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املجلس العربي للطفولة والتنمية منظمة عربية إقليمية غير حكومية 
ذات شخصية اعتبارية، تعمل يف مجال الطفولة برئاسة صاحب السمو 
تأسيس  جاء  وقد  العزيز.  عبد  بن  طالل  بن  العزيز  عبد  األمير  امللكي 
املجلس عام 1987 مببادرة من صاحب السمو امللكي األمير طالل بن عبد 
العزيز ، رحمه اهلل؛ بناء على التوصية الصادرة من جامعة الدول العربية. 

ر البحوث والدراسات واملقاالت التي ُتنشر يف املجلة عن آراء كاتبيها  ُتعبِّ
ــر بالضـرورة عـن رأي املجلـة، كمـا أن ترتـيب البحــــوث فـي املجلـة  وال ُتعبِّ

ال يخضع ألهمية البحث وال ملكانة الباحث.

سعر النسخة 60 جنيهًا مصريًا

االشتراكات السنوية

داخل مصــر لألفــراد: 240 جنيهًا مصريًا - مؤسسات 480 جنيـه مصـري

الدول العربية لألفــراد: 75 دوالرًا أمريكيـًا - مؤسسات 150 دوالرًا أمريكيًا

البلدان األجنبية لألفراد: 100 دوالرًا أمريكيـًا - مؤسسات: 200 دوالرًا أمريكيًا
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افتتاحية العدد

د. سهير عبد الفتاح

 أعزائي قراء مجلة الطفولة والتنمية

أحييكــم وأحدثكــم عــن إجنــاز مهــم حققــه املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة، وشــاركه فــي 

ــد(. هــذا اإلجنــاز هــو  ــة )أجفن ــي للتنمي ــج العرب ــة وبرنامــج اخللي ــدول العربي حتقيقــه جامعــة ال

الدليل االسترشادي لتصحيح املصطلحات والصور اخلطأ املتداولة حول األطفال بوسائل 
اإلعالم العربية. وتتمثــل أهميــة هــذا اإلجنــاز فــي عــدة نقــاط لــم يعــد مفهومــًا أو مقبــواًل 

إهمالهــا أو جتاهلهــا. 

* رئيس التحرير.



8
مجلة الطفولة والتنمية -ع 44 / 2022

أولها املكان الــذي يشــغله الطفــل العربــي فــي مجتمعــه، هــذا املــكان لــم يكــن فــي املاضــي 
ــة  ــة مرحل ــرون الطفول ــال يعتب ــع رج ــدي مجتم ــع التقلي ــة، إذ كان املجتم ــام أو رعاي ــل اهتم مح

ضائعــة مــن  العمــر الــذي يحســبونه ابتــداء مــن بلــوغ ســن الرشــد، ويتركــون مــا ســبقه لــألم 

التــي كانــت فــي غالــب األحــوال وغالــب األوســاط مهضومــة احلــق، ومــن هنــا لــم يكــن لألطفــال 

مــكان فــي املجتمــع إال املــكان الــذي يحرمهــم مــن معظــم حقوقهــم ويعرضهــم ملا كانــوا يتعرضون 

لــه مــن صــور القســوة واحلرمــان. وهــذا مــا تصــدى لــه املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة منــذ 

إنشــائه، وحقــق فــي ذلــك عشــرات اإلجنــازات آخرهــا هــذا الدليــل. 

النقطة الثانية تتمثــل فــي الــدور اخلطيــر الــذي تؤديــه وســائل اإلعــالم فــي هــذا العصــر 
ــر  ــار والتأثي ــن االنتش ــا م ــدرات مُتكنه ــن ق ــا م ــا له ــة مب ــة أو الرقمي ــائل التقليدي ــواء الوس س

وجتعلهــا املصــدر األول لتشــكيل الوعــي الفــردي واملجتمعــي. وهــذا مــا يفــرض علــى املؤسســات 

املعنيــة املشــتغلة بالتربيــة ومنهــا بالطبــع املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة أن تنظــر فــي أداء 

ــة  ــل تربي ــل للطف ــي تكف ــدم نصائحهــا ومســاعداتها الت هــذه الوســائل وتســجل ملحوظاتهــا وتق

صحيحــة ســعيدة، وتكفــل للمجتمــع وعيــًا صحيحــًا مبــا يجــب للطفولــة مــن رعايــة، ألن الطفولــة 

إن كانــت مــا مضــى مــن عمــر الفــرد فهــي مســتقبل املجتمــع.

النقطة الثالثة واألخيرة هــي مــا ننتظــر أن يتحقــق بالفعــل نتيجــة لصــدور هــذا الدليــل 
الــذي ميكــن أن يكــون مقدمــة إلعــادة النظــر فــي املصطلحــات املســتخدمة فــي مختلــف املجــاالت 

وليــس فــي مجــال الطفولــة وحدهــا، ألن ما يستخدم يف أي مجال جزء من كل وتصحيح 

اجلزء ال يتحقق وال يكتمل إال بتصحيح الكل، وهكــذا يكــون اإلجنــاز الــذي مت علــى يــد 
ــه املجتمــع مبؤسســاته  ــة مشــروع ينهــض ب ــة وشــريكيه، بداي ــة والتنمي ــي للطفول املجلــس العرب

كافــة للنظــر فــي املصطلحــات والصــور اخلطــأ املســتخدمة فــي مختلــف املجــاالت وتصحيحهــا، 

ــة وحقــوق اإلنســان فــي احلاضــر  ــم النبيل ــكام للقي ــح الوعــي العــام واالحت ــاه تصحي وهــذا معن

واملســتقبل. 

كل الشــكر والتقديــر لصاحب السمو امللكي األمير عبد العزيز بن عبد العزيز رئيــس 

ــرات  ــات واخلب ــكل الطاق ــل ل ــام الدكتور حسن البيالوي، والشــكر اجلزي ــني الع ــس ولألم املجل

التــي ســاهمت فــي إصــدار هــذا الدليــل.
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دراسات وبحوث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األطر النظرية املفسرة الستخدام تطبيق التيك توك
وآثاره على الطفل

أ.د. سهير صفوت عبد الجيد 

الرصد اإلكلينيكي للمخاطر النفسية و الصحية و االجتماعية
التي يعاني منها فئات مختلفة من األطفال املصريني يف مواجهة

تداعيات جائحة كورونا واستراتيـجـيات التصدي لها
أ. د. جمال شفيق أحمد

متكني الطفل العربي ملهارات القرن 
احلادي والعشرين

أ.د. شـبل بـدران

االنعكاسات النفسية واالجتماعية النتهاكات جيش االحتالل
اإلسرائيلي بحق األطفال الفلسطينيني بالقدس احملتلة يف ضوء

التقارير الدولية )الفترة بني 2010 - 2021(
د. سعاد سعيد كلوب

احلس باألشياء يف قصص األطفال عند محمود فهمي
د. رضا عطية
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األطر النظرية املفسرة الستخدام تطبيق التيك توك
وانعكاسه على الطفل

أ.د. سهير صفوت عبد الجيد *

مقدمة:
أصبحت وسائل اإلعالم اجلديد مصدَر جذٍب لألطفال واملراهقني والشباب في جميع أنحاء 

الهاتف  على  القصيرة  الـڤيديو  ملقاطع  الرائدة  الوجهة  بأنه   TikTok تطبيق  ويوصف  العالم، 

البهجة"، على اإلنترنت)1(. مت تقدمي TikTok إلى  "إلهام اإلبداع وإضفاء  احملمول. مهمته هي 

وسائل التواصل االجتماعي في سبتمبر 2016، وسرعان ما أخذ دوًرا رائًدا في عالم املشاركة 

االجتماعية )2(. مع إضافة عدد من املشاهير ملفهم الشخصي بسرعة إلى املنصة، ميكن وصف 

TikTok بأنه نظام أساسي حيث ميكن لألشخاص إنشاء مقاطع ڤـيديو مدتها قرابة 15 ثانية، 

ثم يتم تشغيل مقاطع الـڤيديو هذه في حلقة حتى تختار االنتقال إلى الـڤيديو التالي. من املمكن 

أيًضا دمج مقاطع الـڤيديو التي تسمح بعد ذلك مبقاطع مدتها 60 ثانية. ميكن أن تتضمن مقاطع 

الـڤيديو عيِّنات موسيقية، وعوامل تصفية، ومقاطع سريعة، وملصقات، وإضافات أخرى)3(. في 

فبراير 2020، كان للمنصة قرابة 800 مليون مستخدم حول العالم، 150 مليوًنا منهم في الصني، 

ى Douyin. لقد حاز تطبيق TikTok على  يستخدمون النسخة الصينية من التطبيق، والتي ُتسمَّ

شعبية كبيرة في الدول اآلسيوية، مثل كمبوديا واليابان وإندونيسيا وماليزيا وتايالند وڤيتنام. 

ما  استغرق   Instagram مع  باملقارنة  البلدان،  هذه  في  منتشرة  كبيٍر  حدٍّ  إلى  الشعبية  كانت 

* أستاذ النظرية االجتماعية - كلية التربية - جامعة عني شمس - مصر.
(1) Tiktok,"Abouttiktok,"2020.[Online].Available:https://www.tiktok.com/about?lang=en.
(2)K.Sehl,"Hootsuits,"2March2020.[Online].Available:https://blog.hootsuite.com/what-is-

tiktok/.
(3) A. Meola, "Business insider," 13 February 2020. [Online]. Available: https://www.

businessinsider.com/tiktok-marketing-trends-predictions-2020.
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يقرب من ست سنوات من بدايته لكسب عدد املستخدمني النشطني الذين متكنت TikTok من 

احلصول عليهم في أقل من ثالث سنوات. استغرق Facebook أكثر من أربع سنوات ملطابقة عدد 

مستخدمي )TikTok)4 . في مهده، واجه تطبيق TikTok سلسلة من اجلدل وفي عام 2019، مت 

حظره في الهند لفترة قصيرة من الوقت بسبب "قضايا أخالقية". في عدة مناسبات، مت اتهامه 

بعدم القيام مبا يكفي حلماية املستخدمني الذين هم إلى حدٍّ كبيٍر من األطفال واملراهقني والشباب. 

القومي)5(.  باألمن  تتعلق  املتحدة بشأن مخاوف  الواليات  TikTok في  برنامج  التحقيق مع  مت 

تسعى هذه الدراسة إلى البحث عن إجابات تتعلق بالتساؤالت التالية: ما الذي يقود املستخدمني 

إلى استخدام Tik Tok؟ كيف تتوسط املمارسات اإلبداعية للمستخدمني تطبيق Tik Tok؟ كيف 

يتفاعل املستخدمون على TikTok؟

ولإلجابة على هذه التساؤالت تستند هذه الدراسة إلى إطار نظري ُيستمد من ثالث أدبيات 

متميزة فى مجال االتصاالت. وتشمل هذه "مناذج االستخدامات واإلشباع" و "وجهة نظر الطقوس" 

و "التشكيل االجتماعي للتكنولوچيا". ومت االعتماد على األول الكتشاف دوافع معينة أو إرضاء 

املستخدمني فيما يتعلق باحملتويات التي يستهلكونها. وفيما يتعلق بالتوسع من دوافع األفراد إلى 

تفاعالتهم على  TikTok، يتم بتضمني "وجهة نظر الطقوس" للتواصل أخيًرا؛ سعًيا لفهم كيف 

تتوسط التكنولوچيا دوافع املستخدمني، ومتت إضافة نظرية التشكيل االجتماعي للتكنولوچيا.

ثانيًا: مراجعة الرتاث:
ف إلى مستخدمني آخرين لديهم  1.   متنح وسائل التواصل االجتماعي املراهقني فرًصا للتعرُّ
اهتمامات مماثلة، ولكنها تقدم أيًضا مقارنة مبستخدمني آخرين. هذه املقارنة سائدة في 

جميع أجيال املراهقني ولكنها تصبح إلى حدٍّ ما مجهولة على وسائل التواصل االجتماعي. 

وملا كان للُهويَّة دور في تنمية الطفل، فإن وسائل التواصل االجتماعي تقدم ذلك دون احلاجة 

للتفاعل املباشر. اهتمت الدراسات باستخدام وسائل التواصل االجتماعي وبصرف النظر 

عن مرور الوقت، والترفيه، والبحث عن املعلومات، وعمليات البحث الشخصية/ التفاعلية، 

فإن عمليات البحث الرئيسة قام بها األطفال املراهقون. وقد وجدت الدراسات أنه من بني 

(4) M.Mohsin,"Oberlo,"20February2020.[Online].Available:https://www.oberlo.com/blog/
tiktok-statistics.

(5) M.Iqbal,"BusinessofApps,"24April2020.[Online].Available:https://www.businessofapps.
com/data/tik-tok-statistics/.
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فإن سبب استخدام  التواصل االجتماعي،  الذين يستخدمون وسائل  املراهقني  مجموعات 

رة داخل أنفسهم )6(. ات هو التغلب على أوجه القصور املُتصوَّ املنصَّ

2. أهمية وسائل التواصل االجتماعي
ًنا رئيًسا في حياتنا. من الرؤساء  أصبحت وسائل التواصل االجتماعي بشكل متزايد ُمكوِّ

ات وسائل التواصل االجتماعي، وُيسهمون في  إلى تالميذ الصف األول يتجولون اآلن في منصَّ

التدفق املستمر للمعلومات ومقاطع الـڤيديو ومنتديات الصور املوجودة. في مقال نشرته صحيفة 

بأنها  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  املشاركة  إلى  احلاجة  ُوصفت   ،New York Times

للحياة مثل حفلة موسيقية أو شاطئ  فاملقالة املستمرة بإضافة بساطة  "اخلوف من الضياع"، 

ي أو وجبة فطور وغداء، تصبح مهمة في معرفة أننا جزء من مجتمع أكبر)7(. لم يُعد من املمكن  ِسرِّ

جتاهل وسائل التواصل االجتماعي في األچندة اليومية حلياة الناس اخلاصة وآرائهم السياسية. 

.Tik Tok أحدث فرع من هذه املجموعة هو

3. املفاهيم:
TikTok هو تطبيق وسائط اجتماعية مت تقدميه في منتصف عام 2016. وفًقا للمصادر 

األخيرة، يوجد في الصني 150 مليون مستخدم نشط يومًيا لتطبيق الوسائط االجتماعية هذا. في 

عام 2019، ُعدَّ TikTok التطبيق األكثر شيوًعا للتنزيل من متجر play store ومتجر Apple في 

العالم. يوضح هذا االجتاه أنه مع مرور الوقت، يصبح األشخاص مدمنني على تطبيق الوسائط 

ة وسائط اجتماعية ملقاطع الـڤيديو القصيرة  االجتماعية هذا يوًما بعد يوم. وهو؛ عبارة عن منصَّ

تركز على القراءة الرأسية. السبب الرئيس في تناول هذا التطبيق بالدراسة هو أن األطفال الذين 

القريب،  املاضي  ليس كل شيء. في  اإلباحية. هذا  للمواد  الشهير معرضون  التطبيق  يتابعون 

كانت هناك العديد من احلاالت التي قام فيها األشخاص بإيذاء أنفسهم بشكٍل خطيٍر أثناء إنشاء 

مقاطع ڤـيديو لـ TikTok؛ حتى إن بعض هذه اإلصابات اخلطيرة أسفرت عن وفيات )8(.

(6) P. Valerie Barker, "Older Adolescents’ Motivations for Social Network Site Use:," 
Cyberpsychology & behavior: the impact of the Internet, multimedia and virtual reality on 
behavior and society , p. 1, 2009.

(7) J. Herrman, "How TikTok Is Rewriting the World," The New York Times, 10 March 2019.
(8) Irfan Sabir1, Irum Nasim2, Muhammad Bilal Majid3, Dr.MohadSadadbinMahmud4, 

Naila Sabir5SCHOLEDGE International Journal of Multidisciplinary & Allied Studies 
ISSN 2394-336X, Vol.07, Issue 06 (2020), Pg 140-146.DOI: 10.19085/sijmas070602
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4. أهمية الدراسة:
وهو   ،2018 أكتوبر  في  املتحدة  الواليات  في  تنزياًل  األكثر  التطبيق  إلى   TikTok حتول 

التطبيق الصيني الرئيس إلجناز ذلك. مت اإلعالن عن TikTok في املرتبة السابعة بني التطبيقات 

ذلك،  إلى  باإلضافة   .2019 2019 في  إلى   2010 العقد، من  تنزياًل على مدار  األكثر  احملمولة 

مت إعالنه التطبيق رقم 1 األكثر تنزياًل على App Store في عاَمْي 2018 و 2019. ُتظهر هذه 

البيانات شعبيتها بني الناس. سبب آخر لالعتراف به هو األموال التي ميكن لألشخاص َجْنُيها 

أثناء استخدام هذه املنصة. إنهم يستهدفون الفئة العمرية من 13 إلى 25 عاًما، و 49٪ من عمالء 

TikTok هم في مكان ما بني 16 و 24 عاًما. هذا الهدف احملدد له معدل َتفاٍن مرتفع إلى حدٍّ 

ف إلى األطفال الصغار  ما وقد حصلت عليه املنظمات؛ مما أدى إلى رغبة ال هوادة فيها في التعرُّ

زة وقابلة للتطبيق. والشباب لتزويدهم بجهود ترويجية مركَّ

داخل  االجتاهات  من  العديد  هناك   .TikTok على  جًدا  مشهوًرا  شيًئا  االجتاهات  كانت 

TikTok ، مبا في ذلك امليمات، واإليقاعات املتزامنة مع الشفاه، ومقاطع الـڤيديو الكوميدية أو 

املزحة. ُيعد Duet أيًضا ميزة مشهورة جًدا لـ TikTok، والتي تسمح للمشاركني بإضافة مقطع 

ڤـيديو خاص بهم إلى ڤـيديو حالي مع صوت املادة األولى، وقد أثارت غالبية هذه االجتاهات.

تتضمن الصفحة الرئيسة لـ TikTok اجتاهات هاشتاج متنوعة، مثل:

 #)posechallenge و #filterswitch و #makeeverysecondcountو 

#wannalisten#pillowchallenge و#furrywar و #hitormissو #bottlecapchallenge)

وما إلى ذلك. لقد بدُءوا هاشتاج EduTok# في يونيه 2019، والذي حصل على 37 مليار 

مشاهدة وأصبح عالمة فارقة في تاريخ TikTok. جتذب كل هذه األشياء األطفال والشباب الذين 

يفضلون إجراء جتارب مبظهرهم ومواهبهم وميزاتهم وحتى األدرينالني؛ مما مينحهم دفعة للبقاء 

على اتصال أثناء القيام بشيء مليء باملغامرات. في بعض األحيان، وضعوا سالمهم وسعادتهم 

على احمَلكِّ فقط لزيادة عدد اإلعجابات أو املتابعني.

  TikTok .ظ من الفحص أن الوسائط الرقمية لها كال اجلانبني: إيجابي وكذلك سلبي لقد حُلِ

ميضي في طريقه والناس الذين يستخدمونه معصوبو العينني، وسيتم العثور على كل شخص 

ثالث أو رابع على هذه املنصة. وسواء كان TikTok ُمسلًيا وترفيهًيا للجمهور بعرضه أنواًعا 

مختلفة من مقاطع الـڤيديو ولكن إلى جانب ذلك، فإن آثاره السيئة تظهر أيًضا والتي ال تغطي 
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الشباب فحسب، بل تشمل األشخاص في منتصف العمر أيًضا. مت حتليله أيًضا من ناحية الوقت 

الذي يستخدمه األشخاص، الذين يستخدمون هذا التطبيق، لقضاء 4-2 ساعات يومًيا في هذا 

األمر الذي ميكن استخدامه في بعض املهام اإلنتاجية وفوق ذلك، يضع بعضهم حياتهم الثمينة 

في خطر أيًضا. هناك عوامل أخرى تدفع الشباب أو الفئات العمرية األخرى الستخدام هذا. 

ملعرفة كل هذه املؤشرات مت إجراء هذه الدراسة. لقد فاجأ TikTok كل الشرائح من نواٍح كثيرة. 

بصرف النظر عن منظور التسلية، فإنه يتحول إلى سبب لقلق األوصياء. كان هذا هو السبب 

الذي جعل عدًدا قلياًل من الدول تفرض احلظر على TikTok لفترة زمنية أقل؛ حتى إن الهند على 

سبيل املثال فرضت احلظر عليه نظًرا حلدوث اخلسائر بسبب ذلك. مت حذفه من متاجر التطبيقات 

في 17 أبريل 2019 على مجموعات محكمة َمْدَراس العليا؛ بسبب مخاوف من نقل "مادة فاحشة" 

إلى التطبيق)9(.

   )10( TikTok 5. مناذج تشغيل
األرباح.  توليد  يشمل   TikTok لـ  النهائي  الهدف  التجارية،   Bytedance لشركة  كمنتج 

اإلعالن، الشراء داخل التطبيق هما طريقتان يستثمر فيهما TikTok نفسه. على غرار منوذج 

االستراتيـچية   TikTok لـ  الرئيسة  األعمال  فإن  املستخدمون،  ُينشئها  التي  املنصات  أعمال 

هي اإلعالن عن جمهورها. مع وجود مليارات من بيانات املستخدمني في متناول اليد، تستطيع 

محتوى  أمناط  نسخ  ومن خالل  املستهدف؛  جمهورهم  عمالؤها  يجد  حيث  املساعدة   TikTok

املستخدم، تنتج TikTok املزيد من إعالنات TikTok األصلية لإلعالن عن منتجات العميل التي 

ميكن أن تزيد نوايا اجلمهور للشراء. مكتوب على صفحة الويب الرسمية اخلاصة به والتي تتناول 

مشكالت اخلصوصية، يجمع TikTok جميع البيانات التي مت إنشاؤها على النظام األساسي 

والسلوك"  احملتوى  "معلومات  و  الشخصي"  امللف  "معلومات  املستخدمني  تشمل  والتي  تقريًبا، 

2020(. هذه  ")TikTok - سياسة اخلصوصية،  الثالثة  األطراف  "معلومات من  و  "املوقع"  و 

(9) Prabhjot KaurTIK-TOK: INFLUENCE ON YOUTH IN INDIA, Journal of Archaeology 
of Egypt/Egyptology 17(6) (2020), ISSN 1567-214Xp4194

(10) Badriya Abdul Jaffar, Sadia Riaz, Arif Mushtaq, Living in a Moment: Impact of TicTok 
on Influencing Younger Generation intoMicro-Fame, Journal of Content, Community & 
Communication Amity School of CommunicationVol. 10 Year 5, December- 2019 [ISSN: 
2395-7514 (Print) ] Amity University, Madhya Pradesh [ISSN: 2456-9011 (Online)]
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 TikTok جلذب األعمال على مستوى العالم. يوفر TikTok البيانات هي املصدر األساسي لـ

ستة أنواع من اخلدمات اإلعالنية، أو ما أطلق عليه TikTok "عالمة جتارية حلول" للشركات 

نيَّة حقيقية الجتذاب   TikTok من  التجارية"  العالمة  "حلول  اسم  ُيضعف  نفسها.  عن  لإلعالن 

الشركات  تعزز  أن  ميكن  التي  مساعدتهم  على  الضوء  يسلط  ذلك  من  وبداًل  األموال،  رؤوس 

الشعبية. هذه اخلدمات اإلعالنية الست هي:

(Topview و Brand Takeover و In- feed Ads - Branded Ads)

ي الهاشتاج وتأثيرات العالمات التجارية. إعالنات املشاهدة العلوية هي أول مستخدمي  حتدِّ

الـڤيديو مبلء  من  ثانية   60 إلى  يصل  "ما  يوفر  فهو  مشاهدته،  TikTok متت  ڤـيديو  مقاطع 

الشاشة وشكل الـڤيديو الطويل، مع التشغيل التلقائي". يتم وضع اإلعالنات في خطة االستحواذ 

 JPG بتنسيق  ثواٍن   3 "ڤـيديو مدته  للتطبيق، دعم  املستخدمني  فتح  فور  التجارية  العالمة  على 

و5-3 ثواٍن" الذي يغطي الشاشة الكاملة للمستخدمني. اإلعالنات ضمن اخلالصة ستظهر على 

شاشة اجلمهور كمقاطع ڤـيديو TikTok العادية حيث ميكن للمستخدمني اإلعجاب والتعليق.

ومتابعة الـڤيديوهات. للترويج للشركة بطريقة أكثر تفاعلية، اسُتخدم الهاشتاج ذو العالمات 

ي للشركات لإلعالن عن نفسها، من خالل دعوة املستخدمني للقيام  التجارية ومت تصميم التحدِّ

وتصنيف  لتوصيف  الهاشتاج   TikTok ُمنِشُئو  يستخدم  TikTok احلمالت.  التصنيف  بعالمة 

مقاطع الـڤيديو اخلاصة بهم )احملتوى(، ومبجرد ربط الـڤيديو بعالمة تصنيف معينة، سيصبح 

جزًءا من عالمة التصنيف تلك وسيظهر إذا بحث أحدهم عن هذا الوسم في Tik Tok؛ لتحدي 

Hashtag ذي العالمات التجارية، TikTok تنوي زيادة تفاعل املستخدمني مع العالمات التجارية 

للشركة، من خالل إنشاء عالمات جتارية ذات صلة بالهاشتاج وتشجيع املستخدمني على اللعب 

التجارية  الرسائل  بتحويل  والقيام  لتضمني  التجارية  العالمات  ذات  التأثيرات  تصميم  مت  به. 

للشركات إلى ُملَصقات TikTok املمتعة والفالتر واملؤثرات اخلاصة.

6. املشاكل واألخطار املرتبطة باستخدام تطبيق التيك توك
أنتجت معظم منصات وسائل التواصل االجتماعي تدفًقا جديًدا من إمكانات الدخل، بالنسبة 

إلى الشبكة االجتماعية، أصبح ظهور املؤثرين مرادًفا إلمكانية الشهرة غير املوهوبة حيث يزداد 

عدد األشخاص الذين ينتقلون إلى املنصات إلنشاء مستقبل مهني ألنفسهم. تتمتع Tik Tok، مثل 
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غيرها من منصات الوسائط االجتماعية، بنصيبها من املؤثرين ومقاطع الـڤيديو التي تبلغ مدتها 

15 ثانية جتعلها نقطة جذب ملا ُيعرف عموًما بآالت Meme. آالت ميمي هم مؤثرون يكسبون 

املال بناًء على املشاهدات واإلعجابات والتعليقات واملشاركات. في الوقت احلالي، هناك أكثر من 

الترحيب  الذين لديهم عشرات املاليني من املتابعني. في جوهرها، يتم   TikTok 35 من جنوم

بهذا الشكل من ريادة األعمال حيث أن التطور هو مجال التجارة واملعرفة الشاملة، ولكن إلى حدٍّ 

ما، ال يزال هذا الشكل من اإلعالنات غير خاضع للتنظيم ويواجه خطر التعسف في رسالته)11(. 

تركز غالبية الدراسات على قضية إدمان وسائل التواُصل االجتماعي لدى املراهقني الذين 

لديهم تنبُّؤات وأعراض وكذلك تغييرات سلوكية، مثل تغيرات املواقف والشخصية وكيف تؤثر على 

منو املراهقني وتطورهم. على سبيل املثال، عندما يدمن املراهقون على TikTok ، فإنهم يفقدون 

رأس املال االجتماعي ألنهم يقضون وقًتا أقل في التواصل مع كل من املجتمع والطبيعة، وُيتركون 

فقط مع زيادة الرغبة في القبول االجتماعي)12(.

في عام 2019، أمرت احلكومة الهندية شركَتْي Google و Apple بحذف TikTok من 

اختيارات التطبيقات اخلاصة بهما. حدث هذا بعد حكم محكمة أعرب عن مخاوف من مشاركة 

مواد إباحية عبر التطبيق. كان TikTok في ذلك الوقت محظوًرا بالفعل في بنغالديش وُحكم عليه 

بغرامة كبيرة في الواليات املتحدة جلمع معلومات عن األطفال بشكٍل غير قانوني)13(. يؤثر االفتقار 

إلى التنظيم على املستخدمني الذين هم في ِسنٍّ صغيرة حيث يتأثرون باالجتاهات السائدة في 

مجتمعهم، ومع انتقال املجتمع من محلي إلى عاملي، توجد إمكانية أكبر للتأثير السلبي. أفصحت 

املقابالت التي أجرتها إحدى الدراسات مع 650 من الفتيات والفتيان التايالنديني، الذين تتراوح 

 TikTok: أعمارهم بني 16 و 25 عاًما، عن أن 85٪ منهم كان لديهم جتارب سلبية مع استخدام

50٪ منهم ُأرسلت إليهم ڤـيديوهات تتسم بالعري، وتقريًبا مت التعامل مع جميع املقابالت، ٪90، 

التفاعل السلبي هي أن معظم من  الرئيسة في  ر أو العروض اجلنسية. املشكلة  للتنمُّ تعرضوا 

متت معهم املقابالت لم يكن لديهم مكان للتنفيس عن هذه احلوادث أو اإلبالغ عنها. على الرغم 

(11) H.Y. Huang, Social Media Generation In Urban China: A Study of Social Media Use and 
Addiction among Adolescents. Understanding China, Springer, Berlin, Heidelberg, 2014.

(12) M.Z. Yao, Social media generation in urban China: A study of social media use 
and addiction among adolescents, by Hanyun Huang, vol. 9(3), Chinese Journal of 
Communication, 2016, pp. 327-329.

(13) B. Parkin, "Tiktok: India bans video sharing app," The Guardian, 16 April 2019.
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من أن TikTok يوفر خيار إعداد التقارير، فلن يقوم معظم املستخدمني باإلبالغ بسبب نقص 

ُيزعم أن  لـ TikTok هو أنه يخلق سلوًكا معادًيا للمجتمع.  ُمنتِقد آخر  املعرفة بنظام اإلبالغ. 

أنه  االدعاء  يذكر  اجتماعية.  أقل  الناس  يجعل  االجتماعي  التواصل  ملنصات  املتزايد  االجتاه 

عندما يفقد النشء االهتمام بالدراسات فإنهم مييلون إلى "التباهي" من خالل تطبيقات مثل (14)

TikTok، ميكن النظر إلى هذا االدعاء على أنه تكرار ألجيال من االهتمامات في سلوك الشباب 

وكيفية تفاعلهم. على مدار الوقت، شعرت األجيال األكبر ِسًنا بالقلق ووجدت طريقة سلبية جديدة 

للتفاعل االجتماعي، ولكن في حالة TikTok، فإن القلق الرئيس أن األشخاص الذين يسيئون 

استخدام املنصة هم من البالغني والوسطاء. في املقابالت مع املستخدمني األطفال، مت االتصال 

بأغلبية كبيرة والتواصل معهم من ِقبل كبار السن الذين يسعون للحصول على خدمات جنسية 

من األطفال. على الرغم من أن االجتاهات على TikTok هي إلى حدٍّ معني من الطبيعة املشكوك 

فيها، يبدو أن اجليل األصغر قد تكيَّف مع شكل تعبيري، بينما يواجه اجليل األكبر صعوبًة في 

التمييز بني اللعب غير املؤذي والدعوة اجلنسية)15(.

ثالثا: النظريات املفسرة الستخدام تطبيق التيك توك: 
تطورت نظريات مختلفة عبر الزمن لشرح سبب حصول التطبيقات على ملف قاعدة مستخدمني 

ضخمة. ُأجريت دراسة على اقتراح تطبيق TikTok نظريًة تتمحور حول املستخدم، وهو إجراء 

متكرر حيث مت التركيز أكثر على املستخدمني واحتياجاتهم. UCD يتطلب من املستخدمني طوال 

العملية إجراء عدد من البحوث واخلطط لطرق إنتاج مفيدة للغاية ومنتجات ميكن الوصول إليها 

للمستخدمني. كما هو TikTok مت إنشاؤه فقط بناًء على معرفة وفهم املستخدم ألن هذا التطبيق 

ال ُيستخدم فقط كملف شبكة اجتماعية، ولكنه يركز أكثر على ابتكار املستخدمني ويوفر لهم - من 

خالل العرض - إمكانية نقل خيالهم بسهولة)16(. رؤية نظرية أخرى شجعت منوذج العمل الذي 

(14) C. Bucknell Bossen, R, Kottasz, (2020). Uses and gratifications sought by pre-adolescent 
and adolescent TikTok consumers, vol. 21(4), Young Consumers, 2020, pp. 463-478.

(15) Y. Z. Fu, Impact of Short Videos to Development of Teenagers-Take TikTok As an 
Example, Chinese Mass Media, 2019, pp. 113-115.

(16) G. Mohul. (2019, April 4). TikTok Has Been Banned in India; HC Says TikTok Is 
Polluting Youngster. Retrieved fromhttps://trak.in/tags/business/2019/04/04/tiktok-has-
been-banned-in-india-hcsays-tiktok-is-polluting-youngsters
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ُيعد أيًضا أحد مناذج أسباب اكتساب اهتمام هائل مفاجئ. ميثل منوذج العمل الكيفية التى تقوم 

بها الشركة باإلنتاج والتوزيع واالستيالء على اجلدارة املالية واالجتماعية والثقافية وغيرها من 

 Byte Dance املواقف. ووفًقا لذلك نبحث في الكيفية التي تكمن خلف تيك توك. كان بايت دانس

قد حصل على حصة من الدعم من Soft Bank واملودعني اإلضافيني تتكون من 3 مليارات دوالر. 

مهمتهم الرئيسة ليس فقط إيصال املعرفة ولكن أيًضا إنشاء مركز إنتاجي، وحتفيز املستخدمني 

وهذه الفكرة تساعد استراتيـچـيتهم في منو املنتج. املستخدمون مثل: 

(Loren Gray, the 9La Brant family, Baby Ariel, Kristen Hancher, Cameron Dallas, 

Gil Croes, Jayden Croes, Savannah Soutas, Liza Koshy and Mackenzie Ziegler)

وأكثر  بهم  اخلاصة  املوسيقا  وظائف  ولديهم  التجارية احملظوظة  عالماتهم  ابتكروا  الذين 

بشكل ملحوظ قنوات يوتيوب. هذا أعلى من املؤثرين الذين اجتذبوا ماليني املتابعني واستطاعوا 

هو  كما  املنصة.  على  معها  واملتفاعلني  التجارية  العالمات  خلفية  على  الدوالرات  ماليني  كسب 

تطبيق TikTok للحصول على حصص السوق بصرف النظر عن أبعد من ذلك تطبيقات الوسائط 

 TikTok الشائعة واملشهورة. بالتالي؛ بايت دانس تتقدم بعنف وحتقيق شهرتها)17( منوذج أعمال

مثل اآلخرين حتتوي تطبيقات الوسائط على مكونني رئيسني، هما: املُستخِدمون واملُعِلنون. يأتي 

دخلها من اإلعالنات وُمشتَرى التطبيقات بواسطة مستخدمي TikTok. أهم نقطة يجب أن ُتالحظ 

هنا هو أن املستخدمني ال يدفعون مقابل تنزيل هذا التطبيق واستخدامه، ولكن TikTok جتمع 

إيراداتها من بيانات املستخدمني التي يحصلون عليها واإلحصائيات األخيرة تبنيِّ لنا ذلك. هناك 

500 مليون مجلة شهرية نشطة على TikTok يتابعها املستخدمون في جميع أنحاء العالم)18(. 

دراسة املقالب واسطة Gennaro Cuofano، يتم متثيل نفس الشيء حسب منوذج العمل. طريقة 

التطبيق املصممة هي فائدة أخرى لـ TikTok حتقيق اعتراف ضخم غير متوقع. األول: شيء 

يجعل TikTok مختلًفا عن تطبيقات الوسائط األخرى مع توافر ملفات عدة أنواع من املوسيقا 

اخللفية، التحديات ومقاطع ڤـيديو الرقص واحلَيل السحرية ومقاطع ڤـيديو مضحكة تبهر الشباب 

واألطفال تواصل مع التطبيق. الثاني؛ يتطلب هذا التطبيق وقًتا أقل إلنشائه مقطع ڤـيديو مدته 

(17) C. Gennaro. (n.d) 2018 . TikTok Business Model :The Rise of Creative Social Media 
by AI –Four Week MBA. Retrieved fromhttps://fourweekmba.com/tiktokbusiness-model/

(18) Clock is ticking: Experts urge caution aspopularity of Tik Tok surges. (2019, January 6). The 
new Indian express.Retrievefromhttp://www.newindianexpress.com/cities/chennai/2019/
jan/06/clock-is-tickingexperts-urge-caution-as-popularity-oftiktok-surges-1921096.html
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العامل يتناسب مع سرعة املستخدم أسلوب حياة  للمستخدمني؛ ألن هذا  ثانية وهى ميزة   15

لتطبيق  الفريد  التصميم  هذا  األخرى.  املنافسة  التطبيقات  من  متاًما  مختلًفا   TikTok يجعل 

TikTok ُيعد ميزة إضافية للمنتج ولدعم تطوره ومنوه. األول تطبيق ڤـيديو قصير على اإلطالق 

يستخدم البيانات الضخمة التحليل هو TikTok. لقد استخدموا البيانات الضخمة لفهم ما يعجب 

املستخدمني؛ حتى يتمكنوا من اقتراح محتويات متنوعة يسُهل على املستخدمني حتديدها)19(.

كذلك تسعى نظرية االستخدامات واإلشباع - وهي نهج قدمه كاتز وفولكس - إلى فهم 

ملاذا وكيف يبحث األفراد بنشاط عن وسائط معينة ويستخدمونها لتلبية احتياجات محددة يحتاج 

)1962(. على مر السنني، كان هذا النموذج مبثابة األساس للعديد من املشاريع البحثية على 

من  مجموعة  مشترك،  منوذج  وجود  "عدم  بسبب  ماكيل  انتقدهم  ذلك،  ومع  الوسائط.  محتوى 

إجراءات أو أغراض إعالم التقليد" )20(. ثم اقترح منوذجني في فهم اجلمهور من اجلانب الثقافي 

التي تؤثر على جتربة وسائل اإلعالم، والنماذج  العوامل  )أصله وإنتاجه ومعناه واستخدامه(. 

د احلقيقي الستجابة  ه "احمُلدِّ املقترحة من ِقبل McQuail تركز على احملتوى الثقافي؛ ألنه يعدُّ

)اجلمهور(" واقترح النموذج الثقافي والنموذج املعرفي لفصل األنواع "الثقافية" من احملتوى من 

األنواع األكثر إعالمية.

يتضمن النموذج الثقافي اخلطوات األربع التالية:

توقع اجلمهور العام للمشاركة التي متايزت وفًقا لـ...  .1

الذوق الفردي ويؤدي إلى االختيار واالنتباه إليه.  .2

محتوى وسائط ميكن الوصول إليه لـ...  .3

جتربة خيالية لإلثارة، اإلثارة، احلزن، التعاطف، القيمة، رنني، إعجاب، إلخ.   .4

في حني أن النموذج املعرفي ينبع من:

االختيار  إلى  يؤدي  الفرد،  لـتفضيل  وفًقا/  متايز  الذي  اجلمهور  فضول  العام/  االهتمام 

واالنتباه إلى محتوى وسائط ميكن الوصول إليه/ لـخبرة بالنفع أو االستخدام، كاإلرشاد واملراقبة 

(19) All about Tik Tok, the Chinese app in theeye of a storm in India. (2019, April 5). 
TheEconomic Times. Retrieved from https://economictimes.indiatimes. com/tech/software/
all-about-tiktok-the-chineseapp-in-the-eye-of-a-storm-inindia/articleshow/68739941.cms

(20) Mcquail, Denis.“With the Benefitof Hindsight: Reflectionson Usesand Gratifications 
Research”. Critical Studiesi Mass Communication1, no. 2 (1984): 17793. https://doi.
org/10.1080/15295038409360028
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والتطبيق والتبادل االجتماعي والتوجيه وما إلى ذلك. يضيف هذا اإلطار الدقة لوصف وتصنيف 

احملتوى في البحث، ويساعدنا في حتديد أنواع احملتوى اإلبداعي الذي تداوله املستخدمون على 

TikTok وفهم الرضا الذي اكتسبه املستخدمون منهم.

ل للنموذج الثقافي املوضح أعاله، تبدو النظرة الطقسية للتواصل الذي اقترحه چميس  كُمكمِّ

الطقسية  النظرة  هذه  تؤكد  توك.  تيك  على  املشترك  الثقافي  املجتمع  فهم  يعمق  كاري  دبليو 

للتواصل على "املشاركة" و"املشاركة" صفات االتصال "اجلمعية". في هذا املنظور، التواصل هو 

 Tik متثيل معتقداتنا املشتركة و"يبني ويحافظ على نظام يستهدف العالم الثقافي )21( في سياق

Tok"، وجهة نظر االتصال الطقسية تعني ضمنًيا أن ينضم املستخدمون إلى TikTok للمشاركة 

ة  والتواصل االجتماعي، بداًل من مجرد تلقِّي املعلومات واحملتوى. التعامل مع TikTok كمنصَّ

تشبه العالم احلقيقي املجتمع، يتبع املستخدمون على TikTok معايير معينة ولديهم رغبات في 

التعبير عن أنفسهم وحتقيق مكاسب اعتراف أو دعم من املجتمع. باإلضافة إلى ذلك، قادة الرأي 

للمجتمع أو مجموعة موجودة في الواقع ظهرت أيًضا على TikTok كشخصيات صغيرة. يجب 

فهم مت تضمني التأثير على املستخدمني في مجموعاتهم. 

 ،TikTok النظريتني أعاله بفهم دوافع املستخدمني األصلية الستخدامهم  تسمح لي كلتا 

ولكن لم يساعد في الكشف عن كيفية تعديل TikTok، كتقنية، للمستخدمني من خالل التوسط في 

احملتوى وأشكال التفاعل. لذلك؛ من الضروري إضافة "التشكيل االجتماعي" ملنظور التكنولوچيا. 

التقنيات  الناس،   - العطاءات  من  مزيج  من  تنشأ  التقنيات  عواقب  أن  اقترحت  النظرية  هذه 

واملؤسسات - التي أثرت جميعها في تطوير واستخدام التكنولوچيا)22(. من هذا املنظور، اقترح 

ظهور  إلى  املجتمعية  الظروف  تؤدي  كيف  التقنيات:  استخدام  لدراسة  خطوات  ثالث   Baym

التقنيات؟ ما ُمحّدد االحتماالت والقيود التي تقدمها التقنيات؟ وما املمارسات الفعلية الستخدام 

اليومية؟  احلياة  في  وإعادة صياغتها  ورفضها  تناولها  يتم  التي  والقيود  هؤالءاالحتماالت  مثل 

نقوم  ثم  االجتماعية.  بـاحلاالت  ارتباطه  وكيفية   TikTok وأغراض  رؤى  نحدد  ذلك  وفي ضوء 

النهج في فهم كيف تفاَوض  باستكشاف واجهة TikTok لفهم حدوده وإمكاناته؛ يساعد هذا 

.TikTok مع املصممني في طرق استخدام TikTok مستخدمو

(21) Carey, James W. “A Cultural Approach to Communication I.” In Communication As 
Culture13–23 Unwin Hyman Inc., 1989, p., 19.

(22) Baym, N.K. (2010) Personal Connections in the Digital Age. Cambridge. Policy Press, 
p., 44.
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توفر ُكلٌّ من النظريات التي متت مناقشتها أعاله مناهج مختلفة في فهم الكيفية التي يصنع 

املستخدمون من خالل ممارساتهم اإلبداعية معاني على TikTok. استخدامات ومناذج اإلشباع 

للمحتويات  املستخدمني  اختيار  كيفية  بفهم  لي  يسمح  حيث   ،McQuail بواسطة  تنقيحها  مت 

اإلبداعية الستهالكها وكيف ُترضي هذه احملتويات بطرق ثقافية وإعالمية. عرض الطقوس يؤكد 

أثر التواصل بني القوى االجتماعية في هذا املجتمع اإلبداعي االفتراضي على املستخدمني، في 

حني أن التشكيل االجتماعي للتكنولوچيا يدرس حدود وإمكانات TikTok كتقنية تؤثر على جتربة 

لها. املستخدمني اإلبداعية وتشكِّ

رابعـًا: االستنتاجات: 
بفحص اختيارات املستخدمني للمحتويات اإلبداعية والفوائد التي حصلوا عليها من استخدام  أ. 

 Mcquail جند البحث عن الرضا أو اإلثارة املكتسبة من خالل استهالك ما اقترحه ،Tik Tok

من محتويات "ثقافية" و"إعالمية". حيث أن عدم الرضا في احلياة الواقعية يقود املستخدمني 

إلى TikTok لتحسني احلالة املزاجية بشكل فوري؛ ولتوسيع هذه اإليجابية وتكثيفها، يبدأ 

بعض املستخدمني في التعبير عن أنفسهم في إنتاج الـڤيديو.

تبنيَّ من حتليل تطبيق التيك توك أن املستخدمني في ممارستهم للتطبيق يستخدمون األعراف  ب. 

والتقاليد والسلوكيات التي شجعتها TikTok في املعاجلة. شارك ُكلٌّ من اجلمهور واملنتجني 

على TikTok في هذا القسم لفهم آثار التكنولوچيا.

الـڤيديو  جوانب  في  بهم  اخلاصة  الـڤيديو  مقاطع  إنتاج  خالل  من  املستخدمون  يتفاعل  ج.  

واإلمياءات واللباس. كما يتمتع املشاهير أو املؤثرون بدرجة معينة من القوة الثقافية على 

ة. املنصَّ على  االجتاه  حتديد  على  قادرون  هم  كما  املستخدمني، 

الواقعية  حياته  تعديل  على  التشجيع  من خالل  املستخدم  إبداعات   TikTok تطبيق  يحفز  د. 

واملبالغة فيها بطريقة درامية ومرحة؛ إلى جانب ذلك، أيًضا أنه من السهل أن يفقد املستخدمون 

الوقت عند لعب TikTok فالطرق املختلفة للمستخدم ُتسهم في بناء عالم إبداعي يتفاعل فيه 

املستخدم على املنصة، ويحب، ويعلق، ويشارك، وينتج الـڤيديو. 

يؤثر تطبيق التيك توك على منو األطفال واملراهقني وتطورهم، فعندما يدمن املراهقون على  ه. 

مع  التواُصل  في  أقل  وقًتا  يقضون  ألنهم  االجتماعي  املال  رأس  يفقدون  فإنهم   ،TikTok
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القبول  في  الرغبة  بزيادة  فقط  ويهتمون  الواقعي،  املستوى  على  والطبيعة  املجتمع  من  ُكلٍّ 

االجتماعي. التواصل  شبكات  على  االجتماعي 

تفاعل  العائالت عن كيفية  العديد من  تتساءل  املذكورة أعاله،  القضايا  إلى هذه  باإلضافة  و. 

أطفالهم مع هؤالء األشخاص وكيفية تفاعلهم مع احملتوى الذي يرونه على مواقع التواُصل 

االجتماعي ومشاركته، وتريد التحكم في تفاعالتها حلماية أطفالهم. ومع ذلك، فإن طبيعة 

وسائل التواصل االجتماعي يبدو أنه من الصعب للغاية التحكم في ما يفعله أطفالهم على 

هذه املواقع؛ نظًرا لطبيعة مواقع التواصل االجتماعي هذه. على افتراض أن الوالدين سبقوا 

أطفالهم بخطوة واحدة في استخدام التكنولوچيا، فهذه هي اخلطوة األولى نحو حمايتهم. 

لهذا السبب، قد يكون اإلشراف املهني مطلوًبا للتأكد من أن عمليات التفتيش والرقابة صحية 

وآمنة. ومع ذلك، فمن الواضح أن االتصال والتفاعل الصحي بني األسرة، من أجل ضمان 

أن أطفالهم ال يخضعون ألي تفاعالت ومحتوى خطير أو ضاّر في هذه الشبكات االجتماعية 

واملواقع اإلعالمية، أمر ال بد منه وال ميكن االستعاضة عنه بأي أدوات تكنولوچية أو دعم 

احترافي.

خامسًا: التوصيات: 
وبناًء على االستنتاجات التي مت التوصل إليها، توصي الدراسة ملا يلي: 

من  املزيَد  االجتماعي  التواصل  تطبيقات  على  بالرقابة  لة  املُخوَّ الرسمية  اجلهات  بتفعيل   .1

األدوات الرقابية على التطبيقات احلديثة مثل تطبيق "تيك توك"، حيث كشفت نتائج الدراسات 

أن معظم األطفال يستخدمونها في تعزيز عالقاتهم التواصلية والعابرة مع إخفاء ُهويَّتهم، 

وهذا قد ُيسهم في نشر الـڤيديوهات والتعليقات املُضلِّلة والشائعات التي قد تستهدف األمن 

الفكري، أو السخرية من األديان وبث الكراهية بني أفراد املجتمع.

يجب توجيه األطفال إلى بيئات مادية حقيقية بداًل من وسائل التواصل االجتماعي أو اإلنترنت   .2

الذي يصعب التحكم فيه. ومع ذلك، قد يكون من الفعال ضمان أن يتم ذلك من خالل تشكيِل 

التواصل  تقييد استخدام وسائل  بداًل من  منوذٍج تواصلّي جيد لألطفال في هذه املشكلة، 

االجتماعي أو حظره.

ومن منطلق ما خلصت إليه الدراسة من أن استخدام تطبيق تيك توك يزيد من رأس املال   .3
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االجتماعي العابر بدرجة أعلى من رأس املال االجتماعي التواصلي والترابطي، والذي يعني 

أن األطفال واملراهقني يستخدمون هذه التطبيقات في تعزيز عالقاتهم العابرة مع أشخاص 

من خارج نطاقهم االجتماعي ومختلفني عنهم في الثقافة والطبقة االجتماعية والقَيم، رأت 

الثقافية  القَيم  على  توك"  "تيك  تطبيق  إدمان  تأثير  في  البحث  للغاية  املهم  أن من  الدراسة 

للطفل. واالجتماعية 

وتأسيًسا على ما سبق، ميكن القول أن حقيقة كون تطبيق  "تيك توك" بات يشغل جانًبا كبيًرا   .4

من اهتمامات املجتمع، تعني وجود قناة اتصال جديدة من الواجب استخدامها في تعزيز 

القيم لدى النشء واحلفاظ على الُهويَّة عبر الوجود الفاعل لوسائل اإلعالم واملؤسسات الثقافية 

واالجتماعية، بحسابات على تلك املنصة ُتطرح من خالل محتوى جاذب وذي قيمة.
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الرصد اإلكلينيكي للمخاطر النفسية و الصحية و االجتماعية 
التي يعاني منها فئات مختلفة من األطفال املصريني يف مواجهة 

تداعيات جائحة كورونا واسرتاتيـجـيات التصدي لها

أ. د. جمال شفيق أحمد*

مة: أواًل امُلقدِّ
الكرة  أنحاء  جميع  في  شرسًة  َضُروًسا  حرًبا  استثناء  وبال  جمعاء  كلها  البشرية  تواجه 

ة األولى من عدو خفي مميت، يهاجم بضراوة  األرضية، مبا فيها الدول املتقدمة وغير املتقدمة للمرَّ

كل ما هو إنساني، وال يفرق بني غني أو فقير، كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، َسِوّي أو مريض.

إنه ڤيروس كورونا املستجد )كوڤيد - Covid-19 (، وهو مرٌض ُمعٍد سريع االنتشار، تفشى 

في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر )2019(، وحتول بعدها إلى جائحة عاملية، تتوغل بسرعة 

رهيبة في كل بلدان العالم.

به  وتشتد أعراض هذا املرض لدى شخص واحد من بني كل خمسة أشخاص مصابني 

تقريًبا، حيث يعاني املصاب إرهاًقا شديًدا وأملًا في الصدر وصعوبًة في التنفس وفقدان حاسة 

ّم، وفقدان القدرة على النطق أو احلركة، وصداع شديد؛ وبالتالي فإنه في مثل هذه  ق أو الشَّ التذوُّ

األحوال ومن الضروري احلجز بأحد املراكز الصحية املتخصصة واحلصول على الرعاية الطبية 

املكثفة والفورية.

وفي  على حياتهم،  واحلفاظ  املواطنني  الدولة حلماية  ِقبل  وقائية من  احترازية  وكإجراءات 

الوباء قدر اإلمكان، فقد مت إغالق احلضانات  ي هذا  الوقت نفسه محاولة السيطرة ومنع تفشِّ

* أستاذ علم النفس االكلينيكي بجامعة عني شمس، وأمني جلنة قطاع الطفولة باملجلس األعلى للجامعات- مصر.
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واملدارس واجلامعات ومعظم املؤسسات واملصالح والوزارات احلكومية؛ وأيًضا جميع النوادي 

هات واملصايف ألوقات محددة، حتى لقد وصل األمر إلى إغالق ُدور العبادة من  والشواطئ واملُتنزَّ

املساجد والكنائس وبقاء املواطنني في منازلهم، وعدم اخلروج إال للضرورة القصوى، مع فرض 

حالة حظر التجوال ألوقات مختلفة، بحسب درجة انتشار املرض وتفاقمه.

الت وتغيُّرات وسلوكيات وطقوس فجائية  ولقد نتج عن مثل تلك اإلجراءات االحترازية حتوُّ

وُملزمة، وكلها مختلفة وغريبة لم تعهدها البشرية من قبل بتاًتا في احلياة اإلنسانية بصفة عامة، 

حيث إنه قد أصبح لزاًما علينا مثاًل، أالَّ نتزاور مع أهلنا وأقاربنا وأصدقائنا وجيراننا، بل وال 

نصافحهم عندما نتقابل معهم في أي مكان وال نعانقهم كما هو مألوف من قدمي األزل عند كل 

املصريني، أصبحنا نخشى التالمس مع اآلخرين، ونخاف من اإلمساك بالنقود أو الصحف أو 

ازات  الكتب أو اخلطابات، وإذا اضطررنا للخروج من املنزل، فإنه ال ُبدَّ من ارتداء الكمامة والقفَّ

رات. وعندما نرجع من اخلارج، ال بد من االستحمام واستخدام املُطهِّ

كما أصبحنا كذلك نغسل اخلضراوات والفواكه واملُعلَّبات والنقود واألوراق وكل املشتريات 

ك واخلوف من كل األشياء  س والتشكُّ باملاء والصابون واملطهرات، وبصفة عامة حتولنا إلى التوجُّ

التي حتيط بنا في الداخل واخلارج وكل من نتعامل معهم.

وطبًعا كنتيجة للوجود اإللزامي احلتمي لكل أفراد األسرة باملنزل ليل نهار، فإنه ال يكون 

كورونا،  بڤيروس  واألحوال اخلاصة  األخبار  متابعة كل  دائمة ومستمرة سوى  أمامهم وبصفة 

والتي تسيطر وتهيمن في الوقت نفسه على كل وسائل التواُصل االجتماعي والقنوات الفضائية، 

والتي ال يتوافر بها أنباء إال عن تتبُّع ازدياد حاالت اإلصابات واحملجوزين باملستشفيات والَوَفيات 

واملتعافني، محلًيا وفي جميع أنحاء العالم.

والتأويل،  والتهويل  واملبالغات  الشائعات  من  الهائل  الَكمِّ  وترديد  تناقل  جانب  إلى  هذا، 

واختراع البيانات واألرقام واإلحصاءات املزيفة املُضلِّلة هنا وهناك وبصورة فوضوية دون أي 

به. سند أو دليل رسمي موثوق 

وقد ُيضاف إلى ذلك كله: فقدان أحد أو بعض أفراد األسرة للعمل وبالتالي تعطيل موارد 

الرزق، وعدم احلصول أحياًنا على اخلدمات األساسية أو تقييد إمكانية احلصول عليها؛ نتيجة 

تعطيل بعض مؤسسات الدولة.

وفي معظم األحوال، وفي ِخَضمِّ هذه األحداث واملشاكل واملصاعب، قد ينسى أو ال يدرك 
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أو ينتبه الوالدان واإلخوة واألخوات الكبار، عدم قدرة األطفال وخاصًة إذا كانوا صغار السن، 

على فهم واستيعاب كل ما يدور حولهم ويعايشونه من حالة الفزع والهلع؛ وكذلك تعرضهم لشتى 

أنواع املخاوف واألوهام والصراعات؛ بسبب محاولتهم جتنُّب العدوى أو اإلصابة بالڤيروس، أو 

بسبب إصابة أحد أفراد األسرة واحتجازه باملستشفى، وما تثيره ظروف احَلْجر الصحي ومنع 

زيارته أو رؤيته من تكهنات باحتمال تدهور حالته، أو وفاته بالفعل في بعض األحيان.

للعنف  بالذات  األطفال  تعرض  احتمالية  زيادة  هو  وتدهوًرا،  سوًءا  األمر  يزيد  ولعله مما 

االجتماعية  الظروف  من شدة  تعاني  قد  اأُلَسر  بعض  نظًرا ألن  واجلسمية؛  النفسية  واإلساءة 

واالقتصادية السيئة املتدهورة، فتفرغ شحناتها احمُلِبطة اليائسة في توجيه العدوان والعنف جتاه 

األبناء.

وال نستطيع في هذا املقام أيًضا أن ننسى أنه قد ُيطلب من األطفال نتيجة عدم ارتباطهم 

بواجبات مدرسية، من املشاركة في أداء أو إجناز بعض املهام أو األمور املنزلية، مما قد ميثل 

بالنسبة لهم أعباًء غير معتادين على أدائها أساًسا، أو ألنها ليست من شأنهم، فيؤدونها وهم 

مرغمون.

هذا كله يحدث في الوقت الذي ينتظره األطفال سنوًيا، وهي اإلجازة الصيفية، واحلرمان 

التصييف،  أو  الرحالت  أو  للنادي  الذهاب  كافة، مثل  الترفيهية  النواحي  بالذات من  العام  هذا 

وأيًضا احلرمان من مقابلة األصدقاء واألهل واألقارب واجليران.

ومما جتدر اإلشارة إليه في هذا املقام، أن فئة األطفال متثل بصفة خاصة أكثر الفئات 

ًضا للخسائر النفسية في مثل الظروف واألحوال السيئة الصعبة التي سبق تناولها  الُعمريَّة تعرُّ

ويدركوا  يفهموا  لكي  الكافية  املعرفية  القدرات  لديهم  ليست  أنه  بسبب  وذلك  إليها؛  واإلشارة 

عن  اللفظي  التعبير  على  القدرة  لديهم  ليست  ألنه  وأيًضا  الصادمة،  اخلبرات  تلك  ويستوعبوا 

ُمعاَنياتهم املختلفة؛ لذلك فإنه قد حتدث لديهم اضطرابات كثيرة في دائرة املشاعر والسلوك وهي 

النفسية(. ما ُيطلق عليه )الصدمة 

Traumatic Stress in Children ثانيـًا: الصدمة النفسية لألطفال
حينما يتعرض األطفال لكثرة الضغوط النفسية وكذلك املواقف والتجارب احلياتية املخيفة 

في  الدخول  إلى  بهم  يؤدي  النفسية؛ مما  بالصدمة  عليه  ُيطلق  ما  لديهم  ينشأ  فإنه  واخلطرة، 
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دائرة اضطرابات نفسية مختلفة نتيجة للصدمة بصورة مباشرة، وقد ال تظهر هذه االضطرابات 

النفسية بعد الصدمة مباشرة، فقد تظهر بعد مرور عدة أيام أو أسابيع أو شهور.

وميكن حتديد أهم أعراض ضغط الصدمة النفسية فيما يلي:

سيطرة الذكريات املرعبة التي مروا بها على تفكيرهم وسلوكهم.  -1

املعاناة من أعراض جسمية مثل آالم املعدة والصداع.  -2

ارتفاع درجة مشاعر اخلوف والقلق.  -3

ضعف القدرة على االنتباه والتركيز.  -4

ل الالإرادي الليلي وَمّص األصابع. وجود مشكالت التبوُّ  -5

ولعلَّ كل هذه األعراض السابقة، ُتعدُّ بصفة عامة، استجابات طبيعية ألحداث مخيفة وخطيرة 

ومفزعة، ميكن بدعم ومساندة الوالدين واألقارب واألصدقاء جتاوز هذه الصدمة خالل عدة أيام 

أو أسابيع ُيشفى بعدها الطفل، ويعود مرة أخرى إلى حالته الطبيعية.

غير أنه جتدر اإلشارة في هذا املقام إلى أن عوامل اخلطر قد تظهر هنا في ضوء أن إصابة 

الطفل بالصدمة النفسية يكون لها نقطة بداية واضحة محددة، ومرتبطة في الوقت نفسه باحلدث 

الذي أدى إليها وتأثر بها الطفل بشدة، فيعيش احلَدث كحالة خطر.

إال أنه ومع ازدياد شدة الضغط النفسي، وأيًضا الكيفية التي عاَيش بها الطفل خطورة 

الكارثة، يظهر معها نوع جديد من االضطراب النفسي، وهو ما ُيطلق عليه )اضطراب ما بعد 

الصدمة(.

 Post-Traumatic Stress Disorders (PTSD) ثالًثا: اضطراب ما بعد الصدمة
التي حتدث دائًما بعد  النفسية  النوع من االضطراب، أحد االضطرابات  حيث ميثل هذا 

وفاة أحد  أو  الكوارث  نوع من  أو أي  أو عنف شديد  عة  ُمروِّ نفسية، مثل حادثة  وقوع صدمة 

الفضائية. القنوات  على شاشات  مخيفة  أحداث  أو  مناظر  أو حتى مشاهدة  املقربني، 

يات تطلق على هذا االضطراب، منها: وهناك عدة ُمسمَّ
اضطراب الكرب النفسي ما بعد الصدمة.  -

اضطراب الشدة عقب الصدمة.  -

اضطراب الضغط النفسي ما بعد الصدمة.  -
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االضطرابات النفسية ما بعد الصدمة.  -

املتالزمات النفسية ما بعد الصدمة.  -

وتشير اإلحصاءات العاملية فيما يخص هذا االضطراب املتوسط الدرجة إلى أن معدالت 

انتشاره ال تقلُّ عن نسبة )9%( من أعداد األطفال واملراهقني الذين قد عايشوا خبرة أحداث 

صادمة، وقد تصل النسبة في بعض األحيان إلى )30%( في حالة ِصَغر سن األطفال، أو في حالة 

عدم وجود دعم أو مساندة نفسية واجتماعية من األهل واألقارب واألصدقاء أثناء معايشة احلدث 

الصادم وبعده؛ وكذلك احتمالية إصابة نسبة )4%( فيما يخص األشكال املعتدلة لالكتئاب والقلق، 

أيًضا نسبة قرابة )4%( من األطفال واملراهقني ُيصابون باضطرابات شديدة، مثل  وأن هناك 

الفصام واالضطراب ثنائي القطب واالكتئاب الشديد والقلق الشديد واضطراب الكرب الشديد 

ما بعد الصدمة.

وخاصًة  لألطفال؛  النفسية  العيادات  مجال  في  الطويلة  اإلكلينيكية  اخلبرة  وتدلنا  هذا، 

التعامل النفسي اإلكلينيكي الذي مت مع الكثير من األطفال واملراهقني إبَّان فترة أحداث ثورة 

25 يناير 2011 والفترة التالية عليها؛ وكذلك ما اتفقت عليه كتب التراث، وأيًضا ما أجمعت عليه 

نتائج البحوث والدراسات في مجاالت الطب النفسي وعلم النفس اإلكلينيكي والصحة النفسية 

بخصوص اضطراب ما بعد الصدمة، إلى ما يلي:

اإلمكان مبرور  قدر  الصادمة  املواقف  على  يتغلبون  السن  كبار  وخاصًة  األطفال  أغلب   -1

الوقت، حتى من دون مساعدة نفسية، لكن بعض األطفال وخاصًة صغار السن، حتدث 

ة فعل قد تستمر ألشهر أو حتى عدة سنوات. لديهم ردَّ

تزداد احتمالية إصابة الطفل بهذا االضطراب بعد التعرض حلادث أو معايشة ظروف   -2

منه. وقربه  فيه  الطفل  أيًضا على طبيعة هذا احلادث ومقدار مشاركة  وتعتمد  صعبة مرعبة، 

يتضمن في أهم مواصفات احلادث والتي تتدخل في درجة أو مقدار تأثر الطفل، الطبيعة   -3

الشنيعة للحادث وحجم الدمار الذي يشاهده وفقدان أحد أفراد األسرة واالشتراك املباشر 

أو غير املباشر في احلادث.

احتمالية إصابة الطفل باضطراب ما بعد الصدمة يعتمد على عدة عوامل )خاصة بالطفل   -4

نفسه(، مثل تعرضه حلادث أو صدمة سابقة، أو سبق إصابته باضطراب نفسي، ومحدودية 

ل لديه. التعلُّم ومحدودية املهارات االجتماعية والتحمُّ
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هناك )عوامل خارجية( تزيد من احتمالية إصابة األطفال بهذا االضطراب، مثل وجود   -5

تاريخ َمَرضّي في العائلة باالضطرابات أو األمراض النفسية، ووجود املشاكل األسرية 

املساندة االجتماعية لألسرة. أو احلاضر ومحدودية  املاضي  في 

وتوجد أيًضا )عوامل ضغط( جتعل الطفل يتأثر بصورة أقوى وأكثر استمراًرا، حيث أن   -6

زيادة عوامل اإلجهاد لها عالقة وثيقة باإلمكانات الداخلية للطفل والظروف اخلارجية، حيث 

تتحدد عوامل زيادة تأثير الصدمات في تدنِّي مستوى الفقر لألسرة، واالنفصال املتكرر 

عن فرد من أفراد األسرة أو أشخاص مقربني للطفل وفي املناطق العشوائية.

