك إلى توافق سياسي بني 

احلكومة ووسائل اإلعالم ورواد األعمال واملعلِّمني وأولياء األمور والطالب. ويتعنيَّ عليهم جميعا 

العالم  بلدان  أولويات  للجميع" ضمن  التعلُّم  "حتقيق  ووضع  واملطالبة  األفضل  التعلُّم  تثمني 

والتكنولوجية  األساسية  املهارات  األطفال  تعليم  وأهمية  التعليم..  معايير  الوطنية، وحتسني 

في  التعليم  بيئات  وإصالح  التعليمية  املناهج  تطوير  وأهمية  العمل،  ولسوق  للحياة  املطلوبة 
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املدارس وتدريب املعلمني وتأهيلهم مبا يساعد على حتقيق التعلُّم لدى األطفال والشباب. 

على  األطفال  بشأن حماية  توجيهية  "مبادئ  بعنوان   ITU لالتصاالت  الدولي  االحتاد  وثيقة   -

اإلنترنت"، وشملت الوثيقة املبادئ التوجيهية في سياق مبادرة حماية األطفال على اخلط من 

أجل إرساء أسس عالم سيبراني آمن ومأمون، ليس فقط ألطفال اليوم وإمنا ألجيال املستقبل 

أيضًا. ويقصد بذلك أن تستخدم بوصفها مخططًا متهيدي ميكن مواءمته واستعماله بطريقة 

تتسق مع العادات والقوانني الوطنية أو احمللية، ودعم اعتماد سياسات وإستراتيجيات حتمي 

األطفال في الفضاء السيبراني وتزودهم بنفاذ آمن إلى جميع الفرص واملوارد االستثنائية 

املتاحة على اخلط. وبناء مجتمع معلومات أشمل، ومتكني البلدان أيضًا من الوفاء بالتزاماتها 

من أجل حماية حقوق األطفال وحتقيقها على النحو املنصوص عليه في اتفاقية األمم املتحدة 

حلقوق الطفل التي اعتمدتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة 44 املؤرخة في 20 نوفمبر 1989، 

ووثيقة نتائج القمة العاملية ملجتمع املعلومات.

نتـرنت:  3- تطبيق القوانيـن والتشـريعات المحلية والدولية لحماية الطفل عىل االإ

تنص املادة الثالثة من االتفاقية الدولية حلقوق الطفل )1989( على التزام الدول األطراف 

باتخاذ التدابير التشريعية واإلدارية املالئمة لضمان حماية الطفل، وتنص املادة التاسعة عشرة 

أو اإلساءة  الضرر  أو  العنف  الطفل من أشكال  الدول بحماية  التزام  أيضًا على  االتفاقية  من 

البدنية وإساءة االستغالل كافة مبا في ذلك اإلساءة اجلنسية. وقد أصدر العديد من دول العالم 

القوانني التى حتمى الطفل وخصوصيته على اإلنترنت، وتضمن أال يتعرض الطفل ألذى نفسي 

أو جسدى، ومن أشهر القوانني في ذلك امليدان "قانون حماية خصوصية األطفال األمريكيني على 

اإلنترنت" Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)، وهذا القانون ظهر في 

الواليات املتحدة األمريكية نتيجة استهداف مواطنيها من األطفال على اإلنترنت بشكل كبير جّدًا، 

بل يتعاظم يومًا بعد اآلخر، والتأكيد كذلك على ضعف - إن لم يكن عدم - إدراك هؤالء األطفال 

عواقب اإلدالء باملعلومات الشخصية التي تفصح عنهم لآلخر؛ مما يساعد ذلك على اتخاذهم هدفًا 

لإلعالنات التجارية، وحترشات غير مشروعة. 

لقد نتج عن استهداف األطفال على اإلنترنت من قبل املسوقني عليها انتشار كبير للمعلومات 

الشخصية اخلاصة باألطفال في األسواق؛ األمر الذي دفع بدوره إلي ضرورة إيجاد "تشريع" 

االحتادية  التجارة  جلنة  قامت   ، 1998 عام  من  مارس  وفي  الكبير.  "اخلطر"  هذا  مع  للتعامل 

Federal Trade Commission (FTC)   مبسح إلكتروني لــ 212  موقعًا على اإلنترنت، لتجد 
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أن 89  % من هذه املواقع يقوم بجمع معلومات شخصية عن األطفال، وأن 46  % من هذه النسبة 

لم تكشف صراحة عن قيامها بذلك )جمع املعلومات(، ولم تكشف أيضًا عن طرقها وأساليبها 

 .  Answers.com, (2009) اخلاصة في استخدام وتوظيف هذه املعلومات

املواطنني عند  )األطفال( من  الفئة  قانون قومي يهدف حلماية هذه  اللجنة مشروع  وتبنت 

استخدامها لإلنترنت، و قيامها باإلدالء مبعلومات شخصية تبرز هويتها. وقامت اللجنة بتقدمي 

تقريرها إلى  الكوجنرس األمريكي شارحة اخلطر الكبير الذي متثله احلماية غير الكافية التي 

يتمتع بها األطفال على اإلنترنت، و التي تعرضهم النتهاكات كثيرة سيئة العواقب. 

م ريتشارد بريان )السيناتور الدميقراطي عن والية نيويورك(, وجون ماكني )السيناتور  وقدَّ

اجلمهوري عن والية أريزونا(، و كونراد بيرنز )السيناتور اجلمهوري عن والية مونتانا( قانونًا 

يهدف حلماية خصوصية األطفال على اإلنترنت في يولية من عام 1998  بعنوان "قانون حماية 

 . Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) "خصوصية األطفال على اإلنترنت

ومتَّ التوقيع على القانون، وفي احلادي والعشرين من أكتوبر من العام نفسه )998 1(، وتنفيذه 

بداية من 20  إبريل لعام 2000 , والتزام جميع املواقع اإللكترونية العاملة على اإلنترنت في الواليات 

املتحدة األمريكية، تلك التي تتعامل، من قريب أو من بعيد, مع األطفال الذين ال يزيد عمرهم على 

http://www.ftc.gov/ogc/coppal.htm .الثالثة عشرة بكل ما جاء في هذا القانون

قانون  الزمنية،  الناحية  من  أولهما  اخلصوصية؛  حلماية  قانوننّي  عقب  القانون  هذا  وجاء 

اخلصوصية الشهير The Privacy Act of 1974 الذي أصدره الكوجنرس األمريكي عام 1974 ، 

بهؤالء  اخلاصة  "احلساسة"  الشخصية  املعلومات  جمع  طريقة  تنظيم  إلي  القانون  هذا  وهدف 

وتداولها. واستخدامها  األفراد 

وتال هذا القانون ثانيًا، في العام نفسه أيضًا، 1974 ، "قانون حقوق التعليم واخلصوصية 

العائل Family Education Rights and Privacy Act (FERPA) الذي جاء إللزام املؤسسات 

التعليمية بحماية خصوصية الطالب املسجلني لديها، وذلك في صورة االلتزام بحماية سجالتهم 

و ملفاتهم التعليمية الحتوائها على معلومات تخصهم هم وعائالتهم فقط؛ فلقد أعطي هذا القانون 

الطالب احلق في:

الوصول واالطالع على هذه السجالت.  •

عدم السماح لآلخر - أّيًا كان - بالطالع على هذه السجالت إال عن طريق إذن "صريح"   •

الطالب. قبل  من  و"مكتوب" 
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 . بالطالب  خاصة  معلومات  أي  بإفشاء  خرقها  حالة  في  التعليمية  املؤسسة  مقاضاة    •

  )NACADA, 2008(

قبل  اعتماده من  باإلنترنت، متَّ  قانون فدرالي آخر بشأن األطفال وعالقتهم أيضًا  وهناك 

الكوجنرس األمريكي في احلادي والعشرين من ديسمبر من عام 2000  , ُعرف باسم "قانون حماية 

األطفال على اإلنترنت" Children's Internet Protection Act (CIPA) ، وجاء هذا القانون 

ملعاجلة القضايا اخلاصة بتعامل األطفال مع اإلنترنت وما يصحبه هذا التعامل من تعرُّض لبعض 

املواد "غير املناسبة" على هذه الشبكة. لقد قام هذا القانون بإلزام املكتبات واملدارس، خصوصًا 

تلك التي تتلقي دعمًا من برنامج E-rate program، اخلاص بدعم املكتبات واملدارس بتزويدهما 

باالتصال باإلنترنت و تشجيع االستفادة من خدماتها.

 http.//www.e-ratecentra1.com

في  احتادي  قانون  أول    COPPA اإلنترنت  على  األطفال  خصوصية  حماية  قانون  ويعد 

الواليات املتحدة األمريكية يعنى بحماية خصوصية األطفال دون الثالثة عشرة عامًا على اإلنترنت. 

وينص القانون صراحة على إلزام مشغل  املوقع اإللكتروني على اإلنترنت )وهو "الشخص الذي 

يقوم بتشغيل موقع أو أي خدمة متاحة على اإلنترنت، وبجمع املعلومات الشخصية وحفظها من 

الثالثة  التي تستهدف األطفال دون  لهذه اخلدمة  أو  املوقع  لهذا  الزائرين  أو  هؤالء املستخدمني 

عشرة عامًا(، والتحقق من أن هؤالء األطفال لديهم موافقة صريحة قابلة للتحقق من ولي األمر 

Verifiable Parental Consent  ؛ وذلك لضمان تلقي ولي أمر الطفل إخطارًا من املشغل محددًا 

طرق جمع هذه املعلومات واستخدامها، و كيفية ممارسة اإلفصاح عنها، وأي عواقب محتملة وراء 

هذا اإلفصاح، وذلك قبل عملية جمعها من الطفل، أو من أي شخص قائم على أمرهم. ووفقًا لهذا 

القانون، تعرَّف املعلومات الشخصية personal information   بأنها "تلك املعلومات التي تسمح 

ف أو التحقق أو االتصال بالطفل". ومن أمثلة البيانات الشخصية للطفل، ما  للطرف اآلخر بالتعرُّ

يلي:

•  االسم الكامل )اسم األول واألخير(.

•  العنوان العادي )املدينة والشارع والرمز البريدي(.

•  البريد اإللكتروني.

•  رقم الهاتف.

•  رقم الضمان االجتماعي أو رقم البطاقة املدنية.

املثال،  سبيل  على  منها,  املعلومات  من  أخرى  أنواعًا  أيضًا  الشخصية  املعلومات  وتشمل 
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الهوايات واالهتمامات والعادات الشخصية، أو أي معلومات تأني عبر ما يعرف ببرامج "الكوكيز"، 

أو أي أنواع أخرى من آليات التتبع وبرامجها، إلى جانب أي معلومات إضافية أخرى متعلقة أو 

مرتبطة بالطفل، أو حتى بولي أمره.

األطفال،  حماية  هو  اإلنترنت  على  األطفال  قانون حماية خصوصية  من  الرئيس  والهدف 

وتقوية مشاركة أولياء األمور في متابعة األنشطة التي يقوم بها أطفالهم على اإلنترنت؛ و ذلك 

.)Szoka  2009( أمنهم وخصوصيتهم.  انتهاك  فيما من شأنه  للوقوع  جتنبًا 

4- استخدام تطبيقات وبرامج تكنولوجية لحماية الطفل:

جلأت الكثير من الدول إلى احللول والتطبيقات التكنولوجية ملنع أو للحد من املواد غير املرغوبة 

أو غير الالئقة التي قد يتعرض لها الطفل، وصارت هذه البرامج إلزامية في بعض الدول، ومنها 

برامج الرقابة العائلية التي تساعد على فلترة املواقع، وميكن من خاللها حظر الدخول على مواقع 

معينة تبدأ بكلمات معينة مثل اجلنس أو املخدرات أو اإلرهاب وغيرها من الكلمات املفتاحية، ومنها 

كذلك محركات البحث املخصصة لألطفال، مثل: )خالد صالح حنفي، 2018، ص 79(

أ- برامج الفلترة: وهى برامج تستخدم حلجب أو منع املواقع املؤذية للطفل أو احملتويات غير 

املرغوب فيها، ومنها:

من خاللها  التي ميكن  احلماية  برامج  أفضل  أحد   :Cyber Patrol باترول  برنامج سايبر   -

الوصول إلى املواقع غير املرغوب فيها، واقتناء نسخ حسب أعمار األبناء، والبرنامج متاح 

.http://www.microsys.com موقع:  على 

- برنامج سايبر سيتر Cyber sitter: ويقوم بحماية األطفال من الوصول إلى املواقع غير 

املرغوب فيها، ومنع عرضها على الشاشة. والبرنامج متاح على موقع:

http://www.solidoak.com.

- برنامج سيرفواتش Surfwatch: وهو برنامج حماية يساعد اآلباء على متابعة املواقع التي 

متت زيارتها، ومنع وصولهم إلى املواقع غير املرغوب فيها. والبرنامج متاح على موقع:

http://www1.surfwatch.com

ب- برامج الرقابة العائلية: وهى برامج يتمُّ تثبيتها من قبل الوالدين على أجهزة أبنائهم بحيث 

متنع هذه البرامج إضافة صديق جديد إال بعد موافقة الوالدين، ويتلقى الوالدان رسالة على 

هواتفهما من مواقع التواصل االجتماعي تطلب إذنهما للترخيص لهذا الوافد اجلديد، ومن 

بني هذه البرامج برامج احملادثة لألطفال وأشهرها "ويندوز اليف ماسنجر فور كيدز" مزود 
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مبجموعة من البروتوكوالت األمنية التي تهدف إلى حماية الطفل من أي محتويات مؤذية ميكن 

أن يتعرض لها في أثناء الدردشة على اإلنترنت. ومتَّ تطوير هذا البرنامج بالتعاون بني شركة 

في  املتخصص  اإللكترونية  للتجارة  "إف.إس.إم"  وموقع  للبرمجيات  العمالقة  مايكروسوفت 

ر وبحضور ممثلني من مختلف الواليات األملانية. ويوضح املوقع بعض  حماية األطفال القصَّ

خواّص احلماية التي ميتاز بها البرنامج اجلديد ومنها أن األطفال من مستخدمي البرنامج 

ال يسمح لهم باختيار األشخاص الذين يتجاذبون معهم أطراف احلديث على اإلنترنت بشكل 

مستقّل، بل يجب على آبائهم القيام بذلك.

ج-  محركات البحث )املتصفحات(: وهى محركات بحث متاثل جوجل وياهو، لكنها مخصصة 

لألطفال، ومن أشهرها: 

نهم من تصفح آمن  -  متصفح شيبرو ChiBrow6, 01: متصفح إنترنت خصص للصغار, ميكِّ

في اإلنترنت من دون اخلوف من التوغل في محتويات ممنوعة. ومتاح على املوقع

http://www.shareware.com

وميكن  لألسر.  كبيرة  على مميزات  يحتوي  لألطفال،  آمن  متصفح  وهو  ياهادي:  متصفح   -

http://www.yahadi4.com/arabic/index.html موقع:  من  حتميله 

- متصفح كيدل Kiddle : وهو واحد من أشهر متصفحات األطفال عاملّيًا.

- متصفح Kidsearch، وهو من إنتاج شركة جوجل، ويتميز بسهولة استخدامه.

د- خدمات اخلط الساخن حلماية الطفل: وقد قام العديد من دول العالم بتخصيص رقم تلفوني 

لالتصال والتعرف املبكر على أنواع اإلساءة واحتياجات األطفال واالستجابة لها، والتدخل 

العربية  الدول  بني  ومن  بهم.  األذى  تلحق  التي  اإلساءة  من  نوع  أي  ومجابهة  حلمايتهم 

أو  للطفل  تتيح  املتحدة، وهي خدمة مجانية  العربية  اإلمارات  دولة  توفر هذه اخلدمة  التى 

النفسيني واالجتماعيني، وتقدمي  بواسطة املختصني  املختلفة  التعامل مع املشكالت  ألسرته 

الطفل. ملشكالت  الالزم  والدعم  االستشارات 

5- توعية الطفل وتنمية مهارات التفك�ي النقدي لديه:

وكيفية  الشخصية،  وأسراره  ذاته وخصوصيته  حماية  بكيفية  الطفل  توعية  هو  فاألساس 

التعامل اآلمن مع شبكة اإلنترنت، ويتضمن ذلك قيام اآلباء واألمهات و املعلمات بتعليم الطفل 

مهارات التفكير الناقد، وأساليب التعامل اآلمن مع شبكة اإلنترنت، وكذلك في أثناء حياته العادية، 

الطفل  يتعلم  بل  ليس صحيًحا،  التواصل  مواقع  عبر  أو  الشبكة  في  ينشر  ما  كل  أن  وتعليمه 
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املواقع ذات املصداقية عن غيرها، واملواقع  املواقع واالعتراض عليها، ومتييز  انتقاد مضامني 

الرسمية للمؤسسات والهيئات عن املنتديات واملواقع الشخصية، وكذلك تنمية السلوك املسئول 

لدى األطفال، وتنمية شعورهم باملسئولية امللقاة عليهم وأنهم يجب أن يكونوا على وعي بتصرفاتهم 

وعواقبها.)محمد شعطيط، 2018، ص 40(.

ثالًثا- واقع الجهود العربية يف مجال حماية األطفال على شبكة اإلنرتنت:
 يعد القانون األمريكي اخلاص بحماية خصوصية األطفال على اإلنترنت، أول قانون خاص 

بحماية هذه الفئة املهمة من فئات املجتمع من مخاطر انتهاك خصوصيتها عند استخدام اإلنترنت. 

أما بالنسبة إلى العالم العربي فإن الدساتير والقوانني العربية، خصوصًا تلك املتعلقة بتحصيل 

املعلومات الشخصية من األفراد، تخلو من ذكر أو تعريف أو حتديد طرق وأساليب جمع املعلومات 

الشخصية من هؤالء األفراد، على اختالف فئاتهم؛ سواء كانوا بالغني أو أطفااًل، ناهيك عن ذكر 

أي طريقة من شأنها تقييد إجراءات جمع البيانات واستخدامها وتخزينها، فضاًل أيضًا عن إعالن 

املبادئ التي قد حتّد - على األقل - من انتهاكات خصوصية األفراد. فال يوجد دستور عربي 

واحد - كما يؤكد ذلك يونس عرب )2006 (- ينص على احلق في الوصول إلى املعلومات، أو ينظم 

أي مظاهر حماية خصوصية للمعلومات؛ فعلي سبيل املثال، ال يوجد هناك في أي دستور عربي 

ذكر واضح أو صريح للبيانات الشخصية، أو ملسائل املعاجلة اإللكترونية على النحو الذي نراه 

في تشريعات الدول األجنبية وقوانينها. ولم يهتم املشرعون العرب باحلديث أو حتى باإلشارة إلي 

تقدير أو احترام بيانات األفراد الشخصية ومعلوماتهم، أو حتى شرح كيفية التعامل معها, أو 

حتى حتديد العقوبة أو اجلزاء املناسب ملن ينتهكها. 

