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قواعد النشر في مجلة الطفولة العربية
إن مجلة الطفولة العربية مجلة علمية محكمة يف أبحاثها امليدانية ،وتعتمد يف حتكيم بحوثها
على محكمني اثنني من األساتذة املختصني على نحو سري ،ويف حال تباين آراء احملكمني يحال
البحث إلى محكم ثالث ،وتقدم للقارئ املهتم مبجال الطفولة غرف ًا معرفي ًا لكل ما يخص الطفولة
من دراسات وبحوث وقراءات عامة يستفيد منها املختصون واملهتمون وتقبل للنشر باللغتني العربية
واإلجنليزية املواد اآلتية:
*

1.1األبحاث امليدانية والتجريبية.
2.2األبحاث والدراسات العلمية النظرية.
3.3عرض أو مراجعة الكتب اجلديدة.
4.4التقارير العلمية عن املؤمترات املعنية بدراسات الطفولة.
5.5املقاالت العامة املتخصصة.

قواعد عامة:
يشترط فيما يقدم للنشر يف املجلة من دراسات ميدانية أو نظرية أو تقارير ما يلي:

6.6اجلودة يف الفكرة واألسلوب واملنهج ،والتوثيق العلمي .واخللو من األخطاء اللغوية والنحوية.
7.7التعهد من الكاتب أن بحثه لم يسبق له أن نشر وأنه لن ينشره يف أية مجلة أو كتاب قبل أن يبلغ
برد املجلة وحكمها.
8.8أن تكون اإلسهامات مطبوعة مبعالج الكلمات  Winwordعلى أال تزيد عدد صفحاتها عن ()32
صفحة حجم 8000( A4كلمة).
9.9تنظيم طباعة البحث على أساس كتابة العناوين الرئيسية وسط السطر والعناوين الفرعية يف
اجلانب اليمني يف سطر مستقل (بنط غامق) والعناوين الثانوية يف بداية الفقرة.
1010إرسال البحث إلكتروني ًا وملخصني له أحدهما باللغة العربية واآلخر باللغة اإلجنليزية باإلضافة
إلى السيرة الذاتية املختصرة للباحث عند إرسال البحث ألول مرة على البريد اإللكتروني:
info@jac-kw.org

قواعد خاصة :
 -تلتزم املجلة بتقصي متتع املخطوطة بالنزاهة ،عن طريق اعتماد إجراءات واضحة. -تعلن املجلة ما إذا كانت تنشر على أساس اكتساب حقوق النشر من املؤلفني ،أو تعتمد سياسةالوصول احلر وتعلن عن نوعية الوصول وشروطه.
 -تلتزم هيئة التحرير بتطبيق جميع القواعد املعلنة للقراء والكتاب حول حقوق النشر ،وللمجلةحق امللكية الفكرية يف املواد املنشورة ،وال مانع من نشرها بعد أخذ موافقة خطية من املجلة.

ً
أوال -املنهجية:
-

تكون األسئلة البحثية أسئلة أكادميية فكرية تشتق منطقي ًا من اإلطار النظري ومراجعة األدبيات،ومصوبة نحو نقاط غامضة حتتاج إلى جالء.
تكون طريقة البحث مناسبة للموضوع املبحوث.تتمتع طريقة البحث بالشروط العامة للدقة.-تتضمن املخطوطة معلومات وأفكار ًا تشكل إضافة يف ميدانها ،أو يف مقاربة املشكلة املطروحة.

* تقدم املجلة مكافأة مالية رمزية ( 500دوالر أمريكي) تشجيعاً لألبحاث امليدانية والتجريبية.
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(أ) يف البحوث الكمية:
 -تكون الفرضيات بصورة أجوبة أولية على األسئلة املطروحة ،تشتق منطقي ًا من مراجعة األدبياتومعطيات السياق.
 -تكون العينات مصوغة وممثلة واألداة املستخدمة صادقة وثابتة ،وطريقة عرض البيانات مضبوطة. -يتسق املوضوع املبحوث كما هو مطروح يف العنوان ويف مراجعة األدبيات ،مع جمع معلوماتوحتليلها ،ويتجنب االنزالق من املوضوع إلى "وجهة نظر اجلمهور فيه".

(ب) يف البحوث النوعية:
-

تتمتع "املادة" املدروسة (وثائق ،نصوص ،مشاهدات ،أقوال األشخاص الذين جترى معهم مقابالت)باملصداقية والداللة ،ويكون اختيارها مسوغ ًا.
تكون املقاربة واضحة التحديد ،أكانت تقوم على جمع البيانات (أثنوجرافية ،حتليل محتوى،دراسة حالة ،مشاهدة...إلخ) .أو تقوم على التأسيس النظري (مبا يف ذلك النظرية املجذرة
.)grounded theory
يحدد الباحث خلفيته واجتاهاته مبا يساعد على فهم اختياره للموضوع وطريقة البحث وتفسيرهللنتائج.
-تتمتع املعاجلة باملنطق وقوة االستدالل.

(ج) يف البحوث املختلطة:
- -تتمتع املخطوطة بالشروط املطلوبة يف النوعني الكمي والكيفي.

ثاني ًا  -األبحاث امليدانية والتجريبية:

1.1كتابة عنوان البحث واسم الباحث ولقبه العلمي واجلهة التي يعمل لديها على الصفحة األولى.
2.2استيفاء البحث ملتطلبات البحوث امليدانية والتجريبية مبا يتضمنه من مقدمة واإلطار النظري
والدراسات السابقة ومشكلة البحث وأهدافه وفروضه وتعريف مصطلحاته.
3.3يراعي الباحث توضيح أسلوب اختيار العينة ،وأدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية وخطوات
إجراء الدراسة.
4.4يقوم الباحث بعرض النتائج بوضوح مستعين ًا باجلداول اإلحصائية أو الرسومات البيانية متى
كانت هناك حاجة لذلك.
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قواعد النشر يف مجلة الطفولة العربية
قواعد النشر في مجلة الطفولة العربية

قواعد التوثيق:
ً
التوثيق:امليدانية والتجريبية:
قواعداألبحاث
أوال -

 1ـ عن ــد اإلش ــارة إل ــى املراج ــع في املنت يذكر االس ــم األخير (فق ــط) للمؤلف أو الباحث وس ــنة
النش ــر بني قوس ــني مثل (القوصي )1985 ،أو ( ،)Gardner, 1981وإذا كان عدد الباحثني
(من اثنني إلى خمس ــة) تذكر أس ــماء الباحثني جميعهم للمرة األولى مثل (أبو عالم ،العمر،
العربيةـر االسم األخير للباحــث
املرجــع يذكـ
االستعانة بنفس
قواعدوإذا
الصراف ،الشيخ،)1999 ،
الطفولة
تكررتفي مجلة
النشر
األول وآخــرون مثــل (أبو عالم ،وآخرون )1999 ،أو ( )Gardner et al., 1981وإذا كان عدد
قواعد
التوثيق:س ــتة فأكثر يذكر االس ــم األخير للباحث األول وآخرون مثل (الدمرداش ،وآخرون،
الباحثني
1965
)1999
«قوسني
املقتبس بني
ـط)النص
يوضع
االقتباس
،)Skinner,
ـنة
الباحث وس ـ
للمؤلف أو
األخير (فق ـ
وعندس ــم
يذكر اال
al.,ج ـetـع في املنت
ـى املرا
اإلشأوـ (ـارة إل ـ
 1ـ عن ــد
:1990
( 1981أبو عالم،
منها مثل:
(القوصي،املقتبس
مثلالصفحات
وتذكرـنيأرقام
صغيرين»،
 )1985أو (
بني قوس ـ
النش ــر
.)43عدد الباحثني
وإذا كان
،)Gardner,
منت
عالم،في
(أبوإليها
مثلش ــير
التي أ
املراجع
الباحثنيفيه ــا
البحث يذكر
نهاية
ـة) ــي
املراجع ف
اثننيم ــة
(منـود قائ
 2ـ وج ـ
العمر،
األولى
جميعللمرة
جميعهم
س ــماء
تذكر أ
إلى خمس ـ
الباحث
للمؤلف
األخير
حسب
مسلسل ـ
ترقيم
وإذا دون
أبجدي ًا ـ
ترتيب ًا
الصراف،وترتب
البحث
األخيرأوللباحــث
االسم
االسميذكــر
املرجــع
بنفس
االستعانة
تكررت
،)1999
الشيخ،
النحو
بيانات كل
بعده ــا
عالم،ثم املراجع
(أبوأوال
العربية
املراج ـ
وتأت ـ
وتذكر et
al., 1981
األجنبيةأو (
وآخرون)1999 ،
ـرونـعمثــل
األولـيوآخـ
علىكان عدد
مرجعوإذا
)Gardner
اآلتي:
الباحثني س ــتة فأكثر يذكر االس ــم األخير للباحث األول وآخرون مثل (الدمرداش ،وآخرون،
املرجعetكتاب ًا:
عندما( يكون
أـ
al., 1965
 )1999أو
 ،)Skinner,وعند االقتباس يوضع النص املقتبس بني «قوسني
البلد :اسم الناشر،
املجلد) اس ــم
الكتاب
الصفحاتعنوان
أرقامـنة النش ــر)
املؤلف (س ـ
اس ـ
.)43 :1990
(الطبعة(أبوأو عالم،
منها مثل:
املقتبس
صغيرين»،ـم وتذكر
والتربوية
النفسية
اإلحصائية في
أحمد
مراد،
إليها في منت
العلومأش ــير
املراجع التي
األساليبـا جميع
( .)2001يذكر فيه ـ
نهاية البحث
صالح ــي
املراجع ف
مثال:م ــة
 2ـ وج ــود قائ
املصرية.
األجنلو
واالجتماعية،
ترتيب ًا أبجدي ً
مسلسل ـ حسب االسم األخير للمؤلف أو الباحث
ترقيم
القاهرة:ا ـ دون
البحث وترتب
ً
مجلة:
ثم في
بحثا
يكون
ب
األجنبية بعده ــا وتذكر بيانات كل مرجع على النحو
املراجع
املرجعأوال
العربية
عندماج ــع
وتأ ـت ــي املرا
اآلتي:اسم الباحث (سنة النشر) عنوان البحث ،اسم املجلة ،املجلد ،الصفحات :مثل :قطامي،
التفكير للطفل اخلليج ــي ،مجلة الطفولة العربية 87 ،12 ،ـ
تعليم
(.)2002
أ ـ نايف ــة
كتاب ًا:
املرجع
عندما يكون
.114املؤلف (س ــنة النش ــر) عنوان الكتاب (الطبعة أو املجلد) اس ــم البلد :اسم الناشر،
اس ــم
ً
بحثا في كتاب:
املرجع
جـ
والتربوية
النفسية
فإنه العلوم
اإلحصائية في
األساليب
املرجعأحمد
يكونصالح
عندمامراد،
ج .مثال:
يشير الباحث
يفضل أن
اإلجنليزية)،
((.)2001باللغة
بحث ُا أجنبي ًا
يكون
عندما
البلد:
التالي:عنوان الكتاب ،اسم
املوقعالكتاب،
إلىمعد
بالرجوعاسم
الباحث،
عنوان
النشر)
واالجتماعية(،سنة
الباحث
املصرية.
األجنلو
القاهرة:
 ، www.doi.orgوأن
وذلك
بالبحث،
اخلاص
اسمD.O.I
إلى
البحث.
يشغلها
التي
الصفحات
الناشر،
ً
مجلة:
في
ا
بحث
املرجع
يكون
عندما
ب ـ تكون صورة البحث بعد التوثيق علي نحو املثال التالي:
التسلسل
حسب
Theعلى
مرقمة
ووضعها
البحث
متسلسلة في
بأرقام
الهوامش
إلى
قطامي،
مثل:
الصفحات:
املجلد،
املجلة،
منت اسم
البحث،
عنوان
النشر)
(سنة
wordالباحث3ـ اإلشارةاسم
Lubis, R.
(2018).
progress
of student
reading
comprehension
through
ممكن،
العربية،قدر
 books.ــى
الطفولة أقص
Advancesإلى
الهوامش
Languageص ـ
اخت
للطفلع ــاة
مرا
Literacyمع
تعليموردت بها
(.)2002الت ــي
9(1),ح ــة
48-52.الصف
ف ــي أس ـ
picture
and
Studies,
lessـ
87 ،12
ـيin،ـارمجلة
جـ
اخللي
التفكير
ـفلـة
نايف ـ
باملصادر
املعلوم ــات اخلاصة مبص ــدر الهوامش في نهاية البحث قبل اجل ــزء اخلاص
https://doi.org/10.7575/aiac.alls.v.9n.1p.48
وتذك ــر.114
واملراجع.
عندما يكون املرجع بحث ًا في كتاب:
جح.ـ
املراجع.
قائمة
النشر)بعد
(سنةالبحث
الباحثنهاية
املالحق في
اسم معد الكتاب ،عنوان الكتاب ،اسم البلد:
الباحث،
عنوان
 4ـ وضع اسم

الناشر ،الصفحات التي يشغلها البحث.
ثاني ًا ــ الدراسات واملقاالت
النظرية :في منت البحث ووضعها مرقمة على حسب التسلسل
العلميةمتسلسلة
الهوامش بأرقام
3ـ اإلشارة إلى
أن
األولية
املراجعة
ـن
ـ
م
ـت
ـ
س
مل
إذا
ـر
ـ
ش
للن
النظرية
واملقاالت
ـات
ـ
س
الدرا
التحرير
هيئة
جتـيي ـأـزس ــفل الصفح ــة الت ــي وردت بها مع مراع ــاة اختص ــار الهوامش إلى أقص ــى قدر ممكن،
فـ
وأهداف
املقدمة
يتضمن
واضح
فكري
مبنهج
الطفولة
قضايا
من
قضية
تعالج
املقالة
أو
الدراسة
وتذك ــر املعلوم ــات اخلاصة مبص ــدر الهوامش في نهاية البحث قبل اجل ــزء اخلاص باملصادر
ومناقش ــة القضية ورؤية الكاتب فيها ،هذا باإلضافة إلى التزامه باألصول العلمية في
الدراس ــة
واملراجع.
املراجع.قواعد التوثيق.
قائمةوردت في
بعد التي
الهوامش
وتوثيق
الكتابة
وكتابةالبحث
املراجعنهاية
املالحق في
وضع
4ـ
ثاني ًا ــ الدراسات واملقاالت العلمية النظرية:

4

3

جتي ــز هيئة التحرير الدراس ــات واملقاالت النظرية للنش ــر إذا ملس ــت م ــن املراجعة األولية أن
الدراسة أو املقالة تعالج قضية من قضايا الطفولة مبنهج فكري واضح يتضمن املقدمة وأهداف

ج ـ عندما يكون املرجع بحث ًا في كتاب:
اسم الباحث (سنة النشر) عنوان الباحث ،اسم معد الكتاب ،عنوان الكتاب ،اسم البلد:
الناشر ،الصفحات التي يشغلها البحث.
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اإلشارة إلى الهوامش بأرقام متسلسلة في منت البحث ووضعها مرقمة على حسب التسلسل
3ـ
ف ــي أس ــفل الصفح ــة الت ــي وردت بها مع مراع ــاة اختص ــار الهوامش إلى أقص ــى قدر ممكن،
الطفولة
ـدر في
النشر
العربيةاجل ــزء اخلاص باملصادر
البحث قبل
مجلةفي نهاية
الهوامش
قواعدمبص ـ
وتذك ــر املعلوم ــات اخلاصة
واملراجع.
ومراجعتها :قائمة املراجع.
اجلديدةالبحث بعد
الكتبفي نهاية
املالحق
ثالث ًا ـــوضع
4ـ
عرض
للكتب اجلديدة ونقدها إذا توافرت الشروط اآلتية:
تنشر املجلة مراجعات الباحثني
ثاني ًا ــ الدراسات واملقاالت العلمية النظرية:
تخص أحد
ويعالجـاتقضية
حديث
الطفولة.م ــن املراجعة األولية أن
مجاالت إذا ملس ــت
النظرية للنش ــر
واملقاالت
النشر،الدراس ـ
التحرير
الكتابهيئة
 1ـ جتي ــز
وسلبياته.
يطرحها
األفكار
قضايا وأهم
منالكتاب
حملتويات
استعراض
2ـ
وأهداف
وإيجابياتهاملقدمة
واضح يتضمن
التيفكري
مبنهج
الطفولة
املراجع قضية
املقالة تعالج
الدراسة أو
في
التزامهـوانباألصول
باإلضافة إلى
الكاتب فيها،
ورؤية
القضية
ومناقش ــة
الدراس ـ
العلميةالتي
الكتاب والبلد
املؤلف وعن ـ
هذاعلى اس ــم
املراجعة
من تقرير
األولى
الصفح ــة
حتـةت ــوي
3ـ
قواعد النشر في مجلة الطفولة العربية
التوثيق.
صفحاتقواعد
وعددوردت في
النشر،التي
الهوامش
املراجع
الكتابة
ويكتب في أسفل الصفحة اسم
الكتاب،
وكتابةوسنة
الناشر،
وتوثيقواسم
نشر فيها
الطفولة العربية
مجلة
النشر
قواعد
لديها.
التيفييعمل
واجلهة
ا ُملراجع ودرجته العلمية
اجلديدة
ومراجعتها :وال يزيد على ثمان صفحات من حجم .A4
بأسلوب جيد
الكتباملراجعة
عرضتقرير
ثالث ًا ـــكتاب
4ـ
3
للكتب اجلديدة ونقدها إذا توافرت الشروط اآلتية:
اجلديدةالباحثني
مراجعات
املجلة
ثالث ًا ـــتنشر
ومراجعتها:
الكتب
عرض
أحدبقضايا الطفولة:
املعنية
واملؤمترات
الندوات
العلمية عن
التقارير
رابع ًا ـــ
تخص
الباحثنيقضية
النشر ،ويعالج
حديث
الكتاب
الطفولة .الشروط اآلتية:
مجاالتإذا توافرت
اجلديدة ونقدها
للكتب
مراجعات
املجلة
 1ـ تنشر
وسلبياته.مجال
الدراس ــية في
واحللقات
التيـدوات
وأهماملؤمترات والن ـ
الكتاب عن
العلمي ــة
املراجعالتقارير
استعراضاملجل ــة
تنش ــر
وإيجابياته
يطرحها
حملتويات
الطفولة.
األفكارمجاالت
قضية تخص أحد
ويعالج
حديث النشر،
 21ــ الكتاب
الطفول ــة وقضاياه ــا الت ــي تعقد في الكوي ــت أو البالد العربي ــة أو غير العربية بش ــرط أن يغطي
وسلبياته .التي
الكتاب والبلد
يطرحهاوعن ــوان
التيـم املؤلف
املراجعة على اس ـ
من
املراجعـة األولى
 32ــ حتت ــوي الصفح ـ
تقريرأووأهم
الكتاب
حملتويات
املقدمة
وإيجابياتهاألبحاث
الدراسية وتصنيف
األفكاراحللقة
الندوة أو
أخبار املؤمتر
استعراضكامل ومنظم
التقرير بشكل
اسم
ـوانأسفل
ويكتبن ـفي
الكتاب،
تقرير وعدد
منالنشر،
وسنة
الناشر،
فيها واسم
نشر
الصفحة التي
الكتاب والبلد
املؤلف وع
صفحاتاس ــم
املراجعة على
األولى
ـة
ـ
ح
الصف
ونتائجهات ــوي
 3ـ حت
وأهم القرارات والتوصيات.
لديها.
يعمل
التي
واجلهة
العلمية
ودرجته
راجع
ا ُمل
اسم
الصفحة
أسفل
في
ويكتب
الكتاب،
صفحات
وعدد
النشر،
وسنة
الناشر،
واسم
فيها
نشر
كم ــا تنش ــر املجلة محاض ــر احلوار في الن ــدوات التي تعقدها أو تش ــارك فيه ــا اجلمعية
لديها.ثمان صفحات من حجم .A4
يزيد على
واجلهةجيد
بأسلوب
املراجعة
راجعتقرير
 4ـ ا ُملكتاب
التيواليعمل
العلمية
ودرجته
قضايا الطفولة امللحة.
ملناقشة
العربية
الطفولة
الكويتية لتقدم
بتكليف من
لعرض
املراجعةمادي ًا
املجلة مقاب ًال
.5ـ متنح
فقط.A4.
املجلةحجم
صفحات من
يتمثمان
الذيعلى
الكتب،يزيد
جيد وال
بأسلوب
كتاب تقرير
4
رابع ًا ـــ التقارير العلمية عن الندوات واملؤمترات املعنية بقضايا الطفولة:

واحللقات الدراس ــية في مجال
بقضاياـدوات
املؤمترات والن ـ
العلمي ــة عن
التقارير
التقاريرـر املجل ــة
رابع ًا ـــ تنش ـ
الطفولة:
واملؤمترات املعنية
الندوات
العلمية عن
يغطي
ـرط أن
الدراش ـ
العربية ب
ـدواتأو غير
العربي ــة
عنـت أو البالد
الكوي ـ
تعقد في
املجه ـل ــاـةالت ــي
وقضايا
في مجال
س ــية
واحللقات
املؤمترات والن ـ
العلمي ــة
التقارير
الطفول ــةتنش ــر
املقدمة
الدراسية
البالداحللقة
الندوة أو
املؤمتر
التقرير ــةبشكل
األبحاثأن يغطي
وتصنيفبش ــرط
غير العربية
العربي ــة أو
الكويأوــت أو
أخبارفي
ومنظم تعقد
كاملــا الت ــي
وقضاياه
الطفول
والتوصيات.
القرارات
وأهم
ونتائجها
التقرير بشكل كامل ومنظم أخبار املؤمتر أو الندوة أو احللقة الدراسية وتصنيف األبحاث املقدمة
والتوصيات.احلوار في الن ــدوات التي تعقدها أو تش ــارك فيه ــا اجلمعية
املجلة محاض ــر
وأهمتنش ــر
ونتائجهاكم ــا
القرارات
امللحة.
ملناقشة
الطفولة
لتقدم
تعقدها أو تش ــارك فيه ــا اجلمعية
الطفولةالتي
قضاياالن ــدوات
احلوار في
العربيةض ــر
املجلة محا
تنش ــر
الكويتيةكم ــا
الكويتية لتقدم الطفولة العربية ملناقشة قضايا الطفولة امللحة.
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د .سعاد الصباح
		
د .حسن اإلبراهيم
أ .د .فايزة اخلرافي
أ .د .محمد الرميحي
د .فهد محمد الراشد
د .عبداللطيف احلمد
السيد /سعد علي الناهض
السيد /محمد علي النقي
د .عادل عيسى اليوسفي
السيد /قتيبة يوسف الغامن

الرئيس
نائب الرئيس

الهيئـــــة اإلستشـاريـــــة
أبوعالم
		
أ .د .رجاء
أحرشاو
		
أ .د .الغالي
العمر
د .عبداهلل عمر 		
مصيقر
د .عبدالرحمن 		
د .بهية 			اجلشي
الرفاعي
األستاذة سعاد 		

معهد الدراسات والبحوث التربوية  -جامعة القاهرة
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -فاس
كلية اآلداب  -جامعة الكويت
مركز البحرين للدراسات والبحوث
عضو مبجلس الشورى  -مملكة البحرين
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هيئــــــة التحريـــــر

اإلبراهيم
		
د .حسن
أ .د .علي عاشور 		اجلعفر
الصراف
		
أ .د .قاسم
أ .د .بدر عمر العمر
أ .د .محمد الرميحي
د .عدنان شهاب الدين
أ .د .فوزية عباس هادي
د .بدر عثمان مال اهلل

رئيس هيئة التحرير
مدير التحرير
نائب مدير التحرير

أعضاء مؤسسون انتقلوا إلى رحمة اهلل تعالى وهم:
د .أنور عبداهلل النوري
أ .د .حامد عمار
أ .د .أسامة اخلولي
أ .د .محمد جواد رضا
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افتتاحية العدد
الطفل عند والدته يعترب صفحة بيضاء يتطبع بطابع املجتمع الذي يعيش فيه ويتأثر بكل
ما ينفذ إىل وجدانه ومشاعره من مؤثرات ثقافية تشكل منظومة القيم التي تتحكم يف سلوكه
وتفكريه ومشاعره ،وأهمية أدب الطفل تربز يف دور ثقافة الطفل يف مسرية التنمية العامة للدولة،
باعتبار أن الطفل هو الثروة الحقيقية لألمة بوسائلها لبلوغ النهوض والرقي ،ولهذا يجب إعطاء
الطفل أولوية يف املرشوع الحضاري التنموي للدولة.
وهنا تأتي رضورة العناية بكل ما يقدم للطفل من ثقافة بألوانها املختلفة ،ملا للطفل من
قيمة كبرية يف بناء ومستقبل األمة وصناعة الغد.
والباحثون يف أدب وثقافة الطفل يهتمون يف إبراز دوره وأثره يف تربية الطفل وتنمية قدراته
االبداعية من خالل عملية التفاعل واستثمار املواهب وتنميتها خالل نمو الطفل وجدانيا ً ومعرفيا ً
ومهارياً.
ولكي ينترش الوعي وترتسخ القناعة بأهمية أدب وثقافة الطفل.جاء ملف العدد الثامن
والسبعني ليشتمل عىل مجموعة من الدراسات التي توضح العمل الثقايف املوجه للطفل.
ففي الدراسة األوىل توضيح ملا يواجهه كاتب مرسح الطفل من صعوبات عند تصديه للكتابة
املرسحية يف ظل متغريات العرص وحاجات الطفل املتالحقة ،وتطرح مجموعة من التساؤالت
التي تحدد تحديات الكتابة املرسحية يف ظل سطوة وسائل االعالم الحديثة.
ويف الدراسة الثانية محاولة للتعرف عيل املواصفات والتجهيزات واملحتويات املتوفرة حاليا ً
يف مكتبة الطفل ،ودور املعلمة يف تفعيلها ،وتقديم مقرتحات تساعد عيل تطويرها كي تؤدي
املكتبة دورها الرتبوي والثقايف يف حياة الطفل.
أما الدراسة الثالثة فتهدف إيل التعرف عيل دور برامج األطفال الفضائية يف تأصيل اللغة
العربية لدى طفل ما قبل املدرسة من حيث اهتمامها بلغة الطفل من خالل القصص التي
تعرضها.
ومن هنا يتضح أن مجلة الطفولة العربية تسعى إىل العناية بكل ما يقدم للطفل العربي من
خالل ألوان الثقافة وأنماطها املتعددة يف أشكالها املختلفة عيل شكل دراسات قام بها باحثون
متخصصون يف دراسات الطفولة وميادين الرتبية والثقافة يف استقصاء علمي شامل يحيط بكل
ما يشكل ثقافة وأدب الطفل ويرسمون من خاللها بوضوح أبعاد املستقبل الذي سيكون األطفال
فيه صناعه ورواده.
والله ويل التوفيق
هيئة التحرير
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على البيئة السعودية"

ضمن سلسلة الدراسات العلمية الموسمية المتخصصة
لمشروع مبارك العبد اهلل المبارك الصباح

اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
سلسلة الدراسات العلمية املوسمية املتخصصة

36
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البحوث والدراسات

إشكاليات كتابة النص املسرحي للطفل واجتاهات ُ
الكتَّ اب نحوها
«دراسة حتليلية وميدانية»

الملخص:

د .أحمد نبيل أحمد
أستاذ الفنون املرسحية املساعد ،كلية الرتبية النوعية ،جامعة عني شمس
جمهورية مرص العربية
ahmednabil_2006@yahoo.com

تكمن أهمية الدراسة يف محاولة رصد إشكاليات الكتابة املرسحية للطفل ،ووضع
إسرتاتيجية تمكن كاتب مرسح الطفل من االستفادة منها عند التصدي للكتابة املرسحية ،إلبداع
نص مرسحي يالمس عقلية األطفال ووجدانهم ،ويحقق أفضل األثر الذي نبتغيه .وقد طرحت
الدراسة عدة تساؤالت منها:
 -ما تحديات الكتابة املرسحية للطفل يف ظل سطوة وسائل اإلعالم الحديثة؟ -ما فنيات البناء الدرامي يف مرسحيات األطفال؟ -ما أهم اإلشكاليات الخاصة بكاتب مرسح الطفل؟ -ما اتجاهات ُكتًّاب مرسح الطفل نحو إشكاليات النص املرسحي؟وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها:
 -جاء توظيف وسائل اإلعالم الحديثة ىف املرسحيات ضعيفاً ،ولم يكن له تأثري عىل مجرياتاألحداث.
 -التزمت معظم املرسحيات بتقنيات البناء الدرامي ،وتنوعت الشخصيات داخل بنيتها،واتسم الحوار بالبساطة والوضوح ،كما تنوع توظيف األغاني داخل املرسحيات ،فجاءت
بسيطة مرتبطة بسياق الفكرة املطروحة ،مؤكدة عىل قيمها.
 -تجاوزت املرسحيات العديد من اإلشكاليات الخاصة بكاتب النص ،فأكدت عىل الجانبالقيمي ،وعززت الجانب املعريف لدى األطفال ،وسعت إىل تنمية قدراتهم العقلية ،وإثارة
خيالهم.
- -أبرزت الدراسة امليدانية اتجاهات ال ُكتَّاب نحو أهم إشكاليات الكتابة املرسحية للطفل.

