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املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة أُسـِّــسَ
بمبــادرة كريمــة مــن صاحــب الســمو امللكــي األمــر
طــال بــن عبــد العزيــز  ،رحمــه اهلل ،عــام .١٩٨٧
العر� للطفولة والتنمية
جميع حقوق الملكية محفوظة للمجلس
بي

افتتاحية العدد
مير العالم اليوم بأكبر أزمة إنسانية ب سبب تداعيات وتأثيرات جائحة كورونا صح ًي ا واقتصاد ًي ا واجتماع ًي ا
وتربو ًي ا ،تلك اجلائحة التي دخلت منعط ًف ا جدي ًدا بتعدد موجاتها وحت ُّوراتها ...إال أن األمل بدأ يبزغ من جديد بعودة
التوس ع في اللقاحات واالستمرار في اإلجراءات االحترازية ،واألهم هو التح ُّرك الدولي نحو
احلياة الطبيعية من خالل
ُّ
العمل من أجل إعادة بناء عالَم ما بعد كورونا ..عالم يعتمد على ُأ ُس س جديدة لعل أبرزها االعتماد على ال َّر ْق م نَة،

باعتبارها إحدى أدوات عصر الثورة الصناعية الرابعة ومجتمع املعرفة.

خاص مع األطفال الذين ميثلون امل ستقبل،
وبشكل
ومن هذا املنطلق ،وإقرا ًرا بأهمية الرقمنة في ع املنا اليوم،
ٍ
ّ

جاء ملف هذا العدد من مجلة خطوة (العدد  )42ليتناول موضوع «الطفل وال َّر ْق م نَة :فرص وحتديات» ..تلك الرقمنة
بشكل وآخر في تبادل املعلومات وإتاحة
فرص ا غير محدودة من التع ُّل م والتثقيف لألطفال ،وأسهمت
ٍ
التي قدمت ً

حتديات تنذر بكوارث صحية ونف سية وتربوية على
الفرصة للحوار واملشاركة ..إال إنها في الوقت ذاته أظهرت
ٍ
أطفالنا؛ ما لم تتحرك كل مؤس سات التنشئة من أجل تفاديها والبناء على فرصها ،وذلك لن يتأتَّى إال من خالل
تهيئة أطفالنا ومتكينهم لهذا العالَم القادم الذي يخصهم.
وتأكي ًدا على أهمية هذا املوضوع سي ستمر امللف في العدد القادم من مجلة خطوة (العدد )43؛ لنستعرض
من خالله أبعا ًدا وزوايا ونواحي أخرى ملوضوع الطفل والرقمنة.

جانب آخر ،يسعدنا أن يضم هذا العدد من املجلة إلى جانب امللف ،مجموع ًة من املقاالت واألنشطة
على
ٍ
محاولة لتقدمي خدمة علمية وعملية للقراء ،متطلعني أن تكون محل
والتجارب والعروض والقصة والشعر ،في
ٍ
استفادة.
في انتظار تعليقاتكم ومالحظاتكم من أجل العمل م ًع ا لتطوير مجلة خطوة؛ لتظل تقدم تلك اخلدمة العلمية
أساس ا لبناء وتشكيل شخصيته.
والعملية لكل العاملني واملتعاملني مع طفل هذه املرحلة العمرية املهمة ،التي متثل
ً
خ� وصالح الطفل.
دوما لما فيه ي
وفقنا هللا ً

أ.د .حسن البيالوي

ش
الم�ف العام عىل مجلة خطوة
«خطــوة» مجلــة علميــة تعنــى بمرحلــة الطفولــة املبكــرة (مــن ســن امليــاد  ٨ -ســنوات) ،تنشــر الفكــر
الرتبــوي املســتنري مــن وإىل املمارســن واملعنيــن بمرحلــة الطفولــة املبكــرة ،وتنمــي اتجاهــات إيجابيــة
لتنشــئة الطفــل يف الوطــن العربــي ،وفــق مقاربــة حقوقيــة تنمويــة يف ضــوء متطلبــات مجتمــع املعرفــة.

ف
تع� ض
بال�ورة عن رأي المجلة.
تع� الموضوعات المنشورة ي� المجلة عن آراء كاتبيها ،وال ب ِّ
ب ِّ

اللعب الرتبوي :نلعب ونتعلم
د .أحمد سوالم
باحث في شئون التربية والتعليم  -املغرب

حد قريب مجرد وسيلة ت ز
ل�جية
كان اللعب إىل ٍّ
وم عيق للتحصيل
(تقضية) الوقت ولالستئناسُ ،
الدراس حسب آ
للتعب� عن
الباء ،ووسيلة
ي
ي
أ
الروح الجماعية لدى الطفال ،إال أنه اليوم
يُ عد من البيداغوجيات النشيطة والمهمة ف ي�
نقل المعارف والمعلومات وتعليمها للصغار،

ليصبح بذلك أدا ًة من أدوات التع ُّل م ،تُضاف إىل
مزاياه وغاياته أ
النفس
الخرى المتمثلة ف ي� البناء
ي
والوجدا� والجسمي أ
ن
للطفال؛ ومن ث َ َّم ظهر ما يصطلح عليه باللعب ت
ال�بوي.
ي
فما اللعب؟ وماذا نعني باللعب التربوي؟ وما
أهدافه ومزاياه وغاياته؟ وإلى أي حد يع ُّد أدا ًة
ناجع ًة للتعلم؟ وما أنواع األلعاب التي ميكن
ُ
العراقيل التي
لغايات تربوية؟ وما
استثمارها
ٍ
تعترض إدماج اللعب في التعليم؟ وما ُس ُ
بل
جتاوزها؟
الجابة من خالل هذا المقال:
سنحاول إ
ً
أول :مفهوم اللعب واللعب الرتبوي
باحث
تتعدد وتتباين تعريفات اللعب من
ٍ
تخصص آلخر ،إال أنها تتقاطع
آلخر ومن
ٍ
في مجموعة من ال سمات واخلصائص ،ولن
نحاول اخلوض في ذلك ،وإمنا سنكتفي
4
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ببعضها .فقد ع َّرفه جود  Goodفي مؤلَّ فه
موج ه أو
«قاموس التربية» ،بكونه« :نشاط
َّ
غير موجه ،يقوم به األطفال بهدف حتقيق
املتعة والتسلية ،ويستغله الكبار عاد ًة ليسهم
في تنمية سلوكهم وشخصياتهم بأبعادها
املختلفة اجل سمية والوجدانية»  .في حني
اعتبره شاﭙلن  Chaplinبأنه« :نشاط ميارسه

الناس أفرا ًدا أو جماعات ،بقصد االستمتاع

ودون أي دافع» .أما ﭙـياﭽيه  Piagetفع َّرفه،
بكونه« :عملية مت ُّث ل تعمل على حتويل
املعلومات الواردة ،لتالئم حاجات الفرد.
فاللعب والتقليد واحملاكاة ،جزء ال يتجزأ من
عملية النماء العقلي والذكاء».

أما دوافع اللعب ،فهي غريزية وأساسية
وكامنة داخل الطفل ،فمن خالله يتعلم األشياء
ويكت سب الصداقات ،وكيفية التغلب على
مخاوفه وحل مشاكله ،وال سيطرة على مجريات
حياته .وقد خلص خصائصه« ،ﭙيتر جراي»
أستاذ علم النفس بجامعة بوسطن بالواليات
املتحدة األمريكية ،في النقاط اآلتية:
 اختيار وتنظيم ذاتي. تكون في اللعب ،الوسيلة أهم من الغاية. للعب قواعد ال متليها الضرورات املادية،ولكن تنبع من عقول الالعبني.
 اللعب نشاط خيالي غير مقيد بقواعدالعالم الواقعي اجلاد.

وخال
إطار
نشط ٍ
ذهني ٍ
 يعتمد اللعب على ٍٍّ
من الضغوط .
أما اللعب التربوي ،فهو» أي نوع من
املناف سة ،أو املناقشة ،أو حتى املباراة التي
ُت رى بني الطلبة الالعبني ،بنا ًء على شروط
وقوانني؛ من أجل الوصول إلى هدف معني،
وتتقرر نتائجها مبهارات عقلية أو ج سمية أو
حتى احلظ أحيانًا» .
ويجب توافر ثالثة ش�وط ت
ح� يصبح اللعب
تربويًا ،هي:
 ممارسته وفق قواعد محددة.محتوى تعليم ًيا معي ًنا.
 تضمينهً

عنرصي المتعة والتسلية.
 توافرَ

اللعب
الرتبوي
متعة
وتسلية
وتنمية

ثانياً :أهمية اللعب واللعب الرتبوي
ُي عد اللعب من العناصر املهمة املؤثرة في
بناء شخصية الطفل اجلسمية والنفسية
والوجدانية ،فهو أحد أهم الوسائل التي حتقق
التوازن النفسي للنمو الطبيعي للطفل؛ لكونه
ي ساعده على التخلص من التوترات الناجمة
عن الضغوطات والقيود املتعددة التي يفرضها
الوسط ،كما أنه أداة لصقل مواهب الطفل إذا
ما أح سن توجيهه؛ ملساعدته على اكتشاف
ذاته واآلخر والبيئة التي يعيش فيها ،وفي
ذلك يقول ﭙياﭼيه« :إن الطفل يتعلم وينمي
مداركه ومعارفه من خالل التفاعل مع األشياء
واألشخاص ،في ج ٍّو من احلرية والطمأنينة.
وليس هناك نشاط أق َدر من اللعب على توفير
مثل هذا املناخ ،الذي ي سبر التمثيل واملالءمة
األساسيني لعملية النماء والتك ُّي ف» .
ومهارات
كما ُي ك سب اللعب ،الطفل قي ًم ا
ٍ
ضروري ًة للنمو االجتماعي ال سليم ،كتع ُّل م
النظام ،وتعزز األلعاب اجلماعية انتماء الطفل
للمجموعة وتقدير املصلحة العامة ،وتقتل فيه

ال سلوكات ال سلبية كاألنانية والفردانية ،وتعرفه
بأمناط ال سلوك االجتماعي املالئمة لكل موقف.
وي سهم اللعب أخالق ًي ا ،في تعويد الطفل
على ال سلوكات اإليجابية :كالصدق ،واألمانة،
وضبط النفس ،واالجتهاد ،وتقدير اآلخر،
واحترا مبدأ االختالف ،واإلح ساس بشعور
اآلخرين.
فاللعب ،ليس إذن مجرد نشاط تقضية
الوقت فقط ،بل هو كذلك مصدر من مصادر
املعرفة والتعلم شريطة التوجيه السليم
للطفل ،من خالل ُح سن اختيار األلعاب
املناسبة له وحلاجاته الستغاللها في مجاالت
التربية والتعليم؛ ما يعطي للعب قيمة تربوية
تفيد الكبار على فهم عالم الصغار ،ما
يساعد على التنبؤ بسلوكياتهم في مواقف
مشابهة.
فعن طريق األلعاب ،ميكن للطفل أن يتعرف
إلى األدوات التي ي ستخدمها من حيث الوزن
واحلجم واللون والشكل ،ويتعرف كذلك إلى
قواعد اللعب وأنظمتها ما ُي ِّك نه من التعرف
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إلى بعض احلقائق
واخلصائص والصفات
لألشياء واألشخاص الذين
لهم عالقة بتلك اللعبة؛
ما ين ِّم ي لديه اجلوانب
واجلوانب
املعرفية
االجتماعية ،كالعمل في
إطار املجموعة والتعاون
مع األقران.
كما ي ساعد اللعب
التربوي على تقريب
املفاهيم وإدراك معاني
األشياء وتثبيت املعلومات وتنمية التفكير
اإلبداعي ،ف املعلومة املقدمة من خالل ُل عبة ال
ميكن للطفل نسيانها ،فالتعليم باللعب يكون
أكثر ثباتًا من غيره من أنواع التعلم.
ولأللعاب التربوية وظائف متعددة ،فهي
ُت ستخدم كأداة تربوية ت ساعد على التفاعل
اإليجابي للطفل مع ذاته واآلخرين ومحيطه
وبيئته ،كما ت ستعمل كوسائل و ُم عِ ينات
تعليمية لتقريب املفاهيم من األطفال،
باعتبارها أداة فعالة لتبسيط املعرفة العلمية
وحتويلها من إطارها املجرد إلى إطارها
الواقعي امللموس ،ناهيك عن وظيفتها
التواصلية فهي ُت ِّك ن األطفال من التواصل
ب َغ ِّ
ض النظر عن اختالفاتهم العمرية واللغوية
والثقافية ،كما ت ساعد األلعاب التربوية على
اكتشاف شخصية الطفل وما يعانيه من
اضطرابات؛ سواء أكانت نف سية أم عقلية أم
حركية.
ثالثا :األسس والقواعد الرتبوية للعب
الرتبوي
ينبني اللعب التربوي على العديد من
األسس والقواعد التربوية :منها ما يتعلق
باللعبة التربوية ،ومنها ما يتعلق ب املشرف
عليها .
6
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فبالنسبة إلى القواعد املتعلقة باللعبة،
ميكن إجمالها في ما يلي:
 حتديد األدوار في اللعبة الواحدة :يتمحتديد أدوار معينة لألفراد ذوي العالقة.
 وضع قواعد وقوانني للعبة :فاللعبةحتكمها قواعد وقوانني محددة سل ًف ا يجري
االتفاق عليها من قِ بل األفراد أو الالعبني،
ويجب أن تكون سهلة وواضحة وغير معقدة.
 حتديد الهدف من اللعبة بدقة أهدافمحددة.
 أن تكون اللعبة من بيئة املتعلم. أن تكون اللعبة مالئمة خلبرات وقدراتوميول املتعلمني.
توف� الجو المالئم للقيام باللعبة؛
ي
لضمان ارتياح الطفل لها وشعوره باالستقاللية
واحلرية في اللعب لضمان استمراريته فيه.
 اللغة :لكل لعبة مصطلحاتها أو قاموسهااخلاص بها والواجب تعلمه واستعماله ،مع
أنه وجبت اإلشارة إلى أن هناك ألعا ًب ا ال
للغة محددة ،والدليل على ذلك اشتراك
حتتاج ٍ
متنوعة
وثقافات
لغات
ٍ
مجتمعات مختلفة ذات ٍ
ٍ
مجموعة من األلعاب.
في
ٍ
 تحديد معيار النجاح :لكل لعبة معاييرجناح معينة أو قيمة معينة.
كما يجب توافر مجموعة من الشروط

اللعب الرتبوي
يبني العضالت
ويكسب القيم
واملهارات وينمي
االبتكار واإلبداع
في املُ ر ِّب ي أو املدرس القائم باللعبة؛ لضمان
جناحها وحتقيق املبتغى منها ،وقد حددها
الهنداوي في:
 إجراء دراسة لأللعاب املتوافرة في بيئةالتلميذ ،والتي ميكن استغاللها خلدمة أهداف
تربوية تتناسب مع قدرات الطفل واحتياجاته.
 ترتيب املجموعات وحتديد األدوار ،عنطريق التوجيه واإلرشاد.
 تقومي مدى فاعلية األلعاب في حتقيقاألهداف املرج َّوة منها.
رابعًا :ألعاب لغايات تربوية
تتعدد أنواع األلعاب التربوية ،تب ًع ا لشكلها
ومضمونها وطريقتها وللمواقف التعليمية
املتعددة واملتجددة داخل الفصل الدراسي،
والتي يتم استثمارها في التنشيط التربوي.
وهذا التنوع يعود إلى االختالف في امل ستويات
الدراسية وخصائص كل مرحلة عمرية ،وإلى
الظروف الثقافية واالجتماعية احمليطة بالطفل

خالصة

ت
إدماج اللعب ف ي� التعليم
تع�ض
َ
ٌ
مجموعة من العراقيل؛ خاصة ما
يتعلق بالفضاءات الدراسية المناسبة
ين
المدرس�
ال�امج الدراسية أو
أو ب
القادرين عىل استثمار اللعب ف ي�
ت
ال�بية ،فغالبيتهم يحتاجون إىل
تكوينات وتدريبات ت
ح� يستطيعوا
التدريس وفق بيداغوجيا اللعب .إال

حقل
جهة أخرى .وتصنيفها يختلف من ٍ
من ٍ
باحث آلخر ،فهناك من
معرفي آلخر ومن
ٍ
ٍّ
صنفها حسب نوعها إلى :ألعاب تلقائية،
وألعاب متثيلية ،وألعاب تركيبية ،وألعاب
فنية ،وألعاب ترويحية ورياضية ،وألعاب
ثقافية .وصنفتها ليلى كرم الدين ،إلى
ُل عب تنمي احلواس ولعب تنمي العضالت
ولعب تنمي املهارات االجتماعية ولعب تنمي
االبتكار  .وصنفها آخرون ح سب دورها إلى:
ألعاب األدوار أو احملاكاة التي تستهدف
تنمية اجلوانب العاطفية  -الوجدانية
والشعور بالغير ،واجلانب التخ ُّي لي التمثيلي
لدى الطفل ،وألعاب التنافس التي تستهدف
تنمية روح املناف سة اإليجابية ،ويتم عن طريق
احترام القواعد وا َ
خل ْص م ،وقد يتم في إطار
وضعية  -مسألة (مشكل) ،ومن خصائصه
إمكانات كثيرةٍ للحل
انفتاح الوضعية على
ٍ
مما ينمي الذكاء ،وقد تكون الوضعية ذات
حل واحد لكن بطرق متعددة ،أما اللعب
الرمزي فينمي اجلانب الرمزي الثقافي لدى
التلميذ ويستثمر في الرياضيات ،وتناسبه
الوضعيات املغلقة.
ومبا أن إدماج اللعب تربو ًي ا ،يع ُّد ناج ًع ا
في مراحل التعليم قبل املدرسي وفي املرحلة
االبتدائية ،نورد التصنيف املتداول لبعض

األلعاب التي ميكن استثمارها تربو ًي ا حتقي ًق ا
لشعار «نلعب ونتعلم» ،وهي كاآلتي:
الد َمى :مثل أدوات الصيد ،ال سيارات
ُّ
والقطارات ،العرائس ،أشكال احليوانات،
اآلالت ،أدوات الزينة… إلخ.
أ
اللعاب الحركية :مثل ألعاب الرمي والقذف،
التركيب ،ال سباق ،القفز ،التوازن والتأرجح،
اجلري ،ألعاب الكرة… إلخ .
ألعاب الذكاء :مثل الفوازير ،حل املشكالت،
الكلمات املتقاطعة… إلخ .
أ
اللعاب التمثيلية :مثل التمثيل امل سرحي،
لعب األدوار… إلخ.
ألعاب الغناء والرقص :النشيد التمثيلي،
تقليد األصوات ،األناشيد …،إلخ.
الدومي ُنو ،الثعابني وال ساللم،
ألعاب الحظُّ :
ألعاب التخمني… إلخ.
أ
واللعاب الثقافية :امل سابقات
القصص
الشعرية ،بطاقات التعبير… إلخ.
أ
اللعاب الشعبية :وهي ألعاب ترتبط بالبيئة
وتتوافق مع الغناء الشعبي ،مثل:
أ
اللعاب الورقية :وهي ألعاب تتم من خالل
استخدام الورق في ابتكار وعمل ألعاب ومناذج
وأشكال فنية مختلفة من الورق ،مثل( :سمكة
من الورق  -ضفدعة  -سلة للمهمالت من
الورق  -عصفورة متحركة وهكذا.) ....

أنه رغم ذلك ،نلمس الوعي المتنامي
بأهمية اللعب ف� ت
ال�بية وفوائده
ي
الكث�ة ما يتطلب ض�ورة التوسع �ف
ي
ي
ن
خصوصا ف ي� مدارس
تب� استخدامه؛
ً
ِّ ي
المدرس والمرحلة
التعليم ما قبل
ي
االبتدائية ،مع ض�ورة القيام بدورات
ين
للمدرس� والمدرسات لتدريبهم عىل
استخدام ت
اس�اتيـﭽية التع ُّلم باللعب

التفك� وطريقة دمجها مع
وتنمية
ي
المناهج الدراسية.
ناهيك ،عىل ض�ورة تحسيس
أ
وتوعية آ
والمهات بأهمية
الباء
اللعب كأسلوب تربوي ،حديث
يساعد عىل تحقيق نتائج وعالمات
جيدة ف� التحصيل الدراس أ
للطفال،
ي
ي
الحساس
ولما يُكسبه للطفل من إ
بالمسئولية وتنمية الحس النقدي
لديه ،وما أحوجنا للقيام بنقلة نوعية
ف ي� تعليمنا ،سواء عىل مستوى المنهج
أم طرائق التدريس أم نوعية التفاعل
ف
و� نظرنا
داخل الفصل
الدراس! ،ي
ي
عد اللعب ت
ال�بوي أهم الوسائل
يُ ُّ
لتحقيق ذلك.
العدد 2021 - 42
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كيف نعتني بمواهب أطفالنا؟
د .أمري السيد
باحث  -مصر

تُ ع رف ال
م
و
ه
ب
ة
ب أن ه ا ا
ال ف ط ر
ي غ ي� ال ط ب ي ع ي الس ت ع داد
ال
ال ذ
طفل مع
ق
د
ي يُ ب دي ه
را
ت
ٍ
اس ت ث ن ائ ي
ب ه ا دونً ا
ع
ن
غ
ة ف يتمتع
�
ي
ه ممن ه
خ ص ائ
ف ن ص ه؛ ل ُي ظ ه ر ب م و م ي� م ث ل
هبت
ف
ون أو
ه ب راع ة ي�
ن ح وه ا.