متثل )حالة الضغط النفسي الشديدة( التي تواجه الطفل عاماًل ُمهيًئا يجعله أمام خطر   -7

إفراز  عن  ينتج  ونفسي،  وفسيولوچـي  بيولوچـي  فعل  رد  في  تتمثل  حيث  حياته،  يهدد 

شحنات من األدرينالني، والتي تؤدي بدورها إلى سرعة في دقات القلب واتساع القصبة 

إلى األعضاء احلساسة. الدم  التنفس وتوتر العضالت وتدفق  الهوائية وعمق 

ومن )الناحية النفسية( يزداد االنتباه والتركيز ورهافة اإلحساس، ومع تكرار أو معايشة   -8

تلك املخاطر، تنهار نفسية الطفل، ويفقد املرونة في التعامل مع مثل هذه الصدمات، وال 

يستطيع التحكم في سلوكياته أو يسيطر عليها، ويصبح الطفل في حالٍة أشبه ما يكون 

بالذهول.

نظًرا ألن الصدمة النفسية متأل نفس الطفل رعًبا، مبا حملته من خطر هدد كيانه ووجوده،   -9

وبصفة فجائية وسريعة، فتسري في نفسيته أحاسيس معبرة عن هذه التجربة املخيفة، 

الوعي  إلى  دائًما  وتبرز  الطفل،  نفسية  في  غريب  جسم  مبثابة  تصبح  الصورة  وهذه 

مصحوبًة باحلالة النفسية التي أحدثتها أثناء )الصدمة النفسية( بكل تفاصيلها املوجودة 

الذاكرة. في 

تتحدد األعراض النفسية واجلسمية العامة الشائعة لدى األطفال والتي قد تظهر بعد   -10

َدمي مباشرة أو بعد شهر أو بعد سنة أو بعد عدة سنوات، فيما يلي: احلادث الصَّ

أ( تكرار معايشة الكارثة:
صدمتهم  عن  األطفال  يعبر  حيث  املََرضيَّة،  احلالة  على  الداّل  األساس  العنصر  هو  هذا 

النفسية، بتمثيل ذلك في رسوماتهم وفي ألعابهم، وفي معايشة احلدث )حسًيا(؛ خاصًة عندما 

النوم. وأثناء  استرخاء  حالة  في  يكونون 
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اضطرابات الوظيفة املعرفية: ب( 
حيث جند األطفال يسردون حالة الذعر واخلوف التي مروا بها دون نسيان أدنى حدث، ولكن 

بصورة غير متتالية زمنًيا، فهناك اضطراب في طريقة سرد تسلسل توالي الوقائع، نتيجة أفكار 

دخيلة مثل )التوقع(؛ وبالتالي يحدث منهم تأخير وتقدمي في سير تتالي وقائع احلادثة.

فرط النشاط العصبي احلركي: ج( 
النفسية،  بالصدمة  لدى األطفال املصابني  النشاط هنا متثله مجموعة من األعراض  فرط 

حيث يظهر لديهم فرط حركة، مع وجود نوبات من القلق، وردود أفعال سريعة، وارجتاف وحالة 

من االستنفار املستمر.

اضطرابات النوم: د( 
يتسبب األرق املوجود لدى األطفال، في ظهور حالة املقاومة املتمثلة في اإلبقاء على حالة 

االنتباه؛ وبالتالي منع حالة )االسترخاء( الالزمة للدخول في أول مراحل النوم، وهناك حاالت من 

االستيقاظ املتكرر من النوم؛ بسبب األحالم املزعجة، ويصحب ذلك خفقان في القلب وقلق شديد 

ر احللم املزعج. ق، دون تذكُّ وتعرُّ

اضطرابات يف الغذاء: ه( 
ميكن أن يحدث لألطفال املصابني بالصدمة النفسية، حالة من فقدان الشهية لألكل، أو وجود 

عملية اختيار لنوعية معينة ومحددة من األكل.

اضطرابات جسمية: و( 
من أهم تلك االضطرابات اجلسمية، شعور األطفال املصابني بالصدمة النفسية بالصداع، 

وألم في البطن، وخفقان في القلب، والقيء أحياًنا.

اضطرابات سيكوسوماتية: ز( 
توجد لدى األطفال املصابني بالصدمة النفسية أيًضا اضطرابات )نفس - جسمية(، مثل 

ري،  كَّ املعاناة من اضطرابات الهضم، وخلل في نشاط القلب، وسقوط الشعر، واإلكزميا، والسُّ

ْبو. والرَّ

ح(  اضطرابات تعليمية:
يفقد األطفال في معظم األحيان أي اهتمام مبتابعة العملية التعليمية؛ خاصًة أطفال املرحلة 

االبتدائية، وعدم الرغبة في الذهاب إلى املدرسة، ووجود حالة من التوتر النفسي واضطرابات في 

نواحي االنتباه واالستيعاب والتركيز واحلفظ.
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11- كما أنه ميكن هنا أيًضا حتديد أهم األعراض اخلاصة باضطراب ما بعد الصدمة حسب 

املراحل العمرية املختلفة لألطفال، على النحو التالي:

أ(   املرحلة العمرية من )5-2( سنوات:
نوبات بكاء  -

تكرار احلديث عن ما حدث  -

ضعف في قدرات الطفل املعتادة  -

ثورات غضب  -

العناد  -

اخلوف من الظالم أو الوحوش أو البقاء مبفرده.  -

ب(  املرحلة العمرية من )9-6( سنوات:
إنكار ما حدث  -

الشعور بالذنب ولوم الذات  -

اخلوف من إصابة أو موت أحد أفراد األسرة في املستقبل  -

اخلجل من املشاركة في األنشطة االجتماعية التي كان يحبها سابًقا  -

طلب املساعدة واملزيد من االهتمام باستمرار  -

تقلُّبات مزاجيَّة  -

ر زيادة في درجة التهيُّج والعدوانية واملشاجرات والتنمُّ  -

نوبات بكاء ُفجائية  -

وجود اضطرابات سيكوسوماتية مثل الشعور بالصداع أو آالم باملعدة   -

االنشغال بطرح أسئلة كثيرة مرتبطة باحلادث الصادم  -

وجود مشاكل مدرسية.  -

ج(  املرحلة العمرية من )12-9( سنة:
زيادة العدوانية والتهيُّج  -

كثرة البكاء  -
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مشاعر اخلجل واحلزن والعزلة  -

إنكار املشاعر وجتنُّب الكالم عن احلدث الصادم  -

لوم الذات  -

وجود اضطرابات في الشهية لألكل  -

وجود اضطرابات في النوم  -

تعبيرات مبالغ فيها لطلب املساعدة باستمرار  -

القلق والهلع على أفراد األسرة واملستقبل  -

ردود فعل سيكوسوماتية مثل الشعور بالصداع وآالم باملعدة  -

املعاناة من مشاكل في الذاكرة والتركيز  -

صعوبات مدرسيَّة قد تتمثل في عدم الرغبة للذهاب إلى املدرسة.  -

د(  املرحلة العمرية من )18-13( سنة:
محاولة االبتعاد باستمرار عن التعامل مع أفراد األسرة أو األصدقاء  -

سرعة الغضب  -

انعدام الثقة  -

الشعور بالندم  -

زيادة مشاعر االكتئاب  -

التهيُّج وتقلُّبات املزاج  -

األنانيَّة  -

السلوك اخلطر  -

اإلسهاب في التفكير  -

القلق مع كل ما يتعلق باملستقبل  -

انخفاض أو زيادة الشهية لألكل  -

انخفاض أو زيادة في مدة النوم  -

وجود صعوبات مدرسيَّة  -

وجود أفكار انتحاريَّة.  -
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12- املسار والتنبُّؤ واملآل باضطراب ما بعد الصدمة

هناك مدى متسع للمآل يعتمد على شدة وقوة احلدث الصدمي وما يسبقه من حالة انفعالية 

لدى الطفل، ففي احلاالت البسيطة )اخلفيفة(، تظلُّ األعراض مستمرًة ملدة عام أو عامني ثم يتم 

تالشيها.

أما احلاالت الشديدة فإنها متتد ملدى أطول، مع ظهور أعراض االكتئاب وامليول االنتحارية 

مبعدالت أكثر من األسوياء؛ ولذا فإن العالج مهم للوصول إلى مآٍل أفضل.

13- أهم املضاعفات التي ميكن أن ترتبط باضطراب َكْرب ما بعد الصدمة لدى األطفال:

باالضطراب  املصابني  األطفال  حاالت  وجود  مع  حدوثها  ُيحتمل  اضطرابات  عدة  هناك 

كالتالي: الصدمة  بعد  ما  لكرب  الشديد 

اضطراب التوتُّر احلاد  -

اضطراب التكيُّف  -

اضطرابات فصامية  -

ية اضطرابات الشخصية احلدِّ  -

اضطرابات األلم اجلسمية املجهولة  -

اضطرابات الشخصية املُعادية للمجتمع  -

اضطرابات األكل  -

م املرض توهُّ  -

رات إدمان املُخدِّ  -

اضطرابات العاطفة   -

هاب املكتوم )رعب اإلفصاح( عن األفكار واملشاعر في وصف احلادث الصدمي. الرُّ  -

رابعـًا: الرصد اإلكلينيكي للمخاطر التي يتعرض لها األطفال
يف مواجهة تداعيات جائحة كورونا

التوقعات اإلكلينيكية املستقبلية للحالة النفسية لألطفال أ( 
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لعلَّ كل ما مت عرضه وتوضيحه وحتديده تفصيلًيا في كل النقاط الثالث السابقة، يقدم لنا 

وبصورة علمية وموضوعية وإكلينيكية احلالة النفسية لدى األطفال، مبختلف طبيعتها وأشكالها 

وأنواعها ودرجاتها وتطوراتها وبحسب فئات أعمارهم، وجميع الظروف املختلفة األخرى التي 

حتيط بهم أو يعايشونها بصفة عامة.

راته وتوقعاته يقف عند حدِّ اآلثار النفسية السيئة واحملتمل وقوعها  وليت األمر بكل تصوُّ

د، سواء أكانت اإلصابة باملشكالت النفسية أم االضطرابات النفسية أم  وحدوثها بشكل شبه مؤكَّ

حتى األمراض النفسية والعقلية، وهذا هو ما سوف يتم تناوله في النقطة التالية.

اعتبارات وعوامل خطورة تزيد من تأزمي األزمة وتأثيراتها على األطفال ب( 
ع  املُتوقَّ والعقلية  النفسية  واألمراض  االضطرابات  أنواع  من  بالعديد  العلمي  التنبُّؤ  رغم 

حدوثها لألطفال؛ نتيجة تأثرهم بتداعيات وتوابع جائحة فيروس كورونا، فإن الوضع في مصر 

بصفة عامة له، يكتنفه العديد من االعتبارات اخلاصة والعديد من عوامل اخلطورة املوجودة؛ مما 

يزيد ويضاعف من املشاكل اخلطيرة والتأثيرات السلبية على أطفالنا في مصر.

ولعله في هذا املقام، ميكن إلقاء بعض الضوء على أهم تلك االعتبارات وعوامل اخلطورة 

املوجودة كما يلي:

كشفت اإلحصاءات الصادرة عن اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء عام )2019(   -1

أن عدد األطفال املصريني أقل من ِسنِّ )18( سنة قد بلغ )38.8( مليون طفل، حيث ميثلون بهذا 

العدد نسبة )40.1%( من إجمالي عدد السكان، وأن نسبة )33.98%( من عدد األطفال تقع في 

الفئة الُعمريَّة من )صفر-4( سنوات، ونسبة )51.5%( من عدد األطفال تقع في الفئة العمرية من 

)14-5( سنة، أما أقل نسبة من عدد األطفال وهي نسبة )14.52%( فتقع في الفئة العمرية من 

)17-15( سنة.

ويكفي في هذا املقام التركيز فقط على الشريحة الكبيرة جًدا من أعداد األطفال في املراحل 

الذين سوف  األطفال  أعداد ضخمة من  نفسه وجود  الوقت  في  يرشح  الصغيرة، مما  العمرية 

يواجهون اإلصابة باضطراب كرب ما بعد الصدمة، وما يرتبط به من اضطرابات أخرى سبق 

تناولها واإلشارة إليها.

أظهرت أيًضا اإلحصاءات الصادرة عن اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء فيما   -2
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من  العديد  من  تعاني  مخططة،  وغير  شرعية  غير  مناطق  أنها  مصر،  في  العشوائيَّات  يخص 

املشكالت، مثل الكثافة السكانية املرتفعة، وعدم كفاية البيئة التحتية، حيث تفتقر إلى اخلدمات 

واملرافق األساسية، التي قد متتنع اجلهات الرسمية عن توفيرها نظًرا لعدم قانونية هذه الوحدات، 

كما أنها تعاني أيًضا من ِضيق الشوارع وعدم وجود مساحات مفتوحة.

وبحسب اإلحصاءات فإن أكثر من )39%( من عدد السكان في مصر، يعيشون بالعشوائيات 

ى )مبدن الصفيح(، كما تبلغ نسبة مساحة املناطق  غير اآلمنة مثل )الُعَشش واألكواخ( أو ما ُيسمَّ

العشوائية غير اآلمنة )من الدرجة األولى( مبحافظَتي القاهرة واإلسماعيلية )40.7%( من إجمالي 

تنتشر في  العشوائية  املناطق  فإن  أيًضا  اآلمنة على مستوى اجلمهورية؛  غير  املناطق  مساحة 

)226( مدينة، حتتل فيها محافظة اإلسكندرية العدد األكبر من املدن، تليها في الترتيب محافظة 

القاهرة، ثم محافظة اجليزة، حيث متثل هذه احملافظات الثالث أكبر املناطق العشوائية في مصر.

الوقت  الطفولة في  النقطة... ما أوضاُع  الذي يطرح نفسه بشدة في هذه  التساؤل  ولعل 

كورونا؟ فيروس  أزمة  تداعيات  وطأة  أوضاعهم حتت  وما  املناطق؟،  هذه  الراهن ألطفال 

أشار مركز املعلومات واتخاذ القرار - التابع ملجلس الوزراء عام )2018(، إلى أن أزمة   -3

ومتفاقمة،  ومنتشرة  ظاهرة مستمرة  أصبحت متثل  في مصر،  الطالق  معدالت حاالت  ارتفاع 

حيث بلغت )212٫000( حالة طالق ذلك العام وأن مصر قد باتت األولى على مستوى العالم، 

إلى معدل وقوع حالة   )2017( إنها قد وصلت في عام  املركز، حتى  وفًقا إلحصاءات أجراها 

طالق كل دقيقتني ونصف الدقيقة، وأن عدد املطلقات أصبح ُيقدر بأكثر من )5.6( مليون ُمطلَّقة 

على يد مأذون رسمي؛ مما قد نتج عنه تشريد ما يقرب من )7( ماليني طفل، إضافًة إلى وقوع 

ُخلْع. )250٫000( حالة 

هذا، بخالف عشرات األلوف من القضايا األخرى املرفوعة حالًيا واملعروضة على القضاء 

للَبتِّ فيها )لطلب الطالق أو اخُللْع(.

وأيًضا عشرات األلوف من القضايا املعروضة على )محاكم األسرة( بسبب وجود مشكالت 

وخالفات أسرية.

وبحسب خبرتنا في مجال العيادات النفسية، فإن هناك نوًعا آخر من الطالق اخلفّي غير 

املُعلَن، هو ما ُيطلق عليه )الطالق العاطفي( أو الطالق النفسي أو املوت غير املعلن للزواج.

ويعتقد كثير من املتخصصني في مجاالت الطب النفسي وعلم النفس وعلم االجتماع ورجال 
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الدين، أن نسبة الطالق العاطفي )مرتفعة جًدا(، وأنها تتوغل في كل شرائح وطبقات املجتمع 

املصري، رغم عدم وجود أي إحصاءات رسمية عنه بسبب شدة حساسية هذا املوضوع.

بعضهما  عن  منفصلنَْي  الزوجان  فيها  يعيش  حالة  هو  احلال،  بطبيعة  العاطفي  والطالق 

رغم وجودهما في منزل واحد، ويعيشان في حالة انعزال عاطفي، وتسيطر عليهما مشاعر عدم 

الرغبة في البقاء مًعا، وُتصاب حياتهما الزوجية بالفتور والبرود وغياب احلب والرضا وعدم الثقة 

واألنانية ومتزق لغة احلوار والتواُصل، وتكثر احلواجز النفسية ويسود بينهما التعامل الرسمي 

الزواجي. والصمت 

ر العاطفي( التي حتدث بني الزوجني في مثل هذه احلاالت،  ومما ال شك فيه أن حالة )التصحُّ

جتعلهما يعيشان مًعا كغريبني، وتتسع الفجوة بينهما تدريجًيا، وتتولَّد لديهما مشاعر اإلحباط 

والكراهية واحلقد والندم والفراغ العاطفي والقلق والضغوط النفسية والشعور بالوحدة النفسية 

واالكتئاب واالضطرابات السيكوسوماتية.

فإنه  الطرفني،  بني  الزواج  انتهاء صالحية  إلى  يشير صراحًة  العاطفي  الطالق  كان  وملا 

ميثل في كثيٍر من األحيان احملطة قبل األخيرة في سلسلة احلياة الزوجية، قبل السير في اجتاه 

الوصول إلى احملطة األخيرة والنهائية وهي الطالق الفعلي.

وفي بعض األحيان، قد يستمر الطالق العاطفي بني الزوجني، ويتحمل كال الطرفني معاناته 

ومشاكله؛ من أجل احلفاظ على الشكل اخلارجي لألسرة ووسط األهل وفي املجتمع بوجٍه عام.

ومما جتدر اإلشارة إليه في هذا املقام: أن الطالق العاطفي ال تقلُّ آثاره السلبية عن الطالق 

رون، إال أن أكبر طرف خاسر، هم أبناء األسرة  الفعلي؛ ألن كل أفراد األسرة خاسرون وُمتضرِّ

الذين تتمزق زهرة طفولتهم وُتدمر وحُتطم نفسياتهم؛ نتيجة حالة التوتر والقلق واحلزن واالكتئاب 

إلى حدِّ  الوالدين، والتي قد تصل أحياًنا  العالقات بني  نهار؛ بسبب سوء  ليل  التي يعايشونها 

ر. ّب والشتم والضرب واملعايرة والتنمُّ اإلهانة والسَّ

ولعل املنظور النفسي اإلكلينيكي لهذه النقطة، يؤكد لنا أن فئة مثل هؤالء األطفال الضحايا 

املقهورين، الذين مروا بخبرات نفسية سيئة وعنيفة، سواء لألسر التي نتج عنها حاالت طالق 

فعلية أو حاالت اخُللْع أو احلاالت املعروضة على القضاء لطلب الطالق أو لطلب اخللع أو حاالت 

الهجر أو االنفصال أو الطالق العاطفي، قد عايشوا خبراٍت صادمة؛ وبالتالي يعانون من الكثير 

من املشكالت واالضطرابات واألمراض النفسية.
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كورونا  جائحة  بأزمة  مرتبطة  جديدة  صادمة  خلبرات  وتعرضهم  ومع  هنا  إذن  بالنا  فما 

العاملية.

متثل ظاهرة األطفال املُعرَّضني للخطر أو أطفال بال مأوى أو أطفال في ظروف صعبة أو   -4

)أطفال الشوارع(، واحدًة من أهم الظواهر االجتماعية السلبية التي تزداد معدالتها وانتشارها 

في مصر بشكٍل ملحوظ.

وأطفال الشوارع هم أحد صور التعرض لالنحراف والضياع، حيث يعانون من َوَهٍن في 

ومحاًل  مأوى  الشارع  من  ويتخذون  منتظمة،  بصفة  بأسرهم  يتصلون  وال  األسرية،  عالقاتهم 

إلقامتهم الدائمة أو شبه الدائمة، ومصدًرا ملعيشتهم، وينقصهم احلماية واإلشراف والتوجية من 

ِقبل أشخاص راشدين أو مؤسسات ترعاهم.

ومعظم هؤالء األطفال يعيشون ويعملون في الشارع، أو يعيشون في بيوت ولكنهم مجبرون 

على اخلروج للشوارع؛ لإلسهام في دخل العائلة القليل بأي طريقة ممكنة، إما من خالل تنظيف 

ل أو االنحراف في الِبَغاء. األحذية أو بيع الصحف أو نقل الُقمامة أو التسوُّ

اإلساءة  خلطر  معرضني  كونهم  املشاكل؛  من  للعديد  الشوارع  أطفال  ويتعرض  هذا، 

النوم والعيش في الشوارع، واالختباء حتت  ُيعدُّ اخلطر األكبر هو  واالستغالل والعنف، ولكن 

اجلسور أو املزاريب أو في محطات السكك احلديدية، وعلى الرغم من أنه قد ميتلك هؤالء األطفال 

والعصابات  رات  للُمخدِّ الرصيف، وكضحايا  على  املطاف  بهم  ينتهي  قد  فإنه  وظائف صغيرة، 

واملرض.

املشكالت  على  للتعرف  الشوارع،  أطفال  على  ُأجريت  التي  الطبية  البحوث  نتائج  وتدلنا 

يلي: ما  على  لديهم  السائدة  الصحية 

رة  نسبة )80%( منهم تعاني من مشكلة إدمان الُكلَّة - البنزين - الباجنو - حبوب ُمخدِّ  -

ة. - أدوية ُكحَّ

نسبة )70%( منهم تعاني من األمراض الصدرية.  -

نسبة )60%( منهم تعاني من مشكالت اجلروح القطعية والكسور.  -

نسبة )45%( منهم تعاني من األمراض الباطنة.  -

نسبة )40%( من البنات تعاني من مشكالت َفْقد الُعذريَّة.  -

نسبة )40%( منهم تعاني من مشكالت أمراض اللثة واألسنان.  -
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نسبة )35%( منهم تعاني من مشكالت أمراض في العيون.  -

وُيضاف إلى ذلك: أنه تنتشر بينهم أيًضا العديد من االضطرابات النفسية، مثل: سيطرة 

ك في اآلخرين، مشاعر االنعزالية والعدائية والعنف جتاه األسرة  س والتشكُّ مشاعر اخلوف والتوجُّ

وكل أفراد املجتمع، الشعور بالنبذ والكراهية من اآلخرين وخاصًة رجال الشرطة، انخفاض تقدير 

الذات، نقص الثبات والتجاوب االنفعالي، النظرة السلبية للحياة واملستقبل.

ولعله مما يزيد من خطورة هذه النقطة بالذات ومدى كارثيتها، هو اإلحصاءات اخلاصة بهذه 

الفئة من األطفال املعرضني للخطر، وأيًضا ضخامة أعداد األطفال صغار السن منهم.

حيث أشارت اإلحصاءات الصادرة عن املجلس العربي للطفولة والتنمية إلى أن أعداد هؤالء 

األطفال في مصر قد يبلغ )3( ماليني طفل، حيث تتمركز نسبة )50%( منهم في القاهرة الكبرى، 

ونسبة )30%( في محافظات الوجه البحري، ونسبة )20%( في محافظات الوجه القبلي.

رت توزيعات فئاتهم العمرية ونسبتها كما يلي: وُقدِّ

)9%( من األطفال أقل من سن )9( سنوات.  -

)39%( من األطفال من سن )13-7( سنة.  -

)43%( من األطفال من سن )15-14( سنة.  -

)9%( من األطفال من سن )15( سنة فأكثر.  -

وبعد هذا العرض املوجز عن أحوال أطفال الشوارع بصفة عامة واإلحصاءات اخلاصة بهم، 

تكون هناك عالمات استفهام كثيرة، منها: أين ومتى وكيف تواجه مثل هذه الفئة من األطفال 

والذين ُيطلق عليهم أساًسا )معرضني للخطر(، وإن كانوا في الواقع اخلاص بهم، هم يعايشون 

بالفعل الكثير من املخاطر واملهالك والكوارث... فكيف سيتعاملون إذن مع جائحة أزمة فـيروس 

كورونا اآلن؟؟؟

هناك شريحة أخرى كبيرة وعريضة من فئة األطفال الذين يعانون من اإلصابة باإلعاقات   -5

أو األمراض املزمنة، حيث تشير اإلحصاءات العاملية في مجال الطب، إلى أن األمراض املزمنة 

لدى األطفال تشتمل بصفة خاصة على تنوع واسع وكبير من مختلف األمراض، إضافًة إلى أن 

وبائيات تلك األمراض تختلف عن مثيالتها لدى الراشدين.

هذا، وتختلف نسبة تقديرات الدراسات الطبية الوبائية اخلاصة باألمراض لدى األطفال في 

كثيٍر من بلدان العالم، إال أنها ال تقلُّ عن نسبة )15%( في الدول املتقدمة كحدٍّ أدنى، وترتفع 



42
مجلة الطفولة والتنمية -ع 44 / 2022

لتصل إلى نسبة قرابة )40-35%( في الدول النامية، إضافًة إلى أن نسبة قرابة )10%( من عدد 

ة ومستمرة(. هؤالء األطفال املرضى يعانون من حاالت )حادَّ

ولقد اتفقت معظم املراجع الطبية على أن األمراض املزمنة لدى األطفال ميكن تصنيفها 

بصفة عامة إلى مجموعات رئيسة مختلفة، مثل أمراض السرطان وأمراض القلب ومرض الَبْول 

العصبية  واالضطرابات  الهضمي  اجلهاز  وأمراض  البولي  واجلهاز  الُكلَى  وأمراض  السكري 

وأمراض اجلهاز التنفسي وإعاقات ضعف السمع واضطرابات اإلعاقة البصرية واالضطرابات 

اتِويَّة. الذَّ واضطرابات  العقلي  والضعف  السيكاترية 

ومما جتدر اإلشارة إليه في هذا املقام: أن هناك خصائص شبه عامة ومشتركة بني جميع 

األمراض املزمنة لدى األطفال ميكن حتديدها فيما يلي:

معظم األمراض املزمنة لدى األطفال تستغرق أمًدا طوياًل؛ لدرجة أنها قد تستمر معهم   -

حياتهم. فترة  طوال 

يغُلب على كثير من األمراض املزمنة لدى األطفال كثرة األعراض وشدتها.  -

نسب حدوث وانتشار األمراض املزمنة الشائعة بني األطفال ليست بالقليلة، إذا ما وضعنا   -

في االعتبار مجموع نسب األمراض كلها مجتمعة مع بعضها.

نتيجة  وذلك  اخلطورة؛  من  كبيرٍة  بدرجٍة  األطفال  لدى  املزمنة  األمراض  وجود  يرتبط   -

لديهم. الشخصية  جوانب  كل  على  بدورها  تؤثر  والتي  حتدث،  التي  املضاعفات 

نسبة  ارتفاع  إلى  اخلطيرة  أو  احلادة  املزمنة  األمراض  ببعض  األطفال  إصابة  تؤدي   -

وفاتهم. احتماالت 

توجد هناك تكاليف باهظة تستلزمها حاالت األطفال املصابني بأمراض مزمنة؛ إلجراء   -

رات احلالة املََرضية باستمرار، وأيًضا تكاليف  التحاليل والفحوصات الطبية ومتابعة تطوُّ

العالج الدائمة، إضافًة إلى تكاليف رعايتهم ببعض املؤسسات اخلاصة؛ وكذلك تكاليف 

إجراء بعض العمليات اجلراحية أو األجهزة التعويضية أو املساعدة.

واألمراض  واالضطرابات  املشكالت  َكمَّ  إكلينيكًيا  نغفل  أن  نستطيع  ال  احلال  وبطبيعة   -

اء معاناتهم من اإلصابة بتلك األمراض املزمنة، ومنها:  النفسية التي قد يواجهونها من جرَّ

انخفاض مفهوم الذات، واملخاوف املََرضية، ووجود ميول انسحابية، والشعور باالنعزالية، 

وزيادة األعراض االكتئابية، والتقلُّبات املزاجية، والشعور بالوحدة النفسية، وارتفاع درجة 
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من  املعاناة  وكثرة  االنفعالي،  التجاوب  وضعف  والعجز،  باإلحباط  والشعور  العدوانية، 

الضغوط النفسية، والدخول في نوبات بكاء مستمر دون وجود سبب محدد، وانخفاض 

مستوى التحصيل الدراسي، ووجود مشكالت أسرية وأحياًنا محاوالت االنتحار.

وإذا كانت احلالة الصحية لفئة هؤالء األطفال املصابني باألمراض املزمنة وأيًضا احلالة   -

النفسية على هذه الدرجة من السوء واملعاناة والضعف... فكيف لهم إًذا أن يتعاملوا مع 

تداعيات أزمة ڤيروس كورونا العاملية.

لعل النقطة أو االعتبار السادس واألخير من عوامل اخلطورة التي تزيد من استفحال   -6

لكل  الشامل  العام  املنظور  أنها متثل  األطفال،  على  وتداعياتها  كورونا  أزمة  جائحة  وتضخيم 

معها. التعامل  وكيفية  تناولها(  التي سبق  )عوامل اخلطورة اخلمسة  االعتبارات 

ًما باإلحصاءات  فنحن وبكل دقة، قد تناولنا بكل موضوعية عرًضا واضًحا ومحدًدا ومدعَّ

الدقيقة. واألرقام 

وغنيٌّ عن البيان التوضيح أكثر مما سبق تناوله.

فهناك:

ضخامة ألعداد األطفال الرهيب املُتوقَّع إصابتهم باضطرابات كرب ما بعد الصدمة في   -

األطفال. ملجتمع  األصلية  األعداد  ضوء 

ية ألطفال املناطق العشوائية مع كثرة أعدادهم ومشكالتهم. وهناك أيًضا أوضاع ُمتردِّ  -

ويوجد كذلك أعداد غفيرة من األطفال ضحايا حاالت الطالق واخُللْع ومعاناتهم النفسية   -

الشديدة.

وهناك ظاهرة أطفال الشوارع وما يحيط بهم من مخاطر ومهالك، مع ازدياد أعدادهم.  -

واملصابني  املعاقني  األطفال  أعداد  املتفاقمة من  العريضة  الشريحة  تلك  إلى جانب  هذا   -

مختلفة. ونفسية  صحية  مشكالت  من  بها  يرتبط  وما  املزمنة،  باألمراض 

الكارثة احلقيقية والكارثة اإلنسانية وكارثة الكوارث في ِخضمِّ وغمار تلك العوامل واملتغيرات 

النفسية السيئة على نفوس األطفال وسلوكهم وشخصياتهم وتوافقهم، أنها ُتواَجه بنقص هائل في 

مراكز الدعم النفسي واالجتماعي، واألكثر كارثية وخطورة أنه يوجد أيًضا نقص حاد في فَرق 

الدعم النفسي واالجتماعي املؤهلني واملتخصصني من األطباء النفسيني واإلخصائيني النفسيني 

واإلخصائيني االجتماعيني؛ للتعامل مع هذه األعداد الغفيرة املضطربة أساًسا من األطفال ومع 
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نوعية هذه االضطرابات بالذات.

جائحة  تداعيات  مع  لألطفال  النفسية  احلاالت  مع  التعامل  استراتيـچـيات  ج(  
كورونا:

رغم أن كابوس فيروس كورونا ال يزال يلوح للعالم أجمع مبدى هيمنته وترويعه وتهديده لكل 

األنفس البشرية، ورحيله لفترة وجيزة من بعض الدول، ثم مهاجمتها مرة أخرى بصورة أكثر 

تفشًيا سواء من زيادة أعداد املصابني بالفيروس أو من حيث زيادة أعداد الوفيات اليومي وعلى 

مدار الساعة.

وهنا، أصبح هذا املارد العنيد، والذي ميثل في حقيقة األمر فيروس ضعيًفا جًدا وال ُيرى 

بالعني املجردة، بل ويتم القضاء عليه برغوة صابون أو نقطة كحول.

ومع هذا، فإن هذا الفيروس متحور ومتغير ومتطور باستمرار؛ لدرجٍة جعلت كل أكبر أطباء 

العالم وكل املراكز البحثية العلمية الطبية املتخصصة في كل أنحاء العالم، تقف عاجزًة أمامه 

ومكتوفة األيدي إلنتاج أي عقار يستطيع أن يتغلب عليه أو يدمره وهو داخل جسم اإلنسان بعد 

إصابته.

صنا واملجال الذي نعمل فيه، وأيًضا من خالل العمل  إال أننا في هذا املقام: ومن خالل تخصُّ

الدائم واملستمر في العيادات النفسية اخلاصة باألطفال واملراهقني، وفي ضوء خبرتنا الكبيرة 

في مجال العمل اإلكلينيكي بصفة عامة، ندرك متاًما مدى التأثيرات النفسية ملثل هذه اجلائحة 

العاملية.

املَِعيش،  احلالي  الوقت  في  سواء  لألطفال،  النفسية  احلالة  على  األزمة،  هذه  تسببه  وما 

األثر واملدى، وعليه فسوف نعرض  آثار نفسية طويلة  انتهاء األزمة من  بعد  وأيًضا مرحلة ما 

هنا الستراتيـچـيات املواجهة على ُكلٍّ من مستوى الدولة بأجهزتها املعنية واملتخصصة ومستوى 

األسرة. ومستوى  اإلكلينيكي  التعامل 

بالنسبة إلى استراتيـچيات املواجهة على مستوى الدولة وأجهزتها املعنية واملتخصصة:

واستفادًة من علم إدارة األزمات والكوارث وكيفية إدارتها ومواجهتها، والتخطيط للتحكم 

في األحداث املفاجئة واملتفاقمة، والتعامل معها وتصنيفها والتصدي املمنهج آلثارها ونتائجها، 

وحتجيمها  عليها  والسيطرة  تصاعدها  لوقف  الطارئة،  األحداث  مع  الفوري  التعامل  وأيًضا 

مات وعوامل تعاظمها، ومن أي روافد أخرى جديدة قد حتققها أثناء قوة اندفاعها. وإضعاف ُمقوِّ
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وفي ضوء ذلك: وبناًء على توقعاتنا اإلكلينيكية املستقبلية، فإنه يتحتَّم اآلن علينا ضرورة 

وضع استراتيـچية للتخطيط والتصدي ملجابهة األزمات والكوارث النفسية التي تفرضها علينا 

معرفتنا اإلكلينيكية بآثار جائحة أزمة كورونا على احلاالت النفسية لألطفال، وذلك للتقليل قدر 

اإلمكان من هذه اآلثار فيما قبل حدوث األزمة وفي وقتها.

وهنا، فإنه ميكن حتديد استراتيـچيات التعامل مع احلاالت النفسية لألطفال في مواجهة 

ة إلدارة األزمة تتضمن ضرورة  تداعيات أزمة جائحة كورونا من اآلن وفوًرا، من خالل حتديد ُخطَّ

حتقيق املهام واإلجراءات واآلليَّات التي تتمثل فيما يلي:

طبيعتها  كانت  مهما  أزمة  أي  إدارة  حُلسن  احتمالي  بشكل  مختلفة  سيناريوهات  إعداد   -1

وأبعادها. وأشكالها  وصورها 

العمل على إعداد وتدريب الكوادر املتخصصة املؤهلة لفَرق ومراكز الدعم النفسي واالجتماعي،   -2

من أطباء نفسيني وإخصائيني نفسيني وإخصائيني اجتماعيني وممرضني نفسيني ومبرمجي 

غرف العمليات وإدارتها.

حتقيق جميع اإلجراءات الوقائية املمكنة واملناسبة حتى ال حتدث األزمة.  -3

املَعنيَّة واملتخصصة، ورفع درجة جاهزيتها واستعداداتها بشكل  والهيئات  تزويد اجلهات   -4

لألزمة. احملتملة  السيناريوهات  كل  مع  كامل 

تطوير جميع آليَّات الرصد واإلنذار املبكر، فيما يخص إدارة هذه األزمة.  -5

جتهيز غرفة عمليات مركزية، وغرف أخرى فرعية لها في جميع احملافظات، مزودة بأحدث   -6

األزمة. إلدارة  والتقنيات  األجهزة 

العمل على نشر الوعي الثقافي بهذه األزمة، وعقد ورش العمل من أجل التدريب لالرتقاء   -7

األزمة. تلك  إدارة  مع  التعامل  مبستوى 

متابعة التطورات التي تستجدُّ على الساحة باستمرار، وتقييمها وحتديد اإلجراءات املطلوبة   -8

واملُناِسبة للتعامل معها من خالل غرف العمليات.

مراعاة تكثيف خدمات الرعاية النفسية للفئات اخلاصة ذوي الظروف الصعبة واملتدهورة   -9

واحلرجة التي سبقت اإلشارة إليها؛ ألنهم يحتاجون إلى تلك اخلدمات بالذات بصفة خاصة 

ة. وُملحَّ

10- البدء فوًرا في تكوين قاعدة كبيرة من املتطوعني في مجال الطوارئ واألزمات والكوارث، 
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دعم  في  منهم  لالستفادة  املناسب  اإلعداد  وإعدادهم  وتدريبهم  عية  التطوُّ الكوادر  وتأهيل 

ومساندة جهود االستجابة في حاالت الطوارئ، واالحتياج الشديد ملساعدتهم خاصًة في 

النفسية، وكما سبق وأوضحنا. املتوقع إصابتهم باالضطرابات  ضوء ضخامة أعداد األطفال 

الوطني األخالقي اإلنساني في  11- قيام وسائل اإلعالم وأجهزتها اإلعالمية املختلفة بدورها 

مواجهة األزمة مبراحلها املختلفة، سواء قبل وقوعها أو أثناء حدوثها أو بعد االنتهاء منها.

12- ضرورة عقد دورات توعوية تثقيفية لآلباء واألمهات؛ سواء في مراكز األحياء أو النوادي أو 

اجلمعيات األهلية، وفي املساجد والكنائس يقوم بها فريق من املتخصصني بالطرق واألساليب 

باالضطرابات  اإلصابة  من  ووقايتهم  لطمأنتهم  العاديني؛  األطفال  مع  للتعامل  املناسبة 

النفسية قدر اإلمكان، وأيًضا كيفية التعامل النفسي السليم مع األطفال في حاالت اإلصابة 

باضطراب ما بعد الصدمة، كعملية مساعدة للدعم واملساندة النفسية واالجتماعية مبعاونة 

فريق الدعم النفسي املتخصص.

واالجتماعية  النفسية  واملساندة  الدعم  لتقدمي خدمات  عدة خطوط ساخنة  توفير  13- ضرورة 

املتخصص. النفسي  الدعم  فريق  مبعاونة 

14- ضرورة البدء فوًرا في إعداد وجتهيز املئات من العيادات النفسية لألطفال، وبكل األحياء 

ع  املُتوقَّ األطفال  من  الرهيبة  األعداد  مع  للتعامل  استعداًدا  واحملافظات؛  واملراكز  واملدن 

النفسية. باالضطرابات  اإلصابة  من  معاناتهم 

15- ضرورة إمداد وزارة الصحة إلدارات الصحة النفسية املدرسية باألطقم والكوادر املتخصصة 

املؤهلة واملدربة؛ للمساهمة قدر اإلمكان في مجابهة األزمة.

للمؤسسات اخلاصة  النفسي واالجتماعي  الدعم  أطقم  كافية من  فَرق  16- ضرورة تخصيص 

األحداث. ومؤسسات  االجتماعية  الرعاية  ومؤسسات  األيتام  باألطفال 

بالنسبة الستراتيـچيات املواجهة على مستوى التعامل اإلكلينيكي:
بعد  ما  اضطراب  لعالج  األساسي  الشرط  أن  اإلكلينيكي،  املجال  في  عليه  املتعارف  من 

الصدمة، هو أن تكون الصدمة قد حدثت في املاضي، حيث أنه ليس من املمكن إجراء العالج من 

اضطرابات الصدمة وال يزال الطفل في حالة الصدمة.

الة في أيٍّ من األزمنة التي تلي التعرض للصدمة،  وعموًما، فإن أنواع العالج النفسي كافًة فعَّ

غير أن اإلخصائي النفسي اإلكلينيكي املاهر املُتمرِّس هو الذي يستطيع أن يحدد بكفاءة أي نوع 
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من العالج النفسي ُيجدي وُيفيد مع طفل معني، في ضوء ِسنِّه ودرجة وعيه وفهمه وأيًضا درجة 

ة االضطراب الذي يعاني منه. حدَّ

وميكن اإلشارة إلى أهم أنواع العالج النفسي التي ميكن استخدامها مع األطفال في حالة 

إصابتهم باضطراب كرب ما بعد الصدمة كما يلي:

1-  العالج النفسي الداعم مع إعادة التكيُّف.

2-  العالج باالسترخاء.

3-  العالج النفسي األسري واالجتماعي.

4-  العالج السلوكي.

5-  العالج املعرفي.

6-  العالج النفسي العصبي.

7-  العالج التخيُّلي.

8-  العالج باللعب.

9-  العالج باملوسيقى.

10- العالج بالفن.

11- العالج اجلماعي.

وهناك بطبيعة احلال مساحة من اخلبرة واملهارة اإلكلينيكية لإلخصائي النفسي اإلكلينيكي 

في استخدام أكثر من تكنيك عالجي في وقت واحد، أو استخدام تكنيك معني ثم استخدام تكنيك 

ل ومساعد، املهم هو مدى وكيفية تقدمي اخلدمة النفسية اإلكلينيكية املناسبة واألفضل  آخر ُمكمِّ

بالنسبة للطفل املقصود.

وجتُدر اإلشارة في هذا املقام: إلى أن بعض حاالت األطفال املصابني باضطراب كرب ما 

بعد الصدمة قد يحتاجون إلى بعض األدوية الطبية كعامل مساعد في تخفيف آثار الصدمات 

ر ذلك هو الطبيب املختص فقط وال غيره. النفسية، ولكن الذي يقدِّ

بالنسبة الستراتيـچيات املواجهة على مستوى األسرة:
االجتماعية  املؤسسة  هي  وأبًدا  دائًما  تظل  وسوف  تزال  وال  كانت  األسرة  كون  بحكم 

األساسية والوحيدة التي ُيعهد إليها برعاية وتربية وتنشئة األطفال، حيث ينشئون فيها وينعمون 

بتلبية وحتقيق جميع احتياجاتهم وإشباعاتهم التي يحتاجون إليها، من حب وتقبُّل واهتمام وتقدير 



48
مجلة الطفولة والتنمية -ع 44 / 2022

وتشجيع وحنان ومشاعر األمن النفسي واالنتماء، وال توجد أي مؤسسة اجتماعية أخرى مهما 

عال شأنها أو درجة جودتها أن تفي وتضاهي قيمة أو دور أو وظيفة أو أهمية األسرة بالنسبة 

إلى األطفال.

ومن هنا، فإن أي خدمة أو مساعدة أو رعاية أو دعم ُيقدم لألطفال، أو حتى أي نوع من 

أنواع العالج أو اإلرشاد النفسي أًيا كان نوعه أو طبيعته، ال يتحقق له النجاح أو الفاعلية املطلوبة 

إذا لم تتعاون فيه األسرة باملشاركة واملساعدة.

مشاركة  وأهمية  وقيمة  مدى جدوى  بجالء  لنا  يتضح  فإنه  بيانه،  ما سبق  على  وتأسيًسا 

عامة. بصفة  األطفال  ومساندة  لدعم  وضعها  يتم  استراتـيـچية  أي  في  األسرة 

وميكن بدايًة في هذا املقام: حتديد الدور احليوي الفاعل واألساسي واجلوهري لألسرة في 

دعم ومساندة األطفال األسوياء والعاديني في الفترة احلالية )وهو ما ميثل اجلانب الوقائي(، في 

التقليل قدر اإلمكان من وقوع األبناء ضحايا الضطراب كرب ما بعد الصدمة، وذلك على النحو 

التالي:

ث مع األطفال عن الذكريات اجلميلة التي يحبونها. يجب التحدُّ  -1

االستماع بإنصات لكل أسئلة األطفال واستفهاماتهم ومخاوفهم بصدر رحب، وإجابتهم   -2

باألمن واألمان. الشعور  وإدراكهم ومتنحهم  تناسب فهمهم  مبعلومات 

لون قراءتها وُمحبَّبة إليهم. توفير القصص أو املجالت أو الكتب التي يفضِّ  -3

إعطاؤهم فرصة ممارسة بعض األنشطة والهوايات التي يفضلونها داخل املنزل.  -4

مراعاة ممارستهم ألي أنشطة رياضية محببة إليهم بصورة يومية.  -5

بات  املُكعَّ  - الَباِزل   - الصلصال   - واللزق  )القص  مثل  الفنية،  اخلامات  بعض  توفير   -6

األلوان(.  - الرسم  أوراق   - البالستيكية 

محاولة التحكم قدر اإلمكان في أي موقف أو أحداث تثير لدى األطفال مشاعر القلق أو   -7

امللل أو احلزن أو اخلوف.

مراعاة عدم احلديث عن األخبار السيئة املرتبطة باألهل واألقارب واألصدقاء واجليران   -8

األطفال. أمام 

مراعاة عدم االنفعال عليهم أو عقابهم أو لومهم وتوبيخهم، ومحاولة تصحيح أي خطأ   -9

وتسامح. ومرونة  صدر  بَسَعة  عنهم  يصدر 
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الذين  األقارب  أو  األصدقاء  مع  املختلفة  الوسائل  عبر  بالتواُصل  لهم  السماح  مراعاة   -10

معهم. ث  بالتحدُّ يسعدون 

تشجيع األطفال على اإلنتاج الفني أو اإلبداعي أو األدبي بشتى صور التحفيز واملكافآت   -11

واملدح والثناء؛ إلدخال السرور والشعور بالنجاح واإلجناز إلى نفوسهم.

تشجيعهم على االنتظام في أداء الفرائض الدينية؛ ملا لها من دعم نفسي وروحي وإمياني   -12

عميق على نفوسهم.

أما عن استراتيـچيات املواجهة لألسرة يف حالة وجود أحد األبناء يعاني من اإلصابة 
باضطراب كرب ما بعد الصدمة، فإنه ميكن حتديدها فيما يلي:

الستخدامها  إليها؛  اإلشارة  متت  التي  السابقة  النقاط  جميع  ومراعاة  اتِّباع  1-  ضرورة 

املََرضيَّة. األثناء  هذه  في  عالجي(  )كجانب 

التركيز على تناول وتداول أي أخبار سعيدة أو سارة أو مفرحة بالنسبة إلى الطفل، وعلى   -2

أي مستوى سواء الشخصي أو العائلي أو مستوى األصدقاء واجليران.

التركيز على ممارسة الهوايات واألنشطة الفنية احملببة للطفل بصفة خاصة.  -3

أريحية  بكل  والتعبير  بداخله  ما  املختلفة إلخراج  والسبل  الوسائل  بكل  الطفل  مساعدة   -4

وتقبُّل لكل مشاعر اخلوف والقلق والتوتر واحلزن، والتي تشغل باله وتؤثر على نفسيته 

وتصرفاته.

مساعدة الطفل على أن ميارس بعض أنشطته اليومية الروتينية إلبعاده عن الدخول في   -5

االضطراب. أو  املرض  دائرة 

محاولة إسعاد الطفل ومتتعه مبزاولة أو ممارسة أي لعبة أو نشاط جديد يشغله عن ذاته،   -6

وُيخرجه من همومه.

باالضطراب؛  اخلاصة  العالجية  اإلجراءات  من  مهمة  معلومات  أي  إخفاء  محاولة  عدم   -7

تام. بهدوء  يتقبَّلها  أو  يفهمها  أن  دون  عليه  معلومات  أي  فرض  عدم  وكذلك 

عدم  مع  بسيطة،  بابتسامة  الشديدة  انفعاالته  ومقابلة  باستمرار،  الطفل  طمأنة  محاولة   -8

احملاسبة. أو  ِللَّوم  تعرضه 

مراعاة عدم تعرض الطفل أليِّ نوٍع مهما كان بسيًطا من العقاب النفسي أو اجلسمي أو   -9

حتى من مجرد اإلمياءات أو التكشير.
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10-  االبتعاد قدر اإلمكان عن سماع الطفل ألي أخبار سيئة أو مقلقة أو مخيفة أو غير سارة.

وبعد أن مت االنتهاء من عرض االستراتـيـچيات املواجهة على مستوى األسرة، نود أن نلفت 

األنظار إلى أنه قد مت عرض االستراتـيـچيات الثالث اخلاصة باملواجهة لُكلٍّ من الدولة بأجهزتها 

ل اإلكلينيكي واألسرة، ُكلٌّ مستقلٌّ عن اآلخر أثناء العرض، إال أننا نوجه االنتباه  املَعنيَّة والتدخُّ

إلى أن منظومة استراتـيـچية املواجهة الشاملة املتكاملة حتتم أن تسير االستراتيجيات الثالث 

في خطٍّ واحٍد مترابط ومتفاعل، حتى حتقق هذه االستراتـيـچية هدفها األساسي واألسَمى، وهو 

الصحة النفسية لكل أطفالنا في مصر.
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تمكني الطفل العربي ملهارات القرن 
الحادي والعشرين

أ.د. شـبل بـدران  *

أمٍة ال ُيحكم  أبنائي األربعة الصغار سيعيشون يوًما يف  ُحْلم بأن  )).. لديَّ 
ملكنون طباعهم.(( ولكن  بشرتهم،  للون  وفًقا  عليهم  فيها 

)مارتن لوثر كينج الصغير(

)).. إذا أردنا أن ُننشئ سالًما دائًما علينا أن نبدأ باألطفال.((
)املهامتا غاندي(

)).. نحن نحمل املستقبل يف أيدينا، مًعا، يجب أن نتأكد من أن أحفادنا لن 
يكون عليهم أن يتساءلوا ملاذا أخفقنا يف القيام بالشيء الصحيح، وجعلناهم 

يتحملون العواقب..((
)بان كي مون 2007(

                               األمني العام لألمم املتحدة
 

بـدًل من املقدمة:
الت  يعيش عاملنا املعاصر - عالم القرن احلادي والعشرين، األلفية الثالثة - العديد من التحوُّ

والتغيُّرات على الصعيد االقتصادي واالجتماعي والسياسي والثقافي والتربوي، ويأتي على رأس 

* أستاذ علم اجتماع التربية - عميد كلية التربية ـ جامعة اإلسكندرية األسبق - مصر.
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السريع  بالتغير  يتسم  عصر  وهو  التكنولوچـيا،  وثورة  واملعلومات،  املعرفة  ثورة  الت  التحوُّ تلك 

وُبوت  واملتلحق في أنظمة املعلومات واملعرفة، هذا فضًل عن الثورة الصناعية الرابعة، ثورة الرُّ

البيانات  واحَلْوَسبة السحابية وحتليل  الذكية  والذكاء االصطناعي واالتصاالت  واحلاسب اآللي 

الكبيرة.

جعل  مما  املستدامة؛  التنمية  حول  دعوات  والعشرين  احلادي  القرن  مطلع  مع  وتتنامى 

العديد من دول العالم ومنظماته الدولية تضع عقوًدا لتلك التنمية املستدامة، وفي مجتمعنا مت 

وضع استراتيـچـية التنمية املستدامة 2030 والتي تضمنت على رأس أولوياتها التعليم واملعرفة 

الثورات وحتقق  التعليم لكي تتواكب مع تلك  ُنُظم  واالبتكار، ولقد أدى ذلك إلى ضرورة تغيير 

واإلفريقي. العربي  عاملنا  في  املستدامة  التنمية  أهداف 

والورقة احلالية سوف تنصرف بشكٍل رئيٍس حول ثورة املعرفة واالتصاالت، الثورة الصناعية 

الرابعة وما تتطلبه من ُمنجَزات من النظام التعليمي؛ وكذلك متطلبات التنمية املستدامة، واملهارات 

الواجب توافرها في أطفال اليوم، وشباب الغد وقاداته.

أواًل: معالم الطفولة في القرن احلادي والعشرين.
ثانًيا: ُمتطلَّبات التنمية املستدامة.

ثالًثا: مهارات القرن احلادي والعشرين.

أوًل: معالم الطفولة يف القرن الحادي والعشرين
يتسم القرن احلادي والعشرون بازدياد االهتمام مبرحلة الطفولة املبكرة، فوفًقا الجتماع 

التعليم الذي ُعقد في نيودلهي عام 1993 ملراجعة مقررات مؤمتر )جومتني / تايلند عام 1990(. 

إن التعليم ُيسهم في تطوير عقلية األطفال في أعوام عمرهم املبكرة، ويرفع مستوى استعدادهم 

املدرسي وقدراتهم لتلقِّي املزيد من التعليم والتعلُّم في املستقبل.

وفي املؤمتر العاملي للتعليم الذي ُعقد في داكار - السنغال في أبريل 2000، ُأعطيت أولوية 

اليات هذا املؤمتر بالسعي  كبيرة لتطوير التعليم والتعلُّم في مرحلة الطفولة املبكرة، والتزمت فعَّ

دولًيا لتوسيع وحتسني الرعاية والتربية في هذه املرحلة وبخاصة لصالح األطفال األشد حرماًنا، 

ة من التعليم  علًما بأن هناك خبرات وأمثلة متعددة تؤيد هذا االجتاه، وتؤكد أن حتى أشُهر عدَّ

املبكر للطفل حتفز قدراته وتعزز الفائدة التي تعود عليه من التعليم االبتدائي بشكٍل كبير، وهذا 
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من  بهم  وتسرُّ رسوبهم  معدالت  انخفاض  شكل  في  أيًضا  ينعكس  لألطفال  املُسبَّق  االستعداد 

الدراسة في املراحل اللحقة )1(.

علوة على أهمية تلك املرحلة في حياة الطفل، فهي توفر له أول اتصال بالنظام التعليمي 

املهارات  إكسابه  عن  فضًل  واحلساب،  والكتابة  القراءة  لتعلُّم  لية  األوَّ اأُلسس  بعض  وإكسابه 

فيه. يعيش  الذي  العصر  ات  ُمستجدَّ مع  والتعامل  للتعاطي  اللزمة  الضرورية 

ولقد تبلورت جهود املؤسسات الدولية العاملية بشأن االهتمام بالطفولة حينما أصدرت األمم 

نت هذه الوثيقة عشرة مبادئ احتوت  املتحدة وثيقة "إعلن حقوق الطفل" في عام 1959، ولقد تضمَّ

على عدٍد من احلقوق الرئيسة في التعليم والتربية وحق احلماية من كل أنواع االستغلل أو عدم 

لة في األمم املتحدة من إعداد وثيقة  التميز. ولقد أسفرت هذه اجلهود عن انتهاء اللجنة املُشكَّ

حقوق الطفل في ديسمبر عام 1988، ومتت املوافقة عليها من اجلمعية العامة لألمم املتحدة في 

ديسمبر 1989، ولقد وافقت غالبية الدول العربية على وثيقة اإلعلن العاملي حلقوق الطفل في 

دميسبر 1990، وأعلنت التزامها بكل ما جاء بهذه الوثيقة القانونية من بنود سواء أكانت مرتبطة 

بحق الطفل في توفير احلماية اللزمة، وحق تكوين ُهويَّة الطفل وحق الطفل في تأمني وجوده 

بني أبويه، وحق الطفل في حرية التعبير والتفكير وإبداء الرأي، وحقه في توفير احلماية والرعاية 

اليومية الوالدية، وحق الطفل في أن تكرِّس الدولة جهودها لتلبية احتياجاته وتوفير مستوى مقبول 

من احلياة املعيشية له، وحقه في التعليم والتمتع بالراحة واللعب وقضاء وقت الفراغ، وحق الطفل 

في حماية الدولة له من االستغلل االقتصادي أو اجلنسي، وحقه في توفير الدولة وسائل املمارسة 

املمكنة له كافة )2(.

دت العديَد  كما أن اليونسكو في تقريرها العاملي لرصد "التعليم للجميع بحلول عام 2015" أكَّ

من األهداف لرعاية الطفولة املبكرة وحتقيق التعليم للجميع، وجاء في املادة األولى: تأمني حاجات 

من   - راشًدا  أم  يافًعا  أم  أكان طفًل  ينبغي متكني كل شخص - سواء   - األساسية:  التعلُّم 

حق اإلفادة من الفرص التربوية املصممة على نحٍو يلبي حاجاته األساسية للتعلم. وتشمل هذه 

احلاجات ُكًل من وسائل التعليم األساسية )مثل القراءة والكتابة والتعبير الشفهي واحلساب وحل 

املشكلت(، واملضامني األساسية للتعلم )كاملعرفة واملهارات والقَيم واالجتاهات( التي يحتاجها 

البشر من أجل البقاء؛ ولتنمية قدراتهم كافًة وللعيش والعمل بكرامة وللمساهمة مساهمة فعالة 

في عملية التنمية ولتحسني نوعية حياتهم وإلتخاذ قرارات مستنيرة وملواصلة التعليم، ويختلف 
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محالة  ال  وتتغيران  والثقافات  البلدان  باختلف  تلبيتها  وكيفية  األساسية  التعلَّم  حاجات  نطاق 

مبرور الزمن)3(.

التغطية الشاملة  للعام 2011/2010 أن معدل  د تقرير املعرفة العربي  أكَّ وفي عام 2010، 

أنحاء  النظامية في جميع  الطفولة  0 - 6 سنوات في مراكز رعاية  العمرية  الفئة  لألطفال من 

املنطقة العربية نحو 19% مقارنًة باملعدل العاملي البالغ 41%، وال شك أن النسبة املئوية املرتفعة 

ل عبًئا كبيًرا تعجز أمامه معظم الدول العربية عن استيعاب األعداد الضخمة من  لألطفال تشكِّ

األطفال ضمن برامج رعاية الطفولة والتعليم املبكر، وِزْد على ذلك ارتفاع ِنَسب سكان األرياف 

مبا يحدُّ من قدرة هذه البرامج من الوصول إلى أطفال هؤالء السكان.

وتتفاوت معدالت االلتحاق لألطفال ببرامج التعليم قبل املدرسي )برامج رياض األطفال من 

6 - 4 سنوات( بني بلد عربي وآخر، فهذه النسبة ترتفع في الكويت واإلمارات العربية، لتقارب 

الدول  تلك املعدالت في معظم  الوقت ذاته، تنخفض  املتقدمة. وفي  الدول  مستوياتها في بعض 

العربية األخرى إلى ما دون املتوسط العاملي؛ خصوًصا دولة چيبوتي والعراق وليبيا وموريتانيا 

والسعودية وسوريا واليمن)4(.

يعاني العديد من أطفال وطننا العربي احلرمان من فرصة االلتحاق بالتعليم قبل املدرسي 

ل خطًرا على مستقبلهم ومستقبل األمة العربية ذاتها، وعدم قدرتها  )رياض األطفال(؛ مما يشكِّ

على متكني هؤالء األطفال من مهارات القرن احلادي والعشرين، ولقد أشارت تقارير اليونسكو 

دت أن: إلى أن العديد من البحوث والدراسات عن النمو في مرحلة الطفولة املبكرة قد أكَّ

ُتعد أولى ِسِني احلياة مرحلة أساسية في منو ذكاء وتكوين الشخصية والسلوك.  -

ن التعلُّم والنمو في  أن برامج الرعاية والتنمية في مرحلة الطفولة املبكرة ميكنها أن حتسِّ  -

املرحلة. هذه 

أن تأثير هذه البرامج على األطفال املنتمني إلى أوساط اجتماعية محرومة يكون أكبر على   -

األرجح من تأثيرها على األطفال األوفر حًظا.

البرامج اجليدة هي التي تراعي االختلفات في البيئات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية   -

التي يعيش فيها الطفل)5(.

ومن املُلَحظ أن اجلهود الدولية تنصرف إلى االهتمام بالطفولة بوصفها املدخل احلقيقي 

رأس  على  وضعت  والتي  املستدامة،  التنمية  أهداف  وحتقيق  املتكاملة  الشخصية  منو  لتحقيق 
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أولوياتها االهتمام باإلبداع واالبتكار الذي ال يكون إال من خلل االستثمار في الطفولة املبكرة؛ 

لذلك تهدف رعاية الطفولة املبكرة إلى التركيز على استثمار السنوات األولى من عمر األطفال، 

وتدل دراسات عديدة على أن التعليم املبكر ميهد للتعليم في مراحله كافة. وأن األطفال الذين 

يتمتعون بالتعليم املبكر سيصلون إلى مستويات لن يصل إليها من ُحرم منه. وأن السنوات الست 

ل أساس التقدم كله في بقية العمر. والتعليم اجليد في مرحلة الطفولة املبكرة  الذهبية للطفل تشكِّ

عملًيا  تدريًبا  ويشمل  واملهارات،  املعارف  بني  ق  وُينسِّ القدرات،  ي  ُينمِّ متكامل،  كلي  تعليم  هو 

وحتفيًزا، واستكشاًفا وتفاعًل، والتعليم املبكر له مردود اقتصادي عالي على الفرد واملجتمع.

جدول )1(
يبني العائد النقدي املرتفع ملشروعات تنمية الطفولة املبكرة مقارنة ببعض املشروعات اخلدمية 

والزراعية والصناعية، وفًقا لدراسة املعهد الدولي للتنمية)6(

املشروع
العائد النقدي
على كل دوالر

1 مشروع الري في الفلبِّني

2 مشروع تربية مواٍش في أورجواي

3 مشروع كوندا اإلسمنت أستونيا

4 مشروع تنمية الطفولة املبكرة ببوليـڤـيا

5 مشروع تنمية الطفولة املبكرة بالفلبني

6 مشروع تنمية الطفولة املبكرة في إفريقيا

1.48

1.59

2.27

3.06

3.00

7.16

من هنا فإن االستثمار في الطفولة املبكرة ُيعد مطلًبا أساسًيا وجوهرًيا في حتقيق أهداف 

التنمية املستدامة، وضرورة من ضرورات متكني الطفل العربي ملهارات القرن احلادي والعشرين، 

والتي من دونها لن نستطيع أن نخطو خطوًة لألمام في ركب التقدم في عاملنا املعاصر والذي 

يعيش ثورات علمية ومعرفية وتكنولوچـية متجددة ومتغيرة كل يوم.
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إن أطفالنا اليوم هم عماد املستقبل اجلديد علينا وعليهم؛ لذا فإن متكينهم من مهارات القرن 

احلادي والعشرين ضرورة حياة ووجود لنا ولهم.

ثانـيـًا: متطلبات التنمية املستدامة:
لقد مرت مفاهيم التنمية مبراحل عديدة منذ أواسط القرن املاضي، حيث كانت تعني وتهدف 

الفرد وحتسني  دخل  فيرتفع  القومي،  الدخل  زيادة  على  بالعمل  فقط  االقتصادية"  "التنمية  إلى 

ظروف حياته، ثم ُأضيف إليها الُبعد االجتماعي من حتسني اخلدمات الصحية والتعليمية إلى 

أواسط  في  واالجتماعية"  االقتصادية  "التنمية  بـ  ُتعرف  فأصبحت  االقتصادي،  البعد  جانب 

الستينيات من القرن املاضي، ومع مطلع السبعينيات أخذ املفهوم في التطور السريع وأصبح 

ُيطلق على "التنمية الشاملة، والبشرية"؛ أي تلك التي تهتم باإلنسان والبشر قبل االهتمام باحلجر 

وظل مفهوم "التنمية اإلنسانية" سائًدا حتى مطلع القرن احلادي والعشرين؛ فتراجعت كل تلك 

املفاهيم وأخذ مصطلح ومفهوم "التنمية املستدامة" مكانته في احملافل الدولية واملنظمات العاملية، 

وعلى رأسها األمم املتحدة وأنشطتها كافة.

إن متكني الطفل العربي من مهارات القرن احلادي والعشرين في أفق التنمية املستدامة، 

يتطلب األمر منَّا أواًل التعرف على األهداف املراد حتقيقها لتمكني الطفل العربي. فأهداف التنمية 

املستدامة واملهارات التي نسعى إلى بلورتها وتنميتها لدى الطفل العربي بصورة مقصودة في 

بالتأكيد مهارات لإلسهام في  املهارات؟ هي  تلك  والسؤال: ما هي  مؤسسات رياض األطفال. 

التنمية املستدامة؛ لذا فإن األمر يتطلب أواًل أن نعرف األهداف املراد حتقيقها حتى نحدد على 

وجه الدقة املهارات. من هنا فإن أهداف التنمية املستدامة هي املسعى والغاية التي نتطلع إليها، 

فأهداف التنمية املستدامة تتضمن )17( هدفـًا و )169( غاية، و )229( مؤشًرا على الوجه التالي:

القضاء على الفقر.  -1

القضاء التام على اجلوع.  -2

الصحة اجليدة والرفاه.   -3

التعليم اجليد.  -4

املساواة بني اجلنسني.  -5

املياه النظيفة والنظافة الصحية.  -6
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طاقة نظيفة بأسعار معقولة.  -7

العمل اللئق ومنو االقتصاد.  -8

الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية.  -9

10-  احلدُّ من أوجه عدم املساواة.

11-  مدن ومجتمعات محلية مستدامة.

12-  االستهلك واإلنتاج املسئوالن.

13-  العمل املناخي.

14-  احلياة حتت املاء.

15-  احلياة في الَبّر.

16-  السلم والعدل واملؤسسات القوية.

َراكات لتحقيق األهداف. 17-  عقد الشَّ

وكل هدف من هذه األهداف له غايات ومؤشرات لتحقيقه، فمثًل التعليم، يشمل هدف التعليم 

أهداف  أعمال  أچـندة جدول  على  أثر  وللتعليم  للتنفيذ،  )3( وسائل  و  غايات   )7(: )4 )الهدف 

التنمية املستدامة وهو مدرج في غايات أخرى، هي:

القضاء على الفقر.  -1

الصحة  -3

5- املساواة بني اجلنسني.

العمل اللئق.  -8

12- االستهلك املسئول.

13- تغيُّر املناخ.

16- السلم والعدل واملؤسسات القومية.