 تم تسلم البحث يف ديسمرب  2017وأجيز للنرش يف مايو .201810

العدد الثامن والسبعون

إشكاليات كتابة النص املسرحي للطفل واجتاهات الكُ تَّاب نحوها

مجلة الطفولة العربية

Problems of Writing Theatrical Text for Children
and the Writers’ Attitudes towards Them
“An Analytic Field Study”
Ahmad Nabil Ahmad

Assistant professor, Faculty of Specific Education, Ain Shams University
Egypt

Abstract:
Children play- writer faces many difficulties dealing with theatrical writing in terms
of time requirements, and the successive needs of children. The study attempted to pinpoint
some difficulties facing children play-writers while writing their texts, and displaying a
stratigy that enables the children's stage-writer to benefit from it , while dealing with
writing that meet children's mentality and feelings.
Results showed that modern media has no place in childrenis plays. The emphasis
placed on dramatic construction techniques, and the values children hold. The study also
highlighted the writers attitudes towards important problems facing children's playwriters.
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املقدمـة:
ال يمكــن – بــأي حــال مــن األحوال-تجاهــل دور مــرح الطفــل ىف تنشــئة وتثقيــف
األطفــال ،وإدخــال البهجــة واملتعــة عــى نفوســهم ،وذلــك إذا أحســن تقديمــه بالشــكل
املناســب ،حيــث يــؤدي تعــدد أهــداف مــرح الطفــل وغاياتــه إىل وضــع العديــد مــن
التحديــات أمــام كاتــب النــص املرسحــي ،فالكاتــب يجــب أن يــدرك أنه مـ ً
ـرب ىف املقــام األول،
لــذا يجــب أن يطــرح خطابــه املرسحــي قيمــا ً تربويــة وأخالقيــة ،وسياســية ،واجتماعيــة،
وثقافيــة.
ُ
وتعــد الكتابــة املرسحيــة للطفــل مــن أصعــب أشــكال الفنــون األدبيــة ،ويرجــع
ذلــك ألســباب يرتبــط بعضهــا باملرحلــة العمريــة للطفــل ،والتــي تختلــف يف خصائصهــا
النفســية مــن مرحلــة ألخــرى ،كمــا أن اختــاف املســتوى اللغــوي للطفــل يفــرض عــى
الكاتــب توظيــف حــواره ومفرداتــه اللغويــة وتراكيــب جملــه بمــا يناســب مســتواه ،كمــا
أن تعــدد أشــكال مــرح الطفــل وتنوعهــا يجعــل مــن الــرورى أن يكــون الكاتــب عــى
فهــم واســع ،ووعــي تــام بالخصائــص الفنيــة للشــكل الــذى يقــدم مــن خاللــه مضمونــه.
ولكــي يؤثــر الكاتــب عــى األطفــال مــن خــال مــا يكتبــه يجــب عليــه أن يــدرك
طبيعــة شــخصية الطفــل ،وأن يعــي طبيعــة روح العــر الــذى يعايشــه الطفــل مــن تعــدد
القنــوات الفضائيــة ،والتطــور التكنولوجــي الهائــل ىف مجــال الحاســوب واإلنرتنــت ،والعوالم
االفرتاضيــة التــى أصبــح يعيشــها مــن خــال األلعــاب اإللكرتونيــة ،واملســابقات الثقافيــة
عــى شــبكة املعلومــات ،والتــى تمثــل –جميعــاً -مجموعــة مــن التحديــات التــى تواجــه
فكــرة التصــدي للكتابــة املرسحيــة للطفــل ،ممــا يحتــم عــى الكاتــب توظيــف تقنيــات
جديــدة تجــذب الطفــل ،وتؤثــر عليــه.
وبالنظــر إىل مــرح الطفــل نجــد أنــه ال يمكــن أن يكــون بمعــزل عــن تلــك التطــورات
الرسيعــة واملتالحقــة ،وإال تعرضــت مكانتــه للرتاجــع ،لــذا يجــب أن يكــون الكاتــب عــى
درايــة ووعــي بتلــك التطــورات ،ليطــور مــن إمكانياتــه وقدراتــه للتواكــب معهــا ،وىف نفــس
الوقــت مواجهــة مــا قــد يشــوب تلــك التطــورات الهائلــة مــن ســلبيات ،وطــرح كيفيــة
توظيفهــا بشــكل أفضــل ،لتحقيــق الفائــدة املرجــوة منهــا.
الدراسات السابقة:
أبــرزت دراســة (الزوالتــي2016 ،م) أن الكتابــة للطفــل عنــد زهــر قاســمي هــي
نتــاج يعكــس الهواجــس التــي تســكنه أثنــاء فعــل الكتابــة ،والتــي تتداخــل فيهــا جوانــب
عــدة يتالقــح فيهــا املعــريف بالرتبــوي بالفنــي ،بينمــا تناولــت دراســة (بــدوى2016 ،م)
بنيــة النــص يف أدب الطفــل «زكريــا تامــر نموذجــاً» ،حيــث تعرضــت لدراســة بنيــة النــص
وعالقتهــا بعنــارص القصــة ،وبنيــة الزمــان واملــكان ،كمــا تناولــت البنيــة الفنيــة لقصــص
األطفــال ،مــن حيــث بنيــة اللغــة ،واألســلوب الســاخر ،يف حــن ركــزت دراســة (النجــار،
2015م) عــى فنيــات الكتابــة ىف مــرح الســيد حافــظ ،وبينــت تركيــز الكاتــب عــى
االتجاهــات اإليجابيــة والرتبويــة الســليمة.
وأشــارت دراســة (مصلحــي2014 ،م) إىل تطــور فنيــات الكتابــة ىف الدرامــا التســجيلية
املرصيــة ،وتوصلــت إىل أن املــرح التســجييل هــو مــرح ســيايس  -يف املقام األول-ويشــكل
قيمــا ً مثــل :القيــم التنويريــة ،والتوجيهيــة ،والتعليميــة ،والتحريضيــة ،وذلــك مــن خــال
اعتمــاد ُ
الكتــاب عــى قيــم ووســائل فنيــة ،كالتغريــب ،وامللحميــة ،والتســجيلية ،وأســاليب
املــرح الشــامل .يف حــن تناولــت دراســة (منــدور2011 ،م) توظيــف تقنيــات الكتابــة
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الدراميــة يف معالجــة القضايــا املجتمعيــة يف أعمــال «نبيــل خلــف» ،وهدفــت إىل التعــرف
عــى كيفيــة توظيفــه لتقنيــات الكتابــة مــن :حــوار درامــي ،وحبكــة ،وحــدث ،ورصاع،
وإرشــادات مرسحيــة ،وشــخصية دراميــة ،وذلــك داخــل نصوصــه الدراميــة ،ومعالجــة
القضايــا املختلفــة.
وهدفــت دراســة (وصفــي2010 ،م) إىل ترجمــة مرسحيتــي «رونــغ شــينغ يف املنــزل»،
ومرسحيــة «الذئــب الكبــر» إلبــراز العنــارص الفنيــة للنــص املرسحــي للطفــل ،وركــزت
عــى أســلوب الكاتــب الــذي يتميــز بالواقعيــة ،ويعتمــد عــى الســخرية والضحــك ،بينمــا
تعرضــت دراســة (يوســف2010 ،م) لتقنيــات الكتابــة الدراميــة ىف مــرح لينــن الرمــي،
وتوصلــت إىل اعتمــاد «الرمــي» عــى الحــوار الدرامــي لتوصيــل فكرتــه ،وتوظيــف إحــدى
شــخصياته لتعلــن بشــكل مبــارش عــن آرائــه.
أمــا دراســة ( )Abarry, 1991فجــاءت بعنــوان :كتابــة املرسحيــات لألطفــال
النيجرييــن ،وســعت إىل محاولــة الكشــف عــن أهــم األمــور التــي يجــب أن يراعيهــا كاتــب
مــرح الطفــل يف عملــه اإلبداعــي ،وكيفيــة نقــل األفــكار والقضايــا إىل األطفــال بطريقــة
مثــرة وجذابــة ،ممــا جعــل الباحــث يتطــرق إىل متطلبــات جمهــور األطفــال ،والتعــرف عىل
مــا يفضلونــه ،ومعرفــة مســتواهم اللغــوي حتــى يتــم التمكــن مــن تحقيــق أكــر قــدر
مــن التأثــر الدرامــي عليهــم ،ويــرى «الباحــث» أن مــن أكثــر الوســائل فعاليــة لتحقيــق
ذلــك هــو اســتغالل عنــارص أدبيــة دراماتيكيــة مــن الــراث الثقــايف النيجــري واإلفريقــي،
كاألمثــال ،والحكايــات ،واألحاجــي ،واألســاطري والخرافــات ،واألغانــي والرقــص.
وأشــار ) )Banks, 1988إىل طبيعــة الكتابــة املرسحيــة ملختلــف املراحــل العمريــة ،وقارن
بــن ممارســة الكتابــة املرسحيــة للبالغــن ،ومرسحيــات الشــباب بهــدف تحديــد املشــاكل
التــي أدت إىل فــرض القيــود عــى مــرح الشــباب ،وتضمنــت الدراســة تجربــة شــخصية
للباحــث يف كتابــة مرسحيتــن ملراحــل عمريــة مختلفــة ،وبينــت النتائــج أن إنشــاء مــرح
خــاص لجمهــور الشــباب أدى إىل قطــع الصلــة بينــه وبــن مــرح الكبــار ،وكذلــك الحــد
مــن جــودة الكتابــة ملســارح الشــباب.

أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
 -تعرضــت بعــض الدراســات الســابقة لفنيــات الكتابــة املرسحيــة مــن خــالالتعــرض لبنيــة النــص املرسحــي ،كمــا ركــز البعــض اآلخــر عــى إبــراز العنــارص
الفنيــة للنصــوص املرسحيــة يف طــرح القيــم وقضايــا املجتمــع ،واالســتفادة مــن
الــراث الثقــايف الرتباطــه ببيئــة األطفــال ،أمــا الدراســة الحاليــة فســوف تركــز
عــى إشــكاليات كتابــة النــص املرسحــي للطفــل واملرتبطــة بتحديــات ســطوة
وســائل اإلعــام الحديثــة ،وفنيــات البنــاء الدرامــي ،وإشــكاليات كاتــب النــص
املرسحــي ،واتجاهــات ُ
الكتــاب نحــو أهــم تلــك اإلشــكاليات.
- -تم االستفادة من الدراسات السابقة يف صياغة اإلطار املنهجي للدراسة.

مشكلة الدراسة:
يواجــه كاتــب مــرح الطفــل تحديــا ً صعبــا ً عنــد التصــدي للكتابــة املرسحيــة للطفــل،
حيــث بــات يتعامــل مــع طفــل يختلــف اختالفــا ً كبــرا ً ىف وعيــه وتفكــره عــن طفــل
األمــس ،فالعالــم أصبــح مفتوحــا ً أمامــه ينتقــي -بإرادتــه الحرة-مــا يشــاء مــن مادتــه
املقدمــة مــن خــال الفضائيــات ووســائل اإلعــام الحديثــة ،ممــا يجعلنــا ىف حاجــة إىل
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الوعــي باإلشــكاليات التــي تواجــه كاتــب النــص املرسحــي ملواجهتهــا حتــى يتمكــن مــن
إبــداع نصــوص مرسحيــة تتمكــن مــن تجــاوز تلــك التحديــات ،وتحافــظ عــى بقــاء املرسح
واســتمراريته.
وتنبــع مشــكلة الدراســة مــن خــال إدراك الباحــث للتحديــات الجمــة التــي تواجــه
مــرح الطفــل -يف الوقــت الراهن-والتــي باتــت تهــدد مكانتــه ،إذا لــم يتمكــن القائمــون
عليــه مــن تقديــم أعمــال مرسحيــة ذات كفــاءة عاليــة تتمكــن مــن مواجهــة االنتشــار
الرسيــع للقنــوات الفضائيــة ،والتطــور يف وســائل اإلعــام الحديثــة التــي أصبحــت يف متناول
يــد كل طفــل ،يســتقي منهــا املعلومــات ،ويتواصــل مــن خاللهــا باآلخــر ،ويتعــرض ملــواد
فيلميــه متنوعــة ،والتــي توظــف كل إمكانياتهــا لجذبــه ،والتأثــر عليــه.
وانطالقــا ً مــن الــدور الــذي يمكــن أن يقــوم بــه مــرح الطفــل ليــس كوســيط
تربــوي وتثقيفــي فقــط ،وإنمــا لقدرتــه عــى تشــكيل وجــدان األطفــال ،وبنــاء هوياتهــم
الثقافيــة ،وقدرتــه عــى التأثــر عليهــم يف مرحلــة دقيقــة يف حياتهــم ،باإلضافــة إىل قدرتــه
عــى مواجهــة الغــزو الثقــايف ،وتدعيــم قيــم املواطنــة لديهــم مــن خــال مــا يطرحــه مــن
موضوعــات.
مــن خــال ذلــك يمكــن تحديــد مشــكلة الدراســة يف التســاؤل الرئيــي :مــا إشــكاليات
كتابــة النــص املرسحــي للطفــل واتجاهــات ُ
الك َّتــاب نحوهــا؟

أهمية الدراسة:
يواجــه كاتــب مــرح الطفــل العديــد مــن الصعوبــات عنــد تصديــه للكتابــة املرسحيــة
ىف ظــل متغــرات ومقتضيــات العــر ،ومتطلبــات الطفــل الرسيعــة واملتالحقــة ،لــذا أصبــح
رصــد إشــكاليات كتابــة النــص املرسحــي للطفــل ومعرفــة اتجاهــات ُ
الك َّتــاب نحــو تلــك
ً
اإلشــكاليات أمــرا ً هامــا ً وحيويــاً ،ل ُيســهم ىف تذليــل العقبــات التــى قــد تقــف حائــا بــن
الكاتــب وإبداعــه.
وبذلــك تكمــن أهميــة الدراســة ىف محاولــة رصــد إشــكاليات الكتابــة املرسحيــة
للطفــل ،ووضــع إســراتيجية تمكــن كاتــب مــرح الطفــل مــن االســتفادة منهــا –بقــدر
اإلمكان-عنــد التصــدي لعمليــة الكتابــة املرسحيــة ،حتــى يكــون الناتــج النهائــي نصــا ً
مرسحيــا ً متكامــاً يمكــن أن يالمــس عقليــة األطفــال ووجدانهــم ،ويحقــق أفضــل األثــر
الــذي نبتغيــه.

تساؤالت الدراسة:
تســعى الدراســة إىل اإلجابــة عــى التســاؤل الرئيــي :مــا إشــكاليات كتابــة النــص
املرسحــي للطفــل واتجاهــات ُ
الكتــاب نحوهــا؟ ،وذلــك مــن خــال اإلجابــة عــى األســئلة
الفرعيــة اآلتيــة- :
•ما تحديات الكتابة املرسحية للطفل يف ظل سطوة وسائل اإلعالم الحديثة؟
•ما فنيات البناء الدرامي يف مرسحيات األطفال؟
•ما أهم اإلشكاليات الخاصة بكاتب مرسح الطفل؟
•ما اتجاهات ُك َّتاب مرسح الطفل نحو إشكاليات النص املرسحي؟
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منهج وعينة الدراسة:
أ -عينة الدراسة التحليلية:
تنتمــي الدراســة إىل الدراســات الوصفيــة التــى تســتهدف دراســة إشــكاليات كتابــة
النــص املرسحــي للطفــل واتجاهــات ُ
الكتــاب نحوهــا ،وذلــك بإجــراء دراســة تحليليــة عــى
عينــة عمديــة مــن نصــوص وعــروض مــرح الطفــل العربــي لإلجابــة عــى تســاؤالت
الدراســة ،وجــاء تنــوع عينــة الدراســة مــا بــن نصــوص وعــروض ملــا يف ذلــك مــن إثــراء
للدراســة ،خاصــة أن بعــض العــروض املرسحيــة ال يتــم كتابــة نــص متكامــل لهــا ،وإنمــا
يقــوم املُخــرج بصياغــة فكرتــه دراميــا ً ثــم ينفذهــا عــى منصــة املــرح ،وقــد بلغــت عينة
الدراســة اإلجماليــة ســتة نصــوص وعــروض مرسحيــة ،وراعــي الباحــث يف اختيارهــا مــا
يــي- :
•التــوازن النســبي بــن عــدد النصــوص املكتوبــة وعــدد العــروض املرسحيــة يف عينة
الدراسة.
•أن تتضمــن عينــة الدراســة – إىل حــ ٍد ما-نصوصــا ً وعروضــا ً ألقطــار عربيــة
مختلفــة.

•أن تكــون النصــوص املختــارة مــن النصــوص الفائــزة ىف مســابقات عربيــة لضمان
خضوعهــا لهيئــة مــن الخــراء ارتــأت فيهــا تجاوزهــا العديــد مــن إشــكاليات
الكتابــة املرسحيــة للطفــل.
•أن تكون العروض املختارة مما تم اختيارها للمشاركة يف مهرجانات عربية.
•التنــوع والتبايــن –إىل حـ ٍد مــا-يف ســنوات كتابــة النــص املرسحــي ،وكذلــك تقديــم
العــرض عــى منصــة املــرح.
•أن تتســم النصــوص والعــروض بحداثــة كتابتهــا وعرضهــا للتعــرف عــى مــدى
وعــي ُ
الكتــاب واملخرجــن بأهــم املتطلبــات الحديثــة لعالــم الطفولــة ،واملتغــرات
املواكبــة لألطفــال.
ويمكن أن نحدد عينة الدراسة التحليلية فيما ييل- :
 .١مرسحية البجعات

صياغة درامية وإخراج :حاتم مرعوب

		
 .٢مرسحية الطائر الحكيم

تأليف :أحمد إسماعيل

 .٣مرسحية الفيل وعصا الحكمة

تأليف :منترص ثابت تادرس

		
 .٤مرسحية بيت األسماك

تأليف :أمل عطا الله

		
 .٥مرسحية سحر البنفسج

تأليف وإخراج :نضال العطاوي

		
 .٦مرسحية ليىل والكنز

تأليف :روضة الهدهد

ب -عينة الدراسة الميدانية:
أجــرى الباحــث دراســة ميدانيــة عــى عينــة عمديــة مــن ُك َّتــاب ونقــاد وأكاديمــي
مــرح الطفــل للتعــرف عــى أهــم اتجاهاتهــم نحــو إشــكاليات الكتابــة املرسحيــة للطفــل،
وصممــت اســتمارة اســتبانة لهــذا الغــرض ،وتــم تطبيقهــا عــى عرشيــن مبدعــا ً عربيــا ً
مــن ُ
الك َّتــاب والنقــاد واألكاديميــن.
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حدود الدراسة:
أ -الحــدود املوضوعيــة :يتحــدد البعــد املوضوعــي للدراســة يف دراســة إشــكاليات كتابــة
النــص املرسحــي للطفــل واتجاهــات ُ
الك َّتــاب نحوهــا.
ب -الحــدود الزمنيــة :تتمثــل ىف دراســة وتحليــل عينــة مــن نصــوص وعــروض مــرح
الطفــل العربــي ،وذلــك ىف الفــرة مــن .2017 : 2009

مسرح الطفل:
مــرح الطفــل هــو ذلــك املــرح الــذي يقــدم إىل رشيحــة كبــرة مــن جمهــور األطفال
عــى اختــاف مراحلهــم العمريــة ،ويختلــف مضمونــه ،وطبيعــة شــخصياته ،وأســلوب
بنــاء الحبكــة ،والحــوار ،واملفــردات اللغويــة ،ورســم الشــخصيات وفقــا ً للمرحلــة العمريــة
املقــدم إليهــا العمــل املرسحــي ،ويشــرك يف تقديمــه ممثلــون مــن الكبــار واألطفــال ،أو
الكبــار فقــط ،ويكتبــه ويخرجــه الكبــار ليقــدم إىل األطفــال ،وتختلــف نســبة مشــاركة
األطفــال يف تنفيــذ وتقديــم عروضهــم املرسحيــة ،وفقــا ً لطبيعــة العــروض وأنواعهــا،
ويعتمــد ىف إخراجــه عــى أســلوب مشــوق وممتــع لجــذب انتبــاه جمهــور األطفــال.
وحــدد (الفيصــل :2010 ،ص )109رشوطــا ً لكــي يتحقــق الهــدف مــن مــرح الطفــل،
فيجــب أن يكــون ذا هــدف ســام ،ســواء أكان الهــدف أخالقيــا ً أم اجتماعيــا ً أم وطنيــا ً أم
قوميــا ً أم دينيــاً ،وأن يكــون ســهل األســلوب مــن غــر ضعــف ،عــذب األلفــاظ ،مالئمــا ً
ألعمارهــم ،وأن تكــون شــخصياته قــادرة عــى إثــارة اهتمــام األطفــال ،وقــادرا ً عــى
التشــويق.

ويحمــل مــرح الطفــل -بــن طياته-العديــد مــن األهــداف املتنوعــة بجانــب املتعــة
والرتفيــه ،كالتأكيــد عــى الجانــب القيمــي الــذي ُيعــد أحــد ركائــزه األساســية ،والتنفــر
مــن الســلوكيات الســلبية ،كمــا ُتســهم مرسحيــات األطفــال يف زيــادة املحصــول اللغــوي
للطفــل ،وتكســبه الكثــر مــن األلفــاظ الجديــدة ،وترتقــي بأســلوبه يف التعبــر ،هــذا
باإلضافــة إىل ســعي بعــض املرسحيــات إىل خدمــة الجانــب التعليمــي مــن خــال تقديــم
بعــض املقــررات الدراســية عــى املــرح بعــد إعدادهــا مرسحيــاً ،وذلــك بأســلوب مشــوق
وجــذاب حتــى ال ينســاه الطفــل.
ويســاعد مــرح الطفــل عــى غــرس القيــم الجماليــة ىف نفــوس األطفــال مــن
خــال توظيــف املخــرج ألدواتــه ،وتقديــم عــرض مرسحــي يشــمل كل الفنــون املختلفــة
كاالســتعراضات واألغانــي ،واملوســيقا ،والديكــور ،والرســم ،كمــا يمكــن إرشاك الطفــل
يف تنفيــذ هــذه الفنــون وفقــا ً مليولــه واتجاهاتــه ،وبذلــك يمكــن أن نتعــرف عــى موهبــة
الطفــل مبكــرا ً ومســاعدته عــى تنميتهــا وصقلهــا ،وبذلــك ُيســهم املــرح يف تنميــة قــدرات
الطفــل اإلبداعيــة ،ومواهبــه يف الرســم والتمثيــل واملوســيقا والكتابــة والشــعر والغنــاء.

أشكال مسرح الطفل:
تختلــف الكتابــة املرسحيــة للطفــل وفقــا ً لطبيعــة الشــكل املرسحــي الــذي ُتقــدم مــن
خاللــه ،ورغــم تعــدد أشــكال مــرح الطفــل إال أنهــا قــد تمتــزج –أحياناً-فيمــا بينهــا وفقا ً
لرؤيــة الكاتــب ،ويمكــن أن نحــدد أشــكال مــرح الطفــل فيمــا يــي:
أ -المسرح البشري

يقــوم املــرح البــري عــى شــخصيات ادميــة ،تقــوم بالتمثيــل ،ونقــل فكــرة
املرسحيــة إىل األطفــال ،وال يتوقــف املــرح البــرى عــى شــخصيات ادميــة بــل يجمــع
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كذلــك بــن شــخصيات حيوانيــة ونباتيــة وجمــادات ،يقــوم بتأديــة أدوارهــا شــخصيات
إنســية ،وتظهــر أمــام األطفــال تتفاعــل وتتحــرك وتتكلــم مــع الشــخصيات اإلنســية دون
وجــود فواصــل بينهــا ،ويعتــر هــذا الشــكل أكثــر األشــكال التــى يكتــب لــه ُك َّتــاب مــرح
الطفــل.
ب -المسرح المدرسي
يعتــر املــرح املــدريس أحــد أشــكال مــرح الطفــل املقدمــة للتالميــذ يف املــدارس،
وللمــرح املــدريس خصوصيــة خاصــة حيــث يقــوم التالميــذ بتمثيــل أدوارهم –بأنفســهم-
أيــا ً كانــت طبيعــة الشــخصيات ،وتقــدم عروضــه ملتلقــن مــن التالميــذ يجمعهــم تجانــس
يف املرحلــة العمريــة والدراســية ،كمــا يتجانســون –إىل حــ ٍد مــا-يف البيئــة االجتماعيــة
واالقتصاديــة.
واملــرح املــدريس نشــاط يمارســه الطــاب ويتدربون -مــن خالله-عــى ممارســة أنواع
متعــددة مــن الفنــون كالتمثيــل ،واإلخــراج ،والغنــاء ،والرســم ،وتصنيــع الديكــور ،معربيــن
عــن أحاسيســهم وانفعاالتهــم املختلفــة ،وهــو نشــاط يتيــح للطــاب الفرصــة ملمارســه
العمــل الجماعــي ،وتحمــل املســؤولية ،وتعلــم مهــارات التنظيــم ،وإبــراز قدراتهــم ،وصقــل
مواهبهــم ،ممــا يــؤدي إىل تنميتهــم فكريــا ً وروحيــا ً وخلقيــا ً واجتماعيــا ً للمشــاركة ىف بنــاء
الوطــن.
وتعتــر درامــا املــرح املــدريس -بأشــكالها املختلفة-إحــدى األدوات التــي يمكــن أن
تتعامــل مــع بعــض قضايــا املراهقــن الذيــن يعانــون مــن التــرب املــدريس ،واإلدمــان،
والتهميش..إلــخ ،وبذلــك فالدرامــا –كأداة -البــد مــن استكشــافها كإحــدى اآلليــات لضمــان
تطبيقهــا عــى طــاب املــدارس كفئــة مســتهدفة )Piekkari, 2005: P9(.ورغــم ذلــك
لــم نجــد ُك َّتابــا ً يقدمــون إبداعــات خاصــة للمــرح املــدريس لربــط التالميــذ ببيئتهــم،
واالقــراب مــن مشــكالتهم ،بينمــا يتــم االعتمــاد عــى نصــوص مرسحيــة كتبــت ملــرح
الطفــل تتنــاول قضايــاه العامــة.
وهنــاك شــكل أخــر يتبــع املــرح املــدريس يعتمــد –يف املقــام األول-عــى مرسحــة
املناهــج« ،وهــو مجــال مــن مجــاالت أنشــطة املــرح التعليمــي الــذي يقــدم داخــل
املؤسســات التعليميــة ،والــذي يهتــم باإلعــداد الدرامــي لجــزء مــن مقــرر مــا ،بقصــد
تقديمــه يف إطــار مــن املتعــة الفنيــة لتســهيل الفهــم والــرح ،وتوضيــح الجانــب املعــريف
فيــه»( .حســن)34 :2004 ،
وتشــر الدراســات إىل رضورة توظيــف الدرامــا ىف العمليــة التعليميــة ،ويرجع ذلــك إىل أن
مــا يتــم تعلمــه مــن خاللهــا يبقــى يف ذاكــرة التالميــذ مــدة أطــول ،كمــا أنهــا تقــوم بتعزيز
الوعــي بالــذات ،وتدعيــم الثقــة بالنفــس ،وتعــزز طــرق مثــرة لتحفيــز املتعلــم بتوظيــف
حواســه ،وتطــرح أســلوبا ً استكشــافيا ً مفتوحــا ً للتعلــم ،وتعطــي نطاقــا ً أوســع النطــاق
الخيــال حيــث التطويــر ،باإلضافــة إىل التأثــر اإليجابــي عــى ديناميكيــات التفاعــل داخــل
الفصــل )Zyoud, 2010( .فالدرامــا تســاعد الطــاب يف الحصــول عــى تعليــم أفضــل ،وتنفــي
االعتقــاد الســائد بــأن التعلــم هــو عمليــة فرديــة ،وأن التفاعــل االجتماعــي ال يلعــب دورا ً
مهمــا ً ىف ذلــك)Masoum, 2013( .
ج -مسرح العرائس
يعتــر مــرح العرائــس أحــد الوســائط الرتبويــة الهامــة ،ولــه مــن خصائصــه مــا
يجعلــه محببــا ً إىل نفــوس األطفــال ،ويكمــن الخــاف الجوهــري بــن املــرح اآلدمــي
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ومــرح العرائــس يف نــوع املمثلــن ،فهــم يف املــرح األول مــن البرش ،أمــا يف املــرح الثاني،
فهــم مخلوقــات خياليــة أبدعهــا خيــال املؤلــف ،وصنعتهــا موهبــة الفنــان ،وحركتهــا إرادة
املُخــرج بأيــدي جماعــة مــن الفنانــن يف إطــار النــص الــذي كتبــه املؤلــف ملمثلــن أبدعهــم
مــن وحــي خيالــه( .نجيــب)258 :1991 ،
وتبــدو الدمــى مفيــدة بشــكل خــاص مــع الفئــات العمريــة األصغــر ســناً ،وذلــك عنــد
طــرح مفاهيــم قــد يصعــب عــى املــرح البــري طرحهــا ،كاملفاهيــم املرتبطــة بالتعددية
الثقافيــة ،وتشــجيع األطفــال عــى قبــول األخــر ،وتحقيــق مفهــوم الــذات اإليجابــي
تجاههــم ،وذلــك بإنتــاج عرائــس باللــون والحجــم الطبيعــي لشــخوص متعــددي الثقافــات،
أمــا الواقعيــة التــي يقدمهــا ممثلــون مــن البــر فقــد تكــون مفيــدة يف موضوعــات معينة،
وللفئــات العمريــة األكــر ســناً)Waters, 2012: P7( .
و ُيعــد مــرح العرائــس وســيطا ً ممتــا ًزا مــن وســائط ربــط األطفــال بأدبهــم ،إذ إن
هــذا املــرح مرتبــط بالدميــة ،رفيقــة الطفــل ىف مراحــل نشــأته األوىل ،والطفــل بطبيعتــه
يميــل إىل أن يفــرغ عــى دميتــه صفــات إنســانية ،ويتعامــل معهــا عــى هــذا األســاس،
فاســتفاد مــرح العرائــس مــن هــذه العالقــة ،واتخــذ مــن العرائــس أبطــاالً تقــوم بتمثيــل
األدوار التــي تســند إليهــا ،عــى نحــو مــا يحصــل يف املــرح البــري( .اللبــدى)103 :2001 ،
واألطفــال يحبــون هــذا املــرح ويقبلــون عليــه ،ولهــذا فــإن النــص املرسحي البســيط
بأفــكاره وحواراتــه يكــون -يف األساس-شــكالً مــن أشــكال الفرجــة ،ويف حــدود ســنوات
الطفــل األوىل حتــى الســابعة مــن عمــره الزمنــي ،وبدايــات الحلقــة الثانيــة مــن عمــره
العقــي ،ألن الطفــل يف هــذه الســنوات ميــال إىل الحركــة ،واأللــوان ،والنمــاذج الدالــة عــى
الكائنــات ،وفــن العرائــس يضمــن للطفــل هــذا امليــل ،ويحقــق لــه متعــة حســية تعمــل
عــى تنميــة وتقويــة حواســه( .أبــو الســعد)145 :1993 ،
وتتنــوع أشــكال العرائــس حســب طبيعــة املــرح الــذي تقــدم مــن خاللــه ،ومــن أهــم
تلــك األشــكال مــا يــي- :
 عرائس القفاز Glove Puppetsُتعــد عرائــس القفــاز مــن أشــهر العرائــس ذيوعــا ً وانتشــارا ً وســط األطفــال ،كمــا أنها
أكثــر العرائــس إمتاعــا ً وجاذبيــة لهــم« ،وهــي تلــك العرائــس التــى يســتعمل فيهــا القفــاز،
والــذي يثبــت فيــه شــخصيات صغــرة بكامــل مالبســها ،وتصنــع مــن القمــاش وتحــى
بالقطــن عــادة»( .الطوبجــي )237 :1987 ،فعرائــس القفــاز تنبعــث حركتهــا مبــارشة مــن
حركــة أصابــع يــد الالعــب ،الــذي يدخلهــا داخــل جســمها ليحــرك رأســها ويديهــا ،وقــد
تتحــرك يمينــا ً أو يســارا ً ىف حيويــة يــد الالعــب املختفــي وراء الســاتر أســفل العرائــس.
(ســلطان)20 :1995 ،
 عرائس الخيوط Marionette Puppetsهــى مجموعــة العرائــس التــي تتســم باملرونــة ىف الحركــة ،إذ تعتمــد حركتهــا عــى
تحريــك عــدد مــن الخيــوط ،يجذبهــا الالعــب محــرك العروســة لتبــدو حركــة العروســة
كمــا لــو كانــت طبيعيــة( .النقيــب )119 ،2002 ،وتأتــي املاريونيــت يف أحجــام مختلفــة،
ولكنهــا تــراوح –عــادة-يف الطــول بــن  24 –16بوصــة ،وهــي أكثــر تعقيــدا ً يف صناعتهــا
وتحريكهــا( .الطوبجــي)237 :1987 ،
وتأتــي –عادة-حركــة عرائــس املاريونيــت مــن أعــى ،حيــث يحركهــا الالعــب بطريقــة
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غــر مبــارشة عــن طريــق عــدد مــن الخيــوط التــي تتصــل وتتــوزع عــى أجــزاء ومفاصــل
جســم العروســة ،وبمجــرد أن تتحــرك الخيــوط تنبــض الحيــاة بعروســة املاريونيــت.
(ســلطان )20 :1995 ،ويتــم التحكــم يف هــذه الخيــوط بواســطة ميــزان خشــبي مكــون من
جزأيــن همــا الصليــب والرتافــر ،حيــث يســتطيع الالعــب -مــن خالله-تحريــك الدميــة
بســهولة ويــر مــع تعــدد الخيــوط املمســكة بأطرافهــا ،دون االضطــرار الســتخدام
أصابعــه( .النقيــب)120 ،2002 ،
 عرائس العصـا Rod Puppetsعرائــس العصــا أو القضبــان هــي ُد َمــى مســطحة ،أو مجســمة ذوات أجــزاء قابلــة
للحركــة ،وســميت بهــذا االســم ألن الجســم كلــه يرتكــز عــى قائــم ،أو قضيــب صلــب مــن
املعــدن ،وقــد يكــون القضيــب عصــا مــن الخشــب ،وتصنــع مــن الــورق املقــوى إذا كانــت
مســطحة ،ومــن الخشــب ،أو القطــن ،أو البالســتيك ،أو أي مــادة مشــابهة إذا كانــت الدميــة
مجســمة( .الحيلــة :2004 ،ص)228
 عرائس خيال الظل Shadow puppetsُيعــد مــرح خيــال الظــل مــن أشــكال املســارح املحببــة واملثــرة للكبــار والصغــار،
ويقــوم مــرح خيــال الظــل عــى تحريــك مجموعــة مــن العرائــس خلــف ســتارة شــفافة.
وتلــك العرائــس يمكــن أن تكــون بســيطة يف تكوينهــا أو معقــدة ،وقــد تكــون ســوداء أو
ملونــة ،وعرائــس الظــل أشــكال مســطحة تعمــل بمســاعدة العصــا والخيــط واألســاك.
(قنديــل )24 :2004 ،وتكــون تلــك العرائــس مصنوعــة مــن الجلــد أو البالســتيك أو أيــة خامة
أخــرى رشيطــة أال تكــون منفــذة للضــوء ،ويتــم تســليط الضــوء عــى العرائــس فتتكــون
ظاللهــا عــى الســتارة التــي يشــاهدها األطفــال مــن الصالــة بعــد إظــام أضوائهــا ،ويبــدأ
الالعــب بتحريكهــا مــع الحــوار واملوســيقا.
 عرائس المسرح األسود Dark Theatre puppetsعرفــت «مــاري اليــاس» املــرح األســود عــى أنــه مــرح يعتمــد عــى الظلمــة املطبقة
التــي توحــي بمــكان ال أبعــاد لــه يمكــن أن يصــور فضــاءات واســعة ،كذلــك تكــون مالبــس
املمثلــن فيــه ســوداء تمامــاً ،والوجــه مطـ ُّ
ـي باللــون األســود بحيــث يصبــح الكــف األبيــض
الــذي يرتديــه املمثل هــو الــيء الوحيــد الظاهــر للعيــان( .القاســمى)328 :2012 ،
وتعتمــد عــروض خيــال الظــل عــى الجســد واإلضــاءة فــوق البنفســجية وبــدون
أحدهمــا ال يمكــن إطــاق تســمية املــرح األســود ،ولــه تأثــرات عــى املشــاهد أكثــر مــن
املســارح األخــرى ألنــه يحمــل خطابــا ً فلســفيا ً وحســيا ً وانفعاليــا ً يضــع املتلقــي ىف حالــة
ترقــب وإبهــار مســتمر ،وجماليــا ً يكمــن ىف تحقيــق املتعــة البرصيــة( .القاســمى:2012 ،
)329
واملــرح األســود –بذلــك -يوظــف تقنياتــه ىف مســارح الكبــار كمــا ال تقترص شــخوصه
عــى العرائــس فقــط إال أن هنــاك بعــض التجــارب املرسحيــة املقدمــة لألطفــال ســعت إىل
توظيــف تقنيــات املــرح األســود لتقديــم عروضهــا لألطفــال ،فبتســليط اإلضــاءة عــى
العرائــس والشــخوص تتخــذ حجمــا ً معينــا ً ىف الفضــاء املرسحــي ،وتتحــرك بحريــة تامــة،
فتحلــق يف الفضــاء ،وتختفــي ،وتظهــر بألوانهــا الخاصــة املبهجــة ،كل تلــك األمــور تثــر
البهجــة والتشــويق ىف نفــوس األطفــال.