استغالل  م  قانونية جترِّ نصوص  أو  تشريعات  أيضًا  العربية  الدول  معظم  لدى  توجد  وال 

األطفال في املواد اإلباحية أو في اجلرائم عبر شبكة اإلنترنت؛ حيث تتسم النصوص احلالية بأنها 

نصوص عامة لتجرمي املواد اإلباحية وغير األخالقية، وتعد دولة اإلمارات الدولة الوحيدة في دول 

مجلس التعاون اخلليجي التي لديها قانون خاص ملكافحة جرائم تقنية املعلومات صدر عام 2006، 

ويتضمن في بنوده عقوبات خاصة باحلبس والغرامة أيضًا في حالة استغالل األطفال دون الثامنة 

عشرة من العمر أو إغرائهم بارتكاب الدعارة أو الفجور باستخدام شبكة اإلنترنت. كما أن الدول 

العربية على العموم خالية من أي تنظيم حملتوى البث اإلعالمي فيما عدا مدونات أخالقيات املهنة 

التي تلتزم بها كل مؤسسة إعالمية داخلّيًا وفي نطاقها احمللي، وبالطبع ُتعد هذه املدونات غير 

ملزمة على الصعيد اإلقليمي والدولي، وقد تبنت الدول العربية باستثناء دولة قطر امليثاق العربي 
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للقنوات الفضائية الذي ُطرح في فبراير 2008، ولكنه يركز على احلقوق السياسية ويفرض القيود 

والرقابة على ما تنشره احملطات الفضائية من أخبار أو حوارات أو أحداث حية سياسية فقط، 

ويغفل اجلوانب االجتماعية واملواد اإلعالمية املخلة بالهوية والقيم واألخالق واآلداب العامة.

وعلي الرغم من ذلك، فإننا جند بعض احملاوالت العربية حلماية الطفل العربي على شبكة 

ما  هو مماثل على  إلى  يرقي  املتعلِّق بخصوصيته ضعيفًا، وال  مازال احملتوي  ولكن  اإلنترنت، 

أمثلة هذه احملاوالت: الدولي. ومن  املستوي 

إعالن القاهرة اخلاص مبؤمتر الطفولة 2001 ، الذي متخض عن املؤمتر العربي اخلاص بحقوق   -

الطفل، الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة؛ إذ أكد اإلعالن على ضرورة إعطاء 

األطفال األولوية في السياسات العربية والوطنية باعتبارهم عنصرًا فاعاًل وضرورّيًا في صناعة 

املستقبل. ففي البند "ثانّيًا" أكد اإلعالن على دور األسرة في العناية بالطفل بتبني سياسات 

تدعم مسئولية الوالدين واألسرة؛ كونها اخللية األساسية للتنشئة السليمة واملعنية بدعم قدرات 

الطفل ورعاية حقوقه. كذلك، أكد اإلعالن في البند الثالث على توفير تعليم جيد النوعية، وكذلك 

العمل  على  وتشجيعه  العربي  للطفل  "املالئم"  واحملتوى  والبرامج  والتقنيات  اإلنترنت  توفير 

"اآلمن"  االحتكاك  له  يتسنى  العالم حتى  أنحاء  مختلف  في  نظرائه  مع  واملشاركة  اجلماعي 

والتعرف على املستجدات املختلفة في عالم املعرفة. وفي البند السابع لإلعالن اخلاص بـ"أمان 

واألنظمة  والقوانني  للتشريعات  مراجعة شاملة  "إجراء  على  بالتركيز  االهتمام  كان  الطفل"، 

والتعليمات" اخلاصة بالطفل مبا يضمن تطويرها للحيلولة دون اإلساءة إليه، وأيضًا لتجنيبه 

اآلثار املادية النفسية السلبية التي قد تنجم عن الطرق اخلاطئة في التعامل معه. )هيثم مناع، 

.)2005

املجلس  نظمه  الذي  واإلهمال  و اإلساءة  العنف  من  األطفال  لوقاية  الثاني  اإلقليمي  املؤمتر   -

األعلى لألمومة والطفولة باليمن في الفترة من 18 - 20   يونية لعام 2007  برعاية رئيس مجلس 

الوزراء اليمني رئيس املجلس األعلى لألمومة والطفولة مبشاركة أكثر من 400  مشارٍك ميثلون 

وإقليمّيًا  وعربّيًا  محلّيًا  الطفولة  بقضايا  معنيني  وباحثني  حكومية  وغير  حكومية  مؤسسات 

ودولّيًا. وجاء البيان اخلتامي مبجموعة من التوصيات املهمة، التي وصلت إلى ثالث وعشرين 

أبرزها: توصية، ومن 

إكساب الطفل املهارات الالزمة للوقاية من االنتهاك واإلساءة وكيفية اإلبالغ عنها.  •

لكل  الوطني  املستوى  على   )Help line( للمساعدة  مجاني  تلفون  خط  وجود  ضرورة   •
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للحد من ظاهرة إساءة  الفورية  دولة عربية ملساعدة األطفال، والعمل على إيجاد احللول 

استخدامهم.

احلفاظ على سرية املعلومات املتعلقة بالطفل وخصوصيتها مبا ال يتعارض مع مصلحته.  •

ببعضها  وربطها  اإلساءة  من  األطفال  بحماية  املعنية  اإللكترونية  املواقع  من  االستفادة   •

تهتمُّ بقضايا  التي  الفعاليات  لتغطية  للطفولة؛  العربي  املدني  املجتمع  البعض عبر منتدى 

األطفال. حماية 

توفير اإلمكانات الالزمة إلعداد برامج إعالمية متخصصة في توعية املجتمع وتثقيفه بقضايا   •

اإلعالميني  من  املختصني  مع  بالتنسيق  استخدامهم  وإساءة  األطفال  ضد  العنف  وآثار 

العرب.

تنظيم حمالت توعية تهدف إلى رفع مستوى وعي األسرة واملؤسسات التعليمية واألمنية   •

األطفال. إساءة  عن  الناجمة  باألضرار  املدني،  املجتمع  ومنظمات  والقضائية 

االتفاقيات  مع  يتالءم  مبا  وتفعيلها  وتطويرها  الطفولة  بحماية  اخلاصة  القوانني  مراجعة   •

عليها. املصادق  الدولية 

املائدة املستديرة التي نظمتها الهيئة املنظمة لالتصاالت بلبنان حتت شعار "حماية األطفال   -

العالم  به  يحتفل  الذي   ،2009" لالتصاالت  العاملي  "اليوم  مبناسبة  السيبراني"،  الفضاء  في 

في السابع عشر من مايو من كل عام، وضمت هؤالء املختصني باالستخدام اآلمن لإلنترنت 

من قبل األطفال، وأوضحت ضرورة الوعي واالنتباه إلي املخاطر التي باتت تهدد هذه الفئة 

)األطفال( من فئات املجتمع اللبناني. وكان من بني املشاركني، األمني العام للمجلس األعلى 

لكونه  لإلنترنت  السيئ  االستخدام  من  األطفال  حماية  أهمية  أوضح  الذي  بلبنان،  للطفولة 

"واجبًا وطنّيًا وأخالقّيًا وحقوقّيًا"، وضرورة تنسيق اجلهود وتأمني تكاملها، من أجل الوصول 

ن حماية كاملة لكل طفل. وأن هناك ثالثة محاور رئيسة مهمة من  إلى  خطة عمل وطنية تؤمِّ

أجل الوصول إلى هذه اخلطة، تتمثل في احملور التشريعي، الذي يهدف إلى سن قوانني جديدة 

وتعديل البعض اآلخر جلعل التشريع متطابقًا مع التزامات لبنان في تأمني حماية كاملة لكل 

طفل، واحملور التقني الذي يشتمل على تنظيم ووضع املعايير الفنية التي تسمح بإعاقة وصول 

األطفال إلى  مواقع اخلطر ومْن َثمَّ عدم استهدافهم، ثم احملور التقني والتوعوي الذي يرمي 

لتعزيز وعي األطفال، وأيضًا األهل واملربني والتربويني باألخطار التي تعوق النمو العاطفي 

والنفسي واجلسدي لألطفال، عبر استمرار املراقبة والتوجيه واإلرشاد.
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 - "املؤمتر األول ملكافحة جرائم اإلنترنت" برعاية رئيس مجلس الشعب املصري، وبالتعاون مع 

اجلمعية املصرية ملكافحة جرائم اإلنترنت وجامعة سانت ميري )مركز قانون اإلرهاب بوالية 

تكساس، الواليات املتحدة األمريكية( وجامعة عني شمس )القاهرة, جمهورية مصر العربية( 

واملعهد الدولي لدراسات وأبحاث اجلرمية اإللكترونية )فلوريدا، الواليات املتحدة األمريكية( 

واملركز الدولي ألبحاث اجلرائم اإللكترونية )أوكرانيا( ومبشاركة خبراء من االحتاد الدولي 

املوضوعات  وركزت  والعربية.  واألمريكية  األوربية  باجلامعات  القانون  وأساتذة  لالتصاالت 

االفتراضي،  العالم  في  وااللتزامات  واحلقوق  الشبكات،  عبر  املتداولة  البيانات  حماية  على 

وحماية امللكية الفكرية عبر اإلنترنت، وحماية أسماء الدومني، وتنازع القوانني واالختصاص 

البشر واالستغالل  اإللكتروني، واالجتار في  واإلرهاب  اإللكترونية،  اإلنترنت، واجلرمية  عبر 

اجلنسي لألطفال. ومن املالحظ أيضًا أن اجلزء اخلاص واملتعلق باألطفال، قد اختزل في عبارة 

من ثالث كلمات: االستغالل اجلنسي لألطفال. وعلى الرغم من أهمية هذا املوضوع في البحث 

واملناقشة، فإنه يجب أالَّ يختزل أو حتى ينظر إلى كل ما يتعلق بهذه الفئة املهمة )األطفال( 

بهذه النظرة "ضيقة" األفق و"ضعيفة" اإلحاطة. 

املؤمتر العربي "األسرة واإلعالم العربي" وذلك خالل الفترة من 2- 3 مايو 2010م، بتنظيم من   -

معهد الدوحة الدولي للدراسات األسرية والتنمية واملجلس العربي للطفولة والتنمية، وبالشراكة 

مع املجلس األعلى للتعليم في دولة قطر واجلمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة. 

وشارك في أعمال املؤمتر ما يقرب من 300 مشارك من 13 دولة عربية: األردن - اإلمارات- 

ليبيا -  لبنان -  الكويت -  البحرين - تونس - السعودية - السودان - سوريا - قطر - 

مصر - اليمن، ميثلون اخلبراء والباحثني ومسئولي املجالس العليا واللجان الوطنية لألسرة 

والطفولة وممثلي املجتمع املدني العربي واملؤسسات الرسمية وعددًا من املنظمات اإلقليمية 

واملكتب  اخلليج،  لدول  العربي  التربية  ومكتب  العربية،  الدول  جامعة  منها  املعنية،  والدولية 

الدولي  لالحتاد  اإلقليمي  واملكتب  اخلليج،  لدول  االجتماعية  الشئون  وزراء  ملجلس  التنفيذي 

لتنظيم األسرة، و500 طالب وطالبة من املدارس القطرية. وأوصى املؤمتر بتكثيف الدراسات 

واألبحاث العلمية للوقوف على حجم التغييرات التي حدثت لألسرة واإلعالم، مع إيالء اهتمام 

األسرة  على  لإلعالم  احلديثة  التقنيات  تأثير  عن  الناشئة  الظواهر  ملتابعة  دراسات  بإعداد 

الفئات  من  وغيرهم  واملعلمني  الوالدين  وتدريب  األسرية  التربية  مبوضوع  والعناية  العربية، 

املعنية، بكيفية التعامل مع التقنيات احلديثة لوسائل اإلعالم والوسائط املتعددة لتوجيه األبناء 
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للتعامل اإليجابي معها.

مشروع "سالمة األطفال على اإلنترنت" والذى أطلقه املركز الّتربوي للبحوث واإلمناء بوزارة   -

التربية والتعليم العالي في 5 فبراير 2013 مبناسبة اليوم العاملي لإلنترنت اآلمن بحضور كل 

من وزير العمل ووزير الشئون االجتماعية، وذلك بهدف:

خلق بيئة أكثر أماًنا لسالمة استخدام األطفال لإلنترنت في لبنان.  -

رفع مستوى الوعي العام بفوائد استخدام اإلنترنت، وتأثير مخاطر سوء استخدامه في منّو   -

وسالمتهم. األطفال 

وتطويرها؛  اجتماعّيني..(  مرشدين  )مرّبني،  لألطفال  الّرعاية  مقّدمي  وقدرات  مهارات  بناء   -

لإلنترنت. واملسئول  اآلمن  االستخدام  على  األطفال  مساعدة  من  لتمكينهم 

توعية األهل وتثقيفهم بخلق بيئة أكثر أماًنا وسالمة لألطفال على اإلنترنت.  -

تفعيل دور الّدولة في حماية األطفال على اإلنترنت من الّناحيتني الّتقنّية والّتشريعّية.   -

وقد عقد املشروع عدة دورات تدريبية لألهالي وللمعلمني وللطالب؛ بغرض توعيتهم بكيفية 

اإلنترنت. التعامل مع 

توصيات الدراسة:
لقد صارت شبكة اإلنترنت ضرورة حتمية من ضرورات العصر؛ ومن ثم ال يجدي معها املنع 

أو احلجب، بل ال بد من التركيز على كيفية توعية الطفل العربي بكيفية التعامل معها، واإلفادة 

منها، وحماية خصوصيته وسالمته، وجتنب املخاطر التي يجلبها سوء االستخدام؛ ومن ثم يجب 

توعية اآلباء واألمهات واملعلمات بأساليب التوعية املختلفة، ومحاذير استخدام اإلنترنت، وكيفية 

القوانني  إعداد  العربية من  به احلكومات  تقوم  أن  ما يجب  إلى  لها، إضافة  اآلمن  االستخدام 

والتشريعات واإلجراءات والضوابط التي تكفل سالمة الطفل العربي.

إجمااًل ميكن القول إن هناك حاجة إلى مجموعة من الوسائل حلماية الطفل العربي على شبكة 

اإلنترنت سواء من قبل هؤالء املختصني واملعنيني بقضية خصوصية األفراد عامة، وخصوصية 

األطفال خاصة، سواء في البيئة العادية أو في بيئة اإلنترنت، واملعنيني من أولياء األمور أو من 

قبل هؤالء القائمني على رعايتهم.

أواًل- دور الدولة: 
هناك العديد من اإلجراءات واخلطوات التى يجب على الدول العربية القيام بها في مجال 



122
مجلة الطفولة والتنمية -ع 34 / 2019

حماية الطفل العربي على شبكة اإلنترنت، وتتمثل في:

1- التنسيق على املستوي احمللي أو اإلقليمي أو الدولي، في معاجلة املعلومات اإللكترونية على 

اإلنترنت حيال جمعها واستخدامها وتداولها وتخزينها؛ حتى ال يؤدي هذا الغياب إلى  عدم 

خلق قانون موحد يحمي الطفل ضد أي انتهاكات محتملة على الشبكة.

واالستفادة في  اإلنترنت،  الطفل وخصوصيته على شبكة  وقوانني حلماية  إعداد تشريعات   -2

ذلك من خبرات دول العالم كالواليات املتحدة األمريكية والدول األوربية مبا يتفق والسياق 

الثقافي العربي، ومعاقبة كل من يسيء أو يتعدى على سالمة الطفل على شبكة اإلنترنت، 

والتأكيد على مشرعي ما يعرف بـ "قوانني اإلنترنت" Cyber laws  ؛ ذلك الفرع اجلديد من 

حماية  حيال  اجلهد  من  مزيد  بذل  لإلنترنت،  القانوني  التنظيم  يتولى  الذي  القانون  فروع 

أفراد وشرائح املجتمع عند استخدامهم اإلنترنت. خصوصية جميع 

3- وجوب نشر ثقافة تقدير واحترام اخلصوصية من خالل مؤسسات التربية واإلعالم؛ وذلك للحد 

من تفشي "وباء" أو منو "آفة" انتهاك خصوصية األفراد، على اختالف أعمارهم، خصوصًا 

على اإلنترنت، وذلك بالتأكيد على أهمية هذه الثقافة والعمل على غرسها في نفوس األفراد.

4- العمل على وجود إستراتيجية وآلية مالئمة لضمان بث وتداول البيانات واملعلومات املتعلقة 

باتفاقات تكفل حمايتها. باألفراد، خصوصًا الشخصية، محكومة 

5- توعية وتثقيف جميع املستخدمني ممن لهم صلة باألطفال، كولي األمر واملعلم، وأيضًا الطفل 

نفسه، باملخاطر اجلديدة التي فرضها اإلنترنت على األمن واخلصوصية. أيضًا، ضرورة 

قيام اجلميع باملشاركة في املسئولية والعمل على كيفية مجابهة ومواجهة هذه املخاطر، وذلك 

بوضع القواعد واحللول الالزمة.

ثانيًا - دور األسرة: 
تقوم األسرة بالدور األكبر في احلفاظ على سالمة الطفل على شبكة اإلنترنت وفًقا للدراسات 

والبحوث، من خالل األساليب والوسائل اآلتية: )محمد شعطيط، 2018(، )حجازي، 2002 (.

1- مشاركة اآلباء واألمهات واملعلمات الطفل في تصفح شبكة اإلنترنت، وخصوًصا في املرحلة 

العمرية أقل من 10 سنوات، ومناقشته في املوضوعات والبرامج والتطبيقات، واألشخاص 

الذين يتفاعل معهم، ومناقشته في الصواب واخلطأ بحيث يتمُّ غرس املعايير والقيم املختلفة 

عملّيًا، وتنمية التفكير النقدى لدى األطفال.

2- توعية األطفال بعدم نشر صورهم وبياناتهم الشخصية وعدم مشاركتها مع أشخاص غير 
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معروفني لهم، وحتذيرهم من فتح أى ملفات أو رسائل غير معروفة املصدر. ووضع قواعد 

وإرشادات للطفل بشأن ما يجب اإلفصاح عنه و ما ال يجب أيضًا، وإفهامه وإقناعه أيضًا 

املوقع  يطلب  أجله  من  الذي  للهدف  بصلة  ال متت  منه  تطلب  معلومات شخصية  أي  بأن 

ويعرِّضهما  أسرته،  ثم  ومن  الطفل(،  )أي  سيئة ضده  بطريقة  توظف  قد  املعلومات؛  هذه 

معًا للخطر. وضرورة إبرام اتفاق بني ولي األمر والطفل تهدف إلى منح الطفل بعضًا من 

املسئولية نحو االلتزام بالسلوك الواجب اتباعه عند مخاطبة اآلخر على اإلنترنت، خصوصًا 

ألول مرة، وكذلك عند الكشف له عن بعض من هويته الشخصية.

3- متابعة الوالدين أو أحدهما لسجل متصفح اإلنترنت للتعرف على املواقع التى اطلع الطفل 

عليها، ووجوب التأكد من حقيقة وجود املوقع اإللكتروني على اإلنترنت من حيث وضعه وطبيعة 

عمله ودوره وأهدافه وانتماؤه وتوجهاته. كذلك، يجب التأكد من صدق وأمانة ونزاهة مشغل 

املوقع اإللكتروني وشفافيته في التعامل مع أي معلومات شخصية قد يفصح عنها له الطفل.