فمثُل الغاية رقم )4.1( "ضمان أن يتمتع جميع البنات والبنني والفتيات والفتيان بتعليم 

ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيد. مما يؤدي إلى حتقيق نتائج تعليمية ملئمة وفعالة بحلول 

عام 2030". وهناك عدة مشاريع وبرامج لتحقيق تلك الغاية، منها مثًل: الثقافة القرائية، مبادرة 

زة للسلمة والصحة املدرسية، احلقيبة املدرسية، التمكني  حتسني أداء املدارس، املدارس املُعزِّ

الرقمي في التعليم، تطبيق برنامج مدرستي اإللكتروني، االمتحانات الوطنية، برامج غير الناطقني 
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للغة العربية، املنهج اجلديد للغة اإلجنليزية للصفني: األول والرابع، اللغة الفرنسية.

 والتنمية املستدامة هي منوذج شامل لألمم املتحدة، كما في توصيف مفهوم التنمية املستدامة 

في تقرير جلنة )Brundtland( برونتلند عام 1987 "التنمية التي تلبي احتياجات احلاضر دون 

املساس بقدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاتها اخلاصة". واالستدامة هنا منوذج للتفكير 

حول املستقبل الذي يضع في احلسبان االعتبارات البيئية واالجتماعية واالقتصادية، في إطار 

السعي للتنمية وحتسني جودة احلياة.

 هذه املجاالت الثلثة: املجتمع، البيئة، االقتصاد تتداخل، مثال: املجتمع املزدهر يقوم على 

بيئة صحية لتوفير الغذاء واملوارد وتأمني املياه الصاحلة للشرب والهواء النقي ملواطنيها. منوذج 

ة اجتماعية  االستدامة يختلف عن النموذج السابق للتنمية االقتصادية الذي يصحبه عواقب ضارَّ

وبيئية.

إن املفاهيم املرتبطة باالستدامة في الـ )27( مبدًأ التي مت اإلعلن عنها في بيان "ريو دي 

چـانيرو" لم ُتدرج جميعها، حيث مت طرح رؤى أكثر وأكبر وأوسع أصبحت جـزًءا من احلوار 

العاملي حول االستدامة، على سبيل املثال:

ألن  اآلخر؛  عن  املشكلت مبعزل  إلى  النظر  من  بداًل  ُكلِّي  تفكير  منهج  استخدام  يجب   -

املجموع. من  وجزء  مترابطة  بالقضايا  االستدامة 

فهم القضايا احمللية في سياق عاملي، والتعرف على حلول ملشكلت محلية من املمكن أن   -

العاملي. لها عواقب على املستوى  يكون 

إدراك أن القرارات االستهلكية الفردية تؤثر على استغلل املوارد وتصنيعها في أنحاء   -

العالم.

َأْخذ وجهات النظر في االعتبار قبل الوصول إلى قرار أو حكم.   -

االعتراف بأن القَيم االقتصادية، القيم الدينية، القيم االجتماعية تنافس على أهمية اإلنسان   -

مبختلف اهتماماته وخلفيته التفاُعلية.

االعتراف بأن جميع البشر يتشاركون في سماٍت عاملية.  -

املعرفة في العلوم والتكنولوچـيا إلى حدٍّ ما، ليس باستطاعتها حل جميع املشكلت.  -

تتأثر  والذين  القرارات  على صانعي  االجتماعية  املشاركة  في  دور اجلهود  على  التأكيد   -

القرارات. تقود  التي  اإلجراءات  في  يشارك  أن  فيجب  املمتدة،  القرارات  بتلك  حياتهم 
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ومن املهم أن يدرك املُربُّون، القادة، املواطنون، أن التنمية املستدامة مفهوم للتطور وأن   -

وتتغير. تنمو  أن  املستدامة ميكن  التنمية  حول  اجلديدة  الرؤى  قائمة 

للتعامل مع التنمية  اليًة  وفي ضوء كل ذلك نعتقد أن النظرة الكلية الشاملة هي األكثر فعَّ

العربية وضع كل ذلك في االعتبار حينما  بالتنشئة  املعنية  فإن على األطراف  لذلك  املستدامة؛ 

تخطط لعمليات التنشئة التي تهدف في مؤسسات رياض األطفال إلكساب األطفال مهارات القرن 

نهم من اإلسهام في عملية التنمية املستدامة. احلادي والعشرين، والتي مُتكِّ

املستدامة،  التنمية  منهج  العربي  وطننا  بلدان  ومنها  العالم  دول  من  العديد  أخذت  ولقد 

الرؤية:   - والتدريب  التعليم  محور  في  وجاء  اإلطار،  هذا  في   2030 رؤية  مصر  طرحت  ولقد 

بجودة  للجميع  والتدريب  التعليم  إتاحة   2030 عام  في  للتعليم  االستراتيـچـية  الرؤية  تستهدف 

مرتكًزا  يكون  وأن  ومرن،  وعادل ومستدام  نظام مؤسسي وكفء  إطار  وفي  التميُّز  دون  عالية 

ب القادر على التفكير والتمكني فنًيا وتقنًيا وتكنولوچـيا. وأن ُيسهم أيًضا في  على املُتعلِّم واملُتدرِّ

بناء الشخصية املتكاملة وإطلق إمكاناتها إلى أقصى مدى، ملواطن معتز بذاته ومستنير ومبدع 

ومسئول وقابل للتعددية، يحترم االختلف وَفُخور بتاريخ بلده وَشُغوف ببناء مستقبلها وقادر 

على التعامل تنافسًيا مع الكيانات اإلقليمية والعاملية. ولقد هدفت تلك الرؤية إلى حتقيق األهداف 

العاملية،  ظم  النُّ يتوافق مع  التعليم مبا  نظام  حتسني جودة  وهي:  للتعليم،  االستراتيـچـية 

م.  التعلُّ وُمخَرجات  ُنظم  تنافسية  دون متيز، وحتسني  التعليم للجميع  وإتاحة 
أما فيما يتعلق مبحور املعرفة واالبتكار والبحث العلمي - الرؤية:

يكون املجتمع املصري بحلول عام 2030 مجتمًعا مبدًعا مبتكًرا وُمنِتًجا للعلوم والتكنولوچـيا 

والتحديات  باألهداف  للبتكار  التنموية  القيمة  ليضمن  متكامل  نظام  بوجود  ويتميز  واملعارف، 

الوطنية. 

زة لتوطني وإنتاج املعرفة،  تلك هي الرؤية، أما األهداف االستراتيـچـية فهي: تهيئة بيئة ُمحفِّ

وتفعيل وتطوير نظام وطني متكامل للبتكار، وربط تطبيقات املعرفة وُمخَرجات االبتكار باألولويات.

هذه هي رؤية وأهداف التنمية املستدامة ملصر حتى عام 2030، وهي تضع االبتكار واملعرفة 

على رأس أولوياتها، من هنا فإن دور مؤسسات رعاية الطفولة ورياض األطفال والتعليم قبل 

املدرسي كبير ومهم في متكني األطفال من قدرات االبتكار واإلبداع واملعرفة.
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ويتضح لنا أن أولويات التنمية املستدامة على الصعيد الوطني واإلقليمي والعاملي، تضع 

االبتكار واملعرفة أدواِت التقدم في عصر التكنولوچـيا والثورة الصناعية الرابعة، عصر الروبوت 

والتقدم  اآلله  أمام  عليه  ُيحسد  ال  موقٍف  في  اإلنسان  يضع  الذي سوف  االصطناعي  والذكاء 

ن من أدوات العصر. العلمي، إذا لم يستطع من اآلن االستعداد والتمكُّ

ثالـًثا: مهارات القرن الحادي والعشرين:
ل  لقد طغت تداعيات الثورة املعرفية والتكنولوچـية في القرن احلادي والعشرين؛ مما غيَّر وبدَّ

ل العديد  ُأُطر التعليم والتعلُّم، كما فرض الذكاء االصطناعي متطلباٍت في عملية التعليم والتعلُّم وبدَّ

منَّا بضرورة  األمر  يستلزم  والطفل خاصًة؛ مما  عامًة  باملتعلِّم  املتعلقة  والنظريات  املفاهيم  من 

الوعي بُأُطر التعليم والتعلُّم والذكاء االصطناعي في القرن احلادي والعشرين، كما هو واضح 

في الشكلني التاليني.

إطار التعليم في القرن احلادي والعشرين

  

الذكاء االصطناعي
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بحب  اجلديد،  العالم  تواجه  خلقة  وعقليٍة  رائعٍة  بإمكاناٍت  احلياة  في  رحلته  الطفل  يبدأ 

االستطلع والكثير من األسئلة والرغبة في التعلُّم عن كل ما يدور في عامله من خلل اللعب. وغالًبا 

ما تتم إزاحة هذه احلالة العقلية من خلل اتباع أساليب التعليم التقليدية عند االلتحاق باملدرسة. 

وتؤكد إحدى الدراسات أن 98% من أطفال مرحلة احلضانة لديهم قدرات إبداعية تتناقص بشكل 

رد خلل مراحل التعليم التقليدي، لتصل إلى 3% فقط عند بلوغهم سن اخلامسة والعشرين.  ُمطَّ

الثالثة  إلى  احلضانة  من  الفترة  في  حتى  اإلبداعية  القدرة  تناقص  إلى  ذاتها  الدراسة  وتشير 

االبتدائية.

وقد أشار تقرير "املنتدى االقتصادي العاملي" الذي صدر بعنوان: "إعداد البشر ملستقبل 

العمل  لسوق  املطلوبة  املهارات  عن  منفصلة  احلالية  التعليم  أنظمة  من  كثيًرا  أن  إلى  العمل"، 

لألطفال - وهي  املعرفية  املهارات  تنمية  على  ز  تركِّ املدارس  أن  التقرير حقيقة  وُيبرز  احلديثة. 

املهارات املتعلقة باملوضوعات التقليدية - بداًل من تنمية املهارات مثل حلول املشكلت واإلبداع 

والتعاون، وهو ما يدعو للقلق بالنظر إلى ُمتطلَّبات الثورة الصناعية الرابعة، حيث تبرز أهمية 

بة والتفكير النقدي والقدرة على اإلبداع، كأهم ثلث مهارات مطلوبة  إيجاد احللول للمسائل املُركَّ

للتعايش في املستقبل. للطفل 

التعلم العميق
أحد فروع تعلم اآللة الذي يستخدم 

الشبكات العصبية االصطناعية اليجاد 
الروابط املباشرة، وغير املباشرة، بني 

املدخالت واملخرجات املطلوبة بشكل تلقائي 
باالعتماد على كميات كبيرة من البيانات

الذكاء الصطناعي
برمجيات موثقة لديها القدرة على االستثمار، 

الفهم واتخاذ القرارات

تعلُّم اآللة
خوارزميات سيلية باستخدام مناذج رياضية

ألنشطة  اتخاذ القرارات باالعتماد على البيانات
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1- أهم عشر مهارات يف عام 2015 

Complex Problem Solving بة حل املشكلت املُركَّ  .1

Coordination With Others التعاون مع اآلخرين  .2

People Management إدارة البشر  .3

 Critical Thinking  التفكير النقدي  .4

Negotiation التفاُوض  .5

Quality Control مراقبة اجلودة  .6

Service Orientation ه للخدمة التوجُّ  .7

Judgment and Decision Making احلكم وصناعة القرارات  .8

Active Listening االستماع النَِّشط  .9

Creativity اإلبداع  .10

2. أهم عشر مهارات يف عام 2020
Complex Problem Solving حل املشكلت املركبة  .1

Critical Thinking التفكير النقدي  .2

Creativity اإلبداع  .3

People Management إدارة البشر  .4

Coordination With Others التعاون مع اآلخرين  .5

Emotional Intelligence الذكاء العاطفي  .6

Judgment and Decision Making احلكم وصناعة القرارات  .7

Service Orientation التوجه للخدمة  .8

Negotiation التفاوض  .9

 Cognitive Flexibility )املرونة املعرفية )٨  .01

الثالث خالل  املركز  إلى  العاشر  املركز  اإلبداع من  إلى قفز مهارة  وجتدر اإلشارة هنا 
السنوات اخلمس األخيرة، مع ظهور مهارات جديدة مثل الذكاء العاطفي واملرونة املعرفية يف 
قائمة املهارات املستقبلية. مما يدفعنا إلى إعادة النظر يف برامج مؤسسات رياض األطفال 
بصورة شاملة؛ لكي تصبح قادرة على متكني الطفل العربي ملهارات القرن احلادي والعشرين.
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ولكي نتعرف على تلك املهارات العشر للقرن احلادي والعشرين بالتفصيل نوضح ذلك فيما 

يلي، علًما بأن هناك دراساٍت وبحوًثا أخرى دولية تتحدث عن مهارات القرن احلادي والعشرين 

باعتبارها اثنتي عشرة مهارة، ولكن كلها تدور حول املهارات العشر السابقة التي جاءت في تقرير 

"املنتدى االقتصادي العاملي".

:Complex Problem Solving 1( حل املشكالت املركبة
إن التعامل مع املشكلت احلياتية، وال سيما املركبة واملعقدة منها قضية تواجه اإلنسان 

عامة والطفل على وجه اخلصوص، فمشكلتنا اليومية نتعامل معها ُكلٌّ بخبرته وجتاربه السابقة، 

دون إعماٍل للعقل واملنطق، من هنا فإن التعامل مع املشكلت املركبة وحلها يتطلب منَّا إكساب 

األطفال املهارة والقدرة على إعمال العقل، بدراسة تلك املشكلت من جوانبها كافًة وفرض احللول 

والبدائل التي ميكن أن تكون َحًلً لها.

فاملشكلت املركبة التي يعيشها اإلنسان - الطفل ُتعد مشكلت يومية وفي حاجة إلى حلول 

لها، في إطار من التفكير العقلني والقدرة على رؤية البدائل التي ميكن أن نتعامل بها في حل 

غر في مرحلة رياض األطفال  تلك املشكلت، وتلك املهارة والقدرة لو مت إكسابها ألطفالنا في الصِّ

ل لديه مهاراٍت كبيرة في حل املشكلت املركبة، فاألطفال في تلك السن يكون لديهم  ن وُتشكِّ ُتكوِّ

القدرة على التعلم الذاتي القائم على التفكير املوضوعي. وهنا تلعب األسرة مع مؤسسات رياض 

األطفال الدور األكبر إلكساب األطفال تلك املهارة من خلل األنشطة اليومية التي ميارسها الطفل 

في مؤسسات رياض األطفال أو املدرسة، في تعاُظم تلك املهارات لدى الطفل.

:Critical Thinking التفكير النقدي  )2
تتيح  التي  وهي  والعقلنية،  العقل  على  أساًسا  تعتمد  كعملية  النقدي  التفكير  أن  شك  ال 

يتأمل ويفكر بطريقة عملية منهجية، قائمة على األدلة والبراهني وكشف  لإلنسان - الطفل أن 

فهو  اإلنسان،  إليها  يستند  التي  الفكرية  املرجعية  من  إطاٍر  في  السياقات  التناقضات وحتليل 

التفكير الذي يساعد اإلنسان على بناء أو تكوين تصور ما بناًء على إعمال العقل في كل األدلة 

والشواهد التي يتكامل منها؛ ولذلك فإنه تفكير ُيعني اإلنسان على أن يكون لديه وجهة نظر علمية 

ومنطقيه قائمة على ُأُطر معرفية. وهو تفكير يبعدنا عن أنواع التفكير األخرى التي تؤدي إلى بناء 
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ن الشخصية السطحية في نظرتها إلى األمور واحلياة والتعامل مع اآلخرين)9(. وتكوُّ

وتلك القدرة واملهارة تستطيع مؤسسات رياض األطفال العربية أن ُتكسبها وتنميها لدى 

الطفل العربي بالتعاون مع األسرة، من خلل األنشطة واللعب وكل ما يساعد على حرية التعبير 

وحترير طاقاته الكامنة بداخله وحترير كل اإلمكانات العقلية والذهنية والفكرية للطفل العربي؛ 

لذلك انتقلت تلك املهارة من املستوى الرابع لعام 2015 إلى املستوى الثاني لعام 2020؛ مما يعزز 

أهمية وضرورة تلك املهارة في حياة الطفل العربي.

:Creativity اإلبداع  )3
لإلبداع مفاهيم ومعاٍن عديدة سواء في مجال الدراسات النفسية أو االجتماعية والفلسفية، أو 

الفنية واألدبية، ففي مجال الفنون واآلداب )القصة، الرواية، املسرحية، الشعر، النحت، التصوير، 

الرسم... إلخ( ينصرف اإلبداع إلى اخَللْق وطرح الرؤى اجلديدة، وذلك من خلل األدوات الفنية 

واألدبية التي تعبِّر عن اإلنسان وأحلمه، وفي مجال الدراسات النفسية ينصرف اإلبداع مبعنى 

االبتكار تلك القدرة أو املوهبة - التي يعتقد غالبية علماء النفس أنها فطرية في اإلنسان - تعني 

الطفل على صياغة أشياء مبتكرة؛ سواء تعلق ذلك بعالم األطفال أو بعالم الكبار ويقدمون برامج 

تدعم االبتكار لدى األطفال.

أما في مجال العلوم الفلسفية واالجتماعية، فاإلبداع له معنى آخر، وسوف ننطلق هنا من 

تعريف مراد وهبه لإلبداع، وهو: إعمال العقل إلدراك علقات جديدة؛ من أجل تغيير الواقع. إذن 

اإلبداع هناك ينصبُّ على إدراك علقات لم تكن قائمة، وإدراك تلك العلقات اجلديدة بني األشياء 

والقضايا تقودنا بالضرورة إلى تغيير الواقع املَِعيش؛ إذن الهدف والغاية من ذلك التعريف هو 

السعي نحو التغيير في أفق املستقبل، أي االنتقال من الوضع القائم إلى الوضع القادم)10(.

وإذا كان اإلبداع في مهارات عام 2015 قد احتلَّ املرتبة العاشرة، فإنه في مهارات عام 

2020 قد قفز إلى املرتبة الثالثة؛ مما يعني بالضرورة أهمية اإلبداع كمهارٍة في حياة اإلنسان 

والطفل مًعا، وذلك يؤكد أن املستقبل في ظل تداعيات الثورة الصناعية الرابعة يتطلب للعيش معها 

وفيها مهارة اإلبداع، وذلك من شأنه أن يلقي العبء على املؤسسات التعليمية ُجلِّها؛ وعلى األخص 

منها رياض األطفال تلك املؤسسة التي ُيناط بها تشكيل وعي الطفل وإكسابه املهارات احلياتية 

التي ُتعينه على االنطلق في األفق الواسع في مستقبل حياته، ونؤكد هنا أيضـًا أن األسرة تلعب 
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دوًرا جوهرًيا ال يقلُّ عن دور مؤسسات رياض األطفال والطفولة املبكرة؛ ألن السياق االجتماعي 

والثقافي الذي يعيش فيه الطفل عامل أساسي وجوهري في إكساب الطفل تلك املهارات، حيث 

يتوقف على هذا السياق إمكانية إكساب األطفال املهارة من عدمه.

:People Management  4(  إدارة البشر
ُيعدُّ من  البعض في املؤسسات املختلفة  تعاملهم مع بعضهم  البشر في  إدارة  ال شك أن 

لُكلٍّ رأٌي وموقٌف واجتاه  َبَشًرا، كياناٍت بشرية مستقلة،  أصعب وأعقد األمور، فأنت هنا تدير 

وعقيدة وأيديولوچـيا وقناعات، فكيف لك أن تديرهم وهم في األصل واألساس مختلفون ومتباينون 

مرحلة  فلكل  صغاًرا،  أم  كباًرا  أكانوا  سواء  البشر  حول  هنا  واحلديث  وَجلّي،  واضٍح  بشكٍل 

د األمور وال تساعد على حلها. ُتعقِّ خصوصيتها وتداعياتها التي رمبا 

فمهارة إدارة البشر جاءت في املرتبة الرابعة من مهارات القرن احلادي والعشرين، وُتعد 

النقدي  التفكير  من خلل سيادة  والتفاوض  والتعاون  املشترك  للعيش  حيوية وضرورية  مهارة 

والعقلي وسيادة مبدأ اجلدارة واالستحقاق وتكافؤ الفرص واملساواة، وال ميكن لكائٍن من كان 

أن يدير البشر في غياب الدميقراطية وحقوق اإلنسان، سواء أكانت تلك اإلدارة على املستوى 

اأُلَسري أم املدرسة أم املجتمع الكبير، ونحن نعتقد أن احلوار ُيعد وسيلة فعالة وإنسانية لتحقيق 

إدارة عادلة للبشر؛ ألن الهدف النهائي هو كيف نعيش مًعا وفق قواعد وُنُظم عادلة معبرة عن 

قناعات البشر أنفسهم ويشكل احلوار أحد معالم احلياة اإلنسانية، فاحلوار والتعايش هو الذي 

يبني في الطفل العربي القدرة على التعامل مع الذات واآلخرين دون إقصاء أو استبعاد، وهناك 

حوار إيجابي يقوم على األخذ والرد بحيث يسأل طرف ليستفيد من خبرات ومعارف الطرف 

اآلخر؛ ومن َثمَّ ُيبدي رأيه في معرفة جوانب املوضوع، وهو حوار هادئ وهادف يؤدي إلى االتفاق 

أو االختلف في النهاية، مع االحتفاظ بالتواصل واإلبقاء على لغة التفاهم متجددة، أضف إلى 

ذلك أن مهمة احلوار اإليجابي هي الكشف عن احلقيقة. وحتقيق الفائدة لطرَفي احلوار ومستوى 

احلوار هنا أفقي بني متكافئني ليس بينهما أية فروق، أو ُقْل إن الفروق موجودة ولكنهما يلغيانها.

أما احلوار السلبي فهو احلوار الذي يكون فيه الطرف األول هو املُسيِطر واملتحكم واملقاطع 

دائًما للطرف اآلخر، دون أن يعطَيه فرصة أن يسأل أو يناقش أو يعترض، ولغة احلوار هنا هي 

اإلكراه ال التفاهم. ومن هنا فإن احلوار السلبي هو نوع من صراع الديكة ينتهي غالًبا بتحقيق 
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الطرف اآلخر ومستوى  احترام  ولكنه سيخسر  بالفوز،  املنتصر سيفرح  )انتصار خاسر( ألن 

احلوار هنا "رأسي" وفوقي يتأسس على شعوِر طرٍف ما بالتعالي على الطرف اآلخر؛ ومن َثمَّ 

يوظف هذا الشعور في تأكيد سلطته وهيمنته)11(.

ونحن هنا نقصد يف مجالنا هذا احلوار اإليجابي والذي يتضمن قواعد وُأسًسا وقدرة 
عليه، فإن للحوار أيًضا أخالقيات ال ميكن أن يتم احلوار من دونها، ومن أبرزها )12(:

ع اإلنساني مصدر إثراء  احترام التعددية الثقافية ألبناء الوطن الواحد واإلقرار بأن التنوُّ  -

اإلنسانية. والثقافة  البشري  للوجود 

جتنب األفكار املُسبَّقة والسعي ملعرفة اآلخر كما يقدم لنفسه.  -

واالنفعالي  العاطفي  على  العلمي  األسلوب  وتغليب  للحوار  مبدًأ  العقلنية  إلى  االحتكام   -

الذاتي. النقد  وممارسة 

احلرص على البحث عن الوجوه اإليجابية في الثقافة الوطنية وإبرازها، وتنمية روح النقد   -

الذاتي لتلفي السلبيات املتوارثة في النظرة املضخمة للذات أو ازدراء اآلخر، وصياغة 

في  املشتركة  الرغبة  وتعزيز  واملُتباَدل،  ق  املُعمَّ الفهم  من  إطاٍر  في  واآلخر  اآلنا  صورة 

وقَيمها  املُواَطنة  مع  اخللق  اإليجابي  التفاعل  تضمن  التي  اإلنسانية  القيم  عن  الدفاع 

العليا.

وتلك املهارة على احلوار - هي من متطلبات القرن احلادي والعشرين، وتستطيع مؤسسات 

رياض األطفال العربية تكريس وتعظيم ثقافة احلوار ومتكني الطفل العربي من القدرة على احلوار 

اإليجابي؛ حتى نحقق إدارة فاعلة للبشر تنهض باملجتمع واألفراد نحو بناء عالم عادل وُحّر..

:Coordination with Others التعاون مع اآلخرين  )5
ل نتيجة للتغيرات العلمية والتكنولوجية  إن مهارات القرن احلادي والعشرين في تغيُّر دائم وحتوُّ

التي يتسم بها هذا القرن، فلقد تغيرت من عام 2015 إلى عام 2020، وال شك أنها ستتغير رمبا 

بسرعة أكبر، وذلك يعني - ضمن ما يعني - أن هناك ثوابت في املهارات األساسية ومتغيراٍت في 

املهارات األخرى، بالصعود والهبوط على سلم املهارات التي يتسم بها القرن احلادي والعشرون.

فمهارة التعاون مع اآلخرين كانت في املرتبة الثانية عام 2015، أصبحت في املرتبة اخلامسة 

في مهارات عام 2020، وال أحد يدري هل ستهبط أم ترتفع في السنوات القادمة، وهذه املهارة 
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تنصرف بشكٍل رئيٍس حول التعاون، فل أحد يعيش مبفرده في العالم، ولكننا نعيش مع اآلخرين 

في األسرة واملدرسة واجلامعة واملجتمع الكبير، وطبيعة هذا العيش هو التعاون، وال ميكن أن 

ومنظاره  اخلاص  عامله  له  منَّا  وُكلٌّ  ومتباينون،  مختلفون  ألننا  التفاوض  دون  التعاون  يتحقق 

اخلاص للحياة والعالم.

واحلوار  والتعايش  التفاوض  على  واملهارة  القدرة  منلك  أن  أواًل  علينا  نتعاون  لكي  إذن، 

اإلنساني اإليجابي، فل تعاون بل تفاوض حتى نصل إلى حل أو موقف يعبر - بدرجٍة أو بأخرى 

- عن قناعاتنا ورضانا عن أن نتعاون، ونعي وندرك أن التعاون هو احلياة الصحية والسليمة في 

عاملنا املعاصر مع اآلخرين.

 والعيش املشترك مهارة وقدرة يستطيع بها الطفل أن يعيش مع اآلخرين وباآلخرين، تتطلب 

معارف ومهاراٍت أساسية وقيًما نبيلة كالتسامح وعدم التميُّز بسبب اللون أو اجلنس أو املكانة 

االجتماعية أو الثقافية والتعليمية، وأن البشر متساوون جميًعا ولهم احلق في احلياة وتطويرها 

نة في أهداف التنمية  مبا يحقق لهم الغايات واألهداف التي يسعون إليها. وهذه األهداف ُمتضمَّ

املستدامة؛ الهدف اخلامس والعاشر والسادس عشر بشكل مباشر.

وال شك أن تلك املهارة التي يتحلى بها الطفل العربي ال ميكن اكتسابها فقط من املعرفة 

النظرية، ولكن من خلل مواقف حياتيه عملية، ومن خلل ورش عمل وتدريبات لهؤالء املُستهَدفني 

من ِقبل مؤسسات رياض األطفال العربية التعامل معهم.

:Emotional Intelligence الذكاء العاطفي  )6
ف على العواطف وإدارتها، سواء أكانت  ف الذكاء العاطفي بأنه قدرة اإلنسان على التعرُّ  ُيعرَّ

عواطف خاصة أم عواطف األشخاص احمليطني به. إن الناس القادرين على التعامل مع احلاالت 

االجتماعية األكثر حساسية والذين ُيشعرون اآلخرين بالراحة هم من ميتلكون ما يشير إليه علماء 

النفس بالذكاء العاطفي، ويشمل هذا النوع من الذكاء القدرة على فهم وإدارة العواطف، ويتفق 

اخلبراء على أن هذا النوع يؤدي دوًرا ُمهًما في النجاح، فيما رأى بعضهم أنه قد يكون أكثر 

أهميًة من الذكاء نفسه. كما تشير البحوث والدراسات إلى أن الذكاء العاطفي مرتبط في كل ما 

يتعلق بصنع القرار والتحصيل الدراسي والنجاح في احلياة بشكل عام. والذكاء العاطفي يتضمن 

ثلث مهارات أساسية، هي:



70
مجلة الطفولة والتنمية -ع 44 / 2022

القدرة على إدارة العواطف والتي تتضمن تشجيع اآلخرين وتهدئتهم، مع القدرة على   -1

باإلنسان نفسه.  تكوين املشاعر اخلاصة 

الوعي باملشاعر.  -2

ات، سواء أكانت تلك املهمات  قدرة اإلنسان على تطبيق املشاعر اخلاصة به في املَهمَّ  -3

 Daniel Goleman" مختصة بحل املشكلت أم بطريقة التفكير، فعالم النفس "دانيال جوملان

نات أساسية، هي)13(: ُمكوِّ العاطفي خمسة  للذكاء  يؤكد أن 

الوعي الذاتي أو القدرة على إدراك وفهم العواطف اخلاصة: وهو جزء مهم من الذكاء   -

العاطفي، إنه أبعد من مجرد االعتراف بعواطفك ورصيدها وإدراكها، بل أن تكون على 

َبيِّنة من تأثيرها على قراراتك ومزاجك وعواطف اآلخرين أيًضا، هؤالء األفراد هم األكثر 

قدرًة على إدراك نقاط القوة اخلاصة بهم. ويشير "دانيال جوملان" إلى أن الناس الذين 

لديهم هذا الوعي لديهم حس جيد من الفكاهة واثقون بأنفسهم وقدراتهم، ويدركون كيفية 

إدراك اآلخرين لهم.

التحكم الذاتي: إضافة إلى كونك على َبيِّنة من مشاعرك وتأثيرها على اآلخرين، يتطلب   -

الذكاء العاطفي أن تكون قادًرا على تنظيم هذه العواطف وإداراتها. هذا ال يعني إخفاء 

مشاعرك احلقيقية، بل ببساطة انتظار الزمان واملكان املناسبني، ووسيلة التعبير الُفضلَى 

عنها، أولئك األفراد مرنون ويتكيفون جيًدا مع رياح التغيير، كما أنهم جيدون في إدارة 

الصراع ونزع فتيل حاالت التوتر.

التفاعل بشكٍل جيٍد مع اآلخرين هو جانب  قادًرا على  املهارات االجتماعية: أن تكون   -

مهم آخر من الذكاء العاطفي، الفهم العاطفي احلقيقي ينطوي على أكثر من مجرد فهم 

مشاعرك اخلاصة ومشاعر اآلخرين، بل يحتاج أيًضا إلى أن تكون قادًرا على وضع هذه 

املعلومات للتعامل مع التفاعلت اليومية والتواُصل في احلياة املهنية. تساعد هذه املهارة 

على حتسني العلقة مع املوظفني واملديرين، وتشمل بعض املهارات االجتماعية املهمة، مثل 

اإلصغاء الهادف، ومهارات التواصل: اللفظي وغير اللفظي والقيادة واإلقناع.

للذكاء العاطفي،  التعاطف: أو القدرة على فهم كيف يشعر اآلخرون في غاية األهمية   -

ف على حاالت اآلخرين العاطفية وكذلك ردود  ولكن هذا يتطلب أن تكون قادًرا على التعرُّ

أفعالهم عند الشعور بأن شخًصا ما حزين أو يائس مثًل، فعليك أن تكون متعاوًنا معه 
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وأن تعامله بحذر وأن تبذل جهًدا لرفع معنوياته.

التحفيز: الدوافع الذاتية تضطلع بدوٍر رئيٍس في الذكاء العاطفي. هذه الدوافع أهم من   -

املكافآت اخلارجية مثل الشهرة واملال، بداًل من ذلك، يكون لدى أولئك األشخاص شغٌف 

لتلبية حاجاتهم الداخلية اخلاصة وأهدافهم، يعملون على مراكمة اخلبرات ومتابعة النشاط 

وتكثيف التجارب، يضعون األهداف ويكون لديهم حاجة قوية إلجنازها ويبحثون دوًما عن 

الطرق الُفضلَى لتنفيذها مبا يتوافق مع حتقيق ذاتهم.

:Judgment and Decision Making احلكم وصناعة القرارات  )7
واملعرفية  العلمية  تداعياتها  بكل  الثالثة،  األلفية  في  نعيشها  التي  التعقيدات  ظل  في 

والتكنولوچية، تعدُّ عملية احلكم وصناعة القرارات من األمور الصعبة واملعقدة ملا لها من آثار 

وتداعيات على حياة البشر، فاحلكم على األشياء لم يُعد مسألة سهلة وفردية، بل أصبح مرتبًطا 

بَكمٍّ كبيٍر من املعلومات واملعارف واآلراء والتوجهات التي حتيط باحلكم على األشياء؛ وكذلك فإن 

احلكم على األشياء عملية تالية لصناعة القرار، فصناعة القرارات تخضع للعديد من اخلطوات، 

أهمها:

التعرف على املشكلة وحتديدها بدقة وحتليلها من خلل جمع البيانات املرتبطة بها كافة.  -

جمع البيانات واملعلومات واملواقف املشابهة وحتليلها بكل دقة وفق النُّظم احلديثة لتحليل   -

البيانات.

وضع معايير للحكم يتم تقومي البدائل املطروحة في ضوئها؛ حتى ال يكون إصدار احلكم   -

بالعواطف. مرتبًطا  أو  شخصًيا 

البحث عن بدائل حلل املشكلة قبل احلكم وصناعة القرار، فكل مشكلة إنسانية أو عملية في   -

ف على البدائل، ويتم االختيار في ضوء األهداف التي يسعى إليها احلكم. حاجة إلى التعرُّ

إن عملية اتخاذ القرار هي مرحلة من مراحل صنع القرار، ويتضمن تقييم البدائل ومقارنتها 

ببعضها وكذلك اختيار البديل األفضل؛ إذن صناعة القرار عملية شاملة تتضمن اتخاذ القرار.

فاتخاذ القرار هو إصدار حكم معني ملا يجب أن يفعله الفرد في موقف معني، وذلك بعد 

عملية  فهو  القرار  صنع  أما  منها.  بديل  اختيار  ميكن  التي  املختلفة  للبدائل  الدقيق  الفحص 

ديناميكية تتضمن مراحل تفاعلت متعددة تبدأ من مرحلة التقييم وتنتهي مبرحلة اتخاذ القرار؛ 



72
مجلة الطفولة والتنمية -ع 44 / 2022

وعلى هذا فإن مفهوم صنع القرار ال يعني الَبتَّة اتخاذه فحسب، بل هو عملية لها مراحل متعددة 

ومتطورة وديناميكية، وتتوقف على حسب طبيعة املشكلة والسياق الذي توجد فيه وطبيعة األفراد 

املَُنوط بهم حل املشكلة؛ وكذا املستفيدين من حل تلك املشكلة.

هذا فضًل عن أن عملية صنع القرار حتدث خلل فترة زمنية معينة؛ إذ تبحث في كيفية بناء 

القرار وصنعه وكيفية الوصول إليه، وتشمل جمع املعلومات وخلق اخليارات ومناقشة اإلجراءات 

احملتملة وتأثيراتها، وذلك يتطلب املشاركة الفعالة من أطراف املشكلة كافًة؛ سواء صانعي القرار 

واملنفذين أم أصحاب املصلحة في صناعة القرار واحلكم باتخاذ القرار.  

وتلك املشاركة ال ميكن أن تتم إال في سياق دميقراطي ُحّر، يعطي للبشر حرية التعبير عن 

الرأي بحرية، حيث تتم مناقشة القرار في عملية الصناعة ذاتها إلى مرحلة التنفيذ، وال ميكن أن 

يتم حوار بنَّاء وإيجابي في غياب من الدميقراطية التي تتم وتسمح لألفراد بإبداء الرأي احُلر 

في القضايا واملشكلت التي نتعرض لها ونحاول أن نسعى إلى احلكم عليها من خلل صناعة 

علمية للقرار.

والسؤال الذي يطرح نفسه علينا هنا هو: كيف ُنكِسب أطفالنا القدرة واملهارة على 
احلكم وصناعة القرارات وهم ما زالوا دون سن العاشرة مثاًل أو أقل من ذلك؟   

األنشطة  خلل  من  قادرة،  األطفال  رياض  رأسها  وعلى  التعليمية  املؤسسات  أن  شك  ال 

واملمارسات التربوية التي تتيح ألطفالنا حرية الفعل وحرية الرأي واملشاركة الفعالة، دون قهر أو 

تسلُّط من ِقبل املعلمة، أن تتيح ألطفالنا حرية احلركة والنقاش من خلل بعض القضايا اليومية 

التي يعيشونها. هذا فضًل عن مواصلة هذا الدور الذي يعيش فيه الطفل أو اليافع وحتى الشباب. 

احلوار والنقاش وطرح البدائل والتعامل مع أطفالنا بوصفهم ذوات وكياناتهم إنسانية مستقلة 

وليست في حاجة إلى وصاية أو تسلُّط من ِقبل أحد.

ووجود  والنقاش  احلوار  أفضل من خلل  النهائي  القرار  يكون  ما سبق  ومن خلل  وهنا 

خيارات أكثر، رغم أن هذا في البداية يجعل القرار يبدو أكثر صعوبة، فإنه باملقابل يجبر الشخص 

ق أكثر واالطلع على املشكلة من عدة زوايا، وميكن الوصول إلى خيارات متعددة من  على التعمُّ

خلل استخدام احلوار والتفكير النقدي واإلبداعي الذي يدفع للوصول إلى حلول وأفكار مبتكرة 

وجديدة، ومن أكثر األساليب شيوًعا في هذا األمر أسلوب الَعْصف الذهني؛ إذ يتم الوصول إلى 

مجموعة من األشخاص وسماع أفكار كل منهم وإعطاء أفكارهم القيمة املستحقة ذاتها بصرف 
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الفريق، كما ميكن من خلل ذلك تفصيل احلوار  أو موقع كل شخص داخل  َمْرتبة  النظر عن 

والنقاش البَنّاء، في إطار من املوضوعية وإعمال العقل والتفكير النقدي في احلكم واتخاذ القرار 

احمُلقِّق للصالح العام للجماعة أو املجتمع.

:Service Orientation 8(  التوجه للخدمة
لقد فّجرت الثورة الصناعية الرابعة التي تعتمد على التكنولوچـيا الذكية ومتتاز بدرجة كبيرة 

دها واتساع نطاقها وتأثيرها على الثورات السابقة، مبا أدى إلى التحول عالم مختلف  في تعقُّ

إلى حدٍّ كبير؛ إذ متثل الثورة الصناعية الرابعة عصر تلقي أو تناغم االبتكار واإلبداع، من خلل 

مجموعة متكاملة من تكنولوچـيا املعلومات واالتصاالت الذكية، مثل إنترنت األشياء، واحَلْوسبة 

السحابية، وحتليل البيانات الكبيرة والذكاء االصطناعي وسلسلة الكتل. كل هذه التحوالت أثرت 

وستؤثر على منط حياتنا وتفكيرنا حول أنفسنا والعالم.

على  تتأسس  عدة  مهارات  على  تقوم  عية  تطوُّ عملية  بوصفها  للخدمة  التوجيه  عملية  إذن 

املُواطنة واملشاركة الفعالة في بناء وتطوير املجتمع الدميقراطي، عملية التوجيه للخدمة لم تُعد 

عملية خدمية، ولكنها أصبحت عملية أساسية في حياة اإلنسان املعاصر، فالتوجه للخدمة في 

عاملنا يتجاوز املفهوم اخلدمي اإلحساني، ويتجاوز ذلك إلى تعظيم قدرات ومهارات اإلنسان في 

خدمة الوطن مبا يحقق السعادة والرخاء للجميع، دون إقصاء أو حتيُّز بسبب اللون أو اجلنس 

املُواَطنة  مجتمع  ظل  في  يعيش  هنا  اجلميع  واالقتصادي،  االجتماعي  الوضع  أو  العقيدة،  أو 

واملَُواطنيَّة.

التعليم العربي وعلى رأسها مؤسسات تعليم الطفولة املبكرة، دوًرا  وهنا تلعب مؤسسات 

مهًما ومحورًيا في إكساب أطفالنا قيم العمل اجلماعي والطوعي واإلحساس باآلخرين والتعاون 

والعمل معهم؛ ألنه في سياق الثورة الصناعية الرابعة بتداعياتها لم يُعد اإلنسان يعيش وحيًدا 

بتأثير  نتجت  وحديثة  معاصرة  مهارة  للخدمة  التوجيه  فمهارات  ومحيطه،  عامله  عن  منفرًدا  أو 

التطورات العلمية والتكنولوچية التي نعيش في كنفها.

واملؤسسات  األطفال  رياض  على  كله  العبء  نلقي  أن  يجب  ال  األطفال  عن  نتحدث  وحني 

التعليمية، لكن األسرة ُتعد شريًكا أساسًيا وجوهرًيا ألن الطفل فيها ومعها يقضي غالبية الوقت 

من يومه، ورمبا تلك املسئولية التي تضطلع بها األسرة العربية تتطلب منَّا التذكير بأهمية وضرورة 
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ل على األسرة في غياب وفقدان "التربية الوالدية" التي تدمج األسرة  "التربية الوالدية"، ألنه ال يعوَّ

مع املدرسة في عملية التنشئة وتكوين األطفال وإكسابهم مهارات القرن احلادي والعشرين.

:Negotiation (14) 9(  التفاوض

 التفاوض هو عملية ميكن من خللها حل النزاعات أو تسوية املعاملت مبختلف أنواعها، أو 

إنشاء اتفاقيات بني األفراد واجلماعات. ويتم اعتباره نوًعا من النقاش واحلوار البنَّاء الذي يتم 

بطريقة استراتيـچـية حلل املشكلة بشكل مقبول للطرفني، إذ إن كل طرف يعمل على إقناع الطرف 

اآلخر باملوافقة على وجهة نظره، وتكون هذه النقاشات بني أفراد لديهم أهداف مختلفة يحاولون 

من خللها التوصل إلى اتفاق خاصًة في مجال األعمال أو السياسة.

ومن اجلدير بالذكر أنه يجب أن تتوافر مع التفاوض مجموعٌة من املهارات املهمة في جميع 

تفاعلت احلياة اليومية سواء أكانت رسمية أم غير رسمية، مثل شروط البيع وإيصال اخلدمات 

إيجاد  إلى  أن يهدف  والذي يجب  والعطاء  التفاوض األخذ  ويتطلب  القانونية وغيرها،  والعقود 

تفاعل مهذب يؤدي إلى إرضاء الطرفني.

وللتفاوض أهمية كبيرة يف حياتنا اليومية والعملية حيث يؤدي التفاوض إلى جناح 
األعمال املراد إجنازها والتي نتعرض لها يومًيا، فالتفاوض الفعال مهم وضروري ألنه:

يبني علقات جيدة بني األشخاص.  -

يقدم حلواًل دائمة وطويلة األَجل تلبي احتياجات ومطالب األفراد.  -

يؤدي إلى جتنُّب املشاكل والصراعات بني األفراد ويقلِّل من التوترات التي حتدث نتيجة   -

واملعقدة. املركبة  ومشكلتها  اليومية  احلياة 

ال مراحل وخطوات ال ُبدَّ أن مير بها ومن خاللها لكي تنجح عملية  وللتفاوض الفعَّ
حتقيق  أجل  من  منظمة  بطريقة  تتم  املراحل  وهذه  واجلماعات،  األفراد  بني  التفاوض 

املراحل هي: نتائج مرغوبة ومحققة ألهدافها، وهذه 
مرحلة التجهيز.  -

مرحلة النِّقاش واحلوار البنَّاء.  -

مرحلة توضيح األهداف.  -

مرحلة التفاوض للوصول إلى نتيجة ُمرضية للطرفني.  -
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مرحلة التوصل إلى اتفاقية حتقق األهداف وُترضي جميع األطراف في الصراع أو النزاع   -

أو املشكلت.

مرحلة تنفيذ العمل حسب املسار املتفق عليه بني األطراف املعنية.  -

نوعني  يف  إجمالها  هنا  وميكن  متعددة،  أنواًعا  يتضمن  الفعال  التفاوض  أن  كما 
للتفاوض)15(: أساسيني 

املفاوضات التكاملية: وفي هذا النوع من التفاوض عادًة ما يفوز اجلميع بشيء معني،   -

ونحتاج هنا إلى مهارات أكثر تطوًرا من مهارات املفاوضات التجارية إذ إنها أكثر تعقيًدا، 

القوى  توحيد  أو  التعاون  يتم  وهنا  الكل  إلى  أجزاء  عدة  تعني ضم  هنا  تكاملية  وكلمة 

لتحقيق هدف معني مًعا.

مفاوضات التوزيع: وهذه املفاوضات تعني وجود حد أو كمية معينة من الشيء، حيث   -

يتم توزيعه وتقسيمه بني األشخاص املَعنيِّني، وفي هذا النوع تكون النسب املراد تقسيمها 

محدودة ومتغيرة، إذ يواجه الطرفان هذه املشكلة للحصول على القدر األكبر من الشيء، 

ويتم استخدام هذا النوع من التفاوض في األمور اليومية واحلياتية البسيطة.

هذا فضًل عن أن عملية التفاوض ال تتم بشكل عشوائي وبصورة غير منظمة ودون مهارة 

أيًضا، فالتفاوض الفعال والذي يحقق أهدافه يتميز بجملة من املهارات األساسية، هي:

أن يكون مرًنا.  -

ًقا. أن يكون خلَّ  -

ًطا جيًدا. أن يكون ُمخطَّ  -

أن يكون صادًقا وشفاًفا.  -

أن يتمتع بقدرة جيدة على التواصل اإلنساني.  -

: Cognitive Flexibility  املرونة املعرفية  )10
املمكنة  واالستراتيـچـيات  معرفتهم  مع  الناس  تعامل  كيفية  املعرفية  باملرونة  هنا  ونقصد 

باملعرفة  البشري محكوم  السلوك  التي تواجههم. إن  للتعامل مع املهمات والقضايا واملشكلت 

وباخلصوص قيم املتغيرات البيئية واالجتماعية والثقافية، وهذه املعرفة مكتسبة عن طريق التعلم 

من املواقف املتشابهة التي متر بخبرة اإلنسان، وميكن تعديلها تبًعا ملتطلبات املوقف املناسب مع 
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متطلبات املهمة املراد إجنازها. كما أن األفراد الذين يستطيعون أن يتمثلوا معرفتهم في أكثر من 

منظور أو مهمة ميكن أن يكون تعاملهم مع التغير في املوقف بسهولة أكبر، وهذا يدل على أنهم 

أكثر مرونًة من الناحية املعرفية؛ ملا ميتلكون من قدرة وسرعة على إعادة هيكلة معرفتهم وإيجاد 

تدابير لتغيُّرات املوقف أو املشكلة)16(. 

ونتيجة لذلك جند أن الشخص املرن يجب أن ميتلك عمليات االنتباه والتمثيل املعرفي؛ ليكيف 

سلوكه حسب التغير الذي مير عليه في املوقف أو املشكلة. ونظرية املرونة املعرفية كما حددها 

"راند سبيرو  Rand Spiro" هي نظرية بنائية في عملية التعليم والتعلُّم التي تهدف إلى تصحيح 

املشكلت التي لها علقة باملعرفة املتقدمة، وتتمثل املرحلة التمهيدية في عملية التعلم في تعريض 

املتعلم للمحتوى من أجل ملحظته واستعادته في اكتساب املعرفة املتقدمة؛ لذا يجب أن تكون 

مختلفة عن تلك األهداف في التعليم التمهيدي.

ولنظرية املرونة املعرفية أهداف عديدة، أهمها:
-  مساعدة املتعلمني على تعلُّم موضوع مهم ولكنه صعب، فكثير من املوضوعات األساسية في 

املعرفة جندها صعبة في التعليم والتعلم، وغالًبا ما يتم حفظ تلك املوضوعات دون فهم، 

وذلك بداًل من الفهم العميق ذي املعنى لتلك املوضوعات.

-  تعزيز االستعمال املرن للمعرفة في التعامل مع العالم احلقيقي، فالهدف الرئيس للمرونة 

فهمهم  تكييف  من  ومتكينهم  ملعرفتهم،  املرن  التطبيق  من  املتعلمني  متكني  هو  املعرفية 

السابقة. وخبراتهم 

-  تغيير وتبديل طرائق التفكير، فاملرونة املعرفية ال تعني فقط تغيير نوعية املعارف والعلوم 

التي يكتسبها املتعلمون، وإمنا تسعى أيًضا في األساس إلى تغيير املعتقدات املعرفية التي 

يوظفها املتعلم عند اكتساب املعرفة.

نظرية  تهدف  إذ  للمعرفة،  املرن  التطبيق  لتعزيز  الفائقة  بالوسائط  التعلم  بيئات  دعم    -

تكنولوچـيا  وتقنيَّات  احلاسوب  على  القائمة  التعلم  بيئات  تصميم  إلى  املعرفية  املرونة 

التعليم املتطورة، وإلى تقدمي منظورات متعددة وغير خطية للمادة الدراسية، وذلك لتحقيق 

أيًضا.  مرنة  معرفية  رسالة  تقدم  أن  شأنها  من  املرنة  الطريقة  ألن  السابقة؛  الثلثة  األهداف 

هذا فضًل عن أن نظرية املرونة املعرفية تستند إلى العديد من املبادئ واألسس اجلوهرية )17( 

نوضحها في الشكل التالي:
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شكل يوضح مبادئ املرونة املعرفية

جتنب التبسيط الزائد، وُيقصد بهذا املبدأ تأكيد التشابك والترابط بني املفاهيم، أي أن   .1

التعلُّم القائم على املرونة املعرفية يجب أن يعكس التعقيدات التي تواجه املمارسني بداًل من 

ية التي تواجههم. املعاجلة اخَلطِّ

م القائم على احلالة، وُيقصد أيًضا بهذا املبدأ ضرورة  التأكيد على التعليم والتعلُّ  .2

وذلك  للمتعلمني،  للمعرفة  تطبيقات  أو  أمثلة  تعمل مبثابة  متنوع من احلاالت  تقدمي عدد 

املتشابهة. احلاالت  من  عدد محدود  استعمال  عن  تنجم  قد  التي  املشكلت  لتجنُّب 

تقدمي امُلتوى بطرائق عدة، ونقصد هنا بهذا املبدأ ضرورة تقدمي احملتوى بطرائق عدة   .3

وإتاحة الفرصة للمتعلمني لتقدمي كل فهم ملا فهمه بطريقته اخلاصة؛ كذلك إتاحة الفرصة 

لهم جلمع حاالت متوافقة وأخرى مختلفة مع ما مت تقدميه.

تأكيد بنية املعرفة وليس نقلها، وُيقصد بهذا املبدأ ضرورة مساعدة املتعلمني على بناء   .4

تأكيد بنية املعرفة 
وليس نقلها

ب التبسيط  جتنُّ
الزائد

دعم التعقيدات 
يف املعرفة ترابط 

والتشابك

تأكيد التعليم 
م القائم  والتعلُّ

على احلالة

مبادئ نظرية 
املرونة املعرفية

دعم املعرفة 
املعتمدة مع 

السياق

تقدمي امُلتَوى 
بطرائق متعددة
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املخططات املعرفية املعتمدة، التي تشمل على معارف إجرائية وواقعية حتى ينجحوا في 

التعامل مع احلاالت املتشابهة.

املعرفة  تقدمي  ضرورة  أيًضا  املبدأ  بهذا  وُيقصد  السياق،  على  املعتمدة  املعرفة  دعم   .5

للمتعلمني من واقع حياتهم التي يعايشونها وبخبرات حقيقية ميرون بها؛ ألن املعرفة التي 

يتم بناؤها في الوقت احلاضر هي نتاج التفاعل والترابط بني املعلومات والنشاط الفعلي، 

ُتقدم هذه املعرفة  واألدوات املمستعملة والسياق الثقافي واالجتماعي؛ لذلك ال يجب أن 

للمتعلمني / األطفال بأدواتها فقط، وإمنا يجب احلرص على تقدميها بسياقها الثقافي 

أنتجها. الذي  واالجتماعي 

دعم التعقيد يف املعرفة - الترابط والتشابك -، أي ضرورة البعد عن إكساب املتعلمني/   .6

األطفال معارف متجزئة بعيدة عن سياقها، حيث يحتاج املتعلمون األطفال إلى التعرف 

على التناقضات في املعرفة بتطبيقها في سياقات مختلفة وعرضها من خلل وجهات نظر 

مختلفة، وهذا التعقيد - التشابك والترابط - ُيقدم من خلل استعمال وتوظيف طرائق 

ومناظير عقلية ومتثيلت مختلفة لتقدمي املعرفة للمتعلمني / األطفال. 

وال شك أن املرونة املعرفية تتطلب من مؤسسات رياض األطفال ومؤسسات التعليم عامة، 

التعامل مع مبادئها لكي يستطيع أطفالنا التكيُّف مع معطيات الثورة الصناعية الرابعة، التي تلقي 

بتداعياتها على ُنظم التعليم املعاصرة مهام ِجدَّ جديدة، حتاول بناء وتكوين الشخصية اإلنسانية 

القادرة على التعامل مع التحوالت الهائلة التي نعيشها على األصعدة كافة. 

ال شك أن املهارات العشر للقرن احلادي والعشرين هي في تغير دائم؛ لذلك فإن برامج الطفولة 

والتعلم عامة يجب أن تتسم باملرونة والقابلية للتغير وفق املستجدات التي تلحقنا يوًما بعد يوم، 

رات واملناهج الدراسية التي  وهنا نطرح تصوًرا لتضمني مهارات القرن احلادي والعشرين في املُقرَّ

م  س على األنشطة والفاعليات التربوية التي ُتعظِّ يجب أال تعتمد على اجلانب املعرفي فقط، بل تؤسَّ

تلك املهارات لدى املعلمات واملعلمني، من خلل برامج للتنمية املهنية لكل املمارسني التربويني املعنيني 

بشأن الطفولة، ألنه ال جدوى من كل ذلك في حالة غياب التنمية املهنية للعاملني كافًة في مجال 

الطفولة، هذا فضًل عن أن احملتوى الدراسي يجب أن يتضمن املهارات العشر مبستويات تناسب 

املرحلة الدراسية، بدًءا من مرحلة رياض األطفال إلى مرحلة املدرسة واجلامعة، وتلك هي الوسيلة 

الناجحة إلكساب طلبنا وأطفالنا مهارات القرن احلادي والعشرين.
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 تصور مقترح لتضمني مهارات القرن احلادي والعشرين يف املقررات الدراسية

قومية  التخطيطية في وضع خطط  اتخذت اإلجراءات  قد  العربية  الدول  وإذا كانت معظم 

املستقبلية  والرؤى  اخلطط  تلك  فإن   ،2030 عام  األچندة حتى  وإنفاذ  املستدامة  للتنمية  وطنية 

للواقع العربي حتى 2030 يجب أن ُتترجم إلى سياسات وإجراءات وأفعال على أرض الواقع 

العربي، وأن ُتطرح للرأي العام وملؤسسات املجتمع املدني كأچندة عمل مستقبلية يجب االنخراط 

فيها من خلل برامج وسياسات محددة الهدف والغاية واملؤشرات، فضًل عن الزمن الذي ميكن 

إجناز تلك املهام فيه.

املصادر واملراجع
1-"Quality Education for All: Final Repost" Paper Presented at: International Consultation 

Forum on Education for all, New Delhi, September, 1993 - pp. 33. 
اللبنانية،2019(  الدار املصرية  )القاهرة،  تربية طفل ما قبل املدرسة،  2- شبل بدران، االجتاهات احلديثة في 

)11(، ص30. الطبعة 

حتديد خصائص املتعلمني

حتديد مهارات القرن احلادي والعشرين 

املناسبة للمرحلة واخلصائص العمرية

حتديد املهارات التي ميكن توظيفها بشكل واضح 

في املقرر الدراسي )اتساق املهارة مع التخصص(

دمج املهارات في معايير احملتوى والعمليات

جتسيد أنشطة ومواقف وخبرات تبرز فيها

املهارات بشكل واضح

التقومي

)تصميم أدوات متنوعة لقياس املهارات املتنوعة(

مر
ست

 امل
مي

قو
الت
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االنعكاسات النفسية واالجتماعية النتهاكات جيش االحتالل 
اإلسرائيلي بحق األطفال الفلسطينيني بالقدس املحتلة

يف ضوء التقارير الدولية
)الفرتة بني 2010 - 2021(

د. سعاد سعيد كلوب  *

مة: امُلقدِّ
ة الغربية  ة والضفَّ  يعيش الفلسطينيون في مختلف أنحاء فلسطني بدايًة بالقدس وقطاع غزَّ

في أوضاع مزمنة من األلم وانعدام األمن. وال تزال سلطات االحتالل اإلسرائيلي تنتهك - دون 

لها لها القانون الدولي - مبا في ذلك احلق في احلياة اآلمنة  رادٍع - حقوقهم وحرياتهم التي يخوِّ

املستقرة التي تشمل بلوغ مستوى مناسب من املعيشة، واحلماية من التهجير، وحق التعليم وحرية 

احلركة، واحلياة واألمن، والوصول إلى اخلدمات األساسية، وأواًل وقبل كل شيء احلق في تقرير 

املصير.

كما يتعرض الفلسطينيون في القدس احملتلة إلى سياساٍت وممارساٍت تنتهك بشكٍل ممنهج 

األطفال  سيَّما  ال  واالقتصادية،  واالجتماعية  والنفسية  والسياسية  املدنية  األساسية؛  حقوقهم 

منهم الذين يشكلون شريحة كبيرة من تقسيمتها الدمُيغرافية؛ تؤدي هذه السياسات إلى نتائج 

انية، وتشير األرقام في عام 2020 إلى أنَّ ٨١٪ من أطفال الشطر  وخيمة على هذه الشريحة السكَّ

يتسربون  املَْقدسيِّني  املراهقني  الطلبة  و٣٣٪ من  الفقر،  القدس يعيشون حتت خط  الشرقي من 

من املدارس. تشير هذه البيانات إلى تداعيات خطيرة على حقوق اإلنسان على األمدين: البعيد 

والقريب تستدعي النظر إليها بعني الدقة والتحليل؛ ملا لها من آثار على البيئة احلاضنة لألطفال 

* رئيس املركز الدولي للدراسات النفسية والتربوية - فلسطني.
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واملراهقني بشكٍل أوسع. 

أهداف الدراسة:
التعرف على االنعكاسات النفسية واالجتماعية النتهاكات جيش االحتالل اإلسرائيلي بحق   -1

األطفال الفلسطينيني الواردة في التقارير الدولية.

الية التقارير الدولية في احلدِّ من االنعكاسات النفسية واالجتماعية  التعرف على مدى فعَّ  -2

الفلسطينيني. النتهاكات اجليش اإلسرائيلي بحق األطفال 

وضع توصيات ومقترحات لتسليط الضوء على انتهاكات اجليش اإلسرائيلي بحق األطفال   -3

الفلسطينيني واحلدِّ من تلك االنعكاسات.

أسئلة الدراسة: 
ما االنعكاساُت النفسية واالجتماعية النتهاكات جيش االحتالل اإلسرائيلي بحق األطفال   -1

الفلسطينيني الواردة في التقارير الدولية؟

ما مدى فعالية التقارير الدولية في احلدِّ من االنعكاسات النفسية واالجتماعية النتهاكات   -2

اجليش اإلسرائيلي بحق األطفال الفلسطينيني؟

ما التوصياُت واملقترحات التي تعمل على تسليط الضوء على انتهاكات اجليش اإلسرائيلي   -3

بحق األطفال الفلسطينيني واحلد من تلك االنعكاسات؟

أهمية الدراسة:
جيش  النتهاكات  واالجتماعية  النفسية  االنعكاسات  وأخطر  أهم  على  الضوء  تسليط   .1

وبالتالي  الدولية؛  التقارير  في  الواردة  الفلسطينيني  األطفال  بحق  اإلسرائيلي  االحتالل 

والغربي. العربي  العام  الرأي  إلى  نقلها 

النفسية  االنعكاسات  من  احلد  في  الدولية  التقارير  فعالية  مدى  على  والتعرف  التركيز   .2

واالجتماعية النتهاكات اجليش اإلسرائيلي بحق األطفال الفلسطينيني؛ وبالتالي محاولة 

االنتهاكات. تلك  من  واحلد  للسيطرة  من  للحد  أمثل  بشكٍل  استخدامها 

تكثيف  على  للعمل  والناشطني  والباحثني  للمسئولني  ومقترحات  التوصيات  بعض  كتابة   .3

احلمالت اإلعالمية والعمل املؤسسي؛ من أجل معاجلة هذه االنعكاسات وتسليط الضوء 

االنعكاسات. تلك  من  واحلد  الفلسطينيني  األطفال  بحق  اإلسرائيلي  اجليش  انتهاكات  على 
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منهج الدراسة: 
املنهج املستخدم بالدراسة احلالية هو منهج حتليل احملتوى للتقارير الدولية للفترة ما -2010 

2021، التي رصدت االنتهاكات اإلسرائيلية بحق األطفال الفلسطينيني بجميع األرض احملتلة 

وبالقدس بشكٍل خاص.

 عينة الدراسة:
عينة الدراسة احلالية هي مجموعة من التقارير الدولية اخلاصة باألمم املتحدة ومنظمة العفو 

للدفــــاع عن حقـــــوق األطفال )DCI( الصادرة في  العامليَّة  الدولية ومنظمة أوتشي، احلركة 

الفترة الزمنية ما بني عاَمي 2010 -2021، التي رصدت االنتهاكات اإلسرائيلية بحق األطفال 

الفلسطينيني بجميع األرض احملتلة وبالقدس بشكٍل خاص.

بحق  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  النتهاكات  واالجتماعية  النفسية  االنعكاساُت  ما 
الدولية؟ التقارير  يف  الواردة  الفلسطينيني  األطفال 

ميثل اعتقال جيش االحتالل اإلسرائيلي لألطفال الفلسطينيني انتهاًكا وخرًقا واضًحا جلميع 

ل هذا االعتقال  األعراف واملواثيق الدولية والشرائع السماوية وللقَيم والعرف األخالقية، وقد شكَّ

َمًسا بحياتهم وكرامتهم، وترى الباحثة أنه لن تتوقف ظاهرة االعتقال لألطفال نظًرا لألهداف 

الفلسطيني؛ وخاصًة  بناء املجتمع  بتطويع والسيطرة على أهم عناصر  التي يرسمها االحتالل 

أن األساليب والوسائل لذلك متاحة ومتيسرة في زنازينه ومعتقالته أكثر من أي مكان، فهو بذلك 

يستطيع التركيز على أهدافه العدوانية؛ لذا سيسعى مراًرا وتكراًرا إلى اتخاذ كل السبل لقمع 

إرادة الطفل الكامنة فيه.

لذلك ترى الباحثة أنه من أخطر وأعنف االنتهاكات التي ميارسها جيش االحتالل اإلسرائيلي 

ربط  أسلوب  استخدام  كما  الرعب،  واخلوف  الهلع  تسبب  التي  املفاجئة  الليلية  االعتقاالت  هي 

األيدي املؤلم الذي ُيشعر الطفل بأنه مجرم مما يترك األثر النفسي السيئ بالعقل الباطن؛ مما 

إن  النفسي.  واأللم  والهلع  اخلوف  مع مشاعر  الليل  دخول  واقتران  َشْرطي  ارتباط  إلى  يؤدي 

تعرض الطفل الفلسطيني لالعتقال يعني اختراق حياته الطفولية وعزاًل لشخصيته عن كل الواقع 

ة واألسرة وما سواها ذهنًيا وعاطفًيا ومعنوًيا وقيمًيا؛  احمليط املوجه والدافئ، مثل األمومة واألبوَّ

مبعنى عزله عن املعاني اإليجابية في حياته.
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وهذا ما يفسر الزيادة املستمرة في نسبة اعتقاالت األطفال، منذ تشرين أول/ أكتوبر )عام 

2015( - انطالق الهبَّة اجلماهرّية حتى األول من حزيران/ يونيه )عام 2018(، هناك ما يزيد 

على 4 آالف حالة اعتقال جرت في صفوف األطفال القاصرين، وجاءت تلك االعتقاالت بقرار 

من حكومة االحتالل، وبتصريحات حتريضَيّة من ِقبل وزرائها "املتطرفني" على األطفال؛ سواء 

باالعتقال أو بالقنص أو القتل واإلعدامات امليدانَيّة.

خالل العام 2015 بلغت االعتقاالت زيادة مقدارها )72.1%( عن العام الذي سبقه 2014، 

وزيادة بنسبة أكبر تصل )134%( عن العام 2013. وزيادة مقدارها نحو )147.3%( عن العام 

2012. فيما أَنّ الزيادة زادت على )200%( عن العام 2011 لتصل إلى )%221.9(.

ومثَّل العام 2015 قفزة في عدد األطفال الذين مت اعتقالهم من ِقبل جيش االحتالل؛ وخاصًة 

في األشهر الثالثة األخيرة من العام ذاته الَّتي شهدت ما يقارب )1200( حالة اعتقال في صفوف 

السنة  تلك  أنَّ  والتوثيق في هيئة شئون األسرى  الدراسات  بيانات وحدة  القاصرين، وبحسب 

ة  شهدت اعتقال )2.179( طفاًل؛ أْي ما نسبته )31.9%( من مجمل حاالت االعتقال في الضفَّ

الغربيَّة والقدس احملتلة.