تعد فئة أ
ين
ين
المحيط�
الموهوب� من الفئات المعرضة للخطر إذا لم تجد الرعاية الكافية من
الطفال
ُّ
ن
والنفس فيكون
الشخص
تب� الجانب العلمي فقط للطفل ،وتنىس الجانب
ي
ي
بهم وتقبلهم ،فهناك أُ َس ي
كب� عليه لتحصيل أعىل العالمات أو الدرجات ،وإن أخفق التلميذ يبدأ التوبيخ واللوم أو ت
ح�
هناك ضغط ي
أ
ض
ت
ال� تبدأ مالحظاتها باكتشاف مواهب ابنها وتعمل عىل تلبية احتياجاته؛ ومن
ال�ب ،والرس الواعية هي ي
ثم تحرص عىل أن تنمي هذه المواهب مع الجانب العلمي؛ سواء ف� ن ز
الم�ل أم المدرسة بل والمجتمع.
ي
تُعرف املوهبة بأنها االستعداد الفطري
قدرات
غير الطبيعي الذي ُي بديه الطفل مع
ٍ
استثنائية يتمتع بها دونًا عن غيره ممن هم
في مثل خصائصه؛ ل ُي ظهر مبوهبته براعة في
فنون أو نحوها.
تعرف املوهبة بأنها مقدرة الفرد على
8
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مجال أو أكثر؛ فهي صفة تُظهر
االبتكار في
ٍ
استعداد الطفل عقل ًي ا وإبداع ًي ا واجتماع ًي ا
وانفعال ًي ا وفن ًي ا ،وهي قدرة فطرية موروثة غال ًب ا،
وقد تكون مرتبطة بالذكاء واالبتكار.
وتع ُّد فئة األطفال املوهوبني من الفئات
املعرضة للخطر إذا لم جتد الرعاية الكافية

من احمليطني بهم وتقبلهم وتلبي احتياجاتهم
املختلفة ،وتطوير طرق تعليمهم ومحاولة
إرشادهم وإرشاد احمليطني بهم نف س ًي ا نظ ًرا
للحالة الوجدانية االنتقالية التي متيزهم عن
العاديني.
ويجمع االجتاه احلديث في تعريف الطفل

عدد من املعايير ،وقد يكون
املوهوب على ٍ
ً
ممثل لذلك االجتاه احلديث،
التعريف التالي
وهو :أن الطفل املوهوب هو ذلك الفرد الذي
ُي ظهر أدا ًء ممي زًا مقارن ًة مع املجموعة العمرية
التي ينتمي إليها في واحدةٍ أو أكثر من
األبعاد التالية:
 القدرة العقلية العالية. القدرة اإلبداعية العالية. القدرة على املهارات املتميزة ك املهاراتالفنية أو الرياضية أو اللغوية ...إلخ.
 القدرة على املثابرة وااللتزام والقوةالدافعة العالية ،واملرونة ،واالستقاللية في
التفكير ك سمات شخصية وعقلية متيز
املوهوب عن غيره.
ومع تلك اخلصائص العقلية واجلسمانية
والوجدانية امللحوظة من جانب احمليطني به
لرعايته ظهرت بعض االعتقادات اخلاطئة

اكتشاف
مواهب
الطفل
وتنميتها
تبدأ مع
األسرة

حولها ،بالنسبة إلى
املوهوبني تلخصت في
ضعف النمو اجل سماني
والنحول .
ولكن الدراسات احلديثة
حول خصائص املوهوبني
اجل سمية تشير إلى عكس
ذلك ،بأنهم أكثر صح ًة

ً
وطول ووسام ًة وحيوي ًة وتفو ًق ا في التآزُر
ووزنًا
البصري واحلركي ،وأقل عرض ًة لألمراض
مقارن ًة مع األفراد الذين مياثلونهم في العمر
الزمني.
وليس من الضروري أن تنطبق تلك
اخلصائص على كل طفل موهوب ،إذ ال
بد أن نتوقع فرو ًق ا حتى بني املوهوبني في
خصائصهم اجلسمية.
أما بالنسبة إلى اخلصائص العقلية
فتع ُّد أكثر اخلصائص متيي زًا للموهوبني عن
العاديني؛ إذ تشير الدراسات احلديثة إلى
تفوق املوهوبني على العاديني الذين يتماثلون
كثير من مظاهر النمو
في العمر الزمني في ٍ
العقلي.
انتباه ا وح ًب ا الستطالع ما
فهم أكثر
ً
طرح ا لألسئلة التي تفوق في
حولهم ،وأكثر
ً
الغالب عمرهم الزمني ،وأكثر قدر ًة على القراءة
وقت مبكر ،وأكثر سرع ًة في حل
والكتابة في ٍ
املشكالت التعليمية ،وأكثر استجاب ًة لألسئلة
ً
حتصيل ،وأكثر تعبي ًرا
املطروحة عليهم وأكثر
عن أنف سهم ،وأكثر قدر ًة على النقد ،وأكثر
جناح ا في عمر مبكر ،وأكثر مشارك ًة في
ً
النشاطات التعليمية.
املسئولية األسرية
ليس من الضروري أن تنطبق تلك اخلصائص
على كل طفل موهوب ،إذ ال بد أن نتوقع فرو ًق ا
فردية بني املوهوبني في خصائصهم العقلية.
وفي اخلصائص الوجدانية تع ُّد فئة األطفال
املوهوبني في أشد احلاجة إلى الفهم من جانب
ً
وأيض ا من أنف سهم ومن العالم من
اآلخرين،
حولهم.
وتقع مهمة اكتشاف مواهب الطفل املبكرة
على بيئته املباشرة التي متثل والديه وأسرته
ألن الن سبة العظمى ملواهب
بالدرجة األولى ،ذلك َّ
األطفال تبرز في ال سنوات األولى من العمر؛ ما
يجعل امل سئولية األسرية في اكتشاف مواهبه

وتنميتها واستثمارها استثما ًرا سلي ًم ا ،أم ًرا
َع ظي ًم ا ومه ًم ا.
األمر الذي يتط لَّ ُب استحضا َر اإلرادة والوعي
والتبص ر ال َنّافذ؛ الستمطارِ ما
وتعزيز املراقبة
ُّ
ِ
سمات
يتم َتّع به الطفل أو ما ي َت ِّس م فيه من
ِ
ملجاالت
أي من ا
املوهبة واالبتكار والتم ُّي ز في ٍ ّ
ُ
ُ
حتمل أن يكون
الطفل أو ُي
التي يتف َّرد بها

موهو ًب ا فيها.
لذا؛ على األسرة أن تكون واعية في مالحظة
سلوك أبنائها ،فدورها مهم في التع ُّرف إلى
الطفل املوهوب ونوع موهبته؛ خاصة وأن اإلبداع
يأتي من النف سية امل ستقرة في بيئة مثيرة.
إن لألسرة دو ًرا كبي ًرا في بناء شخصية
التلميذ املوهوب ،فاألسرة هي النواة األساسية،
وتتأثر األسرة ب امل ستوى االقتصادي وم ستوى
الوعي والتعليم لدى ولي األمر  ،وإن لم تصلح
األسرة من طريقة تعاملها لن يكون هناك
تأثير قوي من املدرسة؛ فاألسرة هي األساس
األول في اكتشاف الطفل املوهوب .
ومهما وصل الطفل من مرحلة عمرية يبقى
تأثير األسرة في غاية األهمية ،ومن اخلطأ َّأل
يهتم األهل إال بالتفوق الدراسي والدرجات،
فعندما تالحظ األسرة أن الطفل ُي طر أسرته
بوابل من األسئلة احمليرة حول العديد من
ٍ
األمور ويصاحب من هم أكبر س نًا منه ،ويقرأ
قصص ا أعلى من م ستوى ِس ِّنه وغيرها من
ً
سلوكيات ،فعلى األسرة أن تنتبه أنها أمام
طفل موهوب؛ وبالتالي عليها أن ت سعى
بالبحث الستكشاف تلك املوهبة.
إن أهم خطوة لدعم موهبة الطفل هي
البدء مبمارسة تلك املوهبة من عمر صغير
ما بني سن  5-2سنوات ،وهذا ما أثبتته
الدراسات التي ُأجريت على العديد من املواهب
في املجاالت املختلفة؛ إذ أظهرت بدء الطفل
ممارسة موهبته وتطويرها منذ تلك ال سن،
حيث إن البداية املبكرة في تطوير املوهبة
تسمح للطفل مبا يأتي:
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التي تكشف بطبيعة احلال ما ميتلكون من
خصائص ومواهب يتف َّردون بها.
ويجب ُم جال سة األطفال أطول فترة ممكنة،
حيث إن مشاركة األطفال أفكارهم وحواراتهم
طويلة معهم ي ساعد على تكوين
وقضاء أوقات
ٍ
ِح ٍ ّس
لي ،ينتج عن كثرة احملادثات التي
ُ
تواص ّ
ُي جريها ِ
الط فل في الفترة التي يقضيها مع

 إيجاد بيئة داعمة ملوهبته ميكنه أن يتطورمن خاللها بعي ًدا عن أي ضغوطات.
 منح الطفل الثقة الالزمة ملمارسة موهبتهوتطويرها بعي ًدا عن أي مخاوف من شعوره
بأن موهبته غير مألوفة أو مرغوبة.
 زيادة فرصة جناح الطفل في امل ستقبلفي هذه املوهبة ،حيث أنه بدأ ب املمارسة في
كاف لتطوير
ِس نٍّ مبكرة وحصل على وقت ٍ
نفسه ومهاراته.
 اتباع تعليمات اخلبراء وتع ُّل مها لدعمموهبة الطفل ،ويجب احلرص على توفير
التعليمات الالزمة له من خبراء مختصني في
مجال موهبة الطفل.
وميكن احلصول على هذه اخلبرات
والتعليمات عن طريق متابعة بعض الدروس
اإللكترونية املصورة أو قراءة بعض الكتب
املختصة في نفس املجال؛ مما يتيح للطفل
تطوير موهبته وتع ُّل م أسرارها في وقت مبكر.
إن املمارسة الهادفة لتطوير موهبة ما
تتم دو ًم ا باحلرص
على التم ُّرن امل ستمر
اللعب أحد
والهادف
واملدروس
الطرق يف
لتطوير تلك املوهبة،
اكتشاف
والذي يكون باخلروج من
مواهب
منطقة الراحة والتمرن
األطفال
بني املوهوبني واملختصني
10
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في مجال تلك املوهبة ،والعمل بجد وبدافعية
لتجاوز التحديات والوصول للم ستوى املأمول
في هذه املوهبة.
ومن املهم توفير ما يحتاجه الطفل ملمارسة
موهبته من توافر الفرصة والدعم املناسب من
أهلهم؛ خاصة ما حتتاجه ممارسة مواهبهم
ملتطلبات وأدوات عديدة يجب توفيرها لهم،
كأدوات الرسم إن كانت موهبة الطفل في
الرسم ،أو األدوات املوسيقية إن كان ميل
الطفل للموسيقى واإليقاع ،وغيرها من املواهب
املختلفة.
كما تُستخدم طريقة اللعب في اكتشاف
مواهب األطفالِ من خالل تقييم قدراتهم
التواص ل ،وحل
مجاالت مختلفة ،مثل:
في
ٍ
ُ
َّ
والط القة الفكرية،
املشكالت ،والقيادة،
واالبتكار ،والتمثيل ،وقياس املهارات العقلية
العليا ،ويعكس اللعب مهارات الطفل ومنوه
املعرفي.
وميثل التقييم املبني على اللعب طريقة
قدرات ِ ّ
ِ
الط فل في متثيلِ
مم َّي ز ًة في تقييم
التفكير عالي امل ستوى؛ إذ تبرز شخصية
ِّ
الط فلِ
بانعكاسات تركيبية وبنائية تبرز في
ٍ
ِ
الفرضيات وصياغة
مواجهة املشكالت ووضع
األسئلة والتوصل إلى حلول ،ويصيغ األطفال
سيناريوهات خاصة بألعابهم وشخصيات
تلك األلعاب؛ مما يبرز أفهامهم ومهاراتهم

والديه وأسرته؛ ما ي سهم في تطوير املهارات
اللغوية للطفل وينمي قنواته ال َتّواصلية.
كما ينبغي حث األطفالِ على القراءة والتع ُّل م؛
إذ ت ساعد القراءة في مرحلة الطفولة على
تنمية إدراك الطفلِ وتوسيع مداركه واستثارة
فضوله على التعلم؛ ما يترتب عليه إنضاج
مواهبه ،وتفجير مكامنِ قدراته ،والكشف عن
خصائصه ومميزاته.
املسئولية املدرسية
بعد األسرة يأتي دور املدرسة في اكتشاف
املواهب لدى تالميذها وتوفير ما يناسب
مواهبهم من مناشط وبرامج تنمي هذه
املواهب ،فعلى املدرسة أن تعمل على أن يكون
معلموها من املوهوبني لي ستطيعوا التعامل
مع هذه الفئة.
إال أن هناك من املشاكل املوجودة في املدارس
َُ
ت ول دون اكتشاف موهبة الطفل أو التلميذ،
أهمها :أنه ال يوجد بها إخصائي رعاية
واكتشاف موهوبني ،وهذه مشكلة كبيرة ج ًدا
ورمبا يكون املعلم العادي ً
أيض ا ال يتقن ذلك،
وإن ُوجد من يهتم ب املوهبة في املدارس فإن
معظمهم لي سوا على دراية ببرامج اكتشاف
ورعاية املوهوبني.
حتتاج املدرسة إلى برامج لتدريب املعلمني
واإلخصائيني على أساليب اكتشاف املواهب
وبرامج العناية بها ،ومن املفترض في كل
مدرسة أن تتضمن ال سياسة الداخلية لها
برامج تدريب وتطوير ملهارات الكادر؛ وخاصة
االختصاصيني للتعامل مع التلميذ.

ومن املهم ً
أيض ا الكشف املبكر عن املوهوبني
في رياض األطفال وهو أمر مهم ج ًدا؛ وذلك
ألهمية مرحلة الروضة في منو الطفل.
ورغم أن اكتشاف املوهبة مهم فإن احملافظة
عليها وصقلها ومعاملة الطفل معاملة
إنسانية أهم .وكلما مت اكتشاف املوهوب
مبك ًرا استطعنا تطوير قدراته ،فكلنا نعلم أن
املوهبة قدرة أو استعداد فطري وبحاجة إلى
رعاية وتنمية مبكرة ،وفي حالة تقدمي اخلدمات
متأخرة نفقد  %50من إمكانات املوهوب.
ويجب عمل دورة للمعلمات واملعلمني عن

املعلم املؤهل
ضرورة
الكتشاف
وتنمية
مواهب
األطفال

ال سلوكية
ال سمات
الدالَّ ة على املوهبة،
الطاقم
وتوعية
واإلداري
التعليمي
للمدرسة بخصوص
برامج رعاية املوهوبني،
توافر
وضرورة

اإلخصائيني املؤهلني لتشخيص املوهوبني،
وهذا سوف ينعكس على جناح البرامج املقدمة
لهذه الفئة.
املسئولية املجتمعية
إن دور األسرة واملجتمع واملدرسة عبارة عن
سل سلة من احللقات تكمل بعضها وأي فراغ
فيها يؤدي إلى خلل؛ لذا يجب وضع احللول له
م سب ًق ا حتى تظل احللقات مرتبطة ببعضها،
وهذا يحتاج إلى جهد كبير من جميع اجلهات.
ف َس ْب ر غور النفس اإلنسانية صعب املنال
ولكن هذا األمر ال يعفي األسرة من الدور
املنوط بها… وتقدمي كل ما يلزم لتفوق
أبنائها… وال ننسى هنا دور الرفاق ومدى
تأثيرهم ،ومهما كانت األسرة حريصة ال
جانب من
بد من ظهور تقصير ما في
ٍ
اجلوانب.
واألسرة بشكل عام ال ت ستطيع رعاية
املوهوب وحدها إال بتعاون املدرسة ومشاركة
املجتمع… ف املوهوب بحاجة ملتخصص موهوب
يتل َّم س حاجته ..وال يتوافر ذلك في األسرة إال
ناد ًرا واملدرسة عاجزة عن ذلك ً
أيض ا (مناهج
ومعلمني وإدارة) ،وبشكل عام وبكل مرارة أقولها
إن مدارسنا طاردة ولي ست جاذبة ،والدليل
على ذلك أننا لو سألنا أي طالب :هل حتب

املدرسة؟ تكون اإلجابة
من الضروري
املعروفة ضم نًا %90ال.
نشر ثقافة
إن دور املجتمع
املوهبة
بقطاعاته املختلفة يعني
واإلبداع يف
أن يشارك اإلعالم املرئي
املجتمع
وامل سموع واملقروء في
ذلك ،من خالل مختصني
ضمن سل سلة من احللقات التلفزيونية واإلذاعية
واملقاالت الصحفية ،وهنا يجب تضافر جهود
وزارات التربية والثقافة واإلعالم مع وسائل
اإلعالم وقطاعات املجتمع املدني وحتى الوعظ
واإلرشاد واخلطب الدينية؛ مبعنى أن ننشر
ثقافة املوهبة واإلبداع في مجتمعاتنا لتبصير
األسر بخصائص وصفات الطفل املوهوب،
وبذلك نساعد األسر ونوجهها التوجيه ال سليم
للتعرف على أن ابنها موهوب؛ حتى ال يضخ
بطريقة جتعل من املادة العلمية
املعلومات
ٍ
والدرس ساحة حرب.
وال يوجد دور واضح ملؤس سات املجتمع
املدني في دعم املوهوبني ورعايتهم،
فمدير املدرسة الذي يبني عالقات ناجحة مع
مؤس سات املجتمع احمللي سي ساعد املوهوب
أن يفتح له آفا ًق ا في البحث وتطوير قدراته
ً
مجال كبي ًرا في االندماج
وصقلها؛ ألنه فتح له
في املجتمع احمللي ،بل سي ساعد املوهوب على
أن يدرك مشكالت مجتمعه ويكون له دور كبير
في ح لِّ ها.
إن العملية مشتركة بني األسرة واملدرسة
والوزارات وقطاعات املجتمع؛ ألن هذه الفئة
هي التي تقود  -إن أح س نَّا رعايتها  -تقدم
املجتمع ورفعته.
وكلنا أمل أن يكون لدينا بيئة تعليمية آمنة
وجاذبة ،ويبقى ال َك ُّم األكبر على املوهوب نف سه
ليشق طريقه في احلياة .إ ًذا فهي حلقات
متصلة تبدأ باألسرة واملدرسة واملجتمع
واملوهوب لتكوين موهبة ناضجة.
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قنابل موقوتة يف غذاء الطفل املعاصر
د .إيمان محمد أحمد
باحثة  -مصر

ت
ت
وال� أصبحت اليوم
الشك يحيـــط ببعض المــــواد ي
ال� ال يحتاجها الطفل ولو بجرعات ضئيلة ،ي
ف
ت
ً
ال� حددتها
متهمة
ي
بتدم� المخ وإصابته إذا ما زاد معدل امتصاصها ي� الجسم عن النسبة المقررة ي
أ
كس بات الطعم للغذاء
منظمة الصحة العالمية ،ناهيك عن أن البحاث الدولية أكدت خطورة ُم ِّ
كافة ً ،أ
ت
الم ص َّن ع وكذلك البطاطس (الشيبس) والعصائر المعلــبة ً
ال� تم حظر
ُ
وأيض ا الصباغ الصناعية ي
استعمالها ف� أغذية أ
الطفال عامة؛ إنها قنابل موقوتة عىل مائدة طعام الطفل تنتظر لحظة االنفجار،
ي
أ
والخطر أن هذه القنابل الموقوتة أصبحت جز ًءا من حياة الطفل اليومية.
القنبلة األوىل :معدن األلومنيوم
تتركز في معدن األلومنيوم ،فهو موجود في
كثير من األطعمة وكذلك في أدوات الطهي وفي
ٍ
املواد املضافة لألطعمة وفي عدد من مزيالت
ً
وأيض ا في مواد معاجلة مياه الشرب،
العرق
وقد أثبتت بعض الدراسات التي ُأجريت على
احليوانات أن دخول األلومنيوم إلى املعدة
وبشكل مستمر يؤدي إلى
ضعيفة
بجرعات
ٍ
ٍ
ٍ
تباطؤ األداء الذهني.
أهم وأشهر هذه الدراسات ُأجريت مؤخ ًرا
في بلـﭼيكا برئاسة البروفي سور «فيليـﭗ فان
دين بوش» خبير شيخوخة اجلهاز العصبي
بجامعة لوفان ،فعلى مدى  6شهور مت إعطاء
جرعات من األلومنيوم ..وبعد
فئران التجارب
ٍ
دراسة سلوكياتها تبني أنها تأخذ وق تًا
مضاع ًف ا عن الوقت الذي ت ستغرقه الفئران
التي لم تتناول األلومنيوم.
حيث أثبت تشريح الفئران األولى أن
12
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األلومنيوم في املخ تر َّك ز في القشرة املُخ َّي ة
وبعض األجزاء امل سئولة عن الذاكرة وحتديد
االجتاه وإدراك ما يحيط به ،وأشارت الدراسة
إلى أن املشاكل الذهنية التي ظهرت لدى الفئران
امل سممة باأللومنيوم ،مماثلة لالضطرابات التي
حتدث في الفئران كبار ال سن .وهذا يعني أن
عج ل بعملية الشيخوخة.
تراكم األلومنيوم ُي ِّ
من هنا بدأ الشك يحاصر هذا املعدن الذي
يلعب دو ًرا في ظهور االضطرابات العقلية
املماثلة ملرض األلزهامير ،أو فقدان الذاكرة

التدريجي الذي يؤدي إلى اجلنون ب سبب
ضمور املخ ،ويبقى أن يعرف األطباء هل
األلومنيوم م سئول عن ظهور هذه اإلصابات
في أماكن محددة ،أم أنه يتراكم فقط بني
ثنياتها فيؤدي بعد ذلك لتدهور وظائف املخ.
العدد املتزايد من املصابني هو سبب دراسة
واكتشاف أثر التركيزات العالية من األلومنيوم
في اجل سم ،وأثبتت عمليات التشريح التي
ُأجريت على األشخاص الذين يعانون هذا
ملرض ،أنه غال ًب ا ما توجد م ستويات مرتفعة
ا َ
غير
بشكل
رسالة تحذير
عادي من عنصر
في من تناول أطعمة
األلومنيوم
تسهم يف
الدماغ  -وخاصة
تدمري الخاليا
في منطقة قرن
آمون التي تلعب
واملخ واإلصابة
دو ًرا مه ًم ا في ذاكرة
باألمراض
ا لشخص .

الخطرية

ً
وأيض ا الشاى ،ومعظم
والسبانخ والع َدس
األلومنيوم املوجود في الطعام ينتج عن املواد
امللونة واملُ ر َّك بات التي تعتمد على زالل البيض.
ومؤخ ًرا نشرت مجلة أمريكية طبية حتقي ًق ا
عن وفاة طفلة في سن التاسعة ب سبب تدهور
وظائف املخ ..وثبت إنها تعرضت وهي داخل
هائلة من األلومنيوم بسبب
جلرعات
َر ِح م األم
ٍ
ٍ
تناول األم أثناء احلمل ألدوية احلموضة ،مبا
يوازى  15جرا ًم ا من هيدروك سيد األلومنيوم.
وفي سن التاسعة كان وزن مخ الطفلة يوازي
 650جرا ًم ا؛ أى نصف حجم املخ الطبيعي في
هذه املرحلة العمرية.
هذه الواقعة تؤكد نتائج الدراسة التي ُأجريت
في كلية صيدلة «بوردر» بفرنسا ،وأثبتت أن
األلومنيوم اخترق حاجز املشيمة وتر َّك ز في
ج سم اجلنني لدى فئران التجارب.
وحتذر دراسات أمريكية من أنه مبجرد دخول
األلومنيوم إلى اجل سم يتوزع على األنسجة
املختلفة بنسب متراوحة ،تقري ًب ا نصف الكمية
تتركز في العظام والربع في الرئة كما يصل
األلومنيوم إلى الدماغ عبر ال سائل الدماغي
الشوكي.

