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يصدر العدد )41( من مجلة خطوة والعالُم ميرُّ باملوجة الثانية من جائحة ڤيروس كورونا، لينقطع أطفالنا 
مجدًدا عن املدارس ولتبدأ رحلة جديدة من التداعيات على املستويات كافًة، ورغم أن املوجة الثانية لم يكن فيها 
احلظر بنفس قوة املوجة األولى، فإن كل الشواهد تؤكد بأن التأثيرات أكثر عمًقا وامتداًدا.. األمر الذي دفعنا 
في املجلة إلى استكمال ملف »تنشئة الطفل في زمن كورونا«؛ لنطرح من خالله أبعاًدا ومناحَي متنوعًة حول 

تلك األزمة وأبعادها. 
األطفال،  على  تأثيرات اجلائحة  وبحث  دراسة  على  واملختصني  امللف من اخلبراء  اب هذا  ُكتَّ ولقد حرص 
وقدموا مقترحاٍت وتوصياٍت وأفكارًا كلها تصب في فكرة حتويل تلك احملنة إلى فرص للتغيير... من خالل اقتراح 

أمناٍط جديدٍة في التعليم واملمارسة احلياتية، واكتساب مهارات وقَيم جديدة تناسب هذه املرحلة وما بعدها. 
نه امللف - في تقدمي املواد العلمية والعملية عبر  وعلى جانٍب آخر تستمر خطوة - إلى جانب ما يتضمَّ
املقال والنشاط والتجربة والقصة والشعر والعرض؛ لتساعد املُستهدفني من القائمني واملعنيِّني بتنشئة الطفل، 

على عمل كل ما من شأنه تنمية وحماية أطفالنا في هذه املرحلة العمرية املهمة.
ق والدراسة في تناولها،  وتواصاًل ملا تعهدنا به من اختيار ملفات حتمل قضايا وموضوعات حتتاج إلى التعمُّ
ارتأينا أن يكون موضوع ملف العدد القادم )4٢( حول »الطفل والرَّْقمَنة: فرص وحتديات«، فالرقمنة هي أحد 
ن أطفالنا منها ملستقبٍل قادٍم  ئ ومُنكِّ أبرز مالمح الثورة الصناعية الرابعة ومجتمع املعرفة، التي حتتاج أن نهيِّ

هم. يخصُّ
 وفقنا هللا دوًما لما فيه خ�ي وصالح الطفل.

أ.د. حسن البيالوي
ف العام عىل مجلة خطوة الم�ش

افتتاحية العدد

ة. ل ج م ن رأي ال ورة ع �ف ال ِّ ب �ب ع ا، وال ت ه ي ب ات ن آراء ك ة ع ل ج م ي ال
ورة �ف ش ن م ات ال وع وض م ِّ ال �ب ع ت

»خطــوة« مجلــة علميــة تعنــى بمرحلــة الطفولــة املبكــرة )مــن ســن امليــالد - ٨ ســنوات(، تنشــر الفكــر 
ــة  ــي اتجاهــات إيجابي ــرة، وتنم ــة املبك ــة الطفول ــني بمرحل ــن وإىل املمارســني واملعني ــوي املســتنري م الرتب
لتنشــئة الطفــل يف الوطــن العربــي، وفــق مقاربــة حقوقيــة تنمويــة يف ضــوء متطلبــات مجتمــع املعرفــة.
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كيف نوفر بيئة داعمة
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د. خالد صالح حنفي
أستاذ مساعد بكلية التربية - جامعة اإلسكندرية - مصر

في  احلسم  عامل  األسرية  البيئة  ومتثل 
على  مثال  وأكبر  موهوب.  طفل  أي  مستقبل 
ذلك أُمُّ املخترع العظيم »توماس أديسون« التي 
آمنت مبوهبة ابنها، وكان ردها على املدير الذي 
طرد ابنها من املدرسة ونعته بالفاشل بقولها: 
»كل املشكلة إن ابني أذكى منك، وسترى من 
تقتصر  ولم  املستقبل«.  في  توماس  سيكون 

ابنها  في  غرست  بل  التحدي،  هذا  على  األم 
بذور املوهبة ورعتها باالهتمام به من حيث بناء 
واالطالع،  بالقراءة  قدراته  وتطوير  شخصيته، 
ومساعدته على التفكير والنجاح، حتى بلغت 
أهمها  ومن  اختراًعا؛   )1٠9٣( قرابة  اختراعاته 

العالم. الذي أضاء  الكهربائي  املصباح 
أن  وبخاصة  رعاية  إلى  بحاجة  املوهبة  إن 

)9٠%( من األطفال يولدون موهوبني ومبدعني، 
دخول  بعد  موهبتهم  تستمر  منهم  و)%1٠( 
في  نعزز  أن  علينا  لزاًما  كان  لذلك  املدرسة. 
الطفل حقيقة طرح األسئلة بال حدود،  ذهنية 
وخلق  احللول،  ومناقشة  الفرضيات،  ووضع 
واألسرة  الوالدين  وعلى  والبدائل.  الفرص 
كي  صغرهم،  منذ  أطفالهم  مواهب  اكتشاف 



البيئة  وتوفير  وتنميتها  رعايتها  من  يتمكنوا 
املدرسة  أم  املنزل  في  سواء  لها،  احلاضنة 
املناهج  وإيجاد  واملعلمني،  املعلمات  خالل  من 
للتعلُّم  املعززة  واألنشطة  لالبتكار،  احملفزة 
التفكير،  وتنمية  الذات،  وتطوير  الذاتي، 
وصياغة املوهوب من خالل مجتمع كامل يؤمن 
وتعزيز  املنضبطة  واحلرية  والقبول  بالتماسك 
الثقة، وتطوير الذات، والتفكير، وفهم املتطلبات 
األمثل. التعلم  بيئة  وإتاحة  لألطفال،  النفسية 

سمات الطفل املوهوب:
املوهوب،  الطفل  صناعة  يواجه  ما  أخطر 
للخصائص  واملجتمع  األسرة  جتاهل  هو 
خالل  للطفل  والوجدانية  والعقلية  اجلسمية 
السمات  بأن  علًما  املختلفة،  العمرية  مراحله 
الطفل  ولكن  آلخر،  طفٍل  من  تختلف  الذهنية 
املوهوب يتميز بصفات؛ منها: التعلُّم السريع، 
على  والقدرة  املتوقدة،  والذاكرة  احلاد،  والذكاء 
والقدرة  األرقام،  وحفظ  واأللغاز،  املسائل  حل 
على احلديث واختيار العبارات واجلمل املفيدة 
حوله  األحداث  مع  وتفاعله  مبكرة،  سن  في 
بطريقٍة تختلف عن اآلخرين من خالل عواطف 
والتركيز  احلساسية،  شديد  وشعور  جياشة، 
العدوانية؛  ونبذ  واألخالق  القيم  ُمقوِّمات  على 

ألنه حالم يعشق الصعب واملستحيل. فاملوهبة 
عمر  من  مبكٍر  وقٍت  في  مالمحها  تظهر  قد 
الطفل في سنواته األولى، وذلك ألنه ميتلك قدرًا 
احتمال  إلى  تشير  التي  السمات  من  كبيرًا 
األطفال  بقية  على خالف  عقلية  موهبة  وجود 
حتى  قلياًل  تتأخر  قد  أنها  كما  ه،  ِسنِّ في 
السابعة، أو رمبا يظهر سلوك املوهبة في وقٍت 

الحًقا. يطفأ  ثم  مبكٍر 
بينهم  ومن  العالم؛  حول  اخلبراء  ويرصد 
األمريكـي  االستثنائييـن  األطفـال  مجلـس 
املوهبة  توافر  على  املؤشرات  بعض   ،)CEC(

رئيسة: محاور  أربعة  عبر  األبناء  في 

التعلُّم:
- سرعة الفهم واالستيعاب.

- حصيلة عالية من املفردات.
مستواه  من  أعلى  استفسارات  طرح   -

العمري.
- قدرات حسابية عالية.

القيادة: 
- القدرة على حتمل املسئولية والقيادة.

- القدرة على اتخاذ القرار.
- القدرة على اإلقناع والتأثير. 

- حب التطوُّع وامتالك حس املبادرة.
العمل: 

- القدرة على التعامل مع الضغوط.

- إجناز األعمال في الوقت املطلوب.
- الدقة واإلتقان.

- امتالك الدافع الداخلي.
اإلبداع:

- توليد األفكار وطرح احللول غير املألوفة.
- حب الفن واجلمال.

- حب االستطالع والرغبة في التجريب.
- القدرة على الربط بني األفكار.

وهناك مجموعة من املؤشرات التي تساعد 
وهى:  واكتشافهم؛  املوهوبني  إلى  التعرُّف  في 
األكادميي  التحصيل  في  املرتفع  املستوى 
على  القدرة  في  العالي  والتميز  واملعرفي، 
استخدام  كذلك  امليكانيكية؛  واملهارات  القيادة 
مقاييس القدرات العقلية املختلفة كـ )مقياس 
وكسلر...(.  مقياس  أو  بينيه،   - ستانفورد 
املوهبة،  عن  للكشف  متنوعة  مقاييس  وهناك 
بتهيئة  تطبيقها  عند  احلذر  توخي  يجب 
واحلرص  وبعده،  التطبيق  قبل  نفسًيا  الطفل 
على مناسبتها لثقافته وعمره؛ ألن ما يناسب 
بيئة وثقافة معينة قد ال يناسب غيرها. وأهم 
ؤ من خالله بإمكانية وجود  مقياس ميكن التنبُّ
لديه  شخص  من  املالحظة  هو  موهوب  طفل 
معرفة كافية؛ لذا يجب على اآلباء امتالك قدٍر 

املجال. هذا  في  املعرفة  من  كاٍف 
وتنميتها  املواهب  على  التعرف  عملية  إن 
اآلباء  فيها  يتعرف  املدى  طويلة  عملية  هي 
واملعلمون والطالب أنفسهم على مواهبهم؛ لذا 
ال بد أن يوفر اآلباء الدعم العاطفي لألطفال من 

مواهبهم.  تنمية  أجل 
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الطفل تتشكل يف 

السنوات السبع األوىل



لألسر  املشتركة  املميزات  بعض  وهناك 
صُغر  فكلما  موهوب،  طفل  بها  يظهر  التي 
حجم األسرة زاد التركيز على االبن وموهبته، 
األقرب  أو  األصغر  أو  األكبر  الطفل  إن  كما 
مبا  عالية،  بهما  احتكاكه  ودرجة  للوالدين 
الكامنة  قدراته  إظهار  في  يسهم  أن  ميكن 
لألبوين  واملهني  التعليمي  املستوى  للوالدين. 
املتعلمان  فاألبوان  االبن.  موهبة  في  دور  له 
أقَدر على إطالق طاقات ابنهم اإلبداعية، كما 
أن العالقات األسرية اجليدة واملترابطة تنعكس 
إيجابًيا على إنتاجية الطفل؛ ومن ذلك أساليب 
وتضاؤل  احلرية،  وتوافر  األسرية،  التنشئة 
عوامل  وكلها  املستمر،  والتشجيع  العقاب، 

للطفل. العالي  اإلجناز  على  تشجع 
عن  بالبحث  اآلباء  ينشغل  أن  قبل  ويجب 
املوهبة في أبنائهم، أن يعتنوا بنمو الطفل منوًا 
واحلفاظ  شخصيته  باحترام  متكاماًل  سليًما 
على كرامته، وتوفير بيئة آمنة نفسًيا وفكرًيا. 
املوهبة  لنمو  اخلصبة  التربة  تتوافر  بحيث 
الفرصة  أبناَءهم  اآلباء  مينح  وأن  وظهورها، 
ليكونوا أنفسهم، وليس الضغط عليهم للتفوق 
احملافل  في  بهم  يتفاخروا  حتى  آبائهم  على 

املختلفة. واملناسبات 

الطفل  رعاية  يف  واألمهات  اآلباء  دور 
املوهوب:

إن رعاية الطفل املوهوب ليست منافسات 
أو برامج منفردة يلتحق بها األطفال ليتحولوا 
املدرسة  مهمة  ليست  أنها  كما  عباقرة،  إلى 
وحدها وال وظيفة املنزل وحده. بل تشترك في 
تكاملية  بروح  املجتمع  مؤسسات  جميع  ذلك 
لتخريج القادة واملؤثرين في املجتمع. وقبل أن 
والعقلية  املعرفية  األبناء  قدرات  لتنمية  نعَمد 
علينا أن نوفر احلب، واحلنان للطفل. وأال نقلل 
من أهمية الكشف عن املوهبة في وقٍت مبكٍر 

لدى الطفل؛ ألن ذلك جزء مهم من التربية.
املنزل  يحوِّلوا  أن  واألمهات  اآلباء  وعلى 

يعني أن نعلم الطفل كيف يستنتج ويستنبط 
له  يكون  وأن  رأيه،  وُيبدي  لآلخرين  ويصغي 
شخصيته ورأيه، وهذه مسألة غاية في األهمية 
في  التعلم  في  الطفل  رغبة  تنشيط  فعدم 
للتعلم  قابليته  فقدانه  إلى  يؤدي  قد  َغر  الصِّ

وموهبته. ذكائه  تراجع  وإلى 
ي 

�ن والقراءة  الطالع  عىل  الطفل  ن  تحف�ي  -3

سن مبكرة: وهذا واحد من أهم السبل لتنمية 
التي  هي  فالقراءة  وصقلها،  الطفل  مواهب 
والتأمل، وتكوين  التفكير  الطفل على  تساعد 
زاد  كلما  أنه  الدراسات  وتؤكد  شخصيته، 
ازداد  مبكر  وقت  في  للقراءة  الطفل  تعرض 
والتفكير  اإلبداع  في  وبدأ  عام،  بشكل  ذكاؤه 

مبكرًا. االبتكاري 
يجب  للطفل:  المفيدة  الألعاب  تقديم   -4
أن ميارس الطفل األلعاب املفيدة والتي تساعد 
على  وتساعد  وقدراته  مواهبه  تنمية  على 
اآلباء  ينظر  أال  ويجب  شخصيته،  تأسيس 
واألمهات إلى األلعاب على أنها مجرد وسيلة 
للترفيه، أو شغل وقت الفراغ، بل إن لها دورًا 
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للطفل املوهوب سمات 
ذهنية تظهر مالمحها 

يف وقت مبكر

روافد  من  ورافد  مْحَضن  إلى  األسرة  بيئة  أو 
اكتشاف املوهبة عند الطفل وتنميتها، باتباع 

اآلتية: اخلطوات 
ا بداخله من  1- تشجيع الطفل عىل التعب�ي عمَّ

عما  التعبير  على  الطفل  تشجيع  إن  أفكار: 
باكتشافها  قام  وأمور  أفكار  من  برأسه  يدور 
االبتكار  تنمية  على  إيجابي  أثر  له  بنفسه، 
واإلبداع؛ لذا يجب على الوالدين أال يقلال من 
وإن  فهي  وآرائه،  وأفكاره  الطفل  أسئلة  قيمة 
عند  أنها  إال  إلينا  بالنسبة  بسيطة  كانت 
أن  للوالدين  بد  وال  األهمية،  في  غاية  الطفل 
املواقف؛  هذه  في  بالتشجيع  الطفل  يحيطا 
ألنها سوف تدفعه إلى أن يطور في اكتشافاته 
ويكتسب الشجاعة واجلرأة واملُباَدأة؛ وكلها من 

االبتكاري. التفكير  سمات 
على  مبكًرا:  للتعلم  الطفل  إثارة فضول   -2
مبكٍر  وقٍت  في  الطفل  فضول  إثارة  الوالدين 
الوالدين  دور  يقتصر  أال  يعني  وهذا  للتعلُّم، 
األرقام  أو  النصوص  الطفل  حتفيظ  على 
بل  احلسابية،  والعمليات  الضرب  جدول  أو 

أكبر من ذلك بكثير في بناء شخصية الطفل، 
الطفل  تدفع  مواقف  من  تتيحه  ما  خالل  من 
للتفكير ومحاولة البحث عن حل، وتنمية حب 
والتلوين  بات  املُكعَّ ألعاب  مثل  االستكشاف، 
تكوين  على  تساعده  التي  واأللعاب  والرسم، 



والتركيب(،  والفك  )البناء  مات  وُمجسَّ أشكال 
تنمية  في  األلعاب  أنواع  أفضل  من  وهذه 
اإلبداع واالبتكار لديه. ومن املهم تنويع وسائل 
وأدوات اللعب من حيث الشكل واحلجم واللون 
والفروق، ومشاركة الطفل في لعبه، ومن املهم 
اإللكترونية  األلعاب  أمام  أبناَءنا  نترك  أال 
نفسها  األلعاب  وممارسة  طويلٍة  لساعاٍت 
تنمي  ألنها  نفسها؛  ـڤيديوهات  ال ومشاهدة 

بعض القدرات البسيطة لديه وقد تضر الطفل 
تفيده. مما  أكثر 

أسئلته:  لطرح  للطفل  المجال  إفساح   -5
يجب أال يكون منط التربية لدى اآلباء واألمهات 
والتعليمات  األوامر  توجيه  على  مقصورًا 
للطفل، ومنعه من إبداء رأيه أو طرح تساؤالته. 

بالطبيعة من حوله وإبداع اخلالق فيها، وكيفية 
معها  والتعامل  الطبيعة  تلك  على  احملافظة 
على النحو السليم، وغرس قَيم حب الطبيعة 
والكائنات، وتشجيع الطفل على احلفاظ على 
تلك الطبيعة في املواقف املختلفة على النحو 

السليم. 

يستهان  ل  ثروة  الموهوب  الطفل  إن 
تنمية  نحاول  أن  وأمهات  كآباء  وعلينا  بها، 
مواهب الطفل، فقد يكون الطفل موهوبًا 
ي الرسم أو الشعر أو المهارات اليدوية أو 

�ن
البتكارات العلمية، أو التواصل الجتماعي 
الآباء  بداع، وعىل  الإ ها من مجالت  أو غ�ي
أفقهم  يكون  أل  والمعلمات  والأمهات 
كاديمي  الأ بداع  الإ ي 

�ن ومحصوًرا  ضيًقا 
هذه  لأن  الحفظ؛  وَمَلكة  والدراسي 
ي 

�ن الطفل  لنجاح  المفتاح  هي  المواهب 
المستقبل وأساس لتقدم المجتمع، وعلينا 
بالتخطيط   الطفل  مواهب  لتنمية  عداد  الإ

الجيد. عداد  والإ
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أو  سلبًيا  طفاًل  تكوِّن  التسلُّطية  التربية  إن 
ال  ما  وهذا  جباًنا  أو  اآلخرين  على  معتمًدا 
نريده، بل ال بد دوًما من إتاحة الفرصة للطفل 
لطرح تساؤالته وال بد من احترام تلك التساؤالت 
وتشجيع الطفل على طرحها، دون التقليل من 
شأنه أو االستهانة بها، أو السخرية من الطفل 
َجر من أسئلته، بل يجب  أو إبداء امللل أو الضَّ
األسئلة  تلك  نستغل  أن  آباء  باعتبارنا  علينا 
التفكير  على  وتعويده  الطفل،  ملناقشة 

ببعضها. األشياء  وربط  واحلوار 
ي الطبيعة 

6- دعوة الطفل إىل التأمل �ن

على  يقوم  من  كل  فعلى  حوله:  من 
التفكير  إلى  يدفعهم  أن  تربية األطفال 
ونباتات  كائنات  من  بهم  يحيط  فيما 
وحيوانات، والفروق بينها وأوجه الشبه، 
وارتباطه  الطفل  إحساس  وتنمية 

رعاية الطفل املوهوب 
مهمة جميع مؤسسات 
املجتمع بروح تكاملية
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التفكري  اإلبداعي وتنمية القدرة 
على التخيُـّل واالبتكار  لدى األطفال  

وط  �ش ال ن  م ة  وع م ج م ب ن  �ي ره ار،  ك ت واالب ل  يُّ خ ت ال ىل  ع درة  ق ال ة  ي ق �ت ب ي  داع ب االإ �ي  ك ف ت ال ة  الق ع ل ل  ي ل ح ت ل  ك إن 

ي 
ة، و�ن ه ن ج ة م درس م ي ال

ا، �ن ه ل ي ع ف ت ًة ل ي وج داغ ي ًة وب ي م ل وداٍت ع ه ج ب م طل ت ي ت �ت ة ال ي رائ ج ة واالإ ري ظ ن ات ال ي واالآل

ذي  ال ك  ائ ش ال وع  وض م ال ذا  ه اول  ن ت ل ا  ن ت ع دف ي  �ت ال اب  ب االأس م  أه ل  ع ول رى.  أخ ٍة  ه ج ن  م ل  ف ط ال ة  ي رب وت وك  ل س

ٍص  ق ن ن ة م وي ب �ت ة وال ي م ي ل ع ت ات ال س ؤس م ده ال ه ش ا ت و م ه، ه س ف ي االآن ن
ة �ن ي ال ج ع ت ة واالس ي ن راه ن ال وع م ن م ب س ت ي

ال دور االأرسة  ف ة، دون إغ ي اج ت ن ة واالإ ي �ي ك ف ت ل ال ف ط ة ال ارس م ي م
ار �ن ك ت ق واالب ل خ ىل ال درة ع ق ه ال ات خ ه ي رس ي ت

ٍ �ن �ي ب ك

ارة.  ه م ه ال ات ن ه ل م ف ط ن ال �ي ك م ي ت
�ن

بدر  الدحاني
باحث - جامعة ابن طفيل - املغرب



بغاية  املوضوع  هذا  معاجلة  ارتأينا  لذلك؛ 
حتسيس املؤسسات التعليمية واألسرة بأهمية 
متكني الطفل من القدرة على التفكير اإلبداعي 
ق، الذي يتيح له إمكانية اإلنتاج اإلبداعي  اخلالَّ
املختلف والبعيد عن كل ما هو منطي وُمبتَذل. 
وقصُدنا من وراء اإلنتاج اإلبداعي لدى الطفل، 
بل  وحده،  الفني  املجال  في  اإلبداع  هو  ليس 
ممارسة  من  الطفل  متكني  في  تكمن  غايتنا 
احلياة،  مجاالت  كل  في  اإلبداعي  التفكير 
سواء منها التعليمية أم السلوكية أم املمارسة 
حتديد  في  وبخاصة  عام؛  بشكٍل  احلياتية 
تواجه  التي  الصائبة  واالختيارات  األولويات 
الطفل في حياته وفي تفاعالته االجتماعية مع 
اآلخرين. علًما أن هذه املهارة ُتالزم الطفل في 
بجدية  نعمل  حينما  العمرية،  مراحله  جميع 
العملية  أثناء  شخصيته  في  ترسيخها  على 
بالتفكير  نقصد  فماذا  مية.  التعلُّ التعليمية 
الفني؟  النشاط  أهمية ممارسة  وما  اإلبداعي؟ 
اكتساب  من  الطفل  ن  مُتكِّ التي  اآلليات  وما 

ميكن  َحدٍّ  أي  وإلى  اإلبداعي؟  التفكير  مهارة 
في  ترسيخها  والتربوية  التعليمية  للمؤسسة 
شخصية الطفل وممارسته السلوكية واحلياتية؟

يف مفهوم التفكري اإلبداعي
والفكر  العلمي  »اإلبداع  كتاب  في  ورد 
التكويني« لكاتبه »الدكتور محمد جالل غندور« 
)٢٠11(، أن التفكير اإلبداعي هو: »نشاط عقلي 
مسار  عن  وباخلروج  النمطية،  بعدم  يتصف 
ويؤدي  والتقليدي،  املألوف،  املعتاد  التفكير 
واإلبداع،  واجِلدَّة  باالبتكار  يتصف  إنتاٍج  إلى 
اه، ويعمل به. ويتكون من  يقبله املجتمع، ويتبنَّ
مهارات: الطالقة، واملرونة، واألصالة، واإلفاضة، 

مفاهيم  هناك  أن  العلم  مع  ع«.  التوسُّ أو 
كالفكر  عموًما؛  بالفكر  صلة  ذات  عديدة 
التأملي،  والفكر  العلمي،  والفكر  النقدي، 
والفكر املنطقي، والفكر التحليلي وغيرها من 