واجلدير بالذكر أن القدس احمُلتلَّة سجلت أكبر عدد من األطفال املعتقلني سنوًيا، والسبب 

املقدسيني؛  "األمنية" بحق  الناحية  أكثر تشديًدا من  اتخاذ سلطات االحتالل إجراءات  في ذلك 

كونهم أكثر عرضة لالحتكاك والتفاعل اليومي باملستوطنني في املدينة، حيث تشير إحصائيَّات 

رين إلى أنه يقبع في سجون االحتالل حتى حزيران/ يونيه 2018،  هيئة شئون األسرى واحمُلَرّ

نحو )350( طفاًل فلسطينًيا ممن هم دون سن الـ 18 عاًما، ويشكل هذا الرقم جزًءا من سلسة 

ة الغربية والقدس، ويحاكم االحتالُل  ر في مدن الضَفّ اعتقاالت طالت اآلالف من األطفال والُقصَّ

أمام احملاكم العسكريَّة بشكٍل منهجيٍّ ما بني 500 و700 طفل سنوًيا. 

االنتهاكات اإلسرائيلية تعمل على تدمري البناء النفسي للطفل الفلسطيني:
 ترى الباحثة من خالل التحليل النفسي والعلمي للسياسات واملمارسات التي تستخدمها 

سلطات االحتالل مع األطفال املعتقلني، أنها تسعى إلى السيطرة على الطفل والتحكم في ُمتطلَّباته 

م به لفترة ما،  من ِقبل محقق إسرائيلي، مبا يعنيه من استفراد به في جوٍّ نفسيٍّ سيئ والتحكُّ

ه في اجتاهات  يعمل فيها على استغالل رغباته وحاجاته األساسية بانتهاك طفولته وجهله وجرِّ

سلبية يريد احملقق أخذه إليها لتحقيق أهدافه، بانتهاك كرامته وكذلك محاولة كسر شخصيته 
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سعًيا منها إلى حتويله من عنصر منتج باملستقبل إلى عبء على أهله ومجتمعه، فاإلهانة وإشعاره 

بالذل وأنَّ ال مخَرج من هذه احلالة السيئة بحشره في زنزانة أو تركه مربوًطا على أرض قذرة 

والصياح عليه في كل األحيان، واستخدام مخابرات االحتالل إلى متثيل أدوار على الطفل بني 

محقٍق ناعٍم ومحقٍق قاٍس، شتم الطفل من ِقبل اجليش واحملققني بالذات أمام أهله كوالدته وإخوته 

بألفاظ هابطة، تهديده باعتقال أهله وخاصة األب أو األم أو األخت حتى يعترف، إجبار الطفل 

لم يرتكبها والتوقيع عليه دون معرفة محتواها،  بُتهم وجرائم  على االعتراف حتت ظروف عدة 

إدخال الطفل املعتقل إلى غرف السجناء اجلنائيني أو غرف العمالء في بعض احلاالت، اقتياده 

إلى احملكمة بظروف ُمذلَّة، عدم السماح للمحامي في بداية اعتقاله مبقابلته؛ أي إشعار الطفل 

أن مصيره لألبد مرتبط برحمة احملقق، قد يجعل منه أداة سهلة طيِّعة له ليعمل على حرف الطفل 

املعتقل أخالقًيا أو أمنًيا.

تحريف بوصلة النضال الفلسطينيّ يف عقل األطفال الفلسطينيني الهدف الرئيس 
لقوات االحتالل اإلسرائيلي: 

من أن ما تنتهجه إسرائيل من سياسات ترهيب وتخويف األطفال والضغط عليهم، بهدف 

حتريف بوصلة النضال الفلسطينّي في عقل هؤالء األطفال، وجعلهم أكثر تعايًشا مع املستوطنني 

وذلك من خالل فرض قوانني وعقوبات على األطفال الفلسطينيني املعتقلني، وأن من أهم أسباب 

ارتفاع مستوى االعتقاالت في صفوف األطفال مؤخًرا يرجع إلى التغيير في الوضع السياسي 

العقوبة سواء في احملاكم  إلى رفع االحتالل مستوى  الفلسطينَيّة، إضافًة  املدن  أو األمني في 

العسكريَّة أو احملاكم األخرى في القدس احملتلة. ويأتي التغير الزمني في أعداد املُعتَقلني نتيجة 

أحداث وتطورات ميدانّية من انتفاضات وقرارات سياسيَّة وغيرها.

األطفال  بحق  اإلنسانية  االنتهاكات  لزيادة  إسرائيلي  وتشريعي  قانوني  تجاوز 
: لفلسطينيني ا

ومنذ عام 2015 شرع الكنيست اإلسرائيلي قانون اعتقال األطفال بعمر 12 سنة، كما رفع 

القانون األحكام بحق األطفال لتصل إلى قرابة )20 عاًما(، مصحوبة هذه األحكام بغرامات مالية 

العمريَّة وخاصة  الفئات  الفلسطينيني من مختلف  كبيرة جًدا، ويحتجز االحتالل حرية األطفال 

الفئة من 17 -16 سنة، والتي تشكل )67.9%( من األطفال املعتقلني في سجَنْي "عوفر" و "مجدو" 
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املنزلي، أو اإلبعاد عن منطقة  تتم محاكمتهم باحلبس  الغربَيّة، وإلى جانب ذلك قد  ة  في الضفَّ

تعجيزيَّة  األمور متثل شروًطا  مالية وشخصيَّة؛ وجميع هذه  كفاالت  إلى جانب فرض  السكن، 

بحسب احملامي مسك، وقد تدفع أهالي األطفال في مرحلة من املراحل إلى أن يفضلوا قسًرا أْن 

يكون الطفل في السجن؛ لعدم استطاعتهم حتقيق هذه الشروط وُيعد هذا أعلى مستويات الظلم 

والطغيان. 

كما سنَّ االحتالل اإلسرائيلي وفرض قانون محاكمة األطفال دون سن 14 عاًما، حيث أقرت 

ن هو أقل من 14  الكنيست يوم 2015/11/25 مشروع قانون يسمح مبحاكمة وَسْجن األطفال ممَّ

عاًما، وهو ما يتعلق باألطفال الفلسطينيني الذين يخضعون لقانون األحداث اإلسرائيلي املدني 

كأطفال القدس، وينص القانون على أن احملكمة تستطيع أن حتاكم أطفااًل من سن 12 عاًما، 

لكن عقوبة السجن الفعلي تبدأ بعد بلوغهم سن 14 عاًما، بحيث يصبح جيل املسئولية اجلنائية هو 

12 عاًما، وميكن اعتقال طفل والتحقيق معه وبعد إدانته يتم إرساله إلى إصالحية مغلقة، ويبقى 

فيها إلى أن يبلغ 14 عاًما. 

وهذا خالف املُتَّبع في جميع الدول املوقعة على اتفاقية حقوق اإلنسان فإنَّ سلطات االحتالل 

تضرب بها ُعْرض احلائط، فإن أغلبية الدول متنع سجن األوالد حتت عمر 14 عاًما، وبعضها متنع 

ذلك أيًضا فوق عمر 14 عاًما، حيث نصت املادتان )37 و38( من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة 

عام 1989، على عدم تعرض أّي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية 

أو الالإنسانيَّة أو املُِهينة، وأال ُيحرم أّي طفل من حريته بصورة غير قانونيَّة أو تعسفيَّة، ويجب 

أن ُيجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفًقا للقانون، وال يجوز ممارسته إال كحلٍّ أخيٍر 

وألقصر فترة زمنية مناسبة.

ونصوص القانون الدولي أفردت مساحة كبيرة حلقوق األطفال، ومن أبرزها املادة اخلامسة 

ت جميع أشكال القمع واملعاملة القاسية والالإنسانيَّة لألطفال، مبا في  من اإلعالن العاملي الَّتي عدَّ

ذلك احلبس والتعذيب، واالعتقال والعقاب اجلماعي، أعمااًل إجراميَّة.

وهناك أيًضا قانون تشديد عقوبة احلد األدنى على راشقي احلجارة في القدس، حيث صادقت 

الكنيست يوم 2015/11/2 على مشروع قانون تقدمت به وزيرة العدل اإلسرائيلية إيالت شاكيد، 

ينصُّ على فرض عقوبة السجن الفعلي ملدة 4-2 أعوام على راشقي احلجارة، وسحب مخصصات 

التأمني الوطني من أسرى القدس، وإجبارهم على دفع تعويضات لإلسرائيليني املتضررين.
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االنتهاكات اإلسرائيلية بالحقوق االجتماعية لألطفال الفلسطينيني:

صات األطفال من العائلة وِهَبات  سحب ُمخصَّ

التعليم

  منع الزيارات األسرية للطفل املعتقل

االجتماعية  الشئون  دعم  مخصصات  سحب 

لألهالي

احلجز املنزلي لألطفال املعتقلني

األطفال  ألسرة  اإلعاقة  مخصصات  سحب 

ملعتقلني ا

األطفال  ألهالي  بناء  تراخيص  إعطاء  منع   

ملعتقلني ا

األطفال  ألسرة  أرامل  مخصصات  سحب 

ملعتقلني ا

هدم بيوت األطفال املعتقلني بدون وجه حق

ب الدراسي نتيجة االنقطاع عن الدراسة ترك الطفل املعتقل وحيًدا بدون محاٍم التسرُّ

بسبب االعتقال

الترفيهية إغالق املدارس وحرمان الطفل من التعليم واألماكن  الثقافية  املراكز  هدم 

بالطفل اخلاصة 

العائلة  من  األطفال  صات  ُمخصَّ سحب  على  القدس  بأطفال  يتعلق  مبا  القانون  وينص 

وهبات التعليم، وأي إضافات مالية، مثل دعم الشئون االجتماعية لألهالي، ومخصصات اإلعاقة، 

ومخصصات األرامل وغيرها، ويؤدي مشروع القانون إلى إدانة شخص بتهمة التحريض دون 

وجود إثباتات عملية للتحريض، حيث ُعدَّ مساًسا بحرية التعبير واالحتجاج؛ وخاصة النشطاء 

على مواقع التواصل االجتماعي مما ينعكس نفسًيا واجتماعًيا على الطفل وأسرته، من شعوره 

بالذنب جتاه أسرته وشعور أسرته بالقهر الذي يترتب عليه عنف على الطفل.

كما أن شعور الطفل بعدم القدرة على الوصول إلى محاٍم وتكليفه بالدفاع عنه يترك أثر 

الشعور بالوحدة والضياع واخلوف من املستقبل وتداعياته، كما يواجه األطفال بعد انتهاء فترة 

االعتقال صعوبات بالعودة إلى مقاعدهم الدراسَيّة بشكٍل طبيعي حيث يواجه حتديات اجتماعية، 

مثل خوف الناس منهم، ومطالبة األهالي من أبنائهم أن يبعدوا عنهم؛ ألنهم يخافون انتقال عدوى 

االعتقال إلى أوالدهم مما ينعكس بشكل سلبي على نفسية األطفال احملررين.

إن إصابة بعض حاالت األطفال املعتقلني بعد عزلهم ومحاوالت كسر إرادتهم باضطراب 
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نفسي ُيدخلهم في سلوكيات الإرادية، ُيعد أمرا وارًدا ويؤدي إلى عدم التوازن الداخلي مبعنى 

عدم التوافق بني سلوكهم مع نفسهم وبني شخصيتهم الظاهرة أمام اآلخرين، وميكن اكتشاف 

هذا من املقربني منه أو من إخصائي اجتماعي أو نفسي؛ لذلك ال ُبدَّ من إرساله من جهة صحية 

ونفسية رسمية لكل طفل مت اعتقاله باعتباره ضحية النتهاكات واضحة وصريحة.

 كما ُيعد عدم وجود بدائل لالحتجاز أمًرا غير إنساني ومخالًفا حلقوق األطفال الدولية، فال 

يزال األطفال الفلسطينيون الذين تتراوح أعمارهم بني ١٢ و١٧ عاًما من الضفة الغربية والقدس 

القوات اإلسرائيلية، ووفًقا لشهادات مشفوعة  ِقبل  الشرقية يتعرضون لالحتجاز واالعتقال من 

بالقَسم من ِقبل األطفال، هناك أشكال من إساءة معاملة األطفال وانتهاكات إلجراءات التقاضي 

السليمة عند إلقاء القبض عليهم واحتجازهم، والتي توضح نظام العدالة اجلزائية.

ترى الباحثة أن هناك انتهاكاٍت غير مباشرة من ِقبل جيش االحتالل بحق األطفال الفلسطينيني 

ومنها  الفلسطيني،  للطفل  واالجتماعية  والذهنية  النفسية  ومباشر على احلالة  تأثير عميق  ولها 

االنتهاكات املتعلقة بالسكن وهدم املنازل، حيث يتأثر بها األطفال والنساء أكثر من غيرهم. ووفًقا 

العنف في األسرة، فإن زيادة الضغط  تؤكد زيادَة  التي  النفسية  الدراسات  ما ورد في بعض 

على الرجال من ِقبل االحتالل سيؤدي إلى زيادة العنف ضد النساء واألطفال، وقد أدى ذلك إلى 

ارتفاع نسب الطالق خاصة بني األزواج الشابة. فمشكلة السكن وعدم توافره لصعوبة احلصول 

على ترخيص بناء، باإلضافة إلى أجور السكن املرتفعة في القدس حالًيا والتي تصل إلى ألف 

إلى  باألزواج  يدفع  ونفسًيا،  اقتصادًيا  ضاغًطا  عاماًل  ل  يشكِّ توفيرها،  يصعب  شهرًيا  دوالر 

السكن خارج جدار الفصل، وخارج احلدود البلدية املصطنعة للقدس؛ ما يعرضهم لفقدان حقهم 

في اإلقامة مبوجب قانون ما ُيسمى بـ "مركز احلياة"، وهناك اآلالف من املقدسيني الذين فقدوا 

ة غربيَّة سواء في  حق اإلقامة ألنهم سكنوا في أحياء خارج اجلدار، أو في مناطق ُمصنَّفة ضفَّ

لم  رام الله أو بيت حلم؛ ما أَثّر على حياتهم االجتماعية، كما أَثّر على النسيج االجتماعي، والسِّ

األهلي، وبتنا نسمع حالًيا الكثير من اإلشكاليات، ومن زيادة كبيرة في العنف ال يوليها االحتالل 

أية أهمية، بل رمبا يدفع إليها كما هو احلال في الداخل الفلسطيني عام 48، علًما بأن كثيًرا من 

املشاكل التي حتدث هنا ذات عالقة وصلة مبشكالت امِللكيَّة والتنظيم.

وفيما يتعلق باستخدام العنف وانتهاج التعذيب ضد األطفال الفلسطينيني، تؤكد الباحثةعلى 

أَنّ هناك توثيًقا من ِقبل املنظمة حلاالت كثيرة من األطفال تعرضت لعنف جسدي ولفظي خالل 
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ة، فعملية التعذيب تبدأ منذ اللحظة األولى لالعتقال  االعتقال سواء في القدس احملتلة أو في الضفَّ

ويرافقها عنف من ِقبل احملققني واجلنود الَّذين يلعبون دوًرا كبيًرا في تخويف األطفال من خالل 

العنف والتهديد؛ وبالتالي تسهيل عملية احلصول على اعترافات يتم انتزاعها بشكل غير قانوني.

أظهرت دراسة لليونسف )منظمة األمم املتحدة لألمومة والطفولة( صدرت عام 2013، أنَّ 

هناك منًطا من سوء املعاملة أثناء النقل واالحتجاز والتَّحقيق مع املعتقلني األطفال. كما تتضمن 

التوصيات عدم اعتقال األطفال في الليل إال في الظروف القصوى، وينبغي أن يتواجد محاٍم أو 

أحد أفراد أسرة الطفل أثناء استجواب األطفال.

ك على  وفي السياق ذاته، قالت احلركة العامليَّة للدفاع عن حقوق األطفال )DCI(، إّنها تتحرَّ

صعيد األمم املتحدة من خالل وحدة املُناَصرة اخلاصة بها عن طريق توكيل طاقم محامني يتابع 

أمور األطفال املعتقلني.

بالطفولة،  ُتعنى  الَّتي  الدوليَّة  واملؤسسات  املتحدة  األمم  ملنظمات  ق  املُنسِّ )DCI( وهي  الـ 

تكتب تقاريرها الدوليَّة للجهات املهتمة بقضايا حقوق اإلنسان، وتوثق االنتهاكات الَّتي يتعرض 

لها األطفال خالل االعتقال أو التَّحقيق أو االحتجاز، وتقول على لسان احملامية فرح دبابسي إن 

احلركة تهدف من تقاريرها إظهار االنتهاكات الَّتي يتعرض لها األطفال؛ في محاولٍة للتصدي لها 

ومواجهتها بكل األدوات املمكنة واملتاحة؛ سواء أكانت أدوات قانونيَّة أم مناصرة على الصعيد 

الدولي، أو مناشدة كل اجلهات املعنيَّة لتشكل ضغًطا على املؤسسات اإلسرائيلية للحد من هذه 

االنتهاكات.

جتاه  االحتالل  ِقبل  من  املتبعة  بالسياسة  تغيًرا  شهدت  األخيرة  الفترة  أنَّ  إلى  وأشارت 

األطفال؛ سواء من ناحية طريقة االعتقال أم األحكام املرتفعة بحق األطفال، ومت ملس ذلك بوضوح 

من خالل األعداد املرتفعة من األطفال املعتقلني، وارتفاع حجم االنتهاكات الَّتي نوثقها.

السنوي2021(  تقريرها  في   https://www.ochaopt.org/ar أوتشي  )منظمة  وأشارت 

حماية التقارير، إلى ازدياد الوجود العسكري اإلسرائيلي وهجمات املستوطنني اإلسرائيليني في 

جميع أنحاء الضفة الغربية، مبا فيها القدس الشرقية.

وسجلت في مدة التقرير إصابة نحو 537 فلسطينًيا في الضفة الغربية، مبا فيها القدس 

الشرقية؛ مما يرفع العدد الكلي لإلصابات املؤكدة إلى 4.273 إصابة منذ 10 أيار/ مايو، إلى 

جانب 17 وفاة. وأعلنت وزارة التربية والتعليم إغالق املدارس في الضفة الغربية ليومني )16-17 
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الشرقية  القدس  فيها  الغربية، مبا  الضفة  للمظاهرات في  التجمع  الطلبة من  ملنع  مايو(  أيار/ 

وقد اعُتقل 26 طفاًل خالل أسبوع واحد، وتلقوا كلهم املشورة القانونية من املنظمات الشريكة 

قبل استجوابهم. ومنذ 5 نيسان/ أبريل، اعُتقل 50 ُمدافًعا عن حقوق اإلنسان، مبن فيهم سبع 

نساء، وتفيد التقارير بأنها تنفذ على أساس متييزي. كما أشارت التقارير إلى هجمات شنَّتها 

من  شملته  مبا  جراح،  الشيخ  في  الفلسطينيني  على  اإلسرائيليني  املستوطنني  من  مجموعات 

استخدام الذخيرة احلية. ويتمثل أحد الشواغل املستمرة في الذخيرة احلية التي تطلقها القوات 

اإلسرائيلية بكثافة باجتاه املتظاهرين، مبا يشمل إطالقها داخل ُمخيَّمات الالجئني وحولها، فمنذ 

10 أيار/ مايو، قتلت القوات اإلسرائيلية 17 فلسطينًيا، من بينهم طفل، في الضفة الغربية.

تتابع  نفسها  احملتلة  واألراضي  القدس  في  املدني  املجتمع  منظمات  بعض  هناك  أن  كما 

بينها منظمة(  ومن   ،48 عام  وأراضي  الفلسطينّية احملتلة،  األراضي  في  اإلنسان  حالة حقوق 

بيتسيلم )غير احلكومّية والَّتي قالت على لسان مدير البحث امليداني والناطق اإلعالمي باسمها 

الفلسطينيني غير قانونيَّة وُمبالَغ فيها، وإن  العقوبات املفروضة على األطفال  كرمي جبران، إن 

رد في عمليات اعتقال األطفال الَّتي ال ميكن حصرها؛ ألنَّها متجددة، وتوثق  هناك زيادة بشكل ُمطَّ

منظمة "بيتسيلم" االنتهاكات الَّتي يتعرض لها األطفال الفلسطينيون، وتصدر تقارير للمنظمات 

ق إلى عمليات االعتقال  الدولَيّة حلقوق اإلنسان، وكان آخر تقرير صدر عن املنظمة عام 2020 تطرَّ

غير القانونّية بحق أطفال فلسطينيني، دون مراعاة ألبسط احلقوق الَّتي تكفلها املواثيق والقوانني 

الدوليَّة حلماية الطفولة والَّتي وقعت عليها إسرائيل.

فإن جميع ما سبق من انتهاكات من ِقبل جيش االحتالل يولِّد لدى الطفل الشعور بالقهر 

والظلم الشديد؛ نتيجة فقدان املأوى بكل ما يحمل رمز البيت من شعور باألمان والسعادة املرافقة 

لذكريات الطفولة؛ حيث هدم املنزل يعمل على تدمير الصورة الذهنية للطفولة بعقل الطفل مما 

ينعكس على الصورة الذاتية لديه؛ كذلك رؤية والديه وهم بقمة األلم وشعورهم بالعجز عن حماية 

شعور  لديه  يزيد  الغاصب؛ مما  والكيان  االحتالل  جيش  على  الشديد  بالغضب  ُيشعره  املأوى 

والوطن  الصغير  البيت  وحترير  االنتصار  على  واإلصرار  باملقاومة  الداخلي  وحتفيزه  االنتقام 

ر أن  الكبير، حيث ورد في تقرير لألونروا عام 2010 أن مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية أيًضا يقدِّ

قرابة ٦٠,٠٠٠ فلسطيني في القدس يواجهون خطر التهجير بسبب احتمال هدم السلطات ملنازلهم 
أو طردهم منها بواسطة جماعات املستوطنني واالنتهاكات السابقة ذكرها.
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كما أن شعور َربِّ األسرة بالعجز والضعف أمام السلطة التي تفرض عليه اإلغالق ومتنعه 

من العمل واإلنتاج، فإنه يريد أن يبدل بطريقة ال شعورية عجزه وضعفه إلى قوة وفعالية أمام 

بالعنف  والتوتر واإلحساس  النفسي  الضيق  السياسة  يتولَّد عن هذه  لذلك  منه؛  أناٍس أضعف 

الناجت عن اإلحباط، من هنا ُيفرض على من هم أضعف منه أسلوب إغالق آخر، موضًحا أن األب 

في هذه احلالة يعمد إلى أن يكبح سلوك أطفاله ويعاقبهم على أي حركة معينة داخل املنزل، ومينع 

الطفل من انتهاج سلوك غير طبيعي في حياته بسبب حساسية األب وتوتره وشعوره بالغضب 

والعجز وقسوته مع زوجته.

إن االنعكاسات النفسية والسلوكيات لألطفال الفلسطينيني الناجتة عن االنتهاكات السابق 

واألسرية،  االجتماعية  األنشطة  في  الطفل  وعدم مشاركة  واالنسحاب  العزلة  في  تتمثل  ذكرها 

إضافة إلى نكوص بعض األطفال ورجوعهم إلى ممارسة أساليب سلوكية ال تخص املرحلة التي 

الطفل،  لسنِّ  املناسبة  وغير  الباكرة  السلوكية  تظهر بعض اخلصائص  كما  فيها،  الطفل  يكون 

بأن يقضم أظفاره أو ميّص إصبعه أو يظهر لديه وكنتيجة للمخاوف والقلق سلوك التعلق الزائد 

واالعتمادية الكبيرة على األم، ويخشى الطفل اخلروج من املنزل ويظل مالزًما ألمه كتعبير عن 

حالة اخلوف والشعور باخلطر.

االنعكاسات النفسية والسلوكيات لألطفال الفلسطينيني الناتجة عن االنتهاكات 
اإلسرائيلية:

وترى الباحثة أن ما جرى ويجري من تطبيق لهذه السياسة إمنا هو جزء من سياسة التهجير 

- الترانسفير الصامت، وهي استراتيـچية الكيان اإلسرائيلي منذ عام 48، ُطبقت آنذاك على 

شعبنا هناك، وُتطبق اليوم في القدس والضفة الغربية، وتستهدف في محصلتها تغيير التركيبة 

السكانية واجلغرافية لفلسطني بشكل كامل، وملدينة القدس بشكل خاص، وإيجاد أغلبية يهودية 

مقابل أقليَّة عربية فلسطينية.

الشعور بالقهر والظلماخلوف والهلع

اضطرابات النوم )األرق، كثرة النوم، املشي وهو نائم(القلق والتوتر املزمن

فقدان التركيزفقدان الدافعيَّة والتحفيز

االنطواء والعزلة االجتماعيةتراجع بالنشاط الذهنية والعقلي
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الشعور باألمان النفسي واالجتماعيالعنف البدني واللفظي فقدان

النكوص ملرحلة عمرية سابقةاخلمول وعدم الرغبة باحلياة

اخلوف من املستقبلالشعور بالذنب وَجلْد الذات

واإلحصائيات التالية تؤكد ذلك، فمنذ العام 2004 ولغاية العام 2019 املنصرم مت هدم قرابة 

ألف منزل، وتهجير 3.167 شخًصا، من بينهم 1.704 أطفال؛ وبالتالي، فإن األطفال هم ضحايا 

سياسة الهدم، وضحايا سياسة التهجير وما تتركه من تأثير نفسي سيئ على أصحاب املنزل، 

والشعور بالقهر عندما يضطر األب إلى هدم منزله بيديه حتى ال يتكبد رسوم الهدم. 

املنازل  أعداد  في  ردة  املُطَّ الزيادة  على  العنصري  القومية  قانون  أثر  إلى  الباحثة  تشير 

املهددة بالهدم وتصعيد وتيرة االنتهاكات اإلسرائيلية بحق شعبنا عموًما وأطفالنا بشكٍل خاص؛ 

هذا  على  واضًحا  تأثيًرا  تركا   ،2017 العام  منذ  احلالية  األمريكية  اإلدارة  كذلك سوء سياسة 

عاصمة  هي  يهودية  بأغلبية  دة  ُموحَّ القدس  أن  يؤكد  أهدافه  بند  في  القومية  فقانون  الصعيد. 

د سياسَة الضّم والسيطرة  الكيان اإلسرائيلي، وهي عاصمة الدولة اليهودية؛ وبالتالي هو قانون أكَّ

اإلسرائيليتني، كما أعطى احلق واعترف بحق تقرير املصير للشعب اليهودي، ولم يعترف ولم يقر، 

ولن يعترف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره. كما عدَّ االستيطان قيمة أخالقية، وجميع 

ارتباًطا  االستيطاني  البناء  وفي  والضم  السيطرة  في  االحتالل  من سياسة  زت  عزَّ البنود  هذه 

بعمليات الهدم، باإلضافة إلى سياسة إدارة ترامب، حيث اعترفت اإلدارة األمريكية بأن القدس 

موحدة هي عاصمة إسرائيل، واتخذت قراًرا بنقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس، 

احملتلة،  القدس  في  قنصليتها  وإغالق  القدس،  مستشفيات  ودعم  لألونروا،  دعمها  أوقفت  كما 

والتي كانت تاريخًيا متثل اعتراًفا أمريكًيا بأن القدس محتلة؛ ما أعطى الضوء األخضر للحكومة 

اإلسرائيلية كي متعن في التصعيد، وزيادة هدم املنازل وبناء الوحدات االستيطانية.

عدم إشباع الحاجات األساسية اإلنسانية يدمر البناء النفسي للطفل الفلسطيني:
والتسرب  والفقر  واالقتصادية  االجتماعية  والصعوبات  التحديات  تفاقم  أن  الباحثة  تؤكد   

املبكر من املدرسة؛ وخاصة على مستوى املدارس الثانوية، والتوترات املستمرة بني الفلسطينيني 

والقوات اإلسرائيلية وعنف املستوطنني؛ كلها قد خلقت حالة من التدهور النفسي واالجتماعي 

الذي أدى بدوره إلى تقويض آليَّات اأُلَسر للتعامل مع األزمات وتعزيز القدرة على التحمل، كما 
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أنها تؤدي إلى الدخول في دائرة مغلقة من حالة اليأس والعنف املستمرين على ضوء ما ُذكر من 

انعكاسات لسياسات الهدم خاصة على األطفال والنساء، سنشهد في املرحلة والسنوات القادمة 

الذي  النفسي،  التفسير  وفق  وذلك  واملجتمع  األسرة  في  الداخلي  العنف  مستويات  في  زيادة 

يؤكد أَنّ من تعرض للتعذيب وهو طفل سيحاول بشكل أو بآخر ممارسة العنف والتعذيب الذي 

تعرض له خالل مرحلة الطفولة وإسقاطه على املجتمع واألسرة، وهنا تكمن اخلطورة في تداعيات 

ه يعاني أمراًضا  احلدث، فاالحتالل اإلسرائيلي يهدف بشكل مباشر إلى خلق جيل فلسطيني مشوَّ

نفسيَّة ومشاكل داخليَّة، وهو ما يعني استهداف مستقبل الشعب والقضية الفلسطينية، فاملشكلة 

تكمن في أَنّ هناك تركيًزا من املؤسسات على االنتهاكات اإلسرائيلية عندما يقع احلدث إعالمًيا 

واجتماعًيا، لكن بعد ذلك ال توجد متابعة وُيترك األطفال لعزلتهم ووحدتهم النفسية واالجتماعية. 

واستقرار  الشباب  عنفوان  ليفقد  الطفولة  رفاهية  من  يحرم  والتعذيب  العنف 
الفلسطيني: واملجتمع  الطفل  حال  هو  هذا  الرشد 

 العنف وانعكاساته النفسية واالجتماعية من أبرز نتائج االنتهاكات اإلسرائيلية بحق األطفال 

الفلسطينيني: عندما ينشا طفل بظل أشد أنواع العنف والتعذيب ُيحرم من رفاهية الطفولة ليفقد 

عنفوان الشباب واستقرار الرشد هذا هو حال الطفل واملجتمع الفلسطيني، وهذا ما يؤكده تقرير 

علمي عن العنف أعدته منظمة اليونيسف عام 2017، حيث ذكرت نتائج مسح شامل للعنف ُمعّد 

من ِقبل اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، )2012(، مسح العنف في املجتمع الفلسطيني، 

2011، النتائج الرئيسة، آذار/ مارس 2012 حيث َخُلَصت نتائج الدراسة بأن 48% من األسر 

)48% في الضفة الغربية و49% في غزة( تعرضت للعنف من ِقبل قوات األمن واملستوطنني، كما 

املؤشرات  متعددة  للمجموعات  االستقصائية  الدراسة  في  مرتفعة  املنزلي  العنف  مستويات  أن 

لعام 2014 )اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني(، مؤكدًة أن 93% من األطفال الذين تتراوح 

أعمارهم بني سنتني وأربع عشرة سنة قد تعرضوا لعقاب تأديبي عنيف في املنزل، وأن 23% من 

األطفال تعرضوا لعقاب بدني شديد، هي مبثابة مسائل تستدعي القلق الشديد.

وتشير الباحثة إلى أن هناك انتهاًكا غير مباشر بحق الطفل الفلسطيني فهو ليس مبعزل 

عن األحداث الدائرة حوله وهو يشعر وله رد فعل كما اآلخرين ،وهذا ما تؤكده إحصائية تتحدث 

عن قرابة 8000 طفل مقدسي بوضعية صعبة للغاية فهم ال يتمتعون بأي وضع قانوني أو صفة 
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قانونية؛ ما يحرم هؤالء من حقوقهم االجتماعية واالقتصادية والصحية؛ وبالتالي إًذا هم ال ميلكون 

إقامة وغير مسجلني في سجل النفوس في وزارة داخلية االحتالل، فهم غير موجودين في نظر 

االحتالل، وعليك أن تتخيل انعكاسات هذا الواقع االجتماعية واالقتصادية والنفسية على ضحايا 

املقدسيني  من  الزرقاء  الُهويَّة  بطاقات  بسحب  الظلم  سياسة  ذلك  إلى  ُيضاف  السياسة.  هذه 

وجتريدهم من حقهم في اإلقامة مبدينتهم. فمنذ العام 1967 ولغاية اليوم مّت سحب إقامة قرابة 

14.650 من أصحابها، وهي سياسة مستمرة وممنهجة.

استهداف نظام التعليم الفلسطيني ومؤسساته يُعد أخطر االنتهاكات االسرائيلية 
بحق األطفال الفلسطينيني:

القدس، حيث أن هناك سياسة ممنهجة الستهدافه  الفلسطيني في  التعليم  يتم استهداف 

تها، وقد  منذ األيام األولى لالحتالل، وهناك تصعيد ومحاولة سيطرة على العملية التعليمية بُرمَّ

ًة في العام 2011، يوم أن بدُءوا بتحريف املناهج الفلسطينية ومحاربتها، ثم ساروا  ازدادت حدَّ

في العام 2015 خطوة متقدمة بتطبيقهم املنهاج اإلسرائيلي املطبق في الداخل الفلسطيني عام 

48؛ إدراًكا منهم بأهمية استهداف التعليم ومحاولة االستحواذ عليه كأحد أهم اآلليَّات لتعزيز 

الوطنية الفلسطينية؛ وبالتالي لم تتوقف محاولتهم للسيطرة على النظام التعليمي وتغيير املنهاج 

اإلنسان  لدى  والتفكير  للعقل  احتالل  بأنها  نصُفها  أن  ميكن  خطوٍة  في  وأَسَرْته  الفلسطيني، 

املقدسي.  الفلسطيني 

األسير  أن  على  ينص  التعليم،  من  األْسَرى  احلرمان  قانون  مشروع  على  العمل  وأخيًرا 

الفلسطيني األمني ليس من حقه الدراسة في مؤسسة التعليم العالي، ويطالب مشروع القانون 

التعليم. منح األسرى فرصة  بعدم  السجون  لوائح  بتعديل 

تعميق  دت  تعمَّ بسياساتها  اإلسرائيلي  اجليش  أن سلطات  الباحثة مما سبق  وتستخلص 

االنتهاكات  تلك  التعليم حيث خرقت  في  من حقه  وحرمانه  الفلسطيني  الطفل  بحق  االنتهاكات 

دت املادة )28( من اتفاقية حقوق الطفل حقَّ الطفل في التعليم،  اتفاقية حقوق الطفل، حيث أكَّ

واتخاذ التدابير لتشجيع احلضور املنتظم في املدارس والتقليل من معدالت ترك الدراسة، كما 

الطفل ومواهبه وقدراته  تنمية شخصية  التعليم موجًها نحو  يكون  "أن  )29( على  املادة  ت  نصَّ

إمكاناتها".  أقصى  إلى  والبدنية  العقلية 
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كذلك نشهد أيًضا استهداًفا لوجود املؤسسات الفلسطينية في القدس، حيث مت منذ العام 

2000 ولغاية اليوم إغالق 47 مؤسسة مقدسية بشكل كامل، باإلضافة إلى منع العشرات بل 

املئات من األنشطة، مبا في ذلك األنشطة الثقافية والفنية، كان آخرها في شهر آب/ أغسطس 

املنصرم من العام املاضي، حيث مت اقتحام مؤسستني ثقافيتني فنيتني هما مركز يبوس الثقافي، 

ات؛ فبالتالي هي سياسة تكمل  ومعهد إدوارد سعيد للموسيقا ومصادرة ما فيهما من أجهزة وملفَّ

بعضها، وتستهدف القدس والوجود الفلسطيني فيها.

أنواع االنتهاكات الرقمية لجيش االحتالل اإلسرائيلي بحق األطفال الفلسطينيني:

املراقبة للحسابات وتقييد في احلرية بالتعبير بالرأيالعنف اللفظي الرقمي

ر اإللكتروني  استغالل أو سرقة املعلومات الشخصية واحلساباتالتنمُّ

ش اجلنسي اإللكتروني والسياسي التحرُّ االجتماعي  والعقاب  الضغط  أو  التهديد 

الرقمي بالفضاء  الشخصية  اآلراء  نشر  على  كرٍدّ 

باألطفال  اخلاصة  احلسابات  إغالق 

وذويهم

الفلسطينيني  لألطفال  الرقمي  احملتوى  بعض  حذف 

وذويهم

وأخيًرا، هناك االنتهاكات اإللكترونية بحق األطفال الفلسطينيني حيث أصبح الفضاء اإللكتروني 

مساحًة رئيسة يقضي فيها األطفال املقدسيون فترات طويلة، إذ يستخدم 42% منهم اإلنترنت ملدة 

يعِبّر من  الرقمي مساحًة  الفضاء  ُيعّد  3 - 5 ساعات.  ملدة  منهم  و%31  يومًيا،  خمس ساعات 

خاللها املراهقون املقدسيون عن آرائهم وأفكارهم السياسية، إال أن 87% منهم قلما يشاركون في 

احلوارات السياسية على اإلنترنت؛ خوًفا من رقابة سلطات االحتالل على منشوراتهم على منصات 

التواصل االجتماعي. إضافًة إلى ذلك، يشعر 35% من املراهقني الناشطني على اإلنترنت باخلوف 

من مراقبة احلكومات لنشاطهم، ويشعر 20% بحالة دائمة من انعدام األمان خالل التعبير عن 

آرائهم على اإلنترنت، عالوًة على الرقابة التي تستهدفهم من ِقبل أجهزة االحتالل. يتعرض الكثير 

ر اإللكتروني، أو محتوى إباحي، أو استغالل أو سرقة املعلومات  من هؤالء املراهقني إلى التنمُّ

الشخصية واحلسابات على اإلنترنت، أو التهديد أو الضغط والعقاب االجتماعي والسياسي كرٍدّ 
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على نشر اآلراء الشخصية، باإلضافة للتحرُّش اجلنسي وأنواٍع أخرى من االعتداءات.

ر اإللكتروني شائع جًدا بني املراهقني واألطفال املقدسيني،  كما تشير اإلحصائيات إلى أّن التنمُّ

إذ إن 58% من املشاركني قالوا إنهم تعرضوا لالعتداء اللفظي من قبل خالل استعمالهم لإلنترنت، 

ر و13% لالبتزاز و10% للتحرش اجلنسي اإللكتروني. بينما تعرض 24% منهم  للتنمُّ

كما قامت الوحدة اإللكترونية التابعة لوزارة العدل بالكيان اإلسرائيلي بالتبليغ عن عشرات 

آالف املنشورات واحلسابات للمراهقني واألطفال مباشرًة لشركات التواصل االجتماعي، دون أي 

إجراءات قانونية وبدون علم املُبلَّغ عنهم. في عام 2019، قدمت دولة االحتالل 19.606 بالغات 

للشركات بغرض حذف احملتوى، وفي عام 2020 استمرت األرقام بالتصاعد. إنَّ هذا النوع من 

م بشكل اخلطاب  القوة التي متتلكها سلطات االحتالل دون قيد أو رقابة، يسمح لها بأن تتحكَّ

على اإلنترنت وتسكيت كل من ال تتناسب آراؤه مع آراء االحتالل؛ مما يستهدف بشكٍل أساسي 

املستخدمني الفلسطينيني.

ومن أشكال االنتهاك حلقوق الطفل بالقدس احملتلة ما حدث في عام 2014، حيث وافقت 

حكومة االحتالل على القرار رقم 1775 الذي صاغ استراتيـچية من شأنها رفع مستوى "األمن" 

في الشطر الشرقي من القدس وفي الداخل الفلسطيني. وفي عام 2015، رصدت خطة شرطة 

االحتالل ملنطقة القدس استثماًرا بقيمة 48.9 مليون شيكل لرفع مستوى السيطرة على املدينة 

من خالل شراء كاميرات CCTV وأدوات مراقبة حديثة، في انتهاك حلقوق الفلسطينيني، ومن 

ضمنهم املراهقني واألطفال، باخلصوصية وحرية التعبير عن الرأي، ومبا يحُدّ من قدرتهم على 

املطالبة بحفظ حقوقهم األساسية.

وتستخلص الباحثة من جميع ما سبق أن هناك تفاقًما ملعاناة األطفال الفلسطينيني؛ ألنهم 
يعيشون في بيئٍة مليئٍة بالعنف والشعور باخلطر على حياتهم. لهذا السبب فقد عبَّر 93% من 

األطفال الفلسطينيني بأنهم ال يشعرون باألمان بل بأنهم عرضة خلطر الهجوم. لهذا السبب يتجه 

ًة لتصرفات تدمير الذات وذلك ما ُذكر في تقرير تعزيز  العديد من األطفال في أكثر املناطق حدَّ

حقوق الطفل وحمايتها، تقرير األمني العام باألمم املتحدة عام 2021.

إجابة السؤال الثاني: 
ما مدى فعالية التقارير الدولية يف احَلدِّ من االنعكاسات النفسية واالجتماعية   -٢

الفلسطينيني؟ األطفال  بحق  اإلسرائيلي  اجليش  النتهاكات 
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تشير الباحثة إلى أنه بالرغم من كل اجلهود الدوليَّة الّتي متارسها منظمات حقوق اإلنسان 

وحتى اإلسرائيليَّة منها للضغط على سلطات االحتالل اإلسرائيلي، فإنَّ العقل األمني اإلسرائيلي 

الدولية اخلاصة، وال  واملعايير  االتفاقيات  بُعرض احلائط كل  اللحظة يضرب  ال زال حتى هذه 

يراعي املواثيق الدوليَّة وحقوق اإلنسان مبا فيها حقوق الطفل الفلسطيني. فهو ال مييز بني األعمار 

د بقمع األطفال واعتقالهم دون مراعاة حلقوقهم واآلثار النفسَيّة الَّتي تترتب على ذلك،  وال يتردَّ

للمنظمات والدول  العار" الصادرة عن األمم املتحدة  واملؤسف عدم إدراج إسرائيل في "قائمة 

التي تنتهك حقوق األطفال في مناطق النزاع، بالرغم من أن تقرير األمني العام جاء بشكل واضح 

وباألرقام واملعلومات على االنتهاكات اإلسرائيلية بحق أطفال فلسطني، وهذا بدوره يكفي إلدراج 

االحتالل اإلسرائيلي على الالئحة السوداء للكيانات املُنتِهكة حلقوق األطفال، إال أن منظمة "ووتش 

هت انتقادات شديدة اللهجة، لقرارات األمني العام لألمم املتحدة بشأن  ِليْست أون تشلدرن" وجَّ

القائمة السوداء العاملية لألطراف املسئولة عن إيذاء األطفال خالل النزاعات، كما يوجد هناك 

منظمات دولَيّة توثِّق االنتهاكات بحق األطفال وحتاول احلد منها، وأوصت "باعتماد تدابير تقضي 

بالتعامل مع األطفال الفلسطينيني في السجون العسكريَّة اإلسرائيليَّة وفًقا التفاقية حقوق الطفل 

وغيرها من املعايير الدولية".

رين أو ما زالوا  وبالرغم من تلك املؤشرات البسيطة فإن قضَيّة األطفال األسرى؛ سواء احمُلرَّ

ة وطنَيّة شاملة للتعامل معهم، وتشييد مراكز تأهيل نفسي ملتابعتهم؛  بسجون االحتالل تتطلب ُخطَّ

نظًرا لعدم إمكانية بناء مجتمع سليم ومتماسك على أفراد عندهم مشاكل نفسيَّة. ورغم قيام بعض 

األنظمة الوطنية الضعيفة والناشئة لتزويد اخلدمات واالستجابة حلماية األطفال بشكل عام، فإَنّ 

متويل وقدرات أنظمة حماية الطفل في دولة فلسطني غير كافية وغير قادرة على تلبية االحتياجات، 

وال تزال احلكومة تعتمد بشكٍل كبيٍر على املساعدات الدولية لتوفير اخلدمات األساسية بالرعاية 

النفسية واالجتماعية. 

إال أن هناك بعض رود األفعال اإليجابية للحدِّ من تلك االنتهاكات بإظهار الوجه واجلانب 

السيئ من صورة االحتالل أمام املجتمع الدولي؛ وكذلك أصبح هناك نوٌع من االهتمام ملعاجلة 

واحلد من تلك االنعكاسات النفسية واالجتماعية السابق ذكرها.

وذلك بتوفير وحدة احلماية، والتي تأسست عام 2016 في رئاسة األونروا العامة بعمان، 

توجيهات استراتيـچية وتنسيق وتنفيذ أنشطة احلماية املتنوعة في الوكالة، مبا في ذلك حماية 
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الطفل والنوع االجتماعي والعنف املبني على النوع االجتماعي واإلعاقة والصحة العقلية والدعم 

االجتماعي. النفسي 

وفي عام 2017، أصبحت خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي ضمن نطاق 

بني الجئي  االجتماعية  النفسية  والقضايا  العقلية  الصحية  املشاكل  انتشار  إن  احلماية.  وحدة 

للوكالة  للوكالة؛ ونتيجًة لذلك فإن االستراتيـچية متوسطة األَجل  ُيعد مثار قلق متزايد  فلسطني 

لألعوام )2016-2021( تعترف باحلاجة إلى معاجلة هذه املسائل باعتبارها مسائل ذات أولوية. 

وقد مت االنتهاء من إطار عمل األونروا للصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي في العام 2017؛ 

وذلك بهدف تيسير قدر أكبر من التماسك والتناسق واجلودة في تداخالت األونروا للصحة العقلية 

العقلية  الوكالة، وذلك من أجل حماية وحتسني الصحة  النفسي االجتماعي وأثرها في  والدعم 

َفاه النفسي االجتماعي لالجئي فلسطني. والرَّ

برامج حماية الطفل لليونيسف في دولة فلسطني يتمثل الهدف العام منه في ضمان حمايٍة 

أفضل لعدٍد أكبر من األطفال؛ وخاصًة األكثر تضرًرا منهم من العنف واالستغالل واالنتهاكات 

لة، سيؤدي القضاء على انتهاكات الطفولة هذه إلى زيادة قدرة األطفال على  اجلسيمة. وفي احملصِّ

نة وتولِّي دورهم كأعضاء  حتقيق قدراتهم التعليمية، وضمان حصولهم على نتائج صحية ُمحسَّ

ُمنتجني في مجتمعاتهم وعائالتهم وأوساطهم االجتماعية.

من أجل حتقيق هذه االلتزامات حلماية األطفال، تعمل اليونيسف في دولة فلسطني على، 

ذلك  ويشمل  االستجابة.  خدمات  وتوفير  الطفل  حلماية  الوطنية  األنظمة  في  االستثمار  تعزيز 

إلى  تهدف  والتي  الطفل  حلماية  الضرورية  والتنظيمية  والسياسية  القانونية  اإلصالحات  دعم 

ضمان تطبيق تدابير احلماية الوقائية. ويستلزم األمر متكني القوى العاملة في مجال الرعاية 

العدالة  ُنظم  إلى  الوصول  ودعم  البيانات،  وأنظمة جمع  احلالة  إدارة  ُنظم  وتقوية  االجتماعية، 

وتوثيق  رصد  وتعزيز  والتحويلية،  الوقائية  التدابير  ذلك  في  مبا  للطفل  واملالئمة  التصاحلية 

االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال من خالل مضاعفة توثيق االنتهاكات املُرتَكبة من ِقبل جميع 

اإلنساني  الدولي  للقانون  االمتثال  تعزيز  إلى  والدعوة  األطفال،  على  أثرها  وقياس  األطراف، 

والقانون الدولي حلقوق اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل ومعايير حماية الطفل، وإجراء البحوث 

يواجهها  التي  والثغرات  الضعف  َمَواطن  حول  دالئل  إلى  املستندة  املعلومات  قاعدة  لتوسيع 

واستجابتها  البرامج  تصميم  يخدم  مبا  إمكاناتهم  لكامل  حتقيقهم  على  ذلك  وأثر  األطفال، 
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التي مت حتديدها.. األطفال  حلاجات 

كما أن هناك العديد من املنظمات الدولية واألهلية املَعنيَّة باألطفال بعد رصد تلك االنتهاكات 

عملت على أن تضاعف جهودها في مجال التوعية بحقوق األطفال، وتوفير أوسع الفرصة التنموية 

لتلبية احتياجات األطفال، كما أنها مطالبة بُحسن إدارة برامجها، وضمان مشاركة األطفال فيها 

وتفعيل التشبيك فيما بينها من أجل الضغط الحترام حقوق األطفال.

يجب  وبالتالي  الغد؛  مجتمع  األطفال  فيشكل  الداخلي،  الفلسطيني  املستوى  على  وأما 

االهتمام بتنشئتهم وتنمية قدراتهم حتى يتسنَّى لهم أن ُيسهموا بل وليكونوا عنصر تقدم وترقية 

التصويت، إمنا عبر إعطاء األطفال  بالضرورة عبر  الطفل والشاب ال متر  فُمواطنة  اجتماعية، 

ل للجماعة واملجتمع،  والشباب االعتبار للتعبير عن ذاتهم واالعتراف بهم كعنصر أساسي ُمشكِّ

ونتيجة ذلك تبرز ُمواَطنته عبر فعله جتاه املجتمع وتأثيره في قضاياه. هذا لن يتم إال من خالل 

منح األطفال حقوقهم، فاملجتمع الفلسطيني ومؤسساته َمدعوٌّ ألن يضع قضية األطفال وحقوقهم 

على رأس أولوياته؛ من أجل عالج اآلثار السلبية الناجمة عن انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي، من 

خالل برامج موجهة لألطفال بشكل عام والفئات التي تعرضت بشكل خاص حقوقهم للمساس 

املباشر، كاألطفال املصابني واألطفال األسرى واألطفال الذين ُهدمت منازلهم أو أبناء الشهداء 

شة. واألسرى... وغيرهم من الفئات املُهمَّ

وعليه، فإن السلطة التنفيذية مطالبة باإلسراع في إصدار اللوائح التنظيمية لقانون الطفل 

الفلسطيني الذي دخل حيز التنفيذ، كما أن السلطة التشريعية مطالبة بإجراء تعديالت على بعض 

احلالي،  القانون  مواد  بعض  إعادة صياغة  فيه  يتم  ل  ُمعدَّ قانون  القانون، من خالل  هذا  مواد 

بحيث تتالءم مع اتفاقية حقوق الطفل من جهة، ومن جهٍة أخرى حتويل هذه املواد لُتصاغ بشكل 

ومن  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق  يتعلق  فيما  السلطة  على  دات  وتعهُّ التزامات 

أجل ترجمة هذه القوانني إلى واقع، هناك ضرورة لوضع مجموعة من السياسات التي ُتسهم في 

إشباع حاجات أطفالنا وتلبية حقوقهم، وتخصيص موازنات لتنمية القطاعات التي ُتعنى بالطفولة 

كاخلدمات االجتماعية والصحية والتعليم.

بيئة وظروف أفضل ألطفالنا تعمل على  إيجاد  بأن يعمل على  ُمطالَب  أخيًرا، إن اجلميع 
تلبية احتياجاتهم واحترام حقوقهم، بيئة تتيح لهم املجال بالتطور والنمو واالرتقاء فهم جيل الغد 

املستقبل. وُحماة 
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توصيات: 
مخاطبة وفضح إجراءات االحتالل بحق األطفال وعدم حصر القضية على امللف اإلنساني   -1

فرض  يريد  عدواني  احتالل  في  متمثلة  سياسية  دوافع  ة  ثمَّ أن  باعتبار  إنسانيته،  رغم 

شروطه على أبناء الشعب الفلسطيني كافًة في جميع التقارير الدولية.

األطفال  موضوع  بإدراج  واملطلعة  املعنية  األطراف  جميع  مبطالبة  والعمل  النهوض   -2

وتربوية  اهتماماتهم، كمؤسسات وجماعات سياسية واجتماعية  الفلسطينيني في جوهر 

اء ممارسات  حكومية وغير حكومية حلماية األطفال من مخاطر متعددة حتيط بهم؛ أواًل جرَّ

االحتالل بحقهم، وثانًيا جراء الظروف األمنية واالقتصادية واالجتماعية والتربوية التي 

يواجهونها.

املطالبة بالتحقيق الدولي النزيه لدى احملاكم الدولية بالتدخل الفوري لوقف هجمة االحتالل   -3

أي  وتفعيل  والتحليل  بالدراسة  عندها  والوقوف  الفلسطينيني  األطفال  على  اإلسرائيلي 

أن  وتأكيد  الفلسطينيني  األطفال  حماية  تخص  ُسبل  أي  تفعيل  وكذلك  بنَّاءة؛  توصيات 

حقوقهم ثابتة وهي ليست ِمنَّة من أحد؛ بل ويجب فرضها على االحتالل.

تعزيز خدمات الوقاية واحلماية لألطفال في الظروف اإلنسانية من خالل االستثمار في   -4

ًرا مبا في ذلك  اخلدمات الصديقة للطفل على مستوى املجتمع، في املناطق األكثر تضرُّ

النفسي  الدعم  إلى خدمات  الوصول  الشرقية واخلليل. ويشمل ذلك زيادة  غزة والقدس 

املساعدة  عن  فضاًل  لهم،  الرعاية  ومقدمي  لألطفال  املتخصصة  واخلدمات  االجتماعي 

القانونية لألطفال املعتقلني واحملتجزين. ويجري حتفيز قدر أكبر من التماسك والتكامل 

بني برامج التنمية والبرامج اإلنسانية، من خالل البناء على النُُّظم القائمة على مستوى 

اإلنسانية. تقدمي اخلدمات  املجتمع احمللي من أجل 
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الحس باألشياء
يف قصص األطفال عند محمود فهمي

د. رضا عطية *

احتياجاته  من  عدًدا  يلبي  وجمالًيا،  معرفًيا  ُمعًطى  الطفل  إلى  بالنسبة  القصة  كانت  لئن 

لألطفال  األدبية  الكتابة  طريقة  فإنَّ   - ثقافًيا  وإمنائه  وجدانًيا  تكوينه  في  وُيسِهم  املعلوماتية 

عليها دور مهم وكبير في تشكيل وعيه الوجودي بالعالم وبذاته أيًضا، وفي تأسيس نسق القَيم 

لديه. فالقصة هي وسيلة ملعرفة الطفل باألدب ونصوصه كخبرة جمالية تتجاوز مجرد التسلية 

واالستمتاع باحلكي، إلى كونها وسيلة مهمة ووسيًطا فنًيا لتكوين وإمناء شخصية الطفل وتشكيل 

وتعديلها. سلوكياته 

ومن النماذج اجليدة واملميزة في أدب الطفل وحتديًدا فن القصة تأتي مجموعة قصصية 

العامة  الهيئة املصرية  التي تصدر عن  نة من ثالث حواديت، ضمن سلسلة ثالث حواديت  مكوَّ

للكتاب، للكاتب محمود فهمي - كنموذج ناصع لكتابة أدبية للطفل جتمع بني جماليات فن الَقّص 

واألبعاد املعرفية والقيمية التي ُيكن بثها عبر هذه القصص.

ثالثة جوانب:  تتمثَّل في إشباع  للطفل  األدبية  الكتابة  تتطلَّبها  بالسهلة  ليست  ة معادلة  ثمَّ

أو  ونفسه  العالم  عن  مفاهيمه  إلى  تضيف  معلوماتية  بجرعة  الطفل  بإمداد  املعرفي؛  اجلانب 

تصحح بعضها وتغيِّرها، واجلانب الثاني، هو اجلانب اإلمتاعي؛ بإثراء الُبعد التخييلي لدى الطفل 

الذي يتمثَّل عوالم احلكي، أما اجلانب الثالث، فهو ِقَيِمي؛ بإكساب الطفل بعض القيم السلوكية 

واألخالقية. لذا تبقى طريقة تقدمي الكتابة األدبية لكل هذه املتطلبات أمًرا مهًما في أن يؤدي أدب 

اة. ة وأن يحقق نتائجه املُتوخَّ الطفل آثاره املرجوَّ

* ناقد أدبي - مصر.
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ى إملام الكاتب بشروط الكتابة األدبية  في املجموعة القصصية حلواديت محمود فهمي يتبدَّ

للطفل وسداده الستحقاقاتها وتلبيته ملتطلباتها، بوعي فني مقتدر ورؤية جمالية متمكنة، جتعل 

قصة الطفل حتقق أغراض املتعة اجلمالية والتأثير الِقَيمي والتوجيه السلوكي للطفل.

لُيقيم الكاتب  ة متثيل جمالي تخييلي لواقعة قطع األشجار؛  في أولى قصص املجموعة ثمَّ

واقتالعها: ُقبيل اجتثاثها  حوارية بني هذه األشجار 

استيقظت األشجار في الغابة على صوت املناشير الكهربائية الكبيرة لقاطعي األشجار، كان 

الصوت يأتي من بعيد لكنه أخذ يقترب رويًدا رويًدا مثل منل يزحف ببطء.

قفز سنجاب بسرعة واعتلى أحد األغصان بينما انطلقت العصافير من أعشاشها.

قالت شجرة كبيرة:

ليفصلونا عن  املزعجة  الكبيرة ذات األصوات  بقاطعاتهم  قليٍل سيأتون  بعد  يا أصدقائي، 

التي سكنت  طيورها  كله، صاَدَقنا  عمرنا  فيها  وعشنا  بعيٍد  زمٍن  منذ  فيها  نبتنا  التي  األرض 

أغصاننا وَبنْت أعشاشها فوقها، لم جند غضاضة أن نأوي احلشرات الصغيرة التي تتخذ من 

ت من حيوانات تريد افتراسها شممنا  جذوعنا بيًتا لها، خبَّأنا بني فروعنا حيواناٍت ضعيفًة فرَّ

ات قلوبها في انتظار ابتعاد احليوانات املطاردة لها، استمتعنا باملطر  رائحة خوفها وسمعنا دقَّ

الذي تساقط فوقنا على مدى سنوات طويلة واستدفأنا بشمٍس صارت تعرفنا ونعرفها، بعد قليل 

ا تود أن تصير إليه بعد ذلك. سنصير قطًعا من اخلشب فلماذا ال تقصُّ كل واحدة منا ُحلْمها عمَّ

قالت شجرة:

يدخلون  إلى صخبهم حني  أستمع  الدراسة  في فصول  للتالميذ  مقاعد  أن أصير  أمتنى   

وكراريسهم  كتبهم  فوقي  يضعون  لي،  الصغيرة  كفوفهم  مبالمسة  أستمتع  فرحني،  الفصول 

املرحة. ضحكاتهم  أخشابي  ومتتصُّ 

قالت أخرى: 

يلهو األطفال فوقي، يطوِّحون سيقانهم الصغيرة في  ُلعًبا وأراجيح  وأنا أمتنى أن أصير 

بينما أعلو وأهبط بهم وسط املرح والغناء. الهواء 

ها حلزنها على مفارقة جاراتها: قالت شجرة أخرى بينما متسح دمعًة سقطت فوق خدِّ

مأوى  بال  الذين  تضمُّ  دافئة  بيوت  على  تنغلق  وشبابيك  أبواًبا  أصير  أن  فأحلم  أنا  أما   

دين في اخليام بعد أن ُهدمت بيوتهم من أثر احلرب والكراهية، سأصير شبابيك تنفتح  واملُشرَّ
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على سماء صافية، شبابيك يدخل منها ضوء الشمس والطمأنينة ليغمر األثاث اخلشبي املصنوع 

من شجرٍة صديقٍة جاءت من غابة بعيدة.

قالت أخرى: 

الباردة،  الليالي  في  املشردون  هؤالء  به  يستدفئ  حطًبا  أصير  أن  من  لديَّ  مانع  ال  وأنا 

على عظامي  الطويل، يصنعون  االنتظار  عليهم  ن  تهوِّ التي  ليتبادلوا حكاياتهم  يجتمعون حولي 

الساخنة. ومشروباتهم  طعامهم 

ة َأْنسَنة لألشياء والعناصر اجلمادية لدى محمود فهمي ما يتناسب مع مخيلة الطفل التي  ثمَّ

متيل إلى تذويت األشياء؛ أي منحها كينونة ذاتية؛ فالطفل يتخيل أنَّه يحادث األشياء واحليوانات 

ُتبادله احلديث في حواراته معها. وتتجلى مهارة الكاتب في القدرة على خلق أشكال  ويتمثلها 

الطبيعية  حالتها  من  اقتالعها  بعد  املادة  مآالت  له  متثُّ في  األشجار(  )اخلشب/  للمادة  متنوعة 

األولى، وإعادة تصنيعها من خالل إعطاء املادة نفسها حرية االختيار والتمنِّي ملا يكن أن تؤديه 

من عمل نافع في احلياة، ودور مؤثِّر لآلخرين؛ وكذلك ما ال تتمناه من استخدامات سلبية لها. 

ة حالة من اأُللْفة يؤسس لها التخييل القصصي لدى محمود فهمي في عالقات األشياء  ثمَّ

باإلنسان، كما في متنِّي األخشاب/ األشجار أن تسمع ضحكات التالميذ اجلالسني عليها بعد 

أن تصير مقاعد لهم. 

تبثُّ مثل هذه القصة روًحا إيجابية لدى الطفل بتمثُّل اجلوانب اإليجابية حلادٍث يبدو قاسًيا 

وسلبًيا في نظر الكثيرين، وهو اجتثاث األشجار الذي قد يقف البعض عند متثله بوصفه فعاًل 

للحوادث  اإليجابية  النظرة  تغليب  على  تعمل  السردية  النظر  وجهة  لكنَّ  للموت،  وحادًثا  للقتل 

وآثارها على املدى البعيد املمتد.

زة لتشكيل وعي الطفل مبا  ومما يبدو ُمهًما في مثل هذه الكتابة للطفل أنَّها تبثُّ رسائل ُمحفِّ

يساعده على تكوين إيديولوچيا مدركة لهموم اإلنسانية الكبرى في بساطة وعمق في آٍن، كما في: 

)أما أنا فأحلم أن أصير أبواًبا وشبابيك تنغلق على بيوت دافئة تضم الذين بال مأوى واملشردين 

في اخليام بعد أن ُهدمت بيوتهم من أثر احلرب والكراهية(، فتبدو مراعاة اخلطاب القصصي 

لدى محمود فهمي لتكوين أفق رؤيوي لدى الطفل ومد جسور اتصال مع العالم واحلادث فيه من 

أزمات.

في قصة "العودة إلى يوم اإلثنني" يحسُّ بطلها نادر بحديث للمالبس في اخلزانة على إثر 
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موقف فعله تخلى فيه عن زميل له:

هل عرفت املالبس أنني مستيقظ أنتظرهم أن يبدُءوا فى الكالم، هل ينتظرون أن أنام؟ إذن 

. سأتظاهر بالنوم، سحبت الغطاء وأغمضت عينىيَّ

سمعُت صوًتا يقول: استيقظوا فنادر قد نام.

- نعم أسمع صوت تنفسه املنتظم.

قال أحدهم: أكمل حديثك أيها القميص األبيض.

- سأكمل حديثي لكن عليك أن تخفض صوتك قلياًل أيها القميص األزرق.

رد عليه هامًسا: اتفقنا ولكن أكمل ما حدث، ملاذا تقول إن نادر قد أخطأ؟

- نعم لقد أخطأ كان من املمكن أن يعطي زميله مما معه من مال لكنه لم يفعل وفكر بنفسه 

فقط.

قال البنطلون الرمادي: بالفعل فأنا أعرف ما كان فى جيبي كانت هناك عشرة جنيهات زائدة 

عن حاجته.

رت، ففي األسبوع املاضي وبعد انتهاء  رفعُت الغطاء عني وجلست في سريري، اآلن تذكَّ

احلصة األخيرة كنت في طريقي إلى محطة األوتوبيس بعد أن صافحت أصدقائي، استوقفني 

زميلي كرمي الذي وقف أمامي وهو يحاول استعادة أنفاسه فقد جاء يجري.

قال : جيٌد أننى حلقت بك، أحتاج منك إلى خمسة جنيهات وسوف أعيدها إليك غًدا.

ه قبل خروجها  ها له أمُّ سألته عن السبب، فقال إنه قد نسي أن يأخذ السندوتشات التي تعدُّ

إلى العمل في وقت مبكر جًدا فاضطر أن يشتري طعاًما من كانتني املدرسة؛ لذا لم يتبقَّ معه 

نقود يدفعها حملصل األوتوبيس ليعود إلى البيت. 

اعتذرُت له على الرغم من وجود عشرة جنيهات لم أكن بحاجة إليها فى ذلك الوقت، لكنني 

كنت أدخر ألشتري كلًبا.

نظر كرمي إلى األرض ثم نظر إليَّ في حزن وحيَّاني مودًعا، عبَر الطريق مسرًعا وسار على 

الرصيف اآلخر عائًدا إلى بيته. 

تغيَّب كرمي عن املدرسة لعدة أيام ثم جاء بذراع ملفوفة بشاش أبيض، توقف كرمي عن إلقاء 

التحية عليَّ وعن احلديث معي أثناء الفسحة.

عرفت من أصدقائي أنَّه فى طريق العودة إلى البيت قد ضلَّ طريقه وعاد إلى بيته متأخًرا، 
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كما أن سيارة قد اصطدمت به اصطداًما خفيًفا أسقطه على األرض فُجرحت ذراعه. 

السلبية  األفعال  نتائج  متثُّل  طريق  عن  األطفال،  لسلوكيات  تقويي  بدور  القصة  تضطلع 

التي قد يقوم بها الطفل كتخلِّيه عن زميل له، وَتِبعات هذا التخلي وآثاره اخلطيرة، فتعمل قصص 

فهمي لألطفال على تشكيل وعي الطفل القيمي عبر مواقف درامية من خالل احَلْكي، وهي طريقة 

تتخلص من اخلطابية وُمباَشرة التوجيه، ما يفيد في إقناع الطفل مبا يطرحه اخلطاب القصصي.