19

مجلة الطفولة العربية

إشكاليات كتابة النص املسرحي للطفل واجتاهات الكُ تَّاب نحوها

العدد الثامن والسبعون

العوالم فى مسرح الطفل:
تتنــوع العوالــم املختلفــة ىف مــرح الطفــل فعــادة مــا يلجــأ كاتــب مــرح الطفــل إىل
املــزج بــن العوالــم املختلفــة ،و ُيعــد هــذا اللــون مــن أكثــر األشــكال التــى تقــدم يف مــرح
الطفــل ،فعــادة مــا يجمــع الكاتــب بــن عوالــم مختلفــة يف آن واحــد ،فنجــد شــخصيات
آدميــة ،وحيوانيــة ،ونباتيــة ،وخرافيــة ،وجمــادات ،تتعامــل معــا ً يف عالــم واحــد دون وجــود
فاصــل بينهــم ،وال تنفصــل شــخصيات العوالــم املختلفــة عــن العالــم اإلنســاني ،وجميعهــا
ُتســهم يف تطــور األحــداث ،والتأكيــد عــى الجانــب القيمــي ،وإثــارة املتعــة يف نفــوس
األطفــال ،وكثــرا ً مــا تســتند املرسحيــة عــى الواقــع كنقطــة انطــاق إال أنهــا رسعــان مــا
تســبح ىف عالــم الخيــال الــذي يهــواه الطفــل.
وهنــاك مرسحيــات تقــوم عــى توظيــف عالــم الحيوانــات كشــخصيات تــدور حولهــا
فكــرة املرسحيــة ،فالحيوانــات تتفاعــل مــع بعضهــا البعــض ،وتســعى إىل حــل املشــاكل
التــي قــد تعرتضهــا ،وتحــاول أن تجــد لهــا حلــوالً عــن طريــق التفكــر املنطقــي ،وهــذا
اللــون يعتــر محــاكاة لعالــم اإلنســان ،ويتســم بتقديــم العديــد من اإلســقاطات السياســية
واالجتماعيــة حيــث يــرز لإلنســان عيوبــه وســوء ترصفاتــه الخاطئــة ،وتهــدف ىف النهايــة
إىل تقديــم املغــزى األخالقــي بشــكل غــر مبــارش.
وهنــاك مرسحيــات تقــوم عــى توظيــف شــخصياتها مــن عالــم العرائــس التــي ينبهــر
بهــا األطفــال ويتحــاورون معهــا ،ويلقــون اللــوم عــى ترصفاتهــا الخاطئــة ،ولهــذا املــرح
تأثــر كبــر عــى األطفــال يكمــن يف قدرتــه عــى غــرس القيــم يف نفوســهم كاألمانــة
والصــدق .إلــخ ،والتنفــر مــن الســلوكيات الســلبية كالكــذب ،والطمــع ،والبخــل ..إلــخ.
ونتيجــة تنــوع عوالــم املرسحيــة املقدمــة لألطفــال ،تتنــوع صــورة البطــل ،والتــي
يمكــن رصدهــا فيمــا يــي- :
 البطل اإلنسان:شــخصية إنســية تقــوم بأدوارهــا االجتماعيــة املوكلــة إليهــا يف الحيــاة ،وتقــوم بــأداء
أدوارهــا وفقــا ً لطبيعــة الشــخصية املرســومة لهــا يف النــص املرسحــي كشــخصيات :األب،
واألم ،وامللــك ،والفــاح ،والقائد..إلــخ.
 البطل الخيالي:البطــل الخيــايل شــخصية قــد تكــون مــن الواقــع أو مــن وحــي خيــال الكاتــب ،وتتســم
بأنهــا تقــوم بأفعــال تتنــاىف مــع قدراتهــا املوكلــة إليهــا يف الطبيعــة ،فقــد يكــون البطــل
الخيــايل شــخصية إنســية أو حيوانيــة أو نباتيــة أو مــن الجمــاد ،لكــن قدراتهــا تفــوق
ترصفاتهــا وأفعالهــا يف الطبيعــة ،فنجدهــا تتكلــم وتتحــرك ،وتقــوم بالفعــل ،ويكــون لهــا
دور يف تطــور مجريــات األحــداث ،وقــد يكــون البطــل غــر موجــود يف الواقــع املعــاش
كشــخصية الغولــة ،أو الحصــان الطائــر.
 البطل الحيوان:يختلــف توظيــف الكاتــب املرسحــي للشــخصيات الحيوانيــة يف عملــه اإلبداعــي ،فقــد
يتــم طــرح عالــم الحيــوان بنفــس دالالت الحيــوان يف الطبيعــة ،فالبقــرة تســاعد الفــاح
يف األرض ،والنحلــة تمدنــا بالعســل الشــهي ،والخــروف نســتفيد بلحمــه وفروتــه ،ويهــدف
الكاتــب مــن خــال هــذا التوظيــف إىل تعريــف األطفــال بوظائــف تلــك الحيوانــات ،وإبــراز
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أهميتهــا ومنافعهــا لإلنســان ،باإلضافــة إىل غــرس بعــض ســماتها الحســنة يف نفــوس
األطفــال.
وهنــاك مــن يوظــف عالــم الحيــوان بطــرح إنســاني ،حيــث يتــم محــاكاة عالــم
اإلنســان مــن خــال شــخصيات حيوانيــة تــرز قضايــا ومشــاكل اإلنســان ،فالحيوانــات
تتعــاون معــا ً مــن أجــل زراعــة األرض ،وصغارهــم يســتيقظون مبكــرا ً للذهاب إىل املدرســة،
كمــا تســعى لتطويــر مجتمعهــا بالعمــل والعلــم ،وتتقــن التعامــل مــع أجهــزة الحاســوب،
ويبغــي الكاتــب مــن هــذه املحــاكاة تعريــف األطفــال بأدوارهــم يف الحيــاة ،واكتســاب القيم
والســلوك القويــم.
 البطل النبات:يوظــف الكاتــب املرسحــي الشــخصيات النباتيــة بنفــس دالالتهــا ىف الطبيعــة ،وذلــك
بغــرض إكســاب األطفــال معــارف عــن تلــك النباتــات ،وإبــراز منافعهــا لإلنســان ،وأحيانــا ً

يلجــأ الكاتــب إىل توظيفهــا بشــكلها ودورهــا ىف الحيــاة مــع إكســابها بعــض الســمات
الخرافيــة التــي تــؤدي إىل تطــور الــراع يف العمــل املرسحــي ،فمثــاً حبــات العنــب التــى
تشــفى األمــرة مــن مرضهــا ،والتفاحــة املســحورة التــى تجعــل األمــرة تنــام إىل أن ينقذها
البطــل ،وحبــة الفــول الســوداني التــي تجعــل البطلــة شــخصية عمالقــة أو قزمــة.
 البطل العروسة:يلجــأ الكاتــب –أحيانــاً -إىل نســج شــخصياته مــن العرائــس ،وهــي شــخصيات لهــا
وجــود ىف الحيــاة ،فقــد تكــون إنســية أو حيوانيــة ..أو نباتيــة ..إلــخ ،ويكســبها الكاتــب
ســماتها ىف الحيــاة أو ســمات إنســية ،ويرجــع ميــل الكاتــب إىل توظيــف الدميــة يف مرسحــه
–خاصــة ملرحلــة ريــاض األطفــال-إىل حــب األطفــال لهــا ،واقرتابهــا مــن نفوســهم.
 البطل المكان والزمان:قــد يكــون املــكان ىف النــص أساســا ً للفكــرة املرسحيــة ،ويلعــب دورا ً محوريــا ً يف
مجريــات األحــداث املرسحيــة ،فالبطــل قــد يقــوم برحلــة إىل مــكان مــا ،لــه خصائصــه
الخاصــة التــي يضفيهــا الكاتــب عليــه كالقــر املســحور ،والغابــة املســحورة ،والكــوخ
املســحور...إلخ ،وكذلــك يلعــب الزمــان دورا ً ال يقــل أهميــة عــن دور املــكان ،فمثــاً رحلــة
البطــل إىل مــكان مــا قــد ترتبــط بالزمــن ،أو إنجــاز البطــل لفعــل مــا يرتبــط باأليــام.