بدأ العلماء يدرسون و ُي جرون أبحاثهم على
كمية األلومنيوم التي يتعرض لها اجل سم
خاصة في ال سوائل والعصائر املعبأة في علب
األلومنيوم ،واحلد من استخدامهم ملضادات
احلموضة واألسبرين وغيره ،على أمل أن
يقلل ذلك من نسبة حدوث املرض ،ويرى بعض
الباحثني أن م ستويات األلومنيوم تتراكم في
الدماغ مسبب ًة تل ًف ا في خاليا املخ.
تف سير ذلك أن األلومنيوم وال سلي سيوم
يك ِّونان م ًع ا مر َّك ًب ا يتميز بضعف امتصاص
اجل سم له ،وعلى النقيض متثل درجة حموضة

ً
عامل خطي ًرا ،فكلما كان طعم املياه
املياه
حمض ًي ا زاد احتمال تدهور األداء الذهني؛
ألن الوسط احلمضى يزيد من قدرة األلومنيوم
على الذوبان في سمح له باختراق حاجز األمعاء
والوصول لبالزما الدم في ج سم اإلنسان؛ ومن
َث م إلى املخ.
وإذا كانت مياه الشرب ال متثل سوى  %5من
ن سبة األلومنيوم التي تدخل أمعاءنا ،فمعظم
األطعمة حتتوي وهي طازَجة على أقل من 5
م لِّ يجرامات لكل كيلوجرام ،وعلى رأسها القواقع
البحرية وبعض اخلضراوات مثل الريحان

القنبلة الثانية  :مكسبات الطعم
رمبا ُي صاب املرء بالغثيان ملجرد رؤية
شخص يشرب زي تًا .لكن هذا هو بالضبط
ما يحمله أحدث ملصق للتوعية التي أعدتها
جمعية القلب البريطانية ،حيث يحمل امللصق
صورة طفلة ال تتجاوز العاشرة من عمرها
وهي تتج َّرع زجاجة كاملة
أكياس
من زيت الطهى الذي
البطاطس
يتساقط على مالبسها.
مشبعة
ويحمل امللصق عبارة
بالزيوت
تقول« :ما يدخل في
الخطرة
صنع رقائق البطاطس
يدخل إلى جوف الطفل على الطفل
مباشرة» ،هذه الدراسة
العدد 2021 - 42
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التي أعدتها جمعية القلب البريطانية س َّب بت
الصدمة للماليني من البريطانيني.
وكشفت اجلمعية اخليرية التي ترعى أبحاث
أمراض القلب عن هذه الدراسة ،في إطار حملة
دعائية تهدف إلى التوعية مبخاطر التناول
املكثف لرقائق البطاطس «الشيبس» ،ذلك ألن
محتوى أكياس البطاطس املقلية له عواقب
صحية وخيمة على املدى الطويل.
فهى إلى جانب احتوائها كميات من نَشَ ا
البطاطس ،فإن األخطر هو تلك الزيوت التي
عالية،
تُستخدم في القلي بدرجات حرارةٍ
ٍ
محتوية كميات كبيرة من الدهون املشبعة التي
تترسب في األوعية الدموية
احرصوا
وتت سبب في أمراض
على أن
تصلب الشرايني وأمراض
يتناول
القلب .كل هذا إلى جانب
األطفال
كميات امللح واملواد احلافظة
الغذاء
التي لها تأثير سلبي على
الصحة العامة.
الصحي
اإلحصائيات
تشير
السليم
14

العدد 2021 - 42

إلى أن أكثر من نصف األطفال البريطانيني
اعتادوا على تناول كيس من رقائق البطاطس
كل يوم ،كما أن واح ًدا بني كل خم سة أطفال
يتناولون اثنني أو أكثر من أكياس الشيبس
يوم ًي ا ،وهو ما تقدر اجلمعية أنه يعادل جت ُّرع
ت سعة لترات من الزيت كل عام.
إذن فاألمر ال ميكن أن ينطوي على مبالغة،
حيث أن رقائق البطاطس لكي تأخذ الشكل
والطعم املطلوبني يجب أن حتتوي على كميات
كبيرة من الزيوت ،التي غال ًب ا ما تتحول إلى
دهون مشبعة بدرجة حرارة القلي العالية.
تقول اجلمعية إنها ترغب في أن تظهر
حقيقة تلك املواد املوجودة في هذه النوعية
من األطعمة؛ كي ت ساعد األطفال واآلباء على
االختيار ال سليم والصحي من الغذاء .وقد
أطلقت صيحة حتذير خطيرة تقول( :احذروا
كيس بطاطس الشيبس بطعم اللحوم
والشوربة املجففة واللحوم املُص نَّعة).
إذ جاءت هذه الصرخة من خالل بحث
علمي ب املؤمتر الدولي املشترك للجمعية

املصرية األملانية للعلوم البيولوﭽية ،الذي ُع قد
باجلامعة املصرية اليابانية باالشتراك مع
جامعة اإلسكندرية ..إذ أ َّك د البحث أن مادة
«أحادي صوديوم اجللوتاميت» املك سبة لطعم
اللحوم والتي تُضاف إلى هذه األغذية ،تت سبب
في فقدان الذاكرة وضمور خاليا املخ ،باإلضافة
إلى ما كان معرو ًف ا من قبل بخطورتها على
وظائف الك ِب د وال ُك لَ ى ،وزيادة نسبة ال سكر
والدهون في الدم!
وقد أفصح هذا البحث املهم عن أن معظم
دول العالم أوقفت استخدام هذه املادة بعد أن
اكتشفت خطورتها ،بينما ال زلنا نستخدمها
في وطننا العربي منذ أوائل الثمانينيات
وحتى اليوم ،رغم تأكيد الدوريات العلمية منذ
الثمانينيات على خطورة هذا ا ِمل لْح على أمخاخ
األطفال ،وأنه ي سبب فقدان الذاكرة وضمور
خاليا املخ ،وارتفاع نسبة الدهون في الدم
وخاص ًة امل سبب منها لتصلب الشرايني ،الذي
يؤدي مع تقدم ال سن إلى األزمات القلبية.
وقد طالَ ب املؤمتر بضرورة وقف استخدام

هذا امللح فو ًرا أو تقنينه؛ نظ ًرا ملا ي سببه
من اضطراب أكيد في وظائف الكبد والكلى
وارتفاع شديد في نسبة سكر الدم ،واإلصابة
بالعقم في اإلناث ،والتي ال تظهر لألسف إال
بعد سن البلوغ ..وبعد أن يكون قد أصبح من
الصعب عالجه.
يقول خبراء التغذية ..وأساتذة الصناعات
الغذائية وهيئة الرقابة على األغذية بوزارة
الصحة ،إن أول ما يحدث من خطورة عند
تناول املواد املضافة لألغذية  -وخاص ًة أغذية
األطفال  -هو أن تصل هذه املادة إلى املخ
ب سهولة كأي مادة مضافة .والالفت للنظر
ً
فعل أن هناك عدة أبحاث مت إجراؤها على
حيوانات التجارب أثبتت اآلثار الضارة لهذه
املادة على املخ؛ وبالتالي جاء التحذير بعدم
استخدامها في أغذية األطفال؛ خاص ًة وأن
النمط االستهالكي العربي يتميز باإلسراف
كثير من
في استخدامها ألنها تدخل في
ٍ
املنتجات؛ ولذا يجب ضرورة التعامل بحرص
مع أي أغذية حتتوي هذا املركب.

القنبلة الثالثة  :األصباغ بني املنح واملنع
في العصر احلديث توسعت استعماالت
األصباغ الصناعية في صناعة األغذية
اخلفيفة لألطفال واملشروبات بأنواعها واحللوى،
والـﭽيلى ،واملثلجات ،والزبد الصناعى ،وغيرها،
بل ي ستخدمها البعض وسيل ًة للغش في
تغطية بعض العيوب في منتجاتهم الغذائية،
إال أن التشريعات الغذائية حتظر استعمال ما
يثبت ضرره منها على الصحة.
وتتنوع األصباغ املستعملة في األغذية
فمنها الطبيعية ،ومصدرها بعض األنواع من
اململكة احليوانية أو النباتية أو املعدنية ،وأخرى
صناعية فقد جنحت الصناعات الكيميائية في
إنتاج األصباغ من قطرات الفحم.
وقد اجته اهتمام العلماء حدي ًث ا نحو دراسة
تأثيرات املواد املضافة إلى األغذية خاص ًة
في األصباغ الصناعية ،وبحثت تأثيراتها
على حيوانات التجارب ـ وإن كانت املقادير
امل ستعملة منها صغيرة ـ منذ دخولها
أج سامهم ،ثم امتصاصها إلى خروجها منها،

لكنها ت سببت في مشكالت أو اضطرابات
في سلوكها..
ومؤخ ًرا ر َّك زت األبحاث العلمية على األصباغ
احملضرة من مشتقات الفحم كأصباغ األزوت
والنفط ،وقد ُأوقف استخدام الكثير منها في
الصناعات الغذائية والدوائية ،واصطلح العلماء
على استعمال رموز متعارف عليها دول ًي ا على
املواد املضافة ـ كاألصباغ ـ في األغذية واألدوية
وغيرها.
ويحذر العلماء من أخطار استخدام املواد
َّ
الرض ع
امللونة في تصنيع أغذية األطفال
واألطفال صغار السن ،وتشجيع أطفال
املدارس وسواهم على استهالك األغذية
الطبيعية في مصدرها واالبتعاد عن تناول
األغذية اخلفيفة املضاف إليها األصباغ؛
وكذلك املشروبات واملثلجات امللونة (أيس
كرمي وخالفه)؛ ألن أج سامهم أكثر تأث ًرا بهذه
املركبات الكيميائية.
نش� إىل ض�ورة
لذا؛ فإننا من هنا ي
ت
المق�حات التالية:
تفعيل
 nحظر استعمال أ
الصباغ �ف
ي
أ
ض
للطفال
المستح�ات الغذائية
الرضع وصغار السن من أ
الطفال.
 nتفضيل استعمال أ
الصباغ ذات
النبا� ف� أ
ت
الغذية ً
بدل من
المصدر
ي
النوع الصناعي ،كالكركم (أصفر) ولون
ض
(أخ�)،
البنجر (أحمر) والكلوروفيل
وغ� ذلك.
ي
وأيض ا يجب عىل الدولة :
ً
 nوضع ش
ت�يعات جديدة عن نسبة
الشوائب المسموح بوجودها ف ي�
الصباغ المستعملة ف� أ
أ
الغذية.
ي
 nض�ورة إجراء دراسات عىل تفاعالت
الطفال أ
حساسية أ
للصباغ المستخدمة
الدوية أ
ف� أ
والغذية.
ي
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تعليم الطفل فن الخطابة
السفرية د .داليا سليمان
باحثة  -مصر

التحدث أمام جمهور أو مجموعة من الناس ف ي�
جـدا أن يتعلم الطـفل أســـلوب
ُّ
من المـهم ً
حدث ي ن
ً
عامــل من العوامل الجوهرية لنجاحه وتفوقه ف ي� الدراســة،
اجتماع ما ،فهذا يشـكل
مع� أو
ٍ
ٍ
ٍ
خصوص ا عندما يكون مدربً ا وقاد ًرا عىل الثقة بالنفس وعدم الخوف.
ثم ف ي� الحياة؛
ً
أ
أ
النسانية ،ومهما كان الوالدان
بوة أو المومة هي واحدة من أصعب الوظائف عىل إ
رسا أن ال َّ
ليس ً
س�تكبان أخطاء ف ي� تربية أبنائهما ،عن دون قصد ،حيث يجب عليهما تجنب بعض
حذريْ ِن ،فإنهما ي
السلوكيات الواضحة ،وليس م هم ا أن تُرتكب أ
الخطاء ،المهم أن نتعلم عدم تكرارها.
ُ ً
ت
ال� يوجهانها لطفلهما ،حول كيفية التعامل مع
قد يكون لدى أحد الوالدين أفضل النصائح ،ي
آ
الخرين ،لكن ليس من المنطق أن تقول البنك تعليماتك ببساطةَ ،د ْع هُ يجد نصيحتك ف ي� سلوكك.

ويريد اآلباء ما هو األفضل ألطفالهم ،لكنهم
في بعض األحيان قد يفقدون منظورهم حلقيقة
ما تعنيه كلمة «أفضل» بالنسبة إلى أطفالهم.
سواء أكان األمر يتعلق بالطموحات املهنية أم
األنشطة الرياضية أم التفاعالت االجتماعية،
ً
وبدل من ذلك ال بد أن يتركوا م ساح ًة ألطفالهم
ملعرفة رغباتهم اخلاصة.
من األهمية مبكان إعطاء األطفال م ساح ًة
أكبر لتحقيق االستقاللية عند الك َب ر ،فال نرسم
له احلدود في سن مبكرة؛ فهذا ي سبب له ولنا
اخلوف.
وعندما نرى الطفل يتجمد حني تكون كل
العيون مركزة عليه؛ خاصة إذا ُط لب منه الكالم
عن شيء أو اإلجابة عن سؤال أو الدخول في
حوار أمام الناس ،فإن هذا األمر ُي س َّم ى (رهاب
16
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الل سان) وهو أمر شائع عند األطفال والكبار،
ويقدر اخلبراء أن ما يصل إلى  %75من الناس
يشعرون بالقلق من التحدث في األماكن
العامة ،وألن الطفل في مرحلة التكوين والتعلم
أكثر من الكبي ر؛ لذا يقع على عاتق الوالدين
وطرق مختلفة لتأهيل أطفالهم
سلوك
اتخاذ
ٍ
ٍ
ً
ستقبل.
كي يكونوا متحدثني رائعني م
عاد ًة ما يكون التحدث أمام جمع من الناس
إحدى الصعوبات واملشكالت األساسية لدى

دع طفلك يجد

نصيحتك يف سلوكك

أغلبية األطفال؛ خاصة في بعض املواقف التي
يحتاج األمر فيها سماع الطفل وال ي ستطيع،
مما يؤثر بشكل سلبي ج ًدا على بعض
املواقف املهمة مثل شرح درس أو جملة وما
إلى ذلك ،وهذا ب سبب أنه ال يعرف ولم يتعلم
جمع من الناس.
كيف يتكلم أما َم ٍ
ففي هذه ال سن الصغيرة إذا لم يتمتع
ب املهارات في التحدث واإلقناع قد يكون من
الصعب تع ُّل م ذلك في الك َب ر ،فتعلم اإلقناع
ال سليم بثقة وثبات له مردود جيد ج ًدا في
بناء شخصية سو َّي ة للطفل ،حيث أن الصوت
املرجتف ً
مثل قد يكون له تأثير سلبي جـ ًدا
على مصداقية ما يقول.
إن استخدام هذا الفن في التواصل مع
جمهور من الناس هو أساسي ليتمكن الطفل

من إقناع اآلخر بوجهة نظره ،وبفكره ً
أيض ا
فاملتحدث الواثق ال يستند فقط على تقدمي
بشكل
احلجج والبراهني املنطقية وحسب ،بل
ٍ
أساس يرتكز على استخدام أسلوب ُم ش ِّوق
ٍ
وجذاب في احلديث ،أسلوب يشد اجلمهور
بكل انتباه ويجعله يستمتع باحلديث ويتفاعل
معه؛ وبالتالي يبدأ باإلح ساس بضرورة
بعمق في احتمال صواب ما يتم
التفكير
ٍ
مناقشته.
هناك الكثير من املواقف في حياة الطفل
يحتاج فيها إلى التحدث أمام أقرانه أو حتى
جمع من الناس ،منها امل سابقات واللقاءات ،أو
ناد ،وغيرها
إلقاء كلمة في حفلة مدرسية أو ٍ
من املواقف والظروف.
جمهور من الناس ،كما
إن التك ُّل م أمام
ٍ
ذكرنا ،هو أداة فاعلة وجبارة ت ساعد الطفل
على ك سب الكثير من املعجبني واحملبني الذين
يتأثرون بشخصيته الصغيرة ومبا يقدمه من
أفكار.

اكتساب مهارة الخطابة
إذا كان الوالدان أو املُ ر ُّب ون أو املعلمون
يعتقدون أن حت ُّدث الطفل أمام جمهور هو
عبارة عن موهبة بالفطرة ،فإن األمرُ ،
حل سن
احلظ ،ليس كذلك ،فمن خالل التدريب والتمرين
املتواصل ميكن للطفل بالفعل اكتساب هذه
املهارة.
إن تع ُّل م أو حت سني مهارات الطفل في
ً
سهل ،لكن
التحدث أمام اجلمهور أمر ليس
علينا البدء به ،إذا كنا نرغب أن يصبح الطفل
خطي ًب ا ُم ف َّو ًه ا أو مذي ًع ا مشهو ًرا في امل ستقبل،
أو متحد ًث ا ي ستمتع الناس ب سماع طريقته في
اإللقاء ،فعلينا أن نبدأ باستخدام الطرق ،التي

اكساب مهارات التحدث
واالقناع تسهم يف بناء
شخصية الطفل

تنفع مع جمهور صغير ،وليكن في إحدى
غرف املنزل ً
مثل ،ونتدرج بتعليم الطفل حتى
نصل إلى قاعة حفلة موسيقية.
فعلى أولياء األمور أن يقوموا بدعوة مجموعة
من األطفال ،من نفس عمر طفلهم رمبا من
العائلة أو األصدقاء ليكونوا جمهوره ،وذلك
للبدء بصقل مهاراته في العرض ،وأن جنعل
الطفل يتدرب على التحدث أمامهم ،ثم ن ستمع
إلى تعليقات زمالئه املشاركني ،الذين رمبا
يحضرون مع أولياء أمورهم.
سي ساعد هذا التمرين الطفل على الشعور
بالثقة أمام اجلمهور ،وحتديد نقاط ضعفه ،كما
علينا أن ندفعه ملشاركة أفكاره مع األطفال
اآلخرين ا َ
خل ُج ولني في اجلل سة ،وإذا امتألت
الغرفة بالغوغاء ،نقدم النصيحة اخلاصة
لألطفال احلاضرين حول كيفية احلفاظ على
هدوئهم أثناء التحدث في األماكن العامة.
هادئ
بصوت
وينبغي أن نقدم النصيحة
ٍ
ٍ
ومن دون صراخ أو صوت مرتفع ،فالصراخ
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ليس مفي ًدا أب ًدا .وقد يبدو ألولياء األمور أن رفع
الصوت ميكن أن ي ساعد األطفال في العودة
إلى رشدهم ،إال أنه «ي سبب القلق» لهم فقط،
وتت سع الفجوة بيننا وبينهم .
ويجب أن يتجمع األطفال بانتظام ،مرتني
في الشهر تقري ًب ا ،ساعة لكل تدريب ،فمن
األهمية مبكان أن يكون هناك ثالثة أو أربعة
أطفال ،على األقل ،حاضرين لضمان قدرتهم
في التم ُّرن على مخاطبة اجلمهور ،ولن يكون
االلتزام بالتوقيت أم ًرأ صعـ ًب ا ،إذ ميكن التنازل
عن مشوار غير ضروري ً
مثل ألجل الطفل.
قد يكون حت ُّس نه بطي ًئ ا في البداية ،ولكن
بعد ستة عروض تقدميية وهمية أو أكثر،
عال وواضح،
سنالحظ أنه يتحدث
ٍ
بصوت ٍ
ويقف بشكل م ستقيم ،ويقدم عمله بثقة.
بعالمات
ومن املهم ج ًدا مكافأة الطفل ،ولو
ٍ
إشارات معنوية غير حقيقية ،كأن نكافئهم
إو
ٍ
ً
مثل بنجمات ذهبية كلما حت سن م ستواه
وأداؤه في فن اخلطابة ،حيث أن كل طفل في
املجموعة له هدف من هذه املشاركة ،فنتعرف
18
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إلى أهدافه ،ونكافئه على الوصول إليها
بإعطائه النجوم الذهبية.
وقد ميكن أن يكون الهدف أي شيء بد ًءا
من قراءة خطاب من الذاكرة أو استكمال ستة
الحتفاالت مختلفة ،أو حتى
أساليب تقدميية
ٍ
تقليد شخصية إعالمية معروفة ،وما شابه
ذلك.
إن حصول الطفل على النجوم الذهبية
ووضعها في لوحة امللصقات في غرفته،
سيعزز شعوره بالفخر ويحفزه على مواصلة
تطوير مهارات التحدث والتجويد في تعلم فن
اخلطابة.
ً
أيض ا ميكن ألولياء األمور تصنيف
األطفال في إعالم مرئي أو سمعي؛ أى أن

النقد البناء
مهارة حياتية مهمة

يتم تصنفيهم ح سب املرئي وامل سموع منهم،
ويجب أن تتطلب كل مهمة جماعية هد ًف ا
واح ًدا على األقل بغرض توصيل رسالة مفيدة،
وبحيث ميكن لألطفال حتقيقه.
لذا؛ علينا أن نحدد قائمة األهداف لكل
خطاب ،مثل نوع العرض الذي ينبغي أن
يكون عليه ،وهدف الكالم ،ومحتوى العرض
التقدميي؛ وبالتالي تصنيف األطفال ،حسب
طريقة التقدمي سواء أكانت سمعية في اإلذاعة
أم مرئية على التلفزيون ،قبل تشكيل املجموعة.
النقد البنَّاء وفن الخطابة
كما علينا تعليم الطفل تقدمي النقد الب نَّاء
وتل ِّق يه فهو مهارة حياتية مهمة ،إال أنه قد
يؤدي في بعض األحيان إلى إيذاء املشاعر ،وقد
يصل األمر ألن يكون هذا النقد حجة متنع
الطفل التعلم من أخطائه الصغيرة؛ لذا يجب
بشكل
أن ندربه على تل ِّق ي النقد أو توجيهه
ٍ
وراق.
مهذب ٍ
ٍ
ينبغي ً
أيض ا تعليم األطفال هذا التدريب

وعبارات
املمتع على أن ينتقدوا
ٍ
باستخدام نبرةٍ
ِ
إيجابية ،مثل قول« :ماذا ميكنك أن تفعل
الح ًق ا»؟ ً
بدل من« :يجب عليك َّأل تفعل ذلك
مرة أخرى» ...ذ ِّك رهم بأن هذه االنتقادات هي
في احلقيقة اقتراحات ،تهدف إلى م ساعدة
بعضهم البعض أن يصبحوا متحدثني أفضل،
وليس مضايقة بعضهم البعض .كما ميكن
إعطاء التعليقات شفه ًي ا أو كتاب ًي ا ،مع األخذ
بعني باالعتبار أيهما ُي شعِ ر األطفال بالراحة
أكثر.
وميكن تدعيم الطفل وتعليمه االستخدام
اجليد للتكنولوﭽيا؛ حيث يتمتع األطفال
اليوم بتواصل شبه دائم إلى اإلنترنت؛ سواء
بالنسبة إلى الهواتف الذكية أم أجهزة
احلاسب احملمولة؛ لذا علينا أن نستفيد من
ذلك في تشجيع الطفل على استخدام أدواته
للتحضير لعروضه التقدميية بأن يبحث عبر
«مواقع البحث» ،ويشاهد مقاطع الـﭬيديو،
على اليوتيوب ،و ُي نشئ عروضـً ا تقدميية.
بهذا عندما يبدأ بالكالم يكون متدر ًب ا عليها،

من حيث اإللقاء وسرعة العرض ،وب املقابل هي
طريقة سهلة؛ ألنها قد حتتوي على إنفوجراف،
وصور وڤيديوهات ،توضح فكرته ،وت سهل على
اجلمهور استيعابها ،وبذلك نكون قد حققنا
الهدف وهو تعليم الطفل االستخدام اجليد
للتكنولوﭽيا لتحسني مهارات التحدث لديه.
من الضروري ً
أيض ا اجللوس مع الطفل،
ومشاهدة شخصية معروفة ،تلقي خطا ًب ا ،أو
برنامج ا لديه متابعة عالية
مذي ًع ا مرمو ًق ا يقدم
ً
من اجلمهور على شاشة التلفزيون ،أو حتى لو
سابقة ما ،أو
كان مقد ًم ا ي سأل األطفال في م
ٍ
يحاور إحدى الشخصيات العامة.
وينبغي أن نتحدث مع الطفل ع َّم ا تفعله
ال سماعات وما املفروض أن يكون مدى ارتفاع

