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

وال ملكانة الباحث.

سعر النسخة  ٢٥ جنيهًا مصرّيًا

االشتراكات السنوية

داخل مصر لألفراد : ٦٠ جنيهًا مصرّيًا

داخل مصر للمؤسسات: ١٦٠ جنيهًا مصرّيًا

الدول العربية لألفراد: ٢٥ دوالرًا أمريكّيًا

الدول العربية للمؤسسات : ١٠٠ دوالر أمريكي



4
مجلة الطفولة والتنمية -ع 35 / 2019

الهيئة االستشارية *

أ.د. باقر النجار 
أستاذ علم االجتماع – جامعة البحرين - مملكة البحرين

أ. جبرين الجبرين 
مدير إدارة املشاريع - برنامج اخلليج العربي للتنمية )أجفند( - اململكة العربية السعودية

أ. د. طلعت منصور 
أستاذ بكلية التربية – جامعة عني شمس – جمهورية مصر  العربية 

أ. د. عبد السالم المسدي 
أستاذ اللسانيات باجلامعة التونسية – اجلمهورية التونسية

د. عبد الحسين شعبان
املستشار القانوني واخلبير الدولي - اجلمهورية العراقية

أ. د. مصطفى الرزاز
أستاذ بكلية التربية النوعية – جامعة القاهرة - جمهورية مصر  العربية

أ.د. ملك زعلوك 
أستاذ علم االجتماع ومدير معهد دراسات الشرق األوسط للتعليم العالي باجلامعة األمريكية 

جمهورية مصر  العربية  

د. نبيل صموئيل 
خبير في التنمية االجتماعية  - جمهورية مصر  العربية 

* متَّ ترتيب األسماء أبجدّياً.



5
مجلة الطفولة والتنمية -ع 35 / 2019

هيئة التحرير

اإلشراف العام

أ.د. حسن البيالوي

األمني العام

j

رئيس التحرير

د. سهير عبد الفتاح

j

مدير التحرير

محمد رضا فوزي

j

اإلخراج الفني

محمد أمين

j

سكرتير التحرير

إيثار جمال

j

املستشار اللغوي

أسامة عرابي

 
اللجنة العلمية

أ.د. أحمد حجي
أستاذ التربية املقارنة واإلدارة التعليمية - كلية التربية 

جامعة حلوان
أ.د. طارق الريس

عميد كلية التربية - جامعة امللك سعود
أ.د. محمود نسيم
أستاذ بأكادميية الفنون





7
مجلة الطفولة والتنمية -ع 35 / 2019

احملتـــــــويـــــــــات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوي ..................................................... 9 ي ب ن ال س - تقدمي املشرف العام، أ.د. ح

اح ..................................................... 11 ت ف د ال ب �ي ع ه - كلمة رئيس التحرير، د. س

دراسات وبحوث 

- واقع تطبيق أطر الشراكة في الروضات السعودية في ضوء منوذج أبيشتاين

   أ. ندى عبد اهلل الضاوي......................................................................... 15
-  التنشئة على املواطنة في عالم متغير "رؤية مستقبلية لتنشئة الطفل العربي

    على املواطنة الرقمية" د. محمود رمضان العزب .......................................................... 37

مقــــاالت 
- احلبس املنزلي انتهاك حلقوق الطفل الفلســطيني أ. حمد خليل عليان .......................... 81

- في التأثير اإلعالمي على شخصية الطفل: التلفزة أمنوذجًا

  د. احلبيب استاتي زين الدين، د. عبد اإلله مرتبط ............................................... 93

ملف العدد : أدب وفنون الطفل

- قراءة في مفردات فنون أسست أجيااًل، أ. عبادة تقال ............................................... 113

- الدعم املؤسسي ألدب الطفل في دولة اإلمارات العربية املتحدة،

123  ................................................................................. جرش  بن  حمدان  محمد  أ.   



8
مجلة الطفولة والتنمية -ع 35 / 2019

- مشغوالت الطفل املوسيقية في تونس.. ذاكرة تخشى النسيان،

   د. محمد املصمودي ............................................................................................... 139
- ورشة جدو محمد، أمل جمال .................................................................................. 155

تقارير وعروض كتب

- مــاذا يقــرأ األطفــال في الواليات املتحدة األمريكيــة، د. خالد صالح حنفي ............... 173

- لوحــة الغالف اخللفــي ........................................................................... 179

سياســات وقواعــد النشــر................................................................... 181

ملخص باللغة اإلنجليزية



9
مجلة الطفولة والتنمية -ع 35 / 2019

تقدمي
أ.د. حسن البيالوي*

بني يدى القارئ العزيز العدد 35 من مجلة "الطفولة والتنمية" التى يصدرها املجلس 

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

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

بها باحثون وخبراء وأساتذة كبار من كل أرجاء الوطن العربى.

بكلية  الطفولة  دراسات  بقسم  الضاوى  اهلل  عبد  ندى  األستاذة  تشارك  العدد  هذا  وفى 

االقتصاد املنزلي، جامعة امللك عبد العزيز، بدراسة عن "واقع تطبيق أطر الشراكة فى الروضات 

السعودية فى ضوء منوذج أبيشتاين"، وكان من أهم توصيات الدراسة: تقدمي التحفيز املادى 
واملعنوى ملنسوبى الروضات، ونشر ثقافة التطوع ، وتفعيل برامج إلكترونية لتسهيل التواصل بني 

األسرة واملدرسة واملجتمع احمللى.

كما قدم الدكتور محمود رمضان العزب دراسة بعنوان "التنشئة على املواطنة فى عالم 

على  أكد  وفيها  الرقمية"،  املواطنة  على  العربى  الطفل  لتنشئة  مستقبلية  رؤية  متغير.. 
ضرورة وجود خطة قومية عربية موحدة للعمل على تنشئة الطفل العربى ليتحول من مجرد مواطن 

مستخدم للتكنولوجيا إلى مواطن قائد لها محلّيًا وإقليمّيًا وعاملّيًا.

أما املقاالت فى هذا العدد، فقد قدم األستاذ حمد عليان مقااًل بعنوان "احلبس املنزلى 

انتهاكًا صارخًا  يعد  املنزلى  أن احلبس  أكد على  وفيه  انتهاك حلقوق الطفل الفلسطينى" 
حلقوق الطفل؛ لذلك فإن املؤسسات احلقوقية ومنظمات املجتمع املدنى مطالبتان باستثارة الرأى 

الطفل  ألمن  تهديدًا  تشكل  التى  اخلطوات  هذه  بإيقاف  إسرائيل  على  الضغط  أجل  من  العام 

واألسرى.    والنفسى  االجتماعى 

* األمني العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية، واملشرف العام على املجلة.
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كما قدم كل من الدكتور احلبيب إستاتى زين الدين، وهو أكادميى مغربى بجامعة القاضى 

عياض مبراكش، والدكتور عبداإلله مرتبط الباحث فى اإلعالم وتقنيات اإلشهار بجامعة احلسن 

"فى التأثير اإلعالمى على شخصية الطفل: التلفزة  البيضاء، مقااًل بعنوان  بالدار  الثانى 

أمنوذجاً"، وفيه أكدا على ضرورة تكثيف االهتمام بدراسة تأثيرات اإلعالم عامة والتلفزة خصوصًا 
على األطفال والشباب، من حيث بناء القيم واملرجعيات وحتديد الهوية الفردية واجلماعية.

ويتناول ملف العدد موضوع "أدب وفنون الطفل"، ويشارك فيه األستاذ عبادة تقاًل بدراسة 

محمد حمدان بن جرش  األستاذ  وقدم  أجيااًل".  فنون أسست  "قراءة فى مفردات  بعنوان 

دراسة بعنوان "الدعم املؤسسى ألدب الطفل فى دولة اإلمارات العربية املتحدة". كما قدم 

ذاكرة  تونس..  فى  املوسيقية  الطفل  "مشغوالت  بعنوان  دراسة  املصمودى  محمد  الدكتور 

"ورشة جدو محمد:  بعنوان  والكاتبة أمل جمال دراسة  الشاعرة  تخشى النسيان". وقدمت 
فاحتني شباك على بكرة".  

وفى التقارير والعروض كان تقرير "ماذا يقرأ األطفال فى الواليات املتحدة األمريكية" 

بأهمية  أوصى  وفيه  اإلسكندرية،  بجامعة  التربية  أصول  مساعد  أستاذ  خالد صالح  للدكتور 

إجراء دراسات وبحوث مشابهة للتعرف على أمناط القراءة الشائعة بني األطفال.

وفى النهاية، فإننى أتوجه بالشكر إلى األساتذة األجالء الذين شاركوا فى هذا العدد، 
على  التحرير  وفريق  العلمية  اللجنة  أعضاء  األفاضل  األساتذة  إلى  موصول  والشكر 
مابذلوه إلخراج هذا العدد بجهد متميز ، وأمتنى أن تتواصل جهودنا لتحقيق مستقبل 

العربى. للطفل  أفضل 
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كلمة رئيس التحرير
د. سهير عبد الفتاح

ــذي  ــة وفيــه امللــف ال ــة والتنمي ــة الطفول ــد مــن مجل نحييكــم ونقــدم لكــم هــذا العــدد اجلدي

ــر مــن  ــدًا وقــد عاجلــه كثي ــس جدي ــدور حــول أدب الطفــل وفنونــه، وهــذا املوضــوع لي ــا أن ي رأين

الباحثــني الذيــن حتدثــوا عــن الشــروط الواجــب توافرهــا فــي األعمــال األدبيــة والفنيــة التــي تقــدم 

ــا  ــه التكنولوجي ــذي تؤدي ــدور ال ــي ال ــدد ه ــف هــذا الع ــي مل ــة ف ــة املعروف ــال، لكــن القضي لألطف

ــي هــذه األيــام كمــا كان منــذ بضعــة  ــي هــذا املجــال هــذا الــدور لــم يعــد محــدودًا ف اجلديــدة ف

عقــود، وإمنــا أصبــح ضخمــًا وكاســحًا ألن أدواتــه أصبحــت منتشــرة ومتوفــرة ملعظــم األطفــال، 

ــب  ــة واجلوان ــب اإليجابي ــني اجلوان ــه ب ــز في ــه والتميي ــن الضــروري مراجعت ــح م ــا أصب ــن هن وم

الســلبية.

ــارة  ــه وإث ــلء فراغ ــل وم ــلية الطف ــي تس ــل ف ــي تتمث ــا وه ــة ال شــك فيه ــب اإليجابي اجلوان

ــا. ــاج إليه ــي يحت ــات الت ــب باملعلوم ــالل اللع ــن خ ــده م ــه وتزوي حواس

ــي  ــل ف ــه الطف ــذي يؤدي ــدور ال ــا ال ــا فيه ــر م ــل، وأخط ــت أق ــلبية ليس ــب الس ــن اجلوان لك

ــى حــد كبيــر، وهــذا مــا يشــهد بــه كبــار  التعامــل مــع التكنولوجيــا احلديثــة، وهــو دور ســلبي إل

ــيرًا  ــني أس ــر معظــم الباحث ــي نظ ــل ف ــح الطف ــد أصب ــف. لق ــي املل ــن شــاركوا ف ــني الذي الباحث

ــة. ــل خاضــع لشــروط اللعب ــي والطف ــب احلقيق ــح هــو الالع ــذي أصب ــاز ال للجه

ــد  ــرًا بع ــًا كبي ــهد تراجع ــي يش ــاط اإلبداع ــرى أن النش ــس ي ــن تون ــودي م ــور املصم الدكت

ــي  ــح يقض ــق وأصب ــاء مغل ــي فض ــاًل ف ــأ داخ ــل انكف ــة، وأن الطف ــاب اإللكتروني ــار األلع انتش

ــي مباريــات أو معــارك افتراضيــة يتابعهــا وحــده وال يشــارك فيهــا بــأي صــورة  أوقــات فراغــه ف

ــي كان األطفــال هــم  ــي الت ــون واألغان ــة والفن ــذي اختفــت فيــه املصنوعــات اليدوي ــي الوقــت، ال ف

ــي املاضــي. ــا ف أبطاله

ــرى أن نظــرة متفحصــة  ــادة تقــال مــن ســوريا في ــس االجتــاه يتحــدث الباحــث عب ــي نف وف

ــب  ــي اختفــاء اللع ــة وه ــا أمــام احلقيقــة التالي حلصيــل ســنوات مــن الغــزو التكنولوجــي تضعن
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ــاك تواصــل بينهــم. ــد هن ــم يع ــال ول ــاة األطف مــن حي

إن اللعبــة التكنولوجيــة أصبحــت الرفيــق شــبه الدائــم للطفــل الــذي يســتخدمها وهــو غائب 

عمــن حولــه تلتهــم ســاعات يومــه، وال تتــرك أمامــه مجــااًل ألي نشــاط آخــر. والباحــث يســتعرض 

ــي  ــروها ف ــم خس ــرى أنه ــي وي ــي املاض ــال ف ــاة األطف ــت متــأل حي ــي كان ــون واألنشــطة الت الفن

هــذه األيــام.

أمــا الباحــث محمــد حمــدان جــرش مــن اإلمــارات فيــرى فــي مقالــة عــن الدعــم املؤسســي 

ألدب األطفــال فــي اإلمــارات أن أدب األطفــال يســتطيع أن يحيــا فــي عالــم الغــد، لكنــه يؤكــد أن 

ــط وحشــد  ــى تخطي ــاج إل ــه يحت ــر الســهل، وأن ــس باألم ــال املبدعــني لي اكتشــاف مواهــب األطف

ــل  ــدم للطف ــي تق ــات الت ــد مــن الفاعلي ــة والبشــرية، كمــا طــرح العدي ــات املادي ــكل الطاق ــل ل هائ

ــي دولــة اإلمــارات. ف

ــي دراســة  ــف لنجــد "جدو محمد )فاحتني شباك على بكرة(" وه ــة املل ــى نهاي ونصــل إل

ــه يؤكــد عــدد  ــال املرضــى بالفــن، وفي ــت فيهــا الشــاعرة أمــل جمــال موضــوع عــالج األطف تناول

ــى مرضــه، كمــا  ــى التغلــب عل مــن الباحثــني أن الفــن بــكل أشــكاله يســاعد الطفــل املريــض عل

ــي معهــد الســرطان، وضمــت  قدمــت الباحثــة جتربــة مهمــة قامــت بهــا وهــي ورشــة أقامتهــا ف

عــددًا مــن األطفــال املرضــى وكان لهــا نتائــج باهــرة.
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دراسات وبحوث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واقع تطبيق أطر الشراكة يف الروضات السعودية
يف ضوء منوذج أبيشتاين

أ. ندى عبد اهلل الضاوي

التنشئة على املواطنة فى عالم متغير
رؤية مستقبلية لتنشئة الطفل العربى على املواطنة الرقمية

     د.  محمود رمضان العزب
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واقع تطبيق أطر الشراكة يف الروضات السعودية
يف ضوء نموذج أبيشتاين

أ. ندى عبد اهلل الضاوي *
إشراف: د. نهلة قهوجي *

مقدمة: 
جهود  تكاتف  تتطلب  الطفل  حياة  في  مهمة  تربوية  مرحلة  األطفال  رياض  مرحلة  تعتبر 

الروضه واألسرة ليمّر الطفل بها بسالسة ومرونة. وتعتبر تربية وتعليم الطفل عملية أساسية ال 

تقع فقط على املدرسة بوصفها مؤسسة تربوية، وإمنا تشكل األسرة جزءًا كبيرًا ومهّمًا من هذه 

العملية. ففي هذه املرحلة ينتقل الطفل من اجلو املنزلي الهادئ إلى اجلو املدرسي الذي يحوي 

العديد من األفراد والبرامج والقوانني. لذلك تتطلب هذه املرحلة قدرات عالية لدى معلمة الروضة 

لدعم برامج الشراكة مع األسرة؛ لتوطيد العالقة وتبادل املشورة واخلبرة ليكمل كل منهما عمل 

اآلخر. وحتى يتجاوز الطفل هذه املرحلة التي يحتاج فيها إلى الثبات في معاملته ووجود آراء 

ونظم موحدة حتقق صحته النفسية، فإنه يحتاج إلى معلمة مدركة ألهمية الشراكة وحتاول جاهدة 

نظام  مثل خلق  الشراكة  لتفعيل  والطرق  العديد من األساليب  لديها  الروضة  ومعلمة  حتقيقها. 

اتصال ثنائي االجتاه وحتسني التعليم في كل من البيت والروضة وتوفير الدعم املتبادل، وكذلك 

القرارات املشتركة. )الناشف،2010(. صنع 

لكن لألسف يالحظ أن برامج إعداد معلمة الروضة غفلت عن تضمني موضوع الشراكة؛ مما 

سبب الضعف في هذا اجلانب وأصبح يعتمد فقط على جهود املعلمة وخبرتها في الروضة مع أنه 

يعتبر من الكفايات املهنية للمعلمة. أيضًا تدريب املعلمة على هذه الكفاية أمر مهم؛ لذا وجب تدعيم 

برامج إعداد املعلم وبرامج التنمية املهنية مبوضوع الشراكة. )النصيرات، 2012(.

كما أن للقادة تأثيرًا كبيرًا ومهّمًا على املعلمني لتحسني جودة تواصلهم مع األسرة ومؤسسات 

املجتمع احمللي سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر. ولهذا عندما نتساءل عن أهمية الشراكة 

* قسم دراسات الطفولة - كلية االقتصاد املنزلي - جامعة امللك عبد العزيز - جدة -السعودية.

** أستاذ مشارك - قسم دراسات الطفولة - كلية االقتصاد املنزلي - جامعة امللك عبد العزيز - جدة. 
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وفعاليتها، فإننا جند أنها ترتبط بسلوك األطفال سواء داخل الروضة أو خارجها، وهي مرتبطة 

ببيئتهم املنزلية وعالقتهم مع األسرة، كما أن األنشطة الوالدية تقلل من املشكالت السلوكية لدى 

األطفال، وأيضًا يؤثر دعم األسر ومشاركتهم في األنشطة داخل الروضة إيجابًا على األطفال 

عن  بالروضات  األطفال  التحاق  على حتسني  تساعد  أنها  في  أهميتها  تكمن  وكذلك  وعطائهم، 

طريق مناقشة األسرة والتعاون معهم في حال تغيب الطفل املستمّر، وعقد ورش عمل مع األسرة 

لتحسني مستوى الطفل .

خدمتها  في  أهميتها  وتكمن  األحياء،  داخل  مهمة  مؤسسات  والروضات  املدارس   وتعتبر 

لسكان احلي نفسه  كبقية مؤسسات املجتمع احمللي. وترتبط األحياء التي تضّم مجموعة قوية من 

املؤسسات )الدينية واملرافق الترفيهية والشركات واملكتبات( باستقرار املجتمع وترابطه ورفاهيته 

وتؤدي إلى توسيع وتعزيز الشبكات االجتماعية لدى األطفال.

وبذلك يعّد تنفيذ برامج الشراكة في الروضة إستراتيجية  فعالة حلصول األطفال على الدعم 

وتنفيذها  املرجو حتقيقها  النتائج  إلى  للوصول  الشراكة  ومفتاح  ورفاهيتهم،  بنجاحهم  املرتبط 

بطريقة منسقة وشاملة هو وجود نهج متعدد األبعاد إلشراك األسرة واملجتمع احمللي. وألن كل 

األسرة  مع  للشراكة  مجاالت  ستة  أبيشتاين  حدد  فقد  فعالة،  شراكة  التعتبر  لألسرة  مشاركة 

.Sanders & Sheldon, 2009 واملجتمع احمللي 

مجاالت  على ستة  ويحتوي  الشاملة،  الشراكة  أشهر مناذج  من  أبيشتاين  ويعتبر منوذج 

وتضّم: الروضة  في  الشراكة  تفعيل  على  تعمل  أساسية 

الوالدية وهي مساعدة جميع األسر على فهم منو األطفال واملراهقني وإنشاء البيئات املنزلية   -

التي تدعم تعلم األطفال.

التواصل وهو تصميم وإجراء االتصاالت الفعالة ثنائية االجتاه حول البرامج التعليمية وتطور   -

منو األطفال.

التطوع في توظيف وتنظيم املساعدة والدعم للبرامج التعليمية واألنشطة الطالبية .  -

صنع القرار عن طريق إشراك األسرة في اتخاذ القرارات املنزلية والقرارات املتعلقة باألطفال   -

واألنشطة في الروضة.

التعلم في املنزل لتوفير املعلومات واألفكار لألسر حول كيفية مساعدة األطفال في املنزل.  -

ودعم  وتعزيز  احمللي،  املجتمع  من  واخلدمات  املوارد  ودمج  لتحديد  املجتمع  مع  التعاون   -

.)Epstein, 2009( وأسرهم.  واألطفال  الروضات 
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التعليم  العالم في مراحل  العديد من دول  الشراكة مطبقة في  برامج  أن  الرغم من  وعلى 

كافة وحتى على مستوى اململكة العربية السعودية، فإنه في مرحلة رياض األطفال اقتصر الدليل 

التنظيمي لرياض األطفال في وزارة التعليم باململكة العربية السعودية على جزء محدود يتضمن 

املشاركة املجتمعية والتطوع والتواصل مع أولياء األمور بصورة أولية )مجالس األمهات(. )الدليل 

التنظيمي لرياض األطفال، 1436(.

وقد استحدثت اململكة العربية السعودية وفقًا لرؤية )2030 م( مبادرة ارتقاء تسعى لدعم 

برامج الشراكة، وُعقد اللقاء العلمي األول لشراكة املدرسة واألسرة واملجتمع احمللي من )4 - 3 

إبريل 2016 م( برعاية كرمية من أمير منطقة الرياض، وبحضور معالي وزير التعليم حتت شعار 

)معًا( لدعم برامج الشراكة وأنشطتها والتأكيد على أهميتها. )ارتقاء، 2018(. 

سؤال البحث
ومما سبق عرضه ميكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي:

ما واقع تطبيق ُأطر الشراكة يف الروضات السعودية يف ضوء منوذج أبيشتاين؟

أهداف البحث
التعرف على مجاالت الشراكة في ضوء منوذج أبيشتاين.  .1

التعرف على واقع تطبيق ُأطر الشراكة في ضوء منوذج أبيشتاين من وجهة نظر معلمات   .2

الروضات األهلية واحلكومية.

تقدمي مقترحات لتفعيل برامج الشراكة في الروضات.  .3

أهمية البحث
متثلت أهمية البحث فيما يلي:

اعتماد مرجعية عاملية ومقننة تعتمدها معلمة الروضة لتفعيل الشراكة من خالل منوذج   .1

أبيشتاين.

تقدمي تصور إلشراك (%80) من األسر في األنشطة املدرسية بحلول 2020 م؛ وذلك مما   .2

يساعد على حتقيق أهداف رؤية 2030.

قد تفيد نتائج البحث في تعريف األسر مبجاالت الشراكة لدعم أطفالهم.  .3

في ضوء  خارجها  أو  الروضة  داخل  سواء  التعليم  وزارة  في  الشراكة  مجاالت  حتديد   .4

عاملي. منوذج 
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استفادة مراكز التدريب من تضمني مفهوم الشراكة في برامج التنمية املهنية للمعلمات في   .5

رياض األطفال. 

تقدمي إطار نظري باللغة العربية يتناول الشراكة في رياض األطفال للمختصني والباحثني   .6

في مرحلة رياض األطفال.

حدود البحث
يقتصر البحث على احلدود التالية:

- احلدود املوضوعية: واقع تطبيق ُأطر الشراكة في ضوء منوذج أبيشتاين الذي يتضمن 
- مجاالت للشراكة )الوالدية، التواصل، التطوع، صنع القرار، التعلم في املنزل، التعاون 

مع املجتمع(.

- احلدود الزمانية: الفصل الدراسي األول 1439-1438 هـ.
- احلدود املكانية: الروضات احلكومية واألهلية في مدينة جدة باململكة العربية السعودية.

- احلدود البشرية: املعلمات في الروضة.

مصطلحات البحث
:)Partnership( الشراكة

يعرفها ميثاق الشراكة بني األسرة واملدرسة بأنها: "التعاون والتكامل بني املدرسة واألسرة 

لزيادة فاعلية كل منهما لالرتقاء باملستويات التعليمية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية". )وزارة 

التعليم، 1438(.

بني  املنافع  تبادل  إلى  تؤدي  وأنها  أكثر،  أو  طرفني  بني  تقوم  الشراكة  "أن  النوح:  ويرى 

األدوار  لتوزيع  جديدة  رؤية  إلى  يؤدي  واملجتمع  املدرسة  بني  الشراكة  تطبيق  وأن  الشريكني، 

 .)10 2015م،  )النوح،  احمللي".  واملجتمع  املدرسة  بني  املسئوليات  وحتمل 

أبيشتاين  لنموذج  الستة  للمجاالت  الروضة  معلمة  تطبيق  بأنها:  إجرائّيًا  الباحثة  وتعرفها 

بني الروضة واألسرة )الوالدية، التواصل، التطوع، صنع القرار، التعلم في املنزل، التعاون مع 

املجتمع( سواء بشكل لفظي أو غير لفظي ، مباشر أو غير مباشر، ويتّم ذلك عن طريق توزيع 

األدوار وحتديد املسئوليات من أجل حتقيق األهداف العامة واخلاصة للطرفني. 

:)Epstein’s Model( منوذج أبيشتاين
منوذج يقدم تصورًا شاماًل وإطارًا متكاماًل للشراكة يتضمن مجاالت الشراكة )الوالدية، 

التواصل، التطوع، صنع القرار، التعلم في املنزل، التعاون مع املجتمع(، وكل مجال يشتمل على 
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املجال  بهذا  املرتبطة  املفاهيم  وتوضيح  تواجهه،  أن  التي ميكن  والتحديات  للممارسات  مناذج 

.)Epstein, 2009( .والنتائج التي ميكن أن يحققها بالنسبة إلى الطالب واآلباء واملعلمني

وتعرفه الباحثة إجرائّيًا بأنه: منوذج يقدم تصورًا شاماًل وإطارًا متكاماًل في مجاالت الشراكة 

)الوالدية، التواصل، التطوع، صنع القرار، التعلم في املنزل، التعاون مع املجتمع(، وكل مجال 

يشتمل على مناذج للممارسات والتحديات التي ميكن أن تواجه معلمة الروضة، وتوضيح املفاهيم 

املرتبطة بهذا املجال والنتائج التي ميكن أن يحققها بالنسبة إلى املعلمة والروضة واألسرة.

اإلطار النظري
مفهوم الشراكة:

رك،  الشراكة )Partnership( ورد في مختار القاموس أن الشراكة من مادة )ش ِرَك(الشِّ

ِريك: املُشارك، أشراك،وشركاء،  رَكة. مبعنى اشتَركا، وّتشاَركا، وَشاَرَك أحدهما اآلخر. والشَّ والشِّ

وهي َشريكة، شراِئك. وشركة في البيع وامليراث - ِشركًة )الزاوي،1984(. أما الشمري فعرفها 

بأنها"التعاون املشترك واملتبادل بني املدرسة واملجتمع احمللي من خالل تبادل اخلبرات واملعلومات 

بأنها"عملية  إبراهيم  وعرفها   .)248 2017م،  ")الشمري،  واملعنوي"  املادي  والدعم  والزيارات 

بناء  في  وتركيزها   ، كافة  اجلهود  تنفيذ  من خاللها  يتّم  واألسرة  املدرسة  بني  إلزامية  تعاونية 

معارف وقدرات ومهارات واجتاهات التالميذ لتدعيم اجلوانب الشخصية واالجتماعية واألكادميية 

واملهنية لديهم. )إبراهيم، 2016 م،40(. واتفقت جميع التعاريف على أن الشراكة عملية تعاونية 

املعنوي،  أو  املادي  الدعم  واملجتمع احمللي سواء كان عن طريق  املدرسة واألسرة  تفاعلية بني 

املباشر وغير املباشر، والذي يسعى لتحقيق احتياجات الطالب بأكمل وجه.

أهمية الشراكة:

بداخله مجموعة  العناصر ونظامًا عاّمًا  التربوية في مجملها متثل منظمة متكاملة  العملية 

من النظم الفرعية وتتقاسم أدوار هذه العملية أطراف عديدة من البيت واملدرسة واملجتمع وميثل 

كل منهم جزءًا أساسّيًا ومهّمًا بحيث تتعاون جميع هذه العناصر  لتأدية الهدف األساسي من 

التربية، وال  يكون ذلك إال عن طريق تكاتف هذه العناصر األساسية وتقسيم األدوار فيما بينها. 

والعملية التربوية - في جوهرها - هي قضية مجتمعية أساسية إما أن  تساعد علي إنشاء جيل 

حضاري وعامل وُمِجد يرفع شأن األمة، وإما عكس ذلك. وهذه املسئولية العظيمة ال تستطيع 

املدرسة لوحدها أن تقوم بها وال األسرة وحدها وإمنا يجب أن يتّم التكاتف بني جميع أطراف 
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األسرة واملدرسة واملجتمع احمللي. ونوه نصر عن أهمية الشراكة  بني املدرسة واألسرة جلميع 

عناصر العملية التعليمية؛ الطالب واملعلمني واملدرسة واألسرة، كما أكد على أن تعاون األسرة 

في عملية تعليم أطفالهم تعّد جزءًا مكماًل لعملية النمو اإليجابي لألطفال وجناحهم في املدرسة. 

وتتضح أهمية هذه الشراكة بشكل أكبر في مراحل العمر املبكرة لألطفال وفي مستويات تعلمهم 

األولى، كما تفيد في التغلب على العديد من املشكالت التي يواجهها األطفال في تلك املرحلة قبل 

.)2008 بدئها.)نصر، 

أهداف الشراكة:

املدارس  الشراكة ستظّل  كبيًرا؛ النه من دون  املدرسة جهدًا وعماًل  الشراكة مع  تستحق 

محدودة في قدرتها على حتقيق ما تهدف إليه، فالشراكة هي واحدة من أهم األهداف التي ترجو 

املدارس حتقيقها. ألن األسرة هي الشريك الذي يلبي احتياجات الطالب األولية والتي ال تستطيع 

الشراكات  أهم  الشراكة مع األسرة واملجتمع احمللي هي واحدة من  أن  تلبيتها، كما  املدرسة 

تكون  حتى  عميقًا  فهمًا  األسرة  فهم  الضروري  ومن  تطويرها.  للمعلمني  ميكن  التي  التعاونية 

أساسًا للجهود املبذولة في تطوير العالقات بني املدرسة واألسرة واملجتمع احمللي، ويعّد  تطوير 

الشراكة من أهم األهداف. )جونسون، 2004(. 

وتلخص الباحثة أهداف الشراكة في رياض األطفال فيما يلي:

تلبية االحتياجات النفسية والتربوية واالجتماعية والثقافية للطفل.  -

تطوير البيئة التربوية والتعليمية لرياض األطفال.  -

احلصول على موارد كثيرة ومتنوعة لتحقيق أهداف رياض األطفال.   -

نشر ثقافة التطوع والتعاون.   -

تثقيف األسرة بطرق مختلفة وتطويرها.   -

اإلسهام في تنمية املجتمع احمللي ، وإسهام املجتمع احمللي في تنمية الطفل.  -

األطراف األساسية في الشراكة:

البعض وميكن تصنيفها من حيث  بعضها  مترابطة مع  عديدة وجميعها  أطراف  للشراكة 

املهام على مستوى الروضة، األسرة، املجتمع احمللي. وللروضة دور مهّم وأساسي في الشراكة 

وترتيب   ، اقتراحاتهم  واستقبال  الستقبالهم  الروضة  أبواب  وفتح  باألسرة  الترحيب  في  يكمن 

لقاءات بني املعلمات واألسرة لتفعيل الشراكة، كما أنها تسعى إلى تسهيل طرق التواصل بني 

املعلمة واألسرة وإتاحتها بعدة طرق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وإشراك األسرة في 
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  .)Castillon, 2018( واحملاضرات.  والندوات  واملؤمترات  اللقاءات 

لتحقيق  يبادر باالستجابة والسعي  الروضة أهميًة عن دور األسرة فهي من  يقّل دور  وال 

واملشاركة  املدرسة،  تقدمها  التي  والندوات  واللقاءات  االجتماعات  طريق حضور  عن  الشراكة 

األساسية  املدرسية  االحتياجات  توفير  اجتماعاتها،  وحضور  الشراكة  جلنة  في  واملساهمة 

لألطفال، كذلك زيارة الروضة بشكل دوري لالطالع على أداء ومستوى األطفال، واملبادرة في 

التطوع في الروضة وتبادل اخلبرات، واملشاركة في اتخاذ القرارات التي تخّص تطوير الروضة 

.)1438 )التعليم،  الطفل.  أو 

البرامج  توفير  يتّم  فمن خالله  وغير محدود  كبير  فدوره  املجتمع احمللي  إلى  بالنسبة  أما 

التدريبية والتعليمية للتطوير من األسر ومنسوبي التعليم، واملشاركة في عملية التخطيط، وتقدمي 

بني  التعاون  كذلك  لها،  املقدمة  الفئة  بحسب  ومناسب  مباشر  بشكل  ومتعددة  منوعة  خدمات 

.)2016 )سليمان،  احلياة.  من ظروف  للتحسني  احمللي  املجتمع  مؤسسات 

وبذلك تكون هذه األطراف األساسية جميعها مترابطة، وكل منها يخدم اآلخر ألجل حتقيق 

الشراكة بصورتها الكاملة في الروضة.

مراحل تطبيق الشراكة: 

 ، ومترابطة  متسلسلة  مراحل  بعدة  متّر  أن  يجب  املنشود؛  املستوى  إلى  الشراكة  لتصل 

في: تتمحور  فهي  األطفال؛  رياض  مرحلة  في  الشراكة  تطبيق  عند  والسيما 

واألفراد  بالروضة  والعاملني  واملعلمني  األسر  جميع  حتديد  أي  الشراكة:  إطار  حتديد   -

األطفال. رياض  مبرحلة  املهتمني  واملنظمات 

في  لتحقيقها  الروضة  تسعى  التي  املخرجات  كتابة  هنا  وتتّم  مشتركة:  رؤية  -  تأسيس 

احمللي. واملجتمع  والروضة  األسرة  بني  الشراكة 

-  تقييم الروضة املستمّر: من خالل التعرف على اخلدمات املقدمة وفعاليتها، وحتديد العواقب 

والتحديات التي حتول بني الروضة واألسرة  واملجتمع احمللي في حتقيق الشراكة.

األدوار  وتوزيع  بها  للعمل  واخلدمات  واألنشطة  البرامج  بتحديد  اخلطط:  وتنفيذ  -  تطوير 

على اجلهات املعنية سواء كانت رئيسة أو داعمة، والسعي للتطوير املستمّر لهذه البرامج 

وجه. بأكمل  الشراكة  تخدم  واخلدمات  حتى  واألنشطة 

-  تقييم اجلهود املبذولة من املنظمات: بتحديد مدى فعالية هذه املنظمات في حتقيق الشراكة 

وتلبية احتياجات الروضة.
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 وبذلك يتضح أن الشراكه بالتخطيط اجليد تكون فعالة أكثر، وفائدتها شاملة للجميع سواء 

األسرة أو الروضة أو املجتمع احمللي. )مصطفى، 2010(.

وعند تطبيق هذه املراحل عن طريق تكاتف األسرة والروضة واملجتمع احمللي ، فإنه يكون 

التطبيق، والسير في تطبيق الشراكة  القصور والعواقب خالل مرحلة  التعرف على  من السهل 

للجميع.  بشكل واضح 

تجارب برامج الشراكة:

توجد جتارب عديدة لتفعيل الشراكة في الكثير من الدول توضح آلية الشراكة بني املدرسة 

واألسرة واملجتمع احمللي باستثمار أفضل الطرق واألساليب مبا يتناسب مع طبيعة واحتياجات 

بني  الشراكة  منطلق  من  تعليمها  في إصالح  بدأت  التي  األمريكية  التجربة  ومنها  مجتمع،  كل 

الشراكات  لبناء   )PTA( للشراكة  األمريكية  الرابطة  أطلقت  حيث  والتعليم  احمللية  مجتمعاتها 

الناجحة باملعايير الوطنية وبدأتها في ثالث خطوات هي: رفع الوعي حول قوة األسرة واملشاركة 

املجتمعية ، اتخاذ إجراءات لبناء املشاركة من خالل برامج وممارسات محددة ، التعزيز واالحتفال 

باملدارس التي جنحت في حتقيق الشراكة. وتضمنت ستة معايير هي : الترحيب باألسرة في 

السلطة،  تقاسم  مع كل طفل،  التحدث  الطالب،  دعم جناح  الفعال،  التواصل  املدرسة،  مجتمع 

التعاون مع املجتمع احمللي، كما أنها تقدم العديد من اخلدمات لألسرة والطفل عن طريق رعاة 

 National( .من املجتمع احمللي في مجاالت متعددة سواء اجتماعية أو صحية أو ثقافية وغيرها

)PTA, 2018

واجلدير بالذكر أن الكفاءة املرتفعة للتجربة األمريكية كانت نتيجة لفعالية التخطيط والتنظيم 

والتكامل والتناسق في العمل من أجل الشراكة بني املدرسة واألسرة واملجتمع احمللي؛ حتى تكون 

بأفضل صورة وأكثر فعالية. )مهنا، 2014(.

وبذلت  بالشراكة  اهتمت  التي  العربية  الدول  إحدى  تعتبر  فهي  دولة مصر  أما عن جتربة 

اجلهود لرفع مستواها وكثيرًا، ما شجعت عليها سواء األسر أو املجتمع أو املدارس. وللتأكيد 

على أهمية الشراكة واحلاجة للعمل عليها أكثر بشكل رسمي، فقد وضعت الهيئة القومية لضمان 

في  واملجتمع احمللي  األسرة  إشراك  األول:  املعيار  للشراكة؛  معيارين  واالعتماد  التعليم  جودة 

تطوير العملية التعليمية، ويتضمن مؤشرين األول تستخدم املؤسسة آليات لتحقيق فاعلية دور 

األسرة واملجتمع احمللي في العملية التعليمية؛ والثاني: تفعيل املؤسسة لنتائج اآلليات املستخدمة 
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ملشاركة األسرة واملجتمع احمللي في التعليم. وفي املعيار الثاني: تقدم املؤسسة خدمات متنوعة 

برنامجًا  إمكاناتها، ويتضمن مؤشرين؛ األول: حيث تضع املؤسسة  للمجتمع احمللي في ضوء 

ل املؤسسة برنامج خدمة املجتمع وُتقيم  خلدمة املجتمع احمللي في ضوء احتياجاته؛ والثاني ُتفعِّ

مخرجاته. )الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، 2014(.

وفي اجلزائر اهتمَّ التشريع اجلزائري بالشراكة بني املدرسة واألسرة واملجتمع احمللي ألن 

األسرة امتداد للمدرسة فنجاحها يعتمد على تعاون األسرة ودعمها للجهود، وبذلك نصت بتاريخ 

)15\1\1429 هـ( على مواد قانونية ُتسهم في تطوير هذه الشراكة وحتسينها فعلى املدرسة أن 

تتصل اتصااًل وثيقًا مع األسر، وأن تتشكل اجلماعة التربوية من الطالب، وأن تشارك األسر في 

اجلماعة التربوية، وتقدمي االقتراحات عن طريق جمعيات أسر الطالب. )زمام، 2013(.

وفيما يلي بعد عرض جتارب الشراكة في بعض دول العالم، تستعرض الباحثة جتربة اململكة 

العربية السعودية؛ حيث شهدت الشراكة في العام )1437 هـ( في نظام التعليم السعودي نقلة 

نوعية عقب إطالق مبادرة "ارتقاء" التي تدعو لدعم الشراكة وتفعيلها بأفضل الطرق وجعلت من 

ذلك هدفًا لها قبل حلول )2020 م(، وبدأت باملؤمترات التي توضح آلية ذلك كما متَّ العمل على 

بناء األدلة التنظيمية التي توضح دور كل من املدرسة واألسرة واملجتمع احمللي )موقع ارتقاء(.

هـ   1\9\1437 وتاريخ   362 رقم  الوزراء  قرار مجلس  إلى  يشير  الذي  التعميم  كما صدر 

باملوافقة على برنامج التحول الوطني املنبثق من رؤية )2030م(، والذي يهدف إلى إشراك األسرة 

في األنشطة املدرسية بحلول )2020 م(؛ وبذلك تقرر تأسيس مركز لشراكة املدرسة مع األسرة 

واملجتمع احمللي، باإلضافة الى إنشاء وحدات للشراكة بإدارات التعليم. )ملحق1(.

نماذج الشراكة:
 :)Epstein's Model( منوذج أبيشتاين

وضع أبيشتاين أساس منوذجه عام )1987 م( واستمّر في تطوير النموذج من خالل نتائج 

األبحاث واستفتاء األسر وقادة املدارس واملعلمني والطالب وأفراد من املجتمع احمللي لتطوير 

النموذج، ويعتبر من النماذج التي لها رؤية شاملة ومتكاملة )Deslandes,2001(، وحتى يومنا 

هذا ُيصنف باعتباره من أكثر مناذج الشراكة بني املدرسة واألسرة واملجتمع احمللي شيوعًا. 

فهو يحدد ستة مجاالت ملموسة متنوعة بني املدرسة واألسرة واملجتمع احمللي ولهذا النموذج 

األسرة  بدور  ويعترف  األسرة،  ملشاركة  تقليدية  تعريفات  على  يشتمل  لكونه  إيجابية؛  جوانب 

في املنزل، ويدعم العملية التعليمية، ويوفر بيئة غنية، كما أن هذا النموذج يشير إلى مسئولية 
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األسرة ويوجهها للتواصل مع املدرسة، ويشجع املدرسة على الترحيب باألسرة واقتراحاتها داخل 

.)Bower, 2011( .املدرسة، واتخاذ القرارات املشتركة

والنموذج يقدم تصورًا شاماًل وإطارًا متكاماًل للشراكة والتواصل يتضمن مجاالت الشراكة 

املجتمع  مع  التعاون  املنزل،  في  التعلم  القرار،  التطوع، صنع  التواصل،  )الوالدية،  والتواصل 

احمللي(، وكل مجال يشتمل على مناذج للممارسات والتحديات التي ميكن أن تواجهه، وتوضيح 

املفاهيم املرتبطة بهذا املجال والنتائج التي ميكن أن يحققها بالنسبة إلى الطالب واآلباء واملعلمني. 

)إبراهيم، 2016(.

)Henderson & Berla( منوذج هندرسون وبيرال
اعتمد منوذج هندرسون وبيرال على الدراسات واألبحاث وحتليل الكتب التي اهتمت بشراكة 

األسرة في تعليم الطالب من مرحلة الروضة وحتى املرحلة الثانوية، ومنها - على سبيل املثال ال 

(Beane, 1990; Dornbusch, 1987; Radin, 1972) احلصر - دراسات

ومتَّ استعراض دراسات حول برامج الشراكة وسياسات املدارس مبا في ذلك برامج الطفولة 

االبتدائية  املدارس  مساعدة  برامج  وكذلك  لألسر،  املنزلية  والزيارات  الروضة،  ومرحلة  املبكرة 

واملتوسطة التي تعمل بشكل فعال مع األسر، وبرامج املدارس الثانوية وجهود املجتمع احمللي 

لدعم األسر في توفير فرص أوسع للشباب من أجل تقييم هذه البرامج والتوصل إلى نتائجها، 

كما متَّ تطبيق دراسات عن األسر والطريقة التي تتفاعل بها مع أطفالها ، مبا في ذلك العالقة بني 

شراكة األسرة وإجناز الطالب من منظور األسرة ، وخصائص األسرة كبيئات تعلم وتأثيراتها على 

 Henderson&( أداء الطالب، بعد ذلك متَّ استعراض العناصر الرئيسة للبرامج والنتائج املهمة

جتعل  إنها  حيث  وبيرال  هندرسون  عند  الشراكة  في  كبيرة  أهمية  وللتوعية   .)Berla, 1994

الشراكة أكثر فعالية من قبل األسرة خصوصًا عندما تكون موجهة لألسر في املجتمعات ذات 

الدخل املنخفض، ويجب أن يتمَّ وضع برامج لتفعيلها جلميع األسر بحيث يكون التواصل بني 

.)Matthews, 2017( .األسرة واملدرسة واملجتمع احمللي أكثر فعالية

 )Goos(   منوذج جوس
توصل جوس وزمالؤه إلى منوذج يوازي تصنيف أبيشتاين الذي يركز بدرجة كبيرة على 

تعليم  في  دور األسرة  على  وركز  املدرسية،  التعليمية  املهام  أطفالهم  تعليم  في  شراكة األسرة 

ويعتمد  الرسمي.  املدرسي  بالتعلم  مباشر  بشكل  يرتبط  ال  التعليم  لكن  املنزل،  داخل  األطفال 

الوقت الذي يقضونه في املدرسة، وإمنا  النموذج على أن تعلم األطفال ال يكون فقط في  هذا 
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في أوقات مختلفة على مدار اليوم ويكون ذلك من خالل تفاعلهم مع أفراد األسرة واألصدقاء 

واملجتمع احمللي، وتعلمهم من خالل ممارسة اللعب والهوايات واألنشطة االجتماعية والثقافية. 

ويكون التعليم مستمّرًا عن طريق توفير بيئة داعمة للتعلم بإشراف األسرة على تعليم األطفال 

ودعمهم دراسّيًا ولغوّيًا واجتماعّيًا وعاطفّيًا ومهارّيًا، كما أن األسرة تكون قدوة للطفل لتعلم القيم 

والعادات والثقافة. كما أن النموذج يخدم غرضني أساسيني وهما: إشراك األسرة في األنشطة 

وحتسني نتائج وخبرات األطفال )Goos, 2004( . وظهرت سمات النموذج عن طريق وضع طرق 

مختلفة لبدء متويل الشراكات وحتقيق أثرها على مشاركة األسرة في تعليم احلساب ، والتعرف 

واالهتمام   ، احمللي  واملجتمع  األسرة  بني  الروابط  بشأن  املصلحة  أصحاب  نظر  وجهات  على 

مجاالت  النموذج  واتبع   ، الرياضيات  تعليم  وطبيعة   ، تعليمّيًا  احملرومني  األطفال  باحتياجات 

أبيشتاين الستة في الشراكة بني األسرة واملجتمع احمللي لكن كان التركيز أكثر على الشراكة 

في تعليم الرياضيات؛ حيث أكد على أهمية خلق بيئات داعمة في املنزل، وتقدمي الدعم لألسرة 

وتوضيح دورها في تعليم الطفل ، وتشجيع األسرة لتكون قدوة يحتذى بها في التعليم ، واإلقرار 

بأهمية التعلم في املنزل ودعم تطوير الرياضيات من خالله، وتنظيم أنشطة موجهة لألسرة لتعزيز 

ذات  القضايا  حول  معها  والتفاعل  األسرة  مع  النقاش  باب  وفتح  املدرسة،  خارج  الطفل  تعلّم 

.)Goos, 2007( الصلة. 

 )Weiss( منوذج ويس وآخرين
هو منوذج للشراكة مع األسر، ويرتبط بنتائج األطفال اإليجابية، ويشمل النموذج ثالث فئات 

مهمة وهي:

الوالدية:  وهي املواقف والقيم واملمارسات التي تستخدم في تربية ورعاية األطفال والعالقة   -
والطفل.  الوالدين  بني 

العالقة بني املدرسة واألسرة: وتشمل العالقات الرسمية وغير الرسمية بني األسرة وبرامج   -
التعليم في الروضة، وكذلك زيادة طرق االتصال غير التقليدية بني األسرة والروضة واملعلمني 

مثل الزيارات املنزلية.

تدعم  أن  طريقها  عن  ميكن  التي  الكيفية  بها  ويقصد  التعلم:  مخرجات  عن  املسئولية   -
األسرة تطوير وتعليم اللغة عند الطفل من خالل األنشطة املباشرة مثل القراءة بصوت مرتفع 

.)Weiss, 2006( أطفالهم.  مع  وغنية  قوية  محادثات  في  واالنخراط 

فقد بحث ويس كثيرًا في برامج دعم األسرة والتعليم )العمل من خالل النظريات اإليكولوجية 
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للتنمية البشرية( التي ُتْبَنى على رغبة األسرة في بذل األفضل ألطفالها من خالل العالقة القوية 

مع املجتمعات احمللية الداعمة التي من املمكن أن تعزز هذه البرامج وتقويها؛ ألن تشخيص العديد 

من املشكالت االجتماعية واملشاكل التي تواجه األطفال تشير إلى انهيار أداء األسر وضعف دعم 

املجتمع احمللي، فهذه البرامج ميكن أن يكون لها أثر إيجابي كبير على الطفل وأسرته واملجتمع. 

.)Weiss, 2008(

)Halgunseth( منوذج هالنغسث
اخللفيات  من  واسعة  مجموعة  في  باألطفال  املرتبطة  املمارسات  بإدراج  هالنغسث   اهتمَّ 

أن  ضرورة  على  أكد  حيث  األطفال؛  جلميع  التنمية  لتعزيز  واالقتصادية  واالجتماعية  الثقافية 

حتترم برامج التعليم في مرحلة رياض األطفال قرارات السياسة العامة والثقافة والعرق لألسر 

التي تخدمها، ومن خالل االطالع على - مناذج للشراكة هندرسون وبيرال )1994(، أبيشتاين 

وزمالؤه  إلى: هالنغسث  توصل   )2006( وآخرين  ويس   ،)2001(

أساسيات الشراكة بني املدرسة واألسرة:
وهي أن شراكة األسر في تعليم األطفال تعّد أمرًا أساسّيًا لتحسني تعلم األطفال وتطوير 

بني  وتبادلية  تفاعلية  تكون  عندما  إيجابية  العالقة  هذه  وتكون  والطفل،  األسرة  بني  العالقات 

األسرة واملدرسة، وتشمل التواصل املستمّر املتبادل بني األسرة واملدرسة من خالل توفير وسائل 

بالعمق  هنا  التواصل  ويتصف  املختلفة.  وظروفها  األسر  مع  تتناسب  التي  املتنوعة   التواصل 

ف املعلمني على حياة الطفل ضمن محيط األسرة واألنشطة وفرص  واالستمرارية، كما أنها ُتعرِّ

التعلم املتوفرة في املنزل، وكذلك األسرة تتعرف على محيط الطفل في املدرسة والبيئة  التي  يقضي 

فيها الطفل وقته، باإلضافة إلى أنها تتعرف على طرق التدريس والتقومي للطفل في املدرسة، كما 

تشجع املدرسة شراكة األسر وتتيح لها فرصة اتخاذ القرار واملشاركة والتخطيط لكل ما يصّب 

في مصلحة الطفل،  و عملية تبادل املعلومات مع األسرة التي متتلك مهارات اهتمامات ومعارف 

مختلفة. وتسعى املدرسة في هذا النموذج إلى تدريب األسر وتوجيههم للقيام بأدوارهم بالطريقة 

املناسبة واستثمارها بالطريقة الصحيحة  فيما يصّب في مصلحة الطفل، وميكن االستفادة من 

هذه املهارات واالهتمامات واملعارف لتعليم األطفال تقدمي أنشطة تطوعية. كما ميكن االستفادة 

من تطوير مهارات املعلمني من قبل األسر، وساعية إلى دعم العملية التعليمية للطفل من املدرسة 

إلى املنزل واملجتمع احمللي )Halgunseth, 2009(. ويرى هالنغسث تعزيز البيئة الرئيسة التي 

التعلم في املنزل، وتوفير املوارد املادية  التعلم بتوفير املعلومات عن أنشطة  تدعم الشراكة في 
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لدعمه ، وتوعية األسر بأهمية التعلم في املنزل وفوائد القراءة للصغار. كذلك التأكيد على أهمية 

التواصل الفعال بني املدرسة واألسرة وتسهيل طرق التواصل وتنويعها سواء املباشرة أو غير 

بيئة ترحيبية لهم حتترم  التربوية وخلق  القرارات  املباشرة ، كذلك تشجيع األسر على صناعة 

 Coffee,( .التنوع الثقافي واللغوي لألسر، وهذا االحترام ينبغي أن ينعكس في البيئة املدرسية

 )2013

وبعد التطرق إلى عدة مناذج للشراكة، فإن الباحثة اعتمدت منوذج أبيشتاين أساسًا للبحث 

واألنسب  األقرب  النموذج  وهو  واملتكاملة.  الشاملة  النماذج  من  لكونه  البحث؛  أهداف  لتحقيق 

التي يسعى  الشراكة  يوازي مجاالت  إنه  السعودية حيث  الروضات  الشراكة في  لدراسة واقع 

برنامج "ارتقاء" الذي انطلق من وزارة التعليم في العام )1437 هـ( إلى تطبيقه من أجل حتقيق 

شراكة أكثر فعالية.

كما أنه يعّد من أسهل النماذج التي تستطيع املدارس تطبيقها واألكثر شعبية الشتماله على 

.)Yamauchi, 2017( .املجاالت األساسية ووضوح هذه املجاالت وإمكانية تطبيقها بشكل سلس

منهج البحث
متَّ استخدام املنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع، 

ويهتّم بوصفها وصفًا دقيقًا ويعّبر عنها كيفّيًا أو كمّيًا؛ فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة ويوضح 

خصائصها، أما التعبير الكمي فيعطيها وصفًا رقمّيًا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها أو 

درجة ارتباطها مع الظواهر األخرى. )عبيدات، 2016(.

مجتمع وعينة البحث
تكون مجتمع البحث من معلمة في كل روضة متثل جميع الروضات احلكومية واألهلية مبدينة 

جدة؛ بحيث بلغ عدد الروضات احلكومية )49(، أي مبا يساوي )49( معلمة،

وعدد الروضات األهلية )172( أي مبا يساوي )172( معلمة، وفق إحصائية وزارة التعليم 

للعام )1438\1439 هـ( )وزارة التعليم، 1438(. 

أما العينة فقد متَّ اختيار أسلوب احلصر الشامل للمعلمات في الروضات احلكومية التي 

بلغ عددها )49( روضة حكومية؛ حيث متَّ توزيع االستبانة بواقع معلمة لكل روضة، وبلغ عدد 

االستجابات )48( معلمة بنسبة )%97.9(، ومتَّ اختيار أسلوب العينة العشوائية للمعلمات في 

الروضات األهلية التي بلغ عددها )172( روضة أهلية، وعدد االستجابات )44( معلمة بنسبة 

 .(25.5%)
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أداة البحث
لتحقيق أهداف البحث اعتمدت الباحثة استبانة )واقع تطبيق ُأطر الشراكة في ضوء منوذج 

أبيشتاين من وجهة نظر معلمات الروضة( تتضمن األجزاء التالية:

اجلزء األول: ويحتوي على بيانات أولية عن عينة الدراسة من حيث نوع الروضة.

اجلزء الثاني: ويشتمل على مجاالت الشراكة التي تتعلق بواقع تطبيق ُأطر الشراكة في ضوء 

منوذج أبيشتاين من وجهة نظر معلمات الروضة، وتتكون من )56( فقرة متَّ تقسيمها إلى ستة 

مجاالت كما يلي:

املجال األول: الوالدية ويتكون من )8( فقرات.

املجال الثاني: التواصل ويتكون من )15( فقرة.

املجال الثالث: التطوع ويتكون من )8( فقرات.

املجال الرابع: التعلم في املنزل ويتكون من )6( فقرات.

املجال اخلامس: صناعة القرار ويتكون من )11( فقرة.

املجال السادس: التعاون مع املجتمع ويتكون من )8( فقرات. 

أساليب تحليل البيانات:
متَّ استخدام اإلحصاء الوصفي وذلك من خالل:

- التكرارات والنسب املئوية لوصف مجتمع البحث بالنسبة إلى البيانات األولية.

- املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري وذلك حلساب متوسطات عبارات االستبانة، وكذلك 

الدرجات الكلية والدرجات الفرعية لالستبانة بناء على استجابات أفراد عينة الدراسة.

- معادلة املدى حلساب درجة التقييم حيث متَّ حساب القيم )األوزان(.

.Likert Scale حتديد االجتاه ملقياس ليكرت اخلماسي -

نتائج البحث واملناقشة
لإلجابة عن السؤال الرئيس للبحث: ما واقع تطبيق ُأطر الشراكة في ضوء منوذج أبيشتاين 

من وجهة نظر معلمات الروضة؟ متَّ حساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات 

كل مجال على حدة لواقع تفعيل ُأطر الشراكة والتواصل في ضوء منوذج أبيشتاين من وجهة 

نظر معلمات الروضة.
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1. واقع ممارسة الروضة للشراكة األسرية يف مجال الوالدية
قامت الباحثة بتخصيص )8( فقرات لتحديد درجة واقع ممارسة الروضة للشراكة األسرية 

في مجال الوالدية، وكانت النتائج كالتالي كما يتضح في اجلدول رقم )1( في امللحق)2(:

أن واقع ممارسة الروضة للشراكة األسرية في مجال الوالدية من وجهة نظر املعلمات جاء 

مبتوسط حسابي )3.57 من 5(، وهو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكرت 

اخلماسي )3.40 إلى 4.19(، وهي الفئة التي تشير إلى درجة تقييم مرتفعة، ويتضح أن هناك 

تفاوتًا في موافقة أفراد البحث على عبارات واقع ممارسة الروضة للشراكة األسرية في مجال 

الوالدية حيث تراوحت متوسطات موافقة أفراد البحث على العبارات ما بني )2.57 إلى 4.09 من 

5(، وهي متوسطات تتراوح ما بني الفئتني الثالثة والرابعة من فئات مقياس ليكرت اخلماسي، 

وتشير إلى أن درجة التقييم متوسطة ومرتفعة على التوالي.

جاءت الفقرة )تقدم معلومات واضحة ومفيدة لألسر عن تطور مهارات الطفل( في املرتبة 

األولى من حيث استجابة أفراد البحث مبتوسط حسابي )4.09(، وبنسبة مئوية للموافقة بلغت 

)٪77(، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )Nitecki, 2015(، ويعود سبب ذلك إلى أهمية تقدمي 

املعلومات لألسرة في هذه املرحلة.

وحصلت جميع الفقرات على درجة مرتفعة، ورمبا يرجع ذلك إلى كون مرحلة رياض األطفال 

مرحلة انتقالية في حياة الطفل ، إال أن الفقرة )تقدم برامج تهيئة للطفل واألسرة لتيسير انتقاله 

للمرحلة االبتدائية( )مثال: زيارة للطفل مع أسرته إلى املدرسة التي ينوي االنتقال إليها( باملرتبة 

الثامنة من حيث استجابة أفراد البحث عليها مبتوسط حسابي )2.57(، وبنسبة مئوية للموافقة 

بلغت )٪39( وحصلت على الترتيب األخير بدرجة تقييم متوسطة. ورمبا يرجع حصول الفقرة 

على هذه الدرجة إلى عدم وجود توجيه رسمي أو برامج تدعم تيسير انتقال الطفل، وإلى تباين 

وجهات النظر بني معلمي املرحلة االبتدائية ومعلمي رياض األطفال واألسرة كما ورد في دراسة 

 .)Chan, 2012(

2. واقع ممارسة الروضة للشراكة األسرية يف مجال التواصل:
قامت الباحثة بتخصيص )15( فقرة لتحديد درجة واقع ممارسة الروضة للشراكة األسرية 

في مجال التواصل، وكانت النتائج كالتالي كما يتضح من اجلدول رقم )2( في امللحق )2( :

املعلمات  نظر  وجهة  التواصل من  في مجال  األسرية  للشراكة  الروضة  واقع ممارسة  أن 

مقياس  فئات  من  الرابعة  الفئة  يقع ضمن  متوسط  وهو   ،)5 من   3.71( جاء مبتوسط حسابي 
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ليكرت اخلماسي )3.40 إلى 4.19(، وهي الفئة التي تشير إلى درجة تقييم مرتفعة. كما يتضح 

من النتائج أن هناك تفاوتًا في موافقة أفراد البحث على عبارات واقع ممارسة الروضة للشراكة 

األسرية في مجال التواصل حيث تراوحت متوسطات موافقة أفراد البحث على العبارات ما بني 

)2.78 إلى 4.52 من 5(، وهي متوسطات تتراوح ما بني الفئتني الثالثة واخلامسة من فئات مقياس 

ليكرت اخلماسي، وتشير إلى درجة تقييم )متوسطة، مرتفعة، مرتفعة جّدًا( على التوالي.