وكما هو واضح من هذا املقطع من هذه القصة واملقطع الذي من القصة السابقة اعتماد 

البنية احلوارية، سواء حوار الشخوص، بعضهم مع  البنية القصصية لدى محمود فهمي على 

اآلخر، أو حوار األشياء، فيفيد هذا احلوار في جالء األفكار املتجادلة وتفنيد األسباب واملواقف، 

َؤى. وبيان متايزات الرُّ

ى من قصص محمود فهمي للطفل، فإنَّها تعيد تنشيط خيال الطفل، عن طريق  وكما يتبدَّ

العقدين  في  الطفل  أدب  أسرف  أن  بعد  واألشياء،  بالطبيعة  الطفولي  احلس  ارتباط  استعادة 

األخيرين في نسبٍة كبيرٍة من نصوصه على ربط الطفل بالوسائل اآللية التكنولوچية، مبا ال يضيف 

جديًدا ُيذكر أو ما يثل له إضافة ملجاالت لَْهِوه.
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مـلـــــــــف العـــدد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أدب الطفل والتحول الرقمي..!!
عبده الزرّاع

بصمة الطفل الرقمية يف القرن احلادي و العشرين
د.عصمت خورشيد

التقنية الرقمية ودورها يف أدب الطفل
السيد نجم

فل التكنولوجيا وتربية الطِّ
أ. خديجة حيدورة

الطفل والتكنولوجيا.. إيجابيات وسلبيات
د. طارق البكري

أهميـَّة توظيف الوسائل التكنولوجية يف تربية األطفال
عبد اهلل اللي

تكنولوجـيا األلعاب اإللكترونية وعالقتها بالتنشئة
االجتماعية يف مرحلة الطفولة املبكرة

د. محمد محمود العطـار
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بحث
أدب الطفل والتحول الرقمي..!!

عبده الزّراع *

مقدمة:
أثار االنتشار السريع للتقنيات الرقمية خالل العقدين األخيرين إمكانية احلديث عن العصر 

تغييًرا في  التي أحدثت  الرقمية"  "الثورة  وتأثيره في كل مجاالت احلياة. ولهذه  الرقمي وآفاقه 

العالم آثاٌر ال تقتصر على الصناعات وطرق اإلنتاج، بل متتد كذلك إلى املنظور املعرفي. وعن 

مدى تأثير هذه الطفرة الصناعية، حاول رميي ريفيل Remy Rieffel، باعتباره متخصًصا في 

كتابه "الثورة.. دراسة وسائل اإلعالم واملجال الرقمي والصحافة واإلنترنت، وفي كتابه "الثورة 

مزدوج  في سياق منط  الرقمي  العصر  في ظهور  التفكير  إثارة  ثقافية؟"، حاول  ثورة  الرقمية، 

يتعلق بالتقنية والدراسات الثقافية. والفكرة األساسية لهذا االختيار هي أن الرقمي ُيعدُّ مجااًل 

تتعايش من خالله املنتجات الثقافية على اختالفها مع األقطاب التكنولوچية، ويطرح ريفيل العديد 

من التساؤالت، من َقبيل انتشار املعلومة وتأثير التكنولوچيات احلديثة على تصرفاتنا الشخصية 

واجلماعية، وتقييم كيفية التصرف والتفكير واملعرفة. ويرمي إلى توضيح ما هو الرقمي بالنسبة 

إلينا )كأفراد(، وبالنسبة إلى غيرنا )كمجتمع( )1(.

الثقافة الرقمية
أسهم االستخدام الواسع للتكنولوچيا اإللكترونية اجلديدة في إيجاد أساليب جديدة ألمناط 

ُيطلق  ثقافية جديدة أصبح  التقليدية، وصعود وبلورة معطيات  الثقافات  أفول  حياة جديدة بعد 

عليها الثقافة الرقمية؛ خاصًة وأن ثقافة اجليل اجلديد بلغت من التعقيد إلى أن أصبحت متعددة 

* شاعر وباحث في ثقافة الطفل - مصر.
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االتصاالت  تكنولوچيا  بفعل  افتراضية،  عوالم  حتكمها  ُأُطر  من  ومتفرعة  واملفاهيم،  املشارب 

ى صناعة الثقافة؛ ومن َثمَّ تعرضت الثقافة في هذا العصر إلى تغيُّر فانقلبت  الرقمية حتت ُمسمَّ

مظاهر القَيم اجلمعية إلى قيم فردية مع ظهور ثقافة الشباب املتأثر بأنظمة الثقافة التقنية السريعة 

التدفق؛ نتيجة تنامي استخدام التكنولوچيا ووسائل االتصال احلديثة من ِقبل األجيال اجلديدة، 

حتى بات العالم قريًة صغيرًة تنتشر فيه املعرفة بسرعة قياسية، وصارت فيه املمارسات الثقافية 

مرتبطًة بالفضاء الرقمي مخللة )ُمخلخلًة - ُمخلِّفًة( مجموعة من القواعد، وهو ما يدل على حدوث 

الت شاملة للثقافة في هذا العصر الرقمي وأن العالم يشهد ازدياد أهمية الثقافة الرقمية  )2(. حتوُّ

أدب الطفل الرقمي
استطاع أدب األطفال في الوطن العربي أن يواكب التطور التكنولوچـي واإللكتروني احلاصل 

على مستوى العالم، واهتم عدد من مبدعي أدب األطفال بتطوير الوسائل التي ُتبثُّ من خاللها 

األشكال املختلفة ألدب الطفل، وظهر تبًعا لذلك أشكال جديدة في أدب األطفال مبعناه الواسع، 

فلم يُعد هذا األدب محصوًرا في النشيد واألغنية والقصيدة الغنائية، أو احلكاية والقصة القصيرة 

رة املطبوعة في كتاب أو مجلة، واملسرحية الشعرية أو النثرية املكتوبة خصيًصا لألطفال  املُصوَّ

لْق، بل ظهرت  لتمثيلها على خشبة املسرح املدرسي أو مسرح النادي الصيفي، أو في الهواء الطَّ

في السنوات األخيرة أشكال جديدة من املمكن أن ُتضاف إلى عالم أدب األطفال وثقافتهم، مثل 

ألعاب الكمبيوتر وما ُيعرف باسم األتاري أو الـڤـيديو جيم )ألعاب الـڤـيديو(، التي تستغرق الطفل 

استغراًقا تاًما عند اجللوس أمامها واإلمساك باألذرع اخلاصة بها، أو الضغط على مفاتيحها 

)...( إذن لم يُعد األمر مقصوًرا على طريقة صنع الكتاب بشكٍل يجذب إليه الطفل، فيفرح به ويبدأ 

حه، واستيعاب املضمون املطروح بداخله. في تصفُّ

ولم يُعد األمر مقصوًرا كذلك على اختيار النص الشعري املناسب للطفل في مراحل عمره 

املختلفة، حيث يرى الدكتور علي احلديدي أن هناك اجتاهني حول حتديد الشعر املناسب لألطفال 

إذ توقفت مواهب الشعراء عند هذا احلد، واقتصر َنْظُمهم على شعر األطفال، ويدعو أصحاب 

هذا االجتاه إلى أن ُيقدم لألطفال ما سُهل معناه وخفَّت موسيقاه وناسبهم موضوعه وأهدافه من 

اوي، ومحمود أبو  ى بشعر األطفال، كشعر محمد الهرَّ نتاج الشعراء ابتداء لألطفال، وهو ما ُيسمَّ

الوفا وأحمد شوقي في حكاياته الشعرية لألطفال)3(. أيًضا لم يُعد األمر مقصوًرا على اختيار 
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نة أو غير امللونة، ولم يُعد  رة أو غير املصورة، املُلوَّ احلكاية أو القصة املناسبة للطفل سواء املُصوَّ

األمر مقصوًرا كذلك على مناقشة تقدمي ما هو غير ناطق من حيوان أو طير بطريقة ناطقة، أفَيد 

أو أنَفع للطفل أم االبتعاد عن هذه الطريقة ألنها تتنافى واحلقيقة، فما دام الِهرُّ ال ينطق والطائر 

ال يتكلم فلماذا ننسج ألطفالنا قصًصا وهميَّة يتحدث الهر فيها ويتكلم الطائر)4(.

وثقافتهم؛  األطفال  أدب  مجال  في  واملهمة  احليوية  األمور  من  اآلن  املسائل  هذه  تُعد  لم 

ذلك أن التطور التكنولوچـي واإللكتروني أو الرقمي جلب معه أشكااًل وأفكاًرا جديدة ألطفالنا، 

وينبغي على صانعي أدب األطفال استيعابها أواًل ثم طرح مضامني جديدة تناسب هذه األشكال. 

بل إن الطفل العربي بدأ في التعامل مع عالم اإلنترنت)5( الذي يجيد التعامل معه مثلما يجيد 

ْقمَنة؛ مبعنى أنه نتاج  ألعاب األتاري والكمبيوتر؛ لذا فإن أدب الطفل الرقمي يخضع خلاصية الرَّ

العمليات احلاسوبية والرياضية واملنطقية والذهنية؛ أي يتكون من احلروف واألرقام، فاحلروف 

التجلِّيات  كل  توليد  فالعمق هو أساس  وبالتالي  العمق؛  األرقام  الظاهرة، في حني متثل  متثل 

ية الظاهرة فوق السطح، ويتحقق ذلك بواسطة مجموعة من العمليات التحويلية الرقمية،  النصِّ

مثل: عملية احلذف، عملية الزيادة، عملية االستبدال، عملية الترتيب، ومن هنا فاألرقام مبنزلة 

 )Fonction Numerique( دينامو النص الرقمي، ومن هنا ميكن احلديث عن الوظيفة الرقمية

بامتياز )6(.

ه لألطفال بأنه ذلك النوع من األدب الذي ُيعرض على الشاشة  وُيعرَّف األدب الرقمي املوجَّ

الرقمية سواء أكانت تلفاًزا، أم حاسوًبا، أم لوحة إلكترونية، أم هاتفا ذكًيا، فالطفل عندما يواجه 

الشاشة تسحره مبا حتتويه من تقنيَّات عالية اجلودة وفي وقت سريع، فيعيش معها في حالة 

انسجام تام، يجعله يتطلع إلى اكتشاف املزيد من املعطيات التي يحويها اجلهاز الذي أمامه، 

املشاهدة  بني  ما  وإتقان  مبهارة  ُيبحر  فإنه  العنكبوتية،  بالشبكة  موصواًل  اجلهاز  كان  وكلما 

.)7( التطبيقات املختلفة  والقراءة والدخول إلى 

ويقدم السيد جنم تعريًفا ألدب الطفل يتوافق واملُعَطى التقني اجلديد، قائاًل: "هو كل نص يتشكل 

بحسب معطيات التقنية الرقمية، بتوظيف اللغة الرقمية والبرامج املتاحة داخل جهاز الكمبيوتر، بحيث 

يتضمن )الصورة - الصوت - اللون - احلركة - الكلمة(، في تشكيٍل فنِّي، يساعد الطفل على منو 

الذوق والشخصية، ويتوافق مع احتياجات عالم الطفل الشعورية واملعرفية" )8(.
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األجناس األدبية التي تأثرت بالرقمنة
تأثرت األجناس األدبية املختلفة لألطفال من قصة وشعر ومسرح بالتقنيَّات الرقميَّة، وأصبح 

اؤه ومريدوه الذين يتابعونه على اإلنترنت في املواقع اإللكترونية املختلفة،  أدًبا قائًما بذاته له قرَّ

ويتعاملون معه مبهارة فائقة؛ ألنه أكثر متعًة وجاذبيًة لطفل هذا العصر، فظهرت القصة الرقمية، 

تكن  لم  جديدة  تقنيات  األجناس  هذه  في  واستخدمت  الرقمي،  واملسرح  الرقمية،  والقصيدة 

مستخدمًة من قبل، فلم يُعد العمل األدبي يقتصر على النص املكتوب فقط، بل دخلت عليه تقنيات 

رقمية مبهرة سمعية وبصرية، متمثلة في )الصورة، واحلركة، واملوسيقا، واللون(؛ مما جعل طفل 

هذا العصر ُيقبل عليها بشكٍل كبيٍر في مقابل تراجع اإلقبال على الكتاب الورقي التقليدى، بل 

النصَّ  لتطويعها  البرمجة اإللكترونية  لديه مقدرة على  ُبدَّ وأن يكون  كاتب النص اإللكتروني ال 

اجلديد، وذلك إلى جانب موهبته في التأليف األدبي.

1-  القصة الرقمية

أهداف  لتحقيق  متنوعة  متعددة  وسائط  توظيف  في  رائدة  كتقنيَّة  الرقمية  القصة  ظهرت 

مختلفة: علمية، فنية، تربوية، دينية، ثقافية؛ ذلك ألن اجتماع ثقافتني: ثقافة الصورة وثقافة الكلمة 

تفتح للطفل فضاًء رحًبا للمعرفة، فكيف إذا اجتمعت تقنيات أخرى تؤازر هاتني الثقافتني بطريقة 

منظمة وهادفة وماتعة، وُملبِّية في الوقت ذاته شغف الطفل باإللكترونيات والوسائل التكنولوچية 

احلديثة من جهة، وجتعله أكثر تفاعاًل مع املواقف القصصية التي يشاهدها فيتأثر بها وُيعايش 

ه من جهٍة أخرى. أحداثها بكل حواسِّ

إنها نص يعتمد على مؤثرات مرئية وسمعية تفتح للطفل عاملًا خيالًيا، فالطفل الذي يقرأ قصة 

عن البحار واألمواج يستطيع اليوم مشاهدتها بتقنية جيدة، متنحه الصور املضيئة ويطرق آذاَنه 

تالُطم األمواج وتأسره درجاُت األلوان املختلفة.

ويرى السيد جنم أن هناك ركائز ال ُبدَّ من االعتماد عليها في كتابة القصة الرقمية، وهي:

الركيزة األولى: كاتب أدب الطفل الرقمي )القصة(، وهو املتعامل الواعي بأسرار التقنيات 
السردية/ املشهدية، باإلضافة إلى أسرار التقنيات التكنولوچية، في بناء العمل الرقمي. يتحلى 

الكاتب الرقمي باآلتي: البحث في خصائص الثقافة الرقمية، ومواكبة وفهم داللة بعض القضايا، 

مثل: )غلبة الصورة - توظيف التقنية الرقمية.. وغيرها "اإلملام بأسرار الكمبيوتر ولغة البرمجة، 

وغيره"(. كما عليه أن يعرف فن اجلرافيك واإلخراج السينمائي، وأن يعرف فن Animation وأن 
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يكون ُملًما بأسرار فنون الكتابة السردية.. مثل )سيناريو السينما وكتابة املشاهد املسرحية(.. 

الفعلي  املنفذ  أن  االعتبار  في  الوضع  مع  املطروحة.  املشكلة  القضية/  بأبعاد  ُملًما  يكون  وأن 

للتقنيات املهارية، رمبا مبرمج أو مهندس.

الركيزة الثانية: محتوى النص الرقمي )القصة( مع التقنية الرقمية.. لقد بات على صلة 
الثقافة  وغلبة  شيوع  منها:  واألدب،  الثقافة  بني  التشابك  مثل  اجلديد،  القرن  بخصائص  أوثق 

العلمية وأدب اخليال العلمي للطفل.. إنتاج نصوص رقمية متنوعة حتت اسم "ألعاب الـڤـيديو".. 

ثم توظيف التقنيات الرقمية في احلاسوب إلعادة إنتاج قصص وحكايات تراثية أو حديثة، وأخيًرا 

توظيف الشاشة كصفحة ورقية.

خصائص املنتج اإلبداعي )القصة( للطفل مع التقنية الرقمية:
أواًل: تزكية الثقافة العلمية واخليال العلمي يف أدب الطفل، خالل القرن العشرين قفز 
باإلجناز العلمي، وأنه على صورتني: أصبح معقدًا عن ذي قبل. وأيضًا املادة العلمية متضخمة 

ومتنوعة ما بني الفيزياء والعلوم الرياضية والطب والبيئة وتكنولوجيا الفضاء، وغيرها. إال أن من 

يتصدى للكاتبة للطفل عليه أن يعي هدفه. أن يتسلح باملعلومة العلمية، ويتخير موضوعه، والقارئ.

ثانيًا: التقنية الرقمية أتاحت معطيات أخرى يشارك أدب األطفال يف إنتاجها:
)ألعاب الطفل، أو "ألعاب الفيديو"( هناك بعض األلعاب تتميز بتنمية مهارات محددة، مثل 

التوافق احلركي البصري، وغيرها لتنمية الذكاء وتنشيط امللكات الذهنية. فضال عن توافر عنصر 

التفاعلية.

ثالثًا: إعادة إنتاج املنتج الورقي باالستفادة من التقنية الرقمية:
وهو ما يعني االستفادة باملعطى األدبي الورقي، ثم إعادة إنتاجه بالتقنية الرقمية، بحيث 

ميكن االستفادة من عناصرها املشار إليها سلًفا )مثل أغلب مجالت الطفل التيتعيد نشر موادها 

على الشاشة( )9(.

نماذج للقصة اإللكرتونية
إنتاج نصوص  العمل على  العربية  يقول السيد جنم: منذ سنوات بدأت بعض املؤسسات 

رقمية حتمل مالمح الطموح النتاج رقمي جاد للطفل منها: برنامج بعنوان: "إسالميات حاسوبية"، 
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"املكتبة اإللكترونية للطفل املسلم"، "هرم املعلومات" أما "كان ياما كان" وهى تتضمن أربع قصص 

إلكترونية )هى أقرب إلى األفالم واألعمال الدرامية القصيرة( فهي معقدة بالقياس إلى األشكال 

العنب"،  وعنقود  "الثعلب  واجلبنة"،  والغراب  "الثعلب  القصص:  تلك  بالطفل،  اخلاصة  األخرى 

"الكلب الطماع"، "النملة واجلندب".. وغيرها. وكلها تتميز مبالمح تكنولوچيا أدب الطفل الرقمي، 

وبالتالي مت إنتاح ما ميكن أن نطلق عليه "القصة الرقمية" التي ينهض بها فنيون في االخراج 

وتصميم البرامج، للعمل على توظيف املؤثرات الصوتية، ومزج الصورة، وتوزيع الضوء، وأغلب 

اخلدع السينمائية.. ما يعنى توظيف خصائص الڤيديو في اإلرجاع والتقدم والتثبيت )ما يعرف 

بـ Multimedia.ن )10(

الطاووس املغرور
سوف نتوقف عند برنامج آخر من خالل اسطوانة حتمل اسم "الطاووس املغرور"، والتي 

أفضل  أنه  وظنه  املنظر،  جميل  بريشه  ومباهاته  وغروره  الطاووس  تعالي  عنوانها  من  يتضح 

وطيورها. الغابة  حيوانات 

وسوف نتعرض هنا ملزايا وعيوب هذه القصة دون الوقوف عند تفاصيل القصة نفسها، حيث 

نالحظ مايلي:

1-كثرة األخطاء اللغوية: ومثال ذلك، قول الطاووس للديك: كيف يصادق جميل مثلي )بشع( مثلك. 

ومثل قول األم: بعد أن علمت احلمامة الطيبة )وأصدقائها(. وقول الهدهد للطاووس: عندما 

ينبت لك )ريًشا جديًدا( وغيرها من األخطاء الكثيرة.

2- كثرة أخطاء النطق: وعدم سالمة العبارة من الناحية الصوتية على لسان كثير من الطيور 

واحليوانات، وبطبيعة احلال فإن من ينطق بلسانها هو أحد األطفال غير املدربني على النطق 

السليم، أو على مخارج احلروف بطريقة صحيحة.

3- كثيًرا ما نسمع إشارات مخرج البرنامج الصوتية أثناء احلوار. من ذلك على سبيل املثال، 

يكح املخرج ليبدأ أحد األطفال بالكالم، فيسمع املستخدم مثل هذه )الكحة( التي هى عبارة 

عن إشارة بدء، أو إشارة انتهاء من شيء ما، أو تعليق ما. وكان املفروض أن يستعني املخرج 

بإشارة من يديه أو من عينيه أو عن طريق اإلمياء لألطفال املؤدين هذا العمل، وفي هذه احلالة 

لن يظهر صوت التعليمات أو اإلرشادات. حتي في حالة استخدام اإلشارات الصوتية، كان 

ينبغي تدارك األمر مبسحها من علي البرنامج قبل عرضه للبيع في األسواق.



117
مجلة الطفولة والتنمية -ع 44 / 2022

4-توّسل البرنامج بالنشيد واألغنية في مقدمته وخامتته، وأثناء اللعب.

نحن الزهور نحن الزهور          منا تفوح أحلى العطور

ألواننا أجمل ألوان                 وال نصاب بالغرور 

ومنها أغنية الفئران:

نحن الفئران نحن فئران           نحيا في الغابة بكل أمان

نحب املاء، نحب )...(           نحب أكل األشجار

بحر  إلى  منها  كل  رد  الوزن، وصعوبة  في  بكسورؤ  واألغاني  األناشيد  هذه  أصيبت  وقد 

شعري معني، وقد نتج ذلك من اللجوء إلى تسكني الكلمات أثناء حشو البيت، وهو ما ال يجوز من 

الناحية العروضية. ويبدو أن من قام بصياغة هذه األبيات ليس شاعرا، وال يعرف طبيعة الكتابة 

الشعرية، أو النظم  الشعري. وكان من األوفق االستعانة بشاعر متخصص في كتابة الشعر 

لألطفال. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، واستكماال للحديث عن أخطاء النطق، وعدم تبيان 

مخارج األلفاظ واحلروف، فقد عجزت متاما عن تفسير الكلمة األخيرة في الشطر األول بالبيت 

الثاني من أغنية الفئران: نحب املاء، نحب )...( ولعل هذا يرجع  -كما سبقت اإلشارة- إلى عدم 

سالمة العبارة من الناحية الصوتية.

ولعل من أهم مزايا هذا البرنامج:

1- سهولة التحميل والتشغيل واالستخدام.

2- توسله باملوضوعات اإلسالمية واملفردات القرآنية في كثير من املواقف وألحداث، وبخاصة 

في احلوار واللعب.

3- اعتماده على أكثر من وسيلة فنية وأدبية: مثل السرد واحلوار واملوسيقى، واملؤثرات الصوتية 

املختلفة.

4- اعتمد البرنامج على األلوان القوية التي جتذب بصر األطفال، ويفرحون بها، ويتفاعلون معها.

5- على الرغم من تزكيز البرنامج أو القصة على نبذ فكرة الغرور، فإنه حمل بعض القيم اإليجابية 

التعاون، والصداقة، واحملبة، والتسمح بني مجموع  األخرى بطريقة غير مباشرة، مثل قيم 

الطيور واحليوانات، وهى قيم يحض عليها منهج األدب اإلسالمي في أدب األطفال )11(.
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الشعر الرقمي املوجه لألطفال
يكفَّ عن  عليه حتى  ُتربِّت  األم وهى  الطفل في مهده أصواًتا حانية، مع هدهدة  يستقبل 

للنغم  ُمحًبا  فينشأ  معها؛  ويتفاعل  العاطفية  التأثيرات  لتلك  ويستجيب  الطفل  فينسجم  البكاء، 

املوسيقي متأثًرا به أشد التأثُّر، مقباًل على سماع الشعر بأوزانه وتفعيالته وما حتويه من متعة 

نفسية، وما حتققه من راحة مطلوبة. فيحفظ الطفل تلك األشعار بصورة سريعة، ويرددها بتفاعل 

وانسجام وفرحة ورقصات تتناسب مع تلك النغمات املوسيقية.

له خصيًصا من  ُكتبت  التي  الطفل أن يستقبل األشعار  تالية يستطيع  ففي مرحلة عمرية 

باللغة الفصحى أم باللهجة العامية املصرية،  صوا في كتابها، سواء أكانت  شعراء كبار تخصَّ

والتي ُكتبت بلغة بسيطة وسهلة ومفردات دالَّة ومنسجمة من عامَله الطفولي، وأصبح اآلن يوجد 

العديد من الدواوين الشعرية الصادرة عن وزارة الثقافة املصرية، وتتوافر في املكتبات وقصور 

الثقافة. وإن كان شعر األطفال الذي بدأ شفاهًة كنوٍع من الغناء الشعبي ملرحلة املهد، ثم ُمؤلًَّفا 

في كتاب ورقي مطبوع، ثم رقمًيا عبر الوسيط اإللكتروني بأشكاله املختلفة واملتعددة.

ولعل هذ األمر ال ُيحدث لبًسا بني مصطلح القصيدة التفاعلية والشعر الرقمي، فمصطلح 

"القصيدة التفاعلية هو أحد املصطلحات املستخدمة للتعبير عن النص الشعري الذي ُيقدم عبر 

الوسيط اإللكتروني. مع تأكيد ضرورة متيُّزه بعدٍد من اخلصائص والصفات التي ميكن مبوجبها 

إطالق صفة التفاعلية عليه. وقبل تعريف القصيدة التفاعلية ال بد من اإلشارة إلى وجود فروق 

جوهرية بني املصطلحات )التفاعلية، الرقمية، اإللكترونية(، مع أنها تشترك جميًعا في أنها تشير 

إلى النصوص الشعرية التي ُتقدم عبر الوسيط اإللكتروني. وأول هذه الفروق هو أن الشاعر إذا 

ية املباشرة والتقليدية في تقدمي النص إلى املُتلقي، واعتمد بشكٍل ُكلِّي على  جتاوز الصيغة اخَلطِّ

تفاعل املتلقي مع النص، مستفيًدا من اخلصائص التي تتيحها التقنيات احلديثة، تصبح القصيدة 

التي يقدمها )تفاعلية(. وتعتمد درجة تفاعلها على مقدار احليِّز الذي يتركه املبدع للمتلقي، واحلرية 

التى مينحها إياه للتحرك في فضاء النص، دون قيود أو إجبار بأي شيء، أو توجيه له مبعنى 

واحد ووحيد. أما )الشعر الرقمي والشعر اإللكتروني(، فال يختلفان عن بعضهما في دالالتهما 

أي  دون  م من خالل شاشة احلاسوب  ُمقدَّ إلى نصٍّ  يشير  الرقمي(  )الشعر  العامة؛ فمصطلح 

شروط أخرى، في الوقت الذي ميكن أن ُيقدم ورقًيا أيًضا؛ وكذلك الشعر )اإللكتروني(". فالتفاعلية 

التي تكون عبر النص الرقمي هى التي تتيح للطفل إمكانية التدخل على مستوى عاٍل.
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ه للطفل هو نص إبداعي موجه لألطفال يعتمد على جمالية مادية وهي  والشعر الرقمي املُوجَّ

التقنية، والتي ُتضاف إلى جمالياته األدبية/ اللغوية  )12( .

املسرح الرقمي املوجه لألطفال
 يظل مسرح الطفل هو أهم ابتكارات القرن العشرين ملا ُيحدثه من تأثير مباشر على عقل 

ووجدان الطفل من خالل العرض املسرحي الذي ُيقدم له، بل هو يتفوق على تأثير املعلم في الفصل 

الدراسي، من خالل القصة التي تتناولها املسرحية، وأداء املمثلني على خشبة املسرح، وتأثير 

وسينوغرافيا  واإلكسسوارات،  واملالبس،  واإلضاءة،  والرقصات،  والغناء،  واملوسيقا،  الديكور، 

العرض؛ كل هذه العناصر حُتدث تغييًرا داخل الطفل وجتعله مرتبًطا بفن املسرح. وإن كان هذا 

املسرح بشكله هذا التقليدي قد استخدم منذ سنوات طويلة التقنيات اإللكترونية وتوظيفها لصالح 

العرض، مبا حُتدثه من إبهار ومتعة تزيد من فهم الطفل، بل وتقربه من عامَله التكنولوچـي األثير. 

ولكن في ضوء وجود الوسيط اإللكتروني بوصفه اجلديد واملهيمن على الساحة اإلبداعية 

متيز املسرح الرقمي الذي يوظف التقنيات احلديثة، ال ُيشترط وجود اخلشبة ولكنه ُيشاهد من 

ف بأنها "منط جديد من الكتابة األدبية، يتجاوز الفهم  خالل احلاسوب؛ وعليه فإن املسرحية ُتعرَّ

ة ُكتَّاب،  التقليدي لفعل اإلبداع األدبي الذي يتمحور حول املبدع الواحد؛ إذ يشترك في تقدميه عدَّ

كما ُيدعى املتلقي/ املستخدم أيًضا للمشاركة فيه، وهو مثال للعمل اجلماعي املنتج، الذي يتخطى 

أقراص  على  اإللكتروني  الفن  هذا  ويتوافر  الرحبة.  اجلماعية  آفاق  على  وينفتح  الفردية  حدود 

ُمدَمجة، أو كتب إلكترونية بصيغة )Pdf( ميكن حتميلها من أحد املواقع على جهاز احلاسوب 

في  أي  االفتراضي؛  الفضاء  في  اجلديد،  اإللكتروني  األدبي  اللون  هذا  يوجد  كما  الشخصي، 

فضاء شبكة اإلنترنت. ومن خالل وجوده في الفضاء االفتراضي، يستطيع استثمار املعطيات 

التكنولوچية احلديثة لدعم النص املكتوب")13(.

عت اإلمكانات املتاحة للمسرح التقليدي إضافة إلى وجود  وبوجود التقنيات احلديثة فإنها وسَّ

املخرج والسينوغرافي وكاتب النص؛ وبالتالي تعطي قوة رمبا تفوق قوة املسرح التقليدي كون أنه 

د بلغة النصوص اإللكترونية. مسرح مكتوب وُمجسَّ

ولهذا فإنها شكل آخر اقتحمه اإلبداع الرقمي، له خصائص ومواصفات املسرح الرقمي 

.)14( املعاصرة  اإللكترونية  لطبيعته  املناسبة 



120
مجلة الطفولة والتنمية -ع 44 / 2022

مقارنة بني املسرح التقليدي واملسرح التفاعلي الرقمي )15(:
شهد املسرح في العقود األخيرة تطورًا كبيرًا حيث جند متايزًا واضًحا وجلًيا بني املسرح 

التقليدي واملسرح الرقمي لم ينبثق فجأة، وإمنا جاء نتيجًة للتقنيات التكنولوچية التي أحدثت 

ثورة في هذ الفن، وميكن توضيح هذه الفروق في اآلتي:

ية، يتابعها جمهور في غرفة مظلمة بصورة تراُتبية،  1- طبيعة األحداث في املسرح التقليدي َخطِّ
أما في املسرح التفاعلي الرقمي فنجد اجلمهور متحرًكا ينتقل ويخرج من مكان ويدخل في 

آخر متابًعا شخصية ما، كما أن له حرية اختيار املشهد الذي يريد مشاهدته.

2- جتري األحداث في املسرح التفاعلي الرقمي في بيئة حقيقية Real Environment مما 
يجعلها متثيلية حية مباشرة، ومن األمثلة البيئية الصاحلة ألداء املسرح التفاعلي الرقمي: 

اب املسرح الرقمي يفضلون اختيار  بنك، مطعم، باخرة، أو منتجع سياحي مثاًل، غير أن ُكتَّ

الفضاء الذي ستجري فيه األحداث ثم كتابة النص املناسب، بينما جتري األحداث في املسرح 

التقليدي الكالسيكي على خشبة املسرح، وال ميلك جمهوره اتخاذ أي إجراء إزاء ما يحدث 

التفاعلي  النص  أي فرع من  أمام  يلزم  ما  اتخاذ  أنه يستطيع  إال  املشاهدة،  أمامه سوى 

ما عندما يترك أحد املمثلني املشهد فبإمكان املتلقي/ املتفرج  الرقمي يظهر أمامه، وال سيَّ

حتديد خياره، فيما إذا كان سيتابع هذا املمثل في مشهٍد آَخر أم أنه سيبقى متابًعا ما 

سيحدث أمامه. وعليه فكل ُمتلقٍّ من اجلمهور سيخرج بنتيجة ونهاية ستختلف عن النهاية 

التي يخرج بها غيره، في حني تكون النهاية واحدة بالنسبة إلى اجلمهور اخلاص باملسرح 

التقليدي.

3- الشخصيات في املسرح التقليدي تتوزع بني شخصية رئيسة محورية فضاًل عن الشخصيات 
الثانوية التي تساعد علي تطوير األحداث، وهذا غير موجود في املسرح الرقمي التفاعلي 

كون كل الشخصيات توجد في فضاء العرض املسرحي طوال وقت العرض، كما أن كل 

شخصية من الشخصيات لها قيمة معنوية تناسبها وجتعل وجودها أساًسا.

4- ميكن حصر أهم األُسس التي يقوم عليها املسرح الرقمي في أنه ال ُيقدم في صاالت املسرح 
التقليدية، إضافة إلى أنه قد ثار على العالقة األساسية املركزية، والتي َمفاُدها قدسية وجود 

اجلمهور.
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5- املسرح الورقي يختلف اختالًفا جذرًيا عن الرقمي، ذلك أن هذا األخير يعتمد بالدرجة األولى 
ي من خالل املواد التي تتوافر على األقراص املدمجة في احلاسوب. على املُتلقِّ

6- إن املُالَحظ في املسرح الرقمي أن املهمة التي كان يشغلها املخرج قد تالشت وحتولت وظيفة 
دهشة  تثير  برامج  وضع  مسئولية  عليه  تقع  الذي  احلاسوب،  مبرمج  وظيفة  إلى  املؤلف 

املتفرج.

املصادر:
)1( رميي ريفيل، ترجمة: سعيد بلمبخوت، مراجعة: الزواوي بغورة - الثورة الرقمية، ثورة ثقافية؟ - عالم املعرفة 

- املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب – الكويت - مقدمة املترجم - ص11، 12 رقم )462( يوليو 2018.

لألمن  اجلزائرية  املجلة   - املفهوم  في  حتليلة  دراسة  الرقمية:  الثقافة   - سامي  بخوش  محمد صليحة.   )2(

الدولية.  املعلومات  شبكة   - والتنمية 

)3( محمد علي حمد الله - األسلوب التعليمي في كليلة ودمنة، ط2، دمشق: دار الفكر 1970.

)4( شبكة املعلومات الدولية )اإلنترنت(.
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بصمة الطفل الرقمية يف القرن الحادي و العشرين

د.عصمت خورشيد *

َنَعْم إَنُّه مواِطٌن ُيولَُد ببصمته الرقميَّة قبل ميالده، ِإَنُّه ِطْفُلَك الذي تتواصل معه َعْن ُبْعد قبل 

َأْن ُيُولََد من خالل مشاهدة بصمته الرقمية!

ِه حتى قبل  ِإَنّ ِمَن املَؤَكد قوله َأَنّ لكل طفٍل بصمُته الرقمية منذ َأْن كان جنيًنا في َرِحم ُأِمّ

حلظات ميالدِه، فاآلباء واألمهات يتواصلون َعْن ُبْعد مع طفلهم وهو جننٌي َعْبَر األجهزة الطبية 

التكنولوچية، من خالل صور املوجات فوق الصوتية )Via Ultrasound Images( فهذه مبثابة 

ل بصمة رقمية للطفل، كما َأَنّ كثيًرا من اآلباء اليوم يشاركون هذه البصمة مع أقرانهم عبر  َأَوّ

وسائل التفاعل االجتماعي على اإلنترنت.

َفُتِشيُر  من حقوقه(؛  حًقا  )أصبحت  ُأْخَرى  رقمية  بنفسه بصمة  الطفل يضع  ُيَولَُد  وبعدما 

الدراسات التي َأجَرتها شركة أمن اإلنترنت )AVG,2010( َأَنّ األطفال بحلول سن الثانية من 

ُعْمِرِهم ميتلكون )92%( ِمْن ُهويَّتهم الرقمية؛ ونكاد نقول في هذا القرن احلادي والعشرين إَنّ 

األطفال قد ُيولدون وفي أيديهم جهاز رقمي!. إنها احلقيقة الواقعية التي أصبحت لها إيجابياتها 

أحياًنا وسلبياتها أحياًنا أخرى.

 (2017) The UK Children ووفًقا لتقرير ُمَفِوّض األطفال في اململكة املتحدة للنموِّ الرقمي

العمرية من  ”Commissioner's report “Growing Up Digital، فإنَّ األطفال في املرحلة 

ثالث إلى أربع سنوات يقضون في املتوسط ما يقرب من ثماني ساعات أسبوعًيا.

 "The American Academy of Pediatrics وتوصي "األكادميية األمريكية لطب األطفال

د لترفيه األطفال على اإلنترنت مبا ال يزيد على ساعة واحدة،  َدّ بتحديد إجمالي وقت الشاشة امُلَ

مع تثبيط الّتَعُرّض لوسائط الشاشة لألطفال دون الثانية.

* مدرس مساعد - قسم رياض األطفال - كلية التربية / جامعة طنطا- مصر.
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فال ميكن إنكار ضرورة وجود بصمة رقمية )Digital Footprint( لكل طفل؛ خاصًة أطفال 

رقمًيا في كل مناحي  الذين سيواجهون مستقباًل  والعشرين  القرن احلادي  املبكرة في  املرحلة 

احلياة ووجود وظائف مستقبلية غير موجودة اآلن! 

ولكي يكون هناك مستقبٌل مفتوٌح لهؤالء األطفال ال بد من االعتناء بكل طفل حتى يصبح 

بالًغا، وحق الطفل وحريته في استخدام التكنولوچيا الرقمية تضمن له مستقباًل مفتوًحا. هذه 

احلرية الرقمية يجب أن تكون برقابة وبشكٍل معتدل حتى يتمكن من اكتساب القدرات واملهارات 

والفرص، ومن دون التقليل من فرص التواُصل بينه وبني األشخاص والتجارب االجتماعية والثراء 

البيئي الثقافي.

ويقترح "تقرير ُمفوَّض األطفال في اململكة املتحدة )2017(" َبْرَناَمج مواطنة رقمية إلزامي 

في كل مدرسة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني أربعة أعوام إلى أربعة عشر عاًما؛ مما يؤكد 

ضرورة وجود بصمة الطفل الرقمية Child Digital Footprint بدًءا من املرحلة املبكرة.

ِإَنّ للطفل حقوًقا في بصمته الرقمية تتطلب "العدالة Justice" في توزيع الفوائد ذات الصلة 

بتقنيات الوسائط التكنولوچية)Digital Media Technologies( ، ورغم ذلك فهناك فجوة رقمية 

بسبب وجود عدة عوامل تؤدي إلى عدم املساواة.

 Digital فنحن اليوم في القرن احلادي والعشرين بحاجة إلى معاجلة جوانب الفجوة الرقمية

Divide وضمان حق الطفل في الوصول إلى التقنيات الرقمية التي جتعله متعلًما متفاعاًل، من 

خالل الوسائط التي تتالَءم مع فكره وطرح أنشطة بسيطة تعتمد على األلعاب التعليمية والترفيهية، 

ية التعليمية التفاعلية. ووجود وسائط تنقل األنشطة احلسِّ

فهذه البصمات الرقمية للطفل هي الضمان ملستقبل مفتوح، وفي ذلك يؤكد "مكتب تكنولوچيا 

 2018 (Office of Educational Technology, 2018)" ،التعليم بالواليات املتحدة األمريكية

"رياض  ملرحلة  استعداًدا  أقل  يكونون  الرقمية  للوسائط  استهالكهم  في  السلبيني  األطفال  َأَنّ 

األطفال" وأقل درايًة بالثقافة اإلعالمية، ولكن ال يعني ذلك االنخراط في استخدام التكنولوچيا 

في سن احلضانة )Nursery( في الفترة العمرية من )4-2( سنوات، بل من الضروري وجود 

درجات ومستويات مختلفة من التفاعل، فتتم مساعدة كل طفل لوضع بصمته الرقمية بالدرجة 

التي تتالءم مع عمره الزمني.

أمًرا  السادسة من عمرهم  امليالد حتى  التمييز بني خصائص وحاجات األطفال منذ  ُيَعُدّ 
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ُرق لدعم استخدام الوسائط الرقمية، فهناك طرٌق متعددة  ل إلى أفضل الطُّ ِللتََّوُصّ بالغ األهمية 

ه من األبوين للتوجيه  الستخدام التكنولوچيا الرقمية، مثل: )العروض التقدميية، والتفاعل املَُوَجّ

ألنشطة اإلنترنت وترك بصمتهم الرقمية(، وُيطلَق على تلك االستراتيـچـية: "Talk in Activity"؛ 

أي االنخراط في التفاعل االجتماعي مع أطفالكم واملادثة معهم أثناء استخدام األجهزة الرقمية؛ 

للتعبير احُلر عن مشاعِرِهم وأفكارهم التي تتضمنها بصمتهم الرقمية.

الع عليه َكْوُنَنا ُمَعِلمني أو آباء؛ أال وهو  كما ال يخَفى علينا جميًعا وجود قانون يجب االطِّ

 Children's( اإلنترنت  قانون حماية خصوصية األطفال على  يعني  والذي   ،"COPPA" قانون 

Online Privacy Protection Act( الصادر من ِجَهِة اللجنة الفيدرالية حلماية األطفال الذين 

)تقلُّ أعمارهم عن )13( عاًما(؛ لتكوين فكرة عامة عن كيفية استخدام املواقع ملعلومات أطفالكم 

في املرحلة املبكرة والبيانات التي يتم حفظها ببصمتهم الرقمية...

في  لألطفال  تسمح  التي  الرقمية  التقنيات  إلى  االنتباه  ضرورة  الباحثني  على  يجب  كما 

املرحلة املبكرة من التعاون االستقصائي Cooperative Inquiry؛ لتطوير مهارات القرن احلادي 

لَة Favorite APPs . وزيارتهم  ر بصمتهم الرقمية باستخدامهم البرامج املَُفَضّ والعشرين مع تطوُّ

للمواقع اإللكترونية )Website Visited(، وإرسال الرسائل )Message Sent(، وحتميل الفيديو 

 Digital( ؛ فكلها انعكاسات لبصمتهم الرقمية)Music & Videos Downloaded( واملوسيقا

Footprints( التي تساعدهم على التعلُّم املستمر في املستقبل وتزيد من فرص عملهم؛ فتجعل 

املستقبل مفتوًحا أمامهم ببقاء بصمتهم الرقمية دائمة.

ميكن  واألمان؛  واخلصوصية،  ر،  والتنمُّ الرقمية،  البصمات  بشأن  املخاوف  وجود  برغم 

في  للطفل  املبكرة  املراحل  في  واملَُربِّني  للمعلمني  إرشادات  لتقدمي  اخلبراء  رؤى  من  االستفادة 

توظيف البصمة الرقمية إيجابًيا؛ فتشير بعض الدراسات إلى ِإَنّ "بعض من األطفال األستراليني 

في املرحلة املبكرة في مدينة "نيو ساوث ويلز )NSW(" حينما وصلوا ملرحلة التعليم األساسي 

ْوَضة، وميكنهم وصف اجلوانب السلبية  وجدوا أنهم قد تعلموا السالمة اإللكترونية في مرحلة الرَّ

 Buchanan et( للبصمة الرقمية، لكنهم ال يدركون أن البصمة الرقمية ميكن أن تكون إيجابية

al., 2017(، وقد أضافت بحوث أخرى مثل )Ferriter  2011(  ِإَنُّه ميكن للبصمات الرقمية أن 

تؤثر على مستقبل األطفال في التعليم والتوظيف؛ بسبب االفتقار إلى البصمة الرقمية الذي ميكن 

أن يكون ضاًرا إذا فقد الطفل املعرفة اإليجابية إلدارته للبصمة الرقمية؛ ركزت وسائل اإلعالم 
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الدولية مؤخًرا على احلاالت التي فقد فيها األفراد وظائفهم أو مت استبعادهم من برامج التعليم 

العالي، بناًء على املتوى املوجود في حساباتهم على وسائل التواصل االجتماعي؛ فكان السبب 

لإلنترنت؛  األطفال  استخدام  على  السلبي  التركيز  هو  متعددة  حاالت  إلى  الستماع  خالل  من 

بُحريَّة  اإلنترنت  على استخدام  املبكرة  املرحلة  في  األطفال  العديد من  يتم تشجيع  ال  وبالتالي 

ومتابعة ورقابة غير مباشرة، في محاولة حلمايتهم من ارتكاب األخطاء؛ لذلك يجب أن نشجعهم 

أيًضا على تكوين بصمة رقمية إيجابية والتي ستكون مصدر قوة لهم في مستقبلهم؛ فأطفال اليوم 

هم مستخدمون بغزارة لإلنترنت.

التقنيات  املبكرة كيفية استخدام هذه  تعليم األطفال في املرحلة  ِبَناًء على ما سبق، يجب 

وإدارة  وإنشاء  الرقمية،  تنسيق بصماتهم  كيفية  مهارات عن  وتعليمهم  َقة،  وَخاَلّ ِإنتاجية  بطرق 

امللفات الشخصية من خالل البقاء في صدارة تواجدهم على اإلنترنت مع إدارته والتصرف عليه 

الية، ومساعدة املَُعِلّمني لألطفال في مرحلَتي الروَضة )6 - 4 أعوام(، وبدايات مرحلة التعليم  بفعَّ

األساسي )8 - 6 أعوام( على املَُشاَرَكة اآلمنة واإليجابية عبر اإلنترنت، واِتَّباع قوانني حماية 

األطفال وقواعد السلوكيات واالمتثال لسياسات استخدام الكمبيوتر، مع التوصية مبراعاة تثقيف 

أثًرا  ويترك  دائًما  يفيدهم  اإلنترنت  عبر  إيجابي  وجود  لبناء  الرقمية؛  بصمتهم  بإدارة  األطفال 

فاعاًل.  إيجابًيا 

إلى املشاركة اإليجابية  الطريق  الطفل  تعليم  وُمَعِلِّمني  أمور  أولياء  فإذا استطعنا بوصفنا 

 A Child's Right to an Open عبر اإلنترنت؛ فسوف يتحقق "حق الطفل في مستقبل مفتوح

.)Digital Footprint Forever( بفضل البصمة الرقمية الدائمة لألبد "Future
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التقنية الرقمية ودورها يف أدب الطفل

السيد نجم *

هذه قراءة حتليلية في تقييم التقنية الرقمية )اإلنترنت(، وبيان خصائصها )إيجاًبا وسلًبا( 

بحيث ميكن تزكية جملة اإليجابيات، والتخلص من السلبيات. كما تشير تلك القراءة إلى التقنية 

الشفهية، والتقنية الكتابية )الطباعة( كتقنياٍت ال ميكن جتاهلها.. ثم التقنية الرقمية تفصيلًيا. 

تقنيات إبداع أدب الطفل..
أ - ما التقنيُة؟

التي  املهمة  العناصر  أحد  للطفل،  الفني  العمل  وتوصيل  املستخدمة في حمل  التقنية  ُتعدُّ 

يتكون منها اخلطاب األدبي والثقافي املعرفي للطفل، ويعني احلالة التي ُيوَجد عليها النص في 

زمن التلقي، والتي تؤثر على تكوين املتلقي ورؤيته.                         

فجر  منذ  الطفل  رافقت  التي  الشفهية:  التقنية  خالل  من  للطفل  املناسب  هو  التلقني  كان 

البشرية )واآلن هي التقنية الشائعة في مرحلة ما قبل املرحلة الكتابية، وال زال ُمهًما في مراحل 

ما قبل املدرسة(.. وهو عبارة عن مجموعة من السَير واحلكايات واألحاجي والنوادر، على شكل 

قصص مرويَّة للطفل. ثم أصبح للورق ُمنَجزه اخلاص مع التقنية الكتابية في تشكيل ونشر "أدب 

وثقافة الطفل"، وأصبح له لغته اخلاصة به، مبا يتناسب مع املرحلة العمرية للطفل: ما بني الكتاب، 

الصحيفة، املجلة، األلعاب الثقافية... وغيرها. وأخيًرا التقنية الرقمية، التي أتاحت مجموعًة من 

اإلبداعات القصصية والشعرية والثقافية العامة، باإلضافة إلى األلعاب اإللكترونية اجلديدة كنص 

ثقافي جديد للطفل)1(. 

* روائي وناقد ونائب رئيس احتاد االنترنت العرب سابقًا - مصر.
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ب - نشأة التقنيات وتطورها
هي مراحل ثالث نشأ ورسخ فيها أدب الطفل، تلك النشأة بدت على ارتباط جوهري بالتقنية 

املتاحة، في كل مرحلة: املرحلة الشفهية.. ثم املرحلة الكتابية.. وأخيًرا املرحلة الرقمية.

أوًل: التقنية الشفهية
راجت تلك التقنية الشفهية وتطورت بتطور التفكير اإلنساني، لفترٍة ُتعد بالقرون )منذ أن 

عرف اإلنسان االستقرار واحلياة االجتماعية، حتى بدأ يعرف الكتابة ويسجل أفكاره وأخباره، 

آلة  اختراع  مع  اإلنسان  جناح  ذروة  وبدت  واحِلَجار،  والَفَخار  والَبْردّي  واحلرير  اجللود  على 

والسيرة  والنوادر،  واأللغاز  األحاجي  واألساطير..  املالحم  جانب  إلى  بزغت  حيث  الطباعة(.. 

وغيرها. كما استمرت وراجت مع املرحلة التعليمية األولى للطفل، وتعضيد البحوث التربوية لها.

األم  واجَلّد،  ة  اجَلدَّ من  األفكار، سواء  "التلقني" كوسيلة إليصال  على  اعتمدت  التقنية  تلك 

املُغنِّي  أو  الربابة  شاعر  بعمل  يقوم  من  بينهم  كان  السامر،  البشرية  اجلماعات  عرفت  واألب. 

الشعبي، حيث القدرة احلكائية موهبة للبعض. فكل املالحم واألساطير املعروفة، هي مادة جيدة 

)اآلن(.  الطفل  إلبداع 

ثانًيا: التقنية الكتابية
بدأت التقنية الكتابية تاريخًيا قبل اختراع "آلة الطباعة"، وكانت الكتابة على جدران املعابد، 

والرقائق املختلفة. وإن راج أدب الطفل القدمي املتمثل في توظيف اخلوارق واألساطير واحلكايات، 

بدأت  ثم  اإلنسانية.  الثقافة  تاريخ  في  دوًرا جديًدا  لعبت  التي  الطباعة(  )آلة  اختراع  بعد  جاء 

الصيحة بضرورة طباعة الكتاب اخلاص بالطفل، من حيث )الشكل واملضمون(.. ووجدت الدعوة 

صداها، فكانت كتب الطفل في القرن السابع عشر امليالدي، واحلافلة بقَيم الوعظ واإلرشاد، كما 

اعتمدت على األصول الشعبية.. ومبواضيع الشيطان واجِلنِّ والسحر)2(.

في منتصف القرن الثامن عشر امليالدي.. ظهرت كتابات "چون نيوبري"، حيث كانت كتبه 

نًة بعض الصور اجلذابة التي جتعل من الكتاب سلعة مرغوبة للطفل الصغير.. باإلضافة  متضمَّ

إلى الورق اجليد واإلخراج الفني اجليد. ومن املعروف أن أول كتب األطفال في العصر احلديث، 

كانت بالقرن التاسع عشر، ُطبعت في فرنسا عام 1830م، بينما أول مطبوعة عربية للطفل عام 
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1870م )روضة املدارس - مصر(..)3(.

ثالًثا: التقنية الرقمية..
ل  يتشكَّ َنصٍّ  ُكلُّ  "هو  اجلديد:  التقني  واملُعَطى  يتوافق  الطفل  ألدب  تعريًفا  الكاتب  يقترح 

بحسب معطيات التقنية الرقمية، بتوظيف اللغة الرقمية والبرامج املتاحة داخل جهاز الكمبيوتر، 

بحيث يتضمن "الصورة - الصوت - اللون - احلركة - الكلمة"، في تشكيٍل فنِّي، يساعد الطفل 

على منوِّ الذوق والشخصية، ويتوافق مع احتياجات عالم الطفل الشعوريَّة واملعرفيَّة".             

والترفيهية/  الثقافية  األلعاب  احلكاية/  "القصة/  أشكال  للطفل  الرقمية  النصوص  تتخذ 

الشعر".. كلها أشكال تبعث على السرور والبهجة للطفل.. وُتعد النصوص الرقمية أكثر إثارًة 

ودهشًة لألطفال. كما أن تلك النصوص الرقمية تؤدي الوظائف العامة للنصوص الورقية، من 

واإلحساس  انطوائه  من  التخلُّص  على  الصغير  وتساعد  وتعليمية،  تربوية  وسيلة  كونها  حيث 

باإليجابية، حني يشارك في إنتاج النص، واالنتقال من مفهوم إحساس الفردية إلى اجلماعية. 

ركائز أدب الطفل الرقمي
الركيزة األولى: كاتب أدب الطفل الرقمي..

التقنيات  التقنيات السردية/ املشهدية، باإلضافة إلى أسرار  الواعي بأسرار  هو املتعامل 

التكنولوچية، في بناء العمل األدبي الرقمي، مع قدرة املبدع الرقمي في توظيف هذا العنصر أو 

ذاك، وبدرجة جناح حتقق توظيف العناصر املختلفة في البناء الُكلي للعمل اإلبداعي الرقمي")4(.

إذا كان الُعْرف يشير إلى أن الكاتب/ املبدع )عموًما( يتميز بقدٍر وافر من اخليال احلي 

املَِعيش..  بالواقع  اإلحاطة  املستقبلية،  الرؤية  امتالك  اإلجناز..  على  املثابرة  مع  واخلصب، 

خصوصية التناول واملعاجلة الفنية ألفكاره.. وغيرها من املالمح الضرورية إلنتاج إبداع جيد. 

فإن كاتب أدب الطفل الرقمي يزيد عليه، البحث عن احللول التقنية إلنتاج عمله الفني املنتظر، من 

التعبير؟")5(. "َعمَّ سوف يعبر؟ كيف يتم  خالل السؤال احملوري: 

اإلجابة هي أن يتحلى الكاتب الرقمي باآلتي:
1 - البحث في جوهر خصائص الثقافة الرقمية.. لم تُعد "محاور الثقافة الرقمية" منفصلة عن 

جوهر العملية اإلبداعية، بحيث بات على الكاتب مواكبة وفهم داللة بعض القضايا، مثل: 

"غلبة الصورة في الثقافة الرقمية - آفاق اإلجنازات املتوقعة بفضل توظيف التقنية الرقمية.. 



132
مجلة الطفولة والتنمية -ع 44 / 2022

وغيرها".

2 - على الكاتب اإلملام بأسرار الكمبيوتر ولغة البرمجة، وعليه أن يتقن لغة الـ  HTML وغيرها.. 

وعليه أن يعرف فن اجلرافيك واإلخراج السينمائي، أن يعرف فن الـ Animation .. الكتابة 

بالصورة املتحركة والثابتة.. اسُتخدمت مؤثرات بصرية وسمعية مختلفة، باستخدام برنامج 

الفالش ماكرو ميديا.. طرق االستعانة مبقاطع من أفالم سينمائية.. وغيرها.

3 - أن يكون ُملًما بأسرار فنون الكتابة السردية.. سيناريو السينما وكتابة املشاهد املسرحية.. 

أسرار الكتابة الشعرية من موسيقا وصور فنية وأوزان وغيرها.               

4 - أن يكون ُملًما بأبعاد القضية/ املشكلة املطروحة للبحث، في املجاالت املعرفية واالقتصادية 

واإلعالمية املختلفة.. ومن أية وجهة نظر سوف يطرحها على الطفل.

5 - مع الوضع في االعتبار أن املنفذ الفعلي للتقنيات املهارية، رمبا مبرمج أو مهندس، أو تقني 

ما، ومع ذلك يلزم أن يكون الكاتب متابًعا عن فهم.

6 - قد يكون التخصص في مجال أدبي معني حالًيا غير متاح، إال أنه مستقباًل ُيفضل الكاتب 

الرقمي املتخصص.. مثل كتابة األعمال األدبية للطفل.

7 - الوعي بسلبيات "الصورة"، مثلما الوعي بكل معطياتها اإليجابية، مثل ُمعَطى السماء املفتوحة 

إلى  بالنسبة  نيَّة  السِّ للمراحل  الصورة  مراعاة  عدم  الشعوب،  خصوصية  على  وتأثيرها 

األطفال.

ُيعد  ما  على نشر  البعض  وإقدام  النشر  مثل سهولة  العنكبوتية،  الشبكة  بسلبيات  الوعي   -  8

اإلنترنت)6(.  إدمان  وكذلك  الفكرية؛  السرقات  وأيًضا  بالنشر،  جديرة  وغير  لية  أوَّ جتارب 

الركيزة الثانية: محتوى أدب الطفل مع التقنية الرقمية..
التشابك بني  القرن اجلديد..  أوثق بخصائص  بات على صلٍة  الطفل، قد  إن محتوى أدب 

الثقافة واألدب الرقمي والطفل، وخصائص ومعطيات التقنية الرقمية، أفرزا لوًنا جديًدا من الثقافة 

واألدب للطفل، متثَّل في عدِة أشكاٍل على الشاشة، منها: شيوع وغلبة الثقافة العلمية وأدب اخليال 

العلمي للطفل. كما أن تقنيات احلواسيب أتاحت إنتاَج نصوٍص رقمية متنوعة حتت اسم "ألعاب 

الـڤـيديو". ثم توظيف التقنيات الرقمية في احلاسوب إلعادة إنتاج قصص وحكايات تراثية أو 

حديثة، مع االستفادة من هذه اإلمكانات. وأخيًرا توظيف الشاشة كصفحة ورقية. 
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عام  لوباچ"  "روبرت  قال  جديدة..  لغة  ومالمح  للتلقِّي،  متجددة  طاقة  الرقمية  التقنية  تتيح 

1997م عن أعماله التي تعتمد على فكرة/ تقنية اإلبداع التنقيحي، إنها أشبة بالصينية املمتلئة 

يات، نختار منها ما نشتهي. أما اإلبداع التنقيحي فهو املعتمد على فكرة االختيار وإعادة  باملُشهِّ

الترتيب واإلضافة.. مثل الفكرة املوسيقية "چوكي ديسك D.J"، حيث الصوتيات القصيرة واملتقطعة 

وإعادة مزج األحلان األصلية وإعادة ترتيبها خللق موسيقا جديدة.. وغيرها من األشكال اجلديدة 

في الفنون واآلداب كافًة. وقد استتبع ما ُعرف بـ "اإلبداع التنقيحي"، خاصية: "التفاعلية"، سواء 

للترفية أو التعليم.. و"االنتقائية"، سواء للمحتوى أو الشكل.. وهو ما ُينتج أعمااًل هجيًنا تعتمد على 

اإلبداع التعاوني بني عدد من املبدعني. كما أتاحت للطفل إمكانية التفاعل واملشاركة)7(.

خصائص البالغة الرقمية الجديدة..
أ - مالمح وأشكال استخدامات "شاشة" جهاز احلاسوب... وأدب الطفل:

..  كتابة العمل اإلبداعي على صفحة الويب أو شاشة الكمبيوتر، ثم حفظه.. ما يعني استخدام 

احلاسوب كما الورق في التسجيل ثم احلفظ. 

..  تناول بعض األدباء استخدام مصطلحات ومحتويات شبكة اإلنترنت ضمن نسيج أعماله 

اإلبداعية.. وهو ما يعني دخول اجلهاز وشبكة اإلنترنت ضمن هموم الكاتب. 

..  من األدباء من جتاوز االقتراب الشكلي من اإلنترنت، وسعى إلى إبداع جديد يعتمد على 

اإلمكانيات غير التقليدية التي تتيحها الشبكة؛ خصوًصا في أدب الطفل الورقي.. توظيف 

الصورة والصوت واللون مع الكلمة في لوحات متعددة لعدٍد من الصفحات املتتابعة.

ب - عناصر اإلبداع الرقمي اجلديد للطفل:
وسائط التقنية الرقمية: الصورة - الصوت - اللون والرسم، ثم احلركة، ثم الكلمة.    

- الصورة ودورها املهم في اإلبداع اجلديد.. إن للصورة مميزاٍت وخواصَّ جتعلها على قدٍر 

من األهمية ال ميكن إغفاله. فالصورة لها طبيعة رمزية واختزالية مًعا، يحكمها قانون: "أن ترى 

يعني أن تختصر"؛ لذا ُوصفت الصورة بواقعيتها، فهي قادرة على التوصيل الناجح بتأثير أكبر 

من تأثير الكلمة )لوحظ أن استيعاب الفرد للمعلومات يزداد بنسبة 35% عند استخدام الصوت 

والصورة مًعا()8(.                                     
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د للصورة في اللغة الرقمية.. ُيعدُّ الصوت وسيًطا مهًما بني اإلنسان والبيئة  - الصوت ُمعضِّ

رة وأخرى  التي يعيش فيها، وهو عادًة ُيقسم إلى صوت مرتفع وآخر منخفض.. أو أصوات ُمنفِّ

أو  االتصال،  في  مهًما  الصوت مجااًل  كون  دراساته حول  "شيـڤـر"  املوسيقيُّ  بدأ  وقد  ُمحبَّبة. 

"االتصال الصوتي". وقد تبعه في الباحث "تروا"، الذي خلص إلى أهمية الصوت في كونه وسيلة 

لتبادل املعلومات.. وخلص إلى أنه عادة يرجع الصوت إلى السؤال: ما أو َمْن؟ أي السؤال عن 

مصدر الصوت، إال أنه الحظ أن بيئة املُستقِبل، ميكن أن تتقبَّل أصواًتا رمبا حادة أو منفرة، مثل 

ارة )الصوت احلاد( التي تسبق تشغيل اإلنترنت، ومع ذلك ال يشعر املستمع بالنفور؛  فَّ تلك الصَّ

ألنها تهيئ املستمع إلى الدخول في الشبكة)9(.  

باملعلومات،  اإلنسان  تزود  ة  حاسَّ البصر  األلوان..  باستخدام  البصرية  الثقافة  تعزيز   -

وُتسهم - إلى جانب السمع - في تكوين الفرد الثقافي، كما تسهم في تشكيل قدرته على رؤية 

ُبعٍد  له سوى  ليس  )الذي  السمع  والبصر على خالف  ف على دقائق األشياء.  والتعرُّ األشياء.. 

ل  واحد( بينما البصر له عدة أبعاد، وللبصر وظيفة توثيقية، وله وظيفته في جالء البصيرة.. تتشكَّ

البصيرة فيما تتشكل به، الثقافة البصرية، تلك التي تعتمد على الرؤية واملراقبة والقراءة. والبصر 

يتشارك مع غيره على الشاشة)10(. 

خصائص املنتج اإلبداعي للطفل مع التقنية الرقمية
أوًل: تزكية الثقافة العلمية واخليال العلمي يف أدب الطفل:

تشير الدراسات في مجال تاريخ العلوم، إلى أن القرن العشرين قفز باإلجناز العلمي في 

املجاالت كافة، وأنه على صورتني متالزمتني: أصبح معقًدا عن ذي قبل.. وأيًضا املادة العلمية 

ثم  الفضاء،  وتكنولوچيا  والبيئة  والطب  الرياضية  والعلوم  الفيزياء  بني  ما  ومتنوعة  متضخمة 

وغيرها.  احليوية  البيولوچيا 

إال أن َمن يتصدى للكتابة للطفل عليه أن يعي هدفه.. أن يتسلَّح باملعلومة العلمية، ويتخير 

حوله"..  من  الطبيعة  "عالم  على:  يتعرف  أن  املطلوب  إليه.  سيتوجه  الذي  والقارئ  موضوعه 

"استيعاب وفهم جوهر العلم على اعتبار أنه طريقة في التفكير".. "فهم أن كل العلوم على اتصال 

وتواُصل، فلم يُعد عالم الكيمياء بعيًدا عن عالم الطب والهندسة مثاًل".. و"أن العلوم على صور 

متطورة دوًما". بتلك احملاور مع تبسيطها ميكن للطفل التطلُّع إلى املستقبل وهو واٍع بأن العلم 
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ليس أمًرا مجرًدا، كما ميكن أن يستوعب فكرة أن اإلنسان عنصر من عناصر البيئة أو الطبيعة، 

يتفاعل معها وتتفاعل به)11(.

لعل توصيل فكرة أن في العلم ما هو قابل للخطأ وما هو قابل للصواب مع مزيد من البحث، 

متثل دعًما وتزكيًة ملبدأ "التفكير العلمي" الواجب على الطفل فهمه، وبها ميكن وضع بذرة َملَْمح 

"التطور" من حيث أهميته وضرورته في العلوم نفسها، وحتى في حوارات احلياة التقليدية.

كما يلزم أن يكون الكاتب فاهًما جلوهر حقيقة العلم؛ حتى ال يبدو أنه يعمل في اجتاه واحد 

وغير ُملّم بطبيعة العلم، التي هي: أن العلم قابل للفهم.. كل العلوم قابلة للتغيير والتطوير.. ليس 

بوسع العلوم أن تقدم إجابات على كل األسئلة.. يعتمد العلم على اإلثبات والبرهان.. وأن اخليال 

ناحية  من  العلمية  للفكرة  اإلجرائي  التناول  أن  كما  العالم..  رأس  في  العلمية  لألفكار  مشارك 

األسلوب واملعاجلة الفنية يجب أن يكون مناسًبا وجيًدا، وبسيًطا)12(.