التكنولوجيا ساهمت
يف تحسني مهارات
التحدث والخطابة

بشكل
صوتها؟ وهل هم ينطقون األحرف
ٍ
واضح؟ وكيف تبدو لغة ج سد املذيع وهو
يتكلم؟ فاالنتباه ميكن أن ي ساعد الطفل على
حتديد اخلطوط العريضة للتقدمي.
في التدريب ال تقاطع الطفل كل دقيقة ،فهذا
ُي ش تِّت انتباهه ،ميكن تدوين النقاط التي أخطأ
خصوص ا إذا ابتعد عن األهداف الرئي سة
فيها
ً
لعرضه التقدميي أو تلك النقاط التي أجاد
تقدميها ،في الصوت أو التعبير حيث يختلف
إن كان التقدمي لتعليق رياضي أو فني ً
مثل،
إشارات اتُّفق معه عليها ُم س َّب ًق ا؛
وميكن إرسال
ٍ
حتى ال نضايقه بقائمة ممتلئة من األخطاء.
بهذا سيصبح الطفل أكثر ثق ًة واعتما ًدا
على نفسه .وميتلك األدوات ،التي يحتاجها
للتواصل بوضوح مع الناس؛ سواء في امللعب،
أم في غرفة االجتماعات الح ًق ا عندما يكبر.
كما أن هذه الطريقة ،ستعلم األطفال فن
اإللقاء وفن ا َ
خل طا َب ة ،وسيصبح أطفالكم
دراية بعناصر العرض التقدميي
وأقرانهم على ٍ
قبل أن يقفوا أمام اجلمهور في امل ستقبل.
العدد 2021 - ٤٢
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مل ــف الع ــدد
«الطفل والرقمنة  ..فرص وتحديات»
تقديم امللف :إيمان بهي الدين

رئيسة التحرير
رئيس ا في احلياة اليومية ،ومعها تغيرت أساليب وأمناط احلياة على
أصبحت الوسائط الرقمية جز ًءا
ً
خاص على األطفال ،حتى صارت تلك الوسائط مالزمة لهم منذ تف تُّح عيونهم على العالم،
وبشكل
اجلميع،
ٍ
ّ
فأضحت تصقل جتاربهم وترسم أحالمهم وتشكل وجدانهم وأفكارهم ،وأصبح هذا الكائن الصغير أكثر
قدر ًة من الكبار على استيعاب هذا العالم ال َّر َق مي ومعايشته بكل أدواته ..عالم ال توجد فيه حواجز زمانية أو
مكانية .ومن هذه األهمية جاء اختيار موضوع «الطفل وال َّر ْق م نَة :حتديات وفرص» ليكون ملف هذا العدد ()24
من مجلة خطوة؛ وليقدم للقارئ عدة موضوعات ذات أبعاد وزوايا متنوعة ،وذلك على النحو التالي: :

 ) 1ركزت الباحثة ال سورية الدكتورة سناء الترزي في موضوعها بعنوان:

العر� ي ن
ب� الواقع والطموحات» على قضية أدب
«أدب الطفل الرقمي بعالمنا ب ي
الطفل وما حدث له من تط ُّور في ظل الرقمية ،وكيف ُأضيفت له عناصر

جديدة ممثلة في الصوت لتجذب الطفل مع باقي العناصر من الصور
قطعي إلى ضرورة االهتمام بالنشر
بشكل
عت
ٍ
والرسوم واحلركة واأللوان ،و َد ْ
ّ

الرقمي لألطفال ،مع التركيز على عنص َري اجلودة والتجديد ،مبا ُي سهم في
الوصول وجذب أكبر عدد ممكن من األطفال.
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 ) 2أما الدكتور ح سام سمير عمر أستاذ أصول تربية الطفل امل ساعد بجامعة
دمنهور ،فقد أشار في موضوعه «الرقمنة والطفل :المخاطر المحتملة وآليات

الحماية» إلى أن التحول الرقمي قد فرض نف سه على املجتمع بكل أطيافه،
مب نْ في ذلك الطفل الذي أصبح أسي ًرا لها ،وأحدثت فيه حت ُّوالت واضحة
َ
على م ستوى إدراكه وعالقاته وسلوكياته وتطلعاته امل ستقبلية ،وهو ما يعني
إمكانية حدوث مخاطر خاصة مع سوء أو اإلفراط في االستخدام؛ ألنه يعني
امل ساس ب سالمة الطفل وانتهاك خصوصيته ،والتي زادت مع ارتفاع معدالت
االستخدام في ظل جائحة كورونا ،وطالَ ب بتحقيق احلماية من خالل ُح ْز َم ة
عدد من اآلليات ،تؤكد في مجملها أهمي َة
من اإلرشادات التي تركز على ٍ

إكساب الطفل العادات واملهارات الرقمية بشكل إيجابي؛ ألننا لن نستطيع
أن ُن ِّن ب الطفل من التعامل مع هذا العالم الرقمي ووسائطه.

 )3أما موضوع «بيداغوجيا الفصل المقلوب ،مدخل لتفعيل التعليم عن بُعد»
للباحث التربوي الدكتور نبيل ال سعيدي بكلية علوم التربية باملغرب ،فقد
تط َّرق إلى تعريف الفصل املقلوب أو املعكوس ،الذي صار ميثل خيا ًرا
تربو ًي ا مه ًم ا في الوقت الراهن ،وفي ظل تداعيات جائحة كورونا؛ وذلك كونه

مقارب ًة تعتمد على التدريس املباشر عبر التقنيات احلديثة مثل الڤيديو ثم

التطبيق والتفاعل داخل الفصل املدرسي ،ومستطر ًدا في إبراز مزايا هذا
النمط من التعليم ،ومطال ًب ا بتطبيقه في إطار ال سعي نحو تطوير ال نُّظم
التعليمية.
 )4وبعنوان« :تحديات َر ْقم َنة التعليم  ...نحو صالح مجتمعي ت
مش�ك» جاء موضوع

الباحث أحمد عبد العليم الذي ركز على ُم ِ
عض لة رئي سة برزت في ظل
التغيرات املتالحقة ،وهى ماذا نريد كمجتمع من التعليم؟ لتأتي اإلجابة من
خالل التأكيد على أهمية االعتماد على التطور التكنولوﭼـي في التعليم
عن ُب عد ،مع اإلقرار في الوقت ذاته بأن املدرسة ستظل محور العملية
التعليمية ،وأن الهدف من التعليم ال ُب َّد وأن يكون دو ًم ا للصالح املشترك،
من خالل بناء اإلنسان وتنمية قدراته ومهاراته التي تتماشى مع مهارات
القرن احلادي والعشرين.
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أدب الطفل الرقمي بعاملنا العربي
بني الواقع والطموحات
د .سناء الرتزي
باحثة وكاتبة  -سورية

ش
المبا�
لتأث�ها
نظرا
ي
نالت تقنيات الثورة الرقمية الجديدة اهتمام المبدع؛ ً
ش
العر� ف ي� مجال الطفل
النسان اليوم .وقد عالج المبدع
وغ�
المبا� عىل حياة إ
ي
بي

تأث�ه ،بل والبحث
الم ع طَ ى الجديد ،من خالل رصد مالمحه
والتعب� عن مدى ي
ي
هذا ُ
النسان
عن التضاد والتناقض الذي يتجىل بهيمنة التقنية الجديدة وإنسانتها عىل إ
الذي ت
اخ�ع التقنية وابتكر آلياتها؛ ومن ث َ م أثرها عىل ثقافة الطفل.

تع ُّد الكتابــة للطفــل أحــد أكثــر أنــواع
األدب إثــار ًة لالهتمــام والبحــث ،وذلــك
ملــا تفرضــه مــن ضوابــط صارمــة
وحساســية عاليــة فــي مخاطبــة الفئــات
العمريــة الصغيــرة ،وفــي ع املنا العربــي
يعيــش أدب الطفــل واقعــً ا غيــر م ســتقر
وفــق مــا يــرى العاملــون فــي حقــل
الثقافــة؛ إذ ال يــزال االهتمــام ب املنتجــات
األدبيــة اخلاصــة بصغــار ال ســن محــدو ًدا
مقارنــ ًة بالعالــم الغربــي الرائــد فــي
هــذا امليــدان ،مــع وجــود اســتثناءات
قليلــة بيــن عــدد مــن الــدول العربيـة.
أضف إلى ذلك مدى التقدم امللموس في
أنحاء العالم املتقدم للنشر الرقمي اآلن
لألطفال؛ حيث وضح للجميع أن املعطيات
الرقمية اجلديدة باتت هي امل ستقبل ،وأن الطفل
22
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هو األمل في مالحقة العصر الرقمي اجلديد،
ُ
يخل من الرؤى املختلفة
وأن أدب الطفل لم
واملتعددة حول القراءة اإللكترونية وأثرها في
اإلبداع للطفل ،مثل ما هو لغيره.
لقد وجد النشر الرقمي طريقه إلى احملتوى
ملوج ه لألطفال الذين باتوا أكثر التصا ًق ا
ا َّ
بالتكنولوﭼيا احلديثة؛ األمر الذي دعا ناشرين
إلى ضرورة التوجه إلى هذا النوع من النشر
الذي يتميز مبحتواه التفاعلي .لذا تتجدد
الدعوة دائ ًم ا ل ُك تَّاب األطفال والناشرين إلى

الصورة والصوت عناصر
جديدة يف بناء العمل اإلبداعي
والفني الرقمي

جتديد أدواتهم ملالحقة تطورات العصر ،ال
سيما أن الكثير منهم يؤمن بأن النشر
الرقمي أكثر قدر ًة على االستمرارية مقارن ًة
بالنشر الورقي.
لقد أتاحت تكنولوﭼيا «الكمـﭙيوتر» دخول
فئات بشرية عريضة صغيرة ال سن ب سهولة
و ُي سر واقتحام عالم االستقبال الثقافي
اجلديد ،وهي تلك الفئات التي كانت مهمشة
في ال سابق ،وكما يجزم د .عبد الله الغذامي
ً
قائل:
«جاءت الصورة لتك سر ذلك احلاجز الثقافي
والتمييز الطبقي بني الفئات ،فوسعت من
دوائر االستقبال وشمل ذلك كل البشر
فتوسعت القاعدة الشعبية للثقافة وهذا دور
خطير حت َّق ق مع الصورة».
ثم يأتي الصوت ُم ِّ
عض ًدا للصورة في اللغة

ً
وسيط ا ُم ه ًم ا بني
الرقمية؛ حيث يع ُّد الصوت
اإلنسان والبيئة التي يعيش فيها الطفل ،وهو
عاد ًة يق سم إلى صوت مرتفع وآخر منخفض،
أو أصوات منفرة وأخرى محببة.
ملوسيقي شيڤر دراساته حول كون
وقد بدأ ا
ُّ
ً
مجال مه ًم ا في االتصال ،أو «االتصال
الصوت
الصوتي» .وتبعه في البحث «تروا» ،الذي خلص
إلى أهمية الصوت في كونه وسيل ًة لتبادل
املعلومات .وخلص إلى أنه عاد ًة يرجع الصوت
إلى ال سؤال :ما أو َم نْ؟ أي ال سؤال عن مصدر
الصوت ،إال أنه الحظ أن بيئة املُ ستق ِب ل ،ميكن
أن تتقبل أصواتًا رمبا حادة أو ُم ن ِّف رة ،مثل تلك
الص َّف ارة (الصوت احلاد) التي ت سبق تشغيل
َّ

اإلنترنت ،ومع ذلك ال يشعر امل ستمع بالنفور؛
ألنها تهيئ امل ستمع إلى الدخول في الشبكة
العنكبوتية.

التقنية الرقمية وأثرها
ً
إجمال ،ميكن اإلشارة إلى أن عناصر بناء
األعمال اإلبداعية والفنية« :الرسم واللون»،
«احلركة»« ،الكلمة» .باإلضافة إلى الصورة
والصوت ضمن املعطيات الرقمية ،كلها تلعب
دورها املتميز جمال ًي ا ومعرف ًي ا في حياة الطفل،
من خالل الكمـﭙيوتر أو وسيلة التقنية الرقمية
في التليفزيون والتليفون احملمول وغيره.
اجلديد أن تلك التقنية أبرزت الصورة
وجعلتها في املقدمة ،بينما أزاحت الكلمة إلى

النشر الرقمي هو
املستقبل واألكثر قدرة على
االستمرار

ا َّ
ملؤخ رة! وهو ما دعا البعض إلى دراسة تلك
املعطيات والبحث عن بالغة جديدة لها ،وهى
ما ُع رفت بالبالغة الرقمية ،وهو ما قالت به د.
عبير سالمة:
هي «فن اإلقناع في وسائل اإلعالم
اإللكترونية ،أو فن توجيه ُ
أنواع
امل ت َوى  -في ٍ
جديدة من اخلطاب ،كالبريد اإللكتروني،
صفحات املواقع ،ألعاب الڤيديو ،املُد َّونات،
والصور املع َّدلة لتناسب الوسط الذي ُي قدم
عبره (اإلنترنت) لألطفال .والبالغة هنا تهتم
بالعالقة بني الصورة والنص؛ حيث الصور
في البالغة املرئية تعبيرات عقلية عن املعني
الثقافي».
ويالحظ املتابع أن «الطفل» يوجد على
الشبكة ،ضمن مواقع ذات اهتمامات أخرى،
غير الطفل (غال ًب ا) منها مواقع املرأة ،املواقع
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الطبية ،مواقع تعليمية ،مواقع املجالت
والدوريات الورقية ،مواقع عقائدية ودينية ..ثم
بعض مواقع األلعاب والت سلية والتي غال ًب ا
ما تكون ضمن نشاطات أحد احملا ِّل الكبرى
لترويج بضائعها.
ف
لعل مجمل سلبيات تلك المواقع ي� مجملها:
 عدم االلتزام الدقيق بخصائص املرحلةالعمرية للطفل ،وحتى اآلن ال يوجد في املواقع
العربية ما يشير إلى املرحلة العمرية التي
تخاطبها .وكأن املوقع يرى وضع كل األطفال
في س لَّ ٍة واحدة.
 مخاطبة الطفل األنثى وال َّذ َك ر علىواحد من التناول؛ سواء في املوضوع أم
قدر
ٍ
ٍ
املعاجلة ،على الرغم من أهمية التمييز بني
خصوص ا بعد الثانية عشرة.
اجلنسني
ً
 تقدمي املفاهيم الغربية لألعمال املترجمةللطفل بشخصياته ،ومفاهيمه وكأنه
الشخصية النموذج الذي يجب على الطفل
االقتداء به ..فشاعت شخصيات «ال سوﭙر مان»،
«الرجل األخضر» ..وغيرهما بكل ما حتمله من
24

العدد 2021 - 24

مفاهيم أقل ما ُي قال فيها أنها في حاجة إلى
تدجني ومواءمة ،وتلك املواقع لم تختلف عن
بعض املجالت املترجمة للطفل ويتم تداولها في
األسواق.
 سهولة النشر  ،والرغبة في الوجود علىشج ع البعض على اقتحام
شبكة اإلنترنتَّ ،
حقيقية الحتياجات
دراسة
عالم الطفل ،دون
ٍ
ٍ
وعي بخصائص الطفل النفسية
الطفل ،وبال ٍ
والتربوية والسلوكية.
 أما عن مضامني املوضوعات التي تقدمللطفل ،فهي على شقني :إما البعد عن روح
الطفل في التناول مع تقدمي املعلومة قبل
التناول الفني ،أو االهتمام ب املعلومة البعيدة
دون القريبة ،ورمبا أنسب مثال على ذلك،
تناول وتقدمي الشرائع السماوية قبل االهتمام
بال سلوك الديني والداللة القيمية ،وهي التي
يحتاجها الطفل أكثر.
لذا؛ فالبدء في تصميم البرامج األدبية
والثقافية والتربوية والتعليمية للطفل ،يع ُّد
اخلطوة األعلى إلجناز تلك امل َه َّم ة ..مع ضرورة

توافر مل َم ح عام ومهم من خالل:
 أن يوفر للطفل املعلومة ،وإبراز ال سلوكالقومي والقيم العليا ،كل ذلك في إطار جذاب
وشائق ،معتم ًدا على مراعاة املرحلة العمرية
للطفل ،مع إعمال التفكير واالبتكار لدى
الطفل.
 كما أن توفير األسطوانات أو األقراصاإللكترونية و (الفالشات) بات شائ ًع ا ،وال يجب
إغفال أهميته كخامة وكوسيلة قادرة على
هائل من املعرفة.
احتوا ِء َك ٍّم ٍ
 أن تضم الفالشة أو األسطوانة على التتابعوالتوازي ،املادة اللغوية واملادة الفنية أو الرسوم
املُك ِّم لة التوضيحية .وقد وجد املختصون أن
األلوان «األصفر  -األحمر -األزرق» هي أهم
األلوان للطفل حتى سن التاسعة.
واضح ا وكبي ًرا.
 كما يجب أن يكون اخلطً
 ًأيض ا يجب أن تكون الرسوم مكملة
للمعنى ،بل وميكن االستغناء عن املفردات
الكثيرة ،مقابل التوضيح بالرسم مع
اجلمل القصيرة .هذا باإلضافة إلى إبراز

الصورة املقربة ،وإهمال اخللفية في الرسوم
التوضيحية ،وتوظيف تقنيات الكمـﭙيوتر في
إبراز الصورة من أكثر من جانب أو بأبعادها
ا لطبيعية .
إطار من
 استخدام التقنيات احلديثة في ٍاإلخراج الفني املالئم اجلذاب.
 ال ُب عد عن ال نُّصح واإلرشاد وبالعموم عناملباشرة وإصدار األوامر للطفل ،حتى يعتاد
الطفل على استنتاج احلقائق.
 أن تغلب روح الطفولة على املادة املنشورة(املالئمة ل سن الطفل وجنسه).
 تقدمي املادة الثقافية /العلمية /التعليميةإطار يحث الطفل على املشاركة ،وتأهيله
في ٍ
للتفكير واالبتكار ،بعي ًدا عن التلقني.
 أن يصبح التعامل مع جهاز الكمـﭙيوترومعطياته (في النهاية) لعبة بني ي َدي الطفل.
فوائد اإلبداع الجديد للطفل
لم يفقد الكتاب التقليدي مكانته (ولن!!) ،أما
القضية فهي ضرورة االستفادة من املُنج زَات
التقنية احلديثة ،فاإلرادة البشرية وحدها
هي القادرة على توجيه أي أنواع تكنولوﭼية

ت ستجد في ساحة املعرفة .وال خيار أمامنا إال
الهرولة نحو إجناز الطفل العربي القادر على
التعامل مع التقن َّي ات اجلديدة.
إن فوائد النشر الرقمي في أنه يحفز
األطفال على قراءة الكتب واملجالت التي
تهمهم؛ إذ يربطهم بالتطور العلمي واألجهزة
ً
وأيض ا يع ُّد أسلو ًب ا ذك ًي ا ملواجهة
احلديثة،
التحديات الرقمية والتكنولوﭼية اجلديدة عبر
تطويع الرقمية خلدمة الطفل؛ األمر الذي يعني
توطني التكنولوﭼيا مبفاهيم األجيال اجلديدة
واالهتمام بصناعة املعلومات كمورد ثقافي
مهم.
لذا من املهم ابتكار أساليب للوصول إلى
أوسع شريحة من األطفال ،عبر التركيز على
عنص َري اجلودة والتجديد؛ خاصة أن مضامني
موضوعات الطفل هي شكل من أشكال

من املهم تطويع الرقمية لخدمة
الطفل واالهتمام بصناعة
املعلومات كمورد ثقايف مهم

التعليم عن ُب عد التي توظف التقنيات احلديثة
لتسهيل عملية النهل املعرفي والثقافي؛ ولذا
فإن الكتب املوجهة للبراعم تع ُّد اخلطوة األولى
لتقومي ال سلوك.
ليس أمامنا إال التأكيد على أهمية وجود
الطفل /القارئ اجلديد للمعطيات الرقمية
«أدب ..ألعاب  ..كتب رقمية ..معارف
ومعلومات» ،وهو ما يلزم معه التعرف إلى
بعض الصطالحات ودالالتها اجلديدة مع
التقنية اجلديدة:
 إن للنشر اإللكتروني مميزات عدة للطفلالذي أصبح يعتمد على اجلهاز اللوحي
«اآلي باد» ،لكن بشرط أن ينجز وفق األصول
العاملية.
اآلن وبالنظر إلى الوسائط املعلوماتية
والتكنولوﭼية اجلديدة ،فال حيل َة لنا إال
االعتراف بأن أدب األطفال له محاوره وأهدافه
(التي يبدو أنه غير مخت لَف حولها) ،وكل ما
يقدم للطفل فهو في َج ْع َب ة «ثقافة الطفل»،
تلك التي تتضمن «العلم واملعرفة ،الثوابت
العقائدية الدينية ،العادات والتقاليد ،الفنون
األدبية والتشكيلية واملوسيقية واحلركية
والفنون الشعبية».
أليس «الكتاب اﻹلكتروني» اآلن في جملة
خصائصه ،يحمل مجمل ما ميكن أن ُي قال
و ُي كتب للطفل على أنه أدب ويزيد (حيث
الكتاب اإللكتروني يتضمن ،باإلضافة إلى
املضمون واحملتوى ،تلك املؤثرات الصوتية
والصورة املتحركة والتداخل بينها وفنون
التشكيل واإلخراج الفني وغيره)؟
لعله من املناسب أن يكون مصطلح «ثقافة
الطفل» أج َدى للحديث ونحن نقصد احلديث
عن «أدب الطفل»؛ نظ ًرا لتعدد املعارف
والوسائط واالحتياجات اجلديدة للطفل ،مبا
يتناسب ومرحلته ال سن َّي ة والبيئة الثقافية
اجلديدة في العالم كله.
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الرقمنة والطفل:
«املخاطر املحتملة وآليات الحماية»
د .حسام سمري عمر
أستاذ أصول تربية الطفل امل ساعد  -جامعة دمنهور  -مصر

ش
الع�ين ،أشار المفكر
ف ي� كتابه خُ ْد َع ة التكنولوچيا الذي صدر ف ي� مطلع القرن
الفرنس «چـاك أيلول» إىل أن «التكنولوچيا ليست بالطبع محايدة» ،كما أنه ال يمكن
ي

الحال هو العرص الرقمي بال منازع ،فجميعنا
إنكار حقيقة واضحة تؤكد أن العرص
ي
ف
ً
ضم هذا الواقع
يعيش حيا ًة
و� ِخ ِّ
كاملة أمام شاشات الحواسب والهواتف الذكية ،ي
إ ت ن
و� الذي ابتلع الواقع الحقيقي بت�ز قضية تربية الطفل بطريقة متوازنة،
اللك� ي

كواحدة من أبرز التحديات أمام الجميع.

ولقد فرضت التكنولوﭼيا والتحول الرقمي
نفسها على املجتمعات ،كما تغلغلت في كل
مناحي حياتنا ،وأصبح الغالبية العظمى من
األطفال يقضون وق تًا كبي ًرا خلف الشاشات
وعلى اإلنترنت؛ ومن َث َّم برزت العديد من
26
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القضايا واإلشكاليات املرتبطة بالطفل الذي
أصبح أسي ًرا لهذا العالم الرقمي؛ كما نتج
عن ذلك حتوالت واضحة في إدراك عقل الطفل
لألمور ،وانعكس بالتبعية على سلوكه وعالقاته
االجتماعية وتطلعاته املستقبلية.