ويتضح ما يلي:

الفقرة )تتواصل مع أسر األطفال عند ظهور أي مشكالت أكادميية / سلوكية /  - جاءت 

صحية( في املرتبة األولى من حيث استجابة أفراد البحث مبتوسط حسابي )4.52(، وبنسبة 

مئوية للموافقة بلغت )٪88(، وتفسر الباحثة حصول الفقرة على الترتيب األول بدرجة تقييم 

مرتفعة جّدًا إلى وجودها في الدليل التنظيمي لرياض األطفال التي نصت على االجتماع 

مع األسرة سنوّياً ودورّياً وفي احلاالت الطارئة )الدليل التنظيمي لرياض األطفال، 1436(.

وحصلت معظم الفقرات على درجة تقييم مرتفعة، وقد يرجع ذلك إلى أهمية التواصل مع   

املقترح. تصورها  في   )2011 )السالم،  عليه  أكدت  الذي  األطفال  أسر 

)مثال:  االحتياجات اخلاصة(  األسر من ذوي  تالئم  تواصل  )تطور وسائل  الفقرة  - جاءت 

في  مكتوبة(  مالحظات  أي  إرسال  عند  أكبر  خلط  يحتاجون  أو  جيدًا،  يقرءون  ال  الذين 

املرتبة اخلامسة عشرة من حيث استجابة أفراد البحث عليها مبتوسط حسابي )2.78(، 

وبنسبة مئوية للموافقة بلغت )٪45(، ورمبا يرجع حصولها على الترتيب االخير بدرجة تقييم 

متوسطة إلى عدم اإلملام بحالة أسر األطفال واالكتفاء بالتعرف على حالة الطفل فقط.

3. واقع ممارسة الروضة للشراكة األسرية يف مجال التطوع:
قامت الباحثة بتخصيص )8( فقرات لتحديد درجة واقع ممارسة الروضة للشراكة األسرية 

في مجال التطوع، وكانت النتائج كما يتضح من اجلدول رقم )3( في امللحق )2( كالتالي:

- واقع ممارسة الروضة للشراكة األسرية في مجال التطوع من وجهة نظر املعلمات جاء 

مبتوسط حسابي )3.02 من 5(، وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة من فئات مقياس 

ليكرت اخلماسي )2.60 إلى 3.39(، وهي الفئة التي تشير إلى درجة تقييم متوسطة.

كما يتضح من النتائج أن هناك تفاوتًا في موافقة أفراد البحث على عبارات واقع ممارسة 

الروضة للشراكة األسرية في مجال التطوع حيث تراوحت متوسطات موافقة أفراد البحث على 



31
مجلة الطفولة والتنمية -ع 35 / 2019

العبارات ما بني )2.38 إلى 3.50 من 5(، وهي متوسطات تتراوح ما بني الفئتني الثانية والرابعة 

من فئات مقياس ليكرت اخلماسي، وتشير إلى درجة تقييم )منخفضة، متوسطة، مرتفعة( على 

التوالي كما يلي:

- جاءت الفقرة )تشجع األسر ومؤسسات املجتمع على تقدمي خدمات تطوعية للروضة( في 

املرتبة األولى من حيث استجابة أفراد مبتوسط حسابي )3.50(، وبنسبة مئوية للموافقة 

بلغت )٪63(. وتفسر الباحثة حصولها على الترتيب األول بدرجة تقييم مرتفعة بأن تشجيع 

األسر ومؤسسات املجتمع يؤدي إلى تفاعلهم مع الروضة لتقدمي اخلدمات التطوعية، وأكدت 

.)Hopson, 2010( على ذلك دراسة

املرتبة  في  وفعالية(  بإنتاجية  الوقت  األسر الستثمار  من  املتطوعني  )تدرب  الفقرة  جاءت   -

مئوية  وبنسبة   ،)2.38( عليها مبتوسط حسابي  البحث  أفراد  استجابة  حيث  من  الثامنة 

للموافقة بلغت )٪35(. ورمبا يرجع حصولها على الترتيب األخير بدرجة تقييم منخفضة 

إلى عدم وجود آليات للتعامل مع املتطوعني وعدم الوعي بأهمية استثمار املتطوعني بالشكل 

الصحيح، والتي أكدت على أهمية وجودها دراسة )عبدالفتاح، 2015(. 

وجود  عدم  إلى  ذلك  سبب  يرجع  ورمبا  متوسطة،  تقييم  بدرجة  العبارات  معظم  وكانت 

التطوع. مجال  في  األسر  إشراك  للروضة  تتيح  صالحيات 

4. واقع ممارسة الروضة للشراكة األسرية يف مجال التعلم يف املنزل
قامت الباحثة بتخصيص )6( فقرات لتحديد درجة واقع ممارسة الروضة للشراكة األسرية 

في مجال التعلم في املنزل، وكانت النتائج كما يتضح من اجلدول رقم )4( في امللحق )2( كالتالي:

نظر  وجهة  من  املنزل  في  التعلم  مجال  في  األسرية  للشراكة  الروضة  ممارسة  واقع  أن 

املعلمات جاء مبتوسط حسابي )3.57 من 5(، وهو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة من فئات 

مرتفعة. تقييم  درجة  إلى  تشير  التي  الفئة  وهي   ،)4.19 إلى   3.40( اخلماسي  ليكرت  مقياس 

كما يتضح من النتائج أن هناك تفاوتًا في موافقة أفراد البحث على عبارات واقع ممارسة 

أفراد  املنزل؛ حيث تراوحت متوسطات موافقة  التعلم في  للشراكة األسرية في مجال  الروضة 

البحث على العبارات ما بني )2.99 إلى 4.39 من 5(، وهي متوسطات تتراوح ما بني الفئتني 

الثانية والرابعة من فئات مقياس ليكرت اخلماسي، وتشير إلى درجة تقييم )متوسطة، مرتفعة، 

مرتفعة جّداً( على التوالي كما يلي:
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جاءت الفقرة )تقدم معلومات لألسر عن الوحدة التعليمية املطبقة في البرنامج( في املرتبة   -

)3.49(، وبنسبة مئوية  البحث عليها مبتوسط حسابي  أفراد  األولى من حيث استجابة 

للموافقة بلغت )٪85(. وتعزو الباحثة حصولها على الترتيب األول بدرجة تقييم مرتفعة 

جّدًا إلى وجود معلومات في منهج التعلم الذاتي لرياض األطفال تقدم لألسرة مع بداية 

كل وحدة جديدة .

جاءت الفقرة )تقترح بعض أسماء الكتب والقصص لألسر لقراءتها ومناقشتها مع الطفل(   -

 ،)2.99( عليها مبتوسط حسابي  البحث  أفراد  السادسة من حيث استجابة  املرتبة  في 

وبنسبة مئوية للموافقة بلغت )٪50(، ورمبا يرجع حصولها على الترتيب األخير بدرجة 

تقييم متوسطة إلى وجهة نظر األسر واملعلمات إلى أهمية إعطاء الطفل أنشطة محددة 

ومخططًا لها وليست عامة كما ذكرت دراسة )البوفالسة، 2007(.

وحصلت بقية الفقرات على درجة مرتفعة، وقد يرجع سبب ذلك إلى ارتباط الفقرات ببعضها 

البعض. 

5. واقع ممارسة الروضة للشراكة األسرية يف مجال صناعة القرار
قامت الباحثة بتخصيص )11( فقرة لتحديد درجة واقع ممارسة الروضة للشراكة األسرية 

في مجال صناعة القرار، وكانت النتائج كما يتضح من اجلدول رقم )5( في امللحق )2( كالتالي:

أن واقع ممارسة الروضة للشراكة األسرية في مجال صناعة القرار من وجهة نظر املعلمات 

جاء مبتوسط حسابي )2.45 من 5(، وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثانية من فئات مقياس ليكرت 

اخلماسي )1.80 إلى 2.59(، وهي الفئة التي تشير إلى درجة تقييم منخفضة.

كما يتضح من النتائج أن هناك تفاوتًا في موافقة أفراد البحث على عبارات واقع ممارسة 

الروضة للشراكة األسرية في مجال صناعة القرار؛ حيث تراوحت متوسطات موافقة أفراد البحث 

على العبارات ما بني )1.82 إلى 3.66 من 5(، وهي متوسطات تتراوح ما بني الفئتني الثانية 

والرابعة من فئات مقياس ليكرت اخلماسي، وتشير إلى درجة تقييم )منخفضة، متوسطة، مرتفعة( 

على التوالي كما يلي:

املرتبة  في  وباحترام(  منفتح  )تتعامل مع صراعات ومشاكل األسر بشكل  الفقرة  -  جاءت 

مئوية  وبنسبة   ،)3.66( حسابي  مبتوسط  عليها  البحث  أفراد  استجابة  حيث  من  األولى 

للموافقة بلغت )٪67(. وتفسر الباحثة حصولها على الترتيب األول بدرجة تقييم مرتفعة بأن 

األسرة شريك أساسي يجب احترامه والعمل على رضاه ومساعدته لتكون بيئته أفضل؛ 
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.)Johnson,2004( حتى ينعكس ذلك على الطفل بشكل مباشر أو غير مباشر كما ذكر

لتبادل  -  جاءت الفقرة )ُتشرك األسر في اجتماعات ولقاءات على مستوى احلي أو املدينة 

عليها  البحث  أفراد  املرتبة احلادية عشرة من حيث استجابة  في  القرار(  وُصنع  األفكار 

مبتوسط حسابي )1.82(، وبنسبة مئوية للموافقة بلغت )٪20( وحصلت على الترتيب األخير 

بدرجة تقييم منخفضة. وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )العنزي،2009( التي أشارت 

باجلوانب  متعلقة  كانت  سواء  القرارات  صناعة  في  األسرة  شراكة  إلى ضعف  نتائجها 

األكادميية والسلوكية، أو أنشطة املدرسة بينما تراوحت بقية الفقرات بني الدرجة املتوسطة 

والضعيفة.

6. واقع ممارسة الروضة للشراكة األسرية يف مجال التعاون مع املجتمع:
قامت الباحثة بتخصيص )11( فقرة لتحديد درجة واقع ممارسة الروضة للشراكة األسرية 

في مجال التعاون مع املجتمع، وكانت النتائج كما يتضح من اجلدول رقم )6( في امللحق )2( 

كالتالي:

أن واقع ممارسة الروضة للشراكة األسرية في مجال التعاون مع املجتمع من وجهة نظر 

الثانية من فئات  الفئة  5(، وهو متوسط يقع ضمن  املعلمات جاء مبتوسط حسابي )2.42 من 

مقياس ليكرت اخلماسي )1.80 إلى 2.59(، وهي الفئة التي تشير إلى درجة تقييم منخفضة.

كما يتضح من النتائج أن هناك تفاوتًا في موافقة أفراد البحث على عبارات واقع ممارسة 

الروضة للشراكة األسرية في مجال التعاون مع املجتمع؛ حيث تراوحت متوسطات موافقة أفراد 

البحث على العبارات ما بني )1.60 إلى 3.07 من 5(، وهي متوسطات تتراوح ما بني الفئتني 

جّدًا،  )منخفضة  تقييم  درجة  إلى  وتشير  اخلماسي،  ليكرت  مقياس  فئات  من  والثالثة  األولى 

التوالي. منخفضة، متوسطة( على 

- جاءت الفقرة )ُتساهم مع مؤسسات املجتمع في املناسبات واالحتفاالت الوطنية والدينية( 

في املرتبة األولى من حيث استجابة أفراد البحث مبتوسط حسابي )3.07(، وبنسبة مئوية 

للموافقة بلغت )٪52( حيث حصلت على الترتيب األول بدرجة تقييم متوسطة إلى ضعف 

عالقة الروضة باملجتمع، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )السلطان، 2008(.

املجتمع  الروضة لسكان احلي مع دعم من مؤسسات  بعد  ما  برامج  )تقدم  الفقرة  - جاءت 

عليها مبتوسط حسابي  البحث  أفراد  استجابة  حيث  من  الثامنة  املرتبة  في  واملتطوعني( 

)1.60(، وبنسبة مئوية للموافقة بلغت )٪15(، وحصلت على الترتيب األخير بدرجة تقييم 
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منخفضة جّدًا حيث جاءت هذه النتيجة متفقة متامًا مع نتائج دراسة )النوح، 2015( في أنه 

ال تفتح املدارس والروضات بعد أوقات الدوام لتقدمي اخلدمات.

الشراكة  ُأطر  تفعيل  لواقع  املعيارية  واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات  حساب  متَّ  كما 

والتواصل في ضوء منوذج أبيشتاين من وجهة نظر معلمات الروضة التي حددتها الباحثة في 

ستة مجاالت: )الوالدية - التواصل - التطوع - التعلم في املنزل - صناعة القرار- التعاون مع 

املجتمع(، وتبني أن واقع تفعيل ُأطر الشراكة والتواصل في ضوء منوذج من وجهة نظر معلمات 

الروضة جاء بدرجة تقييم متوسطة؛ حيث جاء املتوسط العام للمجموع الكلي )3.15(، بانحراف 

.)0.869( معياري 

كما تبني أن ممارسة الشراكة األسرية في مجال التواصل جاء في الترتيب األول مبتوسط 

حسابي )3.71(، يليه في الترتيب الثاني مجال الوالدية مبتوسط حسابي )3.57(، ثم مجال التعلم 

في املنزل في الترتيب الثالث مبتوسط حسابي )3.57(. وفي الترتيب الرابع مجال التطوع مبتوسط 

الترتيب اخلامس مبتوسط حسابي )2.45(. وفي  القرار في  حسابي )3.02(. ثم مجال صناعة 

الترتيب السادس مجال التعاون مع املجتمع مبتوسط حسابي )2.42( كما يظهر في الشكل )1(:

وترجع الباحثة حصول مجال التواصل على الترتيب األول، بدرجة تقييم مرتفعة إلى قوة 

دراسة  في  جاء  ما  مع  يتفق  وهذا  احمللي،  واملجتمع  والروضة  األسرة  بني  التواصل  وأهمية 

 .)Ratcliff, 2009(

الترتيب األخير، وبدرجة تقييم منخفضة مختلفة عن  التعاون مع املجتمع في  وجاء مجال 
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وبنسبة  مرتفعة  درجة  في  دراسته  في  املجتمع  مع  التعاون  جاء  حيث  2014(؛  )مهنا،  دراسة 

)%77(، وقد يعود سبب االختالف إلى عدم وجود آليات تنّص على التعاون مع املجتمع احمللي 

السعودية. العربية  اململكة  لرياض األطفال في  التنظيمي  الدليل  في 

توصيات البحث
 توصيات لوزارة التعليم: 

تقدمي التحفيز املادي واملعنوي ملنسوبي الروضات التي تدعم برامج الشراكة مع األسر   -

الروضات. في  تواصل  برنامج  أفضل  تكرمي  مثل  احمللي  املجتمع  ومؤسسات 

املرحلة  إلى  الروضة  مرحلة  من  لالنتقال  الطفل  لتهيئة  للمعلمات  تدريبية  برامج  تقدمي   -

االبتدائية.

طريق  عن  واجلامعات  واملدارس  الروضات  في  اإليجابية  وآثارها  التطوع  ثقافة  نشر   -

واحملاضرات. والندوات  اللقاءات 

توصيات لشركة تطوير التعليم القابضة:

تفعيل برامج إلكترونية لتسهيل التواصل بني األسرة واملدرسة واملجتمع احمللي على أن   -

اخلاصة. االحتياجات  ذوي  من  األمور  أولياء  مع  تتناسب 

توصيات إلدارات التعليم:

قائدات  من  ممثلة  تكون  تعليمية  منطقة  كل  في  الروضات  بني  دورية  اجتماعات  تنظيم   -

املشاكل. ومناقشة  واخلبرات  األفكار  لتبادل  األطفال  وأسر  ومعلمات 

إقامة ورش عمل تدريبية لتطوير مهارات ومعارف األسر في مجال الوالدية خصوصًا في   -

األطفال. رياض  مرحلة 

إقامة ورش عمل تدريبية في مجال صنع القرار، ومناقشة أهم القضايا التعليمية مبشاركة   -

األسر.

توصيات للروضات: 

ح األدوار واملهام املوكلة لهم والوقت والكيفية لهذه  إقامة برامج تدريبية للمتطوعني ُتوضِّ  -

املهام وجدولتها مبا يتناسب مع مهاراتهم وإمكاناتهم التي يتّم حتديدها من ِقبل كل روضة 

على حدة.
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-  إقامة جلسات إرشادية ملناقشة املشاكل التي تواجه األطفال داخل الروضة وتكون بني 

دوري. بشكل  الروضة  ومنسوبي  األسر 

تعزيز تواصل األسرمن خالل إطالق برنامج الروضة املرحبة، والذي يسعى إلى الترحيب   -

ودعمهم. ونقاشاتهم  األسر  واستفسارات  بتواصل 

توصيات ملؤسسات املجتمع املحلي:
عقد الشراكات بني مؤسسات املجتمع احمللي والروضات إلعداد برامج ترفيهية وتثقيفية   -

وأسرهم.  األطفال  على  بالفائدة  تعود  التي  الروضة  بعد  واجتماعية 
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التنشئة على املواطنة فى عالم متغري

رؤية مستقبلية لتنشئة الطفل العربى على املواطنة الرقمية

د. محمود رمضان العزب *

مقدمة: 
يعتبر موضوع املواطنة من املوضوعات املهمة في التاريخ السياسى واالجتماعى وأساسًا 

حيوّيًا في البناء الدستورى والسياسى للدول )نورة،2013(. تكتسب املواطنة قيمتها من خالل 

تكوينه من  يتّم  اهتماماتهم في ضوء ضمير وطني  املجتمع عن  بها أعضاء  يعبر  التى  األفكار 

خالل مؤسسات التنشئة التربوية التي تهدف إلى تنشئة املواطن من خالل األسرة، املدرسة، دور 

العبادة، اجلامعة، األندية ومراكز الشباب، اجلمعيات األهلية واألحزاب السياسية )ندى،2017؛ 

إبراهيم،2014(. ومهما تعددت وجهات النظر واختلفت التعاريف حولها، تبَق املواطنة في أبسط 

صورها معبرة عن االنتماء إلى الوطن ال إلى غيره )سيف وعلى،2011(، إذ لم يعد االنتماء إلى 

الوطن شعارًا أجوف يتردد في املناسبات واملواقف أو يتلبسه املرء حني احلاجة له، لكنه قناعة 

راسخة والتزام داخلي جتاه الوطن يستشعره الفرد لتصبح املصلحة الوطنية عنده فوق كل اعتبار 

)حلسن،2015؛ صالح الدين، 2016(، ومن ثم فاملواطنة ليست سلوكًا وراثّيًا، كما ال ُيولد الفرد 

بها، بل يكتسبها كما يكتسب غيرها من السلوكيات، ويتعلمها ويتربى عليها كما يتعلم ويتربى 

على غيرها من أنواع القيم واالجتاهات. )حلسن،2015(.

وقد فرضت التطورات والتغيرات السريعة في العالم، التي انعكست بشكل مباشر وقوي على 

جميع األمم والشعوب، واملدعومة بتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات حتديات كثيرة؛ مما فرض 

على األمم ضرورة إحداث التغيير املطلوب من أجل التكيف مع تلك التحديات الثقافية واالجتماعية 

واالقتصادية والسياسية )عتيقة،2014؛ عبد الله،2017؛ ندى،2017(؛ حيث إن حياتنا اليومية 

وبشكل متزايد حتولت إلى حياة رقمية ونستخدم بثقة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتقنيات 

* مدرس بقسم الدراسات السياحية - كلية السياحة والفنادق- جامعة مدينة السادات - مصر.
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احلديثة للمشاركة في األنشطة االجتماعية والتعليمية والثقافية واالقتصادية ...إلخ )تامر،2016(. 

وفي ظل العصر الرقمي وانتشار التكنولوجيا، اتخذت املواطنة أشكااًل وصورًا جديدة؛ مما أّثر 

على تغيير طريقة تفكير األفراد حول املواطنة بصورة اتخذت فيـه حقـوق وواجبات املواطن شكاًل 

Steve & Chair,2015(؛  )جمال،2016؛  يعيشه  الذي  الرقمي  العصر  ومتطلبات  يتفق  جديدًا 

فالتقدم  املواطنة،  التنشئة على  فـي مناقشة مفاهيم  النظر  إعادة  إلى ضرورة  الذى دفع  األمر 

السريع في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت له تأثير كبير على قضـايا املواطنـة، الهوية الثقافية، 

قواعد السلوك، تنامي العنف، تفكك العالقات؛ مما زاد االهتمام مبوضوع املواطنة على مستوى 

محلى وإقليمى وعاملى.)عبير،2014؛ جمال،2016؛ هند،2017(.

وقد غّير العالم الرقمى من األسلوب التى نعمل ونتعامل به في املجتمع، فنحن نعيش ونعمل 

ونتفاعل ليس فقط في عالم حقيقى بل أيضًا في عالم افتراضى رقمى بال حواجز؛ مما أعطى 

للمواطنة شكاًل جديدًا، وأصبح جوهرها هو مساعدة املواطنني على أن يصبحوا مواطنني عامليني 

 Digital Citizenship الرقمية  املواطنة  مفهوم  لظهور  الطريق  ذلك  مهد  وقد  )داليا،2017(، 

املثالي  النموذج  أنه  على  إليه  اإلشارة  والذي متت   ،)Unesco Bangkok,2015 )أمل،2016؛ 

تربية  خالل  من  فّعال  رقمي  مواطن  إعداد  يعني  مبا  والعشرين؛  احلادي  القرن  في  للمواطنة 

إكسابه  جانب  إلى  إيجابي،  بشكل  التقنيات  الستخدام  مهارات  الطالب  إكسـاب  فـي  تسهم 

مهارات التفكير الناقد للمحتوى الرقمي، ومهـارات اجتماعية أخالقية للتفاعل مع اآلخرين، من 

نتج  ما  بسبب  )هند،2017(.  التقنية  أخطار  من  يحميه  وقيمى  أخالقي  بنسيج  خالل حتصينه 

كاجلرائم  سلبية  من ممارسات  واملعلومات  االتصاالت  لتكنولوجيا  الرشيد  غير  االستخدام  عن 

النشر  حقوق  انتهاك  اإللكترونى،  الغش  اإللكترونى؛  اإلرهاب  الرقمية،  املخدرات  اإللكترونية، 

والتأليف، انتشار املواد اإلباحية، بّث الشائعات واألخبار الكاذبة وتداول القيم الرديئة التي تهّز 

أمن املجتمع وكيانه وترابطه )فاطمة،2016؛ عبد الله،2017؛ أمل،2018(، جعل من الضرورى أن 

يكون لدينا باعتبارنا مجتمعًا عربّيًا سياسة وقائية ضد أخطار العالم الرقمى، وإرشادية لتثقيف 

املواطن العربى بحقوقه وواجباته في أثناء التعامل مع استخدام التكنولوجيا، وحتفيزية من أجل 

العربى )فاطمة،2016؛  إيجابياتها في خدمة وطنه  املثلى من  التكنولوجيا واالستفادة  توظيف 

جمال،2016؛ هند،2017(. وللمواطنة الرقمية عالقة وطيدة بالتعليم؛ ملا قد أحدثته التقنيات احلديثة 

ووسائل االتصال من تغييرات جذرية في أساليب التعليم والتعلم )رأفت،2017(. وال شك أن 

نشر ثقافة املواطنة الرقمية في مجتمعاتنا العربية - والذى ال يحظى باهتمام كبير - من خالل 
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التربية واملناهج التعليمية في املدرسة واجلامعة أصبح من أساسيات احلياة وضرورة ملحة يجب 

أن تتحول إلى مشاريع وبرامج تربوية بالتعاون مع مبادرات املجتمـع املدني واملؤسسات اإلعالمية 

حتى نتمكن من حماية مجتمعاتنا من اآلثار السلبية للتكنولوجيا وحتفيز االستفادة املثلـى منها 

للمساهمة في بناء االقتصاد الرقمي الوطني والعربى. )هناء،2017(.

 

مشكلة البحث
متَّ جتاهل ممارسات األطفال الصغار عبر اإلنترنت إلى حد كبير على مدى العقود املاضية 

البلدان )Vitor,2016(؛ حيث تشهد األيام احلالية إقبااًل  من قبل صانعي السياسة في معظم 

متزايدًا من األطفال على استخدام اإلنترنت بسهولة من دون أى إشراف أو توجيه؛ مما يعرضهم 

لكثير من املخاطر )تامر،2016(. طفل اليوم هو مواطن الغد، يتّم تنشئته وإعداده ليشارك في 

تنمية وبناء وطنه سياسّيًا وعلمّيًا واقتصادّيًا. ولبناء مواطن يشعر باالنتماء إلى وطنه ويضحي 

من أجله وجب االهتمام بتنشئته من جميع  اجلوانب )بن غذفة،2015(. حيث تعّد املواطنة أحد 

اجلوانب املهمة في حياة أي مجتمع، فمن دون مواطنني يدركون حقيقة دورهم في تنمية مجتمعهم 

ال ميكن ألى مجتمع أن ينمو ويتطور ويتقدم لألمام. ويعتبر التعليم والتنشئة على املواطنة هما 

تكنولوجيا  ساهمت  وقد  )زينب،2015(.  الصاحلة  باملواطنة  الشعور  تنمية  في  الوسائل  أفضل 

االتصاالت واملعلومات في تغيير مفاهيم املواطنة، والتي حتولت من مجموعة أفراد يعيشون في 

منطقة جغرافية محددة، ولهم تاريخ وعادات وتقاليد وثقافة مشتركة، إلى مجتمع افتراضى ال 

التي تختلف في جوانب عديدة عن املجتمع  ثقافته وآلياته  تفصل بني أفراده حدود مادية، وله 

الواقعي، فالفرد واملجتمع في داخل املجال االفتراضي غير الفرد واملجتمع في احلياة االجتماعية 

املعلومات  لتكنولوجيا  املتسارع  االنتشار  ومع  ولصلج،2015(.  مبنى  )جمال،2016؛  الواقعية 

مفاهيم  ملسامعنا  تتنامى  بدأت  احلياة  مناحي  في شتى  وتوظيفها  الذكية  والهواتف  واإلنترنت 

تتصل بذلك االستخدام، خصوصًا ما يتعلق منه باجلوانب التي تضبط سلوك املستخدم وتوجهه 

الوجهة السليمة، ومن أبرز تلك املفاهيم مفهوم املواطنة الرقمية )أمل،2018(. وقد خلق املجتمع 

يقدم  الذى  النموذجي  املجتمع  ذلك  االجتماعى،  والتفاعل  والعمل  للتعليم  فرصًا جديدة  الرقمي 

العديد من املزايا، ولكن يتطلب أيضًا أن يتصرف مواطنوه بطريقة معينة، فمع حقوق املواطنة 

تأتي املسئوليات، فما السلوكيات املناسبة في املجتمع الرقمي؟ كيف ميكن لشخص أن يتعلم ما 

  .)Mike,2015( هو مناسب وما هو غير ذلك؟
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والوصول  التواصل  وسرعة  تسهيل  من  واملعلومات  االتصاالت  ثورة  وفرته  ما  ومع 

ملصادر املعلومات، فإنه لها آثارًا سلبية وعواقب وخيمة، خصوصًا تلك التى تستهدف األطفال 

استحالة  مع  مجهولني  أشخاص  مع  األبناء  تواصل  من خالل  تأتى  قد  والتى  )فاطمة،2016(، 

انتشار  مراقبة كل ما يشاهدونه من صفحات ومن يتصلون بهم من أشخاص، خصوصًا مع 

األجهزة اللوحية والكفية، والهواتف الذكية احملمولة في كل زمان ومكان، وقضائهم لساعات طويلة 

أمامها أكثر مما يقضونه مع آبائهم أو معلميهم، ويبقى لنا أن نختار إما أن يكون هذا التأثير 

بالسلب بحيث ال نهتّم وال نوجه أبناءنا، وإما باإليجاب من خالل تعليمهم قواعد االستخدام الرشيد 

للتكنولوجيا، وحمايتهم من أخطارها وآثارها السلبية التي تظهر في صور عديدة من بينها التمرد 

على القواعد األخالقية والضوابط القانونية واملبادئ األساسية التي تنظم شئون احلياة اإلنسانية 

)جمال،2016(. يلعب التعليم دورًا حاسمًا فى املواطنة الرقمية. فاملواطن العربى في حاجة إلى 

امتالك املهارات والكفاءة للدخول بقوة والبقاء فى سوق العمل، كما هو احلال في ضرورة احلاجة 

رقمّيًا؛ ميكنه  متعلمًا  يصبح  أن  من  بعد متكينه  أنه  يعنى  وهذا  مستقاّلً،  مواطنًا  إشراكه  إلى 

االعتماد علي بوصلة أخالقية للتنقل عبر اإلنترنت. ومن خالل تعليمه القيم األساسية مثل احلرية، 

الدميقراطية، الكرامة اإلنسانية، احترام اآلخرين، فسوف يساعده ذلك على جتهيزه حلياة آمنة 

مناسبة وسلوك مسئول، كما سيساعده ذلك أيضًا على ضمان التفاعل عبر اإلنترنت مع احلكومة، 

 .)eTwinning,2016 األعمال التجارية، املجتمع بطريقة منتجة ومفيدة للطرفني )عماد،2007؛

ويجب علينا أن نستوعب كيف نتصرف في هذا التطور العاملى السريع، أى مبعنى آخر كيف 

نصبح مواطنني رقميني )Cathy,2010(، ويأتى هنا الدور املهـّم لألسـرة واملدرسـة للعمـل معـًا في 

شـراكة لغـرس قـيم املواطنـة الرقميـة في نفـوس األطفال؛ مما يستلزم حتديد األدوار واملمارسات 

واألنشطة الالزمة لتنشئة الطفل على املواطنة الرقمية. لذا تسعى هـذه الدراسـة إلى العمل على 

يصبح  كى  الرقمية  املواطنة  قيم  على  العربى  الطفل  تنشئة  لكيفية  مستقبلية  عملية  رؤية  تقدمي 

مواطنًا مسئواًل مواكبًا للتطورات والتغيرات كافة في املجتمع العاملى، وصواًل إلى الهدف األسمى 

الذى تسعى الدراسة لتحقيقه، وهو حتول الطفل واملواطن العربى من املواطنة الرقمية إلى القيادة 

الرقمية، ومن مجرد مستخدم للتكنولوجيا إلى قائد لها. وتسعى الدراسة لإلجابة عن التساؤل 

الرئيس التالى: كيف نقوم بتنشئة الطفل العربى على املواطنة الرقمية في ظل مجتمع املعرفة؟ 

وتتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:
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• ما مفهوم املواطنة؟
ما مفهوم املواطنة الرقمية، واملواطن الرقمى؟  •

ما أهم مبررات تنشئة الطفل العربى على املواطنة الرقمية؟  •
ما عناصر املواطنة الرقمية الصحيحة للطفل العربى؟  •

ما أهم األساليب واملمارسات واألنشطة لتفعيل قيم التنشئة على املواطنة الرقمية وإمكانية   •
العربى؟ الوطن  في  تطبيقها 

كيف ميكن إعداد الطفل العربى للتحول من املواطنة الرقمية إلى القيادة الرقمية؟  •

أهمية الدراسة
تأتى أهمية الدراسة في محاولتها لتقدمي رؤية مستقبلية تطبيقية لتنشئة الطفل العربى في 

األسرة وفى املدرسة على قيم املواطنة الرقمية؛ يوفر له إطارًا علمّيًا وأخالقّيًا لكيفية التعامل مع 

التقنيات احلديثة والبعد عن مخاطرها وسلبياتها مبا يخدم مجتمعاتنا العربية ثقافّيًا واجتماعّيًا 

وسياسّيًا واقتصادّيًا بوجود جيل مواكٍب للتطورت التكنولوجية العاملية كافة، على نحو ميثل إطارًا 

إرشادّيًا للقائمني على العملية التربوية والتعليمية فى رسم السياسات وحتديد األنشطة التى تكفل 

ممارسة مواطنة رقمية صحيحة، سعيًا إلى تنشئة جيل من املواطنني املسئولني تربوّيًا وأخالقّيًا 

تقودهم ثقافة املعلومات واملعرفة في ظل بيئة آمنة، وصواًل في النهاية إلى أن يتحولوا من مواطنني 

رقميني إلى قادة رقميني. 

منهج الدراسة
التحليل  طرق  من  طريقة  يعتبر  والذى  التحليلى،  الوصفى  املنهج  على  الدراسة  اعتمدت 

والتفسير بشكل علمى من أجل الوصول إلى أغراض محددة ملشكلة اجتماعية أو إنسانية، ويعتمد 

املنهج الوصفى على دراسة الظاهرة ووصفها وصفًا دقيقًا، ويهتّم أيضًا بتحديد أهم املمارسات 

واالجتاهات السائدة حول موضوع الدراسة. )محمد ومحمد،2016؛ رباب،2016؛ رأفت،2017؛ 

أمل،2018(.

مفهوم املواطنة
نسقًا  بوصفها  عشر  السابع  القرن  في  تبلورت  التي  الرئيسة  املفاهيم  أحد  املواطنة  تعّد 

لألفكار والقيم التى أفرزها عصر التنوير لتعلن عن فكرة العقد االجتماعى )عتيقة،2014(، وعلى 
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الرغم من شيوع مصطلح املواطنة بني أغلبية املواطنني وارتباطه في األذهـان بأنه شيء محمود، 

فإن حتديد تعريف دقيق ومنضبط للمواطنة ليس باألمر السهل )هويدا،2017(. واملواطنة كلمة 

تتسع للعديد من املفاهيم والتعريفات، "فاملواطنة في اللغة مأخوذة من الوطن، وهو محّل اإلقامة 

واحلماية )رباب،2016(، ومن حيث مفهومها السياسي فاملواطنة هي صفة املواطن، الذى يتمتع 

باحلقوق ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه انتماؤه إلى الوطن" )بلعسلة،22 :2017(. وتعتمد 

املواطنة على تكريس احلقوق العامة واحلريات الفردية أهمها احلقوق املدنية والسياسية وحرية 

عدم  إلى  املواطنة  وترمي  والشفافية،  الفرص  وتكافؤ  والعدالة  املساواة  وعلى  والتعبير،  الرأي 

اختزال الوطن في حزب أو قبيلة أو طائفة وأنه ال وجود ألقلية في املجتمع، بل هناك مواطنون 

متساوون ومساهمون في صنع القرار الوطني. واملواطنة بهذا املفهوم، تعطي لالختالف والتنوع 

شكاًل إيجابّيًا، يضيف قوة إلى املجتمع وال يأخذ منها. )شاهر،2017(.

بأنها عالقة بني فرد ودولة كما يحددها قانون  املواطنة  البريطانية  وتعرف دائرة املعارف 

الدولة، ومبا تتضمنه تلك العالقة من حقوق وواجبات في تلك الدولة )على،2001؛ رباب،2016؛ 

فرد  تقوم بني  بأنها عالقة اجتماعية  قاموس علم االجتماع  ندى،2017(. وعرفها  وريدة،2017؛ 

طبيعى ومجتمع سياسى )دولة(، ومن خالل هذه العالقة يقدم الطرف األول الوالء ويتولى الطرف 

الثانى احلماية )صالح،2005؛ رضوى،2014؛ حنان،2014(. وترتبط هذه العالقة بشرطني رئيسنْي؛ 

باستحقاقات  الوفاء  على  الدولة  قدرة  وثانيهما  الوطن،  هذا  إلى  باالنتماء  الشعور  هو  أولهما 

املواطنة  حقوق  بني  توازن  حتقيق  حول  املواطنة  مفهوم  ويتمحور   .)2014 )رضوى،  املواطنة 

ومسئولياتها، أي بني املواطنة بوصفها مكانة قانونية )تقتضى منح األفراد مجموعة من احلقوق، 

وبني املواطنة باعتبارها ممارسة تقتضي من املواطنني القيام مبجموعة من املسئوليات )زينب، 

السياسية  احلقوق  إلى  فقط  املواطنة  تشير  فال  اللطيف،2017(،  عبد  هويدا،2017؛  2015؛ 

االقتصادية  احلياة  فى  املشاركة  خالل  من  الفرد  أنشطة  إلى  أيضًا  ولكن  لألفراد،  املمنوحة 

واجباته  مع  املواطن  حالة  هى  فاملواطنة  ثم  ومن   .)Carolyn,2016( واالجتماعية  والسياسية 

 .)Rauf,2016 وحقوقه وامتيازاته فى نظام دميقراطى )صالح،2005؛ على،2015؛ هناء،2017؛

ويرى )Wade 2016( أن مفهوم املواطنة يتكون من العالقات القانونية من خالل صالحيات سن 

القوانني التى تضعها احلكومة؛ فمن املمكن أن يكون مواطنًا باالسم فقط، أو أن يكون مواطنًا له 

حّق العيش فقط، أو مواطنًا قادرًا على شغل املنصب فقط، وما إلى ذلك، وأن حتديد القرارات 

حول محتوى مفهوم املواطنة يتّم من خالل عملية سياسية، وينبغى أن تكون هناك مبادئ ذات صلة 
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بتوجيه هذه العملية، وأحد هذه املبادئ املهمة هو أن يتّم ترتيب مصالح املواطن السياسية بحيث 

الفرد  ولذلك قد يصبح  للجميع.  السياسية  للفرد تخدم املصالح  الذاتية  السياسية  إن املصلحة 

مواطنًا في بلد ما مبوجب الوالدة ألبوين يحمالن مواطنة ذلك البلد، ولكنه ال ميكن أن يحمل صفة 

املواطنة "الصاحلة"، واملواطنة "املسئولة"، واملواطنة "النشطة"، واملواطنة "اإليجابية"، إال باملشاركة 

الفاعلة في شئون مجتمعه ووطنه، وأن يبتعد عن التمحور حول نفسه فقط، فهناك فرق بني أن 

 ،(To Act as a Citizen) وأن تتصرف باعتبارك مواطنًا ،)To Be a Citizen( تكون مواطنًا

وعليه ميكن التمييز بني املواطنة بوصفها مكانة قانونية ))Status ، واملواطنة بوصفها ممارسة 

عملية practice )سيف،2015(. وتتعدد مداخل مفهوم املواطنة لتشمل مداخل قانونية، سياسية، 

اقتصادية، ثقافية، كما في شكل )1(. 

شكل )1( مداخل مفهوم املواطنة
تتعدد مداخل مفهوم املواطنة لتشمل مداخل قانونية ، سياسية، اقتصادية، ثقافية ٠هويدا، ٢٠١٧(

املصدر: إعداد الباحث اعتمادًا على املرجع في الشكل.

غّير العالم الرقمى الطريقة التى يتصرف بها الناس ويعملون باعتبارهم مواطنني فى العالم 

احلقيقى، وسيتعني على أطفال العرب أن يتعلموا كيفية التعامل مع مستخدمى التكنولوجيا من 

الهند والصني وروسيا وأمريكا وجميع أنحاء العالم؛ حيث توفر املواطنة الرقمية للجميع نقطة 

البداية لفهم بعضهم البعض. لذا يجب النظر إلى التكنولوجيا على أنها ليست فقط مجموعة من 

األلعاب أو األدوات، ولكن أدوات تسمح لألفراد باالتصال، وبصورة جوهرية خلق مجتمع جديد 

)Mike,2015(. كما أن هناك اختالفات بني مفهوم املواطن الذي يتمتع بحقوق ميتلكها، واملواطن 

الذي يجمع املعلومات بنشاط ويتدخل ويشارك في الشئون العامة من أجل وضعه في سياق عصر 
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املعلومات ومجتمع املعرفة، فإن مسألة مشاركة املواطنني تستحق مزيًدا من الفحص ، خصوصًا 

.)Héctor,2015( .في ضوء التكنولوجيا السريعة والتقدم في مجاالت املعلومات واالتصاالت

التنشئة على املواطنة )الرقمية(
األطفال  تنشئة  وتبقى  )محمود،2006(،  اجتماعية  تنشئة  عملية  هى  املواطنة  على  التربية 

أجل  من  العربية؛  األمة  فى  املوضوعات  أهم  من  بينهم  املواطنة  مبدأ  وترسيخ  املواطنة  على 

متاسكها، وعدم فقدان الذاتية الثقافية، وبخاصة فى أوقات التحول االجتماعى واألزمات القومية 

)هناء،2010(، إنها عملية ممارسة يومية باملنزل واملدرسة واملجتمع، إنها عملية احلياة ذاتها، أما 

االكتفاء بكونها معارف ومعلومات فإن ذلك ال يؤدى إلى تفعيل املواطنة سلوكًا وأداًء للمواطن 

)على،2015؛ بوفلجة،2015؛ شبل،2017(. وفى إطار املواطنة العاملية، وزيادة اندماج املجتمعات 

عاملّيًا بفضل التطور التكنولوجى واملعلوماتى، أصبح من الضرورى العمل على تربية املواطن على 

املواطنة العاملية، هذا مع االهتمام بالبعد احمللي)الوطني( للحفاظ على الهوية الوطنية؛ وبالتالي 

إحداث التوازن بني احمللي والعاملي، فال يتقوقع الفرد على نفسه، وال يتأثر بالعوملة حلد فقدان 

معالم هويته. )عتيقة،2014؛ زينب،2015(. 

ومواقع  اإلنترنت  على  طويلة  أوقاتًا  واملراهقني  األطفال  من  املاليني  مئات  يومّيًا  يقضى 

إساءة  في  األخيرة  اآلونة  في  البعض  وبدأ  والذكية،  احملمولة  واألجهزة  االجتماعى  التواصل 

استخدام تلك الوسائل من خالل نشر معلومات مضللة أو تغريدات مسيئة تتعمد إهانة أو إلى 

اإلساءة إلى شخصيات أو مؤسسات في الدولة،أو إرسال رسائل تهديد أو تشهير إلكترونية أو 

تعليقات مسيئة، أو احلصول على معلومات أو صور من أجل ابتزاز اآلخرين، أو الدخول على 

محتويات  تتضمن  التي  اإللكترونية  املواقع  أو  األخالقية،  وغير  الالئقة  غير  اإللكترونية  املواقع 

إلى عواقب وخيمة تضّر  الذي يؤدي  الثقافية؛ األمر  للهوية  تهديدًا  وتيارات فكرية ضارة متثل 

أجهزة  استغالل  لسوء  السلبية  واآلثار  األمور  هذه  كل  )ندى،2017(.  العام  وبالصالح  بالفرد 

االتصاالت والتكنولوجيا احلديثة، أصبحت في حاجة عاجلة إلى نشر برامج ودروس جادة في 

"التربية الرقمية" تتناول إيجابيات وسلبيات االتصال وكيفية االستفادة املثلى من التقنيات احلديثة 

وآداب التعامل معها، وذلك من حيث حماية واحلفاظ على احلياة اخلاصة لآلخرين، واملسئولية 

املتاحة على شبكة  املعلومات  والتثبت من صحة  الفرد، ومراعاة حقوق اآلخرين،  وحدود حرية 

اإلنترنت، وحقوق امللكية الفكرية، واحترام القوانني )ندى،2017(؛ من أجل تعزيز تنشئة الطفل 

.)2006 )محمود،  املسئولة  املواطنة  على 
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املواطنة الرقمية
تصاعد االهتمام في الوقت احلالي بفكرة املواطنة الرقمية ومفهومها على املسـتويني احمللي 

وتكنولوجيا  العاملى  املعرفة  مجتمع  فى  السريع  التطور  فرض  وقد  )فاطمة،2016(.  والعاملي 

االتصاالت واملعلومات ضرورة اكتساب املهارات الرقمية الالزمة للعمل واملشاركة فى املجتمع، 

احلادى  القرن  فمهارات  العمل،  سوق  فى  التغيرات  مع  جنب  إلى  وجنبًا  ذلك،  إلى  باإلضافة 

األفكار  تطوير  أو  املعلومات  وتبادل  املشكالت  وحّل  املعلومات  وتقييم  البحث  مثل  والعشرين، 

فى سياق رقمى، أصبح ُينظر إليها على أنها أساسية. وتتطلب هذه التطورات حتمية اكتساب 

وابتكار  التطورات  ملواكبة  واملؤسسات  األفراد  من  لكل  حاسمة  تعتبر  التى  الرقمية،  املهارات 

)Ester et al.,2017(. وأصبح من  املعرفة  بفعالية فى مجتمع  وللمشاركة  والعمليات  املنتجات 

األمور احليوية فى وقتنا احلالى وجود هوية رقمية لألفراد التى يستخدمها فى املعامالت احلكومية 

وكثير من املعامالت األخرى فى حياته محلّيًا وعاملّيًا، وأصبحت مبثابة الوسيلة األساسية التى 

العصر  فى  املعامالت  فى  يدخل  أن  ميكن  ومبقتضاها  الفرد،  على  التعرف  خاللها  من  ميكن 

الرقمى )Clare, 2018(. وتأسيسًا على ذلك، أصبح من الضرورى وجود سياسة توعوية تثقيفية 

الستخدام رقمي آمن، تستند إلى معايير وأحكام مرتبطة بالقيم؛ بقصد نشر ثقافة املواطنة الرقمية 

في أماكن التعلم واللعب والتسوق متهيدًا لتهيئة األطفال لالندماج في املجتمع الرقمي واملشاركة 

اإليجابية فيه. وحمايتهم بالتالي من التأثيرات السلبية النتشار التكنولوجيا، السيما مع انتشار 

استخدام أدواتها من قبل الفئات العمرية كافة لفترات زمنية طويلة؛ مما قاد لضرورة السعي 

إلى حماية املواطنني من احلروب الرقمية، واجلرمية الرقمية، ومن األضرار الصحية واالجتماعية 

واالقتصادية والفكرية الناجمة عن االستخدام غير السليم للتقنيات الرقمية )هادى،2017(. حيث 

تتطلب املواطنة الرقمية توافر الكفاءات التعليمية وكذلك الوصول إلى التكنولوجيا واملهارات، كما 

أن عدم املساواة في التكنولوجيا هو جزء من النسيج األكبر لعدم املساواة االجتماعية في الوطن 

العربى )Karen et al.,2008(؛ حيث تشكل املواطنة الرقمية عنصر متكني قوّيًا لالندماج في 

املجتمع االجتماعي والثقافي واملجتمع املدني. إن التحول إلى مواطن رقمي أمر سيفرض نفسه 

.)Netsafe,2016( على جميع األفراد فى املجتمع

 .)Optus,2017( املواطنة الرقمية - باختصار - تشير إلى كون الفرد جزءًا من املجتمع الرقمى

ومفهوم املواطنة الرقمية ليس مفهومًا ثابتًا بل هو مفوم ديناميكى متعدد األوجه ومرتبط بأنشطة 

الفرد اليومية، ومشاركة الفرد فيه تكون أكثر وعيًا عاملّيًا وأكثر أهمية واهتمامًا باملشاركة املوجهة 
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نحو األهداف اإليجابية مبا يتجاوز احلدود التقليدية )Moonsum et al.,2017(. وتعتبر املواطنة 

 ،)Aytekin & Canan,2013( الرقمية أحد املفاهيم الناشئة لتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات

ف املواطنة الرقمية )شكل 2( بأنها قواعد السلوك املناسب واملسئول فيما يتعلق باستخدام  وتعرَّ

األدوات  باستخدام  غيره  مع  الفرد  تفاعل  وهى   .)Aytekin & Canan,2013( التكنولوجيا 

لالتصال  وسيطًا  بوصفه  املعلومات  وشبكة  املختلفة،  بصوره  احلاسوب  مثل  الرقمية  واملصادر 

مع اآلخرين، باستخدام العديد من الوسائل أو الصور مثل البريد اإللكترونى، املدونات، املواقع 

اإللكترونية، ومختلف شبكات التواصل االجتماعى )صبحى ومحمد،2014(، والتي جتعل الشخص 

ناجحًا في تسخير التكنولوجيا ومهارات التواصل والعمل الرقمية واستخدامها بأمان في عصر 

املعلومات لالستفادة القصوى منها مهنّيًا وعلمّيًا واقتصادّيًا واجتماعّيًا وثقافّيًا وروحّيًا لتعظيم 

فرص جناحه وجناح مجتمعه ودولته وأمته في مختلف جوانب احلياة ضمن محددات القوانني 

والتشريعات احمللية والدولية، دون أن يخرج عنها أو العمل مبنأى عنها )تامر،2016(. كما أنها 

بأطيافها  التكنولوجيا احلديثة  تعاملهم مع  املجتمع في طريقة  لألفراد في  واملوجه  الراشد  هي 

كافة وتوضح لهم احلقوق التي ينبغي أن يتمتعوا بها ويستفيدوا منها كما توضح لهم الواجبات 

املفروض أن يلتزموا بها ويؤدوها )رأفت،2017؛ هناء،2017(. ويرى هادى )2017( أن املواطنة 

الرقمية هى عبارة عن مجموعة القيم املتبعة في االستخدام األمثل واإليجابي لألدوات التكنولوجية 

التي يحتاجها األطفال والطالب )املواطنون( بغض النظر عن فئاتهم العمرية ومستوياتهم الثقافية 

أدواتها.  أوطانهم وحمايتها من سوء استخدام  املساهمة في رقي  كبارًا؛ من أجل  أم  صغارًا 

ويتبادر إلى الذهن عند محاولة حتديد املواطنة الرقمية ثالثة أعمدة رئيسة: االنتماء ،املشاركة، 

احلماية؛ حيث ينتمي املواطنون الرقميون إلى املجتمع الرقمي، ويستخدمون التكنولوجيا للمشاركة 

ن الناس من جني فوائد التكنولوجيا الرقمية  النشطة في املجتمع، كما أن املواطنة الرقمية متكِّ

.)eTwinning,2016( بطريقة آمنة وفعالة

من  والعراقيل  احلدود  نصب  إلى  تهدف  أنها  الرقمية  املواطنة  معنى  من  نفهم  أال  ينبغي 

القمع واالستبداد ضد املستخدمني مبا  إلى  أحيانًا  الذي يصل  الشيء  واملراقبة،  التحكم  أجل 

يتنافى مع قيم احلرية والعدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان. فاملواطنة الرقمية إمنا تهدف إلى 

إيجاد الطريق الصحيح لتوجيه وحماية جميع املستخدمني، خصوصًا األطفال واملراهقني، وذلك 

بتشجيع السلوكيات املرغوبة ومحاربة السلوكيات املنبوذة في التعامالت الرقمية؛ من أجل مواطن 

رقمي يحب وطنه ويجتهد من أجل تقدمه )تامر،2016؛ جمال،2016(، وذلك لن يتحقق إال بالتربية 
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املقصودة، مبعنى تزويد النشء بالتوعية والثقافة الرقمية من خالل معلمي التربية الوطنية واملدنية 

وتضمني محاورها في محتوى كتب التربية الوطنية واملدنية. )هادى،2017(.

شكل )2( مفهوم املواطنة الرقمية

 Netsafe,2016:4:املصدر

 

املواطن الرقمى
يرى العديد من الباحثني أن ثورة املعرفة واملعلومات ما هي في جوهرها إال ثورة تربوية 

بالدرجة األولى؛ ذلك ألنه مع بروز املعرفة تصبح تنمية املوارد البشرية هي العامل احلاسم في 

حتديد وزن الدول واملجتمعات املعاصرة واملستقبلية، ومن ثم أصبحت التربية هي املشكلة وهي 

العصر  في  التغيير  مقومات  على مسايرة  القادرة  البشرية  القوى  إعداد  في  الفشل  احلّل؛ ألن 

املوارد  توافرت  لو  حتى  التنمية  جهود  فشل  إلى  سيؤدي  املتوقعة  التحديات  ومواجهة  الرقمي 

الوسائل  من  تعتبر  احلالى  الوقت  فى  الرقمية  فالهوية  ثم  ومن  )ندى،2017(.  واملادية  الطبيعية 

األساسية التى متكن الفرد من التعامل فى العالم االفتراضى )Clair,2016(. وأصبح من األمور 

الضرورية فى مجتمع املعرفة واملعلومات االهتمام بتنشئة الطفل على املواطنة الرقمية ليصبح 

ف املواطن الرقمى بأنه ذلك  مواطنًا رقمّيًا، يتصف مبجموعة من الصفات كما فى شكل )3(. وُيَعرَّ

 Karen الفرد الذى يستخدم وسائل االتصال التكنولوجية واإلنترنت بانتظام وفعالية )أمل،2018؛

et al.,2008(. وهو املواطن الذى لديه القدرة على استخدام اإلنترنت في إجناز أعماله بشكل 

التقنية احلديثة وتطور املجتمع، واالستفادة من معطيات  ، فهو ثمرة من ثمرات  منتظم وفعال 

 املشاركة في الفرص املدنية، االجتماعية، االقتصادية،

الثقافية، والبيئية عبر الوسائل اإللكترونية والتكنولوجية

الطالقة والتمكن الرقمي

املواطنة الرقمية

 مواقف وقيم

عبر اإلنترنت

 معارف متعلقة

بالبيئة الرقمية

 مهارات محو

األمية الرقمية
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احلضارة؛ من أجل مستقبل أفضل )تامر،2016(. وال ميكن أن يصبح الفرد مواطنًا رقمّيًا مسئواًل 

إال عن طريق تعلم محاور املواطنة الرقمية في املدارس، فالغاية من املدارس ليس مجرد تعليم 

ومع  املستقبل،  هي  والتكنولوجيا  للمستقبل،  الطلبة  إعداد  وإمنا  والعلوم،  والرياضيات  القراءة 

استمرار التغيرات التكنولوجية ال ميكن افتراض أن جميع املستخدمني يعرفون ما هو مناسب 

 .)Heela & Miri,2017 وما هو غير مناسب )هادى،2018؛

شكل )4( مواصفات املواطن الرقمى

املصدر: )معالى،2018(

مربرات تنشئة الطفل العربى على املواطنة الرقمية
حتولت حياتنا في القرن احلادى والعشرين وبشكل متزايد إلى حياة رقمية، وأصبحنا نعيش 

فيما يسمى باملجتمعات الرقمية )جمال،2016(، ونظرًا إلى انفتاح مجتمع املعلومات واالتصاالت 

بعيدًا عن القوانني والتشريعات، مما أتاح للكثيرين استخدامه بصورة حرة وحتت هوية مجهولة؛ 

األمر الذى فرض ضرورة تسلح املواطن باملعرفة الكافية عن هذا العالم حتى ال يكون عرضة 

للجرائم اإللكترونية )جمال،2016؛ هناء،2017(. فإذا كنا سابقًا نستطيع معرفة اهتمامات أبنائنا 

ومراقبة عالقاتهم باآلخرين، فقد أصبح أبناؤنا اآلن يتواصلون مع مجهولني رقميني قد يشكلون 

آلية  على  السيطرة  الرقمي  املجتمع  هذا  في  املستحيل  من شبه  وأصبح  عليهم،  حقيقّيًا  خطرًا 

استخدامهم للتكنولوجيا )صبحى ومحمد،2014؛ تامر،2016( خصوصًا مع تزايد عدد مستخدمى 
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اإلنترنت حول العالم، فوفقًا ملوقع Internet world states املعنّي بإحصاءات عدد مستخدمى 

اإلنترنت حول العالم، فقد أشار إلى أن عدد مستخدمى مواطنى الدول العربية لإلنترنت حتى يونية 

2017 بلغ 184,631,496 مليون فرد مبا ميثل 4.9 % من عدد مستخدمى اإلنترنت عاملّيًا، وأتت 

مصر فى املرتبة األولى بعدد 37,3 مليون مستخدم تلتها السعودية بعدد 24,1 مليون مستخدم ثم 

املغرب بـ 20,5 مليون مستخدم ، وهكذا وصواًل إلى جنوب السودان التى احتلت أقل مستخدمى 

 .)internetworldstats.com,2017( الدول العربية لإلنترنت بعدد 2,1 مليون مستخدم

يرى قدرى )2017:94( أنه لم يعد فى مقدور املؤسسات االجتماعية فى أى بقعة من بقاع 

العالم أن حتجب عن أبنائها بشكل محكم أى معلومات تبثها أجهزة اإلعالم احمللية أو اخلارجية 

األسرة  ذلك  فى  تستوى  املعلومات،  هذه  ملضمون  معارضتها  أو  موافقتها  عن  النظر  بصرف 

واملدرسة بل املسجد والكنيسة والدولة أيضًا، لقد مضى ذلك الزمن الذى كانت فيه املؤسسات 

االجتماعية قادرة على إقناع نفسها بإمكان إحاطة أبنائها بسياج يحول دون وصول املعلومات 

أو داخلية  املؤثرات خارجية املصدر  إلى عيونهم سواء كانت هذه  أو  آذانهم  إلى  املرغوبة  غير 

اليوم فقد أصبحت املعلومات سواء نزيهة أم ُمغرضة، مرغوبة كانت أم  املصدر. أما فى عالم 

الفئات  مختلف  من  األفراد  من  متزايدة  لقطاعات  متاحة  خارجية،  أم  كانت  داخلية  مرفوضة، 

العمرية واالجتماعية؛ حيث أصبح الوقوف عند حد تلقني النشء ما نراه طيبًا وحتذيره من مغبة 

اإلنصات أو املشاهدة ملا يقدمه "اآلخر"، أمرًا غير مجٍد عملّيًا فضاًل عن أنه لم يعد مستساغًا قيمّيًا 

فى ظل عالم ينادى باالنفتاح على اآلخرين. ومن ناحية أخرى، لم يعد النشء فى حاجة ألن يجهد 

نفسه سعيًا لسماع أو مشاهدة ما لدى "اآلخر"، بل إن ما يبعث به ذلك "اآلخر" أصبح يخترق 

آذانه، ويقتحم مجال رؤيته، بعد أن تهاوت قدرات املؤسسات االجتماعية التقليدية - وفى مقدمتها 

 Leila &( األسرة - على الرقابة والتصفية. واملواطنة الرقمية هي أكثر من مجرد أداة تعليمية

Fatemeh,2011(، بل هي وسيلة إلعداد الطالب للتفاعل الكامل في املجتمع واملشاركة الفاعلة 

في خدمة الوطن عمومًا وفي املجال الرقمي خصوصًا )فاطمة،2016(. لقد أصبح من املألوف 

اليوم أن يلجأ الكبير أبًا أو أّمًا أو جّدًا لالبن أو للحفيد الصغير طلبًا للعون فى التعامل مع البريد 

اإللكترونى أو الهاتف احملمول أو ما إلى ذلك؛ مبا يشير إلى ظهور مفهوم تبادل األدوار فى بعض 

مجاالت العملية التعليمية بني الكبار والصغار رمبا ألول مرة فى التاريخ البشرى )قدرى،2017 

93:(. كما أن اجليل احلالى من األطفال سينشأ على تقنيات ومعارف ومعلومات متطورة وحديثة 

عما نشأ عليه جيل الشباب احلالى واألجيال السابقة له، ومن ثم وجب على األسرة تنشئة أطفالها 
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على املواطنة الرقمية في عصر املعلومات واملعرفة "عصر املستقبل"، ويفرض ذلك األمر تساؤاًل 

حول هل سيكون أطفال اليوم على صورة شباب اليوم؟ فأطفال اليوم سيكونون مختلفني كثيرًا 

بلغوا  الذين  والشباب  األطفال  فإن  السابقة،  باألجيال  مقارنة  )على،2006(.  اليوم  شباب  عن 

سن الرشد في العصر الرقمي قد تعلموا ومارسوا املواطنة بطرق مختلفة جذرّيًا عن غيرهم من 

األجيال السابقة )Linda,2012(. كما يجب على األسرة أيضًا عدم االستهتار بقدرات أطفالها 

أو النظر إليهم نظرة سخرية وتهميش آلرائهم وأفكارهم، بل يجب االهتمام بهم وتشجيعهم على 

حرية التعبير واآلراء واالهتمام بطاقاتهم وتوجيهها التوجيه السليم الذى يعدهم ملستقبل آمن من 

خالل نشر ثقافة املواطنة الرقمية بينهم. )صالح الدين،2016(.