الفكرية.  باملمارسة  املرتبطة  االصطالحات 
نا في هذا املوضوع، هو مفهوم  لكن ما يهمُّ
متكينه  ات  وآليَّ ته  وماهيَّ اإلبداعي  التفكير 
والتربوية.  التعليمية  العملية  إطار  في  للطفل 
وردت  آنًفا،  ذكرناه  الذي  نفسه  الكتاب  وفي 
االصطالحية  التعاريف  من  مهمة  مجموعة 
ملفهوم التفكير اإلبداعي؛ أهمها تعريف »فتحي 
هو:  اإلبداعي  التفكير  بأن  يرى  الذي  جروان« 
ب، وهادف، توجهه رغبة قوية  »نشاط عقلي ُمركَّ
نواجت  إلى  التوصل  أو  البحث عن حلول،  في 
أصيلة لم تكن معروفة سابًقا«. وبهذا املعنى، 
فالتفكير اإلبداعي هو ما ميكنه أن يقودنا إلى 
نوٍع من اخللق االبتكاري املنفرد بخصوصيات 
الفعل  هذا  أن  شك  وال  مبتذلة.  غير  إبداعية 
الة حني  سيعمل على إيجاد أفكار إيجابية وفعَّ
واملشاكل،  التحديات  بعض  الطفل  تعترض 
سواء في مراحله العمرية األولى أم أثناء تقدمه 

السن. في 
بشكل  اإلبداعي  فالتفكير  تقدم،  ومما 
من  مجموعة  تستدعي  بة  ُمركَّ عملية  هو  عام 
املهارات املعرفية واإلبداعية التي يستند إليها 
وللتفكير  التفكيرية.  ممارسته  أثناء  الفرد 
األخير  هذا  باإلبداع،  وطيدة  عالقة  اإلبداعي 
آلياٍت  تقتضي  تخييلية  ممارسة  يعد  الذي 
باجلدة  تتسم  إنتاجية  لتحقيق  متعددًة 
النمطية.  عن  البعيدة  واخلصوصية  واألصالة 
لكن اكتساب مهارة التفكير اإلبداعي سيغدو 
اخللق  مهارات  من  متمكًنا  الطفل  خاللها 
نعتبر  ولذلك  املجاالت؛  شتى  في  االبتكاري 
واعية  مركبة  عملية  مبثابة  اإلبداعي  التفكير 
وشاملة تهدف إلى اإلنتاجية املتعددة، وتشتغل 
فيها املخيلة واملعرفة والفكر واملهارات األخرى 

ق. وخالَّ مبدع  فكر  بناء  لغاية  جميًعا 

9العدد ٤١ - ٢٠٢١

من األهمية تمكني 
الطفل من ممارسة 

التفكري اإلبداعي يف كل 
مجاالت الحياة



أهمية النشاط الفني واإلبداعي
سبق وأشرنا آنًفا إلى العالقة التأسيسية 
بني التفكير اإلبداعي واإلبداع، وقلنا إن هناك 
واإلبداع  اإلبداعي  التفكير  بني  وطيدة  عالقة 
سؤاالن  الصدد  هذا  في  وُيطرح  نفسه. 
على  القدرة  ننمي  كيف  مهمان:  جوهريان 
طريق  عن  األطفال  لدى  واالبتكار  ل  التخيُّ
في  الفن  دور  وما  اإلبداعي؟  التفكير  مهارة 
أن  أعتقد  والغايات؟  األهداف  هذه  كل  حتقيق 
اإلجابة عن هذين السؤالني ستكون في احملطة 
والطرائق  السبل  خاللها  سُنبرز  التي  املقبلة، 
الكفيلة بترسيخ مهارة التفكير اإلبداعي الذي 
املتعددة،  واملهارات  واملعرفة  اخليال  يشمل 
بوصفه عملية عقلية مركبة تضم كل ما سبق 
واإلبداع  الفن  ولعالقة  أخرى.  وأشياء  وذكرناه، 
ق  الشِّ هذا  في  سنعمل  اإلبداعي،  بالتفكير 
تطرقت  التي  األفكار  بعض  استحضار  على 
هذا  في  وسنركز  اإلبداعي،  النشاط  ألهمية 
اإلطار على فكرتني مهمتني وردتا في مقالتني 
منشورتني في مجلة »عالم الفكر«، املجلد 15، 

.)1985( الرابع،  العدد 
ـ »ثالثة جوانب  ـ تطرَّق املقال األول املوسوم ب
»عبد  لكاتبه:  اإلبداع«  دراسة  في  التطور  من 
بعض  استحضار  إلى  إبراهيم«،  الستار 
التي  التجريبي  النفس  لعلماء  املجهودات 

وهما:  مهمتني؛  مسألتني  إلى  اجتهت 
على  التجربة  خالل  من  املساعدة   -1«
احلسم في فاعلية متغيرات معينة دون غيرها 

اإلبداع(. )وهو  املطلوب  السلوك  إثارة  في 
إلى  أيًضا  التجربة  خالل  ومن  تتجه   -٢
مواقف  في  املستنتجة  املتغيرات  تلك  معاجلة 
علمية، أو معملية ملالحظة فاعليتهما في زيادة 
لتحديد  وذلك  وتنشيطها،  اإلبداعية  األفكار 

األكبر«. الوزن  ذات  املتغيرات 
هذه  أن  املقال  صاحب  يضيف  كما 
املجهودات سُتسهم في »زيادة قدراتنا وطاقاتنا 
التدريب  خالل  من  إما  واالبتكار،  اخللق  على 

التفكير  مهارة  إن  اإلبداع.  يا  سيكولوچـ في 
ل في إطار  اإلبداعي - وهذا رأيي - َتنمو وُتَفعَّ
املمارسة اإلبداعية والفنية في املدرسة بخاصة؛ 
وأيًضا من خالل توجيهات األسرة بهذه األهمية 
املتمثلة في ترسيخ مهارة التفكير اإلبداعي عن 

الفني. النشاط  طريق ممارسة 

تمكني الطفل من مهارة التفكري 
اإلبداعي: املدرسة أنموذجـًا

الفني  النشاط  ألهمية  تطرقنا  أن  بعد 
كيف  السابقني:  للسؤالني  نعود  واإلبداعي، 
ل واالبتكار لدى األطفال  ننمي القدرة على التخيُّ
دور  وما  اإلبداعي؟  التفكير  مهارة  طريق  عن 
والغايات؟  األهداف  هذه  كل  في حتقيق  الفن 
جتدر اإلشارة أواًل بأن مهارة التفكير اإلبداعي 
قة وفق مجموعة من  هي نتيجة مكتسبة وُمحقَّ
الفن  مبمارسة  املرتبطة  واألنشطة  العمليات 
واإلبداع، وأن دور الفن في هذه العملية ليس إال 
وأهداف  معايير  وفق  ة تشتغل  بيداغوجيَّ مادة 

املرجوَّة.  الغايات  لتحقيق  محددة 
تلعب املدرسة دورًا مهًما في تكوين وتربية 
الطفل ومتكينه معرفًيا وسلوكًيا، كما تسعى 
ة إلى  من خالل برامجها التربوية والديداكتيكيَّ
عالقته  في  وثقافًيا  اجتماعًيا  الطفل  تنشئة 
باملجتمع ومنظوماته املؤسساتية؛ وكذا ترسيخ 
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التفكري اإلبداعي عملية 
مركبة تستدعي مجموعة 

من املهارات املعرفية 
واإلبداعية

املباشر لبعض املتغيرات النوعية في اإلبداع، أو 
من خالل التربية وبعض اخلبرات اخلاصة التي 
اإلبداعية«.  الشخصية  احتضان  على  تساعد 
املجلة  بنفس  املنشور  الثاني  املقال  وفي 
»محمد  لكاتبه  العبقرية«  »ديناميات  بعنوان: 
مفاُدها:  مهمة  فكرة  وردت  سالمة«،  أحمد 
»يصنع الفن الرابطة بني احلاجات الشخصية 
بالتالي  للعالم: ويصنع  واحلاجات االجتماعية 
نظاًما ثابًتا للدوافع املعنوية نحو االبتكارية«. 
ومن هذه املنطلقات املعرفية تتضح فاعلية 
املمارسة اإلبداعية في تكوين الفكر االبتكاري 
أهمية  تتضح  كما  الطفل،  لدى  واإلبداعي 
النشاط الفني في العملية التعليمية والتربوية؛ 
مهارة  من  الطفل  بتمكني  يرتبط  ما  وبخاصة 
التفكير اإلبداعي، التي لن تلَقى جناحها سوى 
من  مجموعة  وفق  الطفل  تنشئة  طريق  عن 
واإلبداع  بالفن  الصلة  ذات  واألنشطة  البرامج 
كما أشارت له العديد من الدراسات واألبحاث 
املتخصصة  الدراسات  أو  النفس،  علم  في 



املرحلة األولى

املهارات احلياتية املختلفة، منها مهارة التفكير 
اإلبداعي التي تعد محورًا ملوضوعنا اإلشكالي 
على  ُياَلحظ  ما  لألسف،  لكن  الورقة.  لهاِتِه 
تشتغل  أنها  والتعليمية  التربوية  منظومتنا 
وفق مقاربة تطغى عليها املادة التعليمية أكثر 
من أي شيء آخر؛ وفي بعض األحيان، ال تعير 
االهتمام الكافي للجانب اإلبداعي الذي يتشكل 
والدراسات  األبحاث  أملته  ما  وفق   - وينمو 
مية. العلمية - في إطار العملية التعليمية التعلُّ
يلعب الفن في املدرسة دورًا مهًما ميتد إلى 
حدود ال ميكننا تصوُّرها، واجلواب عن السؤالني 
السابقني يقوم على هذا األساس، أي على الدور 
ال الذي يقدمه الفن للطفل وللتربية بشكل  الفعَّ
في  الفنية  والبرامج  األنشطة  اعتماد  إن  عام. 
الطفل  ن  سُيمكِّ والتربوية،  التعليمية  العملية 
ال  وكيف؟  ملاذا  اإلبداعي.  التفكير  مهارة  من 
ميكن للتفكير اإلبداعي أن يترسخ في سلوك 
ل املعرفي  ل والتمثُّ الطفل دون قدرته على التخيُّ
واالبتكار. وهذه املهارات كلها ُتكَتَسب في إطار 
ممارسة الفن واإلبداع، إذ هناك برامج ومتارين 
متعددة تهدف إلى تنمية اخليال والتأمل وتقوية 
الذاكرة، وغيرها من القدرات واملهارات، وأغلب 
الفنانني  كبار  لدن  اُعُتمدت من  التمارين  هذه 
واإلبداعية،  الفنية  قدراتهم  لتقوية  واملبدعني 

خالل برامجه وأنشطته العملية واإلجرائية. إن 
املدرسة باعتبارها فضاًء تعليمًيا وتربوًيا، فمن 
واجبها إيالء األهمية القصوى للفن واملمارسة 
ذات  ودقيقة  رة  ُمسطَّ برامج  وفق  اإلبداعية 
أبعاد تعليمية ناجعة، تضع ضمن تصوُّراتها 
البيداغوجية العمل على متكني الطفل )املتعلم( 
من مهارة التفكير اإلبداعي، التي تتشكل من 

آنًفا. إليها  التطرق  مت  عمليات  عدة  خالل 

كالتفك�ي  موضوًعا  إن  ختامـًا.. 
الطفل،  لدى  ترسيخه  وسبل  بداعي  االإ
ي تتطلب  يبقى من المواضيع المركبة ال�ت
تتناول  وموسعة،  دقيقة  علمية  ُمقاربة 
بحقول  المتصلة  وخاصة  إشكالياته  كل 
الُعجاَلة  هذه  ي 

و�ن أخرى.  معرفية 
حاطة بها كاملة،  المقتضبة ال يسُعنا االإ
بمثابة   - فقط   - كانت  الورقة  هذه  بل 
الموضوع  هذا  عىل  الضوء  تسليط 
الشائك الذي يتطلب منا مواكبة بحثية 
الوصول  أجل  ومن  قة.  وُمعمَّ دقيقة 
من  ة  المرجوَّ الغايات  كل  تحقيق  إىل 
ن  المشتغل�ي كل  نوصي  الموضوع،  هذا 
بإيالء  والتعليمي  بوي  ال�ت الحقل  ي 

�ن
واالأنشطة  للفن  الكافية  االأهمية 
ي ترقية 

بداعية؛ لما لها من دور كب�ي �ن االإ
الذي  الخيال  وتقوية  الفردية  الملكات 
بداع واالبتكار؛ ومن ثم،  يعد أساس االإ
وبخاصة  المتعددة  المهارات  ترسيخ 
تجعل  ي  ال�ت بداعي،  االإ التفك�ي  مهارة 
ُمبَتِكًرا  طفاًل  )المتعلم(  الطفل  من 
منها  سواء  إنتاجاته  أساليب  ي 

�ن ًدا  ُمجدِّ
أم  بالمدرسة،  المرتبطة  التعليمية 
المتصلة بعالقته بالمجتمع ومنظوماته

 المختلفة.
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يلعب الفن دورًا مهمًا 
يف إكساب مهارة 
التفكري اإلبداعي

العقلية  بنيته  ُر  ُتظِه الذي  بالطفل  بالك  فما 
مع  مقارنًة  واالكتساب  للتعلم  أكبر  استعداًدا 

املتقدمني في السن. 
وفي السياق نفسه، ورد في كتاب »اإلبداع 
»الدكتور  لكاتبه  التكويني«  والفكر  العلمي 
من  مجموعة   ،)٢٠11( غندور«  جالل  محمد 
خاللها  من  تقوم  التي  األساسية  العمليات 
الشكل  هذا  في  نبسطها  املعلومات،  نظرية 

األعلى: التوضيحي 
توضيحية  رؤية  مبثابة  الشكل  هذا  يعد 
اكتساب  عملية  فيها  تتم  التي  للكيفية 
يأتي  هنا،  وسياقها  املعرفية،  املعلومات 
تعد  التي  املعلومات  نظرية  اهتمام  إطار  في 
واحدة من النظريات املعرفية والعقلية باإلبداع 
نقل  على  تقوم  اتصالية  وسيلة  تعتبره  الذي 
املعلومات واملعارف. فاالبتكار واخَللْق اإلبداعي 
يعمل  والفن  اخليال،  على  أساًسا  يعتمدان 
من  اخليال،  هذا  تنمية  على  ال  فعَّ بشكل 

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

املرحلة الرابعة

املرحلة اخلامسة

اإلدخال

التخزين

التشغيل

املخرجات

التغذية الراجعة

ويتمثل في إدخال املثيرات، والبيانات..

وهي عملية إجرائية ترجع لعوامل الذاكرة

وهي عملية عقلية يتم فيها معاجلة 
املدخالت من القدرات العقلية، مثل: 

التفكير والتصور، والتخيل.

ويعني بها النتائج النهائية للعملية، مثل 
عمليتي االبتكار، والتذوق.

وتنضم إلى رصيد خبرة املبدع، أو القائم 
بعملية التذوق
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املواطنة وبناء شخصية الطفل  

ن  وم ة ؛  دول ال ي 
�ف ًة  اف ك ات  ري ح وال وق  ق ح ل ل وري  ت دس ال اس  الأس ة  ن واط م ال د  ع ت

ة  ادي ص ت ة والق ي دن م ة وال ي اس ي س وق ال ق ح ع ال اس ي ة  أس ن واط م وق ال ق ح  ح ب ص م  ت ث

ة  ن واط م ة ال اف ق وع ث ي ون ش ك ون ،  وي ان ق ور وال ت دس ا ال ه ي ل ص ع ن ي ي
�ت ة ال ي اع م ت والج

ف . �ي ن واط م ل ال ك ة ل اوي س ت م وق ال ق ح ل د ل ي أك ة ،  وت ي راط ق م دي ة ال اف ق ث د ل ي أك و ت ه

ا  ه ون ك ل ة؛  دول وال ن  وط وال ع  م ت ج م ال ي 
�ف ان  س ن الإ وق  ق ح ة  ن واط م ال ن  م ض وت

رار  م ت ن اس م ض ه، وت ن ي ن ق ه وت ع ي �ش �ب ت ة ع ن واط م ل ق ل ي إىل ح
ا�ف س ن ق الإ ح ل ال ق ن ت

ة. دول ال و  وه ه  ن ع �ب  ع ي ذي  ال اسي  ي س ال ار  ط الإ ي 
�ف ع  م ت ج م ال

دد  ع ت اس ال ىل أس وم ع ق ، ي �ف ح ت ي م
د�ف اسي م ي ام س ظ اء ن ن ة إىل ب ن واط م ؤدي ال وت

ن. دي ا وال ي وچ ول دي ي ة والإ اف ق ث ات وال س ؤس م ْرق وال ِع ي ال
�ف

د. أسماء أحمد أبو زيد عالم
مدرس بكلية اإلعالم، جامعة القاهرة - مصر

على  قادر  مواطن  لبناء  أداة  املواطنة 
وتسامح بسالم  العيش 

على  األطفال  تنشئة  األهمية  من  لذا 
الذي  األساَس  املفهوَم  تعد  والتي  املواطنة، 
األساس  كونها  احلديثة؛  الدولة  عليه  تنهض 
الدستوري للمساواة بني أبناء الدولة الواحدة، 
لبناء  أداة  أيًضا  وهي  وواجبات،  حقوق  فهي 
مواطن قادر على العيش بسالم وتسامح مع 
غيره على أساس املساواة والتكافؤ في الفرص، 
والعمل قصد املساهمة في بناء وتنمية الوطن، 
واحلفاظ على العيش املشترك فيه، فضاًل عن 
أنها تشكل موروًثا مشترًكا من املبادئ والقيم 



والعادات والسلوكيات، التي تسهم في تشكيل 
شخصية املواطن ومتنحها خصائص متيزها 
املوروث  من  جتعل  بذلك  وهي  غيرها،  عن 

واملواطن. للوطن  وأماًنا  حمايًة  املشترك 
من  مرنة  فترة  الطفولة  مرحلة  تعد  حيث 
اكتساب  ميكن  خاللها  فمن  اإلنسان،  عمر 
خالل  لإلنسان  مالزمًة  تبقى  وعادات  طباع 
فترة حياته كلها؛ ومن هنا أطلق عليها علماء 
ة( نتيجة اكتساب  النفس اسم: )الفترة التكوينَيّ

خاللها. املختلفة  والقيم  للعادات  الطفل 
وتستمد املواطنة أهميتها من كونها حتفظ 
للمواطن حقوقه املتنوعة وتوجب عليه واجبات 
جتاه دولته، فتقوم العالقة على أساس احلقوق 
الثقة  منسوب  رفع  إلى  وتؤدي  والواجبات، 
لآلخر،  أحدهما  والدولة في جتاه  املواطن  لدى 
بني  واإلنصاف  والعدل  املساواة  تضمن  كما 

املواطنني.

قيم املواطنة وبناء شخصية الطفل
تعرف قيم املواطنة بأنها السلوكيات التي 
جميع  من  لتنمية شخصيته  الفرد  يكتسبها 
واالجتماعية،  والتعليمية،  التربوية،  اجلوانب: 
له  ما  يدرك  إيجابًيا  فتجعله  والسياسية، 
ومساهًما  واجبات،  من  عليه  وما  حقوق،  من 
اإلصالح  نحو  املجتمعية  املشاركة  في  فعااًل 
املجتمعي واحترام األنظمة والقوانني، واحترام 
الرأي اآلخر وقبوله، واملعاملة اإلنسانية ألقرانه، 
والتسامح معهم، واحملافظة على البيئة نظيفًة 

احُلّر  والتنافس  جتميلها،  في  واملساهمة 
والتقدم.  للنجاح  الشريف 

ومن قيم املواطنة حب الوطن، وعدم خيانته، 
والدفاع عنه في أوقات السلم واحلرب، وحمايته 
من األخطار، وصد الشائعات عنه، وحفظ أمنه 
والُفرْقة  الفتنة  يزرع  ملن  والتصدي  واستقراره، 

فيه، والعناية مبصاحله العليا.
احلاكم  بني  اإليجابية  العالقة  وكذلك 
احلقوق  أساس  على  تقوم  والتي  واحملكوم، 
والواجبات املنوطة بكل طرف. واحترام النظام 
والقانون. وحتقيق احملبة والتآلف والتكاتف بني 
أفراد املجتمع، بحيث يقوم املجتمع بدوره جتاه 
أي فرد هو عضو فيه، من جهة العناية به، ومد 

ومعنوًيا. مادًيا  له  العون  يد 
اإلنسانية  العالقات  بناء  إلى  باإلضافة 
واخلاصة  العامة  احلقوق  فشرعت  الراقية، 
كحقوق األرحام واجليران والضيوف واألصدقاء 
ركيزة  كونها  باألسرة؛  واالهتمام  وغيرهم، 
علمًيا،  الفرد  وبناء  األفراد،  املجتمع، وحاضنة 
كل  أصبح  حتى  احلميدة؛  باألخالق  والتخلُّق 
نبل  في  به  ُيقتَدى  مثااًل  املجتمع  في  فرد 
بالرقابة  والتحلي  املسئولية،  وحتمل  أخالقه، 

األمانة،  أداء  وُحسن  الضمير،  ويقظة  الذاتية، 
العمل. وإتقان 

على  واحملافظة  التطوعي،  العمل  وكذلك 
املوارد  على  واحملافظة  وحمايتها،  البيئة، 
والعناية  واإلسراف،  التبذير  ومنع  احليوية، 
بالثروة احليوانية والنباتية، والتحلي بالوسطية 

والتطرف. الُغلوِّ  ونبذ  واالعتدال، 
فقيم املواطنة جتعل كل فرد عضوًا صاحًلا 
وانتماًء وعماًل وسلوًكا، من  والًء  في مجتمعه، 
من  العديد  في  تنعكس  التي  املساواة  خالل 
احلقوق؛ مثل حق التعليم، والعمل، واجلنسية، 
والقضاء،  القانون  أمام  املتساوية  واملعاملة 
بتاريخ  واإلملام  واملعرفة  القضاء،  إلى  واللجوء 
املعلومات  على  واحلصول  ومشاكله،  الوطن 

ذلك. على  تساعد  التي 

ثقافة املواطنة تأكيد لثقافة الديمقراطية
تنعكس  التي  احلرية  قيمة  املواطنة  تدعم 
االعتقاد  حرية  مثل  احلقوق؛  من  العديد  في 
التنقل  وحرية  الدينية،  الشعائر  وممارسة 
ة  بُحريَّ واملناقشة  احلديث  وحق  الوطن،  داخل 
مع اآلخرين حول مشكالت املجتمع ومستقبله، 
أو  قضيٍة  على  االحتجاج  أو  التأييد  وحرية 

ما. سياسٍة  أو  موقٍف 
كما أن املواطنة ترسي قيمة املشاركة التي 
في  احلق  مثل  احلقوق،  من  العديد  تتضمن 
تنظيم حمالت الضغط السلمي على احلكومة 
سياستها  لتغيَر  فيها  املسئولني  بعض  أو 
كل  وممارسة  قراراتها،  بعض  أو  برامجها  أو 
أشكال االحتجاج السلمي املنظم مثل التظاهر 
واإلضراب كما ينظمها القانون، والتصويت في 
االنتخابات العامة بأشكالها كافة، وتأسيس أو 
االشتراك في األحزاب السياسية أو اجلمعيات 
أو أي تنظيمات أخرى تعمل خلدمة املجتمع أو 
ح في االنتخابات  خلدمة بعض أفراده، والترشُّ

العامة بأشكالها كافة. 
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املواطنة أساس جميع 
الحقوق السياسية 

واملدنية واالقتصادية 
واالجتماعية



وتعزز املواطنة املسئولية االجتماعية، والتي 
تتضمن العديد من الواجبات؛ مثل واجب دفع 
للوطن،  العسكرية  اخلدمة  وتأدية  الضرائب، 
وخصوصية  حرية  واحترام  القانون،  واحترام 

اآلخرين.