واحلقيقة التي تبرز أمامنا اآلن هي أن
الستخدام التكنولوﭼيا بصورة مقننة نتائج
جيدة ،أما في الوضع احلالي وفي حالة عصر
الرقمنة فإن االعتدال غائب بصورة كبيرة؛ حيث
تشير بعض الدراسات احلديثة إلى أن الطفل

قد يقضي ما يقارب إحدى عشرة ساعة يوم ًي ا
م ستخد ًم ا احلواسب أو الهواتف الذكية ،وهو
نوع من الهوس املتصاعد ذي األضرار البالغة
على حياة األطفال ومنوهم.

تلك املخاطر فورية؛ ومن َث َّم يتحتم على األهل
وضع احلدود املناسبة لتعامل األطفال مع هذا
العالم املجنون؛ حلمايتهم نف س ًي ا وعاطف ًي ا
وفكر ًي ا واجتماع ًي ا.

الطفل الرقمي:
خطفت الرقمنة حياة األطفال بجميع
واضح ا عدم قدرة أولياء األمور
تفاصيلها ،وبدا
ً
على ال سيطرة على الصغار؛ حيث أن هذا
ساس ا بالقوة لدى
العالم االفتراضي أعطى إح ً
األطفال ،وثق ًة بالنفس ،وهو ما ينذر بظهور
جيل ُي طلق عليه «الطفل الرقمي» ،متعته
ً
منعزل
احلقيقية في هذا العالم الذي يبنيه
داخل األسرة ،وهو بذلك يصبح أكثر عرضة
للعديد من اآلثار اجلانبية للرقمنة.
وتأسي ًس ا على ما سبق ،يجد األهل
صعوبات في تنشئة األطفال وحمايتهم
ٍ
وتوعيتهم من مخاطر الرقمنة ،وقد ال تكون

املخاطر املحتملة:
على الرغم من توفير التقنيات الرقمية
فرص ا كبيرة للوصول إلى املعلومات واللعب
ً
وتنمية الهوايات واملهارات ،فإنها على اجلانب
اآلخر تت سم مبخاطر كبيرة محتملة؛ إذ
تعاظمت فرص تعرض األطفال ملخاطر ترتبط
ب سالمتهم الشخصية وخصوصياتهم أحيانًا،

العالم الرقمي أنتج تحوالت
واضحة يف إدراك الطفل
وسلوكه وعالقاته وتطلعاته
املستقبلية

وعلى سبيل املثال قد يتعرضون حملت ًوى
غير الئق من صور إباحية أو عنيفة أو مواد
عنصرية أو خطابات حتض على الكراهية،
كما قد يتعرضون ملواقع تروج ل سلوكيات
قد متثل إيذا ًء للنفس كما في بعض حاالت
االنتحار ،باإلضافة إلى التن ُّم ر والتح ُّرش
واالجتار باألطفال ،وقد يجد القراصنة
في األطفال ضالَّ تهم حيث ي سهل اختراق
ح ساباتهم ،والتعرف إلى ميولهم وهواياتهم
وأفكارهم من خالل منتديات األلعاب ووسائل
التواص ل االجتماعي غير احملمية ،وهو ما
ُ
يعرض األطفال ملخاطر كبيرة.
وتؤكد العديد من الدراسات احلديثة والتقارير
ذات الصلة تنامي تداعيات نف سية وبدنية على
األطفال نتيجة االستعمال املفرط لهذا العالم
االفتراضي؛ حيث يصبحون أكثر ُع رض ًة

للعزلة واالكتئاب والقلق وال سيطرة على طريقة
التفكير والتفاعل مع املجتمع احمليط بهم؛ ما
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ُي ع زِّز لديهم امليل للعدوان والعنف باعتبار أن
العديد من األلعاب اإللكترونية تعتمد على
التسلية واالستمتاع بالقتل والتدمير.
ويشير تقرير منظمة األمم املتحدة للطفولة
(اليونسيف) الصادر في دي سمبر عام 2017
بعنوان« ،حالة أطفال العالم لعام  2017األطفال
في عالم رقمي» ،يشير إلى عدم وجود طفل
آمن متا ًم ا من مخاطر ال َّر ْق م نَة ،وبشكل
عام ميكن حتديد مجموعة املخاطر التي قد
يواجهها األطفال كالتالي:
 .1مخاطر احملتوى :حيث يتعرض األطفال
حملتوى غير الئق ،ويشمل ذلك الصور اإلباحية
والعنيفة واملواد العنصرية والتمييزية ،وخطابات
الكراهية ،واملواقع التي تروج ل سلوكيات خطيرة
مثل إيذاء النفس واالنتحار.
 .2مخاطر االتصال :وتبرز في احلاالت التي
أنواع
يتواصل فيها األطفال مع آخرين في ٍ
من االتصال احملفوف باخلطر ،كاالتصال مع
28
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الكبار بهدف إغوائهم جنس ًي ا ،أو دفعهم نحو
التطرف أو إقناعهم بالتن ُّم ر باآلخرين.
تصرفات
 .3مخاطر ال سلوك :وتتضمن
ٍ
يقوم بها األطفال وما قد ينتج عنه من محتوى
م سيء ،مثل :كتابة مواد حتض على كراهية

اآلخر ،أو التحريض ،أو العنصرية ،أو نشر
صور ومواد إباحية ،مبا في ذلك خطر قيامهم
بإنتاج تلك املواد.
آليات الحماية من مخاطر الرقمنة:
ازدادت تلك املخاطر والتهديدات أثناء جائحة
كورونا ،فقد اعتبر االحتاد الدولي لالتصاالت
( )ITUأن خطر تعرض األطفال لتهديدات

زاد تعرض الطفل للرقمنة
يف ظل جائحة
كوفيد ١٩

كبير أثناء جائحة «كوڤيد
بشكل
قد ازداد
ٍ
ٍ
 ،»19كما أكدت وكالة إنفاذ القانون باالحتاد
األوروبي «يوروبول» حدوث ما يقارب  %5زياد ًة
في النشاط اإلجرامي عبر اإلنترنت ،من قِ بل
الذين ي سعون للحصول على مواد تتعلق
بإساءة معاملة األطفال ج سد ًي ا وجنس ًي ا،
فكيف ميكن حماية األطفال من تلك املخاطر
املمثلة؟ ،ميكن اتباع اإلرشادات التالية:
ً
أول :محو االمية الرقمية لألطفال :من خالل
تزويد األطفال في املؤس سات التعليمية بفرص

أطلقت شركة يوتيوب عام 2017

تطبيق  ،YouTube Kidsيتيح
للمستخدمني حتديد مجموعة
معينة من املقاطع التي ميكن
لألطفال مشاهدتها وفق رؤية
وثقافة األهل ،كما يعطي إمكانية
حذف مقاطع أو منع تص ُّف ح قنوات
بعينها .

ثان ًيا :االستخدام املعتدل
لإلنترنت :بحيث يتم تقليل
مدة بقاء األطفال أمام األجهزة
اإللكترونية؛ ومن َث َّم االستفادة
من وقت األطفال في بعض املواد
فرص ا ال
واأللعاب التي تعطي
ً
محدودة للتعلم واكت ساب
املهارات وتبادل اخلبرات.
ثالثا :استخدام املواقع
والتطبيقات اآلمنة :حيث
أطلقت شركة جوجل عام 2016
محر ًك ا باسم ()Kiddle
موج ًه ا لألطفال يتضمن فالتر
ِ
بحث آمنة ،كما
وخدمات
ٍ
تع ُّل م مهارات التقنيات التكنولوﭽـية ،والتوسع
في إنشاء املكتبات الرقمية لنشر القيم
واالجتاهات املرغوب فيها مجتمع ًي ا ،بحيث
تتشكل ثقافة رقمية ُت ِّك ن األطفال من احلفاظ
على سالمتهم في هذا العالم االفتراضي.

من املهم نشر ثقافة
رشيدة تمكن األطفال من
الحفاظ على سالمتهم

رابعا :األسوة احل سنة :حيث أن
ً
األطفال هم مرآة األهل؛ لذا يجب
على الوالدين واألهل أن يكونوا قدو ًة
حسن ًة فيما يتعلق باالستخدام
الرشيد لإلنترنت والهواتف الذكية،
كما يجب تخصيص وقت ميتنع
فيه جميع أفراد األسرة عن
االنخراط في هذا العالم الرقمي،
مع إعطاء األولوية لألنشطة العائلية
واحلوارات الب نَّاءة في العالم احلقيقي.
خامسا :تعزيز األمن الرقمي لألطفال :حيث
ً
يتعني على الوالدين توعية األطفال باالبتعاد
متا ًم ا عن إعطاء بياناتهم عبر اإلنترنت مبا
في ذلك االمتناع عن حتديد املوقع جغراف ًي ا،
وحتذيرهم من التحدث مع الغرباء وشرح
أساليب هؤالء النتحال شخصيات مزورة،
ومن املهم ً
أيض ا جعل األطفال ي ستخدمون
مفتوحة وليس في اخلفاء؛
بيئة
ٍ
أجهزتهم في ٍ
حتى ي سهل مراقبة ما يقومون به.

وختام ا ،يجب أن نسلم أنه ال يمكن
ً
أ
أبدا تج ُّن ب تعامل الطفال مع أدوات هذا
ً
أ
العرص الرقمي؛ لذا فإنه من الفضل غرس
العادات الرقمية الحسنة ،وهو أ
المر الذي
ينبغي أن يبدأ من سن مبكرة؛ وكذلك بناء
جرس من الثقة المتبادلة مع أ
الطفال،
ومساعدتهم ف ي� تطوير كيفية الحكم عىل
أ
التفك�
بشكل صحيح ،من خالل
المور
ي
ٍ
الب َّن اء وتطوير عادات رقمية مالئمة عىل
المدى البعيد.
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بيداغوجيا الفصل املقلوب
مدخل لتفعيل التعليم عن بـُعد
نبيل السعيدي
باحث في سلك الدكتوراه  -كلية علوم التربية  -املغرب

أ
ف
خ�ة ثورة رقمية هائلة ،وقد أحدثت هذه الثورة جملة من
لقد عرف العالم ي� العقود ال ي
ت
ال� طالت مختلف جوانب حياة المجتمع؛ سواء بنيته االقتصادية أم ت
ال�بوية أم
ي
التغي�ات ي
ش
ال�ء الذي جعل الدول تسعى نحو مواكبة هذا
ما يكتنفه من عالقات إنسانية  -مجتمعية .ي
ح� تكون قادرة عىل ولوج مجتمع المعرفة .وأبرز أ
التطور التكنولوچـي ت
البواب للدخول إىل هذا
المجتمع تتجىل ف ي� التعليم كقيمة ثابتة و َل ِب نة ض�ورية لبناء المجتمع المتقدم والمزدهر .وهذا
أ
ف�زت
ساع دة للنظمة التقليدية للتعليم والتعلم ،ب
ما جعل الدول تبحث عن أنظمة رديفة أو ُم ِ
تب� برامج التعليم عن بعد ُم سخِّ ر ًة تكنولوچيا المعلومات واالتصال الحديثة
مؤسسات حاولت نِّ ي
لتحقيق هذا الغرض.

غير أن هذا الدمج بقي محدو ًدا ولم يصل
لدرجة التعميم في أغلب البلدان العربية
ألسباب مختلفة ،رغم الدعوات العديدة بضرورة
ٍ
إصالح النظام التعليمي ،بجميع ُم دخَ الته
و ُم خ َرجاته وإعادة النظر في وظيفة املدرسة
ودورها وحتى مفهومها ،ومت الترويج للتعليم
كبديل للتعليم التقليدي.
عن ُب عد
ٍ
هذا النمط من التعليم ظهر قبل وباء
كورونا بعقود ،وبدأت العديد من الدول ت سير
في طريق َم ْأ َس س ِته ،لكن هذه الدول أسرعت
ا ُ
خل َط ى بعد جائحة كورونا ،التي أبرزت أهمية
تربوي استراتيـﭽـي
يار
التعليم عن ُب عد كخَ ٍ
ٍّ
وليس فقط نو ًع ا من الترف التربوي .وفي
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مواجهة هذا املوقف الطارئ ولضمان
االستمرارية البيداغوجية ،بدأت وزارات التربية
والتعليم في معظم دول العالم بتنويع البدائل
املمكنة ،ومحاولة تشجيع أساليب وآليات
جديدة للتعليم من أجل إنقاذ املوسم الدراسي
من جهة ،وضمان مواكبة املتعلمني وتت ُّب عهم
جهة
لدروسهم وإبعادهم عن التجمعات من ٍ
أخرى .وكانت الوسيلة األبرز هي تعويض

التعليم عن بعد خيار
تربوي اسرتاتيجي وليس
ترفاً تربوياً

نظام التعليم احلضوري بنظام التعليم عن
ُب عد؛ مما أتاح للمعلمني االتصال مبتعلميهم
وتقدمي الدروس واألنشطة التعليمية باالعتماد
(منص ات
على الوسائط اإللكترونية املتاحة
َّ
البث املباشر ،ومقاطع الڤيديو والفصول
التواص ل االجتماعي.)...
االفتراضية ،ومواقع
ُ
هذه الوضعية جعلت العديد من الباحثني
يعيدون طرح مجموعة من الت ساؤالت ،لعل
أبرزها :ما التعلي ُم عن ُب ْع د؟ وما جوانب
التكامل بينه وبني ببيداغوجيا الفصل املقلوب؟
وهل ميكن أن تكون بيداغوجيا الفصل املقلوب
ً
مدخل لتفعيل التع ُّل م عن بعد كخيار تربوي
استراتيـ ﭽ ـي؟

 -1التعليم عن بُعد:
 -1-1مفهوم التعليم عن بعد:
إن مقاربتنا لهذا املوضوع حتتاج ً
أول لتأطير
مفهومي ينطلق من حتديد مفهوم التعليم عن
ُب عد ،الذي تُعرفه منظمة اليونسكو باعتباره
عملية نقل املعرفة إلى املتعلم في موقع
إقامته أو عمله ً
بدل من انتقاله إلى املؤس سة
مبني على أساس إيصال
التعلیمیة ،وهو
ٌّ
املعرفة واملهارات واملواد التعلیمیة إلى املتعلم
عبر وسائط وأساليب تقنية مختلفة ،حيث
ً
منفصل عن املعلم
يكون املتعلم بعي ًدا أو
أو القائم على العملية التعلیمیة ،وتُستخدم
التكنولوﭽيا من أجل ملء الفجوة بین كل من
الطرفني مبا یحاكي االتصال الذي یحدث
وج ًه ا لوجه .إ ًذا ،التعليم عن بعد ما هو إال
تفاعالت تعليمية يكون فيها املعلم واملتعلم
منفصلني عن بعضهما البعض زمان ًي ا أو

مكان ًي ا أو كالهما م ًع ا.
ميكن القول أن التعليم عن ُب عد هو
مصطلح يشمل أساليب الدراسة كاف ًة وكل
املراحل التعليمية التي ال توظف اإلشراف
املباشر وامل ستمر من قِ بل املدرسني على
العملية التعليمية ،حيث ال يحضر املدرس مع
املتعلمني داخل قاعات الدراسة التقليدية ولكن
تخضع عملية التعليم هذه لتخطيط وتنظيم
وتوجيه من قِ بل مؤس سة تعليمية ومدرسني؛
وبالتالي ،فهو عبارة عن عمل َّي ة تقوم باألساس
على الفصل بني املتع لِّ م واملع لِّ م والكتاب في
بيئة التعليم ،ونقل هذا األخير من الفضاء

التعليم عن بعد ركيزة
أساسية من ركائز
بيداغوجيا الفصل املقلوب

املدرسي إلى بيئة متعددة ومنفصلة جغراف ًي ا،
وهو أسلوب حديث للتعليم أسهمت التطورات
كبير في اتساع رقعة
بشكل
التكنولوﭽية
ٍ
ٍ
توظيفه ع امل ًي ا.
 -2بيداغوجيا الفصل املقلوب /املعكوس:
 1-2تعريف بيداغوجيا الفصل المعكوس:
أبدع األستاذان :ﭼـوناثان بيرجمان وآرون
كمحاولة
سامز بيداغوجيا الفصل املعكوس،
ٍ
أول َّي ة حلل مجموعة من اإلشكاالت والصعوبات
التي يطرحها التعليم بشكله التقليدي.
حيث ُي ع ِّرفان بيداغوجيا الفصل املعكوس
بكونها مقاربة تعتمد التدريس املباشر من
خالل الڤيديو ،أو أية وسيلة أخرى ميكن أن
ي ستخدمها الطالب فرد ًي ا قبل مجيئهم إلى
غرفة الصف ..أي أن الصف املقلوب هو
باختصار :تدريس مباشر ُي َ
عط ى للفرد خارج
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الصف ،واستعمال استراتيـﭽـي أكثر للوقت
داخل غرفة الصف للعمل في مجموعات
والعناية الفردية.
في حني يرى عالم التربية املغربي الدكتور
أحمد أوزي أن الفصل الدراسي املعكوس،
كما يوحي بذلك اسمه ،يقلب قواعد الفصل
التقليدي .املبدأ هو وضع املفاهيم النظرية
حتت تصرف املتعلمني بوسائل مختلفة
(منصات ،ڤـيديو ،وثائق ،إلخ) ُي طلب منهم
تدوينها واالحتفاظ بها وممارستها مسب ًق ا.
وخالل اجلل سة وج ًه ا لوجه ،يقدم املعلم
أو املكون أو املرافق سل سل ًة من األنشطة
والوضعيات احملددة (العمل اجلماعي،
التدخالت الفردية ،األسئلة واألجوبة ،وما إلى
ذلك) .تهدف إلى تعميق األسس النظرية ،ودعم
املتعلمني وضمان فهمهم اجليد للموضوع .
بيداغوجيا الفصل املعكوس إ ًذا هي منوذج
بيداغوجي يروم استعمال وسائل التكنولوﭽيا
احلديثة ،حيث يقوم املُدرس بتهيئة الدرس
َبلي عن طريق مقاطع الڤيديو؛ ليقوم
ٍ
بشكل ق ّ
ِّ
باالط الع عليها من منازلهم عبر
املتعلمون
شبكة اإلنترنت بالهاتف الذكي أو الكمـﭙيوتر
32
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وذلك قبل الذهاب إلى املدرسة ،في حني
يخصص اجلزء األكبر من احلصص الدراسية
داخل الفصول إلجناز التطبيقات والتمارين
واملشاريع التربوية ،وهنا يتضح التقاطع مع
التع ُّل م عن ُب عد الذي يشكل ركيز ًة أساسي ًة من
ركائز بيداغوجيا الفصل املعكوس.
 3-2بيداغوجيا الفصل المعكوس
العالم
والتعليم عن بعد وتكنولوﭽيا إ
واالتصال ،عالقة تكامل؟
إن بيداغوجيا الفصل املعكوس تكمن
أهميتها في كونها تقدم إطا ًرا بيداغوج ًي ا
مل َ ْأ َس سة التعليم عن ُب عد ،وجعله ممارسة
تربوية َّ
مؤط رة نظر ًي ا وتطبيق ًي ا ،بحيث يصبح
التعليم عن بعد جز ًءا ال يتجزأ من املنظومة
التربوية ومقاربة بيداغوجية أصيلة ،وليس فقط
ً
حل مناسبات ًي ا في وقت احلاجة أو زمن األزمة

بيداغوجيا الفصل املقلوب
ستسهم يف مكافحة عدم
تكافؤ الفرص يف الفضاء
املدرسي

الذي يهدد التعليم احلضوري بشكله التقليدي.
وقد اكت سب التعليم عن بعد قوة أكبر وحاز
مشروعية بفضل تكنولوﭽيا اإلعالم واالتصال
وما عرفته من تطور وتقدم كبيرين وانتشار
في مختلف املجاالت مبا فيها املجال التربوي؛
الشيء الذي جعل من التعليم عن بعد الذي
كبير منه على هذه التقنيات
يعتمد في جزءٍ
ٍ
بالغ ملا يقدمه من
احلديثة ،يحظى
باهتمام ٍ
ٍ
وحلول على مجموعة من اإلشكاالت
إجابات
ٍ
ٍ
التربوية والبيداغوجية ،ويجعلنا نت ساءل عن
آليات تفعيله ومأس سته في التعليم النظامي.
لذلك ،تع ُّد بيداغوجيا الفصل املعكوس
اإلطار البيداغوجي األمثل لتفعيل التعليم
و َم ْأ َس سته عن بعد؛ كونها ت سمح بدمج
األدوات التكنولوﭼية الرقمية التي يستخدمها
املتعلمون على نطاق واسع في حياتهم اليومية
أقراص ا
الشخصية؛ سواء أكانت هواتف ذكية،
ً
أم حواسيب في العملية التعليمية التعلمية،
ومبا أن هذه الوسائل مألوفة لدى املتعلمني
فيسهل استخدامها وتوظيفها في التع ُّل م.
عل ًم ا أن بيداغوجيا الفصل املقلوب تقوم
على مبدأ الدروس في املنزل والتطبيقات
في الفصل الدراسي ،فإن أفضل وسيلة
تكنولوﭽية ميكن للمدرس االستعانة بها من
أجل تهييئ الدروس واملعارف والشروحات
ملتعلميه هي الڤيديو وذلك باعتباره وسيلة
شعبية ومحببة للمتعلمني؛ حيث اعتادوا
على مشاهدة الڤيديوهات مبختلف أنواعها
على مواقع التواصل االجتماعي وشبكة
اإلنترنت .باإلضافة إلى ذلك ،فإن الڤيديو
يشكل حالة قريبة من حالة الفصول الدراسية
التي يلعب فيها املعلم دو ًرا أساس ًي ا في
شرح وبناء التع ُّل مات ،وذلك باستخدام جداول
بيانية أو رسوم توضيحية .كما أن الدروس
امل سجلة ت سمح للمتعلمني الذين لم ي ستوعبوا
الشروحات النظرية جي ًدا في املرة األولى ،وتوفر
لهم إمكانية إعادة «عيش» جتربة الدرس مر ًة

أخرى ،من خالل قيام املتعلم مبراجعة أشرطة
متاح ا من
الڤيديو كما لو كان املعلم ال يزال
ً
أجل إعادة الشرح للمفاهيم املعرفية التي يجد
صعوبة في مالءمتها واستيعابها .كل ذلك
ي سمح لهم التع ُّل م وفق إيقاعهم اخلاص.
ً
فضل عن الدافعية واحلافزية للتعلم التي
هذا
يخلقها اإلعداد املُس َّب ق للدرس لدى املتعملني،
خالل حصص التمارين واألنشطة التطبيقية
سرح ا لها.
التي يكون الفصل الدراسي م ً
لذلك؛ فإن توظيف التكنولوﭽيا في سبيل
تفعيل بيداغوجيا الفصل املعكوس س ُي سهم
في مكافحة أوجه عدم تكافؤ الفرص في
الفضاء املدرسي ،من خالل تقدمي يد العون
وامل ساعدة البيداغوجية للمتعلمني الذين يعرفون
رات دراسية؛ خاصة وأن الكثير من هؤالء
تع ُّث ٍ
شخص ا
التالميذ ال يجدون دائ ًم ا إلى جانبهم
ً
متعل ًم ا ميكن أن يقدم لهم الدعم الالزم لتجاوز
صعوباتهم في فهم نص قرائي ،أو حل م سألة
رياضياتية أو إعادة شرح درس لغوي..
إن تفعيل بيداغوجيا الفصل املقلوب يغير
من النظرة التقليدية للمدرس باعتباره مالك
وج ه و ُم ي ِّس ر
املعرفة ،حيث أصبح مجرد ُم ِّ
و ُم ِّ
نش ط للعملية التعليمية التع ُّل مية ،ومواك ًب ا
للمتعلمني خالل سيرورة التعلم واالكت ساب
املعرفي واملهاري والوجداني ،ف املتعلم أضحى