إشكاليات كتابة النص املسرحي للطفل:
تتعــدد إشــكاليات كتابــة النــص املرسحــي للطفــل ،فهنــاك بعــض اإلشــكاليات مرتبطة
بالكتابــة املرسحيــة للطفــل يف ظــل ســطوة وســائل اإلعــام الحديثــة ،وأخــرى مرتبطــة
بفنيــات البنــاء الدرامــي للمرسحيــة ،وكذلــك هنــاك إشــكاليات خاصــة بكاتــب النــص
املرسحــي للطفــل والتــي يمكــن أن تقــف حائــاً بينــه وبــن إبداعــه ،وســوف نتعــرض ألهم
اتجاهــات ُ
الك َّتــاب نحــو إشــكاليات الكتابــة للطفــل مــن خــال ثالثــة محــاور كمــا يــي- :
ً
أوال :تحديات الكتابة في ظل سطوة وسائل اإلعالم الحديثة
تتنــوع التحديــات التــي تواجــه كاتــب مــرح الطفــل ىف ظــل ســطوة وســائل اإلعــام
الحديثــة ،فــكان لتطورهــا الرسيــع واملتالحــق يف اآلونــة األخــرة ،ونمــو تطورهــا التقنــي،
تأثــر كبــر عــى شــخصية األطفــال ،فاألطفــال –ىف وقتنــا الراهن-يتعاملــون مــع كافــة
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وســائل اإلعــام الحديثــة كموقــع التواصــل االجتماعــي «فيســبوك» ،والتويرت ،واالنســتجرام،
واملدونــات ،واملنتديــات ،ومواقــع اليوتيــوب ..وغريهــا ،ويتعرضــون مــن خــال تلــك املواقــع
للعديــد مــن املــواد الفيلميــة ،واإلخباريــة ،والتثقيفيــة التــي تجعلهــم أكثــر انفتاحــا ً عــى
العالــم.
وممــا ال شــك فيــه أن وســائل اإلعــام تلعــب دورا ً خطــرا ً يف تشــكيل وجــدان األطفــال،
وإكســابهم العديــد مــن املعــارف والتقاليــد واألعــراف التــي قــد تتــواءم مــع ثقافــة
املجتمــع أو تتنافــر معــه ،كمــا تمتلــك القــدرة عــى التأثــر عليهــم ،وتغــر مــن اتجاهاتهم،
ومواقفهــم تجــاه العديــد مــن القضايــا ،وقــد يكــون لهــذا التأثــر خطــورة كبــرة عندمــا
يتعــرض األطفــال ملحتــوى ال يتناســب مــع ثقافــة املجتمــع.
وتلعــب وســائل اإلعــام دورا ً هامــا ً يف إحــداث التنشــئة االجتماعيــة لألطفــال ،والتــي
ـواز مــع األرسة واملدرســة ،وممــا يؤكــد ذلــك مــا نــراه مــن اكتســاب
تســر بشــكل مـ ٍ
األطفــال للعديــد مــن العــادات والســلوكيات مــن أبطــال املــواد اإلعالميــة التــي يتوحــدون
معهــم ،ويســعون إىل محــاكاة ســلوكهم وترصفاتهــم ،كمــا أن ازديــاد ســطوة وســائل
اإلعــام الحديثــة يعــرض األطفــال لغــزو ثقــايف ،فمعظــم املــواد اإلعالميــة املقدمــة مــن
خــال الفضائيــات ،ووســائل اإلعــام الحديثــة مــواد مســتوردة قــد ال تتناســب مــع ثقافــة
مجتمعنــا الرشقــي.
ويمكننــا أن نحــدد أهــم اآلثــار الســلبية الناجمــة عــن تعــرض األطفــال لوســائل اإلعــام
الحديثــة فيمــا يلــي:
•تــرى «ســميحة خريــس» أن الربامــج املســتوردة رديئــة يف مجملهــا ،وحتــى الجيــد
ً
ً
ـق يشــبه ســجينا ً يــرى العالــم مــن خــال
منهــا غالبــا مــا يكــون موجهــا إىل متلـ ٍ
مرايــا زنزانتــه ،فمــا تعرضــه قنــوات التلفــاز مــن برامــج تتحكــم بــه يف عقــول
األطفــال ،وتربمجهــم عــى هواهــا( .خريــس)9 :2011 ،
•القنــوات الفضائيــة والوســائط اإلعالميــة الحديثــة أثــرت عــى القيــم الرتبويــة
بتغيــر وتبديــل مناهــج الرتبيــة القديمــة املحافظــة إىل مذاهــب ومناهــج متحــررة
تناســب عــر العوملــة ،وجعلــت مــن الذاتيــة بديــاً عــن كل قيــم الضمــر،
وصبغــت القيــم االجتماعيــة بتغليــب مبــدأ التحــرر والحريــة واالنفتــاح غــر
املــدروس( .حمــدي)2011 ،
• ُتســهم بعــض وســائل اإلعــام الجديــد يف إثــارة النعــرات الطائفيــة ،والحزبيــة،
وازداد الوضــع أكثــر خطــورة مــن انتقــال املناوشــات مــن ســاحات القنــوات
الفضائيــة والعوالــم االفرتاضيــة إىل أرض الواقــع( .الغفيــي )26 :2011 ،وتجــى
هــذا األمــر –بوضوح-بعــد ثورتــي الخامــس والعرشيــن مــن ينايــر ،والثالثــن مــن
يونيــة ،والتــي ال تــزال مســتمرة حتــى وقتنــا الراهــن ممــا يشــكل خطــرا ً عــى
االنتمــاء للوطــن ،والوحــدة الوطنيــة.
•إن الكثــر مــن القنــوات املكرســة للطفــل ال يعنيهــا األمــر أكثــر مــن كونــه
مرشوعــا ً تجاريــاً ،يعتمــد املســتثمرون فيــه عــى اســتجداء الوالديــن بدغدغــة
حاســة النوســتالجيا بداخلهــم ،وتقديــم وجبــة بائتــة لــم تعــد صالحــة لالســتهالك
واالســتثمار يف ذهنيــة غائبــة عــن التعاطــي مــع مفــردات الحــارض فضــاً عــن
املســتقبل( .خريــس)9 :2011 ،
•تعــرض األطفــال –يف ســن املراهقــة-إىل وســائل اإلعــام الحديثــة يتيــح فرصــة
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للعنــارص اإلرهابيــة يف محاولــة اســتقطابهم ،وإكســابهم الفكــر املتطــرف،
وإفقادهــم االنتمــاء للوطــن والعروبــة ،وذلــك مــن خــال مــا ينرشونــه مــن أفــكار
هدامــة.
•يتيــح اإلعــام الجديــد ظهــور أنــواع جديــدة مــن العالقــات االجتماعيــة ،ويســاعد
عــى تشــكيل جماعــات وشــبكات مــن األفــراد الذيــن تربطهــم اهتمامــات،
وأهــداف مشــركة ،إال أن التنــوع الكبــر بــن املســتخدمني مــن حيــث هوياتهــم،
وأماكــن تواجدهــم ،وثقافاتهــم املتعــددة ،قــد يــؤدي إىل زيــادة يف التفــكك والتشــتت
االجتماعــي( .الحلــوة)8 :2012 ،
•تــؤدي وســائل اإلعــام الحديثــة إىل الذاتيــة ،وفقــدان العالقــة الحميمــة بــن أفــراد
األرسة الواحــدة ،فالــكل منهمــك بعاملــه االفــرايض الــذي يعيشــه ،والــذي أصبــح
جــزءا ً أصيــاً مــن واقعــه.
•تكمــن خطــورة بعــض املــواد اإلعالميــة ،والفيلميــة ،والرتفيهيــة املقدمــة عــر
وســائل اإلعــام الحديثــة يف قدرتهــا عــى جــذب املتلقــن مــن األطفــال مــن خــال
الرتكيــز عــى عنــر اإلبهــار واإلثــارة والتشــويق.
•طفــل اليــوم ربيــب الصــورة ،نشــأ ىف مجتمــع أضحــى لحاســة البــر وذائقتهــا
شــأن كبــر ،فقلــت أهميــة الوســائل الســمعية املقــروءة لصالــح الوســائل املرئيــة،
إنهــا تقنيــات معــارصة ،ووســائل هــذا الزمــان ،فــا يعقــل أن يظــل الكتــاب
الخــاص بالطفــل خلــوا ً مــن املخاطبــة البرصيــة( .خريــس )10 :2011 ،وال يمكــن
ملــرح الطفــل أن يكــون خلــوا ً مــن الصــورة اإلبداعيــة الجماليــة الجذابــة للطفــل.
وبذلــك يتضــح أن هنــاك الكثــر مــن التحديــات واآلثــار الناتجــة عــن تعــرض األطفــال
لوســائل اإلعــام الحديثــة ،خاصــة بعــد تعاظــم دورهــا ،واالعتمــاد عليهــا يف كثــر مــن
األوقــات ،ممــا أدى إىل إحــداث تغيــر يف تركيبــة شــخصية الطفــل النفســية واالجتماعيــة،
لــذا كان لزامــا ً عــى كاتــب مــرح الطفــل أن يعــي تلــك املتغــرات حتــى يتمكــن مــن
الولــوج إىل عقــول األطفــال ،والتأثــر عــى وجدانهــم ،وجذبهــم إىل املضمــون املقــدم ،نصــا ً
وعرضــاً.
لــذا ينبغــي عــى كاتــب مــرح الطفــل االســتفادة مــن التقنيــات املرسحيــة الحديثــة،
وتوظيفهــا يف أعمالــه املرسحيــة –نصــا ً وعرضــاً ،-وذلــك ملواجهــة وســائل اإلعــام الحديثــة،
وحفاظــا ً عــى دور مــرح الطفــل ىف القيــام بــدوره املعهــود يف تنشــئة وتربيــة األطفــال،
ومواجهــة الغــزو الثقــايف ،باإلضافــة إىل دوره الرئيــي يف إمتــاع وتســلية األطفــال.
ثاني ًا :فنيات البناء الدرامي لمسرحيات األطفال
 - 1الحبكة الدرامية:
تتســم الحبكــة ىف مرسحيــات األطفــال ببســاطتها حتــى يســهل فهمهــا ،وتعتمــد
غالبــاً -عــى الحبكــة البســيطة ،والتــي تثــر إحســاس بالتطــور الحتمــي لألحــداث،كمــا يفضــل أن تعتمــد يف بنائهــا عــى الزمــن الصاعــد ،وأن تتسلســل األحــداث وفقــا ً ملبــدأ
الحتميــة الدراميــة ،ويتــم ذلــك -بشــكل طبيعــي -دون إرساع أو تصنــع ،أمــا إذا اعتمــد
الكاتــب يف بنــاء حبكتــه املرسحيــة عــى زمــن االســرجاع «الفــاش بــاك» ،فــإن ذلــك قــد
يــؤدي إىل تشــتيت الطفــل ،وقــد يحــدث لــه بعــض االلتبــاس.
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وعــادة مــا تبــدأ مرسحيــات األطفــال بتقديمــه دراميــة توضــح لألطفــال بعــض
العالقــات بــن الشــخصيات ،وتمهــد لألحــداث القادمــة ،وتعرفهــم باملــكان والزمــان الــذي
تــدور فيــه األحــداث ،ولكــن يجــب أال تكــون التقديمــة الدراميــة طويلــة ،ألن الطفــل يرغــب
يف الولــوج يف األحــداث بشــكل رسيــع ،ورسعــان مــا يشــعر بامللــل.
ورسعــان مــا تلــج املرسحيــة بنقطــة االنطــاق ،والتــي تأتــى عــادة بعــد التقديمــة
الدراميــة ،وتنفجــر فيهــا األحــداث ،ويبــدأ الحــدث يف التصاعــد ،وتظهــر مجموعــة مــن
التعقيــدات التــي تواجــه البطــل ،وتعتــر تلــك األزمــات التــي يمــر بهــا البطــل مــن مصــادر
إثــارة وتشــويق الطفــل.
 حداثة الفكرة:يركــز الكاتــب –عادة-عــى فكــرة رئيســية ،ومــا يدعمهــا مــن أفــكار فرعيــة،
ويتجنــب كل مــا ليــس لــه عالقــة باملضمــون حتــى ال يــؤدي ذلــك إىل إصابــة األطفــال
بامللــل ،وتشــويش أفكارهــم ،وهــذا بطبيعــة الحــال يقلــل مــن اإلثــارة والتشــويق الالزمــن
واملهمــن يف مــرح الطفــل.
و ُيعــد االختيــار الجيــد للفكــرة أحــد أهــم معايــر الكتابــة للطفــل ،وكلمــا كانــت
الفكــرة املطروحــة جديــدة ،وتحمــل ىف نســيجها اإلثــارة والتشــويق ،ومرتبطــة بواقــع
الطفــل ومتطلباتــه ،كان النجــاح حليــف النــص املرسحــي ،وال يعنــي ذلــك البعــد أو تجاهــل
املــوروث الثقــايف بمكنوناتــه الزاخــرة التــي كانــت وال تــزال مصــدرا ً هامــا ً مــن مصــادر
اســتلهام ُكتــاب مــرح الطفــل ،بــل يجــب أن يتــم التعامــل مــع الــراث بحرفيــة عاليــة،
وربطــه بالواقــع املعــاش ،وأن يتــم تنقيتــه ممــا قــد يشــوبه مــن ســلبيات ال تناســب
الطفــل.
وتــرى الكاتبــة «لطيفــة بطــي» أنــه رغــم اعتمــاد املــرح التجــاري عــى عنــر
اإلبهــار مســتخدما ً كل التقنيــات التكنولوجيــة املســتخدمة ،باإلضافــة إىل اإلبهــار مــن خــال
التوظيــف الجيــد للمالبــس والغنــاء ،والديكــورات ..وغريهــا مــن عنــارص العــرض املرسحي،
إال أن العــرض عــى مســتوى املضمــون ال يقــدم شــيئاً! ،حيــث تــرى أن األفــكار املقدمــة
مــا هــي إال اقتباســات -حتــى ال نقــول ســطواً-من أعمــال كارتــون عامليــة ســبق تقديمهــا
يف ديزنــي أو غريهــا ،أو تأليــف ركيــك يعتمــد عــى التهريــج ومخاطبــة الطفــل بصــورة
مبــارش.
ويجــب أن يعــي الكاتــب جيــدا ً أن الفكــرة تختلــف تبعــا ً الختــاف املرحلــة العمريــة
لألطفــال ،فيفضــل أن تكــون الفكــرة بســيطة وواضحــة مــع أطفــال مرحلــة الطفولــة
املبكــرة ،ورغــم بســاطة الفكــرة ال يجــب خلوهــا مــن القيــم التــى نســعى لبثهــا ىف نفــوس
األطفــال ،فالطفــل يتقبــل القيــم املختلفــة كاالنتمــاء والعدالــة ،والحريــة ..وغريهــا ،ولكــن
يجــب أن تقــدم مــن خــال فكــرة بســيطة ،وعــدم اللجــوء إىل املبــارشة ىف الطــرح ،فمثــاً،
يمكــن أن نغــرس ىف أطفــال الروضــة قيمــة االنتمــاء مــن خــال التمســك بالوجــود ىف
جماعــة ،والحفــاظ عــى تماســكها ،والخطــورة الناجمــة مــن االنفصــال عنهــا.
والتنــوع ىف املوضوعــات مهــم جــداً ،وخصوصــا ً املوضوعــات التــى تالئــم اإلنــاث
وحدهــن ،والذكــور وحدهــم ،واالثنــن معــاً ،بعــد مراعــاة املرحلــة العمريــة( .الفيصــل،
 :2010ص )115فيميــل الطفــل ىف مرحلــة الطفولــة املتوســطة واملتأخــرة إىل األفــكار التــى
تعالــج موضوعــات مــن الــراث الدينــي ،واملــورث الثقــايف والتــي تــدور حــول تحقيــق
الــذات ،حيــث يتوحــد الطفــل مــع أبطــال الشــخصيات ،ويتأثــر بســلوكهم وترصفاتهــم؛
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لــذا يســعى كاتــب مــرح الطفــل إىل تقديــم النمــوذج اإليجابــي يف أعمالــه املرسحيــة،
والــذي يتوحــد معــه الطفــل ،ويقتــدي بســلوكه.
وكلمــا زادت املرحلــة العمريــة للطفــل أصبحــت الفكــرة أكثــر عمقــاً ،حيــث تبــدأ هوية
الطفــل ىف التبلــور ،وتضــح ميولــه واتجاهاتــه ،ويكتســب القيــم واملعتقــدات واألفــكار
واملعلومــات عــن نفســه وعــن اآلخريــن ،ممــا يســمح لكاتــب مــرح الطفــل باختيــار
أفــكار تتناســب مــع عقليــة الطفــل ،فيطــرح األفــكار املجــردة التــى تخاطــب عقلــه
الواعــي الراشــد ،والقــادرة عــى التأثــر عليــهُ ،
وتســهم ىف تشــكيل هويتــه.
ويشــدد الكاتــب «الســيد فهيــم» عــى رضورة أال يتعــاىل كاتــب مــرح الطفــل عــى
رشيحــة املتلقــن ،وذلــك بتعمــد إقحــام األفــكار الجدليــة املجتمعيــة الكــرى داخــل بنيــة
النــص ،باإلضافــة إىل اســتخدام الكثــر مــن اإلســقاطات السياســية إلكســاب أعمالهــم
قيمــة ،حيــث يتناقــض ذلــك مــع الهــدف الرئيــي مــن مــرح الطفــل ،كمــا أشــار «د.
محمــد زعيمــه» إىل أن االختيــار الجيــد للفكــرة ،ثــم القــدرة عــى معالجتهــا بطريقــة
مشــوقة ومبهــرة ،أمــر هــام ورضوري يف مــرح الطفــل ،بجانــب بلــورة الفكــرة لخدمــة
األدوار الهامــة ملــرح الطفــل كالرتبيــة والتثقيــف واإلمتــاع.
 اإلثارة والتشويق:ُتعــد اإلثــارة والتشــويق مــن أهــم العنــارص الرضوريــة والالزمــة لنجــاح الكاتــب ىف
إبداعــه املرسحــي ،ويســتخدم الكاتــب العديــد مــن األمــور التــي ُتســهم ىف اإلثارة والتشــويق
للطفــل ،بدايــة مــن االختيــار الجيــد الســم العمــل املرسحــي ،وحســن اختيــار الفكــرة،
والبنــاء الجيــد للحبكــة ،وتوظيــف الشــخصيات التــي تثــر خيــال الطفــل ،باإلضافــة
إىل األغانــي واالســتعراضات ،كل تلــك األمــور تســاعد عــى إثــارة خيــال الطفــل ،وجــذب
انتباهــه.
وتؤكــد «ســمر إبراهيــم» -مــن خــال قيامهــا بــورش عمــل مــع األطفال-عــى أن
األطفــال يملَّــون مــن الحكايــات املشــابهة ألفــام الكرتــون التــي يرونهــا ،أو الحكايــات
عــن األمــرة والشــاب الوســيم ألنهــم يتوقعــون نهايــة الحكايــة ،وكذلــك الحكايــة التــي
يمكــن أن يكتشــفوا أحداثهــا ،ويعشــقون املفاجــآت ىف الحكــي ،وأن تكــون أحــداث الحكايــة
مخالفــة لتوقعاتهــم( .إبراهيــم)20 :2011 ،
طول املرسحية:
يرتبــط موقــف األطفــال مــن العــرض املرسحــي باملــدة التــي يقضونهــا يف تتبعــه ،فهــم
ُ
يملــون مــن العــرض الطويــل ألنهــم غــر قادريــن عــى تركيــز انتباههــم مــدة طويلــة،
وينرصفــون عــن العــرض القصــر ألنــه ال يشــبع نهمهــم لرؤيــة الحكايــة املرسحيــة.
(الفيصــل :2010 ،ص)124
ويختلــف طــول مرسحيــات األطفــال وفقــا ً للمرحلــة العمريــة التــي ســوف يقــدم لهــا
العــرض املرسحــي ،فاملرسحيــة قــد تتســم بالقــر وال تتجــاوز مدتهــا الزمنيــة عرشيــن
دقيقــة ،وذلــك إذا كانــت تقــدم ألطفــال دون ســن الســابعة ،وتزيــد عــن ذلــك إذا كانــت
تقــدم ألطفــال فــوق ســن الســابعة ،ويرجــع ذلــك الختــاف قــدرات األطفــال العقليــة،
وغالبــا ً مــا تــراوح مــدة العــرض املرسحــي -ىف العموم-مــا بــن خمــس وأربعــن إىل ســتني
دقيقــة.
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 األغاني:يســعى كاتــب مــرح الطفــل إىل توظيــف األغانــي داخــل بنيــة النــص املرسحــي،
وذلــك لقربهــا مــن وجــدان الطفــل بكلماتهــا وإيقاعاتهــا املوســيقية ،ويجــب أال تبتعــد
األغانــي عــن جوهــر الفكــرة ومضمونهــا ،فكلمــا كانــت األغانــي جــزءا ً أصيــاً مــن
الســياق الدرامــي ،أســهم ذلــك -بشــكل فعــال-ىف إنتــاج نــص جيــد« .فاألطفــال يحتاجــون
إىل يشء غــر قليــل مــن التشــويق ليتهيئــوا نفســيا ً لتتبــع الفكــرة ،وتســهم األغانــي ىف
إثــارة األطفــال ودفعهــم إىل االلتحــام بالعــرض املرسحــي ،وخلــق املنــاخ املالئــم لتأثرهــم
بــه»( .الفيصــل :2010 ،ص)122
وهنــاك بعــض ُكتــاب مــرح الطفــل ال يجيــدون كتابــة األغانــي ،فيقومــون بتحديــد
مكانهــا داخــل النــص املرسحــي ،وعنــد الــروع ىف إخــراج النــص يســتعني املُخــرج بشــاعر
لكتابــة أغانــي املرسحيــة ،ولكــن كلمــا كان الكاتــب قــادرا ً عــى كتابــة أغانــي عملــه
املرسحــي –بنفســه-كان أفضــل ،ألنــه أكثــر درايــة بفكرتــه ،وأقــدر عــى توظيــف األغانــي
بشــكل يحقــق الغــرض مــن الفكــرة األساســية للنــص ،ويتحــدد نجــاح األغانــي يف النــص
املرسحــي بمــا تحملــه يف مضمونهــا مــن مغــزى تربــوي تعليمــي وتثقيفــي للطفــل.
 نهاية المسرحية:تنتهــي مرسحيــات األطفــال –عادة-بالنهايــة الســعيدة ،وانتصــار قــوى الخــر عــى
قــوى الــر ،فانتصــار البطــل ىف النهايــة هــو الحــل املــريض للطفــل ،ويجــب أن يعتمــد
البطــل عــى خصالــه وســماته الحســنة ،وقدراتــه العقليــة لتحقيــق ذلــك االنتصــار حتــى
يؤمــن الطفــل بقدراتــه عنــد مواجهــة قــوى الــر.
ومــن الصعوبــة أن تنتهــي مرسحيــة األطفــال بنهايــة حزينــة؛ ألن الطفــل يتوحــد مــع
البطــل ويتعاطــف معــه يف مواجهــة مــا يقابلــه مــن صعــاب ،ويشــعر الطفــل بالضيــق
واألىس إذا لــم ينتــر البطــل يف النهايــة عــى خصومــه ،وإذا لجــأ الكاتــب إىل تقديــم
شــخصية تحمــل ســلوكيات ســلبية لينفــر الطفــل منهــا ،فغالبــا ً مــا يحــدث لهــا تحــول يف
نهايــة املرسحيــة إىل األفضــل بعــد أن يتعلــم الــدرس األخالقــي والرتبــوي.
وقــد يلجــأ بعــض ُ
الكتــاب إىل تــرك نهايــة املرسحيــة مفتوحــة ،انطالقــا ً مــن مبــدأ
إتاحــة الفرصــة أمــام األطفــال إلعمــال العقــل ،وإبــداء الــرأي ،ووضــع النهايــة التــي يرونها
مناســبة لهــم ،ولكــن يجــب أن يتــم ذلــك بحــذر شــديد ،فاألطفــال يميلــون إىل النهايــات
املحــددة ،وقــد يشــعرون أن املرسحيــة لــم تنتـ ِه ،ممــا قــد يصيبهــم ببعــض التوتــر والقلــق.
 - 2الشخصيات والصراع الدرامي:
ُتعــد الشــخصيات الدراميــة مــن أهــم األجــزاء الرئيســية التــي يتكــون منهــا العمــل
الدرامــي ،فبــدون الشــخصيات التــي تتفاعــل وتتحــرك عــى منصــة املــرح ال يوجــد عمــل
درامــي مرسحــي“ .فالشــخصيات هــي النمــاذج البرشيــة التــي يرســمها املؤلــف املرسحــي،
ومنهــا الشــخصيات املحوريــة ،والشــخصيات الثانويــة ،وتنهــض هــذه الشــخصيات
بأدوارهــا أثنــاء العــرض وفقــا ً للنــص املكتــوب ،ورؤيــة مُ خــرج العــرض املرسحــي”( .زلط،
)157 ،156 :2000
وتتنــوع الشــخصيات ىف مرسحيــات األطفــال بــن الشــخصيات اإلنســية والعرائســية
والحيوانيــة ،ويراعــى عنــد توظيــف شــخصيات الحيوانــات أن تكــون مناســبة لطبيعتهــا يف
الحيــاة ،فاألســد ملــك الغابــة ،والثعلــب أمكــر الحيوانــات ،والقــرد أذكاهــا ..وهكــذا ،كمــا
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يوظــف الكاتــب شــخصيات إنســية حتــى يتوحــد معهــا األطفــال ،ويراعــى أن يرســم أبعــاد
الشــخصية الدراميــة بوضــوح.
فالشــخصية املرسحيــة املقدمــة لألطفــال يجــب أن تكــون واضحــة املعالــم ،وعــى قــدر
قليــل مــن التعقيــد ،وأن تكــون خطوطهــا عــى قــدر كبــر مــن الوضــوح بحيــث يكــون
مــن الســهل عــى األطفــال إدراك حقيقتهــا وســلوكها ،ومــن األهميــة أن تكــون ترصفــات
كل شــخصية متســقة مــع طبيعتهــا( .إســماعيل)269 :2004 ،
ويجــب أن يرســم الكاتــب شــخصياته الدراميــة بحــرص شــديد ،ألن الطفــل عــادة
مــا يتفاعــل ويتوحــد مــع الشــخصيات التــى تحمــل الســمات اإليجابيــة ،أمــا إذا كانــت
شــخصية البطــل يف املرسحيــة تحمــل بعــض الســلوكيات الســلبية فإنهــا تقــدم بغــرض
التنفــر منهــا ،فعندمــا يــرى الطفــل العقــاب الــذي يتعــرض لــه البطــل بســبب ســلوكه،
يتجنــب فعــل تلــك الســلوكيات بــل وينفــر منهــا.
وأوضــح «الســيد فهيــم» رضورة أن تتضمــن مرسحيــات األطفــال شــخصيات مــن
األطفــال ،ألن عــدم وجــود شــخصيات مــن األطفــال يف مرسحهــم يجعلــه غريبــا ً عليهــم.
وتختلــف الشــخصيات املقدمــة ىف مرسحيــات األطفــال تبعــا ً الختــاف املرحلــة العمريــة
للطفــل ،فعــادة مــا يلجــأ كاتــب مــرح الطفــل إىل توظيــف شــخصيات عملــه املرسحــي
مــن العرائــس ألطفــال مرحلــة الطفولــة املبكــرة نظــرا ً لعالقــة الــود بــن الطفــل ودميتــه،
فالطفــل يــرى دميتــه رفيقــة لــه ،يلعــب معهــا ،ويســقط عليهــا أخطــاءه ،ويكلمهــا،
ويصادقهــا.
بينمــا تظهــر الشــخصيات الخياليــة يف األعمــال املرسحيــة املقدمــة ألطفــال مرحلــة
الطفولــة املتوســطة ،فيلجــأ الكاتــب إىل توظيــف شــخصيات مرسحيتــه مــن الشــخصيات
الخياليــة ملــا لهــا مــن تأثــر واضــح عــى إثــارة خيــال الطفــل ،بينمــا تظهــر الشــخصيات
الواقعيــة يف مرحلــة الطفولــة املتأخــرة ،والتــي يبحــث فيهــا الطفــل عــن البطــل القــدوة.
والطفــل يرغــب ىف أن يــرى الشــخصيات املرسحيــة حيــة كالتــى يراهــا يف الواقــع،
وال يســتطيع التعاطــف معهــا إذا شــعر بأنهــا مجــرد دمــى يســتخدمها املؤلــف لتطويــر
موضــوع مرسحيتــه ،ومــن هنــا يجــب عــى األديــب أن يتعمــق أغــوار النفــس البرشيــة
ليتمكــن مــن تقديــم شــخصيات نابضــة بالحيــاة( .الفيصــل :2010 ،ص)117
ويف مرسحيــات األطفــال ينبغــي أن يكــون الــراع حــول مــا يــدور يف مجــاالت
اهتمامــات الطفــل ،وأن يكــون الــراع مبــارشا ً وواضحــا ً أمــام أعــن األطفــال ،ويتمثــل
عــادة يف الــراع بــن قــوى الخــر ،والــر ،ولعــل أوضــح نمــاذج الــراع الدرامــي تلــك
التــي تتجــى يف الرصاعــات التــي تنبــع مــن الحبكــة ،وتتطــور مــن خــال التناقضــات
بــن الشــخصيات ،والــراع البــد أن يحتــدم عندمــا تتطــور األحــداث نحــو تحقيــق غايــة
معينــة.
 - 3الحوار الدرامي:
يعتــر الحــوار الدرامــي مــن أهــم الوســائل التــي يعتمــد عليهــا الكاتــب املرسحــي يف
بلــورة فكرتــه ،ورســم شــخصياته املرسحيــة بإتقــان ،ونمــو الحــدث الدرامــي ،وكلمــا كان
الكاتــب يمتلــك أدوات حــواره الدرامــي ،أنتــج عمــاً إبداعيــاً ،فلــكل كاتــب أســلوبه الخــاص
ســواء بطبيعــة اللغــة التــي يكتــب بهــا «فصحــى أو عاميــة» ،وبأســلوبه ىف اختيــاره
للمفــردات والرتاكيــب ،والتشــبيهات ،واإليقــاع ،وهــذا كلــه هــو مــا يميــز كاتبــا ً عــن آخــر،
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ويجعــل لــكل كاتــب مرسحــي بصمتــه اإلبداعيــة الخاصــة.
وللحــوار الدرامــي وظائــف أساســية يف مرسحيــات األطفــال فمــن خاللــه يعــر الكاتــب
عــن فكرتــه بوضــوح ،ويســاعده يف نقــل املعلومــات إىل الطفــل ،باإلضافــة إىل قدرتــه يف
التعبــر عمــا تنطــوي عليــه الشــخصيات مــن انفعــاالت وأحاســيس تجــاه اآلخريــن ،وتجاه
أنفســهم.
وعندمــا يــرع كاتــب مــرح الطفــل يف كتابــة عملــه الدرامــي ،يجــب أن يــدرك أن
املرسحيــة تكتــب لتجســد عــى منصــة املــرح ،وليســت لتقــرأ عــى األطفــال؛ لــذا يقلــل
مــن الــرد والوصــف ،ويعتمــد عــى الحــوار الدرامــي ،وكلمــا كان الحــوار أكثــر حيويــة
وتدفقــا ً كلمــا كان اإلبــداع أكثــر تميــزاً.
ويفضــل أن تكتــب مرسحيــة األطفــال باللغــة الفصحــى ،رشيطــة أن تكــون فصحــى
مبســطة ،وأن تكــون اللغــة ســهلة وميــرة ومفهومــة بحيــث تكــون كل كلمــة دالــة عــى
معنــى ثابــت ،وأن تعــر اللغــة عــن الشــخصيات بوضــوح مــع تجنــب الجمــل الطويلــة،
والصيــغ املعقــدة ،وتجنــب املجــازات البعيــدة عــن فهــم الطفــل.
كمــا يجــب أن يتســم األســلوب بالوضــوح والقــوة والجمــال ،فاألســلوب ال يقــل أهميــة
عــن املضمــون يف تحقيــق األهــداف مــع االبتعــاد عــن األســلوب الوعظــي املبــارش ،ويجــب أال
يكــون الخطــاب اللغــوي املوجــه للطفــل أعــى مــن مســتواه اإلدراكــي حتــى ال يــؤدي ذلــك
إىل وقــوع الطفــل يف حــرة عنــد محاولتــه فــك الرمــوز والشــفرات ،وبالتــايل يضيــع منــه
العــرض لصعوبــة فهمــه.
ويلجــأ بعــض ُكتــاب مــرح الطفــل إىل إكســاب األطفــال بعــض املفــردات والرتاكيــب
اللغويــة الجديــدة عليهــم ،ولكنهــم عندمــا يطرحونهــا يف النــص املرسحــي يقدمونهــا يف
ســياق يســهل عــى الطفــل فهمــه وتقبلــهُ ،
وتعــد هــذه إحــدى أدوار مــرح الطفــل.
ويمكن أن نحدد أهم خصائص الحوار الدرامي في مسرحيات األطفال فيما يلي- :
•أن يتســم الحــوار بالحيويــة ،و ُيســهم –بشــكل فعــال-يف نمــو الــراع داخــل
النــص املرسحــي.
•يجــب أن تتناســب مفــردات اللغــة يف بنيــة النــص املرسحــي مــع حصيلــة الطفــل
اللغويــة ،ومســتواه العقــي ،فالطفــل ذو الثــاث ســنوات يختلــف مخزونــه اللغــوي
بطبيعــة الحال-عــن الطفــل الــذي يتجــاوز العــر ســنوات.•أن يكــون الحــوار فكاهيــا ً جذابــا ً ذا مســحة أدبيــة مــع الرتكيــز عــى أن يكــون
تعبــرا ً صادقــا ً عــن الشــخصيات( .الفيصــل :2010 ،ص)118
•يجــب أن يعتمــد الحــوار عــى الجمــل املشــوقة ،واالبتعــاد عــن املنولوجــات الطويلة
التــي تــؤدي إىل تشــتيت ذهــن الطفــل ،وإصابتــه بامللل.
•االبتعــاد عــن اإليحــاءات الرمزيــة التــي قــد ال يفهمهــا الطفــل ،وال يتمكــن مــن
تفســرها ،ورضورة الرتكيــز عــى كل مــا هــو مــادي وملمــوس .كمــا أشــار
«ســعيد عبــد املنعــم» إىل أن الطفــل لديــه معجــم لغــوى ضئيــل ،ولكنــه يف نفــس
الوقــت لديــه القــدرة عــى اكتســاب الجديــد ،ويجــب أن تحمــل اللغــة املقدمــة إليــه
إشــارات وصفيــة ،ال تحليليــة نقديــة.
•االبتعاد عن األلفاظ والعبارات املبتذلة حتى ال تعلق يف أذهان األطفال.
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•التأكيــد عــى لغــة الحــوار التــي تســمح للطفــل بإبــداء الــرأي ،والتعبــر عــن
انفعاالتــه ،وهــذا يســاعد الطفــل عــى تكويــن هويتــه الشــخصية.
ثالث ًا :الكاتب وإشكاليات النص المسرحي للطفل:
يواجــه كاتــب مــرح الطفــل أثنــاء الــروع يف الكتابــة املرسحيــة مجموعــة مــن
اإلشــكاليات التــي يجــب أن يكــون عــى وعــي كبــر ،وإدراك تــام لهــا ،ومــن أهــم تلــك
اإلشــكاليات مــا يــي- :
 - 1تعزيز الجانب القيمي
عــادة مــا يضــع كاتــب مــرح الطفــل نصــب عينيــه مــا يقدمــه مــن قيــم إىل األطفال،
فمــن الصعــب أن نجــد مرسحيــة لألطفــال تخلــو مــن قيمــة يســعى الكاتــب إىل بثهــا
يف نفــوس األطفــال ،أو ســلوك ســلبي يهــدف إىل التنفــر منــه« .وعــى الكاتــب أن يقــدم
الجانــب املعــريف بشــكل ضمنــي كلمــا أتيحــت لــه الفرصــة ،فيمكــن أن يمــرر املعلومــات
التــي تنســجم مــع مضمــون العمــل املقــدم للطفــل»( .الزوالتــي)103 :2016 ،
 - 2طرح قضايا الطفولة
يــرى األكاديمــي «محمــد الخطيــب» أن القضايــا التــي يتــم طرحهــا -ىف مــرح
الطفــل-ال ترتبــط ببعــد آنــي ،بــل يتــم الطــرح بصــورة ذهنيــة قديمــة عــن الطفــل ،فرغــم
أن الطفــل يعيــش عــر املعلومــات والتكنولوجيــا إال أنــه يراهــا مســتبعدة تمامــا ً مــن
توجهــات ُكتــاب املــرح ،وعندمــا يطــرح ُ
الكتــاب قضايــا الطفــل يتــم الطــرح بخطــاب
قديــم ال يصــل إىل الطفــل ،لذلــك يفقــد مــرح الطفــل جــزءا ً كبــرا ً مــن دوره يف بنــاء
شــخصية الطفــل .بينمــا أشــار الناقــد «محمــود ســعيد» إىل أن االستســهال واالحتيــال عــى
قضايــا الطفولــة أمــر بــات واقعيــا ً يف مرسحــه ،وذلــك ملجــاراة موجــة ســائدة أو لتحقيــق
مكاســب خاصــة بعيــدا ً عــن املجمــوع.
أمــا الكاتــب «محمــد مســتجاب» فقــد تعــرض إىل إشــكالية القضايــا الغائبــة أو
املســكوت عنهــا ىف مرسحيــات األطفــال ،فمثــاً عندمــا نكتــب عــن أطفــال الشــوارع،
يخــرج مــن يقــول لــك ال نســتطيع أن نقــدم هــذا للطفــل ألن النــص أو العــرض يتطلــب أن
يتحــدث األطفــال بلغــة الشــارع ،أو التعــرض ملشــكلة مثــل املــوت أو الطــاق داخــل األرسة
فــا نســتطيع طرحهــا بــكل ثقلهــا النفــي عــى األطفــال ،ومــن هــذا املنطلــق نجــد أن
هنــاك العديــد مــن القضايــا التــي نحتــاج إىل طرحهــا لألطفــال ليــس يف مرسحهــم فقــط
بــل يف كافــة الوســائط الثقافيــة والتعليميــة.
 - 3تنمية قدرات الطفل العقلية والجمالية:
يهــدف مــرح الطفــل إىل تنميــة قــدرات الطفــل العقليــة ،وذلــك مــن خــال املواقــف
واألزمــات التــي يبتكرهــا العمــل املرسحــي ،ويضعهــا أمــام الطفــل ويحملــه عــى التفكــر
مــن أجــل إيجــاد حــل لهــا ،ويعلمــه أهــم املخاطــر الناجمــة عــن بعــض ترصفــات البطــل
يف املرسحيــة ،فيجعــل الطفــل يفكــر قبــل اإلقــدام عــى تلــك املواقــف إذا تعــرض لهــا يف
الحيــاة.
ويف هــذا الصــدد أشــار الناقــد واألكاديمــي «محمــد زعيمــه» إىل رضورة وعــي الكاتــب
بالقــدرات العقليــة للطفــل املتلقــي للرســالة ،فالطفــل ليــس ســاذجا ً أو غبيــاً ،ولذلــك يجــب
مخاطبــة عقلــه ووجدانــه معــاً ،فــإذا كان املــرح متعــة إال أنــه –يف نفــس الوقت-وســيلة
لتنميــة قــدرات الطفــل وتربيتــه.
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كمــا يقــوم املــرح بــدور فعــال يف تنميــة الجوانــب الجماليــة واإلبداعيــة لــدى الطفــل
مــن خــال مــا يقدمــه مــن فنــون مختلفــة ،فاملُخــرج املرسحــي الجيــد هــو الــذي يقــدم
عرضــا ً مرسحيــا ً يشــتمل عــى كل الفنــون كاالســتعراضات واألغانــي ،واملوســيقا ،والديكور،
والرســم ،ويمكــن إرشاك الطفــل يف تنفيــذ هــذه الفنــون وفقــا ً مليولــه واتجاهاتــه ،وبذلــك
يمكــن أن نتعــرف عــى موهبــة الطفــل مبكــراً؛ ومســاعدته عــى تنميتهــا وصقلهــا.
 - 4إثارة المتعة والترفيه للطفل:
يعتــر إثــارة جــو مــن املتعــة والبهجــة للطفــل مــن أهــم ركائــز مــرح الطفــل،
فاألطفــال ال يقبلــون عــى العــرض املرسحــي مــن أجــل الغــرض الرتبــوي والتثقيفــي
فحســب ،ولكــن مــن أجــل املتعــة والرتفيــه والتســلية أيضــاً؛ لــذا يجــب أن يضــع ُكتــاب
ومخرجــو عــروض مــرح الطفــل الجانــب اإلمتاعــي للطفــل نصــب أعينهــم ،فالعــرض
املرسحــي الــذي ال يقــدم املتعــة لألطفــال ال قيمــة لــه.
وتتنــوع جوانــب املتعــة والرتفيــه يف مــرح الطفــل بدايــة مــن الفكــرة الشــقية،
وتنــوع العوالــم املختلفــة التــي تجمــع شــخصيات إنســية وخرافيــة ،وحيوانيــة ،ونباتيــة،
وجمــادات ،وعرائــس ،باإلضافــة إىل األغانــي واالســتعراضات التــي تقــدم لألطفــال يف إطــار
درامــي جــذاب ،واالهتمــام بالجانــب الكوميــدي املمتــع للطفــل.
كمــا يســعى مُ خــرج مرسحيــات األطفــال إىل تســخري كافــة أدواتــه الفنيــة مــن
عنــارص العــرض املرسحــي ،إلثــارة األطفــال ،وإضفــاء جــو مبهــج عــى العــرض ،وال
يتســنى للمخــرج القيــام بتلــك املهمــة بمفــرده دون وجــود نــص مرسحــي جيــد ،وفنيــن
يمتلكــون القــدرة عــى تحقيــق ذلــك.
 - 5إثارة خيال الطفل
ظلــت العالقــة بــن الواقعــي والتخيــي عنــد الكتابــة للطفــل محــل نقــاش يف املجــال
الرتبــوي والتعليمــي ،والــذي قــدم إجابــات تميــل نحــو إقصــاء الجانــب التخيــي لصالــح
الواقعــي بحجــة أنــه األقــدر عــى جعــل الطفــل يحتــك بواقعــه املعــاش ،يف حــن أن الجانــب
التخيــي يجعــل الطفــل بعيــدا ً عــن املعطيــات املنطقيــة واإلدراكيــة ممــا يــؤدي إىل إقصائــه
تعليميــاً( .الزوالتــي)104 :2016 ،
والطفــل -يف حقيقــة األمر-بحاجــة إىل ترميــم الفجــوة التــي حدثــت لديــه يف منطقــة
الخيــال ،فالطفــل الــذي كان يصنــع ســيارته وطائرتــه ولعبتــه ،لــم يعــد ينتــج بأناملــه
وخيالــه ،فصــار متلقيــاً ،وضمــرت جوانــب الخيــال ،إذ تجنــح وســائل اإلعــام إىل حشــوه
بالصــورة الكاملــة مــن دون هوامــش يصــر فيهــا فاعــاً( .خريــس)10 :2011 ،
ُ
وتعــد مثــرات الخيــال مــن األمــور الرضوريــة يف مــرح الطفــل ،حيــث ُتســهم
يف جعــل الطفــل يف حالــة يقظــة دائمــة عنــد مشــاهدة العــرض املرسحــي ،كمــا تجعلــه
مرتقبــا ً لألحــداث ،وتبعــده عــن امللــل والرتابــة ،فالطفــل يميــل –بطبيعتــه-إىل الخيــال؛ لــذا
فالعــرض املرسحــي الــذي يخلــو مــن مثــرات الخيــال هــو عــرض غــر جــذاب للطفــل.
 - 6إثارة روح الفكاهة فى النص المسرحي:
ُيقبــل األطفــال عــى املوضوعــات الفكاهيــة والطرائــف والنــوادر إقبــاالً شــديداً ،لــذا
نجــد مــن يذهــب إىل القــول :إن وســائل ثقافــة الطفــل –جميعــاً -ينبغــي أن تركــز عــى
جوانــب اإلضحــاك دون غريهــا مــن الجوانــب( .الهيتــي )166 :1986 ،وهنــا البــد أن يتبــادر
إىل أذهاننــا تســاؤل وهــو :هــل يمكــن أن يقــدم لألطفــال مضمــون قائــم عــى اإلضحــاك
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مــع إهمــال باقــي الجوانــب الفنيــة األخــرى؟ ..أعتقــد أن اإلجابــة بالنفــي ..فعــادة مــا
يســعى كاتــب مــرح الطفــل إىل إضحــاك أطفالــه ألنــه يــدرك أن الطفــل عندمــا يحــر
ملشــاهدة عــرض مرسحــي ،فإنــه يأتــي ليفــرح ويلعــب ويضحــك ،ولكنــه يف الوقــت نفســه
يــدرك أهميــة الجانــب الرتبــوي والقيمــي والتثقيفــي للطفــل.
ومــن أهــم األســباب التــي تجعــل األطفــال يقبلــون عــى الضحــك أكثــر مــن الكبــار..
كمــا يقــول «شــوتز» أنــه يف عالــم الكبــار يوجــد خــط فاصــل واضــح بــن الواقع الفســيح،
أي عالــم اليقظــة الكبــر ،وبــن مملكــة املعنــى األخــرى الالمحــدودة التــي تتضمــن عــى
األحــام وعوالــم الخيــال ،والتــي يهــرب إليهــا اإلنســان بــن الفينــة واألخــرى ،أمــا لــدى
الطفــل الصغــر فتكــون الخطــوط املميــزة أو الفاصلــة بــن هذيــن العاملــن غــر واضحــة،
بــل تكــون أكثــر ســيولة وتداخــاً ،فيمتــزج عالــم الخيــال واألحــام بالعالــم الواقعــي
داخلــه( .عبــد الحميــد)169 :2003 ،
فالطفــل الــذي يتصــور أن الحيــوان املســكني الــذي ســقط مــن ارتفــاع شــاهق ىف أحــد
أفــام «والــت ديزنــي» ال بــد أن يكــون قــد مــات ،فــإذا بــه يجــده ينهــض أمــام ناظريــه
لكــي يواصــل حركاتــه البارعــة يف خفــة ونشــاط ،وهكــذا ال يملــك الطفــل ســوى أن يضحــك
لتلــك املفاجــأة الرسيعــة التــي تنتقــل بــه مــن التعاطــف إىل الضحــك وبالعكــس( .الهيتــي،
)166 :1986
 - 7الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع:
تحتــل قضيــة الحفــاظ عــى الهويــة مكانــة بــارزة يف تربيــة النــشء ،ولقــد انعكســت
هــذه اإلشــكالية عــى أدب األطفــال وثقافتهــم ،فظهــرت محاولــة املزاوجــة بــن األصالــة
واملعــارصة يف كثــر مــن األعمــال األدبيــة( .خليفــة )182 :2005 ،وهنــاك مســألة عــى
درجــة عاليــة مــن األهميــة ،وهــي التــي تصنــع ذائقــة الطفــل وانتمــاءه ووالءه ،وهــي
التــي تكمــن يف العــودة إىل الــراث الــذي يحتــاج –بــدوره-إىل االنتقــاء الســليم ،واختيــار مــا
يخــدم القيمــة والجمــال ،يف محاولــة لربــط الطفــل بحضارتــه دون تعســف وال خطابــات،
مــع مراعــاة تحييــد مــا يحفــل بــه الــراث مــن اســتخفاف( .خريــس)10 :2011 ،
فلــكل مجتمــع مــن املجتمعــات هويتــه الثقافيــة الخاصــة التــي تقــوم عليهــا دعائــم
املجتمــع ،وتســعى املجتمعــات إىل بــث قيمهــا وتقاليدهــا يف نفــوس أطفالهــا حتــى يشــبوا
متمســكني بتلــك التقاليــد ،ويتمكنــوا مــن التوافــق مــع املجتمــع ،وتزخــر املجتمعــات
العربيــة بالعديــد مــن مقومــات الهويــة الثقافيــة كاللغــة والتاريــخ والعــادات والتقاليــد،
واملــوروث الثقــايف ،وجميــع هــذه األمــور تســاعد يف تشــكيل هويــة ثقافيــة عربية مشــركة.
كمــا يمكــن أن ُيســهم مــرح الطفــل بــدور فعــال يف مواجهــة الغــزو الثقــايف الــذي
يتعــرض لــه أطفالنــا مــن خــال مــا يبــث عــر الفضائيــات ووســائل اإلعــام الحديثــة،
وذلــك مــن خــال التأكيــد عــى أهميــة اللغــة العربيــة الفصحــى بكتابــة نصــوص مرسحيــة
باللغــة الفصحــى املبســطة ،وتنــاول موضوعــات مــن املــوروث الشــعبي ،وطــرح القيــم
والتقاليــد العربيــة األصيلــة ،وتعريــف األطفــال بتاريــخ أمتهــم.