ثانًيا: التقنية الرقمية ومعطيات أخرى يشارك أدب األطفال يف إنتاجها..
1 - إنتاج ألعاب الطفل، أو "ألعاب الـڤـيديو".. لعل ألعاب الـڤـيديو والكمبيوتر، هي أكثر البنود 
وتتسم  أخالقية،  مبالمح  تبدو  إليها  االنتقاد  يتناوله  ما  وأغلب  معها،  الطفل  يتعامل  التي 

التواُفق  مثل  محددة،  مهارات  بتنمية  تتميز  األلعاب  بعض  هناك  بينما  واملبالغة.  بالتعميم 

لتنمية الذكاء وتنشيط املَلَكات الذهنية. فضاًل عن توافر عنصر  احَلَركي البصري، وغيرها 

التفاعلية، التي ُتعد من أهم خصائص التقنية الرقمية، سواء في األلعاب أو غيرها. ويرى 

ُتذِكي ملكة اتخاذ القرار، وسط الفوضى الظاهرة  بعض التربويني أن بعض تلك األلعاب، 

اللعبة.. وعلى الالعب )الطفل( إعادة الترتيب والتنسيق حتى يحقق الهدف. فيما يرى  في 

البعض أن أبسط أنواع األلعاب )اجليدة( قد ُتعد إجناًزا طيًبا، ففي لعبة مباراة لكرة القدم، 

مجرد إحراز هدف، والنجاح في حتقيقه، هو ُمنَجز نسبي هائل عند طفل املرحلة العمرية 

)من 3 إلى 6 سنوات(. ُيعد كل ما سبق أمًرا مختلًفا، وأكثر جدوى، عن امليل إلى االسترخاء 

ل نقلة لتهيئة الطفل في أن يتلقى تعليمه بعيًدا عن  والتلقني وتلقِّي املعلومات. وهو ما يشكِّ

التلقني واحلفظ.                                              وسيلة 

أثناء أحد احلوارات مع مجموعة من األطفال، من أعمار مختلفة، حول جدوى بعض األلعاب   

بالنسبة إليهم. أفاد طفل في اخلامسة من عمره: "أحب لعبة مباراة كرة القدم؛ ألنني أحرز 
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هدًفا".. ومع طفل آخر، كان رده سؤااًل منه يقول: "هل ميكنِك اللعب مع شخصيات سوبرمان 

والرجل الوطواط في احلياة العادَيّة؟".. ثم تابع: "أنا أستطيع القيام بذلك، من خالل التفاعل 

واالندماج معها")13(. 

2 - إعادة إنتاج املُنَتج الورقي باالستفادة من التقنية الرقمية: وهو ما يعني االستفادة باملُعَطى 

األدبي الورقي، ثم إعادة إنتاجه بالتقنية الرقمية، بحيث ميكن االستفادة من عناصرها املشار 

إليها سلًفا. 

3 - إعادة إنتاج املنتج الورقي إلى رقمي دون إضافة جوهرية للنص الورقي. )مثل أغلب مجالت 

ها على الشاشة(. الطفل التي تعيد نشر موادِّ

قراءة عالقة الطفل بالتقنية الرقمية
اآلن وجب التوقف مع معطيات التقنية الرقمية، بالنظر إلى معطياتها للطفل.. ومنها:

- اخلصوصية التي يتمتع بها مستخدم خدمة اإلنترنت، فله جهازه اخلاص وحده، وله بريده 

اخلاص، وكلمات السر التي تتعلق به وحده.. وبالتالي عدم القدرة على الرقابة.

- اإلنترنت وسيلة ذات اجتاهني، على العكس من الوسائل األخرى، مثل التلفزيون.. وبالتالي 

ميكن استخدامه في اخلدمات التفاُعلية مثل احمُلاَدثة.

- قدرة الشبكة على الوصول إلى عالم املمنوعات والدخول إلى عالم األسرة وخصوصياتها.

- في حالة حجب املواقع املسيئة فال تستطيع منع املواد املرسلة بالبريد اإللكتروني. 

- ُيعد النشر اإللكتروني من أخطر الظواهر الثقافية مع بشائر القرن اجلديد، وال زلنا على 

أبواب تلك اآلفاق اجلديدة، التي فيها بعض السلبيات، ثم الكثير من اإليجابيات..)14(. 

أوًل: مواقع خاصة بالطفل..
1 - أغلبها لم ينشأ كموقع مبتكر للطفل، على الشبكة العنكبوتية، فهي تتنوع بني: )مجالت ورقية 

يتم نشرها رقمًيا، مثل مجالت: ماجد - الفاحت اإلسالمية لألطفال(.. )قنوات تلفزيونية تنقل 

مادتها للعرض على شاشة احلاسوب، مثل قناة اجلزيرة لألطفال(.. )مواقع عن جمعيات 

اجتماعية، وتعبِّر عن نشاطاتها، مثل )مجلة الفاحت اإلسالمية لألطفال - موقع شركة َسَنا(.. 

د )بهدف( أو )جنس الطفل( أو غيره، وهي ما ميكن أن توصف  2 - بني تلك املواقع، ما هو ُمحدَّ
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بأنها مواقع ُأحاديَّة التوجه، مثل )موقع مليس - فناتير - التعليم الذكي(.

3 - ليس بني تلك املواقع، موقٌع حدد املرحلة الُعمريَّة التي يخاطبها.          

إليها  أدبية - متت اإلشارة  )تتضمن صياغات  الـڤـيديو والكمبيوتر..  ثانًيا: مواقع ألعاب 
سلًفا(. 

املؤسسات  بعض  بدأت  سنوات  منذ  للطفل(:  رقمية  )قصة  رقمي  نص  منتج  ثالًثا: 
العربية تعمل على إنتاج نصوص رقمية حتمل مالمح الطموح إلنتاج رقمي جاد للطفل.. منها: 

برنامج بعنوان: "إسالميات حاسوبية"، "املكتبة اإللكترونية للطفل املسلم"، "هرم املعلومات". أما 

"كان ياما كان"، فهي تتضمن أربع قصص إلكترونية )هي أقرب إلى األفالم واألعمال الدرامية 

القصيرة( معقدة بالقياس إلى األشكال األخرى اخلاصة بالطفل. تلك القصص: "الثعلب والغراب 

تتميز  وكلها  وغيرها.  واجلندب"..  "النملة  اع"،  الطمَّ "الكلب  العنب"،  وعنقود  "الثعلب  واجلبنة"، 

مبالمح تكنولوچيا أدب الطفل الرقمي؛ وبالتالي مت إنتاج ما ميكن أن نطلق عليه "القصة الرقمية": 

التي ينهض بها فنيُّون في اإلخراج وتصميم البرامج، للعمل على توظيف املؤثرات الصوتية، ومزج 

الصورة، وتوزيع الضوء، وأغلب اخِلَدع السينمائية.. ما يعنى توظيف الصورة، الصوت، اللون 

م والتثبيت )ما ُيعرف  والرسوم، مع الكلمة.. كذا توظيف خصائص الـڤـيديو في اإلرجاع والتقدُّ

 .)Multimedia

رابًعا: الترويج ألدب الطفل الورقي بالتقنية الرقمية.. وهي خدمة جيدة، حسنة النيَّة، 
ه الثقافية واإلبداعية، بل  نة في موادِّ إال أنها لم تستفد بالتقنية في إنتاج تلك الكتب، وغير ُمتضمَّ

حملت ما يؤخذ على الكتاب الورقي للطفل، إلى ساحة وفضاءات التقنية الرقمية.

املوسوعات  أكبر  من  وهو  واألم..  الطفل  موسوعة  املرأة..  مواقع  يف  الطفل  خامًسا: 
املتخصصة للطفولة واألمومة من بداية احلمل حتى الطفولة املبكرة ، حتتوي املوسوعة على قاعدة 

بيانات ملعاني األسماء ملساعدتك في اختيار اسم طفلك، كما حتتوي املوسوعة على أكثر من ساعة 

ونصف الساعة شرح ڤـيديو، يتناول مراحل خلق اجلنني ومنوه وتطوره دخل َرِحم األم باإلضافة 

إلى تغذية الطفل؛ باختصار هي مرجع شامل لكل ُأّم لالهتمام بطفلها الصغير.. ومثل تلك املواقع 

تتحدث عن الطفل، وليس إلى الطفل.

منزل،  َربَّة  سيدة،  تديره  "َفتَكات"..  منتدى  )موقع  األسرة..  مواقع  يف  الطفل  سادًسا: 
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األسماء  عن  مأخوذ  واالسم  باملرأة،  خاًصا  2007م،  يناير  في  املوقع  انطلق  بالقاهرة، مصر. 

الريفية في مصر. نال املركز الثاني بني املواقع األكثر زيارًة مبصر )بعدها تلك املواقع املتخصصة 

اإلحصائي  املجال  في  املتخصصة   Ratteb راتب  منظمة  تقرير  حسب  الرياضي(  املجال  في 

للمواقع العربية على الشبكة. يضم املنتدى في عضويته 220,000 عضوة؛ لذا ُيعدُّ أكبر منتدى 

نسائي مبصر )في 2009م(. كما أن املوقع يقع في املرتبة الـ 878 عاملًيا، والثانية عشرة عربًيا، 

يتضمن أكثر من 330,500 موضوٍع حول املرأة، ومتوسط الزيارات اليومية 140,000 زائر.   

- مالحظات عامة على املواقع الرقمية، وخاصة اجلزء اخلاص بالطفل:
طة أو الفصيحة. استخدام اللهجة )اللغة( العامية املصرية، دون اللغة العربية املُبسَّ  .1

اجلزء اخلاص بالطفل، ال ميثل أكثر من 4% من مجمل موضوعات وصفحات املوقع.  .2

3.  إن كان االشتراك مقصوًرا على النساء فقط، فإنه مسموح للرجال باملتابعة والتلقِّي.

املُخاَطب هو الطفلة فقط، دون األطفال الذكور.                       .4

اجلزء اخلاص بالطفلة، حتت عنوان: "لعبة.." كوسيلة لتحبيب الطفلة باملادة املعروضة.  .5

6.   مناذج األلعاب في "لعبة تلبيس" غير عربية في مجملها.                 

7.   منوذج األلعاب املَُشار إليها "باجز باني" منوذج غربى لقطة؛ كذلك في األلعاب اجلديدة غلبة 

الثقافة والفكر الغربي. لعل منتديات األناقة واجلمال هي األقرب إلى الثقافة العربية. 

املواقع  وخصائص  طبيعة  عن  احلديث  أما  وجامعة..  عامة  مواقع  يف  الطفل  سابًعا: 
املختلفة التي تتعامل مع الطفل.. فهي إما مواقع ذات اهتمام ثقافي عام، وميكن نشر ما يخصُّ 

"الطفل" عليها، باعتباره ثقافًة عامة.. مثل موقع "ميدل إيست أون الين". ومواقع ثقافية/ أدبية 

بالدرجة األولى، ترعى األدب والكلمة وتضع من جوانب اهتمامها، نشر ما يخص الطفل إبداًعا 

ومقاالٍت أدبية.. مثل موقع "القصة السورية".

ثامًنا: الطفل يف مواقع دينية أو عقائدية.. ثم هناك من املواقع العقائدية/ الدينية التي 
تخاطب الطفل، من مفهوم كونه النبتة األصيلة إلنسان ملتزم دينًيا وأخالقًيا.. وُيالحظ اهتمامها 

بالفقه دون السلوك واملعامالت. 

التي  التعليمية  املواقع  توجد  تاسًعا: الطفل يف املواقع التعليمية، والطبية واخلاصة.. 
التقنيات  الدراسية واملعلومات املدرسية.. دون االستفادة من  املناهج  الطفل من خالل  تخاطب 

الرقمية.
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ذات  مواقع  بني  مبعثًرا  اإللكتروني  النشر  في  يتواجد  العربي  الطفل  أن  املتابع  يالحظ 

اهتمامات متعددة ومختلفة.. ومنها ما يعرض للحديث عن الطفل، من حيث هو عضٌو إضافيٌّ في 

األسرة، مع اإلشارة إلى معلومات تربوية يجب التزام األبوين بها.. وأخيًرا هناك املواقع التي 

للترفيه.  والتسالي  األلعاب  تقدم 

كما توجد مواقع مخصصة للطفل وال تخاطبه بالدرجة األولى، بل تسعى لنشر كل ما يتعلق 

بالطفل: أخبار - إبداع - دراسات - وغيره.. مثل موقع "أدب األطفال". وأخيًرا، هناك املواقع 

التي تعيد نشر ُمنَتج ورقي سبق نشره، مثل مواقع املجالت والدوريات اخلاصة بالطفل.. وهي 

عديدة ملجالت "عالء الدين - العربي الصغير - ماجد - براعم اإلميان.. وغيرها"، مع مالحظة 

بعض اإلضافات واحلذف باملوقع الرقمي عن النص الورقي غالًبا.

- سلبيات مواقع الطفل على الشبكة العنكبوتية: 
1. عدم االلتزام الدقيق بخصائص املرحلة العمرية للطفل.

َكر على قدٍر واحٍد من التناول..  2. مخاطبة الطفل األنثى والذَّ

الشخصية  وكأنه  ومفاهيمه  بشخصياته،  للطفل  املترجمة  لألعمال  الغربية  املفاهيم  تقدمي   .3

األخضر"..  "الرجل  مان"،  "السوبر  مثل شخصيات  به..  االقتداء  يجب  الذي  النموذج 

4. سهولة النشر، والرغبة في التواجد على شبكة اإلنترنت، شجع البعض على اقتحام عالم 

الطفل، دون دراسة حقيقية. 

5. مضامني املوضوعات التي ُتقدم للطفل، على شقني: إما الُبعد عن روح الطفل بتقدمي املعلومة 

قبل التناول الفني.. أو االهتمام باملعلومة البعيدة دون القريبة.

6. اإلدمان.. إدمان اإلنترنت ُيعدُّ من أحدث أنواع اإلدمان، وقد أدى إلى نتائج سلبية عديدة.

املصادر:
ـ 21" - "السيد جنم": من ص 65 إلى ص 84. حيث يتناول الكاتب مفهوم اللغة  )1( راجع: كتاب "طفل القرن ال

العام، وهو املفهوم الذي يعتمد جميع صور التخاطب.. اللفظي وغير اللفظي.

www.adabatfal.com .- "2( راجع: "أدب األطفال" - "جميل حمداوي(

)3( املرجع السابق.                                                      

    ewriters.com/?action=library&&type=ON1&&title=3344-arab . 4( تعريف الكاتب(

من  واضح  أدبي".  "األسبوع  موقع   - يوسف"  "عبدالتواب   - الثقافية"  ووسائطه  األطفال  "أدب  راجع:   )(5
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التعريف واخلصائص املعروضة، أنها تشير إلى عموم "كاتب قصص األطفال" - وأنه يلزم منذ اآلن ضرورة 

إضافة ما يخص "كاتب قصص األطفال الرقمي"؛ نظرًا ملا له من دور ينتظر منه الكثير مع شيوع التقنية 

الرقمية.

)6( هي جملة اخلصائص املتوقع توافرها، مت جتميعها من أكثر من مصدر.             

)7( راجع: "قضايا عصرية رؤية معلوماتية" - "نبيل علي": ص 66-68.

)8( راجع: "عصر الصورة" - شاكر عبداحلميد: ص 33.

)9( راجع: - على، نبيل - "الثقافة العربية في عصر املعلومات": ص 43-46.

    www.m.oman.com- 10( راجع: األلوان، معناها وتأثيرها في علم النفس - مجالس عمان(

)11( - علي، نبيل - "الثقافة العربية في عصر املعلومات"، ص 153.

http://www.freearabi. -"12( راجع: "قراءة في منتج النص الرقمي في العالم العربي" - "السيد جنم(

com/

 www.Alsalwabooks.com/ "13( راجع: "ثقافة الكتاب والطفل العربي" - "محمد مرعي مرعي(

 )14( راجع: "الثقافة واإلبداع الرقمي" - السيد جنم: ص 35-49.

املصادر واملراجع:  
أوًل: الكتب 

 - ندوة "الثقافة العربية في ظل وسائط االتصال احلديثة" - جزءان - كتاب العربي - الكويت - عام 2010.

 - جنم، السيد - "النشر اإللكتروني واإلبداع الرقمي" - هيئة قصور الثقافة - عام 2010.

 - الضبع، محمود - "أدب األطفال.. بني التراث واملعلوماتية" - الدار املصرية اللبنانية  - مصر - عام 2009.

 - األلفي، محمد محمد - "إدمان اإلنترنت" - املكتب املصري احلديث - 2008.

 - جنم، السيد - "الثقافة واإلبداع الرقمي" - أمانة الثقافة بأمانة عمان الكبرى باألردن - عام 2008.

 - علي، نبيل - "قضايا عصرية رؤية معلوماتية" - القاهرة - هيئة الكتاب املصرية - 2006. 

- عبداحلميد، شاكر - "عصر الصورة" - سلسلة "عالم املعرفة"/ الكويت - عام 2005. 

 - سليم، لطفي حسني - "الطفل في التراث الشعبي" - "الدراسات الشعبية" - هيئة قصور الثقافة - 2004.
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فل التكنولوجيا وتربية الطِّ

أ. خديجة حيدورة  *

مة: امُلقدِّ
فل أن  ناته ومفرداته، فكيف للطِّ يشير العنوان إلى ازدواجيَّة في العالقة وتناقض بني ُمكوِّ

يتربَّى وأن ُياشي التكنولوچيا في الوقت عينه؟ يطرح هذا البحث موضوًعا مهًما يشكل مفترق 

هم نحو بئٍر  ا أن يشدَّ ة النجاح، وإمَّ ا أن يأخذ بيد أوالدنا إلى قمَّ طريق في يومنا احلالّي، فإمَّ

عميقٍة ال سبيل للخروج منها.

يَّة كبيرة في حياة األفراد واجلماعات، وهو الذي يقودها نحو  وما هو ُمسلَّم به أنَّ للتعليم أهمِّ

ع منها التَّعليم -  التميُّز، أو يرمي بها في غياهب التاريخ واألمم. فقدًيا كانت التربية - ويتفرَّ

ات في حكي  قائمة على الوسائل الَتّقليدَيّة املتاحة، كالطبشورة والسبُّورة، وعلى مهارة اآلباء واجلدَّ

رت األمور إلى درجٍة لم يُعد هناك سيطرة على التكنولوچيا  ا حالًيا فقد تطَوّ القصص والروايات، أمَّ

واندماجها في حياتنا اليوميَّة.

ة: اإلشكاليَّ
السؤال الذي يطرح نفسه هنا؛ ما أثُر التكنولوچيا على التربية بشكل عام وعلى حياة وسلوك 

أبنائنا بشكل خاّص؟ وذلك من خالل اإلجابة عن هذه األسئلة الفرعَيّة:

فل؟ لها الطِّ ما الوسائُل الرقميَّة املُستحَدثة التي يفضِّ  -

كيف استطاعت أن تغزو حياتنا؟  -

فل فيها؟ ما أسباُب انغماس الطِّ  -

ما األساليُب التي جتعلنا نستفيد من هذه الوسائل؟  -

* كاتبة أدب األطفال - لبنان.
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- كيف تخدم التكنولوچيا التربية؟ وكيف تؤثِّر عليها؟

-  هل أصبحت الشريك في تربية أبنائنا من خالل مناذج عاملَيّة؟ وهل معها تصبح التربية 

أسهل؟ 

راكة مع التكنولوچيا؟ ر التَّعليم )أونالين( بالَشّ - كيف تطَوّ

ة املوضوع: يَّ أهمِّ
ناته وبينهم  ب التأثيرات على جميع ُمكوِّ فل جزٌء من هذا املجتمع الكبير، تتشعَّ وحيث أنَّ الطِّ

ل  ا ال شكَّ فيه، فهي تشكِّ ة. وممَّ األطفال، وموضوعنا يضيء على هذه الفئة الرقيقة من البيئة العاَمّ

واء. حجر األساس الذي نعتمد عليه من أجل بناء املجتمع واملستقبل على السَّ

قمي العاملي، وكيف لهم أن يستفيدوا  ر الَرّ فماذا يصنع املُربُّون أمام هذا الهجوم الهائل للتطوُّ

اإللكتروني  العصف  أو  قميَّة  الرَّ الثورة  أو  التكنولوچيا  ألًذى.  فل  الطِّ يتعرَّض  أن  دون  من  منه 

ولكنه  والتربوّية،  والثَّقافَيّة  الفكرَيّة  واأُلُطر  واحملتويات  التسميات  دت  تعَدّ الرقمي...  واالجتياح 

ر. ر والثَّاني ُمدمِّ ين أحدهما ُمعمِّ سالح فكري ذو حَدّ

بنا  ة  اخلاصَّ والقَيم  تربيتنا،  أخالقنا،  مبادئنا،  ر  ندمِّ وال  ومعه،  به  نعمر  أن  بإمكاننا  فهل 

عربّي؟ كمجتمع 

التنموي  التربية ملا نرسمه من خطط على الصعيد  ع  بالتأكيد، فكما نطوِّ نعم  إنه  اجلواب 

فل النفسية والفكرية والتعليميَّة، ضمن جداول توضع في نهاية أّي كتاب، فإنَّه بوسعنا  لصحة الطِّ

ة ممنهجة للسعي خلف تنشئٍة للطفل قائمٍة على ُأُسس تربويَّة سليمة. أن نضع خطَّ

املنهج املعتمد:
اعتمد البحث على املنهج الَوْصفي، وهو طريقة لدراسة الظواهر أو املشكالت العلمية من 

خالل القيام بالوصف بطريقة علمية؛ ومن َثمَّ الوصول إلى تفسيرات منطقية لها دالئل وبراهني 

متنح الباحث القدرة على وضع ُأُطر محددة للمشكلة، ويتم استخدام ذلك في حتديد نتائج البحث.

ة: تعريف التكنولوچيا: كلمات مفتاحيَّ
بة في الفرنسيَّة Tecnologie، وفي اإلنكليزيَّة Technology. وهي  التكنولوچيا كلمة ُمعَرّ
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قميَّة على  لت إليه البشرَيّة ملساعدتنا في مواكبة العصر، حيث انعكست الثورة الرَّ كل اختراع توَصّ

ن  ة، االجتماعيَّة والعمليَّة. وهي ذات أصل يوناني، تتكَوّ ة والعامَّ مختلف منعطفات حياتنا اخلاصَّ

ل: Techno ويعني: ِحْرفة، أو مهارة، أو َفّن، أما الثاني: Logy فيعني:  من مقطعني؛ املقطع األوَّ

علم أو دراسة.

البحث:
فل بالتكنولوچيا بقدر ما هو هيمنة التكنولوچيا  لقد بدا جلّيًا في أَيّامنا هذه ليس اهتمام الطِّ

ه، وقلبه وعواطفه. هو أشبه باملقصلة التي نضع فيها رأس الطفل بأيدينا إن لم  على عقله، وحواسِّ

م برنامج عمل يساعدنا  ُنحسن االختيار - ال سمح الله -.  وهنا يجدر بنا بوصفنا ُمرِبّني أن نصمِّ

فل. ولن ننسى أنَّ لإلنترنت أثًرا كبيًرا في عملية التعليم والتعلُّم لُكلٍّ من  على التربية السليمة للطِّ

املعلم واملتعلم واملنهج)1(.

فل متالزمتان في عصرنا احلديث، حتى نكاد نرى أطفااًل َيِلجون  إنَّ التكنولوچيا وتربية الطِّ

دة يرتبط كلُّ مجال منها  عالم التكنولوچيا أكثر من الكبار أنفسهم. ولهذه املنظومة "مجاالت متعدِّ

لة بذلك املجال، فهي  بنوع املمارسات، واألداءات والنشاطات البشريَّة واملواّد واألجهزة ذات الصِّ

العلميَّة وتطبيقاتها؛ بقصد حتقيق أغراض علميَّة  املعرفة  تنظيم  ا  تعني اآلالت واألجهزة إمنَّ ال 

الة في حتقيق األغراض العلميَّة املنشودة")2(. بأدوات وأجهزة ومواد وأنشطة فعَّ

إنَّ التكنولوچيا تهدف إلى حل املشكالت وتقدمي البدائل واحللول، كما تسعى إلى تطبيق 

املعرفة بشتَّى أنواعها، وهي التي ترفع مستوى ثقة اإلنسان بنفسه وإيانه بقدرته على االبتكار 

ر التكنولوچـّي يشوبه الكثير من التراجع الفكرّي؛  واإلنتاج. كما أَنّ كلَّ مجتمع يعاني من التأخُّ

ُمدَركاته  ع  وتتوسَّ املعرفة،  َمِعني  من  فينهل   ، والهنيِّ السريع  العاملي  احملتوى  على  لع  يَطّ ال  ألنَّه 

والتربوَيّة. الثقافيَّة 

أشار عالم الكيمياء األمريكي "مايك مرادي" مقالة على موقع  املنتدى االقتصادي العاملي، 

يتحدث فيها عما ستبدو عليه احلياة عام 2030 في ظل صناعة التكنولوچيا احلديثة، التي غيَّرت 

الكثير من أشكال حياتنا التقليدية. ووفًقا له فإن تغييراٍت جذريًة ستحصل.

الوشيكة  املستقبلية  التغيُّرات  ستعتمد  واخلبراء،  للعلماء  "وفًقا  مقاله:  في  الكاتب  يقول 

بشكٍل رئيٍس على ما نسميه اليوم "إنترنت األشياء"، هذه التكنولوچيا الرهيبة ستربط األجهزة 

م اليدوي.  اإللكترونية والكهربائية في منزلك بشبكة واحدة تعمل بشكٍل آلّي دون اللجوء إلى التحكُّ
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وستحظى بيوتنا بأنظمة تشغيلية متكاملة تستطيع إعادة تدوير املياه الرمادية مباشرة وإعادتها 

أنظمة  عن  ناهيك  بها،  تشغيلي خاص  نظام  إلى  الزائدة  احلرارة  وإرجاع  املياه،  إلى خزانات 

التوفير في استخدام املواد مقابل اجلودة العالية مثل املاء والصابون وغيرها. وباإلضافة إلى 

ذلك، سنحظى بنظام ذكاء اصطناعي يعمل على َجْدولَة أعمالنا في الصباح الباكر بينما نقوم 

بتبديل مالبسنا. ومن بني التغييرات التي سنشهدها قريًبا، وفًقا خلبراء التكنولوچيا، أنظمة حديثة 

تعمل بشكٍل تلقائي عند استيقاظك في الصباح الباكر، تقوم بإعداد وجبة إفطار ساخنة مصممة 

خصيًصا لتلبية احتياجاتك الغذائية؛ بناًء على التحليل الكيميائي الذكي للفضالت التي ُتخرجها 

في مرحاضك الذكي. وعندما يحني وقت املغادرة، ستكون بانتظارك سيارة ذكية تعمل دون سائق 

تتحرك بدقة عالية جًدا بناًء على حسابات رياضية دون أي اختناقات مرورية أو صيانة روتينية، 

وستكون معدالت احلوادث قريبة من الصفر")3(.

ما أشار إليه الكاتب مايك معلومات خطيرة يعكس مستوى تطور التكنولوچيا واندماجها 

ا هي  السريع في حياتنا، فباإلمكان من خاللها أن تصبح عملَيّة التثقيف والتربية سهلة أكثر ممَّ

عليه حتَّى في أيَّامنا هذه. 

ج على مصادر  ع التِّكنولوچيا في خدمة التربية والّتعليم، ُنعرِّ وعلى سبيل طرح مناذج تطوِّ

املعرفة اإللكترونيَّة على اختالفها؛ )قواعد وبنوك معلومات( ضمن االتِّصال املباشر )online( أو 

ائعة في املكتبات ومراكز املعلومات)4(.. وهذه  األقراص املُكتنزة )املُدَمجة( )CD- Rom( والشَّ

املُرِسل  بني  االِتّصال  بحيث يصير  اشات،  الشَّ على  أن تصير  قبل  الورق  على  ُكتبت  املعلومات 

مباشًرا. واملُتلقِّي 

رة   ُيجمع الباحثون والعاملون في مجال اإلعالم أن عالم اليوم يعيش ثورة املعلومات املُتفجِّ

بشكل غير مسبوق، وقد أسهم هذا التطور من خالل استخدام قنوات اتصال جديدة نتج عنها 

والترفيه  املعلومات  رسائل  من  محدودة  غير  كميات  نقل  تتيح  متطورة،  اتصال  وسائل  ظهور 

والثقافة، مع إقامة اختيارات كثيرة ملُتلقِّي االتصال من بدائل عديدة يكن توفيرها في أي وقت 

مكان)5(. وأّي 

ونظريَّة اإلشباعات "محاولة لشرح ظاهرة - اإلعالم - بسؤال الفرد عن طريقة استعماله 

لوسائل االتصال إلشباع حاجاته وبلوغ أهدافه بدل مصادر أخرى متوافرة في محيطه")6(، ونحن 

فل عن مدى تفاعله؛ ألَنّه منغمس في هذا العالم، لكنَّه يختار وحده  لسنا بحاجة إلى سؤال الطِّ
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سات  واملؤسَّ والتربوي  ه  واملُوجِّ املُربِّي  يَّة  أهمِّ تبرز  إليه. هنا  أو االستماع  يرغب مبشاهدته،  ما 

ل يهيِّئ والثاني يدعم ويستقبل. واء، فاألوَّ احلكوميَّة على السَّ

ني: م احلديث على محورين ُمهمَّ  لذا؛ سأقسِّ

ل: محور البيت  احملور األوَّ
لألهل دور أساس في تربية أبنائهم وتنظيم أوقاتهم، وتنشئتهم في بيئة سليمة معافاة. وهم 

إذا ما رَعوهم رعاية النَّبتة النضرة الطريَّة العود منا ساقها، وشمخ فرعها، وارتفع رأسها نحو 

ماء. السَّ

تها،  ة؛ لتأكل من صحَّ ارَّ بحيث ال تطالها الرؤوس األخرى، وال تنمو حولها األعشاب الَضّ

وتعتاُش على ماء حياتها، فُتصِيّرها نبتة ذابلة ال حياة فيها وال نضارة. لذا؛ وجب على األهل 

اخليَّة، قبل أن يطلَّ ابنهم برأسه من نافة البيت إلى العالم  ة إجراءات للوقاية الدَّ أن يقوموا بعَدّ

يلي: ص فيما  تتلخَّ الواسع. وهذه اإلجراءات 

دان توقيًتا لكلٍّ من: مشاهدة التلفاز،  فل منذ نعومة أظفاره، فيحِدّ م الوالدان أوقات الطِّ - أن ينظِّ

روريَّة...  واللعب بالهاتف، واملطالعة، والنوم، واألكل، وغيرها من احلاجات الضَّ

وكم  طفلك،  به  يقوم  الذي  ما  مراقبة  ينبغي  اإلنترنت،  وشبكة  الـڤيديو  ألعاب  يخص  "فيما    -

يناسبه ويفيد تعليمه احملتوى الذي يشاهده أو يلعب به. إذا قمت باستخدام الـ "تابلت" أو 

الهواتف الذكية ألغراض التعليم، استِفْد من الفرصة للحديث مع الطفل. َسمِّ األفعال، األلوان، 

الشخصيات، األحداث، اطرح أسئلة عن احملتوى. اســتعمل وســائل التواصــل للتحفيــز، 

مثــال: قــراءة وتصفــُّح الكتــب مــع الطفــل")7(.

-  أن ُنولي زاوية للَّعب مع أطفالنا، وأن نقوم مبساعدتهم في بعض التجارب العلميَّة، كأن نصنع 

التفاُعليَّة...  األنشطة  من  وغيرها  بصحبتهم،  الورقَيّة  الطائرة  نطِيّر  وأن  وإيَّاهم،  املعجون 

إن مــا يعطــي اللعبــة قيمتهــا التربويــة والعالجيــة هــو حيــث توفــر لــه تأثيرهــا علــى 

الطفــل تعليمًيــا وتربوًيــا مع إمكانيـة احلصـول علـى جتارب وخبـرات مختلفـة..)8( وحيث 

الضغط،  خالل  من  إمكاناته  فل  الطِّ ف  يوظِّ كأن  اإللكترونيَّة،  األلعاب  من  االستفادة  يكن 

إلى األصوات. واالستماع  واإلضاءة،  ْحب،  والسَّ

المة،  والسَّ األمان  معيار  هو  واألساس  ل  األَوّ املعيار  فإنَّ  لذا  جًد؛،  مهّم  اللُّعبة  اختيار  إنَّ   -

املدارك  وتطوير  والَثّقافيَّة  الفكرَيّة  القدرات  تطوير  إمكانيَّة  مقاييس  على  يقوم  واختيارها 
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فل. مــن خــالل اللعــب بالهاتــف بإمكانــك أن تعلِّمــه األرقــام والــكالم  التوعويَّة لدى الطِّ

 .)9( املعرفيـة  اإلدراكيــة  املهــارات  تطــور  ـز  ـِ وحتّف

ة مات احلكوميَّ ة واملنظَّ سات العامَّ اني: محور املؤسَّ احملور الثَّ
اجلانب  من  االستفادة  في  األساس  ور  الَدّ احلكوميَّة  مات  واملنظَّ التربوَيّة  سات  للمؤَسّ   -

والتنمويَّة  التثقيفيَّة  جوانبها  جميع  في  والتَّعليميَّة،  التَّربويَّة  للعمليَّة  وتطويعه  التكنولوچـّي، 

هة لألهل واملُرِبّني للعمل على تنمية قدراتهم،  ص دورات موجَّ يَّة. وبإمكانها أن تخِصّ والصحِّ

وصقل معارفهم، وتشجيعهم على استخدام هذه الوسيلة بأسلوٍب مفيد، فضاًل عن التوعية 

ل فيه  رر، وجتنُّبها. وها نحن نعيش جيل األرقام حتوَّ العاّمة من خالل اإلشارة إلى مكامن الضَّ

مفهوم االقتصاد العاملي إلى االقتصاد القائم على املعرفة املدعم بالتكنولوچيا تغذيه املعلومات 

وتيسره املعرفة، يتسم باملهارت املهنية وسرعة احلصول على املعلومات وحتليلها واستخدامها 

في اتخاذ القرار السليم والسريع )10(.

ن لديهم باٌع في التكنولوچيا  -   إقامة املؤمترات وإشراك الباحثني على صعيد العالم العربّي مَمّ

)تكنولوچيا التعليم(، واالستفادة من القدرات العلميَّة في تأسيس وبناء برامج ُتستخدم على 

األجهزة الذكيَّة لتدعيم التربية، كما التعليم، ثّم صقلها بقالب رقمّي ممتع وجاذب.

ا ال يختلف عليه اثنان أنَّ "استخدام التكنولوچيا في التعليم ينعكس إيجاًبا على العملية  ومَمّ  

التعليمية، وُيسهم في عملية التطوير التي تسعى وراءها كل املؤسسات التعليمية، باإلضافة 

إلى تأثيرها في استيعاب الطلبة وتعزيزها من دور املعلم من خالل استخدامها في املناهج 

الدراسية... كما أَنّها تغرس ثقافة االبتكار لدى الطلبة؛ وخاصة أن العالم ير حالًيا بفترة 

تتبلور مالمحها وأدواتها في  الثورة الصناعية وبني حقبة االبتكار الذي  انتقالية بني حقبة 

محاور التمكني والتسهيل ووضع األجندات اإلبداعية والتنوع واالرجتالية، ما يختلف إلى حد 

بعيد عن مالمح حقبة الثورة الصناعية..." )11(.

-  التعلُّم من ُبعد واالنتقال إلى مرحلٍة جديدٍة في التعلُّم الرقمي في املدارس على مساحة الكون 

سات التَّعليمَيّة اعتمدت أسلوًبا حديًثا في التعليم "أونالين" رغًما عنها؛ لعدم  كلِّه؛ حيث إنَّ املؤَسّ

رات كورونا وخطر انتشاره  إمكانيَّة الَتّواصل املباشر وانعدام االجتماع البشرّي بسبب تطُوّ

رائق الَنّاشطة.  ر األساليب والَطّ ا فتح آفاًقا جديدة للتَّعليم والتَّربية، وطوَّ بني الّنًاس. مَمّ
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ب على املهارات  اشة، واملُدرِّ وبات املُعلِّم يتواصل ويرِبّي ويعلِّم ويعطي النَّصائح من خلف الشَّ

إلى جانب  رقمّي  منهاج  لدينا  كما صار  باإللكترونيَّات...  منحصًرا  عمله  أيًضا صار  احلياتيَّة 

املنهاج الورقّي. ويكن حتديد فوائد استخدام التكنولوچيا في التعليم فيما يلي:

-  تكوين دافعيَّة تعُلّم فريدة من نوعها.

 - إشراك الطفل في العملَيّة التعليمَيّة، وحتويله من كائٍن ُمتلقٍّ إلى عنصٍر فاعٍل وُمنتٍج للمحتوى 

التعليمّي.

-  إشراك حواّس املتعلم مبا يؤدي إلى ترسيخ الفهم واالستيعاب.

-  اكتساب لغة سليمة من خالل انتقاء احملتوى الّرقمي املناسب.

لوك، وتخفيف وطأة الفروقات الفرديَّة.  - تعديل السُّ

 - تنظيم األفكار في ذهن املُتعلِّم.

اخلامتة:
ين، إن أحسَنّا استخدامه صقلنا  د اخلبراء أنَّ التكنولوچيا سالح ذو حَدّ في ختام البحث، يؤكِّ

ينا مواهبنا ورفعنا من مستوى "مجتمعنا وتربيتنا ومناهجنا والتَّعليم". يقول سارتر  معارفنا، ومنَّ

: "ليس من السهل التنبُّؤ مبستقبل استخدام التقنية في مجاالت احلياة، ولكن التنبؤ السهل الذي 

ُعه". ينبغي أن ُيبنى عليه املستقبل هو أن األشياء التي حتصل عادة تكون أكبر مما متَّ توُقّ

التوصيات:
سات  ة توصيات تشمل املجتمع واألسرة واملؤسَّ إلى عدَّ م جتُدر اإلشارة  تقدَّ من خالل ما 

واء: السَّ على  التعليمَيّة 

على األهل اختيار احملتوى املالئم قبل عرضه على أطفالهم، وتنظيم وقت العرض باملقارنة   -

مع األنشطة األخرى.

وملنهاجه  فل  للطِّ مالئمة  وتربويَّة  رقميَّة،  محتويات  إنتاج  التعليمَيّة  سات  املُؤسَّ بإمكان   -

الفرديَّة. الفروقات  وُتراعي  العقلّي،  مستواه  وحتاكي  التعليمّي، 

بتكنولوچيا  ة  اخلاصَّ األنشطة  جميع  ومعنوًيا  مادًيا  تدعم  أن  احلكومّية  مات  املنَظّ على   -

املعروضة. ة  املادَّ وتأليف  الّرقمي،  اإلعالم  في  لالختصاصِيّني  موازنة  ص  تخصِّ وأن  التَّعليم، 

تخصيص قنوات على وسائل التَّواصل ُتعنى بالنشر الرقمي للمحتوى التربوي والتعليمي.  -
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الطفل والتكنولوجيا.. إيجابيات وسلبيات

د. طارق البكري *

مت في السنوات القليلة املاضية عمليات البناء/ أو/ الهدم الفردي واملجتمعي؛ نظًرا  تضخَّ

لتداخل وسائط تربوية جمعية كاسحة، استطاعت وبسهولة دخول البيوت، ليس من أبوابها، كما 

ودون  استئذان  وبال  منافذ  دون  من  الدخول  أضحى  بل  الراقية،  املجتمعات  لدى  عادًة  يحدث 

للنفاذ  الوحيدتني  الوسيلتني  النوافذ،  وال  األبواب،  تُعد  فلم  واملعتقدات،  القَيم  تفرضها  محاذير 

عات، وبات اختراق كل املُِعيقات  للداخل وجتاوز اجلدران، بل جتاوزت الوسائط احلديثة كل التوقُّ

أمًرا َبْدهًيا وفي غاية البساطة والسهولة، حتى متادت لتكون تلك الوسائط احلديثة مبثابة جائحة، 

فاقت بقدراتها جائحة كورونا األخيرة.

وال يخَفى أن العالم االفتراضي - بكل أمناطه - أضحى اليوم مجااًل خصًبا للورود والبحث 

والدراسة املتشعبة؛ لدوره املهم في تشكيل شخصية الطفل خاصة، واملساهمة في بنائها/ أو/ 

رًدا في هذا  هدمها إنسانيا وِدينًيا وفكرًيا وإبداعًيا ونفسًيا.. وِبْتنا جند حالًيا اهتماًما واسًعا ُمطَّ

اجلانب املهم في حياة الطفل ومستقبله، ونشهد تكاثًرا ُمطرًدا وبشكٍل حلظي للتطورات التقنية 

ة له خصيًصا أم أنها معدة  املختلفة. فال شك َكْم أن التكنولوچيا املقدمة للطفل سواء أكانت ُمعدَّ

ًقا؛ فخيوطها متداخلة  للكبار ويستهلكها الصغار بأشكالها املتنوعة، تستحق اهتماًما علمًيا ُمعمَّ

متشابكة ال ميكن فصلها ببساطة.. بل يستحيل، وعبارة "الفن للفن" قد ال تصلح لهذا "الفن"؛ 

مات بنائها، وأي خطأ مهما كان بسيًطا، فإنه قد يهدد مصير إنسان  ألننا نعلم معنى الطفولة وُمقوِّ

ُأْوِكَل أمُره إلينا، ليس هو بالكبير ليميز ويختار.. وليس هو باجلماد فال يتأثر..

 ومن هنا تتضح أهمية دراسة هذا النوع من الوسائط التقنية وارتباطاتها املتشعبة؛ أواًل: 

* كاتب وأكادميي متخصص في أدب الطفل - مصر.



152
مجلة الطفولة والتنمية -ع 44 / 2022

القَيم املجتمعية  تتوقعه  التربوية واألخالقية واإلنسانية، وثانًيا: بكل ما  بكل ما تتطلبه األصول 

املختلفة بكل ُأُسسها وبنودها وحياتها.. 

فالطفُل ال ينمو اجتماعـًيا ونفسًيا وثقافًيا من تلقاء نفسه، وعملية بنائه تسلك ُسباًل متعددة، 

من  لذا  مبعرفته؛  وتطويرها  قدراته  على  االعتماد  مبقدوره  يصبح  أْن  إلى  الوالدة  من  ترافقه 

ر له الوسط املناسب الذي ينمو فيه؛ فالنموُّ اإلنساني ال ينشأ من فراغ وبشكٍل  الضروري أْن نوفِّ

تلقائي من ذاته، فال بد من وسائط تربوية داخلية وخارجية. 

ويرى الباحثون أن الطفل ال َينمو وَينضُج عقلًيا وَنفسًيا وَمهارًيا بشكل َسليم َصحيح؛ إالَّ إذا 

كان هناك أناس يعلمونه وُيكسبونه - بطريق مباشر أو غير مباشر - كيف يكون إنساًنا يتحمل 

البيئية  املُدَخالت  نتاج مجموعة من  مسئوليته ويعرف اختيار األصح، وبذلك فالطفل/ اإلنسان 

والبيولوچية واجلغرافية واأُلَسرية والتربوية واإلعالمية، وهذه كلها حتدد صورته في حياته املقبلة. 

ب  وترك الطفل لينشأ بعفوية َوعشوائية؛ أمٌر ينطوي على أضراٍر كثيرة، فالطباع إْن لم تهذَّ

ز ال بد وأْن تظهر على املأل الِحًقا بصورة قد تكون غير محببة؛ لذا كان ضرورًيا التركيز  وُتعزَّ

عميًقا على مرحلة الطفولة عامة واملبكرة خاصة، ألنَّ ما يلقاه الطفل من خبرات؛ يترك بصماته 

وآثاره على حياته في مراحل الحقة، فحياة اإلنسان سلسلة متصلة احللقات، يتأثر فيها احلاضر 

بالسابق، ويؤثر احلاضر في املستقبل.

وال شكَّ أنَّ خبرات الطفولة تنعكس على شخصية الطفل في شتى مراحل حياته، من خالل 

احتكاكه اليومي والدائم بني العناصر واملُدخالت املجتمعية املختلفة، ومن أبرزها ما تفرزه الوسائط 

السمعية، والسمعية البصرية؛ املرئية واحملسوسة، أو ما يراه البعض بأنه "بالغة إلكترونية".

التأثيرية  قدراتها  عن  فضاًل  سريع،  انتشار  من  الوسائط  هذه  به  تتميز  ما  إلى  وبالنظر 

الفائقة؛ فقد دخلت في إطار الوسائل والوسائط التعليمية التي تساعد في تعزيز املناهج الدراسيَّة، 

فضـاًل عن وظائفها في التثقيف املجتمعي وفي شتى املجاالت، وبذلك صار لها كما يرى الباحثون 

ارتباط ومساس مباشر بجوانب كثيرة من حياة اإلنسان في العصر احلاضر، وأخذت ُتسهم 

في تربية الطفل وتثقيفه وإكسابه املهارات اللغوية. فالطفل ليس بنسيٍج مفرٍد يقوم بذاته مبعزل 

عن املجتمع، بل هو في احتكاك دائم ومتواصل مع التفاعالت على أضيق نطاق داخل األسرة، 

وعلى أوسع ما ميكن من خالل مؤسسات املجتمع املختلفة.. ومنها اليوم بشكل خاص العوالم 

االفتراضية التي باتت تشكلها التكنولوچيا احلديثة. 
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والطفل وبسبب قلَّة خبـرته يبقى شديد التأثر بكل ما يحيط به؛ وبخاصة في السنوات األولى 

له أو  ُيقدم  ُيعرُض عليه، وقد ال يرفض كثيًرا مما  من عمره؛ ألنَّه ال ميلك أْن مييِّز بني كلِّ ما 

يصادفه، وهو وإْن رفض؛ فإنَّ رفضه يكون مزاجًيا، ألنَّ َشخصيتَه ومباِدَئه وقيَمه أموٌر ال تزاُل 

ل اختراق عامَلِه واقتحامه دون عناء، ورمبا بوسائط بسيطة  ل والتََّمظُهر؛ ما يســـهِّ في طور التشكُّ

رة، ومن هنا تقع َمسئولية تشكيل الطفل وبنائه على وليِّ أمره املباشر أواًل، ثم مدرسته الحقا؛  ُميسَّ

وكذلك وسائل البناء املختلفة في املجتمع. 

وأعتقد أن التكنولوچيا املعاصرة من الوسائط املهمة في التربية اليوم، ومن أساليب التنشئة، 

لكنها ال تخلو من املخاطر، بل هنالك الكثير من التحديات التي حتاصر الطفل من كل جانب، 

فمن الطفولة تكون البداية، واألمم التي ترَقى مبفاهيمها ترقى بطفولتها.. واليوم تغيرت كثير من 

املفاهيم، وأصبحت الوسيلة أهم من الغاية، واألشياء باتت قيمتها ببريقها ال مبضامينها، وليس 

عندنا ُمنَتج فكري مميز ميكن اعتماده للطفل العربي في كل مكان، حتى األفكار نستوردها من 

اخلارج..

لذا علينا أن نعود لألطفال أنفسهم.. جربنا كل شيء.. جربنا مناهج كثيرة، لكننا لم نفكر بأن 

نعيد صياغة الُبَنى التعليمية من أساسها.. فالطفل العربي اليوم في حالة مواجهة. 

نحن اليوم بحاجة لكي نقترب أكثر وبصورة واقعية حيث خيال الطفل وإدراك ما يقدمه له 

العقل من خالل اإلبداع،  وال سيَّما من خالل القصص الهادفة، واقتحام عالم التكنولوچيا بكل 

قوة،  والعمل من أجل تنشيط عملية القراءة والفهم واالستيعاب لدى األطفال، فهي عمليات معقدة 

ثقيلة وليس سهلة كما يتوهم البعض؛ خاصًة أن الفئة املستهدفة تعيش اليوم ظروًفا مختلفة متاًما 

عن عقٍد مضى من الزمان، فكل يوم هناك جديد، والعمل القرائي املوجه لألطفال اليوم يحتاج من 

ة أكثر  األديب أن يسبر العقول اجلديدة املختلفة كليًة عن أي مرحلة سابقة، واحلاجة اليوم ُملحَّ

من السابق لكي نغذي عقول األطفال بالقراءة الورقية، فضاًل عن القراءة اإللكترونية والسمعية 

والبصرية...

زات الطفل أضحت كثيرة، لكن يبقى الكتاب خارج املنافسة مهما تراجع دوره؛ ألن  وُمحفِّ

الطفل القارئ أعمق من الطفل غير القارئ، ومن هنا نفكر بأننا نتوجه للطفل القارئ أواًل، وهو 

ليس بشخصية سهلة؛ ألنه لم يتأثر إلى حد هجر الكتاب متاًما، كما أن التحدي يتطلب العمل 

لتوفير ما يتالءم من العقول اجلديدة، من حيث املضمون وكذلك من حيث الشكل، واألديب يحاول، 
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لكنه يحتاج طبًعا إلى جهد مقابل من َولّي األمر واملدرسة واملؤسسات واملجتمع؛ لكي يتمكن من 

ة.   حتقيق التحفيز املأمول والغايات املرجوَّ

واملشكلة أننا ال زلنا حتى اليوم نقوم بتقسيم الطفولة بطريق تقليدية قدمية، ونحدد السنوات 

بعض  من  نقرأ  فيما مضى  وكنا  ثابتة،  ُمسلَّمات  وكأنها  واملتأخرة،  واملتوسطة  املبكرة  للطفولة 

األبحاث أن الطفل قبل أن يدخل املدرسة يتعرض لنحو 5 آالف ساعة تلفزيونية، ثم جاء الكمبيوتر، 

ثم اإلنترنت، وبهرنا بعالم االتصاالت واألجهزة الذكية.. أشياء كثيرة غيرت أسلوب احلياة عند 

الكثيرين، فلم يُعد التقسيم القدمي مناسًبا مع هذه الطفرة الكبيرة في التكنولوچيا، وبات األطفال 

اليوم لديهم قنوات خاصة على اليوتيوب وسناب شات وتويتر وتيك توك وغيرها من الوسائط، وال 

ندري ماذا يحدث اآلن من تطور في هذه اللحظات؛ لذا فإننا نحتاج إلى إعادة التفكير في هذا 

التقسيم، كما أن علينا أن نعيد التفكير في املناهج التعليمية التي ُتقدم لألطفال واليافعني من 

الروضة حتى الثانوية، ثم الشباب في اجلامعة. 

في املاضي كنا نتحدث عن محاوالت التغريب.. اآلن تخطينا هذه املرحلة مبراحل متقدمة، 

وكما قلتم فإنها فوضى.. بل فوضى مطلقة، وأصبحنا في حالة تهميش للعقول العربية، وال نغتّر 

مبا ُيقال هنا أو هناك ونقرؤه من مدائح في صحفنا العربية.. فاخلطر داهم، والتهميش يجري على 

قدم وساق..  أما كيف أفسر.. فاألمر أقسى وأقصى من أي تفسير.. إال أننا رغم ذلك ال نخضع، 

بل نؤمن بأن أدب الطفل قادر على القيام بدوره، ومحاولة التوجيه والتسديد، بالرغم من الضعف 

ي والثبات. العام وعدم اإلقبال على القراءة، فإن ذلك لن يثني املخلصني، بل هو دافع للتحدِّ

وإن صحَّ القول فإن الطفل العربي في حالة قلق، هذا القلق حتسبه األسر الواعية واملجتمعات 

اليقظة مما تقذفه عوالم التواصل االجتماعي، وأيًضا األلعاب اإللكترونية التي تظهر بكثافة بني 

حنٍي وآخر، فكيف لنا أن جُننِّب أطفالنا من أن تتقاطع أفكارهم مع هذا الَكمِّ الهائل من "الَغّث" 

والذي بال شك ال يخدم عقل الطفل وهو في إطار التكوين؟ لذا علينا التمسك بالعمل املؤسسي، 

وصب االهتمام بهذا اجلانب، ال ميكن أن نبقى مترقبني ملا سيحدث دون أن منلك القدرة على صنع 

ج وانتظار حدوث التغيير،  فون، وقد نكتفي باملراقبة والتفرُّ ون أو ُمتلقِّ القرار، دائًما نحن إما ُمتلقُّ

ال بد من أن نبدأ نحن بالتغيير، فال شيء يتحقق دون إرادة حقيقية، وعلى مختلف املستويات، 

بدًءا من احلكومات وانتهاًء باألفراد. 

االهتمامات،  يحرك  الذي  هو  الَهمُّ  عماًل..  أو  مهنًة  وليست  هًما،  تكون  أن  يجب  فالطفولة 
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وعملية اإلنقاذ ال تقوم على فرد واحد، هناك تقصير من اجلهات الكبرى في العالم العربي، وال 

عند  والطفولة  األمور،  كثيٍر من  االتفاق في  قادرين على  ليسوا  فهم  الرسمية،  املؤسسات  ألوم 

كثيٍر منهم ليست من األولويات، علينا أن نؤمن بأن الطفولة هي وحدها التي تستطيع أن تنهض 

بالعالم العربي من الكبوات التي يعيشها، فقد جربنا الكثير من الوسائط والوسائل واألفكار.. وال 

زلنا نتجاهل عالم الطفولة، نتعامل معها كأنها نوع من الُفلْكُلور، أو كأننا مرغمون على التعامل 

معه، وحتى املؤسسة الكبرى املعنية بالطفولة، وأعني وزارات التربية في العالم العربي جندها 

مقصرة، ال جند أن "َهّم الطفولة" هو الذي يحركها.. ال يوجد في العالم العربي وزير للطفولة، 

ومعظم مجالس الطفولة عبارة عن ديكورات.. ومكاتب إعالمية للتصوير واإلعالم.. أين النتائج.. 

ريجونا فهم األقل مستوى..  معظمها سطحي.. وال زالت مؤسساتنا التعليمية هي األضعف، أما خِّ

ومن هنا تبرز مسئولية الكاتب، لكننا ال نستطيع حتميل الكاتب كل املسئولية.. فهو مجرد كاتب، 

ال ميلك القدرة على التحكم بالتغيير، هو يهتم بجزء، وإن كان هذا اجلزء شديد األهمية، فإنه لن 

ُتؤَتى ثماره دون دعم ومشاركة املؤسسات املعنية.. ولذا؛ من الضروري دعم املؤلفني املبدعني 

من الشباب ومتكينهم وتدريبهم وتوفير كل وسائل اإلبداع لهم لكي يتمكنوا من إحداث التغيير 

ليات أحد.. وعسى أن أكون مخطًئا.. وأرجو ذلك.  املطلوب.. وهذا صعب.. وليس من أوَّ

وفي النهاية أقول، إنه رغم كل األخطار التي تولِّدها التكنولوچيا احلديثة فإنه من املستحيل 

االستغناء عنها، ولكن من املمكن تقنيُنها ومراقبُتها واالستفادة منها بكل طريقة ميكن أن حُتدث 

فائدة لألطفال.. نحن والتكنولوچيا في عالم واحد، واملستقبل لألطفال كما هو للتكنولوچيا.
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أهميَّة توظيف الوسائل التكنولوجية يف تربية األطفال

عبد اهلل اللي *

يقول علي بن أبي طالب - رضي اهلل عنه - فيما ُينسب إليه)١(: 
"ال ُتكِرهوا أوالدكم على آثاركم، فإنهم مخلوقون لزماٍن غير زمانكم".

إنَّه َتٍدّ كبير تواجهه اإلنسانية اليوم بني احملافظة على األساليب والوسائل التربوية القدمية، 

الوسائل  وبني  ومتوقعة؛  ومدروسة  معروفة  نتائج  ولها  نسبًيا،  أغلبها  في  التحكم  ميكن  والتي 

م  رها بشكٍل رهيب، ويصعب التحكُّ واألساليب التكنولوچية احلديثة املغرية، واملتسارعة في تطوُّ

فيها وإدارتها بغير مخاطر في مجال تربية النشء وإعداده إعداًدا سوّيًا وفاعًل.

وهل ميكن جتُنّب ما أصبح ُيعرف اليوم بالقرية العاملية، واالنعزال عنها والعيش في قوقعة 

بعيًدا عن صخِب العالم وجديِده..؟ 

كثير من النَّاس مييلون إلى الركون إلى كلِّ ما هو قدمي وثابت؛ ألنَّه يوحي لهم بالطمأنينة 

ِكينة ويجنِّبهم كَلّ مغامرة غير محسوبة النتائج أو مخاطرة ال ُتعرف نهايتها، فاالطمئنان إلى  والسَّ

القدمي والركون إلى العادة أكثر أمًنا وسلمًة من االنغماس في املجهول وإن كان َيِعد بالكثير.. !   

األمر اليقيني في حياة اإلنسان أَنّ الزمن يغِيّرنا بشكل جذري؛ شئنا أم أبينا، وبعد جيٍل أو 

ل القافلة  كون والثبات، فإن لم َنِسر في أوَّ جيلني من النَّاس سنكون أمة أخرى وإن تظاهرنا بالُسّ

ائرين في موكب احلضارة سيجعلوننا في ذيلها بل شفقة وال رحمة، فالطفل  رها فإّن السَّ ونتصدَّ

الذي ترمه من الهاتف النَّقال واستعماله؛ خوًفا عليه وحمايًة له، وجننبه استعمال احلاسوب أو 

* كاتب وناقد - اجلزائر.
)١( ُتنسب هذه املقولة إلى اإلمام علّي بن أبي طالب، رضي الله عنه، ومهما يكن من أمر صحتها أو عدمه، 

فمؤدَّاها صحيح، وهي مجرَّبة في الواقع
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بب نفسه، فإنَّه يلجأ إلى استخدام تلك األجهزة لدى أصدقائه  د باإلنترنت للسَّ قمي املزوَّ اللَّوح الرَّ

وء، ويكون األمر أسوأ حينئٍذ.  أو أقاربه، أو حتى استعارة من رفقاء السُّ

وتربية  الذكية  )التكنولوچيا  بعنوان:  لها  دراسة  في  النقيب  محمد  جناح  األستاذة  تقول 

األبناء(:

ها معهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة، ُوِجد أن تأثير الوالدين واألسرة  "في دراسة أعدَّ

في تربية األبناء وتوجيه سلوكياتهم وتوجهاتهم الفكرية، تراجع من 70 باملائة إلى أقل من 40 

باملائة، في الفترة التي انتشرت فيها اإلنترنت ووسائل اإلعلم املختلفة، وأرجع الباحثون ذلك 

إلى االختلف الفكري والثقافي بني جيل اآلباء املتمسك بنظريات التربية التقليدية واألبناء الذين 

لًعا. ون أكثر ثقافة وانفتاًحا واطِّ ُيعدُّ

أن  إلى  أشار  اإلسكندرية،  بجامعة  التربوي  النفس  علم  أستاذ  منسي،  محمود  الدكتور 

م التكنولوچـي أحدث فجوًة بني عقلية األبناء واآلباء، حيث أصبح النشء لديه  "اتصال األبناء بالتقُدّ

قدرة أكبر على التجاوب مع التكنولوچيا، والتعامل مع الكمبيوتر واإلنترنت. وإنَّ أساليب التربية 

والتنشئة االجتماعية التقليدية لن يصلح تطبيقها مع األبناء، موضًحا أن حل معضلة التواصل 

بني األجيال في هذه املرحلة يتطلب التحلِّي بروح احلوار والتواصل، بداًل من التربية االستبدادية، 

واعتبار الطفل مجرد ُمتلقٍّ لألوامر")١(.

التكنولوچية،  الوسائل  لتجربة  أبناءهم  واألمهات  اآلباء  يرافق  أن  احلالة  هذه  في  فاألوفق 

واستخدامها فيما ينفعهم وُيعينهم في دراستهم وتنمية ثقافتهم ومعرفة احلياة من حولهم، وجعل 

تلك الوسائل أداة بناء بدل أن تكون أداة هدم.  

الوسائل التكنولوجية تفرض نفسها:
لم  رهيبة،  بسرعة  بيننا  وانتشرت  بيوتنا،  علينا  اقتحمت  احلديثة  التكنولوچـية  الوسائل 

نتوقعها قبل عشرين سنة، وصارت واقًعا ال مفَرّ منه، بل هو واقع محبَّب جالب لكثيٍر من املنافع 

والفوائد التي تعمل على تطوير حياة اإلنسان وتسهيلها. فالرجل الذي كان يسافر مئات أو آالف 

الكيلومترات ليطمئنَّ على أهله أو أقاربه، وفي أحسن األحوال يرسل رسالة قد تبقى في البريد 

)١( دراسة منشورة على الشابكة مبوقع الكنانة نيوز، بتاريخ 23 فبراير 202١م. 
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شهًرا كامًل، صار ميكنه اليوم أن ُيحادث من يحبُّ ومن يشاء صوًتا وصورة في أيَّة حلظة وفي 

أي مكان يريد. 

املدارس الرقمية: 
كثيٌر من املدارس واملؤسسات التربوية اليوم أصبحت تخطط إلى توظيف الوسائل التكنولوچـية 

الشاشات  وعن طريق  الضوئي،  العارض  عن طريق  فالتدريس  التربوية،  منظومتها  في  احلديثة 

الكبرى، واحلاسوب أو اللوح اإللكتروني الذي يوضع أمام طاولة التلميذ فيكتب عليه، ويبحث فيه، 

ويتلقى املعلومات بلمسات سريعة على غير أزرار يراها، بل هي ألواح ناعمة تنساب فوقها األصابع 

ًرا أمامها، ُكلُّ ذلك بدأ يدخل في بيداغوجيا التعليم احلديث اليوم. برشاقة فترى العالمُ مصغَّ

ولقد أسهمت جائحة كورونا في السنتني املاضيتني في تسريع هذا األمر وإعطائه األوليَّة 

استخدام  عن  التلميذ  ُيغِني  الذي  الذكي  واللَّوح  الذكية  بالسبورة  ى  ُيسمَّ ما  وظهر  القصوى، 

الكتاب، أو حتى عن اخلّط بالقلم، وأكثر من ذلك بدأ مفهوم الكتاب املطبوع نفسه يتغيَّر، ورغم 

أنَّه ال زال هناك عدد هائل من البشر يتمسكون بالكتاب الورقي، ويرون أنَّه ال غنى عن الكتاب 

فراء، رغم كلِّ ذلك  الورقي الذي تلمسه بيدك وتشمُّ رائحته، وتداعبك صفحاته البيضاء أو الصَّ

فإنَّ مفهوم الكتاب بدأ يتغَيّر.

أو أي شكل   )pdf أو  )ُووْرد  قمي  في أشكاله املختلفة سواء أكان في صيغة  الرَّ الكتاب 

آخر من األشكال الرقمية األخرى سيحلُّ حتًما محلَّ الكتاب الورقي املطبوع، وكلُّ ميزات الكتاب 

ون عليها بالنواجذ؛  بون إلى هذا النوع من الكتب وَيعضُّ املطبوع ورقًيا والتي يتفاخر بها من يتعصَّ

هي موجودة أيًضا في الكتاب الرقمي )اإللكتروني(، ومبيِّزات أفضل وأكثر دقًة وأيسر محمًل. 

فالطفل الذي يعاني باألمس من ثقل احملفظة التي َتِقُر ظهره أو تنوء بها يداه، فإنَّه يكفيه 

اليوم أن يحمل لوًحا رقمًيا صار زهيد الثمن سهل االقتناء، ال يكلِّف املؤسسات التربوية ما تكلفه 

الكتب، وهو إلى جانب ذلك ميكنه وصل التلميذ أو الطالب باملؤسسة التربوية وبأستاذه مباشرًة 

وهو جالس في بيته، فل ثلج يقطع الطرقات وُيعيق عن الدراسة وال حّر أو مطر أو زحمة مرور 

يعرقل التمدُرس املنتظم. 

وهنا ميزة أخرى ميكن أن ُتضاف إلى كِلّ ذلك، وهو إمكانية مشاركة اآلباء واألمهات في 

الصعوبات  كلِّ  تذليل  على  والعمل  بلحظة،  وحلظًة  بيوم،  يوًما  الدراسي  أبنائهم  مسار  متابعة 

ألبنائهم، ففي جائحة مثل وباء كورونا الذي اضطر كثيًرا من الناس إلى البقاء في بيوتهم، بسبب 
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حي، ميكن للتلميذ أن يواصل دراسته بكل سهولة وُيسر، لكنَّ األمر - فقط - يحتاج  احَلْجر الصِّ

إلى إرادة وتصميم وتضاُفر اجلهود. 

مخاطر ومحاذير:
بطبيعة احلال كلُّ جديد فيه مخاطر وفيه سلبيات كما فيه فوائد وإيجابيات، وميكن حصر 

الناس  بعض  جتعل  التي  وهي  رئيسة،  نقاط  ة  عدَّ في  احلديثة  التكنولوچـية  الوسائل  مخاطر 

رون من استعمال هذه الوسائل بسببها، ويشددون النَِّكير على َمن ينغمس في استخدامها  يحِذّ

ل لهم شخصياتهم وتبني لهم الواقع االفتراضي، واقًعا خيالًيا  أو ترك أبنائه بني أحضانها تشكِّ

َطط أن نسميه واقًعا بل هو َوْهم وسراب بقيعة،  يبعدهم عن الواقع احلقيقي، بل من اإلسراف والشَّ

ومن التسامح والتجاوز كثيًرا تسميته )عالم افتراضي(، وهو بعيد كلَّ الُبعد عن الواقع.

هذه النقاط هي: 

١ - االنعزال عن احلياة والّناس:  
على  األطفال  ُيقبل  كيف  أسرنا  وفي  مجتمعنا  في  رأينا  ولقد  وَمِعيش  ُمشاَهد  أمر  وهذا 

الة واأللواح الرقمية بشكل جنوني، حتى ُيصابون باخلَرس فل يتكلمون وبالذهول فل  الهواتف النقَّ

يلتفتون إلى ما حولهم، ويأخذ ذلك من حياتهم ساعاٍت طويلة ال يشعرون مبرورها. وبدأت تظهر 

بينهم وبني آبائهم وأمهاتهم فجوة عميقة، وتباُعد يتسع شيًئا فشيًئا في كلِّ يوم. 