قيم  غرس  يف  اإلعالم  وسائل  دور 
األطفال نفوس  يف  املواطنة 

بعد  ما  مرحلة  ظل  في  اإلعالم  أصبح 
احلداثة، املؤسسة التربوية والتعليمية اجلديدة 
واملؤسسات  األسرة  من  ُكلٍّ  محلَّ  حلت  التي 
ميارس  الوظيفة  هذه  خالل  ومن  التعليمية، 
اإلعالم أخطر أدواره االجتماعية، والتي تتمثل 
تستهدف  ونفسية  إدراكية  ثورة  إحداث  في 
ف مع متطلبات ما  للتكيُّ البشر  تأهيل  إعادة 
بعد احلداثة وشروطها، من خالل اإلسهام في 

لديهم. املواطنة  قيم  ودعم  تكوين 
على  التأكيد  ميكن  سبق  ما  ضوء  في 
عن  مبعزل  يتم  أن  تغيير  ألي  ميكن  ال  أنه 
من  يتم  ملا  وذلك  اإلعالم،  وسائل  استخدام 
خالل هذه الوسائل من عمليات تكوين اآلراء، 

لقيم  اإلعالم  وسائل  توظيف  ميكن  كما 
املواطنة من خالل طرح أفكار مثل: أهمية ثقافة 
التعاُيش السلمي، واحلب، والتسامح، واإلخاء، 
طبيعي،  أمر  أنه  على  االختالف  إلى  والنظر 

البشر. جميع  بني  واملساواة 
يفهم  أن  بأهمية  التوعية  إلى  باإلضافة 
حتفيز  خالل  من  وواجباته،  حقوقه  املواطن 
األحداث  مختلف  في  املشاركة  على  األطفال 
التي تقع في املجتمع، واالقتناع بأهمية تفعيل 
دولة القانون، وعدم إهمال مصالح األقلية من 
اجلميع  على  وإمنا  األغلبية،  رأى  تنفيذ  باب 

متساوية. حقوٌق  وللجميع  واجباٌت 
فـي  رئيٌس  دوٌر  اإلعالم  وسائل  فعلى 
خالل  من  االجتماعية،  والتنشئة  التعليـم 
ة،  ـ االجتماعي املهـارات  ال  األطفـ إكسـاب 
للمجتمع  الثقافية  باخلصائص  وتعريفهـم 
واالتفاق  االجتماعي،  التماسك  يتحقق  حتى 
حول الرموز واألهداف الوطنية؛ وكذلك التمسك 
التي  االجتماعية  والقيم  والتقاليد  بالعادات 
يكتسب  الفرد  وجتعل  املجتمع،  ة  ُهويَّ حتدد 

هويته.

العدد ٤١ - ٢٠٢١ 14

وتغيير املفاهيم وأمناط السلوك، وتثبيت القيم 
استخدام  لذا ميكن  وتدعيمها؛  فيها،  املرغوب 
على  األطفال  مع  للتفاعل  اإلعالم  وسائل 
نطاقني واسعني؛ هما: إمداد األطفال مبزيٍد من 
املعلومات والتحليالت التي تتعلق باحتياجاتهم 
اإلعالم  أن  كما  مسئولني.  كمواطنني  الفعلية 
شتى  في  املوجودة  الفجوات  ملء  على  قادر 
املجاالت؛ مثل: التعليم، والتوجيه واإلرشاد في 
السياسي،  والوعي  العامة،  الصحة  مجاالت 
املدنية،  والواجبات  املُواَطنة  وحقوق  واملشاركة، 
والفرص، والقيود التي تفرضها مرحلة ما بعد 
حتى  يتطور  أن  اإلعالم  على  ويجب  احلداثة. 
مع  يتفاعالن  باجتاهني  اتصاالٍت  قناَة  يصير 
بعضهما البعض تسمح لألطفال بالتعبير عن 
أنفسهم، وأن يتم االستماع إلى آرائهم، وأخذها 

جدِّي.  محمٍل  على 

للمواطنة حقوق 
وواجبات وتسهم يف 

بناء وتنمية الوطن



حيث تلعب وسائل اإلعالم دورًا في تشكيل 
خالل  من  األطفال،  لدى  املواطنة  وقيم  ثقافة 
عرض القيمة على األطفال بجوانبها املختلفة 
مراعاة  مع  مبسطة،  متدرجة  سهلة  بصورة 
املناسبة،  والظروف  واملكان،  الوقت،  اختيار 
عملية  أمثلة  ضرب  مع  عليه،  آثارها  وبيان 
من السابقني واحمليطني - إن وُِجد - واإلحلاح 
زمنية  ولفترة  وسيلة،  من  بأكثر  القيمة  على 
متصلة. وميكن الوصول إليها عن طريق القدوة 

بالنتائج.  األسباب  وربط  العملية، 
كما ينبغي لوسائل اإلعالم أن تعمل على 
لقيم  والتاريخي،  والعملي،  العقلي،  التأصيل 
املواطنة في نفوس األطفال، فيقوَى اعتقادهم 
بها ويجتهدون في التمسك بها وعدم التخلي 
عنها حتت أي ضغوط، وميكن الوصول إليها 
عن طريق التأصيل العقلي بالبراهني العقلية 

على أهمية وأثر التمسك بقيم املواطنة.
ويجب على وسائل اإلعالم املوجهة لألطفال 
التطبيق  على  ومساعدتهم  بأيديهم  األخذ 
من  التأكد  يتم  حتى  املواطنة؛  لقيم  العملي 
مشكالت.  دون  الذاتية  املمارسة  على  قدرتهم 

األنشطة  مزاولة  ناحية  من  املجتمع  خدمة 
التطوعية. كاألعمال  العديدة 

ليست  املواطنة  أن  النشء  تعليم  فينبغي 
ألفاًظا وشعاراٍت دون أعمال، إمنا هي سلوك 
يتمثل في اخُلُلق املسئول عن حتصني األطفال 
في املستقبل ضد أي أفكار منحرفة، أو دعاوى 
ة، وإعداد شباب يسهم في بناء الوطن  غير سِويَّ
مبا يقتضيه هذا البناء من تضحيات وااللتزام 

بالعمل والعلم.
املجتمع  دور  تفعيل  خالل  من  ذلك  ويتم 
ل جزء من واجبات الدولة، فضاًل  املدني في حتمُّ
عن انتخاب رؤساء األحياء واملدن وعمد القرى، 
الرقابة.  في  البلدية  املجالس  دور  وتفعيل 
الدستورية  النصوص  تفعيل  إلى  باإلضافة 
خالل  من  املواطنة،  بقيم  اخلاصة  والقانونية 
حقوق  تطبيق  تضمن  فعلية  ممارسات 
املتابعة،  نظم  تتوافر  وأن  وحرياتها ،   املواطنة 
والرقابة القانونية والسياسية، والشعبية لهذه 
من  املواطنة  مبدأ  يتحول  بهذا    املمارسات .  
يلمسه  َمِعيش  حيٍّ  واقٍع  إلى  دستوريٍّ  نصٍّ 

اليومية. حياتهم  في  املواطنون 
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وميكن الوصول إليها عن طريق تقدمي القدوة 
مما  والترهيب؛  والترغيب  والتحفيز  العملية، 
يشجع األطفال على التمسك بالقيمة، وأدائهم 
لها بصورة ذاتية، حتى تبرز قيم املواطنة في 
الطفل، ويصبح متميزًا في فهمها وتطبيقها، 
ويشهد له احمليطون به ويتحرك بها فيمن حوله 
بصورة طبيعية. وميكن عندها حتفيزه ليصل 

بقيم املواطنة ملن حوله والتأثير فيهم.

دور  األسرة واملجتمع املدني يف غرس 
املواطنة قيم 

ولألسرة دوٌر مهمٌّ في مدى تثقيف الطفل، 
حب  على  الطفل  نشأة  في  األساس  فهي 
بدًءا  أبنائها،  لدى  املواطنة  قيم  وغرس  بالده، 
من احترام إشارات املرور ونظافة الشارع الذي 
يعيش فيه. وعلى اآلباء تشجيع أبنائهم على 

املواطنة تجعل املواطن 
صالحًا والًء وانتماًء 

وعماًل وسلوكًا
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تاريخ رسوم كتب ومجالت األطفال

بداية الرحلة:
الرسوم املقدمة للطفل من املجلة إىل الكتاب: 

م  ، ورغ ي
ا�ض م رن ال ق ة ال داي ع ب رص م ي م

ال �ض ف الت الأط ج ب وم ت وم ك ة رس ل دأت رح ب

ة  اع در رف ض أص �ي ام 1870 ح ك ع ال وذل ف الت الأط ج در م ن أص ن أول م ت م ان رص ك أن م

ا  ي م
دم �ض خ ت س ا ت ه وم ن ي ك م ت وم ل رس إن ال دارس، ف م ة ال ة روض ل ج م اوي  ط ه ط ال

ان  پ س ن والإ ون الأرم ام رس دأ ال ض ب �ي رن ح ق ات ال داي ع ب ه م أن ث  ي ال، ح ف الأط در ل ص ي

ا  م ا ب ه وم ام ي م ت دأ اله ة، ب اف ح ص م ال الن ث ع ال الإ ج ي م
رص �ض ي م

ون �ض ل م ع راك ي والأت

ة.  �ي س ًة وع اق ة ش داي ب ت ال ان ك ل ف ف ط ل در ل ص ي

م  ال ع ىل ال ٍ ع �ي ب اٍح ك ت ف ن ان رن م ق ذا ال ة ه داي ي ب
رص �ض ه م ش ي ع ت ت ان ا ك إل أن م

ت  وال ة  ك �ش ل ض  �ي رصي م ال ق  ْب َس و  وه ة،  ل ام ك ة  دراس ه  ي ف ُت  دم وق ي 
�ض أذهل د   ق

ث  ي س«، ح ك ي وم ك ة »ال وم رس م ال ال ف الت الأط ج دار م ي إص
ة �ض ن ـ 12 س ي ب

ز�ض دي

ام 1923  ورة ع ص م ف ال ائ ط ل ن دار ال درت ع ي ص
�ت ة وال رصي م ة الأولد ال ل ج أن م

ت  وال ة  ك دأت �ش ب ا  م ن ي ب ع،  رائ ال وى  ت س م ال ذات  ة  ق ي دق ال وم  رس ال ىل  د ع م ت ع ت ت  ان ك

س«. ك ي وم ك وم »ال رس م ط ال ي �ش ىل ال ا ع ًض د أي م ت ع ي ت
�ت ي ال ام 1935، وه كي ع ي ة م ل ج دار م ي إص

ي �ض
ز�ض دي

عبد الرحمن بكر
كاتب ورسام - مصر

أول مجلة طفل مصرية
الأولد  مجلة  في  الرسوم  متيزت  وقد 
الفنان  كان  حيث  شديدة،  ببراعة  المرصية 

ومعه  بالرسوم  يقوم  الذي  هو  رفقي  التركي 
يديهم  على  أن مترن  إلى  عدلي،  الفنان  أخوه 
بعد سنوات قليلة عدد من الفنانني املصريني؛ 
رخا،  املنعم  عبد  محمد  الفنان  رأسهم  على 

العدوي. زهدي  والفنان 

بل  احلد،  هذا  عند  الرحلة  تتوقف  ولم 
انطلقت من مصر العديد من مجالت الطفل، 
مجلة   ٢9 قرابة  يوليو  ثورة  قبل  بلغت  والتي 

لكننا  رائعة،  برسوم  يتميز  منها  الكثير  كان 
يجب أن نتوقف في تلك الرحلة عند مرحلتني 
هما أهم ما في تلك الفترة، واملرحلة األولى هي 
مجلة عىلي بابا.. تلك املجلة الرائعة التي صدرت 

في  يرسمها  كان  والتي  الشمرلي،  دار  عن 
بداياته  وكانت  كامل  الفنان مصطفى  البداية 
يومها بسيطة، لكن احلاجة ملجلة طفل خفيفة 
اخلطوط،  بساطة  ل  يتقبَّ الطفل  جعلت  الظل 

مصر سبقت والت 
ديزني بـ ١٢ سنة يف 
إصدار مجالت األطفال 
املرسومة )الكوميكس(



لكن املنافسة الفنية التي جاءت يومها فغيرت 
على  التركيز  وجعلت  الطفل  مجالت  خريطة 
قوة اخلطوط، هو إصدار األديب محمد سعيد 
العريان لمجلة سندباد عن دار املعارف، والتي 
متيزت يومها بأنه كان على رأس قائمة الفنانني 
الذين يرسمون بها الفنان »بيكار« هذا الفنان 
ذات  وجعلها  سندباد،  شخصية  ابتكر  الذي 
طاَبع متميز وألوان مبهرة؛ مما جعل األطفال 
يتلهفون على املجلة ويسارعون بشرائها حتى 
كادت مجلة »علي بابا« أن تخرج من املنافسة؛ 
عدًدا  استخدمت  املعارف  دار  أن  وخصوًصا 
من الفنانني املتميزين مع بيكار؛ وعلى رأسهم 
تاعب،  محمد  والفنان  العدوي،  زهدي  الفنان 

»ديك«. األرميني  والفنان 

الصراع من أجل الصمود »علي بابا 
والسندباد«

وهنا أصرت مجلة علي بابا على الصمود، 
»احلسني  الكبير  الفنان  استقدمت  عندما 
ألوانه  وكانت  املجلة،  أغلفة  ليرسم  فوزي« 
تصمد  بابا  علي  مجلة  جعلت  قوية  ورسومه 
لسنوات، باإلضافة إلى أن املادة املكتوبة التي 
كانت ُتقدم في مجلة سندباد كانت »ذات لغة 
مما  األدبية؛  بالناحية  كبير  واهتمام  رصينة« 
املدارس  تالميذ  يطالبون  املعلمني  يجعل  كان 
على  تعتمد  فكانت  بابا  علي  أما  بشرائها، 
املواقف الطريفة، وأحياًنا اللهجة العامية.. لكن 
مع الزمن لم تصمد مجلة علي بابا واستمرت 
املعارف  دار  مجلة سندباد، مع دعم مؤسسة 

لها.
الرسم  بدأ  التي  مجلة سم�ي  صدور  وعند 
هارون،  واألرمني  بيرني،  الفرنسي  الفنان  بها 
املصريني  الفنانني  من  جيٌش  لها  انضم  ثم 
والعرب؛ على رأسهم الفنان املصري حجازي، 
والفنان لطفي وصفي، والفنانة مادي، والفنان 
والفنان  حسني،  عفت  والفنان  قطب،  جمال 

محمد حجي، والفنان نسيم جرجس، 
والفنان  برشومي،  كمال  والفنان 
حلمي  والفنان  حماد،  محمد 
عثمان،  بهجت  والفنان  التوني، 
والفنان  عمران،  جالل  والفنان 
صالح  والفنان  طالب،  أبو  محمد 
قطب،  محمد  والفنان  عسكر، 
والفنان  السميع،  عبد  والفنان 
البطراوي،  عادل  والفنان  اد،  اللبَّ
والفنان  تاعب،  محمد  والفنان 
والفنان  صدقة،  والفنانة  سيداوي، 
والفنانة  وهبي،  والء  والفنان  فايز، 
آمال خطاب، والفنان عالء السعيد، 
والفنان  املرشدي،  هدى  والفنانة 
هاني  والفنان  التهامي،  محمد 
طلبة، والفنان فواز، والفنان ميشيل 
معلوف، والفنـان سيد عبد الفتاح، 

رحاب  والفنانة  برشومي  مصطفى  والفنان 
محيي، والفنان عبد املجيد مصطفى، والفنان 
والفنان  نصر،  ياسر  والفنان  طلعت،  ممدوح 
الدين،  محيي  رأفت  والفنان  املرضي،  عبد 
عبد  محسن  والفنان  رفعت،  محسن  والفنان 
والفنان  بكر،  الرحمن  عبد  والفنان  احلفيظ، 
العزيز،  عبد  خالد  والفنان  النعيم،  عبد  أحمد 
والفنان ماهر عبد القادر وكثير جًدا غيرهم.. 
هؤالء الفنانون الذين لم يتوقفوا عند قضية 
في  كبيٌر  تأثيٌر  لهم  كان  ولكن  الطفل،  مجلة 

كتاب الطفل في مصر.

رحلة كتاب الطفل »البدايات األوىل«:  
رمبا يكون ما وصلنا من كتب األطفال في 
الهتمام  وذلك  قلياًل،  مصر  في  القرن  بدايات 
بالصراعات  مصر  في  الصحفية  املؤسسات 
الصحف،  إصدار  في  والتنافس  السياسية 
واالكتفاء مبجالت الطفل؛ لكن كتاب الطفل بدأ 
األديب  يد  على  حقيقية  وصناعٍة  كَفنٍّ  يظهر 
األديب  املجال  لهذا  احلقيقي  والرائد  الكبير 

الكيالني«.   »كامل 
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العربية  املكتبة  في  ظهرت  حني  وذلك 
الكيالني جنحت في أن  ُمؤلَّفات  سالسل من 
وتخترق  الطفل،  عند  اللغة  محصول  تقوِّي 
يكن  لم  قبلها  الطفل  أن  حيث  اخليالي  عامله 
أضاف  وقد  اجَلدَّات،  حكايات  سوى  يعرف 
األديب كامل الكيالني لرصيد املكتبة العربية 
بترجمتها،  قام  األطفال  كتب  من  هائاًل  كًما 
)روبنسون  ْي  كتاَب مثل  ببراعة  وتبسيطها 
كانت  والتي  األربع(،  ڤر  جليـ و)رحالت  كروزو( 
رسومها  من  لنسخة  مصاحبة  البداية  في 
مجموعة  على  االعتماد  قرر  لكنه  األصلية 
أن  فقرر  كتبه،  له رسوم  لينفذوا  الفنانني  من 
له  الفنان األرمني »ديك« الذي رسم  يستخدم 
مجموعة قصص رياض األطفال، ومنها »كتاب 
األرنب الذكي« والسلسلة الفكاهية التي منها 
قصص  رسم  وفي  الطنبوري«  »حذاء  كتاب 
ثم  ي«،  »موريلِّ اإليطالي  الفنان  شكسپير 
يونكرز(  )ستيال  النمساوية  الفنانة  استخدم 
في رسم مجموعة من القصص، ومن الفنانني 
املصريني رسم له الفنان بيكار أول كتبه امللوَّنة 
و)فيروز  وأبوقير(  )أبوصير  بابا( وكتاب  )علي 

.1946 عام  في  شاه( 
نقلة  الكيالني  كامل  األديب  أعمال  وكانت 
دار  مؤسسة  وفي  الطفل،  عالم  في  كبيرة 

الغضبان« وغيرهم، ورسم فيها كبار الفنانني؛ 
نور  الرحمن  بيكار وهاني املصري وعبد  مثل 
حسني،  ومصطفى  البطراوي،  وعادل  الدين 
الغني. الدين عبد  وعبد الرحمن بكر وحسام 
إلى  مهمة  إشارة  أشير  أن  يجب  وهنا 
عن  اختلف  الذي  الشاروني«،  يعقوب  »األديب 
أنه في  أدباء األطفال في  غيره من كثير من 
جميع كتبه وعلى مدى أكثر من أربعني عاًما 
كان ُيصرُّ على أن يجتمع مع الرسام، ويقرأ 
معه النص، ويحضر له كل ما لديه من بحوث 
عمله،  في  بها  استعان  وصور  وموسوعات 
ومناذج من كتب رسمها كبار فناني األطفال 
ة التي كتبها؛  نيَّ في العالم تناسب املرحلة السِّ
لع عليها الرسام لُتثري خياله قبل أن  لكي يطَّ
يبدأ في رسم النص، وهذه الطريقة الواعية ال 
العالم.  في  الكبرى  املؤسسات  يطبقها سوى 

الكتاب املرتجم واتجاهاته الفنية
 أخذت هذه البذرة تنمو، وتنمو معها قضية 
ه،  كتاب الطفل كنوع من النشر اخلاص املوجَّ
أو  وليس كتجميع ألعمال تصدر في مجالت 
النفسية  الدراسات  أصبحت  فقد  ترجمات، 
التي يجتهد فيها علماء الطب النفسي كل يوم 
تؤثر في مجال كتب األطفال، وتطالبنا بتغيير 

العدد ٤١ - ٢٠٢١ 18

مطبوعاته  وضمت  معه  تعاونت  التي  املعارف 
صناعة  إلى  أيًضا  واجتهت  مكتبتها،  إلى 
مجلة  رصيد  من  واالستفادة  الطفل،  كتاب 
إلى  وحتويلها  املكتوبة  القصص  من  سندباد 
كتٍب لألطفال، فصدرت أعمال سعيد العريان، 
ثم  ي«،  »موريلِّ والفنان  »ديك«  الفنان  برسوم 
يونكرز«  »ستيال  النمساوية  الرسامة  قامت 
برسم بقية األجزاء الثالثة عشر من كتاب ألف 
برانق، وحسن جوهر،  وليلة حملمد أحمد  ليلة 

دويدار. وأمني 
كتب  مجال  بيكار  الفنان  لدخول  وكان 
األطفال بدار املعارف نتاج رائع، فقد رسم كتًبا 
كثيرة؛ منها )ُكتُكت املدهش( و)البطة السوداء( 
و)فرفر واجلرس( و)آلة الزمن( و)عيد ميالد ُفلَّة(. 
دار  في  الطفل  كتاب  في  اإلبداع  واستمر 
»املكتبة  وهي  مهمة،  سلسلة  فكانت  املعارف 
الطفل؛  أدب  رواد  فيها  كتب  والتي  اخلضراء« 
مثل »أحمد جنيب، ويعقوب الشاروني، ومحمد 
وعادل  يوسف،  التواب  وعبد  اإلبراشي  عطية 

كتاب الطفل ظهر كفن 
وصناعة على يد كامل 

الكيالني



ما ُيقدم له، كما أن ما وصلنا في السبعينيات 
وهو  األطفال  لكتب  الروسي  الفكر  نتاج  من 
ر وجهة نظر الكثيرين  فكر مترجم مدعوم، غيَّ
فيما يجب أن ُيقدم للطفل، فاخلطوط أصبحت 
أكثر بهجة،  تلخيًصا، واأللوان أصبحت  أكثر 
واضًحا،  أصبح  واملتعة  الفائدة  نحو  والتوجه 
التي  الثالث  العمرية  املراحل  وضحت  كما 
نقدم فيها كتب األطفال، وانفتح الباب للكتب 
املترجمة من أوروبا ومن أمريكا، واختلفت بها 
املدارس الفنية، واختلفت معها األذواق واملدارس 
البقاء  الفنية في مصر، منهم من أصر على 
أن  يدرك  وهو  رسوم،  من  رصني  هو  ما  على 
الطفل بحاجة إلى أن يعرف أدق التفاصيل في 
الرسوم، وأن مييز بني األلوان، ومنهم من تخلى 
عن كل شيء، وأصر على أن يرسم كما يرسم 
الطفل، وأن يطلق ليده العنان في املبالغة في 
كبير  طفل  كأنه  باأللوان..  واالندفاع  اخلطوط 
املرحلتني،  بني  طريقه  وجد  من  ومنهم  يرسم، 
وأدقها،  أجملها،  واختار  اخلطوط،  فلخص 
عن  التعبير  يستطيع  ما  منها  أيًضا  واختار 
جنح  من  ومنهم  جيد،  بشكل  املكتوب  النص 
في التعامل مع رصانة اخلطوط، وجعلها متيز 
واختار  للطفل،  املقدمة  العلمية  املوسوعات 
الدقة  بني  يجمع  أسلوًبا  املقدمة  للقصص 

العمر في صراع بني القلم والريشة، دون حلظة 
للعالَم،  نتاجهم  يظهر  لكي  االسترخاء  من 
مجموعة  به  كتاب  يصدر  الغربية  الدول  ففي 
من القصص للمؤلف، ويتبناه الناشر فيطبع 
ماليني  إلى  تصل  قد  النسخ،  من  آالًفا  منه 
على  والرسام  الكاتب  منها  يحصل  أحياًنا 
ن لهما حياة »كرمية«.. ووقًتا  نسب »كرمية« تؤمِّ
فاملؤلف  والكتابة،  والدراسة  لالسترخاء  طوياًل 
مجموعتان  أو  مجموعة  حياته  في  له  يصدر 
أو ثالث، والرسام مثله أيًضا، عكس ما يحدث 

مصر.  في 

كتاب الطفل.. بني املؤلف والرسام 
والناشر

وهنا تبرز لنا قضية من أهم قضايا كتاب 
الطفل، فيجب علينا أن نعي الصراع احلقيقي 
الذي يعيشه هؤالء الثالثة قبل أن يخرج الكتاب 
أنامله  تلمسه  أن  قبل  الطفل..  عالم  إلى 
الكتاب..  على  األولى  نظرته  وحتكم  الرقيقة، 
إما أن يحتضنه، ويصادقه، أو يلقيه في أقرب 
آخر  شيء  عن  ويبحث  يده  إليه  تصل  مكان 

به مستقبله..! ويتأثر  وقته  فيه  يقضي 
صاحب  املؤلف  عند  تكون  دائًما  البداية 
على  ها  وخطَّ خياله،  في  عاشها  الذي  الفكرة 
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والتبسيط، وهكذا حتركت كل ريشة في مصر 
وسط  طريقها،  عن  تبحث  أن  حتاول  وهي 
والكثيرة  األبواب،  املفتوحة  العاملية  املدارس 