سمات كاتب مسرح الطفل:
يمكــن رصــد أهــم الســمات التــي يجــب أن يتحــى بهــا كاتــب مــرح الطفــل ،واألمــور
التــى يجــب أن يعيهــا عنــد التصــدي للكتابــة املرسحيــة للطفــل فيمــا يــي- :
•يجــب أن يتحــى كاتــب مــرح الطفــل باملوهبــة باإلضافــة إىل الخــرة والدراســة،
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هــذا باإلضافــة إىل حســه الطفــويل الــذي ال يمتلكــه أي إنســان ،فيتعامــل مــع
الطفــل كطفــل ،ويخاطبــه بنفــس أســلوبه ومســتواه ،وقدراتــه العقليــة واللغويــة
والنفســية .فــرى «الســيد فهيــم» أن كاتــب مــرح الطفــل يجــب أن يجيــد
التعايــش بخيالــه مــع عقــل الطفــل ووعيــه دون تعــا ٍل أو تقعــر ،ويملــك معادلــة
املنهــج ليبتعــد عــن الســطحية بحجــة التبســيط دون أن يرهــق الطفــل يف قضايــا
وتفاصيــل قــد ترهقــه ذهنيــا ً ونفســياً.
•يجــب أن يتمتــع بثقافــة واســعة يف مجــاالت الطفولــة ،والتــي ُتعــد أصعــب مجاالت
العلــوم اإلنســانية ،وقــد تتأتــى تلــك الثقافــة مــن خــال االحتــكاك املبــارش بالطفل
الــذي ُيســهم يف إكســاب الكاتــب العديــد مــن الخــرات عــن قــرب ،باإلضافــة إىل
الثقافــة املعلوماتيــة التــى يســتمدها الكاتــب مــن خــال الدراســات والكتــب.
«وقــد أكــدت «ســمر إبراهيــم» عــى أن هنــاك هــوة واســعة بــن الكبــار واألطفــال،
وخاصــة بعــد التطــور التكنولوجــي الــذي أحــاط باملنطقــة العربيــة ىف الســنوات
األخــرة ،ممــا دفعهــا إىل القيــام بعمــل ورش مــع األطفــال ،وقــراءة األدب العاملــي
الــذي يتنــاول أدب الطفــل ،واالطــاع عــى كتــب علــم النفــس مــن أجــل تكويــن
ثقافــة تســاعد عــى فهــم األطفــال ،والكتابــة لهــم»( .إبراهيــم)19 :2011 ،
•يجــب أن يكــون كاتــب مــرح الطفــل عــى درايــة تامــة بكافــة أشــكال الفنــون
األدبيــة املوجهــة للطفــل كالقصــة والشــعر والكتابــة للتلفــاز ..وغريهــا ،حتــى
يتمكــن مــن توصيــل رســالته للطفــل بســهولة ويــر.
•أن يســعى كاتــب مــرح الطفــل إىل تأكيــد الهويــة الثقافيــة للطفــل ،مــن خــال
طــرح القيــم العربيــة األصيلــة ،وتنــاول موضوعــات تتعــرض لتاريــخ أمتنــا
العربيــة ،وطــرح أفــكار تدعــم الشــعور باالنتمــاء الوطنــي ،والــوالء لألمــة العربية،
وذلــك ملواجهــة الغــزو الثقــايف ىف ظــل ســطوة الوســائط اإلعالميــة الحديثــة.
•أن يهتــم ُك َّتــاب مــرح الطفــل باســتلهام املــوروث الثقــايف بمــا يثــره مــن متعــة
وإبهــار للطفــل ،وكذلــك توظيــف أدوار لوســائل اإلعــام الحديثــة يف نصــه الدرامــي،
عــى أن تتــم املعالجــة بشــكل ال يمكــن معهــا إغفــال املضمــون الفكــري املقــدم
للطفــل.
•رضورة اعتمــاد ُكتــاب مــرح الطفــل عــى الحلــول الواقعيــة يف أعمالهــم املرسحية
للطفــل لإلعــاء مــن شــأن وقيمــة العلــم ،وأهميــة التفكــر املنطقي.
•يتعامــل بعــض ُك َّتــاب املــرح مــع األطفــال كمــا كانــوا عليــه يف فــرة زمنيــة
الحقــة ،ويقدمــون إبداعاتهــم دون مراعــاة للخصائــص النفســية واالجتماعيــة
الجديــدة لطفــل اليــوم ،ممــا يجعــل األطفــال يشــعرون بســذاجة مــا يقــدم إليهــم.
وأشــار «د.محمــد زعيمــه» إىل أهميــة معرفــة الكاتــب بعلــم نفس الطفــل ،ورضورة
تطويــر معرفتــه وربطهــا بقــدرات الطفــل اآلنيــة للوصــول لكيفيــة مخاطبتــه.
•يجــب أن يعــي الكاتــب رضورة ربــط املوقــف الفنــي بحيــاة الطفــل ،والتــوازن بــن
التعليــم والتســلية ،والتحــي بــروح املُخــرج والوعــي بجزئيــات املرسح حتــى يضمن
لنصــه فرصــة التجســيد عــى منصــة املــرح( .الفيصــل :2010 ،ص)113-110
•تعتمــد بعــض العــروض املرسحيــة عــى جــذب األطفــال إىل مرسحهــم بطــرق
تتنــاىف مــع طبيعــة فــن املــرح ،كإقحــام أشــكال فنيــة أخــرى وســط أحــداث
العمــل املرسحــي ،وهــذا يــدل –بالطبع-عــى حالــة مــن الفقــر اإلبداعــي يتســم
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بهــا القائمــون عــى مــرح الطفــل.
•يجــب أال يســتهني كاتــب مــرح الطفــل بــذكاء األطفــال ،فاألطفــال ال يتقبلــون
مــا يقــدم لهــم مــن أفــكار دون نقــد أو تمحيــص ،ويســعون –دائمــاً-إىل طــرح
العديــد مــن التســاؤالت واالستفســارات للوصــول إىل املعرفــة الكاملــة« .فالطفــل
ليــس ولــدا ً معــزوالً ،بــل هــو ابــن عــر الحاســوب ،واملشــاهد األكثــر مثابــرة عىل
شاشــات التلفــاز ،والــذي يــرى ويشــاهد بحريــة عاليــة دون انتقــاء وال اصطفــاء».
(إبراهيم)10 :2011 ،

الدراسة التحليلية
رصد إشكاليات النص املسرحي:
يســعى الباحــث مــن خــال تنــاول عينــة الدراســة بالتحليــل والنقــد ،لرصــد مــدى قدرة
املرسحيــة «نصــاً /وعرضــاً» عــى تجــاوز وتذليــل إشــكاليات الكتابــة املرسحيــة للطفــل،
وذلــك مــن خــال ثالثــة محــاور رئيســية ،أولهــا يتعلــق بمواجهــة تحديــات ســطوة وســائل
اإلعــام الحديثــة عــى األطفــال ،وثانيهــا يرتبــط بفنيــات البنــاء الدرامــي للمرسحيــة،
وثالثهــا يتنــاول بعــض اإلشــكاليات التــى تواجــه كاتــب النــص املرسحــي للطفــل.
ً
أوال :مواجهة تحديات سطوة وسائل اإلعالم الحديثة
ال شــك أن ربــط األطفــال بواقعهــم املعــاش -خاصــة فيمــا يتعلــق بوســائل اإلعــام
الحديثةُ -يعــد أمــرا ً هامــا ً وحيويــاً ،ويرجــع ذلــك نتيجــة تأثــر وســائل اإلعــام الحديثــة
عــى األطفــال بمــا تقدمــه مــن مضمــون موظفــة كافــة تقنياتهــا لجذبهــم ،أو مــا يرتبــط
بإبــراز دورهــا اإليجابــي والســلبي ملــا لهــا مــن ســطوة عــى األطفــال ،ومــا تمتلكــه مــن
تأثــر قــوي وفعــال عليهــم.
وبتحليــل املرسحيــات -عينــة الدراســة -نجــد أن توظيــف وســائل اإلعــام الحديثــة قــد
غــاب بشــكل ملحــوظ فيهــا ،ففــى مرسحيــة «ســحر البنفســج» جــاء التوظيــف بســيطاً،
ولــم يكــن لــه تأثــر عــى مجريــات األحــداث ،وذلــك مــن خــال شــخصية «الطاهــي» الــذي
كان يســتخدم باســتمرار كلمــة «هشــتاج» إلثــارة الضحــك لــدى األطفــال ،فمثــاً عندمــا
رسق طعــام القريــة ،وأمســك باللــص ،تحــدث قائــاً :هشــتاج حرامــي ،كمــا أشــارت
مرسحيــة «بيــت األســماك» إىل بعــض مواقــع محــركات البحــث ،فعندمــا أرادت «األســماك»
أن تشــري رائحــة العنــر ،قــام «الحــوت» بتحديــد موقــع بيعــه عــى اإلنرتنــت قائــاً:
يمكنــك رشاءه عــر املوقــع اإللكرتوني..إلــخ ،ولكــن تلــك اإلشــارات لــم ترتبــط بفكــرة
وأحــداث املرسحيــة.
أمــا مرسحيــة «البجعــات» فقــد وظفــت بعــض الوســائط التقنيــة الحديثــة مــن خــال
توظيــف الصــورة الســينمائية ثالثيــة األبعــاد ،والتــى حولــت األمــراء إىل أشــخاص افرتاضيني
عــى منصــة املــرح ىف نســق جمــايل ،ومزجــت بينهــا وبــن الحــدث ،فلــم تنفصــل الصــورة
عــن األحــداث بــل كانــت جــزءا ً منــه ،وجــاء ذلــك جذابــا ً لألطفــال ومحببــا ً لهــم ،رغــم أن
العــرض كان يحتــاج –ىف بعــض األحيــان-إىل تجســيد شــخصيات حيــة لألمــراء الســبعة
خاصــة بعــد أن زال الســحر عنهــم.
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ثاني ًا :فنيات البناء الدرامي
 - 1الحبكة الدرامية:
اتســمت الحبكــة يف املرسحيــات بالبســاطة والوضــوح ،فالفكــرة ىف كل مرسحية تضمنت
حدثــا ً فرعيــا ً واحــداً ،واعتمــدت جميعهــا عــى الزمــن الصاعــد يف تطــور أحداثهــا ،وبــدأت
املرسحيــات بتقديمــه دراميــة اختلفــت ىف طريقــة طرحهــا ،فجــاءت ىف مرسحيــة «الطائــر
الحكيــم» لتعــر عــن مــدى الســعادة التــي يعيــش فيهــا الطيــور إىل أن يأتــي «الثعلــب»
بمكائــده ،ويهــدد أمنهــا وســامتها مــن خــال «الفزاعــة» التــي يضعهــا أســفل أعشاشــها
إلخافتهــا.
الثعلــب :كيــف قضــت الطيــور يومهــا دون طعــام ومــاء؟ ..أخشــى أن تكــون لديهــا مؤونــة؟
(الطائــر الحكيــم)10 :2010 ،
أمــا مرسحيــة «ليــى والكنــز» فوظفــت التقديمــة الدراميــة لتعريــف األطفــال
بشــخصيات املرسحيــة ،ورسعــان مــا توالــت األحــداث يف التصاعــد بمحاولــة «الثعلــب»
املاكــر أن يلتهــم «ليــى» ،حيــث تتعــاىل صيحــات الحيوانــات محــذرة «ليــى» بمكــره
وخداعــه ،وتهــرب «ليــى» مــن مطاردتــه لكنهــا تبتعــد عــن أبيهــا فتتيــه يف الغابــة.
وجــاءت مرسحيــة «بيــت األســماك» لتبــدأ بتقديمــه دراميــة رسيعــة تــم مــن خاللهــا
تعريــف األطفــال بشــخصيات األســماك ،ثــم مــا لبثــت األحــداث ىف التــأزم بعــد أن أخربتهــم
«هامــورا» بالنفايــات التــي ألقتهــا الســفن ىف البحــر ،بينمــا أكــد املشــهد االفتتاحــي ىف
مرسحيــة «ســحر البنفســج» عــى قيمــة التعــاون بــن أهــايل القريــة ،وأبــرز دور الحكيــم
ىف مســاعدتهم بالــرأي واملشــورة.
هامــورة :يوجــد تســرب نفــط مــن ناقلــة ..ويتوقــع خــال ســاعات أن يــزداد التســرب..
إضافــة إلــى النفــط هنــاك بحــارة يلقــون النفايــات مــن ســفنهم فــي البحــر( .بيــت األســماك،
)2 :2013
يف حــن بــدأت األحــداث ىف مرسحيــة «البجعــات» بتعريــف األطفال بشــخصية الســاحرة
الرشيــرة التــى تزوجــت مــن «امللــك» بهــدف االســتيالء عــى اململكــة ونــر الســحر فيهــا،
ـي الســماء والبحــر إليجــاد طريقــة للخــاص مــن األمــراء ،ىف
وتســتدعي «الســاحرة» جنيـ ّ
حــن رفضــت «جنيــة األرض» مســاعدتهم لتمثــل جانــب الخــر يف مواجهــة الــر.
الســاحرة :أريــد تعويــذة تحــول األمــراء الســبع إلــى بجعــات متوحشــات ..وتمضــي بهــم
بعيــد ًا عــن القصــر.
جنيــة األرض :ال ..هــذا محــال ..ال يمكــن أن أكــون معكــم فــى مثــل هــذه األفعــال.
(البجعــات)2017 ،
أمــا مرسحيــة «الفيــل وعصــا الحكمــة» فجــاء تسلســل األحــداث منطقيــاً ،وبــدأت
األزمــات تواجــه «الفيــل» منــذ اللحظــة األوىل لدخولــه الغابــة للحصــول عــى عصــا الحكمة،
ودائمــا ً مــا كانــت تأتــى الحلــول بتعليــم «الفيــل» قيمــة تربويــة وأخالقيــة ،ففــي بدايــة
الرحلــة يــدرك «الفيــل» أن القــوة ال أهميــة لهــا دون التفكــر ،حيــث يجــد «الفيــل» بــاب
الغابــة مغلقــاً ،وأمامــه فرعــا شــجرة يأخــذان الحــرف « ،”xورغــم كثــرة محاوالتــه فإنــه
يفشــل يف فتــح البــاب العتمــاده عــى القــوة فقــط ،وباســتخدام التفكــر املنطقــي يجــد
الحــل أيــر ممــا كان يتخيــل ،وكذلــك واجهتــه يف رحلتــه حفــرة كبــرة لــم يتمكــن مــن
اجتيازهــا ســوى بتوظيــف قدراتــه العقليــة.
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الفيــل :قــد واتتنــي فكــرة ..سأســتخدم نفــس الشــجرة كطريــق أعبــر عليــه( .الفيــل
وعصــا الحكمــة)24 :2009 ،
 حداثة الفكرة:اتســمت املرسحيــات بتنــوع أفكارهــا ،فاســتلهم ُ
الكتــاب بعضهــا مــن الــراث العاملــي،
وجــاء البعــض اآلخــر مســتلهما ً مــن وحــي خيــال الكاتــب ،فاســتلهمت الكاتبــة «روضــة
الهدهــد» مرسحيــة «ليــى والكنــز» مــن حكايتــن مــن الــراث العاملــي ،أولهمــا قصــة
«ذات الــرداء األحمــر»  Little Red Riding Hoodالتــي كتبهــا الفرنــي «شــارل بــرو»،
واســتوحت الكاتبــة منهــا فكــرة ارتــداء «ليــى» الــرداء األحمــر ،وذهابهــا بالكعــك إىل أبيهــا
يف الغابــة بــدالً مــن جدتهــا يف أصــل الحكايــة ،وتلتقــي «بالثعلــب» الــذي أراد أن يغــدر بهــا،
ثــم مزجــت الكاتبــة يف الجــزء الثانــي مــن املرسحيــة حكايــة «األمــرة النائمــة» أو «الجمــال
النائــم» ، Sleeping Beautyحيــث تتيــه «ليــى» يف الغابــة ،وتلتقــي بالســاحرة الرشيــرة
التــي تريــد أن تأخــذ جديلــة مــن شــعرها لتفتــح بهــا الصخــرة ،وتفــوز بالكنــز.
أمــا مرسحيــة «البجعــات» والتــي صاغهــا دراميــا ً «حاتــم مرعــوب» ،فقــد اســتوحى
فكرتهــا مــن حكايــة «اإلوزات الربيــة» ،وهــي إحــدى حكايــات الــراث العاملــي التــي كتبهــا
الدنماركــي «هانــز كريســتيان أندرســون» ،ونجــد أن الفكــرة يف املرسحيــة لــم تختلــف كثريا ً
عــن أصــل الحكايــة املســتلهمة مــن الــراث ،وذلــك باختــاف عــدد األمــراء الذيــن أصبحــوا
ـي البحــر ،والســماء
ســبعة أمــراء بــدالً مــن أحــد عــر ،وكذلــك اســتعانة الســاحرة بجنيـ ّ
ملعاونتهــا بــدالً مــن الضفــادع الثــاث املســحورات ،وكذلــك ظهــور «جنيــة األرض» التــي
عاونــت «األمــرة» ،وكشــفت عــن رشور «الســاحرة» ،والســبيل إلنقــاذ األمــراء مــن الســحر.
أمــا الفكــرة يف مرسحيــات« :الفيــل وعصــا الحكمــة» ،و»بيــت األســماك» ،و»الطائــر
الحكيــم» ،و»ســحر البنفســج» فجــاءت مــن وحــي خيــال ُ
الكتــاب ،فــدارت الفكــرة ىف
مرسحيــة «الفيــل وعصــا الحكمــة» للكاتــب «منتــر ثابــت تــادرس» حــول رحلــة يقــوم
بهــا «الفيــل األمــر» إىل خــارج الغابــة للحصــول عــى عصــا الحكمــة والتــي تؤهلــه بدورها
ليكــون ملــكا ً عــى األفيــال ،فبعــد أن تلقــى علــوم الكتــب لــم يصبــح أمامــه ســوى املعرفــة
التــي لــن يحصــل عليهــا إال بالتجربــة والخــرة العمليــة.
الفيــل المعلــم :العقــل والعلــم ســاحك ..ازرع خيــر ًا تحصــد خيــراً ..اغــرس حبـ ًا فــى كل
مــكان تجــده شــجرة تظلــك أينمــا حللــت( .الفيــل وعصــا الحكمــة)5 :2009 ،
بينمــا دارت الفكــرة ىف مرسحيــة «بيــت األســماك» للكاتبــة «أمــل عطااللــه» حــول
أهميــة الحفــاظ عــى البيئــة مــن التلــوث ،والتعــاون من أجــل التخلــص مــن النفايــات التى
تلقيهــا يــد اإلنســان ىف البحــر ،أمــا الفكــرة يف مرسحيــة «الطائــر الحكيــم» للكاتــب «أحمــد
إســماعيل» فــدارت حــول محــاوالت «الثعلــب» املتكــررة للنيــل مــن الطيــور ،ورفضهــا
التخــي عــن أعشاشــها ،وتــرك وطنهــا ،فتقــوم بمواجهتــه وتكشــف مكائــده ،بينمــا دارت
الفكــرة يف مرسحيــة ســحر البنفســج «لنضــال العطــاوي» حــول «ثيمــة» الــراع بــن
الخــر والــر ،ففــي قريــة البنفســج التــي تعيــش ىف حقبــة العــر الحجــري ،ويتزعمهــا
رجــل حكيــم يدعــى «بنســوج» ،والــذي يســعى لخدمــة أهلهــا ليــل نهــار ،إال أنــه يواجــه
الخديعــة مــن خــال «النرسيــن» اللذيــن يحــاوالن الســيطرة عــى القريــة.
وبذلــك فقــد جــاءت األفــكار املرسحيــة مناســبة للمرحلــة العمريــة املختلفــة لألطفــال،
والتــي تتســم بخصوبــة الخيــال ،وامليــل للواقعيــة ،لــذا نجــح ُ
الكتــاب يف املــزج بــن الواقــع،
والخيال.
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 األغاني:وظفــت األغانــي ىف مرسحيــة «البجعــات» لتكشــف عــن بعــض األحــداث ،وجــاءت
مكملــة للحــوار الدرامــي ،وجــزءا ً أصيــاً مــن الحــدث الدرامــي ،كمــا عــرت عــن مكنونــات
جنيــي األرض والســماء لتــرز طمعهــا
الشــخصيات النفســية» فالســاحرة تغنــى مــع
ّ
وجشــعها ،ورغباتهــا ىف االســتيالء عــى اململكــة لتنــر فيهــا الســحر والخــراب ،وتطلــب
منهمــا تعويــذة لتحويــل األمــراء إىل بجعــات بريــة ،كمــا تغنــي «البجعــات» «لألمــرة» وهى
تحيــك لهــم العبــاءات ،وعندمــا يأمــر «امللــك» بإحراقهــا خوفــا ً عــى شــعبه مــن الســحر،
نجــد األمــراء املســحورين يتوســلون إليــه ،ويطالبونــه أن يتبــن الحقيقــة ،وبذلــك جــاءت
األغانــي نســيجا ً وجــزءا ً أصيــاً مــن الحــدث الدرامــي يف املرسحيــة.
الملــك :خوفـ ًا علــى شــعبي أمــرت أن تحــرق الســاحرة الشــريرة ..مملكتــي من دون الســحر
أحلى.
البجعــات :ال تفعــل يــا مــوالي ال تفعــل ..هــي ليســت شــريرة فتبيــن مــا تفعــل ..ودعهــا
تكمــل نســج العبــاءات( .البجعــات)2017 ،
ولــم يتطــرق الكاتــب ىف مرسحيــة «الفيــل وعصــا الحكمــة» إىل األغانــي داخــل النــص
املرسحــي باســتثناء بعــض الكلمــات الغنائيــة التــي كان يرددهــا «الفيــل» يف بدايــة
املرسحيــة ،وهــذا ال يعيــب النــص ،فكثــر مــن ُ
الكتــاب ال يجيــدون كتابــة أغانــي وأشــعار
مرسحياتهــم ،بينمــا جــاءت األغانــي ىف مرسحيــة «الطائــر الحكيــم» بســيطة ومعــرة عــن
اإلطــار العــام للمرسحيــة ،فلــم تبعــد عــن الســياق الدرامــي للنــص املرسحــي ،وهدفــت إىل
تعزيــز قيــم االنتمــاء لــدى األطفــال.
الطيور :عدنا عدنا يا بستان ..عدنا يا أحلى األوطان.
دمت عزيز ًا يا بستان ..وطن ًا حر ًا يا بستان( .الطائر الحكيم)24 :2010 ،
أمــا األغانــي ىف مرسحيــة «بيــت األســماك» فهدفــت إىل إكســاب األطفــال بعــض
املعــارف ،فمــن خــال افتتاحيــة غنائيــة تــم تعريــف األطفــال بشــخصيات املرسحيــة مــن
عالــم البحــار كاألخطبــوط ،والدولفــن ،والحــوت ،والســمكة هامــورا ،كذلــك تــم طــرح
بعــض املعلومــات عــن هــذا العالــم مــن خــال األغانــي ،فالحــوت «عنــر» مــن الثدييــات،
«واألخطبــوط» لــه ثالثــة قلــوب ،و»القــرش» يتســم بالغــدر والقــوة ،بينمــا هــدف املشــهد
االفتتاحــي بإيقاعاتــه املوســيقية يف مرسحيــة «ســحر البنفســج» إىل تأكيــد قيمــة التعــاون
بــن أهــايل القريــة ،حيــث يصطــاد أحــد األهــايل ســمكة كبــرة ،وال يتمكــن مــن جذبهــا إال
بمســاعدة الجميــع لــه.
 نهاية المسرحية:جــاءت نهايــات املرسحيــات محببــة ومرضيــة لألطفــال ،ومتســقة مــع مجريــات
األحــداث ،ففــي «البجعــات» انتهــت بانتصــار الخــر وزوال الــرُ ،
وتكافــأ األمــرة املحبــة
ألخواتهــا ،والتــي عرضــت نفســها للهــاك مــن أجلهــم بالــزواج مــن «امللــك» ،ويــزول
الســحر عــن األمــراء الســبعة ،وتتــاىش الســاحرة الرشيــرة يف الفضــاء ،أمــا يف مرسحيــة
«الطائــر الحكيــم» فجــاءت نهايتهــا لتعكــس قيمــة االنتمــاء إىل الوطــن ،فعندمــا يــرك أحــد
الطيــور عشــه لريحــل وصغــره ،يتعرضــان للخطــر ،وينجــوان بمســاعدة الطيــور لهمــا،
وتتخلــص الطيــور مــن الثعلــب الرشيــر.
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الطائر األخضر :وطننا جميل يا أصدقاء.
الطائــر األصفــر :إنــه أمانــة األجــداد واآلبــاء ..ويجــب أن نحافــظ عليــه( .الطائــر
الحكيــم)26 :2010 ،
أمــا يف «بيــت األســماك» فجــاءت النهايــة منطقيــة ومتوافقــة مــع مجريــات األحــداث
حيــث ينتــر الخــر عــى الــرُ ،
وتدعــم قيمــة التســامح ،فتتســامح األســماك مــع
«القــرش» رشيطــة أن يتعــاون معهــم ،ويقــوم باملهــام املوكلــة إليــه مــن حراســة البيــت
ونظافتــه ،أمــا يف مرسحيــة «الفيــل وعصــا الحكمــة» فتنتهــي بنجــاح «الفيــل» يف رحلتــه،
وحصولــه عــى عصــا الحكمــة بعــد تعلــم أن فعــل الخــر ومســاعدة اآلخــر البــد أن يعــود
إليــه يف النهايــة.
وجــاءت نهايــة مرسحيــة «ســحر البنفســج» محملــة بالعديــد مــن الرســائل القيميــة
الهادفــة واملتالحقــة ،فرجــل الغابــة يجــب أن يعمــل ليملــك مــا يأكلــه ،وتــم القبــض عــى
«النرسيــن» نتيجــة خداعهمــا ألهــايل القريــة ،وبعــد ذلــك ســامحهما أهــل القريــة مقابــل
أن يعيشــا معهــم يف ســام ،ويشــركا يف العمــل.
الحكيــم :بمــا أنكمــا أيقنتمــا أن مــا قمتمــا بــه خطــأ ..يمكنكمــا العمــل معنــا ..والعيــش
معنــا ..بــدون ســحر البنفســج( .ســحر البنفســج)2015 ،
 - 2الشخصيات والصراع الدرامي:
اعتمــدت معظــم املرسحيــات عــى املــزج بــن العوالــم املختلفــة للشــخصيات داخــل
بنيــة النــص ،فمزجــت مرسحيــة «البجعــات» بــن شــخصيات برشيــة ،وأخــرى خرافيــة،
باإلضافــة إىل «زوجــة امللــك» ومــا تمتلكــه مــن قــدرات ســحرية تســتغلها لالســتيالء عــى
مقاليــد الحكــم ،أمــا مرسحيــة «ليــى والكنــز» فمزجــت برباعــة بــن عالــم اإلنســان
والحيــوان« ،فليــى» تتعامــل مــع حيوانــات الغابــة واملزرعــة يف آن واحــد ،وقــد أصبغتهــا
الكاتبــة بنفــس صفاتهــا الحياتيــة ،فالفيــل يمتلــك القــوة والبدانــة ،والثعلــب هــو أمكــر
الحيوانــات ،بجانــب «الســاحرة» ومــا تمتلكــه مــن قــدرات خارقــة تزيــد مــن متعــة وإثــارة
األطفــال.
الســاحرة :فنبوءتــي تقــول ..بطــرف مــن شــعر طفلــة أشــقر ..رداؤهــا أحمــر ..بياضهــا
كالثلــج ..وعيناهــا جميلتــان ..بخصلــة مــن شــعرها تتحقــق نبوءتــي( .ليلــى والكنــز)2015 ،
أمــا مرسحيــة «بيــت األســماك» فجــاءت شــخصياتها مــن عالــم البحــار ،واتســمت
بتنــوع ســماتها الشــخصية ،ممــا جعلهــا تتبايــن فيمــا بينهــا ،وإن اتفقــت جميعهــا عــى
قيــم املحبــة« ،فاألخطبــوط» هــو صاحــب الحكمــة ،و»هامــورا» الســمكة النشــيطة الذكية،
و»الدولفــن» صديــق اإلنســان ،و»الحــوت» صاحــب العنــر واألفــكار ،أمــا «القــرش» فهــو
الغــدار ،وبذلــك فقــد نجــح النــص يف رســم شــخصياته مــن األســماك بشــكل واضــح،
وأحــدث تباينــا ً واضحــا ً فيمــا بينهــم ،واكســبها بعضــا ً مــن ســماتها املعروفــة عنهــا لــدى
األطفــال ،وأخــرى نبغــي تعليمهــا للطفــل.
أخطبــوط  :نحــن عالقتنــا باإلنســان مشــوهة ..يقولــون إننــا مــن المفترســين
الخطريــن ..مــع أن األخطبــوط كمــا تعلــم كائــن حــي مســالم ..وبعضهــم يعتقــد أننــا ننتمــي
إلــى عائلــة الحيتــان مــع أننــا مــن الرخويــات( .بيــت األســماك)1 :2013 ،
أمــا مرسحيتــا «الطائــر الحكيــم» ،و»الفيــل وعصــا الحكمــة» فجــاءت الشــخصيات
مــن الطيــور والحيوانــات بســماتها يف الطبيعــة ،كمــا ارتبطــت أدوار «ليــى» يف مرسحيــة
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«ليــى والكنــز» بقدراتهــا عــى الطهــي ،وترتيــب املنــزل ،وجمــع األزهــار ،والزراعــة ،وهــي
أدوار تقليديــة تميــل إليهــا معظــم الفتيــات.
وجــاءت أبعــاد الشــخصيات واضحــة ،فالثعلــب ماكــر ،والفيــل قــوي ،والســاحرة
رشيــرة ..إلــخ ،باســتثناء شــخصية «شــجاع» يف مرسحيــة «ليــى والكنــز» والــذى
جــاء تحولــه مــن فتــى جبــان إىل شــجاع بســبب مــا رآه مــن شــجاعة «ليــى» ،فقــام
بمســاعدتها ،وواجــه الســاحرة الرشيــرة دون خــوف ،أمــا الــراع الدرامــي فجــاء مبــارشا ً
ىف املرسحيــات ،ودار -ىف العمــوم -بــن الخــر والــر ،وجــاء متصاعــدا ً مــن بدايــة النــص
حتــى نهايتــه ،فمثــاً ىف مرسحيــة «البجعــات» تمثــل طرفــا الــراع بــن الخــر واملتمثــل
يف «األمــرة الصغــرة ،وجنيــة األرض» ،وبــن الــر واملتمثــل يف «الســاحرة» زوجــة امللــك،
ـي الســماء ،والبحــر».
وجنيـ ّ
 - 3الحوار الدرامي:
اتســم الحــوار ىف مرسحيــات األطفــال بالبســاطة والوضــوح ،وابتعــد عــن األلفــاظ
املعقــدة التــي ال تتناســب مــع األطفــال ،واعتمــد عــى اللغــة الفصحــى املبســطة كوســيلة
لتوصيــل الفكــرة واملضمــون إىل األطفــال ،ففــى مرسحيــة «بيــت األســماك» جــاء الحــوار
سلســا ً بســيطا ً محمــاً بالعديــد مــن املعــارف لألطفــال ،مناســبا ً للمســتوى اإلدراكــي
لألطفــال ،واملرحلــة العمريــة لهــم.
وجــاءت املفــردات والرتاكيــب اللغويــة مناســبة لألطفــال ،وعــرت -بقــدر اإلمــكان-
عــن أبعــاد وانفعــاالت الشــخصيات ،وابتعــد الحــوار عــن الــرد والوصــف ،إال أنــه ظهــر
يف مشــهدين أحدهمــا ىف مرسحيــة «ليــى والكنــز» فجــاء منولــوج «الفيــل» طويــاً إىل ح ـ ٍد
مــا ،ممــا قــد يعــرض الطفــل للملــل ،رغــم أن املُخــرج أراد إضفــاء جــو مبهــج مــن خــال
شــخصية «الفيــل» لكــن إيقــاع املشــهد هــرب منــه ،وكذلــك مشــهد «الطاهــي» ىف مرسحيــة
«ســحر البنفســج» جــاء طويــاً أكثــر مــن الــازم ،فالطفــل يريــد أن تتــواىل األحداث بشــكل
رسيــع.
وجــاء عنــوان مرسحيــة «بيــت األســماك» ليؤكــد أن الوطــن للجميــع ،وليــس لشــخص
دون اآلخــر ،فبعــد أن اختلفــت جميــع األســماك فيمــا بينهــا عــى تســمية منزلهــا الجديــد،
قــرر «األخطبــوط» أن يكــون اســمه بيــت األســماك ،ويف ذلــك مغــزى تربــوي ليؤكــد قيمــة
االنتمــاء ،ويــرز أهميــة ودور العمــل الجماعــي.
أخطبوط :أنا لدي اسم يرضي الجميع ..نسميه بيت األسماك.
الجميع :بيت األسماك( .بيت األسماك)6 :2013 ،
كمــا ارتبــط عنــوان مرسحيتــي «الطائــر الحكيــم» ،و»الفيــل وعصــا الحكمــة»
بمــا تتمتــع بــه الشــخصية مــن حكمــة ورأي صائــب ،وقــدرة عــى مواجهــة األخطــار،
أمــا «ســحر البنفســج» فنجــد لــه دالالتــه املبهجــة لألطفــال ،فاألطفــال يعشــقون لــون
البنفســج ،واكتســب إثــارة أقــوى مــن خــال إضافــة كلمــة «ســحر» إليــه.
وبتحليــل بعــض األلفــاظ ىف املرسحيــات نجــد أنهــا تحمــل بــن طياتهــا دالالت خاصة،
فمثــاً نجــد الفتــى «شــجاع» ،ومــا يكتســبه اســمه مــن ســمات لهــا دالالتهــا ،كمــا أن تــم
تعميــم بعــض أســماء الشــخصيات ىف املرسحيــات «كالســاحرة» ،و»الجنيــات» ،و»امللــك»...
إلــخ ،جــاء مناســبا ً للطفــل ،وابتعــدت األلفــاظ عــن اإليحــاءات الرمزيــة التــي قــد ال يفهمها
الطفــل ،فجــاءت بســيطة وواضحــة ،وســهلة التفســر.
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ثالث ًا :إشكاليات تواجه كاتب النص المسرحي للطفل:
 - 1تعزيز الجانب القيمي:
جــاء التأكيــد عــى الجانــب القيمــي واملعــريف لألطفــال أبــرز مــا ركــزت عليــه
املرسحيــات ،ويرجــع ذلــك ألن الهــدف الرئيــي ملــرح الطفــل هــو التأكيــد عــى القيــم
عــى اختالفهــا -ســواء كانــت قيمــا ً اجتماعيــة ،أو سياســية ،أو اقتصادية..إلــخ ،فتنوعــتالقيــم املطروحــة يف املرسحيــات ،وجــاءت مرسحيــة «الطائــر الحكيــم» لتؤكــد عــى قيمــة
إعمــال العقــل ،ورضورة التفكــر املنطقــي لحــل املشــكالت ،واالبتعــاد عــن التــواكل
والســحر ،وأبــرزت -كذلــك -أهميــة التعــاون والعمــل الجماعــي للخــاص مــن «الثعلــب»،
فعندمــا تكتشــف «الطيــور» أن «الفزاعــة» املوجــودة أســفل الشــجرة ليســت ســوى كومــة
مــن القــش وضعهــا «الثعلــب» إلخافتهــم ،تتوحــد الطيــور وترفــرف بقــوة بجوارهــا إىل أن
تســقط عــى األرض.
الطائر األبيض :مع ًا وبقوة يا أصدقاء ..اصنعوا الرياح مع ًا وبقوة.
الطائر األخضر :إنه يتأرجح( .الطائر الحكيم)34 :2010 ،
وجــاءت مرسحيــة «بيــت األســماك» لتؤكــد عــى وعــي الكاتبــة بأنهــا تقــدم نصــا ً
مرسحيــا ً لألطفــال يجــب أن يتضمــن الجانــب القيمــي الهــام للطفــل ،فعــززت املرسحيــة