عناصر املواطنة الرقمية
تلك  متثل  لها.  الفقرى  العمود  تشكل  رئيسة،  عناصر  تسعة  من  الرقمية  املواطنة  تتكون 

خالل  ومن  كاملني،  رقميني  مواطنني  ليصبحوا  الطالب  إلعداد  انطالق  نقطة  التسعة  العناصر 

وبعبارة  املناسب.  االستخدام  التكنولوجيا  استخدام  أساسيات  فهم  الطالب  يستطيع  املعرفة 

أخرى، ميكن أن يصبح الفرد مواطًنا رقمّيًا منتجًا ومسئواًل  فقط من خالل تعلم مبادئ املواطنة 

كالتالى: وهى   .)Mike,2015( الرقمية 

)املشاركة   Digital Access  – الرقمى(  )الوصول  للجميع:  الرقمية  اإلتاحة  أواًل:   -
املجتمع( يف  الكاملة  اإللكترونية 

ليس   ، ذلك  ومع  كبيرة،  بسرعة  والتفاعل  للتواصل  لألشخاص  الفرص  التكنولوجيا  توفر 

لدى اجلميع القدرة على استخدام جميع األدوات التي يستخدمها هذا املجتمع الرقمي )صبحى 

ومحمد،2014(؛ بسبب العديد من العوامل كالوضع االجتماعى واالقتصادى واإلعاقة وغيرها من 

العوامل؛ مما يعنى أن فرص املشاركة ليست متاحة على قدم املساواة جلميع الطالب أو املعلمني، 

ويجب أن تكون املدارس واملناطق التعليمية على دراية بأن بعض األسر قد ال تستطيع التكنولوجيا 

على  الطالب  أو  لألطفال  معلومات  تقدمي  يتّم  عندما  وحتى  منتظم.  أساس  على  إليها  الوصول 

اإلنترنت، فرمبا لن يكون اجلميع قادرين على الوصول إلى تلك املعلومات )هناء،2017(، هناك 

استخدام  من  يستفيدون  قد  الذين  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  طالب  مثل  أخرى،  مجموعات 

التكنولوجيا ولكن ليس لديهم وصول مالئم إلى األدوات اخلاصة املصممة الستخدامها. ويحتاج 

الطالب ذوو االحتياجات اخلاصة إلى معدات خاصة جلعل التكنولوجيا أكثر سهولة بالنسبة إليهم 
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)Mike,2015(. ومن ثم ينبغى على مستخدمى التكنولوجيا االنتباه إلى تكافؤ الفرص أمام جميع 

األفراد فيما يتعلق بالتكنولوجيا. ومن هنا، فإن نقطة االنطالق في “املواطنة الرقمية“ هي العمل 

نحو توفير احلقوق الرقمية املتساوية ودعم الوصول اإللكتروني للجميع. )جمال،2016؛ ندى، 

.)2017

-  ثانيًا: التجارة الرقمية أو االقتصاد الرقمى: Digital Commerce )بيع وشراء البضائع 
إلكترونّيًا( 

تهدف ثقافة التجارة أو االقتصاد الرقمي إلى حفظ سالمة املستهلك في عملية البيع والشراء 

إلكترونّيًا، من خالل التأكد من املصداقية، والتعامل املوثوق، وقراءة سياسة التعليمات التجارية 

وخدماتها بكل أمان )محمد،2018(. أصبحت عمليات البيع والشراء عبر اإلنترنت عاماًل مهّمًا 

في حياة األفراد؛ لذلك فهم في حاجة إلى فهم جميع األمور املتعلقة بهذه املعامالت عبر اإلنترنت، 

فعدم معرفة كيف وأين ميكنك شراء السلع واخلدمات عبر اإلنترنت ميكن أن يترك األطفال عرضة 

لالحتيال وسرقة الهوية )Mike,2015(. ال يعرف الكثيرون مخاطر تقدمي معلومات شخصية مهمة 

مثل أرقام بطاقات االئتمان أو البيانات الشخصية األخرى إلى املواقع غير اآلمنة. ومن ثم يجب 

تعليم الطالب لفهم عمليات البيع والشراء عبر اإلنترنت، كما ينبغى على املعلمني مساعدة طالبهم 

ومحمد،2014؛  )صبحى  الرقمي.  االقتصاد  في  للتفاعل  وإعدادهم  مواطنني صاحلني،  ليكونوا 

.)Mike,2015

- ثالثًا: االتصال الرقمى: Digital Communication )التبادل اإللكتروني للمعلومات( 
غّيرت الهواتف الذكية وشبكات التواصل االجتماعى والرسائل النصية والتطبيقات الذكية 

طريقة تواصل األفراد؛ مما أدى خللق بنية اجتماعية جديدة حتكم كيف ومتى ومع من يتفاعل 

الوصول  إمكان  للمستخدمني  الرقمي  االتصال  يوفر  ندى،2017(. حيث  )جمال،2016؛  األفراد 

الفوري إلى اآلخرين على نحو غير مسبوق. يرسل الناس رسائل البريد اإللكتروني أو الرسائل 

يتعلق  وفيما  تفسيرها.  ميكن  كيف  أو  رؤيتها  ميكنه  فيمن  النظر  دون  املشاركات  أو  النصية 

باستخدام الهواتف الذكية في املدارس.  ينبغى أن يكون هناك متييز من املستخدمني لها بني 

احلرية واملسئولية في استخدامها، وذلك بتعليمهم كيفية االستخدام املناسب ملا يتّم مشاركته من 

.)Mike,2015 )هناء،2017؛  وفيديوهات.  وتعليقات وصور  ومعلومات  بيانات 
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التكنولوجيا  وتعلم  تعليم  Digital Literacy)عملية  الرقمية   األمية  محو  رابعًا:   -
أدواتها(  واستخدام 

باإلضافة إلى أن معرفة القراءة والكتابة الرقمية من األمور املهمة ملعاجلة الفجوة الرقمية، 

وُتعّرًف بأنها القدرة على استخدام، وحتليل، وفحص، وفهم، والبحث عن التقنيات املناسبة لتحقيق 

أهداف الفرد، وهو مكون مهّم من عناصر املساواة. ومن خالل مهارات التفكير النقدي، تؤكد محو 

األمية التكنولوجية على التكيف للتغيير التكنولوجي والطالقة وفهم دور التكنولوجيا في املجتمع؛ 

حيث إن املعرفة التكنولوجية ستمكن الطالب من املشاركة الكاملة في االقتصاد واحلياة السياسية 

"خلق  إلى  تهدف  لتطوير مشاريع  ماسة  هناك حاجة  أن  كما   .)Carolyn,2016( واالجتماعية 

 .)Vitor,2016( "املواطنني الرقميني" الذين ميكنهم ممارسة "املشاركة الرقمية الكاملة في املجتمع

أحد أهم جوانب التكنولوجيا هو فهم كيفية استخدامها بحيث ميكن استخدامها بالطريقة األنسب 

)محمد، 2018؛ أمل، 2018(، وغالبًا ما يتّم تعليم كيفية استخدام التكنولوجيا نفسها دون التركيز 

من قبل املعلمني عما هو مناسب وما هو غير مناسب الستخدامها، فكيف ميكن ألجهزة الكمبيوتر 

احملمول والهواتف الذكية واألجهزة اللوحية أن تكون جزًءا من املنهج الدراسي ملدرستهم. حتى 

عندما تكون التقنيات الرقمية متاحة ، فغالًبا اليكون لدى املعلمني تطوير مهني مناسب حول كيفية 

التكنولوجيا، واألكثر من ذلك ما زال يستخدم العديد من املعلمني األساليب القدمية  استخدام 

في تدريس املناهج الدراسية متجاهلني التقنيات التكنولوجية ودورها الفعال في العملية التعليمية 

)Mike,2015(؟

- خامسًا: اللياقة واآلداب الرقمية Digital Etiquette )املعايير الرقمية للسلوك واإلجراءات( 
ودينّيًا  أخالقّيُا  والالئقة  السليمة  واإلجراءات  السلوكيات  تعنيان  الرقمية  واآلداب  اللياقة 

واجتماعّيًا وأمنّيًا في ظل عالم رقمي مفتوح وبال حدود، مثل الوعي باآلداب أو منظومة القيم 

العنكبوتية،  البعد عن ثقافة العنف واألفكار املتطرفة في استخدام الشبكة  املتعارف عليها، أو 

واإلبالغ عن السلوكيات غير املسئولة كالتهديد واالبتزاز والتحرش والسرقات الفكرية، أي أن 

ويرى  أمل،2018(.  )محمد،2018؛  به  يحتذى  ومنوذجًا  وقدوة  مسئواًل  رقمي  مواطن  كل  يكون 

غير  السلوك  الرقمية  باملواطنة  واملرتبطة  امللحة  أنه من بني اإلشكاليات  التكنولوجيا  مستخدمو 

املسئول أو غير الالئق أو املخالف لبعض آداب التعامل الرقمى في أى وسيط من وسائطها؛ مما 

القواعد  إلى منعهم من املشاركة واالتصال ملخالفة  الوسائط يلجئون  يجعل املسئولني عن هذه 
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واآلداب، وأن هذا املنع ال يعد كافيًا إلعداد مواطن رقمى مسئول بل ينبغى تعليمه وتثقيفه وتدريبه 

على أمناط السلوك الالئق للتصرف بوصفه مواطنًا مسئواًل )صبحى ومحمد،2014؛ جمال،2016؛ 

ندى،2017(. السلوك الرقمي املسئول يجعل كل مستخدم منوذًجا يحتذى به للطالب. في املاضي، 

ولكن  املدرسة،  إلى  يصلوا  أن  قبل  ألطفالهم  األساسية  السلوك  آداب  تدريس  اآلباء  على  كان 

املشكلة تكمن في أن كثيرًا من اآلباء لم يبلغوا أو يعلموا أطفالهم ما هو مناسب وما هو غير 

مناسب، باإلضافة إلى أن الكثير من اآلباء والطالب تعلموا التكنولوجيا من أقرانهم أو من خالل 

مشاهدة استخدام اآلخرين لها )Mike,2015(. فعندما يرى األطفال الكبار يستخدمون التقنيات 

بشكل غير الئق ، فإنهم يفترضون أن هذه هي الطريقة التى يجب أن يسلكوها عند استخدامهم 

للتكنولوجيا. وتسعى املواطنة الرقمية لألفراد لتقييم أنفسهم عند استخدام التكنولوجيا، وأخذ 

ردود أفعال اآلخرين لتقييم استخدامهم لها، وملا كنا أعضاء في مجتمع رقمى، فإنه يجب أن 

نفكر في كيفية تأثير استخدام التكنولوجيا على اآلخرين، فاملواطنون الرقميون يحترمون اآلخرين 

.)Mike,2015ويتعلمون طرق استخدام التكنولوجيا بشكل مهذب وعلى نحو فعال. )هناء،2017؛

- سادسًا: القوانني الرقمية Digital Law )املسئولية الرقمية على األعمال واألفعال( 
في كثيٍر من األحيان ال يعتبر املستخدمون ما هو مناسب ، غير مناسب ، أو حتى غير قانوني 

عند نشر أو الوصول إلى املعلومات على وسائل التكنولوجيا احلديثة، واالكتفاء بقولهم: "لم نعتقد 

أنه خطأ، كل ما فعلناه هو مشاركة املعلومات"،  فقضايا مثل حقوق امللكية الفكرية وحماية حقوق 

املؤلفني وحتميل البيانات واملعلومات من خالل اإلنترنت بطرق غير مشروعة تعتدى على حقوق 

مالكيها )صبحى ومحمد،2014(، مشاركة الصور واملواد غير األخالقية بني األطفال وإرسالها من 

شخٍص آلخر، وغيرها من القضايا التى تفتح الباب أمام مستخدمى التكنولوجيا للتفكير حول ما 

هو مناسب وقانونى ملشاركة امللفات عبر اإلنترنت )جمال،2016؛ ندى،2017؛Mike,2015(. وعلى 

هذا النحو، فإن املجتمع الرقمى ال يختلف عن املجتمع احلقيقى فى جترمي املمارسات واألنشطة 

كافة التى تتعارض مع املُثل الُعليا للمجتمع، فيتّم حتديد وتعريف أولئك باملواطنني الرقميني غير 

املناسبني ممن يسرقون معلومات اآلخرين، ويخترقون اخلوادم، وينشئون الفيروسات، وغيرها من 

.)Mike,2015( .االنتهاكات غير األخالقية

 Digital Rights and Responsibilities سابعًا: احلقوق والواجبات" املسئوليات" الرقمية   -
)احلريات التي يتمتع بها اجلميع يف العالم الرقمي( 

يتمتع املواطن الرقمي بحقوق اخلصوصية، والتواصل مع اآلخرين، ونشر أفكاره ومنتجاته، 
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بكل املسئوليات أو الواجبات جتاه نفسه وأعمال اآلخرين ومنتجاتهم وحقوقهم الفكرية، ومحاولة 

استثمار أكبر عدد من املواطنني الرقميني املنتجني والفاعلني وفق سياسات واضحة تخدم الوطن 

والواجبات  احلقوق  أن  يعنى  مبا  )محمد،2018(.  املستقبلية  وخططه  التنموية  أهدافه  وحتقق 

وجهان لعملة واحدة، فإذا أردت أن حتافظ على حق اآلخر فقم بواجباتك نحوه والعكس صحيح 

كى تكون مواطنًا رقمّيًا مسئواًل )صبحى ومحمد،2014(. عند مناقشة العضوية داخل املجموعة، 

غالًبا ما يالحظ األفراد أن بعض احلقوق أو االمتيازات تأتي مع عضوية تلك املجموعة، وعندما يتّم 

منح شخص ما حقوق العضوية ، هناك افتراض أن الشخص سوف يتصرف وفقًا للقواعد التي 

حتكم املجموعة، واألمر نفسه ينطبق على املجتمع الرقمي؛ حيث تسمح العضوية للمستخدمني 

إذا قاموا  تتمتع ببعض احلماية. فيجب على املستخدمني  الرقمي في حني  باستخدام احملتوى 

بنشر أى بيانات أو معلومات على موقع ما، فسوف يستفيد به اآلخرون دون تخريب أو متريرها 

لغيرهم على أنها خاصة بهم، أو استخدامها ذريعة للتهديد واملضايقة )Mike,2015(. املواطن 

الرقمى أيضًا لديه مسئوليات ينبغى عليه أن يلتزم بها، وقد تكون فى شكل قواعد أو لوائح قانونية 

أو سياسات استخدام مقبولة، ويفترض على املواطنني الرقميني أن يعملوا معًا فى مجتمع املعرفة 

لتحديد إطار عمل مناسب يستخدمه اجلميع فى إطار مجموعة من القوانني والقواعد التى ينبغى 

.)Mike,2015( .عليهم االلتزام بها

-  ثامنًا: الصحة والسالمة الرقمية Digital Health and Wellness )الصحة النفسية 
والبدنية يف عالم التكنولوجيا الرقمية( 

التكنولوجيا  استخدام  في  الكامنة  اجلسدية  باألخطار  دراية  على  الطالب  يكون  أن  يجب 

العصبى،  اإلجهاد  العيون،  السرطان،  أمراض  من  كثير  في  التكنولوجيا  تتسبب  فقد  الرقمية، 

التعب واإلرهاق،آالم الظهر، القلق، االكتئاب، مرض الرعاش وغيرها من األمراض )محمد،2018؛ 

أمل،2018(، فضاًل عن زيادة معدل استخدام األطفال للتكنولوجيا بأكثر من ثماني ساعات يومّيًا؛ 

مما يشكل خطرًا كبيرًا على صحتهم )هادى،2017(. وفى كثير من األحيان تتعلق مخاوف سالمة 

التكنولوجيا فقط بأمان املعدات ، وليس بالسالمة البدنية وأمن الطالب. في بعض األحيان يتّم  

وضع أجهزة الكمبيوتر في أماكن مرتفعة جّدًا أو منخفضة جّدًا عن مستخدميها. وحظَي موضوع 

إدمان اإلنترنت مبزيد من العناية ملا له من آثاٍر سلبية على النفس واجلسد بصورة قد ال ميكن 

عالجها، ويصورها بعض املتخصصني بأنها مثلها مثل إدمان الكحول)Mike,2015(. ويتطلب 

ذلك تعليم األفراد وتدريبهم على االستخدام الصحى واملناسب لتلك التقنيات في أثناء التعامل 
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معها، والتوعية مبخاطر االستخدام غير السليم لها؛ من أجل حماية أنفسهم دون إحلاق الضرر. 

)صبحى ومحمد،2014؛ هناء،2017(.

)إجراءات   Digital Security الذاتية(  )احلماية  واخلصوصية  الرقمى  األمن  تاسعًا:   -
اإللكترونية(  واحلماية  الوقاية  ضمان 

فى عالم اليوم الرقمى أصبح عدم االهتمام بحماية اخلصوصية واملعلومات الشخصية قد 

يغير حياة كثير من األفراد )Martin,2015(. مبجرد بدء استخدام اإلنترنت، يحتاج األطفال إلى 

تعلم كيفية توخي احلذر بشأن مشاركة املعلومات الشخصية عبر اإلنترنت ألن تطبيقات األطفال 

ومواقع الويب هى فى الغالب تطبيقات عامة، وهناك احتمالية كبيرة  لتتبع أو محاولة احلصول على 

معلومات عنك. لذلك يحتاج األطفال من جميع األعمار إلى معرفة أن معلوماتهم الشخصية قّيمة، 

 .)Public Saftey Canada and Mediasmarts,2017( لذلك ينبغي عدم التخلي عنها بحرية

كما يحرص الفرد على  تخزين املعلومات، في املقابل يجب عليه  تطوير إستراتيجية حلماية هذه 

املعلومات. على أقل تقدير، يحتاج الطالب ملعرفة كيفية حماية البيانات اإللكترونية )على سبيل 

املثال، استخدام برامج احلماية من الفيروسات، إنشاء اجلدران النارية، وإنشاء نسخ احتياطية، 

وكيفية حتديد مواقع الويب اآلمنة(، ومن ثم يجب أن يحتوى جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكى 

على العديد من ميزات األمان؛ حتى ال تكون معلوماتنا عرضة ألى فرد )Mike,2015(. ال يأخذ 

مع  والتفاعل  التواصل  أطفالهم حول مخاطر  مع  للتحدث  الوقت  من  يكفى  ما  واملعلمون  اآلباء 

غرباء على اإلنترنت أو على مواقع التواصل االجتماعى، وفى كثير من األحيان حتدث االختراقات 

األمنية ألجهزتنا التكنولوجية بسبب الطريقة التى نستخدم بها تلك التكنولوجيا، مثل تقدمي كلمات 

املرور اخلاصة بنا دون التفكير في العقبات، أو إعطاء معلومات البريد اإللكترونى اخلاص ألى 

عرضة  ومعلوماتنا  أجهزتنا  يجعل  مما  موثوقيتها؛  من  التأكد  دون  برامج  أى  أو حتميل  فرد، 

للسرقة واالنتهاك )ندى،2017(. فينبغى التصرف باعتبارنا مواطنني رقميني مسئولني، واالهتمام 

ببياناتك ومعلوماتك وموثوقية املواقع والبرامج التى تستخدمها، فإن األمن الرقمي يتجاوز احلماية 

املرجعية ليشمل حماية أنفسنا واآلخرين من التأثيرات اخلارجية التي قد تسبب أضرارًا عديدة 

)صبحى ومحمد،2014 ؛Mike,2015(. ويوضح جدول )3( أهّم األسئلة، القضايا، املمارسات 

غير املناسبة، واملمارسات املناسبة املتعلقة بعناصر املواطنة الرقمية.

ذكر Mike (2015) أن عناصر املواطنة الرقمية التسعة ليست منفصلة عن بعضها البعض، 

بل هي مترابطة ملساعدة األطفال واآلباء والطالب واملعلمني وقادة التكنولوجيا للتنشئة عليها، ومن 
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ثم مّت جتميعهم فى ثالث فئات، مبا يتوافق مع البيئة املدرسية للطالب، ومبا يجمع العناصر التى 

تؤثر مباشرة على تعلم الطالب، أدائهم األكادميى، البيئة املدرسية، سلوك الطالب، حياة الطالب 

خارج البيئة التعليمية واملدرسة، وقد متَّ جمعها فى الشكل )4(:     

شكل )4( ارتباط عناصر املواطنة الرقمي

املصدر:Mike,2015: 173 بتصرف من الباحث

وحتى يتمَّ تزويد الطلبة باملؤشرات الالزمة مبفاهيم املواطنة الرقمية وصواًل لتنميتها لديهم؛ 

اآلتية:  املراحل  في  واملتمثلة  الرقمية،  املواطنة  تنمية  مبراحل  الطلبة  مرور  يستدعي  ذلك  فإن 

)Mark,2009 ومحمد،2014؛  صبحى  )هادى،2017؛ 

1 - مرحلة الوعي: وُتعنى بتزويد الطلبة مبا يؤهلهم ليصبحوا مثقفني بالوسائط التكنولوجية؛ 
وذلك يعني جتاوز اإلحاطة باملكونات املادية والبرمجية واملعارف األساسية، انتقااًل ملرحلة 

التكنولوجيا. معرفة االستخدامات غير املرغوبة لهذه 

2 - مرحلة املمارسة املوجهة: وُتعنى باملقدرة على استخدام التكنولوجيا في مناخ يشجع على 
املخاطرة واالكتشاف، ومبا ميّكن من إدراك ما هو مناسب من االستخدامات التكنولوجية 

وما هو غير مناسب.

3 - مرحلة النمذجة وإعطاء املثل والقدوة: وُتعنى هذه املرحلة بتقدمي مناذج إيجابية مثالية 
حول كيفية استخدام وسائل التكنولوجيا في كل من البيت واملدرسة؛ حتى تكون هذه النماذج 

احمليطة بالطلبة من آباء ومعلمني مناذج للقدوة احلسنة ميكن أن يتخذها الطلبة قدوة لهم في 

أثناء استخدامهم للمواطنة الرقمية.

حياة الطالب خارج البيئة املدرسية

التجارة الرقمية                   القانون الرقمى            الصحة والسالمة الرقمية

البيئة املدرسية وسلوك الطالب

الواجبات واملسئوليات الرقمية         اآلداب الرقمية         األمن الرقمى

تعلم الطالب واألداء األكادميى

محو األمية الرقمية      الوصول الرقمى       االتصال الرقمى

الهدف األسمى: حتسني مخرجات التعلم

وإعداد الطالب ليصبحوا مواطنى القرن 
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4 - مرحلة التغذية الراجعة وحتليل السلوك: وفي هذه املرحلة ُتتاح للطلبة فرص مناقشة 
استخداماتهم للتقنيات الرقمية داخل الفصل الدراسى، وصواًل ملرحلة امتالك املقدرة على 

نقد ومتييز االستخدام السليم للتكنولوجيا داخل املدرسة أو خارجها من خالل النقد الذاتى 

للممارسات.

)احترم  االحترام  عمل  إطار  خالل  من  الرقمية  املواطنة  على  األطفال  تربية  املمكن  ومن 

اآلخرين(،  احترم  نفسك/ 

التعليم )علم نفسك/ تواصل مع اآلخرين(، واحلماية )احِم نفسك/ احِم اآلخرين( لفهم 
محاور وعناصر املواطنة الرقمية بصورة أبسط، وذلك كما في الشكل )5(

شكل )5( أبعاد املواطنة الرقمية وفقًا إلطار عمل االحترام/ التعليم/ احلماية

املصدر: )هناء،31 :2017(

املناسبة  املمارسات  املناسبة،  املمارسات غير  القضايا،  أهمَّ األسئلة،   )1( ويوضح جدول 

الرقمية. املواطنة  بعناصر  املتعلقة 
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ى 
م
ل الرق

صو
ج لزيادة الو

م
• برا

س.
املدار

ن 
ع
ى 

ض
غا

س أو تت
ل املدار

ه
جا

• تت
ت 

عا
مو

ج
م
مية لل

ت الرق
جا

حتيا
ال
ا

ظر 
ال ين

ل ف
ل املثا

سبي
ى 

عل
مة 

حملرو
ا

مة.
ه
م
ها 

ى أن
عل

ها 
إلي

ب 
ال
ط
ب ال

عا
ستي

ي ا
ني ف

س
ل املدر

ش
•  ف

ى 
ل إل

صو
ن الو

عو
طي

ست
ال ي

ن 
الذي

جيا.
كنولو

الت

ى توفير 
عل

ق 
ط
مديرو املنا

ل 
م
ع
• ي

ب 
ال
ط
ع ال

مي
جل

جيا 
كنولو

ص الت
فر

هم.
س

مدار
ل 

خ
دا

ب 
ال
ط
جيا لل

كنولو
• يوفر رواد الت

ها ، 
ج
خار

سة و
ي املدر

ها ف
م
خدا

ست
ا

حد 
ل وا

مو
ح
م
مبيوتر 

ك
ج 

م
ل برنا

مث

ل فرد.
ك
ل

جارة 
٢( الت

(

مية
الرق

ك 
كذل

ص، و
ب الفر

ال
ط
ك ال

ل يدر
ه
 •

ع 
سل

شراء 
طة ب

ت املرتب
ال
ك
ش

امل

مية؟ 
جيا الرق

كنولو
خدام الت

ست
با

عرفة 
ن بامل

مو
خد

ست
ع امل

مت
ل يت

ه
 •

عالم 
ي 

ع ف
شراء والبي

ماية بال
حل

وا

ي؟
م
رق

ع 
ل املواق

ال
خ
ن 

م
ت 

إلنترن
عبر ا

شراء 
• ال

ى.
خر

أل
ت ا

إلنترن
ع ا

مواق
جارية و

الت

ع 
مواق

ل 
ال
خ
ن 

م
ت 

إلنترن
عبر ا

ع 
• البي

ى.
خر

أل
ت ا

إلنترن
ع ا

مواق
ت و

املزادا

الم 
ع
إل
ل ا

سائ
ى و

ت ف
كا

شترا
ال
• ا

ت 
طبيقا

ل ت
ال
خ
ن 

م
ي تتّم 

ت الت
شتريا

وامل

.iTunes
ل  

مث

ضية" 
الفترا

ع ا
ضائ

ع "الب
شراء وبي

 •

ت.
إلنترن

عبر ا
ب 

عا
ألل

ل

ت 
إلنترن

عبر ا
ع 

سل
ب ال

ال
ط
ي ال

شتر
• ي

هم 
هويت

ماية 
ح
كيفية 

عرفة 
م
ن 

دو

سرقة.
ها لل

ض
عر

وت

سوء 
ن 

ك أ
ي إدرا

ب ف
ال
ط
ل ال

ش
•  ف

ي 
ت يؤد

إلنترن
عبر ا

شراء 
ت ال

سا
ممار

ن.
ما

الئت
ف ا

صني
سوء ت

ى 
إل

ني 
ك
هل

ست
م
ب 

ال
ط
ح ال

صب
• ي

شراء 
ن ال

م
كنوا 

م
ى يت

حت
ن؛ 

ستنيري
م

ن.
ما

ت بأ
إلنترن

عبر ا

ث 
ح
ي الب

ت ف
ب الوق

ال
ط
ي ال

ض
• يق

شراءه .
ن 

عمَّا يريدو

مونة 
منة واملأ

آل
ع ا

حتديد املواق
 •

ل 
ض

طيبة بأف
عة ال

م
س

ت ال
وذا

عار.
س

أل
ا
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 )٣
(

ل 
صا

الت
ا

ي
م
الرق

ف  
ختل

م
ن 

مو
خد

ست
هم امل

ل يف
ه
 •

ها 
ى، وأي

م
ل الرق

صا
الت

ق ا
طر

غيره؟
ن 

ع
ب 

س
منا

ي 
كترون

إلل
خدم البريد ا

ست
ل ا

ه
 •

صية 
ل الن

سائ
ي والر

خلليو
ف ا

هات
وال

ل 
ك
ش

عية ب
ما

جت
ال
ت ا

كا
شب

ت ال
وتقنيا

ب
س

منا

ن؟
خري

آل
ع ا

م
ل 

ص
عند التوا

ب 
ت وآدا

خليارا
عد وا

ما القوا
 •

ب 
ال
ط
ن ال

كو
ن ي

ب أ
ج
ي ي

ك الت
سلو

ال

خدام 
ست

عند ا
ها 

ى دراية ب
عل

ت 
جيا

كنولو
ي وت

م
ى الرق

حملتو
ا

ل؟
صا

الت
ا

ي.
كترون

إلل
• البريد ا

ى.
ك
ف الذ

هات
•  ال

ب(.
كاي

س
صية )

خ
ش

ت الفيديو ال
كاملا

م
  •

سالة فورية.
•  ر

صية.
ل الن

سائ
• الر

ى.
الق

خ
غير أ

ى 
حتو

م
ل 

سا
•  إر

ت.
• املدونا

ي.
ع
ما

جت
ال
ل ا

ص
ت التوا

كا
شب

 •

الم 
ع
إل
ل ا

سائ
ب لو

ال
ط
خدام ال

ست
• ا

ل 
ص

ت الف
ل وق

ال
خ
عية 

ما
جت

ال
ا

ي.
س

الدرا

صية 
ل الن

سائ
ب الر

ال
ط
خدم ال

ست
• ي

ت.
ختبارا

ال
ي ا

ّش ف
غ
لل

جزئّيًا 
طة 

صور امللتق
كة ال

شار
م
 •

غير 
صور 

ن وال
خري

آل
ع ا

م
كلّيًا 

أو 

القية.
خ
أل
ا

ها 
غير

مألوفة أو 
غير 

ع 
مواق

خدام 
ست

• ا

ن.
خري

آل
ى ا

عل
عتداء 

ال
ع ل

ن املواق
م

ن 
سو

ب واملدر
ال
ط
خدم ال

ست
• ي

ملية 
ع
ي ال

مية ف
ل الرق

صا
الت

هزة ا
ج
أ

سية.
التدري

ل 
ص

ع التوا
مواق

خدم 
ست

• ت

البية 
ط
طة ال

ش
ألن

ها ا
م
ع
ي لد

ع
ما

جت
ال
ا

ل 
ل تباد

مث
ي، 

س
ل الدرا

ص
ي الف

ف

ن.
خري

آل
ع ا

م
ت 

كتابا
كار أو ال

ألف
ا

ت 
ن املدونا

مو
عل

خدم امل
ست

•  ي

الم 
ع
إل
ي 

ع
ما

جت
ال
ل ا

ص
ل التوا

سائ
وو

ي.
س

ل الدرا
ص

طة الف
ش

ن بأن
الوالدي

حو 
م
 )٤

(

مية 
أل
ا

مية
الرق

علم 
ص لت

ص
خ
م
ي 

كاف
ت ال

ل الوق
ه
 •

ي 
ت التقنية ف

ألدوا
خدام ا

ست
كيفية ا

ي؟
س

ل الدرا
ص

الف

خدام 
ست

ب ا
ال
ط
ن لل

ك
مي

ف 
كي

 •

ل 
ك
ش

ستفادة ب
ال
مية ل

ت الرق
التقنيا

حة 
ص املتا

عليم والفر
ن الت

م
ل 

ض
أف

هم؟
ل

ت 
حا

صف
مية: املت

ت الرق
سيا

سا
أل
علم ا

• ت

ل 
مي

ح
ت الت

كا
حر

م
ث و

ح
ت الب

كا
حر

م
و

ي.
كترون

إلل
والبريد ا

حتديد 
ت )

إلنترن
عبر ا

• تقييم املوارد 

ب، وتقييم 
ع الوي

مواق
ى 

عل
ى 

حملتو
دقة ا

ت(. 
إلنترن

عبر ا
ني 

ع
ن البائ

م
موثوقية وأ

عبر 
علم 

ق الت
طر

طوير 
ف وت

شا
ك
ست

•  ا

عد.
ن ب

ع
عليم 

ت والت
إلنترن

ا

مية 
علي

ص الت
ب الفر

ال
ط
ختار ال

• ي

هم 
طقت

من
هم أو 

ست
مدر

ب 
سب

البديلة ب

عبر 
سًا 

ال تقدم درو
ى 

مية الت
علي

الت

عد.
ن ب

ع
عليم 

جًا للت
م
ت أو برنا

إلنترن
ا

ن املوارد واملواد 
مو

عل
ال يوفر امل

  •

ن 
م
ها 

علي
ل 

صو
حل

ب ا
ال
ط
ن لل

ك
مي

ي 
الت

ع 
مواق

ت و
ل املدونا

مث
مية )

صادر الرق
امل

كترونية(.
إلل

ت ا
ب وامللفا

الوي

ت التدريبية 
ب الدورا

ال
ط
خذ ال

• يأ

عددة 
ل املت

سائ
ت )أو الو

إلنترن
ى ا

عل

هم(.
مات

ما
هت

علقة با
املت

مية 
ت الرق

ن التقنيا
مو

عل
خدم امل

ست
•  ي

شاء 
ل إن

مث
كرة ، 

مبت
جديدة و

ق 
طر

ب

ل 
صو

ب الو
ال
ط
ن لل

ك
مي

ب 
ى للوي

حتو
م

ي.
س

ل الدرا
ص

ن الف
ع
عيًدا 

إليه ب
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ب 
آلدا

٥( ا
(

واللباقة 

مية
الرق

ى دراية 
عل

ب 
ال
ط
ن ال

كو
ل ي

ه
 •

هم 
م
خدا

ست
عند ا

ن 
خري

آل
با

جيا؟
كنولو

للت

ف يؤثر 
كي

ب 
ال
ط
ك ال

ل يدر
ه
 •

ى 
عل

جيا 
كنولو

هم للت
م
خدا

ست
ا

ن؟
خري

آل
ا

ن 
م
ل 

ق تقل
طر

جيا ب
كنولو

خدام الت
ست

• ا

ن.
خري

آل
ى ا

عل
سلبية 

ت ال
التأثيرا

ن 
كو

ما ي
عند

جيا 
كنولو

خدام الت
ست

• ا

ى.
حملتو

ق وا
سيا

حية ال
ن نا

م
سًبا 

منا

عدم 
ت 

إلنترن
ى ا

عل
ن 

خري
آل
حترام ا

• ا

ى، 
كترون

إلل
مر ا

ي التن
ط ف

خرا
الن

ا

ك.
ى ذل

ما إل
حلادة، و

ت ا
شا

والنقا

مولة 
حمل

ف ا
هوات

ب ال
ال
ط
خدم ال

ست
• ي

ي 
ت ف

إلنترن
ح ا

صف
ص وت

صو
كتابة الن

ل

ها أو 
غوا في

ص
ن ي

ى أ
غ
ى ينب

ت الت
ال
حلا

ا

ن.
خري

آل
ع ا

م
كزوا 

ير

ت 
كا

شب
ع ال

موق
ى 

عل
ب 

ال
ط
ل ال

ص
• توا

ن
م
عد )

عرفة القوا
م
ن 

عية دو
ما

جت
ال
ا

ت أو 
شورا

هد املن
شا

ن ي
ن أ

ك
مي

ت 
سئوليا

صية(، أو امل
خ
ش

ت ال
ما

علو
امل

ت 
عليقا

عرفة الت
مب

ن 
خري

آل
ح ل

ما
س

)ال

هم(.
عن

ها 
جراؤ

متَّ إ
ي 

سلبية الت
ال

هم 
هم لف

سي
مدر

ع 
م
ب 

ال
ط
ل ال

م
ع
• ي

ها
كت

شار
م
ن 

ك
مي

ي 
ت الت

ما
علو

امل

هزة 
ج
كية أو أ

ف الذ
هوات

ن ال
م

ما 
عند

حية ، 
هزة اللو

ج
أل
مبيوتر أو ا

ك
ال

سًبا.
منا

ك 
ن ذل

كو
ي

سلة، 
ق املرا

طبي
ع ت

م
ل 

ص
عند التوا

 •

عة 
مو

ج
عد امل

ن قوا
مو

خد
ست

علم امل
يت

حملادثة.
ي ا

ط ف
خرا

الن
ل ا

قب

ني 
٦( القوان

(

مية
الرق

ى 
عل

ن 
مو

خد
ست

ع امل
طل

ل ي
ه
 •

ي 
ت( الت

سا
سيا

عد وال
ني )القوا

القوان

مية؟
ت الرق

خدام التقنيا
ست

كم ا
حت

ك 
هنا

ن 
ب أ

ال
ط
ك ال

ل يدر
ه
 •

غير 
طة 

ش
ألن

ض ا
ع
ت قانونية لب

عبا
ش

ت

ت؟
إلنترن

عبر ا
القانونية 

ن 
خري

آل
ق ا

حقو
ب 

ال
ط
ك ال

ه
ل ينت

ه
 •

ن 
مو

خد
ست

ي ي
طريقة الت

ل ال
ال
خ
ن 

م

جيا؟
كنولو

ها الت
ب

ب 
ال
ط
ن ال

كو
ن ي

ب أ
ج
ل ي

ه
 •

هم 
م
خدا

ست
كيفية ا

ن 
ع
ني 

سئول
م

مية؟
جيا الرق

كنولو
للت

ت
ل امللفا

ع تباد
مواق

خدام 
ست

• ا

صنة.
ج القرا

م
 وبرا

مية.
ق الرق

حلقو
ت إدارة ا

ض تقنيا
• تقوي

ت.
كا

شب
ظم أو ال

ي الن
صنة ف

• القر

ما.
ص 

خ
ش

هوية 
سرقة 

 •

غير 
عة و

شرو
غير امل

صور 
سم ال

• تقا

القية.
خ
أل
ا

مية 
حمل

ل املواد ا
ب بتنزي

ال
ط
• يقوم ال

ت 
كا

شب
ن ال

م
شر 

ع والن
طب

ق ال
حقو

ب

ى 
عل

ت 
كة امللفا

شار
م
عية أو 

ما
جت

ال
ا

ى.
خر

ع أ
مواق

مز 
خدام ر

ست
ب )با

ال
ط
جة ال

م
•  بر

ماية أو 
حل

ن ا
جدرا

جاوز 
مبيوتر( لت

ك
ال

ى
خر

أل
ت ا

كا
شب

ال

ماية.
ح
لل

ن تنزيله 
ك
مي

ي 
ما الذ

ب 
ال
ط
هم ال

• يف

مواد 
عتباره 

ما يتّم ا
ل و

مقاب
ن 

دو

ب 
ج
شر وي

ع والن
طب

ق ال
حقو

مية ب
ح
م

ها.
من

ع ث
دف

ما 
عند

ني 
غ
خبار البال

ب بإ
ال
ط
• يقوم ال

ل 
س

ك وير
شار

ص يت
خ
ش

ن 
ع
ن 

مو
عل

يت

القية.
خ
أل
غير ا

صور 
ال
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ق 
حلقو

٧( ا
(

ت 
سئوليا

وامل

مية
الرق

ن
مو

خد
ست

ل امل
ه
 •

ن 
خري

آل
ق ا

حقو
ماية 

حل
عداد 

ست
ى ا

عل

مية 
هم الرق

حقوق
ن 

ع
ع 

والدفا

صة؟
خلا

ا

ى 
ي لد

ت الت
سئوليا

ق وامل
حلقو

ما ا
 •

ي؟
م
ع رق

م
جت

م
ي 

ب ف
ال
ط
ال

عًيا 
كثر و

ب أ
ال
ط
ل ال

ع
جن

ف 
كي

 •

عند 
هم 

سئوليات
م
هم و

حقوق
ب

مية؟
ت الرق

هم التقنيا
م
خدا

ست
ا

ل 
خدام املقبو

ست
ال
ت ا

سا
سيا

ع 
• اتبا

سئولة 
م
طريقة 

جيا ب
كنولو

خدام الت
ست

وا

سة.
ج املدر

خار
ل و

خ
ن دا

م

طريقة 
ت ب

إلنترن
عبر ا

خدام املواد 
ست

• ا

هاد 
ش

ست
ال
ك ا

ي ذل
مبا ف

القية ، 
خ
أ

صادر.
مب

ي 
ّش ف

غ
جيا لل

كنولو
خدام الت

ست
•  ا

ت.
جبا

ت والوا
ختبارا

ال
ا

كترونية 
إلل

ت ا
هديدا

ن الت
ع
غ 

ال
إلب

• ا

الئقة.
غير 

ى 
خر

ت أ
كيا

سلو
ت و

هديدا
والت

ت 
إلنترن

ن ا
م
مواد 

ب ال
ال
ط
خدم ال

ست
• ي

ح.
حي

ص
ل 

ک
ش

صدر ب
م
عار ال

ش
ست

ن ا
دو

كترونية؛ 
إلل

عد ا
ب القوا

ال
ط
ك ال

ه
• ينت

عادلة.
غير 

ها 
عتبرون

هم ي
ألن

ب أو 
ع الوي

مبواق
ب 

ال
ط
هد ال

ش
ست

• ي

مية 
ط الرق

سائ
صادر الو

م
ن 

م
ها 

غير
ب

ع 
شاري

م
ت لـ

ما
علو

خدام امل
ست

عند ا

ف.
ص

ال

ب 
ال
ط
الم ال

ع
ن بإ

مو
عل

•  يقوم امل

ت 
خدام التقنيا

ست
عند ا

هم 
حقوق

ب

ى 
هم إل

شاد
ًضا إر

مية ، وأي
الرق

هم.
سئوليات

م

حة 
ص

8( ال
(

مية 
ال
س

وال

مية
الرق

طر 
خا

ي امل
ن ف

مو
خد

ست
كر امل

ل يف
ه
 •

سواء( 
حد 

ى 
عل

سية 
سدية والنف

جل
)ا

مية؟
ت الرق

خدام التقنيا
ست

عند ا

ب 
ال
ط
ن يتأثر ال

ن أ
ك
مي

ف 
كي

 •

جيا؟
كنولو

سدّيًا بالت
ج

طر 
خا

ب امل
ال
ط
ك ال

ل يدر
ه
 •

ن 
ن أ

ك
مي

ي 
سية الت

سدية أو النف
جل

ا

خدام
ست

ب ا
ح
صا

ت

مية؟
جيا الرق

كنولو
الت

ما 
ص 

خ
ش

ب 
صا

ن ي
ن أ

ك
مي

ف 
كي

 •

جيا؟
كنولو

خدام الت
ست

با

ب 
جتن

سبة و
ل املنا

م
ع
خدام بيئة ال

ست
• ا

كررة.
كة املت

حلر
ت ا

صابا
إ

ب 
عا

ألل
ت أو 

إلنترن
منًا ل

مد
ح 

صب
ن ت

• أ

ع.
م
جت

ن امل
م
ب 

حا
س

الن
الفيديو وا

آلثار 
ني ا

م
عل

ني وامل
سئول

ل امل
ه
جتا

 •
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أهم األساليب واملمارسات واألنشطة لتفعيل قيم املواطنة الرقمية وإمكان تطبيقها
منذ  الطفل  تعليم  ينبغى  الرقمية،  املواطنة  على  الطفل  تنشئة  أجل  من  التعليم  خالل  من 

)سيف  املجتمع  فى  ومنتجًا  فاعاًل  وعضوًا  مسئواًل  مواطنًا  يكون  وأن  املسئولية،  البداية حتمل 

أن تصورات  إلى   Ellen et al. (2015) أشارت  وقد   .)Moonsum et al.,2017وعلى،2011؛

على  أثرت  املدرسة  في  األخبار  ومشاركة  املجتمعية  واملشاركة  املدرسي  املناخ  حول  الطالب 

توجهاتهم نحو املواطنة بإيجابية. إن التنشئة على املواطنة الرقمية ، يجب أن يتمَّ تعليمها لألطفال 

التطبيقات  أو  الدراسية  املناهج  عبر  الثانوية  املرحلة  وحتى  األطفال  رياض  مرحلة  من  بدءًا 

واملمارسات واألنشطة العملية، وفيما يلى بعض من هذه األساليب واملمارسات واألنشطة القابلة 

التالية: املمارسات  يكون ذلك من خالل  الرقمية. وقد  املواطنة  قيم  لتفعيل  للتطبيق عملّيًا 

أواًل: استخدام املدونات اإللكترونية فى التعليم:
معينة  ومجاالت  موضوعات  على  التعرف  الطفل  يستطيع  اإللكترونية،  املدونات  خالل  من 

متخصصة، ومن خاللها أيضًا يصبح أكثر فاعلية فى القراءة والكتابة عبر اإلنترنت، وأكثر تفاعاًل 

ملا يتم كتابته والتعليق عليه، وإعطاء الفرصة للمعلمني والطالب بالنشر والتواصل عبر اإلنترنت؛ 

حيث أصبح التدوين واملدونات وسيلة مهمة من وسائل املواطنة الرقمية التى من خاللها يستطيع 

مثل  معني  دراسى  منهج  فى  اكتسابها  املراد  واملهارات  املعارف  فى  الطالب  إشراك  املعلمون 

منهج الدراسات االجتماعية ، ومن خالل االتصال مبصادر معينة على اإلنترنت ، ميكن للمعلمني 

والطالب إجراء رحالت افتراضية، ويقوم الطالب بتدوين مشروعات وأبحاث تعليمية حول األماكن 

قيام  أو  املدرسية،  األنشطة  عن  لإلعالن  املدونات  استخدام  أو  بالدهم،  فى  واألثرية  التاريخية 

املعلمني بربط منهج دراسى معني باإلنترنت واملدونات التعليمية. )صبحى ومحمد،2014(.

ثانيًا: استخدام التكنولوجيا لعرض وسائل تنمية مفاهيم املواطنة يف املناهج الدراسية
الرقمية من خالل عرض  واملواطنة  الشاملة  املواطنة  األطفال على  تنشئة  تكون  أن  يفضل 

واألماكن  اجلغرافى  الطالب  مبجتمع  مرتبطة  تكون  بأن  الدراسية  الكتب  في  الواردة  األمثلة 

اجلغرافية والتاريخية به، كما يتّم االعتماد على الصور واألشكال قدر اإلمكان، والتى تركز على 

مظاهر احلياة في املجتمع وعاداته وتقاليده وقيمه، ومن املمكن استخدام أسلوب دراسة احلالة 

آرائه بعني  بها ومناقشته فيها وأخذ  الطالب  من خالل عرض قضايا ومشكالت املجتمع وربط 

االعتبار، كما ميكن استخدام التطبيقات العملية على أرض الواقع لبعض املشاريع التى قام بها 
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الطالب مدعومة من اإلدارة املدرسية ومتخذى القرار مما يعزز ثقافة االنتماء وحّب الوطن وقيم 

املكافأة والتحفيز واإلثابة، باإلضافة إلى استخدام مدخل القصص، وهو من األساليب التى جتذب 

األطفال والطالب كأن يتّم التحدث مثاًل عن شخصيات وطنية ودورها في تاريخ الوطن واألمة، 

وأخيرًا من خالل الرحالت والزيارات امليدانية كوسيلة لغرس قيم املواطنة واعتزاز الطالب بوطنه 

بزيارة أماكن تاريخية أو قومية والقيام بسرد تاريخها. )ندى،2017(.

ثالثًا: ممارسة املواطنة الرقمية فى إطار منهج االحترام/ التعليم/ احلماية
 REPs (Respect/ Educate/ Protect)

من خالل منهج  االحترام/ التعليم/ احلماية الذى اقترحه Mike Ribble من أجل تنشئة 

األطفال والطالب على املواطنة الرقمية، وذلك بتقسيم عناصر املواطنة الرقمية إلى ثالثة محاور 

رئيسة ويحوى كل محور حتته ثالثة عناصر من عناصر املواطنة الرقمية )راجع شكل 5(، فمن 

تبعًا  الرقمية  املواطنة  قيم  األطفال  لتعليم  فّعالة  ممارسة  بوصفه  املنهج  هذا  استخدام  املمكن 

)Mark,2015( :للمرحلة العمرية والدراسية لكل منهم كالتالى

يتّم   : االبتدائى(  الثاني  الصف  حتى  األطفال  رياض  مرحلة  )من  األول  املستوى 
محور كل  يف  التالية  العناصر  تدريس 

احترم نفسك / احترم اآلخرين

اآلداب الرقمية

ثقف نفسك / تواصل مع اآلخرين

محو األمية الرقمية

حماية نفسك / حماية اآلخرين

احلقوق واملسئولية الرقمية

تدريس  يتّم  االبتدائى(:  اخلامس  إلى  االبتدائى  الثالث  )الصف  الثانى  املستوى 
محور كل  يف  التالية  العناصر 

احترم نفسك / احترم اآلخرين

الوصول الرقمي

ثقف نفسك / تواصل مع اآلخرين

اتصال رقمي

حماية نفسك / حماية اآلخرين

السالمة والصحة الرقمية 
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تدريس  يتّم  اإلعدادى(:  الثالث  إلى  االبتدائى  السادس  )الصف  الثالث  املستوى 
محور كل  يف  التالية  العناصر 

احترم نفسك / احترم اآلخرين

القانون الرقمي

ثقف نفسك / تواصل مع اآلخرين

التجارة الرقمية

حماية نفسك / حماية اآلخرين

الصحة الرقمية والرعاية

وفى كل مستوى جديد تتّم املراجعة على املستوى السابق له وهكذا حتى انتهاء املستويات 

الثالثة، وبعدها يكون الطالب قد متت تنشئته على قيم املواطنة الرقمية من خالل هذا املنهج، 

واحلصول على املعلومات كافة اخلاصة بكل محور وما يشمله من عناصر مبا يتناسب مع املرحلة 

العمرية للطالب املتعلم.

رابعًا: استخدام تقنيات الواقع االفتراضى فى تدريس العلوم 
يسمى  العلوم  تعليم  فى  االفتراصية  املجتمعات  أحد  الستخدام  احملاوالت  إحدى  فى   

التربية  كلية  مع  وبالتعاون  كاليفورنيا  جامعة  قبل  من  بحثية  جتربة  تصميم  متَّ   ،Whyville

واملعلومات، وفى هذه التجربة افترض الباحثون وجود فيروس يدعى whypox تظهر أعراضه 

على أشخاص فى تلك البيئة االفتراضية. وتدور التساؤالت فى املجتمع االفتراضى حول األسباب 

التى تقف وراء انتقال العدوى بالفيروس وأسباب انتشاره فى املجتمع، سواء مبقابلة أشخاص 

آخرين يحملون هذا املرض أو تناول أطعمة معينة تسبب هذه األعراض أو التردد على أماكن 

تكون سببًا فى انتقال الفيروس، ثم يستعرض املجتمع االفتراضى األساليب املناسبة للوقاية من 

انتشار هذا املرض، وأين يتّم الذهاب في حال اكتشاف أحد أعراض املرض، ومن خالل ذلك 

يتعرف الطالب على مصادر املعلومات األساسية التى ميكن اإلطالع عليها حول هذا الفيروس، 

هذا  حول  دارت  التى  العلمية  النظريات  أصحاب  من  إليهم  الرجوع  ميكن  الذىن  واألشخاص 

الفيروس ويكون هذا كله مثارًا ملناقشات فى الفصول الدراسية .وقد متت االستفادة من خالل 

تلك البيئة االفتراضية في النقاط التالية:

1 - تناول الطالب ملشكلة ذات معنى كان إثراء لفهمهم.

2 - املشاركة والتفاعل من جانب الطالب بصورة فّعالة.
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3 - استقاء املعلومات من مصادرها األساسية عن طريق البحث.
 4 - تنمية التعاون بني الطالب والقدرة على التفكير الناقد.

خامسًا: استخدام األلعاب لتنشئة الطفل على املواطنة الرقمية:
يعتبر اللعب من أفضل األساليب التى ميكن أن ُتوظف إكساب الطفل العديد من املفاهيم؛ 

حيث إنه هو النشاط الذى ميارسه الطفل بنفسه وبرغبته سواء كان فردّيًا أو جماعّيًا، كما أن 

الذاتية إلى  لديه، فينتقل من  اللعب ُيكسب الطفل أمناطًا من السلوك، وُيشبع حّب االستطالع 

اإلحساس باجلماعة فيكتسب مهارات وقيم التعاون، واملسئولية، والصبر والنظام، ويتعود على 

إلى  واالستماع  الرأى  وإبداء  الشريفة،  واملنافسة  العامة،  املصلحة  وإيثار  والقوانني،  القواعد 

اآلخرين )جنات و إبراهيم،2005(. كما أن األلعاب الرقمية فى حد ذاتها قد حتمل املزيد من 

التأثيرات على املهارات الداخلية والشخصية للفرد )Stuart et al.,2018(. على اجلانب اآلخر 

لنجاح منظومة استخدام األلعاب لتعليم املواطنة ، يجب على املعلمني أخذ الوقت الكافى للتعرف 

على أنفسهم وقبول استخدام هذه اآلليات املبتكرة فى التعليم، فهم في حاجة إلى التطوير املهنى، 

والتعرف أكثر على استخدامات التكنولوجيا، وتطوير طرق تدريس قائمة على االستفهام، وتنمية 

 Brooke et( .البحث بشكل تعاونى عن طريق دمج األلعاب لتعليم املواطنة فى املناهج الدراسية

.)al.,2014

سادسًا: البرامج اخلاصة بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بجمهورية مصر العربية 
لتفعيل قيم املواطنة الرقمية 

جدول )2( برامج تفعيل قيم املواطنة الرقمية اخلاصة بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

وصف البرنامجالبرامج التنفيذية

 ١- برنامج إدارة 

الهوية الرقمية

من أجل حتقيق االستفادة القصوى من شبكات اإلنترنت وتكنولوجيا االتصاالت 

واملعلومات فقد تبنت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مع عدد من الوزارات 

األخرى برنامج إدارة الهوية الرقمية ليشمل مبادرة إدارة الهوية الرقمية مبا في 

ذلك تطوير البنية التحتية، وخطة التفعيل شاملة التقنيات والسياسات الالزمة خللق 

وتعريف وإدارة وتنسيق ملكية واستخدام وحماية املعلومات الشخصية، وإيجاد 

إطار عمل سليم لتحديد معطيات الهوية الرقمية. وذلك بهدف تعظيم االستفادة من 

شبكة اإلنترنت لتقدمي اخلدمات للمواطن وإدارة موارد الدولة بكفاءة وتعزيز مبدأ 

الشفافية بني احلكومة واملواطن.
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2 - برنامج بيوت 
التكنولوجيا

يعمل البرنامج على االرتقاء مبستوى تكنولوجيا املعلومات بجميع محافظات 

جمهورية مصر العربية خاصة األماكن النائية واملهمشة. ويقوم بتقدمي خدمات 

احلكومة اإللكترونية وخدمات األسرة / املرأة / الطفل، باإلضافة إلى تقدمي 

خدمات التدريب املختلفة لألسوياء وذوى االحتياجات اخلاصة.

3- برنامج النفاذ 
والوصول إلى

املناطق الريفية 

واملهمشة باستخدام

تكنولوجيا املعلومات

يعمل هذا البرنامج على متكني املجتمعات في احملافظات واملناطق املهمشة 

عن طريق إيجاد حلول تنموية والتوعية باستخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت وذلك من خالل التعاون مع مؤسسات املجتمع املدني. ويرتكز البرنامج 

على تعزيز عملية التنمية في املناطق املهمشة باستخدام احللول التكنولوجية من 

أجل تأسيس منوذج تنموي متكامل ومستمر لتطبيقه في املجتمعات النائية. وقد 

استهدف املشروع متكني املرأة من محو أمية القراءة والكتابة وحتسني خدمات 

التعليم والصحة، إلى جانب اخلدمات املقدمة ألصحاب املشروعات الصغيرة 

باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

4-  برنامج دعم وتنمية 
قدرات

ذوى اإلعاقة باستخدام 

تكنولوجيا

املعلومات واالتصاالت

يهدف هذا البرنامج إلى حتسني الظروف املعيشية واالندماج االجتماعي للمعاقني 

في مصر من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باإلضافة إلى خلق 

مجتمع منتج ومتفاعل من ذوى اإلعاقة، وبناء قدرات املنظمات العاملة مع ذوى 

اإلعاقات ونشر الوعي عن دور تكنولوجيا املعلومات في مساندة هذه الفئة في 

املجتمع.

5-  برنامج دعم 
مؤسسات املجتمع

املدني باستخدام 

تكنولوجيا املعلومات

واالتصاالت

يعمل هذا البرنامج على حتسني قدرات مؤسسات املجتمع املدني العاملة في 

التنمية )اجلمعيات األهلية -  نوادي تكنولوجيا املعلومات/التليسينتر(، ومتكني 

فئاته املستهدفة )خاصة: الشباب - املرأة( من خالل بناء قدراتهم املؤسسية 

باستخدام تكنولوجيا املعلومات، ومتكني وتوسيع فرص الفئات التي يستهدفها 

بواسطة دمج مفاهيم تنموية مثل اإلبداع االجتماعي-  التشبيك والتبادل املعرفي 

ومبادئ املنهج احلقوقي للتنمية . ويهدف البرنامج إلى حتسني منهجيات التنمية 

املجتمعية واإلنسانية بإدخال مفاهيم ومنهجيات أكثر استدامة مثل اإلبداع 

 Rights واملنهج احلقوقي للتنمية (Social Entrepreneurship االجتماعي

Based Approach والتشبيك والتبادل املعرفي واستعمال قدرات تكنولوجيا 
املعلومات في ذلك مع التركيز على الفئات األكثر نشاًطا مثل الشباب واألكثر 

تأثيرًا في املجتمع مثل املرأة ومتكينهما للقيام بأدوار أكبر واملساعدة على توظيف 

طاقاتهم اإلبداعية خلدمة املجتمع باستخدام تكنولوجيا املعلومات
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6- برنامج حتسني 
فرص احلصول

على اخلدمة البريدية 

من خالل

استخدام وسائل 

تكنولوجيا املعلومات

واالتصاالت وحتفيز 

االبتكار وتقدمي

اخلدمات البريدية

باستخدام  نوعية  مكاسب  حتقق  مبتكرة  مشاريع  خلق  إلى  البرنامج  هذا  يهدف 

تسهيل  في  البريد  دور  تفعيل  في  يساهم  مبا  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

وذلك  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  تعزيز  وعليه  التجاري،  والتبادل  التواصل 

للجميع  البريدية  املعلومات واالتصاالت في اخلدمة  تكنولوجيا  من خالل استخدام 

املتنقل. البريد  خدمات  في  والتوسع 

٧- برنامج أمان األسرة 
على

اإلنترنت

فرص  تعزز  التي  الطموحة  املشروعات  من  عدد  وتنفيذ  إعداد  البرنامج  يستهدف 

حماية وتوعية ومتكني األسرة املصرية على اإلنترنت، مع إعطاء أهمية خاصة حلماية 

ومتكني األطفال على اإلنترنت، والتوسع في إتاحة تطبيقات نظم احلماية التكنولوجية 

على اإلنترنت واملوبايل الختيار الفرد واألسرة.

املصدر: )وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات،64 :2012(

اإلنترنت:  الستخدام  وطفله  األب  بني  عقد  توقيع  عن  عبارة  ذكية  ممارسة  سابعًا: 
  )littlechute.k12.wi.us,2018 (

بنود عقد الوالد
1 - سوف أتعرف على اخلدمات واملواقع اإللكترونية التي يستخدمها طفلي. إذا لم أكن أعرف 

كيفية استخدامها ، فسوف أحتمل الوقت لتعلمها.

2 - سوف أعلم أطفالي أن يفهموا أن اآلخرين ال ميلكون الوصول ذاته إلى التكنولوجيا. أنا 
بالطريقة نفسها. التكنولوجيا  أنه يجب معاملة جميع مستخدمي  سوف أظهر لطفلي 

3 - سأتعاون مع طفلي لفهم القضايا حول املشتريات عبر اإلنترنت. سأري طفلى املواقع اآلمنة 
للشراء، وسأساعد أيًضا في شرح كيفية البحث والعثور على أفضل العروض والصفقات 

على اإلنترنت.