4- إعداد كلمة سّر خاصة باإلنترنت، وعدم إعطائها لألطفال ملنعهم من استخدام اإلنترنت في 

أثناء غياب اآلباء أو األمهات.

معها  يتعامل  التي  املواقع  معرفة  لآلباء  تتيح  التى  احلديثة  والتطبيقات  البرامج  استخدام   -5

األطفال، أو تلك التي متنعهم من الدخول إلى ما هو محظور - ألي سبب - من هذه املواقع 

كبرامج الرقابة األبوية وبرامج الفلترة مثل برنامج Cyber Patrol، ومحركات البحث اآلمنة 

الفيروسات احملدثة حلماية الطفل  Kiddle أو املواقع املخصصة لألطفال، ومضادات  مثل 

وبياناته. وخصوصيته 

أنفسهم؛  وكيفية حماية  آمنة  بطريقة  اإلنترنت بشكل صحيح  استخدام  كيفية  الطفل  تعليم   -6

فاإلنترنت ضرورة حتمية لها إيجابياتها وسلبياتها؛ ومن ثم يجب تعليم وتدريب الطفل على 

التعامل معها بصورة سليمة، وتعليم وتدريب األطفال على توخي احلذر والتزام احليطة وعدم 

اإلفراط في الثقة مع أي شخص على اإلنترنت؛ حيث ال أحد يرى أحدًا حقيقة، خصوصًا في 

ظل انتشار كثير من الوسائل والتقنيات القادرة على متييع وتغيير األشياء، سواء بالتحريف 

أو بالتزييف، كما ُيرى عند إرسال الرسائل وتبادل الصور، على سبيل املثال.

7- تعويد الطفل على احترام خصوصيته من ناحية، وخصوصيات اآلخرين من ناحية أخرى، 

أو  أو معلومات شخصية على اإلنترنت تؤذي اآلخرين  بيانات  أو  بعدم نشر أي معطيات 

تشهر بهم أو متجد أعمااًل إجرامية. 
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اخلاصة  املعلومات  أو  البيانات  سياسة خصوصية  إشعار/  وفهم  قراءة  وضرورة  أهمية    -8

والتركيز  بإمعان شديد،  اإلنترنت  على  الطفل  يزورها  أو  زارها  التي  اإللكترونية  باملواقع 

على البحث في اجلزء اخلاص والشارح لطريقة جمع املعلومات من الطفل، وكذلك طريقة 

التأني في منح موافقة ولي األمر ملشغل املوقع اإللكتروني  استخدامها بعد ذلك. ووجوب 

للحصول على املعلومات الشخصية من الطفل، والتأكد من احترام املوقع لها والعمل في 

حدودها.

ثالثًا – دور مؤسسات القطاع الخاص ومقدمىّ خدمة اإلنرتنت :
ل مقدمى اإلنترنت وخدماتها املختلفة جزًءا من املسئولية عند السماح لبعض  1-  ضرورة حتمُّ

املواقع بالولوج إلى حواسيب األطفال واستخدامها في احلصول على املعلومات الشخصية. 

أيضًا، يجب على مزودي الوصول واخلدمة حجب أي موقع "يثبت" إساءة استخدام األطفال 

أو استغاللهم غير السليم.

2- ضرورة إتاحة شركات اإلنترنت في الدول العربية لبرامج احلماية والفلترة لألسر العربية، وأن 

تكون سهلة االستخدام وفى متناول جميع األسر.

3- العمل على إنشاء شركات ومؤسسات متخصصة في نشر احملتوي الرقمي العربي املوجه 

العربية وعاداتنا وتقاليدنا. الثقافية  العربي؛ مبا يضمن مناسبة احملتوى للخصوصية  للطفل 

في حقيقة األمر، فإن القوانني املتعلقة بخصوصية األطفال على اإلنترنت وحدها ال تكفي 

حلماية خصوصية األطفال على اإلنترنت، وكذلك ال تكفي خطط و سياسات  إستراتيجيات احلماية 

وحدها حلماية األطفال العرب، ومهما بلغت قوة وفعالية تقنيات وبرامج حجب املواقع الضارة 

أو تلك التي تستهدف األطفال جتارّيًا، فإنها ال تكفي وحدها أيضًا حلمايتهم من املخاطر التي 

تهددهم، وتهدد ثقتهم وثقة من يقوم على أمرهم، بل ال بد من وجود رؤية متكاملة وشاملة حلماية 

جهة  من  سواء  املجتمعية،  األطراف  جميع  تطبيقها  في  تتعاون  اإلنترنت،  عبر  العربي  الطفل 

احلكومة أو األسر واآلباء واألمهات أو منظمات املجتمع املدني.
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استخدام االطفال لألجهزة الرقمية

دراسة ميدانية

ا.د عفاف احمد عويس *

يقدم هذا البحث نتائج البحث امليداني حول استخدام االطفال املصريني لألجهزة الرقمية 

خاصة لألنترنت باستطالع رأي عينة من طالب اإلعدادي والثانوي واجلامعي وعينة من املعلمني 

واخلبراء التربويني حول ايجابيات وسلبيات استخدام األجهزة الرقمية بالنسبة لألطفال، وما هو 

االستخدام الشائع بينهم وهل يجب حتديد العمر والوقت الذي يسمح فيه للطفل باالستخدام. 

وكذلك هل هناك ضرورة لغلق بعض املواقع الضارة ومن اجلهة املسئولة عن ذلك؟ بهدف رصد 

الواقع الفعلي الستخدام االطفال في بالدنا لهذه األجهزة التي فرضت نفسها علينا بقوة وكيف 

نستفيد منها في ظل واقع يحتاج إلى بناء فلسفة تربوية مختلفة وبقيم مغايرة ملا هو سائد في 

مجتمعاتنا العربية التي الزال الكبار يتحكمون في نوعية املعلومات واملصادر املعلوماتية التي تقدم 

لألطفال حتى أصبحت شكال بال مضمون.

مدخل ملشكلة البحث
فــي املائــدة املســتديرة التــي عقــدت فــي املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة 28 فبرايــر – 1 

مــارس 2018 بعنــوان: متكــني الطفــل العربــي فــي عصــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة، شــارك فيهــا 

ــدول العربيــة واملجلــس األعلــى للثقافــة ووزارة التربيــة والتعليــم ومركــز  ــون مــن جامعــة ال ممثل

احلــوار للدراســات السياســية واإلعالميــة باإلضافــة إلــى عــدد مــن خبــراء التربيــة وعلــم النفــس.  

ذكــر حســن البيــالوي )2018( فــي الورقــة االفتتاحيــة: أن التكنولوجيــا الرقميــة دخلــت فــي حياتنــا 

وحيــاة أطفالنــا فــي جميــع األعمــار، فهــل نحــن مســتعدون لالســتفادة مبــا تتيحــه لنــا مــن فــرص، 

ــذه  ــا له ــد أطفالن ــف نع ــن مخاطــر، وكي ــا م ــا تســببه ألطفالن ــة م وهــل نحــن مســتعدون ملواجه

* استاذ علم النفس بكلية رياض االطفال، جامعة القاهرة - مصر.
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الثــورة الصناعيــة الرابعــة فــي مجــال التربيــة بــل فــي مجــال احليــاة بصفــة عامــة؟

 AL. & FUTRE كانــت الورقــة األولــى التــي قدمــت بعنــوان: الــذكاء االصطناعــي واحليــاة

LIFE  جليفــارا البحيــري )2018( جــاء فيهــا أن الثــورة الصناعيــة الرابعــة قادمــة ال محالــة، وإْن 

لــم نســتعد لهــا فســنصبح خــارج التاريــخ؛ إشــارة إلــى مــا جــاء فــي مؤمتــر دافــوس بسويســرا 

2017، والــذي أطلــق عبــارة موجهــة إلــى الــدول أو املجتمعــات مضمونهــا )هأنــا ذا، هنــا معــك، 

ادخــل حياتــك، هــل أنــت مســتعد؟(.

وهــي تعنــي أن املجتمــع اإلنســاني القــادم ســوف تشــاركه حياتــه كائنــات أخــرى تعيــش معه 

هــي الروبــوت واآلالت الذكيــة وتطبيقــات التكنولوجيــا والنانــو تكنولوجــي فــي تفاعــل عضــوي مــع 

ثــورة التقــدم فــي الفيزيــاء والبيولوجــي والرقمنــة. وأصبــح العالــم اليــوم يبحــث عــن مــكان لفكــر 

اإلنســان وســط هــذه الكائنــات احليــة التــي تعيــش حولــه وحتيــط بــه، وأن الــذكاء االصطناعــي 

ســوف يصــل ال محالــة إلــى حيــاة اإلنســان فــي 2029، وســوف يشــكل حضــارة اإلنســان. لذلــك 

نحــن فــي حاجــة إلــى ربــط أهدافنــا التربويــة بأهــداف الــذكاء االصطناعــي قبــل أن يتجــاوز هــو 

قدراتنــا العقليــة، وتصــل تطبيقاتــه إلــى جميــع مناحــي حياتنــا. أشــارت الورقــة أيضــًا إلــى نتائــج 

البحــوث العلميــة الفســيولوجية عــن فوائــد الــذكاء االصطناعــي انــه ينبــه الوظائــف العليــا للمــخ، 

ويبرمــج اللغــة لالســتخدام، وينظــم اخلاليــا العصبيــة ويســمح لهــا بتكويــن املفاهيــم، ويتيــح توقــع 

ــى حتســني  ــة إل ــكار، باإلضاف ــى أف ــل األحــداث إل ــد وحتوي ــا والتجري املشــكالت ودرجــة تعقده

الــذات والطالقــة واإلبــداع. 

دار النقــاش علــى مــدار يومــني كاملــني حــول كيــف نعــد أطفالنــا تعليمّيــًا وتربوّيــًا للدخــول 

ــس مجــرد مســتخدمني  ــة ولي ــوع مــن الصناع ــذا الن ــي هــذا العصــر مســتفيدين ومنتجــني له ف

فحســب. وظهــرت وجهتــان مــن النظــر إحداهمــا تشــجع اإلســراع بتمكــني األطفــال مــن الدخــول 

ــى  ــا، واألخــرى يتخــوف مــن ســيطرة هــذه اآلالت الســحرية عل ــذي يجتاحن ــم ال فــي هــذا العال

تفكيــر اإلنســان وعواطفــه ووظائفــه اإلنســانية بصفــة عامــة، باإلضافــة إلــى التأثيــر علــى الهويــة 

الثقافيــة للطفــل العربــي.

كان مــن الطبيعــي أن نتســاءل: أيــن نحــن اآلن؟ ومــا االســتخدام الفعلــي لألجهــزة الرقميــة 

)الكمبيوتــر، التــاب، التلفونــات الذكيــة( لألطفــال فــي مجتمعاتنــا؟ حتــي نســتطيع أن نحــدد نوعيــة 

ــدأ مبــا  ــا، وكان مــن الطبيعــي أيضــًا أن نب ــي بالدن ــة الســائد ف التدخــل املناســب لنمــط التربي

يحــدث داخــل أســرنا ومدارســنا بالنســبة إلــى هــذا املوضــوع. 
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متَّ اختيــار عينــة عشــوائية 441 )فــردًا( مــن القاهــرة الكبــرى ميثلــون طــالب التعليــم 

ــة  ــي التربي ــراء ف ــن واخلب ــني والوالدي ــون املعلم ــني ميثل ــي، وتربوي ــوي واجلامع ــدادي والثان اإلع

وعلــم النفــس والثقافــة واإلعــالم. وجــه إليهــم خمســة اســئلة حــول التغيــر الــذي أحدثــه اســتخدام 

األطفــال لهــذه األجهــزة علــى منوهــم النفســي، ومــا االســتخدام األكثــر شــيوعًا بينهــم؟ هــل مــن 

الضــروري حتديــد العمــر والوقــت الــذي يســمح فيهمــا للطفــل باالســتخدام، وكيــف؟ وهــل يجــب 

حجــب املواقــع الضــارة، وكيــف؟

اإلطار النظري ودراسات سابقة:
شــغل موضــوع اســتخدام األطفــال لألجهــزة الرقميــة اهتمــام الباحثــني واخلبــراء فــي جميــع 

أنحــاء العالــم بعــد أن أصبــح واقعــًا منــذ العقديــن املاضيــني. واهتمــت جميــع قطاعــات البحــث 

العلمــي و اإلعــالم والثقافــة فــي املجتمــع العربــي بهــذا املوضــوع. ومبتابعــة مــا نشــر فــي العامــني 

املاضــني، جنــد أن الدراســات العلميــة التطبيقيــة فــي مجــال التعليــم التكنولوجــي أخــذت حيــزًا 

كبيــرًا مــن االهتمــام مثــل: فاعليــة برنامــج مقتــرح باســتخدام تكنولوجيــا ثالثيــة األبعــاد لتنميــة 

مهــارات التفكيــر األساســية لطفــل الروضــة مبنطقــة اجلــوف باململكــة العربيــة الســعودية )طاهــرة 

حســني عبــد اللــه، 2016(، تليهــا موضوعــات عــن التأثيــر اإليجابــي والســلبي علــى النمــو النفســي 

للطفــل مثــل: التأثيــرات املعرفيــة والوجدانيــة الســتخدام األطفــال املصريــني ملنتديــات اإلنترنــت 

ــني  ــف ب ــل: التضاي ــة مث )محمــود حســن إســماعيل، 2016(، ودور األســرة والتنشــئة االجتماعي

ــان  ــف، 2016(، وموضوعــات عــن ضــرر اإلدم ــزة يخل ــان )فاي حــدود التنشــئة ومشــكالت اإلدم

مثــل: إدمــان اإلنترنــت وعالقتــه بســمات الشــخصية املرضيــة لــدى األطفــال واملراهقــني، دراســة 

ميدانيــة فــي حلــب )محمــد قاســم عبــد اللــه، 2015(، وموضوعــات عــن تأثيــر النشــر اإللكترونــي 

علــى أدب وثقافــة األطفــال مثــل: مواقــع أدب األطفــال اإلســالمية املتاحــة علــى اإلنترنــت دراســة 

حتليليــة، )ســحر يوســف، 2016(، وموضوعــات عــن األلعــاب اإللكترونيــة املنزليــة بحيــث تكــون 

تشــاركية تنافســية أكثــر منهــا فرديــة مثــل: فاعليــة أمنــاط التنافــس باأللعــاب اإللكترونيــة 

التعليميــة فــي تنميــة الدافعيــة والتحصيــل للعمليــات احلســابية لــدى تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة 

)ماجــدة أنــور، 2017(، واحلمايــة القانونيــة للطفــل مثــل: احلمايــة اجلنائيــة للطفــل مــن االعتــداء 

اجلنســي عبــر اإلنترنــت دراســة مقارنــة، )خالــد رمضــان، 2017(.

وكمثــال علــى الدراســات التــي تقــع فــي اهتمــام هــذا البحــث، نشــير إلــى دراســة قــدري 
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ــة وتعميــق االنتمــاء( جــاء  حفنــي، )2017( وهــي بعنــوان: )دور األســرة فــي تأكيــد قيــم املواطن

فيهــا أن دور الكبــار فــي تعليــم الصغــار قــد تراجــع رمبــا ألول مــرة بعــد أن أصبــح الصغــار 

يعلمــون الكبــار بعــد انتشــار التكنولوجيــا الرقميــة، وأصبــح اإلعــالم اإللكترونــي ينافــس األســرة 

فــي التعليــم مبــا يحتــوي عليــه مــن معلومــات ســواء كانــت نزيهــة أو مغرضــة مرغوبــة أو مرفوضــة 

داخليــة أم خارجيــة، وأضــاف أن هــذا أدى إلــى خفــوت دور األب املعلــم وصعــود دور األب 

املتعلــم؛ باعتبــار ان األبنــاء يعرفــون أكثــر مــن اآلبــاء فــي مجــال البحــث اإللكترونــي حيــث أصبــح 

هنــاك مــا يســمي اآلن التعليــم الصامــت الــذي ال يحتــاج إلــى شــرح أو كالم أو حــوار. 

مثــال آخــر للبحــوث التــي اهتمــت باســتطالع رأي الوالديــن عــن موضوعــات تتعلــق 

باســتخدام أطفالهــم لإلنترنــت بحــث )نظميــة حجــازي،2017( بعنــوان: )إدراكات الوالديــن عــن 

أثــر اســتخدام األلعــاب اإللكترونيــة علــى انتشــار العنــف بــني األطفــال واملراهقــني(. متَّ اســتطالع 

رأي 150 مــن الوالديــن فــي احملافظــات الشــمالية مــن فلســطني حــول املوضــوع. أشــارت النتائــج 

إلــى أن النســبة األكبــر مــن اســتجابات الوالديــن متحــورت حــول أن األلعــاب اإللكترونيــة جعلــت 

ــم  ــر الســوية ث ــم الســلوكيات غي ــر النفســي ث ــة، يليهــا فــي الترتيــب التوت ــر عدواني األطفــال أكث

عــدم احتــرام اآلبــاء ثــم إحلــاق األذى اجلســدي بأنفســهم وخلــق حالــة مــن الفوضــى واإلربــاك 

ــف  ــاب والعن ــزاج الســيئ وتكســير األلع ــزل وامل ــات املن ــى تكســير محتوي ــل إل ــزل، واملي ــي املن ف

والعصبيــة والعنــاد وحــب الســيطرة والتملــك وتقليــد الســلوكيات العنيفــة مــع الزمــالء في املدرســة 

واالنحــراف األخالقــي وعــدم التفاعــل مــع األســرة وتقليــد اإلخــوة الصغــار لســلوكيات إخوتهــم 

الكبــار، وأن بعــض األلعــاب اإللكترونيــة تتضمــن إيحــاءات جنســية تزيــد مــن عنــف األطفــال. 

ــًا  ــي نشــرت حديث ــاالت الت ــى عــدد مــن املق ــي، متَّ االطــالع عل  وفــي مجــال اإلعــالم العرب

حتتــوي علــى معلومــات عــن الثــورة الصناعيــة الرابعــة ومؤمتــر دافــوس الــذي عقــد فــي جنيــف 

ــا  ــم ألن تكنولوجي ــي العال ــة ف ــة واالقتصــاد والصناع ــال السياس ــل )2017(، وحضــره رج ابري

املعلومــات أصبحــت جــزًءا ال يتجــزأ مــن حيــاة املجتمعــات وهــي تســتقطب ماليــني البشــر وتنمــو 

رأســّيًا بصــورة مذهلــة، وأن التحــدي الــذي يواجــه الــدول اآلن هــو كيــف نواجــه آثارهــا الســلبية، 

ــا؟  ــف نســتعد له ــا، وكي ــي مجتمعاتن ــة ف ــة والثقافي ــم التربوي ــي القي ــر ف ــف ســنتحمل التغيي وكي

ــدول العظمــي اســتطاعت أن تدخــل فــي  ــاك دواًل ليســت فــي عــداد ال )عميــش، 2017(، وأن هن

ــم الرقمــي باســتخدامات حديثــة فــي تعبيــد الطــرق والنقــل البــري واجلــوي وإطــالق  هــذا العال

منصــات لتخفيــض تكاليــف الرعايــة الصحيــة، مثــل دبــي وراونــدا والبرتغــال والبرازيــل بينمــا 



131
مجلة الطفولة والتنمية -ع 34 / 2019

رؤيــة احلكومــة املصريــة لالســتعداد لهــذه الثــورة الصناعيــة الرابعــة هــي دعــم التحــول الرقمــي 

باملؤسســات احلكوميــة حتــى 2030. )عمــاد الديــن حســني، 2017(.