2 - إدمان األلعاب اإللكترونية: 
ق األطفال الصغار في الوسائل التكنولوچـية احلديثة بكل أنواعها، فالطفل  وهي أكثر ما يشوِّ

ها جزًءا ال يتجزأ عن حياته وميكنه أن يستغني عن  جتذبه اللعبة اإللكترونية ويتعلَّق بها، ويعدُّ

األكل والشرب لفترات طويلة وال يستغني عن هذه األلعاب، وبعض هذه األلعاب قاتلة، قد تدفع 

الطفل إلى ارتكاب اجلرمية، أو التعرض لها وتعريض حياته إلى اخلطر األكبر، مثل لعبة احلوت 

األزرق التي ظهرت قبل بضع سنوات ماضية، وتسبَّبت في كثيٍر من عمليات االنتحار عند الشباب، 

ًدا، ذاهًل عن محيطه غائًبا  لكن األخطر من ذلك أن جتعل هذه األلعاب من الطفل شخًصا ُمتوحِّ

عن العالم من حوله.

3 - االنصراف عن الدراسة والتحصيل العلمي:   
وهذا األمر ال يقتصر على األطفال الصغار وحدهم بل يتعداهم إلى طلبة اجلامعة، واملنشغلني 

راسات العليا، وجند أكثرهم ال يصبرون على املطالعة أو القراءة الهادئة املفيدة لفترة قصيرة،  بالدِّ
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وال يلتزمون بالبحث العلمي إال في جانبه الشكلي، فتجد طلبة الدكتوراه مثًل، يحشون رسائلهم 

ًة  ُقول والشواهد الطويلة وال جتد لهم في ما يكتبونه وينجزونه من أعمال علمية )!!( ملسًة خاصَّ بالنُّ

وا بالقلم وال كتبوا  في رسائلهم، إال بالقدر الضئيل الذي اضطروا إليه اضطراًرا وإال ملا خطُّ

حرًفا واحًدا. 

4 - التأثر بالثقافة الغربية:
والثقافة الغربية التي نقصدها هنا هي التي ُتنافي القَيم واألخلق مما تتحلَّى به مجتمعاتنا 

الطفل وهو في أخطر  ًل أساسًيا لشخصية  ُمشكِّ الثقافة  تلك  العربية اإلسلمية، بحيث تصبح 

ات  ه العقلي والفكري واجلسدي، ورمبا أقرب األمثلة على تلك الثقافة، هي ظاهرة قَصّ مراحل منوِّ

الشعر الهجينة التي ال ذوق وال جمال فيها، وظاهرة لبس الثياب املمزقة أو املصبوغة بألوان توحي 

بأنَّها متسخة وقدمية. 

حلول ناجعة وأساليب نافعة: 
اخلوف من التكنولوچيا يوقعنا في خطر معاداتها، وُيبقينا شعوًبا تنتمي منذ أزَيد من سبعني 

ى )الدول التي في طريق النمّو(، وقد أحسن من قال، منذ رأت دولنا االستقلل  سنًة إلى دول ُتسَمّ

ا أَنّ الطريق طويل جًدا أو أننا أخطأنا الطريق..!  وهي في طريق النمو، فإَمّ

ها آمنًة  احللُّ ليس مبعاداة التكنولوچيا والتمسك باألساليب والوسائل القدمية؛ وإن كنَّا نعدُّ

بالطريقة  عبة هو حلُّها  الَصّ املعادلة  أبنائنا، وإمنا أفضل مخَرج من هذه  لتربية  أكثر  ومناسبًة 

ليمة؛ أي أن نتكيَّف مع الصناعة الرقمية اجلديدة ونوظفها  الصحيحة وفق القواعد العلمية السَّ

لتسهيل حياة اإلنسان، وأن جنعل منها عنصًرا فاعًل في تربية اجليل اجلديد.

كيف ذلك..؟  

ر بني يَدي األمِّ وفي أحضانها..  السِّ

َب األعراِق األمُّ مدرسٌة إذا أعَدْدَتها    * *   أعددَت شعًبا طيِّ
األم أكثر الناس التصاًقا بالطفل من غيرها من النَّاس، السيما في سنوات الطفولة األولى، 

لبة لتربية  قبل االلتحاق بالروضة أو املدرسة، ويقع على عاتقها العبء األكبر في تكوين النواة الصُّ

الطفل، وملساتها األولى هي التي تبقى تعمل في توجيهه أو إضافة أي تعديل أو جديد لشخصيته؛ 

ة األساسية واحلاسمة في حياة األطفال،  ة كان لزاما على األمِّ أن تكون واعية بهذه املهَمّ ومن ثَمّ



162
مجلة الطفولة والتنمية -ع 44 / 2022

فإذا كانت األّم تدرك مدى فاعلية التطور العلمي والتكنولوچـي في رسم مسار حياة األبناء، فإنَّها 

بل شك ستعمل على تكيُّف أبنائها مع هذا الوضع، وتدفعهم إلى االستفادة منه إلى أبعد احلدود.   

ميكن أن جتعل األم من الهاتف واللَّوح الرقمي وسيلًة نافعًة في تربية الطفل، ومحفًزا له 

على إجناز واجباته وفهم تعلُّماته املدرسيَّة بسهولة وُيسر، فالطفل يحبُّ هذه الوسائل وُيقبل عليها 

بشغف، وبداًل من أن نحرمه منها كليًة أو نتركها له يفعل بها أو تفعل به ما تشاء، تقوم األم 

أساًسا ثم األب من بعدها على تنظيم أوقات األطفال الستخدام هذه الوسائل، بحيث ال جتور 

على وقته الذي ينبغي أن يقضَيه في حوار مفتوح مع أفراد العائلة ومع اللَّعب رفقة إخوته أو 

أصدقائه، تنظيم ذلك بطريقة مرنة من غير صرامة شديدة؛ يساعد الطفل على التفاعل مع هذه 

إيجابي.  األجهزة بشكل 

اللهو  التكنولوچية في ممارسة  الطفل األجهزة  فيه  برنامًجا يستخدم  ميكن لألم أن تضع 

كية، وميكن أن تقوم األم  واملرح من خلل مواقع الشابكة التربوية اآلمنة، ومن خلل الرقابة الَذّ

لة لديهم، وفهم ما لم  بتوجيه أبنائها من أجل مراجعة دروسهم من خلل مواقع اليوتيوب املفَضّ

ة جتارب في ذلك، أذكر منها منوذجني على سبيل  يتمكنوا من فهمه في املدرسة، وقد كانت لي عَدّ

املثال: 

غير )11عاًما( وجد صعوبة في مواكبة تساُرع العملية التعلُّمية،  ل: ابني الصَّ النموذج األَوّ
عند انتقاله إلى املرحلة املتوسطة من التعليم، ولم يكن عندي الوقت الكافي ألتابع معه أكثر من 

د عليهم، في  عشر مواد دراسية صار يتلقاها في هذه املرحلة مع عدٍد كبيٍر من األساتذة لم يتعوَّ

حني كان في مرحلة االبتدائي مع أستاذ واحد أساسي هو أستاذ اللغة العربية، وأستاذ الفرنسية 

الذي يتلقى عنه ساعات محدودة في الفرنسية، فقمت باختيار مجموعة من القنوات على اليوتيوب 

حتى  محدودة  لفترة  فيها  ورافقته  دروسه،  مراجعة  خللها  من  يعيد  لكي  إليها  ابني  هت  ووجَّ

اطمأننت إلى ُحْسن استخدامه لها، وبعد فترٍة صار يتعامل معها بسهولة وُيسر وحماس كبير، 

واستطاع أن يكسر ُجلَّ العقبات التي اعترضت سبيله في املرحلة األولى من التعليم املتوسط، 

وحقق نتائج ُمرضية في االختبارات. وقد رافق هذه العملية بعض احلوافز املادية واملعنوية في 

دة والدخول إلى بعض  ال لفترة محدَّ الوقت نفسه، ومنها أن أترك له ُحريَّة استخدام الهاتف النقَّ

البرامج الترفيهية التي عاينتها مسبًَّقا.      

الذي كان مقبًل على االمتحان في شهادة  الثاني  ابني  أما التجربة الثانية، فكانت مع 
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يبَق على  ولم  ة أشهر،  لعدَّ الدراسة  االنتظام في  قاهرة منعته من  لظروف  وتعرَّض  البكالوريا، 

االمتحان إال أقلُّ من ثلثة أشهر، فقام بنفسه بوضع برنامج صارم ملراجعة املواد املبرمجة في 

االمتحان، والتي لم يتلقَّ فيها أية دروس في تلك السنة على أيدي األستاذة في الثانوية، لكنه 

ن  باالنضباط واإلصرار ومن خلل متابعة دروس اليوتيوب وبعض املواقع التعليمية الرصينة، متكَّ

ة شهرين و20 يوًما فقط،  غ للدراسة مَدّ من دخول االمتحان والنجاح في البكالوريا بعد أن تفرَّ

وكان عمًل يشبه املعجزة..! 

البيئة  ظروف  وحسب  مختلفة،  بطرق  التكنولوچية  الوسائل  توظيف  ميكنهما  واألب  األم 

كات البحث املعروفة  ا يخطر بباله من أسئلة في ُمحرِّ واألسرة، وميكن دفع الطفل إلى البحث عَمّ

املختلفة  األجوبة  على  متعة احلصول  بنفسه  يكتشف  الطفل  وترك  وغيرها،  والياهو  غوغل  مثل 

البحث هذه.  األسئلة في محركات  بطرح  واملتعددة 

التي  فاألمُّ  الوالدين،  ِقبل  من  التكنولوچيا  لوسائل  األمثل  االستخدام  هو  ذلك  من  واألهمُّ 

تقضي الساعات الطويلة مع وسائل التواصل االجتماعي دون االلتفات إلى أبنائها من حولها، 

فإنَّ األبناء سيقتدون بها ويسعون إلى استخدام هذه الفضاءات في اللهو والعبث وتزجية الوقت، 

لكن إذا قام الوالدان باستخدام هذه الفضاءات بشكٍل معقوٍل وبطريقة مفيدة، فسيقتدي أبناؤهم 

بهم في ذلك وسيكونون مقنعني أكثر. 

يقول األستاذ جمال نازي في مقال له بعنوان: )التكنولوچيا واألطفال.. نصائح تساعد األهل 

بجعلها "صحية"( على موقع العربية نت:

"جتتذب التكنولوچيا اآلباء واألمهات بنفس القدر الذي تستقطب به األطفال، حيث يتحققون 

احملمولة  األجهزة  ويتصفحون  متأخرٍة  لساعاٍت  العمل  في  ويستغرقون  حني  كل  هواتفهم  من 

واللوحية بشكٍل متكرر. كما يستخدم البعض األجهزة أمام أبنائهم أثناء احلركة واملشي لكتابة 

رسالة أو إجراء مكاملة. ومن احملتمل أالَّ يقوم األطفال بتقليد سلوك البالغني فحسب، بل يشعرون 

أيضًا بالرغبة في التنافس معهم لشد اهتمامهم.

ويجب على اآلباء واألمهات أن يقدموا القدوة والنموذج املثالي لذويهم من مختلف األعمار، 

عن طريق االلتزام بعدم استخدام الهاتف واجلهاز اللَّْوحي في تلك األوقات:

- عند توصيل األطفال من وإلى املدرسة.

- بعد العودة من العمل إلى املنزل.
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- أثناء الوجبات الغذائية، مبا في ذلك عند تناول الطعام باخلارج.

- خلل نزهات مثل الرحلت إلى احلديقة أو حديقة احليوان، أو العطلت عندما يجب أن 

يكون التركيز على وقت األسرة.".

وباملقابل، ميكن أن نعلم األطفال املميزين من سن 10 إلى 15 سنة أهمية استخدام الوسائل 

التكنولوچية في حياتنا العملية، مثل عملية تسديد الفواتير )الهاتف/ الكهرباء / االشتراك في 

اإلنترنت( من خلل املواقع الرقمية للمؤسسات املشرفة على هذه اخلدمات. 

ق، أو االستماع له مقروًءا على جلسات  كما ميكننا أن نرافقهم في قراءة كتاب رقمي ُمشوِّ

منتظمة، ومناقشة مضمونه معهم، ومشاهدة بعض البرامج املشتركة على احلاسوب أو الهاتف  

وأخذ رأيهم فيها. 

ومنضبط،  مدروس  برنامج  وضع  أجل  من  األسرة  مع  ق  تنسِّ أن  أيًضا  للمدرسة  وميكن 

ة مجاالت أساسية، منها )التعلُّم/  لكيفية استفادة األطفال من وسائل التكنولوچيا احلديثة في عدَّ

الكماليات،  الترفيه والتسلية من األولويَّات وليس من  الترفيه والتسلية( على أن يكون  الثقافة/ 

التكامل  وإذا حدث هذا  الطفل،  لدى  ة  ُملحَّ نفسيَّة  يلبِّي حاجة  إليه سابًقا، فهو  ُينظر  كما كان 

بني املؤسسة التربوية واألسرة في توظيف التكنولوچيا احلديثة تغيَّرت تلك النظرة العدائية لهذه 

الوسائل التي غزت حياتنا اليومية، وتصبح حينها صديًقا مساعًدا بداًل من أن تكون وسيلة هدم 

وإفساد جليٍل بأكمله.  
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تكنولوجـيا األلعاب اإللكرتونية وعالقتها بالتنشئة االجتماعية 
يف مرحلة الطفولة املبكرة

د. محمد محمود العطـار *

مقدمـــة:
رات التكنولوچية في السنوات األخيرة، وما رافقها من تغيُّرات اجتماعية  مع تساُرع التطوُّ

وثقافية، وما يتميز به عصرنا احلاضر بأنه عصر العلم واملعرفة، "عصر الثروة العلمية التكنولوچـية 

والفضاء واإللكترونيات واحلاسوب واألقمار الصناعية وتفجير املعرفة والتطور السريع في مختلف 

املجاالت" )بخيت، 2019م، ص7(، بدأت األلعاب اإللكترونية تنتشر انتشاًرا واسًعا وتنمو ُنًوا 

يُعد غريًبا أن ينجذب  ملحوًظا، فأصبحت األسواق تعجُّ مبختلف هذه األلعاب اإللكترونية، ولم 

أطفال اجليل احلالي نحو األلعاب اإللكترونية على حساب األلعاب التقليدية األخرى، حيث أدى 

انتشار الكمبيوتر وألعاب الـڤـيديو واإلنترنت في السنوات األخيرة إلى بروز دورها بوضوح في 

حياة األطفال، حيث باتوا يفضلونها، واعتادوا ممارستها لتطغى وتفرض نفسها عليهم، بحيث 

أننا نستطيع القول أنها أصبحت جزًءا من نط حياتهم اليومية، وأصبحت الشغل الشاغل ألطفال 

اليوم حتى إنها استحوذت على عقولهم واهتماماتهم.

آمالها  األمة  عليهم  تعقد  والذين  املستقبل،  ونساء  رجال  الغد،  شباب  هم  اليوم  وأطفال 

وتطلُّعاتها، فمرحلة الطفولة أهم مرحلة من مراحل حياة اإلنسان، وهي األساس في بناء املجتمعات 

فيها  ويتزود  املستقبلية،  فيها مالمح حياته  وترتسم  اإلنسان،  ل شخصية  تتشكَّ ففيها  احلديثة، 

باخلبرات واملعلومات التي تفيده في حاضره ومستقبله، والطفل هو الثروة احلقيقية ألي مجتمع، 

وتأتي أهمية مرحلة الطفولة لكونها األساس الذي يبني عليه الفرد في مستقبله مجاالت حياته 

* أستاذ رياض األطفال املساعد - كلية التربية - جامعة الباحة - السعودية.
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ومدى صالحيته ومساهمته كمواطن، فاملجتمع البشرى يتحدد وميتد بقاؤه من خالل ُذريَّة من 

األطفال حيث هذه الذرية هي ماضيه وحاضره وتطلُّعاته نحو املستقبل. 

ِويَّة والصحة النفسية ألطفالنا في مراحل النمو  ويعدُّ اللعب مطلًبا حيوًيا للحياة النفسية السَّ

املتعاقبة، ويعد اللعب بالنسبة إلى األطفال عملية أساسية تواكب النمو احلركي، كما جند أنه 

واالنفعالي،  واالجتماعي،  احلركي،  كالنمو  األخرى،  النمو  جوانب  بجميع  وثيًقا  ارتباًطا  يرتبط 

والعقلي، واللغوي )إبراهيم، 2000م(، وأن الطفل يتوق جًدا إلى اللعب ويجد فيه مجااًل للتنفيس 

عن ميوله واستعداداته؛ فيستطيع أن ُيفصح خارجًيا عما يحس به في الداخل، والطفل في اللعب 

يضع نفسه وسط كل األشياء، ويقارن بني الشيء وبني نفسه. 

كما ُيعد اللعب مطلًبا تربوًيا وحًقا طبيعًيا للطفل، ويتحتم بالضرورة على اآلباء واملُربِّني تهيئة 

اجلو املالئم لكي ميارس األطفال هذا احلق الطبيعي، فالطفل يجب أن يلعب مثلما يجب أن يأكل 

ويشرب ويتنفس، هذا إضافة إلى أن اللعب يعطي الفرصة العملية الختبار قدراته املتعددة، فهو 

ل ملسئولية محددة، فاللعب يعمل على  يجرب ويبحث ويفكر ويفرح وميرح في اللعب من دون حتمُّ

إثراء عالم اخليال ودفع االبتكار ويساعد على تنمية أسلوب حل املشكالت. 

احلربية  الكمبيوتر  ألعاب  تتيح  التي  املتعددة  والوسائط  البرمجيات  صناعة  انتشار  ومع 

للصغار  ترفيهية  ألعاب  إلى صناعة  ُتستعمل ألغراض عسكرية وحتولت  كانت  والتي  لألطفال، 

أفرزتها  التي  األلعاب  هذه  آثار  ظهرت  ولقد  أشكاله،  بكل  العنف  ترسيخ  شأنها  من  والكبار 

بينهم  السائد  العنف  مدى  نشاهد  وكلنا  واملدارس  املنازل  في  أطفالنا  على  العوملة  تكنولوچـيا 

ص19(. 2018م،  )العطار، 

ومن أهم األلعاب التي تؤثر تأثيرات مباشرة على األطفال، سواء أكانت سلبية أم إيجابية: 

األلعاب اإللكترونية، حيث ُتعد األلعاب اإللكترونية من أكثر األلعاب شيوًعا في هذا العصر حتى 

إنه لم يُعد هناك منزل يخلو منها، وُتسمى أحياًنا ألعاب الـڤـيديو، أو ألعاب احلاسب اآللّي، وميكن 

عرض أحداثها على الشاشة، وميكن لالعب التحكم في مجريات هذه األحداث فيما ُيعرف بالعالقة 

التفاعلية.

لها  ولوحظ في السنوات األخيرة انتشار وازدياد استخدام األطفال لأللعاب اإللكترونية وحتوُّ

دفع  مما  واألسرة؛  األطفال  على  والسلبية  اإليجابية  تأثيراتها  لها  عامة  اجتماعية  ظاهرة  إلى 

النفسية  لها آثارها  التربية وعلم النفس إلى دراستها كظاهرة  الباحثني في مجال  بالعديد من 
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أطفالنا  نزود  أن  منا  تتطلَّب  املجتمع  بها  التي ميرُّ  السريعة  فالتغيرات  والثقافية،  واالجتماعية 

نهم من التالؤم والتكيُّف مع ظروف املجتمع، فهي ضرورية في جميع مواقف  باملهارات التي ُتكِّ

العالم، وال ميكن حتقيق وجود  احلياة، حيث ال ميكن تصور أن يعيش األطفال في معزل عن 

إنساني سليم لهم دون إدراك الوجود االجتماعي بكل أشكاله )عطيه، 2019م، ص2(.

وتهدد ألعاب األجهزة اإللكترونية األطفال على مختلف ِسِني حياتهم العمرية باكتساب ثقافة 

العنف والسرقة واملضاربات وشتى أنواع القتال، والبعض منها يعِرض لقطاٍت ال تتناسب مع 

عمرهم وتخدش احلياء )العطار، 2018م، ص19(. 

والقيم  املعايير  األطفال  منها  يستقي  التي  املهمة  احملاور  أحد  االجتماعية  التنشئة  وتثل 

املقبولة اجتماعًيا، فالتنشئة االجتماعية هي عملية ترير للقَيم الدينية واخُلُلقية والثقافية من جيٍل 

إلى جيل. وبذلك تكون عملية التنشئة االجتماعية عملية حضارية حتمل في طيَّاتها قيم عالقات 

االجتماعية؛ كذلك عن  والعدالة  والتكافل االجتماعي  كالتعاون  األفراد،  التعامل االجتماعي بني 

املعايير االجتماعية، واحلقوق والواجبات داخل املجتمع )أحمد  تتعلم األجيال اجلديدة  طريقها 

والعريشي ورشاد وعلي، 2013م، ص ص80 ،81(.

إن التنشئة االجتماعية هي عملية ترير لرسالة تربوية لألفراد محل التشكيل االجتماعي. 

فعملية  األفراد.  نفوس  في  وتأسيسها  ترسيخها  ُيراد  مختلفة  مواضيع  تتضمن  الرسالة  هذه 

ذلك. وغير  والصبر  كالشجاعة  معينة،  أناًطا سلوكية  االجتماعية حتمل  التنشئة 

والتنشئة االجتماعية هي العملية التي يهدف اآلباء من ورائها إلى جعل أبنائهم يكتسبون 

التي  الفرعية  الثقافة  وتتقبَّلها  املجتمع  عنها  يرضى  واجتاهاٍت  وقَيًما  ودوافع  سلوكية  أساليب 

2010م، ص358(. )إسماعيل،  إليها  ينتمون 

وُتعد التنشئة االجتماعية عملية تعلُّم وتعليم وتربية، تقوم على التفاعل االجتماعي، وتهدف 

إلى اكتساب الفرد )طفاًل فمراهًقا فراشًدا فشيًخا( سلوًكا ومعايير واجتاهاٍت مناسبًة ألدوار 

نه من مسايرة جماعته والتوافق االجتماعي معها، وُتكسبه الطاَبع االجتماعي،  اجتماعية معينة، ُتكِّ

وتيسر له االندماج في احلياة االجتماعية )زهران، 1984م، ص243(.

أطفالنا.. وتكنولوجـيا األلعاب اإللكرتونية:
تأتي أهمية مرحلة الطفولة املبكرة لكونها األساس الذي يبني عليه الفرد في مستقبله مجاالت 
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حياته ومدى صالحيته ومساهمته كمواطن، فاملجتمع البشري يتحدد وميتد بقاؤه من خالل ذرية 

من األطفال حيث هذه الذرية هي ماضيه وحاضره وتطلعاته نحو املستقبل. 

وأولياء  واجلماعات  والشعوب  الدول  مستوى  على  واالهتمام  بالرعاية  الطفل  حظي  ولقد 

قّي والتقدم، وفي  األمور؛ وذلك ألن الطفل بذرة املستقبل ونواته التي تضع املجتمع على عتبات الرُّ

سبيل تفعيل هذه الرعاية بدأت الدول في االهتمام بالطفل من حيث تنشئته ورعايته، وتوفير سبل 

التنمية الشاملة له في مختلف املجاالت واألصعدة )عبدالباري، 2015م، ص7(.

وُيعدُّ اللعب أحد األساليب املهمة الكتساب األطفال اخلبرات واملفاهيم التربوية املختلفة في 

التربية احلديثة، وقد أكد "بياجيه Piaget" أهميَة إدراك أسلوب اللعب كمدخل وركيزة أساسية 

لعملية التعليم، فاللعب من أهم سمات الطفولة فُيعد دلياًل وميزًة تتاز بها مرحلة الطفولة عن 

غيرها من املراحل، فالطفل يقضي معظم ساعات يقظته في اللعب، فهو أكثر أنشطته ممارسًة، 

ومن خالله يتعلم مهاراٍت جديدًة كما يساعده على تطوير مهاراته القدمية )العطار2021 ،1م(.

فاللعب ليس مجرد وسيلة لقضاء وقت الفراغ، إنه وسيط تربوي ُيسهم في نو الشخصية 

واللغوية  والرياضية  العلمية  املفاهيم  الكثير من  لتعلُّم  أنه وسيلة  كما  للطفل،  النفسية  والصحة 

والدينية واالجتماعية، ومن خالله يكتسب العديد من املهارات واملعلومات التي تساعده في التكيُّف 

النفسي واالجتماعي )العناني، 2013م، ص15(.

ولقد أثبتت كثير من الدراسات "إذا فقَد الطفل نشاط اللعب وممارسته انعكس ذلك على 

سلوكه سلبًيا وكان مؤشًرا على أنه طفل غير عادي، فالطفل الذي ال ميارس اللعب طفل مريض 

نفسًيا أو جسمًيا" )حمدان، 1420هـ، ص56(. 

اٍل في نو الشخصية  كما تؤكد النظريات النفسية أن اللعب عند األطفال "ُيسهم بشكٍل فعَّ

السويَّة. فالطفل عندما يحاول حل مشكلة في لعبة وينجح في هذا، إنا ينمو إحساسه بالكفاءة 

واحترام الذات. وهو عندما يتعلم عن طريق اللعب ويتفاعل مع األشخاص واألدوات يتعلم كيف 

يضبط انفعاالته وينمو نًوا اجتماعًيا وعقلًيا ولغوًيا" )العناني، 2013م، ص138(.

وإدراكه  وابتكاره،  وانفعاالته،  وتخيُّالته،  وتفكيره،  الطفل،  ذاكرة  نو  في  اللعب  ويساعد 

للعالم الذي يعيش فيه، وميكن للعب أن يحقق ذلك إذا ُأحسن تنظيمه وتوجيهه تربوًيا، فاأللعاب 

إذا ُأحسن تنظيمها وتخطيطها واإلشراف عليها تؤدي دوًرا تربوًيا فعااًل لتعليم األطفال قواعد 

السلوك وأساليب التواصل، وتنظيم التعلُّم، وتفريده ملواجهة الفروق الفردية، وتوفير فرص النمو 
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املتكامل واملتوازن لألطفال، كما يجد األطفال متعة كبيرة في ممارستها؛ ألنها تنسجم مع ميلهم 

الطبيعي إلى اللعب، كما يكتسبون الكثير من املفاهيم واملهارات والقيم االجتماعية واألخالقية 

التي تتصل باحلياة اليومية والبيئية احمليطة بهم )بلقيس ومرعي، 1982م(.

النفسية  للطفل فهو يكشف عن االضطرابات  النفسية  كما يساعد في الكشف عن احلالة 

ُيقلِّل من ممارسة  بالعزلة  والقلق واحلرمان، فاإلحساس  الطفل ومشاعر اإلحباط  يعانيها  التي 

الطفل لأللعاب اجلماعية وقد يقضي معظم وقته بأحالم اليقظة والطفل الذي يعاني اإلحباَط يتجه 

للعدوانية، كما يكشف اللعب أيًضا عن القدرة العقلية والذكاء فالطفل الذي يتمتع بذكاٍء عاٍل يتوجه 

لأللعاب التي تنمي القدرة على التفكير والتخيُّل )عبداللطيف واخلوالدة وأبوطالب، 1995م(.

ب على مهارات األخذ والعطاء.  كذلك أيًضا يعلم اللعب األطفال املشاركة والتعاون، والتدرُّ

خالل  من  اآلخرين  اإلحساس مبشاعر  عنده  ينمي  كما  رفاقه.  بني  مرموقًة  مكانًة  ُيكسبه  كما 

العالقات االجتماعية التي يتعرض لها الطفل. كما يجعل اللعب اجلماعي الطفل أكثر تنبًها إلى 

رأى الناس في تصرفاته، فهو يفكر فيما يقولون عنه من مدٍح أو َذّم، ويتحرى ما ُيرضي الناس 

ليعمله، ويبتعد عما يزعج اآلخرين، فيتحاشى اخلروج عن طاعتهم )الزغبي، 1997م(.

ومع دخول عصر التكنولوچـيا وتسارع وتيرة تطورها، أصبح طبيعًيا أن تستهوي األلعاب 

اإللكترونية األطفال من عمر ثالث سنوات، بل إن أغلبهم مييل إلى اللعب بأجهزة الكبار؛ لذلك 

رهم،  عكفت شركات األلعاب على تطوير ألعابها اإللكترونية؛ لتتماشى مع تطلُّعات األطفال وتطوُّ

فلم يُعد العمر هو ما يحكم قوانني تصنيع األجهزة أو توجيهها، ولم تُعد األلعاب اإللكترونية فقط 

2018م،  )العطار،  واملتعة  والتسلية  واإلبداع  للتعلُّم  واللَّْهو، وإنا أصبحت وسيلة  اللَِّعب  ملجرد 

ص19(.

وميضي األطفال في ممارسة األلعاب اإللكترونية أوقاًتا طويلة أكثر من الوقت الذي ميضونه 

 Ihori & Sakamoto & Shibuya في التعليم املدرسي. هذا وقد أكدت دراسة "إيهوري وآخرون

Yukawa,2007 &" بأن األطفال يستعملون ألعاب الـڤـيديو ألكثر من )4( أيام في األسبوع، كما 

أنهم يقضون أكثر من ساعة واحدة وهم يلعبون ألعاب ڤـيديو في كل يوم من األسبوع )صقر، 

2018م، ص227(.

واأللعاب اإللكترونية هي ألعاب العصر احلديث اإللكترونية والتي تثل تطوًرا من تطورات 

التكنولوچـيا السمعية والبصرية، والتي تعتمد على األبعاد الثالثية إلحداث واقعية في اللعب من 
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ِقبل املستخدم )البيالوي، 1984م(، كما ُتعرف األلعاب اإللكترونية بأنها مجموعة من التعليمات 

واإلجراءات والصور املتحركة التفاعلية التي ُتقدم في عالم افتراضي، وتخلق مستًوى عالًيا من 

اش، 2008، ص6(. اإلثارة لدى املستخدم واملتمثلة في لعبة )احلشَّ

وسلبيات  مخاطر  وتتمثل  األلعاب،  لهذه  مخاطر  وهناك  سلبية،  آثار  اإللكترونية  ولأللعاب 

األلعاب اإللكترونية في أن ممارسة األطفال لأللعاب اإللكترونية لساعات طويلة باليوم لها آثار 

وآالم  للطفل،  الفقري  بالعمود  هات  وتشوُّ العظام،  وهشاشة  الوزن،  زيادة  منها  كثيرة،  سلبية 

باليدين، وأضرار بالعني واألذن؛ كذلك تسبب لهم اضطرابات في النوم، كما أن ممارسة األطفال 

لأللعاب اإللكترونية تعلمهم أساليب ارتكاب اجلرمية وفنونها، وتنمي في عقولهم قدرات ومهارات 

أن  إلى  باإلضافة  اجلرائم،  ارتكاب  إلى  النهاية  في  تقودهم  التي  واالنتقام،  والعدوان  العنف 

ممارسة األطفال لأللعاب اإللكترونية تزيد لديهم مشاعر التوتر وزيادة العنف في الفكر واملشاعر 

والسلوك وانخفاض سلوك التعاون االجتماعي؛ كذلك جند أن ممارسة األطفال لأللعاب اإللكترونية 

تصنع طفاًل غير اجتماعي، مييل للعزلة، وعدم القدرة على التكيُّف مع اآلخرين؛ وكذلك تخلق منه 

طفاًل أنانًيا ال يفكر سوى في إشباع حاجته من هذه اللعبة )العطار، 2018م، ص19(.

لنمو األطفال، فهذه  التأثير السلبي لأللعاب اإللكترونية في اجلانب االجتماعي  كما يظهر 

االجتماعي  التفاعل  تنمية  على  تساعد  ال  أساًسا،  واملتنافسة  الفردية  طبيعتها  بحكم  األلعاب 

بني األطفال، وقد تتسبب في خلق حالة من التنافر والتباعد بينهم وفي انشغالهم عن األنشطة 

2008م، ص15(. )احلشاش،  املنزل  خارج  األخرى  واأللعاب 

اليومية،  األطفال  حياة  من  جزء  اإللكترونية  األلعاب  وخاصة  التكنولوچـيا  استخدام  إن 

لقدرتها على جذب األطفال إذ يقضي األطفال ساعاٍت طويلًة في ممارسة األلعاب اإللكترونية؛ 

األمر الذي يستلزم ضرورة دمج هذه األلعاب اإللكترونية في التعليم )صقر، 2018م، ص238(.

إن مرحلة الطفولة مرحلة حرجة جًدا تنافس مرحلة املراهقة في حساسيتها ودقتها، ففيها 

ُتبنى القَيم واملبادئ، وهي املرحلة التي نغرس فيها القيم واملبادئ والتعاليم البسيطة لإلسالم في 

قلوب أطفالنا، ومع األسف نحن نهدر هذه املرحلة املهمة من عمر أطفالنا في ممارسة األلعاب 

ط  اإللكترونية، فنحن داخل األسرة ُنشوِّش أطفالنا بني عاملني متناقضني جًدا، بينما علينا أن ُنبسِّ

لهم احلياة، وُنهدئ من صخب التكنولوچـيا الذي يقيد عقولهم ويحبس طاقاتهم، فقط لو وقفنا بني 

زمنني بني طفولتنا وطفولتهم، بني عاملنا وعاملهم، خيالنا وخيالهم، كانت احلياة في زماننا أسهل، 
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وكانت القيم واضحة بالنسبة إلينا، نخطئ ونشعر بالذنب، كانت صورة اخلير والشر واضحة أمام 

أعيننا، لم نكن متطلبني جًدا وكانت أي لعبة تبهرنا، ونخلق من خاللها مئات األلعاب، بينما أطفال 

اليوم فقدوا االنبهار حيث يركضون خلف كل جهاز حديث، األلعاب اإللكترونية ُتقدم لهم على طبٍق 

من ذهب وال تسمح لهم بابتكار ألعابهم اخلاصة، صاَدرْت منهم حق التفكير.

األلعاب  أطفالنا من سجن  نطلق سراح  أن  أطفالنا، وأتنى  نقلق على مستقبل  أن  علينا 

بأنفسهم. يخلقونه  لعب  عالم  إلى  اإللكترونية 

األلعاب اإللكرتونية.. السلبيات واإليجابيات:
ُتعد األلعاب اإللكترونية من أهم الظواهر التي رافقت ظهور الكمبيوتر وتطوره، وهي في 

املفهوم املعلوماتي برمجيات حتاكي واقًعا حقيقًيا أو افتراضًيا باالعتماد على إمكانات الكمبيوتر 

في التعامل مع الوسائط املتعددة وعرض الصور وحتريكها وإصدار الصوت، أما في املفهوم 

االجتماعي فهي تفاُعل بني اإلنسان واآللة لإلفادة من إمكاناتها في التعليم والتسلية والترفيه، ومن 

الناحية العملية تثل األلعاب اإللكترونية أداَة حَتدٍّ لقدرات املستخدم لها إذ تضعه أمام صعوبات 

وعقبات تتدرج من البساطة إلى التعقيد، ومن البطء إلى السرعة، وأداة تطوير لثقافته وقدراته إذ 

تشد انتباهه وتنقل إليه املعلومة بُيْسر ومتعة )قنديل ومحمد، 2015م، ص181(.

وُتعدُّ مرحلة الطفولة املبكرة من أهم فترات احلياة وأكثرها تأثيًرا في مستقبل الطفل لكونها 

ذات أثر حاسم في بناء شخصيته، ففي هذه الفترة يكتسب الطفل عاداته وسلوكه االجتماعي 

واجتاهاته ومواقفه، كما أنه يكون أكثر استجابًة لتعديل السلوك في اجتاه النمو السليم، باإلضافة 

الذات  وإعمال  التكيُّف  على  التى تساعده  املختلفة  املهارات  اكتساب  على  قدرًة  أكثر  كونه  إلى 

واخلروج من املألوف )الغامدي، 2010م، ص97(.

واأللعاب اإللكترونية لها من تأثيرات قوية على صحة الطفل وقيمه وسلوكه ولغته وشخصيته، 

التطورات  تساُرع  ومع  اإليجابي،  ومنها  السلبي  منها  ْين  َحدَّ ذو  سالٌح  اإللكترونية  فاأللعاب 

األلعاب  بدأت  وثقافية،  اجتماعية  تغيرات  من  رافقها  وما  األخيرة،  السنوات  في  التكنولوچـية 

اإللكترونية تنتشر انتشاًرا واسًعا وتنمو نًوا ملحوًظا، فأصبحت األسواق تعجُّ مبختلف أنواع 

هذه األلعاب، وهذه األلعاب اإللكترونية انتشرت بسرعة هائلة في املجتمعات العربية بوجه عام 

واملصرية بوجه خاص، فال يكاد يخلو أي بيت منها حتى أصبحت جزًءا من غرفة الطفل، بل أصبح 
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اآلباء وآالمهات يصطحبونها معهم أينما ذهبوا ليزيدوا األطفال إدماًنا على ممارستها، وأصبحت 

الشغل الشاغل ألطفال اليوم حتى إنها استحوذت على عقولهم واهتماماتهم، وميكن القول إن هذا 

ة مع األسرة في مهمة التنشئة االجتماعية )عطيه، 2019م، ص2(. الضيف دخل في منافسة حادَّ

كما ُتسهم األلعاب اإللكترونية في تنمية جوانب نو األطفال املختلفة من خالل مزايا متعددة، 

حيث تتيح لهم الفرصة الختيار ما يرغبون في تعلُّمه واكتشافه، واستخدام استراتيـچـيات متعددة 

حلل املشكالت التي تواجههم، كما توفر لهم حرية التجريب بَغضِّ النظر عن النتائج املترتبة على 

ذلك، وتنمي قدراتهم العقلية وتنمي مهارات التواصل لديهم )قنديل ومحمد، 2015م، ص12(.

اللعب  أثناء  ففي  لهم،  املتكامل  الشامل  النمو  وسائل حتقيق  أفضل  هو  األطفال  لَِعَب  إن 

والتركيب وإصدار األحكام، كما يكتسب  والتحليل  كالفهم  الطفل عمليات عقلية مهمة،  ميارس 

بعض العادات الفكرية احملببة كَحلِّ املشكالت واملرونة واملبادرة والتخيُّل، والتي تثري إمكاناته 

املختلفة. التفكير  مهارات  وُتكسبه  واملعرفية  العقلية 

وإذا كان اجتاه الطفل نحو األلعاب اإللكترونية يحمل في طيَّاته الكثير من األمور اإليجابية، 

فإن األمر ال يخلو من بعض املخاطر الصحية والنفسية واالجتماعية السلوكية والثقافية.

تعريف األلعاب اإللكرتونية:
ف األلعاب اإللكترونية بأنها مجموعة األلعاب التي تعتمد على وسيط إلكتروني مبرمجة  ُتعرَّ

عليه، وتعرض من خالله، مثل األلعاب الترفيهية، وألعاب األتاري، وألعاب البالي ستيشن، وألعاب 

الكمبيوتر، وألعاب املوبايل.

كما تعرف أيًضا بأنها مجموعة من األنشطة يقوم بها العب أو مجموعة العبني، وقد تكون 

ألعاًبا حرة أو ألعاًبا ذات قواعد وأهداف محددة )قنديل ومحمد، 2015م، ص181(.

وتقدم اللُّعب اإللكترونية نوًعا متميًزا من التفاعل بينها وبني األطفال في سن 4 و5 سنوات 

حيث يستجيبون لها بشكل سريع، وتساعد على تعلُّمهم وإكسابهم العديد من اخلبرات )قنديل 

ومحمد، 2015م، ص182(:

التعليم مبحاكاة بيئات حقيقية من واقع احلياة.  -1

التعليم حسب سرعة املتعلم.  -2

التعليم من خالل العمل.  -3
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التعليم بطرق مختلفة تكاد تكون لُكلِّ واحٍد طريقٌة تناسبه.  -4

التعليم بتوفير فيض من املعلومات واخلبرات.  -5

اب للتعلُّم والترفية. أسلوب شائق وجذَّ  -6

تعلم ذاتي عن طريق احملاولة واخلطأ.  -7

أهمية األلعاب اإللكرتونية للطفل:
إن لأللعاب اإللكترونية أهميًة للطفل تتمثل في تعليم الطفل العديد من املهارات، مثل املالحظة، 

الذي قد  الطفل من احلرمان  باملتعة والبهجة، ولتعويض  للشعور  التفكير، وأنها وسيلة  التأمل، 

يعانيه، وأنها وسيلة لتقبُّل اخلسارة أو الهزمية بروح رياضية )عطيه، 2019م، ص4(.

)قنديل  يلي  ما  خالل  من  األطفال  تعلُّم  في  كبيرة  أهمية  لها  اإللكترونية  األلعاب  أن  كما 

ص184 ،183(: ص  2015م،  ومحمد، 

حتقق التفاعل:  -1
األطفال يتعلمون جيًدا من خالل اللعب االستكشافي، فهم يبدؤون باللعب واحملاوالت حتى 

يكتشفوا في النهاية كيف تعمل األشياء، ويتعلمون من أخطائهم، ويتقدمون باستمرار نحو التفوق 

واإلبداع، والتفاعل في األلعاب اإللكترونية يعني احلوار بني طَرفي املوقف وهما اللعبة والالعب، 

عب بعد كل أداء أو تعامل مع اللُّعبة. ويتم التفاعل عن طريق التغذية الراجعة التي ترسلها اللعبة ِلالَّ

مالَءمة األلعاب اإللكترونية:  -2
تتيح لألطفال من خالل الصور املتحركة، واألصوات، والكلمات املكتوبة على الشاشة الفرص 

للتعامل معها، وهي ال تتطلب تعلم القراءة والكتابة لالستجابة إليها، ولكنهم يستجيبون بتلقائية 

إليها وتهدهم لالنتقال من مرحلة التفكير البصري إلى مرحلة التفكير اللفظي بسهولٍة وُيْسر.

ر للتعليم: األلعاب اإللكترونية ُميسِّ  -3

تقدم األلعاب اإللكترونية وجهاز الكمبيوتر التي تعمل من خالله، املعلومات بالسرعة املناسبة 

لكل فرد، وتتعامل بجدارة مع أفراٍد يختلفون في سرعة كل منهم في عملية التعلُّم، وال تلُّ من 

اإلعادة والتكرار دون كلل أو ملل فهي تبني سبب اخلطأ، وتطلب إعادة اإلجابة، وتوجه املتعلم إلى 

برامج فرعية لتعلم مفهوم غامض، أو إكساب مهارة ناقصة، وتسجل مدى التقدم في التعلم بشكل 

فوري ومباشر، وتربط بني عمليَتي التعلم والتقومي.
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األلعاب اإللكترونية ُتثري خيال األطفال:  -4

تسمح لألطفال باالبتكار في الرسم، وابتكار أشكال ثالثية األبعاد، وإدخال تغييرات سريعة 

في احلجم واللون واحلركة، وتغيير في أبعاد األشكال البتكار تصميمات جديدة؛ وكذلك ابتكار 

قطع موسيقية جديدة وتكملتها بأصوات إضافية آلالت موسيقية مألوفة أو جديدة، وُيجري املتعلم 

تعديالٍت سريعًة في حتديد سرعة النغمة ودرجتها وتتاُبعها وَسَعتها وما يلزم من عناصر أخرى، 

وهكذا ميكن أن تقدم أوركسترا متكاملة في برنامج واحد.

خصائص  حتقيق  خالل  من  الصغار  تعلم  في  أهمية  اإللكترونية  لأللعاب  أن  جند  كذلك 

التمثيل، وهي: الصوت حيث ُيستخدم الصوت في بعض األحيان كبديٍل للنص، والصورة وهي 

للُّعبة في ضوء  الكمبيوتر، والفردية مبعنى استخدام الالعب  التي ُتشاهد على شاشة  املرئيَّات 

دمج  يعني  ما  وهو  والتكامل  الالعبني،  بني  الفردية  والفروق  املختلفة  وحاجاته  وميوله  ُمتطلَّباته 

العناصر املختلفة مًعا لتحقيق الهدف، والتنوع في املفاهيم واملهارات، كما لأللعاب اإللكترونية 

ز  أهمية أيًضا في تعزيز مهارات التناُسق )التآُزر( البصري حركي، والتمييز البصري، كما تعزِّ

ي الذاكرة، تعزز النمو اللغوي، كما تعزز النمو اإلبداعي )رمضان ومحمد،  املهارات املعرفية، تقوِّ

2020م، ص ص323-328(.

تصنيف وأنواع األلعاب اإللكرتونية:
التي  اإللكترونية  لأللعاب  ثالثة تصنيفات  توجد  أنه   "Herz & Peterson" أوضح كل من 

تستخدم الكمبيوتر كوسيط إلكتروني، هذه التصنيفات واألنواع هي )قنديل ومحمد، 2015م، ص 

ص184 ،183(:

القيام مبهمٍة ما من خالل  الالعب  فيها  األلغاز ويحاول  ألعاب  أنواعها  تعليمية ومن  ألعاب    -

حل بعض الصعوبات، ومن خالل استخدام املهارات العقلية، وهي بذلك أداة مساعدة لتنمية 

املهارات املختلفة، ألعاب استراتيـچـية، ألعاب احملاكاة مثل ألعاب محاكاة قيادة الطائرات 

والسيارات.

-  ألعاب تعليمية ترفيهية ومن أنواعها ألعاب الرياضة واحلركة مثل املصارعة والكاراتيه وغيرها، 

ألعاب الرياضات، لعب الدور، ألعاب املغامرات، ألعاب األلغاز، ألعاب استراتيـچـية، ألعاب 

احملاكاة.



175
مجلة الطفولة والتنمية -ع 44 / 2022

-  ألعاب ترفيهية ومن أنواعها ألعاب الرياضة واحلركة، ألعاب لعب الدور، ألعاب املغامرات، 

احملاكاة.  ألعاب  استراتيـچـية،  ألعاب  األلغاز،  ألعاب 

ويشير )عطية، 2007م( إلى أن ألعاب الكمبيوتر تنقسم إلى األنواع التالية:

-  ألعاب تعليمية تعتمد على قصة أو شخصية كارتونية: يبدأ معها الطفل من سن الرابعة، وهذا 

النوع من األلعاب مفيد جًدا لألطفال فهو يبدأ في تثقيفهم بثقافة سهلة وسلسة.

-  ألعاب فكرية: يبدأ بها الطفل من سن السابعة، وهذا النوع من األلعاب يساعد على تقوية 

ي  تقوِّ نظًرا ألنها  أيًضا  الكبار  ولكنها تشد  للصغار  البرامج  وُتعد هذه  والتركيز،  املالحظة 

البديهة. وسرعة  والذاكرة  املخيلة 

-  ألعاب حتتاج إلى وضع ُخَطط: يبدأ بها الطفل من سن احلادية عشرة، وهي األلعاب التي 

تعتمد على استراتيـچـيات حربية، وهذا النوع من األلعاب ُيعدُّ نوًعا ما من املراحل املتقدمة 

والتي حتتاج إلى نضج عقلي.

-  ألعاب تعتمد فقط على صراع البقاء: وهذا النوع من األلعاب قد يكون عنيًفا وقد ال يكون عنيًفا، 

ولكنه يؤدي إلى تبلُّد الفكر إذ إنه يعتمد على صيد معني )طائرات، مركبات فضائية.. إلى غير 

ذلك(، وهو يعتمد فقط على مبدأ جتميع أكبر عدد من النقاط.

قواعد الستخدام األلعاب اإللكرتونية:
يوجد العديد من القواعد التي يجب اتباعها عند ممارسة الطفل لأللعاب اإللكترونية )شعالن، 

2012م، ص55(:

أن يكون محتواها وثيق الصلة بأهداف بسيطة ومحدودة؛ في شكل سلوكيات ميكن مالحظتها   -

وقياسها، وال تصادم قَيمنا وأخالقنا وعقيدتنا.

ُيفضل حتديد سن الشخص املسموح له مبمارسة هذه األلعاب اإللكترونية.  -

يجب َسنُّ قوانني وتعليمات تنع األطفال دون سن معينة من الدخول إلى مراكز وصاالت   -

اإللكترونية. األلعاب 

يجب أال تقل املسافة بني الطفل وشاشة الكمبيوتر عن )80( سنتيمتًرا.  -

مراقبة األسرة لأللعاب التى تتسم بالعنف وتتعارض مع أخالق وقَيم املجتمع.  -

ينصح اخلبراء بأن ال تزيد مدة اللعب للطفل على ساعتني يومًيا، بشرط أن يأخذ الطفل فترات    -

راحة كل نصف ساعة.
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ينبغي إبعاد األطفال عن األلعاب االهتزازية، حتى يتجنبوا اإلصابة املبكرة بأمراض عضلية.   -

أن يتمركز محتواها حول اهتمامات األطفال وميولهم، وُيشبع حاجاتهم ومطالبهم البيولوچـية   -

والنفسية، مع ضرورة أن ُيراعى احملتوى املستوى العمري للطفل.

خصائص األلعاب اإللكرتونية:
تتميز األلعاب اإللكترونية مبجموعة من اخلصائص والتي تتمثل في أنها نشاط ُحّر ال إجبار 

هة وغير موجهة، تتضمن نشاطات متنوعة جسمية ونفسية وعقلية ولغوية، من  فيه، متنوعة، ُموجَّ

ة، تسيطر على  الصعب التنبؤ بنتائجها، ترتبط بامليول والدوافع الداخلية، وتتاز بالسرعة واخلفَّ

الذات، تلبي بعض حاجات الطفل الضرورية، يتعلم الطفل عن طريقها وينمو عقله، وهو نشاط 

منظم يسير وفق قواعد محددة ومتفق عليها ومفهومة من ِقَبل من ميارسها، تتضمن تعاوًنا أو 

منافسة مع الذات ومع اآلخرين، وتنح ملن ميارسها الشعور باملتعة.

وميكن حتديد خصائص األلعاب اإللكترونية فيما يلي )عطيه، 2019م، ص4(:

يجب أن تتفق مع منظومة القَيم التي تسعى إلى ترسيخها في طبيعة الطفل التنموية.  -

أن تكون األلعاب ذات إمكانية متنوعة. وميكن االستفادة منها وتقدميها بهدف املتعة، وخلق   -

احلس  تنمية  على  وتعمل  الزمني  عمره  مع  تتوافق  الطفل  لدى  متنوعة  ومشاعر  أحاسيس 

اجلمالي. والذوق 

ضرورة تأمني فرص الفوز بشكل متكافئ لكل الالعبني والكمبيوتر في آٍن واحدة.  -

أن تتضمن مكافآت معنوية للفائزين بقصد التشجيع على التفوق وإيجاد احللول للمشكالت،   -

وحتثُّ على املثابرة والنجاح في إتام املهمة في النهاية.

ر قدراته واستعداداته احلسية واإلدراكية،  أن تتوجه إلى موضوع ُيغني ثقافة الطفل، ويطوِّ  -

املواهب. ويحفز  والدافعية  الذهني  النشاط  ويزيد  العمل  مفاهيم  وينمي 

إيجابيات األلعاب اإللكرتونية: 
وهي فوائد ممارسة األلعاب اإللكترونية على األطفال املتمثلة في الترويح عن النفس، وتنمية 

البصري  التآُزر  وتنشيط  االنتباه،  وحتفيز  الهدف،  وحتديد  الفعل،  رد  سرعة  وزيادة  التفكير، 

احلركي، وتطوير التخطيط والتفكير املنطقي، وتعمل على تدريب األطفال على أجهزة التكنولوچـيا 

احلديثة )عطيه، 2019م، ص3(.
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وال يزال ُينظر إلى األلعاب اإللكترونية وخاصة التعليمية منها على أنها وسيلة ناجحة لتحسني 

نوعية التعليم ورفع مستواه، وال يعني أنه بديل للمعلم، وإنا كمصدر إضافي ومهم خلدمة املنهج 

واملعلم واملتعلم، واحلاجة ملثل هذا النوع من األلعاب في سنوات العمر املبكرة مهمة للغاية، حيث 

أن استخدام األلعاب يساعد في عملية تعلم األطفال ونو قدراتهم؛ كما ُتسهم تلك األلعاب في 

تنمية التعلُّم الذاتي، والتعلم باالكتشاف، واحملاولة واخلطأ، والتعزيز الفوري الستجابات األطفال؛ 

بوظيفته  القيام  على  وتساعده  املعلم،  وجهد  وقت  تختصر  اإللكترونية  األلعاب  أن  جند  كذلك 

م األطفال )قنديل ومحمد، 2015م، ص182(. ه ومرشد ومالحظ لتقدُّ كمساعد وُموجِّ

إن األلعاب اإللكترونية تغذي خيال الطفل بشكٍل غير مسبوق، ويكتشف الطفل الكثير من 

خالل ممارستها. تزود هذه األلعاب الطفل بالنشاط واحليوية. تعطي األلعاب اإللكترونية الطفل 

فرصة ملمارسة خطوات حل املشكالت الذي يحفز التفكير العلمي، ومن إيجابياتها أيًضا أنها 

ُتولِّد روح املنافسة بني األصدقاء في األلعاب ذات الالعبني املتعددين )احلربي، 2013م، ص145(.

مات شخصية الطفل ومواهبه  كما أن من أهم إيجابيات األلعاب اإللكترونية اكتشاف ُمقوِّ

والصراعات  واملخاوف  القلق  على  السيطرة  املستقبل،  في  حياته  على  تنعكس  التي  اخلاصة 

الطفل  لغة  وإثراء  اللغوي،  األداء  كذلك حتسني  الطفل؛  منها  يعاني  قد  التي  البسيطة  النفسية 

اللفظي. قاموسه  وزيادة 

إن األلعاب اإللكترونية وسيلة للترفيه والتفكير مًعا، كما أن األلعاب اإللكترونية ليست ألعاًبا 

تعليمية أو ألعاًبا للرسم والتلوين فقط، وإنا هناك ألعاب ترفيهية من أجل متعة األطفال، وهي 

ألعاب ممتعة جتعل األطفال يقضون أوقاًتا سعيدة، كما تساعدهم أيًضا على تنمية قدراتهم على 

القدرة على التعامل مع أي موقف بشكل كلي ووسيلة ملعرفة ما يجري، وهذا ما ُيطلق عليه التفكير 

االستراتيـچـي.

سلبيات األلعاب اإللكرتونية: 
آثار سلبية، وهناك مخاطر لهذه األلعاب من حيث دورها في حوادث  لأللعاب اإللكترونية 

العنف املدرسي، كما أن هناك مجموعة من اآلثار الصحية السلبية نتيجة إدمان األطفال على 

هذه األلعاب، كمشكالت السمع والبصر، باإلضافة إلى ما حتتويه هذه األلعاب من مشاهد عنف، 

وتواجه األسر معاناة حقيقية نتيجة سهر األطفال في ممارسة األلعاب اإللكترونية؛ األمر الذي 
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يؤثر على املستوى الدراسي لهم، فضاًل عن استحواذ هذه األلعاب على وقت وعقول األطفال؛ مما 

تسبب في عدة مشكالت داخل األَسر، كضعف التواُصل األسري بني أفراد األسرة، وبروز نزعة 

األنانية لدى األطفال.

وسلبيات األلعاب اإللكترونية هي مضارُّ ممارسة األلعاب اإللكترونية على األطفال املتمثلة 

في قلة النشاط البدني، وآالم أسفل الظهر، وإجهاد العينني، واالنطواء والعزلة، وغرس السلوك 

)عطيه،  منخفض  أكادميي  وأداء  ممارستها،  وإدمان  البدانة،  خطر  وزيادة  والعنف،  العدواني 

2019م، ص3(.

وميكن أن جُنمل سلبيات ومخاطر األلعاب اإللكترونية فيما يلي:

على  كثيرة  سلبية  آثار  لها  باليوم  طويلٍة  لساعاٍت  اإللكترونية  لأللعاب  األطفال  أن ممارسة   -

هات بالعمود الفقري للطفل، وآالم باليدين  الصحة، منها زيادة الوزن، وهشاشة العظام، وتشوُّ

وتسبب أضراًرا بالغة إلصبع اإلبهام ومفصل الرسغ نتيجة لثنيهما بصورة مستمرة، وآالم 

بالعني واألذن مع ضعف النظر، كذلك تسبب لهم اضطرابات في النوم.

آالم في الرقبة مع ضعف شديد في عضالت املثانة مع كسل شديد في العضالت، وإحساس   -

دائم باإلمساك املزمن )محمود، 2020، ص33(.

ي  وُتنمِّ وفنونها،  اجلرمية  ارتكاب  أساليب  تعلمهم  اإللكترونية  لأللعاب  األطفال  أن ممارسة   -

في عقولهم قدرات ومهارات العنف والعدوان واالنتقام، التي تقودهم في النهاية إلى ارتكاب 

اجلرائم.

الفكر واملشاعر  العنف في  التوتر وزيادة  تزيد من مشاعر  اإللكترونية  أن ممارسة األلعاب   -

االجتماعي. التعاون  سلوك  وانخفاض  والسلوك 

أن ممارسة األطفال لأللعاب اإللكترونية تصنع طفاًل غير اجتماعي، مييل للعزلة، عدم القدرة   -

على التكيُّف مع اآلخرين؛ وكذلك تخلق منه طفاًل أنانًيا ال يفكر سوى في إشباع حاجته من 

هذه اللعبة.

التحصيل  وتأخر  إلى ضعف  يؤدي  طويلٍة  ألوقاٍت  اإللكترونية  لأللعاب  األطفال  أن ممارسة   -

لديهم. التفكير  ضعف  وكذلك  لديهم؛  الدراسي 

وأهميته  بالوقت  الشعور  عدم  األطفال  لدى  ي  تنمِّ اإللكترونية  لأللعاب  األطفال  أن ممارسة   -

أمامها. طويـاًل  اجللوس  بسبب 
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أن ممارسة األطفال لأللعاب اإللكترونية لها أضرار ثقافية حيث تعمل على زعزعة انتمائهم   -

تهم، من خالل ترسيخ وغرس قيم وثقافات غربية، ذلك أن نسبًة كبيرًة من ألعاب  ووالئهم أُلمَّ

وفكرنا  قيمنا  مع  تتناسب  ال  التي  القَيم  من  كثيًرا  أجنبية وحتمل  هي  اإللكترونية  األطفال 

وثقافتنا.

التنشئة االجتماعية.. املفهوم واألنواع والخصائص واألهداف: 
التنشئة االجتماعية عملية قدمية عرفتها املجتمعات واحلضارات اإلنسانية منذ الِقَدم لتنشئة 

أبنائها التنشئة السليمة، والتنشئة عملية تفاُعل اجتماعي يكتسب فيها الفرد شخصيته االجتماعية 

الفرد، وأول هذه  إليها  التي ينتسب  التي تعكس ثقافة مجتمعه. وهي تتم من خالل اجلماعات 

اجلماعات هي األسرة. فهي التي تزوده بالقيم والعادات واملعايير والتقاليد واالجتاهات التي تتفق 

مع طبيعة مجتمعها. وال يتوقف دور األسرة في التنشئة عند املرحلة العمرية التي تسبق املدرسة، 

بل يستمر لكنها تؤثر أكثر ما تؤثر في السنوات اخلمس األولى وبعدها يخفُّ نظًرا ألن مؤسسات 

اجتماعية أخرى مثل املدرسة والنادي، ومجموعة الرفاق وغيرها من املؤسسات األخرى تؤثر في 

تنشئته. وأثرها يختلف من طفٍل إلى آخر؛ حسب الفروق الفردية بني األطفال، وحسب األثر الذي 

تتركه كل مؤسسة في التنشئة )عثمان وأبو هالل وعبيدات وقواسمة، 2013م، ص131(.

والتنشئة االجتماعية هي العملية التي يتحول خاللها الوليد اإلنساني من طفٍل رضيٍع يعتمد 

اعتماًدا كلًيا على احمليطني به من الكبار، إلى عضٍو في املجتمع ُيسهم في بناء احلياة االجتماعية 

وتطورها. والتنشئة االجتماعية بذلك هي عملية إعداد الطفل للمعيشة في املجتمع، وتقوم على 

إكساب الطفِل ثقافَة املجتمع الذي يعيش فيه، والتنشئة االجتماعية ال حتدث تلقائًيا، ولكنها حتدث 

2008م،  وسالم،  والنيال  )كفافي  ثقافته  له  اجتماعي  إنساني  في وسط  الطفل  ملعيشة  كنتيجة 

ص324(.

تنوع  بسبب  ومتنوعة  متعددة  وأبعاًدا  مصطلحاٍت  االجتماعية  التنشئة  مفهوم  اتخذ  لقد 

واختالف العلوم، ُكلٌّ حسب تخصصه وُكلٌّ وفق منظوره كعلم النفس وعلم االجتماع وعلم التربية، 

وُأطلق عليها تسميات مختلفة كالتعلم االجتماعي والتطبيع االجتماعي واالندماج االجتماعي، وال 

تخرج هذه التسميات في نظر علماء االجتماع والتربية عن كونها عمليات، ومن بني هذه التعريفات 

ما يلي:
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يعرف "موراي"  Murray التنشئة االجتماعية بأنها هي العملية التي يتم من خاللها التوفيق 

بني دوافع الفرد اخلاصة وبني مطالب واهتمامات اآلخرين والتي تكون متمثلة في البناء الثقافي 

الذي يتعرض له الفرد" )الربيع، 2016م، ص 78(.

تعريف "سيطو" Citau  و"بيطريان"  Bitrian"التنشئة االجتماعية هي مختلف جتارب التعلُّم 

والتي من خاللها يعُبر الطفل تدريجًيا مراحل النمو الشخصي، فهو يتعلم كيف يندمج مع عامله 

األسري ويستدخل املعطيات األولى عن األخالق والثقافة والتعرف على معايير وقيم املجتمع الذي 

يعيش فيه؛ حتى يصبح عضًوا كامل العضوية في اجلماعة االجتماعية" )الربيع، 2016م، ص 78(.

زمان  وفي  معني،  مجتمع  في  األفراد  وإعداد  تشكيل  عملية  هي  النجحي"  "محمد  تعريف 

ومكان معني؛ حتى يستطيعوا أن يكتسبوا املهارات والقيم واالجتاهات وأناط السلوك املختلفة 

)عياد،  فيها"  ينشئون  التي  املادية  والبيئة  االجتماعية  البيئة  مع  التعامل  عملية  لهم  ر  ُتيسِّ التي 

ص95(. 1992م، 

إن التنشئة االجتماعية تشمل اكتساب املعارف والنماذج والقَيم والعادات والتقاليد والرموز 

املوجودة في املجتمع، حيث تبدأ هذه العملية من الوالدة وتستمر طوال احلياة حيث يكتسب الفرد 

ًما في بناء الشخصية، أي  خالل هذه الفترة كل عناصر املجتمع وثقافته حتى تصبح جزًءا ُمتمِّ

اندماج هذه العناصر في بناء شخصية الفرد وتكامله معها.

أنواع التنشئة االجتماعية:
 تنقسم التنشئة االجتماعية إلى ما يلي:

أ- التنشئة االجتماعية املقصودة:
يكون التعليم فيها مقصوًدا له أهدافه وُطُرقه ومناهجه التي تتصل بتربية األفراد بطريقة 

معينة، يتم في املؤسسات الرسمية مثل األسرة والقبيلة واملدرسة وُدور العبادة، ولكنها تتضح 

تاًما في املدرسة كمؤسسة تعليمية رسمية )الرشدان، 2005م، ص23(.

وتأتي األسرة كمؤسسة مهمة في تنشئة األفراد عن قصد، فاألسرة هي التي تعلِّم أبناَءها 

اللغة وآداب احلديث والسلوك وفق نظامها الثقافي ومعاييرها واجتاهاتها؛ وكذلك التعليم املدرسي 

في مختلف املراحل يكون تعليًما مقصوًدا له أهدافه وطرقه وأساليبه.

ب- التنشئة االجتماعية غير املقصودة:
تتم هذه العملية عن طريق مؤسسات دون أن تفصح عن عملية التوجيه، يكتسب الفرد العادات 
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والقيم واملعايير وغير ذلك من أنواع السلوك التي تريد الدولة توصيلها لألفراد، وتتم في األسرة 

والقبيلة وُدور العبادة ومؤسسات اإلعالم حيث تكون أكثر وضوًحا في اإلذاعة والتليفزيون، والتي 

ُتسهم في )الربيع، 2016م، ص82(:

تختلف  التي  االجتماعية  املعايير  إكسابه  طريق  عن  واألفكار  واملعاني  املهارات  الفرد  تعلّم   -

املؤسسات. هذه  باختالف 

إكساب الفرد االجتاهات والعادات املتصلة باحلب والُكْره والنجاح والفشل، اللعب والتعاون   -

املسئولية. وحتمل 

السلوك  أنواع  من  ذلك  وغير  واالستهالك  واإلنتاج  بالعمل  املتصلة  العادات  الفرد  إكساب   -

االجتماعية. واألدوار  واملراكز  واملعايير  واالجتاهات 

خصائص التنشئة االجتماعية:
تختلف التنشئة االجتماعية باختالف املجتمع الذي يعيش فيه الطفل ولهذا كان من الصعب 

إيجاد مميزات خاصة بكل تنشئة اجتماعية، إال أنه ميكن ذكر أهم خصائص التنشئة االجتماعية 

فيما يلي )عثمان وآخرون، 2013م، ص132(:

تختلف التنشئة االجتماعية من طبقٍة اجتماعيٍة إلى أخرى في املجتمع الواحد، كما تختلف من   -

مجتمٍع آلخر.

تختلف التنشئة االجتماعية في املجتمع الواحد؛ ألن كل مجتمع يتعرض لتغير اجتماعي خالل   -

حقبات متفاوتة من الزمن، سواء أكان هذا التغير سريًعا أم بطيًئا.

التنشئة االجتماعية عملية اجتماعية خاصة باإلنسان، يكتسب بها الفرد خصائصه اإلنسانية   -

من خالل تفاعله مع أفراد مجتمعه.