4 - سأعلم طفلي متى وكيف نستخدم طرق االتصال الرقمية.
5 - سأساعد جميع أفراد عائلتنا على فهم أن استخدامنا للتكنولوجيا يؤثر على اآلخرين.  سوف 

أساعد طفلى على أن يتصرف بالطريقة التي يريد أن يعامل بها.
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أصدقائه  علی  التعرف  أحاول  مثلما  لطفلي  اإلنترنت"  "أصدقاء  علی  التعرف  سأحاول    -  6
أيضا. املسئوليات  بعض  هناك  اإلنترنت  على  حقوقاً  لديك  أن  مثلما  له  وسأشرح  اآلخرين.  

7 -  سأعلم أبنائي بأن هناك بعض المواد المتاحة علی اإلنترنت محمية، وال ميكن أن ُتؤخذ إال 
بإذن. يحتاج األطفال إلى فهم أن هذه املادة مملوكة لآلخرين ولديهم حقوق لتكون محمية.

8 -  سأقضى وقتًا لتعليم طفلى كيفية حماية تقنياته وبياناته عن طريق احلصول علی برامج 
فيروسات، وبرمجيات التجسس، سأبني أيًضا أن توفير احلماية أمر مهم جلميع التقنيات.

أوافق على ما سبق

___________________________________

اآلباء أتفهم أن والديَّ )والديك( قد وافقا على هذه القواعد ويوافقان على مساعدة والديَّ 

التكنولوجيا معي. )والدي( في استكشاف واستخدام 

___________________________________

توقيع الطفل )الطالب(

بنود عقد الطفل
1 - سوف أتذكر أنه ليس كل الناس لديهم القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا أو استخدامها 

بالطريقة ذاتها. لن أعالج اآلخرين بشكل مختلف إذا لم يكن لديهم اخليار نفسه.

2 - سأخبر والديَّ أو أي شخص مسئول آخر على الفور إذا صادفت أي معلومات جتعلني 
أشعر بعدم االرتياح. أفهم أن تكون لي حقوق فى التكنولوجيا، كما يجب أن أكون مسئوال 

في أعمالي كذلك.

3 - سأخبر والديَّ إذا عانيت من أي ألم أو إزعاج عند استخدام التكنولوجيا، فسوف أتذكر أنني 
في حاجة إلى موازنة استخدام التكنولوجيا مع األنشطة األخرى.

4 - لن أرد على أي رسائل ال تعنينى أو بأي شكل من األشكال جتعلني أشعر بعدم االرتياح.  
إذا تلقيت رسالة غير مناسبة، فسأخبر والدي أو شخصًا بالغًا مسئواًل على الفور بحيث 

املناسبة. باملجموعات  االتصال  ميكنهم 

نتمكن من إعداد قواعد إلجراء عمليات الشراء عبر اإلنترنت.  - سأحتدث مع والديَّ حتى   5
اإلنترنت وتأمني مواقع لي الستخدامها. الشراء عبر  إذا كان ميكن إجراء عمليات  سنقرر ما 

6 - سوف أعامل اآلخرين بالطريقة التي أرغب في معاجلتها عند استخدام التكنولوجيا.  سوف 
أضع في اعتباري أن استخدام التكنولوجيا يؤثر على اآلخرين.
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7 - سوف أحتقق مع والديَّ قبل تنزيل أو تثبيت البرنامج أو القيام بأي شيء ميكن رمبا يضّر 
جهاز الكمبيوتر لدينا أو يعرض خصوصية عائلتي للخطر. سأبقي أيضًا برامج مثل مكافحة 

الفيروسات وبرامج التجسس محدثة حلماية معلوماتنا.

8 - سأكون مواطًنا جيًدا عبر اإلنترنت وال أفعل شيًئا يضّر باآلخرين أو يتعارض مع القانون ، 
مبا في ذلك التنمر عبر اإلنترنت ، ومخالفة حقوق الطبع والنشر ، واالنتحال ، وما إلى ذلك.

اإلنترنت  عبر  األشياء  وتعلم  املتعة  على  احلصول  كيفية  فهم  على  والديَّ  أساعد  سوف   -  9
التكنولوجيا. من  وغيرها  الكمبيوتر  وأجهزة  اإلنترنت  حول  أشياء  وتعليمهم 

أوافق على ما سبق

___________________________________

توقيع الطفل )الطالب(

سأساعد طفلي علی اتباع هذه االتفاقية، وسوف أسمح باالستخدام المعقول للتكنولوجيا 

الرقمية طاملا يتّم اتباع هذه القواعد.  

___________________________________

توقيع ولي األمر

نظرة مستقبلية للتحول من مستخدمى التكنولوجيا إىل قائدى التكنولوجيا
"التحول من املواطنة الرقمية إىل القيادة الرقمية"

يتّم في املتوسط ، كل 60 ثانية، إرسال 452،000 تغريدة على تويتر، 4.1 مليون مشاهدة 

فيديوهات على اليوتيوب، 70،017 ، 46200 يتّم حتميل املشاركات في Instagram، مع استمرار 

زيادة األرقام كيف نقوم بإعداد الطالب اليوم ال ببساطة لكي يبقوا على قيد احلياة ويعيشوا بأمان 

.)Jennifer,2017( .فقط، ولكن لقيادة املجتمع الرقمى العاملى

ينبغى على املعلمني والقائمني على العملية التعليمية فى الوطن العربى تبنى فلسفة جديدة 

بيئة  للحفاظ على  الداعمة  التكنولوجيا  القرار. وذلك باستخدام  باتخاذ  للتكنولوجيا ذات الصلة 

تعليمية آمنة، فينبغى علينا عدم تبنى تقنيات جديدة أو أن نوافق على كل ما نسمعه أو نقرؤه، 

على اجلانب اآلخر ال نستطيع إغالق ومنع هذه التقنيات اجلديدة خارج مؤسساتنا التعليمية من 

دون سبب، أو أن نحكم عليها بأنها جيدة أو سيئة، كما أنه ال ميكننا جتاهل التهديدات احملتملة 

ألمن وسالمة املعلومات، وفى الوقت نفسه ال ميكننا إخفاء أنفسنا وطالبنا عن األفكار اجلديدة 

التى تقوم على حتسني أداء العملية التعليمية. وعليه يجب على جميع األفراد القائمني على العملية 
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التعليمية والتربوية واملسئولني عن تربية النشء وأمنهم وسالمتهم النظر إلى التكنولوجيا اجلديدة 

التى  التقنيات  حول  مستنيرة  قرارات  اتخاذ  أجل  من  جوانبها  جميع  وفحص  شامل  مبنظور 

نستخدمها فى مؤسساتنا التعليمية وفى املنزل؛ حيث إنه ال ميكننا االعتماد على آخرين التخاذ 

قرارات بالنسبة إلينا، فاجلميع )معلمون، آباء، طالب( ملتزمون باملشاركة فى صنع القرار الذى 

.)Abbie & Tim,2015( .يؤثر على ممارستنا التعليمية

قدرة  مدى  توضح  فهي  ومسئولة،  آمنة  كونها  مجرد   )6 )شكل  الرقمية  القيادة  تتجاوز 

والطالب  بذلك.  للقيام  الفرصة  إعطاؤهم  متَّ  إذا  حقيقية  إيجابية  إجراءات  اتخاذ  على  الطالب 

الرقمي القائد ال ينتظر حتى يكبر لتتبع عواطفه. إنه واثق، وهو يستفيد من التكنولوجيا ووسائل 

اإلعالم االجتماعية من خالل طرق مبتكرة وخالقة،  وفي كثير من احلاالت بصناعة مجتمع أفضل. 

 .)Jennifer,2017(

 

شكل )6( التحول من املواطنة الرقمية إلى القيادة الرقمية

)Jeniffer,217:37( :املصدر

القيادة الرقمية في جوهرها، هي االعتقاد بأن الطالب ميكنهم استخدام التكنولوجيا على 

نطاق واسع )وخصوصًا استخدام شبكات التواصل االجتماعية( لتحسني حياة ورفاهية وظروف 

.)Jeniffer,2017( :اآلخرين " وذلك من خالل
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1 -  تعلم ومشاركة ما تعلموه.
2 - متكني اآلخرين الذين ليس لديهم صوت.

 3 - معاجلة عدم املساواة املجتمعية.
4 - تعزيز األسباب املهمة.

5 -  أن يكون لهم تأثير أكثر إيجابية في حياة اآلخرين. 

خاتمة 
وفي اخلتام، البد من وضع اإلستراتيجيات املناسبة لنشر ثقافة املواطنة الرقمية بني جميع 

شرائح املجتمع إلعداد نشء رقمي صالح، وفق برامج ومشاريع بدءًا باألسرة ومتتد إلى جميع 

التعليمية والتربوية؛ حتى نتمكن فعاًل من تعزيز حماية مجتمعنا من اآلثار السلبية  املؤسسات 

املتزايدة للتكنولوجيا، مع تعزيز االستفادة املثلى منها للمساهمة في تنمية مجتمع املعرفة وبناء 

االقتصاد الرقمي الوطني. وهنا ال بد للجميع-أفراد ومؤسسات- أن يتحملوا مسئوليتهم جتاه 

هذا املوضوع احليوي املهم. وباختصار حتى تكون مواطنًا رقميًا صاحلًا عليك أن حتترم نفسك 

وحتترم اآلخرين، وأن تعلم نفسك وتتواصل مع اآلخرين، وأن حتمي نفسك وحتمي اآلخرين. 

)تامر،2016(.

التوصيات
وإيجابيات  سلبيات  تتناول  األولى،  املدرسية  للصفوف  دراسية  مناهج  وضع  على  العمل   •
االتصال الرقمي، وكيفية االستفادة منه، وآداب التعامل مع هذه الوسائل، وتدريس مفهوم 

املواطنة الرقمية بدءًا من مرحلة رياض األطفال؛ من أجل تنشئتهم ليكونوا مواطنني رقميني 

والوطن. املجتمع  خلدمة  آمنة  بصورة  التكنولوجيا  يستخدمون  فعالني 

التقنيات احلديثة،  مع  التعامل  على  املعلمني  مهارات  لتنمية  تعليمية  برامج  بإعداد  االهتمام   •
واستخدام أساليب تعليمية جديدة في التعليم والتعلم، مبا يتوافق مع متطلبات العصر الرقمى.

عمل أدلة إرشادية وتعليمية ألولياء األمور في كيفية تربية أبنائهم على قيم املواطنة الرقمية   •
وتعلم التكنولوجيا احلديثة، ومعايير االستخدام اآلمن واملقبول ألدوات التكنولوجيا احلديثة، 

الرقمية. باملواطنة  املتعلقة  واألمور  كافة  والتساؤالت 

العربى  الوطن  في  القرار  ومتخذو  التعليمية  املؤسسات  تتبناها  قومية  وجود خطة  ضرورة   •
حول تنشئة الطفل العربى على قيم املواطنة الرقمية، وتنشئة أطفالنا مبا يتوافق مع متطلبات 
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جلميع  الرقمى  والوصول  االتصال  إلتاحة  قومية  خطة  وجود  مع  واملعرفة  املعلومات  عصر 

فئات املجتمع دون متييز، مع توفير البنية األساسية والتكنولوجية الالزمة لذوى االحتياجات 

اخلاصة.

ضرورة وضع تشريعات وقوانني لالستخدام غير الرشيد للتكنولوجيا، والذى يهدف إلي إثارة   •
الفنت والرأى العام وزعزعة استقرار وأمن الوطن العربى من خالل أدوات التكنولوجيا كمواقع 

التواصل االجتماعى وما ُينشر عليها من ًأموٍر قد تضّر بأمن البالد واستقرارها.

االستفادة من التجارب العاملية الناجحة في التنشئة على املواطنة الرقمية، وتطبيقها في   •
مجتمعاتنا العربية.

ضرورة وجود خطة قومية عربية موحدة للعمل على تنشئة الطفل العربى ألن يتحول من مجرد   •
مواطن مستخدم للتكنولوجيا إلى مواطن قائد لها محلّيًا وإقليمّيًا وعاملّيًا.

املراجع: 
أمل، سفر القحطاني. )2018(. مدى تضمن قيم املواطنة الرقمية في مقرر تقنيات التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة   -

.97-57،)1)26 والنفسية،  التربوية  للدراسات  اإلسالمية  اجلامعة  مجلة  التدريس. 
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د. الحبيب استاتي زين الدين

د.  عـبـــد اإللـــــــه مرتـبـــــط
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الحبس املنزلي انتهاك لحقوق الطفل الفلسطيني

أ. حمد خليل عليان *

مقدمة: 
اعتقلوني في ليلة ظلماء بعد أن اقتحموا بيتي، فتشوه، قلبوه رأسا على عقب، لم يجدوا شيئا 

، ووضعوا القيود احلديدية على معصمي. كنت ألبس مالبس النوم،  ُيدينونني عليه. أغمضوا عينيَّ

لم يسمحوا لي بتبديل مالبسي، اقتادوني إلى سيارة الشرطة، ونقلوني إلى مكان ما، ال أدري 

أين أنا، كانوا يضربونني ويركلونني بأرجلهم وأعقاب بنادقهم، لم يتركوا عضوًا من أعضائي إال 

انهالوا عليه بالضرب املبرح. وصلت إلى مركز االعتقال، أزالوا العصبة عن عينيَّ ونظرت حولي، 

فرأيت أكثر من عشرة رجال يحيطون بي، إذا نظرت إلى أحدهم انهال عليَّ بالضرب، وإذا نظرت 

، وأخذوا  إلى اآلخر قام هو اآلخر بضربي، وإذا حدقت بنظري إلى األسفل، انهال اجلميع عليَّ

يركلونني كما تركل الكرة. نقلوني إلى غرفة التحقيق، سألوني: ملاذا أنت هنا؟ قلت لهم بأني ال 

ب الركالت على بطني وكل أنحاء جسمي، سألني:  أعلم، فبدأ يوجه إليَّ الضربة تلو الضربة ويصوِّ

ملاذا أنت هنا؟ ماذا يتوجب عليَّ أن أجيبه كي أجنو من عذابه وركالته؟ قلت له: ال أعرف، فواصل 

الضرب حتى كدت أن أفقد الوعي، استمرَّ على هذا احلال ساعتني، ثم نقلني إلى غرفة االحتجاز 

وهي عبارة عن غرفة صغيرة ضيقة ال تكاد تسعني، فيها نافذة صغيرة تطّل على غرفة أخرى 

يصدر منها صياح وعويل، رائحة الغرفة ال تطاق من شدة نتانتها، استلقيت على األرض، وإذ 

برجل يقتحم الغرفة محتجًا وقائاًل: ممنوع النوم هنا، عليك أن تظّل في وضعية وقوف، وأجبرني 

على الوقوف، حتى إني أذكر أني منت وأنا واقف. أعادوني إلى مركز التحقيق، ووجدت اثنني من 

رجال الشرطة بزي مدني في انتظاري، سألوني عن شيء، وحينما قلت لهم: ال أعلم انهالوا عليَّ 

بالضرب على رأسي ووجهي، وأنا أتألم وأتألم وأخذت أصيح من شدة األلم، وقال أحدهم إن ما 

رأيته من العذاب هو نقطة في بحر، استمرَّ التحقيق أكثر من ساعتني، واضطررت أن أعترف 

بأشياء، وأنكرت أشياء، وأعادوني مرة أخرى إلى الزنزانة اللعينة حيث ال يراني أحد وال أرى 

أحدًا من اإلنس، إال الفئران، التي تتراكض في أرجائها. أخذوني مرة أخرى إلى مركز التعذيب، 

* باحث فلسطيني
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صبوا املاء الساخن على رأسي، ومن ثم صبوا املاء البارد، شديد البرودة، طلبت منهم كأسا من 

املاء، فأحضروها في احلال، وما إن اقتربوا به إلى فمي حتى سكبوه على األرض، وقالوا: لن 

تهنأ بجرعة ماء. )مقابلة شخصية مع األسير احملرر القاصر: ع. ر. 2018(.

قصة  وهي  املعتقالت،  في  والتعذيب  لالعتقال  تعرضوا  الذين  القاصرين  أحد  قصة  هذه 

العشرات من األطفال الذين يعتقلون ويعاملون بأقسى أنواع املعاملة؛ فسلطات االحتالل تواصل 

حمالتها االعتقالية دون أن تأبه بالقوانني الدولية، ففي عام 2015 متَّ اعتقال 904 أطفال منهم 89 

طفاًل دون سن 12، وفي شهر كانون األول من العام ذاته أقدمت سلطات االحتالل على اعتقال 

86 قاصرًا )74 طفاًل من الذكور أعمارهم بني 18 – 12 عامًا، منهم 10 أطفال دون سن الثانية 

عشر(، وفي العام 2016، متَّ اعتقال 757 طفاًل، منهم 55 طفال دون سن 12، و 12 فتاة. وفي 

العام 2017 مت اعتقال 774 قاصرا، منهم 54 قاصرًا دون سن 12، ومنذ مطلع عام 2018 وحتى 

نهاية آب/ أغسطس متَّ اعتقال 390 قاصرًا منهم 27 دون سن 12 عامًا. هذه األرقام تدّل على 

حجم التنكيل باألطفال وممارسة االحتالل الدءوبة سلب حرياتهم.

ولم تكتِف سلطات االحتالل بحبس األطفال واحتجازهم في ظروف صعبة وغير إنسانية، 

بل تعمد سلطات االحتالل إلى حتويلهم للحبس املنزلي لعدة أيام أو لفترات غير محددة، وتفرض 

عليهم شروط إفراج قاسية، وحترمهم من التوجه إلى املدارس أو تلقي العالج الطبي، وتفرض 

على بعضهم احلبس املنزلي خارج مدينة القدس، إلى مدن في الداخل الفلسطيني، فما املقصود 

باحلبس املنزلي؟

مفهوم الحبس املنزلي:
احلبس املنزلي هو إجراء يتخذه االحتالل لتقييد حركة الطفل في منزل عائلته، أو في أي 

مكان تقرره احملكمة، إلى حني انتهاء اإلجراءات القضائية بحقه، وإصدار احملكمة حكمها في 

قضيته، فالشخص الذي يحكم عليه باحلبس املنزلي يظّل في منزله، وال يسمح له مبغادرته أو 

اخلروج منه إال بأمر من احملكمة.

أنواع الحبس املنزلي:
هناك ثالثة أنواع للحبس املنزلي:

-   احلبس املنزلي يف بيت الطفل: حيث يفرض على الطفل املكوث في البيت طيلة الفترة التي 
تقررها احملكمة أو الشرطة؛ بحيث ال يستطيع مغادرة البيت على اإلطالق، فال يذهب إلى 

الطبيب  إلى  الذهاب  له  والعائلية، وال يحق  املناسبات االجتماعية  املدرسة، وال يشارك في 
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للعالج أو املراكز الصحية إال بإذن الشرطة، أو موافقة احملكمة، فهو مقيد بكل ما حتمله 

الكلمة من معنى، وإذا ما خالف هذا القرار وخرج من البيت فإنه تفرض عليه عقوبة قد تصل 

إلى السجن، ويدفع كفالؤه مبالَغ طائلة قد تصل إلى عشرة آالف دوالر غرامة غير مستردة.

- احلبس املنزلي خارج منزل الطفل: حيث يفرض على الطفل املكوث في بيت أحد األقرباء، أو 
خارج مدينته بحيث يكون بعيدا عن منزله ومكان سكناه، وهذا النوع أصعب من النوع األول، 

وله أبعاد نفسية واجتماعية تؤثر على الطفل وعلى أسرته، هذا النوع من احلبس املنزلي يجبر 

فيه الطفل على العيش مع أناس لم يألف عليهم، مما يشكل احراجات للعائلة ألنها ستضطر 

إلى تكثيف الزيارات للقائه، ويشكل هذا عبئًا اقتصاديًا على العائلة، باإلضافة إلى أن هذا 

النوع من احلبس يعزل الطفل عن عامله األسري وعن أخوته، وبيئته الطبيعية. أحد األطفال 

حدثني قائال: "خرجت من السجن بكفالة مالية قيمتها ثالثة آالف دوالر، وفرض علي عقوبة 

العرض، ألنه  منزلنا، رفضت هذا  ميال من  ثمانني  بعد  على  يقع  منزل  املنزلي في  احلبس 

يستحيل أن جند بيتًا يأويني إلى أجل غير مسمى في قرية أو مدينة تبعد عن قريتي مسافة 

ثمانني مياًل، لكن أبي أصر على املوافقة. متَّ تأجيل اإلفراج عني إلى حني إيجاد املنزل الذي 

يفي بشروط احملكمة، وبعد جهود كبيرة جنح والدي في إيجاد بيت في إحدى القرى احمليطة 

مبدينة الناصرة".

وتابع قائالً: "لقد سكنت عند عائلة رائعة، كانوا يعاملونني معاملة إنسانية، وال يحرمونني من   

شيء، كانوا يوفرون لي احتياجاتي كافة، من أكل وشرب دون أن يحصلوا على مقابل، أما 

عائلتي فدأبت على زيارتي مرتني في األسبوع، وكانت تتحمل عناء السفر واملشقة، باإلضافة 

إلى األعباء االقتصادية املترتبة على ذلك". 

من  بقرار  وذلك  مدرسته  أو  عمله،  إلى  بالذهاب  للشخص  يسمح  بحيث  الوظيفي:  - احلبس 
احملكمة، وال يجوز له الذهاب إلى أي مكان آخر إال املكان التي حتدده احملكمة، علمًا أن 

أو مدرسته. إلى عمله  النادرة يسمح للشخص باخلروج  النوع غير منتشر، وفي احلاالت  هذا 

الرقابة على األسري املنزلي:
هناك عدة وسائل للرقابة على الطفل الذي يقضي حكمًا بالبقاء في بيته أو في بيت أقاربه، 

من هذه الوسائل:

-  التفتيش املباشر: حيث يقوم مفتش من الشرطة بعمل زيارات مفاجئة من أجل التأكد أن 
األسير ما زال في بيته وأنه لم يغادره.
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مواجهة مركز الشرطة والتوقيع اليومي: حيث يطلب من األسير التوجه يومّيًا إلى مركز   -
لتقييد حريته. الشرطة والتوقيع، وقد يوقع أكثر من مرة 

القيود اإللكترونية: وهناك احلبس البيتي مع قيد إلكتروني حيث توضع إسوارة إلكترونية   -
على معصم الشخص تعطي إشارة إلى مركز املراقبة إذا ابتعد مسافة معينة ال تزيد عادة 

عن 20 مترًا من بيته، وال يستطيع الشخص مغادرة محيط بيته إال مبوافقة من مركز املراقبة 

وفي ساعة معينة ال يستطيع جتاوزها .

ردع الكفالء: األهل يعتبرون مبثابة السجانني الذين يحرصون على عدم خروج الطفل من   -
البيت وااللتزام التام بشروط احلبس املنزلي؛ ذلك ألنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية ودفع 

الكفالة املالية، وتعرض ابنهم للسجن الفعلي فيما لو جتاوز األسير شروط احلبس املنزلي؛ 

لذلك حترص العائلة على تشجيع ابنهم على االلتزام بالبقاء في البيت طيلة فترة حبسه.

ملاذا تلجأ السلطات لفرض عقوبة الحبس املنزلي؟
هناك عدة دوافع تدفع سلطات االحتالل إلى استخدام احلبس املنزلي منها:

-   استهداف األطفال دون سن 14 عامًا؛ حيث ال يجيز القانون اإلسرائيلي حبسهم، وخوفًا من 

االنتقادات الدولية واملؤسسات احلقوقية فإنها تعمل على وضع الطفل ضمن اإلقامة اجلبرية 

إلى حني بلوغه السن التي جتيز لها، وعلى الرغم من ذلك فإن االحتالل نفذ اعتقاالت عدة 

خالل الفترة القليلة املاضية وكانوا دون سن الــــ 14 عاما كما حدث مع الطفل املقدسي أحمد 

مناصرة الذي يتهمه االحتالل بتنفيذ عملية طعن. 

-  يستخدم االحتالل احلبس املنزلي ضمن إجراءات إطالة مدة احملاكمة، فالقانون يجبر األطراف 

ذات الصلة على إنهاء محكمة الطفل املعتقل حتى نهاية اإلجراءات القضائية ضده خالل 6 

أشهر، إال أن االحتالل يقوم بفرض قرار باحلبس املنزلي إلى حني احملاكمة؛ وهو ما يعني 

إبقاء قضية الطفل في أروقة احملاكم ألطول فترة ترغب أجهزة مخابرات االحتالل في إبقائها. 

)املركز الفلسطيني لإلعالم. 2018(.

-   كثافة حاالت االعتقال، واكتظاظ مراكز االعتقال والتحقيق، يدفعان االحتالل إلى إصدار 

الفتية  من  عدد  أكبر  على  عقوبات  يفرض  االحتالل  يجعل  ما  وهو  املنزلي؛  باحلبس  أوامر 

املقدسيني.

ردع األهالي، إذ إن عقوبة احلبس املنزلي ال يعاني منها الطفل وحسب، وإمنا األهالي؛ حيث   -
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يضطر األهل إلى التوقيع على كفالة مالية باهظة، وتدفع هذه املبالغ في حال عدم التزام 

الطفل بقوانني احلبس املنزلي كخروجه من البيت؛ لذلك تبقى العائلة في حالة قلق وخوف 

دائم. واستنفار  وترقب 

اآلثار املرتتبة على الحبس املنزلي:
اعتقال األطفال - في حد ذاته - يعتبر أزمة صادمة لها تأثيرات نفسية على األطفال على 

املدى القصير والبعيد، وهناك اضطرابات نفسية تالحق األطفال الذين تعرضوا للسجن الفعلي، 

منها:

-   االستيقاظ يف الليل: األطفال األسرى احملررون كثيرًا ما يستيقظون في ساعات الليل، 
خصوصاً كلما سمعوا صوتا في اخلارج، ومعظمهم ال يهنئون بالنوم في الليل وال في النهار. 

من  يتمكنوا  فلن  الليل،  في  استيقظوا  ما  وإذا  تقّل،  الليل  في  نومهم  ساعات  النوم:  قلة   -
الصباح. حتى  النوم  مواصلة 

-   اخلوف: اخلوف من الظالم، اخلوف من الوحدة، من الليل، من األصوات، من رجال وسيارات 
الشرطة. 

-   الكوابيس واألحالم املزعجة: الكوابيس واألحالم املزعجة تالحقهم في ساعات الليل؛ حيث 
أشار أحد أفراد العينة، إلى أنه يستيقظ في الليل فزعًا، ويصرخ بشكل هستيري مما يثير 

فزع أفراد أسرته، ويعزو ذلك إلى األحالم املزعجة التي يراها في منامه مثل: اعتقال، حتقيق، 

عنف، وغير ذلك.

-   القلق: األسرى احملررون من األطفال يعانون من القلق بنسب متفاوتة، قد تصل إلى مرحلة 
القلق املزمن املرضي.

-   الغضب: نوبات من الغضب تنتاب األطفال احملررين من السجون اإلسرائيلية، فال ميلكون 
وأحيانًا  البيت  ممتلكات  وبتكسير  بالصراخ،  عنها  ويعبرون  النوبات،  هذه  على  السيطرة 

بالعدوانية. 

-   التبول الالإرادي: بعض األطفال الذين تعرضوا للسحن الفعلي يعانون من التبول الال إرادي 
في ساعات الليل. )عليان. 2017(.

فاألطفال احملررون من السجون اإلسرائيلية يعانون من مشكالت نفسية ناجتة عن ممارسات 

االحتالل في أثناء التحقيق واالعتقال وظروف االعتقال السيئة، وكذلك احلال بالنسبة إلى احلبس 
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مشكالت  إلى  بها  املطاف  ينتهي  قد  نفسية  اضطرابات  املنزلي  احلبس  تصحب  حيث  املنزلي؛ 

نفسية، أو أمراض نفسية مزمنة، ومن هذه اآلثار:

اخلوف الدائم: حيث يظلI الطفل احملكوم عليه باحلبس املنزلي رهني اخلوف، ينتابه الشعور   -
باخلوف من االعتقال، يبقى متأهباً طوال الوقت. حدثني أحد األطفال قائالً: "أمضي عقوبة 

احلبس املنزلي في منزل جدتي في القرية املجاورة قريتنا، ال أنام في الليل مطلقا، أظل دائما 

على أعصابي، كلما سمعت صوتًا في اخلارج يخيِّل لي أن جنودًا يقتحمون البيت". 

بسبب  مدارسهم  يخسرون  الذين  األطفال  وخاصة  ومستقبله،  مصيره  على  القلق  القلق:    -
احلبس املنزلي، فيظّل الطفل يفكر في مستقبله، األطفال الذين يفرض عليهم احلبس املنزلي، 

من  وبخطر  حياتهم،  يهدد  وجود شيء  من  والقلق  اخلوف  من  حالة مستمرة  في  يعيشون 

املجهول القادم إليهم في أي حلظة، فهم في انتظار أحكام بالسجن، إضافة إلى اخلوف من 

املداهمة الدائمة ألفراد املخابرات وقوات االحتالل ملنازلهم لفحص التزامهم باحلبس املنزلي 

)مكتب إعالم األسرى، 2018(.

-  التوتر والضغط النفسي: بقاؤه في البيت طوال الوقت، وال يفارقه طيلة فترة احملكومية يزيد 
من توتره، فلم يعد يحتمل أحدًا، حتى أهله لم يعد يحتملهم، ألنهم في نظره يساعدوا في 

خلق هذا الضغط من خالل حرصهم على أن ال يفارق البيت وأن يلتزم بالشروط خوفًا من 

إعادة االعتقال ودفع الغرامات وغيرهما، حرص األهل الزائد يجعل الطفل يحّس أن كل الذين 

يحيطونه حتى اقرب املقربني له يساهمون في حبسه وعزله، فتتولد لديه مشاعر الكراهية. 

من  فمنعه  باإلحباط،  الشعور  املنزلي  باحلبس  عليه  الطفل احملكوم  لدى  يتولد  اإلحباط:     -
له وال  أنه يعيش مع عائلته، وأنه ال حول  بالوحدة مع  التنقل يشعره بسلب حريته فيشعر 

قوة، وأنه مراقب طوال الوقت، وال يستطيع فعل أي شيء، حدثني أحد األطفال قائاًل: "على 

الرغم من أن العائلة التي أقضي عندها عقوبة احلبس املنزلي رائعة، وتتعامل معي مبنتهى 

اإلنسانية وتشبع احتياجاتي كافة، فأنني أشعر أحيانًا بأنني عبء عليها، وأشعر بالوحدة 

النهار، وأبناؤهما في مدارسهم، فأضطر إلى املكوث  الوقت، فالزوجان يعمالن في  معظم 

لوحدي في البيت لساعات طويلة، ال أرى أحدًا، وال أتكلم مع أحد، أقضي أوقاتي بالتصفح 

في مواقع التواصل االجتماعي، ومشاهدة البرامج واملسلسالت، أشعر بامللل كل ساعة وكل 

حني، وحينما يعود األوالد من مدارسهم، أجالسهم وأحتدث معهم مع أني أحس أحيانًا بأني 

ألهيهم عن دراستهم".
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اآلثار االجتماعية:
هناك العديد من األبعاد واآلثار االجتماعية التي تصاحب الطفل احملبوس منزلّيًا، من هذه 

اآلثار:

-  العزلة: يشعر الطفل الذي تفرض عليه عقوبة احلبس املنزلي بالعزلة مع أنه يعيش بني أهله 
وأقربائه؛ فهو يحرم من املشاركة في املناسبات العائلية واالجتماعية التي تقام خارج املنزل، 

وهو يحرم من زيارة األقرباء، أو اخلروج إلى رحالت عائلية، وليس الطفل احملبوس منزلّيًا هو 

الذي يشعر مبثل هذا الشعور وحسب، وإمنا العائلة كافة؛ حيث تتضامن العائلة مع الطفل فال 

تخرج لرحالت عائلية، أو إلى مناسبات اجتماعية وعائلية. حدثني أحد األطفال قائاًل: "األمر 

األكثر إيالمًا أني لم أمتكن من حضور زفاف ابن عمي".

-  تضاؤل التفاعل االجتماعي: األسير احملبوس منزلّيًا يفتقد العالقات االجتماعية، ويتضاءل 
يضطرون  اآلخرين  يجعل  مما  التنقل'  حلرية  فقدانه  بسبب  اآلخرين  مع  االجتماعي  تفاعله 

لتكثيف زياراتهم من أجل خلق فرصة التفاعل، مع األخذ بعني االعتبار أن مخاوف الشباب 

احلالة  هذه  في  وتتعزز  الزيارات،  من  يتحفظون  يجعالهم  األمني  الشك  لدائرة  وتعريضهم 

االجتماعية. العزلة 

-  السلوك العدواني والعنيف: معظم األطفال الذين يفرض عليهم احلبس املنزلي يتحولون إلى 
أناس عنيفني، ميارسون العنف بأشكاله كافة نحو اآلخرين، ونحو املمتلكات.

-  مشاكل ناجتة عن أوقات الفراغ: األطفال الذين يفرض عليهم احلبس املنزلي يعانون من امللل 

ووجود وقت فراغ غير مستثمر بصورة جيدة، فيقضون معظم أوقاتهم في النوم في ساعات 

مشكالت  لديهم  يتولد  ويولِّد  للسمنة  يعرضهم  مما  مفرطة؛  بصورة  الطعام  وتناول  النهار، 

ومعظمهم  اليومي،  والروتني  بامللل  الشعور  من  تزيد  القاتلة  الفراغ  أوقات  أن  كما  صحية، 

يجعل  مما  اإلنترنت؛  مواقع  وتصفح  التلفزيونية،  األفالم  ملشاهدة  طويلة  ساعات  يقضون 

البعض يصاب بإدمان اإلنترنت. إن األطفال يختلفون عن الكبار في هذا اجلانب، فالطفل 

احملبوس منزلّيًا ال ميتلك القدرات اإلدراكية الكافية التي تساعده على تنظيم وقته واستثماره 

للرياضة وغيرها، بل قد يقضي معظم  بصورة مفيدة كالكتابة واملطالعة وتخصيص أوقات 

أوقاته في البيت دون القيام بفعاليات تشكل له رصيداً مستقبلّيًا.

-  حتول البيت إلى سجن: حيث يشعر األطفال الواقعون في احلبس املنزلي بأن بيوتهم التي 

يفترض أن توفر لهم شعور األمان والراحة، حتولت إلى "سجون"، وأن آباءهم وأمهاتهم هم 
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" السجانون"، وأن األهل يقومون بدور الضابط حلركة األسير ومنعه من خرق شروط احلبس 

املنزلي، وفي كثير من األحيان ينشب خالف بني الطفل احملبوس منزلّيًا وأهله قد يصل إلى 

مستوى من العنف.

- احلبس املنزلي وقت ضائع' حيث أشار احملامي محمد عليان الناشط في حقوق اإلنسان إلى 
أن الفترة الزمنية التي يقضيها الطفل في احلبس املنزلي ال حتسب من فترة اعتقاله او سجنه، 

فإذا حكم على الطفل مثاًل بعد نهاية اإلجراءات بالسجن ملدة عشرة أشهر، فإن الفترة التي 

أمضاها في احلبس املنزلي تقتطع وال حتسب؛ األمر الذي يفاقم احلالة النفسية للطفل الذي 

سيضطر إلى قضاء فترة أخرى في السجن.

اآلثار االقتصادية:
احلبس املنزلي له تداعيات اقتصادية، خاصة إذا فرض على الطفل احلبس املنزلي خارج 

بيت العائلة املألوف، في هذه احلالة ستضطر العائلة إلى البحث عن بيت باإليجار، كذلك احلال 

إذا كان احلبس املنزلي عند األقرباء، فسوف تضطر العائلة في هذه احلالة لدفع مبالغ للقريب 

الذي يؤوي الطفل مقابل مصروفاته ونفقاته وهذا يخرجها من حاالت اإلحراج، علما أنه يثقل من 

األعباء االقتصادية للعائلة، فالعائلة التي تزور ابنها احملبوس منزلّيًا في إحدى قرى الناصرة، 

يضطر األب إلى التغيب عن العمل، والسفر ملدة ساعتني على األقل في كل زيارة، إضافة إلى أنه 

ينفق الكثير من املبالغ من أجل توفير احتياجات ابنه، وهذا األمر يرهقه اقتصادّيًا، ويشكل عبئًا 

ثقياًل على كاهله.

اآلثار التعليمية
مما ال شك فيه أن احلبس املنزلي له تداعيات تعليمية وأكادميية، فاحلبس املنزلي يعيق وصول 

الطفل إلى املدرسة ويحرمه من متابعة دراسته؛ إذ إن غياب الطفل لفترة معينة عن مقاعد الدراسة 

يجعله يخسر حقه في مواصلة سنته الدراسية وبالتالي قد يترك املدرسة كلية، كما وجدت العرجا 

)2017( في دراستها على عينة مكونة من عشرة أطفال أن للحبس املنزلي أبعادًا تعليمية سلبية 

أدت إلى تراجع في الدراسة عند نصف األطفال، وإلى رفض العودة إلى املدرسة عند بعضهم.

واالجتماعية  النفسية  كافة؛  األصعدة  على  تداعيات  له  املنزلي  احلبس  أن  نالحظ  هنا  من 

واالقتصادية والتعليمية، وجميعها مرتبطة ببعضها البعض، وقد تؤدي إلى سلوكيات وممارسات 

شاذة كالعنف، أو االنتحار، أو مشاكل نفسية تصل إلى درجة املرض النفسي. 
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الحبس املنزلي والسجن الفعلي، أيهما أكثر إيالمًا؟
أوقاته  املنزلي حيث يقضي األسير  إيالمًا: احلبس  أكثر  أيهما  البعض:  يتساءل  كثيرًا ما 

داخل البيت، يأكل ويتنفس وينام، وميارس أي نشاط يريده ولكنه مقيد بالبقاء في بيته، أم بيت 

اجلدران  خلف  نتنة  وزنازين  في حجرات ضيقة  واالحتجاز  الفعلي،  السجن  أم  األقارب،  أحد 

شاهقة االرتفاع التي يعلوها ويكتنفها من جوانبها أسالك شائكة متشابكة ال ميكن النفاذ أو 

التخلص أو الهرب منها، مقفلة بأقفال ضخمة ومفاتيح متنوعة كثيرة وأبواب حديدية مصفحة، 

وقضبان متصالبة متماسكة وشباك حديدية ال يكاد اإلصبع أن ينفذ منها، وباحات صغيرة مغطاة 

بأسالك شائكة متقاطعة وكأنها حتاول حجب الشمس ومنع العني من التنعم بنظرات بسيطة إلى 

زرقة السماء، ونوافذ تكاد شباكها وحديدها أن مينع الهواء من الدخول إلى رئات السجناء لعلهم 

يقضون نحبهم سريعًا؟. 

األسير  يجعل  الفعلي  احلبس  الفرد،  وانتزاع حلرية  مر، كالهما سلب  الواقع كالهما  في 

روتني  في  يعيش  أن  عليه  ويفرض  مقيدة،  السجن، حريته  في  أو  التوقيف  مراكز  في  محتجزًا 

يومي تفرضه عليه إدارة السجن، فساعة االستيقاظ من النوم في الصباح تقرره إدارة السجن 

من خالل اإليقاظ اجلبري أو ما يعرف )بالعد(، وساعة اإلفطار والتجوال في الساحة اخلارجية، 

وموعد الغداء والنوم وغيرهما تقرره سلطات مصلحة السجون، فيحرم األسير الذي يقضي عقوبة 

السجن الفعلي من رؤية الشمس، واالستمتاع برؤية النجوم أو القمر، لقد قال لي أحد األطفال 

الذين قضى حكمًا عالّيًا في السجون اإلسرائيلية: "لقد اشتقت لرؤية القمر والنجوم، كما اشتقت 

لتذوق طعام والدتي الشهي".

 أما في حالة احلبس املنزلي فيتمتع الطفل بحرية النوم، وممارسة األنشطة اليومية كافة، 

ولكنه ال يستطيع اخلروج من البيت، أو التجول في حديقة البيت، أو في ساحاته، أو زيارة األقرباء. 

وفي احلبس الفعلي يبني األسير لنفسه برنامجًا يومّيًا مبرمجًا وممنهجًا، فيحدد لنفسه أوقاتًا 

للقراءة، وأوقاتًا ملمارسة الرياضة، وأوقاتًا جللسات النقاش، وأوقاتا للراحة وغير ذلك، فيما يجد 

األسير املنزلي نفسه مبعثرًا، مشتتًا، ال يستطيع أن يبني لنفسه أي برنامج؛ مما يشعره بالضيق 

والوحدة والتوتر والضغط، والسبب بسيط هو أن األسير الفعلي يعيش مع جماعة يعيشون بنفس 

اليومي  البرنامج ذاته، فيما يعتبر األسير املنزلي وحيدًا، برنامجه  األوضاع نفسها، ويلتزمون 

يختلف عن باقي أفراد أسرته، ويشعر بالوحدة.

ويشارك  اجلماعة،  تبنيها  التي  بالقواعد  يلتزم  تشبهه،  جماعة  مع  يعيش  الفعلي  األسير 
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بنفسه في بناء هذا املنهج وتلك القواعد، فيتصرف بناءًا على معايير وأعراف اجلماعة فال يخرج 

عنها، فإذا ما واجهته مشكلة، فسرعان ما يلجأ إلى أقرانه ملساعدته، فاجلماعة تخدم أفرادها 

باملسئولية،  ويشعر  بالفراغ،  األسير  إلى هذه اجلماعة فال يشعر  ينتمون  واألفراد  وتساعدهم، 

وتنمى لديه صفة املنافسة اإليجابية البناءة. أما األسير املنزلي فيفقد مفهوم االنتماء إلى اجلماعة، 

ويشعر بالوحدة على الرغم من أنه في الواقع يعيش مع جماعة، لذلك فالتساؤل: أيهما أكثر إيالمًا: 

السجن الفعلي خلف القضبان، أم احلبس املنزلي؟ هو تساؤل صعب وتصعب اإلجابة عنه، إال 

أن العديد من األسرى املفروض عليهم احلبس املنزلي أشاروا إلى أنهم عاشوا تلك التجربتني، 

وأجمعوا على أن احلبس املنزلي هو أكثر إيالمًا وشدة وتأثيره أعمق من السجن الفعلي.

احملامني  من  الكثير  فيه  يقع  فخ  هو  املنزلي  احلبس  أن  من  عليان  محمد  احملامي  وحذر 

املنزلي  احلبس  ملتاعب  إدراك  دون  الشخص  عن  املشروط  باالفراج  قرارًا  يستصدرون  الذين 

التي ال حتسب كما أشرنا إلى مدة احلكم وفي الوقت ذاته يحقق للدولة الفائدة املرجوة حيث إن 

التزاماتها جتاه الشخص في احلبس املنزلي هي أقل بكثير من االلتزامات جتاه الشخص في 

الفعلي. احلبس 

وينوه احملامي عليان إلى أن احلبس املنزلي يأتي دائمًا من ممثل الطفل بدياًل عن االعتقال 

اإلجراء  القانونية حتديد موقف صارم من هذا  األوساط  على  يتوجب  إنه  عليان  وقال  الفعلي. 

واملطالبة مثاًل بتخفيف شروطه واحتساب مدته من فترة االعتقال الفعلي .

الحبس املنزلي وانتهاكات حقوق الطفل الفلسطيني:
االنتهاكات تبدأ قبل احلبس املنزلي:

االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الطفل الفلسطيني ال تبدأ من احلبس املنزلي، بل تبدأ من حلظة 

االعتقال. اعتقال الطفل من البيت ومن خالل االقتحام الليلي: وهذا يعد من أعظم وأشد االنتهاكات 

التي متارس بحق الطفل الفلسطيني؛ إذ إن قانون األحداث اإلسرائيلي يحظر االعتقال من البيت، 

بل يتوجب دعوة الطفل إلى مركز التحقيق واعتقاله من املركز في حال وجود أسباب تستدعي 

هذا االعتقال، وهذا ال يتم فعله وااللتزام به على أرضية الواقع، فأكثر من %90 من األطفال 

الشرطة  سيارات  إلى  اقتيادهم  ويتم  الليل،  من  متأخرة  ساعات  في  البيوت  من  اعتقالهم  يتّم 

اعتقالهم  بوحشية حلظة  وضربهم  عيونهم  وتعصيب  تقييدهم،  بعد  االعتقال  مراكز  إلى  لنقلهم 

وقبل وصولهم ملراكز التحقيق واالحتجاز، التي ما إن يصلون إليها، حتى تبدأ مرحلة أخرى من 
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العذاب واملعاناة، عذاب الضرب القاسي لساعات طويلة وملرات عديدة على مختلف أنحاء اجلسم، 

وتعريض  الوعي،  فقدان  إلى  تؤدي  لدرجة  املتواصل  العنيف  والهّز  والوجه،  الرأس  خصوصًا 

األطفال للبرودة الشديدة واحلرارة الشديدة من خالل استعمال املاء البارد والساخن ومكيفات 

الهواء، وشبح األطفال وإجبارهم على الوقوف أو اجللوس في أوضاع غير مريحة لفترة طويلة، 

هذا إلى جانب تركهم في العراء، أطرافهم مقيدة، وأعينهم معصوبة، بال طعام وال شراب، ودون 

السماح لهم حتى بقضاء احلاجة )الوحيدي. 2003(. فقد أشارت شحادة كما ورد في )اخلزامي. 

2004( إلى أنه على الرغم من أن معايير القانون الدولي اتفقت على أن اعتقال األطفال يجب أن 

يكون امللجأ األخير، وأن يتم ألقل فترة ممكنة، فإن احملاكم العسكرية الصهيونية تعتبر اعتقال 

األطفال امللجأ األول؛ حيث يعتقل أغلب األطفال املشتبه في ارتكابهم مخالفات من بيوتهم، في 

باقتحام  والعتاد  باألسلحة  املدججني  الصهاينة  اجلنود  من  كبير  عدد  يقوم  إذ  الليل؛  منتصف 

بيوتهم، وتفتيشها، والعبث مبحتوياتها وترويع اآلمنني، خاصة األطفال، على أن يتّم عصب أعني 

األطفال الذين يجري اعتقالهم وتقييد أيديهم )أمل شحادة كما ورد في اخلزامي.2004(. إضافة 

إلى ذلك فإن التحقيق مع األطفال في سيارات الشرطة: يعتبر انتهاكًا صارخًا حلقوق الطفل، فقد 

منع القانون اإلسرائيلي والقوانني الدولية التحقيق مع الطفل القاصر في سيارات الشرطة في 

أثناء نقلهم إلى مراكز االعتقال، ويتوجب أن يتّم التحقيق في مراكز التحقيق اخلاصة وبحضور 

األهل، وهذا ال يتّم في الواقع، كما أن استخدام العنف في أثناء التحقيق يعد انتهاكًا حلقوق 

الطفل؛ حيث متارس ضد الطفل املعتقل في أثناء وجوده في أقبية التحقيق كل أشكال التعذيب، 

فيتعرض األطفال املعتقلون للتعذيب اجلسمي من شبح وضرب وتعرضهم للصعقات الكهربائية، 

واحلرمان من النوم، إضافة إلى التعذيب النفسي من شتم وتهديد باالغتصاب أو إيذاء العائلة، 

والعمل على ممارسة الضغوط كافة عليهم؛ لتجنيدهم للعمل مع أجهزة األمن اإلسرائيلية، وتفيد 

التقارير اإلعالمية واحلقوقية بأن %90 منهم تعرض للتعذيب مبختلف أشكاله. )صافي. 2011(، 

لقد أشار تقرير منظمة حقوق اإلنسان في إسرائيل )2013( إلى أن سلطات االحتالل ال تطبق 

قانون األحداث على سكان القدس الشرقية؛ حيث تتم ممارسة االنتهاكات من خالل هذه الصور: 

اعتقال بداًل من الدعوة للتحقيق، ترهيب األطفال وتخويفهم، حتقيق من دون حضور الوالدين، 

اعتقال من خالل املداهمات الليلية، وهذا ال يتيح الفرصة لألوالد للنوم، تقييد األطفال، التحقيق 

في سيارة الشرطة قبل الوصول إلى املركز، استخدام العنف في أثناء التحقيق وغيرها. كما أن 

الظروف االعتقالية صعبة: حيث يعاني األطفال املعتقلون أوضاعًا معيشية سيئة، فهم يعيشون في 
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غرف ال تتعدى مساحة الواحدة منها 20 مترًا مربعًا، مما يضطر بعض األطفال إلى السهر طوال 

الليل بانتظار أن يستيقظ أحد زمالئهم؛ ليتسنى له النوم مكانه، كما يحرمون من زيارة بعضهم 

بعضًا، مع عدم توافر أماكن كافية لالغتسال أو املالبس واألغطية الكافية لهم. كذلك يتّم وضع 

األطفال املعتقلني مع السجناء اجلنائيني، مما يعرض األطفال النتهاكات خطيرة مثل: االعتداء 

)اخلزامي.  االستفزازي.  اجلسدي  التفتيش  أو  اجلنسية،  واإلساءات  احلادة،  بالشفرات  عليهم 

الدولية  املعايير  من  األدنى  للحد  تفتقر  إنسانية،  وغير  قاسية  تعتبر  االحتجاز  2004(، ظروف 

حلقوق األطفال وحقوق األسرى. فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار 

احلشرات، واالكتظاظ، واالحتجاز في غرف ال تتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتني، واإلهمال الطبي 

وانعدام الرعاية الصحية، نقص املالبس، عدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، االنقطاع 

نفسيني،  توفر مرشدين وأختصاصيني  األهالي، عدم  زيارة  العالم اخلارجي، احلرمان من  عن 

االحتجاز مع البالغني، االحتجاز مع أطفال جنائيني إسرائيليني، اإلساءة اللفظية والضرب والعزل 

والتحرش اجلنسي، والعقوبات اجلماعية، وتفشي األمراض )هيئة االستعالمات الفلسطينية(.

إذا كان اعتقال األطفال يعد انتهاكًا حلقوق الطفل، فإن احلبس املنزلي أيضًا يعد انتهاكا 

في  واالنتظام  التعليم،  تلقي  من  الطفل  يحرم  املنزلي  فاحلبس  أيضًا،  الطفل  حلقوق  ًصارخًا 

املدارس أسوة بباقي األطفال على مستوى العالم، كما أن احلبس املنزلي يحرم الطفل من الصحة 

ومن العالج الطبي إذا لزم، ففي أحسن الظروف يتوجب على أولياء األمور التوجه إلى احملكمة 

الطفل من حريته في  املنزلي يحرم  الطبي، واحلبس  العالج  بتلقي  إلصدار أمر يسمح مبوجبه 

التنقل حتى على بعد أمتار خارج بيته؛ وهذا يعد انتهاكًا واضحًا حلقوق الطفل، كما أن احلبس 

املنزلي يترك آثارًا نفسية على الطفل ويهدد سلمته وصحته النفسية. إن النظم القضائية التي ال 

تأخذ احتياجات الطفل بعني االعتبار تعد منتهكة حلقوقه، لذلك فإن املؤسسات احلقوقية ومنظمات 

احلبس  أحكام  إصدار  عن  بالكف  اإلسرائيلية  السلطات  على  بالضغط  مطالبة  املدني  املجتمع 

املنزلي، ومطالبة بدفع الرأي العام لالهتمام بهذه القضية من أجل الضغط على إسرائيل إليقاف 

هذه اخلطوات التي تشكل تهديدًا لسالمة الطفل وأمنه االجتماعي والنفسي واألسري.
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يف التأثري اإلعالمي على شخصية الطفل:

التلفزة أنموذجًا

د. الحبيب استاتي زين الدين *
د. عـبـــد اإللــــه مـرتـبــــــط **

 Anthony( ــم االجتمــاع" ألنتونــي غيدنــز ورد فــي الفصــل اخلامــس عشــر مــن كتــاب "عل

Giddens( أنــه بفضــل العوملــة ونتائــج اســتخدام اإلنترنــت، أصبــح بوســع النــاس، ســواء أكانــوا 

فــي القاهــرة أم فــي دبــي أم فــي طوكيــو أم فــي كــراكاس، أن يتلقــوا املــادة السياســية أو اإلعالمية 

أو الثقافيــة مثــل األخبــار واملوســيقى وبرامــج التلفــاز فــي وقــت واحــد وبصــورة فوريــة فــي أغلــب 

ــا كان باإلمــكان نقــل هــذه املــادة اإلعالميــة بصــرف النظــر عــن طبيعتهــا  ـ األحيــان)١(. لكــن لـمَّ

وتوجهاتهــا فــي أرجــاء املعمــورة علــى مــدار الســاعة ليــاًل أو نهــارًا، فــإن أهــم تســاؤل يتبــادر إلــى 

األذهــان هــو مــدى تأثيرهــا علــى الطفــل الــذي تعّرفــه االتفاقيــة الدوليــة لرعايــة الطفولــة الصــادرة 

فــي 20 نونبــر ١989 بأنــه "كل إنســان يقــّل عمــره عــن ١8 ســنة". 

فــي هــذا املنحــى، تــرى ثلــة مــن املتخصصــن أن "الطفولــة معنــى جامــع، يضــّم األعمــار مــا 

بــن املرحلــة اجلنينيــة ومرحلــة االعتمــاد علــى النفــس، والطفولــة تعبــر بالفــرد مــن حالــة العجــز 

التــام واالعتمــاد علــى اآلخريــن عنــد امليــالد، إلــى تلــك املرحلــة الفارقــة التــي يتــاح عندهــا قســط 

ــه بنشــاط إنتاجــي وابتــكاري فعــال الســتعداداته  ــه واضطالعـ بــن اعتمــاد الفــرد علـــــى نفســـ

وقدراتــه الشــخصية، ومــا يتوافــر لــه فــي مجتمعــه مــن متطلبــات التطبيــع االجتماعــي، والتربيــة 

ــم يعــد فــي عصرنــا احلالــي  ــم أن احمليــط اخلارجــي ل والرعايــة الصحيــة وغيرهــا" )2(، مــع العل

ميثــل ذاك احمليــط التقليــدي مــن بيــت وأســرة ومجتمــع ضيــق، بــل أصبــح العالــم كلــه محيطــًا 

بالفــرد كاألســرة الصغيــرة، فــي ضــوء التطــورات التقنيــة الكبيــرة ومــا تفــرزه مــن انعكاســات لــم 

يعــرف اإلنســان لهــا مثيــاًل فــي القــرون الســابقة.

* أكادميي مغربي، جامعة القاضي عياض، مراكش.
** باحث في اإلعالم وتقنيات اإلشهار، جامعة احلسن الثاني، الدار البيضاء.
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ولعــل هــذه التحــوالت التكنولوجيــة فــي حاجــة ماســة إلــى العنايــة البحثيــة بها، خصوصــًا إذا 

أخذنــا بعــن االعتبــار شــدة ارتباطهــا بفئــة هشــة لــم يقــَو عودهــا بعد.وهنــا وجــب االنتبــاه إلــى أنه 

علــى الرغــم مــن صرخــة ســقراط الشــهيرة: "يــا أيهــا اإلنســان، اعــرف نفســك بنفســك"، وصيحــة 

روســو املأثــورة: "اعرفــوا الطفولــة" و"ابــدءوا مبعرفــة تالميذكــم ألنكـــــم بــكل تأكيــد ال تعرفونهــم"، 

والفــارق الزمنــي بــن إطــالق النداءيــن والتحــوالت العميقــة التــي يعـــــرفها العالــم اليــوم، ال يــزال 

ــة كبيــرًا، وإن كانــت "النفــس" هــي شــغل اإلنســان الشــاغل)٣(،  جهــل اإلنســان بنفســه وبالطفول

وكانــت معرفــة الطفولــة واالهتمــام بهــا همــا املدخــل األســاس لبنــاء حاضــر ومســتقبل املجتمــع)٤(.

ــى أن الطفــل  ــم تشــر إل ــة ل ــة واألبحــاث التربوي ــي أن الدراســات العلمي ــة ال تعن هــذه احلال

ليــس برجــل صغيــر يحتــاج إلــى رعايــة واهتمــام كبيريــن، وأن عاملــه قائــم بذاتــه مــن حيــث طبيعتــه 

وخصائصــه، كمــا نبــه روســو، أو أنهــا أغفلــت تقســيم النمــو املعرفــي إلــى مراحــل مختلفــة)٥(، كمــا 

تعّمــق العالــم جــان بياجيــه (Piaget) وكرومويــل )Cromwell( وغيرهمــا مــن العلمــاء في دراســة 

ــوم  ــج العل ــات اســتقبال نتائ ــى أن بني ــاه إل ــي االنتب ــن، ينبغ ــرون. لك ــف يفك ــال وكي ــة األطف عقلي

اإلنســانية تظــل مدخــاًل حاســمًا فــي نفاذيــة هــذه النتائــج مــن عدمهــا فــي املجتمــــع؛ لذلــك بقيــت 

الكثيــر مــــن نتائــج الدراســات العلميــة فــي مجــال اإلعــالم التربــوي، علــــى أهميتهــا، مختبئــة وراء 

متثــالت املجتمــــع لإلعــالم وللتربيــة وللمدرســة. هــذا إذا افترضنــا وجــود دراســات علميــة حــول 

الطفولــة بشــكل عــام واملتعلــم بشــكل خــاص داخــل هــذا املجتمــع، تتنــاول خصائصــه وأوضاعــه 

ومشــاكله. أمــا إذا كانــت هــذه الدراســات قليلــة، كمــا هــو احلــال بالنســبة إلــى الــدول الناميــة، 

فــإن اجلهــل باملتعلــم يكــون كبيــرًا؛ ممــا يتــرك املجــال مفتوحــًا أمــام التمثــالت واألمثــال الشــعبية 

حــول عالــم الطفــل )٦(.

فــي ســياق العوملــة وشــدة املنافســة، والزحــف الكاســح للمعــارف والتكنولوجيــا، لــم يعــد مــن 

املمكــن أن يســتمر االختبــاء طويــال وراء هــذه التمثــالت، بــل كان ال بــد مــن أن تعكــف املراكــز 

واملختبــرات البحثيــة فــي حقــل التربيــة بشــكل عــام، ومجــال اإلعــالم التربــوي علــى وجــه التحديــد، 

علــى التفكيــر فــي طبيعــة العالقــة بــن اإلعــالم والطفــل، خصوصــًا فــي شــقه الســمعي البصــري.

ــث  ــة؛ بحي ــادة اإلعالمي ــر امل ــة لدراســة تأثي ــي أحــد املناهــج احلديث ــل الوظيف ــر التحلي ويعتب

ينطلــق هــذا املنهــج مــن احلقيقــة اآلتيــة: املــواد التــي يقدمهــا التلفزيــون، أو أي وســيلة اتصــال 

ــر معــن، أو إلجنــاز مهمــة  ــق تأثي ــًا، وتســعى لتحقي ــًا معين ــري أخــرى، تتضمــن مضمون جماهي

معينــة، ولكــن التحليــل الوظيفــي الــذي يهتــّم بدراســة كميــة ونوعيــة وطريقــة تقــدمي، وشــكل تقــدمي، 
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ــه ليــس بالضــرورة أن حتقــق هــذه املــواد  وظــروف تقــدمي هــذه املــواد جلمهــور معــن، يؤكــد أن

التأثيــر املأمــول أو الهــدف املتوخــى حتقيقــه. وهــذا مــا تؤكــده أيضــًا نظريــات التأثيــر احلديثــة)٧(، 

ــادة  ــة للم ــار احلقيقي ــى دراســة اآلث ــز عل ــة ترك ــة احلديث ــة البحــوث اإلعالمي ــك أخــذت غالبي ولذل

التلفزيونيــة علــى اجلمهــور وتوصلــت إلــى نتائــج مهمــة فــي هــذا املجــال)8(.

