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»الطفل والرقمنة: فرص وحتديات« ملف نستكمله في هذا العدد من مجلة خطوة، فالرقمنة وأدواتها لم تعد 
خيارا في حياتنا بقدر ما صارت واقعًا ال مفر منه، وذلك إذا ما اردنا أن نلحق بركب التقدم التكنولوجي ودخول 

مجتمع املعرفة والثورة الصناعية الرابعة وعالم ما بعد كورونا. 

كلنا يدرك أن هناك فرصًا ال محدودة لالستفادة من الرقمنة في دعم وتعزيز قدرات أطفالنا وتشجيع مشاركتهم 

وتنمية معرفتهم، لكن هناك أيضًا حتديات علينا التكاتف والتعاون من أجل مواجهتها عبر التوعية واالرشاد ووضع 

حزمة من البرامج والسياسات والتشريعات الالزمة. 

جاء هذا العدد ليضم عددًا من املوضوعات حول هذا امللف من نواحي مختلفة ومتنوعة، وزاد التنوع عبر تقدمي 

مجموعة من املقاالت والتجارب والعروض األنشطة والقصة والشعر، التي نحرص دومًا على أن تكون بني دفتي 

املجلة. 

نوجه الشكر جلزيل لكل من ساهم ويسهم في صدور املجلة على املستوى العلمي والفني، كما نشكر كل 

القراء الذين يقدمون لنا دوما احلافز لالستمرار من أجل حتقيق الهدف املرجو من املجلة نحو تنمية الطفل وتوعية 

القائمني عليه في هذه املرحلة الهامة من عمره، والتي تتشكل فيها شخصيته. 

»الطفل  ملفه حول موضوع  الذي سيخصص  القادم  العدد  مع  لقاء  وإلى  العدد،  هذا  مع محتوى  نترككم 

واملوسيقى«، فاملوسيقى ملا تتمتع به من سحر وجمال جاذب، تلعب دورًا كبيرًا في حياة طفل مرحلة الطفولة 
املبكرة من حيث قدرتها على حتسني وتطوير وتنمية قدراته ومهاراته، وحتسني منوه، وتكوين شخصيته... ونتطلع 

أن يكون امللف القادم مفيدًا بقدر أهمية موضوعه.  

 وفقنا هللا دوًما لما فيه خ�ي وصالح الطفل.

أ.د. حسن البيالوي

ف العام عىل مجلة خطوة الم�ش

افتتاحية العدد

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

»خطــوة« مجلــة علميــة تعنــى بمرحلــة الطفولــة املبكــرة )مــن ســن امليــالد - ٨ ســنوات(، تنشــر الفكــر 
ــة  ــي اتجاهــات إيجابي ــرة، وتنم ــة املبك ــة الطفول ــني بمرحل ــن وإىل املمارســني واملعني ــوي املســتنري م الرتب
لتنشــئة الطفــل يف الوطــن العربــي، وفــق مقاربــة حقوقيــة تنمويــة يف ضــوء متطلبــات مجتمــع املعرفــة.



أوآًل: تعريف الكذب 
الواعي  التغيير  بأنه  الكذب  تعريف  ميكن 

خطأ  أنه  نعرف  ما  تأكيد  أنه  أو  للحقيقة، 

معناه  تكذب  أن  أخرى،  وبعبارة  العكس.  أو 

معرفة  في  احلق  له  الذي  للشخص  تؤكد  أن 

احلقيقة، شيئًا تعرف أنه خطًأ من أجل خداعه  

. وإذا كان الصدق هو مطابقة الكالم للواقع، 

للواقع. الكالم  مخالفة  هو  الكذب  فإن 

عندما يتكرر الكذب ويغدو هدفا في حد ذاته، 

العالج،  تستدعي  ة  َمرَضيَّ حالة  يصبح  فإنه 

يزال  وال  ل«  التعقُّ إلى »سن  إذا وصل  فالطفل 

يكذب، فإن القلق يتملك األبوين؛ ألن الكذب في 

هذه احلالة يصبح مرضًا يحتاج إلى الدراسة 

النفسية  والدراسات  األبحاث،  من  العديد  موضوع  االحتيالي  وادعائهم  وافترائهم،  األطفال  كذب  يف  البحث  ل  شكَّ   
األسئلة  من  العديد  وُأثير  السلوك،  هذا  يستقبح  الذي  األخالق  جانب  يف  البحث  على  األمر  يقتصر  ولم  واالجتماعية، 

»إن  املأثور:  القول  يصُدق  حد  أي  فإلى  املوضوع.  يف 
احلقيقة ُتلتمس من أفواه األطفال« ! فهم ال يعرفون 
الكذب. وما معنى الكذب؟ وهل الطفل الذي يكذب، 
الوجهة  من  الكذب  معنى  ما  بالكذاب؟  نعُته  ميكن 
الكذب  يبدأ  عمرية  مرحلة  أي  يف  السيكولوچية؟ 
التهم  بالظهور لدى األطفال؟ هل يصنع األطفال تخيُّ
واهتماماتهم اخلاصة للتعامل مع املواقف الصادمة؟ 
من  التخلص  على  األطفال  مساعدة  ميكن  وكيف 

عليه؟ التعود  وعدم  الكذب 
الواقع أن شخصية الطفل وتكوينها تتداخل فيها 
مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية، فهناك تأثير 

األسرة واملدرسة، وتأثير احمليط االجتماعي والبيئة الطبيعية، مما يصُعب معه ولوج عامله بسهولة. 
رًآ«. وتأكد للباحثني أن شخصية  إن تقدم العلوم وتطورها أدى إلى تواري االعتقاد الذي كان يعتِبر الطفل »راشدًا ُمصغَّ
الطفل تختلف عن شخصية الراشد، فلُكلٍّ منهما استعداداته وقدراته املختلفة. مبعنى أن االختالف بني الطفل والراشد 
العالم  إلى  النظر  يف  اخلاص  وإدراكه  تفكيره  منهما  فلكل  النوع،  يف  اختالف  هو  وإمنا  الَكّم،  أو  احلجم  اختالفًا يف  ليس 

املختلفة.  املواقف  بأسلوبه اخلاص يف  التصرف  وإلى  ومحتوياته، 

د. أحمد أوزي  
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العميقة. ويعدُّ الكذب في هذه املرحلة العمرية 

مبثابة ناقوس خطر يعبر عن رفض الواقع، أو 

أنه يشكل معاناة عاطفية، أو الشعور بالنقص 

أو اضطرابًا في منو الشخصية.

ثانيًا: لجوء الطفل إىل الكذب بسبب 
خصوبة خياله

في  كبيرًة  خصوبًة  الطفل  خيال  يعرف 

مرحلة الطفولة املبكرة، وُيالحظ ذلك جيدًا من 

الكذب إذا استمر مع 
الطفل قد يكون تعبريًا

عن رفض الواقع

كيف نفهم
كذب األطفـال وادعاءهم؟
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فاللعب  اليقظة.  أثناء  وأحالمه  ألعابه  خالل 

لدى  نشاطه  قمة  يعرف  اخليالي  أو  اإليهامي 

أطفال هذه املرحلة، فهم يركبون العصا على 

َمى بكلماٍت مختلفٍة  أنها حصان، ويكلمون الدُّ

في  ويشاهدونه  يسمعونه  ملا  انعكاسًا  تعدُّ 

بيئتهم. كما أن هذا اللعب اإليهامي يجد مادته 

ُلعبهم  على  األطفال  ُيسقطها  التي  اخلصبة 

طفلة  تتخيل  فقد  نفوسهم.  في  يجيش  فيما 

ابنتها،  ُدْميتها وكأنها  أُمٌّ تالطف  أنها  معينة 

ـسقط خوفها الذي تشكو منه عند ركوب  وقد ُت

إلى  فتعمُد  لعبتها،  على  الطائرة  أو  السيارة 

عنها. والتخفيف  طمأنتها 

ُتروى  التي  املختلفة  القصص  وتلعب 

في  مهمًا  دورًا  البيت  أو  الروض  في  لألطفال 

تأجيج خيالهم وتنميته. ذلك اخليال الذي يعدُّ 

وإبداعهم  ابتكارات األطفال  عنصرًا مهمًا في 

يؤدي  اخلصب  اخليال  هذا  أن  غير  املختلف. 

بهم أحيانًا إلى اخللط بني ما يتخيلونه وبني 

ما هو واقع. فقد يتوهم الطفل شيئًا ويصدقه، 

د. ولذلك  ومن هنا مصدر » كذبه«، غير املُتعمَّ

»الكذب  السن  هذه  في  األطفال  كذب  ُيدعى 

بني  التمييز  ينبغي  هنا  ومن  الكذب.  إلى 

الذي يصُدر عنه ومعرفة دوافعه  الكذب  أنواع 

األساسية: 

أ. الكذب من أجل احلصول على مزيٍد من 

والثناء  املدح  على  واحلصول  الذات،  تقدير 

والشهرة؛

أو  والتهديد  العقاب  لتجنب  الكذب  ب. 

؛ لضغط ا

يقوم  كأن  التعويض،  أجل  من  الكذب  ج. 

إثارة  للبحث عن  تافه،  الطفل بتضخيم شيء 

االنتباه؛ ولفت  االهتمام 

د. أكاذيب عدوانية أو مدمرة، تكشف أحيانًا 

والتنافس  والصراع  االنتقام  في  الرغبة  عن 

بالراحة؛ الشعور  عدم  أو  الشديد 

لرفاقه  اإلخالص  أجل  من  أكاذيب  هـ- 

؛ يتهم وحما

األشياء،  بعض  إخفاء  أجل  من  أكاذيب  و. 

النفسي؛ التوازن  ولتحقيق  للعقاب  جتنبًا 

ز. أكاذيب من أجل التقليل من شأن اآلخرين.

األطفال  أن  يتضح  سبق،  ما  خالل  من 

يلجأون إلى الكذب لعدة أسباب، منها الهروب 

من العقاب وجتنبه، أو عدم حتمل املسئولية، 

في  طمعًا  أو  الراشدين،  عطف  استجداء  أو 

رغباتهم،  وتلبية  معني،  شيء  على  احلصول 

وإشباع نزواتهم، أو للزهو ولفت أنظار غيرهم، 

فعل  كردِّ  أو  به،  يشعرون  نقص  لتعويض  أو 

إليها،  يتعرضون  التي  السيئة  املعاملة  على 

إلخ.

معينة  داللة  دائمًا  فللكذب  حال،  كل  وعلى 

على املستوى النفسي، ومن املهم البحث عن 

دوافعه؛ من أجل جتنبه، كأسلوٍب سهٍل يلجأ 

عليها  تتوطن  نفسية  ة  آليَّ ويغدو  الطفل،  إليه 

وتتعود.  نفسه 

سن  حدود  إلى  ِوّي«  السَّ »الطفل  كذب  إن 

وال  ة.  َمرَضيَّ حالة  بالضرورة  ليس  السابعة، 

الكذب املقصود. فقد  له عن  األبيض«؛ متييزًا 

ال يتردد الطفل مثآلً، في الدخول على أمه في 

البيت، بعد عودته من الروض مجهشًا بالبكاء، 

بدعوة أن طفاًل في الروض ضربه أو أخذ منه 

كبشًا  عودته  طريق  في  شاهد  أنه  أو  لعبته، 

أوهامه  صنع  من  ذلك  كل  أن  واحلال  يطير، 

وخياله اخلصب الذي يختلق الصور واملشاهد 

معرفة  األبوين  على  يفرض  ما  وذا  ويفتعلها. 

نفسية الطفل وخصوصيتها في هذه املرحلة؛ 

حتى يتجنبوا العديد من اخلالفات والنزاعات، 

آباء  مع  وكذا  الروض؛  مربيات  مع  فهم  وسوء 

الروض. في  ابنهم  رفاق  وأولياء 

ثالثًآ: الداللة النفسية لكذب األطفال
لذلك  بالفطرة؛  كذب  هناك  ليس  أنه  الواقع 

علينا أن نبحث عن الدوافع التي تدفع الطفل 

خيال الطفل قد يكون
سببًا يف توهمه شيئًا 

وتصديقه



خامسًآ: الكذب امَلرَضيّ لدى األطفال
أعراض  من  َعرَضًا  الكذب  يكون  قد 

شديدآً،  اضطرابًا  املضطربة  الشخصية 

مصدره تكوين أوَّلي، وميكن للبيئة التأثير فيه، 

كما قد يكون بفعل التكوين النفسي للطفل.

ليس  للشخصية  األوَّلي  املصدر  ذو  الكذب 

التأثير الشديد عليه،  والتربية  البيئي  للوسط 

ويعود سببه إلى التخلف العقلي والفقر وعدم 

هو  الشخصية  تفكك  يكون  بحيث  التوازن 

املصدر.

»الكذب  ُيدعى  الذي  الكذب  من  نوع  وهناك 

له   )Mensonge névrose( الُعَصابي« 

مصدر وخصائص ومعاجلة خاصة، وهو يظهر 

من خالل حالة نفسية تعرف اضطرابًا وصراعًا 

االستكشافات  وتبني  شعوريآً.  ال  عاطفيًا 

اتساق  عدم  اإلسقاطية  لالختبارات  النفسية 

بسبب  اكتمالها  عدم  أو  األسرية  العالقات 

الُيتم  بسبب  معًا  هما  أو  األم،  أو  األب  غياب 

ك  أو الهجران. كما قد يكون مصدر ذلك التفكُّ

األسري، الطالق أو االنفصال أو سوء التفاهم. 

كما قد يكون املصدر هو املنافسة بني اإلخوة 

إلخ. املفرطة،  األبوية  احلماية  أو  األسرة،  في 

للكذب   اإلكلينيكي  للمظهر  وينبغي  هذا، 

اجلوانب  إلى  االنتباه  يثير  أن  الطفل،  لدى 

التالية: 

يرافق  احلالة  هذه  في  عامًة  الكذب  إن 

اضطرابات سلوكية أخرى، مثل العدوانية، وعدم 

والالتسامح  السلطة،  ومعارضة  االستقرار، 

والسرقة،  الالإرادي،  والتبول  احلرمان،  جتاه 

غير  النكوصي،  والسلوك  النوم،  واضطرابات 

سلوك  ويتميز  منفردآً.  يكون  أن  ميكن  أنه 

الطفل خالله برفض الواقع والبحث عن السلوك 

بالذنب. والشعور  والنكوص  التعويضي 

إنه من السهل التفكير بأن العالج سيكون 
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تربويًا  منوذجًا  السوي«  »الطفل  بـ  نقصد 

لم  متوازنآً،  شخصًا  نقصد  وإمنا  مثاليآً، 

أي  والنفسي  الطبي  االختبار  لديه  يكشف 

تغيير عميق، سواء أكان تكوينيًا أم مكتسبًا  .

إن مفهوم الطفل اخلصب اخليال، أو الطفل 

راهنيتها  ولها  باستمرار  حاضرة  الكذاب 

واملخيال  األساطير  وفي  األسرة  متثالت  في 

الباحثني  من  العديد  قاد  مما  االجتماعي. 

األطفال  أقوال  مصداقية  وحتليل  دراسة  إلى 

وخطابهم.

وعلينا  األطفال.  يكذب  أن  املألوف  من  إنه 

بوصفنا راشدين مساعدتهم على التعود على 

الصدق ولبلوغ ذلك، علينا في البداية أن نأخذ 

ومن  عنا،  يختلفون  األطفال  أن  االعتبار  بعني 

والكذبة  الصغيرة  الكذبة  بني  التمييز  ثمة 

بالهدوء ومحاولة فهم  التحلي  الكبيرة، وعلينا 

األكاذيب  منشأ  على  للوقوف  الطفل  سلوك 

لديه، والتمييز بني أكاذيب صغيرة عبارة عن 

قصص خيالية وهي ادعاءات ال أساس لها من 

النتيجة  وأعطت  قد استخدمها  كان  الصحة، 

على  احلفاظ  أو  العقاب  كتجنب  املطلوبة، 

إلخ. الذات،  احترام 

القصص  روي  يحبون  األطفال  رابعًآ: 
يات لحكا وا

إذا أخبر طفلك فجأًة صديقه الصغير بأن 

لديه بدوره قطة، فمن احملتمل جدًا أن وراء كذبه، 

ببساطة تختفي رغبة حقيقية في امتالك قطة. 

ال ميكن  ما  رأسه  في  يكون  أن  في  حرج  وال 

فعله في الواقع. ومع ذلك، حتى ال ُيشجع على 

ينبغي االهتمام مبشاعره  املسار اخلطأ،  هذا 

كان  إذا  ما  املثال،  سبيل  على  بسؤاله،  وذلك 

يرغب في قطة وملاذا.

هذه  مثل  الطفل  من  نسمع  ما  كثيرًا  إننا 

أنا!«. ليس  »هذا  شيئآً«،  أفعل  »لم  العبارات: 

تعدُّ  واملتعمدة،  املتكررة  الطفل  أكاذيب  إن 

عدم  بسبب  لذاته؛  احترامه  عدم  على  عالمًة 

إدراك أفعاله السيئة، ويلجأ إلى حماية نفسه. 

مما يدعو إلى مساعدته على ترك هذه العادات 

اخلادعة.

الكذب املرضي غالبًا ما 
ترافقه اضطرابات
سلوكية أ أخرى
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عالجًا نفسيًا في كل هذه احلاالت. بحيث يكون 

بواسطة  الطفل  وعالج  لألبوين  نفسيًا  عالجًا 

التحليلي  اإليحاء  أو  التحليلية  التقنيات 

)العالج الفردي أو العالج اجلماعي، أو العالج 

إلخ(.  ، عن طريق املسرح 

سادسًآ: مساعدة الطفل على تجنب 
الكذب

من النادر أالَّ يكذب األطفال، وعلى الراشدين 

ولتحقيق  بالصدق.  التحلي  على  مساعدتهم 

ينبغي أن نضع في االعتبار أن األطفال  ذلك 

ولهذا  الراشدين.  يفكرون بطريقٍة مختلفٍة عن 

قصة  مجرد  وبني  الكذب  بني  التمييز  ينبغي 

لة. وعلى األبوين التحلي بالهدوء واملنطق  ُمتخيَّ

واالسترشاد  الطفل  سلوك  بفهم  والقيام 

التالية: بالتوجيهات 

الكبار؛  تقليد  األطفال  طبيعة  من  إن   .1

خاصة األبوين. لذلك يجب عليهما أال يقطعا 

ذلك  فإن  وإال  بها،  بالوفاء  يقومان  ال  وعودًا 

الكذب؛ الطفل  لتعلُّم  مدعاٌة 

أو  والديه  الطفل  رؤية  الكذب  من صور   .2

الطفل  في  يغرس  مما  أمامه  يكذب  أحدهما 

الكذب؛

املُربِّني  من  غيرهما  أو  األبوين  على   .3

واملربيات قبل كل شيء، احلفاظ على هدوئهم 

إذا واجهوا حاالت الكذب املقلقة واملسيئة إلى 

القلق  أو  الغضب  إظهار  وعدم  الطفل،  سلوك 

فمن  العقاب؛  إلى  املباشر  اللجوء  أو  الشديد 

في  تؤدي  أن  الفعلية  الردود  هذه  مثل  شأن 

األكاذيب  من  املزيد  إلى  األحيان  من  كثيٍر 

اخلوف؛  إلى  تستند  التي  األخرى 

4. ال تصف ابنك بالكذاب وال ُتِهْنه بأي شكل 

من األشكال، بقدر ما يلزم إخباره مبا يترتب 

عن السلوك املتصف بالكذب من أخطار؛

ينبغي  الطفل،  إلى إهانة  اللجوء  5. ِعَوض 

الصراحة  من  عنه  يصُدر  ما  بتقدير  القيام 

والثناء  وتقييمها  جاعة  الشُّ التلقائية  واألفعال 

عليه؛

أخرى،  مرًة  الكذب  إلى  الطفل  جلأ  إذا   .6

ره  عبر له عن دهشتك واستغرابك لتصرفه وذكِّ

بأمثلة داعمة تؤكد صدقه؛ حتى يؤمن بنفسه 

بشرفه؛ ويثق 

بأن  يعتقدون  ما  غالبًا  األطفال  إن   .7

بأشياء  دائمًا  يقومون  الطيبني  األشخاص 

جيدة، بينما ميكن ألي شخص سيئ أن يفعل 

فقط.  سيئة  أشياء 

إلى  وتدفعه  الطفل،  تغري  الطريقة  هذه  إن 

جديد  كشخص  يظهر  لكي  أخطائه؛  إنكار 

على  نثني  عندما  وذلك  السلوك،  وحسن 

سلوكه ومننحه فرصة لتعديله، وتشجيعه على 

االعتذار وإعادة تكوين ذاته. إننا بهذه الكيفية 

نغرس فيه األسلوب الصحيح للتصرف ونعزز 

في  وصادق  جيد  شخص  بأنه  الشعور  لديه 

في  بأنه شخص  إلقناعه  محاولة  إنها  أصله. 

طبيعته ليس كذابآً. ولو أننا جلأنا إلى أسلوب 

بالكذب،  يوصف  الذي  الطفل  فإن  مخالف، 

َثمَّ  ومن  كاذب  أنه  حقيقة  على  العزم  سيعقد 

طبيعيآً. شيئًا  األطفال  كذب  يعتِبر  فهو 

إننا كلما أظهرنا للطفل أننا نثق به، وأننا ال 

نشك في كالمه، إال وكان ذلك حافزًا أساسيًا له 

ليكون صادقًا ويخبرنا باحلقيقة. فالطفل الذي 

يفتقد  طفاًل  يكون  ما  غالبًا  الكذب  إلى  يلجأ 

الطمأنينة  إعادة  املُربِّني  ودور  نفسه  الثقة في 

ينقصه  الذي  االهتمام  من  املزيد  ومنحه  إليه 

ويدفعه إلى اللجوء إلى الكذب للحصول على 

استحسان والديه وأفراد محيطه.

إلى  يلجأ  الذي  الطفل  عقاب  منهجية  إن 

ح  وتفتُّ منوِّه  على  تساعد  ال  منهجية  الكذب 

شخصيته. فليس اخلوف من العقاب هو الذي 

سيمنعه من الكذب وارتكاب األخطاء. فلو كان 

العقاب هو الذي سيمنعه من ارتكاب اخلطأ، 

فإنه سيرغب في إعادته من جديد. فاملهم هو 

إلى  العودة  بعدم  كفيلة  استراتيـچية  اختيار 

الكذب  .