قيمــة االنتمــاء إىل الوطــن ،فاألســماك ترفــض الرحيــل عــن الوطــن رغــم تلــوث ميــاه البحر
بالنفايــات ،كمــا دعمــت املرسحيــة قيمتــي الوحــدة والتعــاون فمــن خاللهمــا تمكنــوا مــن
بنــاء بيــت جديــد يحمــي صغارهــم مــن التلــوث ،وبعــد أن تأزمــت األحــداث باســتيالء
«القــرش» عــى منزلهــم الجديــد ،قــرروا مواجهتــه ،ورفضــوا التخــي عــن بيتهــم وبنــاء
بيــت آخــر ،وتمكنــوا بالتعــاون والوحــدة والشــجاعة مــن مواجهــة «القــرش» وإجبــاره
عــى تــرك منزلهــم.
الجميع  :لن يغلبنا أحد ما دمنا متحدين.
أخطبوط  :ويحب بعضنا بعض ًا( .بيت األسماك)12 :2013 ،
أمــا مرسحيــة «البجعــات» فأكــدت عــى قيمــة التضحيــة مــن أجــل األخــوة ،فاألمــرة
تتحمــل الشــقاء واملعانــاة مــن أجــل إنقــاذ أخوتهــا الســبعة مــن براثــن الســحر الــذي
وقعــوا فيــه ،وذلــك بعــد أن كشــفت لهــا «جنيــة األرض» حقيقــة تحويلهــم إىل بجعــات
بريــة ،وأن زوال الســحر عنهــم مــروط بحياكــة ســبع عبــاءات لهــم مــن أشــواك البحــر
الســحرية ،وعــدم التحــدث بكلمــة واحــدة أثنــاء الحياكــة وإال تعرضــوا للهــاك ،فتتحمــل
«األمــرة» وخــز األشــواك مــن أجــل أخواتهــا ،ويــزداد الوضــع تأزمــا ً عندمــا يلتقــي بهــا
«امللــك» ويعتقــد أنهــا ســاحرة ويأمــر بحرقهــا ،ورغــم ذلــك تظــل صامتــة خوفــا ً مــن أن
يصيــب أخواتهــا مكــروه.
عليك بحياكة عباءات سبع.
جنية األرض:
ِ
األميرة :هذا بسيط سأمضي فى الحال.
جنيــة األرض :األمــر ليــس بســيط ًا ..العبــاءات ســتكون بأشــواك النهــر الســحرية.
(البجعــات)2017 ،
كمــا ركــزت مرسحيــة «الفيــل وعصــا الحكمــة» عــى قيمتــن أساســيتني وهمــا :فعــل
الخــر ،ورد املعــروف« ،فالفيــل» يفعــل الخــر وال ينتظــر مقابــاً لــه ،لكنــه يجــد –دائمــاً-
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مــن يــرد لــه معروفــه ،فعندمــا يدخــل إىل الغابــة يلتقــي برجــل يطلــب مســاعدته ىف قطــع
شــجرة ،لكــن «الفيــل» يرفــض رغــم مســاومة الرجــل لــه بإعطائــه بســاط الريــح الــذى
ســيجعله يحصــل عــى عصــا الحكمــة بســهولة.
الفيل :أنا ال أساعد أحد ًا فى الشر ..وال أريد بساطك السحري.
الرجــل :البســاط الســحري ســيجعلك تحصــل علــى عصــا الحكمــة بســهولة( .الفيــل
وعصــا الحكمــة)15 :2009 ،
وبعــد تصاعــد األحــداث ،يأتــي «أبــو قــردان» ملســاعدة «الفيــل» اعرتافــا ً منــه لــرد
الجميــل ،ويحــذره مــن شــجرة الحكمــة املزيفــة التــى تصيــب صاحبهــا بالغــرور ،ويرشــده
إىل شــجرة الحكمــة الحقيقيــة التــي تبــدو مــن تواضعهــا ،وأفعالهــا الطيبــة ،كمــا عــززت
املرسحيــة الجانــب املعــريف لــدى األطفــال ،فعــى لســان الشــخصيات يعــرف الطفــل أن
األفيــال مــن الثدييــات ،وال تــأكل اللحــوم ،كمــا يعــرف وظيفــة زلومــة الفيــل ،وأنيابــه
التــي خلقهــا اللــه مــن العــاج لكنهــا أصبحــت مطمعــا ً لإلنســان ،ويقــدم الكاتــب بعــض
املعلومــات عــن أدوار «أبــو قــردان» يف تنقيــة األرض للفــاح ،وكذلــك معلومــات عــن مملكــة
النمــل ،والقــرود وفصائلهــا.
القــرد :خرطومــك ال يــد  ..وال رجــل ..خرطومــك هــو امتــداد النفــك وشــفتك العليــا..
ويمكــن أن تتنفــس وتشــرب منــه( .الفيــل وعصــا الحكمــة)8 :2009 ،
أمــا مرسحيــة «ليــى والكنــز» فقــد حملــت العديــد مــن القيــم كالقناعــة ،والشــجاعة،
ومســاعدة اآلخــر ،ورد املعــروف ،فنجــد «ليــى» تســعى إىل رد معــروف «العــم ســالم» وابنــه
«شــجاع» لوقوفهمــا بجانبهــا ومســاعدتهما لهــا ،فتتعــاون مــع حيوانــات الغابــة ىف زراعــة
األرض «للعــم ســالم» ،كمــا كانــت قيمــة القناعــة حــارضة –كذلــك« -فالعــم ســالم» رغــم
فقــره الشــديد يرفــض مســاومة «الســاحرة» لــه بإعطائــه نصــف الكنــز مقابــل أن يقــدم
لهــا «ليــى» ،فتهــدده بقوتهــا وبطشــها إال أنــه يدافــع عــن «ليــى» حتــى النهايــة.
الساحرة :تشقى وتتعب طول النهار من أجل نصف دينار.
راض وقنوع ..فالقناعة ٌُ
كنز ال يفنى( .ليلى والكنز)2015 ،
العم سالم :أنا ٍ
 - 2تنمية القدرات العقلية لألطفال:
ســعت املرسحيــات إىل تنميــة القــدرات العقليــة لألطفــال ،وذلــك مــن خــال األزمــات
التــي تواجــه الشــخصيات املرسحيــة ،فجــاءت الحلــول باالعتمــاد عــى النفــس ،وتوظيــف
القــدرات العقليــة ،فتتمكــن «ليــى» بالــذكاء والتفكــر املنطقــي مــن إنقــاذ «عــم ســالم»،
و»شــجاع» وأصدقائهــا مــن الحيوانــات بعــد أن حولتهــم الســاحرة الرشيــرة إىل جمــادات
التتحــرك ،فكمــا كان لخصــات شــعرها الــر يف فتــح الصخــرة ،تمكنــت –كذلــك -بإغالقها
عــى الســاحرة الرشيــرة ببعــض خصــات مــن شــعرها ،وزوال الســحر عــن أصدقائهــا.
ليــى( :تفكــر) وجــدت الحــل ..كمــا فتحــت الصخــرة بجديلتــي ..ربمــا تغلــق أيضــا ً

بجديلــة أخــرى ..ســأضحي ببقيــة شــعري( .ليــى والكنــز)2015 ،

كمــا أكــدت مرسحيــات« :الطائــر الحكيــم» ،و»ســحر البنفســج» ،و»الفيــل وعصــا
الحكمــة» عــى أنــه ال وجــود للســحر ىف هــذا العالــم ،فالطيــور ىف مرسحيــة «الطائــر
الحكيــم» تكتشــف خديعــة «الثعلــب» بعــد أن تنكــر ىف زى ســاحر هنــدي ،وأيقنــت أنــه
الوجــود للســحر ،وأن االعتمــاد عــى النفــس هــو الســبيل –دائمــاً -للنجــاة ،وىف مرسحيتــي
«الفيــل وعصــا الحكمــة» ،و»ســحر البنفســج» يتــم اكتشــاف أكذوبــة البســاط الســحري،
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وعصــا البنفســج الســحرية ،وتــم اإلعــاء مــن قيمــة العقــل.
 - 3إثارة روح الفكاهة فى النص المسرحي:
يســعى كاتــب مــرح الطفــل إىل إثــارة الفكاهــة ىف عملــه املرسحــي ،ويتوقــف نجاحــه
يف ذلــك عــى قدرتــه يف إحــداث تــوازن بــن املضمــون املقــدم ،وإثــارة الفكاهــة لــدى
األطفــال ،فقــد يتــم الرتكيــز عــى الفكاهــة وإغفــال املضمــون أو العكــس ،ففــى مرسحيــة
«البجعــات» غابــت الكوميديــا إال أن املُخــرج حــاول إدخــال البهجــة عــى نفــوس األطفــال
مــن خــال شــخصية «امللــك» الــذي التقــى «باألمــرة» ،فقــام ببعــض الحــركات البهلوانيــة
إلضحــاك األطفــال ممــا أفقــد الشــخصية بريقهــا وأبعادهــا الدراميــة ،فالصــورة الذهنيــة
لألطفــال عــن «امللــك» اختلفــت عمــا طرحــه العــرض.
أمــا مرسحيــة «ســحر البنفســج» فســعت إىل تقديــم فكرتهــا مــن خــال إطــار
كوميــدي ،جــاء ىف بعــض املواقــف مــن خــال غبــاء «النرسيــن» ،ومطــاردة رجــل البحــر
و»الطاهــي» لهمــا ،وأحيانــا ً أخــرى مــن خــال شــخصية حكيــم القريــة ،وإذا كانــت
املرسحيــة قــد نجحــت ىف إضحــاك األطفــال إال أن البنــاء الدرامــي جــاء ضعيفــاً ،كمــا أن
طــرح القيــم جــاء دون تعمــق يف بعــض املواقــف الدراميــة.
واســتغل «الفيــل» بدانــة جســده ىف مرسحيــة «ليــى والكنــز» إلدخــال البهجــة واملتعــة
عــى نفــوس األطفــال ،وكذلــك الحــركات الجســدية لشــخصيتي «القــط»« ،واألرنــب» ،فقــد
اعتمــد اإلضحــاك يف املرسحيــة عــى اســتغالل الشــخصيات الدراميــة لقدراتهــا وحركاتهــا
الجســدية ،وغابــت الفكاهــة القائمــة عــى الحــوار ،كمــا اختفــى عنــر اإلضحــاك يف
مرسحيــة «الفيــل وعصــا الحكمــة» ،وظهــر حثيثــا ً يف بعــض اللحظــات التــى يســخر فيهــا
«القــرد» مــن «الفيــل» ،ويقــوم بمطاردتــه ،أو بعــض التعبــرات اللفظيــة كــراب «الفيــل»
لعصــر الذبــاب مــن أجــل اســرداد عافيتــه بعــد أن وقــع عليــه فــرع شــجرة وفقــد الوعــي.
الفيل :تقصد أنهم يعصرون الذباب ويصنعون منه عصير ًا ياللقرف.
القرد :ال تسخر ..لقد شربت أنت منه من قبل( .الفيل وعصا الحكمة)23 :2009 ،
 - 4إثارة التشويق والخيال لدى األطفال:
تعــددت مصــادر التشــويق واإلثــارة داخــل بنيــة النصــوص املرسحيــة ،والتــي ُتعــد
مــن أهــم أســباب املتعــة لألطفــال ،وتباينــت مــن حيــث اســتلهام شــخصيات خرافيــة ،أو
حيوانيــة ،أو نباتــات أو اإلتيــان بأفعــال خارقــة ،أو مــن خــال إحيائيــة األشــياء ،فوظفــت
مرسحيــة «ليــى والكنــز» العديــد مــن مثــرات الخيــال لــدى األطفــال ،فجــاء تنكــر
«الســاحرة» عــى هيئــة امــرأة طيبــة لخــداع «ليــى» بالــكالم املعســول والدمــوع الكاذبــة
حتــى تنفــذ خطتهــا ،وتتمكــن مــن الفــوز بالكنــز ،وكذلــك هنــاك البلــورة املســحورة،
والصيــغ الســحرية التــي اســتخدمتها «الســاحرة» لتحويــل «العــم ســالم» وابنــه «شــجاع»،
وأصدقــاء «ليــى» مــن الحيوانــات إىل تماثيــل مــن الحجــر.
شجاع :ماذا فعلت بأبي أيتها الشريرة ..سأقتلك.
الساحرة« :تشير بالبلورة المسحورة» شوبش شوبش مهروبش( .ليلى والكنز)2015 ،
كمــا وظفــت مرسحيــة «ســحر البنفســج» بعــض العنــارص املثــرة للخيــال ،فكانــت
تســمية املرسحيــة «بســحر البنفســج ،الــذي اشــتق مــن عصــا البنفســج التــى قدمهــا
«النــران» إىل أحــد رجــال القريــة بعــد أن أوهمــاه أنهــا عصــا ســحرية تحقــق لصاحبهــا
مــا يتمنــاه ،وأخــراه أن العصــا لكــي تعمــل يجــب أن يشــعل نــارا ً بالقــرب مــن منــزل
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الحكيــم للتخلــص منــه.
رجل القرية :وما هو سحر البنفسج؟
النســر :1هــو ســحر موجــود فــي هــذه العصــا ..يحقــق لــك كل مــا تريــد( .ســحر البنفســج،
)2015
أمــا مرسحيــة «البجعــات» فجمعــت بــن شــخصيات خرافيــة كالجــان ،والســاحرة
«مرجــان» بقدرتهــا الخارقــة عــى الســحر والشــعوذة ،وتحويلهــا لألمــراء الســبعة إىل
بجعــات بريــة ،فجميــع تلــك األمــور تثــر التشــويق والخيــال لألطفــال ،أمــا مرسحيــات:
«الطائــر الحكيــم» ،و»الفيــل وعصــا الحكمــة» ،و»بيــت األســماك» فاتســمت بإضفــاء
الســمات اإلنســية عــى الحيوانــات والطيــور واألســماك والنباتــات.

نتائـج الدراسة التحليلية:
مــن خــال العــرض الســابق لإلطاريــن :النظــري والتطبيقــي للدراســة ،تبــن للباحــث
قــدرة العديــد مــن املرسحيــات –عينــة الدراســة-عىل تجــاوز إشــكاليات كتابــة النــص
املرسحــي للطفــل ،ســواء كانــت تلــك اإلشــكاليات ترتبــط بفنيــات البنــاء الدرامــي
ملرسحيــات األطفــال ،أو اإلشــكاليات التــي تواجــه كاتــب النــص املرسحــي ،بينمــا لــم
تتعــرض املرسحيــات –بشــكل ملحوظ-لتحديــات الكتابــة يف ظــل ســطوة وســائل اإلعــام
الحديثــة ،ومــن أهــم نتائــج الدراســة مــا يــي- :
•جــاء توظيــف وســائل اإلعــام الحديثــة يف املرسحيــات ضعيفــاً ،ولــم يكــن لــه
تأثــر عــى مجريــات األحــداث ،وظهــر مــن خــال اإلشــارة إىل بعــض مواقــع
محــركات البحــث كمــا ىف مرسحيــة «بيــت األســماك» ،أو مــن خــال توظيفــه
إلثــارة الفكاهــة لــدى األطفــال كمــا ىف مرسحيــة «ســحر البنفســج» ،بينمــا
أضفــى توظيــف الصــورة الســينمائية ثالثيــة األبعــاد ىف مرسحيــة «البجعــات»
املتعــة واإلثــارة لألطفــال.
•التزمــت معظــم املرسحيــات بتقنيــات البنــاء الدرامــي ،فجــاءت الفكــرة مناســبة
للمرحلــة العمريــة ،واتســمت الحبكــة ببســاطتها ،وانتهــت املرسحيــات بنهايــات
مرضيــة لألطفــال ،ومتســقة مــع مجريــات األحــداث بانتصــار قــوى الخــر عــى
الــر.
•اتســمت املرسحيــات بتنــوع أفكارهــا ،فاســتلهم بعــض ُ
الكتــاب أفكارهــم مــن
الــراث العاملــي كمــا ىف مرسحيتــي «ليــى والكنــز» ،و»البجعــات» ،بينمــا اســتقى
البعــض اآلخــر أفكارهــم مــن وحــي خيالهــم كمــا ىف مرسحيــات« :الفيــل وعصــا
الحكمــة» ،و»بيــت األســماك» ،و»الطائــر الحكيــم» ،و»ســحر البنفســج».
•تنوعــت الشــخصيات داخــل بنيــة املرسحيــات مــا بــن شــخصيات واقعيــة،
وأخــرى خياليــة ،وجــاءت تلــك الشــخصيات متســقة مــع أفعالهــا وترصفاتهــا
يف الحيــاة ،كمــا اكتســبت بعــض الشــخصيات قــدرات خارقــة ،وجــاء الــراع
الدرامــي مبــارشاً ،واســتمر مــن بدايــة املرسحيــة حتــى نهايتهــا.
•اتســم الحــوار ىف مرسحيــات األطفــال بالبســاطة والوضــوح ،وابتعــدت األلفــاظ
عــن اإليحــاءات الرمزيــة التــي قــد ال يفهمهــا الطفــل ،فجــاءت بســيطة وواضحــة،
وســهلة التفســر ،واعتمــد ُ
الكتــاب عــى اللغــة الفصحــى املبســطة كوســيلة
لتوصيــل الفكــرة واملضمــون إىل األطفــال ،وجــاءت املفــردات والرتاكيــب اللغويــة
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مناســبة لألطفــال ،وعــرت -بقــدر اإلمكان-عــن أبعــاد وانفعــاالت الشــخصيات،
وابتعــد الحــوار عــن الــرد.
•تنــوع توظيــف األغانــي داخــل بنيــة املرسحيــات ،وجــاءت بســيطة ومرتبطــة
بســياق الفكــرة املطروحــة ،ومؤكــدة عــى قيمهــا ،فوظفــت مرسحيــة «البجعــات»
األغانــي للكشــف عــن بعــض األحــداث ،وجــاءت مكملــة للحــوار الدرامــي ،وجــزءا ً
أصيــاً مــن الحــدث الدرامــي ،كمــا عــرت عــن مكنونــات الشــخصيات النفســية،
بينمــا ســعت يف مرسحيــة «بيــت األســماك» إىل إكســاب األطفــال بعــض املعــارف
عــن عالــم األســماك ،وجــاءت يف مرسحيــة «ســحر البنفســج» لتؤكــد عــى قيمــة
التعــاون بــن أهــايل القريــة ،وهدفــت إىل تعزيــز قيــم االنتمــاء لــدى األطفــال يف
مرسحيــة «الطائــر الحكيــم».
•أكــدت املرسحيــات عــى العديــد مــن القيــم كقيمــة العلــم ،ورضورة التفكــر
املنطقــي لحــل املشــكالت ،ونبــذ التــواكل كمــا ىف مرسحيــة «الطائــر الحكيــم» ،أمــا
مرسحيــة «بيــت األســماك فأكــدت عــى قيمــة الوحــدة والتعــاون واالنتمــاء إىل
الوطــن ،بينمــا ركــزت مرسحيــة «الفيــل وعصــا الحكمــة» عــى قيمتني أساســيتني
وهمــا :فعــل الخــر ،ورد املعــروف ،وجــاءت مرسحيــة «البجعــات» لتؤكــد عــى
قيمــة التضحيــة وإنــكار الــذات ،بينمــا حملــت مرسحيــة «ليــى والكنــز» العديــد
مــن القيــم كالقناعــة ،والشــجاعة ،ومســاعدة اآلخــر ،ورد املعــروف.
•عــززت املرسحيــات الجانــب املعــريف لــدى األطفــال ،فســعت مرسحيــة «الفيــل
وعصــا الحكمــة» إىل إكســاب األطفــال معلومــات عــن األفيــال ،وأدوار «أبــو قردان»
مــع الفــاح ،وكذلــك معلومــات عــن مملكــة النمــل ،والقــرود وفصائلهــا ،كمــا
قدمــت مرسحيــة «بيــت األســماك» بعــض املعــارف املرتبطــة بعالــم األســماك.
•ســعت املرسحيــات إىل تنميــة القــدرات العقليــة لألطفــال ،وذلــك مــن خــال
األزمــات التــي الحقــت الشــخصيات خــال ســياق األحــداث ،وجــاءت جميــع
الحلــول باالعتمــاد عــى العلــم ،والتفكــر ،والتعــاون ،والتوظيــف األمثــل لقدراتهــم،
واالعتمــاد عــى أنفســهم.
•غابــت الكوميديــا القائمــة عــى الحــوار واملوقــف الدرامــي يف املرسحيــات ،واعتمدت
الفكاهــة عــى اســتغالل الشــخصية لقدراتهــا الفنيــة ،وحركاتها الجســدية.
•تعــددت مصــادر التشــويق واإلثــارة داخــل بنيــة النصــوص املرسحيــة ،فاعتمــدت
املرسحيــات عــى إثــارة خيــال األطفــال مــن خــال اســتلهام شــخصيات خرافيــة،
وحيوانيــة ،ونباتــات ،واإلتيــان بأفعــال خارقــة ،وكذلــك مــن خــال إحيائيــة
األشــياء ،واملــزج بــن العوالــم املختلفــة.

الدراسة امليدانية
قــام الباحــث بإجــراء دراســة ميدانيــة عــى عينــة عمديــة مــن ُك َّتــاب ونقــاد وأكاديمي
مــرح الطفــل عــى مســتوى الوطــن العربــي للتعــرف عــى اتجاهاتهــم نحــو إشــكاليات
الكتابــة للطفــل ،وذلــك بتصميــم اســتمارة اســتبانة طبقــت عــى عينــة مكونــة مــن
عرشيــن كاتبــا ً وناقــدا ً وأكاديميــاً ،وذلــك لإلجابــة عــى التســاؤالت التاليــة:
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 - 1ما حال مسرح الطفل العربي؟
جدول رقم ()1
حال مسرح الطفل العربي
التكرار

النسبة
املئوية

الرتتيب

 -ضعيف.

14

70

األول

 -مقبول.

6

30

الثاني

إجمايل العينة :ن= 20

20

100

-

حال مرسح الطفل

أبــرز الجــدول الســابق رؤيــة ُك َّتــاب مــرح الطفــل حــول “حــال مــرح الطفــل
العربــي” اآلنــي ،حيــث رأى نســبة  %70منهــم أنــه مــرح “ضعيــف” ،ىف حــن رأى %30
أنــه مــرح “مقبــول” ،ىف حــن غابــت تقديــرات :ممتــاز ،وجيــد جــداً ،وجيــد مــن أراء
عينــة الدراســة.
وقــد بــرر الكاتــب «محمــد مســتجاب» ضعــف حــال املــرح ىف مــر بســبب
البريوقراطيــة ،حيــث يــرى أن النــص يظــل حبيــس أدراج املســؤولني ،بادعــاء عــدم وجــود
ميزانيــة إلنتاجــه رغــم أنــه لــن يتكلــف أكثــر مــن ثالثــة أو أربعــة آالف جنيــة ،وكذلــك
عــزوف دور النــر عــن طبــع مرسحيــات األطفــال بحجــة أنهــا ليــس لهــا رواج ،بينمــا أن
مــرح الطفــل ىف منطقــة الخليــج بــدأ يف الصعــود والنمــو ألنهــم يســتعينون بأهــل الخــرة
مــن الخــارج ،ويقومــون بإنتــاج عــروض ضخمــة تجــذب األطفــال.
 - 2مــا آراء ُ
الكتَّ ــاب فيمــا يطرحــه مســرح الطفــل العربــي مــن مضمــون يرتبــط بعالــم
الطفــل؟
جدول رقم ()2
آراء الكُ تَّ اب فيما يطرحه مسرح الطفل العربي من مضمون
التكرار

 -أحياناً.