عنــوان آخــر ممــا كتــب فــي اإلعــالم نشــر فــي مجلــة العربــي )2016(، اعتمــدت فيــه الكاتبــة 

ــائل  ــتخدام وس ــر اس ــن تأثي ــة ع ــة واإلجنليزي ــف األمريكي ــي الصح ــاء ف ــا ج ــص م ــى تلخي عل

التواصــل االجتماعــي ليــال علــى الصحــة العقليــة للمراهقــني، وأنهــم فــي الواليــات املتحــدة 

ــى وضــع أســس  ــاج إل ــر يحت ــل شــيء، وأن األم ــك وال يســتطيعون فع ــة يالحظــون ذل األمريكي

جديــدة لتعليــم شــخصي اجتماعــي صحــي قانونــي باملــدارس. وتختتــم الكاتبــة مقالهــا بتســاؤل: 

مــاذا نحــن فاعلــون ونحــن نعانــي مــن مشــاكل اقتصاديــة حتتــاج إلــى تنميــة قــدرات أبنائنــا التــي 

ــًا؟ )غــادة احللوانــي، 2016(. ميكــن لهــذه الوســائل أن تقضــي عليهــا نهائّي

وفــي العــدد 32، 2018 مــن مجلــة خطــوة وهــي مجلــة تربويــة موجهــة للوالديــن فــي مرحلــة 

الطفولــة املبكــرة كان ملــف العــدد مخصصــًا للطفــل والتكنولوجيــا نوقــش فيــه عــدد مــن 

ــل  ــع التواص ــي مواق ــل حتم ــوان: ه ــد بعن ــد احلمي ــرو عب ــال عم ــل: مق ــة مث ــات املهم املوضوع

ــن  ــر م ــأن الكثي ــد ب ــا تفي ــي بريطاني ــت ف ــة أجري ــى دراس ــه إل ــار في ــا؟ أش ــي أطفالن االجتماع

األطفــال وأســرهم يــزورون مواقــع التواصــل االجتماعــي، وأن 59% مــن األطفــال فــي ســن 

العاشــرة، وأن 32% فقــط مــن اآلبــاء ذكــروا أنهــم واثقــون مــن أن اســتخدام أطفالهــم لشــبكات 

ــوب  ــي )يوتي ــل االجتماع ــع التواص ــود مواق ــى جه ــار إل ــا أش ــن. كم ــي آم ــل االجتماع التواص

وفيــس بــوك وتوتيــر( حلمايــة األطفــال بــأن حــددت العمــر الــذي يســمح بــه اســتخدام األطفــال 

لهــذه املواقــع بـــ 13 ســنة وإتاحــة الفرصــة لإلبــالغ عــن تعــرض األطفــال للخطــر، إال أن معظــم 

ــة كشــفت عــن عــدم تطبيــق  ــر اإلبــالغ، كمــا أن املمارســة الفعلي املســتخدمني ال يدركــون معايي

املواقــع للمعاييــر بصرامــة. وأشــار البحــث إلــى أن منــع األطفــال مــن املشــاركة مســتحيل، لكــن 

ــب األســرة. ــر واملشــاركة مــن جان ــى مجموعــة مــن القواعــد واملعايي ــاج إل األمــر يحت

ــا،  ــدًا ألطفالن ــون مفي ــف يك ــول كي ــف احملم ــوان: الهات ــن بعن موضــوع آخــر موجــه للوالدي

أشــار إلــى إيجابيــات وســلبيات اســتخدام األطفــال للهاتــف احملمــول، وقــدم عــددًا مــن النصائــح 

للوالديــن حتــي يجنِّبــوا أطفالهــم مخاطــر االســتخدام الســيئ للهاتــف احملمــول. )محمــد عطــا، 

.)2016

هــذا باإلضافــة إلــى موضوعــات موجهــة للتربويــني واخلبــراء عــن أهميــة اســتخدام اإلنترنــت 

ــة  ــة وقصــص كرتوني ــاء ووســائل تعلمي ــاب الصم ــداًل مــن األلع ــم ألعــاب تشــاركية ب ــي تصمي ف
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هادفــة )دينــا توفيــق، 2016(، وأهميــة دمــج الكمبيوتــر مبرحلــة ريــاض األطفــال. )ســماح 

ســليمان، 2016(.

ــدوة أقامتهــا  ــدت فــي مــارس 2018 ن ــة أيضــًا باملوضــوع؛ فعق اهتمــت املؤسســات الثقافي

جلنــة ثقافــة الطفــل باملشــاركة مــع جلنــة النشــر والكتــاب باملجلــس األعلــى للثقافــة بعنــوان: أدب 

ــن  ــروف ع ــال املع ــب األطف ــاروني كات ــوب الش ــا يعق ــي حتــدث فيه ــر اإللكترون ــال والنش األطف

الشــركات متعــددة اجلنســيات التــي تنشــر كل ســتة أشــهر تطبيقــات جديــدة فــي مجــال النشــر 

الرقمــي املعلوماتــي، وتشــجع الشــباب علــى تغييــر مــا لديهــم مــن أجهــزة وجتنــي مــن وراء ذلــك 

األمــوال الطائلــة، وال تهتــم مبــا ينشــر عــن مخاطــر االســتخدام املســتمر لألجهــزة والشاشــات 

الرقميــة خصوصــًا بالنســبة إلــى األعمــار الصغيــرة. وأضــاف أن الالفــت أن الــدول التــي تــروج 

لهــذه التطبيقــات تهتــم بتوعيــة الوالديــن بأهميــة إبعــاد األطفــال عــن شاشــات األجهــزة الرقميــة 

حتــي ســن 12 ســنة، وأشــار إلــى أن اجلمعيــة األمريكيــة لطــب األطفــال أصــدرت قائمــة بالعمــر 

املســموح فيــه للطفــل أن بتعــرض لشاشــات التلفزيــون أو املوبايــل أو ألعــاب الفيديــو كمــا يلــي: 

ألعاب الفيديواملوبايلالتلفزيوناملدةالعمر

ال يسمحال يسمحال يسمحال يسمححتي سنتان

ال يسمحال يسمحنعمساعة من 5-3

ال يسمحنعمنعمساعتانمن 12-6 

نصف ساعةنعم نعمساعتانمن 18-12 

ــد إعــداد  ــى أي موقــع رقمــي عن ــذ بعــدم الرجــوع إل ــة التالمي ــزم املــدارس األمريكي كمــا تل

ــبكة  ــى الش ــات عل ــن املعلوم ــني م ــني املالي ــود مالي ــن وج ــم م ــى الرغ ــنة، عل ــال الس ــوث أعم بح

ــث  ــد البح ــًا لقواع ــة وتطبيق ــة العلمي ــًا للدق ــة ضمان ــب املوثق ــى الكت ــط إل ــوع فق ــة، والرج العاملي

العلمــي. وأشــار إلــى مــا جــاء فــي البحــوث الفســيولوجية احلديثــة مــن ضــرورة تشــغيل حــواس 

الســمع والبصــر باالســتماع إلــى القصــص املســموعة واملقــروءة خصوصــًا فــي مرحلــة الطفولــة 

ــل  املبكــرة. وأن املــخ البشــري يكــون مهيــأ منــذ امليــالد الســتقبال تنبيهــات احلــواس، وإذا لــم تفعَّ

هــذه اخلاصيــة حنــي ســن ثمانــي ســنوات تضمــر وتنقــص كفاءتهــا لتصــل إلــى 20% فقــط متامــًا 

ــًا. )يعقــوب الشــاروني، 2018(. مثــل العضــالت التــي يهمــل تدريبهــا عملّي
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وهكــذا نالحــظ أن الدراســات والبحــوث االكادمييــة واإلعــالم والثقافــة فــي بالدنــا العربيــة 

واكبــت االهتمــام العاملــي باملوضــوع، إال أن مــا نالحظــه هــو اســتمرار الشــكوى مــن التأثيــرات 

الضــارة لالســتخدام. 

أمــا بالنســبة إلــى الدراســات والبحــوث األجنبيــة فــي الســنوات األخيــرة فنشــير إلــى أطروحة 

ســت ألهميــة الــدور التربــوي للوالديــن فــي متابعــة اســتخدام  دكتــوراه فــي جامعــة هــوجن كــوجن ُكرِّ

Cyber- :ــوان ــوادي واملقاهــي وهــو بعن ــة فــي الن ــت مــن خــالل املراكــز املختلف ــال لإلنترن األطف

Parenting: Internet Benefits، Risks and Parenting Issues كان هــدف البحــث هــو 

ــن بالرضــا عــن جهودهــم ملســاعدة  ــي إحســاس الوالدي ــر ف ــي تؤث ــة الت ــد العوامــل املختلف حتدي

األبنــاء مــن 6-17 ســنة فــي حســن االســتفادة مــن اإلنترنــت وتقليــل املخاطــر التــي يتعرضــون 

لهــا. أجــرَي البحــث علــى 2597 أســرة. أشــارت النتائــج إلــى أنــه علــى الرغــم مــن الفوائــد الهائلــة 

ــث يســهل دخــول  ــر حي ــى حــد كبي ــة إل ــر خاضــع للرقاب ــه غي ــت فإن ــال لإلنترن الســتخدام األطف

األطفــال عليــه فــي املــدارس واملنــازل واملكتبــات العامــة واملقاهــي والهواتــف احملمولــة؛ ممــا يجعــل 

األطفــال يدخلــون علــى مواقــع غيــر مناســبة تعرضهــم لإليــذاء مــن قبــل الغربــاء، باإلضافــة إلــى 

اســتغاللهم فــي مــواد إباحيــة. وتوصــي الدراســة بضــرورة التدخــل احمللــي والدولــي ملواجهــة هــذا 

اخلطــر. كمــا أشــار إلــى أن الوالديــن األكثــر تعليمــًا كانــوا أقــرب إلــى تبنــي أســلوب مشــاركة 

ــع  ــل م ــي التعام ــال ف ــلوكيات األطف ــه س ــى توجي ــر عل ــت؛ ممــا يوث ــطة اإلنترن ــي أنش ــاء ف األبن

اإلنترنــت، وتــزداد املخاطــر كلمــا كان األبنــاء أكثــر معرفــة مــن والديهــم بالنســبة إلى اســتخدامات 

)YU CHEUNG WONG: 2011( .اإلنترنــت

ــدي  ــل الوال ــاء لصــور التدخ ــن واألبن ــن إدراكات الوالدي ــران ع ــي إي ــرَي ف ــر أج ــث آخ بح

 The بعنــوان:  الوالديــة، وهــو  التربيــة  فــي ضــوء أســاليب  لإلنترنــت  الســتخدام األطفــال 

 relationship between internet parenting styles and internet usage of children

and adolescents، متَّ اســتطالع رأي 1289 تلميــذًا تتــراوح ســنهم بــني 9-17 ســنة فــي إحــدى 

املناطــق الشــمالية بإيــران، كمــا أجريــت مقابــالت 20 مــن اآلبــاء و23 مــن األبنــاء فــي دراســة 

متعمقــة. كانــت أهــم النتائــج تشــير إلــى مــا يأتــي: 

- استخدام األطفال لإلنترنت له عالقة بنمط التربية السائد في األسرة.

 - يعتقد اآلباء أن األبناء أكثر معرفة باإلنترنت؛ ولذلك فهم يستطيعون حماية أنفسهم.

- 53% مــن اآلبــاء احلازمــني يســمحون بأقــل مــن ســاعة الســتخدام اإلنترنــت يوميــًا، و52% مــن 
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اآلبــاء الذيــن ال يتدخلــون ينفــق أبناؤهــم أكثــر مــن أربــع ســاعات يومّيــًا.

- استخدام األبناء لإلنترنت يتأثر بدرجة العالقة باألقران.

- األم املتعلمــة تعليمــًا عاليــًا تراقــب وتشــارك أكثــر مــن األب فــي درجــة التعليــم نفســها ؛ ألنهــا 

متواجــدة أكثــر مــن األب وتضــع القواعــد وتراقــب تنفيذهــا.

- إدراك الوالدين لنمط تدخلهم يختلف عن إدراك األبناء لهذا التدخل كما يتضح فيما يأتي:

األبناء األكبراآلباء

ال تدخلحازم

متساهلمتساهل

متسلطمتسلط

األطفــال الذيــن يتعرضــون للنمــط املتســاهل أو عــدم التدخــل ينفقــون وقتــًا أطول مــع اإلنترنت،   -

ــاء  ــدون ان األبن ــم يعتق ــم ألنه ــاء عليه ــة اآلب ــل رقاب ــد ســن 12 ســنة تق ــال بع ــا أن األطف كم

يعرفــون فــي اســتخدامات النــت أكثــر منهــم

- هنــاك فــروق دالــة بــني إدراك الذكــور واالنــاث للتدخــل الوالــدي فبينمــا كانــت النســبة األعلــى 

للنمــط الوالــدي الســائد بالنســبة إلــى اإلنــاث هــي احلــزم، كانــت النســبة األعلــى بالنســبة إلــى 

الذكــور هــي عــدم التدخــل، وقــد ذكــر الباحــث فــي تفســيره لالختــالف بــني الذكــور واإلنــاث 

فــي إدراك النمــط الوالــدي للتدخــل أن املجتمــع اإليرانــي يعامــل األنثــى بطريقــة تســلطية أكثــر 

مــن الذكــور حســب املــوروث الثقافــي للمجتمــع؛ باعتبــار األنثــى انفعاليــة وضعيفــة واعتماديــة 

أكثــر مــن الذكــر؛ ولذلــك يضعــون لهــا الكثيــر مــن القواعــد الســلوكية بالقيــاس إلــى الذكــور.

الفوائــد واملضــار التــي ذكرهــا الوالــدان تختلــف عــن تلــك التــي ذكرهــا التالميــذ كمــا يتضــح   -

فيمــا يلــي:

التلفزيوناملدةاالستجابات

الفوائد

سهولة احلصول على املعلومات

التواصل مع األصدقاء

توفير الوقت 

تسهيل الروتني اليومي

معلومات تفيد النمو الشخصي

تبادل املعلومات

احلصول على معلومات 

ارشادية من اخلبراء.

معرفة املصادر املختلفة 

للمعلومات
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املضار

اإلدمان والعزلة والوحدة

ضياع الوقت

مشاكل بصرية

املعلومات قد تكون غير دقيقة

املعلومات الشخصية قد تكون 

غير آمنة

سهولة الكشف عن املواقع 

التي استخدمها

املتابعة عن بعد

محتوي احلديث غير آمن

اقتراحــات الوالديــن ألشــكال التدخــل لترشــيد اســتخدام األبنــاء لإلنترنــت: زيــادة األنشــطة   -

االجتماعيــة مــع األبنــاء، حتديــد الوقــت، التحذيــر وتوضيــح املخاطــر، اســتخدام البرمجيــات 

التــي تغلــق أو متنــع املواقــع الضــارة مــن الدخــول علــى األجهــزة التــي فــي متنــاول االطفــال.

املصــادر التــي يرجــع إليهــا الوالــدان للحصــول علــى املعلومــات عــن فوائــد أو مضــار اإلنترنــت   -

ــون،  ــالم )التلفزي ــر وســائل اإلع ــت، عب ــى الن ــات عل ــال: معلوم ــة االطف وســبل التدخــل حلماي

املقــاالت والكتــب، نصائــح اخلبــراء(.

-   كيفية التصرف عندما حتدث مشكلة لألبناء:

 

األبناء األكبراآلباء

اللجوء للوالدينفحص أنشطة الطفل على اإلنترنت

اللجوء لألصدقاءمراجعة تواصله مع اآلخرين

املجهود الشخصيمراقبة اللغة التي يستخدمها الطفل

 فــي اخلتــام، أشــار الباحــث إلــى أن هــذه النتائــج ال ميكــن تعميمهــا؛ ألنهــا تخــص املنطقــة 

اجلغرافيــة التــي ســحبت منهــا العينــة، وأن األمــر يحتــاج إلــى تطبيقــه فــي ثقافــات فرعيــة أخــرى 

.)Hasan Ozgur: 2016( .داخــل الدولــة وبحــوث مقارنــة مــع دول أخــرى

 Health-Related Internet Use by Children and بعنــوان:  أخــرى  دراســة  فــي 

Adolescents: Systematic Review بكليــة التمريــض بجامعــة بيفالــو بالواليــات املتحــدة 

األمريكيــة، قــام بفحــص بدراســة إحصائيــة لـــ 19 موقعــًا فــي كل مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

ــال والشــباب  ــن اســتخدام األطف ــا والســودان ع ــدا ونيجيري ــدا وإســرائيل وأوغن ــرا وكن وإجنلت

حتــي ســن 24 ســنة لإلنترنــت فــي البحــث عــن معلومــات تتعلــق بالصحــة، أشــارت النتائــج إلــى 
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أن األطفــال واملراهقــني كانــوا يبحثــون عــن معلومــات جنســية ومعلومــات عــن الصحــة العقليــة، 

أكثــر وأوصــت الدراســة بضــرورة توفيــر معلومــات علميــة بعيــدة عــن اإلباحيــة تتناســب مــع قيــم 

املجتمعــات ومــع احتياجــات املرحلــة العمريــة، حتــى ال يتعــرض األطفــال بحكــم شــغفهم باملعرفــة 

 )Euphie Park, 2018( .ــة ــزودوا مبعلومــات عــن ســبل الوقاي للمخاطــر كمــا يجــب أن ي

 Using the Internet as a :وهنــاك دراســة أخــرى تناولــت املوضــوع نفســه، بعنــوان

source of information and support: a discussion paper term conditions، أشــارت 

ــة  ــع اخلاص ــى املواق ــم عل ــة دخوله ــال نتيج ــا األطف ــرض له ــن أن يتع ــي ميك ــر الت ــى املخاط إل

باملعلومــات الصحيــة وضعــف األطفــال والشــباب أمــام الكثيــر مــن املعلومــات غبــر الصحيحــة، 

وأكــدت علــى أهميــة التواصــل املباشــر مــع األطفــال الذيــن لديهــم مشــاكل صحيــة ووالديهــم مــن 

خــالل مراكــز الرعايــة األوليــة باملــدارس وتشــجيعهم علــى التواصــل مــع أقرانهــم الذيــن يعانــون 

 Gaudi( .مــن املــرض نفســه، وتوعيتهــم بفوائــد ومخاطــر احلصــول علــى معلومــات مــن اإلنترنــت

.)Hewitt-Taylor, 2015

ومــن البحــوث التــي أجريــت منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات لكنهــا تقــع فــي اهتمــام البحــث 

احلالــي، بحــث ميدانــي عــن إمكانيــة بــث برامــج تعليميــة عبــر التلفزيــون احمللــي بعنــوان: 

 Investigatingth Perceptionsand Behaviors of Elementary Students and Teachers

When Internet Access Is Universal علــى ســبع مــدارس، شــارك فيهــا 400 تلميــذ ومثلهــم 

مــن املعلمــني الذيــن لديهــم اتصــال منزلــي باإلنترنــت، كان الهــدف منــه معرفــة فوائــد اســتخدام 

اإلنترنــت فــي بــث البرامــج التعليميــة بالنســبة إلــى املعلــم والتلميــذ، وكانــت اســتجابات املعلمــني 

تتمحــور حــول أن هــذا ســاعدهم علــى حتضيــر الــدروس، وذكــر الطــالب أن ذلــك ســاعدهم علــى 

أداء الواجبــات وزيــادة التحصيــل. إال أنهــم أشــاروا إلــى صعوبــات تتعلــق بســهولة الدخــول علــى 

 )Hinson, Janice M: 2005( .اإلنترنــت مــن خــالل التلفزيــون

 A study of female characteristics and images in بحــث آخــر أجــرَي فــي اليابــان

ــة التــي يســتخدمها األطفــال  ــى فــي األلعــاب اإللكتروني home video games مــن صــورة ألنث

فــي املنــازل مت فحــص 63 لعبــة جــرى إنتاجهــا فــي الثالثــني ســنة الســابقة علــى إجــراء البحــث 

جــاءت فيهــا القــراءة والكتابــة اإللكترونيــة وتنميــة القــدرات املعرفيــة باإلضافــة إلــى مهــارات التآزر 

البصــري املكانــي، إال أن املوضوعــات والصــور والشــخصيات فــي هــذه األلعــاب موجهــة للذكــور؛ 

 )Apple, 3003( .ممــا قلــل مــن اســتخدام اإلنــاث لهــذه األلعــاب ألنهــا ال تدخــل فــي اهتماماتهــن
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الفروض: 
هناك فروق ذات داللة بني استجابات التربويني واستجابات الطالب لصالح التربويني.  .1

ــون  ــن ال يعول ــتجابات الذي ــني اس ــااًل وب ــون أطف ــن يعول ــتجابات الذي ــني اس ــروق ب ــاك ف هن  .2

لصالــح الذيــن يعولــون. 