معلمني،  أو  كانوا  آباء  املُربِّني،  على  إن 

األطفال  أن  دائمآً،  اعتبارهم  في  يضعوا  أن 

يولدون  وأنهم  الكنوز،  من  العديد  يختزنون 

اإليجابي  السلوك  تنمية  ودورنا  طيبني، 

لديهم، ِعوَض أن نطلق عليهم صفات وأسماء 

اللصوص والكذابني واألشرار ويقومون بااللتزام 

وتبنيها.  بها  واإلميان  بها 



املوهبة والتفوق وقضايا التهميش

يعانيه  ما  إلى  األدبيات  جميع  وتشير  هذا 

عن  النظر  بصرف   - واملتفوقون  املوهوبون 

ذات  مشكالت  من   - وتصنيفاتهم  أنواعهم 

مع  سواًء  ومتيزهم؛  بتفوقهم  وثيق  ارتباط 

أنفسهم أو أقرانهم أو معلميهم أو مع املنهج 

يقف  وال  بكثير،  مستواهم  دون  هم  ملَن  املُعّد 

من  ميتلكون  مبا  يتعداه  بل  ذلك  عند  األمر 

هو  ملا  لالنصياع  رافضة  وخصائص  سمات 

عناصر  بني  روابط  إيجاد  عن  باحثة  مألوف، 

رابط  أي  إيجاد  العادي  العقل  على  يصُعب 

النظم  إلى نشأة مشكالت متعددة مع  بينها، 

التي  التربوية  باملؤسسات  اخلاصة  واإلدارات 

إليها. ينتمون 

وبشكٍل عاّم، يعاني جميع أنواع املوهوبني أو 

فاملوهوبون  متجانسة.  وغير  متنوعة  مجموعة  ميثلون  املوهوبني  أن  والتفوق  املوهبة  مجال  يف  الباحثون  يتفق 
واملتفوقون ليسوا سواء وال يجب أن ُينظر إليهم على أنهم مجموعة متجانسة واحدة، بل إن الواقع يشير إلى أن هناك 
رعايتهم  وأساليب  معهم  العمل  استراتيـچيات  فإن  لذلك  واملتفوقني؛  للموهوبني  متعددة  ومالمح  مختلفة  أوصاًفا 
وتربيتهم يجب أن تتنوع وتختلف باختالف خصائصهم وسماتهم واحتياجاتهم، كما تتنوع وتختلف يف الوقت نفسه 
مشكالتهم وقضاياهم، وُيصنف املوهوبون واملتفوقون باحلقل التربوي من خالل تفاعلهم داخل الروضات واملدارس، مع 
الغالبة عليهم، وهي كاآلتي: )الناجح -  أنواع حسب السمات والسلوكيات  املنهج واألقران واملعلمني واإلدارة  إلى ستة 

ي - املنسحب - امُلعاق - املتوافق(.  امُلستقِوي - امُلتخفِّ

أ.م.د. أحمد عبد الرحيم العمري  
أستاذ علم نفس الطفل املساعد - كلية التربية للطفولة املبكرة - جامعة القاهرة - مصر
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بقضايا  الصلة  وثيقة  مشكالت  من  املتفوقني 

تعذر  في  تتمثل  املعلمني،  ِقبل  من  التهميش 

وتفوقهم؛ وخاصة  املعلمني ملوهبتهم  اكتشاف 

مبرحلَتي احلضانة والروضة والسنوات األولى 

األمر  يندرج  وكذلك  االبتدائية؛  املرحلة  من 

إلى  بالنسبة  التعليمية  املراحل  جميع  على 

املعلمني الذين ينصبُّ اهتمامهم على املظاهر 
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السطحية  والسمات  والسلوكيات  اخلارجية 

غير  الطفل  ورعاية  بتقدير  فيغالون  للطفل، 

املوهوب املؤدب واملطيع واملتجاوب، على حساب 

املتفوق  أو  املوهوب  الطفل  وإهمال  تهميش 

املشاغب وغير املطيع أو ذي املظهر اخلارجي 

املناسب.   غير 

قسرًا  ش  وتهمِّ األسرة  حتجب  قد  كذلك 

الطفل  توجيه  إلى  تعمد  الطفل، حيث  موهبة 

من  عليها  خوًفا  وقدراته  مواهبه  إخفاء  نحو 

التالشي املبكر نتيجة العني واحلسد، فَتِئُدها 

في مهدها أو حتدُّ من فرص ظهورها بداًل من 

تنميتها. إلى  السعي 

وما يهمنا في هذا السياق هو إلقاء الضوء 

بقضايا  املتعلقة  املشكالت  من  عدٍد  على 

أنواع  بعض  منها  يعاني  والتي  التهميش 

من  ُكلٌّ  خاّص  وبوجٍه  املتفوقني؛  أو  املوهوبني 

 - املتخفي   - )املستقوي  املتفوق  أو  املوهوب 

املعاق(.   - املنسحب 

- فالطفل الموهوب أو المتفوق المستقوي، 

هو ذلك الطفل العنيد، صعب االنصياع الذي 

يناقش باستمرار املعلومات والقرارات والقوانني، 

رافًضا أن يكون الطفل املطيع املثالي. ويخشى 

الثقة  وضعيفو  املتخصصني  غير  املعلمون 

بأنفسهم هذا النوع من األطفال؛ ألنهم دائمو 

التساؤل والنقاش ويرفضون االنصياع والقيام 

وضعف التحكم بالنفس وقلة الصبر واإلحباط 

العالي والصراع الدائم مع املعلمني والوالدين؛ 

الطفل  يصبح  أن  إلى  يؤدي  قد  الذي  األمر 

احتمااًل  وأكثر  عدوانيا  املتفوق  أو  املوهوب 

للتعرض لالضطرابات االنفعالية من اآلخرين. 

المتخفي،  المتفوق  أو  الموهوب  الطفل   -

اإلناث  األطفال  من  النوع  هذا  يكون  ما  عادة 

الفترة  خالل  وجودهن  مالحظة  تتم  ال  الالتي 

أو  بالروضة  التعليم  في  يقضينها  التي 

املدرسة. وميكن أن تكون مثل هذه الطفلة من 

أولئك الالتي بدأن حياتهن في الروضة بطاقة 

تبدأ  أن  تلبث  ما  ثم  للتعليم،  عالية  ودافعية 

مستويات  مع  ًفا  تكيُّ باالنخفاض  دافعيتها 

من  انتقلت  كلما  قريناتها  وتوقعات  وقدرات 

لفت  في  يرغنب  ال  فهن  أخرى،  إلى  مرحلة 

االنتباه إليهن بوصفهن مختلفاٍت أو متفوقات. 

وإخفاء  أنفسهن  تهميش  إلى  قسرًا  فَيِملْن 

تلك  بأن  يعتقدن  حيث  احلقيقية،  قدراتهن 

القدرات ميكن أن جتعل القرينات ينظرن إليهن 

بهن. ب  ُمرحَّ وغير  جذابات  غير  أنهن  على 

عليهم  تظهر  الذين  األطفال  بني  ومن 

املتخفي«،  املتفوق  أو  »املوهوب  سمات  بعض 

الثقافية  الذين أتوا من فئات خلفياتها  أولئك 

أو  أقلية داخل مجتمعاتهم  واالجتماعية متثل 

من فئات متدنية الدخل؛ األمر الذي قد يقودهم 

إلى  والسعي  احلقيقية  قدراتهم  إخفاء  إلى 

سعًيا  األقران،  قدرات  مع  والتناغم  ف  التكيُّ

األقران. بحب  االحتفاظ  إلى  منهم 

الرغم من أن هؤالء األطفال يتمتعون  وعلى 

فإن  متميزة،  ومواهب  عالية  فكرية  بقدرات 

املعلمني يعجزون عن إدراك قدراتهم احلقيقية 

القدرات  تلك  يدعم  مبا  معهم  والتعامل 

يتعرض  ما  غالًبا  النقيض  وعلى  وينميها، 

باملوهبة  يتسمن  الالتي  اإلناث  األطفال  هؤالء 

من  املنظم  اإلحباط  إلى  املتخفيات  والتفوق 

بعض  من  وأحياًنا  وعائالتهن  قريناتهن  ِقبل 

من  مينعهن  مما  بهن؛  واحمليطني  املعلمني 

باملهام املوكلة إليهم، إنهم أولئك األطفال الذين 

يتساءلون عن كل شيء وغالًبا ما يكونون من 

األطفال الذكور.  

من هنا فإن املعلمني في كثيٍر من الروضات 

هؤالء  ويغفلون  يهمشون  ما  غالًبا  واملدارس 

بسبب  كموهوبني؛  إليهم  ينظرون  وال  األطفال 

بهم.  التحكم  وصعوبة  املرغوب  غير  سلوكهم 

التعزيز  قلَة  الغالب  ويعاني هؤالء األطفال في 

االتساق  وعدم  للعقاب  املفرط  والتعرض 

والتناقض في أساليب التعامل بتنوع املعلمني 

لهم للطفل؛ مما يزيد من  ومدى استيعابهم وتقبُّ

مستوى اإلحباط لدى هؤالء األطفال؛ لذلك فإن 

املعلمني الذين ال يعرفون صفات هؤالء األطفال 

يني، قد يتسببون  املوهوبني أو املتفوقني املُتحدِّ

ومدارسهم  لروضاتهم  األطفال  هؤالء  كره  في 

املطاف. نهاية  في  الدراسي  وفشلهم 

األطفال  بني  املنتشرة  الصفات  أغلب  إن 

املوهوبني أو املتفوقني املستقويني والناجتة عن 

ضعف  هي  معهم،  التعامل  وسوء  تهميشهم 

الذات  مفهوم  ي  وتدنِّ العالقات  بناء  مهارات 

املوهوبون واملتفوقون 
يختلفون يف خصائصهم 
وسماتهم واحتياجاتهم



فيتم تصنيفهم طبًقا ملا يستطيعون القيام به 

في مقابل تهميش جوانب ضعفهم، أو ال يتم 

كانت!  صورٍة  بأي  تصنيفهم 

الموهوبون  الأطفال  يُصنف  ذلك  عىل  وبناًء 

هي: نماذج،  ثالثة  إىل  المعاقون 

)األطفال  اإلعاقة  حتجب  املوهبة  منوذج   -

فون رسمًيا بأنهم موهوبون ولم ُيصنفوا  ُمصنَّ

إعاقة(.  ذوو  بأنهم 

)األطفال  املوهبة  حتجب  اإلعاقة  منوذج   -

مصنفون رسمًيا بأنهم ذوو إعاقة ولم ُيصنفوا 

موهوبون(.  بأنهم 

- منوذج املوهبة واإلعاقة يحجبان بعضهما 

البعض - ال تظهر املوهبة وال اإلعاقة بشكل 

واضح )األطفال غير مصنفني بأنهم موهوبون 

أو ذوو إعاقة(.

املوهوبون  األطفال  ينجز  ال  ما  وغالًبا 

يوازي  مبا  التعليمية  هم  مهامَّ املعاقون 

املعلمني  الهتمام  وذلك  احلقيقي،  مستواهم 

املعاق  تدريب  ومحاولة  الضعف،  بنواحي 

لالهتمام،  محًطا  وجعلها  تخطيها  على 

وتهميش قدراته األخرى التي تدل على املوهبة 
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قة.   استخدام مواهبهن بطريقة خالَّ

بني  املنتشرة  الصفات  أغلب  إن 

املتفوقني  أو  املوهوبني  األطفال 

تهميشهم  عن  والناجتة  املتخفيني 

معهم،  التعامل  وسوء  ألنفسهم 

احترام  وقلة  الدافعية  ضعف  هي 

وبني  بينهم  العالقة  وضعف  الذات 

. معلميهم

المتفوق  أو  الموهوب  الطفل   -

الفئة  هذه  تتضمن  المنسحب، 

املتفوقني  أو  املوهوبني  األطفال 

فقر  حالة  في  يعيشون  الذين 

تتمثل  ظروًفا  يعيشون  أو  شديد 

وكذلك  واإلهمال؛  املعاملة  إساءة  في 

التمييز  من  حالًة  يواجهون  الذين  األطفال 

العنصري ضدهم على أساس اخللفية الثقافية 

أو االجتماعية أو النوع؛ وكذلك كل األطفال من 

مختلف اخللفيات الذين واجهوا متييزا صادًما 

ما.

قد  املتعلمني  األطفال  هؤالء  مثل  يكون  فقد 

واجهوا أحداًثا تهميشية ومتييزية مجحفة في 

يهتم  أو  أحد،  إليها  يتنبه  لم  طفولتهم  ِسِني 

ي حول  بها أحد أو لم تأخذ الوقت الالزم للتقصِّ

األمر ورد حقوقهم املسلوبة بال وجه حق؛ مما 

ينتج عنه تأجج الشعور بالظلم وإحباط الطفل 

يقتصر  ال  عارم،  غضب  نفسه  في  فيحتقن 

مَبْن  التعليمي  النظام  كامل  ناحية  توجيهه 

إلى  يتعداه  بل  واإلداريون،  املعلمون  ذلك  في 

واملجتمع. الوالدين 

إن الطفل املوهوب أو املتفوق املنسحب هو 

الواقع  باألمر  ويقبل  يتكيَّف  أن  رفض  الذي 

وفضل االنسحاب الكامل عن مصدر اإلحباط 

والصراع. فال شك أن طفاًل كهذا قد ال يرغب 

في االنسحاب من الروضة أو املدرسة فحسب، 

ولكن قد يصل به األمر في نهاية املطاف إلى 

استمرار  بأكملها حال  احلياة  االنسحاب من 

املجحفة.  التمييز  تعرضه خلبرات 

األطفال  بني  املنتشرة  الصفات  أغلب  إن 

والناجتة  املنسحبني  املتفوقني  أو  املوهوبني 

الذي  والظلم  والتمييز  التهميش  مواقف  عن 

تعرضوا له، تتمثل في ضعف الدافعية وسرعة 

إلى  وامليل  باالضطهاد  والشعور  الغضب 

األطفال  سمات  من  كثيرًا  أن  كما  العدوانية، 

ميكن  املنسحبني  املتفوقني  أو  املوهوبني 

إلى  املؤدية  العوامل  في  موجودًة  مالحظتها 

والعزلة  والغضب  اإلحباط  كمشاعر  االنتحار، 

املجتمع. ورفض  االجتماعية 

المعاق،  المتفوق  أو  الموهوب  الطفل   -

أو  املوهوبني  األطفال  الفئة  هذه  تتضمن 

األطفال  هؤالء  أن  حيث  املُعاقني،  املتفوقني 

غالًبا ما يتم تصنيفهم طبًقا ملا ال يستطيعون 

في  ُيرى من ضعفهم  ملا  أي طبًقا  به؛  القيام 

مقابل النظر إلى ما يستطيعون القيام به أي 

على  التركيز  فيتم  قوتهم،  من  ُيرى  ملا  طبًقا 

تهميش  مقابل  في  وعجزهم  جوانب ضعفهم 

الصورة  تنعكس  أو  زهم،  ومتيُّ قوتهم  جوانب 



11العدد 43 - 2021

أن  اخلطأ  االعتقاد  إلى  املعلمون  مييل  حيث 

املتفوقني  املوهبة والذكاء يوجدان عند األطفال 

السمات  للتداخل بني بعض  أو  فقط،  دراسًيا 

بعض  وبني  بينهم  املُشتركة  واخلصائص 

الزائد.  احلركي  النشاط  كذوي  األخرى  الفئات 

كذلك قد مييل األطفال املوهوبون أو املتفوقون 

املعاقون إلى تهميش أنفسهم بأنفسهم أيًضا، 

احلقيقي  وذكائهم  قدراتهم  عن  يكشفون  فال 

غيرهم. من  أكثر  مبهام  تكليفهم  من  خوفا 

األطفال  بني  املنتشرة  الصفات  أغلب  إن 

عن  والناجتة  املعاقني  املتفوقني  أو  املوهوبني 

املهارات  قصور  في  تتمثل  التهميش،  مواقف 

وصعوبة  الذات  مفهوم  ي  وتدنِّ االجتماعية 

وقلة  املدى  وطويلة  املدى  قصيرة  الذاكرة  في 

املهارات الدراسية والتنظيمية واالندفاع املفرط، 

باإلضافة إلى ارتفاع مشاعر الغضب واخلوف 

من الفشل والرغبة اجلامحة للسيطرة وأحياًنا 

اجتماعية  قضايا  وكلها  النجاح،  من  اخلوف 

تعليمي  تفوق  أي  تعوق  أن  وانفعالية ميكنها 

املعاقني. املتفوقني  أو  املوهوبني  لألطفال 

أساليب التعامل البناء مع األطفال املوهوبني أو املتفوقني املهمشني:
 - استخدام مبدأ التعزيز مع أي متيز أو أي عمل جاد للطفل.

أن  الطلبة  تعليم  وكذلك  األطفال؛  مع  التعامل  في  الفردية  الفروق  مبدأ  اعتماد   -

اآلخر. وقبول  الفردية  فروقاتهم  روا  وُيقدِّ موا  يتفهَّ

- إعداد معلمني مدربني على التعرف والتعامل مع هذه الفئات من األطفال.

- االهتمام بالنشاطات التربوية الفردية التي تتناسب مع تنوع قدرات األطفال.

- تشجيع أساليب التعلُّم الذاتي مما ُيسهم في تطوير مهارات االستقاللية واملسئولية 

واإلبداع ومهارات التفكير.

التعليم والعرض واستخدام وسائل تعليمية تستثير حواسَّ  التنوع في أساليب   -

متعددة لدى الطفل، مبا يتواكب مع تنوع قدرات األطفال.

- تعزيز التواصل مع الطفل واألسرة مبا يحقق التكامل والتنسيق بني املنزل واملؤسسة 

التربوية، وحل أي مشكالت تعترض حتقيق الطفل إلمكاناته.

- االهتمام باخلبرات والتجارب التي يتعرض لها األطفال والعمل على حلها.

- إحالل روح التعاون واملشاركة بداًل من املنافسة واالهتمام باألنشطة اجلماعية على 

حساب األنشطة الفردية.

- تضمني تنمية ورعاية اجلوانب النفسية وبناء شخصية الطفل بالبرامج التربوية، 

كأهداف عامة تسعى إلى حتقيقها بجانب األهداف التربوية.



األطفال أبطال يف السينما

اعتمدت بطوالت األفالم يف سينما العالم على البطل الرجل 
فيه  يكون  فيلم  يوجد  أن  النادر  ومن  األب،  أو  املغامر  كان  سواء 
البطل الرئيس هو طفل، وذلك يف أفالم يشاهدها اجلميع كباًرا 
وصغاًرا. ولكن يف بعض األحيان كانت هناك طفرات تعتمد على 
ظهور طفل صغير دون 10 سنوات، أو طفل يكون هو محور األحداث 
ى »one man show«؛ والسبب يف ذلك قلة األطفال  كلها مبا ُيسمَّ
بأكمله،  فيلم  جناح  حمل  ميكنهم  الذين  التمثيل  يف  النابغني 
واملشكلة يف ذلك هي أن الطفولة قصيرة العمر وسرعان ما يصير 
الصغير صبًيا ينطبق عليه سمة الرجل البالغ، واألسماء التي 
اكى  لدينا محدودة منها يف بداية عمر السينما اسم كل من »چـ
كوبر« و«شرلي متبل«. ويف الستينيات كانت هناك »هيلي مايلز«، 
وبالنسبة إلى متبل فكانت تغني وترقص وتؤدي األدوار الكوميدية 

وتقلد، ولم تعثر السينما على شبيه بها حتى اآلن .

محمود قاسم  
كاتب - مصر
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وفي مصر كانت لدينا مثل هذه الطفلة مرة 

واحدة فقط هي فيروز ذات األصول األرمينية، 

تقوم  التي  األفالم  أجلها  من  ُصنعت  والتى 

فقط«.  واحدة  »طفلة  طريقة  على  ببطولتها 

التقطها  وجدي  أنور  أن  احلظ  ُحسن  ومن 

مبكرًا لتكون هي بطلته في فيلمني متتاليني، 

وفيما   ،1953 و«دهب«   1950 »ياسمني«  هما 

اسمها  يحمل  فيلًما  قدمت  الفيلمني  بني 

هي »فيروز هامن« كأمر لم يتكرر قط في كل 

والبطل  املخرج  أنور وجدي هو  كان  السينما. 

املمثل في التمثيل أمامها، منح موهبتها روًحا 

الطفلة  هي  أسرتها،  إلى  تعود  حتى  الناس 

تغني  اآلخر  إلى  فيلٍم  من  نفسها  الصغيرة 

وترقص وتقلد الكبار بشكل ال ُيصدق؛ بدليل 

أن الناس يشاهدون هذه األفالم وال يجدون لها 

اآلن. حتى  بدياًل 

ما يعنينا في هذه الدراسة أن الطفلة هي 

البطلة الرئيسة في هذا الفيلم، حتى لو كان 

أنور وجدي مصاحًبا لها أو جنوم ذوو قيمة مثل 

مديحة يسري وزكي رستم وماجدة، فجميعهم 

حبوبة  البنت  جانب  إلى  ثانوية  شخصيات 

التى متأل الصاالت والشوارع باالستعراضات، 

تقليد  في  دهب  فيلم  في  قط  ننساها  فال 

عن  تدافع  وهي  وكذلك  احلقبة؛  تلك  راقصات 

الذي  أبيها  حقها الشرعي في أن تعيش مع 

اها في قاعة احملكمة، وهي تواجه القاضى  تبنَّ

ومضحكٍة  مؤثرٍة  بعباراٍت  واملجتمع  واحملامي 

تعمل  لم  أنها  فيروز  حظ  سوء  من  آٍن.  في 

مع أنور وجدي في فيلم ثالث، حيث التقطها 

فهي  هامن،  فيروز  فيلم  في  كامل  عباس 

اآلخرين  طمع  من  تعاني  التي  الثرية  الطفلة 

في ثروتها وتتعاطف مع الفقراء وأيًضا تقدم 

االستعراضات، لكن عباس كامل لم ُيكسبها 

شابلن،  شارلي  عند  األمريكي  الطفل  روح 

من  مجموعة  جتسد  فيروز  رأينا  بعد  وفيما 

األدوار للطفلة التي حتاول العثور على الدفء 

أسرتها  شمل  لَمِّ  إلى  تسعى  أو  االجتماعي 

املمزقة، مبا يعني أن دورها السينمائي كان له 

هدف تربوي في فيلم »احلرمان«، حيث تصورت 

أنها تسببت في إصابة أبيها، وقد وقعت بني 

يَدْي امرأة شريرة في فيلم »احلرمان« لعاطف 

املأسوي  الدور  هذا  من خالل  سالم، وجنحت 

في أن تلمَّ شمل األسرة، وهو نفس الدور الذي 

لعبته في فيلم »صاحب الصورة« إخراج حسن 

رضا، حني تخلص أمها من جشع اجلار الذي 

يريد الزواج منها وتعيد إليها أباها الذي ُطلقت 

منه، أما فيلم »عصافير اجلنة« بطولة محمود 

فقد  شوكت،  الدين  سيف  وإخراج  الفقار  ذو 

املذكورين،  الفيلمني  في  ملحوظ  بشكل  فريدة 

الغالم  فيلم  من  قريبة  هنا  القصة  حيث 

طفلة  إلى  الطفل  تغيير  مع  شابلن  لشارلي 

بتربيتها  ويقوم  األسرة  فقداَن  تعاني  صغيرة 

إلى  مبوهبتها  فيقدمها  احلال،  مقتدر  رجل 

الطفلة فريوز نموذج الزال 
الكل يشاهد أفالمها وال 

يوجد لها بدياًل



الغنائية، واستمر األمر طوياًل مما جعل الناس 

لن  الذي  فيروز  زمن  إلى  بحاجتهم  يشعرون 

يتكرر.

واحًدا  فيلًما  رأينا  الستينيات،  بداية  وفى 

فقط يحمل اسم طفلة في فيلم »عائلة زيزي«، 

أن  باعتبار  ُأَسري  فيلم  أمام  فإننا  ذلك  ورغم 

العائلة حتمل اسم الطفلة الصغيرة، من خالل 

3 قصص يعيشها األبناء الكبار والطفلة زيزي 

عليها. شاهدة 

عندما يجود الزمن فإن السينما ال تبخل، 
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جمع هذا الفيلم بني الشقيقات الثالث ميرڤت 

الفنانة  هذه  عهد  آخر  وكان  ونيلي،  وفيروز 

البطلة. الطفلة  بدور  املوهوبة 

تكن  لم  الشابة اجلميلة  فيروز  أن  الغريب   

في التألق نفسه في األفالم األربعة في أواخر 

ات، وقد حاول آخرون تقدمي األطفال  اخلمسينيَّ

كمال  هو  أبرزهم  بالكامل،  رئيسة  أدوار  في 

الشيخ في فيلم »حياة أو موت«، ثم في فيلم 

الصغير«  »الشيطان  وأيًضا  وشيطان«  »مالك 

على مدى سنوات، حيث قدم ثالثة أطفال ُكلٌّ 

في دوٍر مختلٍف عن اآلخر.