لقــد أثــار ظهــور التلفزيــون متاعــب اســتأثرت باهتمــام علمــاء النفــس والتربيــة واالجتمــاع 

وأوليــاء األمــور... لقــد شــغلت اجلميــع، بيــد أن املفارقــة الغريبــة هــي، كــون تصاعــد هــذه املتاعــب، 

يقابلهــا ارتفــاع نســبة احلاجــة إليــه )9(. إن احلاجــة للتلفزيــون أثــارت اجلــدل حــول اآلثــار التــي 

ــت كل  ــرعة فاق ــون بس ــار التلفزي ــدل بانتش ــذا اجل ــد ازداد ه ــون، وق ــا التلفزي ــن أن يحدثه ميك

ــن  ــر وأســرع م ــال، أكب ــا أطف ــي فيه ــوت الت ــى البي ــه إل وســائل االتصــال األخــرى، وكان دخول

دخولــه فــي أي مــكان آخــر؛ األمــر الــذي قــاد إلــى تصعيــد اجلــدل بــن املؤيديــن )أواًل(،واملعارضن 

الرتباطــه باألطفــال )ثانيــًا(.

أواًل: يف اآلثار اإليجابية للتلفزيون
تتفــق كثيــر مــن اآلراء علــى أن للتلفزيــون آثــارًا إيجابيــة متعــددة علــى الطفــل؛ فهــو يســاعده 

علــى التكويــن العلمــي والثقافــي ويثــري حســه ورصيــده اللغــوي، وينمــي مــن قدراتــه اإلبداعيــة 

ــة،  ــى املجموع ــاء إل ــن واالنتم ــم التضام ــة كقي ــم اإليجابي ــن القي ــددًا م ــه ع ــى تدعيم ــة إل باإلضاف

والتعــاون والعيــش املشــترك، وإلقــاء الضــوء علــى بعــض رغبــات وهوايــات الطفــل، وتنميــة مواهبــه 

والتشــجيع علــى إظهــار امليــول اإليجابيــة لديــه.

ــى  ــة إل ــل، باإلضاف ــى التخي ــه عل ــز قدرات ــى تعزي ــة عل ــرات فعال ــذه البرامــج تأثي ــا أن له كم

تكويــن عــدد مــن النظــم القيميــة اإليجابيــة )١0(. وميكــن، عمومــًا، تلخيــص هــذه اآلثــار اإليجابيــة 

فــي النقــط اآلتيــة:

ينمــي التلفزيــون اجلانــب االجتماعــي فــي الطفــل مبشــاركة اآلخريــن وتبــادل أطــراف احلديــث   -

معهــم عنــد مشــاهدته، ويزيــد مــن تفاهمهــم، ويظهــر املتحــدث أمــام رفاقــه عارفــًا ألشــياء مهمة 

ومســلية )١١(؛

يصقــل التلفزيــون وجــدان الطفــل وأحاسيســه مبــا يغمــره مــن جــو الترفيه والتســلية واســتماع   -

املوســيقى واإليقــاع اجلميــل الــذي يــدرب حواســه منــذ صغــره علــى اإلصغــاء واملتابعــة والربط 

والتحليل؛
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يوســع التلفزيــون خبــرات الطفــل بوصفــه مصــدرًا مــن مصــادر املعرفــة التــي متــده بالقيــم   -

املعرفيــة والســلوكية، وتنقــل لــه الثقافــة واملعرفــة مــن خــالل الوظائــف التــي يقــوم بهــا هــذا 

ــه؛ ــم والترفي ــف والتعلي ــه والتثقي ــاز وهــي التوجي اجله

ــالل  ــن خ ــتطالع م ــب االس ــه ح ــبع لدي ــل، ويش ــدى الطف ــة ل ــة والفكري ــكات العقلي ــي املل ينم  -

برامجــه الثقافيــة؛

ــن صــور  ــه م ــا يقدم ــالل م ــن خ ــه م ــح أمام ــل، ويفت ــع للطف ــال الواس ــون اخلي ــر التلفزي يثي  -

وموســيقى ومتثيليــات وألــوان زاهيــة جذابــة آفاقــًا رحبــة تنقلــه خــارج حــدود البيــت والشــارع 

ــة؛ واملدرس

ــة فــي مناحــي  ــاع العــادات الصحي ــى اتب ــي تدفعــه إل ــرات واملهــارات الت ــزود الطفــل باخلب ي  -

ــة )١2(؛ ــي كاف ــلوكه اليوم س

يتميــز التلفزيــون فــي مجــال التحصيــل اللغــوي لألطفــال "بأنــه يصاحــب عــادة ســماع الكلمــة   -

ــالد  ــي ب ــت ف ــي أجري ــد أوضحــت األبحــاث الت ــة. وق ــذه الكلم ــه ه ــا تعني ــدة صــورة مل اجلدي

ــاح  ــن تت ــذكاء الذي ــو ال ــون أو العادي ــم املوهوب ــون ســواء منه ــى اســتخدام التلفزي ســبقتنا إل

لهــم فــرص مشــاهدة التلفزيــون قبــل ذهابهــم إلــى املدرســة، يبــدءون حياتهــم مبحصــول لغــوي 

يزيــد علــى محصــول زمالئهــم احملرومــن مــن مشــاهدة التلفزيــون، ولديهــم أجهــزة الراديــو، 

زيــادة تصــل إلــى مــا يســاوي فــرق ســنة دراســية. ولكــن هــذا الفــرق يقــل تدريجّيــًا حتــى ال 

يتالشــى فــي الســنة السادســة االبتدائيــة، ثــم يظــل الطفــل الــذي يشــاهد التلفزيــون متفوقــًا 

ــم يشــاهدها  ــذي ل ــل ال ــون عــن الطف ــار فــي التلفزي ــي تث ــه فــي املوضوعــات الت فــي معلومات

ويكــون أقــّل منهــا فيمــا ال يثــار فيــه" )١٣(.

إنــه يعــّد الطفــل للمدرســة وذلــك "نتيجــة ألبســط االختبــارات املوضوعيــة، وهــو تعلــم الطفــل   -

احلــروف الهجائيــة وجناحــه مبكــرًا فــي القــراءة فــي املدرســة. حقيقــة هنــاك مهــارات أهــم مــن 

ــم احلــروف الهجائيــة قبــل اســتعداد األطفــال للقــراءة، ولكــن إذا أمكنهــم رؤيــة األشــياء  تعل

وســماع أصــوات احلــروف بواســطة تعلــم احلــروف الهجائيــة وجعــل هــذه العمليــة نوعــا مــن 

املــرح واالســتمتاع بهــا فــي صــورة برامــج شــائقة جتذبهــم وتســهل عليهــم فيمــا بعــد عمليــة 

 )Benjamin Bloom( التعلــم، فنكــون بذلــك فعلّيــًا شــيئًا مهّمــًا. ويؤيــد ذلــك بنجامــن بلــوم

حــن يقــول: مهمــا يكــن مــن درجــة مرونــة اإلنســان، فعمليــة التعليــم فــي ســنه املبكــرة تكــون 

ــغ  ــد بل ــي ق ــون منــوه الذهن ــس ســنوات يك ــر خم ــى عم ــل أن يصــل إل ــل قب ســريعة، فالطف
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مســتوى الثالثــة عشــرة مــن عمــره، وهــذا التعليــم املبكــر يفيــد مــن عمليــة التنبــؤ الســليم. لذلــك 

كلمــا أمكــن الوصــول إلــى أطفالنــا مــن هــذه الناحيــة مبكــرًا ببرامــج مصممــة خصوصــًا لهــم، 

ازداد منوهــم وكان ذلــك أحســن وأفضــل" )١٤(.

ال يــرى هــؤالء بــأن وســائل اإلعــالم الترفيهيــة وفــي مقدمتهــا التلفزيــون، جتعــل الطفــل يعيــش   -

اخليــال املســتمّر، ويقلــل مــن التحصيــل الدراســي لألطفــال، ويعللــون ذلــك باألســباب اآلتيــة)١٥(:

أ- الشــخص الســوي الســليم نفســّيا ال يعيــش عيشــة مســتمرة فــي اخليــال الــذي قــد يــراه 

فــي وســائل اإلعــالم، بــل يتذوقــه فــي أثنــاء مشــاهدته أو قراءتــه حملتويــات هــذه الرســائل، 

ثــم ينشــغل عنــه بالواقــع الفنــي. أمــا اإلدمــان علــى مشــاهدة وســماع وقــراءة املوضوعــات 

اخلياليــة، ثــم االســتغراق فــي التفكيــر فيهــا فهــذا دليــل علــى مــا يعانيــه الفــرد مــن متاعــب 

نفســية حتتــاج لعــالج حاســم، أي أنهــا مبثابــة املطهــر ملتاعــب الفــرد النفســية.

ــال اجلامــح، وبعــض  ــة ال تتصــف جميعهــا باخلي ــات وســائل اإلعــالم الترفيهي ب- إن محتوي

هــذه احملتويــات يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الواقعيــة. ويهتــم املســئولون عــن وســائل اإلعــالم 

بإخــراج احملتويــات الواقعيــة املســلية بصــورة جتــذب انتبــاه النــشء فتســليه وتثقفه.ويــرى 

ــل هــذه  ــى مث ــه النــشء إل ــام املناهــج املدرســية بدورهــا فــي توجي التربويــون ضــرورة قي

ــم  ــذ فــي عال ــّل نســبة اندمــاج التالمي ــات فــي برامــج وســائل اإلعــالم، عندهــا تق احملتوي

اخليــال، وتــزداد دوافعهــم اتســاعًا.

ــات  ــي املجتمع ــه حاجــة أساســية ف ــت بوصف ــوم الوق ــم مفه ــي تدعي ــون ومســاهمته ف التلفزي  -

ــا. ــي يريده ــج الت ــد البرام ــرف مواعي ــل ويع ــط الطف ــث يرتب ــة؛ حي احلديث

التلفزيــون يســاعد علــى إشــغال أوقــات الفــراغ، ترديــد أغانــي اإلعالنــات، عمل بعض األشــكال   -

الورقيــة، وغيرهــا ممــا يعــرض بالتلفزيــون.

ثانيًا: بشأن تأثرياته السلبية
خــالل الســنوات األخيــرة، تنامــت فــي العديــد مــن بلــدان العالــم مخــاوف متزايــدة مــن اآلثــار 

ــك بســبب  ــى األطفــال والشــباب؛ وذل ــة عل ــة لوســائل اإلعــالم الســمعية البصري الوخيمــة احملتمل

كثــرة وتنــوع الوســائط املوضوعــة رهــن إشــارتهم، ومــن املشــروع التســاؤل حــول صحــة هــذه 

التخوفــات الظاهــرة للعيــان )١٦(.

يهاجــم أصحــاب هــذا االجتــاه التلفزيــون ويحملونــه املســئولية فيمــا يتركــه من آثار ســلبية)١٧( 

علــى شــخصية الفــرد وخصوصــًا األطفــال؛ وميكــن إيجــاز هــذه اآلثــار في النقــاط اآلتية:



98
مجلة الطفولة والتنمية -ع 35 / 2019

1- الجانب الجسمي والعقلي: 

يؤكــد األطبــاء وعلمــاء النفــس أن التلفزيــون "يهــدد صحــة الطفــل اجلســمية والعقليــة علــى 

الســواء. وهــم يقولــون إن التلفزيــون والســيارة والســيجارة واخلمــر هــي آفــات القــرن العشــرين؛ 

ألنهــا تــؤذي جســم اإلنســان وتفســد عقلــه، وتعــوق النــاس عــن الرياضــة واحلركــة، وتــؤدي إلــى 

البــالدة والكســل واخلمــول، فضــاًل عــن أنهــا تصيــب أصحابهــا بــاألرق والقلــق، فطــول اجللــوس 

أمــام التلفزيــون آفــة ضــارة باجلســم الســليم، وخصوصــًا بالنســبة إلــى األطفــال، كمــا أنهــا تؤثــر 

علــى احلــواس البصريــة والســمعية، وتخلــق فــي مشــاهد التلفزيــون ميــال إلــى الســلبية واالكتفــاء 

بالفرجــة دون املشــاركة")١8(.

ــاس  ــؤدي باألس ــرة ي ــة الصغي ــج الشاش ــاهدة برام ــن مش ــار م ــض أن اإلكث ــور البع يتص

إلــى تعطيــل فاعليــة الدماغ...وبعــض نواحــي النمــو الدماغــي تصــاب باضطــراب أو خلــل نتيجــة 

أعطــال ممكنــة قــد تطــرأ علــى مراكــز معينــة مــن املــخ، وتــؤدي إلــى تأخيــر النطــق واضطرابــه 

ــرف  ــا يع ــن م ــن ضم ــن شــبه متقابل ــاك مركزي ــروف أن هن ــي بعــض احلاالت.فاملع ــه ف أو فقدان

ــى  ــز األول )األميــن( متخصــص باإلشــراف عل ــة )Cortex Cérébral(: املرك بالنشــرة الدماغي

ــل  ــأي خل ــة واملســاحات. ف ــر الناطــق مــن املنظــورات واألحاســيس العاطفي ــة اســتيعاب غي عملي

ــد األشــكال والوجــوه وبعــض األصــوات  ــى حتدي ــدرة عل ــه الق ــب هــذا املركــز يفقــد صاحب يصي

واألحاســيس. بينمــا املركــز الثانــي )األيســر( متخصــص باإلشــراف علــى عمليــة مــا هــو ناطــق 

ومنطقــي، فــأي خلــل يصيبــه يــؤدي بصاحبــه إلــى اضطــراب النطــق ورمبــا فقدانــه، بينمــا تغذيتــه 

باملــران الكالمــي واحملادثــة يطــوره نحــو األفضــل.

إن املشــاهدة املكثفــة التــي يقــوم بهــا الطفــل باجتــاه الشاشــة الصغيــرة، يعنــي أن هنــاك 

عاملــن أساســن مــن عوامــل التأثيــر الســلبي علــى عمــل املركــز الثانــي )األيســر( همــا:

ــه إال  ــذي ال يفهــم الطفــل من ــكالم اآلتــي مــن جهــة واحــدة، وال ــى ال -  االكتفــاء باالســتماع إل

ــذا  ــن ه ــن العشــرين إال نســبة ٦ : ٢٠، إذن فنســبة متري ــه م ــي ذاكرت 20٪، وال يســتوعب ف

ــة. ــي هــذه الناحي ــة جــّدًا ف املركــز ضئيل

االنشــغال عــن تشــغيل النطــق واحملادثــة واملناقشــة واحلــوار الكالمــي واملنطقــي، باملشــاهدة   -

التلفزيونيــة املســتمرة، يــؤدي إلــى ضمــور هــذا املركــز واســتحالة القيــام بعملــه أو تطويــره؛ 

ممــا يعنــي عملّيــا اضطــراب عمليــة النطــق ورمبــا تأخــر منوهــا إذا مــا قيــس هــذا النمــو، الذي 

يرافــق املشــاهدة املكثفــة للبرامــج التلفزيونيــة، بنمــو أعضــاء اجلســم فــي الوقــت نفســه" )١9(.
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2- الجانب االجتماعي:

يعتبــر التلفزيــون وســيلة تشــغل األطفــال وحتــى الكبــار مبــا يقدمــه، ويقتــل الوقــت، تقــول 

الباحثــة الكنديــة ك.تاجــرت )K.Taggart(: "إن التلفزيــون ال يقــرب بــن أعضــاء األســرة اللهــم إال 

مادّيــا، وقــد تبــددت تلــك الســاعات التــي كانــت تقضيهــا األســرة فــي تبــادل اخلبــرات واألفــكار 

واآلراء؛ ألنهــا أصبحــت ســاعة الــذروة ملشــاهدة التلفزيــون. أمــا مجــرد التجمــع املــادي ألفــراد 

األســرة فــي مــكان واحــد، فإنــه ال يعتبــر كافيــًا للتقــارب االجتماعــي" )20(.

ويــرى أ .س.نيلســون )Nelson A.C( فــي دراســته "أن األطفــال حتــت ســن خمــس ســنوات 

يشــاهدون التلفزيــون فــي املتوســط ثالثــًا وعشــرين ســاعة ونصــف الســاعة أســبوعّيًا. هــذا العــدد 

مــن الســاعات قــد يكــون أقــّل ممــا يشــاهده الكبــار فــي األســبوع، والــذي يصــل إلــى حوالــي ٤٥ 

ســاعة أســبوعّيًا، إال أن تأثيــر هــذا العــدد مــن الســاعات يعتبــر هائــاًل. ومبضاعفــة هــذا العــدد فــي 

ســن الســابعة عشــرة، فإنــه بهــذا املعــدل مــن املشــاهدة التلفزيونيــة - حتــى تخّرجــه فــي املدرســة 

الثانويــة - ســيكون قــد جلــس أمــام الشاشــة الصغيــرة ١٥ ألــف ســاعة. هــذا املجمــوع الضخــم 

مــن الســاعات التــي قضاهــا الطفــل فــي مشــاهدة التلفزيــون، لــن يقضــي مثلهــا فــي أي نشــاط 

آخــر ســوى النــوم. وقياســًا علــى املســتوى احلاضــر لإلعالنــات، ســوف يكــون قــد تعــرض لـــ ٣٥0 

ألــف ســاعة مــن اإلعالنــات التجاريــة، وشــارك فــي ١8 ألــف جرميــة. والنتيجــة النهائيــة أنــه ال مفــّر 

مــن تأثيــر التلفزيــون، فبعــد تأثيــر األبويــن، ميكــن القــول إن التلفزيــون أصبــح أعظــم الوســائل 

املؤثــرة فــي املعتقــدات واالجتاهــات والقيــم" )2١(.

ويــرى باحثــون أن للتلفزيــون أثــره الســلبي علــى األطفــال؛ وذلــك بحجزهــم بعيــدًا عــن 

زمالئهــم الذيــن يلعبــون معهــم فــي الشــارع، وفــي النــادي، وفــي املدرســة...وهذا يقضــي علــى 

جانــب كبيــر مــن جوانــب التنشــئة االجتماعيــة للطفــل؛ ألن هــذا األخيــر مــن ســن العاشــرة إلــى 

الثانيــة عشــرة يتعلــم الشــيء الكثيــر عبــر اختالطــه بزمالئــه فــي الشــارع والنــادي واملدرســة، فــي 

جــو ال يتحقــق فــي املنــزل )22(.

أمــا بالنســبة إلــى القيــم فــإن "القيــم التقليديــة التــي تبثهــا األســرة فــي األطفــال آخــذة فــي 

الضمــور واالضمحــالل، لتحــل محلهــا قيــم تلفزيونيــة مشــتقة مــن أفــالم رعــاة البقــر ومسلســالت 

ــار الوخيمــة ذات احللقــات  ــرة ضخمــة مــن اآلث ــات اجلنــس واجلرميــة، وهــي دائ العنــف ومتثيلي

املتصلــة، يضعهــا التلفزيــون كل يــوم، ويشــبع أفــراد األســرة بهذه القيــم ويصبحون رعاة لهــا")٣2(.

ولعــل املدقــق فــي قيــم التلفزيــون يــرى فيهــا "ركامــًا هائــاًل مــن الغــث والســمن جنبــًا إلــى 

جنــب مــن دون مغــزى أو هويــة؛ إذ تتوالــى اإلعالنــات واملوســيقى واألغانــي والتمثيليــات واخلطــب 
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السياســية واألحاديــث الدينيــة والصــور الرخيصــة واملناظــر الداعــرة وخصوصــًا إعالنــات 

األفــالم، وكل ذلــك يتتابــع بشــكل رخيــص ومبتــذل حيــث يضــم الســوقي والرفيــع، أو احلوشــي 

ــى  ــت عل ــط املتهاف ــى الهاب ــى املعن ــم ويطغ ــر العظي ــس احلقي ــف، يطم ــادئ والعني ــق، واله والرقي

املعنــى القدســي الرفيــع. وحيــث يرتفــع هــذا الــركام فــي شــكل أكــوام دون احتفــال أو متييــز وبــال 

اكتــراث وال مبــاالة، يصــاب الطفــل بانعــدام الــوزن، وتتعطــل لديــه حاســة التمييــز، ويصيــر نهبــًا 

لــكل مــا هــو غليــظ وســمج" )2٤(.

ــة  ــى محدودي ــرة، نظــرًا إل ــون بدرجــة كبي ــه مــع التلفزي ــل وجتاوب هــذا، وإن اســتجابة الطف

عقلــه وإمكاناتــه الفكريــة، وشــدة حساســيته، واســتعداده للتأثــر مبــا يعــرض عليــه؛ ممــا يجعلــه 

يتأثــر بكثــرة مــا يشــاهد، خصوصــًا برامــج العنــف واإلجــرام، التــي قــد يعمــدون فــي ســن معينــة 

إلــى تقليدهــا، والتعاطــف مــع ممثليهــا، وفــي النهايــة يصبــح التلفزيــون مدرســة للجرميــة والعنــف.

أثــار احلضــور املكثــف للعنــف بجميــع أشــكاله ســواء مــن خــالل التغطيــة اإلعالميــة للحــروب 

والنزاعــات أو مــن خــالل برامــج اخليــال، والتــي تدخــل ضمنهــا تلــك املوجهــة للجمهــور الناشــئ 

والعديــد مــن األبحــاث العلميــة فيمــا يســمى بــدول الشــمال خــالل العقــود األخيــرة، وبغــض النظــر 

ــة قــد  ــى أن تعــرض اليافعــن للمضامــن العنيف ــة التــي خلصــت إل عــن بعــض الدراســات القليل

يســاهم فــي تعزيــز مناعتهــم ضــد الســلوكات العدوانيــة، فــإن أغلبيــة البحــوث التــي أجراهــا علمــاء 

النفــس والســلوك فــي امليــدان أجمعــت علــى أن رؤيــة مشــاهد العنــف املتكــررة، وخصوصــا فــي 

وســائل اإلعــالم الســمعية البصريــة، تنتــج مناخــًا مســاعدًا للســلوك العدوانــي لــدى األطفــال.

 فــي هــذا الســياق، هنــاك مجموعــة مــن الدراســات تتفق أو تتعــارض في نتائجها تبعــًا لآلراء 

ــه التلفزيــون فــي املشــاهدين عمومــًا واألطفــال خصوصــاً-  ــذي يحدث ــر ال والنظريــات حــول األث

فهنــاك مــن يــرى أن مشــاهدة العنــف والعــدوان حتفــز علــى الســلوك العدوانــي أو تثيــره أو تهيــئ 

لــه ممــا يجعلهــا "محرضــة" علــى العدوانيــة والهــروب مــن الواقــع. وهنــاك مــن يدافــع عــن هــذه 

املضامــن وال يجــد لهــا تأثيــرًا مباشــرًا، وأن ليســت هنــاك عالقــة - مباشــرة بــن مــا يعــرض علــى 

الشاشــة مــن عنــف والســلوك العدوانــي، وكمــا ســبق ذكــره فــإن النظــرة احلديثــة لدراســات األثــر 

التلفزيونــي تأخــذ فــي اعتبارهــا املتغيــرات االجتماعيــة فــي عمليــة االتصــال كاألســرة وجماعــة 

األقــران واملدرســة إلــى جانــب اخلصائــص النفســية لألفــراد وطبيعــة املشــاهدة، وظــروف املوقــف 

ــه  ــر وظروف ــذا التأثي ــت ه ــي أثب ــذه الدراســات الت ــرض ه ــا ســبق نع ــى م ــاء عل االتصالي...وبن

وحجمــه مــن خــالل عينــة مــن البحــوث العربيــة:
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هالــة العمــران )١98٤( فــي دراســة خاصــة أعدتهــا للجمعيــة االستشــارية بالواليــات املتحــدة   -

ــت مــن خــالل جتــارب ودراســات  ــون)2٥(، ذكــرت أن هــذه الدراســة أثبت حــول برامــج التلفزي

ــي  ــف ف ــج العن ــاهدة برام ــن مش ــببية ب ــة س ــاك عالق ــة أن هن ــن املســحية والتجريبي الباحث

التلفزيــون والســلوك العدوانــي لــدى األطفــال والشــباب، غيــر أن هــذه النتائــج مبدئيــة ومؤقتــة، 

وأن هــذا التأثيــر يعتمــد علــى الظــروف احمليطــة مبشــاهدة برامــج العنــف.

جاردنــر GARDNER توصــل إلــى أنــه إذا كان هنــاك تأثيــر للتعــرض ألفــالم العنــف،   -

فــإن أغلبهــا سيكــــــون علــى األطفــال الصغــار الذيــن ال يستطيعـــــــون التمييــز بــن احلقيقــة 

واخليــال، أو الذيــن يلتجئــون للتقليــد، أو الذيــن لــم تنــُم بعــُد لديهــم القــدرة علــى تفهــم أســباب 

احلــوادث ونتائجهــا، كمــا أشــار فــي نتائجــه إلــى أن العنــف فــي التلفزيــون يؤثــر علــى األطفــال 

الذيــن لديهــم االســتعداد للعنــف ولكــن بطريقــة مختلفــة؛ بحيــث ميكــن أن يقــوم الطفــل األصغر 

ســّنًا بأعمــال عنــف معينــة، فــإن األطفــال األكبــر ســّنًا قــد تقــّل عندهــم الرغبــة بســبب رؤيــة 

عواقبهــا)2٦(. 

أجــرى صالــح قاســم حســن )١9٧٥( دراســة عــن طــول مشــاهدة التلفزيــون وطبيعــة البرامــج   -

وعالقتهــا بالتحصيــل الدراســي لطلبــة الصــف الســادس االبتدائــي، وكان مــن النتائــج املهمــة 

أن التالميــذ الذيــن يشــاهدون أكثــر مــن ثــالث ســاعات، وهــي نســبة كبيــرة لدى تالميــذ الصف 

ــى الســواء، إمنــا يشــاهدون التلفزيــون بكثــرة لعــدم وجــود  الرابــع واخلامــس والســادس عل

مــا يشــغل وقــت فراغهــم مــن األنشــطة األخــرى. وقــد دلــت هــذه الدراســة علــى أن الطفــل 

احملــدود الــذكاء مييــل غالبــًا إلــى مشــاهدة البرامــج التــي تتنــاول العنــف واجلرميــة، كمــا دلــت 

علــى أن معظــم اآلبــاء واألمهــات ال يبــدون اهتمامــًا بتحديــد أوقــات املشــاهدة ألبنائهــم، وأن 

هنــاك مجموعــة صغيــرة مــن اآلبــاء واألمهــات يهتمــون بأســلوب مشــاهدة أبنائهــم وتوجيههــم 

أثناءهــا، وال شــك أن ذلــك يفتــح البــاب أمــام هــؤالء األطفــال الكتســاب أمنــاط ســلوكية 

وخبــرات غيــر مرغوبــة، حــن يتعرضــون لبرامــج البالغــن دون توجيــه أو إشــراف أســري)2٧(.

ــن  ــة م ــال مكون ــن األطف ــة م ــى عين ــة عل ــاح )١9٧٣( دراســة ميداني ــد الفت ــى عب ــرت من -  أج

ــر فــي  ــه تأثي ــون ل ــاء األطفــال أن التلفزي ــرز نتائجهــا:- يــرى أولي ١000 طفــل، وكان مــن أب

ــر  ــاظ واإلشــارات غي ــا األلف ــون، منه ــن التلفزي ــادات الســيئة م ــض الع ــل لبع اكتســاب الطف

ــس، الرقــص  ــر الســيئ ملشــاهد اجلن ــد اخلاطــئ لبعــض الشــخصيات، التأثي ــة، التقلي املهذب

ــر أن الدراســة أشــارت  ــال. غي ــن األطف ــى ذه ــة عل ــالم اخليالي ــر الســيئ لألف ــع، التأثي اخللي
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إلــى تأثيــر إيجابــي مــن خــالل اكتســاب الطفــل لبعــض املعــارف واملعلومــات واآلراء املفيــدة، 

كزيــادة الثقافــة، ســرعة البديهــة، حســن األســلوب، القــدرة علــى التعبيــر، االطــالع علــى العالــم 

ــج)28(. ــة مــع النتائ ــار اإليجابي ــق هــذه اآلث ــدة. وتتف ــرات جدي ــارات وخب اخلارجــي، اكتســاب مه

-  محمــد خيــري )١9٧٥( اســتنتج فــي دراســته مــا يلــي: - أن بعــض التعليقــات حتــدث فــي 

أثنــاء املشــاهدة ممــا يــؤدي إلــى حــدوث تعلــم بطريقــة غيــر مباشــرة، وكثيــرًا ما يوجــه األطفال 

ألســرهم بعــض األســئلة التــي تتنــاول مشــاهدة البرامــج العنيفــة واملرعبــة واخلليعــة. كذلــك 

أظهــرت الدراســة بعــض العناصــر اإليجابيــة التــي تنمــي شــخصية الطفــل وتطــور معلوماتــه 

العامــة، وكانــت البرامــج املفضلــة: املنوعــات، األفــالم، برامــج األطفــال، املعلومــات الدراســية، 

ــاء  ــى اكتســاب بعــض العــادات احلســنة كبق ــة، كمــا أن الدراســة أشــارت إل البرامــج الديني

الطفــل فــي املنــزل. ونــرى أن هنــاك إثباتــًا للتعلــم اإلرادي وغيــر اإلرادي للطفــل مــن خــالل 

املشــاهدة. كمــا تتفــق الدراســات مــع الفكــرة التــي تؤيــد اكتســاب الطفــل للســلوك العدوانــي 

"بالتقليــد"، وكمــا يتعلــم الطفــل قيمــة إيجابيــة، فإنــه يكتســب الســلوك العدوانــي، ويؤيــد ذلــك ما 

ذهبــت إليــه نتائــج الدراســة مــن مالحظــة الطفــل ملشــاهد العنــف والرعــب واخلالعــة وتوجيــه 

ــر  ــا ينظ ــادة حســنة، كم ــر ع ــد يعتب ــزل ق ــي املن ــل ف ــاء الطف ــا أن بق ــا، كم األســئلة بصدده

ــة  ــن األنشــطة الرياضي ــل م ــون الطف ــادة ســيئة حــن يحــرم التلفزي ــاره ع ــه أيضــًا باعتب إلي

ــذه األنشــطة  ــى ه ــة عل ــون بكثاف ــى مشــاهدة التلفزي ــة األخــرى. وتطغ ــة والثقافي واالجتماعي

بصــورة غيــر مرغوبــة)29(.

دراســة محمــد بيومــي حســن، ومحمــود منســي )١988( عـــن برامـــــج العنــف فــي التلفزيــون   -

وعالقتهــا بالســلوك العدوانــي، طبقــت علــى ٣00 تلميــذ، ومتَّ قياس الســلوك العدواني وأســاليب 

ــة، وطبقــت قائمــة تفضيــل للبرامــج التلفزيونيــة، وخلصــت هــذه الدراســة  الرعايــة االجتماعي

إلــى أن مشــاهدة العنــف العدوانــي فــي التلفزيــون لهــا أثــر علــى اكتســاب الســلوك العدوانــي 

لــدى أفــراد العينــة )٣0(.

3- الجانب النفسي:

يعمــل التلفزيــون فــي بعــض برامجــه علــى إخافــة األطفــال؛ حيــث هــو مــن أكثــر الوســائل 

اإلعالميــة التقليديــة تأثيــرًا عليهــم فــي هــذا املجــال. ومــن املواقــف التــي مــن احملتمــل أن تســبب 

الفــزع لألطفــال فــي أثنــاء مشــاهدتهم لبرامــج التلفزيــون، مــا يلــي)٣١(:

ــدده باخلطــر،  ــف يته ــي موق ــه ف ــال إعجاب ــل أو ين ــذي يســتهوي الطف أ- إذا وجــد البطــل ال
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ــه  ــذي يتعــرض ل وهــذا صحيــح عندمــا يكــون اخلطــر مــن النــوع اجلســماني املباشــر ال

ــى مشــاهدة  ــل عل ــود الطف ــار. وبســبب تع ــر مــن خطــر التعــرض إلطــالق الن البطــل أكث

ــى  ــب عل ــى الهــدف، ال يترت ــة إل ــرى وهــي منطلق ــة، أو ألن الرصاصــة ال ت األفــالم الغربي

إطــالق النــار إزعــاج للطفــل إال إذا كان صغيــرا جــّدًا. ولكــن إحســاس الطفــل يتأثــر إذا 

رأى بطــل القصــة مصابــًا بجــرح بســكن أو رآه يســقط فــي فــخ منصــوب له.فــإذا حــدث 

ذلــك لشــخصية مثــل )الكلــب الســي( التــي يرتبــط معهــا الطفــل مبشــاعر األلفــة واألمــن 

فــإن الطفــل يحــّس إحساســًا عميقــًا كمــا قــال أحــد األطفــال بأنــه )عندمــا ظننــت أن الكلــب 

ســيقع فــي الشــرك كــدت أمــوت خوفــًا عليــه(.

ب- هنــاك موقــف آخــر يفــزع الطفــل عندمــا يتذكــر أحــد املخــاوف التــي مــرت بــه فــي حياتــه 

وخصوصــًا إذا ارتبــط املوقــف بالظــالم والعزلــة، فمــا زال اخلــوف مــن املجهــول الــذي ال 

ــي النفــس البشــرية أعمــق االنفعــاالت. وهــذا  ــر ف ــي تثي ــراه اإلنســان مــن املواقــف الت ي

هــو الــذي نــراه غالبــًا فــي البرامــج املخيفــة. حجــرة معتمــة، ليــل حالــك تــدوي فــي ظالمــه 

العاصفــة، شــبح مخيــف يهــدد باخلطــر يظهــر علــى ضــوء ومضــة خاطفــة مــن البــرق مّطــاًل 

مــن النافــذة. هــذه هــي املشــاهد التــي تخيــف كثيــرًا مــن األطفــال؛ ألنهــا تذكرهــم بحجرات 

نومهــم فــي الليــل ومــا يحســون بــه مــن خــوف فــي الظــالم، وهــم يتخيلــون أنفســهم فــي 

مثــل تلــك املواقــف.

ــى درجــة ال يحتمــل  ــر الســن إل ــث املخيــف هــو عندمــا يكــون الطفــل صغي ج- املوقــف الثال

معهــا املوقــف الــذي يــراه. فهنــاك مرحلــة مــن الســن يعتبــر الطفــل خاللهــا أن مــا يــراه 

فــي التلفزيــون حقيقــة، ويحــدث ذلــك قبــل أن يســتطيع فصــل شــخصيته عــن التلفزيــون. 

إنــه لــم يتعلــم بعــد أن حــوادث القصــة التــي يشــهدها علــى شاشــة التلفزيــون. وهــذا النــوع 

مــن اخلــوف ميكــن عالجهمــا بالرقابــة والتحكــم فيمــا ينبغــي أن يــراه الطفــل ومــا ال ينبغــي 

أن يــراه.

وهنــا البــد مــن اإلشــارة إلــى أن تضخيــم املناظــر املخيفــة بواســطة التلفزيــون، وإعطاءهــا 

مظهــر الواقعيــة يســببان الفــزع الشــديد للطفــل، ويشــعرانه باخلــوف مــن الظــالم والوحــدة 

واملواقــف الرهيبــة واألحــكام الظاملــة، وهــذا ينعكــس عليــه ممــا يــؤدي إلــى قلقــه، وأحالمــه املخيفة، 

ونومــه املتقطــع.

ــتهم  ــم وممارس ــداث وجنوحه ــراف األح ــي انح ــره ف ــون وأث ــى دور التلفزي ــبة إل ــا بالنس أم
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 Enrico للعنــف واجلرميــة واجلنــس بشــكله املشــوه، فقــد أوضــح العالــم اإليطالــي أنريكــو أتافيــال

Atavilla "أثــر أفــالم العصابــات علــى املراهقــن، ومــدى خطرهــا الداهــم علــى نفــوس الشــباب. 

وقــد خلصــت اليونســكو أبحاثــه فــي هــذه العبــارة: إن أفــالم العصابــات هــي الســبب فــي العقــد 

النفســية اخلطيــرة، وال يرجــع ذلــك إلــى أنهــا حتبــذ اجلرائــم فحســب، وإمنــا إلــى مــا تورثــه مــن 

اضطرابــات أخالقيــة تكمــن وراء اجلرائــم املختلفــة. ويشــير العالــم اإليطالــي إلــى نوع مــن اجلنون 

ــن  ــن منظومت ــل بصــراع ب ــا يصــاب الطف ــة )Mythomania( عندم ــون اخلراف ــه جن ــق علي يطل

ــات،  ــة وصراعــات العصاب ــم أبطــال األفــالم اخليالي ــى مــن قي ــم، يشــتق املنظومــة األول مــن القي

وخرافــات الروايــات، ويشــتق املنظومــة الثانيــة مــن محيــط البيئــة الواقعيــة فــي األســرة واملدرســة، 

ولكــن كثيــرًا مــا تــؤدي كثافــة املشــاهدة التلفزيونيــة وقوتهــا الضاغطــة إلــى أن تتغلــب منظومــة 

القيــم األولــى علــى املنظومــة الثانيــة، فتكــون الطامــة الكبــرى؛ إذ يحيــا الطفــل فــي عالــم خرافــي 

بقيــم شــاذة معاديــة للمجتمــع")٣2(.

ــم بعيــد عــن الواقــع، فهــو  ــة تخيــل عال ويــرى باحثــون أن التلفزيــون ببرامجــه يســهل عملي

ينقــل املشــاهد" مــن احليــاة الواقعيــة إلــى احليــاة اخلياليــة، وهــذا مــا يعبــر عنــه باســم إيجــاد 

فرصتــه للتخيــل أو اخليــال )Création and fantasy(، ولكــن ثمــة ثالثــة آراء مختلفــة فــي تفســير 

ــة الالشــعورية، وهــي  ــول املكبوت ــق املي ــرى أحدهــا أنهــا تطل ــث ي ــل هــذه البرامــج؛ حي ــدة مث فائ

ميــول ورغبــات فــي معظمهــا غيــر اجتماعيــة، وعلــى ذلــك فهــي متثــل النزعــة غيــر االجتماعيــة فــي 

اإلنســان. فاملشــاهد يتأثــر مبــا يــرى فــي الفيلــم أو الروايــة مــن آراء خياليــة وحــوادث ال تتفــق مــع 

عالــم الواقــع، وهــو إذ يحــاول الفــرار أو الهــروب مــن هــذا إمنــا ينتهــي بــه األمــر عندمــا يعــود 

إلــى عالــم الواقــع، إلــى فشــله فــي معاجلــة مســائل هــذا العالــم ألنــه يتعــود علــى معاجلــة املســائل 

بالــروح نفســها، أي بــروح خياليــة غيــر واقعيــة؛ ممــا يبعــده عــن األســلوب الصحيــح فــي معاجلــة 

املشــاكل الواقعيــة")٣٣(.

4- الجانب التربوي:

ال شــك أن للتلفزيــون آثــارًا إيجابيــة فــي العلــم والتثقيــف والتربيــة، ولعــل اســتخداماته كثيــرة 

فــي هــذه املجــاالت. إال أن بعــض الباحثــن يــرى أن مــا يقــدم فــي التلفزيــون لــه ســلبيات:

الســيما علــى القــراءة واالطــالع؛ فقــد نقصــت ســاعات القــراءة علــى العمــوم، بحيــث أجــرى 

كوفــن )Coffin( فــي أمريــكا )لــوجن أيالنــد Long Island( بحثــًا ســنة ١9٤8، فوجــد أن مقتنــي 

ــون  ــن ال يقتن ــراد الذي ــا األف ــط، بينم ــي املتوس ــبوعّيًا ف ــاعة أس ــرءون إال ١8 س ــون ال يق التلفزي
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يقــرءون 2١ ســاعة. كمــا وجــد زوبــا ورملــز فــي مدينــة نيويــورك فــي العقــد الســادس مــن القــرن 

املاضــي أن ٤9٪ مــن املقتنــن يؤكــدون أنهــم قــد أوقفــوا قــراءة الكتــب)٣٤(.

أمــا بالنســبة إلــى التلفزيــون واللغــة، فيمكــن القــول إن املكانــة املركزيــة التــي يحتلهــا 

التلفزيــون فــي األســرة املعاصــرة تســببت فــي تنامــي تأثيــر البرامــج الســمعية البصريــة علــى لغــة 

اجلمهــور بصفــة عامــة، واجلمهــور الناشــئ علــى اخلصــوص، والبــد مــن اإلقــرار بأنــه علــى الرغــم 

مــن احلفــاظ النســبي علــى تراثنــا اللغــــــوي بالوســائل الســمعية البصريــة، فــإن تشــكل بعــــــض 

ل مصــدرًا لتــداول األلفــاظ البذيئــة أو الســخرية  البرامــج املنتجــة مـــــحلّيًا أو خــارج املغــرب، تشــكِّ

بشــكل مباشــر أو اإلهانــات الكالميــة، أو التهديــد، دون مراعــاة صفــات احلساســية والهشاشــة 

والبــراءة التــي يتصــف بهــا األطفــال)٣٥(.

ويجــد بعــض الباحثــن أن التلفزيــون قــد يكــون" واحــدًا مــن العوامــل املؤثــرة فــي تأخــر تكون 

اللغــة واضطــراب منوهــا عنــد الطفــل. فهــو ليــس مؤهــال، فــي مرحلــة أولــى، لتأمــن إيصــال الكالم 

اآلتــي مــن املعــروض علــى الشاشــة الصغيــرة إلــى مســمع الطفــل؛ وذلــك بفعــل تعــدد األشــخاص 

املتحاوريــن فــي املشــاهد، والســرعة النســبية التــي جتــرى فيهــا احلــوارات. وهــو ليــس مؤهــاًل 

فــي مرحلــة ثانيــة، لتثبيــت اللغــة ومنوهــا وتطورهــا؛ ألن احملادثــة املطلوبــة، أي احلــوار بــن مــن 

يظهــر متكلمــًا علــى الشاشــة الصغيــرة والطفــل غيــر ممكنــة عملّيــًا. وهــذا اجلانــب يتحــول إلــى 

ســلبية هدامــة مؤثــرة فــي جتمــع أســباب تأخــر االنطــالق فــي النطــق، إذا مــا أخذنــا فــي االعتبــار 

إكثــار األطفــال مــن التســمر أمــام الشاشــة الصغيــرة، وانقطاعهــم عــن املشــاركة فــي أحاديــث 

اآلخريــن")٣٦(.

وعندمــا ننطلــق نحــو األغانــي العربيــة ولغتهــا، نــرى ذلــك املســتوى الهابــط لغــة ومضمونــًا، 

فقــد "أكــد العالــم األملانــي أوتــو جــروت)Otto Groth( حقيقــة أن اإلعــالم هــو التعبيــر املوضوعــي 

لعقليــة اجلماهيــر وروحهــا وميولهــا واجتاهاتهــا، وهــو يعتبــر األغانــي واملوســيقى خيــر تعبيــر عــن 

روح األمــة. ومــع ذلــك، فــإن تطبيــق هــذه النظريــة علــى لغــة األغنيــة ومعانيهــا وقيمهــا يــؤدي إلــى 

دق ناقــوس اخلطــر بالنســبة إلــى مــا يحــدث ألطفالنــا مــن آثــار ضــارة، علمــا أن األغانــي بطبيعتها 

قابلــة للتكــرار مــرات عديــدة")٣٧(.

أمــا بالنســبة إلــى اإلشــهار، فتتجســد خصوصيتــه فــي املجتمعــات االســتهالكية فــي اعتماده 

علــى اإلبــداع واجلماليــة واإلغــراء وآخــر صيحــات املوضــة؛ وبالتالــي فــإن تأثيــره علــى اجلمهــور 

الناشــئ بالــغ التعقيــد. وتكمــن خطــورة األمــر فــي حتويــل األطفــال واملراهقــن إلــى هــدف جتاري، 
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وباألخــص فــي األســر العصريــة باالســتناد، عمومــًا، إلــى قابليتهــم للتصديــق وقدرتهــم احملــدودة 

علــى التمييــز وكــذا تأثيرهــم احملتمــل علــى اخليــارات االســتهالكية آلبائهــم، إضافــة إلــى ذلــك، 

يحمــل اإلشــهار الســمعي البصــري فــي طياتــه، عــالوة علــى الدعايــة للمنتــوج، رســائل متعلقــة 

ــد  ــي هــي قي ــى نفســية الناشــئن الت ــق عل ــر والســلوك ممــا ينعكــس بعم ــش والتفكي ــط العي بنم

التشــكل)٣8(. فكيــف نلــوم أطفالنــا إذا اجتهــوا نحــو املبالغــة والتهويــل وهــم يشــاهدون إعالنــات 

كاذبــة عــن احلبــوب املقويــة واملشــروبات التــي جتعــل عضالتهــم مفتولــة كاألبطــال، والعقاقيــر التي 

تعالــج الروماتيــزم والســعال وآالم املعــدة واألســنان فــي وقــت واحــد وبجرعــة واحــدة؟ فــإذا أتينــا 

إلــى مســاحيق التجميــل، وجدنــا أن التلفزيــون يجعــل منهــا أســرارًا رهيبــة تكمــن فيهــا أســباب 

النجــاح فــي احلــب والغــرام والهيــام، فضــاًل عــن الكتــب التــي تعلمــك اللغــة األجنبيــة فــي ســتة 

أيــام ومــن دون معلــم")٣9(.

ممــا ال شــك فيــه أن هنــاك جوانــب متعــددة ســلبية أخــرى للتلفزيــون، وباملقابــل هنــاك 

إيجابيــات، لكننــا جنــد وبشــكل عــام "أن للتلفزيــون تأثيــرًا إيجابّيــًا وآخــر ســلبّيًا علــى منــو الطفــل 

وشــخصيته، وأن تأثيــره الســلبي ثابــت ينبغــي أال نقلــل مــن خطــره أو نهــون مــن أمــره، وأن تركيــز 

ــا  ــة. ولعــل مــن واجبن ــة واألدبي ــم الفني ــى العنــف واجلنــس والرعــب تتنافــى مــع القي برامجــه عل

التربــوي حمايــة أطفالنــا مــن هــذه األضــرار، خصوصــًا أننــا ال جنــد أعــذارًا مــن خــالل مــا يقدمــه 

جتــار اإلعــالم، كالزعــم بــأن أفــالم العنــف واجلنــس تــؤدي إلــى التنفيــس عــن املشــاعر املكبوتــة أو 

تبريرهــا بأنهــا مجــرد ترفيــه...")٤0(.

ــرات  ــام بدراســة تأثي ــف االهتم ــوم تكثي ــة الي ــات املعرفي ــد الواجب ــن أوك ــون م ــد يك ــك ق لذل

اإلعــالم عامــة والتلفــزة خصوصــًا علــى األطفــال والشــباب، مــن حيــث بنــاء القيــم واملرجعيــات 

وحتديــد الهويــة الفرديــة واجلماعية.فاإلعــالم متســلط علــى حيــاة األفــراد، وحتــى علــى حرياتهــم 

ــي  ــدًا، ف ــد يكــون مفي ــه ق ــدم أيضــًا. ولعل ــى اله ــى عل ــاء وحت ــى إعــادة التشــكيل والبن ــادر عل وق

هــذا اإلطــار، اعتمــاد مقاربــات علــم اجتمــاع االتصــال لفهــم مختلــف أبعــاد التأثيــرات النفســية 

ــا ال نتلمــس  ــا، إال أنن ــة وتناقضاته ــة العومل ــات مرحل ــة. وهــو أمــر مشــروع لفهــم مفارق والثقافي

كثيــرًا احليــرة العربيــة إزاء العوملــة وتأثيراتهــا احملتملــة علــى الشــباب العربــي. فاملتتبــع لبرامــج 

القنــوات التلفزيــة العربيــة ال يــكاد يلمــس هــذه احليــرة املشــروعة؛ فهــي إمــا غائبــة وإمــا مغيبة. في 

حــن أنــه مــن الضــروري إرســاء حــوار وطنــي فــي كل قطــر عربــي حــول عالقــة الشــباب بالتلفــزة 

ــة علــى تصوراتهــم وســلوكياتهم.إن مــا نســجله، فــي هــذا الســياق، أن هــذا  وتأثيراتهــا احملتمل
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املوضــوع لــم يتمتــع مبــا فيــه الكفايــة مــن احلــوار الوطني، ومــن االهتمــام العلمي، باعتمــاد تقنيات 

ومقاربــات علــم اجتمــاع االتصــال التــي ميكــن اعتبارهــا علــى درجــة مــن األهميــة العلميــة فــي 

حتليــل مســتويات هــذه اإلشــكالية التــي ســتظّل، بحكــم التطــورات اإلعالميــة املتالحقــة ومــا يترتــب 

عنهــا مــن حتســن مســتمر جلــودة الصــورة والصــوت بكفــاءة عاليــة، مطروحــة للنقــاش والتفكيــر 

اجلــاد فــي الســبل القمينــة بتعزيــز مناعــة األطفــال وتقويــة قدرتهــم علــى التعامــل اإليجابــي مــع 

مختلــف مضامــن ورســائل اإلعــالم الســمعي البصــري)٤١(. 
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هالــة العمــران، "الشــباب العربــي فــي اخلليــج ومؤثــرات أجهــزة اإلعــالم احلديثة:البحريــن منوذجــًا"، مكتــب . 2٥

.8٤ ص   ،١98٣ املنامــة،  اخلليجيــة،  بالــدول  العمــل  وزراء  املتابعة،مجلــس 
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دون اعتبــار خلصائــص األفــراد النفســية واالجتماعيــة واملعرفية،ولــم تلبــث هــذه النظريــة أن اندثــرت بعــد أن تطــورت 
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قراءة يف مفردات فنون أسست أجيااًل

أ. عبــادة تقــال *

منذ مّدة قصيرة، قمت بإعداد مادة إلحدى املجالت العربية عن فنان أميركي، زار معرضه 

مدينة سانت- بيتربورغ الروسية، وقدم جتربة مميزة عن صناعة عالم متكامل من الليجو، عالم 

يحتوي كّل ما يخطر على البال من أشكال وانفعاالت وعالقات.

متابعة  إن  بل  طوياًل،  استمرت  دهشة  أسير  تركتني  ما  وحدها  املعروضات  تلك  تكن  لم 

وأكبر. أجمل  دهشة  في  أدخلني  لالبتكار،  مناسبة  مساحة  لهم  خصصت  الذين  األطفال 

اجتمع األطفال حول الطاولة املليئة مبئات قطع الليجو، متعددة األحجام واألشكال، تفاعلوا، 

جربوا، وخرجوا بابتكارات مدهشة، جعلت البعض يقول إنهم يستحقون إقامة معرض خاص مبا 

أبدعوه.

كان انهماك األطفال مع قطع الليجو، كافيًا لنسيان كّل ما يحيط بهم، فذاك الذي كان قبل 

دخول املعرض يبكي؛ ألن والدته منعته من استخدام جهازها اخللوي للعب، نسي دموعه، وقرر 

ال  تتشاجر مع شقيقتها، صاحلتها بسرعة، وشكَّ كانت  التي  وتلك  يشبه مدرسته،  بناء  صناعة 

فريقًا، قرر صناعة دمية بفستان أبيض.

العقول اخلضراء من  تلك  يكون مبهرجان طفولي، فرصة الستراحة   كان األمر أشبه ما 

التكنولوجيا، واالنطالق نحو فضاءات تشبههم، وتعبر عن نبضهم احلقيقي، بعيدًا عن  سيطرة 

العصر احلديث. آفات  لهم  الذي سببته وتسببه  الضغط 

ما الذي فعلته التكنولوجيا؟
دون إغفال فوائد التطور التكنولوجي في أي من مجاالت احلياة، فإن نظرة متفحصة حلصيلة 

سنوات من الغزو التكنولوجي لعوالم أطفالنا، تضعنا أمام تغيرات ملموسة، تبدأ من الصفة األكثر 

متييزًا للطفل والطفولة، ونقصد بها اللعب، فنرى تغيرًا كبيرًا في مفهوم اللعب وبالتالي التواصل 

مع اآلخر.

فاللعبة التكنولوجية، التي أصبحت الرفيق شبه الدائم للطفل، تغّيب مستخدمها عما حوله، 

* كاتب ومخرج سوري.
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تلتهم ساعات يومه، وال تترك مجااًل ألي نشاط آخر.

وكلما استنفدت إحدى األلعاب أغراضها، خرجت علينا الشركات بألعاب أكثر شراسة وقدرة 

على صرف أنظار أطفالنا عن أي شيء سواها.

ونتيجة طبيعية لهذا الغرق في أحضان اللعبة، نسَي أطفالنا شكل التواصل وجهًا لوجه، 

املفتقد ألي إحساس. الكتابي  بالتواصل  واكتفوا 

تتسابق  الهوائية  دراجاتنا  بينما  وكلماتنا،  صيحاتنا  جيلنا،  لنتذكر  الصورة  هذه  تدفعنا 

قرب منازلنا مع أوالد اجليران، وتلك الساعات التي منضيها في الساحات القريبة من بيوتنا، 

نركل الكرات، ونخترع املسابقات، ووحدها صرخات األهل كانت تنبهنا؛ كي ننهي رحلة اللعب، 

للنوم. تناول وجبة العشاء واالستعداد  ونغتسل، قبل 

حتى داخل بيوتنا، كانت الهواتف األرضية بكل حميميتها، وسيلتنا للسؤال عن وظيفة يوم 

الغد، حتضيراتنا لالمتحانات، أو خططنا ملواجهة فريق كرة القدم في احلي املجاور.

كأني بنا خسرنا فن احلوار، ذلك العالم الواسع الذي يفتح عندما يتجادل أطفالنا في كل 

شيء، فيؤكدون عافيتهم، وحيوية أرواحهم، وخصب أفكارهم وعواملهم.

و كأن املدارس أيضًا ال تلعب دورها في هذا املجال، وال تفكر في تخصيص ولو جزءًا بسيطًا 

من اليوم املدرسي للحوار؛ علّنا ننجح في إعادة أطفالنا إلى األشياء اجلميلة التي عشناها، جذبهم 

إلى عواملنا عبر حديث رشيق، يكشف لهم عن عالم مختلف، كانت فيه فسحة ألشياء كثيرة غير 

عواملهم الرقمية، وفضائهم التكنولوجي. 

وكي ال نظن أننا نحن الكبار في مأمن من مضار التكنولوجيا، يكفي أن نذكر أنه بعد سنوات 

من استخدام الهواتف احلديثة، صار يصعب على الكثيرين منا تذكر أرقام الهواتف، مع أن عقلنا 

كان يخزن الكثير منها يومًا ما.

التي كانت في يوم من األيام ملح طفولتنا،  الفنون والنشاطات  نستعرض هنا بعضًا من 

لكن أطفالنا خسروا الكثير منها، وواجبنا ومحبتنا لهم يحتمان علينا الوقوف إلى جانبهم بغية 

استعادة ما ضاع، وحفظ ودعم ما تبقى.

فن الرسم: لوحات طفولتنا األصدق
لم تكن رسومات طفولتنا يومًا، مجرد خطوط تخطها أناملنا، لتمأل ساعات اليوم الطويلة، 

بواحد من أكثر الفنون هدوءًا وإراحة للنفس، وبعدًا عن إزعاج اآلخرين، بل كانت تلك الرسومات، 

تعبيرًا حقيقّيًا عن كل ما عشناه من مشاعر مختلطة في تلك الفترة من حياتنا.
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كانت رسائلنا إلى اآلخرين، ضحكاتنا، أمنياتنا وهواجسنا، وكما أثبتت الدراسات النفسية، 

فرسوم األطفال، حتمل دالئل كبيرة ليس فقط عن شخصياتهم، بل همومهم ومشاكلهم أيضًا، وكّل 

لون من األلوان التي يستعملها الطفل، محّمل بدالالت تعكس ما ميور في داخله.

عندما نستعيد حضور فن الرسم في حياتنا، نتذكر بكثير من احلميمية أن أجيالنا كانت 

ترسم في كّل األوقات، وكانت كل األوراق صاحلة الحتضان إبداعاتنا الصغيرة.

وجاذبية،  حيوية  أكثر  الرسم  يجعل  ما  مرة  كل  في  مخترعن  الوقت،  نعبأ مبرور  نكن  لم 

فمن مسابقة نتوج في نهايتها أحدنا بلقب الرسام األول، إلى معرض فني منأل به جدران إحدى 

الغرف، بعد ساعات من التنافس. دون أن ننسى جتسيد شخصيات حكايات اجلدة على الورق، 

حسب ما يقرره خيالنا، ونظرتنا إلى الكون. 

كان الرسم في كثير من األوقات، لغة تواصلنا مع اآلخرين، ورسائلنا لهم، فمن منا ال يتذكر 

كيف كان يحمل رسمه املنجز ليريه للكبار، مستعّدًا لشرح مطول عن كل خط فيه، وكل لون من 

ألوانه، مستاء إن لم يجد من لديه االستعداد ملناقشته في ذلك الرسم، مكتفيًا بكلمات، من مثل: 

حلو، الله يعطيك العافية، وغيرهما؟

أجيالنا، رسمت حتى على اجلدران، وحتّملنا كل املالحظات القاسية من أهلنا ومعلمينا، ولم 

نقتنع يومًا أن اجلدران دفاتر املجانن، بل رأيناها مساحات لشغفنا وحبنا، وحلمنا بدفاتر رسم 

مبساحة تلك اجلدران، إن لم تكن أكبر.

الرسم مفتاح للخيال، واخليال نافذة على كل شيء، ألم يقل ألبرت آنيشتن: إن اخليال يلزمنا 

أكثر مما تلزمنا املعرفة؟

أين أطفالنا اليوم من فن الرسم الساحر؟ وهل بدأت مساحات حضوره، تتقلص في حياتهم 

حلساب متع وتساٍل، ال ميكنها أن متتلك املفاتيح املدهشة، التي ميتلكها هذا الفن األخاذ؟

لآلسف، هذا ما يحصل، ولكننا ال نظن أنه من الصعوبة إعادة جذب أطفالنا نحو فن الرسم، 

ولكن املهم أن نبدأ بذلك، ونؤمن بالدور الذي يلعبه هذا الفن في تنشئة األجيال تنشئة صحية 

وصحيحة.

التي  األشياء  أكثر  لرسم  وندعوهم  واأللوان،  باألوراق  أن منأل حياتهم  فعله  علينا  ما  كل 

يحبونها، ولندخل معهم في مسابقة، وإن استمروا في جتاهلنا، فلنرسم نحن، آباء وأمهات، ولنقم 

املسابقات فيما بيننا، ومع تعليقاتهم اللطيفة على رسومنا، ستبدأ حماسة الرسم بالعودة والتألق، 

وسيحظى أطفالنا بفرصة الدخول في العوالم التي أدهشتنا يومًا. 
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فن العرائس: قلوبنا التي تتحرك مع الدمى
العرائس  لفن  عشقها  لكن  عمرها،  من  عشرة  السابعة  ماريا،  الروسّية  الفتاة  تتجاوز  لم 

يتجاوز كل وصف، وهو ما دفعها لتترك مدينتها الصغيرة، وتأتي لدراسة اإلخراج املتعلق بالدمى 

في املعهد الروسي لفنون األداء، في مدينة سانت- بيتربورغ الروسية.

كان نشاطها واستعدادها للعمل طيلة اليوم، يدفعان الكثيرين لسؤالها عن السّر وراء عشقها 

للعرائس، ودراستها لهذا االختصاص، برغم إجماع كل من يعرفها، أنها متتلك حضورًا وموهبة، 

كفيلْن بجعلها واحدة من أهم املمثالت، فيما لو قررت دراسة فن التمثيل في املعهد.

كانت ترسم ابتسامتها الكبيرة، مؤكدة أن القصة كلها تتعلق بطفولتها، وحتديدًا عندما زارت 

فرقة من مسرح العرائس مدينتها الصغيرة، وقدمت عروضها على مدى ثالثة أيام، ولم يبَق طفل 

في املدينة، إال وذهب ليحضر تلك املتعة اخلاصة.

في ذلك اليوم قررت ماريا أن تعمل في مسرح العرائس، وأن تهدي أطفال مدينتها مسرحًا، 

يقدم لهم العروض باستمرار، بحيث ال يضطرون النتظار مسارح تأتي في جوالت سريعة، وغير 

منتظمة،" حتى هذه اللحظة، أعيش األحاسيس ذاتها التي عشتها وأنا في السادسة من عمري، 

عندما زار مسرح العرائس مدينتنا. أرى العرائس كائنات حقيقية من حلم ودم وأحالم وأحزان، 

أبكي حلزنهم، وأشاركهم أفراحهم. أحلم أن يكون لدى كل طفل مسرح عرائسه الصغير، شاشة 

ودميتان ترويان حكاية ما، ويتبادل األطفال حكايات عرائسهم وحكاياتهم."