ليست هناك فروق بني استجابات الذكور واإلناث في كل من عينتي التربويني والطالب.  .3

املنهج واإلجراءات: 
اســتخدم فــي هــذه الدراســة املنهــج الوصفــي ومنهــج حتليــل املضمــون ملناســبتهما ألهــداف 

البحث. 

ــالب  ــل الط ــرى متث ــرة الكب ــكان القاه ــن س ــوائية م ــة عش ــار عين ــة: مت اختي ــف العين وص

واملعلمــني والوالديــن واخلبــراء، عددهــم 441 فــردًا، مــن التربويــني العــدد: 194 والطــالب العــدد: 

ــة. ــرات الدميوغرافي ــًا للمتغي ــة طبق ــع العين ــى يوضــح توزي 297. واجلــدول التال

جدول رقم )1(
توزيع العينة طبقا للمتغيرات الدميوغرافية

احلالة االجتماعيةالنوعالتعليمالسناملهنة 

اقل من 247طالب

15

في مراحل 47

التعليم

غير 144ذكر247

متروج

306

شهادة 15187-8520معلمون

متوسطة

متزوج وال 297أنثي12

يعول

47

شهادة 20207-50 109خبراء

جامعية 

وأعلي

متزوج --182

ويعول

88

441املجموع441املجموع441املجموع441املجموع441املجموع
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األداة وإجراءات التطبيق: تكونت أداة البحث من خمسة أسئلة كما يلي:
س 1: ما التغير الذي أحدثته أجهزة )املوبايل، التاب، الالب توب، الكمبيوتر، اإلنترنت( 

يف حياة اطفالنا؟ 
تغير سلبي ) ( تغير إيجابي ) (   

ملاذا؟ ملاذا؟    

س 2:  ما االستخدام األكثر شيوعًا بني األطفال؟
) ( األلعاب الفردية  

) ( األلعاب اجلماعية  

) ( االكتشاف دون هدف محدد 

) ( التواصل مع األصدقاء  

) ( تعلم مهارة معينة  

) ( احلصول على املعلومات 

س 3: هل تري أنه يجب حتديد العمر الذي يسمح فيه للطفل باستخدام هذه األجهزة؟
ال ) ( نعم ) (  

ملاذا؟ ملاذا؟  

س 4: هل تري أنه يجب ترشيد وقت استخدام األطفال لهذه األجهزة؟
ال ) ( نعم ) (    

ملاذا؟   ملاذا؟     

س 5: هل تري غلق بعض املواقع التي قد تضر باألطفال؟
ال ) ( نعم ) ( 

ملاذا؟ ملاذا؟ 

في حالة نعم: كيف؟ 

إجراءات التطبيق:
متَّ تدريــب عــدد مــن طالبــات الدراســات العليــا بكليــة التربيــة للطفولــة املبكــرة علــى املطلــوب 
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ــى  ــوب بالنســبة إل ــي: أن املطل ــد عل ــق، والتأكي ــات وإجــراءات التطبي ــار العين ــى اختي بالنســبة إل

األســئلة اللفظيــة هــو اإلجابــة فــي نقــاط دون إســهاب وبــأي طريقــة مــن طــرق التعبيــر حتــي ولــو 

باللغــة العاميــة. املهــم وضــوح اخلــط، وعــدم تــرك االســتطالع مــع املفحــوص ضمانــًا لعــدم تضييع 

الوقــت فــي الذهــاب اليــه مــرة اخــري مــع التأكــد مــن مراجعــة البيانــات األساســية و اإلجابــة عــن 

جميــع األســئلة عنــد اســتالم األوراق.

إجراءات تحليل البيانات: 
متَّ تفريــغ البيانــات الرقميــة واســتخراج النســب املئويــة واســتخدام كا2 لتحديــد داللــة الفروق 

بــني النســب. أمــا االســتجابات اللفظيــة فقــد متَّ حتليلهــا باســتخدام منهــج حتليــل املضمون.

النتائج:
ــة بــني اســتجابات الطــالب واســتجابات  ــاك فــروق ذات دالل ــج الفــرض األول: هن أواًل: نتائ

املعلمــني واخلبــراء فــي اجتــاه املعلمــني واخلبــراء.

جدول رقم )2(
الفروق بني الطالب والتربويني يف اإلجابة عن السؤال األول:

مــا التغيــر الــذي أحدثــه اســتخدام أجهــزة املوبايــل، التــاب، الــالب تــوب، الكمبيوتــر، اإلنترنت 

علــى األطفال؟

العينة

اإلجابة

اختبار النسباجلملةمعلمون وخبراءطالب

الداللةZ%ك%ك%ك

10341.75327.315635.43.20.01تغير إيجابى

10341.710554.120847.22.60.01تغير سلبى

تغير سلبى وتغير 

إيجابى

4116.63618.67717.50.5x

247100.0194100.0441100.0املجموع

كا2= 10.1 ** 

تشــير النتائــج إلــى وجــود فــروق ذات داللــة فــي نســب مــن اختيــار تغيــر إيجابــي فــي عينتــي 

الطــالب والتربويــني فــي اجتــاه الطــالب )41.7\27.3( ومــن اختــار تغيــرًا ســلبيًا فــي اجتــاه 

التربويــني )41.7\54.1(. وليســت هنــاك فــروق بــني العينتــني بــني مــن اختــار كلتــا االســتجابتني 

ســلبي\ وإيجابــي معــًا.
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جدول )3(
الفروق بني الطالب والتربويني يف اإلجابة عن السؤال الثاني:

ما هو االستخدام األكثر شيوعًا بني األطفال ؟

العينة

اختبار النسباجلملةمعلمون وخبراءطالب

الداللةالداللةZ%ك%ك%

8735.214172.722851.78.50.01األلعاب الفردية

10542.55427.815936.13.30.01األلعاب اجلماعية

االكتشاف دون هدف 

محدد
7229.17237.114432.71.8X

12149.07639.219744.72.10.05التواصل مع األصدقاء

4518.22110.86615.02.20.05تعلم مهارة معينة

احلصول على 

املعلومات
5823.53417.59220.91.6X

247194441املجموع

تشــير نتائــج اجلــدول إلــى وجــود فــروق ذات داللــة فــي نســب مــن اختــار: األلعــاب الفرديــة 

فــي اجتــاه التربويــني )35.2 \72.7(، واجلماعيــة فــي اجتــاه الطــالب )42.5 \27.8(، 

والتواصــل مــع األصدقــاء فــي اجتــاه الطــالب )49.0\39.2(، وتعلــم مهــارة معينــة فــي اجتــاه 

الطــالب )18.2\10.8(. وال توجــد فــروق بــني اختيــار االكتشــاف مــن دون هــدف واحلصــول 

علــى املعلومــات. 

جدول رقم )4(

الفروق بني الطالب والتربويني في اإلجابة عن السؤال الثالث:

هل ترى أنه يجب حتديد العمر الذي يسمح فيه للطفل باستخدام هذه األجهزة ؟

 العينة

اإلجابة

اختبار النسباجلملةمعلمون وخبراءطالب

الداللةZ%ك%ك%ك

21687.416484.538086.20.9Xنعم

3112.63015.56113.80.9Xال

247100.0194100.0441100.0املجموع

X 0.8 =2كا
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يشــير اجلــدول إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة بــني العينتــني فيمــا يخــص اإلجابــة بنعــم 

)حتديــد العمــر( و اإلجابــة بــال )عــدم حتديــد العمــر(. 

جدول رقم )5(

الفروق بني الطالب والتربويني في اإلجابة عن السؤال الرابع:

هل ترى أنه يجب ترشيد وقت استخدام األطفال لهذه األجهزة ؟

 العينة

اإلجابة

اختبار النسباجلملةمعلمون وخبراءطالب

الداللةZ%ك%ك%ك

22992.718997.441894.82.30.05نعم

187.357.37.3235.22.30.05ال

247100.0194100.0441100.0املجموع

كا2= 4.9 *        

يشــير اجلــدول إلــى وجــود فــروق عنــد مســتوي 0.05 بــني الطــالب والتربويــني بالنســبة إلــى 

االســتجابة نعــم لترشــيد الوقــت فــي اجتــاه التربويــني )92.7 \97.4 ( وبالنســبة إلى االســتجابة 

ال لعــدم ترشــيد الوقــت فــي اجتــاه التربويــني )7.3 \7.37 (. 

جدول رقم )6(

الفروق بني الطالب والتربوين في اإلجابة عن السؤال اخلامس:

هل تري غلق بعض املواقع التي قد تضر باألطفال ؟

 العينة

اإلجابة

اختبار النسباجلملةمعلمون وخبراءطالب

الداللةZ%ك%ك%ك

20683.418092.838687.53.10.01نعم

4116.6147.25512.53.10.01ال

247100.0194100.0441100.0املجموع

كا2= 8.8 **        

يشــير اجلــدول إلــى وجــود فــروق ذات داللــة عنــد مســتوي 0.01 بالنســبة إلــى املوافقــة علــى 

غلــق بعــض املواقــع الضــارة باألطفــال فــي اجتــاه التربويــني )83.4 \)92.8(، وبالنســبة إلــى 

عــدم املوافقــة فــي اجتــاه الطــالب )16.6\7.2(. 
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ثانيًا: نتائج الفرض الثاني: ليست هناك فروق ذات داللة بني نتائج الذكور ونتائج 
اإلناث

جدول رقم )7(

الفروق بني استجابات الذكور واستجابات اإلناث على السؤال االول: 

ما التغير الذي احدثته أجهزة املوبايل،التاب، الالب توب في حياة أطفالنا؟

العينة

اإلجابة

اختبار النسباجلملةإناثذكور

الداللةZ%ك%ك%ك

4557.05834.510341.73.40.01تغير إيجابى

2430.47947.010341.72.60.01تغير سلبى

تغير سلبى وتغير 

إيجابى

1012.73118.54116.61.2X

79100.0168100.0247100.0املجموع

كا2= 11.1 **        

يشــير اجلــدول إلــى وجــود فــروق ذات داللــة عنــد مســتوي 0.01 بالنســبة إلــى االســتجابة 

ــي اجتــاه  ــر ســلبي ف ــى تغي ــور ،)34.5 \ 57.0( وبالنســبة إل ــي اجتــاه الذك ــي ف ــر إيجاب تغي

اإلنــاث )30.4\47.0(، وليســت هنــاك فــروق بــني العينتــني بــني مــن اختــار كلتــا االســتجابتني 

ســلبي\ وإيجابــي معــًا. 

جدول رقم )8(

الفروق بني استجابات الذكور واستجابات اإلناث على السؤال الثاني:

ما االستخدام األكثر شيوعًا بني األطفال ؟

العينة

اإلجابة

اختبار النسباجلملةإناثذكور

الداللةZ%ك%ك%ك

1417.77343.58735.234.50.01األلعاب الفردية

4354.46236.910542.52.60.01األلعاب اجلماعية

االكتشاف دون هدف 

محدد
1417.75834.57229.13.00.01

4253.27947.012149.00.9Xالتواصل مع األصدقاء
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1417.73118.54518.20.1Xتعلم مهارة معينة

2126.63722.05823.50.8Xاحلصول على املعلومات

79168247املجموع

تشــير النتائــج فــي هــذا اجلــدول إلــى وجــود فــروق ذات داللــة عنــد مســتوي 0.01 بالنســبة 

إلــى األلعــاب الفرديــة فــي اجتــاه اإلنــاث )17.7\ 35.23( واأللعــاب اجلماعيــة فــي اجتــاه الذكــور 

)54.4 \36.9( واالكتشــاف دون هــدف فــي اجتــاه اإلنــاث )17.7\34.5(، وال توجــد فــروق بني 

العينتــني بالنســبة إلــى التواصــل مــع األصدقــاء وتعلــم مهــارة معينــة واحلصــول علــى املعلومــات. 

جدول رقم )9(

الفروق بني استجابات الذكور واستجابات اإلناث على السؤال الثالث:

هل ترى أنه يجب حتديد العمر الذي يسمح فيه للطفل باستخدام هذه األجهزة ؟

العينة

اإلجابة

اختبار النسباجلملةإناثذكور

الداللةZ%ك%ك%ك

6379.715391.121687.42.30.05نعم

1620.3158.93112.62.30.05ال

79100.0168100.0247100.0املجموع

كا2= 6.3 *        

يشــير اجلــدول إلــى وجــود فــروق ذات داللــة عــن مســتوى 0.05 بالنســبة إلــى االســتجابة نعــم 

فــي اجتــاه اإلنــاث )79.7\91.1( وبالنســبة إلى االســتجابة ال في اجتاه الذكــور )20.3\8.9(.

جدول رقم )10(

الفروق بني استجابات الذكور واستجابات اإلناث على السؤال الرابع:

هل تري انه يجب ترشيد وقت استخدام األطفال لهذه األجهزة ؟

العينة

اإلجابة

اختبار النسباجلملةإناثذكور

الداللةZ%ك%ك%ك

7088.615994.622992.71.5Xنعم

911.495.4187.31.5Xال

79100.0168100.0247100.0املجموع

         X 2.9 =2كا
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يشــير اجلــدول إلــى عــدم وجــود فــروق بــني الذكــور واإلنــاث بالنســبة إلــى االســتجابة نعــم 

ــد وقــت االســتخدام. ــى حتدب واالســتجابة ال بالنســبة إل

جدول رقم )11(

الفروق بني استجابات الذكور واستجابات اإلناث على السؤال اخلامس:

هل ترى غلق بعض املواقع التي قد تضر باألطفال ؟

العينة

اإلجابة

اختبار النسباجلملةإناثذكور

الداللةZ%ك%ك%ك

6582.314183.920683.40.3Xنعم

1417.72716.14116.60.3Xال

79100.0168100.0247100.0املجموع

        X 0.1 =2كا

تشــير النتائــج إلــى عــدم وجــود فــروق بــني الذكــور واإلنــاث بالنســبة إلــى االســتجابة نعــم، 

واالســتجابة ال بالنســبة إلــى غلــق بعــض املواقــع الضــارة. 

ثالثًا: نتائج الفرض الثالث:هناك فروق بني استجابات الذين يعولون أطفااًل وبني 
استجابات الذين ال يعولون يف اتجاه املتزوجني ويعولون.

جدول رقم )12(

الفروق بني من ال يعول وبني من ال يعول بالنسبة إلى السؤال االول:

ما التغير الذي أحدثته أجهزة املوبايل،التاب، الالب توب في حياة أطفالنا؟

احلالة االجتماعية

اإلجابة

اختبار النسباجلملةمتزوج ويعولال يعول

الداللةZ%ك%ك%ك

2826.42528.45327.30.3Xتغير إيجابى

6157.54450.010554.11.1Xتغير سلبى

تغير سلبى وتغير 

إيجابى

1716.01921.63618.61.0X

106100.088100.0194100.0املجموع

        1.4 X =2كا
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تشــير نتائــج اجلــدول إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة بالنســبة إلــى االســتجابات الثــالث 

فــي العينتــني. 

جدول رقم )13( 

الفروق بني من ال يعول وبني من ال يعول بالنسبة إلى السؤال الثاني:

ما االستخدام األكثر شيوعًا بني األطفال ؟

احلالة االجتماعية

اإلجابة

اختبار النسباجلملةمتزوج ويعولال يعول

الداللةالداللةZ%ك%ك%

7974.56270.514172.70.6Xاأللعاب الفردية

2826.42629.55427.80.5Xاأللعاب اجلماعية

االكتشاف دون 

هدف محدد
4643.42629.57237.12.00.05

التواصل مع 

األصدقاء
3835.83843.27639.21.0X

65.71517.02110.82.50.05تعلم مهارة معينة

احلصول على 

املعلومات
1615.11820.53417.51.0X

10688194املجموع

تشــير نتائــج اجلــدول إلــى وجــود فــروق ذات داللــة بالنســبة إلــى االكتشــاف بــدون هــدف فــي 

ــم مهــارة معينــة فــي اجتــاه يعــول )5.7\17.0(،  اجتــاه عينــة ال يعــول )43.4\ 29.5(، وتعل

وعــدم وجــود فــروق فــي باقــي االســتجابات.

جدول رقم )14(

الفروق بني من ال يعول وبني من ال يعول بالنسبة إلى السؤال االثالث:

هل ترى أنه يجب حتديد العمر الذي يسمح فيه للطفل باستخدام هذه األجهزة ؟

احلالة االجتماعية

اإلجابة

اختبار النسباجلملةمتزوج ويعولال يعول

الداللةZ%ك%ك%ك

9185.87383.016484.50.6Xنعم

1514.21517.03015.50.6Xال

106100.088100.0194100.0املجموع

        X 0.3 =2كا
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تشــير نتائــج اجلــدول إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة بــني العينتــني بالنســبة إلــى ضــرورة 

حتديــد العمــر الــذي يســمح فيــة للطفــل باســتخدام األجهــزة الرقميــة.