ي ساهم في بناء تع ُّل ماته من خالل التعلم عن
دروس ا نظرية م سجلة عليه
بعد الذي يوفر له
ً
اكتسابها واستيعابها ،أما التعليم احلضوري
داخل الفصول الدراسية فقد حتول إلى فضاء
للتطبيق واالستثمار والتم ُّرن على الوضعيات
ترس خ املفاهيم املكتسبة.
التي ِّ
فلسفة بيداغوجيا الفصل املقلوب وهدفها
األس َم ى هو توفير أقصى ما ميكن من وقت؛
وذلك من أجل تخصيصه للمتعلمني الذي
يحتاجون إلى املواكبة واملصاحبة من طرف
األستاذ لتجاوز صعوباتهم وتعثراتهم؛ وهو
الشيء الذي يصعب حتقيقه باعتماد النمط
التقليدي للتدريس الذي يستهلك الهامش
األكبر من احليز الزمني املخصص للدراسة
في شرح الدروس النظرية ،دون إعطاء
األولوية واالهتمام والوقت الكافي للوضعيات
البيداغوجية العملية واألنشطة التطبيقية،
هذه الوضعية ميكن تالفيها من خالل العالقة
التكاملية بني بيداغوجيا الفصل املقلوب

الفصل املقلوب مقاربة
بيداغوجية للتوليف بني
املدرسة والتعليم عن بعد

والتعليم عن بعد ،وما توفره تكنولوﭽيا اإلعالم
واالتصال احلديثة من تقنيات جديدة.
على سبيل الختم:
ميكن القول أن بيداغوجيا الفصل املقلوب
قد أعادت قلب الفصول الدراسية لتعيدها
لوضعها الطبيعي ،حيث جعلت املراقي
املعرفية الب سيطة تُبنى عن بعد من خالل
مقاطع الڤيديو أو الوسائل التكنولوﭽية األخرى
التي ميكن أن يوظفها األستاذ لينقل املفاهيم
النظرية التي تستهدف تنمية قدرات التع ُّرف
والفهم لدى املتعلم ،في حني أعطت األولوية في
األقسام الدراسية لألنشطة التعليمية التع ُّل مية
ذات الطبيعة التطبيقية والعملية ،التي تركز
على ال سيرورات املعرفية عالية امل ستوى
كالتطبيق والتحليل والتركيب واإلبداع .وبذلك
تكون بيداغوجيا الفصل املعكوس من خالل
جمعها بني التعليم احلضوري ومنط التعليم عن
بعد قد أعادت األولوية للقدرات اإلدراكية األر َق ى؛
بيداغوجية
كمقاربة
ما جعلها تقدم نفسها
ٍ
ٍ
للتوليف بني املدرسة باعتبارها مؤسسة مركزية
ال بديل عنها كما برهنت جائحة كوڤيد ،19
وبني حاجتها إلى تطوير و َع ْص رنَة أساليبها
ومقارباتها البيداغوجية بأخرى مرنة ومبتكرة
ملواجهة الصدمات في احلاضر وامل ستقبل
العدد 2021 - 41

33

تحديات رقمنة التعليم
نحو صالح مجتمعي مشرتك
أحمد عبد العليم
باحث  -مصر

ً
تحول عمي ًق ا ،ويشغل التعليم عقل
يتغ� باستمرار ،وتخوض المجتمعات ف ي� كل مكان
العالم ي
تغي�ا محوريً ا ف� ت
ً
أشكال
ال�بية والتعليم ،ويستدعي
وفكر الجميع ،وهو ما يوجب أن يُ حدث
يً
ي
جديدة من ت
ً
جدا ف ي� ظل هذه
ال�بية والتعليم ،وتطرح المجتمعات المعارصة
أسئلة تبدو منطقية ً
ش
والع�ين؟
التغ�ات العالمية المتالحقة ،مفادها :ما نوع التعليم الذي نحتاجه للقرن الحادي
ي
وما مقاصد التعليم ف ي� سياق التحول المجتمعي الراهن؟ وكيف ينبغي تنظيم التعليم؟! .

فال َع ْومل َة ،وما يصاحبها من وسائل
االتصال ،وما يترتب عليها من انضغاط
فى الزمان ،واملكان  -التي تُخرج (الفرد) من
دائرته الضيقة إلى الدائرة الثقافية العاملية -
كبير فى تشكيل
بنصيب
أصبحت تسهم
ٍ
ٍ
وعي الطفل ،وبناء شخصيته ،وتضع الفرد
أمام مؤثرات عديدة ،قد يجد نف سه «مشت تًا»
أمامها ،إذا لم يتمكن من أن يضع لنف سه
آليات «تك ُّي ف»ُ ،ت ِّك نه من أن يحقق قد ًرا من
التوازن بني القوى ،واملؤثرات املتناقضة ،ومن
أن يكون قاد ًرا على أن يتق َّب ل الثقافات األخرى،
دائم على ُه و َّي ته
مع القدرة على احلفاظ
ٍ
بشكل ٍ
الشخصية ،وهويته الثقافية ،ومن تع ُّل م آليات
عالم تتعدد فيه الرؤى،
العيش املشترك ،فى ٍ
والغايات ،واألهداف.
34
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الرؤية :التنشئة من أجل صالح مجتمعي
مشرتك
وفي مصر تكمن معضلة التعليم في
ظل هذه التغيرات املتالحقة التي باتت تهدد

املعضلة يف ظل املتغريات
املتالحقة ماذا نريد من
التعليم؟

املجتمع ،وتضع حقوق األطفال في مواجهة
بعضها البعض ،في م سألة أساسية رغم
ب ساطتها ،محورية رغم تغييبها عن املشهد
املجتمعي ،إنها «الرؤية» تلك التي حتكم بني
اخلبراء عند اخلالف ،وحتدد الطريق بينما
تتش تَّت الصور وتتالحق في فوضى ،وهي
امل سئولة قط ًع ا عن الت ساؤل الرئيس /احملوري
حول :ما الذي نريده (املجتمع) من التعليم؟!
إنها الرؤية اإلنسانية التي تُدرك في التربية
والتعليم صا ً
حل ا مشتر ًك ا وأساس ًي ا ،وهو ما
يتضمن :أن ابتكار املعرفة ،واكت سابها ،وإقرار
صالحيتها ،واستعمالها أمور مشتركة جلميع
الناس ،كجزء من َم ْس ًع ى مجتمعي /جماعي.
وبينما يرى ُص نَّاع ومتخذو القرار أن
التكنولوﭼيا (رغم أهميتها) قادرة على حل

برأي غير مكتمل
معضلة التعليم ،ويتشبثون ٍ
بأن التعليم الرقمي ،والتعليم اإللكتروني،
والتع ُّل م عن بعد ،قادر على تأدية دور
املدرسة ،يؤكد اخلبراء على م سألتني مهمتني
ومحوريتني ،أوالهما :تتعلق بكون التكنولوﭼيا
رغم أهميتها بوصفها أداة م ساعدة ،غير
قادرة على االنفراد بالتعليم ،وحتقيق أهدافه؛
إذ كيف ميكن عبر التكنولوﭼيا  -على سبيل
املثال  -تطوير الذكاء العاطفي للطالب! وهو
أمر بالغ األهمية في بناء اإلنسان ،وكيف
التواص ل
ميكن للعملية التعليمية تنمية قدرات
ُ
االجتماعي عبر التكنولوﭼيا ،التي تعتمد في
صميمها على الفردانية واالنعزال؟!
وأما امل سألة الثانية ،فتؤكد على أن
املدرسة (رغم كل نواقصها) ال زالت متثل
محور العملية التعليمية ،ويؤكد هذا الرأي
و ُي ِّ
عض ده ُج ُّل األنظمة التعليمية التي تتصدر
تصنيفات األفضل على م ستوى العالم؛ إذ
يؤكد اخلبراء والتربويون أن الهدف الرئيس
من التعليم هو بناء اإلنسان ،وتنمية قدراته،

ومهاراته؛ وخاصة ما ُي طلق عليها في الوقت
الراهن «مهارات القرن احلادي والعشرين»:
مهارات التع ُّل م واالبتكار ،التفكير النقدي وحل
املشكالت ،والتواصل ،والتعاون ،والعمل في
فريق ،واإلبداع .مهارات محو األمية الرقمية
(محو األمية املعلوماتية ،محو األمية اإلعالمية،
محو أمية تكنولوﭼيا املعلومات واالتصاالت).
املهارات املهنية واحلياتية :املرونة ،والقدرة على
التك ُّي ف ،واملبادرة ،والتوجيه الذاتي ،والتفاعل
االجتماعي /الثقافي ،واإلنتاجية ،وامل ساءلة.
وهي أمور يتعلم أغلبها الفرد من خالل
التواجد في املدرسة ووسط الزمالء واألصدقاء.
وهنا تتجلى الصورة في شكلها الواقعي،
قضية «التنشئة» .وضرورة أن يتب نَّى املجتمع
رؤية محددة املعالم تؤكد ضرورة االنتقال من

املعلم البد وأن يكون ناقداً
ومبدعاً ومتجدداً وليس فقط
ناق ً
ال للمعلومات

االنشغال بتطوير التعليم ،بوصفه نقطة
محورية للنهوض ب املجتمع ،إلى االنشغال بـ
«التنشئة» بوصفها عملية اجتماعية متكامة
األبعاد ،ميكنها أن ُت دث قفزات نوعية في
عملية التطوير امل ستهدفة ،تقودها املدرسة
بوصفها املؤس سة االجتماعية القادرة على
قيادة عملية التطوير ،في سياق نظرة تكاملية
تدمج املؤس سات االجتماعية املختلفة املعنية
بالتنشئة داخل املجتمع املصري من مؤس سات
ثقافية ورياضية وتضامنية ...إلخ ،في إطار
عمل موحد ي ستهدف تنشئة الطفل املصري
وإعداده للم ستقبل عبر خارطة طريق متتلك
واضح ا من ناحية،
برنامج ا زمن ًي ا ،وتنفيذ ًي ا
ً
ً
وأدوات متابعة وتقييم ،تت سم بنفس الوضوح
ناحية أخرى ،وهو ما يعني قدرة املجتمع
من
ٍ
عبر مؤس ساته الرسمية ،واألهلية على متابعة
إطار من
عملية التطور واملشاركة فيها في ٍ
ُ
وامل اسب َّي ة ،والقدرة على تقييم
احلوكمة
عميق بأن
إميان
األثر ورصد اإلجناز ،في ظل
ٍ
ٍ
املواطنني هم املورد الرئيس للمجتمع في طريقه
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نحو التقدم والنهضة وبناء الدولة احلديثة،
واملواطنون املتعلمون هم عنصر األمان في
جناح أي بلد ،من خالل االستثمار في التعليم؛
لتعظيم قدرة املجتمع على مواجهة التحديات
وحل املشكالت ،وضرورة زيادة معدالت اإلنفاق
على مؤس سات تنشئة الطفل (مدارس -ثفافة
 إعالم… إلخ) .وهو ما يفرض على اجلميعأن ُي و ِل ي اهتما ًم ا كبي ًرا بـ «التنشئة» من
أجل العيش املشترك ،والصالح املجتمعي
املشترك ،على أساس من االحترام والت ساوي
في الكرامة ،وأن ت سهم التربية والتعليم في
إعادة نسج األبعاد االجتماعية ،واالقتصادية،
والبيئية للتنمية املستدامة.
واضح ا  -منذ فترةٍ ليست بالقليلة
لقد بات
ً
 أن املعلومات واملعارف وحدها لم متنع -ً
سافل أو
شخص ا من أن يصبح
يو ًم ا -
ً
36
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مجر ًم ا ،وبفضل النازية ،واألصولية اإلسالمية،
أدركنا بطرق عملية ،بأنه ميكن للمرء أن يكون
(متعل ًم ا) وينجرف ب سهولة وراء الكراهية،
والعنصرية ،والعنف .فأملانيا النازية كانت
البلد األكثر ثقاف ًة ومعرف ًة في العام (،)1930
وكانت تضم أفضل وأرقى نظام مدرسي في
ذلك الوقت ،ورغم ذلك فقد انخرطت مبحض
إرادتها في حرب بربرية دون أن يحرك واحد من
نخبتها املتعلمة ساك نًا .وهو األمر نف سه مع
األصولية اإلسالمية ،فزعيم َم ن يطلقون على
أنف سهم اجلهاديني «أسامة بن الدن» كان أي

من الضروري اكساب الطفل
مهارات القرن الحادي
والعشرين

ً
جاهل .بينما تؤكد
شخص ا
شيء إال أن يكون
ً
التقارير أن معظم قيادات هذه التنظيمات
كانوا من املهندسني ،واألطباء ،واحملاسبني.
بعض من البشر
وهو ما يؤكد أن
إكساب ٍ
َ
مهارات علمية «متجزئة» ومعلومات جزئية في
ٍ
علم بعينه (من خالل «تخصص جزئي» داخل
ٍ
«العلم الكلي» ،وتوزيع التخصصات؛ ومن َث م
«املهام» في إطار مقدار معني من «اإلجراءات»
التي ينبغي القيام بها في «تخصص بعينه»
في سياق عمل «آلي» للعقل ،ميكن أن يؤديه
أي فرد في ظل «تق سيم العمل» إلى أق سام
صغيرة ،حيث ينغلق العقل على ذاته تار ًك ا
خلفه كل ما يتعلق بـ «العلم الكلي» وبالعالم
في ظل حالة كاذبة من «املوضوعية» واحلياد
املطلق ،حيث متثل املوضوعية ضبا ًب ا معرف ًي ا
يتيح لهؤالء «احملايدين» تقطيع أوصال املعرفة
باطمئنان موضوعي ،وصرامة
وفصل ُع راها
ٍ
علمية «مزعومة» ،واختزال «املهام الذهنية»
إلى محض «عمليات فنية مجردة» حيث
معلومات عن العالم ،في إطار اهتمام
ميتلك
ٍ
«عملياتي» و»تقني») ال ميكن أن ينتج «مع نًى».
ومن َث َّم ال ميكن أن ُي نتج بش ًرا ،أو إبدا ًع ا ،بل
«آالت بشرية» رمبا تصبح خارج املعمل،
ينتج ٍ
أو اجلامعة ،أو املدرسة ،أو املصنع ،أداة غبية
متارس العنف ،والتطرف.
املعلم :املرشد الذي يصاحب الطالب يف
مغامرته العقلية
إن أفضل الطالب في مواد الفيزياء،
أو الرياضيات ...إلخ ،لي سوا أولئك الذين
يحفظون معادالتها ،وإمنا هم أولئك الذين
يدركون األسباب والعوامل التي أدت إلى
بلورة تلك املعادالت؛ أما إذا ما قام الدارسون
ُصب في
باستقبال محتوى املناهج التي ت ُّ
عقولهم باسم املعرفة بإذعان ،أصبحوا غير
قادرين على التفكير ،وازدادوا ً
ميل نحو التكرار
واالجترار .وقدرة املعلم األولى على التع ُّل م تكمن

في بحثه الد ُء وب عن الطريقة التي جتعله
متوح ًدا مع حب استطالع تالميذه ،وما يتوقون
إلى معرفته ،مغل ًف ا ذلك مبرونة ذهنية وتواضع
علمي ،فإعداد الفرد للتع ُّل م والدراسة هو في
صميمه نشاط ناقد ومبدع ومتجدد ،وال ميكن
إلنسان أن يدرس دراسة أصيلة إن لم يتخذ
ٍ
من النقد سبيألصا في دراسته أو قراءته،
واع ،وخبرة
فالقراءة هي عملية بحث وفهم ٍ
إبداعية حول الفهم والتواصل الشامل .إذ من
الضروري أن نأخذ في االعتبار االمتالك النقدي
لتكوين ذواتنا ،والذي يتشكل اجتماع ًي ا ليكون
قوة ناشطة واعية تتكلم وتقرأ وتكتب وهذا هو
املغزى الناقد للتدريس والتعلم.
إن أهمية ُه و َّي ة كل فرد م نَّا معل ًم ا ومتعل ًم ا
كأداة في املمارسة التعليمية م سألة واضحة،
كما تبدو أهمية وجودنا كمنتج للعالقة
املشحونة بالتوتر بني ما نرثه وما نكت سبه؛
وبالتالي ميثل املناخ العام الذي نعيش فيه
ً
عامل مه ًم ا في بناء عملية التعليم ،فالهوية
الثقافية للمعلم؛ وكذلك للمتعلم تلعب دو ًرا
مه ًم ا في بناء العالقات داخل املمارسة
التعليمية وتؤثر فيها ،فما بني احترام ثقافة
املتعلم وسياقه االجتماعي ،وبني الرغبة في
تغيير بعض العادات الثقافية غير املناسبة،

تعقيدات يجب أن توضع في عني االعتبار
ٌ
عند القيام بـ «عملية التدريس» التي ال ميكن
مبعزل عن ال سياق العام ،واخلبرات
أن تتم
ٍ
احلياتية للمتعلم ،ف املدرسة ال يجب أن تكون
مفتوحة دائ ًم ا على ال سياق الواقعي للطالب
بقدر من التواضع
فح سب ،بل عليها أن تت سم ٍ
في التعامل مع هذا ال سياق الواقعي للطالب.
إن العالقة بني املعلمني واملتعلمني عالقة
ُم ع َّق دة وأساسية وصعبة ،يجب أن تتم في
ُم ناخ من االحترام املتبادل ،وضرورة االت ساق

التنشئة البد أن تكون
للعيش املشرتك والصالح
املجتمعي

بني ما نقول وما نفعل ،والتي يجب أن
تتضمنها املمارسة التعليمية ،فأية مظاهر
تعبر عن تناقض بني ما يقوله املعلم وما يفعله
سيكون تأثيرها كبي ًرا؛ خاصة وأن األطفال
لديهم ح ساسية شديدة للمدرسني الذين
وج د املعلم نو ًع ا
يفعلون عكس ما يقولون ،وأن ُي ِ
من التعاقد الذي ال يجب أن يفتقد مع امله في
العالقة بني املعلم والطالب قائ ًم ا على االلتزام
امل ستمر بالعدل ،واحلرية ،واحلقوق الفردية،
والدفاع عن الضعفاء.
يقول «ﭙـاولو فريري» :نحن كائنات وراثية
ثقافية ،ونتيجة ألننا «مبرمجون للتعلم» نعيش
ونختبر ،ول سوف جند أنف سنا معرضني إلى
اخلبرات الناجمة عن العالقة بني ما نرثه
وما نكت سبه ،فنحن ل سنا الطبيعة وحدها،
كما أننا ل سنا من تشكيل الثقافة والتعليم
وإعمال الفكر فح سب ،وهكذا فإن النمو لدينا
هو خبرة تتأثر بالوراثة البيولوﭽية ،والظروف
النفسية والثقافية والتاريخ والتعليم والسياسة
واجلماليات واألخالق ،ومن خالل النمو في
تكامله يصبح ٌّ
كل م نَّا في حالة تناغم في
كينونته (مع أننا عاد ًة ما نفتقر إلى نزعة
الكفاح لتحقيق ذلك النمو املتكامل املتناغم
الذي ينبغي أن نطمح إلى بلوغه) ،مثلما
علينا أن نطمح إلى أن ننمو من ًوا سو ًي ا بدن ًي ا
مبا يشمله ذلك من النمو في جميع أعضاء
أج سامنا ،وأن ننمو عاطف ًي ا بصورة متزنة ،وأن
ننمو فكر ًي ا من خالل املشاركة في املمارسات
التعليمية كم ًي ا وكيف ًي ا ،من خالل ما تتيحه
طيب
بذوق
املؤسسات التعليمية ،وأن ننمو
ٍ
ٍ
حيال العالم الذي نعيش فيه ،وأن نطمح ً
أيض ا
إلى أن ننمو مع االحترام املتبادل؛ من أجل
التغلب على جميع العقبات التي ُ
حت ول دون
النمو املتكامل ملاليني البشر املنتشرين في
البقاع التي ينق سم إليها ع املنا.
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إىل كل أم وأب

العناية بأسنان طفلك
خالل السنوات األوىل من عمره
د .ياسر عرفات
طبيب وجراح الفم واألسنان  -مصر

تتغ� كل حياتنا ،ويتم ي ز
نور
أجمل فرحة ..هو يوم استقبالنا أطفالنا؛
ي
ترك�نا عىل المولود الذي َّ
ئ
تمتل
جميع ا ،الجميع مشاعرهم
حياتنا  ..تدق الفرحة البيت ،يدخل النسيم العليل إىل حياتنا
ً
الم خصوص ـ ا تتبدل حياتها كلها من الجسد إىل المشاعر ..خصوص ا ف� الشهور أ
بالبهجة ..لكن أ
الوىل..
ً
ً ي
وينصب كل اهتمامها عىل حياة طفلها من الرضاعة لل َه ْدهَ دة ...إلخ.
ُّ
أ
الخ�ة والمعلومات
وهنا نحن نوجه رسالة ..االهتمام بأسنان طفلك،
فكث� من المهات يفتقدن ب
يٌ
نموها؛ منها تنظيف أسنان الطفل خالل ت
ف�ة الرضاعة،
الكافية للتعامل مع أسنان أطفالهن ومراحل ِّ
ت
التسوس.
وبالتال تؤدي إىل
ال� تؤدي إىل وجود نسبة من سكر الحليب عىل أسنان الطفل؛
ُّ
ي
ي

من املهم أن تبدئي بنظافة فم طفلك خالل
ال سنة األولى من عمره ،ومن املهم معرفة أنه
يجب تنظيف طبقة البالك عن أسنان طفلك
مع بداية ظهور أول ِس نّ لبن َّي ة .هذا التنظيف
يجب أن يتم عن طريق األم في املنزل ،وذلك
باستخدام قطعة من الشاش املبلل أو منشفة
مبللة حول اإلصبع ،وتدليك أسنان الطفل ولثته
بلطف ،هذا التنظيف يكون يوم ًي ا مرة واحدة؛
ولذلك يفضل أن يكون بعد آخر رضعة للطفل
قبل نومه .وفي حالة استخدام معجون أسنان
 ملن هم فوق  10أشهر  -يجب استخداممعجون أسنان من دون الفلورايد؛ ألن الطفل
سوف يبتلع جز ًءا منه.
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من سنة إىل  3سنوات
تُستخدم فرشاة أسنان صغيرة ،وذات رأس
ناعم ،وتدريج ًي ا مع التأكد من وجود كمية
ب سيطة من املعجون على الفرشاة يحتوي
على نسبة ب سيطة من الفلورايد ،وتتم هذه
العملية من مرتني إلى ثالث مرات .ومن املمكن
تشجيع الطفل على استخدام فرشاة األسنان
مبدئ ًي ا من دون وقت محدد.

أسنان الطفل من سن  3إىل  6سنوات
في هذه ال سنِّ يجب اعتماد األطفال على
أنف سهم عند استخدام فرشاة األسنانً .
وأيض ا
تبقى امل سئولية على األم واألب .فابتالع الطفل
للفلورايد أثناء تنظيف أسنانه مصدر قلق
للوالدين؛ لذا يجب عليهم تعليمهم مهارة

عدم ابتالعه .و ُي فضل استخدام كمية ب سيطة
بحجم حبة الب س لَّ ة أو الرمان على فرشاة
أسنان الطفل.
و ُي فضل ً
أيض ا في هذه ال سن ،استخدام
خيط األسنان للطفل مبساعدة األم ،ملنع
خصوص ا إذا كانت
الت س ُّوس اجلانبي؛
ً
األسنان ملتصقة ببعض بدون فراغات بينها.
أما في حـالة ما إذا أوضـح الطبـيب أن
الطفل معرض لت سوس أسنانه ،فيمكن
استخدام چيل الفلورايد أو َغ ُس ول الفم
بالفلورايد.