الصغيرة  الطفلة  أمير  ُضَحى  األولى هى   

في  التوغل  إلى  نفسها مضطرة  وجدت  التي 

العاصمة؛  منتصف  وحوانيت  وشوارع  حواري 

كي تدبر ألبيها املريض جرعة الدواء، ويبدو كل 

أبطال الفيلم شخصياٍت ثانوية قياًسا للطفلة، 

وعماد  وهبي  ويوسف  يسري  مديحة  ومنهم 

مغامرة  تلك  كانت  رياض،  وحسني  حمدي 

املمثلة  إلى  بالنسبة  خاصًة  مثيل  لها  ليس 

املوهوبة، التي لم جتد مثل هذا الدور أبًدا بعد 

أن شاركت في أفالم، منها »رُدَّ قلبي« و«رسالة 

الله«. إلى 

أما الطفلة إميان ذو الفقار في فيلم مالك 

هي  كبيرة  فنية  أسرة  ابنة  فإنها  وشيطان، 

بنت  هنا  والطفلة  وزوجاتها،  الفقار  ذو  عائلة 

عصابة  ِقبل  من  اختطافها  يتم  راقية  أسرة 

بحًثا عن فدية ثمينة، وتنتقل للعيش مع أسرة 

الطرق فتبدو متماسكة  اع  اللصوص وُقطَّ من 

من  وتتمكن  الشجاعة،  بالغة  اجلأش  رابطة 

خطفوها. َمْن  سلوك  تغيير 

فيلم  في  يحيى  محمد  الثالث  والطفل 

عربة  يركب  تلميذ  فهو  الصغير«  »الشيطان 

أن  ويكتشف  القاهرة،  إلى  متوجًها  األثاث 

ويهرب  مشبوهة،  أعمااًل  ميارسان  السائقنْي 

من مصير محتوم له، وكانت البطولة هنا أمام 

كمال الشناوى وسميرة أحمد وحسن يوسف 

منصور. وصالح 

صاحب  الثالثة  األطفال  من  أيٌّ  يكن  لم 

كمال  وكان  واالستعراض،  الغناء  في  موهبة 

وعليه،  وتوتر  ترقب  أفالم  صاحب  الشيخ 

الفيلم  من  متاًما  خلت  قد  الفترة  هذه  فإن 

األطفال  أفالم  من  وأيًضا  االستعراضي، 

يف السينما هناك قلة يف 
األطفال النابغني يف التمثيل 

الذي يمكنهم حمل نجاح 
فيلم بأكمله
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أسماء  عادت  السبعينيات  منتصف  وفي 

األطفال إلى عناوين األفالم، ونقصد هنا بدور 

شوف  »ُبّص  فيلم  في  حدث  مثلما  البطولة 

سكر بتعمل إيه«، والفيلم كله من بطولة طفلة 

ا قد شاهدناها في فيلم »احلفيد« واسمها  كنَّ

ميرڤت، ونبهت الناس إلى أن فيروز قد يعود 

لم يحدث رغم  ولكن هذا  عصرها مرة أخرى، 

أنها جتيد الغناء واالستعراض ولكننا لم نرَها 

بداية  ومع  وجدي.  أنور  مثل  ملخرج  حالة  في 

»هديل«  أخرى  طفلة  ظهرت  التسعينيات، 

وكانت  فيلمني  في  األساسية  البطلة  وكانت 

أي  ميرڤت؛  زميلتها  بتجربة  أشبه  جتربتها 

قصيرة. كانت  أنها 

 مع بداية القرن احلالي ظهر األمل مجدًدا 

في عدٍد من األطفال الكوميديانات الالئي أتني 

وراء بعضهن، فما إن تكبر األولى مها عمار 

 ، عمرو  وجنا  عرفة  ة  منَّ زميتلها  تظهر  حتى 

الطفولية  البهجة  بأجواء  األفالم  والثالثة مألن 

لن  فيروز  ظاهرة  أن  أي  آخرين؛  أبطال  مع 

تعود مرة أخرى. وهؤالء البنات الثالث أصبحن 

جنمات مجتمع في التلفزيون ووسائل اإلعالم، 

األولى كانت موجودة في أفالم منها »حرامية 

أحبك«،  خلِّتني  و«ليه  تو«،  ي  چـ كي  في 

هذا  اسيب«،  وأنا  و«سيب  فرنسا«،  و«خالتي 

أبطال  هم  األطفال  فيه  كان  األخير  الفيلم 

تعرضوا  حني  األساسيني  واحملركني  احلدث 

حملاولة ابتزاز من شباب يتولون حراسة املنزل، 

ة عرفة فقد عملت لسنواٍت طويلٍة وهي  أما منَّ

الوحيدة التي ظلت تعمل حتى صارت شابة، 

وكانت أدوارها مشاركة مع زمالئها من الكبار 

اسًما باسم، فهي في فيلم »آخر كالم« واحدة 

األب  غياب  في  املسئولية  تتولى  األسرة  من 

فقد  عمرو  جنا  أما  باملستشفى،  املريض 

النجوم  أمام  البطولة  قوية من  بدرجة  اقتربت 

نهاية  هذا  وكان  فجأة.  اختفت  ثم  الرجال 

ازدهار ملحوظ المتالء األفالم بقصص األطفال 

التحوالت  من  الكثير  يشهد  جديد  قرن  في 

لم  أسماء  ننتظر  أن  علينا  والتغيرات، وصار 

بعد. تظهر 

 أما في مجال األوالد، فإن يوسف عثمان في 

فيلم »َبحّب السيما« كان هو الراوي األساسي 

والشاهد الوحيد على ما حدث في شبرا أثناء 

الستينيات، أما الكبار فقد انشغلوا بالكثير 

الفيلم  إلى  من همومهم ومآسيهم. وبالنسبة 

رنا باملمثل  الثاني »سيب وانا اسيب«، فقد ذكَّ

الطفل كوالي ماكالين، بطل مجموعة »وحدي 

حيث  الطفل  صورة  تغيرت  هنا  املنزل«،  في 

الذي  العصري  الطفل  لنموذج  رمًزا  رأيناه 

نضًجا؛  أكثر  يجعله  مبا  التقنيات  استوعب 

أي أن الصغير صار شاًبا قبل األوان، والطفل 

»المؤاخذة«،  فيلم  في  داش  أحمد  هو  الثاني 

الظروف  دفعته  مسيحي   wwطفل عن  وهو 

إلى أن يكون الوحيد من عقيدته في مدرسة 

فأخفى  الفقيرة،  األحياء  أحد  في  إلزامية 

طريقتهم  على  اجلميع  يواجه  وصار  عقيدته 

به.  اقتنعوا  حتى 



لغات خشبة املسرح ودورها يف تحقيق 
فكرة تقبل اآلخر لدى جمهور الطفل

من هذا املنطلق تكمن أهمية توظيف لغات 

توصيل  في  اجلوهري  ودورها  املسرح  خشبة 

اآلخر  ل  تقبُّ ي قضية  لتبنِّ املستهدفة،  الرسالة 

ر؛ خاصًة إذا كان ينتمي  وعدم الصراع أو التنمُّ

موضوعات  تقدمي  خالل  وذلك  مختلفة،  لفئة 

اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  دمج  قضية  تخدم 

مباهيتهم  األطفال  لدى  الوعي  غرس  وأهمية 

والعمل  ضدهم  التنمر  وعدم  تقبلهم  وُسبل 

على معاونتهم، وإدراك قدراتهم اإلبداعية التي 

قد تفوق قدرات األطفال غير املعاقني، فالطفل 

املعاق إنسان يحتاج العناية والرعاية وحتقيق 

ملسرح الطفل دور بارز يف تنمية القدرات اإلدراكية واملعرفية لدى جمهوره، خالل لغاته املتنوعة، التي تتوجه 
للمتلقي بصورة ترضي فروقة الفردية، حيث تتنوع تلك الفروق وفق األمناط املكونة لهذا اجلمهور، فمنهم 
من هو سماعي ومنهم من هو بصري أو منطقي رياضي أو حركي؛ وكذلك الشخصي واالجتماعي وغيرها من 

األمناط املختلفة، تلك األمناط التي نظر لها جاردنر يف نظريته للذكاءات املتعددة التي تعني:
ز   »منوذج معريف يبني كيف يستطيع اإلنسان أن يستخدم ذكاءاته املتعددة حلل املشكالت بطرق مختلفة، ويركِّ
على العمليات التي يقوم بها عقل اإلنسان يف عملية تناوله حملتوى املوقف حتى يصل إلى احلل املطلوب«، 
حيث أكد جاردنر وجود ثمانية ذكاءات يتمتع بها الفرد تتفاوت يف قدراتها قوة أو ضعًفا، إال أن توليفة هذه 
الذكاءات تعمل مجتمعًة لتمكني الفرد، من التفاعل والتلقي بهدف النمو املعريف واإلدراكي، وفق نوع الذكاء 

األكثر وضوًحا لدى الفرد.

د. شريين الجالب  
مدرس بكلية التربية للطفولة املبكرة - جامعة اإلسكندرية - مصر
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العدالة االجتماعية والتربوية والنفسية واملادية 

كغيره من األطفال، وال يجب النظر إليه بعني 

الشفقة وإمنا يجب أن تكون النظرة إيجابية من 

كل مؤسسات املجتمع العامة واخلاصة؛ بهدف 

تطوير قدراته ليتمكن من نيل حياة كرمية وفق 

لتطويرها. استجابته  وإمكانية  قدراته 

ي أي قضية، ولديه  فللمسرح دور بارز في تبنِّ

إيجابية  بصورة  الرساله  توصيل  على  القدرة 

املسرح بخصائصه املتعددة 
يستطيع أن يلعب دورًا يف 

تنمية قدرات الطفل
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وذلك خالل التنوع الفني والتقني للغاته، التي 

ترضي الفروق الفردية لدى جمهوره خاصة من 

األطفال.

والبصري،  السمعي  بني  تتنوع  اللغات  تلك 

التي  واملناظر،  واملكياچ  والديكور  فاملالبس 

مييل لها أصحاب الذكاء البصري الفراغي أو 

الفنية  الذكاء الطبيعي، والتشكيالت  أصحاب 

املبنية على حركة جسد املمثل التي تستهوي 

أصحاب الذكاء احلركي اجلسدي، وال غنى عن 

املوسيقى واملؤثرات في أثناء احلدث املسرحي 

والتي تثير اهتمام أصحاب الذكاء املوسيقي، 

وقضية النص حتتوي على صراع بني عدٍد من 

األشخاص، الذين يجتمعون فيما بينهم خالل 

تعبر  بصورٍة  اإليجابي  أو  السلبي  التفاعل 

يتفرد  وقد  االجتماعي،  الذكاء  أصحاب  عن 

األحداث  خالل  اخلاصة  بأزمته  ما  شخص 

باعتباره منوذًجا ألصحاب الذكاء الشخصي، 

فالنص مبفرداته وعباراته وكلماته وأشعاره هو 

الذكاء  أصحاب  لتكويناتها  مييل  لفظية،  لغة 

اللغوي، فضاًل عن ذلك فللنصِّ قضية أو أزمة 

إلشكاليتها،  حاًل  تتطلب  وأبعاد  ُمكوٍّنات  لها 

وعادًة ما يبحث عن تفنيد تشابكها أصحاب 

الرياضي. املنطقي  الذكاء 

يجلس  احلركية(  اإلعاقة  أصحاب  من  )طفل 

على كرسي متحرك؛ األمر الذي يثير التالميذ 

ويبدأ كل منهم يعبر عن شعوره، فنجد منهم 

ومنهم  املتنمر  ومنهم  مروان،  لوجود  الرافض 

من  عدًدا  جند  اآلخر  اجلانب  وعلى  املشمئز، 

دائمٍة  بصداقٍة  ويعُده  مبروان،  يرحب  األطفال 

األوقات. أجمل  وقضاِء 

ألجمل  كبيرة  مسابقة  عن  املعلمة  تعلن 

صوت على مستوى املدرسة، وتؤكد أن الفائز 

أحسن  كأس  فصله  سُيمنح  املسابقة  بهذه 

للفصل  فصل، فضاًل عن قيام رحلة ترفيهية 

الفائز.

للمشاركة  أسمائهم  تسجيل  األطفال  يبدأ 

أقرانه  أمره  من  ب  تعجَّ الذي  مروان،  ومنهم 

رون. املُتنمِّ

ويأتي يوم املسابقة ويتقدم املتسابقون وتعلن 

النتيجه بفوز مروان وفصله بالكأس والرحلة، 

وهنا يدرك املتنمرون أن مروان رغم إعاقته فإنه 

األشطر واألفضل فيعتذرون له ويقدرونه، وبذلك 

واملعرفي  واالخالقي  السلوكي  الهدف  يتحقق 

ل اآلخر.     ى تقبُّ وينتهي العرض بأغنية تتبنَّ

ولتيسير انتشار الفكرة وبساطة التنفيذ، مت 

الورقية؛ جلمال  العرائس  تقنية مسرح  اختيار 

الذكاءات  أنواع  بني  الواضح  التداخل  هذا 

على  يحتم  املسرح،  خشبة  ولغات  املتعددة 

بالفروق  الوعي  الطفل  مسرح  على  القائمني 

التوجه  أهمية  وإدراك  جمهوره،  بني  الفردية 

والبصري  السمعي  التنوُّع  من  بنوٍع  للطفل 

والفرجة  التشويق  له  حتقق  التي  بالصورة، 

السلوكي  أو  املعرفي  للهدف  الواعي  واإلدراك 

املسرحية. اللعبة  خالل  املنشود 

فعرض أنت األشطر عرض توعوي في قالب 

تقبل اآلخر فضاًل  قيمة  يتبنى غرس  ُمشوِّق، 

عن التوعية بقضية الدمج؛ األمر الذي يتطلب 

تتناسب  تقنية  توظيف  اإلخراجية  الرؤية  من 

الهدف االرتقائي من قضية النص فضاًل  مع 

عن الفئة العمرية املستهدفة )جمهور الطفل(، 

انتباهها  تثير  بتقنية  إليها  التوجه  حيث 

الذكاءات  لتوليفة  كمثيٍر  وتعمل  ودهشتها 

القدرة اإلدراكية، فضاًل  املتنوعة على مستوى 

طفل. بكل  اخلاص  النمط  عن 

عدٌد  به  دراسي  فصل  داخل  األحداث  تدور 

من التالميذ في املراحل املبكرة، تعلن املعلمة 

أنه مختلف  إال  للفصل  تلميذ جديد  انضمام 

به  الترحيب  التالميذ  من  وتطلب  أقرانه،  عن 

مروان  الطفل  يدخل  إزعاجه،  وعدم  واحتوائه 



يسيطر  من  فمنها  الشخصيات،  طبيعة  عن 

ويقود ومنها من يحتفظ بوجهة نظره الذاتية، 

هذه العالقات التي تتولد خالل األحداث، تخلق 

خًطا درامًيا يربط بني احلدث املسرحي واملتلقي. 

املسرحي  احلدث  يتبنى  العرض  زمن  خالل 

قضيًة لها أبعاُدها اخلاصة، التي يتم طرحها 

لها  وسلوكيات،  قيًما  تتضمن  األحداث  خالل 

الذي  األمر  اإليجابية؛  أو  السلبية  مرجعيتها 

يثير انتباه أصحاب الذكاء املنطقي الرياضي؛ 

فيبحثون ويستكشفون األسباب الكامنة خلف 

املبنية  النهاية  إلى  فعل، وصواًل  ورد  فعل  كل 

على حتول االجتاهات حتواًل إيجابًيا منطقًيا، 
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عن  الطفل، فضاًل  انتباه  تثير  التي  أشكالها 

الطفل  ن  ُتكِّ التي  بالصورة  تنفيذها  بساطة 

من املشاركة في مراحل اللعبة املسرحية؛ األمر 

الذي يعمل على َخلْق عالقة خاصة بني الطفل 

فالدمية  الفني،  الصدق  على  مبنية  ْمية  والدُّ

هي وسيلته التي سينقل خاللها موضوًعا أو 

حكاية، وهي القناع أو الستار الذي سيتخفى 

خلفه مانًحا له فرصًة للبوح بأمور، قد يصعب 

البوح بها بالصورة التقليدية خاصة في مراحل 

الطفولة املبكرة.

َمى بشكٍل عامٍّ بحب الطفل  الدُّ كما تتمتع 

من  حالة  في  ينخرط  جتعله  أن  دون  وشغفه 

من  جوًا  تخلق  وإمنا  اإليهامية،  املعايشة 

الغرائبية والتغريب، الذي يساعد الطفل على 

محقًقا  املسرحي،  احلدث  كوامن  استنباط 

منوًا معرفًيا وارتقائًيا، دون التخلي عن املتعة 

العرض. زمن  خالل  الفرجوية 

بتقنياته  املسرحي  العرض  تكن  وقد 

البسيطة من حتقيق الهدف املعرفي والتوعوي 

املنشود، وفق ذكاءات جمهور الطفل، وذلك على 

اآلتي:  النحو 

ْمية الورقية دورًا بارزًا في طرح  - لعبت الدُّ

مع  تتناسب  التي  بالصورة  النص  قضية 

فالدمية  الفردية،  فروقه  وفق  الطفل  جمهور 

أثارت  باعتبارها داللة بصرية ذات بعد واحد، 

انتباه جمهور الطفل ملا تتمتع به من بساطة 

اخلاصة  املالمح  في  ووضوح  الشكل  في 

به  تتمتع  ما  ذلك  عن  فضاًل  بالشخصيات، 

االنتباه وتوصيل  قدرة على جذب  الصور من 

الكلمات. من  أفضَل  بشكٍل  املعلومة 

أو  الفراغي  البصري  الذكاء  أصحاب   -

إليهم  بالنسبة  الورقية  الدمية  ُتعدُّ  الطبيعي 

صور  استدعاء  حيث  اخليال،  ملَلَكات  مثيرًا 

املَِعيش،  ذهنية مختزنة لدى الطفل في واقعه 

الذي  األمر  الدمية؛  عن  بدياًل  وجودها  ل  وتخيُّ

َمى  مينح قضية النص عمًقا، حيث إكساب الدُّ

أهميًة أكبر من كونها ُدًمى، خالل حتويلها إلى 

الواقع  رموز تشير وتعبر عن شخصيات في 

تتصف بصفات شخصيات احلدث املسرحي.

بني  تفاعالتها  في  الشخصيات  هذه   -

تخلق  إيجاًبا،  أو  سلًبا  البعض  بعضها 

بإيجابياتها  االجتماعية  العالقات  من  نوًعا 

وسلبياتها، بالصورة التي تثير انتباه أصحاب 

الذكاء االجتماعي والذاتي، فهذه العالقات تعبر 

على القائمني على مسرح الطفل 
إدراك نظرية الذكاءات املتعددة 

وتوظيفها بالشكل األمثل
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لذلك. املبرر  مدركني  األحداث  خالل سير 

- يعرض العرض موضوًعا أو فكرة، خالل 

بقضيته،  احململة  والكلمات  اجلمل  من  عدٍد 

اللغوي؛  الذكاء  أصحاب  انتباه  يثير  ما  وهو 

رسائل  إليهم  بالنسبة  واجلمل  فالكلمات 

بصورٍة  والتعليل،  بالتحليل  يتبنونها  معرفية 

انتباههم. وجتذب  متعتهم  تثير 

ى  - لم يتخلَّ العرض عن تقدمي أغنية، تتبنَّ

ورقصات  اهتزازات  مع  اآلخر  ل  تقبُّ معاني 

َمى، فضاًل عن قيام بعض األطفال بحركات  الدُّ

في  راقصة  فنية  وتشكيالت  استعراضية 

الفني  اخلتام  هذا  املسرحي،  العرض  ختام 

انتباه  الطفل، وأثار  الطاقة لدى جمهور  جدَّد 

واحلركي،  املوسيقي  الذكاء  أصحاب  وشغف 

الذين أدركوا مضمون األغنية الذي يتناغم مع 

مضمون احلدث املسرحي، والتشكيالت الفنية 

احلركي. الذكاء  أصحاب  فضول  أثارت 

تستهدف  كاملة(  )إنارة  اإلضاءة  جاءت 

كشف عناصر اللعبة املسرحية؛ بهدف جذب 

دون  العرض،  يتبناها  التي  للقضية  االنتباه 

خلق حالة من اإليهام مثل التعاطف مع الطفل 

مروان، وإمنا خلق موقف إيجابي جتاه مروان 

وَمْن هم على شاكلته، وحتول حالة التنمر أو 

الشفقه إلى نوع من التقدير لقدراته التي قد 

خالل  العرض  وبذلك تكن  أقرانه  ميتلكها  ال 

لغاته البصرية والسمعية، من تقدمي عمٍل فني 

الفردية/  الفروق  متناغم متنوع ُيرضي جميع 

حتقيق  بهدف  الطفل؛  جمهور  لدى  الذكاءات 

والسلوكي  املعرفي  االرتقاء  من  قدر  أعلى 

العرض.    زمن  خالل  والتوعوي 

مما سبق نوجز نقاطًا مهمة يجب أن تؤخذ 

ن عىل مرسح الطفل: ي االعتبار من القائم�ي
�ن

عن  الباحثة  الخاصة  فلسفتها  للطفولة   -

المعرفة، خالل اعتمادها عىل توظيف ذكاءاتها 

القدرة،  ي 
�ن والمختلفة  المتفاوتة  المتنوعة 

الهدف  تحقيق  من  تمكنها  ي 
ال�ت بالصورة 

إليه. تنتمي  الذي  النمط  وفق  ي 
المعر�ن

لدى  ثمانية  ذكاءات  وجود  جاردنر  أكد   -

مرسح  عىل  ن  القائم�ي عىل  يتحتم  الطفل، 

توظيف  خالل  بها  والعناية  إدراكها  الطفل 

تث�ي  ي 
ال�ت بالصورة  المرسح  خشبة  لغات 

انتباهه؛ بهدف تحقيق التلقي بالشكل االأمثل 

العرض. زمن  خالل 

اللغات  من  يمتلك  شامل  فن  المرسح   -

بهار  واالإ التنوع  يحقق  ما  والمرئية،  السمعية 

ي يتبناها النص بالشكل 
ي توصيل الرسالة، ال�ت

�ن

المبكرة  وخاصًة  الطفولة  لمراحل  المناسب 

. منها

أبسط  من  الورقية  َمى  الدُّ مرسح  يُعدُّ   -

يمكن  ي 
ال�ت المرسحية،  التقنيات  وأنسب 

المرسحي  النص  رسالة  لتوصيل  توظيفها 

بساطة  من  به  ن  يتم�ي لما  الطفل؛  لجمهور 

الخطوات  أو  ْمية  الدُّ تنفيذ  ي 
�ن سواء  التنفيذ 

خراجية. االإ الرؤية  لتجسيد  جرائية  االإ

تنفيذ  مراحل  ي 
�ن الطفل  مشاركة  تُعد   -

لدعم  الطرق  أفضل  من  المرسحي،  العرض 

يكتسبها  ي 
ال�ت والمعرفية،  الفنية  المهارات 

المرسحية. التجربة  ممارسة  خالل  الطفل 

الوعي  الطفل  مرسح  عىل  ن  القائم�ي عىل    -

)ذكاءاته(  دراكية  االإ الطفل  بقدرات  الكامل 

عملية  ي 
�ن التقنية  االأساليب  تنوع  والعمل عىل 

النص  رسالة  تجسيد  أثناء  ي 
�ن للطفل،  التوجه 

المرسحي.   العرض  زمن  خالل 



»الطفل والرقمنة .. فرص وتحديات«

1 (  يشير الكاتب املصري أشرف دسوقي في موضوعه »الرقمنة وحتديات 

ومدى  الرقمي  التطور  إلى  جديد«  من  يتشكل  عالم  يف  األطفال  تنشئة 

تأثيره على األطفال، وما أحدثه من  فجوة بني األجيال، داعيا إلى ضرورة 

حتقيق الوعي واالستفادة من اإليجابيات ودور األسرة واملدرسة في ذلك، 

منها فقط  ليستقي  عليها  منغلقا  الطفل  الفجوة ويصبح  تزداد  حتى ال 

وسلوكه واخالقه  واجتاهاته  معرفته 

ملـــف العـــدد

تقديم امللف: إيمان بهي الدين

رئيسة التحرير
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الرقمنة ..... واقع ومفهوم تغلل مؤخرا في حياة اجلميع، مبا فيهم األطفال، خاصة في ظل تداعيات 

جائحة كورونا وما فرضته من اجراءات. حتى صارت هناك حقيقة مؤكدة نعايشها ونلمسها يوميا ... أال 

وهى أن الرقمنة أضحت جزءا ال يتجزأ من حياة أطفالنا، سواء في مجال التعليم أو الترفيه أو التواصل 

االجتماعي. 