تقول ماريا بكثير من الصدق واالتقاد، مع هاجس حقيقي لتقدمي اجلديد واملميز في هذا 

الدمى، صناعتها، تطويرها، رسم  الدراسي بتحضير  اليوم  تراها مشغولة طوال  لذلك  املجال؛ 

أدوار جديدة لها، مع فريق عمل يشاطرها احلماس والهدف، مما يؤكد أن فن العرائس بخير 

مادام اجليل اجلديد بكّل هذا احلماس واحليوية واالجتهاد. 

يعيدنا األمر إلى ذكريات طفولتنا مع مسرح العرائس، من املرة األولى التي فوجئت فيها 

طفولتنا بكائنات قماشية تتكلم وتضحك، وتعيش ما نعيشه في بيوتنا ورياض أطفالنا، إلى أن 

أصبحنا طالبًا في املدرسة، وقصدنا مسرحًا كبيرًا، لنحضر عروض العرائس لفرقة يديرها ممثل 

كوميدي معروف.

نتذكر أننا كنا نتفاعل مع العرائس بكل حواسنا، نطلق لصرخاتنا العنان إن تعرضت إحدى 

العرائس خلطر ما، ونلهب أكفنا بالتصفيق، إن جنحت إحداها في حتقيق ما تصبو إليه، وطوال 

الوقت عيوننا مشغولة، تتنقل بسرعة الضوء؛ كي ال تفوت تفصياًل من املشهد املجّسد أمامها.
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هذا الفن الساحر، الكفيل بإثارة مشاعرنا، وحتريض خيالنا، والقادر على جذب الكبار كما 

الصغار، أين هو اليوم، في عالم أطفالنا العرب؟

بعض  بها  يقوم  وحتريكها،  الدمى  لصناعة  كوادر  إعداد  بورشات  آلخر  وقت  من  نسمع 

االختصاصين في أكثر من دولة عربية، ونثني على ذلك كثيرًا، ولكن نتمنى أن يتمَّ إشراك الطفل 

في هذه اللعبة، طفل اليوم الذي يجب أاّل يخسر متعة هذا الفن بأي شكل من األشكال، بل أن 

يساهم فيه من ألفه إلى يائه، يتعلم كيف تصنع الدمية، وحتّرك وتتكلم.

وال نبدو مبالغن إن امتدَّ طموحنا ليكون لكل صف مدرسي دميته اخلاصة، يصنعها طالبه، 

وينافسون بها بقية الصفوف، وأن تتحول هذه الدمية إلى مشارك أساسي في الصف، ينشد 

تفاعلهم  يزيد في  الصعبة؛ مما  الدروس  الطالب، ويستظهر معهم  األناشيد بشكل جماعي مع 

وحماسهم، ويسّهل عليهم جتاوز الكثير من املشكالت الدراسية.

هي أمنيات نبثها؛ كي ال نخسر فّنًا، نؤمن بقدرته الكبيرة على تنقية عقول أطفالنا من سموم 

ألعاب التكنولوجيا، والسفر بهم إلى عالم الضحكة احلقيقية، والكلمة الطيبة، واحلس الطازج. 

برامج األطفال املرتكزة على روائع األدب العاملي :
تفاخر أجيال السبعينيات والثمانينيات في وطننا العربي، بأنها كبرت مع برامج أطفال ذات 

نكهة خاصة، ارتقت بذائقتها، وتركت عميق األثر فيها؛ بحيث بقَي أبناء تلك األجيال، برغم مرور 

سنوات كثيرة، يحفظون تفاصيل تلك األعمال، ويعيدون سردها أمام من عاصرها، أو من خسر 

تلك الفرصة الذهبية.

ما ميز تلك األعمال قبل كل شيء، أنها ارتكزت على إنتاجات أدبية رفيعة املستوى، وتوزعت 

األصل  عن  للبحث  منهم  الكثير  ودفعت  متابعيها،  مدارك  فوّسعت  مختلفة،  وثقافات  بيئات  بن 

األدبي لتلك األعمال، بهدف قراءتها، ومقارنتها مبا متَّ تصويره، وعرضه على الشاشة.

أثرت شخصيات تلك األعمال في وجداننا، وحفظنا في ذاكرتنا الكثير من تفاصيلها، ابتداء 

بفلونة، في املسلسل الشهير الذي حمل اسمها، ومفردات تلك املغامرة االستثنائية على أرض 

اجلزيرة مع عائلتها الكبيرة، عائلة روبنسون كروزو، لنعرف فيما بعد أن العمل مستند إلى رواية 

التحية  له  نوجه  أن  إال  رودولف ويس، فال منلك  للكاتب جوهان  السويسرية"،  روبنسون  "عائلة 

والشكر على عمله املبدع، الذي أغنى طفولتنا، وحلّق بها إلى أوسع اآلفاق.

وال يقّل مسلسل هايدي متعة عن مسلسل فلونة، فهايدي ضحكة اجلبال الطيبة، بطلة تلك 
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الصحبة الرائعة مع الفتى بيتر، ويوميات العالقة املختلفة مع اجلد القاسي، الذي أحدثت هايدي 

بعذوبتها وبساطتها، تبدالت كبيرة في عالقاته مع اآلخرين. 

أنواع  لكل  وحتريكها  الصافية،  احملبة  تأثير  وفهمنا  وطيبتها،  هايدي  رقة  من  تعلمنا  كم 

القلوب.

هايدي أيضًا، أطلت على طفولتنا من عوالم األدب، ففي عام ١880 نشرت املؤلفة السويسرية 

يوهانا شبيري، رواية عن حياة بنت اسمها هايدي، تعيش مع جدها في جبال األلب السويسرية. 

وهي تعّد واحدة من أهم روايات األدب السويسري.

 متَّ حتويل الرواية إلى مسلسل رسوم متحركة، على يد اليابانين في عام ١9٧٤.

مسلسل آخر، كنا نستعجل إنهاء واجباتنا املدرسية؛ كي نتابع تطورات أحداثه الدراماتيكية، 

وهو مسلسل أوسكار، الياباني كتابة وإخراجًا، والعاملي في شّد وجذب املالين إلى تلك احلكاية 

اخلاصة، بكل تقلباتها وتشويقها.

مسلسل رميي، املنتج في عام ١9٧٧، مأخوذ هو اآلخر، عن رواية عاملية، تدعى "من دون 

عائلة"، للكاتب الفرنسي هيكتور مالو.

ال ميكننا أن ننسى حجم التعاطف الذي خلقه هذا العمل في نفوسنا جتاه رميي وعذاباته. 

كانت طفولتنا تسير معه جنبًا إلى جنب، تشعر بآالمه وتتذوق طعم أفراحه الصغيرة. حفظنا 

أسماء حيواناته األليفة، وأطلقناها على حيواناتنا، وما زلنا نفعل هذا بعد مرور كل تلك السنوات.

ستيفنسون،  لويس  روبرت  اإلسكتلندي  للكاتب  رواية  عن  املأخوذ  الكنز،  جزيرة  مسلسل 

مسئول عن ذلك الشغف باالكتشاف الذي زرعه في داخل أجيال، بقيت حتفظ عبارات أبطاله، 

حتى وجهات نظر القرصان سيلفر، وهو يكلّم ببغاءه املشرف على املوت مؤكدًا أنه لم يعهده هكذا، 

ويدفعه للمحاولة فال استسالم في احلياة حتى آخر حلظة.

وعبارات كلير، منافس سيلفر، عندما خاض حربًا دفاعًا عن وطنه، وفي اللحظة التي أدرك 

فيها أنه ميت ال محالة، لم يفكر إال في سيلفر، غرميه الذي يحترمه، ويقّدر فيه شجاعته وجرأته، 

فقال :" ما الذي كنت ستفعله، لو كنت مكاني يا سيلفر؟"

نحن أبناء دراما أطفال من هذه النوعية، دراما بكل ما حتمله الكلمة من مفهوم الصراع 

األخرى. والشخصيات  الشخصيات، وعالقتها مع احمليط  وتطور  والشخصية واحلدث، 

أبناء اجليل الذي تربى على برامج  كّل هذا ساهم في بناء ذائقة مختلفة، افتقدها معظم 

احلياة. ونبض  الروح  إلى  تفتقد  أطفال 
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و ال ميكننا هنا إال أن نهمس في أذن من ميلك إمكانية وقرار صناعة برامج عربية ألطفالنا؛ 

كي يقترب من روح هؤالء األطفال ونبضهم، ويعلي من قيمة العوالم واملبادئ التي بتنا نخاف 

فقدانها.

ألعاب أطفال يف مهب النسيان، وخطر االنقراض:
اللعب فن وحياة في الدرجة األولى، وكما تردد أمي دائمًا أن الطفل الذي ال يلعب، يخسر 

فرصته في أن يكبر.

من املؤكد أن الطفل الذي ال تدخل عامله، وتساهم في منوه العقلي والروحي، ألعاب حّية، 

لم يعرف  إنساني طبيعي، هو طفل  تناغم وتواصل  فيها اآلخرون في  بالروح، ويشاركه  تضج 

طفولته، وكأنه ما مّر بسحر حلظاتها، وفرادة تكوينها، بل ميكننا القول إنه ارتكب إثمًا كبيرًا في 

حق تلك الطفولة، وقبل أن نحّمله الذنب، نهمس في أذن أهله واملشرفن عليه؛ كي يحاولوا إعادته 

إلى جادة الطفولة احلّقة، إلى زمن كان األطفال فيه يصنعون ألعابهم، قبل أن تبدأ تلك األلعاب 

بصناعة مشاكلهم ومشاكلنا.

نستعرض هنا بعضًا من األلعاب التي عرفتها بعض األجيال جيدًا، وترّبت على إيقاعها، 

ونتمنى أن نساهم جميعًا في إحيائها، وإعادتها إلى يوميات أطفالنا؛ ملا اتسمت به من صدق 

وطفولة. وبساطة 

إحدى تلك األلعاب، تعددت أسماؤها، واختلفت بن دول وطننا العربي الكبير، لكن متعتها 

كانت واحدة، وسحرها وأثرها، لم يفارقا من عرفها يومًا. 

إنها الطّميمة في سوريا، الطّماية في األردن، االستغّماية في مصر، املغبى أو الغميمة في 

السعودية، والغّميضة في لبنان وفلسطن والكويت واملغرب، لعبة نشرت الفرح في قلوب أجيال، 

علمت الصغار العّد، واجلري الرياضي املستقبل، وأطلقت أصواتنا مع سيقاننا في تناغم مذهل، 

كان كفياًل بتفريغ كل الطاقات التي نختزنها، وصّبها على اجلدار الذي بدأ أحدنا منه العّد، إيذانًا 

ببدء رحلة بحثنا عن أماكن لالختباء، لم تخطر على بال أحد من قبل.

متعة أخرى كنا نعيشها بشكل يومي، مع خمسة أحجار، كنا نحرص على انتقائها بعناية، 

االستمتاع،  درجات  أقصى  إلى  مستمتعن  اليومية،  مبارياتنا  ونبدأ  بتنظيفها،  نقوم  ثم  ومن 

الكهربائي  التيار  بانقطاع  مبالن  أمام من يجهلها، غير  اللعبة  لتلك  وإتقاننا  مظهرين مهاراتنا 

اختلطت  إن  غيرها  عن  منيزها  كنا  التي  بأحجارنا  مكتفن  األزمنة،  تلك  في  طويلة  لساعات 
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إليها.  بإيصالنا  كفيلة  روائحها  فإن  وألوانها،  أشكالها  عن  تهنا  إن  أننا  متأكدين  األحجار، 

 وحدها الكرات الزجاجية، بألوانها املتعددة، املتمازجة بطريقة سحرية، كانت تعادل متعة 

تلك األحجار، وتتفوق عليها أحيانًا بسبب كثرة األلعاب التي توفرها، والعدد األكبر من املشاركن 

في عقد ذلك املهرجان الطفولي الصاخب.

كانت تلك الكرات الزجاجية كنوزنا، لم نستطع التخلي عنها، برغم كل تنبيهات األهل من 

اقتراب من هم أصغر عمرًا منا خشية ابتالعها. 

أما لو حتدثنا عن الدمى، سواء تلك التي صنعها الصبية أو الفتيات، فإن ذكريات كثيرة 

تنهض من غيبتها، لتذكرنا أننا كنا نلعب مع دمى حقيقية، تنسينا املنع من مغادرة املنزل في 

بعض األوقات، دمى صنعنا الكثير منها بأيدينا الصغيرة، وحتّملنا الفشل في كثير من األحيان، 

حتى رأيناها حية في أحضاننا، كنا نترجى أمهاتنا من أجل قطعة قماش أو زر خرج من اخلدمة، 

لكنه ينفع عينًا أو فمًا لدميتنا القادمة.

رسمت  التي  فهي  طفولتنا،  ألعاب  في صناعة  كبير  دور  لها  كان  الطباشير،  ألواح  حتى 

على األرض مربعات، خلقنا منها عشرات األلعاب، التي شغلتنا لساعات، ودفعتنا دائمًا للتفكير 

تعلمناه.  والتعلم من اآلخرين، وتطوير ما  واالبتكار، 

خالصة القول إن ألعاب األطفال مكّون أساسي لشخصية الطفل، وإن غياب الكثير منها 

ملصلحة ألعاب إلكترونية، مسئول عن افتقار أطفالنا للخيال، وروح املشاركة، ومتعة التعلم من 

وتعليمه. اآلخر 

حكايات األطفال، السحر الذي نخشى غيابه:
نحن شعب حكايات، دائمًا ما نسمع من يصف شعوبنا العربية بهذه الصفة املدهشة، التي 

يثبت تاريخنا وثقافتنا إلى أي درجة ننتمي فعاًل إلى هذا التوصيف، ونستمر جياًل بعد جيل في 

عشقنا للحكاية، ابتداء من مجالسنا الصغيرة وسهراتنا املنزلية، مرورًا بكتبنا املدرسية، وأعمالنا 

املسرحية والفنية عمومًا. 

النََّفس احلكائي، هو ما تربت عليه أجيال متعددة من األطفال، وتكّفلت اجلدات على  هذا 

اختالف البيئات والثقافات، في لعب دور الراوي القادر على جذب املستمع بطريقة تشويقية، تعجز 

عنها أكثر األعمال الدرامية حبكة وتشويقًا.

قصص كثيرة ندين جلداتنا بفرصة سماعها قبل أن نراها في سنوات شبابنا مجّسدة في 
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أعمال درامية، من مثل األميرة اخلضراء، وسيرة الزير سالم، وتغريبة بني هالل، وغيرها الكثير 

من القصص املمتعة، وعندما كنا منّل من النََّفس التاريخي، ونطالب جداتنا بحكايات معاصرة، 

كان الراوي/اجلدة، يلبس ثوب املعاصرة، وينقلنا إلى عالم حكايات، تلتقط تفاصيل يومنا املعيش، 

وتفاجئنا مبعرفتها بأدق تفاصيلنا وأحالمنا، ونبشها ألسرار، كنا نظنها في مأمن وحرز أمن، 

فنزداد تعلقًا باحلكاية وراويها، ونطالب باملزيد، مغالبن نعاسنا، وحاملن جرعة كبيرة من اخليال، 

ندعم بها أحالمنا القادمة.

أين نحن من هذا كله اليوم؟
هل جّدات هذه األيام، بال مخزون حكائي، يروين به ظمأ األحفاد؟

في نظرة متفحصة إلى الكثير من األسر احمليطة بي، الحظت أن اجلدات نادرًا ما يقمن 

الوقت  وعدم وجود  احلياة،  إيقاع  تغير  بسبب  أحفادهن؛ رمبا  في حياة  راوي احلكايات  بدور 

الكافي لديهن، أو بسبب شعورهن أن احلفيد مشغول بعوالم أخرى أكثر تشويقًا وإثارة، وال ميكن 

حلكاياتهن سحبه منه.

مهما كانت األسباب، فمن واجب األبوين واجلدات إعادة الطفل إلى عالم احلكاية، ومحاولة 

عصرنة األمر؛ بحيث ميكن متثيل احلكاية أمامه، أو ربطها بأي شكل من احلركة واألصوات على 

أقل تقدير.

حتى القصص املطبوعة، يجب مشاركة الطفل في قراء تها، ومنحه دور البطل فيها، وحتفيز 

مخيلته ليسافر مع القصة في عوالم مختلفة.

وال ميكننا هنا أن نغفل دور املدرسة، فما الذي مينع من تخصيص حصة أسبوعية، يشغلها 

التالميذ بسرد قصص تولد في حلظتها، متعاونن فيما بينهم، ومبساندة من املعلمة، وميكن تطوير 

األمر لنكون أمام منافسة بن الصفوف؛ بهدف الوصول إلى القصة األفضل، ورمبا متثيلها الحقًا، 

وطبعها وتوزيعها؟

هي أفكار عن فنون طفولتنا، تلك الفنون التي أسست أجيااًل بكاملها، ونخشى زوالها في 

زحمة عالم متسارع، يسعى لتحويلنا جميعًا، كبارًا وصغارًا، إلى مجرد أزرار في لوح تكنولوجي 

كبير.

كلنا أمل في أن الغيرية على أطفالنا، ستجمعنا يدًا واحدة في سبيل مدهم بطفولة، يستحقون 

غناها ومتيزها.
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الدعم املؤسسي ألدب الطفل
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

أ. محمد حمدان بن جرش *

مقدمة:
يعرف علماء التربية وعلم النفس الطفولة بأنها الفترة التي تبدأ بلحظة امليالد، وتستمّر حتى 

يصبح الطفل ناضجًا، وتستمر إلى ما دون الثماني عشرة سنة، وفى هذه الفترة يحتاج الطفل 

إليه من زاد أو ماء أو لباس أو رعاية، ويحميه من كل عدوان  له كل ما يحتاج  إلى من يقدم 

عليه، والسيما في الطفولة املبكرة، وتكون فترة الطفولة عند اإلنسان هي األطول مقارنة ببقية 

املخلوقات، وتعّد مرحلة الطفولة من أهم املراحل التي ميّر بها اإلنسان في حياته؛ فهي الفترة 

تتبلور، وتظهر مالمحها في مستقبل حياة  التي  للشخصية  البذور األولى  فيها وضع  يتّم  التي 

الطفل، وفيها ًيكون فكرة واضحة وسليمة عن نفسه، ومفهومًا محددًا لذاته اجلسمية والنفسية 

واالجتماعية، مبا يساعده على احلياة في املجتمع، وميكنه من التكّيف السليم مع ذاته؛ فالطفولة 

أي  في  املستقبل  وعدة  احلاضر  ثروة  هم  واألطفال  األمة،  مستقبل  لبناء  املأهول  الغرس  هي 

مجتمع يخطط لبناء اإلنسان الذي يعمر األرض، ويدعم بفاعلية وجوده اإلنساني، ويؤكد تواصله 

احلضاري، وهم بهجة احلياة ومتعة النفس)١(. وقد قامت دولة اإلمارات العربية املتحدة بجهود 

كبيرة من أجل رعاية وتنمية الطفل في سن مبكرة، عبر دعم العديد من األنشطة األدبية والثقافية 

واالجتماعية؛ لكي ينشأ الطفل في بيئة واعدة يستطيع من خاللها أن يتميز ويبدع ويبتكر، ويكون 

اإلمارات  دولة  ذلك تسابقت جميع مؤسسات ورموز  للمجتمع. ومن أجل  واعد  مبثابة مستقبل 

العربية املتحدة إلى دعم الطفل واألنشطة األدبية والفنية واالجتماعية والثقافية املوجهة له، ورعاية 

ودعم املؤسسات واملبدعن الذين يهتمون بأدب الطفل، مبا يضمن حدوث تنمية ثقافية وازدهار 

حقيقي نلمسه ونعيشه ونسرد بعض مظاهره في ورقتنا البحثية، التي تتعرض ملفهوم أدب الطفل، 

وأهميته وأهدافه، ودوره في تشجيع اإلبداع وحتقيق التنمية الثقافية، ودور املؤسسات مبختلف 

أنواعها في خلق الفرص ودعم أدب الطفل، وبعض مظاهر ذلك الدعم.

* باحث - اإلمارات.
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1- مفهوم أدب الطفل:
ميِثّل أدب الطفل أهم دعامة من دعائم ثقافة األطفال، وأغزر رافد من روافد نهرها املتدِفّق؛ 

ناتها وقدراتها املختلفة؛  حيث يسهم إسهامًا فّعااًل في بناء الشخصية لدى الطفل، وتنمية مكوِّ

ة؛ تعليمية وتربوية وأخالقية)2(.. إلخ، وميكن تعريف أدب الطفل بأنه  ذلك ملا يؤديه من وظائف جَمّ

والنفسية  االجتماعية  التربية  بها  يقصد  لألطفال  موجهة  لغوية  خبرات  إبداعية حتمل  نصوص 

التخييل،  ومستويات  واللغوية  والفكرية  العلمية  التنمية  عن  فضاًل  واجلمالية،  والفنية  والتربوية 

من خالل تقدمي خبرة لغوية تتناسب مع عمر الطفل ومستواه اإلدراكي بأسلوب جميل ومشوق 

ومناسب )٣(. ويعرف )شارلوت هاك( أدب الطفل بأنه كل ما يقرؤه األطفال أو يسمعونه سواء أكان 

في صورة أشعار أم في صورة قصص خيالية، أم واقعية، وسواء أكان هذا في صورة متثيليات 

ومسرحيات، مرئية أم مسموعة، مناسبة لفهم األطفال وخبراتهم وانفعاالتهم )٤(. 

2- أهمية أدب األطفال:
أهم  أحد  فهو ميثل  للطفل،  االجتماعية  التنشئة  مهّمًا في عملية  دورًا  األطفال  أدب  يؤدى 

حلياته  الالزمة  واملهارات  املطلوبة  اخلبرات  وإكسابه  وأبعادها،  باحلياة  الطفل  لتعريف  السبل 

احلالية واملستقبلية، وهو بأنواعه األدبية املتعددة من القصص واألشعار واملسرحيات، وبوسائله 

القيم  النشء  املختلفة من كتب ومجالت وصحف وأساليب عرض معاصرة، ميكنه أن يبث في 

واملبادئ التي ستمثل النمط الثقافي السائد ومتنحه الهوية الثقافية، وينمى فيهم الوعى االجتماعي 

وروح التعاون واملشاركة الوجدانية لآلخرين، ويشبع لديهم احلاجات األساسية: عقلّيًا وعاطفّيًا 

على احملاكاة  الطفل  تدريب  في  األطفال  أدب  يسهم  كما  وجمالّيًا،  وروحّيًا  ونفسّيًا  واجتماعّيًا 

والقدرة على التخّيل، وهو ما ميثل سّرًا من أسرار جناح حياتنا املعاصرة.

 ويستطيع أدب األطفال املشاركة في اإلعداد للحياة املستقبلية، وذلك بطريقتن؛ األولى: أنه 

يكسبهم املهارات الالزمة للغد. والثانية: أنه ينقلهم زمانّيًا إلى استشراف أفق املستقبل؛ حيث 

مييل األطفال إلى املوضوعات التي تتخذ املستقبل ومعطياته واختراعاته موضوعًا لها. إن هذا 

الوعي باملستقبل هو الذي يولِّد لدى األطفال الطموح واألمل في الغد، وهناك فرق كبير بن أمة 

تدفع أطفالها فقط للتفكير في ماضيها، وبن أمة تسعى بأطفالها للنظر في املستقبل، وقد رأينا 

كيف أن الكثير من سيناريوهات املستقبل قد بّشر بها األدب، وأن الكثير منها قد حتقق حتى على 

املستوى السياسي العاملي، وميكن ألدب األطفال أن يساعدهم على اكتساب كثير من املهارات 
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واملفاهيم  واملبادئ  القيم  وتعليم  اإلنسانية،  واملشاعر  واحلس  الذوق  وترقية  ملستقبلهم  الالزمة 

اإليجابية )٥(. 

لقد كشفت الكثير من الدراسات حول منو الطفل وتطوره املعرفي، أن الطفل يولد ولديه امليل 

الفطري لالكتشاف واالستقصاء والتساؤل والتخمن، ولكن عادة ما يحصل تغيير سلبي في عملية 

التعليم في عمر ثالث أو أربع سنوات، وميكن تسمية هذا التغيير )هدمًا(؛ حيث يتعلم الطفل أن 

يتوقف عن اإلجابات التي تتضمن التخمن واإلبداع عندما تواجه جهوده بالرفض لعدد من املرات، 

وبداًل منها يوجه األسئلة مباشرة إلى الكبار، فهو يتعلم أن اإلجابات ال تعتمد على ما يفكر ويؤمن 

به الطفل، بل على ما يفكر ويؤمن به أحد الوالدين أو املعلم. فالطفل هنا يبدأ بالتصرف بسلبية، 

ويبدأ باالعتماد على سلطة اآلخرين بداًل من االستمرار في التدرب على إيجاد الروابط والتخمن 

واإلبداع، وبداًل من زيادة مهاراته في االكتشاف، والربط، واملقارنة، وربط املعلومات، فإذا لم يكن 

 Fisher,( يعرف اإلجابة الدقيقة، أو لم يكن قد فهم ما رآه بشكل كامل، فإنه ينتظر شرح اآلخرين

2001(. إن بيئة الطفل قد تكون بيئة مساندة تعمل على الكشف عن طاقاته اإلبداعية ورعايتها، 

وقد تكون بيئة غير مساندة، تعمل على جتاهل هذه الطاقات وتدميرها أيضًا، وما نقصده هنا 

إلى  اإلبداعية  التربية  التي تسعى  املجاالت  أحد  واألدب  واملدرسة بشكل خاص،  البيت  بالبيئة 

توجيه الطفل نحوها إذا ما لوحظ وجود ميول أدبية لديه مثل: كتابة القصة والشعر وغيرهما، 

ولألدب تأثير كبير على لغة األطفال وتفكيرهم وسماتهم النفسية والشخصية، ومن األهمية مبكان 

أن يتعرض الطفل منذ الطفولة املبكرة للنماذج األدبية املختلفة؛ لكي يتشكل لديه احلّس والذوق 

األدبي الفني. ففي البداية يسمع الطفل األنشودة والقصة من الوالدين ومعلمة الروضة، وبعد أن 

يتعلم القراءة، يقرأ بنفسه ما يختار من القصص واألناشيد واملجالت وغيرها)٦(. 

3- أهداف أدب األطفال:
األطفال،  بتعليم  صلة  ذات  كثيرة  أهداف  حتقيق  في  كبيرة  بصورة  األطفال  أدب  يسهم 

وإكسابهم كثيرًا من املهارات التي متكنهم من إمتام عمليات التعلم في مجاالته املتعددة بسهولة 

ويسر ،ومن املعلوم أن التعلم ميكن أن يحدث وفق أحد مدخلن :املدخل األول: ويتّم فيه التعلم 

من خالل املواد التعليمية التي تكتب، وتتضمنها الكتب التي تقرر على األطفال أو التالميذ، وذلك 

حينما تتكون لديهم القدرة على القراءة والكتابة، وهذا املدخل يصلح في فترة زمنية أو مرحلة 

ترى،  أو  تسمع  التي  التعليمية  املواد  من خالل  التعلم  فيه  ويتّم  الثاني:  املدخل  معينة،  تعليمية 
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وتتضمنها املواد الشفوية، أو التسجيالت الصوتية، أو األفالم التصويرية، وهذا املدخل يصلح 

بصرف النظر عن الفترة الزمنية، أو املرحلة الدراسية التي يوجد بها الطفل)٧(.

وتتبلور أهداف أدب األطفال بصفة عامة حول العناصر التالية:
التعليم هدف رئيس من أهداف أدب األطفال.  -

تنمية اجلانب املعرفي عند األطفال؛ وذلك بإمدادهم بثروة لغوية هائلة.  -

تنمية التفكير والذاكرة عند األطفال، والقدرة على ربط السبب بالنتيجة.  -

تنمية األحاسيس واملشاعر واملهارات، والذوق الفني عند األطفال.  -

معاجلة بعض العيوب اللفظية واألمراض النفسية عند األطفال مثل التلعثم، والتأتأة، واخلوف،   -

واخلجل من مواجهة اآلخرين.

تخليص األطفال من االنفعاالت الضارة كالعنف بأنواعه، والعدوان وغيرهما من االنفعاالت.  -

تنمية روح النقد الهادف البناء عند الطفل وتنمية قدرته على التمييز بن اجليد والرديء.  -

تعليم األطفال أشياء جديدة تساعد على فهم احلياة والتكّيف معها.  -

تهذيب أخالق األطفال مبا تتضمنه النصوص األدبية من قيم إيجابية ومثل عليا نبيلة مثل:   -

القيم االجتماعية، وتتضمن وحدة اجلماعة، والظرف واللطافة، وقواعد السلوك مثل: التواضع، 

والقيم  والتضحية،  الوطن،  مثل: حرية  الوطنية  والقيم  الطاعة،  العدالة،  الصداقة،  األخالق، 

اخلبرة  وتتضمن  الترويحية  والقيم  والصحة،  النشاط  والراحة،  الطعام،  مثل  اجلسمانية، 

واملرح. واجلمال،  اإلثارة،  مثل:  اجلديدة، 

تنمية خيال الطفل وتربية ذوقه وتوجيهه للتعليم وتنمية قدرته التعبيرية وتعويده الطالقة في   -

احلديث.

- الشعور باملتعة والراحة واالستمتاع لسماع القصص وغيرها من ألوان األدب األخرى.

4- دور أدب األطفال يف تشجيع اإلبداع وتحقيق التنمية الثقافية:
تدعم  التي  الصحيحة،  الروحية  التربية  األطفال  تربية  بقوة  يدعم  أن  األطفال  ألدب  ميكن 

بدورها بناء شخصية الفرد السوي، الذي يتسم بالصفات التي تدعم الفكر واالبتكار واإلبداع، 

فهو اإلنسان القارئ، املفكر املتأمل، العامل اجلاد، الصابر املثابر، املدقق الذي يتقن عمله، الذي 

يطلب العلم طوال احلياة، والذي يعيد النظر في أفكاره وأعماله بهدف تقييمها وتطويرها، والذي 

يهتم بشئون مجتمعه ومشكالته، والذي تتسم تصرفاته باملوضوعية بعيدًا عن األهواء الشخصية.
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وميكن ألدب األطفال أن يعدهم للحياة في عالم الغد، مبتغيراته وتكنولوجياته املتقدمة. وأدب 

األطفال العام واخلاص بألوانه املختلفة، يقدم هنا خلدمة احلياة في مناخ املستقبل: املادة املعرفية 

باملرونة،  والتحلي  املستقبل،  مع  التكيف  على  األطفال  يعن  ما  والقيم؛  واملهارات  واملعلومات 

والتفكير العلمي، والقدرات االبتكارية واإلبداعية الالزمة ملواجهة املتغيرات اجلديدة.

وتقوم  التفكير.  فاللغة هي وسيلة  الطفل،  لغة  إثراء  بدور مهم في  يقوم أدب األطفال  كما 

القصص واملسرحيات واألغاني واألناشيد، وغيرها من ألوان اإلنتاج األدبي، بدعم القيم والصفات 

والتفكير  واملثابرة،  اإلبداعي واالبتكاري، مثل: دقة املالحظة، والصبر  التفكير  لعمليات  الالزمة 

اجلاد املستمّر، وتنمية اخليال، والتفكير الناقد ... إلخ. وألوان اإلنتاج األدبي املقدم لألطفال تصل 

إلى دعم هذه الصفات والقيم اإليجابية بوسائل شديدة الفعالية، مثل: التقليد والقدوة، االستهواء 

)وهو تقبل آراء اآلخرين ممن يعجب بهم الطفل ويقدرهم من غير نقد أو مناقشة(، واالنطباعات، 

واالندماج، والتعاطف الدرامي، والتقمص، وغيرها.

يقدم أدب األطفال قصص العلماء واملخترعن، وأهل اإلبداع، ليتخذ األطفال من حياتهم 

وسيرهم وتصرفاتهم مناذج وأمثلة حتتذى. كما يقدم أدب األطفال أمناطًا للتفكير املستهدف، 

بهم  يعجب  الذين  األبطال  ومن خالل تصرفات  املواقف،  في مختلف  السليم  للتصرف  ومناذج 

الطفل ويقدرهم، فيقلد تصرفاتهم ويتبنى أساليبهم من غير تردد، على أن يكون هذا مما يخدم 

واإلبداعي. االبتكاري  والتفكير  العلمي،  التفكير  أساليب 

بعمليات  القيام  في  مهم  بدور  تقوم  وفكرية،  عملية  أنشطة  لهم  تقدم  التي  األطفال  وكتب 

التصنيف، واكتشاف املختلف واملتشابه، والتدرب على دقة املالحظة، وابتكار احللول، واخلروج 

من املتاهة، وإكمال الصور والرسوم، وحّل األحاجي واأللغاز وما إلى ذلك، وأدب األطفال في 

قصصه وبرامجه التلفزيونية واإلذاعية وغيرها، يتيح مواقف تستدعي من األطفال: دقة املالحظة 

والتأمل، والربط والتعليل، واالستنتاج، وحسن إدراك األمور، وتشجع الرغبة في تفسير املسائل 

.
وحّل املشاكل، وللقصص البوليسية دور في تنمية مهارات التفكير السابقة)8(

إن الكشف عن األطفال املبدعن ورعايتهم، ليس باألمر السهل، بل أمر يحتاج إلى تخطيط 

تربوي، وحشد هائل للطاقات املادية والبشرية، ويجب أن تتوفر للطفل البيئة املساندة لإلبداع، 

ومن ميزات هذه البيئة أنها داعمة لشخصية الطفل، فهي تقدره لذاته وتوفر له األمن النفسي 

الذي يستطيع في ظله أن يعبر عن أفكاره بحرية، وأن يظهر أعماله اإلبداعية. ومن ميزات البيئة 

املساندة أيضًا أنها داعمة للقراءة، واملقصود هنا قراءة أدب األطفال الذي يقوم بوظائف التربية 
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اجلمالية واألخالقية والنمو اللغوي، وهناك عالقة جدلية بن القراءة ومفهوم اإلبداع، فالقراءة تدفع 

األطفال لإلبداع، الذي بدوره يزودهم بالثقة بالنفس، وبطرق ذات معنى الستخدام اللغة، وأخيرًا 

يشجعهم على القراءة أكثر، وهكذا تبدأ الدائرة من جديد)9(. 

5- الدعم املؤسسي ألدب األطفال يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
طفل  لكل  شاماًل  وفنّيًا  وأدبّيًا  وتعليمّيًا  ثقافّيّاً  دعمًا  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تقدم 

مما  الكثير  هناك  يزال  ال  بأنه  عميقًا  وعيًا  هناك  ولكن  الكثير،  وقد حتقق  الوطن،  أرض  على 

ينبغي عمله؛ متاشيًا مع رؤية اإلمارات 202١، يظّل التعليم أولوية عليا للحكومة، وتعتبر تنمية 

رأس املال البشري عاماًل رئيسًا في جهود البالد الرامية إلى إقامة اقتصاد متنوع قائم على 

املعرفة واالبتكار، وهو ما دعا إلى االستثمار في األجيال الناشئة ودعمهم ورعايتهم على مختلف 

النهج،  ذلك  ولتنفيذ  املستويات، خصوصًا فيما يتعلق بتنمية اإلبداع واالبتكار في سن مبكرة،  

لعام 2020،  التعليم  برنامج  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  والتعليم  التربية  وزارة  وضعت 

وهو عبارة عن سلسلة من اخلطط اخلمسية الطموحة التي تهدف إلى حتقيق حتسن نوعي كبير 

في نظام التعليم، وإدخال تقنيات التعليم املتقدمة، وفقًا ألفضل املمارسات، وحتسن املهارات 

حتسن  على  اإلصالحات  هذه  وتركز  الطالب،  لدى  الذاتي  التعلم  قدرات  وتطوير  االبتكارية، 

وقد  الدراسية،  املناهج  مراجعة  وكذلك  الذكية،  التعلم  وبرامج  املعايير،  ورفع مستوى  اإلعداد، 

املدارس  في  جديدة  تعليمية  بيئة  تشكيل  أجل  من  اإللكتروني  للتعلم  متكاملة  منصة  إنشاء  مّت 

احلكومية، باإلضافة إلى برنامج سمو الشيخ محمد بن راشد للتعلم الذكي، الذي بدأ في عام 

20١2 من قبل وزارة البيئة وهيئة تنظيم االتصاالت، ويشرف عليه مكتب رئيس الوزراء، ويجري 

العمل على تطبيق برنامج بقيمة مليار درهم على أربع مراحل على مدى خمس سنوات، تغطي 

جميع املدارس احلكومية، والهدف من ذلك هو تزويد كل طالب بفرص الوصول إلى شبكات عالية 

السرعة مع عام 20١٧. 

وتركيزًا على الطفل ورغبة في تطوير مهاراته وتنمية ثقافته في سن مبكرة، واعتمادًا على 

تطور وسائل اإلعالم احلديثة، قامت اإلمارات بتطوير قناة تعليمية مخصصة باللغة العربية على 

وتغطي  )دراستي(،  قناة  عشر،  والثاني  عشر  احلادي  الصف  طالب  تستهدف  يوتيوب،  موقع 

مجموعة متنوعة من املوضوعات، وتهدف إلى مساعدة الطالب على التعلم وتنمية مهاراتهم.

وتأكيدًا على دور الرياضة وأهميتها في رسم مستقبل مبدع لألطفال، مّت إطالق مشروع 
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املدرسية،  الرياضية  األنشطة  في  املشاركة  زيادة  إلى  والهادف  املدرسية،  األوملبية  األلعاب 

الرياضين،  النهائي هو تعزيز جيل جديد من  الرياضية ورعايتها، والهدف  واكتشاف املواهب 

الصحة  على  للحفاظ  ووسيلة  البدني،  التدريب  بأهمية  الوعي  وزيادة  واملبادئ،  املعرفة  وتعزيز 

اإلمارات. وشباب  ألطفال  اجليدة 

لتوعية  مشروعًا  املتحدة  األمم  ومنظمة  الصحة  وزارة  تقدم  البيئة،  وزارة  مع  وباالشتراك 

األطفال بالصحة املدرسية؛ بهدف زيادة الوعي بفوائد أسلوب حياة صحية ألطفال دولة اإلمارات 

العربية املتحدة، فضاًل عن جهود التثقيف الصحي للطالب، وتشجيع استخدام أنشطة تعلم نشطة 

وتشاركية لتطوير املعارف واملواقف واملهارات حتى يتمكن الطفل من اتخاذ خيارات صحيحة.

إن التراث والثقافة هما محور الهوية الوطنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة، وهناك وعي 

عميق باحلاجة إلى احلفاظ على الثقافة األصيلة التي يقوم عليها املجتمع اإلماراتي، ولكن هناك 

أيضًا تركيزًا متجددًا على تطور الفن واإلبداع في منطقة ركزت على الكلمة املنطوقة أكثر من غيرها 

من أشكال التعبير الفني، على وجه اخلصوص، وهناك بعض التطورات املهمة التي حدثت في 

مختلف الفنون؛ األمر الذي أدى إلى تنوع األنشطة الثقافية، ومنها معرض الشارقة الدولي للكتاب، 

عام  في  املتحدة  العربية  اإلمارات  ناشري  وتأسيس جمعية  للكتاب،  الدولي  ظبي  أبي  ومعرض 

2009، وتأسيس جائزة الشيخ زايد للكتاب في عام 200٧ ملكافأة اإلجنازات الكبيرة في الثقافة 

العربية، وتعزيز االهتمام باألدب العربي، وتقدمي جائزة زايد في كل عام للكتاب واملثقفن والناشرين 

العرب املتميزين، فضاًل عن املواهب الشابة في العلوم اإلنسانية، ومجلس اإلمارات العربية املتحدة 

الهادف إلى تعزيز أهمية القراءة وثقافة القراءة في املجتمع اإلماراتي، وخصوصًا األطفال. 

 وباإلضافة إلى الشعر، كانت املوسيقى دائمًا جزًءا ال يتجزأ من الثقافة اإلماراتية التقليدية، 

املعاصرة  العروض  إلى  باإلضافة  التراثية،  املوسيقية  العروض  من  العديد  تشهد  فاإلمارات 

والكالسيكية واألوبرا واملسرح الذي يضّم فنانن محلين ودولين، وتقام العروض في مختلف 

األماكن واملسارح، مثل مسرح أبي ظبي الوطني، وقصر الثقافة في الشارقة، وكذلك في العديد من 

الفنادق ومراكز املؤمترات، كما متَّ تعزيز فن املسرح أيضًا من قبل مهرجان دبي ملسرح الشباب، 

يدير  كما  الشعبية،  املوسيقية  الفعاليات  عن  والكثير  السيمفوني،  الشباب  أوركسترا  وتكوين 

مهرجان أبي ظبي السينمائي مسابقة استوديو األفالم العربية باالشتراك مع مؤسسات دولية؛ 

بهدف املساعدة على بناء أسس صناعة أفالم قوية في دولة اإلمارات العربية املتحدة، وتنفيذ عدد 

من املبادرات املوجهة لتطوير املواهب احمللية الشابة، باإلضافة إلى مسابقات التصوير واألفالم.
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6- مظاهر دعم رموز ومؤسسات دولة اإلمارات ألدب الطفل وأنشطته الثقافية:
إذا كانت احلاجة للتنمية الثقافية العربية ضرورة ضاغطة وملحة، فإن تنمية ثقافة الطفل 

أكثر ضغطًا وإحلاحًا، وهناك اآلن وفرة في مخاطبة الطفل عبر وسائط ثقافية كانت غائبة أو 

مهملة، كما هو احلال في انتشار مجالت الطفل وصحفه، وتخصيصه بقنوات اتصال يومية عبر 

القنوات األرضية والفضائية، بل إن ثمة قنوات اتصالية خاصة به، وفي غالبية قنوات البّث اإلذاعي 

املسموع، وفي نشر ثقافته إلكترونّيًا عبر تقانة املعلومات املتطورة، كاإلنترنت والكتاب اإللكتروني 

والثقافة الرقمية على وجه العموم، على أن نهوض ثقافة األطفال يتبدى جلّيًا في ارتفاع الوعي 

بقضية ثقافة األطفال بفنونها ووسائطها، نظرّيًا وتطبيقّيًا )١0(، ونظرًا إلى الدور الذي يقوم به 

أدب األطفال في تنشئة األطفال وتعديل السلوك، وبناء الشخصية، فقد أولت املؤسسات احلكومية 

وغير احلكومية اهتمامًا بأدب الطفل، ومتثل هذا االهتمام فيما يأتي)١١(: 

االهتمام باملكتبات املدرسية وتزويدها باألوعية املناسبة من كتب األطفال ومجالتهم.  -١

انتشار مكتبات األطفال في املدن املختلفة.  -2

اجتاه دور النشر إلى كتب وأدب األطفال.  -٣

تعدد املسابقات اخلاصة بفنون أدب األطفال.  -٤

االهتمام بالكتابة املتخصصة لألطفال شكاًل ومضمونًا.   -٥

انتشار العديد من مواقع أدب األطفال على شبكة اإلنترنت.  -٦

وقد اهتمت دولة اإلمارات منذ نشأتها في عام ١9٧١ مبسألة »الطفولة«، ووضعها في بؤرة 

االهتمام، فكانت محاور البناء كلها تنصّب على نحو مباشر في دعم هذه الشريحة املهمة، التي 

ال تقوم ألي مجتمع قائمة من دونها، فكانت نهضة التعليم األساسي جزءًا من هذا الدعم، ورفع 

معدالت السالمة العامة، والصحة والتثقيف، تنصّب على األطفال ليكونوا بناة املستقبل؛ واألمل 

املنشود لهذه األمة، وعملت دولة اإلمارات منذ توقيعها على اتفاقية حقوق الطفل عام ١99٧ على 

توفير اخلدمات، ووضع التشريعات املنظمة حلقوق الطفل في الرعاية والتنشئة، واهتمت بتطبيق 

اخلطط واملبادرات والبرامج، الهادفة إلى االرتقاء بالطفولة في املجاالت كافة)١2(، وتعتبر الطفولة 

والتنمية الثقافية للطفل من القيم املتوارثة واملتأصلة في املجتمع اإلماراتي، ليس فقط من منظور 

االهتمام به بوصفه عماًل إنسانّيًا، وإمنا باعتباره من احلقوق والواجبات املفروضة في الشريعة 

كافة  الصعوبات  وتذليل  بالطفل  االهتمام  على  اإلمارات  املنطلق حرصت  هذا  ومن  اإلسالمية، 

التي حتول دون تنشئته التنشئة السليمة التي تؤهله ليكون فردًا صاحلًا وفاعاًل في املجتمع، من 
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خالل توفير التشريعات واخلدمات املناسبة، كما أن االستثمار في رأس املال البشري يشكل أحد 

العوامل الرئيسة لضمان التنمية املستدامة، وإذا كان األطفال هم شباب الغد الذين سيقع على 

عاتقهم حمل مسئولية حتقيق التنمية، وتطوير املجتمع فإن االهتمام بهم وتنمية قدراتهم ميثالن 

بال شك مدخاًل ضرورّيًا لنجاح أي استثمار في رأس املال البشري )١٣(.

تنميته  وحتقيق  الطفل  أدب  بدعم  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  اهتمام  مظاهر  وتتعدد   

املوجهة  األدبية  األنشطة  ودعم  له  االجتماعية  املشاركة  فرص  وإتاحة  مبكرة  في سن  الثقافية 

له، وقد ال يتسع املجال لعرض تلك املظاهر كافة، ولكن املالحظ أن جميع املؤسسات احلكومية، 

والكثير من اجلمعيات واملنظمات غير احلكومية، وباإلضافة إلى الكثير من الشركات الربحية التي 

تتسابق لدعم ورعاية الطفل وأنشطته الثقافية واالجتماعية وتنمية اإلبداع واالبتكار، وحيث إن 

املجال ال يتسع لذكر مظاهر ذلك الدعم كافة، اكتفينا مبجموعة متنوعة من تلك املظاهر، والذي 

يظهر فيها دعم مؤسسات الدولة ورموزها ألدب الطفل والقائمن عليه كما يتضح في التالي:

إطالق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس   -١

الوزراء حاكم دبي، »حتدي القراءة العربي« أكبر مشروع عربي لتشجيع القراءة لدى الطالب 

في العالم العربي، عبر التزام أكثر من مليون طالب بقراءة ٥0 مليون كتاب خالل عامهم 

الدراسي، ويهدف »حتدي القراءة العربي« إلى تشجيع القراءة بشكل مستدام ومنتظم، عبر 

كبيرة من  إلى مجموعة  األكادميي، إضافة  العام  للطالب طوال  املتابعة  متكامل من  نظام 

احلوافز املالية والتشجيعية للمدارس والطالب واألسر واملشرفن املشاركن من جميع أنحاء 

العالم العربي، وتبلغ القيمة اإلجمالية للحوافز ثالثة مالين دوالر )نحو ١١ مليون درهم()١٤(. 

اسمه  تعديل  متَّ  الذي  الشارقة،  إمارة  في  عام ١99٧م  للطفل  برملاني  أول مجلس  إنشاء   -2

إلى »مجلس شورى أطفال الشارقة«. وكان إلمارة الشارقة السبق في ذلك على مستوى 

دول اخلليج العربي وبقية الدول العربية في إنشاء برملان للطفل يحتضن من خالله قضايا 

وتطلعات األطفال والدفاع عن حقوقهم، ويعمل باعتباره مدرسة للتربية على املواطنة وممارسة 

الشورى والدميقراطية، وتعويدهم على حتمل املسئولية الفعلية في بناء احلاضر واستشراف 

املستقبل)١٥(. 

إنشاء هيئة تنمية املجتمع في دبي مركز حماية الطفل بهدف حماية الطفولة، وتوفير البيئة   -٣

املناسبة لكي يتمكن كل طفل من النمو والتطور والتمتع بحياة كرمية وآمنة، ويقوم املركز 

برصد جميع املشكالت املتعلقة باألطفال، ويضع سيناريوهات مختلفة للتعامل معها، كما 
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والبحوث،  الدراسات  ومتابعة كل  البرامج  املعلومات وصياغة احللول، ووضع  يتولى جمع 

وإقرار أفضل املمارسات العاملية املتبعة في التعامل مع مشكالت الطفل)١٦(. 

مكتبة دبي العامة التي تولى اهتمامًا خاّصًا بالطفولة، فأنشأت مكتبة األطفال بالفروع كافة،   -٤

وتعّد مكتبة الطفل من أهم املؤسسات التي تعمل على تكوين شخصية الطفل وصقل مواهبه 

بالغ األهمية في تنمية  التوجيه األمثل، وتقدم مكتبة الطفل دورًا  وتنمية قدراته وتوجيهها 

وصقل شخصية الطفل وفكره وميوله، وإميانًا بأهمية الكتاب لألطفال ودور القراءة في غرس 

عادة املطالعة لديهم، واستجابة مليلهم الطبيعي، وفضولهم الغريزي للمعرفة والتعلم، حترص 

مكتبة دبي العامة على توفير وتطوير مجموعة ثرية ومتنوعة وشائقة من املواد املكتبية املوجهة 

لألطفال والناشئن الذين يشكلون نسبة عالية من جمهورها وروادها، وتنفرد املكتبة بتقدمي 

العديد من اخلدمات الثقافية للطفل ومنها: )١٧(

مسابقات وورش الرسم.  -

عرض األفالم الثقافية والتعليمية.  -

املسابقات الثقافية وتقدمي احلوافز.  -

إقامة الندوات واحملاضرات اخلاصة بالطفل.  -

تنظيم الرحالت والزيارات لألطفال.  -

تنظيم الدورات التدريبية والبرامج املختلفة.  -

سرد القصص املختارة.  -

تقدمي خدمات خاصة لألطفال املعاقن.  -

جائزة الشارقة لكتاب الطفل، والتي تهدف إلى تشجيع كّتاب األطفال، واملبدعن من ذوي   -٥

العطاء املتميز، على إنتاج أعمال رفيعة املستوى في مجاالت أدب الطفل، يكون من شأنها 

تنمية قدرات الطفل األدبية والثقافية، وخلق الوعي األدبي لديه، وإثراء املكتبة العربية باألعمال 

األدبية اخلاصة بالطفل، وذلك على هامش مهرجان الشارقة القرائي للطفل)١8(. 

القصيرة،  القصة  كتابة  مجال  في  واملبدعن  واألدباء  للكّتاب  موجهة  جائزة  تخصيص    -٦

تستهدف نشر القصص الهادفة وتعزيز القيم اإليجابية، والتركيز على اللغة العربية بوصفها 

وعاء فكرّيًا أصياًل، وتسلط جائزة القصة القصيرة الضوء على الطفل والناشئة والشباب؛ 

املوجه إلشباع حاجة االطالع  التأليف  نحو  واملبدعن  واألدباء  الكّتاب  اهتمام  توجه  حيث 

 .)١9( القيم في املجتمع  بإبداعات موجهة إلعالء  واملعرفة، وإثراء الساحة األدبية 
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مهرجان اإلمارات ملسرح الطفل، وهو مهرجان مسرحي محلي )محّكم( للفرق األهلية، يهتّم   -٧

مبسرح الطفل، تنظمه جمعية املسرحين، ويقام هذا املهرجان في إمارة الشارقة، وجاء ليؤكد 

رغبة املسرحين في الدولة في خلق حالة فنية متنوعة وموجهة لفئات املجتمع كافة، ونظرًا 

إلى أهمية الفنون املوجهة للطفل وخطورتها، فإن تخصيص مهرجان مسرحي مستقّل للطفل 

الفكرية واملعرفية، تتكامل وفقًا لطروحات املستقبل  يعني اهتمامًا رسمّيًا بحاجات الطفل 

وحتدياته بخطى واثقة وثابتة؛ إذ إن مسرح الطفل كان وما يزال وسيلة ال ميكن جتاهلها في 

بناء مخيلة الطفل والوصول إلى عقله ووجدانه ومداركه، فالطفل الذي يتلقى املبادئ األولية 

للقراءة واحلساب والعلوم األخرى، والتي ُتزرع في ذاكرته عبر مختلف املراحل الدراسية، 

بات من الضروري أن يتربى على حب املسرح وارتياده واملشاركة فيه والتفاعل معه؛ لنخلق 

منه إنسانًا يشعر بأهمية املسرح؛ فيعمل على احترامه ومتابعة عروضه.

سعى "جمعية اإلمارات لرعاية املوهوبن" لتأهيل ٦0 عبقرّيًا كل عام، ومبعدل ثابت يضمن   -8

نوعية في هذا  نقلة  اإلمارات  املتوقع أن حتقق  تخريج ٦00 على مدار ١0 سنوات، ومن 

املتقدمة)20(. العالم  دول  متقدمًا مع رصيفاتها من  مكانًا  لتحتل  اجلانب، 

قنوات  تعميق  إلى  يهدف  عاملي  منتدى  " هو  والطفولة  لألمومة  مبارك  بنت  فاطمة  "منتدى   -9

احلوار والتفاهم بن جميع املهتمن بتقدم املجتمعات البشرية حول العالم، ويشير إلى ريادة 

إبداع األطفال)2١(.  تنمية  اإلمارات في 

١0- مهرجان الشارقة السينمائي للطفل، والذي يظهر في املشهد الفني والثقافي باعتباره إحدى 

أهم الفعاليات املعنية بتطوير صناعة سينما الطفل في املنطقة العربية؛ حيث يشهد كل عام 

تطورًا ملحوظًا على صعيد جودة األفالم املشاركة والضيوف والفعاليات املصاحبة)22(. 

١١- "جائزة اتصاالت لكتاب الطفل"، إحدى أبرز وأهم اجلوائز املخصصة ألدب األطفال في 

العالم العربي، والتي ينظمها املجلس اإلماراتي لكتب اليافعن، وترعاها شركة »اتصاالت«، 

ويحصل الفائز على جائزة قيمتها ١00 ألف درهم، وتستهدف الفئة اجلديدة أكثر تطبيقات 

كتب األطفال إبداعًا، والتي بنيت على أساس قصصي، وتهتّم مبفهوم "االبتكار" في املقام 

األول، وأحدث احملتويات الرقمية اخلاصة باألطفال وأكثرها تطورًا، والتي تشهد انتشارًا 

واسعًا في مجاالت الترفيه والتعليم. وترحب اجلائزة مبشاركات الناشرين ومطّوري تطبيقات 

كتب األطفال واليافعن )2٣(. 

١2- تكرمي سمو الشيخ محمد بن راشد لـ "٤٥" من األوائل والشخصيات واجلهات التي متيزت 
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في دعم القراءة وأدب الطفل خالل عام القراءة، وذلك في احلفل الذي متَّ تنظيمه في العاصمة 

أبي ظبي، تزامنًا مع احتفاالت الدولة باليوم الوطني ٤٥ وذكرى تأسيس االحتاد)2٤(. 

١٣- إطالق سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان برنامج " تنمية الطفولة املبكرة " وهو ما يؤكد 

حرص حكومة أبي ظبي على األسرة، من خالل تنفيذ املشروعات التي تسهم في متكينها 

األعلى  الرئيس  ومتابعة من  ورعاية  بتوجيه  البرنامج  تنفيذ  كان  وقد  استقرارها.،  وتعزيز 

للمؤسسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االحتاد النسائي العام، الرئيسة األعلى 

ملؤسسة التنمية األسرية، رئيسة املجلس األعلى لألمومة والطفولة، والتي تؤكد على ضرورة 

تصميم وتنفيذ البرامج واخلدمات التي من شأنها أن جتعل األسرة أكثر استقرارًا وسعادة 

على األسس  أسرهم  وتأهيل  تدريب  املبكر من خالل  التعلم  لألطفال فرص  وتهيئ  وأمانًا 

العلمية السليمة لكيفية التعامل معهم؛ حيث يستهدف البرنامج األطفال في األشهر الثالثة 

األولى إلى األعوام األربعة)2٥(.

١٤- إطالق "املجلس اإلماراتي لكتب اليافعن" سلسلة من ورش العمل املخصصة للتدريب على 

العالج بالقراءة، تستهدف مجموعة من أبرز العاملن في مجال أدب األطفال في اإلمارات، 

وتوفر سلسلة ورش العمل تدريبًا نظرّيًا وعملّيًا جلميع املشاركن؛ بهدف تخريج أول فريق 

الورش حتت مظلة  املنطقة، وجاءت  بالقراءة على مستوى  العالج  ريادية في  ميتلك قدرات 

»كان يا ما كان« -املبادرة اإلنسانية التي أطلقها املجلس اإلماراتي لكتب اليافعن في نوفمبر 

20١٥- بهدف توفير كتب عالية اجلودة شكاًل ومضمونًا لألطفال القاطنن في املناطق التي 

تعاني من صعوبات في الوصول إلى الكتاب؛ لتعزيز ثقافة القراءة واالطالع لديهم، والتخفيف 

من معاناتهم، وتوفير وسائل ترفيهية ومعرفية تساعدهم على مواجهة الظروف الصعبة التي 

ميرون بها، وتطمح املبادرة إلى االنتقال من مرحلة دعم األطفال من خالل توفير الكتب إلى 

مرحلة دعمهم عاطفّيًا ونفسّيًا عن طريق العالج بالقراءة، الذي يسخر القراءة في منهج عالجي 

بهدف عالج املرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية)2٦(. 

١٥- مشروع نادي شيخة بنت سرور لألدباء الصغار، ويهدف إلى حتقيق مجموعه من األهداف، 

لها  مجهز  ناٍد  إنشاء  خالل  من  ورعايتها  املوهوبة،  األقالم  وتشجيع  "استقطاب  ومنها 

وإلبداعاتها، وتنسيق اجلهود مع اجلمعيات واالحتادات املهنية املوجودة في الدولة، وتوعية 

والكتابة وتشجيعها")2٧(.  القراءة  بأهمية  املدرسي واحمللي  املجتمع 

١٦- أنشأت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، املؤسس والرئيس التنفيذي ملجموعة )كلمات(، 
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مؤسسة )كلمات( لتمكن األطفال، جتسيدًا لرؤية تسعى فيها إلى منح كل طفل حقَّ القراءة، 

غير  مؤسسة   20١٦ عام  في  األطفال  لتمكن  "كلمات"  فتأسست  الكتاب،  على  واحلصول 

ربحية، توفر الكتب للمكتبات العامة واملجتمعات احملرومة ومخيمات الالجئن، منطلقة من 

إميانها بأن الكتاب هو خير معن لألطفال الذين تعرضوا للمشكالت والصدمات النفسية؛ 

األدوات  إلى  الرعاية  مجال  في  والعاملن  األمور  وأولياء  املعلمن  إرشاد  في  يسهم  مما 

التعليمية املتاحة ملساعدة الطفل)28(.  والبرامج 

١٧- جائزة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد إلبداعات الطفولة، وتهدف إلى توفير املناخ املناسب 

إستراتيجيات وخطط  وذلك من خالل  أنفسهم،  عما حتويه  للتعبير  األطفال،  لدى  واحملفز 

وبرامج مدروسة، والتركيز واالهتمام بتدريب وبناء قدرات الطفولة في املجتمع)29(. 

الخـالصة
يعتبر أدب األطفال ضرورة وطنية وقومية، وشرطًا الزمًا من شروط التنمية الثقافية املنشودة، 

وال بد من أن تكون األهداف التربوية في هذا األدب أهدافًا سامية، ترتبط باحلاضر واملستقبل. 