أسنان الطفل من سن  6إىل  12سنة
وهي مرحلة عمرية تزداد فيها امل سئولية
على األطفال ،فيمكن لهم ضمان نظافة
الفم األساسية من تفريش األسنان إلى
استخدام خيط األسنان .ومن أهم امل ساعدات
ما ُي س َّم ى بـ «كاشف البالك» (على شكل
أقراص للمضغ) ،بعد تفريش الطفل أسنانه

واستخدام اخليط لتنظيف ما بينها ،تعطي
قرص ا للطفل ومن خالله تكشف مدى
األم
ً
نظافة األسنان من البالك وأين بقايا البالك
التي ال زالت موجودة في األسنان .وطب ًع ا
يتم استخدام معجون أسنان يحتوي على
الفلورايد بالنسبة الطبيعية.

نصائح مهمة:
 احلرص على احتواء طعام طفلك على مصادر طبيعية للڤيتامينات واملعادن؛مثل اللنب والبيض واخلضراوات.
 احلرص على عدم تناول طفلك حلوى أكثر من مرة في اليوم.ومشروبات منزلية؛ مثل العصير الطبيعي
 استبدل باحللوى واملقرمشات أطعم ًةٍ
والفشار.
 استخدم فرشاة أسنان لطفلك ابتداء من سنتني حتت إشرافك خاص ًة قبلالنوم.
 إجراء كشف دوري ألسنان طفلك كل  6شهور بعد سن سنتني؛ الكتشاف أيتأخير في تبديل األسنان أو أي مشاكل في اصطفافها.
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ْ
م
اصنع ..
العب  ..تع َّل ْ
ْ
العب  ..تع لَّ ْم.
ي سعد مجلة «خطوة» أن تُق ِّدم عبر صفحاتها هذا النشاط الذي يحمل عنوان :اصن ْع ْ ..
حتى ت ستطيع كل أم /أو معلمة أن تقوم بهذا النشاط  -خطوة خطوة  -مع الطفل ،وتُتيح له فرص
اللعب بأبسط اخلامات وأقل اإلمكانات املمكنة.

العرائس القفازية
صدام العدلة

فنان عرائس  -اليمن

املنتج النهايئ

الخامات املستخدمة:

قماش جوخ ملون  -ألوان خشبية  -مقص  -قلم رصاص -
الصق شمعي  -ورقة .A4
40
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طريقة تصنيع العروسة

 -١ارسم الذراع مع الكف على ورقة على ُب عد  1سم،
ص ما رسمته لتحصل على الباترون «منوذج».
ثم ُق م ب َق ِّ

 -٢ارسم باترون اجل سم فوق قماش اجلوخ على قطعتني
ليمثل لون املالبس الشخصية .وقم َ
بط ّي األطراف:
اليدين والرأس كما هو مبني في الصورة.

 -3ارسم الرأس واليدين فوق قماش اجلوخ على قطعتني،

 - ٤إلصق قماش الرأس واليدين في األطراف م ستخدم ًا

واخ َت ْر لونًا مناس ًب ا لتلوين ج سم الشخصية.

 -٤ارسم الشعر والعينني األنف على قطعة قماش اجلوخ
بلون آخر قم قص مارسمته وقم بتجميع القطع كما
في الصورة.

الالصق الشمعي ،ثم قم بإلصاقهما على العروسة.

 - ٦استخدم األلوان اخلشبية لتحديد وإبراز مالمح الوجه
والعينني والفم.

 -٧عروستك اآلن جاهزة.
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عشرة كالب تبحث عن عمل
قراءة :عبد اهلل مرشدي
كاتب  -مصر

من البداية يجذبك العنوان جذبًا
مث� وممتع للغاية
فالعنوان ي

ويفتح الشهية للقراءة
ش
(ع�ة كالب تبحث عن عمل)

فيا تُرى ماذا تستطيع أن تعمل هذه
الكالب ش
الع�ة؟
ف
كث�ا من
عنوان ي
يث� ي� خيالنا ي ً
التساؤالت.

المث� ،يبدأ الكتاب
وبعد العنوان
ي
بعبارةٍ فيها من الدروس والع َب ر الكثير..
وكأن الكاتبة تهدي الكتاب إلى الكالب
العشرة املُج َّدة؛ أي التي تعمل بجد.
لكن الكاتبة لم تُهدِ الكتاب إلى الكالب
العشرة املج َّدة فقط،
بل تهديه لكل الكالب التي تخدم اإلنسان
فتقول:
«إلى الكالب املجدة التي ت ساعد اإلنسان».
وهنا درس مهم وإعالء لقيمة اجلِ ّد واالجتهاد..
ً
وأيض ا تثير الكاتبة خيالنا نحو معرفة َم نْ
42
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هي هذه الكالب املجدة؟
وهل هناك كالب ُم جدة وكالب غير مجدة؟
وتترك الكاتبة بالطبع الرمز خليال القارئ؛
لكي يرسخ في عقله كيف وصلت هذه الكالب
إلى مرحلة اجلِ د..
وكيف استفادت من ِج ِّدها واجتهادها
وأصبحت لها مكانة عظيمة بني البشر،
ومسكن
طعام
واستمتعت مبلذات احلياة من
ٍ
ٍ
الئق بهاً ،
بدل من الت سكع في الشوارع النتظارِ
ٍ
عظمة ملقاةٍ في أماكن ال ُق مامة.
ٍ
فتبدأ الكاتبة احلكاية هكذا:

»كانت هناك عشرة كالب صغيرة تشغل
نفسها باللعب واملرح».
وهنا تبدأ الكاتبة بوصف حالة الكالب
وص ًف ا مه ًم ا سوف حتتاجه فيما بعد..
فهي متهد بذلك حلياة القارئ الصغير
ُ
وت يل الرمزية في ذلك لتقول ،إن الصغار
يشغلون أوقاتهم باللعب واملرح فقط.
وكانت الكاتبة موفقة في جعل هذه الكالب
كال ًب ا صغيرة لتقترب من عالم الطفل؛ وكذلك
تقول للطفل إنك رغم صغر ِس نَّك فإنك
ً
أعمال مهمة.
ت ستطيع أن تفعل

الكالب وأنواعها

تك�
الصغ� «الجرو» وجمعها جراء  ،وبعض الكالب
ف ي� لغتنا الجميلة يسمى الكلب
الصغ�ة المحظوظة ب
ي
ي
وتتحول إىل كالب لها عمل مفيد للإنسان  ،وهذه أمثلة ألعمال يمكن أن تقوم بها الكالب.
كالب الحراسة
حترس البيوت وت ساعد البوليس في مطاردة
اللصوص ويتدرب بعضها على مقاومة احلرائق
حيث لها حاسة شم قوية تشم رائحة الدخان
وتنقذ اإلنسان من وسط النيران.

ينعم بخدمات مثل اإلقامة في فنادق خاصة.
كالب جر الزحافات
تقوم بتوصيل الطعام واملواد الطبية للقرى
احملاصرة بالثلج وتستطيع أن جتد طريقها
وسط العواصف عندما ال يصبح في مقدرتها
أن ترى آثار األقدام.كما يقوم بعضها بجر
الزحافات في املسابقات.

كالب اإلنقاذ يف املاء
تقوم بإنقاذ السباحني عندما يتعرضون للغرق
وفي بعض البالد ت ساعد الصيادين في دفع
األسماك داخل الشباك .وبعضها ميكنه الغوص
حتت املاء السترجاع األشياء الغارقة وحمل
الرسائل ما بني املراكب .وت ساعد هواة صيد
الطيور واألسماك في احلصول على الفري سة.

الكلب املمرض
يقوم بالترفيه عن املرضى في املستشفيات
واملالجئ ،وهذه الكالب ترتدي سترة خاصة ولها
بطاقات تعلق على صدرها مثل باقي العاملني
في األعمال اخليرية.

كالب االستعراض
كالب تُدرب على أن تأخذ أوضاع جميلة في
التصوير وتلعب في ال سيرك وتظهر في األفالم
وعروض التليفزيون وأصبح بعضها مشهور ًا

كالب األمن يف املطار
تقوم بشم األمتعة للعثور على البضائع غير
املصرح بها ولها حاسة شم قوية ت ستطيع أن
متيز ما بني خمسني رائحة مختلفة ،كما يتم

ُ
وت لينا الكاتبة إلى نظرية جميلة وقضية
مهمة ،وهي تغيير الواقع ومن أين نبدأ تغيير
هذا الواقع.
فتؤكد الكاتبة أنَّ بداية التغيير من الداخل،
وتتمثل في عدم رضا الكائن عن حاله الذي
هو عليه.
وكأنها ُت لينا إلى حكاية أن البيضة إذا
ُك سرت من اخلارج فإن حياتها سوف تنتهي..
وإمنا إن ك سرت من الداخل فإنها سوف
تخلق حياة جديدة ،بإخراجها للكتكوت أو
الكائن الذي بداخلها.
فتقول الكاتبة وتقصد الكالب العشرة:
«ولكنها لم تكن راضية».
وهنا كما قلنا بداية التغيير وشعور هذه
الكالب العشرة بأنها لي ست راضية عن
نف سها ..وإميانها بضروة شَ غل أوقاتها بعمل
مفيد ينفعها في حياتها ويغيرها لألفضل؛

وكذلك ينفع البشرية..
وهنا تأتي اخلطوة املهمة والتي من دونها
لن ُي جدِي الشعور بعدم الرضا عن نف سها في
شيء ،إن لم َت ُق م بفعل وعمل يغير هذا الواقع.
فتقول الكاتبه وتقصد الكالب العشرة:
«إنها تبحث عن عمل مفيد»
وهنا تنجح الكاتبة في طريقة إحداث التغيير
وهي اخلطوة الثانية بعد عدم الرضا بواقعها،
وهي العمل نحو تغيير هذا الواقع وإحداث هذا
التغيير ،ولن يحدث ذلك إال بالبحث عن عمل
مفيد.
لذلك قالت الكاتبة إن هذه الكالب العشرة
ِ
تكتف الكاتبة بكلمة عمل
تبحث عن عمل ،ولم
ً
وعمل
فقط فقد يكون هذا العمل غير مفيد
س ِّي ًئ ا ،لكنها قالت إن هذه الكالب العشرة
تبحث عن عمل مفيد.
وكأنها تقول للقارئ الصغير إنك قادر على

تدريب بعضها على البحث عن املفقودين من
األطفال واحليوانات والعثور على ضحايا احلرائق
والزالزل والكوارث األخرى.
كلب الحقل
تقوم بحراسة األبقار واخلراف ويطرد الطيور
بعيد ًا عن احلدائق واحلقول ومالعب اجلولف
واملطارات.
كلب مساعدة املرضى
ي ساعد املرضى في جر الكراسي ذات
العجالت ويقوم بفتح األبواب وإضاءة وغلق أنوار
الغرف ويلتقط األشياء التي تقع من املريض
وي ساعد فاقدي حاسة ال سمع في التعرف
على جرس الباب ورنات التليفون وبكاء األطفال
ويذهب إلى كل مكان مع صاحبه .وهم مدربون
على أن يرفضوا املالحقة من الغرباء أو تلقي أي
طعام من غير أصحابهم.

أن تفيد نف سك ومجتمعك ،ولكن عليك أن
مفيد ُي علي من شأنك نحو
عمل
ٍ
تبحث عن ٍ
حياة أفضل ويعلي من شأن البشرية كلها؛
وكذلك يفيد من حولك.
وهنا تعلي الكاتبة من قيمة العمل ،وهذا
سوف يتضح من خالل القصة..
ولم تترك الكاتبة قضية اللعب ملا له من
فوائد للصغار والكبار ً
أيض ا ،فقد وضعتها
في حسبانها ولكنها تركتها للنهاية لتبدع في
وضع هذه النهاية ...فلننتظر.
وهنا في حتليل البداية..
جند الكاتبة جنحت في وضع القارئ أمام
التحدي الذي تواجهه الكالب العشرة مباشرة.
فالكالب العشرة لي ست راضية عن نف سها
حني تشغل نف سها باللعب واملرح فقط ،بل
أرادت هذه الكالب أن تبحث عن عمل مفيد.
وتبدأ الكاتبة في سرد احلكاية:
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فتضع رقم  10بالبنط العريض والبنط
العريض له مدلوله ،فهو يضيف ُب ع ًدا آخر
للحكاية والذي سوف نوضحه بعدما نقرأ
الفقرة األولى:
10
عشرة كالب صغرية تبحث عن عمل
«جاء رجل املطافي يبحث عن كلب ي ساعده
في عمله الشاق..
كلب صغير ذهب ليقاوم احلرائق
فالباقي.»......
وهنا تبدأ الكاتبة في سرد عمل الكالب
لكن بطريقة فيها حركة ومشاهد مرئية ،فنجد
رجل املطافي يأتي ليبحث عن كلب ي ساعده
في عمله الشاق ،فيذهب معه كلب صغير
لي ساعده في إطفاء احلرائق ..ثم تكتب الكاتبة
في نهاية الفقرة فالباقي ......وتترك بجوارها
بعض النقط ليجيب الطفل بالرقم الباقي
بعد إجراء عملية ح سابية ،وهنا تع لِّ م الكاتبة
الطفل عملية َّ
الط ْرح ،وهنا البعد اجلميل الذي
جنحت فيه الكاتبة لتعليم الطفل عملية الطرح
بطريقة شائقة و ُمس لِّ ية وممتعة.
ثم تأتي في الصفحة الثانية وتضع رقم 9
بالبنط العريض والكبير هكذا:
9
تسعة كالب صغرية تبحث عن عمل

جاء رجل من رجال اإلنقاذ يبحث عن كلب
ي ساعده في عمله الشاق..
كلب صغير ذهب إلنقاذ ال َغ ْرقى
فالباقي.»..........
وهنا تضيف الكاتبة ً
عمل آخر للكالب وهو
إنقاذ الغرقى..
44

العدد 2021 - 42

وتعلم الطفل عملية من العمليات احل سابية
املهمة وهي الطرح ،فتقول في نهاية الفقرة
فالباقي...
كي يجاوب الطفل ويقول :يبقى ثمانية،
فتضع الكاتبة رقم ثمانية بالبنط العريض في
بداية الفقرة الثالثة هكذا:
8
ثمانية كالب صغرية تبحث عن عمل

كلب لي ساعده في
وجاء البهلوان يبحث عن ٍ
عمله ..كلب صغير ذهب ل ُي سعد األطفال في
ال سيرك
فالباقي......
وهنا تقدم الكاتبة ً
عمل آخر للكالب وهو
العمل بال سير،ك وتظل الكاتبة في عملية
التفاعل بينها وبني الطفل ،وفي نهاية الفقرة
تكتب فالباقي ...وتضع بعض النقط فيجيب
الطفل بالطبع يبقى  7كالب ،فتكتبها الكاتبة
في بداية الصفحة باخلط العريض والبنط
الكبير هكذا:
7
سبعة كالب صغرية تبحث عن عمل

كلب ليطبع صورته
وجاء املصور يبحث عن ٍ
على البطاقات ليتبادلها األطفال ُم ح ُّب و الكالب
كلب صغير ذهب فالباقي.....

وهنا ما زالت الكاتبة تصور لنا رحلة الكالب
وهي تبحث عن عمل مفيد تشغل به وقتها،
وفي الوقت نف سه يفيدها وكذلك يفيد اإلن سان.
فيأتي ُم ص ِّور ليأخذ كل ًب ا ليقوم بتصويره
من زوايا مختلفة ويضعها على بطاقات
يتبادلها األطفال الذين يحبون الكالب
وصورها ،وتتضافر الرسوم مع العمل فترسم
كل ًب ا يقف أمام الكاميرا ومكتوب في دائرة
حوارية (ابتسامة صغيرة).
ثم تواصل الكاتبة تفاعل األطفال مع العمل
وت ستمر في تعليمهم عملية الطرح ،فتقول:
فالباقي ...وبالتأكيد يجاوب األطفال يبقى ،6
فتضعها الكاتبة في بداية الصفحة هكذا:
6
ستة كالب تبحث عن عمل

وجاء رجل من اإلسكيمو
الزح افات
يبحث عن كلب لي ساعده في َج ِّر َّ
كلب صغير ذهب ليتدرب على جر الزحافة
على الثلج
فالباقي.....
ما زالت الكاتبة تُع ِّدد األعمال التي تقوم
بها الكالب ،وهنا تقدم لعمل الكالب في جر
الزحافات فوق اجلليد ،وت ساعد الرسوم العمل
ف ُي كتب في دائرة حوارية للكلب وهو يج ُّر
الزحافة (ه َّي ا بنا).
ثم تعود الكاتبة لتع لِّ م الطفل عملية الطرح،
فتكتب فالباقي ...
وبالطبع يجيب الطفل  ،5فتبدأ بها الصفحة
التالية هكذا:
5
خمسة كالب صغرية تبحث عن عمل

ألعمال
وتظل الكاتبة بهذا الشكل تقدم
ٍ
جديدة للكالب العشرة حتى تعمل كلها ،وتعلم
الطفل عملية الطرح حتى تصل للرقم صفر
هكذا:
3
ثالثة كالب تبحث عن عمل
وجاء ُم تط ِّوع من امل ستشفى القريب يبحث
كلب ي ساعده في عمله الشاق ،كلب صغير
عن ٍ
ذهب ليؤنس املرضى في وحدتهم.
فالباقي......
ما زالت الكاتبة تعدد األعمال التي تقوم
بها الكالب ،وهنا تقدم لعمل الكالب ليؤنس
املرضى في وحدتهم في امل ستشفى.
ثم تعود الكاتبة لتعلم الطفل عملية الطرح،
فتكتب فالباقي .....
وبالطبع يجيب الطفل  ،4فتبدأ بها الصفحة
التالية هكذا:
4
أربعة كالب صغرية تبحث عن عمل

كلب
وجاء ضابط أمن املطار يبحث عن ٍ
لي ساعده في عمله الشاق  ..ذهب كلب ليتعرف
إلى األشياء املمنوعة وا َ
خل ِط رة
فالباقي.....
وهنا تقدم الكاتبة لعمل من األعمال التي
تقوم بها الكالب وهنا تقدم لعمل الكالب ،وهو
الكشف عن األشياء املمنوعة واخلطرة في
املطارات.
ثم تعود الكاتبة لتعلم الطفل عملية الطرح،
فتكتب فالباقي .....
وبالطبع يجيب الطفل  ،3فتبدأ بها الصفحة
التالية هكذا:

كلب ي ساعده
وجاء حارس املزرعة يبحث عن ٍ
في عمله الشاق
كلب ليطرد الطيور بعي ًدا عن نباتات
ذهب ٌ
احلقل
فالباقي.......
كلب من الكالب الثالثة لي ساعد
(وهنا ذهب ٌ
صاحب املزرعة لطرد الطيور بعي ًدا عن نباتات
احلقل ،فالباقي  2من الكالب)
2
كلبان صغريان يبحثان عن عمل

كلب يساعد
وجاء مدرب الكالب يبحثُ عن ٍ
في عمله الشاق
كلب لي ساعد فاقدي البصر على
ذهب
ٌ
ال سير في الشوارع
فالباقي.......
1
كلب واحد يبحث عن عمل
وأخي ًرا جاء طفل ليأخذ الكلب األخير

ل ُي علمه احل َي ل واأللعاب امل سلية
الكلب األخير أصبح كل ًب ا ُم د َّر ًب ا.
وفي الفقرة ت ساعد الرسوم النص بكلمات
مثل:
(اجلس يا صديقي /دبلوم تدريب).
وبعد أن يجد كل كلب ً
عمل له تصبح الكالب
مشغولة بأعمال مهمة ،فتقول الكاتبة:
«أخي ًرا أصبحت الكالب العشرة مشغولة
بعمل جاد في خدمة البشر».
وهنا تصل الكاتبة إلي ما كانت متهد له،
وهو انشغال الكالب العشرة بأعمال في خدمة
البشر وأصبحت كال ًب ا مفيدة.
وهنا الدرس املهم الذي تعلمه القصة
ألصدقائها القراء ،وهو ضرورة أن تصبح
مفي ًدا في هذه احلياة.
ثم تنتبه الكاتبة ألهمية اللعب فتقول:
«وعندما ينتهي عملها
يبدأ اللعب».
وهنا لم تق لِّ ل الكاتبة من قيمة اللعب بل
جعلته بعد العمل ،فعندما تنتهي الكالب من
أعمالها تبدأ في اللعب.
ف
و� النهاية نقول إن الكاتبة نجحت بكلمات
ي
ف
تعرف القارئ
بسيطة وعبارات
ي
قص�ة ي� أن ِّ
الصغ� عىل بعض أعمال الكالب ،ومن خالل
ي
هذا العمل البسيط علمته عملية الطرح
ف
ممتع وعن طريق التفاعل مع
جو
و� ٍّ
ببساطة ،ي
ٍ
كل فقرات القصة.
و� هذه أ
ف
الجواء الجميلة علمت الكاتبة
ي

الصغ� أهمية العمل؛ وكذلك وقت
القارئ
ي
أ
اللعب وذلك بعد إنجاز العمال؛ وكذلك علَّمته
كيفية إحداث التغي� أ
للفضل.
ي
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اكتشف بالدي
مشروع تونسي يرفع شعار املواطنة الفاعلة

ِ
أكتش ُف بالدي ..مشروع ثقافي وطني

بالدي» ،وهى موجهة لألطفال والشباب في

أو اجلمعيات الثقافية ،وبإشراف األساتذة

بتنظيم من مؤس سة
بدأ في أكتوبر 2020
ٍ
منشورات كتابي بصفاقس ،بالشراكة مع

شكل استطالع مصور ُي عـ ِّرف بإحدى هذه
املدن أو القرى من حيث تاريخها ،وأهم

املشرفني على هذه النوادي وباالستعانة

اجلمعية التونسية للتربية املدنية  -فرع
وبدعم من برنامج (ت ُّ
َفن) املُم َّول من
صفاقس،
ٍ

مع املها ،ومؤسساتها ،وأنشطتها االقتصادية

يهدف هذا املشروع إلى م ساعدة األطفال

واالجتماعية والثقافية ،ويكتشف من خاللها

والشباب على اكتشاف مواطن اجلمال في

سحر املاضي وعبق احلاضر.

وطنهم ،ولتحقيق املزيد من االرتباط بها

االحتاد األوروبي.

بأساتذة التاريخ واجلغرافيا.