جدول رقم )15(

الفروق بني متزوج وال يعول وبني متزوج ويعول بالنسبة إلى السؤال الرابع:

هل تري أنه يجب ترشيد وقت استخدام األطفال لهذه األجهزة ؟

احلالة االجتماعية

اإلجابة

اختبار النسباجلملةمتزوج ويعولال يعول

الداللةZ%ك%ك%ك

10195.388100.018997.42.30.05نعم

54.700.052.62.30.05ال

106100.088100.0194100.0املجموع

كا2= 4.3 *        

تشــير نتائــج اجلــدول إلــى وجــود فــروق ذات داللــة عنــد مســتوي 0.05 بالنســبة إلــى 

االســتجابة نعــم فــي اجتــاه املتــزوج ويعــول، واالســتجابة ال فــي اجتــاه اليعــول )95.3\100.0(. 

جدول رقم )16(

الفروق بني متزوج وال يعول ومتزوج ويعول بالنسبة إلى السؤال اخلامس:

هل تري غلق بعض املواقع التي قد تضر باألطفال ؟

احلالة االجتماعية

اإلجابة

اختبار النسباجلملةمتزوج ويعولال يعول

الداللةZ%ك%ك%ك

10094.38090.918092.80.9Xنعم

65.789.1147.20.9Xال

106100.088100.0194100.0املجموع

        X 0.8 =2كا

ــم،  ــى االســتجابة نع ــبة إل ــة بالنس ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ــى ع ــج اجلــدول إل تشــير نتائ

واالســتجابة ال فــي العينتــني.

مناقشة النتائج:
بالنظــر إلــى النتائــج الســابقة، يالحــظ أن اآلراء بالنســبة إلــى اســتخدام األطفــال لألجهــزة 
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الرقميــة تشــير إلــى أن اجلميــع ســواء الطــالب أو التربويــني لديهــم معلومــات كافيــة عمــا يتــداول 

ــى  ــبة إل ــة بالنس ــزة الرقمي ــلبي لألجه ــي أو الس ــتخدام اإليجاب ــى االس ــبة إل ــالم بالنس ــي اإلع ف

األطفــال، إال أنهــا تكــون غيرمحســومة ومتــرددة ومتضاربــة بالنســبة إلــى االســتجابات اللفظيــة 

التــي تســال عــن ملــاذا وكيــف. 

مــن أمثلــة ذلــك: بينمــا تــرى النســبة األكبــر مــن التربويــني واإلنــاث أن اســتخدام األطفــال 

لألجهــزة الرقميــة لــه تأثيــر ســلبي، تــري النســبة األكبرمــن الطــالب والذكــور أن لــه تاثيــرًا إيجابّيًا. 

وقــد اتضــح عــدم احلســم بالنســبة إلــى االســتجابات اللفظيــة، فقــد كانــت النســبة األعلــي 

لالســتجابات علــى الســؤال األول للتربويــني أن اســتخدام األطقــال لهــذه األجهــزة لــه ثأثيــر إيجابي 

علــى النمــو النفســي للطفــل ألنــه ينمــي املهــارات الذهنيــة 49%، بينمــا كانــت النســبة األعلــى فــي 

االســتجابات اللفظيــة للعينــة نفســها تــرى أن لهــا تاثيــرًا ســلبّيًا علــى النمــو النفســي 61 %. 

والشــيء نفســه بالنســبة إلــى االســتخدام األكثــر شــيوعًا بــني األطفــال، فبينما يــري التربويون 

ــرون إنهــا  ــة، جنــد الطــالب والذكــور ي ــر شــيوعًا هــي األلعــاب الفردي ــاث أن األلعــاب األكث واإلن

األلعــاب اجلماعيــة. وتــرى عينــة املتزوجــني ويعولــون أطفــااًل أن االســتخدام األكثــر شــيوعًا هــو 

تعلــم مهــارة معينــة، بينمــا يــري مــن ليــس لديــه أطفــال أنــه االكتشــاف دون هــدف محــدد.

وبالنســبة إلــى حتديــد العمــر الــذي يســمح فيــه للطفــل باســتخدام هــذه األجهــزة لــم حتســم 

عينــة الطــالب والتربويــون وعينــة املتزوجــني ويعولــون أوال يعولــون حتديــد العمــر أو عــدم حتديــده، 

وتــرى اإلنــاث حتديــد العمــر بينمــا يــرى الذكــور عــدم التحديــد.

ــون مــرة بنعــم  ــث أجــاب التربوي ــد وقــت االســتخدام؛ حي ــى حتدي واألمــر نفســه بالنســبة إل

ومــرة بــال. بينمــا مــن لديهــم أطفــال يــرون حتديــد الوقــت، ومــن ليــس لديهــم أطفــال يــرون عــدم 

التحديــد. ولــم يحســم األمــر بالنســبة إلــى عينــة الذكــور واإلنــاث. 

ــون  ــرى التربوي ــث ي ــل؛ حي ــع الضــارة بالطف ــق بعــض املواق ــى غل ــر بالنســبة إل ــك األم وكذل

الغلــق، بينمــا يــرى الطــالب عــدم الغلــق، ولــم حتســم عينــة الذكــور واإلنــاث وعينــة يعــول وال يعــول 

هــل هــي مــع أو ضــد الغلــق.

ــك  ــا وكذل ــي بالدن ــال ف ــة األطف ــني بتربي ــى أن املعين ــة تشــير إل ــة واملهم ــج الالفت ــذة النتائ ه

املراهقــني ال تنقصهــم املعلومــات ولكــن ينقصهــم الوعــي باملفاهيــم التربويــة املالئمــة للتغيــر 

الســريع احلــادث فــي املجتمــع ؛ ممــا أدى إلــى عــدم القــدرة علــى أداء الــدور التربــوي ســواء فــي 

األســرة أو املدرســة أو املجتمــع املدنــي مبــا فــي ذلــك اإلعــالم والثقافــة. وهــو مــا اثبتتــه بعــض 
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 YU Cheung  ،2017 البحــوث املعروضــة فــي اإلطــار النظــري )قــدري حفنــي ونظميــة حجــازي

Wong, 2011 & Hasan Ozgur: 2016 . هــو مــا عبــرت عنــه نســبة ليســت قليلــة مــن املراهقــني 

فــي إجابتهــا عــن كيفيــة حتديــد وقــت اســتخدام األطفــال وحمايتهــم؛ حيــث ذكــروا: مــع ضــرورة 

حتديــد الوقــت وتفعيــل الرقابــة األســرية. 

ويتفــق ذلــك مــع مــا أشــار إليــه )حســن البيــالوي، 2018، 4 ( فــي تعليقــه علــى نتائــج البحــث 

امليدانــي عــن اجتاهــات التربويــني نحــو املشــاركة الفعالــة للطفــل فــي العمليــة التعليميــة التربويــة، 

والــذي أجــرَي فــي عشــر دول عربيــة ان هنــاك هــوة هائلــة بــني مــا نعــرف ومــا نعتقــد ومــا نســلك 

وان الســائد فــي مجتمعاتنــا هــو االهتمــام بالتعليــم أوال ثــم املهنــة دون االهتمــام بالبنــاء النفســي 

للطفــل إنســانّيًا.

األمــر يحتــاج إلــى العمــل علــى تغييــر املعــارف واملعتقــدات والقيــم اخلاصــة بالتنشــئة 

االجتماعيــة فــي مجتمعاتنــا العربيــة، وتبنــي رؤيــة تربويــة واضحــة جلميــع األجهــزة املعنيــة فــال 

جنــد مــا تبثــه اإلعالنــات مــن خــالل التلفزيــون وال تخضــع ألي ضوابــط أو معاييــر تربويــة أو حتــي 

صحيــة مثــل: إعــالن: إنــت مــش إنــت وإنــت جعــان، أي أن الشــاب عندمــا يكــون جوعانــًا يصبــح 

بنتــًا وعندمــا يــأكل شــيكوالتة يعــود ولــدًا قوّيــًا. وإعــالن القــرود: بعــد أن تــأكل الشــوكوالتة ترقــص 

وتتنطــط. أو إعــالن احلــالوة الطحينيــة: إديهــا حــالوة تديــك حــالوة.

ــي  ــث ف ــي تب ــة الت ــات احلالي ــة تنافــس اإلعالن ــة جتعــل وزارة الثقاف ــرح البحــث عــن آلي ونقت

ــى  ــجع عل ــني وتش ــال واملراهق ــة لألطف ــا موجه ــاهدة، وجميعه ــر مش ــة األكث ــوات التلفزيوني القن

االســتهالك والوجبــات الســريعة والســكريات التــي تــؤدي إلــى اإلصابــة مبــرض الســكري املنتشــر 

ــن  ــال والوالدي ــى األطف ــه إل ــات توج ــل خــالل الـــ 24 ســاعة بإعالن ــة املوباي ــا. ومرافق ــي بالدن ف

واملدرســني.

كمــا نوصــي بإجــراء بحــث ميدانــي موســع يشــمل جميــع شــرائح التربويــني فــي مجتمعاتنــا 

العربيــة لرصــد طــرق التربيــة الفعليــة وطــرق التغييــر املناســبة كمــا تراهــا هــذه الشــرائح؛ مــن 

أجــل بنــاء عقــل جديــد فــي مجتمــع جديــد يشــارك فيــه اجلميــع ويســتطيع أن يتعامــل مــع هــذه 

الثــورة الرقميــة التــي فرضــت نفســها علينــا دون اســتعداد مجتمعــي لهــا.
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تقرير ورشة التكنولوجيا املساندة لدمج الطفل العربي

ذى اإلعاقة يف التعليم واملجتمع

أمـل عــزت *

حتت عنوان "التكنولوجيا املساندة لدمج الطفل العربي ذي اإلعاقة في التعليم واملجتمع"، عقد 

املجلس العربي للطفولة والتنمية ورشة العمل اإلقليمية خالل الفترة من 17- 21 فبراير 2019 

مبقر املنظمة الكشفية العربية بالقاهرة، وبالشراكة والتعاون مع كل من برنامج اخلليج العربي 

للتربية  اإلسالمية  واملنظمة  العربية،  الكشفية  واملنظمة  العربية،  الدول  "أجفند"، وجامعة  للتنمية 

والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.

هدفت الورشة اإلقليمية إلى توعية وتطوير معرفة ومهارات واجتاهات املعنيني بتعليم األطفال 

ذوي اإلعاقة، في مجال التقنيات املساندة مبا يدعم قيامهم بأدوارهم في دمج هؤالء األطفال في 

التعليم واملجتمع باستخدام التكنولوجيا املساندة.

شارك في أعمال الورشة 52 متدربًا من املعلمني والعاملني في مؤسسات التعليم ورعاية 

)السعودية -األردن - فلسطني- الكشافة من 10 دول عربية  األطفال من ذوي اإلعاقة وقادة 

العراق- سوريا- لبنان - مصر - املغرب - عمان-ليبيا(، وقد متَّ تقسيم املشاركني إلى مجموعتني 

بالتوازي

وعلى مدى أكثر من 10 جلسات عمل وجلسات تدريب عملي تعرف خاللها املتدربون على 

إعداده  متَّ  الذي  التدريبي  الدليل  على  باالعتماد  وذلك  استخدامها،  وكيفية  التكنولوجيا  أنواع 

ومهارات  معرفة  وتطوير  توعية  بهدف  املجلس  صممه  الذي  االسترشادي  الدليل  على  بناء 

املساندة مبا يدعم  التقنيات  املعنيني بتعليم األطفال ذوي اإلعاقة، يف مجال  واجتاهات 
التكنولوجيا  باستخدام  واملجتمع  التعليم  يف  األطفال  هؤالء  دمج  يف  بأدوارهم  قيامهم 

املساندة.
تأتي الورشة في إطار جهود املجلس نحو حماية ودمج األطفال من ذوي اإلعاقة، والتركيز 

على التكنولوجيا املساندة التي تساعد األطفال ذوي اإلعاقة على القيام باألعمال اليومية احلياتية 

استشاري التربية اخلاصة وتأهيل األشخاص الصم املكفوفني وذوي اإلعاقات املتعددة
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وحتسني قدرتهم على التعلم، والتغلب على إعاقاتهم وتطويعها لتعويض ما قد ينقصهم وفقًا لنوع 

بتعليم  القائمني  واجتاهات  ومهارات  معارف  تطوير  إلى  الورشة  وتهدف هذه  اإلعاقة وشدتها. 

األطفال ذوي اإلعاقة وتوعيتهم مبا يدعم قيامهم بأدوارهم في دمج هؤالء األطفال في التعليم 

واملجتمع باستخدام التكنولوجيا املساندة.

رعاية  ومؤسسات  التعليم،  مؤسسات  في  والعاملني  املعلمني  تدريب  الورشة  واستهدفت 

العربي. املستوى  على  اإلعاقة  ذوي  األطفال 

في احملاضرة األولى من اليوم األول للورشة التدريبية، عرضت األستاذة أمل عزت- خبيرة 

التكنولوجيا املساندة، ومدرب معتمد من بيركنز إنترناشيونال بأمريكا- عرضت اإلطار النظري 

للمشروع، وبدأت اجللسات بتعريف معنى التكنولوجيا املساندة، وتوضيح مفهوم اإلتاحة والقدرة 

على الوصول، واالستفادة من بعض النظم أو الكيانات، والتأكيد على متكني األشخاص ذوي 

توضيح  وجرى  املساندة،  التكنولوجيا  استخدام  خالل  من  اخلدمات  إلى  الوصول  من  اإلعاقة 

ارتباط اإلتاحة ارتباطا وثيقا بالتصميم الشامل الذي يعني تصميم منتجات ميكن استخدامها 

بواسطة أشخاص من ذوي القدرات واحلاالت املختلفة، وجعل هذه املنتجات في متناول جميع 

األشخاص سواء كانوا من ذوي اإلعاقة أو غير املعاقني. 

ومتَّ عرض مفهوم التصميم الشامل في التعلم باعتباره مدخاًل لتصميم املناهج الدراسية 

النظر عن  بغض  املتعلمني  الدراسية خلدمة جميع  املناهج  تكييف  على  املعلمني  تساعد  بطريقة 

القدرة أو اإلعاقة أو العمر أو اجلنس أو اخللفية الثقافية واللغوية. ويوفر التصميم الشامل للتعلم 

إطارًا لتصميم اإلستراتيجيات واملواد والتقييمات واألدوات للوصول إلى الطالب ذوي االحتياجات 

املتنوعة وتعليمهم من خالل ثالثة مبادئ أساسية هي: توفير وسائل متعددة لتمثيل األشياء حتى 

وسائل  وتوفير  املعرفة،  وبناء  املعلومات  الكتساب  الطرق  من  متنوعة  مجموعة  املتعلمني  تعطي 

متعددة من أداءات وتعبيرات الطالب التي متد املتعلمني ببدائل إلظهار ما تعلموه، وتوفير أساليب 

متعددة ملشاركة الطالب مبقدورها استثارة اهتمامات املتعلمني، وحتفيزهم بشكل مناسب، وحث 

دافعيتهم على التعلُّم.

وقدمت أيضًا املجاالت التي تستخدم فيها التكنولوجيا املساندة سواء في التحرك واالنتقال 

واإلتاحة، واالتصال والتواصل، والتعلم واملهارات األكادميية، أو أنشطة احلياة اليومية، والعمل، 

والترويح وشغل وقت الفراغ، والرياضة املعدلة. وتطرقت إلى أنواع التكنولوجيا املساندة املختلفة 

املساندة، وعالقتها  التكنولوجيا  التقنية، وأهداف  التقنية، ومرتفعة  التقنية، ومتوسطة  منخفضة 
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ذوي  الطالب  دمج  لتيسير  املساندة  التكنولوجيا  استخدام  وكيفية  للتعلم،  الشامل  بالتصميم 

اإلعاقة في التعليم واملجتمع. وأشارت إلى أهمية استخدام التكنولوجيا لتدريب ومساعدة الطالب 

قدراتهم  وإظهار  أقرانهم،  فيها  يتعلم  التي  نفسها  الدراسية  الفصول  في  التعلم  من  ومتكينهم 

املعرفية في التعليم من خالل إتاحة فرص تعليمية ميكن أن ال يستطيعوا الوصول إليها بسبب 

ن  اإلعاقة، وأكدت على أن التكامل الفعال للتكنولوجيا املساندة في الفصول الدراسية العادية ميكِّ

الطالب من احلصول على وسائل متعددة إلكمال عمله باستقاللية أكبر في أداء املهام التي قد 

يكون غير قادر على إجنازها أو يعاني من صعوبة فيها.

وفي احملاضرة الثانية من اليوم األول من الورشة التدريبية، عرض الدكتور صالح اخلراشي 

محاضرة حول مهارات التدريب، تناولت مفهوم التدريب، وأساليبه، ومراحله، وأوجه االختالف 

بني التدريب والتدريس، وأهمية التدريب للفرد وللمؤسسة التى يعمل فيها، وسمات املدرب الناجح 

يكتسبها  التي  واملهارات  التدريب،  فى  استخدامها  ميكن  التى  املختلفة  واألساليب  ومهاراته. 

املتدرب على مستوى التخطيط والتنفيذ والتقومي.

عزت  أمل  األستاذة  عرضت  التدريبية،  الورشة  من  األول  اليوم  من  الثالثة  احملاضرة  في 

التكنولوجيا  تقدمي  مراحل  تناول  الذي  االسترشادي  الدليل  في  األول  املكون  من  الثاني  اجلزء 

املعلومات  وتدريبه، وجمع  العمل  فريق  والتخطيط، وحتديد  اإلعداد  تبدأ مبرحلة  التي  املساندة 

عن الطالب، وتقييم وحتديد قدراته واحتياجاته، ومعرفة نوع التكنولوجيا التي يحتاجها لتيسير 

املهام التي يقوم بها في احلياة اليومية. ثم تأتي مرحلة اقتناء التكنولوجيا املساندة، وحتديد أيها 

املناسب للشخص ذي اإلعاقة، وتدريبه عليها، وإعطاؤه فرصة لتجربتها ، وإبداء رأيه فيها، وفي 

حالة اقتناعه بها يتمُّ إدراجها في البرنامج التعليمي الفردي للطالب حتى يستطيع كل املعلمني 

من  املساندة  التكنولوجيا  استخدام  مرحلة  تأتي  وأخيرًا  خاللها.  من  معه  التعامل  واملختصني 

األجهزة والبرمجيات، ويجري فيها استخدام وتطبيق هذه التكنولوجيا باستمرار حتى يتمكن من 

استخدامها بسهولة والدمج في التعليم واملجتمع. 