وبقدر ما نتحدث على ما قدمته الرقمنة وأدواتها من فرص لتنمية وتعزيز قدرات أطفالنا، بقدر ما نؤكد 

على حتمية التهيئة والتمكني سعيا نحو جتنب حتدياتها ومخاطرها.... ومن هنا جاء حرص هيئات مجلة 

خطوة على استكمال ملف »الطفل والرقمنة: فرص وحتديات« في هذا العدد - الذي بني أيديكم - ليضم 

مقاالت جديدة برؤى متنوعة حول هذا املوضوع.

تضمن هذا امللف خمسة مقاالت على النحو  اآلتي: 
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»الطفل  موضوع  في  زيد  أبو  أحمد  خلف  املصري  الكاتب  يطرح  حني  في   )2

في ظل  تعليميا جديدا  واقعا  الرقمنة  كيف اصبحت  التعليمية«   والرقمنة 

للتعليم  فرص  وطرح  الفجوات  من سد  ان حتققه  وما ميكن  كورونا،  جائحة 

للجميع، إضافة إلى حتدياتها املتمثلة في نقص الوعي وغياب السالمة الرقمية 

وصوال إلى نقص اإلمكانات التقنية الالزمة، مشددا على ضرورة تبني اخلطط 

املستقبلية.  التعليم  منظومة  تعزيز  أجل  من  واالستراتيجيات 

هو  كورونا«  أزمة  يف  لألطفال  املوجه  الرقمي  التعلم  إلى  التحول  »متطلبات   )3

والذي  دمنهور،  جامعة  التربية  بكلية  املدرس  حجازي  هند  الدكتورة  موضوع 

مبختلف  اجلائحة  مع  الرقمي  التعلم  أهمية  على  أيضا  خالله  من  تؤكد 

للطفل، ومراعاة جتنب األثر السلبي ، مع وضع مجموعة  تطبيقاته املوجهة 

من االحتياجات للتطبيق اآلمن للتعلم الرقمي داخل الروضات، وما يجب أن 

السياق.  هذا  في  الروضة  معلمة  به  تقوم 

أما الدكتوره هبه صابر شاكر عالم استاذ التربية املساعد بجامعة األسكندرية   )4

تلك  الطفل«  رفاهية  على  الرقمنة  ت  »تأثيرا  موضوع  خالل  من  قدمت  فقد 

وحتى  واالجتماعية،  والنفسية  والبدنية  العقيلة  اجلوانب  من  التأثيرات 

الرقمنة وإمكاناتها  إلى رؤية لالستفادة من  االقتصادية واالجتماعية، وصوال 

إغفالها.  ميكن  ال  التي  التغيير  لوتيرة  االستجابة  ضوء  في 

الفرص  يقدم  واقع  السيبراني..  »الفضاء  موضوع  جاء  امللف  ختام  وفي   )٥

ليبرز   القاهرة،  بجامعة  اإلعالم  مدرس  زيد  أبو  أسماء  للدكتورة  والتحديات« 

،وتوجيه حزمة من  بالرقمنة  املتعلقة  والتحديات  الفرص  الكاتبة  نظر  بوجهة 

النصائح لالستخدام اآلمن للرقمنة عبر استخدام مواقع وتطبيقات لألطفال، 

أطفالهم،  مع  واملواقع  التطبيقات  هذه  مع  للتعامل  االمور  أولياء  تأهيل  مع 

املجال. هذا  في  والردع  للوقاية  تشريعات  سن  إلى  إضافة 



الرقمنة وتحديات تنشئة األطفال يف 
عالم يتشكل من جديد

يا  وألن كل االختراعات في مجال التكنولوچـ

فكان من  األول،  املقام  هي صناعة غربية في 

التفاعلي  أو  الرقمي  األدب  يكون  أن  البدهيَّ 

غربية  صناعة  باإللكتروني  ُيسمى  كما  أو 

بطبيعة احلال، ويعد رائد هذا األدب التفاعلي 

 - كاندل  روبرت  والشاعر  الروائي  الكاتب  هو 

بدأ  ولقد   - املولد  كندي  اجلنسية،  أمريكي 

ريادته في هذا املجال حتديًدا في عام ١٩٩٠، 

أنه كان ضمن مجموعة  ُمدوَّنته  ويعترف عبر 

وعي  دون  التفاعلي  األدب  مفهوم  استخدمت 

عن  بعيًدا  جديًدا  أدبًيا  لوًنا  يبتكر  بأنه  منه 

في  البعض  سلكه  الذي  الشكلي  التغيير 

التفاُعلي  َترَْق ملفهوم األدب  لم  لكنها  كتاباته، 

بعد.

الربمجة وخصائص كتابة األدب 
التفاعلي 

تفاعلًيا  أدًبا  بكونها  كاندل  كتابات  متيزت 

حقيقًيا، حيث استخدم برامج احلاسب اآللي 

إلى  ويعود بعضها  الِقَدم  أنها ضاربة يف  كثيرة ال ميكن معرفة حلظات مولدها، حيث  بدايات ألشياء  هناك 
على  والكتابة  له  يؤرخ  من  هناك  يكن  لم  سحيق  ماٍض 
األولي  واإلرهاصات  املكتوبة  اللغة  وبداية  املعابد  جدران 
للشعر على سبيل املثال، لكن العصر الرقمي ميكن التأريخ 
لبداياته بشكٍل دقيٍق الرتباطه بتواريخ اآلالت واملخترعات 
خ  احلديثة، فاستخدام احلاسب اآللي ثم ظهور اإلنترنت أرَّ
بشكٍل جليٍّ وواضٍح لهذا العصر دون جدال حول بداياته، 

فلقد ُوِلد حتت أعيننا وبني أيدينا.

أشرف دسوقي علي
كاتب - مصر
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استخدام  من  ومتكن  الشكل  هذا  خلق  في 

برنامج  DOS  في أولى محاوالته عام ١٩٩٠، 

تال ذلك استخدام كل البرامج اإللكترونية في 

الكتابة  أصبحت  حيث  األدبي  اإلنتاج  عملية 

الورقية ضرًبا من التراث، فباستخدام احلاسب 

محضة  إلكترونية  رواية  هناك  أصبحت  اآللي 

باحلرف  واستبدلوا  كاملة  إلكترونية  وقصيدة 

مبرمج  أدبي  عمل  إلنتاج   01 نظاَم  التقليدي 

وصورة  رمزًا  الرواية  لتكون  للياء؛  األلف  من 

لتفاعل  فرصة  إعطاء  مع  ولوحة،  وموسيقى 

وفًقا  العمل  إنتاج  إعادة  في  وتدخله  املتلقي 

األدب التفاعلي ظهر مع روبرت 
كاندل عام 1٩٩0



23العدد ٤٣ - 2021

األحداث  سير  في  فيتدخل  ورؤيته،  ملنطقه 

وشخوص  جديدة  أحداث  ووضع  واإليقاع 

والتوافيق  التباديل  عبر  ميكن  حتى  مغايرة؛ 

الوقت  في  ومتكامٍل  ُمواٍز  نصٍّ  مليار  خلق 

نفسه مع النص االفتراضي، الذي وضع لبنته 

األولى املؤلف املجازي أو االفتراضي أيًضا. وال 

ميكن إنكار تأثير هذه النقلة على الوعي في 

يختلف  التلقني،  فطفل  األطفال،  ووجدان  فكر 

كلًيا عن طفل القصيدة التفاعلية،  قائاًل رأيه، 

مشارًكا في معمارها؛ ليكون في النهاية جزًءا 

مدرسة  هي  التفاعلية،  املدرسة  كذلك  منها؛ 

قادرة على تنشئة جيل ُحرّ، قادر على الفهم 

واالبتكار. واملجادلة  واالستيعاب 

التفاعل اإللكرتوني وطفل األلفية 
الجديدة

كان  املتسارع  التكنولوچـي  التطور  عبر 

على  مفاهيمه  كل  تنعكس  أن  البديهّي  من 

سيد املوقف في بيئٍة ال زالت تسعى لتدجينه 

وفًقا ملفهومها في حني أنه قد خرج متاًما من 

واملنزل  املدرسة  دور  فأصبح  نطاق حظيرتها، 

له على اإلطالق  أثر  دورًا ال  التقليدي  واإلعالم 

في وجدان هذا الطفل، بل يدور الصراع حول 

املؤسسات  هذه  كل  جذب  في  الطفل  رغبة 

إلى ملعبه ال العكس، وهنا تتفجر اإلشكالية 

التي ستحتاج إلى أكثر من جيل ليتمكن من 

حلها، ولن يكون احلل إال بعد أن يصير هؤالء 

األطفال آباء ومسئولني جليٍل جديٍد من األطفال 

في مستقبٍل ال نعلم متاًما هل ستتكرر نفس 

املعاناة ثانية؛ خاصًة أن التطور التكنولوچـي 

سنوات  ففي غضون  مدهش،  بشكل  يتسارع 

متحف  إلى  يا  التكنولوچـ هذه  قليلة ستذهب 

للموبايل  القادم  اجليل  وسينظر  التاريخ، 

والتاب والفيس وتويتر على أنها اشياء بدائية 

لراديو  اآلن  نحن  ننظر  كما  للضحك،  مثيرة 

الستينيات. ومصابيح  وتلفاز 

القفزة التقنية وصراع األجيال
يشهد عاملنا قفزاٍت عبر التقنيات متسارعة 

دول  رات  ُمقدَّ على  التامة  للسيطرة  التطور 

املُستهِلكة  تلك  خاصة   - بأكملها  وشعوب 

يا وال تشترك في إنتاجها - وكفي  للتكنولوچـ

منصات  إحدى  في  ما  خلل  يحدث  أن  مثااًل 

أو  إلغاؤه  أو  توقفه  أو  االجتماعي  التواصل 

العبث املقصود مبحتوياته وكشف أسرار من 

حاضر  على  القضاء  فيمكن  عبره،  يتواصل 

والشركات،  واملجموعات  األشخاص  ومستقبل 

انهيار  بسيطة  جتسس  بعملية  يحدث  وقد 

في  ما  ح  ُمرشَّ سقوط  أو  لشركة  اقتصادي 

انتخابات أو جناحه، بل مبجرد حتقيق حشد 

سيبراني عبر هاشتاج مموَّل ببضعة دوالرات 

يتم التحكم في مصائر لم يكن أحد يتصور 

املساس  أو حتى  تغييرها  أنه ميكن  قبل  من 

للماضي  بالعودة  مغاير  سياق  في  لكن  بها، 

مناحي احلياة جميعها، وكان الطفل أحد أهم 

فهذا  التقنية،  خطاب  بهم  املَُنوط  الشخوص 

ُولد   - السابقة  األجيال  كل  عكس   - الطفل 

بني  واملوبايل  والالب  والتابلت  احلاسب  ليجد 

للتدريب  حاجٍة  في  ليست  أنامله  وأن  يديه، 

إلى  التعرف  وال  املفاتيح  لوحة  مالمسة  على 

البرامج  عشرات  حتي  أو  التواصل  منصات 

واأللعاب، فجميعها كانت في قبضته كالهواء 

الذي يتنفسه، ومن هنا نشأت الفجوة بني جيل 

اآلباء واألبناء وهي أكبر فجوة بني جيلني في 

تاريخ البشرية وليست مجرد تباين تقليدي بني 

جيلني كما كان من قبل، حيث اختلفت املفاهيم 

بل  التربوية،  اللعبة  قواعد  واضطربت  متاًما 

الطفل  أصبح  حيث  عقب  على  رأًسا  انقلبت 

املدرسة التفاعلية قادرة على 
تنشئة جيل قادر على الفهم 
واالستيعاب والحوار والنقاش



مجاالت  في  احلقيقية  األخطار  وتتمثل 

اجلسدية  الصحية  األخطار  أولها  متعددة، 

فعدد  والسلوكية،  واألخالقية  والنفسية 

الساعات الطويلة التي يقضيها طفل العاشرة 

ملشكالت  تعرضه  قد  التواصل،  وسائل  على 

األطراف  في  س  وتيبُّ وذهنية  وسمعية  بصرية 

عالوة على التشوُّش واإلرهاق، كما جتعله زاهًدا 

واملدرسة  األسرة  مع  املباشر  التواصل  في 

والتبرم  بل  واملجتمعية  األسرية  القَيم  ورفض 

فالعالم  األحيان،  بعض  في  ومهاجمتها  منها 

االفتراضي الذي يحياه مليء باخليال واألوهام 

مستحياًل  بعضها  يبدو  قد  التي  والتحديات 

املثال  سبيل  على  الواقع،  أرض  على  حدوثه 

لعبٍة  في  االندماج  إلى  الطفل  يتجه  عندما 

ما، فإنه يواجه حتديات مطور التطبيق وذكاء 

فقد  اللعبة،  آخرين ميارسون  أطفال  أو حمق 

ُيصاب باإلحباط لشعوره بالفشل في الوصول 

فوق  كانت  لو  متقدمة؛ خاصة  إلى مستويات 

قدراته وإمكاناته العقلية، عالوة على كونها قد 

متثل ثقافة وسلوًكا وحتدًيا مخالًفا ملا هو عليه 

مجتمعه أو محيطه األسري، فيشعر باخلجل 

واإلحباط والفشل قد يصل إلى مراحل متقدمة، 

كمحاوالت االنتحار أو على األقل التمرد على 
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أن  إلى  سنصل  ر  التدبُّ وببعض  السحيق 

اجلرمية الكونية األولى كانت بعيًدا عن األرض، 

حيث مت إغواء آدم وحواء، بل إن اجلرمية األكثر 

األرض،  كوكب  على  ارُتكبت  التي  بشاعًة 

بدائية  أداة  يكون هناك حتى  أن  ارتكبت دون 

فإن  لذا؛  هابيل!  قابيَل  قتل   حني  الرتكابها 

اتهام الوسائط احلديثة واملتطورة بأنها  السبب 

األوحد الرتكاب اجلرائم هو ادِّعاء ال يجد دعًما 

واملنصف. اجلاد  الباحث  من 

االجتماعي  التواصل  ات  منصَّ وبانتشار 

مختلف  عبر  التواصل  وسهولة  احملدودة  غير 

والتابلت  واجلوَّال  كاحلاسب  الرقمية  األجهزة 

هذه  مثل  اقتناء  على  النسبية  والقدرة  والالب 

العالم  سكان  من  كبيرًا  عدًدا  منح  األجهزة، 

حرية التواصل والتعبير غير احملدود، وتولدت 

السحر  هذا  مواكبة  في  اجلميع  لدى  الرغبة 

اجلديد وآلة الزمن الرقمية، فقد مت جتاوز ومحو 

عائَقي الزمان واملكان لتتالشى األزمنة واألمكنة 

متاًما، فلم تُعد هناك حدود بني مليارات البشر 

لنشر آرائهم وثقافتهم وإبداعهم، كما فرضوا 

وجرائمهم،  وأطماعهم  وسلوكهم  أخالقهم 

في  احملك  هو  ومبادئه  بقَيمه  اإلنسان  ويظل 

اإلحساس  وما  ونشاهد،  ونسمع  نقرأ  ما  كل 

بانتشار اجلرائم اإللكترونية، إال صًدى لتسارع 

نتيجة  وليس  وعالنيتها،  التواصل  عمليات 

للتقدم الرقمي املذهل، وبقراءة التقرير الصادر 

هذا  حجم  يتبنيَّ   2٠١7 عام  اليونيسيف  عن 

التقرير  نتيجة  كانت  حيث  ومداه،  التواصل 

كاشفة، فأثبتت توصل ما ال تقل نسبته عن 

املرحلة  في  العالم  وشباب  مراهقي  من   %7١

العمرية التي تتراوح بني١5- 24 عاًما، لديهم 

االجتماعي. التواصل  وسائل  عبر  تواصل 

الطفل ومتاهة التطور الرقمي
ورغم تبرئة الرَّْقمَنة من كونها منبع اجلرمية 

واحملرض عليها وفًقا ملبالغات ومخاوف الكثيرين، 

يظل أطفال هذا العصر أكثر املتضررين فعلًيا 

التكنولوچـي  التطور  من  استفادتهم   رغم 

الفائق، فلم يُعد هناك شيء مستحيل أمامهم، 

فاالنفجار املعرفي وسهولة الوصول إلى محتواه 

ورخص تكاليفه، كاد أن يقضي متاًما على دور 

الرقابة األسرية واملجتمعية واحلكومية، ولم يعد 

من املمكن التحكم في اختيارات األطفال حتى 

ولو استخدم الرقباء اإلجراءات الصارمة لفلترة 

احملتوى، حيث توجد عشرات الوسائل للتحايل 

هيمنة  لديها  دول  فهناك  الشفرات،  وكسر 

االجتماعي  التواصل  وسائل  على  حديدية 

لكن  مرتاديها،  على  صارمًة  عقوباٍت  وتفرض 

هؤالء لديهم من الوسائل والبرامج والتطبيقات 

القيود؛  هذه  كل  حتطيم  من  نهم  مُتكِّ التي 

يريدون،  وَمن  ما  مع  شاءوا  كيفما  للتواصل 

فغياب األسرة عن املشهد يتيح وقوع األطفال 

بني يَدي املجرمني السيبرانيني بسهولة ويسر، 

تواصل  ملواقع  ضحايا  يصبحون  أنهم  كما 

وخدَّاعة. وهمية 

التطور التكنولوجي خلق أكرب 
فجوة بني األباء واألبناء
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كافة،  املستويات  على  به  محيط  هو  ما  كل 

وكفي بها منوذجًا - لعبة احلوت األزرق - التي 

تصل في آخر مراحلها إلى تنفيذ حكم اإلعدام 

نفسه ُمضطرًا في  يجد  الذي  للطفل،  الذاتي 

الشديد! لألسف  تنفيذه  إلى  كثيرٍة  أحياٍن 

التي  الكثيرة  اإليجابيات  جتاهل  ميكن  ال 

  Digitization يا والرقمنة متنحها التكنولوچـ

وصغارًا،  كبارًا  كافًة  بأفراده  املعاصر  لعاملنا 

فلقد انتهى عالم األسرار ولم يعد هناك مجال 

العالم،  في  يجري  ما  حول  اإلعالمي  للتعتيم 

إجراءات  كانت  ومهما  املسافة  بُعدت  مهما 

يديو قصير ال يتجاوز عدة  التعتيم قاسية، ڤـ

والتجاوزات  املمارسات  فضح  على  قادر  ثواٍن 

التي حتدث في أماكن كثيرة من  العالم، كان 

من الصعب بل واملستحيل توثيقها في املاضي 

التكنولوچـي  والتطور  الرقمنة  فلوال  القريب، 

لواقعة مقتل  أو مسجاًل  بًثا حًيا  ما شاهدنا 

في  يحدث  ما  أو  فلويد  األمريكي  املواطن 

املثال. سبيل  على  للروهينجا،  ميامنار 

بنك  من  االستفادة  ولذويه  للطفل  ميكن 

معلومات مكتوبة ومرئية ومسموعة غير قابل 

للحصر أو النفاد، فلم يعد هناك مجال علمي 

مقصورًا على فئة معينة أو أقلية متخصصة 

وتشغيل  األموال  كسب  ميكن  كما  محدودة، 

تكن  لم  نوعية  عمل  فرص  بتوفير  املاليني 

موجودة من قبل، فتقضي على الفقر والبطالة.