اإلصدارات.
اإلبداع يف مصر، واإلبداع يف العالم

القائل  املثل  صدق  من  أتعجب  أحياًنا 
ة ما ُيضحك«، وشر البلية ال يحدث  »شرُّ الَبليَّ
بسالح  قمعها  يحاولون  التي  البلدان  في  إال 
التسمية »بالد العالم الثالث«، وكأن هذا الرقم 
فرضه،  يتم  الفكر  على  قيًدا  يكون  أن  يجب 
له، دون تفكير في أن لكل بلد  وواجًبا علينا تقبُّ
نسي  وقد  وارتفاًعا،  وانحدارًا  وتطورًا،  تاريًخا 
أنه  متخياًل  لنا  جاء  الذي  نابليون  أن  العالم 
سيعلمنا املدنية واحلضارة وجد عندنا حضارة 
سبعة آالف عام فذاب فيها، وهكذا في مصر 
كما كان واجًبا على العامل املصري البسيط 
أن يرفع على ظهره آالف احلجارة ليتم تكوين 
هرم احلضارة، فعلى املؤلف والرسام أن يعيشا 

نحتاج مؤسسات ثقافية 
حقيقية تهتم بما يقدم 

للطفل 



وحكاها  نية،  السِّ مرحلتها  وحدد  أوراقه، 
ألطفاله، وأطفال جيرانه، وجنح أخيرًا أن ُيقنع 
بها الشريك اآلخر وهو الناشر، الذي إذا أردناه 
هدفه  قضية  يكون صاحب  أن  فيجب  مثالًيا 
الناس  من  شريحة  أكبر  إلى  الكتاب  وصول 
اهتمام  لديه  أيًضا  ويكون  مناسب،  بسعر 

طباعته. وُحسن  الكتاب  بجودة  خاص 
الذي  وهو  الثالث  الشريك  يتدخل  وهنا 
يستقطبه الناشر فور االقتناع بكتاب الطفل، 
وهو الذي يكون عليه العبء األكبر في جناح 
التي  هي  وألوانه  خطوطه  إن  حيث  الكتاب؛ 
النظرة  من  الطفل  جتذب  أن  باستطاعتها 
الكتاب. ليمد يده على الرف ويشتري  األولى 

 
ندرة رسامي كتب األطفال املحرتفني

ليس  إن مصر  يقول  أن  أحد  يستطيع  ال 
األطفال  كتب  رسامي  من  كبيٌر  عدٌد  بها 
الشهيرة  األسماء  لهذه  ذكرنا  مع  احملترفني 
في  كُثر  فقد  العكس  على  الطفل،  عالم  في 
السنوات األخيرة عدد الرسامني الشباب وظهر 
وزاد  أساليبهم،  وتنوعت  جديد،  جيل  منهم 
رسم  في  احلديثة  االجتاهات  على  اطالعهم 
كتب األطفال، ولكن ما نعانيه حقيقة في هذا 

املجال هو أن ما يتم تقدميه من الناشر كأجر 
لرسامي كتب األطفال مجرد مبالغ زهيدة، أقل 
ما ميكن أن توصف به هو أنها وسيلة عظيمة 

آخر. عمل  البحث عن  إلى  لدفعه 

نقص العمل املؤسسي
حمراء  خطوط  عدة  نضع  أن  يجب  وهنا 
حتت تلك الكلمة، فالعالم كله يتجه إلى دنيا 
إجناح  على  تعمل  التي  فهي  املؤسسات، 
األعمال الكبرى، فالعمل الفردي واحد من أهم 
ُكتاب  من  كاماًل  جياًل  جعلت  التي  األسباب 
كل  يعانون  الطفل  ومجالت  كتب  ورسامي 
الذي  أيًضا  هو  الفردي  والعمل  املعاناة،  تلك 
أو يضيع  الكثير من جناحاتنا يختفي  جعل 
مع الزمان، فهو ينمي عدم الشعور مبسئولية 
وخطورة ما نقدمه ألطفالنا، ويجعلنا نتهاون به 

للموجود.  النقد  لغة  سوى  جنيد  وال 
ُنحسن  ال  مبدعني  باعتبارنا  فنحن 
األجيال  بناء  ونترك  للمستقبل،  التخطيط 
الكبرى  الكارثة  إن  أقول  أن  ويكفي  للظروف، 
دامت  عريقًة  أسبوعيًة  عربيًة  مجالٍت  أن  هي 
حتى  متتلك  ال  عاًما  عشرين  من  ألكثر 
الرسوم  بأصول  حتتفظ  وال  للمجلة،  أرشيًفا 
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بها،  كتبوا  الذين  الُكتاب  وإبداعات 
يقدمون  العرب  أدباء  معظم  أن  رغم 
هؤالء  ومعظم  إبداعاتهم  أجمل  فيها 
قدموا  ذكرهم،  سبق  الذين  الفنانني 
داخل  لوحات  شكل  على  عمرهم 
تلك املجالت، لسنوات طويلة.. وعمر 
مجلة األطفال هو أسبوع يأتي بعده 
العدد القادم ويختفي العدد السابق 
مبا به من جهد، وال يبقى في الذاكرة 
في  أدبي..  وتاريخ  فني  أرشيف  إال 
األرشيف  يتحول هذا  املتطور  العالم 
وإصدارت  رائعة،  مكتبة  إلى  املذهل 
املجلة  تعيشه  مما  أكثر  تعيش 

بكثير.
وأنا أدعو أن يكون هناك مؤسسات ثقافية 
حقيقية تهتم مبا ُيقدم للطفل وجتمع بداخلها 
إلنتاج  تدريبية  ورًشا  وتتبنى  مبدعيه،  أهم 
أجيال جديدة من املبدعني، وتدرس قبل اإلنتاج 
إلى  اإلبداعي  العمل  ليصل  التسويق  كيفية 

األطفال. من  أكبر شريحة 

بني الريشة والنص
املؤلف يحلم بصدور كتابه الذي وضعه بني 
يَدي الناشر، وقام الناشر بدوره وكلف الفنان 
به، ولكن الفنان أراد أن يظهر عمله في أحسن 
صورة، وعلى أكبر مساحة، فجار على النص، 
البيضاء،  صفحاته  على  كبيرة  ة  بُحريَّ ورسم 
ونسي أن فنان كتب األطفال، من حقه أن يكون 
في أعلى درجات احلرية وأن يتخلص من كل 
القيود، إال قيًدا واحًدا يجب أن يحترمه، وهو 
قيد احترام النص، والسن املقدم إليها، فعلى 
قام  عمله أن يكون إضافة جمالية توضح ما 
به الكاتب من إبداع، كما أن عليه احترام القَيم 
اخلاصة  والشئون  ة  نيَّ السِّ للمرحلة  التربوية 
الرسوم  على  أنه  كما  والطباعة،  باملقاس، 
وتعطَيه  الطفل  تساعد  أن  بالكتب  املقدمة 

واإلبداع. ل  التخيُّ على  القدرة 
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وس كورونا عىل الأطفال«، جاء موضوع األستاذ نور الدين بلفخاذ مدير املركز  حول »آثار جائحة ڤ�ي  -
النفسية  اآلثار  من خالله  تناول  والذي  باجلزائر،  ذهنًيا  املُعوَّقني  لألطفال  البيداغوجي  النفسي 
دور  على  ُمعوِّاًل  اجلائحة،  تلك  جرَّاء  األطفال  على  واالجتماعية  والغذائية  والصحية  والتعليمية 

األسرة وما ميكن أن تقوم به ملساعدة أطفالها في تلك الظروف الصعبة. 

في حني يتناول موضوع »الضغوط النفسية لوباء كورونا عىل الأطفال« للدكتور أحمد أوزي أستاذ   -
بته اجلائحة من ضغوط وحساسية نفسية على  التربية بجامعة محمد اخلامس املغربية، ما سبَّ
واحلزن...،  والكوابيس  النوم  في  وصعوبة  ُمبرَّر  غير  بكاٍء  نوباِت  في  تظهر  قد  والتي  األطفال، 
وقدم أيًضا التحديات النفسية التي يعاني منها األطفال مع منط التعليم عن ُبعد، والتي ترتبط 

بأسباب مادية أو تكنولوچية أو لقصور املهارات املرتبطة بالرَّْقَمنة. 

-  وجاء بعد ذلك موضوع »التثقيف الصحي للطفل وجائحة كورونا« للكاتب خلف أبو زيد؛ ليستعرض 
الدور الذي تقوم به  التثقيف الصحي بشكٍل عام وفي ظل اجلائحة، وأهمية  من خالله أهمية 
مراحل  مختلف  عبر  املدرسة  دور  إلى  إضافًة  السليمة،  الصحية  املمارسات  ي  تبنِّ في  األسرة 
الدراسة، عن طريق املعلم واملنهج واإلخصائي والزائرة الصحية، وعبر ما ُيقدم من أنشطة توعوية. 

نادية  الدكتورة  لإلعالمية  الآباء والأبناء«  ض  ب�ي اتصال جديدة  »الحظر.. مهارات  موضوع   .. ويأتي   -
به احلظر خالل جائحة كورونا من تغيير في أساليب احلياة، وهو  ز على ما سبَّ النشار، والذي ركَّ
ما دفع إلى أهميِة اكتساِب مهاراِت اتصاٍل جديدٍة بني أفراد األسرة، وذلك مثل احلوار واملشاركة 

ة للتغيير.  وتوزيع املسئوليات...، داعيًة إلى أن يقدم هذا الوقت فرًصا حقيقيَّ

وأخيراً.. الدكتورة شوق النكالوي مدرس أدب الطفل بجامعة مطروح املصرية؛ فقد جاء موضوعها   -
ي زمن كورونا، هل نملك رفاهية الختيار؟«، والذي أشارت من خالله إلى أن 

حول »التعليم المدمج �ض
ات جديدة للتعليم من بينها التعليم  جائحة كورونا قد دفعت إلى ضرورة التفكير في أمناط وآليَّ
املُدَمج، الذي يجمع بني التعليم وجًها لوجه والتعليم عن ُبعد؛ خاصة أن هذا النمط ميكن أن 
التهيئة  تتم  أن  على  الدراسة،  أيام  تقسيم  في  وُيْسهم  الفصول  كثافة  على مشكالت  يقضي 

لتطبيقه بعد أن صار هذا النمط من التعليم أمرًا حتمًيا في ظل كورونا. 

ي زمن كورونا«، فال شك أن ظروف 
يتناول هذا العدد استكمال ملف فرض ذاته ومبواصلة البحث والدراسة فيه، وهو »تنشئة أطفالنا �ض

جائحة ڤيروس كورونا قد أضفت بظالٍل كثيفٍة على العالم أجمع، وخلَّفت تداعياٍت وتأثيراٍت على اجلميع خاصة األطفال بل وستترك آثارها 
ألجيال. وقد جاء ملف هذا العدد متضمًنا خمسة موضوعات متنوعة ما بني طرح األثر وشرح الواقع املَِعيش للطفل، مع وضع مجموعة من 

التوصيات واملقترحات؛ سعًيا نحو مساعدة الطفل وحمايته في هذه الظروف غير املسبوقة، والتي متثل أكبر
نه امللف:  أزمة إنسانية في التاريخ احلديث. وفيما يلي ما تضمَّ

ملف العدد

تنشئة الطفل يف زمن كورونا



األطفال  على صحة  حفاًظا  الوباء  ظهور  من 
وسالمتهم، وجلأت إلى تطبيق احَلْجر الصحي 
واعتماد بروتوكوالت وقائية؛ منها التزام املنازل 

والتباعد 
االجتماعي 

وارتداء الكمامات 
واالستعمال 

املستمر للمواد 
املطهرة، وكان 
لهذه اإلجراءات 

غير املألوفة 

 آثار جائحة فريوس كورونا على 
األطفال 

- األثر النفسي:
إن ڤيروس كورونا لم يستثِن أي بيت تقريًبا، 
فقد جند عائلة على األقل بها فرد مصاب أو 
خلق  الوضع  وهذا  ـڤيروس،  ال بسبب  ُتوفي 
لدى العديد من األسر حالة من الذعر واخلوف 
النفسية  الظروف  هذه  ظل  وفي  والوساوس، 
املضطربة وغير املستقرة، كان األطفال األكثر 
األسرة  أفراد  أحد  إصابة  جراء  وانفعااًل  تأثرًا 
أو وفاته، وحسب منظمة الصحة العاملية فإن 
في إيطاليا ٣1% من األطفال يعانون مشاعَر 
عصبية،  اضطرابات  لديهم  و٣8%  الوحدة، 

و٣9% يعانون القلق، و77% لديهم صعوبة في 
التركيز. وحذرت الدكتورة إديث براتشو مديرة 
طب األطفال وأستاذ مساعد في طب األطفال 
كولومبيا  بجامعة  إرڤينج  جامعة  مركز  في 
األطفال  قلق  أعراض  جتاهل  من  بنيويورك، 
عن  التغاضي  أن  حيث  كورونا،  وباء  بسبب 
واملراهقني  لألطفال  النفسية  الصحة  مشاكل 

لسنوات. مدمرة  عواقب  له  ستكون 
 - األثر التعليمي:

بادرت الدول واحلكومات إلى إغالق املدارس 
األولى  األيام  في  الطفولة  وُدور  واجلامعات 

ن  �ي الي م اب ال ذي أص ا، ال ورون وس ك �ي ة ڤ ح ائ راء ج ة ج وق ب س �ي م ة غ ي ح ة ص ي ع وض ا ب أرسه ة ب ي �ش ب ر ال م ت

دري  د ي م، وال أح ال ع اء ال ح �ت أن ي ش
ا �ن ًي ش ف ت ة م اع س د ال ح م وال زال ل ه ن د أرواح االآالف م ص �ش وح ب ن ال م

اره  إن آث ة ف ي �ش ب اة ال ي ىل ح اء ع وب ذا ال ورة ه ط در خ ق ة، وب ي اف ك ة ال ي م ك ال ال وب ع ف اح ال ق ل اج ال ت م إن ت �ت ي م

اس. ن ل ة ل ام ع اة ال ي ح ىل ال ا ع ًع د وق ت أش ان ة ك ي اع م ت ة واالج ادي ص ت االق

ة  ي م ي عل ت وال ة  ي س ف ن ال م  ه ات ي ىل ح ة ع ح اره واض آث ت  ان وك اء  وب ال ات  ي داع ت ا  اي ح أول ض م  ال ه ف واالأط

ا  م يَّ ر، ال س ط خ وس ال اق دق ن ة ت ي ل ح م ة وال ي م ال ع ات ال م ظ ن م ت ال ل ع ة، ج ي ذائ غ ة وال ي ح ص ة وال ي اع م ت واالج

ة  ي وع ت الت ال م الل ح ن خ ف(، م س ي ون ي ة )ال ول ف ط ل دة ل ح ت م م ال ة االأم م ظ ن ة وم ي م ال ع ة ال ح ص ة ال م ظ ن م

ف  ي ف خ ت ال وال ف ة االأط اي م ل ح ن أج ة؛ م ادي م دات ال اع س م ادات وال رش ح واالإ ائ ص ن م ال دي ق س وت ي س ح ت وال

ة: ي ال ت ور ال ط س ي ال
ا �ن ه ض ع رض ب ع ت س ي ن

�ت ة وال ح ائ ج ذه ال ا ه ه ت ف لَّ ي خ
�ت ار ال ن االآث م

نورالدين بولفخاذ
مدير املركز النفسي البيداغوجي لألطفال ذوي اإلعاقة ذهنًيا - اجلزائر
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التغاضي عن 
مشاكل الصحة 
النفسية لألطفال 
بسبب الجائحة 
ستكون له 
عواقب مدمرة 
لسنوات



إلى  يؤدي  أن  الذي ميكن  الدراسة،  عن  التام 
من  العديد  لدى  عنها  التخلي  أو  نسيانها 
مدير  چينكيز  روبرت  أكده  ما  وهذا  األطفال، 
لم  »إن  بقوله:  اليونيسف،  في  التعليم  قسم 
تعلُّم  حماية  على  جماعي  بشكل  اآلن  نعمل 
سوف  واالقتصادات  املجتمعات  فإن  األطفال 
وقال:  طويلة«،  ملدة  العبء  وطأة  حتت  ترزح 
من  تعلمناها  التي  الدروس  إلى  »استناًدا 
إغالق املدارس بسبب اإليبوال، فإنه كلما طالت 
احتمال  قلَّ  املدرسة  عن  األطفال  ابتعاد  فترة 

إليها«. العودة 
من  تتمكن  لم  التدابير  هذه  أن  يبدو  لكن 
ألسباب  األطفال  جميع  اهتمام  استقطاب 
ميلكون  ال  منهم  العديد  أن  منها  عديدة؛ 
تدفق  أن  أو  الالزمة  اإللكترونية  الوسائل 
يهتم  ال  بعضهم  أن  أو  ضعيف  اإلنترنت 
جهاز  طريق  عن  املقدمة  التعليمية  بالبرامج 
ذلك،  على  تعودهم  لعدم  الراديو  أو  التلفزيون 
تسمح  ال  احمليطة  األسرية  الظروف  أن  أو 
الصدد  هذا  وفي  واالنتباه،  بالتركيز  لهم 
صرحت اليونيسف: »يجب أن نبذل املزيد من 
على  األطفال  جميع  حصول  لضمان  اجلهود 
التعليم على نحٍو متساٍو«. وتدعو اليونيسف 
احلكومات لتوسيع خيارات التعلّم في املنزل، 
مبا في ذلك إيجاد حلول ال تتطلب استخدام 
تًوى  مسـ تتطلـب  أو  االتصـاالت  تقنيـات 
منخفًضا منها، وإيالء األولوية إليصال خدمة 
أن  ويجب  والريف،  النائية  للمناطق  اإلنترنت 
نبذل املزيد من اجلهود لضمان حصول جميع 

ى  ـ ـ عل ـال  األطفـ
نحٍو  على  التعليم 

ٍو. متسا

اليونيسف: 
كلما طالت فرتة 
ابتعاد األطفال 
عن املدرسة قل 
احتمال العودة 
إليها
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آثار سلبية على حياة األطفال، وعلى رأسها 
اجلانب التعليمي.

عدد  فإن  اليونيسف  إحصائيات  وحسب 
األطفال املتعطلني عن الدراسة في العالم قرابة 
8٠٠ مليون طفل وهذا عدد ال ُيستهان به، وإن 
العديد منهم - زيادة على أوضاعهم االجتماعية 
الرديئة - فإن الوباء قد فاقم من هذه األوضاع؛ 
التعليمية الالزمة وال  الوسائل  فهم ال ميلكون 
ويساعدهم  يشجعهم  الذي  األسري  احمليط 
األمم  ملنظمة  العامة  املديرة  وقالت  ذلك.  على 
املتحدة للتربية والثقافة والعلوم أودري أزوالي:

بهذا  تعليمًيا  تعطاًل  قبل  من  نشهد  »لم 

ي 
للُم�ن الوحيد  السبيل  هي  اكة  وال�ش الحجم 

ُقدًما«، وقالت: »ال يمكن للتعليم أن يتوقف«.

وفي هذا اإلطار ومن أجل ضمان مواصلة 
التعليم وعدم حرمان األطفال من أحد حقوقهم 
األساسية، بادرت العديد من الدول واحلكومات 
التعليمية جلميع  البرامج  من  العديد  بإطالق 
االمتحانات  على  املقبلني  سيما  ال  األطوار، 
والتلفزيونية  اإلذاعية  القنوات  عبر  النهائية 
واإلنترنت؛ من أجل متكني املاليني من األطفال 
االنقطاع  وجتنب  تعليمهم  مواصلة  من 
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 - األثر الصحي: 
ملحوظ  بشكل  ر  أثَّ كورونا  ڤيروس  إن     
ما برامج  على الرعاية الصحية لألطفال ال سيَّ
التطعيم ضد احلصبة وشلل األطفال، ناهيك 
عن بعض املشاكل الصحية املألوفة مثل نزالت 
البرد والتهاب اللوزتني والصداع واالضطرابات 
الهضمية واحلوادث املنزلية الناجتة عن احلروق 
أو السقوط، فكل املستشفيات واملراكز الصحية 
رت كل طاقتها واهتمامها ملعاجلة ورعاية  سخَّ
يُعد مبقدورها  ولم  كورونا  بـڤيروس  املصابني 
التكفل باألطفال، وفي هذا اإلطار صرح األمني 
قائاًل:  غوتيريش  أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام 

ـل  تتحمـ ا  »عندمـ
الصحية  اخلدمات 
اوز  ـ يتجـ ًئا  ـ عب
طاقتها تقل فرص 
األطفال  حصول 
ـى  ـ عل املرضـى 
الصحية،  الرعاية 
ومع تسارع الركود 
أن  ميكن  العاملي 

تقع وفيات إضافية في صفوف األطفال تتراوح 
عام ٢٠٢٠«.  و ٣٠٠,٠٠٠  بني 18٠,٠٠٠ 

أوضاًعا  يعيشون  األطفال  من  العديد  إن 
أحوالهم  وازدادت  مزرية  واجتماعية  اقتصادية 
املادي  املدخول  تراجع  بسبب  الصحية سوًءا؛ 
النشاط  تقلص  أو  لتعطل  نتيجة  لألولياء 
االقتصادي، فكان لذلك تبعات صحية إضافية 
أواًل  »يجب  اليونيسف:  وقالت  األطفال،  على 
بذل جهود دولية  للحفاظ على صحة األطفال 
وفي األجزاء األكثر فقرًا في العالم، والذين هم 
كاحلماية  األساسية  للخدمات  ة  ماسَّ بحاجة 

واإلسهال«. واملالريا  الرئوي  االلتهاب  من 
 

- األثر الغذائي:
العالم  عبر  األطفال  من  املاليني  يعاني 
ًيا  السيما في الدول النامية سوَء التغذية وَتردِّ
األوضاع  لتردي  نتيجة  املعيشية  األوضاع  في 
هذه  تفاقمت  وقد  واالجتماعية،  االقتصادية 
كورونا،  وباء  ظهور  مع  سوًءا  وازدادت  األزمة 
تظهر  أن  قبل  »وحتى  املتحدة:  األمم  وتقول 
جائحة كورونا كان العالم يواجه معدالت غير 

مقبولة من سوء التغذية والتقزُّم لدى األطفال«.
ل األولياء عن العمل وغلق العديد من  إن تعطُّ
املؤسسات وإجراءات احلجر الصحي، قلصت 
مالية؛  موارد  على  احلصول  من  صعبت  أو 
وتدني  الفقر  ازدياد  إلى  أدى  الذي  الشيء 
وقد  األسر،  من  املاليني  لدى  املعيشة  مستوى 
أدى ذلك إلى تراجع ملحوظ في تغذية األطفال 

وكًما. نوًعا 
 ٣1٠ »فإن  اليونيسف،  منظمة  وحسب 
ماليني - وهو نصف عدد األطفال املتمدرسني 
التغذية  على  يحصلون  كانوا   - العالم  في 
اليومية من املطاعم املدرسية«، إن سوء التغذية 
من  العديد  ظهور  في  يتسبب  األطفال  لدى 
اجلسم  ونحافة  املناعة  نقص  منها  األمراض، 
واحلساسية. ويقول املدير العام ملنظمة التغذية 
الذين  للمواطنني  كيو دونغيو: »ميكن  والزراعة 
أن  الغنية  البلدان  في  جيدة  بتغذية  يتمتعون 
يتحملوا شهرين دون بعض املنتجات الطازَجة 
أو املستوردة، لكن في العالم النامي سيتعرض 
إلى  مبكرة  سن  في  التغذية  سوء  من  طفل 

احلياة«. مدى  التقزُّم 

ما خلفته الجائحة 
من تغيري للحياة 
اليومية له أثر 
ملحوظ على 
حياة األطفال 
النفسية 
واالجتماعية
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 - األثر االجتماعي:
إن اإلجراءات التي مت اتخاذها بغرض الوقاية 
من ڤيروس كورونا قد قلبت حياة الناس رأًسا 
من  الكثير  تغيير  على  وأجبرتهم  عقب،  على 
من  جملة  عن  والتخلي  اليومية  سلوكياتهم 
العادات االجتماعية املألوفة، وكان لهذا التخلي 
امللحوظ  أثره  االجتماعية  العادات  بعض  عن 
على حياة األطفال النفس اجتماعية؛ فالطفل 
الذي كان يقضي أوقاًتا طويلة مع زمالئه في 
املدرسة أجبرته الظروف الصحية على االنقطاع 
عنهم؛ خاصة أن بعض األطفال لديهم ارتباط 
وافتراقهم  بينهم  فيما  وطيدة  وعالقة  وثيق 
اليومية،  حياتهم  في  ملحوًظا  فراًغا  ل  شكَّ

على  األطفال  أجبرت  الوقائية  القيود  أن  كما 
عدم اخلروج من منازلهم واالنقطاع عن اللعب 
الزيارات  وتراجع  احلي  بأصدقاء  واالحتكاك 
بني األقارب والتزام التباعد االجتماعي، وكلها 
لدى  سلوكيات اجتماعية جديدة وغير مألوفة 
جلائحة  الوقائية  اإلجراءات  أجبرتهم  األطفال 
د بتطبيقها، وهذا ما  كورونا على االلتزام والتقيُّ
خلق حرًجا وقلًقا حقيقًيا وصعوبة كبيرة في 

بتطبيقها. وااللتزام  التقيد 
أو  املداعبة واالحتكاك اجلسدي بني األم  إن 
السنوات  خالل  سيما  ال  أطفالهما  وبني  األب 
فوائد نفسية واجتماعية  له  العمر،  األولى من 
النمو  في  املساهمة  العوامل  ومن  إيجابية 

الطبيعي والسليم للطفل، لكن تفادًيا النتقال 
العدوى من الراشدين إلى األطفال فإن العديد 
واالحتكاك  التواصل  هذا  من  ُحرم  منهم 
املباشر واملداعبة اجلسدية، وهذا قد يترك آثارًا 
البعيد،  املدى  على  األطفال  على حياة  سلبية 
الدعم  تقدمي  بضرورة  اليونيسف  ناشدت  وقد 
للتخفيف  وأسرهم  لألطفال  النفسي  واإلرشاد 

اجتماعية. النفس  آثارها  من 
  

- توصيات:
باإلرشادات  تلتزم  أن  األسرة  على   -
والتوجيهات املوجهة من ِقبل الهيئات الرسمية 
التعامل مع األطفال؛ وخاصة عدم إظهار  في 
التوتر واالنفعال املفرط في حالة مرض أو وفاة 

األسرة. أفراد  أحد 
وتقدمي  األطفال  مع  التواصل  ضرورة   -
الشروحات املوضوعية وبطريقة يفهمها األطفال؛ 

لديهم. واالنفعالي  النفسي  التوتر  لتجنب 
- مساعدة األطفال ومرافقيهم في املطالعة 
ومتابعة دروسهم التعليمية من خالل الوسائل 
الراديو،  )التلفزيون،  املختلفة  التعليمية 

لذلك. املناسب  اجلو  توفير  مع  واإلنترنت(، 
ـڤيروس  الع على اخلصائص األولية لل - االطِّ
التعامل  يحسنوا  حتى  الراشدين  ِقبل  من 
بأن  تقر  الدراسات  وأن  خاصة  األطفال؛  مع 
ـڤيروس ال يشكل خطورة كبيرة على األطفال. ال
- االجتهاد قدر املستطاع في توفير الغذاء 
املتوازن لألطفال؛ لتجنب األمراض الناجمة عن 

سوء التغذية.
باإلخصائي  االتصال  في  اإلسراع   -
النفساني أو االجتماعي في حال ظهور أعراض 
مرضية وسلوكية غير عادية لدى الطفل؛ حتى 
ال تتطور الوضعية وتتعقد ويصعب معاجلتها 

الوقت. مرور  مع 
ـڤيروس  - تعويد األطفال على التعايش مع ال
ويجب  األمراض،  كباقي  مرض  بأنه  وإقناعهم 

التقيد بإجراءات الوقاية املعمول بها.