النسبة
املئوية

الرتتيب

12

60

األول

 -ال.

6

30

الثاني

 -دائماً.

2

10

الثالث

إجمايل العينة :ن= 20

20

100

-

آراء ال ُكتاب

يــرز الجــدول الســابق أهــم آراء ُ
الك َّتــاب فيمــا يطرحــه مــرح الطفــل العربــي مــن
مضمــون يرتبــط بعالــم الطفــل ،فقــد رأى  %60مــن ُ
الكتــاب أن هــذه العالقــة تتحقــق
“أحيانــاً” ،بينمــا أكــد  %30أنــه ال توجــد عالقــة بــن املضمــون املقــدم وعالــم الطفــل ،يف
حــن رأى  %10عــدم وجــود عالقــة بــن مــا يقدمــه مــرح الطفــل مــن مضامــن ،وبــن
عالــم الطفــل.
وتعتــر تلــك النتيجــة بمثابــة جــرس إنــذار للقائمــن عــى مــرح الطفــل ،فالعالقــة
بــن مــا يقــدم للطفــل مــن مضمــون ،وخصوصيــة عالــم الطفــل ضعيفــة ،وأرى أن ذلــك
قــد يرجــع إىل عــدم الفهــم الحقيقــي لشــخصية الطفــل ىف األلفيــة الجديــدة ،فقــد أشــار
«ســمري الخطيــب» إىل أن كاتــب الطفــل يجــب أن يقــوم بدراســة تركيبــة الطفــل النفســية
واالجتماعيــة يف ظــل املتغــرات التــي يمــر بهــا املجتمــع قبــل أن يــرع ىف الكتابــة لــه.
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ما أسباب تردي حال مرسح الطفل العربي؟
جدول رقم ()3
أسباب تردي حال مسرح الطفل العربي

(*)

التكرار

النسبة
املئوية

الرتتيب

 -الرتكيز عىل أفكار وقضايا ثابتة ىف مرسحيات األطفال.

17

85

األول

 -عدم تفهم القائمني عىل الثقافة بالدور الفعال ملرسح الطفل.

16

80

الثاني

 -خروج الطفل من معادلة الثقافة.

15

75

الثالث

 -عدم االهتمام بإقامة مهرجانات ملرسح الطفل.

13

65

الرابع

 -غياب الكوادر البرشية املبدعة.

11

55

الخامس

 -عدم الدراسة والتخصص للقائمني عىل املرسح.

10

50

السادس

 -عزوف دور النرش عن نرش مرسحيات األطفال.

8

40

السابع

إجمايل العينة :ن= 20

90

-

-

أسباب تردي حال مرسح الطفل

*اختيار أكثر من بديل

•يــرز الجــدول الســابق “أســباب تــردي حــال مــرح الطفــل” ،حيــث جــاء يف
الرتتيــب األول “الرتكيــز عــى قضايــا وأفــكار ثابتــة يف مرسحيــات األطفال” بنســبة
 ،%85ويف الرتتيــب الثانــي “عــدم تفهــم القائمــن عــى الثقافــة الــدور الفعــال
ملــرح الطفــل” بنســبة  ،%80يليــه “خــروج الطفــل مــن معادلــة الثقافــة”
بنســبة  ،%75ويف الرتتيــب األخــر جــاء “عــزوف دور النــر عــن نــر مرسحيــات
األطفــال” بنســبة  %40مــن إجمــايل عينــة الدراســة.
 - 4ما طابع المسرحيات التي يفضلها األطفال؟
جدول رقم ()4
طابع المسرحيات التي يفضلها األطفال
التكرار

النسبة
املئوية

الرتتيب

 -مزيج من الواقعية والخيالية.

16

80

األول

 -خيالية.

4

20

الثاني

إجمايل العينة :ن= 20

20

100

-

طابع املرسحية

•يبــن الجــدول الســابق آراء ُ
الك َّتــاب نحــو “طابــع املرسحيــة التــي يفضلهــا
األطفــال” ،حيــث جــاء يف الرتتيــب األول “مزيــج مــن الواقعيــة والخياليــة” بنســبة
 ،%80بينمــا جــاء “الطابــع الخيــايل” ىف الرتتيــب الثانــي بنســبة ،% 20يف حــن
غــاب “الطابــع الواقعــي” مــن آراء عينــة الدراســة.
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 - 5ما أكثر مراحل الطفولة التي تلقي اهتمام ُكتَّ اب مسرح الطفل؟
جدول رقم ()5
مراحل الطفولة التي تلقي اهتمام ُكتَّ اب مسرح الطفل

(*)

التكرار

النسبة
املئوية

الرتتيب

 -مرحلة الطفولة املتأخرة( .من سن  9إىل  12سنة)

18

90

األول

 -مرحلة الطفولة املتوسطة( .من سن  6إىل  8سنوات)

8

40

الثاني

 -مرحلة الطفولة املبكرة( .من سن  3إىل  5سنوات)

2

10

الثالث

إجمايل العينة :ن= 20
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-

-

مراحل الطفولة

* اختيار أكثر من بديل

يوضــح الجــدول الســابق أكثــر مراحــل الطفولــة التــى تلقــى اهتمــام ُك َّتــاب مــرح
الطفــل ،حيــث جــاءت “مرحلــة الطفولــة املتأخــرة” يف الرتتيــب األول بنســبة  ،%90بينمــا
جــاءت “مرحلــة الطفولــة املتوســطة” ىف الرتتيــب الثانــي بنســبة  ،%40ويف الرتتيــب الثالــث
“مرحلــة الطفولــة املبكــرة” بنســبة  ،%10بينمــا اختفــت مرحلــة اليقظــة الجنســية مــن
ســن  12إىل  18ســنة مــن إجمــايل عينــة الدراســة.
وأرى عــدم توجــه ُ
الكتــاب بأعمالهــم إىل «مرحلــة الطفولــة املبكــرة» ،حيــث تمثــل تلــك
املرحلــة تحديــا ً كبـ ً
را لهــم ،ســواء مــن خــال توظيــف اللغــة املناســبة ،أو أنســنة األشــياء
حــول الطفــل ىف تلــك املرحلــة تحديــداً ،وهــذا مــا يجعــل الكتابــة لتلــك املرحلــة مــن األمــور
الصعبــة والشــاقة.
 - 6ما نوعية القيم المطروحة فى مسرح الطفل؟
جدول رقم ()6
نوعية القيم املطروحة فى مسرح الطفل (*)
التكرار

النسبة
املئوية

الرتتيب

 -القيم الرتبوية واألخالقية.

17

85

األول

 -القيم االجتماعية.

14

70

الثاني

 -القيم السياسية.

9

45

الثالث

 -املعارف الثقافية.

5

25

الرابع

إجمايل العينة :ن= 20
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-

-

القيم ىف مرسح الطفل

		

*اختيار أكثر من بديل

أوضحــت بيانــات الجــدول الســابق أن “القيــم الرتبويــة واألخالقيــة” أكثــر القيــم
املقدمــة ىف مــرح الطفــل حيــث جــاءت يف الرتتيــب األول بنســبة  ،%85بينمــا جــاءت
“القيــم االجتماعيــة” يف الرتتيــب الثانــي بنســبة  ،%70تليهــا “القيــم السياســية” ىف الرتتيب
الثالــث بنســبة  ،%45بينمــا جــاءت “املعــارف الثقافيــة” يف الرتتيــب األخــر مــن إجمــايل
عينــة الدراســة.

46

مجلة الطفولة العربية

العدد الثامن والسبعون

إشكاليات كتابة النص املسرحي للطفل واجتاهات الكُ تَّاب نحوها

 - 7ما أكثر العناصر التي تجذب الطفل في مسرحه؟
جدول رقم ()7
العناصر التي جتذب الطفل يف مسرحه (*)
التكرار

النسبة
املئوية

الرتتيب

 -عنارص اإلثارة والخيال يف النص املرسحي.

18

90

األول

 -إثارة روح الفكاهة يف النص املرسحي.

16

80

الثاني

 -إثارة املتعة والرتفيه للطفل.

15

75

الثالث

 -الشخصيات والرصاع الدرامي.

12

60

الرابع

 -سينوغرافيا العرض املرسحي.

12

60

الرابع مكرر

 -نهاية املرسحية.

9

45

السادس

 -الحبكة املرسحية.

5

25

السابع

 -الحوار الدرامي.

3

15

الثامن

إجمايل العينة :ن= 20

90

-

-

العنارص الجذابة للطفل

* اختيار أكثر من بديل

يشــر الجــدول الســابق إىل أكثــر العنــارص التــي تجــذب الطفــل يف مرسحــه ،حيــث جاء
ىف الرتتيــب األول “عنــارص اإلثــارة والخيــال يف النــص املرسحــي” بنســبة  ،%90بينمــا جــاء
ىف الرتتيــب الثانــي “إثــارة روح الفكاهــة يف النــص املرسحــي” بنســبة  ،%80وىف الرتتيــب
الثالــث “إثــارة املتعــة والرتفيــه للطفــل” بنســبة  ،%75بينمــا لــم تظهــر آراء ُ
الك َّتــاب نحــو
اهتمــام الطفــل “بالجانــب القيمــي واملعــريف” يف إجمــايل عينــة الدراســة.
ويرجــع التقــارب بــن تلــك النتائــج إىل أن الطفــل يحتــاج إىل كل يشء ،األغانــي التــي
يســتمتع بحفظهــا وترديدهــا ،وروح الفكاهــة يف النــص املرسحــي بجانــب اإلثــارة والخيال،
والفكــرة الشــيقة ،والحــوار الجــذاب ،والنهايــة املرضيــة.
 - 8ما أهم الجوانب التي يجب أن يرتكز عليها النص المسرحي للطفل؟
جدول رقم ()8
اجلوانب التي يجب أن يرتكز عليها النص املسرحي للطفل

(*)

أهم الجوانب التي يجب أن يرتكز عليها النص

التكرار

ا لنسبة
املئوية

 -حيوية الحوار ومناسبته للمرحلة العمرية.

18

90

األول

 -األغاني.

16

80

الثاني

 -الفكرة املحملة برؤية عرصية جديدة.

14

70

الثالث

 -اإلثارة والتشويق.

12

60

الرابع

 -القيم الرتبوية واألخالقية.

12

60

الرابع مكرر

 -تناول املايض بشخصياته املثرية.

4

20

السادس

إجمايل العينة :ن= 20
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-

-

* اختيار أكثر من بديل
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تشــر بيانــات الجــدول الســابق إىل “أهــم الجوانــب التــي يجــب أن يرتكــز عليهــا النــص
املرسحــي للطفــل” ،حيــث جــاء يف الرتتيــب األول “حيويــة الحــوار ومناســبته للمرحلــة
العمريــة” بنســبة  ،%90بينمــا جــاءت يف الرتتيــب الثانــي “األغانــي” بنســبة  ،%80تليهــا
يف الرتتيــب الثالــث “الفكــرة املحملــة برؤيــة عرصيــة جديــدة” بنســبة  ،%70ثــم “اإلثــارة
والتشــويق” ،و”القيــم الرتبويــة” بنســبة  %60لــكل منهمــا.
كمــا أتضــح أن آراء ُ
الك َّتــاب نحــو “أهــم الجوانــب التــي يجــب أن يرتكــز عليهــا النــص”
لــم يلــق اهتمامــا ً بمــا يــي :الجوانــب الرومانســية ،الفــروق الفرديــة لألطفــال ،الجوانــب
النفســية واالجتماعيــة.
 - 9ما أهم إشكاليات الكتابة المسرحية للطفل؟
جدول رقم ()9
إشكاليات الكتابة املسرحية للطفل (*)
التكرار

النسبة
املئوية

الرتتيب

 -استهانة بعض ال ُكتاب بعقلية األطفال.

16

80

األول

 -بعض ُكتاب األطفال يكتبون للطفل وكأنهم كبار.

16

80

األول
مكرر

 تعرض األطفال لوسائل اإلعالم الحديثة “كالفيسبوك-والتويرت” مما يزيد من أعباء الكاتب.

14

70

الثالث

 عدم فهم ال ُكتاب للخصائص النفسية واالجتماعيةلألطفال.

12

60

الرابع

 ال يدرك بعض كتاب األطفال أن الكتابة للطفل أصعبمن الكتابة للكبار.

10

50

الخامس

 -عدم ربط األطفال بواقعهم املعاش من قضايا مجتمعية.

10

50

الخامس
مكرر

إجمايل العينة :ن= 20
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إشكاليات الكتابة املرسحية للطفل

* اختيار أكثر من بديل

يبــن الجــدول الســابق أهــم آراء ُ
الك َّتــاب نحــو إشــكاليات الكتابــة املرسحيــة للطفــل،
حيــث جــاء يف الرتتيــب األول كل مــن“ :اســتهانة ُ
الكتــاب بعقليــة األطفــال” ،و”بعــض
ُكتــاب األطفــال يكتبــون للطفــل وكأنهــم كبــار” بنســبة  %80لــكل منهمــا ،يليهمــا يف
الرتتيــب الثالــث “تعــرض األطفــال لوســائل اإلعــام الحديثــة “كالفيســبوك -والتويــر” مما
يزيــد مــن أعبــاء الكاتــب” بنســبة  ،%70ثــم “عــدم فهــم ُ
الكتــاب للخصائــص النفســية
واالجتماعيــة لألطفــال” بنســبة  %60مــن إجمــايل عينــة الدراســة.

وتعتــر تلــك اإلشــكاليات مــن األمــور املحوريــة والهامــة التــي يجــب أن يضعهــا كاتــب
مــرح الطفــل يف اعتبــاره عنــد محاولــة التصــدي ملهمــة الكتابــة املرسحيــة للطفــل ،فطفل
اليــوم يختلــف عــن طفــل األمــس نتيجــة متغــرات عــدة تواكبــه يف العــر اآلنــي ،حيــث
يحــاط بالكثــر مــن املؤثــرات واملتغــرات التــي ُتســهم يف تشــكيل شــخصيته ،ممــا يجعلنــا
نقــف أمــام أنفســنا إلعــادة النظــر يف الطريقــة املثــى لتقديــم مرسحــه كأحــد الوســائل
الرتبويــة والتثقيفيــة.
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نتائج الدراسة امليدانية:
•أبــرزت الدراســة أهــم آراء ُ
الك َّتــاب واتجاهاتهــم فيمــا يطرحــه مــرح الطفــل مــن
مضمــون يرتبــط بعالــم الطفــل ،وتبــن أن هنــاك حالــة مــن عــدم الرضــا بــن
ُك َّتــاب مــرح الطفــل حــول املضمــون املقــدم وعالقتــه بطفــل األلفيــة الجديــدة،
حيــث رأى  %60مــن ُ
الك َّتــاب أن هــذه العالقــة تتحقــق «أحيانــاً» ،بينمــا أكــد
 %30أنــه ال توجــد عالقــة بــن املضمــون املقــدم وعالــم الطفــل ،وانعكســت هــذه
النتيجــة عــى اتجاهــات ُ
الك َّتــاب حــول «حــال مــرح الطفــل العربــي» ،حيــث رأى
 %70منهــم أنــه مــرح «ضعيــف» ،يف حــن رأى  %30أنــه مــرح «مقبــول»،
وهــذا النتيجــة ُتعــد بمثابــة جــرس إنــذار للقائمــن عــى الطفــل ومرسحــه.
•أشــار بعــض ُ
الك َّتــاب إىل ضعــف مســتوى املضمــون املقــدم الــذي يعتمــد عــى
اقتباســات مــن أعمــال كارتــون عامليــة ســبق تقديمهــا يف ديزنــي أو غريهــا،
ورغــم اعتمــاد هــذا املــرح عــى عنــارص اإلبهــار إال أنــه نــوع مــن الخــداع املقــدم
للطفــل.
•عكســت آراء ُ
الك َّتــاب أســباب تــردي حــال مــرح الطفــل ،فجــاء يف الرتتيــب األول
«الرتكيــز عــى قضايــا ثابتــة ىف مرسحيــات األطفــال» بنســبة  ،%85بينمــا جــاء
يف الرتتيــب الثانــي «عــدم تفهــم القائمــن عــى الثقافــة بالــدور الفعــال ملــرح
الطفــل» بنســبة  ،%80ثــم «خــروج الطفــل مــن معادلــة الثقافــة» بنســبة %75
مــن إجمــايل عينــة الدراســة ،فهنــاك آراء مــن ُ
الك َّتــاب تــرى أن القضايــا التــي
يتــم طرحهــا يف مــرح الطفــل ال ترتبــط ببعــد آنــي ،فالطفــل اآلن يعيــش عــر
املعلومــات والتكنولوجيــا التــي يرونهــا مســتبعدة تمامــا ً مــن توجهــات مــرح
الطفــل.
•بينــت الدراســة أكثــر مراحــل الطفولــة التــى تلقــى اهتمــام ُك َّتــاب مــرح الطفل،
حيــث جــاءت «مرحلــة الطفولــة املتأخــرة مــن  12 :9ســنة» يف الرتتيب األول بنســبة
 ،%90بينمــا جــاءت يف الرتتيــب الثالــث «مرحلــة الطفولــة املبكــرة» بنســبة ،%10
ويرجــع ذلــك إىل أن مرحلــة الطفولــة املتأخــرة مــن أكثــر املراحــل التــي يســهل عىل
الكاتــب التعامــل معهــا ،لذلــك نــرى أن معظــم ُ
الك َّتــاب يوجهــون إبداعهــم إليهــا،
بينمــا تشــكل مرحلــة الطفولــة املبكــرة تحديــا ً يواجــه كاتــب املــرح ،وتعــد مــن
أصعــب املراحــل التــى يوجــه الكاتــب إبداعــه إليهــا.
•عكســت نتائــج الدراســة «أهــم الجوانــب التــى يجــب أن يرتكــز عليهــا النــص
املرسحــي للطفــل» ،حيــث جــاء يف الرتتيــب األول «حيويــة الحــوار ومناســبته
للمرحلــة العمريــة» بنســبة  ،%90بينمــا جــاءت يف الرتتيــب الثانــي «األغانــي»
بنســبة  ،%80تليهــا «الفكــرة املحملــة برؤيــة عرصيــة جديــدة» بنســبة ،%70
كمــا أبــرزت النتائــج أهــم آراء ُ
الك َّتــاب حــول أكثــر العنــارص التــى تجــذب الطفــل
يف مرسحــه ،وجــاءت نتائجهــا متقاربــة إىل حـ ٍد مــا ،وقــد يرجــع ذلــك إىل أن الطفــل
يحتــاج إىل كل يشء يف مرسحــه ،عنــارص اإلثــارة والخيــال ،وروح الفكاهــة ،واألغاني
التــي يســتمتع بحفظهــا وترديدهــا ،والفكــرة الشــيقة ،والحــوار الجــذاب ،والنهاية
املرضيــة.
•أشــارت الدراســة إىل أهــم إشــكاليات الكتابــة املرسحيــة للطفــل مــن وجهــة نظــر
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ُك َّتــاب مــرح الطفــل ،حيــث جــاء يف الرتتيــب األول كل مــن« :اســتهانة ُ
الك َّتــاب
بعقليــة األطفــال» ،و»بعــض ُكتــاب األطفــال يكتبــون للطفــل وكأنهــم كبــار»
بنســبة  %80لــكل منهمــا ،وجــاء يف الرتتيــب الثالــث «تعــرض األطفــال لوســائل
اإلعــام الحديثــة «كالفيســبوك -والتويــر» ممــا يزيــد مــن أعبــاء الكاتــب» بنســبة
 %70مــن إجمــايل عينــة الدراســة ،ويؤكــد ُك َّتــاب املــرح أن البعــض منهــم لديــه
تصــورات مســبقة عــن األطفــال لكنهــا ولألســف تتنــاىف مــع طفــل يعيــش عــر
التطــور التكنولوجــي.

التوصيات:
•رضورة الربــط بــن مصــادر االســتلهام املختلفــة ،والواقــع الــذي يعيشــه الطفــل
نتيجــة املتغــرات املتالحقــة التــى تواكبــه وتالزمــه كالتطــورات التكنولوجيــة،
وتنــوع وســائل االتصــال الحديثــة حتــى يشــعر األطفــال باالتســاق بــن
مايعيشــونه ،ومــا يشــاهدون عــى منصــة املــرح ،وكذلــك إلبــراز دورهــا
التنويــري والتثقيفــي ،والتنفــر مــن دورهــا الســلبي.
•يجــب أن يعــي القائمــون عــى تنشــئة األطفــال أهميــة دور مــرح الطفــل يف بنــاء
طفــل ســوى قــادر عــى النهــوض باملجتمــع ،واملســاهمة –بفاعليــة-يف رقيــه،
ومواجهــة مــا يتعــرض لــه مــن مواقــف وأزمــات.
•رضورة وعــي القائمــن عــى مــرح الطفــل بالتحديــات الجمــة التــى تواجــه
األطفــال -يف وقتنــا الراهن-ســواء املرتبطــة بمــا يتلقونــه عــر وســائل اإلعــام
الحديثــة :كالفيســبوك ،والتويــر ،واملنتديــات .وغريهــا ،أو مــا يشــاهدونه عــر
الفضائيــات مــن مــواد فيلميــة ال تناســبهم ،والســعي ملواجهتهــا بشــتى الســبل.
•يجــب أن يعــي مخرجــو مــرح الطفــل أهميــة التوظيــف األمثــل لســينوغرافيا
العــرض ،وذلــك إلبهــار األطفــال ،وجذبهــم للمــرح ،خاصــة أن الطفــل يتلقــى
العديــد مــن الرســائل الفيلميــة التــي تبــث عــر القنــوات الفضائيــة ،والتــي ُتســخر
كافــة إمكانياتهــا إلبهــاره ،باإلضافــة إىل تعرضهــم –كذلك-للعديــد مــن الفيديوهات
التــي يشــاهدونها عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي ،ومحــركات البحــث.
•يلجــأ العديــد مــن ُك َّتــاب ومخرجــي العــروض املرسحيــة إىل كــر اإليهــام بــن
منصــة العــرض وجمهــور األطفــال ،وإن كان هــذا باألمــر املطلــوب إال أنــه -يف
كثــر مــن األحيان-يتخــذ مــن املبــارشة وســيلة لتلقــن األطفــال بعــض القيــم
والســلوكيات اإليجابيــة ،ممــا يفقــد العــرض املرسحــي بريقــه وإثارتــه ،بجانــب
االســتخفاف بعقليــة األطفــال.
•عــدم التعامــل مــع ُك َّتــاب مــرح الطفــل والقائمــن عليــه بشــكل مهمــش،
إضافــة إىل إقامــة املهرجانــات الخاصــة بمــرح الطفــل لالرتقــاء بــه ،وتشــجيع
دور النــر للمبدعــن مــن ُ
الك َّتــاب لنــر أعمالهــم اإلبداعيــة.
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البجعــات «عــرض مرسحــي -تونــس» ،صياغــة دراميــة وإخــراج :حاتــم مرعــوب،
رتــاج لإلنتــاج والتوزيــع الفنــي ،عرضــت ىف املهرجــان العربــي ملــرح الطفــل بدولــة
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الفيــل وعصــا الحكمــة «مرسحيــة» ،تأليــف :منتــر ثابــت تــادرس «مــر» ،الهيئــة
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بيــت األســماك «مرسحيــة» ،تأليــف :أمــل عطــا اللــه ،إخــراج :يــارس ســيف،
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ســالم ،فرقــة الجيــل الواعــي ،عرضــت يف املهرجــان العربــي ملــرح الطفــل بدولــة الكويــت،
الــدورة الثالثــة .2015 ،متاحــة عــى
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إبراهيم ،سمر إبراهيم محمد ( .)2011نكتب للطفل بني الكبار والصغار .مجلة الحوبة ،20-19 ،23 ،مؤسسة عبد
الرحمن السديري الخريية ،السعودية.
أبو السعد ،عبد الرؤوف ( .)1993الطفل وعامله املرسحي .القاهرة :دار املعارف.
إسماعيل ،محمود حسن ( .)2004املرجع يف أدب األطفال .القاهرة :دار الفكر العربي.
الحلوة ،خالد بن عبد الله ( .)2012اإلعالم الجديد وتأثرياته يف تشكيل الرأي العام «بحث يف اإلطار النظري» .املنتدى
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الحيلة ،محمد محمود ( .)2004تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق (ط .)4القاهرة :دار املسرية.
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الفيصل ،سمر روحي ( .)2010قضايا أدب األطفال .قطر :جائزة الدولة ألدب الطفل ،الدورة الثالثة.
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:امللخص
 وقد،هدفت الدراسة إىل التعرف عىل دور برامج األطفال الفضائية يف تأصيل اللغة العربية عند الطفل
 وذلك من خالل تصميم أداة لقياس نسبة تواجد مفردات اللغة العربية،اعتمدت هذه الدراسة عىل املنهج الوصفي
 وقد توصلت الدراسة إىل.مقارنة باللهجة العامية واللغات األجنبية بربامج األطفال الفضائية موضع الدراسة
 حيث، إذ تبني النتائج أن االهتمام األكرب أعطي للغة العربية املبسطة،أنه يوجد تفاوت يف االهتمام باللغة العربية
 وهذه النسبة تعد جيدة كمساحة مخصصة للغة،% 65 كان مجموع نسبة العرض يف القنوات موضع الدراسة
 كما أوضح التحليل أنه ليس هناك وجود للغة العربية املبسطة أو الفصحى يف برامج.العربية املبسطة بشكل عام
 حيث قامت كل قناة بعرض برامجها باللغة املحلية؛ كما تم التعرض للغات األجنبية،ًاألطفال املنتجة محليا
بشكل رصيح يف كثري من القصص الكارتونية والقصص التي يمثلها شخصيات حقيقية وكانت بجمل كاملة
 وهذه النسبة مقبولة؛ كما احتلت األسماء األجنبية نسبة كبرية يف برامج األطفال% 10 وكانت النسبة العامة
. من نسبة العرض% 47.5 حيث بلغت

Children Space Programs and Their Role in Establishing
the Arabic Language for Pre- School Children
(An analytical Study)

Azza Mohammed Rizk Sharaf Eldin

Assistant professor Early childhood Education
Factulty of Sciences and Literature
Qassim University- Saudi Arabia