دور األسرة يف تحقيق الوعي واالستفادة 
من إيجابيات الرقمنة

املاضي  إلى  رجعة  ال  أنه  نعرف  أن  علينا 

إلى  الزمن  آلة  تعود  ولن  األحوال،  من  بحاٍل 

وأن  هناك،  ولغط  هنا  بثرثرٍة  ماضيٍة  قروٍن 

هي  وبنا،  بأطفالنا  احملدقة  األخطار  مواجهة 

أخطار حقيقية   ال شك في ذلك، وأن عجلة 

ونحن  علينا  القضاء  على  قادرة  الرقمنة 

يحدث  فقد  قوتنا،  مصدر  وعبر  مكمننا  في 

ة غير معروفة األسباب  التالشي بطريقة قَدريَّ

لدينا أو بطريقة قدرية عبر ما صنعت أيدينا 

فيما نسميه إبداًعا وتطورًا، فقد نتسبب نحن 

في حتديد مصائرنا وهذا في رأيي املتواضع 

القدرة  لدينا  يكون  أن  املهم  لكن  جًدا،  وارد 

على حصد أكبر نتيجة إيجابية والعمل على 

االستفادة من كل التطور املذهل والتقليل من 

ودراسة  فثقافة  املستطاع،  قدر  السلبي  أثره 

يا،  التكنولوچـ استخدام  من  الكبار  ن  ومتكُّ

رمانة  يكون  وأن  التوازن  إحداث  على  قادر 

ية الرقمية  امليزان، فالطفل الذي يستشعر األُمِّ

متاًما  بعيًدا  سيكون  أنه  شك  ال  والديه،  لدى 

وسيستقي  لنصائحهما،  االستماع  عن 

معرفته واجتاهاته وأخالقياته وسلوكه من عامله 

ورفاقه،  عليه  دائرته  املغلقة  اخلاص  الرقمي 

تعديل  في  واملدرسة  املعلم  أثر  وسيتضاءل 

احلقل  وخوضهم  الكبار  فثقافة  لذا  سلوكه؛ 

الرقمي ضرورة وحتمية ال فرار منها، وبالطبع 

فإن معاناة الكبار الذين لم يعاصروا الطفرة 

ية، يعانون بشدة من التعامل معها  التكنولوچـ

بل وينفرون ، واألكثر مرارًة أنهم يستخدمون 

أطفالهم في إرشادهم إلجراء بعض العمليات 

إرسال  أو  تليفون  مكاملة  كإجراء  الساَذجة 

إمييل أو حتى إبداء االندهاش من التعامل مع 

الكبار  وحكمة  رأي  من  يقلل  ما؛ مما  تطبيٍق 

املاضي  من  شيًئا  فيعتبرونهم  الصغار،  عند 

في  وجود  له  يكون  أن  ميكن  وال  يجب  ال 

احلاضر وبالتالي املستقبل، وهنا يجب على 

الكبار كأولياء أمور أن يحيطوا بقدٍر مناسٍب 

مينح  أن  قبل  اجلديد،  الرقمي  العالم  من 

يتيح  أن  فقبل  لصغاره،  السحري  مفتاحه 

واستخدامها  باملنزل  إنترنت  شبكة  لصغاره 

تدريًبا  يتلقي  أن  عليه  املختلفة،  األجهزة  عبر 

يتعرَّف من خالله إلى طبيعة هذه الشبكة وكل 

معها،  التعامل  وكيفية  وعبرها  فيها  يدور  ما 

كيف  تعلم  لطفلك،  اجلوَّال  تشتري  أن  وقبل 

ميكنك استخدامه وما هي إمكاناته وأن تكون 

قادرًا على السيطرة النفسية والتحكم، حتى 

ال يشعر الطفل - الذي أجنبته - أنك شيٌء 

له وجود. يُعد  لم  زمٍن  حجريٌّ من 
مع الرقمنة لم تعد هناك حدود 
بني مليارات البشر لنشر آرائهم 

وثقافتهم وإبداعاتهم



الطفل والرقمنة التعليمية

 لقد فرضت جائحة ڤيروس كورونا املستجد 

املتغير  أبرزها  من  كبيرة،  دولية  متغيرات 

وعلى  احلاجة  دعت  حيث  والتربوي،  التعليمي 

وجه السرعة إلى ضرورة فرض بدائل تعليمية 

مجال  في  حقيقية  طفرة  إلى  تقود  جديدة 

من صوت  جعل  الذي  األمر  والتعليم؛  التربية 

التعليم الرقمي أو رَْقمَنة التعليم يعلو وُتعطى 

معه الكلمة العليا للتكنولوچيا وما يرتبط بها 

لفتت  التي  والتواصل،  االتصال  وسائل  من 

أنظار املُربِّني إلى دورها املهم في نقل املعارف 

والعلوم للتالميذ في الوقت احلاضر، بعد تعذر 

اٍت تعليميًة  التعليم احلضوري، فأحدثت منصَّ

االجتماعي  التواصل  شبكات  في  وصفحاٍت 

مع  والتواصل  والعلوم  الدروس  تقدمي  ألجل 

املقررات  وإلدارة  أسئلتهم،  على  والرد  التالميذ 

التعليمية  للعلمية  املعلم  ومتابعة  الدراسية 

خلف أحمد محمود أبو زيد
كاتب - مصر
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وإشرافه عليها، وإذا نظرنا إلى أطفالنا اليوم، 

الرقمي؛  للتعليم  متاًما  مهيئون  أنهم  جند 

نحو  احلديثة،  اجتاهاتهم  مع  ملالئمته  ذلك 

اإللكترونية،  التواصل  وأجهزة  التكنولوچيا 

فاألساس موجود لديهم، ويبقى هنا دورنا في 

توجيههم إلى هذا النوع من التعليم، من خالل 

للعملية  تتيح  افتراضية  تعليمية  بنية  تهيئة 

التعليمية االستمرارية دون وجود أي خلل بها، 

ومن هنا تبرز أهمية رقمنة التعليم منذ مراحله 

أچيال  بإعداد  جديد،  تعليمي  كواقع  األولى 

التعليم الرقمي صار واقعًا 
تعليميًا جديدًا

ة، تلعب بجهاز آيباد، حيث تجول  ة، منظر طفلة صغ�ي ت خالل السنوات الأخ�ي ي انت�ش
ن ڤيديوهات اليوتيوب، ال�ت من ب�ي

بأطراف  الالحقة وهي تسحب  المشاهد  ي 
الأيقونات، وتظهر �ن اللمس، وهي تلخبط مجموعاٍت من  بإصبعها عىل شاشة 

أصابعها صفحات مجلة ورقية، ثم تصفعها وتدفعها بعيدا، كما لو كانت هذه الصفحات نفسها هي شاشات أيًضا، وقد 

ن  علق العديد من المشاهدين عىل هذا المقطع، بالقول بأن الكتب الورقية أصبحت عصية الفهم بالنسبة إىل المواطن�ي

ي ل تحيط بهم 
؛ أي بالنسبة إىل أولئك الأشخاص الذين يتفاعلون مع التقنيات الرقمية منذ نعومة أظفارهم وال�ت ن الرقمي�ي

ي أذهان البعض بأن ثقافة الورق 
خ �ن الكتب والمجالت الورقية، وإنما الهواتف الذكية والكندلزات والآيباد؛ الأمر الذي رسَّ

چيال الجديدة، ي طريقها إىل الزوال مع الأ
باتت �ن



27العدد ٤٣ - 2021

جديدة أكثر قدرًة على مواجهة حتديات احلياة 

املستقبل  علوم  استيعاب  بُحسن  العملية 

فيها.  والتأثير  صناعتها  على  والعمل 

أهمية الرقمنة التعليمية للطفل: 
يتفق جميع خبراء التعليم، على أن التعليم 

خاصًة  قبله،  كما  يكون  لن  كورونا  بعد  ما 

باستخدام  عالية  حتتية  بنية  ظهور  مع 

وأنظمة  اجلديدة،  الرقمية  الثورة  معطيات 

متوقعة  حتوُّالت  ة  ثمَّ وأن  االصطناعي  الذكاء 

سوف تكون كبيرة وهيكلية في أمناط التعليم 

سواًء  ونظمه،  وسياساته  وتوجهاته  وأساليبه 

وقد  اجلامعي،  أو  العام  التعليم  صعيد  على 

بالفعل،  بالظهور  التحوالت  هذه  بوادر  بدأت 

هذه املتغيرات اجلديدة، تدعونا إلى التفكير في 

أهمية الرقمنة التعليمية للطفل، فإن لها من 

املزايا التعليمية املهمة، التي تعود على الطفل 

بالفائدة، إن أُحسن تقدمي محتواها التعليمي، 

بالطريقة التي تتناسب مع طبيعية كل مرحلة 

من  العديد  سنجني  أننا  شك  فال  تعليمية، 

اإلحساس  من  اجلديدة  األچيال  إلخراج 

باالغتراب الرقمي ومن روتني التعليم التقليدي، 

إمكانية  دون  واجلهد  الوقت  على  يأتي  الذي 

عكس  دقيقة،  ضبط  بنسبة  نتائجه  تقييم 

للضبط  نتائجها  التي ميكن إخضاع  الرقمية 

الوقت  يوفر  الذي  الدقيق،  والتقييم  الصارم 

مهارات  من  التحسني  على  ويعمل  واجلهد، 

الطفل وخبراته؛ وكذلك يزيد من سهولة البحث 

أجل  من  احلديثة؛  واألنشطة  الدراسية  للمواد 

والوقت  اجلهد  يوفر  تعليمي  رقمي  إقالع 

العربي.  التربوي  اجلسد  شتات  ويجمع 

ثالًثا: من مزايا الرقمنة التعليمية، أن املتعلم 

خاصًة في مرحلة الطفولة، يختار املعلم الذي 

التي  املدرسة  بعكس  معه،  يتفاعل  أن  ميكن 

تختاره  واحد  معلم  على  مجبرًا  فيها  يكون 

املدرسة، دون مراعاٍة لقبول الطفل له، وطريقة 

تعامله معه من خالل شرحه للُمنَتج الدراسي. 

تكشف  التعليمية،  الرقمنة  أن  رابًعا: 

احلديثة  األجهزة  استخدام  في  الطفل،  مهارة 

العصر  سمة  أصبحت  التي  والتكنولوچيا، 

يلي.  فيما  تتمثل  والتي  منها،  الطيبة  الثمار 

أوًل: أنها تقود إلى تأهيل الناشئة للولوج إلى 

مجتمع املعرفة من أوسع أبوابه، هذا املجتمع 

اكتساب  على  قادرًا  املتعلم  من  يجعل  الذي 

تعليم  فهو  املستوى،  عالية  تعليمية  مهارات 

يتخطى حاجز املكان والزمان مع املساواة في 

من  املتعلمني،  بني  التعليمية  الفرص  توزيع 

حيث كونه يجعل من املعلومة العلمية متحررًة 

عًة في احلصول عليها بكل سالسة ومرونة،  طيِّ

احلضور  املتعلمني  من  عليه  تعذر  من  وأنه 

ڤيروس  كأزمة  لطارٍئ صحيٍّ  الدراسة  حلجرة 

لعارٍض  أو  اآلن،  العالم  يعيشها  التي  كورونا 

اجتماعّي أو بيئّي، انتقلت إليه املعلومة تطرق 

باب بيته عارضًة نفسها عليه صوًتا وصورة، 

متاًما كأنه بني زمالئه في الفصل. 

التعليمية نقلًة حقيقيًة  ثانًيا: متثل الرقمنة 

جائحة كورونا فرضت البحث 
عن بدائل تعليمية



ِبنات  لَ من  محوريًة  ولبنًة  املستدامة،  للتنمية 

 . واملعرفة  املعلومات  مجتمع 

مؤسسات  ِقبل  من  الفاعلة  املشاركة  3ـ 

ذلك  مقدمة  وفي  املدني،  املجتمع  وجمعيات 

مجالس اآلباء وأولياء أمور التالميذ والتلميذات، 

نحو ضرورة صياغة رؤية تعليمية جديدة تقود 

في  وتساعد  الرقمي  التعليم  أهمية  م  لتفهُّ

إجناحه، عن طريق تقاسم األفكار وتبادل اآلراء 

إلجناح  الالزمة  املهارات  واكتساب  واخلبرات 

وطاقته،  قدرته  حسب  ُكلٌّ  التعليمية  العملية 

وال مانع من تدريب اآلباء واألمهات على كيفية 

املختلفة  العمرية  املراحل  في  أطفالهم  تعامل 

لزيادة  اجلديدة؛  التعليمية  الوسائل  هذه  مع 

والعمل  التعليمية  العملية  في  األهل  مشاركة 

بأهميتها؛  الطفل  وتوعية  إجناحها،  على 

للدروس،  الوقت املخصص  انتهاء  بعد  خاصة 

فعلى أولياء األمور توجيه مجموعة من األسئلة 

للطفل، ماذا تعلمت؟، ما الواجبات التي ستقوم 

بها؟ ما رأُيك في التعليم بهذه الطريقة؟ وذلك 

تقومي  ومحاولة  الطفل،  انتباه  مدى  ملالحظة 

العلمية بشكل مستمر، والتواصل مع املدرسة 

في حال وجود أي إشكالية يعاني منها الطفل.

التي  الدول  جتارب  من  االستفادة  4ـ 

خاصة  التعليمية؛  الرقمنة  مجال  في  جنحت 
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املعلومصة  تنوع  من  يحتوي  مبا  الرقمي، 

معها  التفاُعلية  واملشاركة  عرضها،  وطريقة 

في  ُتْسهم  أن  التي ميكن  األمور  من  وغيرها 

تنمية ذكاء الطفل وتفتح اآلفاق أمامه البتكاِر 

كبيرًا  قدرًا  للطفل  تتيح  للتعلُّم،  جديدٍة  طرٍق 

وشائقة  جذابة  بطريقة  املعرفي  احملتوى  من 

التعليمية.  العلمية  أثناء 

تثقيف  إلى  التعليم  رقمنة  تعمل  خامًسا: 

اللعب  الطفل بطريقة جديدة، فمن املعلوم أن 

األجهزة  خالل  من  األطفال  ميارسه  الذي 

التعليم  أدوات  من  مهمة  أداة  اإللكترونية، 

تنشط الذاكرة الذهنية وتقوي التركيز، بطريقة 

يفكر  وجتعله  وإبداعاته  الطفل  َملَكات  تنمي 

املختلفة  والثقافات  املعلومات  ليكتسب  بذاته 

دمج  خالل  من  إليها،  ومييل  يحبها  بطريقة 

تشجيع  أسلوب  واستخدام  باللعب  التعليم 

والبحث  االستطالع  على  وحتفيزهم  األطفال 

له  فذلك  الواسع،  االفتراضي  العالم  هذا  في 

مردود كبير على شخصية الطفل، إذا أُحيط 

باملتابعة والتوجيه من الكبار وتقنني استخدام 

التعليم. مجال  في  اجلديدة  التكنولوچيا  هذه 

كيف تحقق الرقمنة التعليمية أهدافها؟ 
ولكي تأتي الرقمنة في مجال تعليم الطفل 

األنظمة  على  يجب  منها،  املرجوَّة  بالنتائج 

التعليمية العمل على سد الفجوات في فرص 

على  األطفال  جميع  وضمان حصول  التعليم 

فرص تعليم جيدة ومتساوية في الوقت نفسه، 

وذلك يتم عن طريق: 

املعلومات  تكنولوچيا  استعمال  تعميم  1ـ 

متكني  خالل  من  التعليم،  في  واالتصاالت 

املعارف  اكتساب  من  التربويني  الفاعلني 

واملهارات األساسية، وذلك يتم من خالل تطوير 

مبؤسسات  واملعلمات  املعلمني  إعداد  برامج 

املهنية  للتنمية  برامج  بإتاحة  املعلمني  إعداد 

التربوي  للتجديد  الفرص  تتيح  التي  الرقمية، 

واملعرفي، الذي يحقق مبدأ تكافؤ الفرص أمام 

عالٍم  إلى  للولوج  بالتساوي؛  والتالميذ  الطالب 

معرفيٍّ  رصيٍد  على  يقوم  املعرفة  من  جديٍد 

ن املعلمني والدراسني  رقميٍّ متاٍح للجميع، مُيكِّ

من آليات التعامل معه واالندماج في عامله في 

ويسر.  مرونة 

والتربوية  التعليمية  املؤسسات  حتديث  2ـ 

لتساير روح العصر وتواكب التطور في إنتاج 

تعليم يتالءم مع عصر ثورة املعلومات، بتوفير 

اإلمكانات الضرورية للتعليم الرقمي من تعميم 

التكنولوچيا  وإدخال  باملدارس  الذكية  القاعات 

يتعلق  وما  احلواسيب  وبخاصة  الرقمية؛ 

والتعليم  والتواُصل  االتصال  وسائل  من  بها 

املناهج  الرقمية في  والتعلُّم، مع دمج األدوات 

مع  األولى،  التعليم  مراحل  من  الدراسية، 

ضرورة االستعانة باملنشطني التربويني األَْكَفاء 

أمورها؛  إدارتها واإلشراف عليها وتسيير  في 

التعامل  مهارات  من  الطفل  متكني  أجل  من 

الذي  األمر  ميسرة؛  سهلة  صورة  في  معها 

يجعل من املؤسسة التعليمية قاطرًة أساسيًة 

األطفال أكثر استعدادًا
للتعليم الرقمي
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على  احلرص  طريق  عن  الطفولة،  مرحلة  في 

تبادل األفكار واخلبرات معها، ومعرفة أسباب 

جناحها والعوائق التي اعترضت طريقها نحو 

التحول إلى الرقمية في مجال التعليم، وكيفية 

العوائق.  لهذه  ومعاجلتها  تغلبها 

تحديات يف مجال رقمنة تعليم الطفل
هناك بعض التحديات التي تقف في مجال 

الرقمنة التعليمية لألطفال، وتتمثل فيما يلي: 

أهمية  حول  املجتمعي  للوعي  االفتقار  1ـ 

أولياء  ِقبل  ودوره؛ خاصًة من  الرقمي  التعليم 

أمور التالميذ واألطفال؛ لعدم إميانهم بأسلوب 

على  وقدرته  وكفاءته  اإللكتروني  التعليم 

لتمسكهم  وذلك  مثقف،  واٍع  جيٍل  تأسيِس 

عدم  وحتت  التعليم  في  التقليدي  باألسلوب 

ثقتهم أحياًنا في أطفالهم الذين يتعلمون على 

بتحصيل  يلتزمون  ال  والذين  اإلنترنت،  شبكة 

دروسهم ويتابعونها دون وجود مراقبة ومتابعة 

من أستاذتهم ومعلمهم، حيث من املمكن أن 

يوجد أطفال يهدرون أوقات التعلُّم وراء البحث 

تعليمهم.  عن  عوضا  وتسليتهم  متعتهم  عن 

تأمني  في  األمن  عنصر  إلى  االفتقاد  2ـ 

ما  أو  االختراقات،  ضد  اإللكترونية  املواقع 

التي تتطلب  للطفل،  الرقمية  ُيعرف بالسالمة 

توعيتهم بتحديات العالم الرقمي، وتشجيعهم 

إيجابي  بشكل  الوسائل  هذه  استخدام  على 

وآمن، حيث ال يوجد إلى اليوم ما يعرف باألمن 

كل  أن  هو  بسيط،  لسبٍب  اإلنترنت  عالم  في 

بطريقة  أيًضا  فتحه  يتم  إغالقه  يتم  شيء 

أخرى، هذا إلى جانب وجود العديد من املواقع 

دون  علميًة  معلوماٍت  تنشر  التي  اإللكترونية 

إحلاق  من شأنها  والتي  من صحتها،  التأكد 

والتأثير  واألكادميية  العلمية  باألمانة  الضرر 

قضية  تعدُّ  ولهذا  املعرفة؛  نوعية  على  سلبًيا 

وتر  ذات  جوهرية  قضية  اإللكتروني  األمن 

فقط  التعليمي  املستوى  على  ليس  حساس، 

بل وعلى املستويات كافًة، حيث تتطلب وضع 

حماية  على  تعمل  صارمة  أمنية  سياسة 

تعطل  وتهديدات  اختراقات  أي  من  الشبكة 

صفوها.  وتكدر  التعليمية  العملية  سير 

في  للشروع  الالزمة  اإلمكانات  نقص  3ـ 

بنية  توافر  من  اإللكتروني،  التعليم  مجال 

حتتية قوية ووجود معلمني أْكَفاء مدربني على 

كيفية استخدام األساليب اجلديدة في التعليم، 

إلى جانب قلة توافر اخلبراء وصعوبة صيانة 

والنائية؛  البعيدة  املناطق  في  خاصة  األجهزة 

ي رؤًى  األمر الذي يدعو خبراء التعليم إلى تبنِّ

وحلوٍل لهذه الفجوات والتحديات القائمة، بتبني 

اخلطط واالستراتيـچيات وإجراءاتها حيال ذلك 

املستقبلية.  التعليم  منظومة  يعزز  مما 

الكل مطالب اآلن بتعزيز 
منظومة التعليم املستقبلية



متطلبات التحول إىل التعلم الرقمي املوجه 
لألطفال يف ظل أزمة كورونا

التعلم الرقمي: تقنياته.. ومتطلبات تطبيقه.. ومخاوفه على األطفال

كما ساعد التعلم الرقمي في ربط التعليم 

من  واخلروج  بخارجها،  الدراسة  حجرة  داخل 

وامللل، كما ساعد  النمطية  التعليمية  العملية 

على التخفيف من مشكالت نقص املعلمني في 

بعض التخصصات، وحل مشكالت صعوبات 

تناسب  بوسائل  الطالب  تواجه  التي  التعلم 

ن  مكَّ كما  التعلم،  في  وسرعاتهم  قدراتهم 

املختلفة  اخلبرات  على  احلصول  من  الطالب 

تقليدية. غير  بوسائل 

ظاهرة  الرقمي  بالتعلم  االهتمام  يُعد  فلم 

د.هند محمود حجازي   
مدرس بكلية التربية - جامعة دمنهور - مصر
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دور  لها  عامليًة  ظاهرًة  غدت  بل  فقط،  محلية 

بالغ األهمية في التنمية الشاملة واملستدامة.

جميع  في  التكنولوچـي  للتطور  ونتيجًة 

املجاالت ظهرت مسميات جديدة لطرق التعلم 

والتعلم  اإللكتروني،  التعلم  ومنها:  احلديثة، 

تبحث  وجميعها  الرقمي،  والتعلم  ُبعد،  عن 

عملية  في  الرقمية  التكنولوچيا  توظيف  عن 

ــم الرقمــي(؛ وكذلــك التنافــس  أســهمت التطــورات التقنيــة يف عصــر التكنولوچيــا إلــى ظهــور هــذا النمــط التعليمــي )التعلُّ
العاملــي أصبــح قائًمــا علــى املعرفــة واالبتــكار، كمــا أكــدت العديــد مــن الدراســات أهميــَة التكنولوچيــا الرقميــة؛ لتقويــة التعليــم؛ لذلــك 
ــم الرقمــي؛ لتلبيــة حاجــات املتعلمــن، وملواكبــة التطــورات اجلاريــة يف عالــم اليــوم؛ وخاصــًة  أخــذت معظــم الــدول االجتــاه نحــو التعلُّ

يف ظــل تفشــي جائحــة كورونــا.
حيــث كثــر احلديــث يف اآلونــة األخيــرة عــن 
التكنولوچيــا  أســهمت  حيــث  الرقمــي،  التعلــم 
الرقميــة يف تغييــر دور املعلــم مــن مجــرِد ناقــٍل 
ــر، واملرشــد،  امُليسِّ بــدور  إلــى القيــام  للمعلومــات 
واملكتشــف....  والباحــث،  م،  وامُلقــوِّ واملــدرب، 
للمتعلمــن  التدريــس  املعلــم  دور  يُعــد  فلــم 
وجًهــا لوجــه عــن طريــق اإللقــاء، بــل يســتخدم 
تســاعد  التــي  التعلــم؛  اإللكترونيــة يف  التقنيــة 
علــى إيصــال املعلومــة بأســرع وقــت، وأقــل جهــد، 

مــن  املعلــم  دور  تغيــر  كمــا  فائــدة،  وأكبــر  وتكلفــة، 
ذاتيــة يف احلصــول علــى اخلبــرة التــي يهيئهــا لــه املوقــف التعليمــي؛ ليقــف موقًفــا إيجابًيــا نشــًطا يف حتقيــق األهــداف التعليميــة.

التعلم الرقمي صار واقعًا ملواكبة 
التطور التكنولوجي وخاصة مع 

تفشي جائحة كورونا
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الشائعة  التعريفات  فمن  والتعلم،  التعليم 

الرقمي: للتعلم 

تقنيات التعلم الرقمي املوجه لألطفال
من  مجموعة  على  الرقمي  التعلم  يرتكز 

بأسلوب  واملعدة  املصممة  التعلم  مصادر 

من  مختلفٍة  أشكاٍل  على  الذاتي  التعلم 

الوسائط التقنية احلديثة، وفيما يلي عدد من 

الوسائط: هذه 

 instructional الحاسوبية  الألعاب   -1   

حتاكي  برمجيات  عن  عبارة  وهي   :games
الواقع احلقيقي أو االفتراضي، باالعتماد على 

 :video interactive 5- الڤيديو التفاعلي

ويعرضها  التعليمية  املادة  يسجل  جهاز  وهو 

ويسُهل  الكمبيوتر،  أو  الڤيديو  طريق  عن 

أو  الصورة  تثبيت  أو  بالتوقف  فيه  التحكم 

التعليمية. املادة  تقدمي 

التعليمية  التليفزيونية  امج  ال�ب  -6

حيث   :Educational TV programs
دورًا  التليفزيونية  التعليمية  البرامج  تلعب 

مًيا فاعاًل، ويوجد اآلن انتشار واسع  تعليمًيا تعلُّ

تعليمية  برامج  تقدم  التي  التعليمية  للقنوات 

املختلفة؛  التعليمية  املراحل  مستوى  على 

عالم سمسم. مثل:  الروضة،  وخاصة مبرحلة 

7- الأجهزة المحمولة: مثل: أجهزة الهواتف 

احملمولة التي حتتوي على نظام تشغيل يشبه 

الكمبيوتر وشاشة عرض تفاعلية وقدرة تخزين 

داخلية.

 conferencing الڤيديو  مؤتمرات   -8

video & audio: املسموعة واملرئية، حيث 
مع  مناقشات  من  يدور  ما  كل  ويسمع  يرى 

أشخاٍص آخرين في أماكن متفرقة من العالم.