 الضغوط النفسية
لوباء كورونا على األطفال 

ها  فالجائحة كان لها صًدى كب�ي َعْوَلمتُه بتأث�ي

العالم: عىل مختلف مناطق 
األطفال  لدى  احملتملة  االضطرابات  ما  أ. 

كورونا؟  وباء  انتشار  فترة  خالل 
وما  األطفال  لدى  اإلحباط  مشاعر  ما  ب. 

حولها؟  التسامح  أوجه 
ج. ما مشاعر األطفال بسبب التباعد وعدم 

التفاعل االجتماعي؟ 
انتشار  فترة  خالل  األطفال  مخاوف  ما  د. 

عنها؟  يعبرون  وكيف  كورونا  وباء 
بشأن  القلق  عن  األطفال  ر  يعبِّ هل  هـ. 

أسرتهم؟ أفراد  وصحة  العامة  صحتهم 

أسري  وسط  إىل  الطفل  حاجة  أواًل: 
وتطوره نموه  يؤمِّن 

العالقات  وطبيعة  النفسي  املناخ  يعتبر 
التي تسود  واالجتماعية،  النفسية  والتفاعالت 
بني أفراد األسرة، من العوامل األساسية التي 
تطبع سلوك الطفل وتوجه حياته في املستقبل؛ 
شخصيته:  جوانب  على  تأثير،  من  لذلك  ملا 
اجلسمية والعقلية والوجدانية. فاألسرة حتقق 
للطفل إشباع احلاجات التي تساعد على النمو 
العاطفي.  التوازن  وحتقيق  الشخصية  وتفتح 
يترجمه  الذي  باألمن  الطفل  إحساس  ولعل 
احلب والقبول واالستقرار، يعد ركيزة أساسية 

راض  الأم ن  ع ف  ش ك وال ات،  اع م ج وال راد  الأف ة  ح ص ل ة  ي ائ وق ال ب  وان ج ال ب ّي  ح ص ال س  ف ن ال م  ل ع م  ت ه ي

ع،  رسي ل ال دخ ت �ي ال داب ع ت ر، ووض ط خ الت ال د ح دي ح ق وت قُّ ح ت ق ال ري ن ط ا، ع ه ال ح ف ت ا أو اس ه دوث ل ح ب ق
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ذ  ن م ال  ف الأط ا  ه ش ي ع ي ي  �ت ال ة  ي ح ص ال اع  الأوض ع  م ل  اع ف ت ال ي 
�ن �ي  ب ك دوٌر  ال،  ف الأط ة  اي رع ب م  ت ه ي ن  م م

ىل  �ي ع ب �ي ك أث ه ت ا ل م ب؛ م ق ىل ع ا ع ة رأًس دراس ل وال م ع اة وال ي ح وب ال ل ب أس ل ذي ق ا، ال ورون اء ك ور وب ه ظ

ن  ة م ل م رح ج ا تُط ن ن ه ا. وم ًض ال أي ف لأط ا ل م ب، وإن س ح ن ف دي راش ل س ل ي ة، ل ي اع م ت ة والج ي س ف ن اة ال ي ح ال

ذا  ال؛ وك ف لأط ي ل ح ص ر ال ْج َح ا ال ه ب بَّ ي س �ت ة ال ي س ف ن ار ال ط ض الأخ ع ىل ب وف ع وق اول ال ح ي ت �ت اؤلت ال س ت ال

ا.  ه ات ب بِّ س ول ُم ة ح ي ب ل وت س ع اف ون ن أوص ا، م ورون اء ك ة وب ي أزم �ش ف لل ت اع خ ش ا يُ م

د. أحمد أوزي  
أستاذ فخري في علم النفس والتربية - جامعة محمد اخلامس - املغرب
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كما  لشخصيته،  املتكامل  النمو  على صعيد 
ان  ا فرويد )A. Freud( إبَّ بينت ذلك أبحاث أنَّ

العاملية. احلرب 
ومن هنا، فإن األطفال يحتاجون إلى محيط 
واالستقرار  األمن  لهم  يضمن  آمن  أسري 
النفسية،  لألزمات  التعرض  يجنبهم  الذي 
واالجتماعية، واالقتصادية، التي ميكن أن تؤدي 
إلى االضطراب في العالقات بينهم وبني أفراد 
محيطهم. فالعالقات األسرية محورية في بناء 
الصحة النفسية، والكفاءة الكلية للشخصية. 
التنشئة  صلب  في  األسرة  دور  كان  لذلك 
االجتماعية التي تضمن إعداد الطفل وتكوينه 
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حتدياته. ملجابهة  للمستقبل 
 ومن غير شك، أن األمراض واألوبئة املُعدَية 
فيها  يعيش  التي  البيئة  في  تنتشر  التي 
األطفال وينمون، حُتِدث االضطراب، الذي يقود 
باألمن  الشعور  لديهم، وعدم  الثقة  إلى زعزعة 
واألمان الضروريني حلياتهم ووجودهم ورفاههم. 
وبشكٍل عام، فإن االضطرابات التي تؤثر على 
ومختلف  االجتماعية،  والعالقات  األسرة  أفراد 
سلبي  انعكاس  لها  اليومية،  احلياة  جوانب 

العامة.  األطفال وصحتهم  حياة  على 

ثانيـًا: االنعكاسات النفسية للحجر 
الصحي على األطفال 

أن  العمل  أجبر  الذي  الصحي،  احلجر  إن 
والتزام  بعد،  التعليم عن  وكذلك  ُبعد؛  يتم عن 
جميع أفراد األسرة البيت، أحدث اضطراًبا في 
األسري؛  الوسط  في  املتبعة  اليومية  العادات 
التي  تلك  وخاصة 
بالعالقـات  تتعلـق 

واألبناء. اآلباء  بني 
إجـــــراءات  إن 
التـــــي  االحتــراز 
أقطـــار  اتخذتهـــا 
خـــــالل  املعمورة، 
كورونا،  وباء  تفشي 
تغييــــر  إلـى  أدت 

معني،  قطر  وُأَسر  أطفال  على  يقتصر  لم 
وإمنا امتد أثره ليشمل جميع أقطار املعمور. 
طمس  إلى  به  أحاط  الذي  الغموض  وأدى 
ط  نشَّ الذي  الشيء  طبيعته؛  وضبابية  رؤية 
العديد من الشائعات حوله، وأفرز العديد من 
املعلومات التي ال أساس لها من الصحة. إذ 
معها  تغيب  التي  التناقضات  أغلبها  حتكم 

واملوضوعية. الدقة 
التي تشكل  العديد من األسر،  لقد واجهت 
العديد  ن وجودهم،  وتؤمِّ محيط عيش األطفال 
من التغيرات، بفعل عوامل مختلفة، ترجع إلى 
توقف األنشطة االقتصادية وإصابتها بالشلل؛ 
الدخل  انخفاض  على  األثر  بالغ  له  كان  مما 
إلى  بالنسبة  باملرة،  غيابه  أو  لألسرة  املادي 
األسر الفقيرة. وأثر ذلك على حرمانها وحرمان 

تلبية حاجاتهم األساسية.  أبنائها من 
الواسعة  للوباء  األخرى  االنعكاسات  ومن 
وإقفال  املدارس  ف  توقُّ األطفال،  على  املدى 
أبوابها في وجههم. فاملدرسة لم تُعد املدرسة، 
واللجوء  البيت،  في  يتم  التعليم  وأضحى 
ال  قد  أساسية،  ُمقوِّمات  إلى  يحتاج  إليه 
إحصاءات  فحسب  األسر.  من  للعديد  تتوافر 
اليونيسكو، فإن 1.6 مليار تلميذ في 19٠ بلًدا 
التمدرُس.  من  باحلرمان  تأثر  قد  العالم  في 
ميكن  ما  وهو  األطفال،  من   %9٠ بينهم  من 
أن يشكل بدوره عاماًل من عوامل القلق، الذي 
ينتاب األطفال الذين يرون بأن حياتهم اليومية 

ي.  ُكلِّ بشكٍل  اضطربت  املعتادة 
السياق  عواقب  األطباء  عشرات  ناقش  لقد 
سيما  ال  العالم،  في  كورونا  لوباء  احلالي 
ارتفعت  الذي  القلق  باضطرابات  عالقته  في 
حدته. وميكن أن ُيولِّد أعراًضا سريرية معينة، 
تختلف وفًقا لسن األطفال. إنه ميكن لبعض 
سلوكهم  خالل  من  بالنكوص  القيام  األطفال 
ف،  التكيُّ وسائل  من  كوسيلة  وتصرفاتهم، 
والعودة إلى مرحلة النمو التي كانوا يشعرون 
ب لهم احَلْجر الصحي  فيها باألمن. لقد تسبَّ

إيقاع  وتغيير  وذويهم،  األطفال  حياة  منط 
احلياة التي تعودوا عليها، بعد إغالق املدارس 
وتوقف العمل في املنظمات واملصانع املختلفة، 
وخضوع اجلميع للحجر الصحي، ومالزمة كل 
ب  سبَّ عامل  وهو  قسرًا،  للمنزل  األسرة  أفراد 
لآلباء  إضافية  نفسية  وحساسية  ضغوًطا 
واألمهات، ولكل مقدمي الرعاية لألطفال بشكل 
عام. فهم جميًعا مطالبون بإعادة ترتيب جديد 
التخلي  وعدم  ورعايتهم،  باألطفال  لالهتمام 
عنهم في ظروف هم في أَمسِّ احلاجة إليهم؛ 
ما  لواقع  وفهمهم  األطفال  إدراك  عدم  بسبب 
احلياة  متعة  منهم  اُنُتزعت  أنه  كما  حدث. 
من  حتى  وُمنعوا  أقرانهم،  ولقاء  املدرسية، 
تعودوا  التي  املتنزهات  إلى  أو اخلروج  السفر 
على املرح واالستجمام في فضائها الطبيعي. 
مختلف  يسمعون  أنهم  ًة،  بلّ الطني  زاد  ومما 
النعوت واألوصاف السلبية التي انتشرت عن 
الشعور  من  املزيد  إلى  عرضهم  مما  الوباء؛ 
باخلوف والضيق النفسي، وعدم إشباع احلاجة 
الطبيعة  إلى  واخلروج  األقران  مع  اللعب  إلى 
قاد  األمر  وهذا  املفضلة.  أنشطتهم  ملمارسة 
القسري  العزل  عن  الناجم  االضطراب  إلى 
التوتر  خلق  مما  املستقبل؛  آفاق  وغموض 
على  انعكس  الذي  املتفاقم  النفسي  والقلق 

. شخصيتهم
 )Covid-19( التاجي  ڤيروس  ـ ال تأثير  إن 

االضطراب 
بني أفراد 

األسرة بسبب 
الجائحة انعكس 

سلبًا على 
حياة األطفال 

وصحتهم العامة
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معها  التكيف  يستطيعوا  لم  اضطرابات  في 
إلى  بالنسبة  احلال  هو  هذا  عليها.  والتغلب 
أو  النفس  علماء  عهم  تتبَّ الذين  األطفال 
أو  النطق  معاجلو  أو  النفسيون  املعاجلون 
صرح  وقد  لألطفال.  النفسانيون  األطباء 
أحدهم قائاًل: »منذ بداية هذا الوباء، أصبحت 
االستشارات أكثر فأكثر مرتبطة باضطرابات 
القلق. ال يشكل القلق عادًة اضطراًبا مزعًجا، 
الدرجة  يحتل  أصبح  الفترة،  هذه  في  ولكن 
األولى. نحن نتعامل مع أطفال يتغلب عليهم 
القلق. يعاني البعض منهم صعوبًة في النوم، 
ومع ذلك، عندما ال ينام الطفل، ال تنام األسرة 

ويضيف  بأكملها! 
نفسه:  الطبيب 
الوباء  نهاية  إن 
نهاية  تعني  لن 
النفسي  التأثير 
الصحي.  للحجر 
الدراسات  جميع 
التي قامت بتقييم 
النفسية  احلالة 

أكانت  سواء  الكوارث،  أوقات  في  لألطفال 
كوارث طبيعية أم حروًبا، أجمعت على معاناة 
باستثناء  الكبار،  مثل  يعانون  إنهم  األطفال: 
القلق.  مظاهر  إخفاء  على  قدرًة  أكثر  أنهم 
هذا، وإن قلق األطفال يزيد من قلق الوالدين، 
والعكس صحيح. لذا فهي حلقة مفرغة ميكن 
أن حتدث بسرعة كبيرة؛ مما يؤدي إلى »وباء 

القلق«.
املمتد  الصحـي  احلجر  أن  الخلصـة 
يخضعون  األطفال  جعل  طويلة،  لفترات 
حساسية  ذوي  وأصبحوا  شديدة،  لضغوط 
وًكا عدوانًيا، ونوباِت  ـ ة، وُيظهـرون سل ـ انفعالي
ر ُمبررة األسباب، ويظهرون احلزن،  ـ ـ اٍء غي بكـ
النوم، وتنتابهم كوابيس  ويطورون اضطرابات 

خالله.

ثالًثا: مشكالت األطفال ومعاناتهم خالل 
استخدام التعلم اإللكرتوني

أما اللجوء إلى صنف التعليم اجلديد، وهو 
التعليم احلضوري،  لتعويض  ُبعد  التعليم عن 
يتعلق  ما  منها  كثيرة.  مشكالٍت  أفرز  فإنه 

املرتبطة  املهارات  في  بالقصور  باخلصوص 
الرَّْقمَنة.  باستخدام 

من  فجائي  بشكٍل  التعليم  انتقال منط  إن 
عن  التعليم  إلى  احلضوري  النظامي  التعليم 
كل  لدى  كبيرًا  واضطراًبا  بلبلة  أحدث  بعد، 
وآباء  وطالب،  أساتذة،  التربويني:  الفاعلني 
التالميذ، على حد سواء، فقد فاجأ اللجوء إلى 
هذا الصنف من التعليم اجلميع. ويرجع ذلك 
إلى عدة أسباب نشير في اآلتي إلى أهمها:

األسر  لبعض  املادية  اإلمكانات  ضعف  أ. 
في  املتاحة  الفرص  من  االستفادة  دون  يحول 
رون  التعليم اإللكتروني، فاألطفال كلهم ال يتوفَّ
البعض  يجعل  مما  شخصي؛  حاسوب  على 
األبوين  إلى استخدام هاتف أحد  يلجأ  منهم 
أو اإلخوة. فقد أشارت إحصائيات اليونيسكو 
أن 95% من األطفال في النرويج ميلك كل واحد 
منهم حاسوبه اخلاص، في حني تنخفض هذه 
النسبة لتصل إلى 5% في إندونيسيا. كما أن 
تعدد األطفال في األسر العربية يعوق احلصول 
إلى  طفل  كل  الحتياج  بعد؛  عن  التعليم  على 
حاسوب  استخدام  وصعوبة  اخلاص،  جهازه 

اليونسكو:
١,٦ مليار تلميذ 
يف ١9 دولة 
حرموا
من التمدرس
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واحد ـ إذا وُِجد ـ من ِقبل كل اإلخوة واألخوات 
في األسرة.

بالنسبة  اإلنترنت  بشبكة  االرتباط  عدم  ب. 
احلواضر  في  سواء  األسر،  من  العديد  إلى 
في  احلق  غدا  إذ  خاص؛  بشكل  البوادي  أم 
وهو  اإلنترنت؛  على  باحلصول  يرتبط  التعليم 
أمر يتعذر على نحو 4٠% من األسر في بلد 

مثاًل. املغرب  مثل 
ج. عدم تعوُّد نسبة كبيرة من األطفال على 
توظيف التقانة الرقمية وعدم اإلملام مبهاراتها؛ 
مما يجعلهم ال يستطيعون متابعة التعليم عن 
بعد واالستفادة من فرص التعليم اإللكتروني.

الرقمية  واألمية  األبجدية  ية  األُمِّ تفشي  د. 
في صفوف العديد من اآلباء. إذ ال تزال نسبة 
األمية مرتفعة في صفوف العديد من الساكنة 
في األقطار العربية، كما تؤكد ذلك اإلحصائيات 
املتداولة  ؛ مما يجعل 
من  مهمة  نسبة 
ال  واألمهات  اآلباء 
مساعدة  يستطيعون 
التعلُّم،  في  أبنائهم 
الذي  للقصور  سواء 
بسبب  منه  يعانون 
جهل القراءة والكتابة، 
والقصور  اجلهل  أم 
الرقمية.  املهارات  في 

ُيتقنون  الذين  اآلباء  من  مهمة  نسبة  أن  كما 
القراءة والكتابة، يعجزون عن مساعدة أبنائهم 
ماتهم؛ بسبب تغير املناهج التعليمية  في تعلُّ

منها. باملُستجّد  إملامهم  وعدم 

فهم  على  األطفال  نساعد  كيف  رابعـًا: 
الخوف شدة  وتجنب  كورونا  وباء 

ألبنائهم  يشرحوا  أن  اآلباء  على  يجب  أ. 
دون  العالم  يعيشه  الذي  احلالي  الوضع 
تتفق  وجعل شروحهم  التفاصيل،  في  اإلفراط 
وجتنب  وفهمهم،  األطفال  إدراك  مستوى  مع 

للقلق؛ املثيرة  املواقف 
ب.  ينبغي طمأنة الطفل، وإقناعه بأن هناك   
مناطق  في  والعلماء  واملمرضني  األطباء  من 
إلبقائنا  ون  يكدُّ العالم  أنحاء  من  مختلفة 

وأمان؛ بصحة 
ج. ينبغي القيام بإحداث التغيير في الوقت 
اليومي حتى ال يشعر الطفل بالروتني، ونخطط 
معه إلجناز أنشطة تتفق وقدراته، وتلبي ميوله 

واحتياجاته دون إجهاده؛
عما  يعرفه  عما  واسأله  الطفل  حاور  د. 
املعلومات  لتصحيح  بلطف  ل  وتدخَّ يحدث، 

الوباء؛ هذا  حول  اخلطأ 
هـ. ينبغي االلتزام بالصدق وتأكيد أنه من 
غير احملتمل أن يصاب باملرض، ولكن من املهم 

القيام بدور مهم حلماية نفسه وأسرته؛ 

ومصادر  اجليد  اإلعالم  على  طفلك  عوِّد  و. 
مشاهدة  في  وشاركه  له،  املناسبة  املعلومات 

األخبار؛
تعابير  ويستوعب  املالحظة،  قوي  الطفل  ز. 
احمليطني به ويفهم عواطفهم، وينبغي مساعدته 

على فهم مشاعره حول الوباء؛ 
ح. ابحث عن الطرائق املبتكرة لتعزيز وتقوية 

الروابط في العائلة ومع األصدقاء واجليران؛
ط. حتدَّث إلى طفلك حول أهمية دعم وشكر 
لنظام  األمامية  اخلطوط  في  هم  الذين  أولئك 
اخلدمات  يواصلون  الذين  الصحية،  الرعاية 

العامة.