يقوم املشروع على إصدار سل سلة كتب

والشيء الالفت أن الكتب في كل مراحلها

مصورة ،وإنتاج أشرطة وثائقية قصيرة

من البحث عن املعلومة إلى التأليف إلى

والدفاع عنها بطريقة متحضرة ،وغـرس روح
املُ َ
واط نة الفاعلة ،وتثمني ما تزخر به مناطقهم

للتعريف بـ  15مدينة وقرية من مختلف

الصور هي من إعداد تالميذ نوادي التربية

من ثروات وتراث ،والتوصل إلى مكامن الداء

ُ
«أكتشف
جهات اجلمهورية التونسية بعنوان:

املدنية ب املؤس سات التربوية أو ب املؤس سات

ومشاغل سكانها ومشاكلهم ،كما يهدف إلى
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إيصال صوت هذه املناطق إلى امل سئولني وإلى
اإلعالم من خالل هذه ال سل سلة من الكتب.
يقوم املشروع ً
عدد من
أيض ا على إجرا ِء ٍ
اللقاءات والزيارات امليدانية ،إلى جانب الورش
التدريبية في مجاالت التركيب ال سينمائي،
التي تهدف إلى متكني الشباب من املهارات
وإرشادهم بالنصائح التقنية سهلة التطبيق،
توص لت إليه صناعة
وللتع ُّرف إلى آخر ما
َّ
األفالم ،ومتابعة عملية إنتاج الشريط
ال سينمائي ،وصناعة الفيلم من خالل دراسة
أهم مراحل صناعة الفيلم والتد ُّرب عليها ،بد ًءا

من الفكرة ،مرو ًرا باإلخراج ،كتابة ال سيناريو
ً
وصول إلى املونتاج .وكذلك ورش
والتصوير،

تعزّز من قدراتهم ِ ّ
وحتف زهم على اإلبداع.
جديدة ِ
وقد أ َّك د املشاركون في هذا املشروع من

األطفال والشباب على إثراء خبراتهم مبعرفة

األطفال والشباب أهمي َة التجربة التي أحدثت
حرا ًك ا ثقاف ًي ا ،وفتحت املجال أمامهم الكت ساب

التدريب في مجال اخلط العربي التي ت ساعد

الكثير من اخلبرات واملهارات ،كما أسهمت في
تطوير مكت سباتهم ،وترسيخ معنى االنتماء
وال ُه و َّي ة في نفوسهم؛ وبالتالي زرع روح املواطنة
الفاعلة.
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عروض ندوات ومؤمترات
بالشراكة بين جامعة الدول العربية والمجلس

إطالق «حملة حماية األطفال
يف مواقع التواصل االجتماعي»
تحت شعار «إنرتنت آمن ألطفالنا»
عرض :مروة هاشم
مدير التحرير

«إن�نت آمن ألطفالنا» أطلقت أ
تحت شعار ت
المانة العامة
ش
العر� للطفولة
لجامعة الدول العربية بال�اكة مع المجلس ب ي
والتنمية حملة التوعية «حماية أ
الطفال ف ي� مواقع
التواصل االجتماعي» .تضم هذه الحملة سلسلة
من الڤيديوهات تحت عنوان «ألف جيجا وجيجا»
وال ي ز
نجل�ية والفرنسية،
باللغات الثالث العربية إ

وذلك يوم  22يونيه  ،2021بع� تقنية الزووم،
أك� من  150من ممثل آ
بمشاركة ث
الليات الوطنية
ي
ن
المد�
المعنية بالطفولة ف ي� الدول العربية والمجتمع
ي
والخ�اء من
القليمية والدولية ذات العالقة،
والمنظمات إ
ب

والعالم.
مختلف تخصصات الطفولة إ
افتتحت أعمال احتفالية اإلطالق سعادة
ال سفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة األمني العام
امل ساعد رئيس قطاع الشئون االجتماعية
بجامعة الدول العربية مشيرة إلى أن احلملة
هى ثمرة جهد وتتويج للعمل املشترك
والتعاون املستمر بني جامعة الدول العربية
48
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واملجلس العربي للطفولة والتنمية ،والتي
أثمرت بوضع مبادرة متميزة ست سهم في
تعزيز العمل اإلبداعي العربي املشترك املوجه
حلماية حقوق األطفال وتعزيزها في وسائل
االتصال والتقنية احلديثة.
وأضافت سعادتها بأن انعقاد هذه الفعالية

يأتي بهدف توعية الطفل وحمايته في وسائل
االتصال والتقنية احلديثة وتسليط الضوء
على مدى تأثيرها على احلياة الثقافية
لألطفال وهو موضوع واسع ومتشعب في
عصر لم يعد دور هذه الوسائل يقتصر
على نقل البيانات واملعلومات ،بل أضحت

د .هيفاء أبو
غزالة :وسائل
االتصال والتقنية
الحديثة أصبح
لها الدور األبرز
يف رسم سلوك
الطفل وتكوينه
وتفكريه.
د .حسن
البيالوي :التحول
الرقمي صار
واقعـًا مفروضـًا
ال مهرب منه
يفرض علينا
تمكني أطفالنا
وتهيئتهم.

متس كل مجاالت
العصرية
احلياة
من االقتصاد إلى
الثقافات والطفولة
ليست مستثناة؛
ب سبب ما تشكله
التقنيات
هذه
من موارد ثقافية
ومعرفية لألطفال ،حتى أصبحت من مفردات
ثقافة الطفل ولها الدور األبرز في رسم سلوكه
وحتديد الطريقة التي ينظر بها إلى األشياء
من خالل احملتوى الذي يتعرض له ويتكون
على أساسه سلوكه وتفكيره.
وأ َّك د األستاذ الدكتور ح سن البيالوي أمني
عام املجلس العربي للطفولة والتنمية في

كلمته ،بأن هذه الفعالية تأتي لتضيف خطوة
جديدة في هذه امل سيرة الراسخة واملمتدة بني
املجلس وجامعة الدول العربية ،وهي بادرة
إيجابية نحو تعزيز العمل اإلبداعي العربي

ملوجه لتنمية حقوق الطفل العربي
املشترك ا َّ
ورعايتها وحمايتها .مشد ًدا بأن التحول
الرقمي واالنتشار السريع لتقنية املعلومات
واالتصاالت قد غ َّي ر العالم ،ومعه ش َّك ل حياتنا
اليومية وتصرفاتنا في املراحل العمرية
املختلفة مبا في ذلك األطفال .أو مبعنى آخر
ً
مفروض ا ال مه َرب منه بحكم
صار واق ًع ا
طبيعة العصر ومتغيراته .ومع جائحة كورونا
بشكل
وبقاء ماليني األطفال في منازلهم زاد
ٍ
متصاعد استخدام األطفال لهذه املواقع
ٍ
ملنص ات من أجل متابعة تعليمهم أو تقضية
وا َّ
الوقت والت سلية ،حيث تشير آخر إحصائيات
منظمة اليوني سف إلى أن أكثر من 175,000
طفل ي ستخدمون شبكة اإلنترنت للمرة األولى
في كل يوم؛ أي مبعدل طفل جديد كل نصف
ثانية.

«الف جيجا وجيجا»
تقوم فكرة الحملة عىل إطالق خمس ڤيديوهات بعنوان «الف جيجا وجيجا» باللغات الثالث
وال ي ز
نجل�ية والفرنسية) ،وتقوم فكرتها عىل إعادة محاكاة قصص الشخصيات الكارتونية
(العربية إ
أ
ت
العالمية المشهورة بحبكة من إ ت
ال� قد يرتكبها الطفل عىل الشبكة
الن�نت؛ للتوعية بالخطاء ي
ت
وال� تؤثر بدورها ف ي� أحداث القصة ،ومن هذه الشخصيات جحا والسندباد وسندريال
العنكبوتية ي
وذات الرداء أ
الحمر.
تهدف الحملة إىل التعريف بفرص ومخاطر التقنية الرقمية الحديثة ،وتوعية الوالدين
والطفال بأهمية االستخدام آ
أ
المن لوسائل التقنية الرقمية الحديثة ،وإلقاء الضوء عىل آليات
تمك� أ
ين
الطفال من استخدام تلك الوسائل الرقمية الحديثة.
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أكثر من
175,000
طفل يستخدمون
شبكة اإلنرتنت
للمرة األوىل
يف كل يوم؛ أي
بمعدل طفل
جديد كل نصف
ثانية.

الصناعية الرابعة» ،حتت شعار« :عقل جديد
ملجتمع جديد في عالم جديد».
كلمات
كما تض َّم نت اجللسة االفتتاحية
ٍ
ل ُك ِّل من عطوفة الدكتور برق صالح الضمور
أمني عام وزارة التنمية االجتماعية باململكة

ودعا سيادته إلى أن نركز على اإلفادة من
املزايا التى حتملها تلك املواقع ،وتقليل آثارها
لفترات
السلبية وما يترتب على استخدامها
ٍ
طويلة ،من خالل متكني أطفالنا وتهيئتهم
ٍ
يخص هم .ومت ِّث ل هذه
لهذا العالم اجلديد الذي
ُّ
التوج ه االستراتيـﭼـي الذي تب نَّاه
التهيئة
ُّ
املجلس منذ العام  ،2018من خالل العمل
على «متكني الطفل العربي في عصر الثورة
50
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األردنية الهاشمية  -رئيس الدورة احلالية
للجنة الطفولة العربية ،واألستاذة أميرة
األزهري مدير ق سم حماية الطفل باملجلس
القومي لرعاية الطفولة جلمهورية ال سودان -
رئيس االجتماع ال سادس عشر للجنة متابعة
وقف العنف ضد األطفال ،والتي ألقت الضوء
على تأثيرات مواقع التواصل االجتماعي
والدعوة لتوفير اآلليات التي تصل بأطفالنا
إلى إنترنت آمن.
تض َّم نت احتفالية اإلطالق عرضـً ا قدمه
املهندس محمد رضا فوزي مدير إدارة
البحوث والتوثيق وتنمية املعرفة ب املجلس
العربي للطفولة والتنمية حول «تأثير مواقع
التواصل االجتماعي على األطفال»ُ ،م ر ِّك زًا
على التأثيرات اإليجابية وال سلبية لها ،ودور
الوالدين جتاه أطفالهم من خالل تشجيع
منص ات وسائل
األطفال على استخدام
َّ
التواصل االجتماعي لتعزيز تع ُّل مهم ،وحماية
أنف سهم من احملتالني واملُتن ِّم رين عبر اإلنترنت،
وكيف ميكن للوالدين تقدمي منوذج للتوازن في
استخدام مواقع التواصل االجتماعي.

خالل االحتفالية مت عرض احللقة األولى
من سل سلة الـﭭيديوهات (جحا) والتي ميكن
مشاهدتها تبا ًع ا بواقع حلقة أسبوع ًّي ا عبر
مواقع التواصل االجتماعي ،إضاف ًة إلى
عرض لـﭭيديو ي ستعرض آراء أطفال عرب
حول عالقتهم مبواقع التواصل االجتماعي
من حيث نوعية االستخدام ووقته؛ ليظهر
ً
وأيض ا ما بني
التفاوت في االستخدام،
املشاهدة واملشاركة حتى صناعة محتوى من
ڤيديوهات تعرض مواهبهم وأفكارهم وكذا
أحالمهم.

ملشاهدة الحلقة األوىل
والربومو ومتابعة
بقية الحلقات :شاهد
قناة املجلس العربي
للطفولة والتنمية على
اليوتيوب Arabccd

مجلس وزراء اإلعالم العرب يف دورته ()51
يوصي ببث فيديوهات «الف جيجا وجيجا»
القت حماية أ
ً
استجابة من مجلس وزراء
الطفال ف ي� مواقع التواصل االجتماعي
أ
ف
خ�ة الـ ( )51بتاريخ  ،2021/6/16حيث أوىص بدعوة
إ
العالم العرب ي� دورته ال ي
المؤسسات العالمية الرسمية والخاصة ف� الدول أ
العضاء للعمل عىل تخصيص
إ
ي
أ
العالمية
مساحة ضمن برامجها؛ لبث العمال التليفزيونية الخاصة بالحملة إ
لتوعية أ
الطفال ف ي� وسائل االتصال والتقنية الحديثة ،والدعوة إىل تكريس حماية
أ
الطفال ف ي� وسائل االتصال والتقنية الحديثة ،من خالل إنتاج برامج وأفالم توعوية
ال� تراعي تنمية أ
ت
الطفال
وفق أهداف التنمية المستدامة ومواثيق حقوق الطفل ي
وحمايتهم.
جدير بالذكر أن هذه الحملة قد جاءت ً
تنفيذا لما صدر عن مجلس وزراء الشئون
االجتماعية العرب ف ي� دورته العادية الـــ ( )39للعام  ،2019والتوصيات الصادرة
وال� عقدت برئاسة المملكة أ
ف
الردنية
عن لجنة الطفولة العربية ي� دورتها الـ ( )24ت ي ُ
الهاشمية للعام .2020
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مهرجان الدار البيضاء لفنون الطفل العربي
( ٢٨ – ٢٤مايو )٢٠٢١
تحت شعار :الطفل العربي قاطرة األمة
عرض :علي حامد
كاتب  -مصر

العر� بثقافات وعادات وتقاليد وتراث
شع� متنوع
يزخر العالم
بي
بي
ف
و� إطار سياسة
وم ِّ
ُ
تعدد يتوزع عىل أراضيه من الخليج إىل المحيط ،ي

ال ّت ف ُّت ح وإغناء أنشطة مونديال القاهرة بتلك العنارص الحيوية
ين
للمنتج� العرب
قرر رئيس االتحاد العام
والحقول المعرفيةَّ ،
أ
ف
تم
و� هذا إ
توزيع هذه النشطة عىل االتحادات إ
الطارَّ ،
القليمية؛ ي
ين
المنتج� المغاربة بتنظيم «مهرجان فنون الطفل
توكيل اتحاد
العر�»؛ تعزيزاً لما ح َّق قه هذا االتحاد من تنظيم مهرجانات
بي

المحل؛ مثل
ناجحة بالمغرب خاصة بالطفولة عىل المستوى
ي
«مهرجان المرسح المدرس»« ،مهرجان الفيلم ت
ال�بوي»،
ي
و»مهرجان الفنون التشكيلية» لثالث دورات ناجحة.
وهكذا تق َّرر إنشاء «مهرجان الدار البيضاء
لفنون الطفل العربي» حتت شعار «الطفل
العربي قاطرة األمة» ب اململكة املغربية .على أن
يكون «الطفل الليبي» ضيف شرف هذه الدورة،
بالتعاون مع االحتاد العام للمنتجني العرب.

أنَّ وباء كورونا الذي اجتاح العالم حال دون

والفنية والثقافية احمللية بشكل محدود،

وقد سارع احتاد املنتجني املغاربة إلى هيكلة

حتقيق ذلك؛ مما أدى باحتاد املنتجني املغاربة

والتواصل بطريقة افتراضية لتقاسم كل

املهرجان في دورته األولى ،ورصد ما يلزم له

حتت إشراف االحتاد العام للمنتجني العرب

الفعاليات (في مايو .)٢٠٢١

من طاقات بشرية وفنية ومادية إلجناحه،

بطريقة نصف
إلى إطالق فعاليات املهرجان
ٍ
افتراضية؛ فيقتصر على بعض ا ُألطر الفكرية

لكي تنطلق فعالياته في مايو ( ،)٢٠٢٠إال
52
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ومتت هيكلة املهرجان باالعتماد على
بعض الكوادر العربية من تقنيني وفنيني

 - ٥الفن التشكيلي والرسم.
 -٦فن الركح (الفنون األدائية في ال ساحات
واألفنية وبالهواء الطلق)( :الشعر ،فن اخلطابة،
فن القراءة ،امل سرح الفردي ،وفن العرائس أو
األرجوزة).
وقد جرى توزيع تلك األعمال على  ٦جلان
مستقلة لتقييم األعمال املعروضة للمسابقة،
انضم إليها مجموعة من املختصني من العالم
العربي .و َّ
مت تنظيم ندوة صحفية (أون الين)،
شارك فيها األساتذة :محمد دريد رئيس
املهرجان ،محمد ساشا املدير العام للمهرجان،
مراد الصدقاوي مدير الكاسيت ،والدكتور
إبراهيم أبو ذكري ،رئيس احتاد املنتجني
العرب ،والدكتور زياد اخلضر املشرف على
املهرجان.
وملدة  ٥أيام (من  ٢٤مايو وحتى  ٢٨مايو)
ص اليوم
امتدت فعاليات املهرجان؛ حيث ُخ ِّص َ

األول ( ٢٤مايو) الفتتاح فعاليات املهرجان
وتقدمي برنامجه الذي تابعه العرب على
املباشر ،وحضره عدد من جنوم الشاشة
والفكر والثقافة العاملني في املجتمع املدني،
ومت تكرمي (عن ُب عد) الفنان التونسي لطفي
بوشناق واخلبيرة الدولية في حقوق الطفل في
ليبيا  -الدكتورة أمال الهنقاري.
وشهد اليوم التالي ( ٢٥مايو) مائد ًة مستديرة
عن ُب عد (أون الين) ،نس َّق تها َّ
ونظ متها األستاذة

(تصوير وإضاءة وصوت وديكورات ومبرمجني

الدول املُشاركة في املهرجان ما ُي ناهز ١٢٠
عم ًال من إبداع  ٤٠٠طفل عربي ،وقد استقبلت

فاطمة فتحي ،وانضم إليها مجموعة من أهل

احتاد املنتجني التي دعت مع كوادر وفعاليات

إدارة املهرجان كل األعمال الفنية والثقافية

الفكر والثقافة املهتمني بشئون الطفل العربي،

الفكر والفن والثقافة في االحتادات اإلقليمية

لفنون الطفل العربي املعروضة للمنافسة؛

(األردن ،البحرين ،الكويت ،مصر ،املغرب)

واملؤس سات التعليمية لـ  ١٥دولة عربية

حسب املوضوعات التالية:

صبينما أسهم مجموعة من أهل الفكر

مختصني في اإلنترنت والرقمنة) ،بالتعاون مع

(األردن ،اإلمارات ،البحرين ،تونس ،اجلزائر،

 - ١فيلم تربوي أو قصة مصورة.

والثقافة في ندوة ثقافية في اليوم الثالث (٢٦

ال سعودية ،سوريا ،العراق ،عمان ،فل سطني،

 - ٢م سرح الطفل.

مايو) واليوم الرابع ( ٢٧مايو) مع استمرار

الكويت ،لبنان ،ليبيا ،مصر ،املغرب).

 - ٣موسيقى وغناء.

أشغال جلان التحكيم كاليوم السابق.

وأسفرت اجلهود على مشاركة ف ّع الة ،وق َّدمت

 - ٤التكنولوجيا واالختراع.

ومت َّي ز يوم االختتام ( ٢٨مايو) ب سرد تقارير
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ليبيا ضيف رشف املهرجان
لتجاوز ال سن امل سموح به أو جتاوز الوقت
ُ
امل َّدد لكل صنف من املناف سات وكانت
ت ستحق التشجيع ملا تضمنته من إبداعات
الطفل العربي؛ ف ُوزِ َع ْت حوالي  ٥٠جائزة
للمتوجات واملتوجني ،و ٢٢درع تكرمي وحوالي
 ٤٠٠شهادة للمشاركة ،وحاز عدد كبير من دول
مختلفة على جوائز التميز واإلبداع والتشجيع
وجائزة اللجنة واجلائزة الشرفية.
وتَخ لَّ ل هذا احلفل فقرات فنية مباشرة على
جلان التحكيم مع إرسال كلمة من رؤسائها
عن ُب عد ،وب َّث ها املهرجان ب املباش ر؛ حيث مت

 - ٣جائزة اللجنة.
 - ٤جائزة التشجيع.

توزيع  ١٢درع ًا ،وتوزيع اجلوائز على الفائزين

باإلضافة إلي جوائز خاصة منحتها رئاسة

في كل ُش عبة من ُّ
الش عب ال ست على الشكل

املهرجان ألصغر ُم شارِكة ( ٥سنوات) من
مصر ،وضيف الشرف للمهرجان وهو الطفل

التالي:
 - ١جائزة التميز.

الليبي ،وبعض األعمال اإلبداعية التي لم تُدرج

 - ٢جائزة اإلبداع.

ضمن األعمال املعروضة على اللجان  -إما
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امل سرح من إجناز الطفل .وقد جرت تغطية
إعالمية واسعة للمهرجان؛ خاص ًة في مصر
وليبيا واملغرب؛ حيث حقق ذلك ال ُع رس العربي
جناح ًا كبير ًا ،مما ُي بشر ويدعم استمراره

ليشمل كل البالد العربية ،حتفيز ًا وحتميس ًا
ألطفالنا على اإلنتاج األدبي والفني واالبتكار
العلمي والثقافي في كل املجاالت املعرفية

واحليوية  -الهادفة لتطوير مجتمعاتنا
وتقدمها احلضاري.

قواعد النشر بمجلة خطوة
بوي� (أولياء أ
للممارس� ت
ين
ال� ي ن
ين
ترحب المجلة ش
والمعلم�
المور،
والخ�ات
بن� المقاالت
ب
ين
والخ�ات
العر�) ،وتقبل المجلة المقاالت
والمهتم� بشأن الطفولة ف ي� وطننا
والمعلمات،
ب
بي
ال� تُع ظِّ م وعي أ
ت
الرسة العربية بقضايا الطفولة،
والتجارب المحلية والعربية والدولية ي
وذلك وفق آ
ال ت ي�:

-

أال يزيد حجم املقال أو املادة العلمية على ست صفحات  1500 – 1200( A4كلمة).
أن تعتمد األصول العلمية املتعارف عليها في الكتابة للمواد املراد نشرها،
ملف العدد
وبلغة عربية مب سطة.
القادم:
يفضل أن تدعم املقاالت املقدمة برسوم وأفكار توضيحية ت سهم في تقريب
الطفل والرقمنة
املعنى للقارئ.
فرص وتحديات
املجلة ال تنشر مواد سبق نشرها أو معروضة للنشر في مكان آخر.

 املجلة ال تنرش املوضوعات املقتبسة أو املستنسخة أو املنقولة من موضوعات منشورة عىل مواقع التواصل االجتامعي. يحق للمجلة أن تطلب إجراء تعديالت شكلية أو شاملة على املواد املقدمة للنشر. املجلة غير م سئولة عن نشر كل ما يرد إليها ،أو رده في حالة عدم قبوله.ترح ب املجلة بنشر مراجعات الكتب اجلديدة سواء باللغة العربية أو األجنبية؛ شريطة أال يتجاوز تاريخ
ِّ
صدورها ثالث سنوات سابقة.
 تقبل املجلة عرض الرسائل العلمية (املاج ستير أو الدكتوراه) في مجال الطفولة.ترح ب املجلة ب املناقشات العلمية ملا ينشر فيها أو في غيرها من احملافل العلمية واألكادميية (الندوات،
ِّ
املؤمترات ،ورش العمل.)....
ترح ب املجلة بنشر خبرات املعلمات واملمارسني التربويني وأولياء األمور واألطفال أنف سهم؛ مبا يحقق االهتمام
 ِّوالوعي بقضايا الطفولة.
ـ يتم عرض جميع املوضوعات الواردة على الهيئة العلمية للمجلة.
محاور وملفات األعداد القادمة

 الطفل والبيئة. -الطفل واملسرح.

 الطفل واملواطنة. الطفل والتغذية. األطفال املهمشون. تحسني االستعداد املدرسي. -الطفل يف ظل النزاعات املسلحة.

االستفسارات واملقرتحات واالشرتاكات
املجلس العربي للطفولة والتنمية  -إدارة حترير مجلة خطوة
تقاطع شارعي مكرم عبيد مع منظمة الصحة الع املية  -مدينة
نصر  -القاهرة  -مص ر.
هاتف )+٢٠٢( ٢٣٤٩٢٠٢٣/٢٤/٢٩ :فاكس)+٢٠٢( 23492030 :
media.accd@gmail.com - www.arabccd.org