اليوم الثاني
بدأت اجللسة األولى بعرض لألستاذة إميان بهي الدين مدير إدارة إعالم الطفولة باملجلس 

العربي للطفولة والتنمية حول اإلعالم وحقوق األطفال ذوي اإلعاقة، والدور احملوري الذي يلعبه 

اإلعالم في حياة األطفال وفي تربيتهم ومنوهم االجتماعي والعقلي واملعرفي والوجداني.
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كما تناولت احملاضرة مسئولية اإلعالم جتاه قضايا حقوق األطفال، في القيام بدوره نحو 

املتعلقة  واملواثيق  الطفل،  حلقوق  الدولية  االتفاقية  لتطبيق  العالقة  ذات  كافة  االطراف  حتفيز 

بالطفل ذي اإلعاقة، وحتسني صورته في مختلف وسائل اإلعالم وتصحيح املفاهيم اخلاطئة عن 

اإلعاقة والدمج، وتقدمي معلومات مناسبة عن فئات األطفال من ذوي اإلعاقة، من خالل إعداد 

لتثقيف أسرهم باحتياجاتهم،  برامج عامة، وبرامج وثائقية عنهم، وطبيعتهم، وكيفية حمايتهم؛ 

وإمكاناتهم، ومشكالتهم؛ مما يساعد على دمجهم فى املجتمع. والعناية بقضية ذوي اإلعاقة بشكل 

عام واألطفال بشكل خاص، بالتعاون مع املتخصصني لتفعيل أساليب التوعية املناسبة وبطريقة 

مبسطة يفهمها العامة واخلاصة.

كما تناولت احملاضرة جهود املرصد اإلعالمي حلقوق الطفل العربي، وهي آلية تعنى برصد 

من  املزيد  بهدف  املهنية؛  وحتري  الطفل  حقوق  يخص  فيما  العربي  اإلعالم  ومراقبة  ومتابعة 

التواصل والفعالية للمنتج اإلعالمي العربي، والتزامه بالبعد احلقوقي، ولترشيد مسار البعض منه. 

ويهدف املرصد إلى أن يكون أداة معينة في إعداد الدراسات واألبحاث والتقارير، أو وضع 

بالتعاون  الطفل  وحقوق  التنشئة  قضايا  اإلعالمي جتاه  باألداء  واالرتقاء  واخلطط،  السياسات 

الطفل  اتفاقية حقوق  التنموية، ويستخدم  املؤسسات  وغيرها من  اإلعالم  والتنسيق مع وسائل 

أساسية. مرجعية 

 ثم متَّ تقسيم املتدربني إلى مجموعتني بالتبادل، لتبدأ اجللسات املتخصصة في أنواع اإلعاقة 

التخاطب-  واختصاصية  التعلم،  صعوبات  خبيرة  السيد-  محاسن  األستاذة  فألقت  املختلفة، 

محاضرة عن صعوبات التعلم تناولت فيها التكنولوجيا املساندة ألنواع صعوبات التعلم املختلفة 

مثل عسر القراءة، وعسر احلساب، وعسر الكتابة، والعالقة بني صعوبات التعلم وبعض الصعوبات 

البصري،  اإلدراك  واضطراب  املركزي،  السمع  واضطراب  االنتباه،  اضطرابات  مثل  األخرى 

ومتالزمة إرلن. ثم تطرقت إلى كيفية دمج التكنولوجيا املساندة في بيئة التعلم، وإمكانات تطبيقها 

الفصول  في  املستخدمة  املساندة  التكنولوجيا  على  وأمثلة  التعليمية،  واملؤسسات  املدارس  في 

الدراسية.

وعرضت األستاذة رشا أنور مشخصة إرلن املعتمدة من أمريكا، محاضرة عن متالزمة إرلن 

ونظرياتها، وأسبابها، وأعراضها، وتأثيرها على القراءة والتعلم، ودور التكنولوجيا املساندة في 

متكني ودمج األطفال ذوي متالزمة إرلن في التعليم واملجتمع، واستخدام املرشحات والشفافيات 

امللونة لعالج هذه املشكلة، ومميزات استخدامها، والتحديات التي تواجه األسر في اقتنائها. 
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جامعة  الطب  بكلية  السمعيات  أستاذ  أماني شلبي  الدكتورة  الثالثة عرضت  اجللسة  وفي 

عني شمس، محاضرة عن ضعف اإلدراك السمعي وضعف القدرات السمعية املركزية، تناولت 

أيضًا تعريف اإلدراك السمعي والقدرات السمعية املركزية، وأسبابه، وكيفية اكتشافه والعالمات 

التي تّدل على إصابة الطفل به، وكيفية تشخيصه، والتكنولوجيا املساندة التي ميكن استخدامها 

معه. وأشارت أيضًا إلى تأثير ضعف السمع املركزي على استيعاب األطفال في الفصل واملواد 

الدراسية التي يصعب على الطفل املصاب بضعف السمع املركزي تعلمها وحتصيلها مثل: القراءة 

- الهجاء- الكتابة - املسائل احلسابية الكالمية. كما ذكرت إمكانية عالج ضعف السمع املركزي 

)CAPD(  بالتدريب املستمر في سن صغيرة؛ مما يؤدي إلى حتسن القدرات السمعية املركزية 

للطفل، واعتماده على نفسه، وزيادة ثقته بنفسه ومن ثم حتسن حياته بصفة عامة. 

وذكرت الدكتورة أماني شلبي أنه متَّ ابتكار العديد من البرامج التي تساعد على حتسني كل 

قدرة من القدرات السمعية بعد التشخيص اجليد باستخدام الكمبيوتر CABT، وجرى تعريب 

املهارات  تعلم  باألطفال في  للتدرج  الكمبيوتر  بواسطة جهاز  البرمجيات املستخدمة  الكثير من 

للتدريب  متكامل  برنامج  في  يتمثل  املصرية  التجارب  من  أمنوذجًا  وقدمت  املختلفة.  السمعية 

علي القدرات السمعية املركزية يعتمد على نتائج اختبارات السمع املركزية التى حتدد األلعاب 

ثم  واألرقام  السمعي لألصوات  التوقيت  مثل  السمعية  القدرات  لكل خلل في  اللعب  ومستويات 

الكلمات واجلمل، وهذه األلعاب حيوية هامة أيضًا لألطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم مع 

املركزية. السمعية  االضطرابات 

وعرضت بعض األلعاب التى ساهمت فيها التكنولوجيا من خالل إمكانية مزج األصوات أو 

ضغط الوقت أو مزاوجة الضوضاء بالكالم، ووضع ذلك فى إطار ألعاب شائقة لألطفال ترتبط 

بشخصيات قريبة منهم، تسمح بالتدرج فى الصعوبة للوصول إلى تأهيل خلل السمع املركزى؛ 

مما يساعد على االندماج في التعليم و في املجتمع.

وقدمت الدكتورة سهير عبد احلفيظ- شريك متكني األشخاص الصم املكفوفني، واحلاصلة 

دمج  في  املساندة  التكنولوجيا  استخدام  عن  محاضرة  اخلاصة-  التربية  في  الدكتوراه  على 

حت فيها أنواع الفقد السمعي ودرجاته،  األطفال ذوي اإلعاقة السمعية في التعليم واملجتمع، وضَّ

وذكرت أيضًا دعم التكنولوجيا املساندة لوصول األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية إلى 

املعلومات، ومتكينهم من التواصل الفعال مبا يعزز قدرتهم على املشاركة  والدمج وميكنهم من 

جودة احلياة.
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واإلتاحة  والنفاذ  والتواصل  االتصال  أهمها  من  متعددة  مجاالت  إلى  الدعم  هذا  وامتداد 

والتعلم واملهارات األكادميية، إضافة إلى إعدادهم للعمل واملشاركة وقضاء وقت الفراغ والترفيه. 

والتطبيقات  األجهزة  هما:  مجموعتني  في  املساندة  للتكنولوجيا  توصيفًا  أيضًا  العرض  تضمن 

من خالل توضيح الهدف من التكنولوجيا، وطريقة الوصول إليها، واستخدامها، مع بيان بعض 

التحديات التي تواجه الوصول إليها واحلصول عليها.  

كما أشارت الدكتورة سهير إلى تكنولوجيا زراعة القوقعة باعتبارها أهم تغير تقني لألطفال 

الصم من الناحية التربوية واالجتماعية. وتستخدم هذه التكنولوجيا في حاالت فقد السمع الشديد 

الذى ال يستفيد من معينات السمع؛ بهدف توصيل الصوت لعصب السمع مباشرة بعد إجراء 

جراحة يتمُّ خاللها زراعة مجموعة من األقطاب الكهربية داخل القوقعة لتحفيز األلياف السمعية 

املختلفة على نقل الرسائل إلى الدماغ . وعرضت بعض التطبيقات التي تهتم بلغة اإلشارة لدعم 

دمج األشخاص الصم، واملتاحة في البيئة العربية.

في  ماجستير  على  واحلاصل  املساندة،  التكنولوجيا  خبير  فاروق-  أحمد  الدكتور  م  وقدَّ

التكنولوجيا املساندة من جامعة بيتسبيرج بأمريكا، وعلى الدكتوراه من جامعة حلوان- محاضرة 

عن التكنولوجيا املساندة لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية. 

العالج  واستشاري  املساندة  التكنولوجيا  خبيرة  اللطيف  عبد  عائشة  األستاذة  وعرضت 

الوظيفي،  محاضرة عن استخدام التكنولوجيا املساندة مع الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد، 

تطرقت فيها إلى مبادئ استخدام التكنولوجيا املساندة مع األطفال التوحديني، وأهمية اعتماد 

السلوك  مع  بالتوافق  واستخدامها  البصرية،  املهارات  على  رئيس  بشكل  املساندة  التقنيات 

ذوي  األطفال  أن  إلى  أيضًا  وأشارت  ومحفزة.  وتفاعلية  عملية  بكونها  تتصف  وأن  اإليجابي، 

اضطراب التوحد ينجذبون إلى أدوات التكنولوجيا بشكل عام، وقد يكون هذا األمر سالحًا ذا 

حدين؛ لذا يجب مراعاة االستفادة منها دون التعلق بها بشكل مبالغ فيه. وقدمت األستاذة عائشة 

التعلم لدى الطالب  التكنولوجيا املساندة التي تساهم في حتسني مهارات  أيضًا بعض أدوات 

ذوي اضطراب التوحد مثل األدوات التي تساعد على الفهم مثل اجلداول البصرية، وهي عبارة 

اليومي  اجلدول  لتنظيم  حقيقية  أو مناذج ألشياء  والصور  البطاقات  فيها  تستخدم  عن جداول 

للطفل، وفهم تسلسل األحداث فيه. وهناك أدوات في مجاالت التفاعل االجتماعي مثل القصص 

أو  اجتماعي  أو موقف  وتعبر عن حالة  عبارة عن قصص مبسطة مصورة تصف  االجتماعية، 

تكنولوجيا  أدوات  أيضًا  هناك  وتوجد  التوحدي.  الطفل  منها  ويتعلم  ليستفيد  مباشر  سلوكي 
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التواصل بتبادل الصور )بيكس(.  التواصل مثل برنامج  مساندة تستخدم في 

أما في اجلانب احلسي فتوجد بعض الوسائل التكنولوجية التي ميكن أن يستفيد منها هؤالء 

األطفال مثل الغرف احلسية أو ما يسمى بــ Snoezelen room، وهي عبارة عن غرفة حتتوي 

على محفزات حسية مختلفة تخدم احلواس اخلمس من ملسية وبصرية وسمعية وشمية وتذوق. 

كما ميكن استخدام حقيبة األدوات احلسية، وهي حقيبة حتتوي على أدوات وألعاب صغيرة تعمل 

على حتفيز احلواس اخلمس، وميكن لهذه احلقيبة أن تصنع محلّيًا بتجميع أدوات وألعاب تناسب 

كل حاسة. ومن اجلدير بالذكر عدم اخللط بني الغرفة احلسية وما يسمى غرفة التكامل احلسي أو 

sensory gym  التي تستخدم للعالج بالتكامل احلسي من قبل اختصاصي عالج وظيفي مؤهل 

التكنولوجية  األجهزة  بعض  استخدامات  نهاية احملاضرة متَّ عرض  وفي  التكامل احلسي.  في 

والتطبيقات التي تيسر دمج الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد في التعليم واملجتمع.

اليوم الثالث
قدمت الدكتورة نادية أديب- استشاري وخبير التربية اخلاصة واحلاصلة على الدكتوراه من 

أمريكا- محاضرة عن اإلعاقة الذهنية؛ تناولت فيها إظهار وتوضيح أهمية التكنولوجيا املساندة 

املدرسة  فى  املختلفة  املهام  أداء  على  قدرتهم  لتحسني  الذهنية  اإلعاقة  ذوى  الطالب  حياة  فى 

وفى املنزل وفى البيئة االجنماعية احمليطة بهم. وأشارت إلى أن التكنولوجيا املساندة املصنعة 

األخرى،  لإلعاقات  يصنع  ما  إلى  بالنسبة  للغاية  قليلة  الذهنية  اإلعاقة  ذوى  للطالب  خصيصًا 

وأن الهدف من إدخال التكنولوجيا فى حياة الطالب ذوى اإلعاقة الذهنية هو املساهمة فى تلبية 

االحتياجات واألهداف والنتائج التى يتعذر عليهم حتقيقها مبفردهم ، ومن األمور احليوية فى 

التى متَّ  التكنولوجيا  أن  التأكد من  الذهنية هو  اإلعاقة  للطالب ذوى  التكنولوجيا  إدخال  مجال 

تطبيقها تهدف إلى االستجابة حلاجة الفرد التى جرى حتديدها، ومن الضرورى التأكد من أن 

التكنولوجيا تلبي احتياجات الفرد في بيئته اخلاصة. 

التعليم  مجال  فى  املساندة  التكنولوجيا  أهمية  إلى  أديب  نادية  الدكتورة  أيضًا  وأشارت 

إلى  باإلضافة  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  للطالب  أكبر  استقاللية  حتقيق  فى  ومساهمتها  والتعلم، 

مضاعفة إسهامهم فى األنشطة الصفية، وحتسني املستوى األكادميى لهم، ومتكينهم من احلصول 

على فرص تعليمية متكافئة مع أقرانهم. وعرضت بعض تطبيقات الهواتف الذكية واستخدامها 

للتواصل والتعبير مثل أنظمة التواصل املعزز والبديل التي  في التعليم، والتكنولوجيا املساندة 

ليتسنى  بالكالم  التعبير  فى  يعانون من صعوبة  الذىن  لألشخاص  للتعبير  ميسرة  تقدم وسائل 
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لهم املشاركة فى املجتمع. بعد ذلك متَّ تقدمي معلومات عن التكنولوجيا املساندة للذاكرة، والتي 

تستخدم في املهارات األكادميية مثل القراءة واحلساب، واملهارات غير األكادميية مثل مهارات 

احلياة اليومية، واللعب واأللعاب، وشغل وقت الفراغ والترفيه والترويح، وفي الرياضة والتمارين، 

وفي املسرح والفنون، واحلرف اليدوية .

وقدم الدكتور عبد احلميد كابش اخلبير في مجال اإلعاقة ورئيس اللجنة العلمية، محاضرة 

و  التعليم  في  احلركية  اإلعاقة  ذوي  األطفال  دمج  و  في متكني  املساندة  التكنولوجيا  دور  عن 

أدائهم  بتحسني  احلركية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ودمج  متكني  على  تساعد  وكيف  املجتمع، 

للوظائف املختلفة؛ ومن ثم قيامهم باألنشطة املختلفة، ومشاركتهم في مجاالت احلياة املختلفة. 

وأشار إلى أن التحرك واالنتقال وإتاحة الوصول أمور في غاية األهمية بالنسبة إلى األشخاص 

ذوي اإلعاقة احلركية، فاالنتقال من مكان إلى آخر هو إحدى أهم وظائف اجلهاز احلركي، كما أنه 

ضروري للقيام بالكثير من األنشطة احلياتية وللمشاركة واالندماج في التعليم واحلياة املجتمعية. 

ومتَّ عرض أهمية األجهزة التعويضية واألطراف الصناعية عالية التقنية اخلاصة بتسهيل احلركة، 

منها  بها،  مدمجة  كمبيوترات  بواسطة  إلكترونّيًا  فيها  التحكم  يجري   أجزاء  تستخدم  والتي 

أجهزة للمشي واألطراف الصناعية املستخدمة في حاالت البتر والتي تستخدم تقنيات هندسية 

معقدة ومواد خام ذات مواصفات خاصة، وهي حتتاج لتدريبات خاصة على استخدامها لكي 

متكن األشخاص ذوي اإلعاقة احلركية من التحكم في وضع وحركة املفاصل بشكل دقيق؛ مما 

يساعدهم على املشي دون مساعدة وبشكل مشابه لطريقة احلركة الطبيعية.

الفيزيقية  البيئة  إتاحة عناصر  إلى أهمية وضرورة  إلى ما سبق، متت اإلشارة  باإلضافة 

احلركية  اإلعاقة  ذوو  األشخاص  يستطيع  حتى   - املواصالت  وسائل  ذلك  في  مبا   - احمليطة 

في  واملشاركة  بأفضل شكل ممكن  التحرك  في  املساندة  التكنولوجيا  استخدام  من  االستفادة 

األنشطة احلياتية املختلفة، فمستخدم الكرسي املتحرك مثاًل قد ال يستطيع التعامل مع ساللم أو 

أرصفة عالية أو أبواب ضيقة؛ ولذلك تكون لديه صعوبة في الوصول إلى فصله داخل املدرسة، وال 

يتمكن من احلصول على حقه في التعليم الدامج في املدرسة نفسها التي يذهب إليها أقرانه من 

غير ذوي اإلعاقة؛ ومن هنا فإن تنفيذ إجراءات اإلتاحة أمر الزم في البيئات املختلفة التي يتعامل 

معها األطفال ذوو اإلعاقة.

التدريب العملي
وفي اليومنْي الثالث والرابع، متَّ عرض األجهزة التكنولوجية والتطبيقات املختلفة والتعرف 
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على كيفية استخدامها في اإلعاقات التي تستهدفها الورشة.

وفي اليوم اخلامس متَّ عرض التجارب املختلفة في مجال التكنولوجيا املساندة في الوطن 

التكامل  اضطراب  حول  السيد حسني  عاطف  للدكتور  اجللسة مبحاضرة  بدأت  حيث  العربي؛ 

احلسي الذي يعتبر طبقًا للتصنيف التشخيصي أحد األعراض التي تصيب غالبًا األطفال ذوي 

اضطراب طيف التوحد وذوي فرط احلركة وتشتت االنتباه واإلعاقات الذهنية، ويتجه املتخصصون 

أي عمر كمشكلة في  األطفال في  لدى  يظهر  إلى تصنيفها بوصفها إضطرابًا مستقاًل،  حالّيًا 

احلواس في البداية وينعكس على سلوك الطفل. ثم قدم األستاذ سامي سعد جتربة حول استخدام 

الصم للروبوت بعنوان "الروبوت مفتاح تعلم ومتكني"، وتناولت استخدام التكنولوجيا في التغلب 

على مشكلة االنعزال الذي يواجهه مجتمع الصم على الرغم من ترابطه الداخلي بسبب استخدام 

لغة اإلشارة، لكنه ظل معزواًل عن املجتمع بشكل عام، وعدم إدارج هذه الفئة ضمن خط تنمية 

العمل  الصم من سوق  لتمكني  متكامل  وبرنامج  منهجية  املبادرة في عمل  وقد متثلت  املجتمع، 

وإدماجهم في املجتمع من خالل عالم الروبوت وتكنولوجيا املعلومات لتحقيق نقلة نوعية حلياتهم 

وطبيعة عملهم، تغير من نظرتهم إلى أنفسهم؛ ومن ثم تغير نظرة املجتمع إليهم. 