فيها  تسبَّب  ي  ال�ت والمخاطر  ار  الأ�ن رغم 
وباء كورونا، فإن البعض يرى أن هذا الوباء 
والمعرفة،  العلم  بأهمية  الناس  س  حسَّ
والشعور بأهمية المهارات التكنولوجية. كما 
ي مجال التعليم، 

ًة �ن أنه أفرز احتياجاٍت كث�ي
والقلق،  للإحباط  مصدًرا  كان  أنه  رغم 
الأطفال  وجعل  النمطي،  السلوك  وتفاُقم 
ي بيئة تث�ي القلق الشديد، المرتبط 

يعيشون �ن
الذي  الصحي،  وباء كورونا والحجر  بانتشار 
سلوكية  ات  وتغ�ي معاناة،  للأطفال  سبَّب 
طويلة،  اٍت  لف�ت امتداده  بسبب  وعاطفية؛ 
ة حياتهم  وأدى إىل انقـلب معالمهم، ووت�ي
جعل  مما  عقب؛  عىل  رأسـًا  خاص،  بشكل 
ي سلوكه وترصفاته، 

بعضهم يعرف نكوًصا �ن
والعودة إىل مرحلة نمائية سابقة كان يشعر 

والأمان. بالأمن  فيها 
ذلك،  مع  الصحي  الحجر  ة  ف�ت أن  إل   
من  والأمهات  الآباء  من  العديد  نت  مكَّ
ومواهبهم  وإمكاناتهم  أطفالهم  اكتشاف 
حضور  أن  كما  متوقعة.  غ�ي  مجالت  ي 

�ن
ومكوث  الأرسة  ي 

�ن الأطفال  مع  الأبوين 
ل خلل الحجر الصحي، عمل  ن الجميع بالم�ن
عىل تغذية الأطفال عاطفًيا، وهو غذاء كان 
البنَّاء. الحوار  ويُفقده  منهم  الكث�ي  ينقص 

التعليم عن 
بعد واجه 
تحديات 

ومشكالت 
عدة منها 

قصور املهارات 
املرتبطة 
بالرقمنة



 التثقيف الصحي للطفل وجائحة كورونا 

بات  املستجد،  كورونا  فيروس  انتشار  ومع 
بالثقافة  من املهم بل ومن الضروري االهتمام 
الصحية لألطفال بنشر الوعي الصحي بينهم 
خاصة لدى طفل ما قبل املدرسة، أو من هم 
تنقصهم  األولى ممن  التعليمية  السنوات  في 
األمراض  انتشار  بخطورة  العلمية  املعرفة 
فيروسات؛ خاصة فيروس كورونا املستجد  ـ وال
فهم أخطار هذا  الوالدين في  على  ويعتمدون 
املؤسسات  ثم  منه،  الوقاية  وكيفية  فيروس  ـ ال

سًنا؛  األكبر  األطفال  إلى  بالنسبة  التعليمية 
األمر الذي يجعل من عملية التثقيف الصحي 
من  تتضافر  أن  يجب  ضرورًيا  عماًل  للطفل 

املدرسة.  مع  األسرة  جهود  خالله 

أهمية التثقيف الصحي للطفل: 
للثقافة الصحية أهمية كبيرة للطفل، وذلك 

على النحو التالي: 
املعرفة  بناء  على  تساعدهم  أنها   -1

ىل  ع ة  �ض ح ت م ال دول  ال م  ظ ع م ت  دأب
ل،  ف ط ل ل ة  ي ح ص ال ة  اف ق ث ال ب ة  اي ن ع ال
و  ج ال ر  وف ي ذي  ال ي  ح ص ال ي  وع ال �ش  ن ب
ىلي  ق ع وال ي  د�ض ب ال و  م ن ل ل ب  اس ن م ال
م  ه ل ق  ق ح ي ذي  ال ال،  ف لأط ل ي  اع م ت واالج
اٍط  م وأن اداٍت  ع ن  وي ك ت ب ل  ام ك ت م ال وَّ  م ن ال
ن  م ة  اي وق ال ىل  ع م  ده اع س ت وك  ل س ال ن  م
ل  ي وج ة  وي ق ة  أم اء  ن ب دف  ه ب راض؛  االأم
ال  ف االأط ب ة  اي ن ع ال ب دأ  ب ت إذ  ان،  ي ن ب ال ض  �ي ت م
ج  رام ب ص  ص خ ت ف م  اره ف أظ ة  وم ع ن ذ  ن م
و  م ن ال ن  م ض ت ة  ول ف ط ال ة  اي رع ل ة  اص خ

ه  ول دخ ذ  ن م ل  ف ط ال ذا  ه ة  اي رع ي 
�ض ة  ي درس م ال ة  ح ص ال ج  ام رن ب ل  واص ت م  ث ة،  درس م ال ه  ول دخ ل  ب ق ل  ف ط ل ل م  ي ل س ال

ه. ت الأم ا  ًع اف ون ًل  ام ع ًوا  ض ع ه  رُّج خ ت �ت  وح ة،  درس م ال

خلف أحمد محمود أبوزيد  
كاتب - مصر
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واملهارات والسلوكيات الصحية اإليجابية، التي 
للنمو البدني والعقلي  حتقق الوسط املناسب 
له  يحقق  مبا  للطفل  واالجتماعي  واالنفعالي 

متكاماًل.  منوًا 
عادات  تكوين  على  الطفل  مساعدة   -٢
تساعد  سلوك  وأمناط  واجتاهات  وسلوكيات 

األمراض.  من  والوقاية  الصحة  على 
أساسية  معلومات  بتقدمي  التوعية   -٣
بتوفير  منها،  والوقاية  األمراض  أسباب  عن 
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والوقائية.  والعالجية  الصحية  اخلدمات 
صحتهم  تعزيز  على  األطفال  تشجيع   -4
السليمة، وجتنب  بتبني السلوكيات الصحية 
ما  وكل  الصحية  غير  والسلوكيات  العادات 

وحياتهم.   بصحتهم  يضر 

األسرة والتثقيف الصحي للطفل: 
ة، وهي إن كنا  بدايًة نؤكد على حقيقة مهمَّ

أضرار  من  نشكو 
ا  ـ كورونـ جائحـة 
احلياة  أوجه  على 
فإننا  عام،  بشكل 
مردوًدا  لها  جند 
ـى  ـ عل ًيا  ـ إيجاب
رية  األسـ اة  ـ احلي
خاصة  والعائلية؛ 
واألمهـات  اء  ـ اآلب

الوسائل في تعليم الطفل الذي يقلد والديه في 
مثل هذه السلوكيات، فتصبح عادة راسخة في 

نفسه ينشأ ويشبُّ عليها. 
والسلوك  باحلوار  الطفل  إرشاد  ثانًيا: 
السلوكيات الصحية؛ مثل غسل  إلى  العملي 
اليدين باملاء الدافئ والصابون قبل وبعد تناول 
ومالمسة  اللعب  بعد  اليدين  تعقيم  الوجبات، 
وأنوفهم  عيونهم  ملس  عدم  غريب،  جسم  أي 
وأفواههم، التخلص الصحيح من املناديل بعد 
استخدامها، مع لفت انتباه الطفل على أهمية 
اآلخرين،  مع  الشخصية  األغراض  تبادل  عدم 
أطفالهم  إلى  ذلك  يعلما  أن  للوالدين  فيمكن 
احلروف  أغنية  أثناء  مثاًل  محببة  بطريقة 
الطفل  الوالدان  يداعب  أن  مثاًل  أو  األبجدية، 
فيقوالن له: »يا إلهي! لقد ملست أنفي سأغسل 
يدي« إلى آخر ذلك، فإن مثل هذه السلوكيات 
الصحية مهمة للطفل يجب أن نغرسها مبكرًا 

الذين ليس لديهم الوقت الكافي للجلوس مع 
أطفالهم، بدعوى انشغالهم عنهم خارج املنزل، 
فيمكن للوالدين استثمار هذا الوقت في غرس 
السليمة  الصحية  والعادات  القَيم  من  العديد 
من  األولى  املراحل  في  هم  الذين  لألطفال، 
أعمارهم؛ حيث أن دور األسرة هنا محوري في 
تعزيز أوجه التوعية الصحية في نفوس األبناء، 
حتى تصبح ثقافة أصيلة لدى الطفل ميارسها 
وتعامالته  سلوكياته  في  أساسية  بصفة 

التالي: النحو  على  وذلك  اليومية، 
أواًل: أن يكون الوالدان قدوة أمام أبنائهم في 
حياتهما  في  الصحية  واآلداب  القواعد  اتباع 
اليومية، من نظافة شخصية واتباع السلوكيات 
عند  مبنديل  الفم  أو  األنف  كتغطية  الصحية 
عال أو الُعطاس لتجنب العدوى، وغير ذلك  السُّ
هذه  مثل  فإن  صحية؛  وآداب  سلوكيات  من 
أفضل  من  يعد  الوالدين  ِقبل  من  التصرفات 

لألسرة 
واملدرسة دورًا 
رئيسيًا يف 
التثقيف الصحي 
للطفل حول 
جائحة كورونا
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ى عليها، وال مانع  في نفسه حتى يشبَّ ويتربَّ
من رصد مكافأة للطفل مثاًل عند غسل يديه 
أمام  هذا  بتصرفه  واإلشادة  منتظم،  بشكل 

السلوك.  هذا  في  لهم  قدوة  ليكون  إخوته 
رة  ثالًثا: تعريف الطفل بطريقة سهلة وُميسَّ
أهمية الغذاء السليم في بناء جسمه صحًيا، 
وأن هذا الغذاء يوجد في الفاكهة واخلضراوات 
واأللبان، والتي يجب أن نتناولها في طعامنا 
التي  بالعناصر  غنية  ألنها  يومي  بشكل 
قوية،  أجسامنا  جتعل 
في  نقصها  وأن 
ـل  يجعـ ـم  اجلسـ
ضعيًفا  اإلنسـان 
ابة  لإلصـ ُعرضة 
األمـراض  ر  ـ بخطـ

ڤيروسات.  ـ وال
يتعـني  رابعــًـا: 
ـن  ـ الوالدي ى  ـ ـ عل
األبناء  مع  اجللوس 

للتعرُّف عن أفكارهم ومعلوماتهم حول األوبئة 
واألمراض وفًقا لفئتهم العمرية، حيث أن كثيرًا 
من  األسئلة  من  للعديد  يتعرضون  اآلباء  من 
أطفالهم حول مرض معني وليُكن على سبيل 
أسبابه  حول  املُستجّد،  كورونا  ڤيروس  املثال 
منه،  الوقاية  وكيفية  خطورته  ومدى  وأعراضه 
وهي أسئلة تتطلب قدرًا من املعرفة الطبية من 
الوالدين بتقدمي اإلجابات املنطقية للطفل بعيًدا 
احلديث  يكون  بحيث  والتخويف،  التهويل  عن 
معه بطريقة ودية قريبة من نفسه، تعتمد على 
للطفل  واملالئمة  الصحيحة  املعلومة  توصيل 
املالئم؛ ألن  الوقت  العمرية وفي  للمرحلة  وفًقا 
أفضل مصدر يثق به الطفل في هذه املرحلة 

الوالدان.  هو 
املدرسة والتثقيف الصحي للطفل:

حياتهم  من  كبيرًا  جزًءا  األطفال  يقضي 
ئ لهم فرًصا  اليومية داخل املدرسة، التي تهيِّ
تربوية وتعليمية كبيرة للتعلُّم واكتساب املهارات 
للحياة، هذا األمر  التي تعدهم إعداًدا سليًما 

بالتربية الصحية  يوِجب علينا االهتمام  الذي 
للطفل داخل مؤسساتنا التعليمية؛ ملا لها من 
ومنوِّه  ومناعته  الطفل  صحة  على  كبير  أثر 
اجلسدي والعقلي وتركيزه وحتصيله الدراسي، 
حيث تشير الدراسات إلى أن »األطفال الذين 
الصحي  التثقيف  التعليمي  منهجهم  شمل 
أعلى  والقراءة  احلساب  في  معدالتهم  كانت 
من أقرانهم الذين لم يدخل التثقيف الصحي 
في تعليمهم«، كما أثبتت دراسة أخرى »وجود 
االهتمام بصحة  زيادة  بني  تربط  فردية  عالقة 
املدرسية  معدالته  وزيادة  وتعزيزها،  الطفل 
ودرجاته في مختلف املواد، وتقدمه على غيره 
من زمالئه وحضوره الدائم وقلة غياباته وزيادة 
قدراته الذهنية والعقلية«، وفي هذا داللة ومؤشر 
الصحي  التثقيف  دخول  أهمية  على  واضح 
التعليمي،  ونظامنا  املدرسية  مناهجنا  ضمن 
يكمل دور األسرة؛  املدرسة هنا  أن دور  حيث 
التي  األولى  التعليمية  املراحل  في  خاصة 
الصحية  الثقافة  قواعد  نبني  أن  عبرها  نريد 

على اآلباء 
تقديم 

معلومات عن 
فريس كورونا 
املستجد دون 

تهويل أو 
تخويف ووفق 

سن الطفل
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مرحلة  خاصة  أطفالنا؛  نفوس  في  السليمة 
رياض األطفال ثم الصفوف األولى من مرحلة 

اآلتي:  النحو  على  وذلك  االبتدائي،  التعليم 
مرحلة رياض األطفال:

مهمًة  خطوًة  األطفال  رياض  مرحلة  متثل 
في حياة الطفل؛ إذ تهيِّئ هذا الطفل للتعليم 
االستطالع  حب  نحو  نفسه  وتنير  املدرسي 
والرغبة في االستكشاف، وال يتحقق هذا الهدف 
إال بوجود معلمة متخصصة توجههم وتعلمهم 
وترعاهم في هذا اجلانب، بتعليمهم أساسيات 
وغير  الصحية  والعادات  الشخصية  النظافة 
ملعلمة  فيمكن  الطعام،  تناول  عند  الصحية 
السلوكيات  هذه  توصل  أن  األطفال  رياض 
للطفل بطرق وأساليب مبتكرة ومتعددة؛ مثل 
العرائس  كمسرح  َمى  والدُّ األلعاب  استخدام 
الذي  التمثيل،  أو  الغناء  أو  الظل  خيال  أو 
يساعدها في توضيح ما تريد أن تعلمه للطفل 
وخاصة  صحية؛  ثقافة  من  املرحلة  هذه  في 
ـرض  نتعـ ـن  ونحـ
ا  ـ كورونـ ـة  جلائحـ
وما يلزم مواجهتها 
ية  ـ صحـ بإجراءات 
ـن  فيمكـ ووقائية، 
ـاض  ريـ ة  ـ ملعلمـ
هذه  عبر  األطفال 
تعرِّف  أن  الوسائل 

في  وأهميتها  الكمامات  ارتداء  كيفية  الطفل 
ڤيروس، وكيفية التخلص  ـ الوقاية من خطر ال
من املناديل وضرورة التباُعد االجتماعي خالل 
هذه اجلائحة وأهمية غسل اليدين وتعقيمهما 
من  ذلك  آخر  إلى  اآلخرين،  مالمسة  عند 
هذه  عبر  عرضها  يحُسن  احترازية  إجراءات 
يتناسب  للطفل، مبا  الوسائل بطريقة محببة 

املرحلة.   هذه  في  العمرية  طبيعته  مع 

مرحلة التعليم االبتدائي: 
بصفة  االبتدائية  املرحلة  إلى  بالنسبة  أما 
خاصة،  بصفة  منها  األولى  والصفوف  عامة 
دور  مثل  وأساسي  محوري  فيها  املعلم  فدور 
الطفل  يعايش  فهو  األطفال،  رياض  معلمة 
لوقٍت كبيٍر داخل حجرة الدراسة، وخالل هذه 
األطفال  مع  يقضيها  التي  الطويلة  الفترة 
للسلوك الصحي  أنظارهم  يوجه  أن  يستطيع 
الصحية،  لإلجراءات  أواًل  هو  باتباعه  السليم 
النظافة  على  واحلرص  الكمامات  ارتداء  من 
سلوكيات  من  ذلك  آخر  إلى  صورها،  بشتى 

صحية ميكن أن يقدمها لألطفال بطريقة غير 
والغناء  احلكايات  وسرد  احلوار  مثل  مباشرة؛ 
والتمثيل أو أي أسلوب تربوي آخر ُيسهم في 
الطفل،  نفس  في  الصحية  السلوكيات  غرس 
بعد  يأتي  ثم  املعلم،  من  مباشر  توجيه  بدون 
للطفل،  تقدم  التي  الدراسية  املناهج  دور  ذلك 
حتثُّ  جوانب  فيها  تتوافر  أن  يجب  والتي 
الصحية  والتربية  الصحي  التثقيف  على 
السليمة لألطفال، وأن يكون ذلك من الصفوف 
صحية  جرعات  الطفل  ُيعطى  بحيث  األولى 
مواجهة  وكيفية  السليم،  الصحي  للسلوك 
بات األمراض وخطر  املشكالت الصحية وُمسبِّ
وأهمية  الوقاية،  وطرق  والعدوى  ڤيروسات  ـ ال
الغذاء السليم والبعد عن األطعمة واألغذية غير 
طبية  معلومات  من  ذلك  آخر  إلى  الصحية، 
وصحية يراعى من خاللها التدرج مبا يناسب 
كل صف دراسي وعقلية الطفل. ثم يأتي دور 
املدرسة التي تكمل دور املناهج الدراسية من 
على  حترص  وجميلة،  نظيفة  مدرسة  خالل 
الصحية  للثقافة  ومتنوعة  متعددة  أُُطر  تقدمي 
اإلخصائي  مثل  إخصائيني  بإعداد  لألطفال، 
االجتماعي والنفسي والزائرة الصحية، بتزويد 
عن  الضرورية  الصحية  باملعلومات  التالميذ 
كورونا  ڤيروس  خاصة  ڤيروسات؛  ـ ال خطر 
مانع  وال  لألطفال،  التثقيفية  الندوات  بعقد 
يقربوا  حتى  الندوات  لهذه  األهل  حضور  من 
الصورة من ذهن الطفل في املنزل، مع وضع 
والفتات  وإرشادات  األوَّلية  لإلسعافات  برامج 
ونشرها  بالصور  املتبعة  االحترازية  لإلجراءات 
على  يجب  كما  باملدرسة،  بارزة  أماكن  في 
املدرسة أالَّ تهمل بعض العوامل األخرى والتي 
وما  املدرسي  باملقصف  يتعلق  ما  أهمها  من 
يقدمه من وجبات وأطعمة لألطفال، والذي يجب 
أن يتم وضع قواعد سليمة له وسياسة صحية 
متكاملة من ِقَبل إدارة املدرسة، والتي يجب أن 

واملعلمني.  األهالي  قبل  من  تدعم 

التثقيف 
الصحي يجب 
أن يكون جزًءا 
من املناهج 
الدراسية



 الحظر : مهارات اتصال جديدة
بني اآلباء واألبناء 
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ل قوانني  أمناط التواُصل بني أفراد األسرة، وُيفعِّ
التربية؟ 

لقد بدأ هذا النمط اجلديد من احلياة والعمل 
تتغير  ورمبا  سيستمر  أنه  ويبدو  ُبعد،  عن 
السنوات  في  جذرًيا  تغييرًا  احلياة  أساليب 

القادمة.  القليلة 
سيتعاظم مفهوم العمل من املنزل ولن تغادره 
إال إذا كنَت مضطرًا، سُيضطر للنزول املُزارع، 
عامل البناء، مهندس الصيانة لألجهزة، بعض 

األطباء، وبعضهم يستطيع العمل من املنزل.
فإذا كنت من هؤالء الذين سيقضون مزيًدا 
من الوقت في املنزل، فهوِّن عليك، وخذ األمر 
احتياجاتنا  م  بتفهُّ جميًعا  لنا  تسمح  مبرونة 
ملهارات جديدة وعلى رأسها مهارات االتصال 

األزمات.    أوقات  في  األساسية؛ خاصة 
كلنا مسئول عن حال البيت، فليتحمل كل 
قدر  املهام  بعض  ولنوزع  مسئولياته،  مسئول 

التكيف مع أسلوب الحياة الجديد
واالنسحاب  واألكل  والنوم  الغضب،  بني 
واالنتقاد ومراقبة اآلخرين واكتشاف اجلديد في 
السفر،  اخلروج،  أبواب  انغلقت   وأهله،  البيت 
املدرسة، النادي، املقهى، املراكز التجارية، أماكن 
التدريب، الفنادق، قاعات االجتماعات، التواجد 
العمل.  العمل ألهداف غير  أماكن  الدائم في 

األماكن  واستثمار  األفكار،  أبواب  فانفتحت 
ليتحمل  البيت،  داخل  األصلي،  املكان  داخل 
الدائمني  أهله  بوجود  اإلضافية  األعباء  البيت 
أصبح  بل  وفقط،  للنوم  مكاًنا  يُعد  ولم  فيه، 

ومركزها.  احلياة  أصل 
سيطوِّر  فهل  أطول،  أوقاًتا  يفرض  احلظر 



أعمال  بجدول  نلتزم  اآلخرين،  على  املستطاع 
أفراد  على  األدوار  فيه  تتوزع   مرن،  ومهمات 
األسرة  واالتفاق على أننا لسنا ضيوًفا على 
فيها،  مقيمون  أصحابها،  إننا  بل  منازلنا، 
كلنا  مضيف،  من  خدمات  ينتظر  أحد  فال 
فيه  الذي منضي  املنزل،  مهام  عن  مسئولون 
م وصبر، فهما  أوقاتنا وال بد أن يتم ذلك بتفهُّ

الناعمة.  التغيير  قوة  يحققان 
إن جلوسنا الطويل في بيوتنا ليس جلوًسا 
للتواصل  فرصة  يكون  أن  ميكن  بل  عقابًيا، 
وممارسة الهوايات والتصفيق ألحبائنا والقرب. 
لوسائل  التعرض  في  أفرطت  األسر  بعض 
واجلري  والشكوك  املخاوف  فتضاعفت  اإلعالم 
املقربني  أم  اخلبراء  آراء  سواء  املعلومات،  وراء 
اإلحباط،  فازداد  املباشرة،  التجارب  أصحاب 
ات  والبعض تابع املزيد من الدراما عبر املنصَّ
وغيرها،  فليكس  نت  مثل  اجلديدة  الدرامية 
اإللكترونية،  األلعاب  تنزيل  في  قفزة  وحدثت 
غرق  البيوت  بعض 
َهَوس  في  أفرادها 
التسوُّق عبر اإلنترنت؛ 
الهموم  فسيطرت 
القدرة  وعدم  املالية 
الرغبات  إشباع  على 

املتجددة.
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أقوى  لتواُصٍل  إيجابيًة  جديدًة  عاداٍت  لنخلق 
وأعمق. 

آداب االتصال واألزمات )هنا واآلن( 
إن للقرب مهاراٍت ال يقدر عليها إال من ميلك 
ر ويعي ويحتوي،  قلًبا ُمحًبا وعقاًل مستنيرًا، ُيقدِّ
إدارة العالقات مع الغرباء أسهل كثيرًا، وميكن 
عالقات  في  أما  ومقبولة،  سطحية  تكون  أن 
في  وفنون  وآداب  وقَيم  مهارات  فإنها  املُقرَّبني 
التواصل، والتركيز والتغافل، واحلسم واملرونة، 
تنوُّعات في معامالت اتصالية مستمرة ودائمة، 
الوعي بها يجعلها تنوُّعاٍت سلسة، وجتاهلها 

رَر.  قد يشعل النار من ُمستصَغر الشَّ
أوقات األزمات ليست هي األوقات املناسبة 
وْم والعتاب على مشاكل املاضي، بل إن اهم  ِللَّ
ما يعنينا في األزمات هو اآلن في هذا املكان 
الذي يجمعنا، وهنا في املكان الذي نعيش فيه، 
مع مراعاة جتنب احلوارات التي ترسم خطوط 

املستقبل الدقيقة، أو ترسخ آالم املاضي.
التعاطف  أن يسبق  بد  األوقات ال  في هذه 
طلب التوضيح والشرح، إظهار الفرح ومشاركة 
أوقاته، ميكننا أن نضحي اآلن بتقدير السبب 
ندُعهم ميرحون،  به، حني ميرحون  االقتناع  أو 
يُعد لديهم ما اعتادوا عليه، لقد  يلعبون، فلم 
لن تسمح  العصرية  بيوتنا  لكن  للوراء؛  عادوا 
بذلك، ال شارع، ال حديقة، ال جيران غالًبا، وإن 
عاداَت  فرض  اجلسدي  التباُعد  فإن  وُِجدوا 

جديدة.  اتصاٍل 
على  واملشاركة  الترفيه  قيم  تعلو  قد  وهنا 
أن  نراعي  أن  على  اخلبرات،  ونقل  التعليم 
لكن  ضرورة،  اخلبرات  ونقل  التعليم  أوقات 
األسئلة  وإثارة  اجلذب  عوامل  توافر  بشروط 
وحتفيز رغبة األبناء للمعرفة؛ كذلك من املفيد 
جًدا حتديد أوقات للتأمل ورؤية جوانب جديدة 
جيدة  فرًصا  منها  جنعل  حتى  لألزمات؛ 
عالقات  في  الدخول  قبل  والتفكير  للتغيير، 
بأفكار  مستقبلهم  لصناعة  وعاطفية  ُمقرّبة 

حتمية. متغيراٍت  تناسب  معاصرة 

نمط االتصال والقيـَم الجديدة 
أهم  هو  األبناء  مع  وَوْفرُته  الوقُت  يكن  لم 
منط  لكن  معهم،  التواصل  جناح  أسباب 
الذي  الوقت  مقدار  من  أهم  املتبع  االتصال 

مًعا. نقضيه 
اإلدراك والوعي واملراقبة وخلق أدوار جديدة 
اآلباء  مزاج  واحترام  واملرح،  واللعب  للتشارُك 
األزمات  من  دائمة  مكاسب  لتحقيق  واألبناء؛ 
اآلخرين،  حقوق  احترام  قيمة  رفع  العابرة، 
والتفاعل  والتعاون،  املسئوليات  وتوزيع 
األسرة،  أفراد  بني  حوار  وخلق  اإليجابي، 
احلياة  منط  كسر  الترفيه،  أوقات  واحترام 
املعتاد وجتهيز مفاجآت لطيفة والتشارك في 
إعداد الطعام، تطوير أنشطة تكاُملية وهوايات 
التغيير،  فرص  وتعظيم  الحتراف،  تتحول 
عنها  والتحدث  الذكريات  ألبومات  تنظيم 
الرسم  في  املشاركة  اجلميلة،  األوقات  وعن 
بالطباشير واأللوان على حائط ُمغّطى بالورق، 
والكتابة  احلكي  على  االتفاق  وميكن  القراءة  
جديدة  آفاًقا  كله  ذلك  سيفتح  املناقشات؛  ثم 
املعتقدات  يعدل  قد  بل  األسرية،  للعالقات 
ويهدئ املشاعر، فالتدوين واحلكي من مبادئ 
تنظيم عمليات االتصال الذاتي ثم خلق حوار 
بد  ال  مهمة  قَيم  وكلها  اآلخرين،  مع  أفضل 
أن نغرسها في أنفسنا ومنارسها مع أبنائنا؛ 