على  واإلبداع  الثقافة  مجالي  في  التنموي  باعتمادها  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  إن 

املؤسسات، تزدهر اليوم بالعديد من املؤسسات احلكومية وغير احلكومية الداعمة ألدب األطفال، 

وتطوير  واإلبداعي،  الثقافي  املنتج  من  على حصتهم  احلصول  في  األطفال  حقِّ  على  والتركيز 

مجاالت الدعم املختلفة، وجعل النشاط األدبي املوجه للطفل نشاطًا مستمّرًا، وحتفيز العاملن في 

مجال أدب الطفل من كّتاب وفنانن ودور نشر، وتطوير معايير اجلودة، وذلك عبر خلق مجاالت 

التنافس العديدة التي تتيحها املؤسسات واملبادرات املختلفة. 
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 ( صحيفــة اإلمــارات اليــوم، ، تاريــخ النــر 3١ مــن مايــو ٢٠١7،اتصــاالت للطفــل«: ١٠٠ ألــف درهــم لـــ »أفضــل تطبيق . ٢3

1.999890-31-05-http://www.emaratalyoum.com/life/culture/2017،تفاعي للكتاب

 صحيفــة اإلمــارات اليــوم، محمــد بــن راشــد يكــرم الـــ 45 األوائــل مــن الشــخصيات والجهــات التــي متيــزت يف عــام . ٢4

1.949421-28-11-http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2016 القــراءة 

٢5 .http://www.wam.org.ae/en/ ،ــرة ــة املبك ــة الطفول ــج "تنمي ــى برنام ــوء ع ــلط الض ــة تس ــة األرسي ــة التنمي مؤسس

print/1395302603817

صحيفــة االتحــاد، العــاج بالقــراءة«.. مبــادرة إماراتيــة غــر مســبوقة ملســاعدة أطفــال املنطقــة، تاريــخ النــر: اإلثنــني . ٢٦

http://www.alittihad.ae/details.php?id=7646&y=2017 ٢٠١7 ٦ مــن فربايــر

٢7 . http://www.alittihad.ae/details.php?id=2576&y=2012 ،صحيفة االتحاد مروع نادى شيخة بنت رسور

االمارات اليوم ،كلات لتمكني األطفال: ١8 من إبريل ٢٠١7، . ٢8

http://www.emaratalyoum.com/life/four-sides/20171.987938-18-04-

٢9 . /http://latifaaward.org موقع املؤسسة
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مشغوالت الطفل املوسيقية يف تونس
ذاكرة تخشى النسيان

د. محمد المصمودي *

مقدمة:
أفرزت مغامرة الطفل املستمّرة في مختلف مناطق العالم الكتشاف خصوصيات احمليط الذي 

يعّمره ويسبر أغواره ويعيد تشكيل جوانب منه تلبية الحتياجاته ورؤيته اخلاّصة، أفرزت عددًا من 

املشغوالت اليدوية املصّوتة، واملصنوعة من مواد طبيعية أو مصّنعة استعادها من مخلّفات الكبار، 

ليوظفها في تعبيراته املوسيقية خالل فترات اللعب احلّر. وقد شكلت مختلف مشغوالت الطفل 

عبر الزمن رهانًا مستمّرًا لتحقيق الذات الساكنة فيه ومجااًل خصبًا إلبرازها وفرض وجودها، 

وامتحانًا مستمّرًا لعرض قدراته اإلبداعية اخلالقة في تطويع املادة لغاياته ومقاصده التبليغية 

خالل تعبيراته احلسّية احلركّية. وشّكل الفضاء اخلارجي تبعًا لذلك مسرحًا مفتوحًا يعرض فيه 

الطفل طاقاته اإلبداعية ويقّدم على خشبته الرحبة ألعاب املوسيقى واحلركة والتشخيص ممزوجة 

ومتداخلة يصعب - في غالب األحيان - فصل بعضها عن البعض.

غير أن مختلف هذه املنتجات واملشغوالت لم جتد موقعًا بارزًا في البحوث العلمّية املتناولة 

منظومتها  عن  خارجة  وُعّدت ضمنّيًا  البالد،  في  املتداولة  املوسيقية  اآلالت  مختلف  خلصائص 

ولم  احمللّية)١(.  املوسيقية  اللغة  تتوافق وخصوصيات  ال  وأصواتها  وأجراسها  درجاتها  أن  مبا 

جتد اآلالت حّظها حتى ضمن املبحث اإلثنوغرافي الصرف في املراجع التونسّية التي اهتّمت 

مبوسيقى الطفل، ولم حتَظ بالتوثيق والتجميع ووصف طرق التركيب واإلعداد، ومقارنة بعضها 

بالبعض في ثقافات مختلفة، والبحث في كلّياتها املوسيقّية، خصوصًا أن هذا النشاط اإلبداعي 

* أستاذ مساعد باملعهد العايل للموسيقى - جامعة صفاقس - تونس. 

١( يف إطــار وجهــة النظــر هــذه، يــرى إدغــار ڤيلمــس يف تجربــة تركيــب األطفــال لعبهــم بأنفســهم خطــر التوقــف يف مســتوى 

البدائيــة والســر عكــس التطــّور وخطــر االقتصــار عــى مرحلــة الولــع والهوايــة دون التمّكــن مــن إتقــان آلــة موســيقية 

مثاليّــة. ملزيــد مــن االطــاع راجــع:

WILLEMS, Edgar, L’oreille musicale, t. 1, Fribourg (Suisse), ed. Pro musica, 1985, p. 80
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اخلاّلق مشترك بن مختلف الثقافات وال يقتصر على مجتمع دون آخر ومجموعة بشرّية مَعّينة 

الوسط  في  كبيرا  تراجعا  يشهد  هذا  اإلبداعي  الطفل  نشاط  بات  ذلك،  ومقابل  أخرى)2(.  دون 

وازدحمت  واملتراصفة،  الشاهقة  ببناياته  الفضاء اخلارجي  باخلصوص؛ حيث ضاق  احلضري 

شوارعه وأزّقته بحركة العربات من كل األصناف، وعّزت أوقات اللعب احلّر بسبب كثافة الزمن 

األلعاب  انتشار  بعد  التراجع  وتعّمق  املؤسسات اخلاّصة.  واملوازي في  منه  املدرسي، األصلي 

اإللكترونية متعّددة األشكال والوسائط، فانكفأ الطفل داخل الفضاء املغلق الضّيق ليقضي أوقات 

فراغه في لعب مباريات كرة قدم افتراضية، أو كسب معركة افتراضية بأقوى أنواع األسلحة 

وأبشع طرق القتل والتدمير، أو التنافس على سباق سيارات افتراضي، فتحّول مخياله من املادي 

إلى االفتراضي. وتعّمقت أزمة الطفل التنافسّية داخل الفضاء الدراسي وخارجه لكسب املراتب 

األولى والتفّوق على املجموعة، فأضحى يعيش القلق الدائم، وباتت املشغوالت اليدوية املوسيقّية 

صورًا من ماٍض جميل، يستحضرها الكبار ويتحّسرون على انقضائها.

1. ألعاب الغناء حاضنة آالت الطفل املوسيقية
تآلفت مشغوالت الطفل وآالته املوسيقّية التي صنعها وولّدها مبفرده من احمليط البيئّي أو 

املواد املستعادة، مع مسار نشاطه اإلبداعّي والتعبيرّي العام الدائم واملتنّوع، فبرزت جزءًا من 

كّل، شمل اللعب مبختلف صوره والتعبير اجلسدّي والتشخيص، وأّرخت لتطّور قدراته الذهنّية 

ومنّو طاقاته اإلبداعّية ورهافة حّسه الفّني والتعبيري. وتؤكد املصادر اإلثنوغرافية القليلة التي 

اهتّمت بألعاب الطفل املوسيقّية في تونس، ثراء املخزون التنشيطي الذي نهل منه الطفل في زمن 

غير بعيد وعّمر به أوقات فراغه قبل أن تفعل فيه التغّيرات االقتصادية والتكنولوجّية فعلها وحُتّول 

تنّوع  الرزقي  الصادق  قّدمها  التي  الشواهد  وتؤّكد  مغايرة.  دخيلة  إلى فضاءات  قسرًا  وجهته 

٢ ( راجع عى سبيل املثال:

حسن، شهرزاد قاسم، دور اآلالت املوسيقية يف املجتمع التقليدي يف العراق، بروت، املؤسسة العربية للنر، ١99٢.

• OBIANG, Ludovic, « faire la musique de tout bois: L’inventivité traditionnelle comme 
fondement d’une politique nationale de la musique au Gabon », Cahier d’Etudes 
Africaines, V. 48, Cahier 191, EHESS, 2008, pp. 567-584

• CAMBOUÉ, Paul, « Jeux enfants malgaches », Anthropos, Bd. 6, H. 4, Berlin, 
Anthropos Institute, 1911, pp. 665-683. [en ligne] Stable URL: http//www/jstor. org/
stable/40443766, accessed: 23-04-2015

• WILLEMS, Edgar, L’oreille musicale, t. 1, Fribourg (Suisse), ed. Pro musica, 1985, 160p.
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ألعاب الغناء داخل الكتاتيب)٣( أو في الفضاء اخلارجي حيث يختلط الغناء بالتشخيص واحلركة 

واللعب، فيورد قائاًل:

"ومن أالعيب الصبيان التي يتغّنون بها على زّنات الكف، أنهم إذا رأوا الغرانيق)٤( طائرة في 

اجلّو يتفاءلون منها بنزول املطر فيقولون على نغمة واحدة خفيفة:

اْمِتْن ْتُصبِّ املَْطْر رّده: َيا ْغَراِنِق الْبَحْر  

َوْقْت آْش ْيِجيَنا الْسَحاْب بيت: َيا ْغَراِنْق األَْقَراْب  

ِخيْر َما)٥( ُيْقُعْد َأْخَضْر")٦( ْرْع َطاْب   َباْش ْنُقوُلو الزَّ

وأضاف في السياق نفسه: "ومن األالعيب عند األطفال أنهم إذا شاهدوا الشمس تظهر 

وتغيب حتت السحب يقولون بلحن فيه رمل وترّسل:

ْق الْشِميَسة َزرِّ ي ْعِويَشة)٧(   َيا أمِّ

يُهْم ِبْطَبيَّْق َوْرْد َغطِّ ْوِليَداِتْك)8( َماُتوا ِبالَبْرْد  

فإذا  أثواب،  ويلبسونها شكل  هيئة صليب  رأسها  في  يجعلون  يأخذون عصا  أنهم  ومنها 

لم تنزل مطرأ وسمعوا من كبارهم أنهم في حاجة إليها يتجّمعون، وميشي أحدهم حاماًل تلك 

اآلتية: الكلمات  مترّسل  وبصوت  يقولون بضجيج  وهم  اآلخرون  ويتبعه  الصورة 

َطلِْبْت َربِّي ْعلَى الْشَتا ْك َطْنُقو َيا ْنَسا  ُأمُّ

ْبَها")١0(  َطلِْبْت َربِّي الَ ْيَخيِّ ْبَها)9(  ْك َطْنُقو ِبْسَخيِّ ُأمُّ

وفي بحثه حول املوسيقى واملجتمع بتونس، أورد مصطفى شلبي فصاًل خاّصًا باملوسيقى 

ن عرضًا ألبرز متظهرات نشاط الطفل املوسيقي وصّنفه  والطفولة داخل املجال احلضري تضمَّ

بحسب اختالف الفضاء الذي ُيقّدم فيه. ففي الفضاء الداخلي وبالتحديد في فناء البيت العربي 

واألحاجي  العّديات  فترّدد  واالحترام،  الرصانة  من  بنوع  النشاط  يتمّيز  السماء،  على  املنفتح 

واألغاني املصحوبة باحلركة، ومثال ذلك:

3 ( من ضمن ما كان يردِّده األطفال مديح الحرضة النبويّة مثل نظم الربدة والهمزيّة للبوصري. 

4 ( النوارس.

5 ( أفضل من.

٦ ( الرزقي، الصادق، األغاين التونسية، ط. ٢، تونس، الدار التونسية للنر، ١989، ص. ٢9١.

7 ( صيغة تصغر اسم عائشة.

8 ( أوالدك.

َخاْب: عطر نسايّئ عى شكل قادة من العنرب توضع عى الصدر. 9 ( الّسْ

١٠( الرزقي، الصادق، األغاين التونسية، ص. ٢94.
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ِبْن الْسَواِقي ْدَجاَجة ْتَقاِقي   

ِوالَقاِرْص ْعلَى الْصَباْح احْ   اْح ِوالِنفَّ ِوالِتفَّ

ِفيَها ْوَحيِّْد ِشيَباِني ِبيْت َباَبا َعاْمَرة   

   ْضَرْب الُدْف َواْعَطاِني

َباْش ْنَصلِّْح َباْب الَداْر أْعَطاِني َفْرِدْة ُخلَْخاْل  

ِبالَدْبَغة ِواحَلْرُقوْس".)١١()١2( َباْب الَداْر َأْحَمْر َمْنُقوْش  

أما في الفضاء اخلارجي، وحسب رواية الباحث، فإن أغنيات الطفل كثيرًا ما كانت تستهدف 

على  الباعثة  املواقف  من  أو  االعتبارية  الشخصيات  بعض  من  وتستهزئ  بالتهّكم  الكبار  عالم 

الضحك، كما تضّمن بعضها ألفاظا نابية خاّصة بعالم الطفولة. ومثال ذلك: إذا صادف ومّر رجل 

أصلع يرّدد األطفال باستهزاء:

يَنة َقْرَعة)١٣( ُبوَدزِّ

َملَْياَنة ِبالَفاِريَنة)١٤( 

ِوْشَطْرَها َماَدِليَنة)١٥( 

أما إذا مّر أحد اجلنود فيرّددون:

َيا ْخِدمْي الَباْي َعْسْكِري َيا َعْسْكِري  

واْشُنو ْعَشاْك الُيوْم اْشُنو)١٦( ْعَشاْك الَباَرْح  

ِوْشَطْرَها ِليُموْن".)١9( الَْح)١8(   َقْزْدِريَّة)١٧( امَّ

تعكس مختلف األغاني السابقة وغيرها، مستوى املرح الذي وسم مرحلة الطفولة في ماٍض 

قريب، اخلالي من مظاهر التوّتر والقلق التي بات يعاني منها طفل اليوم، وتبرز مستوى الطاقة 

اإلبداعية في التفاعل مع وضعيات احلياة اليومية وفق رؤية خاّصة للحياة وللكون. ومن املؤّكد أن 

١١ ( نوع من الزينة الزخرفيّة النسائيّة .

12) CHELBI, Mustapha, Musique et société en Tunisie, Tunis, Ed. Salammbô, 1985, p. 91
١3 ( يطلق لفظ "قرعة" يف اللهجة العاميّة عى الرأس األصلع.

١4 ( الطحني وهي تعريب عاّمي ملفردة farine الفرنسيّة.

.mandarine ١5 ( نوع من الحمضيات وهي تعريب عامّي لثمرة

١٦ ( ما هو.

١7 ( وعاء من الصفيح .

١8( جمٌع من الخضار املخلّلة من جزر ولفت وفلفل وليمون وزيتون وغر ذلك.

19) CHELBI, Mustapha, p. 93
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باقي مدن البالد التونسّية الساحلية والداخلّية، تزخر بنماذج مختلفة من هذا النوع من األغاني 

واألهازيج الطفولّية املرتبطة بنشاطه، وهي في حاجة ماّسة للجمع والتوثيق والتدوين املوسيقي.

لكن، وبقدر اهتمام بعض املراجع بعرض محتوى األغاني ووصف وضعيات ترديدها وما 

صاحبها من حركة وتشخيص، فإنها غفلت عن اجلانب الذي يهّم دراستنا واملتعلّق بصنع اآلالت 

أو املشغوالت التي رافقت محطات الغناء والتشخيص ودّعمت وظيفتها، أو حذت حذوها واستقلّت 

بذاتها في بعض احلاالت. وكان لزامًا احلفر في الذاكرة اجلماعّية أنَّي تسنى لنا ذلك؛ الستحضار 

ما بَقَي من صور تنبئنا عن اإلستراتيجيات اإلنشائية لصناعة آلة معّينة، وتخبرنا عن طبيعة املواد 

األّولية التي وّظفت للغرض وعن مراحل التحضير والتركيب لبعثها حّيز الوجود، ومجاالت متوقعها 

في سياق النشاط الطفولّي العام. 

2. نماذج تستحضرها الذاكرة
إضافة إلى ما ميكن أن يصدره من آلته األولى واألقرب، جسمه الصغير، إن كان باستعمال 

األكّف أو األرجل أو احللق وغيرها، توّجه اهتمام الطفل إلى كل األشياء احمليطة به ليستعيدها 

ويفّجر ما بها من "كمون موسيقي")20(، ويرفع شأنها إلى مستوى آلة للموسيقى بعد أن كانت ملقاة 

مهملة. وزيادة عن استغالل األشياء املستعادة وتوظيفها على هيئتها التي وجدت فيها دون إدخال 

أّي تعديل عليها، مثل النفخ في قوارير الزجاج الفارغة، والنقر على العلب واحلاويات مبختلف 

به  احمليطة  املادة  لتحويل  وعضلّيًا  ذهنيًا  جهّدًا  الطفل  بذل  ومواد صنعها،  وأشكالها  أنواعها 

وإدخال تعديالت عليها وتركيب بعضها للبعض ليصنع آلته املوسيقية ويحّقق بها غاياته التعبيرية. 

وقد أمكن لنا جمع معطيات حول عدد من املشغوالت خالل استنطاق الذاكرة اجلماعّية في بعض 

اجلهات، نوردها فيما يلي:

 ،)clappers / claquettes( املقارع  من  صنفًا  وتقابل  قرقنة(:  جزيرة  )من  "طرطاقة"   )1
وتصنع من ساق عرجون التمر وهي طرّية، فتشّق عموديًا من جهتن في أحد طرفيها قدر 

شبر، ثّم ُيثنى اجلزآن املتقابالن فترة من الزمن لتأخذ شكل ساق الدجاجة، وبتحريك األداة 

من الطرف الثاني تتضارب الصّفاقتان مع اجلزء الوسطّي فتحدث صوت القرع. ومثل هذه 

٢٠ ( استعرنا املصطلح من الباحث لودوفيك أوبيانغ ويفيد القابلية التي ميتلكها كل جسم ليتحّول إىل آلة إلنتاج املوسيقى. 

ملزيد من االطاع راجع:
OBIANG, Ludovic, « faire la musique de tout bois: L’inventivité traditionnelle comme fondement 
d’une politique nationale de la musique au Gabon », Cahier d’Etudes Africaines, V. 48, Cahier 191, 
EHESS, 2008, pp. 567-584
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اآللة موجود منذ احلضارات القدمية وقد ُصنع من اخلشب اجلاف أو سّن الفيل. وقد أشار 

محمود حفني إلى ذلك قائاًل: "ثّم ارتقى اإلنسان األّول إلى محاكاة أعضاء جسمه، فصنع 

األيدي املصّفقة واألرجل املصّفقة، وهو ما نراه في مصر قبل األسر الفرعونّية بآالف السنن 

)...(، ثم تفنن اإلنسان في صنع تلك املصفقات واملقارع والشخاشيخ")2١(.

األغطية  من  تصنع  صغيرة،  صناجات  من  قالدة  وهي  مختلفة(:  جهات  )من  "شنشانة"   )2 
املعدنية للقارورات البلورّية )قارورات املاء واملشروبات الغازية وغيرهما(، فثقب في وسطها 

بعد دّقها وتسطيحها، ثّم جتمع بواسطة سلك حديدي. ويحدث حتريكها صوتًا ذا جرس 

املوّقع. الغناء  يرافق  ممّيز 

 

"دربوكة" )من جهة املهدية(: وحتاكي آلة الدربوكة اخلاصة بالفرق املوسيقية، وتصنع من ُقلّة   )3
املاء )"احللْبّية"( التي لم تعد صاحلة، فُيزال قاعها بشغل دقيق حتى ال ُتكسر، ويعّوض بجلد 

األرنب بعد جتفيفه وشّده بواسطة خيوط متينة حول خصر اآللة.

مشط الشعر )من جهات مختلفة(: ُيستغّل املشط على حالته دون إدخال تعديالت عليه،   )4
آلة  على  العزف  طريقة  تشبه  في حركة  أسنانه  على  املعدن  أو  من اخلشب  عود  فُيسحب 

الالتينية. أمريكا  موسيقات  في  املستعملة   )Guiro( الغويرو 

الفالّية مع ورق شّفاف )من جهة املهدية(: تشّد قطعة من ورق شّفاف )وتؤخذ في الغالب   )5
ية، وينفخ فيها إلصدار الصوت. ويتغّير الصوت بتحريك الفم  من كراس احملفوظات( إلى فالَّ

أو أصابع اليد على اجلهة املقابلة للنفخ.

كابح  سلك  من  استخراجها  يتّم  معدنية  أوتار  من  تصنع  جهة صفاقس(:  )من  "دندانة"   )6
الدراجة ويتّم سحبها على جذع شجرة أو قضيب حديد ثابت حتى تستقيم، ثّم ُتثّبت على 

٢١ ( الحفني، محمود أحمد، علم اآلالت املوسيقية، القاهرة، الهيئة املرصية العامة للكتاب، ١987، ص.٢٢
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األوتار  ترفع  وملزيد شّدها،  بعد وضع مسامير من اجلهتن.  قطعة مستطيلة من اخلشب 

عليها مبضراب من عود رقيق في  الكمنجة. ويعزف  آلة  بقطعة خشب صغيرة مثل فرس 

وضعية مسك آلة العود والقيثارة. وتتحّول اآللة إلى ما يشبه آلة السنطور حن تتغير طريقة 

بقضيبن من اخلشب. األوتار  ويطرق  أمامه  الطفل  املسك، فيضعها 

 

آلة وترية )من جهة املهدية(: تصنع من صفيح معدني )سعة ٥ لترات( بعد إزالة أحد   )7
الصفيح  ويشّكل  الصّنارة،  خيط  من  أوتاٌر  لُتثّبت  طرفيه  في  ثقوب  إحداث  فيتّم  أوجهه، 

البالستيك.  من  لّن  عليها مبضراب  ويعزف  العود  آلة  مثل  اآللة  مُتسك  لآللة.  صندوقا مصّوتا 

آلة وترية 2 )من جزيرة قرقنة(: هي عبارة عن تركيب بن اآللتن السابقتن؛ حيث تثّبت   )8
قطعة اخلشب احلاملة لألوتار فوق صفيح معدنّي محفور الوجه، وتكون اخلشبة أطول من 

الغيتارة. لتحاكي شكل  الصفيح 

"زمارة" )من جهة صفاقس(: تصنع من ساق القمح الندّي بداية فصل الصيف بعد جني   )9
العقدة  فيثلم من جهة  به عقدة،  للماشية، ويختار منها جزء  التنب علفًا  احملصول وجتميع 

إلحداث شرخ، ثّم ُيدخل جانب مهم منه في الفم إلحداث الصوت.

10( "قصبة" )من جهات مختلفة(: تصنع من القصب، وحتاكي آلة "القصبة" املستعملة في 
تقاليد املوسيقى الشعبية، غير أن مقاساتها وعدد الثقوب بها وموقع األخيرة عليها ال تخضع 

ألي مقادير وقواعد. حُتدث الثقوب باستعمال قضيب حديدّي ساخن وُتفتح العقد إن ُوجدت 

الطريقة نفسها.

 

متهيدًا  خشن  على سطح  النواة  حتّك  )من جهات مختلفة(:  املشمش  نواة  11( صفارة من 
إلحداث ثقب بوجهها، ثم ُيفّرغ ما بداخلها بواسطة سلك معدني وتصبح جاهزة للنفخ فيها. 

وكلما كانت النواة جافة كان الصوت الصادر أقوى.
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 12( صفارة من ورق العنصل )من جزيرة قرقنة(: يتّم اختيار جزء من الورقة وُيلّف في شكل 

مخروطي، ثّم يضغط على طرفه الصغير باإلبهام والسّبابة، وينفخ فيها إلحداث الصوت.

شجرة  ورقة  األطفال  يلّف  اجلريد(:  )من جهة  "الكالتوس"  أو  الكينا  ورق  من  13( صفارة 
"الكالتوس" بشكل أفقي ثم يشدون طرفيها بواسطة السبابتن واإلبهامن، ثّم ينفخ الطفل 

الطّيات للحصول على الصفير. تلك  داخل 

ومن املؤّكد وجود مناذج أخرى في باقي جهات البالد التونسّية، تختلف باختالف الوسط 

البيئي وما يوّفره من مواد طبيعّية وما رسخ من مهارات الصنع في الذاكرة اجلماعية اخلاصة 

باجلهة وما تناقلته األجيال من تقنيات الصنع وجتويد املشغول. وتبقى مواصلة البحث امليداني 

وضرورّيا  ملحًا  أمرًا  استعمالها،  وطرق  صنعها  تفاصيل  ونسخ  آثارها  اقتفاء  في  واالجتهاد 

املشروع.  ًالستكمال 

3. مالحظات عامة حول اآلالت املجمـّعة 
أ. تنتمي إلى تراث مشترك:

ومتداولة  عديدة  ثقافات  بن  أنها مشتركة  املوسيقية  الطفل  آالت  أغلب  ما ميّيز  أبرز  لعّل 

االستعمال في مجاالت جغرافّية متباعدة، فتتفاجأ خالل عملّية اجلمع امليداني من وجود اآلالت 

نفسها وبطريقة الصنع نفسها تقريبًا في مناطق مختلفة من البالد، وحّتى في مناطق أخرى من 

العالم، على غرار صّفارة نواة املشمش ذائعة الصيت)22(، أو مشط الشعر والورق الشّفاف)2٣(. 

في  التونسّية  البالد  عرفته  الذي  البينّي  الثقافّي  التفاعل  موقعها،  من  املجّمعة  النماذج  وتؤكد 

األفقي؛  املستوى  في  الثقافّية  املفردات  تبادل  عملّية  من  وجانبًا  املتوّسطي،  اجلغرافي  إطارها 

باعتبار أن منشأ الفكرة وطريقة تبلورها وتناقلها واملسلك الذي مّرت به لتصل إلى هذه الثقافة 

أو تلك يبقى مجهواًل، ليبرهن على إنسانّية الفعل الثقافي. 

ب. ترتبط بصنف الذكور: 
تؤكد شواهد عديدة من الذاكرة اجلماعية أن مختلف اآلالت التي قّدها الطفل ووظفها خالل 

نشاطه املوسيقي صنعها جنس الذكور باألساس، ولم تكن لإلناث مساهمة واضحة ومهمة في 

٢٢ راجع فيديو يف الغرض عى املوقع التايل:

https://www.youtube.com/watch?v=D_Ho46MF1Hc
٢3 راجع فيديو يف الغرض عى املوقع التايل:

https://www.youtube.com/watch?v=J4dyNLiM8vE
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ذلك، إال فيما ندر. ولعّل أبرز أسباب ذلك يعود إلى اقتصار اللعب في الفضاء اخلارجي على 

داخل  منذ صغرها  املرأة  ذكوري سعى حلجب  محافظ  مجتمع  في سياق  األطفال  من  الذكور 

البيت وحاجياته وإتقان الصناعات املرتبطة به، مثل  الفضاء املغلق وهيَّأها لالضطالع بشئون 

احلياكة والتطريز وغير ذلك من جهة، وفسح الفضاء اخلارجّي للذكر واسعًا ليتدّرب على مشاق 

اآلالت  استعمال  اقتصار  إلى  كذلك  السبب  يعود  وقد  سابقًا)2٤(.  أشرنا  مثلما  اليدوي،  العمل 

املوسيقية في فرق الكبار غالبًا على جنس الذكور؛ لذلك يأتي هذا الفصل في إطار عملية احملاكاة 

التي متّيز نشاط الصغار. 

غير أن ما سبق ال يفيد غياب الفتيات من مشهد األلعاب املوسيقية اخلاصة بهن في الفضاء 

الداخلي، إن كان داخل البيت أو داخل أسوار حديقته، فكثيرًا ما صاحبت لعبة احلبل أو النّط على 

املرّبعات أغاٍن خاّصة تبتدعها الفتيات وترّددنها لتدعيم حركات اللعب. وارتكز نشاطهن املوسيقي 

في جانب آخر على تقليد النساء ومحاكاة غنائهّن خصوصًا في سياق االحتفاالت االجتماعية، 

للغرض  اإليقاعية املصنوعة  الرقص على وقع إحدى اآلالت  الغناء حركات  وكثيرا ما صاحبت 

)دربوكة مثاًل( أو احملّولة من بن طاقم أدوات البيت )إناء(.

ج. جتمع بني التقليد واالبتكار: 
بقدر ما تبدو اآلالت املصنوعة عنصرًا تراثّيًا متوارثًا بن أجيال الطفولة، وتعتمد أساسًا على 

تقليد ما ُصنع في فترات سابقة، بقدر ما يّتسم في عمقه بالتجديد واالبتكار تكّيفًا مع متغّيرات 

كل مرحلة وما تدّر على الطفل من مواد أّولية قابلة للتحويل. فمن جهة، ال ينطلق الطفل في صناعة 

آلته وتركيبها من فراغ ومن تصّور ذهنّي خاص، بل يعتمد أساسًا على رصيد معرفّي ويدوّي 

مسبق انتقل إليه من خالل ما الحظه وعاينه في فترات عمره املبّكرة، ودلّه إليه جيل أو أجيال 

سابقة مّرت باملرحلة ذاتها. لَِكنَّ التغّيرات البيئّية املّطردة وحتّوالت املواد املصّنعة التي يستعيدها 

كل  مع  الدءوب  والتفاعل  الصوتّي  االستكشاف  مغامرة  خلوض  دومًا  تدفعانه  منها،  ويستفيد 

جديد منها لتفجير الكمون املوسيقي بداخلها، فتراه يعّوض صندوقًا مصّوتًا من الصفيح بآخر 

من اللدائن، ويستبدل القصب الطبيعي بأنبوب من احلديد أو اللدائن. لذلك فإن جدلّية التقليد 

الذي يعيشه  الواقع املوضوعي  املوسيقّية، يحكمها  الطفل آلالته  واالبتكار مترابطة في صناعة 

ويعيش فيه ويستلهم منه رؤاه وتصّوراته. 

٢4 ( يؤكــد الباحــث عــز الديــن بــو زيــد هــذا التوّجــه يف األلعــاب الرياضيــة الشــعبية يف جهــات مــن البــاد التونســيّة. ملزيــد 
مــن االطــاع راجــع: بــو زيــد، عــز الديــن، رياضــة الطفــل الرتاثيــة تحدثنــا عــن ثقافــة املجتمــع )الطفــل التونــي كمثــال(، 

مجلــة الثقافــة الشــعبية، ع. ٢5، املنامــة، أرشــيف الثقافــة الشــعبية للدراســات والبحــوث والنــر، ٢٠١4، ص. ١٠٠.
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4. آلة الطفل املوسيقية مصدر للمعرفة واكتساب للمهارة
تتجاوز أهمية صناعة األدوات املوسيقية من قبل الطفل تدعيم الرغبة في املمارسة املوسيقية 

وتعزيز الرغبة في التواصل مع عناصر املجموعة االجتماعية؛ إذ يكتسب الطفل جوانب معرفّية 

وإدراكية مهمة خالل مراحل الصنع تتعلّق مبختلف اجلوانب الفيزيائية املرتبطة بالصوت وطرق 

استخراجه وتضخيمه وتنقيته، مثلما تتعلّق باكتساب املهارات اليدوّية وتدريبها على إجناز أعمال 

صعبة. فمن جهة، يتعّرف الطفل من خالل ألعابه أهّمية شّد الوتر بقّوة من طرفيه إلصدار الصوت 

املرجّو، كما يتعّرف على أهمّية مزيد شّد الوتر بواسطة اخلشبة الصغيرة حتته للحصول على مزيد 

من احلّدة والصفاء. ويقف الطفل على أهمّية الصندوق املصّوت لتضخيم الصوت خالل جتاربه، 

فيالحظ الفرق بن ضرب األوتار املثّبتة على خشبة مبفردها، وضربها بعد إضافة صفيح املعدن 

حتتها. ويدرك منذ الصغر العالقة بن اختالف ارتفاع الصوت املنبعث من اآللة واختالف حجمها 

)نواة املشمش( أو طولها )القصبة( أو قطرها )املزمار(. وتتبلور لديه مستويات إدراك أجراس 

األجسام باختالف مادة صنعها وكثافتها بن اخلشب واملعدن والزجاج واللدائن وغير ذلك، وهو 

ما سينّمي فيه ملكات اإلدراك السمعي لتركيبات معّقدة في فترات العمر الالحقة. 

وفي جانب آخر وعلى قدر األهّمية نفسها، شكلت براعة األطفال اليدوية في صنع أدوات 

اللعب املختلفة ومنها اآلالت املوسيقية مرحلة متهيدية ومرحلة تدريب وإعداد لالنتقال إلى املراحل 

العمرية الالحقة، يكتسب الطفل من خالل عمليات القّص والشّد والدّق والسحب مهارة التعامل 

مع املادة وحتويلها وإعادة تشكيلها باستعمال ما توّفر لديه من أدوات وتقنيات، وهو يتدّرب على 

خوض حياته املهنّية القادمة ويستعّد لها في كل عملّية إنتاج. وترتبط العملّية في عمقها بطبيعة 

والصناعي،  الفالحي  اليدوي  العمل  شأن  برفعة  اتسمت  حيث  السابقة؛  الفترات  في  املجتمع 

وِتْبَقى  يْن)2٥(  اجِلدِّ َماِل  "ُيوَفى  القائل:  الشعبي  املثل  ولعّل  الصنعة.  إتقان  نحو  التوّجه  ومتجيد 

َصْنِعْة الِيِديْن" أو "َصْنِعِة الّنَْهاْر َما ِفيَها َعاْر" خير دليل على ذلك. ولهذا السبب رمّبا، كان الكبار 

يفسحون املجال الزمني والفضائي واسعًا أمام الصغار ليمارسوا أنشطتهم اليدوّية والتعبيرية، 

دون تضييق اخلناق عليهم، مدركن أنها فترة تدريب واستعداد لآلتي.

5. موقع آلة الطفل يف البحث اإلثنوموسيقولوجي
بقدر ما تختلف الرؤى وتتعّدد في صياغة مفهوم واضح ملفردة "موسيقى" يرسم حّدًا فاصاًل 

بن ما هو موسيقّي وما هو غير ذلك، تختلف كذلك في صياغة تعريف محّدد ملفهوم "آلة موسيقّية" 

٢5 ( مبعنى: ينتهي مال الجدود.



149
مجلة الطفولة والتنمية -ع 35 / 2019

يفّرق بينها وبن سائر اآلالت واألدوات واملواّد الطبيعّية ذات األجراس املختلفة واملستعملة في 

مختلف مجاالت احلياة اليومّية. ولنا أن نتساءل في هذا السياق: متى تستحيل األداة آلة موسيقّية 

وآالتهم  األطفال  مشغوالت  عن  وماذا  أسس؟  أي  وعلى  موقعها،  يحّدد  من  للموسيقى؟  آلة  أو 

املصنوعة ملصاحبة ألعابهم املوسيقية العفوّية والتلقائية؟ هل هي مجّرد أدوات "بدائية" ال متّت 

للفعل املوسيقي بأي صلة، أم أنها تكسب صفتها املوسيقّية برغم بساطة شكلها اخلارجي وضيق 

مساحتها الصوتّية وتدّني رنينها حّد الصخب؟

املوسيقولوجي  املنهجن  في  البحث  لفوارق  عرضه  سياق  في  بشة،  سمير  الباحث  يؤّكد 

املنهج. ففي  املوسيقية تختلف بحسب اختالف  اآللة  إلى  النظر  زاوية  أّن  واإلثنوموسيقولوجي، 

حن ينصّب اهتمام املوسيقولوجي على اجلانب األورغانولوجي لآللة من شكٍل ومكّونات وجرس 

ومقاسات وتصنيف ومنهج العزف، يهتّم اإلثنوموسيقولوجي إلى جانب ذلك بوظيفة اآللة االجتماعّية 

والثقافّية، مبعنى استكشاف دورها في سياق إنتاجها)2٦(. بيد أّن اهتمام األول يتركز في الغالب 

حول اآلالت املوسيقية املتداولة في الرصيد املوسيقي املصّنف "متقنًا" واخلاّص باملجتمعات التي 

"دخلت التاريخ" وأضحت موسيقاها مدّونة أو شبه ذلك، في حن ال يعير الثاني أهمية ملستوى 

بل  لآلالت،  تصنيفه  في  الصوتية  مساحتها  واتساع  درجاتها  و"صّحة"  اآللة  في صنع  اإلتقان 

ونقاوة صوتها  حجمها  كان  مهما  املوسيقي  الغرض  لتحقيق  توّظف  التي  اآلالت  يهتّم مبجمل 

و"عذوبة" جرسها، ويبحث في مكانتها داخل املجموعة وعالقتها باحلدث االجتماعي التي ُتتداول 

فيه واألبعاد الداللية التي حتوم حولها وارتباط تغّيرها بتغّير طقوس العرض والعازف عليها وغير 

ذلك. وترّكز الرؤية الثانية في جوهرها على السياق باعتباره بؤرة للمعنى متجاوزة بذلك االهتمام 

املبالغ فيه بالبنية والشكل.

وعلى غرار احلدث الصوتي، تّتخذ اآللة صفة "املوسيقية" لدى الباّث انطالقا من مقاصده 

ونّيته في استعمالها لذات الغرض. فبمجّرد التخطيط لصنع مشغول يدوي أو توظيف ماّدة جاهزة 

آلة  العفوية والتلقائية اخلاصة بعالم الطفولة، حتى تتحّول إلى  لغرض موسيقي ضمن األلعاب 

موسيقية مؤّقتة وخاّصة بالفرد أو باملجموعة. وميكن أن ينتشر تداولها وطريقة حتضيرها من 

فرد آلخر ومن جهة ألخرى ومن جيل آلخر حّتى تتحّول إلى آلة ممّيزة لفئة الطفولة حتيل إلى 

خصوصيات نشاطها، وتشهد على مستويات إبداعها وبراعتها في التكّيف مع محيطها والبيئة 

التي تعيش فيها. لكن صفة "املوسيقية" تتخذها اآللة من املتقّبل كذلك ارتباطًا بالباعث أو مبعزل 

عنه. فيكفي أن ترتسم األصوات املنبعثة من اآللة تعبيرًا موسيقّيًا في ذهن املتقّبل الطفل وتفعل 

26) BECHA, Samir, La musicologie face au mystère musical, Tunis, ed. Karem Sharif, 2015, p. 87
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فعلها في عواطفه وأحاسيسه وتبعث في نفسه أحاسيس الفرح واملتعة حتى تكتسب قطعة املعدن 

أو اخلشب أو ورقة الشجرة تلك الصفة، دون استئذان أّي باحث وأّي منهج بحثي.

امليداني  عمله  سياق  في  اكتشف  اإلثنوموسيقين  الباحثن  أحد  أن  جداًل  افترضنا  وإذا 

اخلاص بأقلّية عرقّية معّينة، املشغوالت واآلالت نفسها، تستعملها املجموعة في نشاطها املوسيقي 

خالل طقوسها االحتفالية، الدينّية أو الدنيوّية، فهل سيتغافل عنها ويعرض عن دراستها واالهتمام 

بتفاصيل صنعها ويقلّل من شأنها ويعّدها مجّرد "أشياء" صنعت بطريقة اعتباطية خالية من كل 

جهد ذهني؟ اإلجابة قطعًا سلبية انطالقًا من املبادئ العامة التي صاغها املبحث االثنوموسيقولوجي 

هذا  ومن  نتاجها)2٧(.  كان  أّيًا  اآلخر  ملوسيقى  وتقّبله  املركزية  اإلثنوية  العقدة  من  تخلّصه  بعد 

متعاقبة  زمنّية  مراحل  عبر  األطفال  صاغها  التي  اإلبداعات  مختلف  تكتسب  بالذات،  املنطلق 

واجلغرافية  البيئية  للظروف  املالئمة  التعديالت  عليه  وأدخلت  تقنيات صنعها،  األجيال  وتناقلت 

اخلاصة بكل مجموعة، شرعّية البحث في جوانبها البنيوّية والوظائفّية والداللّية، واستنطاقها عبر 

االعتبار عالم  املقاربة بعن  تأخذ  العاّمة.  األورغانولوجّية  البحوث  عليه  دأبت  ملا  مقاربة مغايرة 

الطفل، أحاسيسه ومتّثالته وبناه الفكرّية والعاطفّية والتعبيرّية، وترصد كل اإلمكانات اإلبداعّية 

وتسلسل  النغمي  نظامها  مبقارنة  تتقّيد  وال  املوسيقي،  كمونها  ويحّرر  اآللة  من  يفّجرها  التي 

درجاتها وتركيبة سلّمها مع ما هو متداول في الرصيد املوسيقي احمللّي للمجموعة. وضمن هذه 

الرؤية حتديدًا يتخذ مفهوم اللعب معنى آخر أعمق مما عّرفته املعاجم وتداولته اللغة)28(، يقترب أو 

يتطابق مع ما يرتبط بالفعل املسرحي واملوسيقي في عدد من اللغات الغربية )play / jouer( مبا 

ينطوي عليه من فعل ذهني يحقق من خالله التواصل مع ما يحيط به ويتفاعل معه. وميّيز الباحث 

جان شاتو في هذا الصدد، الفرق بن لعب الصغار ولعب الكبار قائاًل: "ففي حن يستحيل األّول 

رهانًا لكامل شخصّية الطفل في كل حلظة، شخصّية تسعى لبرهنة قواها اجلديدة، يقتصر الثاني 

على مجّرد االسترخاء واللهو")29(.

٢7 ( نحيل القارئ إىل إحدى كتابات جان جاك ناتييي يف املوضوع:
NATTIEZ, Jean-Jacques, « Ethnomusicologie », Encyclopædia Universalis, Corpus 8,Pais, 
Encyclopædia Universalis, 1996, pp. 1006-1010
٢8 ( يورد ابن منظور يف جذر "لعب": اللعب ضّد الجّد )...( ويقال لكل من عمل عمًا ال يجدي نفعاً: إمنا أنت العُب. ملزيد 

من االطاع راجع: ابن منظور، لسان العرب،

 29) CHÂTEAU, Jean, « Le jeu chez l’enfant », Encyclopædia Universalis, Corpus 10,Pais,
Encyclopædia Universalis, 1988, pp.581-584
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6. واقع يخرتقه السوق
إن املتأّمل فيما تبّقى من مهارات الصنع والتركيب التي لطاملا شغلت ذهن الّطفل وعّمرت 

وقت فراغه، يدرك حجم الضمور الذي أصاب ملكاته في هذا اجلانب، وقدرته على التعامل مع 

املادة املستعادة بإعادة تشكيلها وصياغتها. ويلحظ بالتالي تدّني قيمة املشغوالت اليدوّية لديه، 

شكلها ووظيفتها، بعد أن مّت إغراق األسواق باللُّعب الواردة من وراء البحار؛ "بسبب التحّوالت 

العصرية السريعة، واالنفتاح الثقافي واالقتصادي العاملي حيث أصبحت األسواق العربية تعّج 

باملنتجات الثقافية الدخيلة والتي حتمل في مكّوناتها الكثير من العناصر الثقافية املخالفة للثقافات 

احمللّية")٣0(. فقد بّينت دراسة ميدانّية أجريناها على عدد من محاّل بيع اآلالت املوسيقّية وُلعب 

األطفال،)٣١( أن املعروض من اآلالت املوسيقية اخلاصة باملراحل العمرّية املبّكرة أو اللعب ذات 

الصلة باملوسيقى، وافد من جمهورية الصن الشعبية، وأنها ال تخضع لضوابط تعديل درجات 

السلّم املوسيقّي العربّي عمومًا والشعبّي منه باخلصوص. أّما ما ُيصنع داخل البالد فهو قليل )ال 

يتجاوز آلة دربوكة صغيرة من اخلشب أو الفّخار، أو آلة نفخ من القصب( ويقتصر بيعه أساسًا 

في محاّل الصناعات التقليدية املعروضة للسّياح باخلصوص. كما بّينت الدراسة أن اإلقبال على 

املعاهد  من  وعدد  األطفال  رياض  على  الغالب  في  ويقتصر  متواضع،  اآلالت  من  الصنف  هذا 

املوسيقية اخلاصة وبعض مؤسسات التعليم االبتدائّي.

بيد أن تبعات هذه التحّوالت تبرز أساسًا في تعميق الهّوة بن شرائح اجتماعية مختلفة من 

املعاهد املوسيقية اخلاصة،  آلة موسيقية وارتياد أحد  اقتناء  القدرة على  األطفال تقف وراءها 

النشاط اجلماعي.  الشرائح ويوحدهم في  الفضاء اخلارجي مجااًل يجمع مختلف  بعد أن كان 

فقد بات ارتياد املعاهد املوسيقية اخلاّصة لدى البعض، كما اقتناء اآلالت املوسيقية الباهظة، 

سبيال للتباهي واإلعالن عن املرتبة االجتماعية املرموقة، وارتبط االبتكار في صنع آلة من املواد 

املستعادة في املقابل بدالالت سلبية تستدعي التهميش والفقر واألحياء الشعبية وغير ذلك.

اليدوية اجتماعّيًا وتعليمّيًا،)٣2( مّت االحتفاء داخل األطر الرسمّية  ومقابل تدّني قيمة املهن 

3٠ ( الطويي، سعد والشقرات، منصور، العاجة دمية تقليدية لتسلية األطفال يف جنوب األردن، مجلة الثقافة الشعبيّة، ع. 
9، املنامة، أرشيف الثقافة الشعبية للدراسات والبحوث والنر، ٢٠١٠، ص. ١٢٦.

3١ ( أجرَي البحث امليداين يف جهة صفاقس رشق الباد، وشمل أربعة محاّل لبيع اآلالت املوسيقية وأربعة محاّل لبيع لعب 
األطفال، واقترص عى جرد اآلالت املوسيقية الخاّصة بالطفل واللعب ذات العاقة بالصوت واملوسيقى.

3٢ ( تكفي إطالة قصرة عى موقع وزارة الرتبية ومراجعة اإلحصائيات املدرجة ومقارنة عدد تاميذ املرحلة األساسية بتاميذ 
شعبة املهن وكذلك امليزانية املرصودة لها؛ للوقوف عى الهّوة الشاسعة بني املجالني. ملزيد من اإلطاع، راجع موقع وزارة 

http://www.education.gov.tn/index.php?id=548&lan=1# :الرتبية التونسية
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وشبه الرسمّية، بكل ما له عالقة بالتكنولوجيات احلديثة "لغة العصر"، وحتّول التمّكن من مختلف 

أدواتها إلى افتخار وإكبار، ويسعى إليها الطفل تدفعه العائلة واملجتمع والسلطة الرسمّية ودوائر 

االتصال والدعاية احمللية واخلارجية، وأضحى التهافت على اقتناء أحدثها والتسابق لسبر أغوارها 

في إطار حمالت "اللحاق بركب احلضارة" سمة تفصل "املتطّور" عن "املتخلّف". لكن التهافت على 

اكتساب "لغة العصر" ال ميّر دون املساس بجوهر الثقافة احمللّية وخصوصياتها وتفّردها، في 

غياب الرؤية املبدعة القادرة على املسك بطرفي املعادلة واخللق فيها. "ولئن كانت اللُّعب اليوم، 

اإللكترونية منها مثاًل، جتد نفسها بن دعاة يشيدون مخاطبتها احتياجات الطفل االستكشافية 

املعرفّية واللغوّية باإلضافة إلى متعة التسلية، ومعارضن يقولون بأن مختلف األلعاب احلديثة كان 

انطالقها أصاًل شمولية منط احلياة الرأسمالية حيث يتحّول اإلنسان من عضو جماعي إلى إنسان 

سيبرنيطيقي مبرمج، فالهوة واسعة جّدًا بن هذا الالعب املعزول الذي يصارع آلة الفليبر ويفرغ 

فيها مبجانية طاقاته الليبيدية وذلك اإلنسان الذي كان يتنافس داخل اجلماعة")٣٣(.

الخاتمة
تناولت الدراسة موضوعًا قلّما تطّرقت إليه أقالم الواصفن والباحثن، ويهتّم بأحد مظاهر 

ثقافة الطفل التي باتت مهددة بالتالشي واالنقراض. وقد أبرزت املعطيات املستقاة من الذاكرة 

اجلماعّية ثراء اإلبداع الطفولي اليدوي في زمن غير بعيد ارتبط باحتياجاته التعبيرية والتواصلية 

داخل املجموعة في سياق نشاطه اإلبداعي والفّني العام، وشّكل مرحلة حتضير وإعداد ملراحل 

هذا  تراجع  مستوى  عن  الدراسة  وكشفت  والعضلّي.  الذهني  االقتدار  تقتضي  الحقة  عمرّية 

واملعمارّية  واالقتصادّية  االجتماعّية  التغّيرات  جّراء  باخلصوص  احلضرّي  الوسط  في  النشاط 

وغيرها، مقابل التسابق وراء اقتناء أحدث األلعاب االفتراضّية واالنكفاء داخل الفضاءات املغلقة، 

حتت وطأة مغريات العوملة الثقافّية.

وينفتح البحث على مسارات عمل قادم، تبدأ أّوال مبواصلة عملية اجلمع امليداني ملختلف 

ومقارنة  لتصنيفها  اجلماعّية،  الذاكرة  في  والعالقة  منها  املتداولة  املوسيقية،  الطفل  مشغوالت 

بعضها بالبعض والبحث في عناصرها املستجّدة. وسيرتبط البحث حتمًا باختصاصات متعّددة 

تربوّية ونفسّية واجتماعّية وموسيقولوجّية،لتحيط مبوضوع املهارات اليدوّية اخلاصة بآالت الطفل 

املوسيقية من جوانب مختلفة وتستفيد من إمكاناته لإلسهام في بناء شخصّية لها خصوصياتها 

33 ( الديــوري، ســلوى، "لعــب األطفــال بــني املــايض والحــارض"، املجلــة التونســية للعلــوم االجتاعيــة، ع. ١37، تونــس، مركــز 

الدراســات والبحــوث االقتصاديــة واالجتاعيــة، ٢٠٠9، ص.
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خالل  اخلارجي  الفضاء  في  الطفل  موسيقى  إخضاع  املهّم  من  بات  لقد  واحلضارّية.  الثقافية 

مبختلف  وتربطها  وعرضها  إنتاجها  سياقات  في  تؤطرها  أنثروبولوجية  ملقاربة  اللعب  فترات 

بأنثروبولوجيا  العناصر التي حتيط بها داخل املجموعة االجتماعية، ضمن الدراسات اخلاصة 

من  لن جتعل  أنها  املقاربة  هذه  مثل  مزايا  أبرز  ولعّل  واإلبداع.  اخللق  وأنثروبولوجيا  الطفولة 

إليه اعتبارًا من  العمرّية، بل تنظر  بباقي شرائح املجتمع  ثانوّيًا مرتبطًا  الطفل والطفولة كيانًا 

خصوصياته الذهنّية والعاطفّية في رؤيته للكون وللحياة وطريقته في التفاعل مع ما يحيط به بعيدا 

الكبار. عن إسقاطات مجتمع 

إن البحث في موضوع مشغوالت الطفل املوسيقية ال ينطوي على رؤية ماضوّية منغلقة، متّجد 

القدمي وتدعو للرجوع إليه وإعادة إنتاجه وتشكيله، بل تستدعي كل عناصر اإليجاب فيه والكمون 

قة قادرة على  املعرفي الذي يختزنه إلجناز قراءة استشرافّية، تتجه نحو بناء شخصية مبدعة خالَّ

توظيف كل اإلمكانات املتاحة لتلبية احتياجاتها ونحت واقعها ورسم مستقبلها.

قائمة املصادر واملراجع
الثالثة،  التراث العربّي، الطبعة  لبنان، دار إحياء  جمال الدين محمد بن منظور، لسان العرب، بيروت   -

.١999

شهرزاد قاسم حسن، دور اآلالت املوسيقية في املجتمع التقليدي في العراق، بيروت، املؤسسة العربية   -

١992 للنشر، 

محمد بن عثمان احلشايشي، العادات والتقاليد التونسّية: الهدية أو الفوائد العلمية فالعادات التونسّية،   -

للنشر، ١99٤، ٤٦2 ص. تونس، سراس  باحلاج يحيى،  حت. اجليالني 

محمود أحمد احلفني، علم اآلالت املوسيقية، القاهرة، الهيئة املصرية العامة للكتاب، ١98٧  -

االجتماعية، ع. ١٣٧،  للعلوم  التونسية  املجلة  املاضي واحلاضر"،  األطفال بن  "لعب  الديوري،  سلوى   -

 28-١٣ ص.   ،2009 واالجتماعية،  االقتصادية  والبحوث  الدراسات  مركز  تونس، 

الصادق الرزقي، األغاني التونسية، ط. 2، تونس، الدار التونسية للنشر، ١989  -

املرزوقي، محمد، مع البدو في حلّهم وترحالهم، تونس- ليبيا، الدار العربّية للكتاب، ط. 2، ١98٤.  -

املجلس  الكويت،  املعرفة، ع. ١20،  عالم  تر. حسن عيسى، سلسلة  اللعب،  ميلر، سيكولوجيا  سوزانا   -

١98٧ واآلداب،  والفنون  للثقافة  الوطني 

رشيد العفاقي، "إطاللة على ألعاب األطفال باملغرب"، مجلة الثقافة الشعبية، ع. 2٦، املنامة، أرشيف   -

١0٣-98 ص.   ،20١٤ والنشر،  والبحوث  للدراسات  الشعبية  الثقافة 

عبد الرحمان جمعة ذياب، "األلعاب الشعبية في هيت"، مجلة الثقافة الشعبية، ع. 2٧، املنامة، أرشيف   -

.9٥-8٤ ص.   ،20١٤ والنشر،  والبحوث  للدراسات  الشعبية  الثقافة 

عز الدين بو زيد، "رياضة األطفال التراثية حتدثنا عن ثقافة املجتمع )الطفل التونسي كمثال("، مجلة   -



154
مجلة الطفولة والتنمية -ع 35 / 2019

والنشر، 20١٤، ص.  والبحوث  للدراسات  الشعبية  الثقافة  أرشيف  املنامة،  الشعبية، ع. 2٥،  الثقافة 

١0٧-8٤

سعد الطويسي، منصور الشقيرات، "العاجة دمية تقليدية لتسلية األطفال في جنوب األردن"، مجلة الثقافة   -

الشعبّية، ع. 9، املنامة، أرشيف الثقافة الشعبية للدراسات والبحوث والنشر، 20١0، ص. ١22-١2٧

• SamirBECHA, La musicologie face au mystère musical, Tunis, ed. Karem Sharif, 2015
• EdgarWILLEMS, L’oreille musicale, t. 1, Fribourg (Suisse), ed. Pro musica, 1985
• JeanCHÂTEAU, « Le jeu chez l’enfant », Encyclopædia Universalis, Corpus 10,Pais, 

Encyclopædia Universalis, 1988, pp.581-584 
• MustaphaCHELBI, Musique et société en Tunisie, Tunis, Editions Salammbô, 1985
• PaulCAMBOUÉ, « Jeux enfants malgaches », Anthropos, Bd. 6, H. 4, Berlin, Anthropos 

Institute, 1911, pp. 665-683. [en ligne] Stable URL: http//www/jstor. org/stable/40443766, 
accessed: 23-04-2015

• LudovicOBIANG, « faire la musique de tout bois: L’inventivité traditionnelle comme 
fondement d’une politique nationale de la musique au Gabon », Cahier d’Etudes 
Africaines, V. 48, Cahier 191, EHESS, 2008, pp. 567-584

• JeanPIAGET, Bärbel INHELDER, , La psychologie de l’enfant, Paris, P.U.F., 1992
• Jean-JacquesNATTIEZ, « Ethnomusicologie », Encyclopædia Universalis, Corpus 

8,Pais, Encyclopædia Universalis, 1996, pp. 1006-1010



155
مجلة الطفولة والتنمية -ع 35 / 2019

ورشة جدو محمد *
"فاتحني شباك على بكرة"

أ.  أمل جمال **

مقدمة:
ترتكز ورشة "جدو محمد" على طرق العالج بالفن وأساليبه وتقنياته عبر منهج تراكمي 

الطبية والدوائية. للعالجات  آليات مصاحبة ومكملة  منظم يستهدف صياغة 

وميكن - بشكل عام - حتديد اإلطار النظري واإلجرائي للورشة في ثالث نقاط مجملة: 

وأثرها  األداء  فنون  فاعلية  اآلن حول  ومقررًا  النقطة األولى: متصلة مبا أصبح شائعًا 
النفسي في حتقيق دافع أعلى إلرادة احلياة وجتاوز اآلالم الناجتة عن املرض العضوي خاصة 

إذا كان مزمنًا وقاسيًا؛ تفعياًل للملكات الكامنة في الروح البشرية، وتوصاًل بدرجة ما إلى ما 

الذاتي. بالشفاء  يسمى اآلن 

عن  الضاغط،  االكتئابي  ومناخه  باملرض  الفردي  اإلحساس  كسر  هي  الثانية:  النقطة 
طريق استخدام أساليب فنية قائمة على دمج املريض في أطر جماعية سواء كانت من مرضى 

آخرين، أو من محيطه األسري واالجتماعي، أو منهما معًا؛ حيث الحظت الباحثة أن كسر الفردية 

واالنعزال اجلسدي واالنفصال النفسي يشكل عتبة انتقال جذرية إلى تفاعل املريض مع البيئة 

وملحوظ،  واضح  ولكنه  نسبي،  إلى جتاوز  يفضي  الدوائي؛ مما  للعالج  الذاتي  وتقبله  احمليطة 

االجتماعي. واالنزواء  العضوي،  لالعتالل 

النقطة الثالثة: هي مزج الورشة بن املنظومة املعرفية والسلوكية اخلاصة بالعالج عن طريق 
الفن، والتجربة العملية معًا، مبعنى أن الباحثة لم تقتصر في أثناء تأسيسها للورشة واستكمال 

مراحلها وإجراءاتها على البحث النظري في املفاهيم املكونة للعالج بالفنون األدائية والسردية 

ومرجعياتها املعرفية، وإمنا سعت إلى مزج منهجي بن ما هو نظري وما هو عملي، بن ما هو 

معرفي وما هو إجرائي؛ بحيث بدت الورشة في كثير من مراحلها وكأنها حوار خفي ومتصل بن 

* مروع الفرح لألطفال - أبطال مرض الرسطان.
** شاعرة مرصية.
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املنظومات املعرفية واملمارسة العملية، حوار قائم على اختبار الفرضيات واملعطيات الفكرية، وعلى 

صياغة التجربة احلياتية والعملية في تصورات قابلة هي األخرى للمراجعة واملساءلة والتطوير.

ولعل هذا كان هو الدافع األساسي لبلورة األفكار والتصورات واملمارسة العملية معًا في 

هذه الورقة البحثية التي أعتبرها مقاربة أولى وكتابة متهيدية.

ومن هنا، فإنني أتناول هذا املوضوع الثرىَّ واملركب من زاويتن أو محورين؛ األول هو مدخل 

نظري ومنهجي للمفاهيم النظرية املكونة للعالج بالفن، أما الثاني، فهو عرض للتجربة العملية 

وتوضيح إشكالياتها واملعوقات اإلدارية التي واجهت التجربة وأعاقت أو كادت بعض مراحلها.

أواًل: مدخل نظري
احلفر  فنون  من  مجموعة  هوغارث(  )وليام  الفنانن  أحد  نشر  عشر،  الثامن  القرن  في 

)اجلرافيك( حتت عنوان )تتالي احلطام(، وهي تصور نزياًل في مصحة يحدق في مجموعة من 

الرسومات واللوحات، قام برسمها على ما يبدو على حائط هذه املصحة، وقد أثارت تلك املجموعة 

من فنون احلفر اهتمامات األطباء الذين بدءوا في دراسة اخلصائص النفسية لألمراض من خالل 

رسومات املرضى)١(. وهكذا حتددت أساليب العالج بالفن وأهدافه عبر استكشاف االنفعاالت 

القدرات  بعض  وتنمية  الذاتي  الوعي  وتعزيز  التوترات  وتخفيف  املختبئة،  واملشاعر  والذكريات 

العقلية مثل التركيز، اإلدراك، االنتباه، املالحظة، التخيل البصري، تنظيم األفكار والتعبير عنها، 

وهي القدرات التي ميكن أن تكون قد توارت حتت وطأة األمراض وثقلها العضوي.