 Computer كمبيوترية  تعليمية  برامج   -9

لها  والتي   :educational programs
تعليمية أمام  أشكال متعددة في عرض مادة 

للتعلم  الفرصة  الطالب  تعطي  املتعلمني، 

لدرجة  يصل  حتى  وقدرته  سرعته،  حسب 

أشكال: ومنها  اإلتقان، 

َمواِطن  حلل  تشخيصية:  تعليمية  برامج    -

الطالب. عند  الضعف 

-   برامج ألعاب تعليمية: فهي مناذج حتاكي 

املواقف احلقيقية في الواقع.

-   برامج حل املشكالت: تعلم الطالب أساليب 

التجارب  على  والتدريب  السليم،  التفكير 

البرامج  مشاهدة  خالل  من  العلمية 

بالتجارب  القيام  مثل:  الكمبيوترية، 

لفعلية. ا

الوسائط  مع  التعامل  في  احلاسوب  إمكانات 

األصوات،  وإصدار  الصور  وعرض  املتعددة، 

ومنها: األلعاب التربوية التعليمية التي توظف 

في العملية التعليمية داخل الروضات والفصول 

تعليمية  أهداف  حتقيق  أجل  من  الدراسية 

وتنمية  وتشويقهم،  األطفال،  وإثارة  محددة، 

قدراتهم على حل املشكالت، فهي تشبع امليل 

صغار  وخاصة  اللعب،  إلى  للطفل  الفطري 

ألعاب  وكذلك  للتعلم؛  دافعيتهم  فتزيد  السن؛ 

التعليمية. واأللعاب  الذكاء،  وألعاب  املتعة، 

 :digital stories ة  ي م رق ال ص  ص ق ال  -2

ات،  روض ال ل  ع ة  ع ت م ال ع  ابَ ط ي  ف ض ت ي 
�ت ال

ن  ة م ي م رق ا ال وچي ول ن ك ت ف ال وظ ك ت ذل ي ك ه ف

و. دي ي وڤ ة،  رك ح ت م ورة  وص وت،  ص

 E- ي 
و�ن لك�ت الإ مج  الم�ب التعليم   -3

فهو   :programmed instruction
يقسم  الرقمي  التعلم  أساليب  من  أسلوب 

صغيرة. تعليمية  لوحدات  احملتوى 

مثل:  التفاعلية:  البيانات  عرض  أجهزة   -4

والكاميرا  الذكية،  اإللكترونية  السبورة 

التعليمي. والڤيديو  الوثائقية، 

بعض التعريفات الشائعة ملفهوم التعلم الرقمي

الرقمية،  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوچيا  وسائط  خالل  من  يتم  الذي  التعليم  هو    -

إلخ. الفضائي...  البث  وأقمار  وشبكاته،  كالكمبيوتر، 

-  التعلم الذي يعتمد على وسائل االتصال احلديثة مع احلاسوب وشبكته، ووسائطه املتعددة 

من مكتبات إلكترونية، ومقاطع ڤيديو، ومقاطع صوت، والصور التعليمية، واستخدامها 

إما داخل القاعات التعليمية أو خارجها.

احملتوى  لتقدمي  اإللكترونية  التقنيات  على  تعتمد  التي  احلديثة  التعلم  أساليب  أحد    -

التعليمي والعلمي، بحيث ميكن للمتعلمني التفاعل مع احملتوى واملعلم بشكٍل متزامٍن 

متزامن. وغير 

-   منظومة تعليمية متكامة باستخدام تقنية املعلومات واالتصاالت التفاعلية؛ إليصال العلم 

واملعرفة وملَن يرغبون باحلصول على املعرفة.

التقنية من خالل  التعلم، وباملهارات  التعلم عن طريق اإلنترنت والوعي بتكنولوچيا  -  هو 

تعلم جديدة. بيئة 



متطلبات تطبيق التعلم الرقمي يف 
الروضات

ات  روض ل ال ي داخ م رق م ال عل ت ق ال ي ب ط ت  ل

: ي
اج الآ�ت ت ح دارس ن م وال

الروضة  معلمات  تعرف  إرشادية  ُكَتْيبات   -

الرقمي. التعلم  وتوظيف  استخدام  بكيفية 

تكنولوچيا  في  متخصٍص  لفريٍق  يحتاج   -

مجال  في  الفني  الدعم  لتقدمي  التعليم؛ 

الرقمي. التعلم 

- توفير الوسائل التكنولوچية وسهولة وصول 

املعلمني واألطفال إليها.

تكنولوچيا  )توظيف  على:  املعلمني  تدريب   -

التعليم - استخدام املقررات اإللكترونية - 

تصميم املواقع اإللكترونية - إعداد املواقع 

لغة  فهي  اإلجنليزية  اللغة   - اإللكترونية 

احلديثة(. التقنية 

تكنولوچيا من  األطفال الستخدام  - مساعدة 

مبهارة. متخصصني  ِقبل 
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مخاوف التعلم الرقمي على األطفال
فالتعلم الرقمي غير مفهوم الطفولة، فالطفل 

وأجهزة  التلفاز،  أمام  طوياًل  وقًتا  يقضي 

ويؤدي  والكتابة  القراءة  يتعلم  الكمبيوتر، 

املتحركة. الرسوم  ويشاهد  املنزلية،  الواجبات 

م  عل ت ال ه  ك �ت ي ذي  ال ي  �ب ل س ال ر  الأث ا  م ف

ال؟ ف الأط ل  ع ي  م رق ال

األطفال  على  الرقمي  التعلم  أثر  يُعد  لم 

معروًفا حتى اآلن، فالتأثير الذي يحاول بعض 

تعميمه  دراستهم صعب  في  إثباته  الباحثني 

استخدام  الصعب  ومن  أوسع،  آفاٍق  على 

أخرى؛  لدولٍة  دولٍة  من  ناجحة  تعليمية  طريقة 

بسبب اختالف ظروف كل دولة وتباين بيئتها 

املخاوف: تلك  ومن  املدرسية، 

- األثر السلبي للهاتف احملمول على األطفال: 

تكنولوچيا  أن  اليونسكو  منظمة  اعترفت 

دواًء  تكون  ولن  ليست  احملمول  الهاتف 

التشويق،  ألن  التعليم؛  أمراض  جلميع 

بالهاتف  التعلم  في  والتحفيز  واإلثارة، 

نابع عن  دائًما؛ ألنه  وليس  احملمول مؤقت 

تأثير استخدام التقنية، وسرعان ما يخمد 

هذا  مع  التعامل  ُألفة  من  وقٍت  مروِر  بعد 

احلديثة،  بالتقنيات  التدريس  من  النمط 

التدريس،  لتطوير  أدوات  التقنيات  فهذه 

ذاتها. في  غاية  وليس 

- اعتماد األطفال الكلي على التعلم الرقمي: 

له خطورة كبيرة، حيث حتدثت بعض الدول 

عن ذلك، حيث حتدث وزير شئون املدارس 

األطفال  اعتماد  أن  عن  املتحدة  باململكة 

الرياضيات  في  احلاسبات  استخدام  على 

املهارات  تعلُّم  عن  عاجزين  يجعلهم 

اجلمع،  مثل:  الرياضيات،  في  األساسية 

تلك  إتقان  عليهم  لذلك  والضرب؛  والطرح، 

في  ترسخ  حتى  أواًل  احلسابية  العمليات 

بعد  احلاسبات  يستخدمون  ثم  أذهانهم، 

متقدمة. أعمار  في  ذلك 

عالقة  توجد  حيث  االطفال:  انتباه  يشتت   -

احلركي  النشاط  أعراض  ظهور  بني  كبيرة 

الرقمية  الشاشة  مع  والتعامل  الزائد 

واآليباد واآليفون، كما يفقد األطفال القدرة 

التفكير  استطاعتهم  وعدم  التركيز،  على 

واحدة. معرفية  قضية  في 

- االنعزالية: حيث يجلس الطفل على الشاشة 

لساعات طويلة منفرًدا.

حالة  عن  عبارة  وهو  السيبراني:  اإلدمان   -

من الَهَوس جتعل الطفل يدمن البقاء على 

ألوقاٍت  يشعر  أن  دون  الشبكات  أجهزة 

من  مجموعٌة  الطفَل  ينتاب  كما  طويلة، 

واالكتئاب. والتوتر،  السلبية،  املشاعر 

-  إهدار الوقت: يجلس الطفل لساعاٍت طويلٍة 

يجعله  وذلك  فائدة،  بال  الشاشات  أمام 

املستعصية. النفسية  لألمراض  فريسًة 

-  االعتماد على التعلم الذاتي: وُيعد ذلك صعًبا 

على صغار السن؛ ألن طفل الروضة سريع 

التشتت، ويحتاج إلشراف معلمة الروضة.
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- التقييم املستمر لفاعلية التكنولوچيا.

من  التقنية  مبتطلبات  الروضات  جتهيز   -

اإلنترنت. وشبكة  الداخلية،  الشبكة  حيث 

- إعداد شبكة اتصاالت داخلية لنقل البيانات 

داخل مؤسسات التعليم، وشبكة اتصاالت 

تربط مؤسسات التعليم بعضها ببعض.

من  طوياًل  وقًتا  الرقمي  التعلم  يحتاج   -

الفصول  في  التقنية  الستخدام  املعلمني 

الدراسية.

ل  حُتمَّ الرقمي  التعلم  إدارة  لنظام  ة  منصَّ  -

من  مؤسسٍة  بكل  اخلاص  املوقع  على 

التعليم. مؤسسات 

عزيزتي معلمة الروضة.... ما الذي 
يجب عليكِ أن تفعليه؟

 هل يجب على الطالب الرقميني تعلم الطرق 

التقليدية؟ أم يجب على املعلمني تعلم الطرق 

اجلديدة؟

األطفال  يرجع  أن  املستحيل  من  أنه  فنجد 

يعترفون  واملعلمون  اخللف،  إلى  الرقميون 

األطفال  عالم  عن  الكثير  يعرفون  ال  أنهم 

الرقمي اجلديد؛ لذلك يجب على معلمي اليوم 

الرقميني  األطفال  بلغة  التواصل  يتعلموا  أن 

وأسلوبهم.

إليكِ هذه النصائح لالستفادة من هذه املنظومة الرقمية:

-  اهتمي بفحص البرامج التعليمية الرقمية املوجهة لألطفال؛ وخاصًة صغار السن فحًصا 

جيًدا؛ حتى ال تؤدي إلى نتائج عكسية للطفل.

-  تعرفي إلى أهمية الثقافة الرقمية لطفل الروضة.

-  توعية األطفال عن أضرار اجللوس الدائم على اإلنترنت.

-  استفيدي من خبرات وجتارب الدول الناجحة في التعلم الرقمي.

املختلفة  املتعددة  الوسائط  فيها  وتوفير  باستمرار،  تكنولوچًيا  الروضة  مكتبة  حتديث    -

األطفال. بني  الفردية  الفروق  تراعي  التى  واملكتوبة  املصورة، 

-  عمل ورش عمل وندوات لألسرة؛ لتأكيد الدور اخلطير والسلبي الذي يلعبه الغزو الثقافي 

على األطفال.

-  اشتركي في ورش العمل؛ وكذلك الندوات العلمية املتخصصة للعاملني في التعلم الرقمي.

-  جربي مناهج التعلم الرقمي قبل تطبيقها على الروضات، مبساعدة الباحثني املتخصصني 

في املراكز البحثية.

-  إعادة بناء املعرفة، وإنتاجها من املؤسسات واملنظمات احلكومية؛ لصناعة برامج تربوية 

اللغوية من  الطفل  التي تطور مهارات  الكتب اإللكترونية  تعليمية جتذب األطفال، مثل: 

آبل  شركة  قامت  حيث  واأللعاب،  واملتحركة  امللونة  والصور  األشكال  مع  تفاعله  خالل 

لألطفال. مصممة  تعليمية  تطبيقات  بتصميم 

-  دربي األطفال على مهارات ذهنية أعَقد أثناء التعامل مع املنظومة الرقمية، ومهارات حل 

املسائل، وسرعة املقارنات، والتنظيم الذهني، واستخدام الذاكرة، والتواصل مع اآلخرين، 

التصرف.  وسرعة 

-  توعية األطفال بحقوقهم اإللكترونية، وماذا يفعل َمن يتعرض منهم لالستغالل أو التنمر.

-  تدربي على تصميم املناهج على اإلنترنت.

 - تراثي  )محتوى  محتويان  يوجد  حيث 

يشمل  الوراثي  احملتوى  مستقبلي(،  محتوى 

املاضي،  وأفكار  والكتابة،  واحلساب،  القراءة، 

الضرورية  التقليدية  مناهجنا  ذلك  وُيعد 

واحملتوى  مختلف،  عصر  في  ولكنها 

املستقبلي هو محتوى رقمي تكنولوچـي من 

أجهزة  وبرمجيات جاذبة لألطفال...... فكيف 

الرقمي؟.....  الطفل  بلغة  احملتويني  تدرِّسني 

نحن نحتاج لتعلم طرق جديدة لتدريس مواد 

قدمية، مثل: ابتكار ألعاب حاسوب للتدريس 

الرقمي. الطفل 



تأثريات الرقمنة على رفاهية الطفل

الرقمنة ورفاهية الطفل العقلية 
والبدنية:

الرقمية  للتكنولوچيا  املعتدل  االستخدام  إن 

ميكن أن يكون مفيًدا للصحة العقلية لألطفال؛ 

االستخدام  أو  االستخدام،  عدم  أن  حني  في 

املفرط ميكن أن يكون له تأثير سلبي بسيط. 

العقلية  الصحة  أهمية  إلى  يشير  الذي  األمر 

على  التركيز  املهم  من  وبالتالي  للطفل. 

والديناميات  األسرة،  أداء  مثل  أخرى؛  عوامل 

االجتماعية في املدرسة؛ مع ضمان استخدام 

معتدلة.  بنسبٍة  الرقمية  للتكنولوچيا  األطفال 

الذي  الوقت  تأثيرات  على  التركيز  من  وبداًل 

الرقمية،  التكنولوچيا  على  األطفال  يقضيه 

فقط -؛ يجب إيالء املزيد من االهتمام لتأثيرات 

واألنشطة  األطفال،  له  يتعرض  الذي  امُلتوَى 

اإلنترنت. عبر  فيها  يشاركون  التي 

التعامل  في  طويل  وقت  قضاء  يرتبط  وقد 

ألعاب،  من  تتضمنه  مبا  التكنولوچيا  مع 

للطفل،  البدني  النشاط  بانخفاض  وتطبيقات 

حتى  بدنًيا؛  املستقرة  األنشطة  إلى  واللجوء 

وبالتالي  مباشرة؛  غير  العالقة  تلك  كانت  إن 

ميكننا أن نقول إن تقليل هذا الوقت ميكن أن 

يحفز األطفال على قضاِء مزيٍد من الوقت في 

الرياضة. وممارسة  البدني،  النشاط 

كما أن االستخدام املفرط للتكنولوچيا ميكن 

بجهاز  فاالحتفاظ  لياًل.  النوم  محل  يحل  أن 

د. هبة صابر شاكر عالم
أستاذ التربية املساعد - كلية التربية - جامعة االسكندرية - مصر
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في  محمول  هاتف  أو  كمبيوتر،  أو  تلفزيون، 

بقلة  يرتبط  املبكرة  الطفولة  أثناء  النوم  غرفة 

وسائل  يستخدمون  الذين  واألطفال  النوم، 

الذين  أو  مفرط،  بشكٍل  االجتماعي  التواصل 

غرف  في  املمولة  أجهزتهم  بصحبة  ينامون 

نومهم معرضون بشكل متزايد خلطر التعرض 

النوم. الضطرابات 

على  األطفال  قدرة  من  االستفادة  وميكن 

أجهزة  الرَّْقمَنة  وفرت  فقد  واإلبداع؛  ل  التخيُّ

الكثير؛  ذلك  وغير  لوحية  وأجهزة  كمبيوتر، 

ملساعدتهم على حتويل أفكارهم هذه إلى واقٍع 

عبر متكينهم - على سبيل املثال - من إنشاء 

هذه  إرسال  ثم  األبعاد،  ثالثية  متحركة  رسوم 

األبعاد  ثالثية  طابعة  إلى  املتحركة  الرسوم 

مادّي.  شكٍل  بأخِذ  لها  للسماح 

م بــه يف عصرنــا احلالــي أن الطفــل أصبــح »مواطــن رقمــي«؛  مــن امُلســلَّ
وبالتالــي هنــاك تســابق يف تطويــر األجهــزة والنشــاطات الرقميــة التــي 
يقــوم بهــا الطفــل، وأصبحــت التغييــرات الرقميــة احلديثــة تؤثــر - شــئنا 
أم أبينــا - علــى رفــاه األطفــال؛ وكذلــك علــى كيفيــة فهمنــا للطفولــة يف 
عصرنــا الرقمــي. فاالنتشــار الســريع لتكنولوچيــا املعلومــات واالتصــاالت 
)ICT( قــوة ال ميكــن إيقافهــا؛ متــس فعلًيــا كل مجــال مــن مجــاالت احليــاة 
احلديثــة، مــن االقتصــادات إلــى املجتمعــات إلــى الثقافــات، وُتســهم يف 

تشــكيل حيــاة أطفالنــا اليوميــة.
وقــد تشــكل التكنولوچيــا الرقميــة، والتفاعليــة أيًضــا مخاطــر كبيــرة 

علــى ســامة األطفــال، وخصوصياتهــم ورفاههــم؛ ممــا يضخــم التهديــدات، واألضــرار التــي يواجهها العديد من األطفال 
شــن أكثــر عرضــة للخطــر. بالفعــل يف وضــع عــدم االتصــال، ويجعــل األطفــال امُلهمَّ

الرقمنة أصبحت أساسًا يف 
تشكيل حياة أطفالنا
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تضخيم،  الرقمية  للتقنيات  ميكن  وبالتالي 

أو تكثيف ُكلٍّ من عوامل اخلطر، واحلماية، لكن 

األسباب اجلذرية ملشاكل الصحة العقلية لدى 

األرجح  على  أكثر،  ق  التعمُّ إلى  متيل  األطفال 

في ظروفهم الشخصية )غير الرقمية(.

رفاهية الطفل النفس اجتماعية 
وعالقتها بالرقمنة:

ظهرت العديد من املخاوف منذ فترٍة ليست 

الستخدام  املتملة  اآلثار  بشأن  بقصيرة؛ 

رفاههم.  على  الرقمية  التكنولوچيا  األطفال 

آثار  لها  يكون  قد  الطفل  رَْقمَنة  أن  فنجد 

سلبية؛ ترتبط بزيادة أعراض االكتئاب، ووجود 

االجتماعي،  النفسي  ف  التكيُّ في  صعوبات 

والتقنيات  الوسائط  نظرًا ألن  التأثيرات؛  بتلك 

وانتشارًا  تعقيًدا  أكثر  اآلن  أصبحت  الرقمية 

في كل مكان؛ فهناك عدد متزايد من األنشطة 

فيها  املشاركة  ألطفالهم  ميكن  التي  املتباينة 

لعدٍد  كالوصوِل  الرقمية؛  التقنيات  خالل  من 

حرية  من  نهم  مُتكِّ التي   - األلعاب  من  كبيٍر 

التعبير، ومع هذه احلرية تأتي الفرصة لألطفال 

لكي ينطلقوا بشكٍل ُمستقلٍّ ويحققوا شيًئا ما 

مبفردهم ففي بعض األلعاب يواجهون حواجز 

طرق، وحتديات يجب إزالتها إذا أرادوا الوصول 

التعامل  كيفية  يتعلموا  حتى  أهدافهم،  إلى 

يواجههم  ما  وحل  العقبات  هذه  مثل  مع 

مع  التواصل  أو  والتطبيقات،  مشكالت،  من 

الذين  العالم  أنحاء  مختلف  من  أصدقائهم 

فقد  مشتركة،  وأهداف  اهتمامات  لديهم 

يستخدم األطفال التكنولوچيا الرقمية ألسباٍب 

محددة، وغالًبا ما يكونون قادرين على توضيح 

سبب قيامهم بذلك، وقد ال تبدو هذه األسباب 

مثاليًة من وجهة نظر الوالدين، ولكن من املهم 

اجلد  محمل  على  وتفسيراتهم  آرائهم  أخذ 

من  والتي   ،- ذلك  على  نوافق  لم  لو  حتى   -

على  مختلفة  تأثيرات  لها  يكون  أن  املتمل 

األطفال. رفاهية 

الرقمنة ورفاهية الطفل االقتصادية 
والثقافية:

الدمُيغرافية،  العوامل:  أن  فيه  شك  ال  مما 

على  تؤثر  قد  واالقتصادية؛  واالجتماعية، 

استخدام األطفال الرقمي؛ فمثاًل إذا كان الطفل 

موهوًبا ومتفوًقا قد يستطيع الوالدان أن ينقلوا 

املهارات، والكفاءات الرقمية - التي تسمح لهم 

إذا  خاصًة  ألطفالهم؛   - الطليعة  في  بالبقاء 

كانت تلك األسر متنح رُءوس أموال اجتماعية، 

في  الستخدامها  مميزة؛  ورقمية  وثقافية، 

التخفيف من املخاطر، وتعظيم الفرص الكامنة 

النقيض  وعلى  التكنولوچيا.  استخدام  في 

في  األقل  األسر  بعض  تعاني  قد  متاًما 

وتقليل احترام الذات، وزيادة العزلة االجتماعية 

ر عبر اإلنترنت -األمر  من خالل تعرضهم للتنمُّ

في  للتفكير  األطفال  بعض  يدفع  قد  الذي 

االنتحار؛ فاإليذاء اإللكتروني ميكن أن ُيضاعف 

إن  حيث  لوجه؛  وجًها  لإليذاء  الضارة  اآلثار 

من  بسهولة  الهروب  ميكنها  ال  الضحية 

مضطهدها حتى في املنزل أو في أماكن أخرى 

ُيفترض أنها آمنة - أو الوصول إلى محتوى 

اجتماعية  أنشطة  واستبعاد  للعمر،  مناسب 

قائمة على التفاعل املباشر بني الطفل وأقرانه. 