تكون  التي  والعطاء  األخذ  عمليات  ترسخ  والتغير  التفاعل  فعن طريق  ديناميكية  عملية  هي   -

الشخصية الناضجة، وهي ذات مراحل متسلسلة تبدأ من الطفولة إلى املراهقة فالرشد ثم 

الهَرم والشيخوخة، إذن هي عملية مستمرة ولكل مرحلة خصائصها واحتياجاتها )ياسني، 

.)168 1981م، ص 

إنها عملية تعلم اجتماعي وتعلم الفرد من خالل التفاعل االجتماعي املعاني واألدوار، فهي عملية   -

يتحول بها الطفل من التمرُكز حول ذاته إلى فرد ناضج يدرك معنى املسئولية االجتماعية.
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أهداف التنشئة االجتماعية:
هدف عملية التنشئة االجتماعية هو تشكيل سلوك الطفل تشكياًل اجتماعًيا يتشكل حسب 

االجتماعية  التنشئة  عملية  وتتم  األخرى.  املجتمع  ثقافة  مات  وُمقوِّ االجتماعية،  والقَيم  املعايير 

مستوى  من  الطفل  يحول  الذي  هو  الثقافة  فاستدخال  املجتمع.  ثقافة  الطفل  يستدخل  عندما 

الكائن البيولوچـي إلى مستوى الكائن االجتماعي. وهذا يعني أن الطفل عندما يولد يخرج من 

فه رحم اجلماعة وتبدأ حضانته االجتماعية، التي تنتهي  َرِحم األم وينهي حضانته البيولوچـية ليلتقَّ

باستهوائه عضًوا كامل العضوية في اجلماعة )كفافي والنيال وسالم، 2008م، ص324(.

فالتنشئة االجتماعية تسعى إلى حتقيق مجموعة من األهداف، منها ما يلي:

حتويل الطفل من كائن بيولوچـي إلى كائن اجتماعي مبعنى حتول الفرد من طفٍل يعتمد على   -

غيره، إلى طفٍل يعتمد على نفسه يدرك معنى املسئولية )عامر، 2010م، ص41(.

إكساب الطفل املعايير االجتماعية التي حتكم السلوك وتوجهه.  -

اكتساب املعرفة والقيم واالجتاهات والرموز التي ينتمي إليها وأناط السلوك كافة )عامر،   -

ص41(. 2010م، 

تعليم الطفل األدوار االجتماعية املتوقعة منه وفًقا جلنسه ومركزه االجتماعي وطبقته االجتماعية   -

نه من التفاعل مع مجتمعه والتوافق معه. والتي ُتكِّ

غرس الُهويَّة في األفراد، حيث أن لكل فرد طبيعة تخصه وهوية تيزه، ولكن ال بد أن تبقى   -

ضمن الهوية القومية العامة للمجتمع، والتي هي متغيرة بتغير املجتمع واألوضاع االجتماعية 

واألسرية واخلبرات الفردية وأشكال الوعي الثقافي.

عالقة تكنولوجـيا األلعاب اإللكرتونية بعملية التنشئة االجتماعية
يف مرحلة الطفولة املبكرة: 

فيها  اإلنسان، حيث  بناء شخصية  في  املهمة  احلياة  أهم مراحل  الطفولة من  ُتعد مرحلة 

يكتسب األطفال أهم اخلبرات، وُيعد توفير مستلزمات النمو السليم من األمور التي تساعدهم في 

حتقيق طفولة مستقرة وسوية خالية من االضطرابات واملشكالت السلوكية والنفسية.

في  البشرية  أمل  املستقبل،  األجيال، صانعة  أمانة  احلياة،  في  وديعة  أغلى  فالطفولة هي 

مستقبل مشرق باسم؛ لذا فمن واجبنا أن نعدَّ أبناَءنا ملواجهة املتغيرات التي بدأت معاملها تتفتح 
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التنشئة  لهم  ونحقق  هذه،  أيامنا  تشهدها  التي  البنَّاءة  والثورات  املتسارعة  املتغيرات  ظل  في 

2014م، ص9(. )قناوي،  املجتمع  السوية خليرهم وخير  االجتماعية 

وُيعد اللعب نشاًطا مهًما ميارسه الطفل، إذ يسهم بدور حيوي في تكوين شخصيته بأبعادها 

ويكشف  احتياجاته  وُيشبع  ونوه  تعليمه  على  يعمل  مهم  تربوي  وسيط  وهو  كافة،  وسماتها 

فاللعب  الصغير،  ومجتمعة  الكبير  املجتمع  أفراد  بني  القائمة  التفاعلية  العالقات  أبعاد  أمامه 

عموًما، واأللعاب التربوية خاصة مدخالن أساسيان لنمو الطفل من اجلوانب العقلية واالنفعالية 

والنفسحركية واألخالقية واللغوية، كما يسمحان باكتشاف العالقات بينهما وينمي التفكير ويسمح 

توتره  وضروب  ومن صراعاته،  السلبية  انفعاالته  من  اإلنسان  ويخلص  األدوار  على  بالتدريب 

ويساعده على إعادة التكيُّف )احليلة، 2013م، ص33(.

وال شك أن توافق الطفل مع البيئة يعتمد علي كيفية إشباع حاجاته، وعلى نوع االلتزامات 

املختلفة التي تفرضها عليه بيئته، فإذا ُأشبعت حاجاته بطريقة متوازنة وقائمة على أساس سليم 

نشأ شخًصا سوًيا خالًيا في الغالب من أنواع االنحرافات الشديدة، وُيقصد بالتوافق االجتماعي 

ناجحة مع اآلخرين داخل األسرة  اجتماعيه  وإقامة عالقات  وقدراته  لنفسه  وفهمه  الفرد  رضا 

وخارجها، وذلك من خالل االلتزام مبعايير وقيم وأخالقيات املجتمع ويتمثل أيًضا في املشاركة 

في  االشتراك  وحب  زيارتهم  عند  بالسعادة  والشعور  األصدقاء  مجاملة  من خالل  االجتماعية، 

الرحالت والنوادي وغيرها.

الجوانب الرئيسة للتوافق:
وحمام  )الكحيمي  يلي  ما  له  الرئيسة  اجلوانب  أهم  من  للتوافق،  متعددة  جوانب  يوجد 

ص86 ،85(: ص  2007م،  ومصطفى، 

 أواًل: اجلانب السيكولوچـي: يهدف التوافق في هذا اجلانب إلى استبعاد حاالت التوتر 
التي مير بها الفرد في بيئته التي يعيش فيها، فالتوافق عملية يتواَءم فيها الفرد مع البيئة أي يبدأ 

بها الفرد وتنتهي به، عندما يحاول إشباع حاجاته ودوافعه بحيث يكون معـتداًل في اإلشباع ال 

يطغى إشباع دافع آخر.

ثانًيا: اجلانب االجتماعي: يهدف التوافق وفًقا لهذا اجلانب إلى:
أن تكون عالقة الفرد مميزة وُمْرضَية مع بيئته التي يعيش فيها.  -
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العمل على تكوين عالقات اجتماعية إيجابية ومثمرة ومشبعة.  -

أن تتصف عالقات الفرد االجتماعية بقدرته على احلب والوفاء والعطاء من ناحية وقدرته   -

على العمل املنتج لكي يكون شخًصا مفيًدا، ونافًعا في محيطه االجتماعي من ناحيٍة أخرى، 

واكتشاف الفرد ألساليب من السلوك تكون مالئمة للبيئة والتغيرات فيها.

الفرد  يكون  فقد  والزمان،  املكان  باختالف  يختلف  فهو  نسبي  أمر  االجتماعي  فالتوافق 

متوافًقا في مجتمع وال يكون متوافًقا في مجتمع آخر؛ كذلك يوجد أنواع من السلوك قد تكون 

بثقافة  االلتزام  يعني  االجتماعي  فالتوافق  آخر،  مجتمع  في  متوافقة  وغير  مجتمع  في  متوافقة 

االجتماعية. التنشئة  عملية  في  الفرد  بها  ينتشر  التي  املجتمع  وعادات 

ثالًثا: اجلانب املهني: 
وتدريًبا  علًما  واالستعداد  للمهنة  املناسب  االختيار  إلى  اجلانب  لهذا  وفًقا  التوافق  يهدف 

لها والدخول فيها، واإلجناز والكفاءة واإلنتاج والشعور بالرضا والنجاح والعالقات الطيبة مع 

الرؤساء والزمالء والتغلب على املشكالت، فهو توافق الفرد لواجبات عمله احملدودة أي توافقه مع 

بيئة العمل.

رابًعا: اجلانب التكاملي: 
البيئة  مع  فيها  الفرد  يتفاعل  ديناميكية  عملية  إال  هو  ما  التوافق  فإن  اجلانب  لهذا  وفًقا 

يحقق  كما  الطبيعي،  ومحيطه  االجتماعي  محيطه  في  وتغيير  سلوكه  تغيير  محاواًل  باستمرار 

التوافق بينه وبني بيئته التي تشمل كل ما يحيط بالفرد من مؤثرات وظروف وإمكانات للوصول 

واالجتماعي. والنفسي  البدني  التوافق  من  حالٍة  إلى 

إن مرحلة الطفولة هي حجر الزاوية التي تعتمد عليها املراحل الالحقة من حياة اإلنسان، 

فهي من أهم املراحل العمرية ألنها املرآة التي نرى من خاللها مستقبل األمة، فأطفال اليوم هم 

شباب الغد، ورجال ونساء املستقبل، وبقدر االهتمام بهم وإعدادهم اإلعداد السليم تتقدم األمة 

ئهم، وتوفر لهم اجلو املناسب للنمو املتكامل  وترتقي. لذا فاألمة املتقدمة هي التي تعدُّ أطفالها وُتنشِّ

في مختلف اجلوانب النفسية واالجتماعية والصحية، وعليه فاالهتمام بالطفل ُيعد استثماًرا بشرًيا 

يدخره املجتمع ملستقبله. 

وُتعدُّ السنوات األولى من الطفولة من أهم فترات احلياة ملا لها من أثر خطير في توجيه حياة 

ل طباعه ويكتسب  الفرد وتتشكَّ السنوات تتحدد مالمح شخصية  بعد ذلك.. ففي هذه  اإلنسان 
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عاداته وأساليب سلوكه، وقد تؤثر تكنولوچـيا األلعاب اإللكترونية في عملية التنشئة االجتماعية 

للطفل من خالل ظهور مجموعة من املشكالت النفسية والسلوكية، منها ما يلي:

اخلوف:
ن حالًة من حاالت التوتر التي تدفع الشخص اخلائف إلي الهرب من  اخلوف انفعال يتضمَّ

س تدور  املوقف الذي أدى إلي استثارة خوفه حتى يزول التوتر، وهو بذلك يتضمن حالة من التوجُّ

ب فإنه في  حول خطر معني له وجود واقعي )حافظ، 2006م(، واخلوف إذا ما اقترن باحلذر والترقُّ

هذه احلالة يؤدي وظيفة وقائية قد تؤدي بالفرد اخلائف إلى الهرب من اخلطر، ولكن إذا جتاوز 

اخلوف لدى اإلنسان هذه احلدود وهذه الوظيفة التوافقية فإنه يعني أمًرا مختلًفا. 

ويجب أن نفرق بني اخلوف غير املََرضّي واخلوف املرضي، فاخلوف غير املرضي هو اخلوف 

املوضوعي احلقيقى من خطر حقيقي ويتناسب مع مثيراته ومع املوقف، وهذا يتعرض له الكثيرون 

من األفراد األسوياء، بينما اخلوف املرضي هو خوف من شيء أو شخص أو مكان ليس مخيًفا 

أصاًل وهو خوف غير واقعي أو غير حقيقي؛ ومن َثمَّ فهو غير موضوعي ويصُعب التخلص منه 

أو  َهاب"  "الرِّ النفس  علم  في  وُيسمى  األسوياء،  غير  األفراد  املرضى  اخلوف  هذا  من  ويعانى 

"املخاوف املََرضيَّة". فهناك من يخاف من املرتفعات وهناك من يخاف من األماكن املفتوحة، ومن 

يخاف من القطط والكالب... إلخ )الشوادفي والدسوقي وسكران، 1999م(.

إن اخلوف حالة انفعالية غير سارة تظهر في أشكال متعددة وبدرجات مختلفة عند األطفال 

نتيجة اإلحساس بوجود خطر ما وتوقع حدوثه. 

أسباب اخلوف: 
من املمكن أن ُنرجع اخلوف إلى العديد من األسباب، منها ما يلي )مجلة األم، 2004م(:  

اخلوف من الغرباء: حيث يبدأ الطفل في اكتشاف أن هناك أشخاًصا قريبني منه وآخرين   -

ليسوا كذلك وهذه هي بداية ما ُيسمى باخلوف من الغرباء. مييز الطفل بني األشخاص الذين 

هم أشخاًصا غير  هم أشخاًصا آمنني أما غيرهم فيعدُّ يعيش معهم أو يقومون برعايته ويعدُّ

آمنني. 

الغرباء يتحول بعد ذلك إلى اخلوف من  اخلوف من االنفصال وفوبيا املدرسة: اخلوف من   -

وكذلك  يرعاه؛  الذي  الشخص  عن  أو  ه  ُأمِّ عن  االنفصال  من  الطفل  وهو خوف  االنفصال، 

اخلوف من بيئة جديدة لم يعَتْد عليها. اخلوف من االنفصال يكون طبيعًيا حتى سن السادسة 
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ولكن ميكن أن يتحول بعد ذلك إلى فوبيا املدرسة وهو مرض وليس مجرد خوف، حيث إنه 

الطفل في  يقابلها  أيًضا خوًفا متعلًقا مبشاكل  ال يكون خوًفا من االنفصال فقط بل يكون 

املدرسة، كمشاكل اجتماعية، مشاكل دراسية، عدم قدرة الطفل على التكيُّف مع زمالئه أو 

سيه، إلى آخر هذه املشكالت وقد يعاني الطفل من كوابيس بخصوص املدرسة، غالًبا  ُمدرِّ

تختفي فوبيا املدرسة في أول ثالث سنوات من عمر الطفل. وإذا لم يحدث ذلك قد يحتاج األمر 

نفسي متخصص. لعالج 

الوالدان: قد يكون الوالدان دون قصد هما السبب في مخاوف طفلهما، فهما قد يعرضان   -

أو  برعايته،  يقوم  أو من شخص  ُمربِّيته  أو من  طفلهما لسماع قصص مخيفة سواء منهم 

اإلنترنت  أو عن طريق  التليفزيون  في  الطفل  يشاهده  ما  على  اإلشراف  الوالدان  يهمل  قد 

أو ما يسمعه في الراديو، أو قد يقوم الوالدان مبناقشة موضوعات أمام الطفل ال يستطيع 

الظالم،  من  اخلوف  )مثل  به  مخاوَف خاصًة  يعانى  الوالدين  أحد  يكون  قد  أو  استيعابها، 

الطفل.  إلى  املخاوف  تنتقل هذه  أن  إلخ( حيث ميكن  األشباح... 

البيئة احمليطة بالطفل: حيث يكون خائًفا من البقاء في البيت مبفرده أو حتت رعاية أخيه   -

األكبر دون إشراف أبويه أو شخص كبير؛ خاصًة إذا كان هذا األخ األكبر يتربص به أو 

ُيخيفه كنتيجة لغيرته منه. وكذلك بقاء الطفل الصغير في أماكن ليست مألوفة لديه أو مزدحمة 

قد يبعث في نفسه الشعور باخلوف وعدم األمان. 

اخلالفات الزوجية: اخلالفات الزوجية من أهم األسباب وراء عدم شعور الطفل باألمان، وقد   -

يتوجه خوف الطفل إلى شيء آخر مثل لعبة معينة أو الظالم... إلخ. هذا خوف ارتباطي حيث 

ال تكون اللعبة هي السبب الرئيس في اخلوف. 

استقاللية الطفل واعتماده على نفسه: عندما يبدأ الطفل في االعتماد على نفسه، مثل مشيه   -

وحده للمرة األولى، قد يتملَّكه الشعور باخلوف. سريًعا ما يبدأ الطفل في مالحظة أنه مثلما 

يستطيع املشي واالبتعاد عن أمه أو عن الشخص الذي يقوم برعايته ميكن ألمه أيًضا أو 

لذلك الشخص أن يبتعد عنه، ومن الصعب على الطفل أن يشعر باألمان خالل هذه التغيرات 

وينطبق ذلك على مواقف أخرى كثيرة، مثل نوم الطفل في غرفته مبفرده أو ذهابه إلى املطبخ 

أو إلى أي مكان آخر مبفرده.
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إن من أهم األسباب التي تؤدي إلى تكوين مشاعر اخلوف عند األطفال فقدان الطفل ألحد 

والديه أو كليهما، الشعور بالتعاسة والشقاء األسري، محاباة الطفل في األسرة مما يؤدي إلى 

إيغار صدور إخوته عليه.

القلق:
يعدُّ القلق من أهم األمراض النفسية التى تصيب اإلنسان في العصر احلديث، ويعدُّ القلق 

أساًسا ملعظم حاالت السلوك غير املتكيف أو غير السوي الذي يصدر عن اإلنسان، وُيعرف القلق 

بأنه حالة نفسية حتدث حني يشعر الفرد بوجود خطر يتهدده ينتظر وقوعه أو يخشى من وقوعه، 

وهو ينطوي على توتر انفعالي، وتصحبه اضطرابات فسيولوچـية مختلفة.

وفى حقيقة األمر أن القلق: انفعالي عاطفي أو ظاهرة عامة ال تقتصر على املرضى النفسيني 

وحدهم وإنا تر بكل الناس عندما يواجهون ظروًفا معينة. واالختالف بني األفراد في هذا األمر 

يكون عادًة في درجة االستعداد الشخصي وما ترتَّب عليه من تفاوت بني الناس في مقدار ما 

يشعرون به من قلق؛ وكذلك في الظروف واألحداث التى حتيط بهم )العطار، 2020م، ص172(.

جوانب القلق:
والتهديد  واملرض  والعجز  والفزع  باخلوف  الشعور  في  املتمثل  الالشعوري  اجلانب   -1

بالذنب. واإلحساس 

2- اجلانب الالشعوري حيث يشتمل على عمليات معقدة متداخلة فيعمل الكثير منها دون وعى 

الفرد، فمثاًل يعاني الفرد املخاوف دون أن يدرك العوامل التى تدفعه إلى هذه احلاالت.

مستويات القلق:
يظهر القلق على درجات تتفاوت في الشدة، وميكن تييز ثالثة مستويات فيه:

1- املستوى األول: ُيطلق عليه الَهّم أو الضيق Worry، أو العصبية )وهو حاالت بسيطة من 

القلق(.

2-املستوى الثاني: ُيدعى القلق Anxiety وهو متوسط الشدة، ويظهر على شكل توتر وخوف 

من خطر قادم وشيك الوقوع وغير معروف أو واضح املعالم تاًما.

 Neurotic 3- املستوى الثالث: من القلق هو القلق الشديد وُيطلق عليه اسم القلق الُعَصابي

Anxiety، وُيسمى بالعصاب ألنه وصل إلى مرحلة العصاب أي املرض النفسي. 
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أعراض القلق النفسي يف الطفولة:
هناك أعراض مباشرة وأخرى غير مباشرة للقلق النفسي في الطفولة:

]1[ أعراض مباشرة:

ل، وأحياًنا حدوث تبول ال إرادي ليلي، إسهال وقيء  ات التبوُّ تتمثل في زيادة في عدد مرَّ

وفقدان الشهية لألكل، اضطراب النوم، اإلحساس بالضيق والعصبية والبكاء وفقدان القدرة على 

م في انفعاالته. التحكُّ

]2[ أعراض غير مباشرة:

ر  تتمثل في فقدان الطفل الثقة بنفسه ويصبح كثير البكاء، العناد والعنف والعدوانية، التأخُّ

في املستوى الدراسي والهروب من املدرسة أحياًنا، أعراض نفسية جسمانية كالصداع واملغص 

وفقدان الشهية.

أسباب القلق النفسي يف الطفولة:
ة األولى.. ولذا  األطفال يخافون عادًة من أي شيء غريب أو موقف جديد يتعرضون له للمرَّ

ي أسباب اخلوف غير الطبيعي ومشاعر اخلوف املرضية  يحتاج الطفل إلى مساعدة الكبار لتخطَّ

التي تؤدي إلى اضطراب سلوكه وشخصيته، وبعض األطفال يصيبهم القلق النفسي واخلوف 

بصورة مبالغ فيها ملواقف معينة، منها: مغادرة األم للمنزل يوًما كاماًل وترك أطفالها مبفردهم، 

تغيير املدرسة أو تغيير السكن، االمتحانات املدرسية الصعبة، عصبية الوالدين وقلقهما املبالغ 

فيه.. حيث أن هذه األعراض أحياًنا ترجع إلى اجلانب الوراثي حيث أن هؤالء األبناء املعرضني 

للقلق النفسي ينحدرون من ُأسٍر تعاني القلَق النفسّي، سوء معاملة األطفال بعنف وقسوة من 

آباء عصبيني، سوء معاملة األطفال من املُدرِّسني في املدرسة وتعرضهم للعنف والعقاب )العطار، 

2020م(.

السلوك العدواني:
ف العدوان بأنه االستجابة التي تكمن وراء الرغبة في إحلاق األذى والضرر بالغير، وهو  ُيعرَّ

مية على فرد آخر إلى قتل الشخص مصدر اإلحباطات املتكرر للطفل  يتراوح بني التعليقات التهكُّ

أثناء محاوالته للوصول إلى أهدافه )عكاشة وإسماعيل، 1993م(. 

وُيعدُّ السلوك العدواني من أبرز املشكالت السلوكية التي تواجه الطفل في مرحلة الطفولة 

املبكرة، ألن جوانب السلوك العدواني حتى وإن كان بعضها عدواًنا عارًضا ميكن أن يتطور إلى 
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أشكال العدوان املادي واللفظي، وهو األمر الذي يهدد عالقته باآلخرين فإغفال هذا السلوك منذ 

سن مبكرة يؤدي بالطفل إلى تدمير عالقته بإخوانه في املنزل وأقرانه في احلضانة، كما ينتج عنه 

اجتاهات سالبة من جانب الوالدين واملعلمني نحو الطفل )الكحيمي وحمام ومصطفى، 2007م، 

ص170(:

ويأخذ السلوك العدواني صوًرا منها العدوان الظاهر والتدمير وهنا جند الطفل يضرب هذا 

ويركل ذاك؛ ولذا فإنه ال يؤتن على بقائه مع إخوته وزمالئه؛ ألنه قد يؤذيهم.

أسباب السلوك العدواني:
هناك العديد من اآلراء عن أسباب السلوك العدواني، من أهمها )عكاشة وإسماعيل، 1993م(:

يأتي العدوان نتيجًة إلحباط محاوالت الطفل إلشباع حاجاته.   -

قد تكون امليول العدوانية ناشئة عن تقليد أمثلة عدوانية عن طريق التعليم.   -

قد ينشأ العدوان نتيجًة حلرمان الطفل من اإلرضاء العاطفي واحلب واملساعدة والقبول   -

االجتماعي.

وقد ينتج العدوان نتيجًة للشعور بالنقص عن العجز اجلسمي أو املرضى.   -

بالعرائس  لعبه  عند  يفعله  ما  طريق  عن  الطفل  سلوك  في  العدوان  عن  الكشف  وميكن   -

ها كاستجابته لسلسلة من  َمى، أو من خالل رسوماته وعن طريق القصص التي يقصُّ والدُّ

الصور التي تعرض عليه، وفي كل احلاالت فالطفل ُيسقط انفعاالته وحاجاته وتهيؤاته على 

ما يراه. 

التأخر الدراسي:
مما ال شك فيه أن جميع اآلباء يتمنون التفوق الدراسي ألبنائهم من أجل مستقبل أفضل 

لهم؛ ولذلك ميثل التأخر الدراسي مشكلًة كبيرًة للطالب ولألسرة على َحدٍّ سواء، ويوجد التأخر 

الدراسي لدى الكثير من الطالب سواء في املرحلة االبتدائية أو املتوسطة أو الثانوية، وهناك عدد 

من الطالب متأخرون في دراستهم.

فالتأخر الدراسي مشكلة تربوية اجتماعية نفسية، يقع فيها التالميذ ويشقى بها اآلباء، فأي 

حالة تأخر أو تخلف أو نقص أو قصور، أو عدم اكتمال النمو التحصيلي يكون نتيجة عوامل عقلية 

أو جسمية أو اجتماعية أو انفعالية، ينجم عنها انخفاض نسبة التحصيل الدراسي عن املستوى 
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العادي أو املتوسط، فبعض الطالب ال يحصلون على النتائج التي يرجونها، ليس ألنهم ال يبذلون 

اجلهد الكافي، بل رمبا ألنهم يتبعون عادات دراسية خطأ )العطار2021 ،2م، ص11(.

الدراسي  مستوى حتصيله  في  زمالئه  من  أقل  يكون  الذي  الطالب  هو  دراسًيا  واملتأخر 

بصورة واضحة، وقد يكون في جميع املواد الدراسية وقد يكون في بعض املواد الدراسية ويكون 

منخفًضا. مستوى حتصيله 

ويعطل التأخر الدراسي الكثير من جهد املعلم داخل الفصل مما يضطره إلى بذل مزيد من 

الشرح والتوضيح للطالب املتأخرين؛ األمر الذي يؤدي إلى إضاعة الكثير من الوقت مما يجعل 

املعلم ال ينهي منهجه الدراسي كما ُيحرم باقي الطالب من التحصيل وجمع املعلومات. وإن لم 

يجد املعلم عالًجا ناجًحا لهؤالء الطالب املتأخرين دراسًيا فإن مصيرهم الرسوب أو ترك الدراسة؛ 

وبالتالي تكون اخلسارة مزدوجة مادية وبشرية.

أنواع التأخر الدراسي: 
هناك نوعان من التأخر الدراسي )العطار2021 ،2م، ص11(: أولهما: تأخر عام في جميع 

املواد  عاًما في جميع  إذا أظهر ضعًفا  عاًما  متأخًرا دراسًيا  الطالب  ُيعدُّ  إذ  الدراسية؛  املواد 

الدراسية للسنة التي هو ملتحق بها ألي سبب من األسباب.

وثانيهما : تأخر خاص في بعض املواد حيث ُيعدُّ الطالب متأخًرا دراسًيا في بعض املواد 

إذا أظهر ضعًفا في بعضها وتقدم في البعض اآلخر، مبعنى أن الطالب لديه قدرات تساعده على 

تقدمه في بعض املواد دون البعض اآلخر.

أسباب التأخر الدراسي:
هناك بعض األسباب اجلوهرية في وصول الطفل لعدم قدرته على التحصيل الدراسي، منها 

أن تعرض الطفل لبعض األمراض يؤثر على قدرته في التحصيل الدراسي وتأخره في التعليم؛ 

كذلك سوء التغذية، عدم النمو العقلي، انخفاض السكر في الدم، ويعود التأخر الدراسي عند 

بعض الطالب ألسباب عديدة، ميكن تصنيفها إلى اآلتي )العطار2021 ،2م، ص11(:

- أسباب جسمية ووجدانية:
تؤدي األسباب اجلسمية إلى نقص عام في احليوية فتقلل من مقدرة الطالب على بذل أقصى 

جهده، ومن ذلك عدم سالمة القلب أو الرئتني أو خلل واختالف في وظائف الغدد؛ وكذلك األنيميا 

البرد املتكررة واألمراض الطفيلية، باإلضافة إلى عوامل جسمية أخرى مثل  واإلصابة بنزالت 
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ضعف السمع، أو ضعف البصر، أو عيوب النطق.. وغيرها من الصفات التي قد تؤثر على احلالة 

النفسية للطالب؛ وبالتالي ينعكس ذلك على حتصيله الدراسي ويؤدي إلى تأخره الدراسي.

  وتتمثل األسباب الوجدانية في ضعف الثقة واخلمول والكسل وكراهية مادة دراسية معينة 

الرتباطها في الذهن مبوقف مؤلم من جانب املعلم أو الزمالء أو االختبارات، أو غير ذلك من 

احلاالت النفسية املختلفة التي قد تنشأ داخل الفصل أو خارجه أو في األسرة أو في املجتمع.

- أسباب عقلية ونفسية: 
من أبرز خصائص ذكاء املتأخرين دراسًيا هو صعوبة إدراك العالقات بني األشياء وتكون 

ذكاؤه  يكون  وقد  أبويه،  من  ورثه  قد  عنده  الذكاء  يكون  قد  كذلك   .%80 من  أقل  ذكائهم  نسبة 

ضه ألمراٍض في صغره أسهمت في تدنِّي نسبة ذكائه، كما أن للبيئة التي  منخفًضا بسبب تعرُّ

نشأ فيها دوًرا في انخفاض نسبة ذكاء الطالب وللبيئات دوًرا في رفع نسبة الذكاء أو انخفاضها.

هذا باإلضافة إلى عدم القدرة على القراءة بسبب عدم إتقان ُأُسسها، إذ إن القراءة تدخل 

في العلوم املدرسية مبختلف أنواعها، هذا باإلضافة إلى أسباب عقلية أخرى مثل عدم القدرة 

ر. على التذكُّ

أما األسباب النفسية فمن احملتمل أن تكون بسبب نشأة الطفل وطريقة تربية خطأ قامت 

على التخويف والعقاب، ورمبا تربَّى على أسلوب جعله يحب االنطواء وعدم املشاركة، ورمبا تربى 

على أسلوب فيه تفضيل بني األبناء من ِقبل اآلباء، انعكس عليه، ومن احملتمل أن يكون صاَدف 

خبرة في أول مجيئه للمدرسة من ِقبل أحد املعلمني حيث فضل طالب عليه؛ وبالتالي صادف هذا 

ما هو مغروس في نفسه وخبرته في صغره.

- أسباب اجتماعية:
هناك أسباب اجتماعية قد تؤدى إلى التأخر الدراسي عند بعض الطالب، منها ما يلي:

سوء عالقة الطالب بوالديه وإخوته أو زمالئه ومعلميه.  -

ل الطالب من مدرسة إلى أخرى بسبب تنقل والده. كثرة تنقُّ  -

هروب الطالب من املدرسة لوجود مغريات خارج املدرسة كاألصدقاء واملتنزهات واأللعاب   -

املختلفة والتي قد ال تتواجد في املدرسة.

اضطراب العالقة بني الوالدين وعدم توافر املناخ املناسب للمذاكرة.  -

انخفاض املستوى االقتصادي لألسرة وعدم توافر احلوافز والدعم من األسرة.  -
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د باملعلومات العامة. انخفاض اجلو الثقافي في األسرة يحرم الطالب من التزوُّ  -

- أسباب تربوية:
وتتمثل في الطريقة التي يتبعها املعلم أثناء تدريسه، والكتاب املدرسي، واملنهج الدراسي 

بصفة عامة. فطريقة املعلم لها الدور األساسي في عملية توصيل املعلومات للطالب، فال ُبدَّ أن 

كما  الدروس،  وإعداد  التدريس  وطرائق  التربوي،  النفس  بعلم  دراية  وعلى  حاذًقا  املعلم  يكون 

يجب مراعاة الفروق الفردية بني الطالب مما يساعد املعلم على توصيل املعلومة وفهم املادة لدى 

الطالب.

أما الكتاب واملنهج ككل فال بد أن يكون مناسًبا لِسنِّ الطالب، فال بد من مراعاة العمر الزمني 

للطالب وانتقاء واختيار املعلومة املناسبة للطالب في كل مرحلة دراسية وتتناسب مع أعمارهم.

االنطواء والعزلة:
قد يعاني بعض األطفال في مرحلة الطفولة وبداية مرحلة املراهقة من مظاهر االنطواء مما 

يؤثر على توافقهم الشخصي واالجتماعي واملدرسي، وهي حالة نفسية تعتري األطفال ألسباب 

ُخُلقية وَمَرضيَّة أو لعوامل تربوية أو ظروف اقتصادية.

واالنطواء والعزلة انكماش اجتماعي مفرط من االختالط بالغرباء، وتظهر عند بعض األطفال 

في الفئة العمرية من 3-2 سنوات، وقد تستمر لدى البعض حتى املدرسة االبتدائية، ومن املمكن 

ظهورها فجأة في املرحلة االبتدائية حينما يزداد احتكاك الطفل وتفاعله االجتماعي، وقد تستمر 

معهم حتى وهم بالغون )الكحيمي وحمام ومصطفى، 2007م، ص173(:

مات السيكولوچـية املتضمنة  إن األلعاب اإللكترونية تستمد تأثيرها في األطفال من بعض املُقوِّ

الفاعلية في أن األلعاب اإللكترونية -  تتمثل  الفاعلية واالنفعالية حيث  في هذه األلعاب، وهي: 

خالًفا للتلفزيون - تتطلب من الطفل أن يكون مشاهًدا جيًدا، ومشارًكا جيًدا، وأن يكون مستقباًل 

جيًدا ومرساًل جيًدا، آخًذا ُمعطًيا في تفاعله.

وإذا كان أصحاب التعلُّم االجتماعي يبرزون نوذًجا للتعلُّم هو التعلم عن طريق املالحظة أو 

املمارسة واملشاركة، حيث يعتبر الطفل نشاط اللعب ويندمج فيه بكل فاعلية مبا يستثير طاقاته 

أما  2007م(،  )عطية،  واجتاهات  ومهارات  معارف  منه  ويكتسب  واالنفعالية،  املعرفية  العقلية 

وتتحدد هذه اخلاصية  اإللكترونية  باأللعاب  اللعب  لنشاط  أيًضا  االنفعالية فهي خاصية مميزة 
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بعنصر التوتر في  هذا اللعب، فاأللعاب اإللكترونية تتضمن استثارًة زائدًة لألطفال من مشكالت 

ومغامرات ومباريات وفيما تقدمه لهم من نتائج ألدائهم خطوة خطوة. بهذه الفعالية واالنفعالية 

ُيبدي الطفل اندماًجا وانهماًكا كاملني في نشاط لعب الـڤـيديو )احلشاش، 2008م، ص17(. 

ُتخلِّفه هذه  لتوافق األطفال في ما  اإللكترونية في اجلانب االنفعالي  األلعاب  تأثير  ويظهر 

األلعاب من انفعالية وتوتر يأخذان عدة مظاهر، كامليل إلى العنف وصعوبات النوم واألكل )حسني، 

1984م(.

كما يظهر تأثير األلعاب اإللكترونية في اجلانب االجتماعي لتوافق األطفال، فهذه األلعاب 

بحكم طبيعتها الفردية واملتنافسة أساًسا، قد تؤدي إلى تقييد التفاعل االجتماعي، وإلى تضييق 

دائرة العالقات االجتماعية بينهم، كما ال تساعد على تنمية التفاعل االجتماعي بني األطفال، وقد 

تتسبب في خلق حالة من التنافر والتباعد بينهم وفي انشغالهم عن األنشطة واأللعاب األخرى 

خارج املنزل )احلشاش، 2008م، ص15(.

النتائج والتوصيات:
    ُتعدُّ مرحلة الطفولة املبكرة من املراحل املهمة التي مير بها الفرد في أطوار نوه، والتي 

ها علماء النفس والتربية النواة األولى لتكوين شخصية اإلنسان وتشكيل عاداته واجتاهاته  يعدُّ

وتنمية ميوله وقدراته واستعداداته، وُيعدُّ اللعب في مرحلة الطفولة املبكرة من أكثر أنشطة الطفل 

ممارسة؛ فهو يستغرق معظم ساعات يقظته، وقد يفضله على النوم واألكل، وهناك مجموعة من 

النتائج والتوصيات، منها ما يلي: 

أواًل: النتائج:
- ُتعد سنوات الطفولة املبكرة من أهم فترات عمر اإلنسان وذلك من حيث التعلُّم الذي يتم فيها 

وما يكتسبه الطفل من مواقف تعليمية ومدرسية.

- اللعب هو النشاط األساسي للطفل والذي ميثل املصدر األساسي لالستمتاع، كما ُيستخدم في 

تشخيص املشكالت النفسية لدى األطفال.

- ُيسهم اللعب في مرحلة الطفولة املبكرة على تشكيل وتنمية شخصية الطفل من جميع اجلوانب: 

اجلسمية والنفسية والعقلية واالجتماعية.

- األلعاب هي أقرب أسلوب تعلُّم يحاكي الواقع فالسلوك الصادر من الفرد خالل اللعب يعكس 
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السلوك األكثر احتمااًل بأن يقوم به الفرد في الواقع امليداني.

ي األلعاب العالقات االجتماعية بني أفراد املجموعة، وتزيد وتعزز ثقة الطفل بنفسه، كما  - تقوِّ

تستثير انتباه و األطفال ودافعيَّتهم.

- يعلم اللعب األطفال كيف يصبحون اجتماعيني ويغذي اللعب نوهم املعرفي، كما يسمح اللعب 

الطفل باكتشاف العالم من حوله وفهم بيئته ومعرفه ذاته.

وتكوين  التعلم  لغرض  البيئة  وعناصر  الطفل  بني  تفاعل  أحداث  على  الطفل  اللعب  يساعد   -

االجتماعية  املشاركة  ينمي  باآلخرين  الطفل  اتصال  السلوك، فعن طريق  وإناء  الشخصية 

والتفاعلية معهم واإلحساس مبشاعرهم، كما يساعد الطفل على التنبُّه إلى رأي الناس في 

تصرفاته، فهو يفكر فيما يقولون عنه مبدح أو ذم، ويتحرى ما ُيرضي الناس ليعمله ويبتعد 

ُيزعجهم. ا  عمَّ

- األلعاب مادة تعليمية يتعلم منها الطفل روح املشاركة والتعاون، ويعبر من خاللها عن فرحة 

وأسفه، كما تعزز األلعاب اإللكترونية النمو اإلبداعي عند األطفال.

- تشهد األلعاب اإللكترونية إقبااًل كبيًرا من خالل نظامها التفاعلي والتقنية املتطورة املستخدمة 

كبير والفت  اإللكترونية تضاعف بشكل  األلعاب  اإلقبال على  تنفيذها وصناعتها، حيث  في 

خالل السنوات األخيرة، من خالل زيادة نسبة االشتراكات واحلسابات املستخدمة في هذه 

األلعاب بشكل شهري.

- ُتسهم األلعاب اإللكترونية في تعزيز السلوك العدواني لدى فئٍة من أكثر املراحل خطورًة في 

عمر اإلنسان وهي مرحلة الطفولة املبكرة.

- يعتمد تعامل األطفال مع األلعاب اإللكترونية على بعض املهارات العضلية متمثلة في التآُزر بني 

العني واليد، بعض املهارات العقلية مثل التدريب على حل املشكالت، بعض املهارات االنفعالية 

مثل الثقة بالنفس.

-  هناك مخاطر لأللعاب اإللكترونية على األطفال في مرحلة الطفولة املبكرة من حيث دورها في 

حوادث العنف بأنواعه املختلفة.

األلعاب  ملمارسة  طويلة  ساعات  اجللوس  نتيجة  بالسمنة  لإلصابة  معرضون  األطفال  أن   -

الغازية.  واملشروبات  السريعة  األطعمة  وتناول  اإللكترونية 

- أن اجللوس لساعاٍت طويلٍة أمام الشاشة مرتبط بسلوكيات مستمرة تقلل من النشاط البدني، 
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وتسبب أضراًرا صحية مزمنة ولها آثار سلبية على النواحي التربوية واالجتماعية، وتؤدي 

إلى خفض الذكاء االجتماعي لقلة تواصلهم مع اآلخرين، وانتشار السمنة بسبب قلة النشاط 

البدني.

- من اآلثار السلبية اجلسمية والنفسية األكثر شيوًعا والتي يتعرض لها األطفال نتيجة اإلفراط 

في األلعاب اإللكترونية، العزلة االجتماعية واالنطواء والعنف الذي يظهر على سلوكياتهم في 

املواقف احلياتية واإلجهاد العضلي وضعف البصر وزيادة الوزن. 

-  كذلك من أهم اآلثار السلبية لهذه األلعاب اضطراب النوم والقلق والتوتر واخلوف وتشتُّت 

االنتباه واالكتئاب، واالنفراد بالكمبيوتر، وانعزال الطفل عن األسرة واحلياة، وضعف البصر 

اإلرشاد  سماع  وعدم  الصغار  اإلخوة  وضرب  القسوة  مثل  السلبية  السلوكيات  وظهور 

والتمرد.  والتوجيهات 

-  أن الطفل الذي يعتاد النمط السريع في تكنولوچـيا وألعاب الكمبيوتر، قد يواجه صعوبة في 

االعتياد على احلياة اليومية الطبيعية التي تكون فيها درجة السرعة أقل بكثير مما يعرِّض 

الطفل إلى نط الوحدة والفراغ النفسي.

ثانًيا: التوصيات:
 هناك مجموعة من التوصيات يوصى بها الباحث، وهي كما يلي: 

يجب مشاركة أولياء األمور أطفالهم في شراء األلعاب اإللكترونية وكذلك ممارستها.  -

ضرورة مراقبة األسرة حملتوى األلعاب اإللكترونية اخلاصة بأطفالهم، ومواكبة كل جديد في   -

مجال األلعاب اإللكترونية، مع ضرورة إشراك األطفال في بعض األلعاب الرياضية لتجنب 

اإللكترونية. األلعاب 

املشكالت  حل  وأسلوب  والذكاء  التفكير  ي  تنمِّ التي  األلعاب  على ممارسة  األطفال  تشجيع   -

احلرجة. املواقف  في  التصرف  وكيفية 

العمل على تنظيم وقت اللعب للطفل داخل األسرة على أال يتجاوز الساعة الواحدة في اليوم   -

اإللكترونية. األلعاب  وخاصة 

مساعدة األطفال على التفريق بني عالم الواقع واخليال، وإدراك ذلك الفرق وتعليمهم بأن عالم   -

األلعاب واألفالم العنيفة ال ميثل عالم الواقع.
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مصاحبة األطفال في استعماالتهم لأللعاب اإللكترونية واإلنترنت، وتوجيه ما يلزم في تعامالتهم   -

معها إلى الترفية املفيد الهادف واملثمر.

حتديد مدة وفترة زمنية محددة الستخدام األطفال لأللعاب اإللكترونية واإلنترنت.  -

وإمدادهم  يلعبونه  أو  يشاهدونه،  فيما  مستمرة  بصفة  واملناقشة  احلوار  أسلوب  استخدام   -

باللعب  يقومون  أو  يشاهدونه،  فيما  بإيجابية  يتعاملون  جتعلهم  التي  واملعلومات  باملعارف 

خالله. من  والترفيه 

ضرورة التأكيد على أهمية اللعب في الغرف الصفية اخلاصة باألطفال في مرحلة الطفولة   -

املبكرة.

-  يجب إعطاء للطفل الفرصة ليكون إيجابًيا في عملية التعلم حيث يستطيع من خالل اللعب 

للعب. حاجته  وإشباع  رغباته  حتقيق 

يجب عند تقدمي األلعاب للطفل أن تتناسب مع مستوى النمو العقلي وأن ُتقدم لهم بالطريقة   -

النمو احلالية. املهيمن على مرحلة  الذاتية ونشاطهم  اليتهم  فعَّ التي تستثير 

-  يجب أن تكون األلعاب آمنًة فال تسبب أذى للطفل عند استخدامه لها.

يجب أن تثير اللعبة خيال الطفل فال تكون جاهزة فيفضل أن يشارك الطفل في إعداد اللعبة   -

أو صنعها أو تركيبها بنفسه.

ضرورة إتاحة فرصة لألطفال ملمارسة األنشطة اجلسمية وإتاحة فرصة للعب اخلارجي في   -

كل يوم، مع ضرورة توافر األدوات التي تساعد على التسلق - واجلري - والقفز... إلخ.

-  يجب على الوالدين ترك فرصة للطفل الختيار اللعبة التي يرغب فيها؛ وما علينا فقط إال تنبيهه 

إلى ما يناسبه حسب عمره.

ضرورة تعليم الطفل أن لكل لعبة قيمة معينة، وعلى الوالدين محاولة إفهامه أن اللعبة هدية   -

ُتقدم في بعض األحيان وليس في كل مناسبة. 

ر للطفل لعبته املفضلة التي تتناسب مع شخصيته وحالته النفسية، فمثاًل إذا  -  يجب أن ُتوفَّ

كان الطفل يشعر بالتوتر والقلق، فيمكن توجيهه نحو لعبة تشبه البالون مصنوعة من املطاط؛ 

مَية  بحيث يقوم بضربها عدة مرات حتى يخف توتره، أما الطفل الذي يعاني امللل؛ فُتعدُّ الدَّ

املتحركة أفضل لعبة له كي يستعيد نشاطه وحيويته.

إصدار  مع ضرورة  لألطفال،  مالَءمتها  ومدى  اإللكترونية،  األلعاب  مراقبة صناعة  ضرورة   -
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. األلعاب  هذه  على  والرقابة  احلماية  وتشريعات  أدوات 

بحيث  العربي،  الطفل  خصائص  مع  تتناسب  إلكترونية  ألعاب  وإنتاج  تصميم  على  العمل   -

تتوافق مع احتياجاته ورغباته وتطلعاته؛ وكذلك تتناسب مع القَيم واملبادئ في البيئة اإلسالمية 

والعربية.
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عروض وتقارير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقرير  حالة أطفال العالم لعام 2021
" تعزيز الصحة النفسية لألطفال وحمايتها ورعايتها"

عرض: د. خالد صالح حنفي محمود
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تقرير  حالة أطفال العالم لعام 2021
" تعزيز الصحة النفسية لألطفال وحمايتها ورعايتها"

عرض: د. خالد صالح حنفي محمود *

حذرت اليونيسف في تقريرها الصادر في 5 أكتوبر 2021 بعنوان: "حالة 

ورعايتها"  وحمايتها  لألطفال  النفسية  الصحة  تعزيز   :2021 العالم  في  األطفال 

 - كوڤـيد  بتأثير  يشعرون  قد  والشباب  األطفال  أن  من  نيويورك،  في  والصادر 

19 على صحتهم النفسية ورفاههم لسنوات عديدة قادمة. فوفًقا ألحدث البيانات 

املتاحة، على مستوى العالم، تأثر طفل واحد على األقل من كل 7 أطفال بشكل 

مباشر بعمليات اإلغالق، في حني عانى أكثر من 1.6 مليار طفل من فقدان التعليم 

الشيء. بعض 

* أستاذ أصول التربية املساعد - كلية التربية - جامعة اإلسكندرية - مصر.
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إن تعطيل روتني احلياة اليومي املعتاد والتعليم والترفيه؛ وكذلك القلق حول دخل األسرة 

وصحتها، يجعل الكثير من الشباب يشعرون باخلوف، والغضب، والقلق على مستقبلهم. فعلى 

سبيل املثال عانى األطفال في لبنان من تأثير كوڤـيد -19 إضافًة لآلثار املترتبة على األزمات 

األخرى، مبا في ذلك االنهيار االقتصادي وانفجار مرفأ بيروت.

الفصل السادس: إطار العمل، ويتناول هذا الفصل ُمتطلَّبات احلفاظ على الصحة العقلية 
للطفل عاملًيا، وضرورة التواصل، وتنسيق اجلهود، والقيام باخلطوات املطلوبة. 

ر أن أكثر من 1 من كل 7 يافعني من الفئة العمرية     ووفًقا ألحدث التقديرات املتوافرة، ُيقدَّ

 46٫000 تقريبا  وُيتوفَّى  تشخيصه.  مت  نفسي  باضطراب  مصابون  العالم  في  سنة   19 - 10

اء االنتحار سنوًيا، وهو يشكل واحًدا من أكبر خمسة أسباب للوفاة  يافع ويافعة في العالم جرَّ

ة فجوات واسعة ومستمرة بني االحتياجات  في صفوف هذه الفئة العمرية. وفي الوقت نفسه، ثمَّ

والتمويل في مجال الصحة النفسية. وقد وجد التقرير أن قرابة 2 باملئة من امليزانيات احلكومية 

الصحية في العالم ُيخصص لإلنفاق على الصحة النفسية.

األطفال  على  النفسية  الصحة  أزمة  مدى خطورة  عن   19  - كوڤـيد  جائحة  كشفت  فقد   

الت الصحة النفسية والدعم النفسي في قطاعات  والشباب األكثر تهميًشا، وأن علينا إدماج تدخُّ

بة لألطفال  الصحة والتعليم واحلماية االجتماعية، لتلبية احتياجات الصحة النفسية املتنوعة واملُركَّ

ة الضغوط النفسية والصحية الواقعة عليهم. واليافعني؛ للتخفيف من حدَّ

اليونيسف حول الصحة النفسية لألطفال واليافعني  ها  ُتعدُّ التقرير أكبر دراسة  وُيعدُّ هذا 

ل األطفال واليافعني للظروف  ومقدمي الرعاية في القرن احلادي والعشرين، وحتليل مستوى حتمُّ

النفسية في ظل غياب أي  الراهنة املترتبة على جائحة كوڤـيد -19، واألعباء املتعلقة بالصحة 

استثمارات كبيرة ملعاجلتها. ويقع التقرير في عدد )259( صفحة، وقد صدر عن منظمة اليونيسف 

بنيويورك في أكتوبر 2021، ويتكون من مقدمة، وستة فصول وذلك على النحو اآلتي:

- مقدمة للكتاب: وتتناول تأثير القيادة في الصحة العقلية، ويتناول أهمية وجود إدارة 
ملواجهة مشكالت الصحة العقلية للطفل في ظل تأثيرات جائحة كورونا، وما أدت إليه من ضغوط 

وصدمات لألطفال واملراهقني أثَّرت سلبا على صحتهم النفسية والعقلية.

وأبرز  وخصائصها،  العقلية،  الصحة  طبيعة  ويتناول  العقلية،  الصحة  األول:  الفصل    -
عليها.  للحفاظ  املطلوبة  والتكلفة  بها،  املرتبطة  واألرقام  اإلحصاءات 
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التي  واألزمات  والضغوط  الطفل،  منوَّ  الفصل  هذا  ويتناول  األساس،  الثاني:  الفصل    -
منها. والوقاية  واملخاطر  لها،  يتعرض 

في  تفيد  التي  العوامل  الفصل  هذا  ويتناول  منها،  والوقاية  املخاطر  الثالث:  الفصل    -
العقلية.  الطفل  بصحة  األذى  إحلاق  تؤدي  قد  التي  والعوامل  املواجهة، 

-   الفصل الرابع: العالم من منظوٍر واسع، وعرض ألبرز املشكالت احلالية التي تؤثر على 
صحة الطفل، وهي: الفقر، التمييز، األزمات اإلنسانية، وباء كورونا، وتأثيرات التكنولوچـيا 

الرقمية على صحة الطفل، وكيفية التأقلم معها. 

-   الفصل اخلامس: ما الذي يتوجب عمله، ويتناول هذا الفصل اجلهود واملبادرات العاملية 
احلالية، والبيانات واألرقام الراهنة وحتليلها. 

الصحة النفسية لألطفال أثناء جائحة كوفـيد -19
لقد تسبَّبِت اجلائحة بضرر كبير، فوقًفا لنتائج مبكرة من استقصاء عاملي أجرته اليونيسف 

ومعهد »غالوب« الدولي شمل أطفااًل وراشدين في 21 بلًدا - ويرد استعراض لهذا االستقصاء 

في تقرير حالة أطفال العالم لعام 2021 - أفاد ما معدله 1 من كل 5 يافعني من الفئة العمرية    

لديهم  بأنهم عادًة ما يشعرون باالكتئاب أو أن  15 - 24 سنة ممن شاركوا في االستقصاء، 

اهتماما قلياًل بالقيام بأنشطة.

وإذ توشك جائحة كوڤـيد -19 على دخول سنتها الثالثة، تستمر وطأتها الثقيلة على الصحة 

والعافية النفسيتني لألطفال واليافعني. فوفًقا ألحدث البيانات املتوافرة من اليونيسف، تأثَّر ما ال 

يقلُّ عن 1 من كل 7 أطفال في العالم تأثًرا مباشًرا باإلغالقات العامة، فيما عانى أكثر من 1.6 

بليون طفل من قدٍر ما من خسارة التعليم. وأدى تعطيل الروتني اليومي والتعليم والترفيه، إلى 

جانب االنشغال بشأن دخل األسرة وصحتها، إلى دفع العديد من اليافعني إلى الشعور باخلوف 

والغضب وإلى االنشغال بشأن مستقبلهم. فمثاًل، تناول تقرير حالة أطفال العالم استقصاًء جرى 

عبر شبكة اإلنترنت في الصني في بدايات عام 2020، وهو يشير إلى أن قرابة ثلث املجيبني أفادوا 

بأنهم يشعرون باخلوف أو القلق.

الكلفة على املجتمع
من املمكن أن تؤدي االضطرابات النفسية التي يتم تشخيصها إلى أضرار كبيرة على صحة 
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األطفال واليافعني وتعليمهم والنتائج التي يحققونها في احلياة وقدرتهم على كسب الدخل، ومن 

د، واالضطراب الثنائي  بني هذه االضطرابات نقص االنتباه وفرط النشاط، والقلق، وطيف التوحُّ

القطب، واضطرابات السلوك، واالكتئاب، واضطرابات األكل، واإلعاقات الذهنية، والفصام.

التأثير على حياة األطفال، فقد وجد حتليل جديد أجرته كلية  يتعذر حساب حجم  وبينما 

لندن لالقتصاد والعلوم السياسية ويستشهد به التقرير، بأن املساهمة املهدورة في االقتصادات 

ر بـ 390  والناجمة عن االضطرابات النفسية التي تؤدي إلى اإلعاقة أو الوفاة بني اليافعني ُتقدَّ

بليون دوالر سنوًيا. ولذلك لم يكن غريًبا ما أعلنته اليونيسف عن "العمل مع احلكومات، ومنها 

احلكومة األردنية والشركاء؛ لضمان خلق بيئة آمنة ومالئمة في املدارس والبيوت وفي املجتمعات 

التي  املشاكل  على  التغلب  من  نهم  ُتكِّ مهاراٍت  والشباب  واليافعني  األطفال  وإكساب  أيًضا، 

تواجههم وتؤثر على الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي."

عوامل الحماية
يشير التقرير إلى أن مزيًجا من العوامل املتصلة بالـچـينات واخلبرات والبيئة، تعمل منذ 

األيام املبكرة في احلياة على تشكيل الصحة النفسية لألطفال وتؤثر عليها على امتداد حياتهم، 

ومن بني هذه العوامل التنشئة، والتعليم املدرسي، ونوعية العالقات، والتعُرّض للعنف أو اإلساءات، 

والتمييز، والفقر، واألزمات اإلنسانية، والطوارئ الصحية من َقبيل كوڤـيد -19.

وبينما ميكن لعوامل احلماية مثل وجود مقدمي الرعاية امُلبِّني، والبيئات املدرسية اآلمنة، 

والعالقات اإليجابية مع األقران، أن تساعد على احلدِّ من خطر حدوث االضطرابات النفسية، 

ر التقرير من عوائق كبيرة، مبا فيها الوصم ونقص التمويل، تنع العديد من األطفال من  فقد حذَّ

التمتُّع بصحة نفسية إيجابية أو احلصول على ما يحتاجونه من دعم.

ما الذي نستفيده من هذا التقرير يف عاملنا العربي؟
إلى  يلفت االنتباه  الذي  ناقوس اخلطر،  2021 مبثابة  اليونيسف حالة األطفال  تقرير  ُيعدُّ 

الـڤـيروس،  اكتشاف  لـڤـيروس كورونا خصوًصا وقد مضى ثالث سنوات على  النفسية  اآلثار 

راته املختلفة، مع ما يسببه الـڤـيروس  والتوقعات باستمرار العالم في مواجهته، ومواجهة ُمتحوِّ

من ازدياد القلق والذعر بني فئات البشر، وما أدت إليه إجراءات غلق املؤسسات التعليمية، وأماكن 

الترفيه، وغلق احلدود، وتقييد السفر، والتنقل؛ كل ذلك أدى إلى تغيير منط حياة البشر، وتغيُّر 
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منط روتني حياتهم؛ كل ذلك أدى إلى ازدياد التأثيرات السلبية لوباء كورونا؛ حتى إن التقارير 

عيادات  على  املترددين  أعداد  وازدياد  والطالق،  اأُلَسري،  العنف  ازدياد حاالت  ترصد  العاملية 

األطباء النفسيني، وانتشار أمراض االكتئاب، كما بدأ البعض ُيصابون بالَهَوس؛ وكل ذلك أثَّر 

املنطقة  إلى ذلك ما تعيشه بعض دول  بصورة سلبية على األطفال عاملًيا وعربًيا. وإذا أضفنا 

وما  والبطالة،  الفقر  معدالت  ارتفاع  من  أخرى  دول  تعانيه  وما  واحلرب،  الصراع  حاالت  من 

ب األطفال من التعليم، وانتشار ظاهرة أطفال  يترتب عليها من مشكالت كِعَمالة األطفال، وتسرُّ

الشوارع، وما يتعرض له األطفال من جتنيد في تلك الصراعات واحلروب؛ كل ذلك ميثل مشكلة 

املنظمات  واإلفادة من جهود  اآلثار،  تلك  ملواجهة  بذل كل جهد  كبرى تستوجب من احلكومات 

العاملية.  والدراسات  الدولية، 

يدعو تقرير حالة أطفال العالم لعام 2021 احلكومات والشركاء من القطاعني: العام واخلاص، 

إلى االلتزام بتعزيز الصحة النفسية جلميع األطفال واليافعني ومقدمي الرعاية، وأن يتواصلوا 

ويتصرفوا بشأنها، وإلى حماية املتاجني للمساعدة، ورعاية األكثر هشاشًة بينهم، مبا في ذلك:

االستثمار العاجل في الصحة النفسية لألطفال واليافعني في جميع القطاعات، وليس   -

والتعزيز  الوقاية  مجاالت  في  بأكمله  املجتمع  على  القائم  النهج  لدعم  الصحة؛  قطاع  في  فقط 

والرعاية.

إدماج وتوسيع برامج العالج النفسي والتدخل على امتداد قطاعات الصحة والتعليم   -

ع الرعاية احلانية واملستجيبة،  واحلماية االجتماعية، مبا في ذلك برامج تنشئة األطفال التي تشجِّ

ودعم الصحة النفسية للوالدين ومقدمي الرعاية؛ وضمان أن املدارس تدعم الصحة النفسية من 

خالل اخلدمات اجليدة والعالقات اإليجابية.

اإلفادة من وسائل اإلعالم في كسر الصمت امليط باالضطرابات النفسية، من خالل   -

أفضل  فهٍم  وتعزيز  والعقلية،  النفسية  األمراض  مع  التعامل  بكيفية  واجلهل  للَوْصم،  ي  التصدِّ

واليافعني. األطفال  جتارب  مع  ية  بجدِّ والتعامل  النفسية  للصحة 
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سياسات وقواعد النشر

مجلــة الطفولــة والتنميــة.. مجلــة علميــة، متخصصــة، فصليــة، ُمحكمــة، ُتعنــى بشــئون الطفولة 

والتنميــة فــي الوطــن العربي.

سياسات النشر :
تنشــر املجلــة األعمــال العلميــة ذات الصلــة بالطفولــة والتنميــة، والتــي لــم يســبق نشــرها أو  •

تقييمهــا فــي جهــة أخــرى.

ُتعبــر األعمــال التــي تنشــرها املجلــة عــن آراء كاتبيهــا.. وال تعبــر بالضــرورة عــن رأي  •

املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة.

ُتعــرض البحــوث والدراســات املقدمــة علــى اثنــن مــن احملكمــن، يكــون رأيهمــا ملزًمــا، وفــي  •

حالــة اختــاف الــرأي يعــرض البحــث أو الدراســة علــى ُمحكــم ثالــث، يكــون رأيــه قاطعــًا.

 يســدد الباحــث مائــة  دوالر أمريكــي أو مــا يعادلهــا باجلنيــه املصــري. عــن األبحــاث  •

املرســلة للتحكيــم والنشــر.

األعمال العلمية التي تقدم للمجلة وال تنشر.. ال ُتعاد إلى صاحبها. •

ــة املراجــع  • ــث كتاب ــن حي ــي م ــل العلم ــة العم ــداد وكتاب ــي إع ــة ف ــزام باألصــول العلمي االلت

وأســماء الباحثــن واالقتبــاس والهوامــش، ويفضــل وضــع الهوامــش واملراجــع فــي نهايــة 

املوضوعــات.

تكــون أولويــة النشــر لألعمــال املقدمــة حســب أهميــة املوضــوع، وأســلوب عرضــه، وتاريــخ  •

التســلم، وااللتــزام بالتعديــات املطلوبــة.

قواعد النشر :
أن ُترســل األعمــال العلميــة بالبريــد اإللكترونــي اخلــاص باملجلــة info@arabccd.org، وإذا  •

لــم يتيســر ذلــك: ترســل األعمــال العلميــة مــن نســختن ومطبوعــة علــى جهــاز الكمبيوتــر.



210
مجلة الطفولة والتنمية -ع 44 / 2022

ُيشــار إلــى جميــع املراجــع - العربيــة واألجنبيــة - ضمــن البحــث باإلشــارة إلــى اســم املؤلف  •

وســنة النشــر، واملوضــوع، ودار النشــر، والطبعــة )إن وجــدت(، واملدينــة، والصفحــات )فــي 

ــة الهوامش(. حال

األعمال املقدمة ينبغي أن تكون مكتوبة بلغة سليمة وبأسلوب واضح. •

يرفــق بالعمــل املرســل للنشــر بيــان يتضمــن اســم الباحــث وجهــة عملــه وأرقــام االتصــال  •

والبريــد اإللكترونــي، وعنوانــه كامــًا، وكذلــك نســخة مــن الســيرة الذاتيــة.

ُيعــدُّ العمــل العلمــي قابــًا للنشــر إذا توافــرت فيــه املعاييــر الســابقة فــي سياســات وقواعــد  •

النشــر، مــع مراعــاة اتبــاع اآلتــي:

الدراسات والبحوث :
أن تقدم في حدود )5000 كلمة، أي ُقراَبة 25 صفحة(. •

أن تخضع لسياسة التحكيم املشار إليها في سياسات النشر. •

ــة  • ــة وصفح ــة العربي ــة باللغ ــى الصفح ــد عل ــة مبلخــص ال يزي ــة مصحوب ــون الدراس أن تك

باإلجنليزيــة.

مقاالت :
أال يزيد عدد كلمات املقال على )4000 كلمة، أي ُقراَبة 20 صفحة(. •

أن تكون املوضوعات حديثة، لم يسبق نشرها. •

تجارب ميدانية : 
ــى  • ــي الضــوء عل ــة 15 صفحــة(؛ لتلق ــة، أي ُقراَب ــى )3000 كلم ــة عل ــد عــرض التجرب أال يزي

ــدة. ــم الفائ ــة، لتعمي ــة عربي ــة أو أهلي ــة حكومي جناحــات جترب

أن تكون العروض لتجارب حديثة ومستمرة. •

عروض الكتب والرسائل الجامعية : 
أال يزيد عدد كلمات العرض على )2000 كلمة، أي ُقراَبة 10 صفحات(. •

أن تكــون الكتــب والرســائل املعروضــة حديثــة، وأال يكــون قــد مضــى علــى إصدارهــا أكثــر  •

مــن ثــاث ســنوات.
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عرض تقارير المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش : 
أال يزيد عدد كلمات العرض على )1600 كلمة، أي ُقراَبة 8 صفحات(. •

أن تكون تلك الفعاليات حديثة، وذات أهمية مبا تعكسه من مردود إيجابي. •

الترجمات :
أال يزيد عدد كلمات املوضوعات املترجمة على )2000 كلمة، أي ُقراَبة 10 صفحات(. •

أهميــة أن تكــون تلــك الترجمــات حديثــة، لــم ميــِض علــى نشــرها للمــرة األولــى أكثــر مــن  •

ثــاث ســنوات، مــع اإلشــارة إلــى املصــدر األصلــي للنــص واســم كاتبــه.

j
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ملف العدد القادم

ثقافة الطفل

يسعد مجلة الطفولة والتنمية تواصلكم بالكتابة يف ملف العدد القادم، 
والذي سيتناول ثقافة الطفل.

الطفولة  واملهتمني مبجال  للقراء  والتنمية  الطفولة  تؤكد مجلة  كما 
العربية، رغبتها يف تزويدها باقتراحاتكم حول موضوعات أخرى مللفات 

التالية. األعداد 
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Clinical monitoring of psychological, health and social risks 
suffered by different groups of Egyptian children in the face 

of the repercussions of the Corona pandemic and strategies to 
address them

Prof. Gamal Shafik Ahmed
Professor of Clinical Psychology - Ain Shams University

This study aimed to employ clinical monitoring to identify the 

psychological, health and social risks suffered by different groups of ordinary 

children, squatter children, children from broken families, street children, 

children with special needs, children with chronic diseases and working 

children.

The study focused on strategies for dealing with these risks faced by 

different groups of children on three levels: first, coping strategies at the level 

of clinical interaction with various cases of children, secondly strategies for 

coping at the family level, and thirdly, coping strategies at the level of the state 

and its concerned agencies. specialized.
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 Theoretical frameworks explaining the use of the Tik Tok 
application and its effects on the child

Prof. Sohair Safwat 

In this technologically advanced century, more software and applications 
have emerged to grab people's attention, in terms of entertainment, education, 
and international as well as governmental issues. Then, a social media program 
called TikTok came out and quickly grabbed the attention of the public, 
especially kids and teens in schools. TikTok uses big data to send videos to 
its users according to their interests and time, every user can post, like and 
comment on the videos. It was also confirmed that TikTok has become an 
online marketing platform with the advent of the live broadcast function. In 
other words, this software also plays a vital role in people's daily lives. In 
light of this phenomenon, this paper aimed to explain this program through 
theoretical frameworks, and to research its effects on the child.
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