أزمة الحظر 
البد وأن 

نوجد منها 
فرصًا جيدة 

للتغيري



 التعليم املدمج يف زمن كورونا
هل نملك رفاهية االختيار؟

سهلة  األسئلة  تلك  كل  إجابات  تبدو  قد 
عملية  أن  يرون  ممن  البعض  لدى  ويسيرة 
التعلم عن بعد رمبا كانت أيسر وأسهل، أولئك 
الذين ال يدركون أن البنية التكنولوچية التحتية 
في مصر وبعض الدول العربية قد ال تساعد 
على  العملية  تلك  من  الهدف  حتقيق  على 
النحو املرجوِّ، والذين يعتقدون أننا بضغطِة ِزرٍّ 
ميكن أن نصل إلى ماليني األطفال من التالميذ 
في منازلهم ناسني - أو متناسني - أن معظم 
املُستهَدفني من وراء ذلك ال يستطيعون مجرد 
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نستطيع من خاللها أن نصل إلى أطفالنا في 
منازلهم، مع االحتفاظ للتجربة التفاعلية احلية 
ودفئها وحميميتها، عن طريق  بخصوصيتها 
حتى  الوقت؛  لبعض  مدارسهم  إلى  ذهابهم 
وبني  بينهم  احلي  التفاعل  حرارة  يفتقدوا  ال 

يهم. وُمربِّ ُمعلِّميهم 
من خالل اجلمع بني الطريقتني - التواُصل 
احلي وجًها لوجه والتعليم عن ُبعد - نستطيع 
أن جنمع، كما يقولون، بني احُلسَنْيني؛ فنوفر 
لقاءات تواصلية مباشرة حتفظ للطفل ارتباطه 

العنكبوتية. الشبكة  إلى  الدخول 
أنه قد صار  في ظل جائحة »كورونا« جند 
للتفكير  أوراقنا  ترتيب  نعيد  أن  علينا  لزاًما 
فيما كان يبدو أنه أمر عصّي وبعيد املنال، وأن 
آليات  عن  وأفراًدا،  مؤسساٍت  جميًعا،  نبحث 
نستطيع  حتى  ذلك  لتحقيق  للتواُصل  أخرى 
ففي ظل  واحلياة؛  العلم  مًعا طريق  نكمل  أن 
ال  اجتماعي،  تباُعد  من  علينا  ينبغي  ما 
أصبح  فقد  تواُصلًيا،  تباعًدا  بالضرورة  يعني 
من الالزم واحلتمي أن نفكر في طريقة أخرى 



في  كورونا  جائحة  تفشي  أثناء  وتنفيذها 
التجربة  فإن  الثاني،  الدراسي  الفصل  معظم 
باالعتماد على التعلم عن ُبعد وحده قد أنتجت 
عديًدا من السلبيات واآلثار السيئة، لعل أهمها 
أنها قد أخلَّت مببدأ جوهري وهو مبدأ تكافؤ 
الفرص؛ حيث ظهر الفارق الشاسع والتفاوت 
ميتلكون  الذين  أولئك  بني  الكبير  الطبقي 
ن من وسائل التواصل  وسائل الرفاهية والتمكُّ
بيوتهم في  إلى  املعلمني  االجتماعي وإحضار 
الغنية  النخبة  هنا  وأعني  األحيان،  بعض 

امتالك  على  القادرة 
كل ما أنتجته الثورة 
الرابعة  الصناعية 
من وسائل وتقنيات، 
وبني أولئك البسطاء 
ال  الذين  الفقراء 
أبسط  ميتلكون 
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كما  التربوية،  ومؤسسته  ومعلمه  مبدرسته 
نضمن له في الوقت نفسه وسيلة ، قد تكون 
في الغالب ممتعة - لنوع آخر من التواصل، 
تني تالٍف لكثير من  وقد ينتج عن املزج بني اآلليَّ
بعد  عن  التعليم  على  فقط  االعتماد  سلبيات 
ي داخل الفصل وحده. وحده أو التعليم الصفِّ
م بعنٍي محايدٍة ما حدث  إذا كان لنا أن ُنقيِّ
في  واألخيرة  للجائحة  األولى  الشهور  خالل 
أن  ميكننا  فإنه  املنقضي،  الدراسي  الفصل 
القضايا  بعض  ملناقشة  قلياًل  بالزمن  نرجع 
أمورًا  باعتبارها  نفسها  تطرح  كانت  التي 

املصري. التعليم  في  أساسية 
ولعل أهم قضية هي قضية ارتفاع الكثافة 
إلى  الذي وصل  الدراسية؛ األمر  الفصول  في 
أرقام يصُعب التعامل معها داخل جدران فصل 
على  األحوال-  أحسن  في  مساحته،  تزيد  ال 
أربعني مترًا يجلس فيه أحياًنا - ال سيما في 

عواصم احملافظات واملدن الكبرى - ما يصل 
إلى ثمانني طالًبا في املتوسط، وهو ما يجعل 
الصفوف  في  خاصًة   - التعلُّم  عملية  من 
لطرفيها:  التعقيد  غاية  في  مسألًة   - األولى 
التعلم  يواجه  حتٍدّ  أكبر  وهذا  واملتعلم،  املعلم 

الدراسي. الفصل  داخل 
عليها  العمل  مت  التي  التجربة  خالل  ومن 

»من رحم 
األزمة تولد 
االنفراجة 
وتتاح الفرص 
وتتحول املحنة 
إىل منحة«



»ديسكـڤري إديوكيشن«، وهي مؤسسة رائدة 
بتدريب  تقوم  الدراسية  املناهج  مجال  في 
املعلمني وتوفير املوارد الستخدامها في عملية 

مجاًنا. التعلم 
من  قضية  إلى  نشير  أن  بقي  أنه  على 
النظام وهي  ذلك  تواجه  التي  القضايا  أخطر 
قضية بحاجة إلى معاجلة جادة وسريعة، وهي 
األطفال من ذوي اإلعاقة وكيف ميكن أن نوفر 
لهم بدائل تقنية تتيح لهم اإلفادة احلقيقية من 
املُضّي  من  نهم  مُتكِّ ُبعد،  عن  التعلم  عملية 
ُقدًما في العملية التعليمية جنًبا إلى جنب مع 

األسوياء. من  إخوانهم 
ما  دائًما  التي  املؤسسات  أكبر  من  ولعلَّ 
تسبق الزمن املجلس العربي للطفولة والتنمية ،  
ة  وهو مؤسسة رائدة من أكبر املؤسسات املَعنيَّ
بالطفل العربي من احمليط إلى اخلليج، والذي 
دائًما ما يلفت النظر إلى هؤالء األطفال فيقيم 
التكنولوچيا  تناقش  التي  والندوات  الورشات 
الصناعية  والثورة  اإلعاقة  لذوي  املساندة 
الرابعة ومواجهة األزمات والكوارث وهذا جوهر 
في  يعيش  دائًما  يجعله  اآلن؛ مما  نعيشه  ما 
قلب احلدث ويتفاعل معه، واضًعا ُنْصب عينيه 
حل مشكالت الطفل العربي ودفعه نحو اإلبداع 

واحلياة السوية، أينما كان وفي كل وقت.
في نهاية األمر فإنه لم يبَق إال أن نقول: إن 
»كورونا - وإن كانت محنة كبيرة - رمبا كانت 
التربوية  واملؤسسات  لألنظمة  إنذار  جرس 
تقييم  وتعيد  حساباتها  تعيد  كي  العربية 
منها  تستخلص  أن  تستطيع  حتى  أدائها؛ 
دروًسا ُتعينها على مواجهة املجهول في قادم 

نها  ومُتكِّ األيام، 
من  العمل  من 
تعليمية  حياة  أجل 
أفضل  وتربوية 
العربي،  للطفل 
احملنة  تتحول  فهل 

منحة؟  إلى 
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ُمقوِّمات احلياة؛ وهو األمر الذي يجعل التعلم 
عن بعد بالنسبة إليهم رفاهية ال يقدرون عليها 

باألساس. إليها  يسعون  وال 
لفترة،  أما اآلن وفي ظل استمرار اجلائحة 
قد تطول أو تقُصر، فإنه أصبح من الضروري 
الهجني  أو  املُدَمج  التعليـم  ى  ـ ـ عل االعتماد 
الذي ميزج بني الطريقتني؛ فمن خالله نستطيع 
القضاء على أزمة ارتفاع الكثافة في الفصول 
أن  الطالب  مبقدور  أصبح  حيث  الدراسية؛ 
فريق  كل  فيذهب  الدراسية  األيام  يقتسموا 
وهو  األسبوع،  مدار  على  الوقت  بعض  منهم 
ن عملية التعلم ويجعلها  أمر، بال شك - ُيحسِّ
أكثر جودة ويحتفظ للعملية التعليمية بتفاعلها 
أطراف  لكل  آمنة  مدرسية  بيئة  ويوفر  احلي 
العملية التعليمية؛ كما ميكننا أيًضا أن نطبق 
في األيام األخرى نظام التعلم عن ُبعد، والذي 
ميكن من خالله أن نقدم بدائل تعليمية تضمن 
نظر  توجيه  مع  التعليمية،  العملية  استمرار 
وصناع  التعليمية  املؤسسات  على  القائمني 
واستخدام  التحتية،  البنية  بتطوير  القرار 
التكنولوچيا في التعليم وتوفير آليات للتواصل 
عن بعد، وإتاحة املناهج واملواد الدراسية عبر 

املتنوعة،  اإلعالم  ووسائل  التواصل  ات  منصَّ
وتدريب املعلمني وتطوير مهاراتهم في التعليم 
للطالب  لوحية  حواسب  وتوفير  بعد،  عن 
وتفعيل دور األسرة وتوعيتها بوصفها شريًكا 
في نقل عملية التعلم من املدرسة إلى البيت 
إليه  مًعا على األقل، وهو ما أشار  فيهما  أو 
التربية  وزير  شوقي  طارق  الدكتور  األستاذ 
املدمج  التعليم  إن  بقوله،  املصري  والتعليم 
صار أمرًا واقًعا وهو ما كانت الوزارة تسعى 
إليه في نظامها التعليمي اجلديد، الذي يعتمد 
على دمج املناهج الدراسية باملهارات احلياتية 
واملهن املستقبلية، فمن املؤكد أن الطفل الذي 
سينتهي من دراسته بعد عشر سنوات، على 
سبيل املثال، رمبا لن يجد وظيفة من الوظائف 
املتاحة اآلن، وهو ما يجعل الهدف من التعلم 
يعد  لم  إذ  نفسه؛  التعلم  على  مقصورًا  ليس 

تعلمنا؟.  ماذا  األمر 
نظام  وهو  تعلمناه؟  مبا  نصنع  ماذا  بل 
باعتبارها  اإللكترونية  الوسائط  على  يعتمد 
من  التعلم،  لعملية  ومكماًل  مساعًدا  عاماًل 
املتاحة  والوسائط  الرقمية  املوارد  آالف  خالل 
على بنك املعرفة املصري والشراكة مع مؤسسة 

التعليم عن 
بعد قد يكون 
رفاهية  ملن ال 
يقدرون عليه



عليهم  واملسئوليات  املهام  بتوزيع  فقمت 
قمت  حيث  صباًحا،  اإلفطار  فترة  من  ابتداًء 
بتقسيمهم إلى فرَق وكل فريق مشغول مبسح 
طاولته وفرش مفارش اإلفطار واستخراج علبة 
الغذاء وتناول وجبة اإلفطار، ثم إلقاء املُخلَّفات 
في سلة املُهَمالت، ويتعاون كل فريق مًعا لَطّي 
الطعام  أدوات  مفرش اإلفطار والذهاب لغسل 
حقيبتهم  في  وضعها  َثمَّ  ومن  نظام؛  في 

املقاعد. وترتيب 
أثناء  فريق  لكل  دور  بإسناد  قمت  كما 
وفريق  األلوان  يوزع  ففريق  املختلفة،  األنشطة 
اليوم  أن  ألجد  وهكذا  وهكذا  القاعة،  ينظف 
حتوَّل إلى شعلٍة من النشاط واالجتهاد، ومير 

وُيسر. متعة  في  معهم  الوقت 

ومن هنا قمت بنشر جتربتي في اجتماع 
من  الشكوى  عليه  يغلب  الذي  األمور  أولياء 
أبنائهم ومن وقت الفراغ؛ فاتفقت معهم على 
بعض  إسناد  في  أطفالم  طاقة  استغالل 
إليهم.  الصغيرة  املنزلية  واملهام  املسئوليات 
وبالفعل استجاب عدٌد ال بأس به من أولياء 

ة جًدا، األمور وكانت النتيجة إيجابيَّ
أبداها  ي  ال�ت حة  المق�ت المهام  بعض  وهذه   

الأمور: أولياء  بعض 
وينظم  دوالبه  يوم  كل  الطفل  يرتب  أن   -

مساعدة.  دون  وحده  حجرته 
- تلميع وتنظيف حامل األحذية )املَْجزَمة(.

الفلتر يومًيا كل  - ملء زجاجات املياه من 
صباح.

االستغالل امُلباح

ن  س ذه ال ع ه ة م اص ة؛  خ �ي ث ة ك اع ق ل ال َّ داخ لي اة ع ق ل ُم اء ال ب إن الأع ال، ف ف اض أط ة ري م عل اري م ب ت اع ب

ون  ك ت ة ل اق ط ك ال ل الل ت غ ت ي اس رة، وه ك الي ف ب ر ب ط خ ة، ف رك ح ة وال اق ط ا ال ه ص ائ ص ن خ ي م �ت ة، ال �ي غ ص ال

اج. در إزع ص ون م ك ة وت ي ب ل س ا ب داره ن إه دًل م ة، ب يَّ اب ج إي

بسمة ماهر محمد عبد العزيز 
ُمعلِّمة رياض أطفال - مصر

ذاء  الغـ ة  ـ طاول وضع   -
وأدوات  ـاق  ـ ـ ب األطـ ورَّص 

ام.  الطعـ
- جتهيز حقيبة املدرسة 
حتت  وطعامه  غذائه  وعلبة 

والدته. إشراف 
وكان عليَّ أن ألفت نظر 
ُبدَّ  ال  أنه  إلى  األمور  أولياء 
أن تكون تلك املهام روتيًنا يومًيا ممتًعا وعادًة 
لهم. عقاًبا  أو  عارًضا  وليس تصرًفا  للطفل، 

مع  والصغيرة  البسيطة  املهام  تلك  إن 
تربية  في  السحر  مفعول  لها  االستمرار 
ل املسئولية  األطفال، حيث تزرع في داخله حتمُّ
التدريجي؛ ومن َثمَّ ومع التكرار ُيتقنها وتصبح 

حياته.  في  وعادة  روتيًنا 
إنها البذرة التي جتعل منه إنساًنا يتحمل 
املسئوليات والصعاب مستقباًل؛ ومن ثم يكون 
فرًدا ناضًجا إيجابًيا في مجتمعه وليس عالًة، 
قادرًا على خدمة نفسه بسهولة؛ ومن ثم خدمة 

مجتمعه واالرتقاء به.
هكذا يكون االستغالل مباًحا ومشروًعا.

39العدد ٤١ - ٢٠٢١



يف ليبيا:
بلدية سوق الجمعة - صديقة للطفل

إطالق  إلى  بدايته  منذ  الفريق  سعى  فقد 
مبادرة استثمار مرافق املدارس وحتويلها إلى 
نواٍد صيفية وفق برنامٍج ُمعدٍّ ومدروٍس، شمل 
والتنمية  واللغات  الترفيهية  املناشط  جميع 
ـة  والريـاضـ راعـات  واالختـ وم  ـ والعل ة  البشريـ

وغيرها.  والزيارات  والرحالت  والسباحة 
وقد ُوضع للنوادي شعاٌر ونشيٌد موحد.

لألطفال؛  ًسا  ُمتنفَّ النوادي  هذه  كانت  وقد 
االسثنائية  الظروف  هذه  ظل  في  وخصوًصا 

بالدنا.  تعيشها  التي 
ارتأت  بالدنا  في  األزمة  استمرار  ظل  وفي 

املجتمع املدني األثر الطيب في جناح برامجها 
باألطفال. واهتمامها 

الصحية  الرعاية  برامج  أيًضا  والذى شمل 
وتهيئة  والثقافية  الترفيهية  والبرامج  األوَّلية 

للطفل.  صديقة  مساحات 
هذا غيٌض من فيٍض ملا تقدمه هذه البلدية، 
التي تعتمد في عملها على األسلوب العلمّي 
املبنّي على دراسات وبيانات توضح االحتياج. 
سوق  بلدية  اختيار  في  أسهم  هذا  كل 
مستوى  على  للطفل  صديقة  كبلدية  اجلمعة 

 . ليبيا
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وق  ق ح ل ٍق  ري ف ِل  ي ك ش ت ب ا  ًي م رس راًرا  ق ا  ُده ي م ع
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الأرس.  ع  م ل  واُص ت ال ب ك  وذل ا  ًض أي وت  ي ب ال ل  م ش ي ل ام  م ت اله د  ت وام ًة،  اف ك رى  الأخ ق  راف م وال

آمال محمد الهنقاري 
رئيس فريق حقوق الطفل بالبلدية، ورئيس منظمة آمالنا لإلعالم والتنمية الشاملة - ليبيا
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النوادي  جتربة  تعميم  اليونيسيف  منظمة 
الغربية  باملنطقة  أخرى  بلدياٍت  في  الصيفية 
)طرابلس(؛ ملا متثله من دعٍم نفسي واجتماعي 
لألطفال، وقد كان للتعاون بني البلدية ومنظمات 

ة  رصخ ي 
أ�ت ت م  الأل م  َرِح ن  م

ف  �ي ن ب ه، وم ًة ولدت ن ل ع ود م ول م ال

ًل  ام ل ح ي الأم
أ�ت م ي اة والأل ان ع م ال

اح.  ج ن ة  ص ق اه  اي ن ث ي 
�ف
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التقييم  أن  بالذكر  اجلدير 
البلديات  اعتماد  به  مت  الذي 
خبراء  به جلنة  قامت  الفائزة 
لتها وزارة احلكم  محايدة شكَّ
احمللي ومنظمة اليونيسيف، 
ما  دولية؛  معايير  وحسب 
هي  النتائج  هذه  أن  يعني 
على  وحقيقي  علمي  دليل 

الفائزة  البلديات  به  قامت  الذي  العمل  حجم 
لتحسني مستوى حقوق وخدمات الطفل بها، 
كامل  بها  مترُّ  التي  العصيبة  الظروف  رغم 
أن  شك  لديه  من  لكل  ويؤكد  الليبية،  الدولة 

والتميز. اإلجناز  على  قادرة  البلديات 
سوق اجلمعة متيزت وتفوقت في ٢٠19 في 
املتميز ٢٠19«،  املعلم  »جائزة  مناسبات:  ثالث 
و»جائزة   »٢٠19 الثانوية  الشهادة  و»نتائج 
هذا  يأتي   .»٢٠19 للطفل  الصديقة  البلدية 
اجلماعي  العمل  بفضل  ز  التميُّ وهذا  التتويج 

الواحد. الفريق  بروح 

نشيد النادي
كلمات : آمال الهنقاري

األمــــل  يحــــدونا 
وعمـــــل نظــام 
الريـــــاح نســابـــق 
نســعى صــوب النجاح
وعـمــــل نظـــــاٌم 
ننتفــع  بالعـلــــــم 
ِلـــــع ونطَّ نلـعــــــب 

باأللـــوان باأللـــوان 

البســتان البســتان 
ــن كل صــوب ــا م جئن
الــــدروب  جتمـعنــــا 
الريـــــاح  نســــابق 
نســعى صــوب النجاح
وعمـــــل نظــــاٌم 

األصدقــاء نحــن 
أخـــالق حياتـنـــا 
أتينــــا للنـــادي 
التقينـــا جميعنــا 
أخــــالق حياتـنـــا 
أبنـــــاء للغـــــد 
اللـقــــاء وعـنــــد 

ترســــم هـــــذي 

يـــــزرع هـــــذا 
األصدقــاء نحــــن 
فــي موعــد املســاء
أتينـــا للنــــادي 
التقينــا جميعنــا 
أخــــالق حياتنــــا 

هذا يكتب   هذي مترح  هذا يلعب

هذى تغني    ذاك يسبح    تلك تقرأ



لعـبــة من األلعاب الهندسية

ْم.  يسعد مجلة »خطوة« أن ُتقدِّم عبر صفحاتها هذا النشاط الذي يحمل عنوان: اصنْع .. العْب .. تعلَّ
حتى تستطيع كل أم/ أو معلمة أن تقوم بهذا النشاط - خطوة خطوة - مع الطفل، وُتتيح له فرص 

اللعب بأبسط اخلامات وأقل اإلمكانات املمكنة.

سوسن رضوان
خبيرة الطفولة املبكرة - مصر
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ْم اصنْع .. العْب .. تعلَّ

الخامات املستخدمة:
أوراق ملونة ذات أشكال هندسية متنوعة )مثلثات / . 1

مربعات / مستطيالت / دوائر(.
أوراق بيضاء.. ٢
مادة الصقة آمنة.. ٣

طريقة تفاعل الطفل مع اللعبة
- يقوم األطفال بالتعرف على اسم كل شكل من األشكال 

الهندسية املطروحة وكذلك لونها.
أشكال  من  يحبون  ما  تصميم  حرية  لألطفال  يترك   -
مستخدمني األشكال الهندسية املتنوعة وباستخدام املادة 

الالصقة.
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الفوائد التي تتحقق للطفل من خالل اللعبة

ارات: ه م ال

- التمكن من إدراك أسماء األشكال الهندسية.
- التمكن من إدراك األلوان.

- ُتكسب اللعبة الطفل مجموعة من املهارات الرياضية، مثل: 
)الفرز - التصنيف حسب اللون واحلجم والشكل - الربط 
بني األشياء - إكمال الشيء الناقص - الترتيب املنطقي 
لألشياء - اجلزء والكل - التمييز بني األشكال واألحجام 
واأللوان - التسلسل - البحث عن اجلزء املكمل - ينتمي 
وال ينتمي - التعرف على األشكال واأللوان املتطابقة - 

التعرف على أكبر من / أصغر من / يساوي(.

دور امليسرة أثناء تنفيذ النشاط:
- تقوم امليرسة بإعداد األدوات الالزمة لتنفيذ النشاط يف وقت مسبق.

- تطلب من األطفال ذكر اسم كل شكل من األشكال الهندسية التي أعدتها وكذلك لونه.

- تقوم بعمل منوذج مبسط باستخدام األشكال الهندسية لتوضيح الفكرة.

- تشجع امليرسة كل طفل لتنفيذ فكرته واستكامل الشكل الذي يحبه.

- تقدم امليرسة املساعدة )بحدود( لألطفال يك ينجحوا يف تنفيذ ما يدور مبخيلتهم.

- تشجع املعلمة األطفال عىل التحدث والتعبري عن ما أنجزوه من أشكال.

- تقوم امليرسة بعرض أعامل األطفال عىل اللوحة املخصصة لذلك.

ال: ف ط
أ
دى ال ي ل م ن ا ت م ك

- دعم التآزر البصري احلركي.
- تقوية العضالت الصغرى.
- االنتباه والتركيز والتذكر.

- دعم الثقة بالذات، وذلك من خالل إجنازهم لعمل ناجح.
- تنمية روح التفاعل لدى األطفال.

- التحفيز على اإلبداع.
- التدريب على مبدأ التعلم الذاتي.

- اكتساب مهارة التفكير والبحث واالكتشاف والتتبع.
- تنمية قدرة الطفل على أن يصف ويفسر.

- دعم احلس اجلمالي لدى الطفل.
- تنمية القدرة على الوصف والتعبير.