تتمثل  إيجابيٌة  آثاٌر  الرقمنة  لتلك  يكون  وقد 

في تعزيز الدعم االجتماعي، وتوسيع الشبكات 

والعزلة  االجتماعي،  القلق  وتقليل  االجتماعية، 

إلى  الوصول  ر  تيسِّ باعتبارها  االجتماعية 

أقران الطفل ليس فقط في محيطه امللي، بل 

والدولي مع  اإلقليمي  للتفاعل  أيًضا  قد ميتد 

مختلفة. مجتمعات  من  نظرائه 

وبالتالي ال بد أن يكون الوالدان أكثر وعًيا 

البد من وضع سياسات
رقمية تعظم االستفادة

منها لصالح األطفال



الصداقات، وتطوير أشكال جديدة من التعبير 

الذات. عن 

وختاًما؛ ال بد أن نشير إلى ضرورة إشراك 

الرقمية،  السياسات  صنع  في  الوالدين 

وعدم  ألطفالهم،  الرقمية  احلماية  وحتقيق 

اء أيًضا في توفير الفرص  جتاهل دورهم البنَّ

الرقمية اجليدة لألطفال؛ حيث ميكن أن تكون 

واإلنترنت؛  واالتصاالت،  املعلومات،  تكنولوچيا 

حتقيق  في  تساعد  قد  قوية؛  متكني  عوامل 

أهداف التنمية املستدامة بعدم ترك أي شخص 

يتخلف عن الركب. وبالتالي يجب أن تتكاتف 

احلكومات، واملنظمات الدولية، واملجتمع املدني، 

واألوساط األكادميية، والقطاع اخلاص، واألسر؛ 

ونقيم  فعال،  بشكل  التكيف  من  نتمكن  لكي 

الصحية  االستخدامات  حول  اءًة  بنَّ حواراٍت 

األسرة،  في  الرقمية  للتكنولوچيا  والضارة 

على  سنحتاج  كما  ككل،  واملجتمع  واملدرسة، 

األرجح إلى االعتماد بشكٍل أكبر على أصوات 

األطفال، وجتاربهم في اتخاذ إجراءات تتماشى 

نغفله.  الذي ال ميكن أن  التغيير  مع وتيرة 
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والثقافي  واالقتصادي،  االجتماعي،  املستوى 

أطفالهم  الستخدام  السلبية  التأثيرات  من 

التكنولوچيا الرقمية على رفاههم االقتصادي، 

واالجتماعي؛ مقارنًة بنظرائهم األعلى في تلك 

املستويات.

التكنولوجيا  مع  التعامل  النوع يف  تأثري 
الطفل: رفاهية  على 

ميثل النوع أيًضا متغيرًا غايًة في األهمية 

في كشف تأثير الرقمنة على رفاهية الطفل؛ 

فعلى سبيل املثال يقضي األوالد وقًتا أطول من 

الفتيات في األنشطة الرقمية، مركزين بشكل 

الفتيات  تشارك  بينما  األلعاب؛  على  خاص 

الرقمية  األنشطة  في  نسبًيا  أكبر  بشكل 

فترًة  األوالد  قضاء  يؤثر  وقد  االجتماعية، 

االكتئاب  ظهور  على  الرقمية  لألنشطة  أطول 

لديهم مقارنًة بالفتيات، وبالتالي تزداد خطورة 

واالجتماعية  النفسية  املشكالت  من  معاناتهم 

النشاط  كَفرْط  الرقمية؛  باملشاركة  املرتبطة 

والعدوانية.

رؤية لتعظيم االستفادة من الرقمنة يف 
تحقيق رفاهية الطفل:

يتمثل أحد التحديات املهمة؛ حول استخدام 

األطفال للتكنولوچيا الرقمية في مساعدته على 

الصحي  االستخدام  بني  الفاصل  اخلط  رسم 

والضاّر لها، ومن أجل تعظيم األثر اإليجابي 

دعٍم  إلى  الصغار  األطفال  يحتاج  قد  للرقمنة 

أو  والديهم،  من  أو  سًنا،  األكبر  األطفال  من 

معلميهم. وباملثل، فإن ما يضر طفاًل صغيرًا 

يكون  قد  يفعله؛  أو  اإلنترنت،  على  يراه  فيما 

غير إشكالي إلى حدٍّ كبير، أو حتى إيجابًيا 

بالنسبة إلى الطفل األكبر سًنا.

من  نستفيد  أن  يجب  تقدم  مما  انطالًقا 

في  تتمثل  والتي  للرقمنة،  اإليجابية  اجلوانب 

هائلٍة  بإمكاناٍت  الرقمية  التكنولوچيا  متتع 

جودته.  وحتسني  التعليم،  نطاق  لتوسيع 

األدوات  دعم  يجب  األطفال،  تعلُّم  ولتحسني 

متحمسني،  وأطفال  واعية،  بُأَسر  الرقمية 

يجعل  بشكٍل  مناسبة.  تعليمية  وأساليب 

أصوات األطفال املتصلني مسموعًة، من خالل: 

التواصل  ووسائل  ـڤيديو،  ال ومقاطع  املُدوَّنات، 

املتحركة،  والرسوم  واملجالت،  االجتماعي، 

إمكانات  يدركون  فهم  األشكال.  من  وغيرها 

إلى  الوصول  في  ملساعدتهم  الرقمية  األدوات 

املعلومات، والبحث عن حلوٍل للمشكالت التي 

مجتمعاتهم. على  تؤثر 

اإليجابية  التاثيرات  على  مثال  أكبر  ولعل 

في  يتمثل  العربية؛  منطقتنا  في  للرقمنة 

ضعًفا  الفئات  أكثر  من  لواحدة  مساعدتها 

إنسانًيا  املاصرون  األطفال  وهم  العالم،  في 

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوچيا  فتستخدم 

لتعزيز االتصاالت، وتبادل املعلومات، وتسهيل 

التحويالت النقدية، وإنشاء أشكال جديدة من 

البيانات التي ميكن أن تفيد األطفال، واألسر 

في حاالت الطوارئ. ففي الوقت احلالي؛ يفقد 

التعليمية،  املوارد  املتصلني  غير  األطفال 

عن  فضاًل  العاملية،  املعلومات  إلى  والوصول 

واستكشاف  الرقمية،  املهارات  تعلُّم  فرص 



الفضاء السيرباني.. واقع يقدم
الفرص والتحديات

الرقمنة.. أبعادها وتأثرياتها على األطفال

وفي ِخضمِّ كل هذا أصبحت تنشئة األطفال 

يزخر  فمثلما  هائًل،  حتدًيا  متوازن  بشكل 

التي  واملعارف  باملعلومات  السيبراني  الفضاء 

تساعد األطفال في تكوينهم وفي تعليمهم، فإنه 

والتهديدات  املخاطر  من  العديد  على  ينطوي 

املقال  ويناقش  األطفال.  تطال  أن  التي ميكن 

العالم  يطرحها  التي  والتحديات  الفرص 

التالي: النحو  على  األطفال  أمام  الرقمي 

الفرص التي تمنحها الرقمنة لألطفال
تسهل الرقمنة عمليات التعلُّم لألطفال، فقد 

وفرت التقنية الرقمية فرًصا أكبر في الوصول 

الهوايات  وتنمية  املفيد  واللعب  املعلومة  إلى 
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د. أسماء أبوزيد
مدرس بكلية اإلعلم - جامعة القاهرة - مصر

ر اهتمامات األطفال  واملهارات؛ خاصًة مع تغيُّ

تسهيل  خلل  من  للمعلومة؛  تلقيهم  وطرق 

عالي  تعليمي  محتوى  إلى  الوصول  إمكانية 

وبتكلفة  جديدة،  رقمية  تقنيات  عبر  اجلودة 

أقل، فضًل عن قدرة هذه التقنيات على إيجاد 

الطلب  ومساعدة  الشخصي،  للتعلُّم  فرص 

ُتناسبهم.  التي  بالطريقة  التعلم  على 

التحول الرقمي له تأثريات 
كبرية على األطفال
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أهمية املعرفة الرقمية لألطفال
األمية  محو  عملية  تشجيع  يستدعي  مما 

الرقمية - وهو مصطلح شامل، يعني القدرة 

على استخدام وتطبيق التكنولوچيا واإلنترنت، 

ل عبر مواقعه  حتى يتمكن الشخص من التنقُّ

ة - وتزويد األطفال بفرص تعلم مهارات  الرقميَّ

تنمية  ودعم  واالتصاالت،  املعلومات  تقنيات 

لدى  الرقمية  األمية  ومحو  الرقمية  املهارات 

املعلمني، والتوسع في إنشاء املكتبات الرقمية، 

باإلضافة إلى نشر القَيم واملهارات التي تعمل 

األطفال،  بني  رقمية  ثقافة  تشكيل  اجتاه  في 

على  احلفاظ  من  متكينهم  على  قادرة  تكون 

حقوق  واحترام  اإلنترنت،  على  سلمتهم 

اآلخرين. املستخدمني 

املعرفة  إلى  ٍة  ماسَّ حاجٍة  في  فاألطفال 

شئونهم  ترتيب  على  تساعدهم  كي  الرقمية؛ 

استخدامهم  وجتعل  أكثر،  بذكاء  احلياتية 

التكنولوچيا أكثر فاعليًة وأمًنا، وهذا ما نريده 

ألطفالنا.

املخاطر الرقمية على األطفال.. آثار 
سلبية نفسية وجسدية

العديدة  والفوائد  الفرص  من  الرغم  وعلى 

الناجتة عن هذه التهديدات مبا في ذلك فقدان 

الرقمية  للمهارات  الفتقارهم  اخلصوصية؛ 

احملتوى  ومصداقية  سلمة  مدى  لقياس 

اإلنترنت. لها على  يتعرضون  التي  والعلقات 

كما أن هناك العديد من التداعيات النفسية 

جرَّاء  األطفال  تطال  قد  التي  واجلسدية 

فهم  اإللكترونية،  لألجهزة  املفرط  استعمالهم 

أكثر عرضة للقلق واالكتئاب والعزلة والشعور 

لإلدمان  باإلضافة  النوم،  بالوحدة واضطرابات 

خاصًة  لديهم؛  العنف  ميول  وتعزيز  املَرَضّي، 

اإللكترونية  األلعاب  من  كبيرة  نسبة  وأن 

تعتمد على التسلية واالستمتاع بقتل اآلخرين 

التي  اجلسدية  األمراض  عن  أما  والتدمير. 

اإللكترونية  األجهزة  أمام  اجللوس  يسببها 

لساعاٍت طويلة، فتتمثل في السمنة والصداع 

ج العنق وآالم في الكتفني  وإجهاد العني وتشنُّ

والظهر.

نصائح تربوية لتعزيز األمن الرقمي 
لألطفال

وحلماية األطفال من مخاطر اإلنترنت ينبغي 

العمل وفق محورين: األول احملور التربوي، أما 

من  األطفال  عليها  يحصل  أن  ميكن  التي 

االستخدام اإليجابي لإلنترنت؛ فإن االستخدام 

أيًضا ملجموعة من األضرار،  يعرِّضهم  اخلطأ 

واالبتزاز،  اإللكتروني،  والتحرُّش  ر،  التنمُّ منها: 

استقطابهم  أو  ح،  التربُّ في  واستغللهم 

أو  مشروعة،  غير  أنشطة  في  وجتنيدهم 

التقنية  هذه  وفتحت  عنيف،  تقليدهم حملتوى 

وابتكرت  باألطفال،  للجتار  جديدة  قنوات 

وسائل إلخفاء تلك املعاملت من سلطات إنفاذ 

القراصنة  يجده  ما  إلى  باإلضافة  القانون، 

واملخترقون من سهولة في الوصول إلى ملفات 

اتهم التي قد ال تكون محمية على  األطفال وُهويَّ

وسائل التواصل االجتماعي ومنتديات األلعاب.

مخاطر  في  للوقوع  عرضة  أكثر  فاألطفال 

احلسابات  كاختراق  اإللكترونية،  التهديدات 

وسرقة  واالحتيال،  ع  والتتبُّ الشخصية، 

الشخصية،  األجهزة  في  والتحكم  البيانات، 

األضرار  من  للمعاناة  عرضة  أكثر  أنهم  كما 

األطفال األكثر عرضة للوقوع يف 
مخاطر التهديدات اإللكرتونية
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أو  روَّج  أو  أو طبع  أو عرض  أعدَّ  أو  أنتج  أو 

فيها  يشارك  إباحية  أعمال  أي  َبثَّ  أو  حاز 

أطفال أو تتعلق باالستغلل اجلنسي للطفل، 

املستخدمة  واآلالت  األدوات  مبصادرة  وُيحكم 

في ارتكاب اجلرمية واألموال املتحصلة منها، 

ارتكابها مدة ال تقل عن  وغلق األماكن محل 

ستة أشهر، وذلك كله مع عدم اإلخلل بحقوق 

النية«. حسن  الغير 

من   126  ،96  ،80 املواد  هناك  أن  كما 

قانون  من   291 واملادة  املصري،  الدستور 

للخطر،  الطفل  تعرض  حاالت  العقوبات، 

له،  توافرها  الواجب  التنشئة  سلمة  وتهديد 

وحظر املساس بحق الطفل من االجتار به أو 

 64 القانون  إلى  باإلضافة  ا،  استغلله جنسًيّ

لسنة 2010 اخلاص مبكافحة االجتار بالبشر.

يتعرض  التي  املتزايدة  املخاطر  أن  إال 

وغياب  اإللكترونية،  املواقع  على  األطفال  لها 

يتابعونها؛  التي  احملتويات  على  الرقابة 

قد  التي  القوانني  في  النظر  إعادة  تفرض 

تبدو - في العديد من األحيان - غير مواكبة 

يعرض  مما  املتسارعة؛  رات  التغيُّ لطبيعة 

اخلطر. من  ملزيد  األطفال 

ويتعلق احملور  التشريعي.  فهو احملور  الثاني 

في  كافًة  الفاعلني  جهود  بتعبئة  التربوي 

املنظومة التربوّية من ُمربِّني وأولياء، مع التركيز 

األطفال  مراقبة  في  األُسرة  دور  تدعيم  على 

غير  االستعمال  مبخاطر  األولياء  وتعريف 

ة  الرشيد لإلنترنت، وذلك بتنظيم حملت توعويَّ

التهديدات  خطورة  مبدى  للتوعية  ة  وتثقيفيَّ

التي تصاحب الدخول إلى الفضاء السيبراني 

على  مستمرَّة  أسرية  متابعة  فرض  وضرورة 

بيانات  إعطاء  من  األطفال  وحتذير  الطفل، 

شخصية أو التحدث مع الغرباء عبر اإلنترنت 

من دون الرجوع إليهم، كما ينبغي أن يستخدم 

مفتوحة  بيئة  في  اإللكترونية  األجهزة  األطفال 

اخلفاء. في  وليس 

مواقع وتطبيقات آمنة لألطفال
األولياء  تأهيل  على  العمل  الى  باإلضافة   

الستخدام تقنيات املراقبة وتطبيقيات احلماية، 

عام 2016 محرك  »غوغل«  أطلقت شركة  حيث 

بحث باسم Kiddle، يتضمن خدمات بحث 

آمن حلماية األطفال من ظهور محتويات غير 

عام 2017  »يوتيوب«  أطلقت شركة  كما  الئقة. 

لألطفال  املوجه   Youtube Kids تطبيق 

على  األهل  سيطرة  التطبيق  ويتيح  وذويهم، 

»فيس  موقع  وأصدر  أطفالهم.  يشاهده  ما 

تطبيق  من  جديدة  نسخة   2017 عام  بوك«، 

»ماسنـچر« ُمخصصة لألطفال حتت سن 13 

عاًما باسم .Messenger Kids مُيكن لآلباء 

إدارة التطبيق من خلل حساباتهم على »فيس 

بوك«.

حماية اآلمن الرقمي لألطفال عرب 
القوانني 

 أما احملور التشريعي، فيرتكز على  تنويع 

النصوص التشريعية  للوقاية أو لردع كل من 

يتسبب في اإلساءة للطفل أو التغرير به عبر 

اإلنترنت.

املُعدَّل  املصري  الطفل  قانون  تناول  وقد 

بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في املادة 116 

)مكررًا( منع االستغلل اجلنسي لألطفال عبر 

شبكة اإلنترنت، والتي نصت على أن »ُيعاقب 

وبغرامٍة  سنتني،  عن  تقل  ال  مدة  باحلبس 

تتجاوز  وال  جنيه،  آالف  عشرة  عن  تقل  ال 

ر  خمسني ألف جنيه، كل من استورد أو صدَّ
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الــــدالل

خمس  ذات  ورقيقة  جميلة  طفلة  ساندي.. 

سنوات، في املرحلة الثانية من رياض األطفال، 

محولة من روضة إلى روضتي التي أعمل بها؛ 

َكني ألُسرتها. نظرًا للنقل السَّ

في البداية ساندي كانت طفلة صامتة أغلب 

لشعورها  نظرًا  صمتها  ر  ُأقدِّ وكنت  الوقت، 

بالغربة وسط رفقاء ُجدد.

واحلديث  األطفال  مع  إشراكها  وحاولت 

حملَها  معها  تعاملي  أثناء  فالحظت  معها، 

في  والدَّارجة  املستعارة  املصطلحات  لبعض 

جتدها  فقد  أحياًنا،  واملضحكة  مجتمعنا 

تقول على الطعام: )املَّم( وعند العطش )إنبوه( 

الكلمات  من  وغيرها  )كوكو(،  اللحوم  وعلى 

للبعض عادًيا  يبدو األمر  واملصطلحات... قد 

آخر.... ُبعًدا  لألمر  لكن  مقبوًل  أو 

أن  تستطيع  ل  أنها  ألحظ  كنت  حيث 

أطلب  حني  فمثاًل  أبًدا،  نفسها  على  تعتمد 

الطعام من  يقوم األطفال باستخراج علبة  أن 

احلقيبة لتناول اإلفطار يقوم كل األطفال بفتح 

احلقيبة وباعتبارهم في املرحلة الثانية فاألمر 

بسمة ماهر محمد عبد العزيز  
معلمة رياض أطفال وباحثة ماچستير - مصر
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تبكي  فإنها  إلَّ ساندي  بسيط وروتيني جًدا، 

بدلٍل وتطلب مني أن أساعدها في ذلك، وذلك 

ليس لعجزها ولكنها اعتادت أن يقوم اآلخرون 

بخدمتها. 

كذلك لحظت أن درجة اندماجها مع رفقائها 

ضعيفة وتبكي ألتفه األسباب، وجتلس صامتًة 

متابعًة من بعيد كأنها من عالم آخر.

بوالدتها  ألتقي  أن  الضروري  من  كان 

ة  الِبْكريَّ البنت  أنها  مت  وتفهَّ معها،  واحلديث 

ُمدلَّلة بدرجٍة  لألسرة ولفرحة األسرة بها فهي 
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رُوا لها  كبيرة، وجلهل األسرة مبفهوم الدلل وفَّ

الدلل  على  تعتمد  املنزل  في  داخلية  حياة 

مما  حدود؛  دون  متطلباتها  وإجابة  واللعب 

واجتماعًيا  نفسًيا  خارجًيا  فها  تكيُّ على  أثر 

بالسلب. 

األم  مع  حديثي  بدأُت  املنطلق  هذا  ومن 

املعاملة  لنمط  تدريجي  تغيير  من  ُبدَّ  ل  وأنه 

ة  والتربية، التي جتعل من ساندي طفلة سِويَّ

للحياة  مدركة  اخلارجية،  احلياة  مع  مندمجة 

مت  وتفَهّ البسيطة.  املسئوليات  ل  ولتحمُّ

مبتابعة  منها  وعٍد  مع  ودعمته،  كالمي  األُم 

التطورات التربوية وإرشادات الروضة من أجِل 

لساندي. أفضل  حياٍة 

م  ومن هنا أوجه رسالتي ألولياء األمور لتفهُّ

البعض  يتفهمه  قد  الذي  الدلل،  مصطلح 

بطريقٍة خطٍأ يجني ثمارها أبناؤنا فيما بعد، 

داخل  مترفة  حياة  خلق  معناه  ليس  فالدلل 

مسئولية  أي  الطفل  فيها  يتحمل  ل  املنزل 

والتقليل  منه  التسفيه  دون  كالكبير،  وإقناعه 

من شأنه.

املسئوليات  بعض  بإسناد  بالدلل  قم 

مسئولية  ل  حتمُّ ليعتاد  تدريجًيا؛  الصغيره 

مستقباًل.  احلياة  أعباء  ثم  أوًل  نفسه 

قم بالدلل بإعطائه مساحة التجربة واخلطأ 

بعطٍف  الذاتي  التعلُّم  في  بنفسه، ومساعدته 

وحناٍن وتشجيع، وُكْن داعًما له حني يخطئ.

املهارات  ميلك  جتعله  بأن  بالدلل  قم   

احلياة  قيمة  يدرك  وأن  والجتماعية،  احلياتية 

نفسه. وقيمة 

قم بالدلل بتسليحه باإلمكانات التي ترفع 

له لآلخرين.  مه لذاته وتقبُّ سقف قدراته وتفهُّ

هكذا يكون الدلل ما بني الترف والواقع منذ 

نعومة أظفارهم.

ورزقكم  لكم  أعنٍي  رََّة  ُق أولدكم  الله  جعل 

والله  تربيتهم..  ُحسن  على  وأعانكم  ِبرَّهم 

املستعان. 

ويتوافر لديه كل ما يلذ ويطيب، فهذا وإن كان 

على  ة  بسويَّ ليست  عواقبه  فإن  ترًفا  ظاهره 

الطفل.

كرميًة  حياًة  طفلك  يعيش  أن  أردت  فإذا 

م له الدلل باحترام عقليته وميوله،  مريحًة، قدِّ

عمره. يناسب  مبا  الكبير  مثل  وعامله 

قم بالدلل بترك مساحة للنقاش بينك وبينه 



دبدوبي

ْم.  يسعد مجلة »خطوة« أن ُتقدِّم عبر صفحاتها هذا النشاط الذي يحمل عنوان: اصنْع .. العْب .. تعلَّ

حتى تستطيع كل أم/ أو معلمة أن تقوم بهذا النشاط - خطوة خطوة - مع الطفل، وُتتيح له فرص 

اللعب بأبسط اخلامات وأقل اإلمكانات املمكنة.

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

الخامات املستخدمة:
ساتان/  شريط  للحشو/  قطن  أو  فيبر  أقمشة/  بواقي 

اللعبة.. باترون  مقص/  رصاص/  قلم  وإبرة/  خيط 

األهداف التي تتحقق من تنفيذ هذه اللعبة مع صغارنا:
إدراك مفهوم االبتكار، وهو هنا يتمثل في إيجاِد استعماالٍت أخرى مفيدة  لألشياء.  .1

احلرص على األشياء، وعدم إهدارها بحجة أنها أصبحت من الفضالت عدمية النفع.  .2

تقدير قيمة العمل اليدوي، واحلرص على إتقانه.  .3

تنمية املهارات اليدوية لدى الطفل.  .4

إدراك قيمة النجاح في إجناز عمل ما.  .5

نه من املشاركة في صنع لعبته. دعم ثقة الطفل بذاته من خالل متكُّ  .6

إدراك الطفل للعديد من املفاهيم بطريقة شائقة وممتعة وتلقائية.  .7
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طريقة صنع اللعبة ) شاركيه معك يف صنعها، وشاركيه اللعب بها(:

1. ضعي 

الباترون 

فوق القماش 

وارسمي 

حدوده بالقلم 

الرصاص

2- . قيص عىل 

بعد 1 سم 

من خطوط 

الرسم..

3- خيطي الشكل 

فوق خطوط 

الرسم، مع ترك 

اجلزء السفلي 

مفتوًحا، ثم قومي 

بشق الزوايا حتى 

حدود اخلياطة.

4.  اقلبي 

الشكل . 

ي  ٦ - لفِّ

شريط الساتان 

فوق اخليط 

، واصنعي 

فيونكة. .

5 . قومي بحشو 

الرأس بالقطن أو 

الفيرب ، ثم لفي 

ا حول الرأس  خيطً

لتحديد الرقبة ، 

ولغلق الفتحة.