وتناولت محاضرة الدكتور فكري لطيف استخدام تقنية الهالوجرام لتنمية االنتباه لدي األطفال 

املعاقني فكريّاً، وأهمية هذه التقنية في التكامل احلسي حلاالت اضطراب االنتباه. وفعالية استخدامها 

لتنمية االنتباه لدي األطفال املعاقني فكرّيًا. وقدم األستاذ هشام النادي جتربته بعنوان "رحلتي من 

اليأس إلى احلياة"، سرد فيها كيف تغيرت حياته خالل إصابته بإعاقة عجز بسببها متامًا عن 

احلركة، ثم جتاوزه لها باستخدام التكنولوجيا في ممارسة حياته بشكل طبيعي. ثم شارك الدكتور 

ميالد بشتا مبحاضرة حول استخدام التكنولوجيا احلسية مع ذوي اإلعاقة. وشارك كرمي جنيب 

بتجربته في استخدام التكنولوجيا املساندة لذوي اإلعاقة السمعية. 

الختام والتوصيات
مؤسسة  من  الكورال  فريق  وشارك  للحضور،  مشاركة  شهادات  توزيع  متَّ  اخلتام،  وفي 

بالتالي: احلضور  وأوصى  عرائس،  مسرح  عرض  األطفال  قدم  كما  غنائية،  بفقرة  السندس 

التركيز على معرفة حقوق ذوي اإلعاقة التي يكفلها القانون، ومنحهم الفرص لتفعيل حقوقهم   .1

وممارسة حرياتهم .

تشجيع ذوي اإلعاقة ومن يقوم على رعايتهم على املطالبة بحقوقهم، خصوصًا أن أغلب الدول   .2

لديها أنظمة أو قوانني حلفظ حقوق ذوي اإلعاقة وملتزمة باالتفاقات الدولية .



162
مجلة الطفولة والتنمية -ع 34 / 2019

توحيد املصطلحات اخلاصة بكل فئة في العالم العربي.  .3

أجهزة  استيراد  وضرائب  واجلمارك  الشحن  رسوم  تكاليف  خفض  في  الدولة  مساهمة   .4

اإلعاقة. لذوي  مساعدة  تكنولوجية 

تغيير نظرة املجتمع إلى ذوي اإلعاقة بأن لديهم مشكلة ميكن حلها، ولإلعالم دور كبير في   .5

املفهوم. هذا  تغيير 

تهيئة األماكن املتاحة لذوي اإلعاقة للتنزه والترفيه.  .6

مبدارس  التكنولوجي  التطوير  اختصاصيي  مع  خصوصية  أكثر  بشكل  التعاون  ضرورة   .7

إعاقته. حسب  كل  عام  بشكل  اخلاصة  التربية 

كفاءتهم  لرفع  التربية اخلاصة  املبتدئني في مجال  لالختصاصيني  العمل  اإلكثار من ورش   .8

قدراتهم. وحتسني 

وضع معايير تقييم موحدة خلدمة ذوي اإلعاقة على مستوى الدول العربية .  .9

التواصل مع الشركات املنتجة للتكنولوجيا لتصنيع األدوات واألجهزة املساندة لذوي اإلعاقة   .10

وإتاحتها للجميع، ودعم هذه الورش واحلرص على نقل التقنية وتوطينها.

عمل رابطة ناشئة من املجلس العربي للطفولة والتنمية تضم 3 اختصاصيي تطوير من داخل   .11

وزارة التربية والتعليم يتمُّ تأهيلهم وتدريبهم على وسائل التكنولوجيا املختلفة؛ ومن ثم انتقال 

هذه القوافل إلى باقي املدارس واحملافظات لنشر هذه املعلومات لتعمَّ الفائدة بشكل أكبر.

تشكيل جلنة من احلاصلني على املاجستير والدكتوراه العاملني بوزارة التربية والتعليم فى   .12

العالم العربي في مجال التربية اخلاصة والتطوير التكنولوجي معًا على وجه اخلصوص؛ لكي 

يحصلوا على دورات وورش عمل ويقوموا بالتطوير لهذه الفئات.

العرب  لالتصاالت  الوزراء  مجلس  على  تعرض  كافة  للتطبيقات  متكاملة  إستراتيجية  عمل   .13

العربية. الدول  بجامعة 

التوعية بأهمية طريقة برايل في حياة األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية؛ لتفادي املشكالت   .14

التي حتدث في تأخير استالم املناهج.

التوسع في الدورات التدريبية املتخصصة في متالزمة إرلن.  .15

عمل ورش تدريبية متخصصة لكل إعاقة.  .16

استكمال هذه الورش في املستقبل، وتقدمي مشروع عن التدخل املبكر لألطفال منذ الوالدة   .17

وحتى سن املدرسة ألهمية هذا املوضوع.
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مشمش وشمسية جدو

لم، وكيف نكتب أدبًا للطفل؟

د.  رضا عطية *

متثل كتابة أدب للطفل حتدًيا ليس سهاًل لكاتبه؛ نظًرا إلى ما يكون ألدب الطفل من مشترطات 

في أسلوبية الكتابة وأغراض منشودة وأهداف متوخاة من تلك الكتابة. تأتي أهمية الكتابة للطفل 

بعامة وإبداع أدب أطفال بخاصة في أّنها تسهم بشكل رئيس في تشكيل وجدان الطفل وتكوين 

الطفل  أدب  فلكتابة  معه،  ويتعامل  فيه  يعيش  الذي  به  احمليط  بالعالم  وتبصيره  الثقافي  وعيه 

جوانب ثالثة تسعى هذه الكتابة لتغذيتها بل املساهمة في تكوينها: أولها؛ جانب معرفي؛ حيث 

تهتم الكتابة للطفل باإلمناء املعرفي واإلثراء املعلوماتي له بتقدمي معارف العالم ومختلف اخلبرات 

إليه في قالب إبداعي؛ حيث ينمي أدب الطفل عند األطفال ثروتهم اللغوية، ويبني عند كل منهم 

رصيًدا من املفردات والتراكيب التي تيسر للطفل فهم ما يقرأ، وتسعفه عند الرغبة في التعبير، 

وثانيها؛ جانب جمالي، بتقدمي عالم مواٍز أو عالم مشابه للعالم املعيش في وعاء فني جمالي سواء 

كان قصصّيًا أو شعرّيًا، وثالثها؛ جانب قيمي سلوكي، بإكساب الطفل أخالقيات املجتمع وقيمه 

م إليه.  وأعرافه وتعريفه بالعادات والتقاليد عبر األدب املقدَّ

إًذا تتجاوز أهمية أدب الطفل حدود اإلمتاع والتسلية، مع أهميتْهما وضرورتْيهما لألطفال؛ 

حيث يساعد األدُب األطفاَل على أن يعيشوا مرة أخرى خبرات اآلخرين، ومن ثم تتسع خبراتهم 

الشخصية وتتعمق. كما يوسع أدب الطفل من آفاق األطفال ويجعل منهم شخصيات متسامحة 

تتقبل الغير، وتتفهم ثقافته، وتشعر بأن أسلوبهم في احلياة ليس هو األسلوب الوحيد.

في املجموعة القصصية "مشمش وشمسية جدو" للكاتب محمد الفقي جند كثيًرا من متطلبات 

الكتابة للطفل يتحقق مبا يجعلها منوذًجا لكيفية وأغراض الكتابة للطفل. تتكون املجموعة من ثالث 

قصص بطلها طفل اسمه "مشمش"، الذي يأتي شخصية محورية للحكاية، وجنده شخصية عادية 

ليس من نوعية البطل اخلارق، "السوبر مان"، مبا يضفي واقعية على القص، لنجد هذا البطل، 

* ناقد أدبي - مصر.
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"مشمش"، يصيب ويخطئ، ميارس حياة كالتي ميارسها األطفال الطبيعيون، ويتعرض ملواقف 

تشابه ما يتعرضون له من مواقف.

حيث  "القناعة"  لقيمة  تكريس  البصل"  بـ"ووصل  املعنونة  املجموعة  من  األولى  القصة  في 

يالحظ مشمش من خالل ما يسمعه من أصوات صادرة عن اجليران، "زيكو" و"بيكو"، بأّنهما 

م له؛ إذ يسمع بأّنهما يتناوالن يومّيًا اللحَم،  يتناديان على مائدة تضم أطعمة يراها أفضل مما ُيقدَّ

ثم ما يلبث أن يكتشف باملصادفة، حني يذهب إليهم بعد تأخر أمه عن العودة للبيت واضطراره 

النتظارها عند جيرانه، بأّن الطعام احلقيقي الذي ُيقدم ألقرانه من أبناء اجليران، هو طعام بسيط، 

كالفول والبصل، وبأّن اجليران كانوا يكنون عن الطعام البسيط باللحم. 

في هذه القصة يتبدى أّن "القناعة" هي قرار ذاتي وسلوك نفسي، وقد يصل إليه الشخص/ 

الطفل، باملصادفة املوقفية، فعندما يكتشف "مشمش" حقيقة طعام اجليران، ورضاهم وقناعتهم 

به، على بساطته، فيصل إلى حالة من القناعة من داخله.

وفنّيًا، تعتمد القصة في مسارها احلكائي على لعبة "املفارقة" التي يصل من خاللها، بطل 

وما  العيش  تقبل ظروف  على  تساعد  باعتبارها فضيلة  "القناعة"  قيمة  إلى  "مشمش"،  القصة، 

تفرضه احلياة على األشخاص من أحكام.

وفي ثاني قصص املجموعة املعنونة بـ"عشرة جنيهات"، ثمة تكريس لفضيلة "األمانة"؛ حيث 

أن  فيقرر  ميالده  عيد  يوم  عمارته  جنيهات مبدخل  فئة عشرة  نقدية  ورقة  على  "مشمش"  يعثر 

يحتفظ بها لنفسه ليشتري بها ما يريد، فيقرر أن يشتري بها اللعبة التي طاملا كان يحلم بها، غير 

عابئ بالبحث عن صاحبها أو تسليمها حلارس العمارة؛ حتى يكتشف أن عشرة اجلنيهات هي 

لصديقه، "سمسم"؛ حيث كان ينوي أن يشتري بعشرة اجلنيهات هذه هديًة لـ"مشمش"، فتسبب 

فقدان "سمسم" عشرة اجلنيهات في عدم حضوره حفل عيد ميالد صديقه "مشمش"؛ وبالتالي 

عدم تقدميه هدية له.

ُتعدُّ قصص محمد الفقي، كما في مجموعته هذه، "مشمش وشمسية جدو"، منوذًجا لكتابة 

"الغير"،  باآلخر،  األنا،  الذات/  مصير  بارتباط  الطفل  وعي  تنبيه  على  يعمل  الذي  الطفل  أدب 

املجتمع. فمن  أم غيرها من مؤسسات  النادي  أم  املدرسة  أم  أكان املسكن  املجتمع سواء  في 

الضروري أن يعمل أدب الطفل على تبصير الطفل بأهمية وجود اآلخر واالعتبار له وتقبله وإقامة 

شراكة حياتية معه؛ لذا يعمل أدب الطفل على تكوين وتنمية اجتاهات إيجابية إزاء اآلخر واحلد 

من أنانية الفرد/ الطفل.
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أما في القصة الثالثة التي حتمل املجموعة عنوانها، "مشمش وشمسية جدو"، فثمة توجيه 

لقيمة "اإليثار" ونبذ "األنانية"؛ حيث يرفض "مشمش"، في مسلك أناني، أن يشرك زمياًل له في 

أثناء  في  التالي،  اليوم  في  يكتشف  ثم  إياها،  جده  أهداه  التي  بالشمسية  املطر  من  االحتماء 

حفل تكرمي النادي للسباحني األبطال وكان "مشمش" من بينهم، بأّن إدارة النادي ستكتفي فقط 

باإلعالن عن أسماء األبطال املكرمني، لكّنها لن تستطيع تسليمهم شهادات التكرمي؛ ألن زمياًل لهم 

)الطفل الذي رفض "مشمش" أن يتشارك معه في االحتماء بشمسية جدو( كان متطوًعا بوضع 

كما  األمطار،  لتلفيات بسبب  تعرضت  لكنها  ماله اخلاص،  الشهادات في أظرف اشتراها من 

تعرض هذا الزميل لنزلة برد شديدة منعته من حضور احلفل.

امليزة الالفتة، في كتابة محمد الفقي، التي يجب أن تتوافر في كتابة أدب الطفل، هو تقدميه 

منوذًجا لطفل عادي، كمثال "مشمش"، ميكنه أن يصيب أحياًنا، وقد يخطئ في بعض األحيان؛ 

حيث تتجاوز هذه الكتابة منوذج "الطفل اخلارق"، وهو ما يجعل الطفل عندما يتلقى هذه النوعية 

من كتابة أدب األطفال، مدرًكا أّن اخلطأ أمر بشري وارد، لكّن العبرة تكمن في إمكانية وضرورة 

تصويبه أو تالفي حدوثه.

السمة البارزة في مجموعة "مشمش وشمسية جدو"، التي يجب أن تتوفر في في أدب الطفل 

عموًما، هي أّن القيم والفضائل التي ُيراد ترسيخها لدى الطفل، يجب أالَّ ُتطرح بأسلوب تلقيني 

مباشر، ولكن باعتماد على مواقف محكية تبرز فائدة العمل مبثل هذه القيم اإليجابية مع بيان 

أضرار التخلي عن مثل هذه القيم، ليكون اقتناع الطفل بهذه القيم مبنّيًا على مواقف حتى يتقبلها 

عن فهم ومنطق عملي. فمن الضروري كما في كتابة محمد الفقي أن يتم توجيه الطفل إلى املبادئ 

املثالية والفضائل املنشودة وإكسابه االجتاهات االجتماعية املرجوة، بطريقة غير مباشرة، من 

خالل مواقف واقعية، دومنا وقوع في شرك اخلطابية أو تلقني مباشر. ومن الضروري أيًضا أن 

تعني كتابة أدب الطفل بالبعد اإلمتاعي إلى جانب البعد التوجيهي القيمي، ويكون اإلمتاع من 

خالل البناء احلكائي للقصة املعتمد على حوادث ومفارقات جتعل الطفل مشدوًدا للنص ومنجذًبا 

للحكاية املبثوثة.
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سياسات وقواعد النشر

مجلــة الطفولــة والتنميــة.. مجلــة علميــة، متخصصــة، فصليــة، ُمحكمــة، ُتعنــى بشــئون الطفولة 

والتنميــة فــي الوطــن العربي.

سياسات النشر :
تنشــر املجلــة األعمــال العلميــة ذات الصلــة بالطفولــة والتنميــة، والتــي لــم يســبق نشــرها أو  •

تقييمهــا فــي جهــة أخــرى.

ُتعبــر األعمــال التــي تنشــرها املجلــة عــن آراء كاتبيهــا.. وال تعبــر بالضــرورة عــن رأي  •

املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة.

ُتعــرض البحــوث والدراســات املقدمــة علــى اثنــن مــن احملكمــن، يكــون رأيهمــا ملزًمــا، وفــي  •

حالــة اختــاف الــرأي يعــرض البحــث أو الدراســة علــى ُمحكــم ثالــث، يكــون رأيــه قاطعــًا.

األعمال العلمية التي تقدم للمجلة وال تنشر.. ال ُتعاد إلى صاحبها. •

ــة املراجــع  • ــث كتاب ــن حي ــي م ــل العلم ــة العم ــداد وكتاب ــي إع ــة ف ــزام باألصــول العلمي االلت

وأســماء الباحثــن واالقتبــاس والهوامــش، ويفضــل وضــع الهوامــش واملراجــع فــي نهايــة 

املوضوعــات.

تكــون أولويــة النشــر لألعمــال املقدمــة حســب أهميــة املوضــوع، وأســلوب عرضــه، وتاريــخ  •

التســلم، وااللتــزام بالتعديــات املطلوبــة.

قواعد النشر :
أن ُترســل األعمــال العلميــة بالبريــد اإللكترونــي اخلــاص باملجلــة info@arabccd.org، وإذا  •

لــم يتيســر ذلــك : ترســل األعمــال العلميــة مــن نســختن ومطبوعــة علــى جهــاز الكمبيوتــر.

ُيشــار إلــى جميــع املراجــع - العربيــة واألجنبيــة - ضمــن البحــث باإلشــارة إلــى اســم املؤلف  •
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وســنة النشــر، واملوضــوع، ودار النشــر، والطبعــة )إن وجــدت(، واملدينــة، والصفحــات )فــي 

ــة الهوامش(. حال

األعمال املقدمة ينبغي أن تكون مكتوبة بلغة سليمة وبأسلوب واضح. •

يرفــق بالعمــل املرســل للنشــر بيــان يتضمــن اســم الباحــث وجهــة عملــه وأرقــام االتصــال  •

والبريــد اإللكترونــي، وعنوانــه كامــًا، وكذلــك نســخة مــن الســيرة الذاتيــة.

ُيعــدُّ العمــل العلمــي قابــًا للنشــر إذا توافــرت فيــه املعاييــر الســابقة فــي سياســات وقواعــد  •

النشــر، مــع مراعــاة اتبــاع اآلتــي :

الدراسات والبحوث :
أن تقدم في حدود )5000 كلمة، أي ُقراَبة 25 صفحة(. •

أن تخضع لسياسة التحكيم املشار إليها في سياسات النشر. •

أن تكــون الدراســة مصحوبــة مبلخــص ال يزيــد علــى الصفحــة باللغــة العربيــة وأخــرى  •

باإلجنليزيــة.

مقاالت :
أال يزيد عدد صفحات املقال على )4000 كلمة، أي ُقراَبة 20 صفحة(. •

أن تكون املوضوعات حديثة، لم يسبق نشرها. •

تجارب ميدانية : 
ــى  • ــي الضــوء عل ــة 15 صفحــة(؛ لتلق ــة، أي ُقراَب ــى )3000 كلم ــة عل ــد عــرض التجرب أال يزي

ــدة. ــم الفائ ــة، لتعمي ــة عربي ــة أو أهلي ــة حكومي جناحــات جترب

أن تكون العروض لتجارب حديثة ومستمرة. •

عروض الكتب والرسائل الجامعية : 
أال يزيد عدد صفحات العرض على )2000 كلمة، أي ُقراَبة 10 صفحات(. •

أن تكــون الكتــب والرســائل املعروضــة حديثــة، وأال يكــون قــد مضــى علــى إصدارهــا أكثــر  •

مــن ثــاث ســنوات.
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عرض تقارير المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش : 
أال يزيد عدد صفحات العرض على )1600 كلمة، أي ُقراَبة 8 صفحات(. •

أن تكون تلك الفعاليات حديثة، وذات أهمية مبا تعكسه من مردود إيجابي. •

الترجمات :
أال يزيد عدد صفحات املوضوعات املترجمة على )2000 كلمة، أي ُقراَبة 10 صفحات(. •

أهميــة أن تكــون تلــك الترجمــات حديثــة، لــم ميــِض علــى نشــرها للمــرة األولــى أكثــر مــن  •

ثــاث ســنوات، مــع اإلشــارة إلــى املصــدر األصلــي للنــص واســم كاتبــه.

j
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