أقل  والشباب  األطفال  أن  من  الرغم  على 
تأثرًا من أي فئة عمرية أخرى، فإن البيانات 
صحة  أن  إلى  تشير  الظهور  في  اآلخذة 
األطفال والشباب قد تتأثر على نحٍو مباشٍر 
في  متوقًعا  كان  مما  أكثر   19- بكوڤيد 
ويبني حتليل  أواخر عام ٢٠19.  األزمة  بدايات 
جديد لليونيسف لبيانات من 87 بلًدا تتوافر 
العمرية،  الفئة  حسب  فة  ُمصنَّ بيانات  فيها 
أن األطفال واملراهقني يشكلون )حتى تشرين 
الثاني/ نوفمبر ٢٠٢٠( نسبة 11% من إصابات 

البلدان.  تلك  في  عنها  املُبلَّغ   19- كوڤيد 
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تفادي ضياع جيل الكورونا
خطة النقاط الست لالستجابة والتعايف ووضع 

رؤية جديدة لعالم ما بعد الجائحة لكل طفل

عرض: مروة هاشم
مديرة حترير مجلة خطوة

اخلدمات  انقطاع  من  األطفال  يتضرر 
الصحية  والرعاية  التعليم  مثل  األساسية؛ 
الركود  ويؤدي  الطفل.  وحماية  والتغذية 
األطفال  إفقار  إلى  احلاد  العاملي  االقتصادي 

ويزيد من تفاقم أوجه عدم املساواة واالستبعاد 
مسبًقا واملوجودة  العميقة 

مخاطر متزايدة 
املديرة  حتذر  التقرير،  ُمستهلِّ  وفي 
التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور، من أن هذه 
األزمة العاملية التي نشهدها تؤثر علينا جميًعا 
ولن تكون األخيرة، مشيرًة إلى أن األطفال لم 
يتعرضوا إلى مثل هذا اخلطر الكبير من قبل، 
واألسوأ من ذلك أن جائحة كوڤيد -19 تتزامن 
ومن  العاملية؛  االقتصادية  األزمة  تداعيات  مع 

عرض كتب

اب  ب ال وش ف ىل أط وس ع �ي ڤ �ي ال أث ح ت ب د -19، أص ي وڤ ة ك ح ائ دء ج ىل ب ام ع ن ع رب م ق ا ي د م ع ب

ي:  اح ن م ال ي 
ال�ث ث ًدا  دي ه ت ال  ف الأط ه  واج ي إذ  ق؛  ل ق ال ن  م د  زي م ال �ي  ث ي ل ا،  وًح وض �ث  أك م  ال ع ال

اواة.  س م دم ال ر وع ق ف ادة ال ة، وزي ي اس ات الأس دم خ اع ال ط ق ه، وان رض ذات م ل ة ل ا�ث ب م ب ال واق ع ال

ًرا  ري ق ف ت س ي ون ي ة ال م ظ ن درت م ، أص �ب م وف / ن ي
ا�ن ث ن ال ي �ث ل 20 ت ف ط ل ي ل م ال ع وم ال ي ة ال ب اس ن م وب

ة  ع رؤي ي ووض
ا�ن ع ت ة وال اب ج ت الس ت ل س اط ال ق ن ة ال ط ا: خ ورون ك ل ال ي اع ج ي ادي ض ف وان: »ت ن ع ب

ال  ف ىل الأط د -19 ع ي وڤ ك ي ل م ال ع ر ال م الأث ي ي ق ت ل«؛ ل ف ل ط ك ة ل ح ائ ج د ال ع ا ب م م ال ع دة ل دي ج

اذ  خ ىل ات م ع ال ع ث ال ب ح ان ة، إىل ج اح ت م وث ال ح ب ات وال ان ي ب دث ال راض أح ع ت اب، واس ب ش وال

ال. ف الأط ل ل ض ل أف ب ق ت س م دة ل دي ة ج ع رؤي وض ة ل وق ب س �ي م ة وغ ئ ري وات ج ط خ

األطفال واملراهقون يشكلون 
إصابات  من   %١١ نسبة 
نوفمرب  حتى   ١9  - كوفيد 

٢٠٢٠



أكبر  أن  غير  املعالم،  واضحة  غير  تزال  ال 
األخطار التي تهدد صحة األطفال ناجمة عن 
احليوية  اخلدمات  تصيب  التي  االضطرابات 
نتيجة  والشباب؛  األطفال  وتدعم  التي حتمي 
أحياًنا  الڤيروس.  احتواء  نحو  اجلهود  توجيه 
لكوڤيد  للتصدي  الرامية  التدابير  تؤدي 

جًدا  مهمة  صحية  تدخالت  تأجيل  إلى   19-
األمهات  رعاية  أو  اللقاحات  مثل  لألطفال، 
واملواليد اجُلُدد؛ مما يقوض التقدم احمُلرَز في 

واملراضة.  الوفيات 
البيانات  من  العديد  التقرير  ن  تضمَّ
 19- كوڤيد  تأثير  بكيفية  املتعلقة  واألرقام 
على األطفال، وأبرزها أنه في تشرين الثاني/ 
 ٢5.7 من   %11 نسبة  كانت   ،٢٠٢٠ نوفمبر 
بلًدا هي   87 في  بكوڤيد -19  إصابة  مليون 
العشرين،  سن  دون  واملراهقني  األطفال  بني 
اإلصابات  أكثر  احلاالت حدثت  هذه  بني  ومن 
مقارنًة  عاًما   19  -  1٠ بعمر  املراهقني  بني 
الذكور  وبني  أعوام،   9  -  ٠ بعمر  باألطفال 

باإلناث.  مقارنًة  أكبر  بنسبة 
انقطاع  سيناريوهات  أسوأ  وقوع  ومع 
التغذية،  سوء  مستويات  وارتفاع  اخلدمات 
إضافية  وفاة  حالة  ْي  مليوَن ُقراَبة  تقع  فقد 
حالة  و٢٠٠,٠٠٠  اخلامسة  سن  دون  لألطفال 
يعاني  قد  التقرير،  وبحسب  إمالص إضافية. 
ما بني 6 إلى 7 ماليني طفل آخرين دون سن 
اخلامسة من العزال أو سوء التغذية احلاد في 
قد   %14 بنسبة  زيادة  ميثل  وهو   ،٢٠٢٠ عام 
تترجم إلى أكثر من 1٠,٠٠٠ حالة وفاة إضافية 
جنوب  أفريقيا  في  معظمها  لألطفال شهرًيا، 

آسيا.  وجنوب  الكبرى  الصحراء 
وعالوة على ذلك، يعيش 14٠ مليون طفل 
املال بسبب  ُيْعوزُها  فقيرة  ُأَسر معيشية  في 
كوڤيد -19، وميوت 7٠٠ طفل كل يوم بسبب 
املياه  خدمات  نقص  عن  الناجمة  األمراض 
ومن  الصحية.  والنظافة  الصحي  والصرف 
يزداد  أن  اليونيسف  تقرير  بحسب  املتوقع 
حالة  مليون   15 مبقدار  اجلنسي  العنف 
بسبب  اإلغالق  من  أشهر  ثالثة  لكل  إضافية 
من   %7٠ نحو  تعطلت  كما   .19- كوڤيد 
واملراهقني.  لألطفال  العقلية  الصحة  خدمات 
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األطفال  إليها  يتعرض  التي  املخاطر  فإن  َثمَّ 
التناقص.  آخذٌة في االزدياد ال 

وقالت فور: »يجب أن نحمي ما استثمرناه 
لعقوٍد لصالح األطفال، ال يتعلق األمر بالعودة 
فلن  اجلائحة.  قبل  األمور  عليه  كانت  ما  إلى 
يقبل األطفال أبًدا العودة إلى الوضع الطبيعي 
الوضع  ألن  اجلائحة؛  انتهاء  بعد  السابق 

الطبيعي لم يكن جيًدا مبا فيه الكفاية«. 

اآلثار الصحية لكوفيد -١9 على 
األطفال والشباب

يرى التقرير أن اآلثار الصحية طويلة األمد 
التي تترتب على إصابة األطفال بكوڤيد -19 

العودة  أبدًا  األطفال  يقبل  لن 
السابق  الطبيعي«  »الوضع  إىل 
»الوضع  ألن  الجائحة؛  انتهاء  بعد 
فيه  بما  جيدًا  يكن  لم  الطبيعي« 

ية. لكفا ا



اآلثار االجتماعية واالقتصادية
لكوفيد -١9 على األطفال 

يشير التقرير إلى أن جائحة كوڤيد -19 
كانت مدمرة للخدمات األساسية التي يعتمد 
جميع  يتأثر  لم  ولكن  األطفال،  ماليني  عليها 
انتشار  قبل  وحتى  النسبة،  بذات  األطفال 
في  عميقة  انقسامات  هناك  كانت  اجلائحة، 
العالج املقدم وكيفية احلصول على اخلدمات؛ 
والصحة  والتعليم  والتغذية  الصحة  مثل 

االجتماعية.  واحلماية  العقلية 
ويعتِبر التقرير أن األثر احلقيقي للجائحة 
احلكومي  والتمويل  االقتصادية  التنمية  على 
في  إال  يظهر  لن  االجتماعية  للقطاعات 
األزمات  أن  خاصة  املقبلة؛  والسنوات  األشهر 
كثيرًا ما تعقبها تخفيضات في امليزانية؛ مما 
الضرر  وُيلحق  املساواة  عدم  من  املزيد  يخلق 
باألطفال، كما أن عدم االستعداد للجائحة في 
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االجتماعية  آثارها  حدَّة  من  زاد  قد  ذاته  حد 
الهائلة.  واالقتصادية 

اآلثار  أصداء  أن  من  التقرير  ويحذر 
تتردد  سوف  اجلائحة  لهذه  االقتصادية 
حدة  دميومة  إلى  يؤدي  مما  قادمة؛  لسنوات 
ُيتوقع أن يصعد عدد األطفال  الفقر، وعاملًيا، 
الذين يعيشون في فقٍر متعدد اجلوانب، دون 
إمكانية احلصول على التعليم أو الصحة أو 
أو  الصحي  الصرف  أو  التغذية  أو  السكن 

املياه - بزيادة نسبتها 15%، أي 15٠ مليون 
 .٢٠٢٠ عام  منتصف  بحلول  إضافي  طفل 

إغالق املدارس 
ذروة  أن  إلى  اليونيسف  تقرير  يلفت 
نيسان/  أواخر  في  املدارس  إغالق  عمليات 
من  يقرب  ما  تعطيل  إلى  أدت   ،٢٠٢٠ أبريل 
9٠% من الطالب في جميع أنحاء العالم؛ مما 
ويدفع  طالب.  بليون   1,5 من  أكثر  على  أثر 
األطفال الفقراء الثمن األكبر، ولم يتمكن نحو 
التعليم  مليون طالب من احلصول على   46٣
على  يدل  مما  املدارس؛  إغالق  أثناء  ُبعد  عن 
لفترات  املدرسة  خارج  هم  الذين  األطفال  أن 
طويلة، والسيما الفتيات، أقل احتمااًل للعودة. 
كان   ،٢٠٢٠ نوفمبر  الثاني/  تشرين  وفي 
إغالق  من  يعانون  طالًبا   57٢,٣٢4,٠61 هناك 
املدارس؛ أي ما ميثل ٣٣% من مجموع الطالب 

يف  طفـل  مليون   ١٤٠ يعيش 
أسر فقرية يعـوزها املـال بسـبب 
طفل   7٠٠ ويموت   ،١9- كوفيد 
الناجمة  األمراض  بسبب  يوم  كل 
والصرف  املياه  خدمات  نقص  عن 

الصحية. والنظافة  الصحي 



تام  بإغالٍق  بلًدا  قيام ٣٠  املسجلني، وذلك مع 
ملدارسها. وعلى الرغم من تبني أكثر من %9٠ 
عن  التعلم  أشكال  من  شكاًل  احلكومات  من 
بعد، لتصل إلى 7٠% من أطفال املدارس؛ أي 
أكثر من مليار طفل عاملًيا، فإن نحو ٣٠% من 
أطفال املدارس في العالم إما ال تتوافر لديهم 
التقنية الالزمة للتعلُّم عن بعد في منازلهم أو 
وأعلى  بعد.  عن  التعلم  تغطيهم سياسات  ال 
إليهم  الوصول  الذين ال ميكن  لألطفال  معدل 

الكبرى.  أفريقيا جنوب الصحراء  هو في 

األطفال أكثر عرضة لإلصابة بالفريوس 
خارج املدرسة

تشهد بعض البلدان عودة اإلصابة بعدوى 
كوڤيد -19 من جديد؛ ولذلك فقد ُأثيرت مؤخرًا 
مناقشة حول ما إذا كان ينبغي إغالق املدارس 
تبني  اليونيسف،  تقرير  وبحسب  أخرى.  مرًة 
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األدلة أن الفوائد املطلقة إلبقاء املدارس مفتوحًة 
تفوق تكاليف إغالقها. فاألطفال ومدارسهم ال 
البلدان،  في  للجائحة  الرئيس  احملرك  يعدون 
ارتباط  أي  بلًدا   191 من  البيانات  ُتظهر  وال 
املدارس ومعدالت  إعادة فتح  متسق بني حالة 

اإلصابة بكوڤيد -19.  
عرضة  أكثر  األطفال  أن  التقرير  ويرى 
لإلصابة بالڤيروس خارج املدرسة، حيث يزداد 
إذا   19- بكوڤيد  كثيرًا  األطفال  إصابة  خطر 
املجتمع  في  للجائحة  َتفشٍّ  هناك  كان  ما 
احمللي. وفي الوقت نفسه، يؤدي إغالق املدارس 

حيث  األطفال،  على  للغاية  سلبية  نتائج  إلى 
يعرضهم إلى مخاطر متعددة، وكلما طال أمد 
كبيرة  خسائر  األطفال  عانى  املدارس،  إغالق 
آثار سلبية طويلة األمد، مبا  التعليم مع  في 

وصحتهم.  املستقبلي  دخلهم  ذلك  في 
ف  س ي ون ي ال و  دع ت ر  ري ق ت ال ام  ت خ ي 

و�ن

ة  اي م ح ل ت  س اط  ق ن ذات  ة  ط خ ع  وض إىل 

ة  ل اج ع راءات ال ج الإ ة ب م ائ ال، وإىل ق ف الأط

وًءا،  س ة  ح ائ ج ال ار  آث د  أش ن  م ف  ي ف خ ت ل ل

ة  اي م ح ك ل اش وذل ع ن الإ ة ل ي ل م ة ع ط وإىل خ

دة  دي ة ج رؤي ع  الآن ووض ل  ف ط ال وق  ق ح

ال  ف الأط ش  ي ع ي س ل.  ض أف ل  ب ق ت س م ل

وات  ن س ل ة  ح ائ ج ال ار  آث ع  م اب  ب ش وال

ال  ف ع إىل الأط م ت س ب أن ن ج ذا ي ة. ل ادم ق

ي 
�ت ال رارات  ق ال ي 

م �ن ه ك نُ�ث اب، وأن  ب ش وال

م.   ه ل ب ق ت س م دد  ح ت

خطة اليونيسف ذات النقاط الست لحماية أطفالنا

ن التقرير خطة النقاط الست حلماية أطفالنا، التي دعت إليها اليونيسف وتهدف إلعادة توحيد العالم  تضمَّ
حول قضية مشتركة: صحة ورفاه األجيال احلالية واملقبلة، والتحقيق الكامل ألهداف التنمية املستدامة واتفاقية 

حقوق الطفل. 
اء إىل:  ك �ث ات وال وم ك ح ف ال س ي ون ي و ال دع وت

1- ضمان التعليم جلميع األطفال وسد الفجوة الرقمية. 
٢- ضمان الوصول إلى اخلدمات الصحية والتغذوية، وجعل اللقاحات ميسورة التكلفة ومتاحة لكل طفل. 

٣- دعم وحماية الصحة العقلية لألطفال والشباب ووضع حدٍّ لإليذاء والعنف اجلنسي؛ وكذلك اإلهمال في مرحلة 
الطفولة. 

البيئي  التدهور  ومعاجلة  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  النظيفة  املياه  على  احلصول  فرص  زيادة   -4
املناخي.  ر  والتغيُّ

5- عكس منحى ارتفاع فقر األطفال وضمان حتقيق انتعاش شامل للجميع. 
6- مضاعفة اجلهود حلماية ودعم األطفال وأسرهم من القاطنني في أماكن تسودها النزاعات والكوارث والتهجير. 

يؤدي إغالق املدارس إىل نتائج 
األطفال،  على  للغاية  سلبية 
إلـى مخاطـر  حيـث يعرضهـم 

متعددة.
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املؤتمر السنوي الخامس
ملركز توثيق وبحوث أدب الطفل

»أدب الطفل ورؤية مصر ٢٠3٠«
عرض : إيمان بهي الدين

رئيسة حترير مجلة خطوة

عرض مؤتمرات وندوات

ة  ي وم ق ق ال ائ وث ب وال ت ك دار ال ة ل ام ع ة ال ئ ي ه ل ع ل اب ت ل ال ف ط وث أدب ال ح ق وب ي وث ز ت رك د م ق ع

اس  ن ورة إي ت دك ة ال اي ت رع ح رص ٢٠٣٠«، ت ة م ل ورؤي ف ط وان »أدب ال ن ع س ب ام خ وي ال ن س ره ال م ؤت م

ة  ئ ي ه ال س  ي رئ وىس  م د  م ح م ن  �ي ف ي ن ورة  ت دك ال ة  اس رئ وب ة،  رصي م ال ة  اف ق ث ال ر  وزي م  داي ال د  ب ع

ة  زي رك م دارة ال س الإ ي ادوس رئ ف ق ور أ�ش ت دك ة ال ان ة، وأم ي وم ق ق ال ائ وث ب وال ت ك دار ال ة ل ام ع ال

�ب ٢٠٢٠. م وف ن 1٨- 19 ن ة م �ت ف الل ال ك خ ة، وذل ئ ي ه ال ة ب ي م عل ز ال راك م ل ل



املستدامة. بالتنمية  وعالقته  األنيميشن  أفالم 
جاءت  واإلبداع  الطفل  أدب  عنوان  وحتت   
اجللسة العلمية الثالثة، وتضمنت موضوعات 
حول الطاقات اإلبداعية لألطفال في ضوء رؤية 
العربية،  واللغة  األطفال  وأدب    ،٢٠٣٠ مصر 
وأثره   ٢٠٣٠ مصر  رؤية  وفق  الرقمي  والتحول 
اإلبداع  بني  األطفال  وأدب  الطفل،  أدب  على 
لألطفال؟..  يكتبون  وملاذا  العصر،  وحتديات 
التراث  الطفل، واستلهام  لنقد أدب  نحو رؤية 

األطفال.  أدب  في 
وخصصت اجللسة الرابعة لتجارب وخبرات 
والواقع  التاريخ  بني  التفاعلية  القصص  حول 
املعزز، ثم اجللسة اخلامسة حول أدب الطفل 

في  »الروبوت«  موضوعات  وتناولت  واالبتكار، 
سرد اخليال العلمي للطفل، ودور أدب الطفل 
لدى  العلمي  والتفكير  االبتكار  تنمية  في 
املعاصر،  والواقع  التاريخ  من  مناذج  األطفال: 
أدب  في  واالبتكاري  العلمي  التفكير  وأمناط 
الطفل، وتوظيف أدب األطفال ابتكارًيا وفكرًيا 
وإبداعًيا في رؤية مصر ٢٠٣٠، وأدب األطفال 
شخصية  تشكيل  فى  البيئة  دور  وأهمية 
التربوية املتضمنة  ووجدان الطفل، واملضامني 
في بعض أدب األطفال القصصي واملسرحي: 
أمنوذًجا«. العادلي  »سعدية  حتليلية،  دراسة 

واستعرضت اجللسة السادسة محور أدب 
الطفل وحماية وتعزيز التراث، حيث مت خاللها 
تناول تبسيط التراث شعرًا لألطفال: »األمثال 
الشعبية أمنوذًجا«، وصورة الطفل في األمثال 
معاجلتها  كيفية  مغلوطة..  مفاهيم  الشعبية: 
أدبًيا.. في ضوء رؤية ٢٠٣٠، وتوظيف املوروث 
»جائزة  مسرحية  احلمار..  لصورة  الشعبي 
احلمار ألحمد سويلم أمنوذًجا«، وأدب الطفل 
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تضمن املؤمتر سبع جلسات، حيث ناقشت 
اجللسة األولى محور الصناعات الثقافية ألدب 
املسرح  حول  نقاشات  وتضمنت  ـل،  الطفـ
مجلتني مصريتني  تطوير  الشعري، وحتديات 
ومستجدات  التقليدية  الفنون  بني  لألطفال 
»نور«  مجلتا  االفتراضي..  الواقع  تكنولوجيا 
في  املسرحي  واإلخراج  أمنوذجني،  و»فارس« 
مسرح الطفل ودوره في بناء القدرات اإلبداعية 
اإللكترونية  األلعاب  وبدائل  ومدخالت  له، 

.٢٠٣٠ طفل  ومخرجات 
محور  الثانية  اجللسة  تناولت  حني  في 
إلى  وتطرقت  العلمي،  والتفكير  الطفل  أدب 
والتفكير  االبتكار  تنمية  بني  األطفال  كتب 
العلمي واإلعاقة، وقصص األطفال ودورها فى 
األطفال،  لدى  واإلبداع  التفكير  مهارات  تنمية 
العلمي  التفكير  تنمية  في  القصة  وتوظيف 
لدى األطفال وحل املشكالت.. »سلسلة البيت 
وأدب  منوذًجا«،  غنيم  هديل  للكاتبة  األخضر 
في  البيئي  والوعي  األزمات،  إدارة  في  الطفل 

الرقمي«  والتحول  الطفل  »أدب 
عنوان املؤتمر السنوي السادس 
ملركز توثيق وبحوث أدب الطفل 

للعام ٢٠٢١. 



الشعبية  احلكاية  التراث:  وتعزيز  وحماية 
املوجه  والتراث واألدب  للقيم،  لألطفال مصدرًا 
التراث في قصة »جذور فوق  تعزيز  لألطفال، 

بكر عزت. أبو  للكاتبة سماح  األرض« 
حول  دارت  فقد  السابعة،  اجللسة  أما 
املؤسسات  ومهارات  كفاءة  رفع  محور 
الثقافية والعاملني بها في مجال أدب الطفل، 
العامة  اإلدارة  مناقشة  عناصرها  وشملت 
في  واألدباء  الفنانني  ورعاية  والتفرغ  للمنح 
لدى  الوظيفي  والرضا  األطفال،  أدب  مجال 
مشرفي النشاط املسرحي فى مدارس التعليم 
والتربية  املدرسي،  املسرح  على  وأثره  العام؛ 
قصص  تعزيز  في  ودورها  للطفل  اإلعالمية 

الرقمي«،  والتحول  الطفل  »أدب  حول  الطفل 
واالهتمام بنشر كتب األطفال التي تستهدف 
نفوس  في  التاريخ  وتعزيز  التراث  صون 
األطفال، وعقد مائدة مستديرة حول نقد أدب 
رفع  تستهدف  تدريبية  برامج  وعقد  الطفل، 
الطفل  وأدب  ثقافة  مبنظومة  العاملني  كفاءة 

املصري. 
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األطفال  وأدب  الشعبي،  التراث  وحكايات 
لدراما  الرقمي  واإلنتاج  التعليمية،  واملنظومة 
العربية عبر املنصات  الناطقني بغير  األطفال 
عربية«. أسرة  يوميات  »مسلسل  اإللكترونية 
ورقة   ٣5 من  أكثر  تقدمي  املؤمتر  تضمن 
خبيرًا   45 من  أكثر  ومداخلة، مبشاركة  عمل 
من  الطفل  أدب  مجاالت  في  ومتخصًصا 
املؤمتر  ختام  في  أوصوا  والذيـن  ر،  ـ مصـ
عمل  ورش  إقامة  أبرزها:  من  توصيات،  بعدة 
رؤية  ضوء  في  للطفل  الثقافية  الصناعات 
مصر ٢٠٣٠ جتمع أدباء ومبدعي أدب الطفل 
وجميع املهتمني بثقافة الطفل، وتنظيم املؤمتر 
أدب  وبحوث  توثيق  ملركز  السادس  السنوي 

قام املؤتمر خالل فعالياته بتكريم الكاتبة فاطمة املعدول تقديرًا 
مصر  يف  الطفل  وأدب  ثقافة  مؤسسات  بناء  يف  لجهودها 

وعرفانًا بدورها امللموس يف الصناعات الثقافية لألطفال.



-  أال يزيد حجم املقال أو املادة العلمية على ست صفحات A4 )1200 – 1500 كلمة(.
-  أن تعتمد األصول العلمية املتعارف عليها في الكتابة للمواد املراد نشرها،

وبلغة عربية مبسطة.  
-  يفضل أن تدعم املقاالت املقدمة برسوم وأفكار توضيحية تسهم في تقريب

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

-  املجلة ال تنشر املوضوعات املقتبسة أو املستنسخة أو املنقولة من موضوعات منشورة على مواقع التواصل االجتماعي.
-  يحق للمجلة أن تطلب إجراء تعديالت شكلية أو شاملة على املواد املقدمة للنشر.

- املجلة غير مسئولة عن نشر كل ما يرد إليها، أو رده في حالة عدم قبوله.
ب املجلة بنشر مراجعات الكتب اجلديدة سواء باللغة العربية أو األجنبية؛ شريطة أال يتجاوز تاريخ صدورها ثالث  -  ترحِّ

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

ب املجلة باملناقشات العلمية ملا ينشر فيها أو في غيرها من احملافل العلمية واألكادميية )الندوات، املؤمترات،  -  ترحِّ
العمل....(. ورش 

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

ـ  يتم عرض جميع املوضوعات الواردة على الهيئة العلمية للمجلة.

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

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

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

 : ي
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