7- قومي بتركيب العيون 

وحتديد الفم، ثم اثني 

األطراف السفلية للدبدوب 

لتحصلي على الشكل. 

النهائي للعبة ..

دعيه يُدخل إصبعيه 
)السبابة واإلبهام( يف فتحتي 

الدبدوب.. ونبدأ اللعب.



فاعلية استخدام القصة الرقمية يف تنمية مهارات 
القراءة الجهرية يف مادة اللغة العربية

لدى طلبة الصف الثاني األساسي ودافعيتهم نحوها

أوًل: مكونات الرسالة:
ا( ه ت ي م ة وأه دراس ة ال ي ف ل ل الأول: )خ ص ف ال

 وقد اشتمل على: مقدمة، مشكلة الدراسة، 

الدراسة،  فرضيات  وأسئلتها،  الدراسة  هدف 

حدود  الدراسة،  مصطلحات  الدراسة،  أهمية 

الدراسة. ُمحدِّدات  الدراسة، 

ات  دراس وال ري  ظ ن ال الأدب   : ي
ا�ن ث ال ل  ص ف ال

ة ق اب س ال

وقد اشتمل على: األدب النظري، الدراسات 

السابقة، التعقيب على الدراسات السابقة.

راءات ج ة والإ ق ري ط ث: ال ال ث ل ال ص ف ال

وقد اشتمل على: منهجية الدراسة، مجتمع 

يتناول هذا املقال عرض رسالة: فاعلية استخدام القصة الرقمية يف تنمية مهارات القراءة اجلهرية 
يف مادة اللغة العربية لدى طلبة الصف الثاني األساسي ودافعيتهم نحوها، رسالة علمية تقدمت بها 
الباحثة/ عال موسى عبد احلميد عالن،  استكماًل ملتطلبات احلصول على درجة املاچستير يف تكنولوچيا 
املعلومات والتصالت يف التعليم من  قسم التربية اخلاصة وتكنولوجيا التعليم، كلية العلوم التربوية، 

جامعة الشرق األوسط باألردن  يف يونيه/ حزيران 2019م  بإشراف الدكتور/ خليل محمود السعيد.
وجاءت  الرسالة يف 140 صفحة من الَقْطع الكبير، وقد تضمنت على خمسة فصول مت تلخيصها 

التالي:  النحو  على  وعرضها 

عرض د. محمد عباس محمد عرابي  
كاتب - مصر
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الدراسة، عينة الدراسة، أدوات الدراسة، صدق 

أدوات الدراسة، ثبات أدوات الدراسة، متغيرات 

الدراسة، إجراءات الدراسة، املعاجلة اإلحصائية.

ة دراس ج ال ائ ت ع: ن راب ل ال ص ف ال

التي  الدراسة  لنتائج  الفصل  عرض  حيث 

الباحثة.  إليها  توصلت 
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ج  ائ ت ن ال ة  ش اق ن م س:  ام خ ال ل  ص ف ال

ت ا ي ص و ت ل ا و

النتائج  مناقشة  عرض  على:  اشتمل  وقد 

والتوصيات، املراجع العربية، املراجع األجنبية، 

املالحق.

ثانيًا: عرض مكونات الرسالة:
املحور األول: )خلفية الدراسة وأهميتها(

 ملاذا هذه الدراسة: في مقدمة الفصل األول: 

أن  الباحثة  بينت  وأهميتها(،  الدراسة  )خلفية 

اجلهرية  القراءة  في  الرقمية  القصة  تفعيل 

أصبح أمرًا ضرورًيا في تنمية مهارات القراءة، 

ما وجود قسم من الدراسات التي أثبتت  السيَّ

في  االستماع  مهارات  تنمية  في  فاعليتها 

املرحلة االبتدائية كدراسة )أبو عفيفة، 2016(، 

القصة  فاعلية  تثبت  دراسات  توجد  ال  ولكن 

اجلهرية؛  القراءة  مهارات  تنمية  في  الرقمية 

ي  من هنا جاءت هذه الدراسة حملاولة التقصِّ

عن فاعلية القصة الرقمية في تنمية مهارات 

الثاني  الصف  طلبة  لدى  اجلهرية  القراءة 

نحوها. ودافعيتهم  األساسي 

مشكلة  متثلت  الحالية:  الدراسة  مشكلة 

الدراسة احلالية في اإلجابة عن السؤال اآلتي: 

ما فاعلية استخدام القصة الرقمية في تنمية 

مهارات القراءة اجلهرية في مادة اللغة العربية 

مادة  في  األساسي  الثاني  الصف  طلبة  لدى 

نحوها؟ ودافعيتهم  العربية  اللغة 

مصطلحات الدراسة
تناولتها  التي  املصطلحات  أهم  تتمثل 

توضيح  إلى  احتاجت  والتي  احلالية  الدراسة 

اآلتي: في 

ُتعرَّف   :Digital Story الرقمية  القصة 

القصة الرقمية إجرائًيا: رواية أو حكاية متزج 

املتحركة  والرسوم  الكاريكاترية  الصور  بني 

الوحدات  في  والڤيديو،  والنص  والصوت 

الواردة في كتاب اللغة العربية للصف الثاني 

صديق  النشيطة،  ملة  النَّ اآلتية:  األساسي 

املالك احلزين؛ لسرد  من ورق، صحة اجلسم، 

قصة تعليمية بطريقة أدبية، تهدف إلى تنمية 

الثاني  الصف  لطلبة  اجلهرية  القراءة  مهارات 

العربية. اللغة  مادة  في  األساسي 

:Reading Skills مهارات القراءة الجهرية

وُتعرف مهارات القراءة اجلهرية إجرائًيا: هي 

القراءة التي ينطق بها القارئ بصوٍت مسموع، 

ومقياس  االختبار  خالل  من  املهارة  وُتقاس 

ْين  املُعدَّ املالحظة(  )وبطاقة  اجلهرية  القراءة 

تقييم  يشمل  والذي  احلالية،  الدراسة  في 

مهارات الطالب في أربع مهارات رئيسة: اللفظ 

القرائية  الطالقة  احلروف،  ملخارج  الصحيح 

الفهم  مًعا،  املَِقيسان  املعبر  القرائي  واألداء 

القرائي.

حدود الدراسة
على  الدراسة  اقتصرت  املوضوعية:  احلدود 

تنمية  في  الرقمية  القصة  استخدام  توظيف 

أربعة  في موضوعات  اجلهرية  القراءة  مهارات 

دروس من )كتاب اللغة العربية - اجلزء الثاني( 

)صحة  وهي  األساسي،  الثاني  لطلبة  املقرر 

اجلسم، الذئب ومالك احلزين، صديق من ورق، 

النشيطة(. النملة 

على  الدراسة  اقتصرت  البشرية:  احلدود 

في  األساسي  الثاني  الصف  طلبة  من  عينة 

هدف الدراسة وأسئلتها:
فاعلية  استقصاء  إلى  الدراسة  هدفت 

مهارات  تنمية  في  الرقمية  القصة  استخدام 

القراءة اجلهرية في مادة اللغة العربية للصف 

نحوها. ودافعيتهم  الثاني 

من خالل اإلجابة عن السؤالني اآلتيني:

1- ما فاعلية استخدام القصة الرقمية في 

اللغة  مادة  القراءة اجلهرية في  تنمية مهارات 

العربية لدى طلبة الصف الثاني األساسي؟ 

الرقمية  القصة  استخدام  فاعلية  ما   -2  

الثاني  الصف  طلبة  لدى  الدافعية  تنمية  في 

األساسي؟

 أهمية الدراسة
تكتسب هذه الدراسة أهميتها كونها تنبع 

والتربوية  التعليمية  املؤسسات  اهتمام  من 

بتوظيف املستجدات التكنولوچية وتفعيلها في 

الرقمية،  كالقصة  مية  التعلُّ التعليمية  املواقف 

الطلبة  باحتياجات  استخداماتها  وربط 

ودافعيتهم لتحسني جودة املُخرَجات التعليمية.

القصة الرقمية أداة تعليمية 
يتم فيها املزج بني الفن 
القصصي وعناصر رقمية
مثل الصوت والصورة 

والرسوم املتحركة



النهاية،  حتى  ومشاهدتها  إليها  االستماع 

املزعجة  املواقف  القصة  تتضمن  أالَّ  ويجب 

واملخيفة واملثيرة لالنفعاالت احلادة، كالتعذيب 

املؤلم، أو الظلم القاسي؛ ألن مثل هذه املواقف 

والوجداني  العقلي  الطفل  تكوين  في  تؤثر 

تأثيرًا سيًئا؛ لذا يجب اختيار القصص التي 

تتميز بانفعاالت املرح واحلب والعطف واالبتهاج 

والتفاؤل، وأن تتناسب القصة مع عمر الطفل 

األطفال  تزود  وأن  واللغوي،  العقلي  ومستواه 

أن  وينبغي  اجلديدة،  واملعارف  باخلبرات 

تنتهي نهايًة سعيدًة ومبهجة، وأن تكون سهلة 

الطفل. ِقبل  من  واالستخدام  التشغيل 

املحور الثالث: الفصل الثالث: الطريقة 
واإلجراءات

بعت  ن هذا الفصل اإلجراءات التي اتُّ  تضمَّ

والتي اشتملت على منهج  الدراسة،  في هذه 

وكيفية  وعينتها،  ومجتمعها،  املتبع،  الدراسة 

قائمة  وإعداد  الدراسة،  ومتغيرات   اختيارها، 

القصص  لتصميم  الالزمة  اجليدة  باملعايير 

 ،ADDIE لنموذج  وفًقا  وبنائها  الرقمية، 

ووصف أدوات الدراسة وكيفية إعدادها، والتأكد 
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عمان،  العاصمة  محافظة  في  القويسمة  لواء 

 2018 لعام   الدراسة  مقاعد  على  هم  ممن 

العربية. اللغة  مادة  في   2019/

محددات الدراسة
تتحدد مبدى استجابة أفراد عينة الدراسة 

)طلبة الصف الثاني األساسي(، وصدق وثبات 

أدوات الدراسة.

املحور الثاني:  الفصل الثاني: األدب 
النظري والدراسات السابقة:

النظري  لألدب  عرًضا  الفصل  هذا  تناول 

مبوضوع  الصلة  ذات  السابقة  والدراسات 

الدراسة، حيث اشتمل تكون القسم األول على 

األدب النظري ضم ثالثة محاور، تناول احملور 

األول مفهوم القصة الرقمية ونشأتها وأهميتها 

وعناصرها  القصة  ومواصفات  وفوائدها 

ومراحل إنتاجها وأنواعها؛ وتناول احملور الثاني 

مفهوم مهارات القراءة اجلهرية، ويشتمل على 

وأهميتها  ومهاراتها  اجلهرية  القراءة  مفهوم 

وأهدافها  وعيوبها  ومزاياها  مظاهرها  وأهم 

واملواقف املستخدمة فيها، تناول احملور الثالث 

كما  ووظائفها،  وأنواعها  الدافعية  مفهوم 

اشتمل القسم الثاني على عدٍد من الدراسات 

وما  الدراسة  مبوضوع  الصلة  ذات  السابقة 

نتائج. من  إليه  توصلت 

وقد  الرقمية:  األطفال  قصص  مواصفات 

مواصفات  الفصل  هذا  في  الباحثة  بينت 

الرقمية: األطفال  قصص 

 حيث أشارت إلى أن للقصص املبرمجة أو 

الرقمية مواصفاٍت ال ُبدَّ أن تتميز بها، وهي:

املتعة  من  إطاٍر  في  برمجتها  تتم  أن 

والتشويق، من حيث احلركة والصوت واحلوار 

القصة  تتضمن  وأن  اجليد،  واإلخراج  واأللوان 

الطفل،  انتباه  تشد  وأفكارًا  مواقف  املبرمجة 

وأن تكون القصة سهلة األسلوب في كلماتها 

فهمها  من  الطفل  يتمكن  حتى  وعباراتها 

أن  إلى  باإلضافة  املصورة،  أحداثها  ع  وتتبُّ

الطفل  ميلُّ  ال  بحيث  قصيرة  القصة  تكون 

القراءة الجهرية هي إحدى 
املهارات األساسية لنمو 
شخصية الطفل وقدراته
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التي مت  األدوات، واإلجراءات  وثبات  من صدق 

بناًء عليها تطبيق هذه الدراسة، كما وصفت 

في  عليها  اعُتمد  التي  اإلحصائية  املعاجلات 

الدراسة. بيانات  حتليل 

املحور الرابع: الفصل الرابع: نتائج 
الدراسة

الدراسة،  لنتائج  الفصل عرًضا  تناول هذا 

التي هدفت إلى معرفة فاعلية القصة الرقمية 

لدى طلبة  القراءة اجلهرية  تنمية مهارات  في 

نحوها.  ودافعيتهم  األساسي  الثاني  الصف 

وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

ما  األول:  بالسؤال  املتعلقة  النتائج  أواًل: 

مهارات  تنمية  في  الرقمية  القصة  فاعلية 

الثاني  الصف  طلبة  لدى  اجلهرية  القراءة 

األساسي؟

حساب  مت  السؤال،  هذا  عن  لإلجابة 

املعيارية  واالنحرافات  احلسابية،  املتوسطات 

الصف  طلبة  من  الدراسة  مجموعَتي  ألداء 

التدريس  طريقة  باختالف  األساسي  الثاني 

على  االعتيادية(  الطريقة  الرقمية،  )القصة 

الَبْعدي. التحصيلي  االختبار 

ما  الثاني:  بالسؤال  املتعلقة  النتائج  ثانًيا: 

فاعلية القصة الرقمية في تنمية الدافعية لدى 

طلبة الصف الثاني األساسي نحوها؟

حساب  مت  السؤال،  هذا  عن  لإلجابة 

املعيارية  واالنحرافات  احلسابية،  املتوسطات 

الصف  طلبة  من  الدراسة  مجموعَتي  ألداء 

التدريس  طريقة  باختالف  األساسي  الثاني 

على  االعتيادية(  الطريقة  الرقمية،  )القصة 

البعدي. الدافعية  مقياس 

 النتائج: في ضوء إجابة السؤالني: أظهرت 

بني  إحصائية  داللة  ذي  فرق  وجود  النتائج 

والبعدي  القبلي  التطبيقني:  متوسَطْي درجات 

في  املالحظة(  )بطاقة  اجلهرية  القراءة  ملقياس 

اللغة  مادة  في  اجلهرية  القراءة  مهارات  تنمية 

العربية، ُتعزى إلى استخدام القصص الرقمية 

ولصالح املجموعة التجريبية، وأظهرت النتائج 

متوسَطْي  بني  إحصائية  داللة  ذي  فرق  وجود 

الختبار  والبعدي  القبلي  التطبيقني:  درجات 

اجلهرية  القراءة  مهارات  تنمية  في  التحصيل 

استخدام  إلى  تعزى  العربية،  اللغة  مادة  في 

القصص الرقمية ولصالح املجموعة التجريبية، 

ووجود فرق ذي داللة إحصائية بني متوسَطْي 

ملقياس  والبعدي  القبلي  التطبيقني:  درجات 

املقياس  في  الرقمية  القصص  نحو  الدافعية 

التجريبية.  املجموعة  لصالح  البعدي 

املحور الخامس: الفصل الخامس 
مناقشة نتائج الدراسات والتوصيات

التي  الدراسات  نتائج  الباحثة  ناقشت 

عرضت  ثم   ، الرابع  احملور  في  عرضها  مت 

التالية:   للتوصيات 

1- استخدام القصص الرقمية في تدريس 

تنمية مهارة  العربية، وحتديًدا في  اللغة  مادة 

اجلهرية. القراءة 

2- استخدام القصة الرقمية لزيادة الدافعية 

نحو تعلُّم اللغة العربية.

والتي  العملية،  املواد  عدد  زيادة   -3

الصف  لطلبة  الرقمية  القصص  على  تركز 

ني. لثا ا

الدراسة أوصت بضرورة 
استخدام القصة الرقمية لزيادة 

الدافعية لتعلم اللغة العربية



اللجنة تطرقت ملحاور تتعلق بحماية
وتنمية الطفل العربي

يف ظل جائحة كوفيد – 19

الدورة كل من معالي  افتتح أعمال هذه 

األمني  غزالة  أبو  هيفاء  الدكتورة  السفيرة 

الشئون  قطاع  رئيس  املساعد  العام 

االجتماعية بجامعة الدول العربية، ومعالي 

السيدة رمي الفالسي رئيسة املجلس األعلى 

العربية  اإلمارات  بدولة  والطفولة  لألمومة 

حياصات  عامر  السيد  وسعادة  املتحدة، 

وزارة  في  واحلماية  األسرة  مديرية  مدير 

معالي  عن  نيابة  االجتماعية  التنمية 

التنمية  وزير  املفلح  رياض  أمين  الدكتور 

األردنية. االجتماعية 

ناقشت اللجنة في هذه الدورة  13 بندا 

تضمن بحث نتائج خطة العمل التنفيذية 

التي أقرتها الدورة السابقة للجنة الطفولة 

التنمية  أجندة  بإعداد  املتمثلة  العربية 

لالستثمار في الطفولة في الوطن العربي 

اجلهود  واستكمال   ،2030  -2015 بعد  ما 

في إعداد دراسة حتليلية للمنطقة العربية 

عقدت جامعة الدول العربية/ إدارة املرأة واألسرة والطفولة الدورة 
)25( للجنة الطفولة العربية برئاسة دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
وذلك يوم 15 سبتمبر 2021، عبر التقنية الرقمية، ومبشاركة أكثر من 
75 من ممثلي الوزارات واملجالس الوطنية واللجان العليا واآلليات 
الوطنية املعنية بالطفولة من الدول العربية، إلى عدد من املنظمات 

اإلقليمية والدولية.

مبناسبة مرور 30 عام على إصدار اتفاقية 

بها  تقوم  التي  واجلهود  الطفل،  حقوق 

جامعة الدول العربية في تنفيذ التوصيات 

في  االطفال  عمل  دراسة  عن  الصادرة 

من  الشركاء  مع  بالتعاون  العربية  الدول 

إلى  إضافة  والدولية،  اإلقليمية  املنظمات 

جائزة املؤسسات الصديقة للطفولة والتي 

خصصت هذا العام حول افضل املبادرات 

جائحة  ظل  في  األطفال  حلماية  واجلهود 

عروض ندوات ومؤمترات

انعقاد الدورة )25( للجنة الطفولة العربية بجامعة الدول العربية
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بالبرملان  العمل  واستمرار  كوفيد19.، 

للطفل. العربي 

وفي ظل املتغيرات التي شهدتها املنطقة 

الدورة  هذه  خالل  اللجنة  ناقشت  العربية 

على  ركزت  الهامة  احملاور  من  آخر  عددا 

حماية األطفال في ظل التداعيات السلبية 

األطفال  وعي  وتعزيز   ،19 كوفيد  جلائحة 

في وسائل اإلعالم والتقنية احلديثة سعيا 

للشبكة  والرشيد  اآلمن  االستخدام  نحو 

التواصل  مواقع  في  خاصة  العنكبوتية 

االجتماعي.

 )25( الدورة  اجتماع  عقب  بأنه  يذكر 

للجنة الطفولة العربية، عقدت جلنة متابعة 

ك مــن أجــل متابعــة وتنفيــذ الخطــط  ي المشــرت لجنــة الطفولــة العربيــة تمثــل إحــدى مســارات العمــل العــر�ب

ي المنطقــة العربيــة، كمــا تعــىن بتنســيق الجهــود مــع 
امــج الهادفــة إىل حمايــة وتعزيــز حقــوق الأطفــال �ن والرب

ي مجــال حمايــة 
قليميــة والدوليــة العاملــة �ن ي المنطقــة العربيــة، والمنظمــات الإ

الآليــات المعنيــة بالطفولــة �ن

حقــوق الأطفــال.

اجتماعها  األطفال،  ضد  العنف  وقف 

اخلطة  إقرار  ملناقشة  عشر،  السابع 

الشاملة للحد من عمليات جتنيد األطفال 

املسلحة  الصراعات  في 

أعدتها جامعة  التي  واإلرهابية 

حماية  وضمان  العربية،  الدول 

وتعزيز حقوق األطفال الالجئني 

بهدف التركيز على األطفال في 

العربية  باملنطقة  اللجوء  وضع 

وكيفية مواجهة التحديات التي 

إلى  باإلضافة  لها،  يتعرضون 

املنظمات  مع  اجلهود  تنسيق 

ُسبل  لبحث  والدولية  اإلقليمية 

واحلد  الفلسطينيني  لألطفال  الدعم  تقدمي 

ضدهم. املمارس  العنف  تبعات  من 
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شــارك املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة يف أعمــال الــدورة )25( للجنــة الطفولــة العربيــة بصفتــه عضــوا 

مراقبــا منــذ تأســيس اللجنــة، حيــث وجهــت معالــي الســفيرة الدكتــورة هيفــاء أبــو غزالــة األمــن العــام 

املســاعد رئيــس قطــاع الشــئون االجتماعيــة بجامعــة الــدول العربيــة الشــكر للمجلــس العربــي للطفولــة 

والتنميــة علــى اجلهــد املشــترك مــن أجــل النهــوض بالطفــل العربــي وإعمــال حقوقــه، وذلــك عبــر عــدد مــن 

املشــروعات والبرامــج املشــتركة. 

وقــد أوصــت اللجنــة فيمــا يخــص األنشــطة واملشــروعات املشــتركة بــن املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة 

وجامعــة الــدول العربيــة التــي مت عرضهــا خــال هــذه الــدورة اآلتــي: االســتمرار يف تنفيــذ مشــروع املرصــد 

اإلعامــي حلقــوق الطفــل العربــي وعــرض دليــل تصحيــح املصطلحــات واملفاهيــم والصــور اخلطــأ املتداولــة 

حول األطفال يف وسائل اإلعام – الذي ميثل احدث مكونات مشروع املرصد – على مجلس وزراء الشئون 

االجتماعيــة العــرب يف دورتــه القادمــة، واســتمرار حملــة حمايــة األطفــال يف مواقــع التواصــل االجتماعــي 

)الــف جيجــا وجيجــا(، والتعــاون يف عقــد ورشــة عمــل اقليميــة يف مجــال األطفــال يف وضعيــة الشــارع، وإعــداد 

قامــوس عربــي حلقــوق الطفــل بالتعــاون مــع اليونيســف، إلــى جانــب اســتمرار التعــاون يف تنفيــذ مشــروع 

اســتخدام التكنولوجيــا يف الكشــف والتدخــل املبكــر ملســاندة الطفــل العربــي يف االعاقــة.

املجلس العربي للطفولة والتنمية يشارك
يف أعمال الدورة )25( للجنة الطفولة العربية 

شكر  على جهود املجلس يف مجال تعزيز العمل العربي املشرتك

جلنة الطفولة العربية توصي بعرض دليل تصحيح 
املصطلحات واملفاهيم والصور اخلطأ املتداولة حول 

األطفال يف وسائل اإلعام على مجلس وزراء الشئون 
االجتماعية العرب يف دورته القادمة يف ديسمبر 2021
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-  أال يزيد حجم املقال أو املادة العلمية على ست صفحات A4 )1200 – 1500 كلمة(.

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

وبلغة عربية مبسطة.  

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

املعنى للقارئ.  

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

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

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

سابقة. سنوات  ثالث  صدورها 

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

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

العمل....(. ورش  املؤمترات، 

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

   والوعي بقضايا الطفولة. 

ـ  يتم عرض جميع املوضوعات الواردة على الهيئة العلمية للمجلة.

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

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

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

 : ي
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