هذا االستكشاف والتحفيز والتخفيف يتّم كله عن طريق املوسيقى والرسم واحلكايات واللعب 

اإليهامي والتمثيل وفنون األداء، وغيرها.

وبشكل مجمل، فإن انتشار الطرق التربوية والتنموية احلديثة قد ساهم في إفساح املجال 

أمام التعبير الدرامي واألداء املسرحي وأشكال الفنون األخرى لتحتل مكانًا نوعّيًا متميزًا ليس 

فقط في مجاالت التربية وإمنا في طرق العالج التكميلية أيضًا.

فيما أدى تفعيل علم النفس االجتماعي وعلم نفس الشخصية باعتبارهما جتاوزًا للتحليل 

الفنون  الفردي واجلماعي عبر  للسلوكيات والدوافع واالستجابات، إلى انتشار العالج  النفسي 

األدائية وخاصة السيكودراما)2(، وإلى جتاوز مرحلة العيادة وعالجها النفسي التحليلي إلى آليات 

عن  والتعبير  الشخصي  والتفاعل  املختلفة،  األداء  وأشكال  املسرحة،  بطرق  الذات  استكشاف 

واالستبصار. والبوح  املشاعر 
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من هنا يقدم العالج بالفن إمكانات الغوص عميقًا في تشكيل الشخصية املتجاوزة للمحنة 

الفردية وآالمها الضاغطة؛ مما يحقق الفعل التطهيري واستعادة إرادة احلياة.

ويعطى تاريخ العالج بالفن إضاءات دالة على طرقه ومنهجه وأثره املتجدد؛ وذلك ألن هذا 

التجربة  تأسيس هذه  نحو  دائمة  وإمنا هو حركة  منتهية،  وقائع  أالحظ، ال ميثل  كما  التاريخ، 

اخلالقة. ولهذا فإننى أتوقف هنا أمام بعض العالمات األساسية املكونة للطبيعة النوعية للعالج 

بالفن وليس فقط مراحله الزمنية.

يعود بدء استخدام األساليب والطرق الفنية في عالج األمراض إلى زمن ابن سينا، الذى 

آمن بالقوة العالجية للموسيقى، واستخدمها فى شفاء املرضى. وفي املرحلة العثمانية، ُاستخدمت 

املوسيقى عالجًا مكماًل وطريقة للشفاء النفسي للمرضى الذين يعانون من اعتالالت مختلفة)٣(. 

غير أن االنتقالة اجلذرية كانت مع مارغريت نومبورغ )Margaret Naumburg( -التي غالبًا 

ماتوصف بأنها )أم الفن العالجي(؛ حيث أّسست مدرسة )Walden School( في مدينتها في 

نيويورك عام ١9١٥، وهي معروفة على نطاق واسع بأنها املؤسسة الرئيسة حلركة الفن العالجي 

األمريكي. 

تعتقد نومبورغ )Naumburg( أن األطفال الذين ُسمح لهم بالتعبير عن أنفسهم بطريقة 

إبداعية، سيشهدون منّوًا صحّيًا أكثر من غيرهم. وقد تأثرت "نومبورغ" فى رؤيتها هذه بحركة 

التحليل النفسي السائدة في تلك الفترة، ولهذا بدأت بالنظر إلى النهج اإلبداعي بوصفه منهجًا 

أنه  وتعتقد  الواعية.  غير  املكبوتة  والعواطف  األفكار  إلخراج  ووسيلة  اللفظي،  للتعبير  مشابهًا 

فاء قد َيحُدث،  مبجرد الدمج بن التعبير الرمزي واجلوانب املعرفية والشفهية للتجربة، فإن الشِّ

وإن كاّل من التعبير والشفاء ميكن أن يحدثا في جلسة الفن العالجي. ومن هنا، كتبت العديد من 

الكتب املؤثرة في العالج عن طريق الفن، وتشمل دراسات عن التعبير احلر املرتبط مبشكلة سلوك 

األطفال باعتباره وسيلة للتشخيص والعالج )١9٤٧(، وفّن الِفصام: معناه في العالج النفسي 

)١9٥0(، والعالج الفني املَُوّجه ديناميكّيًا: مبادئه وممارساته )١9٦٦(. 

املشتغلن  لدى  وتأسيسية  أولى  مراجع  وغيرها  الدراسات  التزال هذه  وكما هو معروف، 

واملمارسن في هذا املجال، وُيشار إليها اليوم بوصفها مصادر أساسية في البناء املعرفى للفن 

العالجي)٤(.

غير أن أول من أطلق مصطلح "العالج بالفن" كان الفنان البريطاني أدريان هيل، فمن 

خالل جتربته الذاتية، اكتشف "هيل" الفوائد العالجية للرسم والتلوين في فترة نقاهته عندما كان 
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يتعافى من مرض السل في املصحة . فكتب أن قيمة الفن تكمن في العالج عن طريق إطالق 

الطاقة اإلبداعية للمريض املكبوت؛ مبا ميكنه من بناء دافع قوي ضد آالمه اجلسدية. وهكذا بدأ 

عمله فى العالج بالفن والذي متَّ توثيقه في عام ١9٤٥ في كتابه الفن ضد املرض)٥(. 

تأسيسًا على ذلك، شهدت طرق العالج بالفن تطورات ملحوظة، وحتديدًا مع دراسة "جبريل" 

التى أوضحت مدى مالءمـة العـالج بـالفن وخصوصًا الرسم لكونه آلية داعمة ومساندة ملرضى 

السرطان، وأظهرت النتائج أنه عالج مالئـم للمرضـى الـذين لديهم صراعات انفعالية وفي حاجة 

إلى التعامل معها.

اتصااًل بهذا، قام "ماسيمو وزرياي ٢٠٠٦ Zarri and Massimo" بدراسة الرسوم التلقائيـة 

التـي قام بها مرضى سرطان الدم وكانت العينة مكونة من )2٧ مـن الـذكور(، و)2٣ مـن اإلنـاث(، 

وتراوحت األعمار بن )٤ و١٤ عامًا(، وُطلب إلى الذكور واإلناث رسم أنفسـهم عنـدما يكونـون 

مبفردهم، وعندما يلعبون، وهم مع املعالج، وكانت الرسـوم دالـة علـى إدراك العينـة ملرضـهم؛ 

حيث أوضحت مخاوفهم وقلقهم، وأمانيهم في املستقبل. 

"الرسم"  الفني  العمل  دور  توضيح  عبر  االجتاه  هذا   "Devlin "دفلن  دراسة  استكملت 

بالسرطان  املرضى  األطفال  به  يقوم  الذي  الفني  فالعمل  السرطان،  مرض  من  التخفيف  في 

يتضمن دلياًل وبرهانًا علـى مشاعرهم، وردود أفعالهم جتاه هذا املرض؛ حيث جند في رسومهم 

من  واتضح  واألسى،  باحلزن،  والشعور  األمل،  وفقدان  والغضب،  بالعزلـة،  تتعلـق  موضوعات 

النتائج أن الفـن يعـّد أداة فعالة في عملية التواصل مع املرضى؛ ويكون أساسّيًا عندما يكون 

األفـراد غيـر قادرين على التعبير عن مشاعرهم بشكل لفظي، وأوصت نتائج الدراسة باستخدام 

العمل الفني في املستشفيات؛ حيث إنه يتيح بيئة آمنة نفسّيًا للمرضى )٦(.

تستند تلك التجارب التأسيسية، كما هو واضح، إلى كون املشاكل التي يعانيها األطفال 

املرضى تختبئ في الالوعي، وهنا يلعب الفن وخصوصًا الرسم والتشكيل واملوسيقى وفنون األداء 

وغيرها دورًا مهّمًا في إظهار املشاعر. فعندما يرسم الطفل، فإن األحاسيس متّر في مخيلته 

وعبرها إلى ورقة الرسم، وهنا تأخذ الرسوم دور الكالم، ويأتي الناجت الفني للطفل تعبيرًا عما 

يفكر فيه، فتظهر بذلك آالمه وحتى أفراحه، وبتعبير آخر، تقول الرسومات ما يعجز الطفل عن 

التعبير عنه لفظّيًا؛ لذلك يعتبر الفن التشكيلي عالجًا)٧(. 

لكن األكثـر أهمية هو  للفن،  اإلبداعي  املظهر  يركز على  العالج ال  الفن في  إن استخدام 

 "١99٤ Junge االستبصار النفسى الذي يحصل عليه الطفل من العالج بالفن، وهو مايراه "يوجن
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ويؤكده معتبرًا أن العالج بالفن تطـور مـن نظريـة التحليـل النفسـي ونظريـات الشخصية، فقد 

افترض فرويد أن الذكريات واألفكار والرغبات واملشاعر ُيعبـر عنهـا خـالل األحالم، بينما يعتقد 

يوجن أن الرموز تخرج على نحو الشعوري، في الفن وليس خالل األحالم)8(.

تأسيسًا على ذلك اهتمت الباحثة في جتربتها العملية التي امتدت اآلن إلى أكثر من عامن 

تتّم  التي  للجلسات  خاص  فضاء  بخلق  اهتمت  بالسرطان،  املصابن  األطفال  مستشفيات  في 

فيها مشاركة األطفال في الرسم واحلكايات واألداء؛ بحيث يتجاوز املكان كونه غرفة أو مساحة 

في مستشفي ليغدو مكانًا مغايرًا هو أقرب إلى مكان فني تتخلله رسومات وألعاب ومشاركات 

متنوعة، هذا االنتقال املكاني الذي كان يحدث في البداية تلقائّيًا وعفوّيًا، ثم بعد ذلك بشكل منظم، 

هذا االنتقال أحدث نوعًا من التحول في شكل املكان وبنيته ووظيفته؛ مما كان له أثره الفاعل 

واملتواصل في اندماج األطفال وحتررهم اللحظي من الشعور الضاغط بأنهم مرضى إلى كونهم 

أطفااًل عادين، أو على األقل قابلن ألن يكونوا عادين.

ويرى كثير من املختصن والباحثن أن العالج بالفن يتّم وفق ثالث خطوات متعاقبة؛ األولى 

هي مرحلة التمهيد، وتهيئة املكان وخلق املناخ املالئم للدخول في العالم التخيلي للفن، ثم مرحلة 

احلكي واألداء والرسم واملشاركات واللعب اإليهامي، وما يصاحب ذلك من بوح وتطهير وخروج 

متدرج من العجز إلى مساحات مفتوحة من الفعل اجلماعي، ثم مرحلة املشاركة واحلوارات فيما 

بعد العمل اإلبداعي املنظم والتلقائي معًا. ومن الضروري هنا كما ترى الدكتورة "دالل مقاري 

باوش" في حوارها مع مجلة فنون)9(، االلتزام بهذه املراحل الثالث مع إضافة اخلبرات النوعية 

ملنظم الورشة، تلك التي تساعد على االنتقال من حالة إلى أخرى.

ومن املهم هنا اإلشارة إلى أن هذه املراحل ال تعني أبدا تكوين عمل فني، لوحة كانت أو 

عرضًا أو موسيقى أو غناء؛ ألنها عمل يقوم على العفوية والتلقائية واإلطار املنظم في وحدة واحدة 

ومتصلة.

فإذا أخذنا عملية املسرح منوذجًا استداللّيًا على ذلك، فإن البطل املريض ميثل حكايته هو 

املتعاجلن  دائرة  فقط  واجلمهور هو  املتواجدين،  زميل موجود ضمن حلقة  أو حكاية  شخصّيًا 

وأسرهم، فضاًل بالطبع عن منظم مشهد األداء.

ومن هنا، كما تشير الدكتورة "دالل مقاري باوش"، ضرورة االبتعاد عن املبالغات احلركية 

الفعل  عبر  وصدق  وعفوية  بتلقائية  إليها  والعبور  الذات  من  بشفافية  واالقتراب  واالستعارات 

والصورة. واحلركة 
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يصبح  بحيث  معهم  والتفاعل  املرضى  األطفال  إلى  اجلسور  مّد  أيضًا ضرورة  هنا  ومن 

االشتراك والرغبة الذاتية في مثل هذه اجللسات واالنخراط الطوعي بها، يصبح كل ذلك شاهدا 

على جناح الورشة ودلياًل على حتقيق وظائفها األساسية.

تتأسس هذه املراحل واإلجراءات على تصور للفن أنتجته املمارسة العملية عبر استخدامه 

مكونًا تكميلّيًا مصاحبًا للعالجات الدوائية، هذا التصور يرى الفن في هذا السياق طاقة محركة 

وفاعلة، ومانحًا لقدرات التغيير والتعبير والكشف الذاتي والقيم التعويضية املفتقدة.

فمن خالل التجربة العملية أثبتت الفنون قدرتها على التعويض والبوح والتقليل من الضغوطات 

التي يتعرض لها املريض على نحو يجعلها - أي الفنون - ناقاًل حيوّيًا للطاقة اإليجابية، مع ما 

يصاحب ذلك ويتخلله من تخليص للتراكمات النفسية وتخفيف اآلالم اجلسدية، وهناك شواهد 

تاريخية على ذلك، فقد كانت املوسيقى في األندلس إحدى أهم الطرق العالجية، وكذلك الرقص 

العالجي كان من أهم الوسائل التي قاومت االكتئاب وظاهرة االنتحار وحاالت االنعزال واالنزواء، 

الفنون، بهذا املعنى، هي عملية التحليل التلقائي واجلمالي للوظائف النفسية والذهنية والبدنية 

بهدف حترير الطاقات والقدرات التعبيرية والتخيلية، واستكشاف الذات ومعرفة الفضاء الذي 

يربطنا باآلخر في عالقات متعددة.

اتصااًل بتلك النقاط، ميكن لنا حتديد أسلوبني للعالج بالفن هما:

العالج التحليلي :
خالل  ومن  منها،  الشخصية  خصوصًا  اليومية  والوقائع  باألحداث  املريض  بعالقة  ويهتّم 

إحداث  ميكن  احلر  والتداعي  الرسومات  طريق  عن  وحتديدًا  واخلبرات  للعالقات  استكشافه 

املرض. محنة  جتاوز  على  تساعد  تغييرات 

العالج املعريف: 
عبر  السلوكي  العالج  النوع  هذا  مع  وُيدمج  العقالنية،  غير  واألفكار  اإلدراك  بتشوهات  ويهتّم 

أساسًا. املوسيقى  على  قائم  معن  فني  ونسق  متتالية،  خطوات 

وذلك ألنها - أي املوسيقى - كما يرى أرسطو وسيلة منوذجية لشفاء األمراض إذا حاكت 

النفس البشرية، فقد أوضحت بعض الدراسات أن عدد املتعاجلن باملوسيقى في أمريكا بلغ ما 

يقارب ١٣0 ألف مريض.
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أما عدد املعاهد التي تخرج معاجلن موسيقين، فقد بلغ أكثر من ٤00 معهٍد، كان هذا 

اإلحصاء منذ أكثر من ثالثة عقود، أما اآلن فقد تضاعفت هذه األرقام كثيرًا)١0(.

كان هذا مثااًل مستمّدًا من نوع فني معن هو املوسيقى، وهو ما ينطبق بشكل عام على كل 

أنواع العالجات بالفن وخاصة الرسم وفنون األداء.وكذلك اإلبداعات األدبية فى املسرح والقصة، 

وهو ما أود أن أقدم مناذج استداللية عليها.

وبشكل مجمل، فإن الكتب األدبية املقدمة ألطفال السرطان تستهدف جتاوز األطفال لتجربة 

محبوب  آخر  حيوان  خالل  من  احملنة  تفاصيل  ببساطة  لهم  فتوضح  والقاسية،  احلادة  املرض 

وجميل، مثل كتاب األرنب في قصة "األرنبة التي فقدت شعرها" تأليف "إميي ليوناردو"، وهو 

واحد من أفضل الكتب في هذا املجال، وذلك بشهادة إحدى ممرضات الكيموثيرابي فيما يتعلق 

بقبول فكرة فقدان الشعر املصاحبة للعالج، وهو مناسب لألطفال من كل األعمار؛ إذ يتناول قصة 

أرنبة شجاعة في رحلتها للتغلب على املرض. جدير بالذكر أن الكتاب ال يذكر الكلمات املخيفة 

املرتبطة بالسرطان، فاألرنبة في القصة ال تتعرض للعالج الكيماوي، ولكن بداًل منه جتد نبع شفاء 

سحرّيًا ميكن أن يساعدها في احلصول على نتائج جيدة، ولكن مع بعض اآلثار اجلانبية غير 

املتوقعة، وهكذا تذهب األرنبة في رحلة تختبر قوتها وشجاعتها، وكلها مصحوبة برسوم ملونة،. 

هذا الكتاب مثالي لألطفال في بداية رحلة السرطان وينقل رسالة إيجابية داعمة إلرادة احلياة.

أيضًا كتاب"كيمو لإلنقاذ" وفيه يحكي الطفل "كايل" عن دكتور "دان" الذي يعرف كل شىء 

عن الدم ويفحصه حتت امليكروسكوب موضحًا أنواع اخلاليا وطبيعة عملها ويتطرق إلى خاليا 

اللوكيميا وتأثيرها على باقي أنواع اخلاليا املكونة للدم وما تسببه للجسم من أعراض، وكذلك 

للعالج  وإعدادهم  األطفال  طمأنة  في  للمساعدة  "جاينور"  كتبه  الذى  الشهيرة"  "القبعة  كتاب 

القادم واإلقامة في املستشفى، عن طريق نقل التجربة من خالل عيون "هاري"، وهو صبي صغير 

يحتاج إلى البقاء في املستشفى لتلقي عالج السرطان. لهجة الكتاب دافئة، إيجابية ومطمئنة؛ 

حيث يستمتع هاري بإقامته في املستشفى، ويكّون صداقات جديدة ويتغلب على خوفه من فقدان 

شعره عندما يدرك أن تساقط الشعر مؤقت، وأنه مبجرد انتهاء العالج، سوف يكون قادرًا على 

العودة إلى بيته. الكتاب ُيعّد من الكتب احملبوبة من قبل األطفال ألن به قصة ميكن أن يرتبطوا 

بها، وهي بسيطة ومبهجة وسهلة الفهم ومصاحبة برسوم توضيحية جميلة.

وعلى مستوى الوطن العربي توجد كتب قليلة منها )اخلروج من الفقاعة( للدكتور إبراهيم 

شلبي في مصر وكتاب )جدائل خضراء( لألديب السوري "مهند العاقوص"، والذى لم ُتتح لي 
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الفرصة لالطالع عليه ومشاركة محتواه بشكل كامل غير أنني أعرف أنه عن أطفال السرطان، هذا 

غير نوعية أخرى من الكتب حتكي أيضًا عن السرطان في شكل جتارب ألمهات مع أبنائهن؛ حيث 

يتشاركان معًا فى كتابة التجربة احلياتية التي مروا بها، وكذلك الكتب التي يقدمها املتخصصون 

لآلباء واألمهات حتى يستطيعوا أن يتوقعوا ما يعانيه أطفالهم ،و طريقة تعاملهم الصحيحة معهم 

في أثناء احملنة والعالج وحتى الشفاء.

 

ثانيًا: الورشة: الفكرة، التجربة، املسارات
أود فى البداية اإلشارة إلى أن التسمية التى أطلقتها على الورشة " جدو محمد" ليست تسمية 

شكلية وال عاطفية أردت بها االحتفاظ باسم أبى واستعادة سيرته وذكراه فقط؛ وذلك ألن الورشة 

تلك كانت فكرته، كانت طموحًا طاملا راود خياله وهو يوصى باألطفال املرضى، وكانت حلمًا كثيرًا 

ما متنى أن يراه متجسدًا فى شكل أو عمل أو إطار، كانت فكرة الورشة صالته الدائمة، والعمل 

من أجلها كان زكاة وقته وجهده وليس فقط زكاة ماله، وحينما حلَّت فجيعة موته، كنت أقضى 

تنبهت  ثم  ُيرّد،  ال  وأسى  وعد،  دون  اشتياق  يطوف فى مشاعرى  غيابه،  فى  أحيا  كلها  أيامى 

فجأة إلى فكرته وطموحه وصالته، وقررت أن أشرع فى تأسيس الورشة واستكمالها بخطوات 

منهجية ومنتظمة، وكأننى أرد إليه بعض عطاياه، وأوزع على األطفال املرضى الساكنن فى غرف 

املستشفيات شيئًا من هداياه، وكنت أشعر دائمًا ومازلت أنه هنا معى، يتابع مبتسمًا جلسات 

احلكى والرسم، ويحّل حانيًا مع الضحكات الطفولية واالبتسامات الواهنة والنظرات املشتاقة إلى 

احلياة، تلك التى متوج على وجوه األطفال وأنا أشاركهم احلكايات واللعب بالعرائس واألراجوز 

وفنون األداء األخرى، وهكذا، كانت فكرة الورشة، وكانت تسميتها ومساراتها وجتربتها، وهو ما 

أحاول عرضه فى الفقرات التالية.

فكرة الورشة:
تأسست فكرة الورشة على منهج العالج عن طريق الفن مثل فنون احلكي واألداء والصورة 

واللعب اإليهامي. وهي موجهة لألطفال  والتلوين وأعمال الصلصال وفن األوريجامي،  والرسم 

املصابن بالسرطان بالدرجة األولى وغيرهم من ذوي األمراض املزمنة الصعبة.

يستند منهج الورشة يف التعامل مع األطفال إلى نقطتني:
األولى: شرائح عمرية تتراوح بن ثالث سنوت وست عشرة سنة، من البنن والبنات من 

والتعليمية.  املادية  فئات اجتماعية وثقافية متباينة في مستوياتها 
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باإلطار  الطفل  يحاط  بحيث  املختلفة  العمل  ورشات  في  األطفال  أسر  إشراك  الثانية: 
به. اخلاص  االجتماعي 

تراوح األطفال بن شرائح عمرية مختلفة، متتد من ثالث  بالنسبة إلى النقطة األولى: 
في  متباينة  وثقافية  اجتماعية  فئات  من  والبنات،  البنن  من  سنة،  عشرة  ست  حتى  سنوات 

والتعليمية.  املادية  مستوياتها 

أما بالنسبة إلى النقطة الثانية: تعتمد إشراك أسر األطفال في ورشات العمل املختلفة 
بحيث ُيحاط الطفل باإلطار االجتماعي اخلاص به، ويكسر بذلك حيز العزلة. 

الشرائح العمرية املختلفة تتيح تنوعًا ثرّيًا فى األشكال الفنية املصاحبة لدورة العالج واملكملة 

لها- فالشرائح األصغر متيل أكثر إلى اللعب واحملاكاة والفرجة، فيما تزداد تدريجّيًا مع الشرائح 

العمرية األكبر الرغبة فى املشاركة وتبادل احلكايات والدخول فى عمليات التمسرح والتشخيص 

واألداء، ولكننى أالحظ أن الرسم والتلوين وفنون الصورة بشكل عام متثل نزعة دائمة وأرضية 

مشتركة لدى األطفال، على الرغم من تباينات املرحلة العمرية واختالفات النوع، هذا االستهواء 

بالرسم والتلوين والصورة، فيما أالحظ، يعنى أن األطفال ال مييزون األلوان فقط بل يشعرون 

بها أيضًا. وكما سبقت اإلشارة، استندت منهجية الورشة إلى التنوع اجلنسى ما بن األوالد 

والبنات، وبالطبع، فإن هذا الميثل بالنسبة إليَّ تصنيفًا أو فاصاًل نوعّيًا، ولكنه متييز قائم على 

التعامل  نوع، وخصوصًا فى  لكل  النفسى واالجتماعى واجلسدى  التكوين  إدراك خصوصيات 

اليومى مع املرض القاسى ما بن غرف األشعة والتحاليل واألدوية والفحوصات، ومن هنا جاءت 

محاولتى من خالل الورشة إلحداث نوع من اخلروج حتى ولو كان وقتّيًا، والتجاوز حتى ولو بدا 

خارجّيا، لنمط احلياة اليومى لهم؛ ألن تلك هى املساحات الزمنية التى يتالقى فيها األطفال مع 

ذواتهم الراغبة فى التحرر النسبى من ضرورات العالج وآلياته الضاغطة. ومن هنا جاء تركيز 

الورشة على اللعب باعتباره خاصية مالزمة للطفل، وقد استندت الباحثة إلى تصور الدكتور شاكر 

 في ثالث مراحل:
عبداحلميد الذي يرصدها جان بياجيه)١١(

1- لعب املمارسة.
2- اللعب الرمزى.

3-األلعاب ذات القواعد.
ويعّد الشكل األكثر تبكيرًا املرتبط بلعب املمارسة هو لعب احملاكاة، الذى يشتمل على املتعة 

للنسخ أو احملاكاة الوظيفية، فالطفل يكشف عن نزعة تكاد أن تكون غريزية، كما يرى أرسطو، 
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لآلخرين أو حتى لنفسه، دون فهم ضرورى ملا تعنيه هذه احلركات، ويعّد كثير من لعب الطفل 

الرضيع واليافع بعد ذلك نوعًا من السلوك احلسى واحلركى، فهو يجرب ويستكشف من خالل 

األصوات واملشاهد واللمس، وهكذا، فإن االلعب خبرة مستمرة للتعلم والعالج أيضًا كما أتصور 

وأالحظ، فمع ما قد يبدو من غياب للهدف الواضح لألنشطة املتكررة، فإن هناك متعة فى إسقاط 

األشياء أو رميها يشعر الطفل بها، وهو ما سماه "بياجيه" اللعب املضحك، ففى النهاية يتعلم 

الطفل أشياء عن اجلاذبية، لكنه اآلن قد يكون راضيًا بسقوط األشياء، واحدة بعد األخرى، وتعّد 

محاكاة تعبيرات الوجه واللعب باألصابع أمثلة للعب اإلتقان الذى وصفه العالم الكبير بأنه مرحلة 

متهيدية للعب الرمزى. 

هذه العوالم اخليالية هى أماكن للعب ورمبا للهروب أيضًا من وطأة اآلالم اجلسدية، فعبرها 

ينتقل الطفل وينمو من عوالم تقوم على أساس الدمى والعرائس واللعب واألقنعة إلى عوالم واقعية 

يصوغها اإلعالم واألسرة والبيئة االجتماعية، هكذا، وفق بياجيه، ينمو الطفل ويتقدم مع تزايد 

استكشافه ملواد ومعلومات من العالم الواقعى ووضعها فى عامله املتخيل.

ارتكزت الباحثة على هذه التصورات واملفاهيم، مازجة بن ما هو متخيل وما هو واقعى، 

اللعبة وصياغتها مع  تكوين  فى  الطفل  لغوى وسردى، مع إشراك  وما هو  ما هو بصرى  بن 

األطفال اآلخرين؛ بحيث ال تكون عالقته بها مجرد استخدام أو استهالك، وإمنا تشكيل وتكوين، 

الطفل، وعلى حيويته  االطريقة على استجابة  لهذه  الواضح والفاعل  الباحثة األثر  وقد الحظت 

ومشاركته، خصوصًا مع وجود أسرته وزمالئه من املرضى اآلخرين فى حلقة اللعب، هنا يحدث 

تفاعل بن الطفل واللعبة واألسرة ومنظم الورشة، يفضى إلى إطالق الطاقات الكامنة واملتوارية 

حتت ثقل اآلالم اجلسدية، والعجز ودورة العالج.

أهداف الورشة:
-   نشر ثقافة الفرح عبر الفنون احملببة للطفل، التي تقوي املناعة لديه وتعزز الرغبة في الشفاء.

التأقلم مع جو املستشفى مكان  العالج ورفض  االكتئاب ورفض  دائرة  الطفل من  -   خروج 

عالجه؛ وبالتالي االستجابة للعالج بشكل أكبر ودال له مردود فوري في أثناء الورشة، ومردود 

ممتّد ملا بعدها.

-  معاجلة بعض مشاعر القلق واالضطراب في مواجهة مرض خطير مثل السرطان عن طريق 

قضاء وقت ممتع فنّيًا.

-  وسيلة للتعبير عن الذات، واحلّد من التوتر عبر آلية التلوين، أو الكتابة ملن لديهم القدرة على 
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الكتابة، أو التأليف أو الكتابة الصحفية.

-   ربط الورشات باملناسبات املختلفة مثل ٦ أكتوبر وشم النسيم وعيد القيامة وعيد امليالد واملولد 

النبوي وغيرها لكسر عزلته االجتماعية.

-   خلق قنوات تواصل جمالية جديدة بن الطفل وعائلته عبر املشاركة في أنشطة فنية تعلموها 

معًا من خالل الورشة وعادوا بها إلى منازلهم. 

هذه األهداف استخلصتها الباحثة من الورشة واستمدتها من املمارسة العملية، ولم تكن 

صيغة نظرية جاهزة ومسبقة، قطعا كانت لدىَّ تصورات وأهداف عملية مجملة، ولكنها تطورت 

وتنامت مجاالتها املتعددة من التجربة ذاتها، ولعلى ال أجتاوز أو أبالغ إذا ما ذهبت إلى أننى 

استفدت من عالقتى باألطفال وتطورت معهم، فالعالقة بيننا تفاعلية وتبادلية، ولم تكن قط عالقة 

، فما أشرت إليه من أهداف مثل خلق قنوات تواصل بن الطفل  خطية قائمة على مرسل ومتلقٍّ

وعائلته وبيئته احمليطة، هو هدف تكون مع التجربة ولم يكن سابقًا عليها، فقد الحظُت أن مناخات 

املرض مهيمنة ليس فقط على الطفل وإمنا على أسرته كذلك، وهذا شيء طبيعى قطعًا، ومن هنا 

الطفل وأسرته  القائمة على املشاركة بن  التواصل  إلى تكوين أشكال من  الورشة  سعيت عبر 

فى اللعب والرسم والتلوين واحملاكاة وغيرها، وعبر اللعبة تنامت صالت أخرى وتشكلت دوافع 

للتجاوز والعبور من احملنة لدى األسرة مما انعكس بطاقته اإليجابية على املرضى ذاتهم. 

من  واضحًا  بدا  حيث  اإلبداعية،  قدراتهم  وتنمية  املوهوبن،  األطفال  مع  التعامل  وكذلك 

مشاركات بعض األطفال استعدادهم الفطرى والطبيعى خللق أشياء وتكوينها فى رسم أو شكل، 

ومع احلوارات واملشاركة وتفعيل االستعداد الطبيعى لديهم، بدأت تتوالى منتجات فنية دالة عليهم 

فى  لهم  الرسومات  تلك  ببعض  اشتركت  حينما  كانت سعادتهم  وكم  احلبيس،  بعاملهم  وموحية 

مسابقة أقيمت لألطفال فى إطار معرض الكتاب. 

هذه أمثلة استداللية على الفكرة احملورية التى أشير إليها، وهى أن األهداف لم تكن بالنسبة 

إليَّ صيغة مسبقة وخارجية، ولكنها كانت جزًءا عضوّيًا ومنبثقًا من جتربة الورشة، وكانت نتاج 

تفاعل ولم تكن إرسااًل خطّيًا، وتلك نقطة جوهرية كما أوضحت؛ ألننى أتصور أن الورشة خاصة 

إذا ما توجهت إلى األطفال املرضى، وكانت مستندة إلى آليات وطرق العالج بالفن، فإنها أى 

الورشة تكون جتربة حياة مشتركة بن أطرافها جميعًا، وليست تطبيقًا آلّيا لنموذج مسبق. كما 

هو حادث فى كثير من الورش اآلن، تلك التى احتذت هذا املشروع، ولكنها أخذت التسمية ال 

التجربة، والفكرة ال الرؤية.
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اإلطار الزمنى واملكاني للورشة:
امتّد عمل الورشة على مدار عامن متصلن- ومازالت - في عدد من املستشفيات باحملافظات 

املختلفة. بدأت في مستشفى ٥٧٣٥٧ في طنطا، وتواصلت بعدها في مستشفيات مختلفة مثل 

مستشفيات جامعة املنصورة، ومستشفى األطفال اجلامعي ومستشفى األورام باملنصورة، وفق 

في  لألطفال  الطبية  احلالة  مع  يتناسب  ومرن،  ودوري،  منتظم  بشكل  للزيارات،  زمني  جدول 

املستشفى )ورشة عمل كل أسبوع( أو )ورشة عمل كل خمسة عشر يومًا(. وشملت الورشة أعدادًا 

متزايدة من األطفال املرضى، محققة مشاركة فعالة وعالية، من أسرهم مما كان له أثر واضح، 

على برامج العالج املخصصة لهم واخلاصة بهم واملتعلقة بارتفاع املناعة وسير العالج.

وتعتمد منهجية الورشة فى التعامل مع املكان على حتويله من كونه مكانًا عالجّيًا إلى مكان 

فنى ومساحة للحياة احلرة، من كونه مكانًا مثقاًل باألنابيب والتحاليل واألدوية إلى مكان نابض 

الورشة،  وظائف  لتحقيق  ليس شرطًا  التحول  هذا  واملوسيقى،  والعرائس  واأللوان  بالرسومات 

وإمنا هو فى تقديرى شرط لوجودها ذاته، ومكون أساسى فى جتربتها وتناميها. 

إن املكان، فيما أرى، ليس محايدًا وليس منفصاًل عن طرق العالج خصوصًا الفنية منها، 

فكما نعرف،" كان معماريو القرن التاسع عشر فى الغرب يعتمدون فى بنائهم للمصحات على 

بنايات أشبه بالقصور؛ وذلك لتسمح بأكبر قدر ممكن من الهواء والضوء؛ وكى يستطيع املريض 

من خاللها مشاهدة املناظر الطبيعية التى متنحه القدرة على التعافى، ولكن ذلك التصور للمصحات 

لم يكن هو الشكل النهائى فى تاريخ تطور العالقة بن املعمار اخلاص باملصحات وحالة املريض، 

فقد حدثت حتوالت أدت إلى تكدس املرضى باملراكز العالجية"٧"، إن التصور املرجعى بالنسبة 

لى يتمثل فى جملة صاغها أحد أساتذة علم النفس " ليبينكوت" هى: يجب أن تواكب املصحات 

العالم اخلارجى الذى سيعود إليه املريض بعد شفائه. أرتكز أنا على تلك الرؤية مع حتوير معن 

لها، أطمح من خالله إلى أن يكون املكان العالجى، سواء كان غرفة فى مستشفى أو أى جزء منها. 

محاكيًا للحياة اخلارجية ليس فقط فى شكلها املعمارى وإمنا في طاقتها الدافعة وسيرها اليومى 

وزخمها املعيشى، ومن هنا ابتدائى دائمًا بإجراء تغيرات على املكان حتى ولو بدت بسيطة؛ بحيث 

يغدو مماثاًل للحياة وشبيهًا مبناخها العادى، وهكذا. هى إضافات صغيرة ولكنها موحية، يتبدى 

املكان معها، مبا هو مكان فنى، مساحة للتالقى والوجود املشترك.

آليات العمل يف الورشة:
تتنوع آليات العمل في الورشة ما بن فنون احلكي واألداء والفنون التشكيلية مثل التلوين 
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للرسومات اجلاهزة لألطفال صغيرة السن وورشات الرسم لألكبر سّنًا، واستخدام فنون الفرجة 

الشعبية مثل األراجوز والعرائس وخيال الظل. وهي آلية ال تتعامل بشكل فردي بل جماعي بحيث 

يصبح الطفل املريض جزءا من جماعة تشمل جماعة األطفال املشاركن وأيضًا أسرهم، ومن هنا 

تتأكد منهجية الورشة القائمة على استخدامها للفنون ضمن برامج العالح املخصصة لألطفال 

القائمة على إدماج الطفل في جماعة سواء كانت هذه اجلماعة أطفااًل آخرين أو أسرهم ذاتها، 

وهو ما يتفق مع االجتاهات احلديثة في الطب النفسي الوقائي والعالجي.

بينهم  املختلفة وجتري  الفنون  في  بفنانن ومتخصصن  السياق  في هذا  الورشة  تستعن 

ويتفاعل.  الطفل  فيها  يشارك  لقاءات حية  األطفال 

تلك اآلليات تستند إلى ما يؤكده علماء النفس حول ميل األطفال أو تفضيلهم القيام بأفعال؛ 

إيهامية تتعلق باملوضوعات أو األشياء التى تشبه على نحو جوهرى املوضوعات الواقعية أكثر 

من تلك التى ال تشبهها، أى األكثر عيانية وجتسدًا واألقل جتريدًا، وهذا ما توصل إليه عالم 

النفس"ديفيز" فى حتليله جلذور اخليال اإلنسانى وصناعة الصورة؛ حيث يرى أن التعرف على 

التشابه ثم احملاوالت التالية إلعادة خلقه وتطويره قد أدى باإلنسان األول إلى الوصول إلى فكرة 

العالمة، هذا التعرف على األشياء عن طريق العالمات هو ما يحدث لألطفال فى مرحلة الشخبطة 

بالرسوم. 

معرفة التشابه، بهذا املعنى، تشير إلى حدوث الرؤية لشيء ما على أنه شيء آخر، أو هو 

بديل له أو عالمة عليه أو رمز، وميكن لدى األطفال أن يحدث التعرف على التشابه وخلقه بأى 

وسيط ممكن مبا فى ذلك األنشطة اجلسمية واإلمياءات واألصوات، كما أن له نتائج مهمة مترتبة 

عليه من حيث إنه يتيح لهم التعايش مع شيء واختباره بوصفه شيئًا آخر، فتكون الدمية طفاًل 

رضيعًا، والعصا حصانًا، وإمياءات شخص آخر وأفعاله هى إمياءات الذات اخلاصة وأفعالها، 

وذلك كله مكون أساسى للخيال واإليهام لدى األطفال. 

وهكذا، قد يساعد اللعب اإليهامى األطفال املرضى على مواجهة صعوبات حياتهم وآالمها، 

ويتّم ذلك من خالل النظر إليها من مسافة، وكأنها لعبة، وكأننى شخص آخر، وكأن ما يحدث لى 

ال يحدث لى بل لشخص آخر، ومن ثم أصبح على ألفة أو اعتياد نسبي مع ما أحاول اخلروج عنه 

أو االنفالت من وطأته. 

اإليهام  لعبة  فمع  وتطويره،  فعله  إليها  أشرت  التى  آلياتها  عير  الورشة  حتاول  ما  وهذا 

التحرر  على  ومنهجى  منظم  الورشة بشكل  تساعد  وغيرها،  والتلوين،  واحلكايات  والرسومات؛ 
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واملكان  لهم فى مساحة ضيقة من احلركة  األلم واحتجازه  املرضى من أسر  لألطفال  النسبى 

والوجود. 

آفاق تطوير الورشة:
إلى  املختلفة، ومتتّد  إلى مواقع ومدن ومحافظات مصر  امتداد عملها  إلى  الورشة  تطمح 

وغيرها. الكلوي  والغسيل  القلب  مرضى  أطفال 

نقوم  لألطفال  فنية  منتجات  هناك  تصبح  بحيث  عملها،  تطوير  إلى  الورشة  تطمح  وكذلك 

بعرضها ونشرها في املجالت املختلفة واملعارض كما حدث في معرض القاهرة الدولي للكتاب 

في رمضان املاضي بفيصل. حيث قدمت مشرفة الورشة عددًا من الرسومات املختلفة لألطفال مّت 

عرضها باملعرض وحصلت على جوائز، وهو ما جعلنا نفكر في تطوير هذه اآللية ملا رأيناه من أثر 

فعال لهذه الطريقة على األطفال، وهو ما يجعلهم منتجن للفن وليسوا متلقن فقط.

تطمح الورشة إلى تأسيس عدد من املكتبات باملستشفيات املختلفة بالتعاون مع دور النشر 

الرسمية واخلاصة.

متنوعة  كتبًا  شملت  طنطا   ٥٧٣٥٧ مبستشفى  مكتبة  الورشة  افتتحت  اإلطار،  هذا  وفي 

املخصصة  املجالت(  من  والعديد  التاريخ،  العلم،  )األدب،  عديدة  مختلفة  مجاالت  في  لألطفال 

لألطفال، وأود هنا اإلشارة إلى أن الورشة ال تعتمد كتبًا دينية أو سياسية في مكتباتها، كما أود 

اإلشارة إلى أن املكتبة التي متَّ افتتاحها قامت بتمويل ذاتي عائلي من القائمن على الورشة، وجاٍر 

اإلعداد إلنشاء مكتبة ثانية مبستشفى أورام املنصورة.
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     انظــر: جلــن ويلســون: ســيكولوجية فنــون األداء ، ترجمــة شــاكر عبــد احلميــد، عالــم املعرفــة، الكويــت، العــدد 

2٥8 ، يونيــو 2000.

3- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452336417301292 
4- http://www.ollemna.com/artyh/ 
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 ٥- ويكيبيديا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D8% 
A7%D9%84%D9%81%D9%86

٦- ســامية محمــد صابــر عبــد النبــي: فعاليــة اســتخدام العــالج عــن طريــق الفــن )الرســم( فــي التخفيــف مــن 

ــة التربيــة - جامعــة  الوحــدة النفســية- ص ١١. دراســة كلينيكيــة عالجيــة، قســم الصحــة النفســية - كلي

بنهــا.

٧-  املرجع السابق - ص ١٣

8-http://www.ollemna.com/artyh/ 
9-  دالل مقاري باوشي: املرجع السابق ص ٣٥ وما بعدها.

انظر :

- عبد الرؤوف أبو السعد: الطفل وعامله املسرحي ، دار املعارف ، القاهرة.

- أ. ف. النجتون: الدراما والتعليم، ترجمة مرسي سعد الدين - املجلس األعلى للثقافة - القاهرة.

١0- حورية السيد: مرجع سبق ذكره ص ص ٤٤ - ٤٥.

١١- احلرية في مترد الفنون: حتقيق رنا رأفت، مجلة فنون، مرجع سبق ذكره، ص ٥٤.

انظر: بيتر سيلد: دراما الطفل ، ترجمة كمال زاخر ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية.

ــة، الكويــت، العــدد  ــم املعرف ــى الواقــع االفتراضــي، عال ــال مــن الكهــف إل ــد: اخلي ــد احلمي ١2- شــاكر عب

٣٦0، فبرايــر 2008، ص ص09٤،9٣.

١٣- آرون ليفن: تصميم املصحات النفسية وانعكاسه على عالج املرضى، ترجمة يوسف احلريرى، مجلة 

      فنون، مرجع سبق ذكره، ص٧٧0.

١٤- شاكر عبد احلميد: اخليال من الكهف إلى الواقع االفتراضي، مرجع سبق ذكره،ص١00.

١٥- املرجع السابق: ص١0١.
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عروض كــــتب ودراسات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماذا يقرأ األطفال يف الواليات املتحدة األمريكية؟

د. خالــــد صــالح حنفي
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ماذا يقرأ األطفال فى الواليات املتحدة األمريكية؟
عرض لتقرير األطفال واألسرة والقراءة لعام )2016(

د. خالد صالح حنفي *

مقدمة:
تعّد شركة سكوالستيك Scholastic شركة مبتكرة رائدة في التعليم في الواليات املتحدة، 

وواحدة من كبريات دور النشر العاملية ومقرها نيويورك وتأسست عام ١920م، وتتعامل مع أكثر 

من )2٥( مليون طفل فى مختلف الواليات األمريكية، وتهدف إلى توفير محتوى ومضمون يفيدان 

الطفل ويحققان له االستمتاع. أما شركة يوجوف البريطانية فهى واحدة من أكبر شركات العالم 

فى دراسات واستطالعات الرأي العام، ومن أكبر شركات األبحاث على مستوى العالم كذلك. 

وفى خريف )20١٦( قامت شركة سكوالستيك باملشاركة مع شركة يوجوف بإجراء مسح 

سنوي الستكشاف اجتاهات األسرة وسلوكياتها حول كتب القراءة، ومتعتها. وقد متَّ تنفيذ تلك 

الدراسة االستقصائية على عينة مكونة من )2٧١8( ؛ حيث مثَّل اآلباء فيها عدد )٦٣2( من اآلباء 

ألطفال في عمر الوالدة حتى سن خمس سنوات، وبلغ عدد اآلباء )١0٤٣( ألطفال من أعمار ست 

سنوات حتى ١٧ عامًا، باإلضافة إلى طفل واحد في عمر )٦( سنوات إلى )١٧( عامًا من املنزل 

نفسه.

ودارت األسئلة حول املوضوعات اآلتية:

1- ما الذى يريده اآلباء واألطفال  فى كتب األطفال؟
أكثر ما يهتّم به اآلباء فى العينة )٤2٪(، و)٣٧٪(  من األطفال فى كتب األطفال التى   -

أطفالهم يضحكون. التى جتعل  الكتب  أو  القصة اجليدة،  لالستمتاع هى  قراءة حرة  يقرءونها 

التى جتسد شخصيات  الكتب  آباء األطفال من أعمار )١2-١٧( سنة غالبًا عن  يبحث   -

تعكس التنوع سواء فى الثقافة، أو في األصل العرقي، أو حتى القدرات. وعندما متَّ توجيه 

سؤال لهم عن التنوع الذى يبحثون عنه فى كتب االطفال واملراهقن. أجاب اآلباء ألطفال 

* مدرس أصول الرتبية  - كلية الرتبية - جامعة اإلسكندرية - مرص.



174
مجلة الطفولة والتنمية -ع 35 / 2019

من عمر )الوالدة حتى ١٧ سنة( بأنهم يبحثون عن البشر واخلبرات املختلفة من تلك التى 

املختلفة واملالبس واألديان  الثقافات  أو  بنسبة )٧٣٪(،  املنزل   الطفل فى  يتعامل معها 

والعادات بنسبة )٦8٪(، أو البشر املختلفن فى اللون بنسبة )٤٧٪(، أو االختالف فى 

القدرات بنسبة )٪2١(.

وقد ركزت الدراسة على األسر ذات األصول اإلسبانية واإلفريقية، ولوحظ أن اآلباء واألطفال 

مع  باملقارنة  والعرقي  الثقافي  التنوع  قضايا  عن  بحثًا  أكثر  اإلسباني  األصل  ذات  األسر  من 

أقرانهم من اآلباء واألطفال من ذوى األصول غير اإلسبانية. أما اآلباء واألطفال فى األسر ذات 

األصول اإلفريقية فيركزون على موضوعات اختالف البشر فى اللون بنسبة )٦2٪(، وهم األعلى 

فى مقابل )نسبة )٤٥٪( من باقى اآلباء واألطفال فى األسر ذات األصول غير األمريكية.

2- ما متوسط الكتب فى منزل كل أسرة، وما العوامل املؤثرة فى عدد الكتب؟
أوضحت نتائج الدراسة أن متوسط عدد كتب األطفال يبلغ )١0٤( كتٍب فى املنزل الواحد،   -

ووجود تباينات فى عدد كتب األطفال فى املنزل باختالف عدد مرات قراءة الطفل، وكذلك 

مستوى دخل األسرة، وذلك على النحو اآلتي:

األطفال الذين يقرءون باستمرار لديهم حوالى )١٤١( كتابًا للطفل فى املنزل، فى مقابل   -

وجود متوسط )٦٥( كتابًا فى منزل األطفال غير مداومي القراءة.

كتابًا   )٦9( فيها  الكتب  متوسط  يبلغ  دوالر  ألف   )٣٥( من  األقل  الدخل  ذات  البيوت   -

دوالر سنوّيًا. ألف  من ١00  أكثر  دخلها  يبلغ   التي  لألسر  كتاباً   )١2٧( مقابل  فى  لألطفال، 

فى املتوسط يبلغ عدد الكتب فى منازل األسر ذات األصول اإلسبانية )9١( كتابًا، وهذا   -

أقل من املتوسط العام لكل األسر.

فى املتوسط يبلغ عدد الكتب )٦٧( كتابًا فى األسر ذات األصول اإلفريقية، وهم األقل فى   -

حيازة الكتب باملقارنة بباقى األسر.

وقد أوضحت نتائج الدراسة أن غالبية األطفال من عمر ست سنوات إلى ١٧ سنة يرون أنه من 

املهم جّدًا لهم مستقباًل أن يكونوا قارئن جيدين حيث حصلت العبارة على نسبة )8٦٪(، ووجدت 

الدراسة ستة أطفال من كل عشرة أطفال يحبون القراءة احلرة للكتب لالستمتاع بنسبة )٥8٪(.

3- ما الصعوبات التى تواجه اآلباء و األطفال فى الحصول على كتب األطفال؟
أوضحت الدراسة أنه ال توجد غالبًا مشاكل لدى اآلباء فى احلصول على الكتب التى يحبها 
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أبناؤهم.  التى يحبها  الكتب  بينما أشار )29٪( إلى وجود مشكلة فى احلصول على  أوالدهم. 

وفى املقابل أشارت نسبة )٤١٪( من األطفال إلى وجود صعوبة فى احلصول على الكتب التى 

يحبونها. وهذه النسبة زادت إلى )٥٧٪( بن األطفال غير املداومن على القراءة فى مقابل )٪2٦( 

بن األطفال الذين يداومون على القراءة.

4- ما املصادر التي يلجأ إليها األطفال للتعرف على أفضل الكتب لكى يقرءوها؟
وجدت الدراسة أن األطفال يعتمدون في التعرف على أفضل الكتب من مصادر مختلفة، 

 )٪٥0( نسبة  بينما  املكتبات،  واختصاصيي  معلميهم  إلى  يرجعون  األطفال  )٥١٪( من  فنسبة 

يعتمدون على أصدقائهم وأقرانهم، كما وجد أن معارض الكتب وأندية القراءة متثالن مصادر 

قوية لألطفال فى العمر من )٦( إلى )١١( عامًا، بينما مثلت وسائل التواصل االجتماعي مصدرًا 

مهّمًا لألطفال من عمر )١2( إلى )١٧( عامًا.

5- ما أهمية القراءة فى الصيف لألطفال من وجهة نظر اآلباء واألطفال على اختالف 
أصولهم؟

أوضحت نسبة ستة من كل عشرة أطفال من عمر )٦( إلى )١٧( عامًا، أنهم يحبون قراءة 

الكتب فى الصيف، وأن السبب الرئيس هو أن القراءة فى حد ذاتها ممتعة، وأنها طريق ممتع 

لقضاء وشغل الوقت.

وأوضح اآلباء أنهم يحبون القراءة فى الصيف؛ حيث رأى )9٦٪( من اآلباء و)80٪( من 

للعام الدراسي، ورأى غالبية اآلباء أن أهمية  األطفال أهمية القراءة فى الصيف فى إعدادهم 

القراءة فى الصيف أنها تساعد على تنشيط عقول أطفالهم.

وفى املتوسط يقرأ األطفال )ثمانية( كتب فى كل صيف، بينما وجدت نسبة واحد من كل 

خمسة أطفال من سن )١2( إلى )١٧( عامًا، ونسبة واحد من كل خمسة أطفال فى األسر ذات 

الدخل املنخفض ال تقرأ أى كتاب فى فصل الصيف.

ووجدت الدراسة أن اآلباء ذوى األصول اإلسبانية أقل وعيًا من اآلباء من ذوي األصول 

الدراسة أن اآلباء ذوى األصول  بينما وجدت  القراءة الصيفية.  بأهمية  األخرى غير األمريكية 

الصيفية. القراءة  بأهمية  وعى  على  اإلفريقية 

6- ما أفضل عناوين الكتب من وجهة نظر اآلباء واألطفال؟
أوضح اآلباء واألطفال أن أهم الكتب التى يجب أن يقرأها كل طفل من وجهة نظرهم هى :
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Harry Potter .سلسلة هارى بوتر  -

Diary of A Wimpy Kid مذكرات الطفل وميبي  -

Magic Tree House بيت الشجرة السحرية  -

Chronicles of Narnia أسفار نارنيا  -

وقد وجدت الدراسة أن األطفال من األسر ذات األصول اإلسبانية على درجة وعى كبيرة 

بأهمية القراءة مقارنة بباقى األطفال، وأنهم أكثر مداومة على القراءة، ويستمتعون بقراءة الكتب، 

على عكس األطفال ذوى األصول اإلفريقية فهم أقل مداومة على القراءة، ولكنهم يشبهون باقى 

األطفال من األسر ذات األصول غير األمريكية فى وعيهم بأهمية القراءة، ومتعة قراءة الكتب.

٧- ما أهمية القراءة اجلهرية لألطفال؟

أما بالنسبة إلى القراءة بصوت عاٍل )القراءة اجلهرية( فقد وجد أن ثالثة أرباع اآلباء يقرءون 

بصوت عاٍل ألطفالهم من عمر الوالدة حتى خمس سنوات بنسبة )٧٧٪(، وهذه النسبة مرتفعة 

فى مقابل  نسبة )٣0٪( من اآلباء فى عام )20١٤( يقرءون بصوت عاٍل ألطفالهم، وبلغ متوسط 

القراءة ألطفالهم من خمسة إلى سبعة أيام فى األسبوع .

وأوضح األطفال من أعمار )٦( إلى )١١( عامًا أنهم يستمتعون بالقراءة بصوت عاٍل، وكان 

أهم سبب لذلك أنها متثل فرصة جتمعهم بآبائهم، وأن القراءة معًا متثل متعة خاصة لهم.

ومن خالل العرض السابق يتضح اآلتي:

باألسر  باملقارنة  للغاية  كبير  الرقم  وهذا  كتٍب،   )١0٤( األطفال  كتب  عدد  متوسط  بلغ   -١

يعطينا  بكثير؛ مما  أقل  بالتأكيد  كانت  وإن  دقيقة حولها  أرقام  توجد  ال  والتى  العربية، 

مؤشرًا لالهتمام بالقراءة والوعى بها فى الواليات املتحدة األمريكية، وحاجتنا إلى نشر 

واالطالع. القراءة  عادات  لنشر  األطفال  كتب  ودعم صناعة 

2- وعى اآلباء األمريكين بأهمية القراءة فى فصل الصيف وأهمية القراءة عمومًا فى تنشيط 

عقل الطفل وحتقيق املتعة العقلية له.

٣- النظر إلى القراءة اجلهرية على أنها فرصة لتجميع اآلباء واألطفال معًا ومشاركة الوقت، 

وما متثله من إشباع حلاجات الطفل املعرفية واملهارية والوجدانية فى الوقت ذاته.

٤- تركيز احملتوى على استخدام القصص لتحقيق اإلمتاع العقلي للطفل وتعليمه قيم التنوع 

الثقافي والعرقي واملذهبى واالختالفات بن البشر.

٥- أهمية وجود سالسل لقصص وحكايات األطفال من إبداع مؤلفينا تخصص لها املوارد 
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واإلمكانات ويراعى فيها السياق الثقافي والفكري للمجتمعات العربية ، فنتائج الدراسة 

وكلها  وغيرها،  وميبي  والطفل  نارنيا،  وأسفار  بوتر،  هارى  سلسلة  أهمية  إلى  أشارت 

تعكس تفكير وثقافة الغرب، وقد تختلف مع ثقافتنا متاماً؛ لذلك من األهمية إنتاج سالسل 

قصصية مناظرة من إبداع مؤلفينا العرب.

٦- أهمية إجراء دراسات وبحوث مشابهة للتعرف على أمناط القراءة الشائعة بن األطفال، 

اختالف  وعلى  العمرية  املراحل  ومختلف  املجتمع  طبقات  مختلف  فى  انتشارها  ونسب 

األطفال  إليها  يلجأ  التى  واملصادر  االقتصادي،  الدخل  ومستوى  اجلغرافية  املناطق 

للحصول على معلومات حول الكتب والصعوبات التى تواجه اآلباء واألطفال فى احلصول 

على الكتب والقصص، ومدى إملام ووعى اآلباء بأهمية القراءة. إضافة إلى التعرف على 

ونتائج  فيها.  اآلباء  وآراء  يقرؤها األطفال ووجهات نظرهم  التى  الكتب والقصص  أبرز 

تلك الدراسات سوف تسهم فى رسم برامج توعوية وتعليمية تنمى مهارات القراءة وحّب 

القراءة بن األطفال.
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لوحة ظهر الغالف*

للرسام العاملي: روبيرتو فيروتزي

ُتعتبر هذه اللوحة من بن أشهر اللوحات في العالم ومن أكثرها استنساخًا ورواجًا. كان 

روبيرتو فيروتزي يريد رسم صورة ترمز لألمومة، ولهذا أسماها في البداية "مادونينا" التي تعني 

باإليطالية األّم الصغيرة. 

املوديل في اللوحة اسمها اجنيلينا. كانت وقتها في احلادية عشرة من عمرها. والطفل الذي 

حتمله هو شقيقها األصغر ذو األشهر العشرة. كان الرّسام قد رأى الفتاة والطفل في فينيسيا 

ذات شتاء. كانت ترتدي مالبس ثقيلة وحتمل شقيقها إلى صدرها حلمايته من البرد. 

ُتظهر إحساسًا عميقًا  أنها كانت  إال  السّن،  تزال صغيرة  ما  أنها كانت  الرغم من  وعلى 

باألمومة وهي حتتضن الطفل. كان فيروتزي في ذلك الوقت في األربعينيات من عمره، وقد رأى 

اجنيلينا؛ فذهل جلمالها وبراءة مالمحها وقّرر أن يرسمها هي وشقيقها. 

وعندما ُعرضت اللوحة في بينالي فينيسيا من ذلك العام، سرعان ما اكتسبت ثناء النّقاد 

html.92_blog-post/02/2015/https://alhawwarawla.blogspot.com : املصدر *
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واستحسان اجلمهور ونال عليها الرّسام جائزة. واستنسخت آالف املّرات ملناسبات أعياد امليالد 

والزواج وغيرها من املناسبات االجتماعية. 

كان فيروتزي يريد تصوير حلظة من حلظات احلنان والعطف بن أخت وشقيقها، فرسم 

صورة خالدة تتحّدث إلى جميع الناس بعفوّيتها وصدقها. الفتاة تظهر في اللوحة وهي حتمل 

شقيقها النائم على كتفها بسالم وتقف على أعتاب احد البيوت وكأنها تتوّسل من أهله املأوى أو 

الطعام. وأهّم ما يلفت االنتباه في الصورة هو وجه الفتاة ذو املالمح اجلميلة وعباءتها اخلضراء 

وغطاء رأسها الذهبي وكذلك املالمح املالئكية للطفل النائم. 

كان روبيرتو فيروتزي معروفًا يف ايطاليا يف السنوات األخيرة من القرن املاضي. وقد 
ويف مرحلة  مبكرة.  الرسم يف سّن  ودرس  يعمل محاميًا،  1853 ألب  عام  فينيسيا  ولد يف 
تالية انتظم كطالب يف جامعة بادوا. لوحته هذه هي أشهر أعماله، لكّن له أعمااًل أخرى 
اقّل شهرة تتوّزع على متحفي فينيسيا وتورين. وقد تويّف الرّسام يف فينيسيا يف فبراير عام 

.1934
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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.

 يســدد الباحــث مائــة  دوالر أمريكــي أو مــا يعادلهــا باجلنيــه املصــري. عــن األبحــاث  •

املرســلة للتحكيــم والنشــر.

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  •
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لــم يتيســر ذلــك : ترســل األعمــال العلميــة مــن نســختن ومطبوعــة علــى جهــاز الكمبيوتــر.

ُيشــار إلــى جميــع املراجــع - العربيــة واألجنبيــة - ضمــن البحــث باإلشــارة إلــى اســم املؤلف  •

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. •

ــة  • ــة وصفح ــة العربي ــة باللغ ــى الصفح ــد عل ــة مبلخــص ال يزي ــة مصحوب ــون الدراس أن تك

باإلجنليزيــة.

مقاالت :
أال يزيد عدد كلمات 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 كلمات العرض على )2000 كلمة، أي ُقراَبة 10 صفحات(. •
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أن تكــون الكتــب والرســائل املعروضــة حديثــة، وأال يكــون قــد مضــى علــى إصدارهــا أكثــر  •

مــن ثــاث ســنوات.

عرض تقارير المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش : 
أال يزيد عدد كلمات العرض على )1600 كلمة، أي ُقراَبة 8 صفحات(. •

أن تكون تلك الفعاليات حديثة، وذات أهمية مبا تعكسه من مردود إيجابي. •

الترجمات :
أال يزيد عدد كلمات 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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