Abstract
The aim of the study was to identify the role of Kid’s Space Channels Programs in enhancing
child Arabic language The study based on the descriptive approach by designing a tool to measure
the proportion of the Arabic vocabulary existence compared to colloquial language and foreign
languages of the children’s programs, which is the primary focus of this study. The study found
out that, there was a disparity of interest in Arabic language. The results showed that the greatest
interest wa s given to the simplified Arabic language, where the total ratio of the channels shown
in the study was 65% and this ratio is generally good as the area allocated to the simplified Arabic
language. In addition the analysis revealed that there was no presence of the Standard or Simplified
Arabic in t h e locally produced children’s programs .Each channel presented its programs in the
local language, and the foreign languages were

explicitly exposed in many cartoon stories and stories
represented by real characters.(10%) This percentage is acceptable. Foreign names accounted for
47.5% of the children’s programs.
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المقدمة:
حظيــت الطفولــة املبكــرة باهتمــام كبــر مــن قبــل العلمــاء والفالســفة ،الذين كرســوا
حياتهــم لدراســة هــذه املرحلــة ،والوقــوف عــى خصائصهــا واحتياجاتهــا؛ وذلــك ألنهــا مــن
أهــم املراحــل العمريــة يف حيــاة اإلنســان؛ فهــذه املرحلــة مرحلــة إعداد وتأســيس لشــخصية
الطفــل وانتماءاتــه ،ففيهــا تنمــو القــدرات ،ويكــون الطفــل قابــاً للتوجيــه والتشــكيل؛
ونظــرا ً ألن الطفــل يتأثــر بنــوع الرعايــة والرتبيــة التــي يتلقاهــا يف بدايــة طفولتــه؛ فقــد
أصبــح االهتمــام بــه اليــوم رضورة حتميــة تســعى إليهــا املجتمعــات املتقدمــة والناميــة
عــى الســواء ،واعتــر االســتثمار يف الطفولــة أفضــل اســتثمار عــى اإلطــاق؛ هــذا مــا أكــده
علمــاء الرتبيــة وعلــم النفــس؛ فرعايــة الطفــل وتنميتــه تنميــة شــاملة لكافــة النواحــي
العقليــة واالجتماعيــة والنفســية والصحيــة ،واضطــاع املؤسســات الرتبويــة والتثقيفيــة
واإلعالميــة بهــذه املهمــة منــذ الطفولــة املبكــرة يصنــع منــه رجــل املســتقبل ،ويمتلــك
القــدرة عــى صناعــة قــرار وتكويــن رؤيــة ،ومواكبــة املتغــرات التــي تطــرأ عــى العالــم.
«خاصــة وأن العالــم اليــوم يشــهد تطــورات ونقــات نوعيــة جذريــة يف كافــة مناشــط
الحيــاة بمــا يف ذلــك طريقــة الحيــاة نفســها؛ وذلــك بفضــل العديــد مــن الثــورات العلميــة
والتكنولوجيــة واملعرفيــة ،التــي بــدأت تتبلــور نتائجهــا ومعطياتهــا ســواء عــى الصعيــد
االقتصــادي أو الســيايس أو العلمــي لتعليــم األجيــال القادمــة التــي ســتعيش مشــكالت
وقضايــا لــم نعشــها نحــن بعــد» (شــبل.)65 :2011 ،
«هــذا يســتدعي الرعايــة املبكــرة للطفولــة وتوفــر الرتبيــة األوليــة األساســية
ملرحلــة الطفولــة املبكــرة ملــا لهــذه املرحلــة مــن أهميــة خاصــة يف وضــع البــذور األوىل
للشــخصية؛ ألن مــا يحــدث فيهــا مــن نمــو يصعــب تقويمــه يف مســتقبل حيــاة الطفــل».
(عبــد الوهــاب.)202 :2002،
لــذا ينبغــي أن يكــون الرتكيــز عــى الثوابــت ،ومــن أهــم الثوابــت يف هــذه املرحلــة الدين
واللغــة ،فــا بــد مــن أن ندخــل يف خلــد الصغــر أهميــة هــذه اللغــة منــذ وقــت مبكــر،
حتــى نســتطيع تغيــر حــال مــا وصلــت إليــه اللغــة العربيــة «فلقــد أصبحــت لغــة مهلهلــة
التــكاد تحــس بــن أبنائهــا وال يحســن إليهــا أبناؤهــا ،فهــي أصبحــت لغــة يلفظهــا أبناؤها
ويتعالــون عليهــا وينظــرون إليهــا نظــرة ازدراء وامتهــان ،لغــة يتــرأ منهــا مثقفوهــا عــى
كل املســتويات وىف شــتى التخصصــات برغــم مــا تملكــه مــن إمكانــات ضخمــة هائلــة
ووســائل متنوعــة ،وأســباب متعــددة تضمــن لهــا البقــاء واالســتمرار»( .الضبيــب:2006 ،
.)142
«ومــع ظهــور األقمــار الصناعيــة ،وانتشــار القنــوات الفضائيــة عربيــا ً وعامليــاً ،التــي
حولــت العالــم إىل قريــة صغــرة وقامــت بالقضــاء عــى الكثــر مــن الحواجــز الثقافيــة،
تعاظــم الــدور الــذي تلعبــه وســائل اإلعــام املرئيــة يف حيــاة األفــراد واملجتمعــات،
وباألخــص األطفــال؛ فلــم تعــد وســائل اإلعــام مجــرد وســيلة للتســلية ونقــل األخبــار
واألحــداث؛ ولكنهــا أصبحــت أداة ووســيلة فعالــة ومؤثــرة يف عمليــة التبــادل اإلعالمــي
والثقــايف بــن مختلــف دول العالــم» (ســليم .)242 :2003 ،وأصبــح تعــرض األطفــال لهــذه
الوســائل اإلعالميــة املتخصصــة ،ظاهــرة منتــرة بــن األطفــال عــى اختــاف أعمارهــم
ومســتوياتهم االجتماعيــة واالقتصاديــة؛ فقــد اســتطاعت القنــوات الفضائيــة العربيــة
املتخصصــة أن تجــد طريقهــا إىل عقــل ووجــدان الطفــل بشــكل ملحــوظ ،ونجحــت يف أن
قبــل عليهــا ويرتبــط بهــا ارتباطــا ً وثيقــاً؛ وذلــك مــن خــال مــا تقدمــه
تجعــل الطفــل ُي ِ
مــن برامــج ورســوم متحركــة يفضلهــا وينجــذب إليهــا األطفــال ،ويقضــون الســاعات يف
مشــاهدتها» (أبــو الفتــوح.)153 :2007 ،
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«ونظــرا ً لخطــورة مرحلــة الطفولــة وأهميتهــا ،ومــا ســوف تحملــه مــن قيــم ومبــادئ
وعــادات وأفــكار ســوف يكــون عليهــا مســتقبالً؛ جعــل االهتمــام بتقويــم وتحليــل
اللغــة املســتخدمة بالربامــج الفضائيــة العربيــة املتخصصــة ،والتــي يشــاهدها األطفــال
ويســتمعون إليهــا أمــرا ً رضوريــا ً ومطلبــا ً حيويــاً ،وإذا كان لإلعــام هــذا األثــر الكبــر يف
الحيــاة اللغويــة والثقافيــة ،وأن اللغــة تكتســب بالســماع واملحــاكاة؛ فــإن أجهــزة اإلعــام
املســموعة واملرئيــة حــن تلتــزم العربيــة الســليمة ،تكــون أحســن مصــدر لتعليــم اللغــة
ومحاكاتهــا ،والتقريــب بــن اللغــة الســليمة واللغــة املحكيــة ،وتعد وســائل اإلعــام والفنون
مــن أهــم وســائل التواصــل يف العالــم اليــوم ،وليــس هنــاك خــاف عــى ذلــك ،الســيما أمــام
االنفجــار اإلعالمــي ،والتقــدم الهائــل يف املجــال املعلوماتــي ،وتعــدد القنــوات الفضائيــة
العربيــة املتخصصــة ،وتنــوع منابــر اإلعــام الحديثــة ،فضــاً عــن رسعــة انتشــارها ،يعتــر
مــن أهــم اإلنجــازات الحديثــة ،والتــي تعــد ســاحا ً ذا حديــن؛ فهــي مكســب لإلنســانية
جمعــاء ،إذا مــا أحســن توظيفهــا وترشــيدها .وإذا كانــت أمتنــا إىل اليــوم ال تعــدو أن تكــون
مســتهلكة ،ولــم تســتطع بعــد أن تشــارك يف إنتــاج هــذه التقنيــة» (لغــزي .)2015 ،فــإن
األخطــر مــن ذلــك يتمثــل يف الحمولــة التــي تتوىل مختلــف وســائل اإلعــام ،ومختلــف الفنون
إيصالهــا إىل مجتمعــات أمتنــا ،فكثــر منهــا ،بــل معظمهــا مخالــف ،بــل مناقــض ملقومــات
هويتنــا ،ومــن املؤســف أنــه ال يتــم التنبــه إىل الجرعــات ،وال إىل اللوحــات التــي تمــر عــر
اإلشــهار أو الربامــج املتنوعــة ،إىل مختلــف األجيــال مــن الجنســن ،ولعــل األكثر خطــورة هو
أن ذلــك ال يتــم يف الغالــب إال بلغــة أجنبيــة ،أو بلهجــه محليــة لجهــة مــا ،وهــذا رضب مــن
الغــزو الفكــري وتشــجيع عــى االســتغراب مــن ناحيــة ،وهــذا إهمــال للفصحــى وترســيخ
للنزعــة اإلقليميــة مــن ناحيــة أخــرى ،ونــادرا ً مــا تكــون اللغــة العربيــة الفصحــى هــي
األداة املســتعملة ،وهــذا يؤكــد اســتمرار هيمنــة الغــزو الثقــايف ،وتنــوع تحدياتــه ملشــاعر
أبنــاء األمــة وقيمهــم يف عقــر دارهــم مــن جهة ،وأمــا لجــوء معظــم وســائل اإلعــام
العربيــة نفســها إىل تبنــى اللهجــات وســيلة لإلبــاغ بــدل العربيــة الفصحــى ،ال يف حالــة
اإلنتاج ،ممــا يؤكــد عــدم الوعــي لــدى عــدد مــن املنتجــن بخطــورة النتائــج واالنعكاســات
املرتتبــة عــى ذلــك ،وهــذا ممــا قــد ال تســتحرض عواقبــه الوخيمــة إال بعــد أجيــال.
وحيــث إن األطفــال يمثلــون جمهــورا ً ال يســتهان بــه يف أي مجتمــع؛ فقد تــم تخصيص
قنــوات فضائيــة عربيــة وعامليــة تخاطــب األطفــال ،وتحــاول تلبيــة احتياجاتهــم مــن
خــال تقديــم برامــج تســعى إىل تســلية وإمتــاع الطفــل وإدخــال الــرور إىل نفســه ،وزرع
القيــم واملبــادئ املختلفــة ،ومــن أشــهر قنــوات األطفــال العربيــة الفضائيــة املتخصصــة
(قنــاة  ،SPACETOONقنــاة  ARTلألطفــال ،قنــاة  ،MBC3قنــاة نيكلوديــون ،قنــاة الجزيــرة
لألطفــال ،قنــاة النيــل لــأرسة والطفــل ،قنــاة ســكر ،قنــاة طيــور الجنــة ،قنــاة سمســم،
قنــاة أجيــال)»( .عبــد العزيــز.)18 :2015 ،
لقــد اســتحوذت هــذه القنــوات املتخصصــة عــى اهتمــام األطفــال بشــكل يســتهلك
األوقــات ،ويســيطر عــى العقــل والوجــدان ،ويعــد هــذا أمــرا ً خطــراً؛ ألن الطفــل بحكــم
خربتــه املحــدودة ال يســتطيع التمييــز بــن مــا هــو جيــد ومــا هــو غــر جيــد ،كمــا أنــه
اليســتطيع فهــم كثــر مــن املضامــن غــر الظاهــرة ،يف كثــر مــن األحــداث التي يشــاهدها
ويتفاعــل معهــا ويســعد بهــا ،وبالتــايل فإنــه قــد ُيبــث إىل أطفالنــا أفــكار وقيــم ســلبية
هدامــة تهــدم فيهــم الكثــر مــن القيــم واملبــادئ التــي نحــرص عــى تعليمهــم إياهــا ،وقــد
يظهــر ذلــك بكثــرة يف بعــض املــواد اإلعالميــة املســتوردة خاصــة وأن الخــرات الناضجــة
للكتابــة ومخاطبــة األطفــال تتميــز بندرتهــا وقلتهــا يف العالــم العربــي؛ لــذا يلجــأ عــدد
كبــر مــن مصممــي ومعــدي الربامــج التليفزيونيــة لألطفــال إىل دراســة برامــج األطفــال
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الرائجــة يف العالــم الغربــي ويقومــون برتجمتهــا إىل اللغــة العربيــة ،وتقــدم ألطفالنــا بنفــس
تصميماتهــا مــن أزيــاء ،ورســوم ،وديكــور ،وموســيقا ،ومؤثــرات صوتيــة ،بغــر إدراك ملــا
تحويــه هــذه الربامــج مــن قيــم تربويــة ،ومواقــف غــر مالئمــة ألطفالنــا أو مرفوضــة مــن
البيئــة العربيــة.
ولهــذا وجــب دراســة املحتــوى اللغــوي للربامــج الفضائيــة املوجهــة لألطفــال ،ومراقبة
كل مــا يعــرض عــى األطفــال مــن مــواد إعالميــة محليــة أو وافــدة مــن ثقافــات مغايــرة
لثقافتنــا ،تحمــل قيمــا ً وأفــكارا ً بلغــة ال نألفهــا ،وقــد ال يــروق لنــا الكثــر منهــا ،وال تتفــق
مــع هويتنــا العربيــة واإلســامية ،وهنــا كانــت مشــكلة الدراســة الحاليــة التــي تتمثــل يف
الســؤال الرئيــس التــايل:
مشــكلة الدراســة :مــا دور برامــج األطفــال الفضائيــة املتخصصــة يف التلفــاز يف تأصيــل
اللغــة العربيــة عنــد الطفــل؟
ويتفرع من هذا السؤال التساؤالت التالية:
•إىل أي مــدى تقــوم برامــج األطفــال الفضائيــة املتخصصــة يف التلفــاز بالتأكيــد عــى
اســتخدام اللغــة العربية؟
•إىل أي مــدى يتــم تنقيــة برامــج األطفــال الفضائيــة املســتوردة مــن الكلمــات
األجنبيــة؟
•ما التحديات التي تواجه برامج األطفال يف الحفاظ عىل اللغة العربية؟
أهداف الدراسة :تهدف هذه الدراسة إىل:
1.1التعــرف عــى دور برامــج األطفــال الفضائيــة املتخصصــة يف التلفــاز يف تأصيــل
اللغــة العربيــة عنــد الطفــل.
2.2تحليــل مضمــون بعــض برامــج األطفــال املقدمــة عــى بعــض القنــوات الفضائيــة
املتخصصــة يف التلفــاز.
3.3تحديد أهم التحديات التي تواجه األطفال للحفاظ عىل لغتهم العربية.
4.4تحديد أهم متطلبات الحفاظ عىل لغة األطفال العربية.

أهمية الدراسة:
1.1توضــح هــذه الدراســة رضورة الحفــاظ عــى اللغــة العربيــة ،وتحصــن األطفــال
بلغتهــم العربيــة ضــد الغــزو الثقــايف املوجــه إليهــم مــن خــال برامــج األطفــال
الفضائيــة.
2.2معالجــة نواحــي القصــور الــذي تعانــي منــه بعــض الربامــج الفضائيــة املتخصصة
يف التلفــاز املوجهــة للطفل.
3.3االرتقــاء بمســتوى برامــج األطفــال الفضائيــة املتخصصــة يف التلفــاز حتى تســاير
التطــور العلمــي العاملــي وىف الوقــت نفســه ال تغفــل عــن ترســيخ اللغــة العربيــة
عنــد الطفــل.
 4.4يستفيد من هذه الدراسة جهات عدة ،أهمها:
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أ  -القائمون عىل تربية الطفل باختالف مؤسساتهم الرتبوية.
ب  -القائمون عىل سياسة تربية الطفل.
ج ـ معدو برامج األطفال.

منهج الدراسة:
تعتمــد هــذه الدراســة عــى املنهــج الوصفــي ،حيــث تقــوم الباحثــة بتحليــل املحتــوى
اللغــوي لربامــج األطفــال الفضائيــة املتخصصــة يف التلفــاز ،وذلــك مــن خــال تصميــم
أداة لقيــاس نســبة وجــود مفــردات اللغــة العربيــة ،مقارنــة باللهجــة العاميــة واللغــات
األجنبيــة يف برامــج األطفــال الفضائيــة املتخصصــة يف التلفــاز؛ وذلــك ملعرفــة دورهــا يف
اكتســاب وترســيخ اللغــة العربيــة عنــد الطفــل.

حدود الدراسة:
الحــدود البشــرية :ســوف تقتــر الدراســة عــى الربامــج التــي تناســب طفــل مــا
قبــل املدرســة دون غريهــا.
الحــدود الموضوعيــة :ســوف تقتــر الدراســة عــى تحليــل مضمــون عــدد مــن
برامــج األطفــال الفضائيــة املتخصصــة يف التلفــاز والتــي تعــرض باللغــة العربيــة.
الحــدود الزمانيــة والمكانيــة :ســوف يتــم تحليــل مجموعــة مــن الربامــج لفــرة زمنيــة
تــراوح مــن ثالثــة إىل أربعــة أســابيع ،وذلــك ألشــهر الربامــج التــي يشــاهدها األطفــال،
وتلقــى رواجــا بــن مجتمــع األطفــال باملنطقــة العربيــة ،وســوف يتــم تحديــد واختيــار
الربامــج والقنــوات بنــاء عــى رأي عينــة اســتطالعية ،يتــم اختيارهــا بشــكل عشــوائي؛
وذلــك لتحديــد أكثــر القنــوات والربامــج مشــاهدة بــن مجتمــع األطفــال.

مصطلحات الدراسة:
برامــج األطفــال الفضائيــة :هــي كل مــادة إعالميــة تســتخدم الصوت والصــورة موجهة
للطفــل وتقــدم خــال القنــوات التليفزيونيــة عــر األقمــار الصناعيــة تحمــل قوالــب اعالمية
متنوعــة تســعى إىل تحقيــق أهــداف متنوعة.
تأصيــل اللغــة العربيــة :تعنــي ترســيخ اللغــة العربيــة عنــد الطفــل وجعلهــا ذي أصــل
ثابــت يف قامــوس الطفــل اللغــوي يســتخدمها يف تعبرياتــه اللغويــة.
طفــل مــا قبــل المدرســة :يقصــد بهــم األطفــال الذيــن تــراوح أعمارهــم مــا بــن
عامــن إيل ســتة أعــوام؛ أي قبــل التحاقــه باملدرســة االبتدائيــة.

الدراسات السابقة:
ســيتم مــن خــال هــذا الجــزء عــرض بعــض الدراســات التــي تناولــت دراســة الطفــل
واللغــة ،ووســائل اإلعــام للتعــرف عــى نتائجهــا واالســتفادة منهــا.
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ً
أوال :الدراسات العربية:
 دراسة (الديب)2018،هدفــت الدراســة إىل التعــرف عــى اآلثــار االجتماعيــة والثقافيــة الناجمــة عن مشــاهدة
بعــض برامــج التليفزيــون وتأثريهــا عــى التنشــئة االجتماعيــة للطفــل ،وقــد توصلــت
الدراســة إىل أن التليفزيــون يلعــب دورا ً مهمــا ً يف عمليــة التنشــئة االجتماعيــة؛ وذلــك ألنــه
يشــغل حيــزا ً كبــرا ً مــن حيــاة الطفــل ووقتــه ،وخاصــة أنــه متعــدد الربامــج؛ فالطفــل
يكــون أكثــر انتباهــا ً ملــا يشــاهده عــى الشاشــة الصغــرة مــن مشــاهد العنــف الــذي يؤثــر
عليــه بشــكل ســلبي ،فيبــدأ بالتقليــد دون أن يــدرك خطــورة مــا يفعلــه ،ويبــدأ يف تربيــر
مــا يشــاهده بطريقــة خاطئــة .وهنــاك أيضــا ً برامــج أخــرى تبــث مــن خــال التليفزيــون
مثــل الربامــج الرتفيهيــة والكوميديــة التــي قــد تحتــوي عــى ألفــاظ وعبــارات غــر منتقــاة
وعــادات غــر ســوية ،وقــد يلتقطهــا الطفــل ويقــوم بممارســتها ،وتؤثــر يف معتقــدات
الطفــل ،وترســخ بداخلــه ،وتؤثــر أيضــا ً يف اتجاهاتــه وميولــه وحياتــه االجتماعيــة
والثقافيــة والرتبويــة.

 دراسة (الشابوري.)2013 ،هدفــت الدراســة إىل دراســة االكتســاب اللغــوي لــدى طفــل مرحلــة مــا قبل املدرســة ،يف
ضــوء النظريــات املفــرة لالكتســاب اللغــوي من منظــور عربــي وغربــي ،ودراســة العوامل
املؤثــرة يف هــذه العمليــة ،ورصــد التطــورات الصوتيــة والرصفيــة ،التــي تعــري نطــق
أطفــال هــذه املرحلــة وقــد اســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليــي مــع االســتعانة
باالســتقراء والتوصيــف لتحليــل الظاهــرة تحليــاً شــامالً ،وقــد توصلــت الدراســة إىل تقديــم
وصــف للغــة الطفــل وتفســرها ،كمــا قدمــت منظــورا ً لغويــا ً منهجيــاً ،مــع تحليــل علمــي
لغــوي خــاص بالجانــب الصوتــي ،والجانــب الــريف يف لغــة طفــل مــا قبــل املدرســة.

 دراسة (عبد احلميد.)2012 ،هدفــت الدراســة إىل التعــرف عــى دور قنــاة طيــور الجنــة الفضائيــة يف تنميــة الجوانب
املعرفيــة لطفــل مــا قبــل املدرســة ،واألشــكال الربامجيــة التــي تســتخدمها قنــاة طيــور
الجنــة ،يف توصيــل املعلومــات لألطفــال ،وكذلــك أبــرز أســاليب التشــويق التــي تســتخدمها
القنــاة لجــذب األطفــال ،وقــد اســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي ،واعتمــدت عــى منهج
املســح اإلعالمــي عــن طريــق اســتبانة طبقــت عــى عينــة مــن أمهــات األطفــال قوامهــا
 200مفــردة ،واملنهــج التحليــي عــن طريــق تحليــل كل مــا تقدمــه قنــاة طيــور الجنــة
ملــدة أســبوع كامــل ،وقــد توصلــت الدراســة إىل أن لقنــاة طيــور الجنــة الفضائيــة دورا ً يف
إكســاب الطفــل املعلومــات العامــة ،وتغيــر ســلوكيات األطفــال إىل الســلوكيات اإليجابيــة،
كمــا اعتمــدت قنــاة طيــور الجنــة عــى املوســيقا والغنــاء كأســلوب لتوصيــل املعلومــات.

 دراسة (الهوارنة.)2012 ،هدفــت الدراســة إىل دراســة أثــر بعــض املتغــرات ذات الصلــة بالنمــو اللغــوي لــدى
طفــل الروضــة مثــل (املســتوى االقتصــادي – املســتوى االجتماعــي – املســتوى الثقــايف
لــأرسة – الــذكاء – الجنــس – حجــم األرسة – املخــاوف – الرتتيــب امليــادي) ،وذلــك عــى
عينــة قوامهــا  110أطفــال تــراوح أعمارهــم مــن ( )6-4ســنوات ،وقــد توصلــت الدراســة
إىل:
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•توجــد عالقــة ارتباطيــة بــن النمــو اللغــوي لألطفــال ،واملســتوى االقتصــادي
واالجتماعــي والثقــايف لــأرسة.
•ال توجــد فــروق دالــة إحصائيــا ً يف النمــو اللغــوي حســب الــذكاء والجنــس ،وكذلــك
حجــم األرسة صغــرة كانــت أم كبــرة ،وكذلــك بــن ترتيــب الطفــل امليــادي بــن
إخوتــه.
•توجــد فــروق دالــة إحصائيــا ً يف النمــو اللغــوي بــن األطفــال ،الذيــن لديهــم
مخــاوف مرتفعــة ،واألطفــال الذيــن لديهــم مخــاوف منخفضــة لصالــح األطفــال
منخفــي املخــاوف.

 دراسة (اجلمال.)2011 ،هدفــت الدراســة إىل تحديــد مــدى فاعليــة اســتخدام الرســوم املتحركــة يف إكســاب
بعــض املهــارات اللغويــة ألطفــال متالزمــة داون ذوى اإلعاقــة العقليــة البســيطة ،وإىل أي
مــدى تفاعــل أطفــال متالزمــة داون مــع عينــة مــن الرســوم املتحركــة الناطقــة بالعاميــة
املرصيــة ،كذلــك التعــرف عــى املهــارات اللغويــة املقدمــة يف عينــة مــن الرســوم املتحركــة
املعــدة للعــرض عــى قنــاة النيــل لــأرسة والطفــل ،ومــدى مالءمتهــا ألطفــال متالزمــة داون
عينــة الدراســة ،وقــد اســتخدمت هــذه الدراســة املنهــج التجريبــي كمــا اســتخدمت منهــج
املســح بالعينــة مــع حلقــات الرســوم املتحركــة ،التــي قامــت الباحثــة بتحليــل مضمــون
املهــارات اللغويــة فيهــا ،وقــد توصلــت الدراســة إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن
متوســطات درجــات أطفــال املجموعــة التجريبيــة يف املهــارات اللغويــة بــن القيــاس القبــي
والبعــدي؛ لصالــح القيــاس البعــدي كمــا أثبتــت الدراســة أن هنــاك عالقــة بــن ترتيــب
اكتســاب املهــارات اللغويــة ،وبــن ترتيــب تحليــل الحلقــات لــدى أطفــال متالزمــة داون.

 دراسة (بغدادي.)2009 ،هدفــت الدراســة إىل تحديــد املهــارات املوســيقية واملهــارات اللغويــة ،التــي يكتســبها
طفــل مــا قبــل املدرســة ،وتصميــم برنامــج لتنميــة املهــارات اللغويــة لــدى طفــل مــا قبــل
املدرســة مــن خــال تطبيــق األنشــطة املوســيقية ،وقــد اســتخدمت الباحثــة املنهجني شــبه
التجريبــي والوصفــي؛ لوصــف وتحليــل مناهــج املهــارات اللغويــة بريــاض األطفــال ،وكذلك
وصــف وتحليــل خصائــص منهــج املوســيقا يف ريــاض األطفــال ،وقــد طبــق الربنامــج عــى
عينــة عشــوائية مــن األطفــال بعــد إجــراء قيــاس قبــي وقيــاس بعــدي ،وأثبتــت النتائــج
بعــد التحليــل اإلحصائــي ،وجــود داللــة إحصائيــة لصالــح التطبيــق البعــدي ممــا يــدل عــى
فعاليــة الربنامــج املقــرح.

ثاني ًا :الدراسات األجنبية:
دراسة ()Silva Audya Perdana and others, 2017
هدفــت الدراســة إىل التعــرف عــى العالقــة بــن مــدة مشــاهدة التليقزيــون والنمــو
اللغــوي لــدى األطفــال الصغــار.
وقــد اســتخدمت هــذه الدراســة الســتطالع الــرأي كأداة لجمــع املعلومــات ،مــن بعــض
املراكــز الصحيــة بجاكارتــا وعيــادات تطــور نمــو األطفــال ،كمــا تــم اســتخدام اختبــار
نمــو اللغــة ( KPSPو )ELMللتطبيــق عــى عينــة مــن األطفــال بلــغ عددهــم ( )84طفــاً
59

مجلة الطفولة العربية

برامج األطفال الفضائية ودورها يف تأصيل اللغة العربية لدى طفل ما قبل املدرسة

العدد الثامن والسبعون

تــراوح أعمارهــم مــا بــن (عــام ونصــف وحتــى ثالثــة أعــوام) ،وقــد توصلــت الدراســة
إىل أن هنــاك ( )37طفــاً مــن أفــراد العينــة يعانــون مــن تأخــر يف النمــو اللغــوي ،وهــؤالء
الذيــن كانــت مشــاهدتهم للتلفزيــون أكثــر مــن أربــع ســاعات يوميــاً ،وكانــوا يشــاهدون
التليفزيــون بكلتــا اللغتــن اإلنجليزيــة واإلندونســية .وكان ( )47مــن أفــراد العينــة نموهــم
اللغــوي عاديــاً ،وهــؤالء الذيــن كانــت مشــاهدتهم للتلفزيــون أقــل مــن أربــع ســاعات
يوميــاً .هــذا وقــد رأت الدراســة أن العوامــل األخــرى كعامــل الجنــس وســنوات العمــر األوىل،
ووضــع التليفزيــون بحجــرة النــوم ليــس لــه أي ارتبــاط بالنمــو اللغــوي.
دراسة ()Haotian Lin, 2015
هدفــت الدراســة إىل التعــرف عــى العالقــة بــن الوقــت املســتغرق ملشــاهدة التليفزيــون
والتأخــر اللغــوي لــدى عينــة مــن األطفــال الصغــار بدولــة كوريــا الجنوبيــة ،وقــد
اســتخدمت الدراســة املنهــج املســحي ،وذلــك عــى عينــة مــن األطفــال الذيــن بلــغ عمرهــم
عامــن ،وكان عددهــم  906( 1778مــن الذكــور و 872مــن اإلنــاث) .وقــد تــم قيــاس القدرة
اللغويــة لألطفــال الصغــار ،وتــم تحليــل العالقــة بــن مقــدار تعــرض األطفــال الصغــار
للتلفــاز واللغــة ،وكان متوســطوقــت مشــاهدة التلفزيــون اليومــي لألطفــال الصغــار يف
هــذه الدراســة ســاعة وإحــدى وعرشيــن دقيقــة .وبعــد تعديــل جميــع املتغــرات املؤثــرة،
كان األطفــال الصغــار الذيــن يشــاهدون التليفزيــون أكثــر مــن ســاعتني وأقــل مــن ثــاث
ســاعات أكثــر عرضــة لتأخــر اللغــة بمقــدار ( )2.7مــرة عــن أولئــك الذيــن يشــاهدون
التليفزيــون أقــل مــن ســاعة مــن الزمــن ،وكان األطفــال الذيــن يشــاهدون التليفزيــون
أكثــر مــن ثــاث ســاعات يزيــد نســبة تأخــر اللغــة لديهــم بمقــدار ثالثــة أضعــاف األطفــال
اآلخريــن ،ومــن هنــا لوحــظ زيــادة تأخــر اللغــة يرتبــط بشــكل متناســب مــع زيــادة وقــت
مشــاهدة التلفزيــون لألطفــال الصغــار.
دراسة ()Kamaruzaman Jusoff, 2009
هدفــت الدراســة إيل التعــرف عــى دور وســائل اإلعــام يف محــو األميــة اإلعالميــة واألثار
املرتتبــة عليهــا ،مــن خــال تطبيــق اســتبانة عــى عينــة مــن بعــض أوليــاء األمــور ألطفــال
مرحلــة الطفولــة املبكــرة ،وذلــك يف مناطــق مختلفــة بدولــة ماليزيــا ،وقــد توصلت الدراســة
إىل أن التليفزيــون لــه تأثــر عــى األطفــال مــن عــدة نواحــي فهــو يمكــن أن يؤثرعــى لغتهم
ونموهــم املعــريف ،وقــد يــؤدي إىل مشــاكل الســلوك ،كاضطــراب االنتبــاه ،العــدوان والبدانــة؛
لكــن هــذا يختلــف باختــاف عمــر الطفــل ومــدة املشــاهدة ونــوع الربامــج التــي يشــاهدها
األطفــال ،وأن نســبة زيــادة االضطــراب تزيــد بنســبة  %9لــكل ســاعة مشــاهدة .
دراسة ()Nazli Baydar and others, 2008
هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــرف عــى التأثــرات املعرفيــة لربنامــج تلفزيونــي تعليمي
يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة يف تركيــا التــي تهــدف إىل تعزيــز املهــارات املعرفيــة األساســية
والتنميــة االجتماعيــة والعاطفيــة
لــدى األطفــال البالــغ عمرهــم  5ســنوات ،وكانــت الفئــة املســتهدفة األطفــال الذيــن
يعانــون مــن وضــع اجتماعــي واقتصــادي منخفــض وقلــة يف فــرص الحصــول عــى
التعليــم قبــل املــدريس الرســمي .تــم فحــص الربنامــج ملــدة ثالثــة عــر أســبوعاً ،وتــم
تقييمهــا مــن خــال تصميــم تجريبــي ،وأشــارت النتائــج إىل أن الربنامــج قــام بتقديــم
التعليــم املبكــر ألولئــك األطفــال الذيــن شــاهدوه بشــكل منتظــم ،عــاوة عــى ذلــك تــم
العثــور عــى آثــار تعويضيــة ،خاصــة ألولئــك األطفــال الذيــن لديهــم مســتويات منخفضــة
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مــن املهــارات قبــل املشــاهدة ،وهــذا عــزز ودعــم هــؤالء األطفــال الذيــن عانــوا مــن بيئــات
محرومــة اجتماعيــا ً واقتصاديــاً.
دراسة (.)Griffith, and others,2003
هدفــت دراســة التليفزيــون وألعــاب الفنــاء املــدريس كجــزء مــن ثقافــة األطفــال
الرمزيــة إىل إيضــاح الفــرق بــن تعلــق األطفــال بالتصــور اإلعالمــي ،وتعلقهــم بثقافــة
فنــاء املدرســة التقليــدي ،الــذي يضــم األلعــاب والفكاهــة واألســاطري ،وقــد اســتخدمت
هــذه الدراســة املنهــج الوصفــي ،واســتخدمت املقابلــة كأداة لجمــع البيانــات ،وقــد توصلــت
الدراســة إىل أن األطفــال يقيمــون بألعــاب الفنــاء رغبــة يف التواصــل واملشــاركة ،يف املواقــف
االجتماعيــة ،أكثــر مــن رغبتهــم يف املعرفــة؛ بينمــا يتعلــق األطفــال بالتليفزيــون ليــس مــن
أجــل املعرفــة أيضــاً ،ولكــن بســبب اندماجهــم وهــذا يــؤدي إىل إملامهــم باملعلومــات العامــة،
ومتابعــة آخــر األحــداث ،وتعتــر هــذه األشــياء عمليــات حيويــة نحــث عليهــا حيث يشــكل
التصويــر التليفزيونــي ،والتمثيــل أجــزاء قيمــة يف التصويــر الرمــزي واملعــريف لألطفــال.

تعقيب عام على الدراسات السابقة:
بعــد اســتعراض البحــوث والدراســات الســابقة ذات الصلــة بموضــوع الدراســة ،وجــد
أن معظــم هــذه الدراســات تناولــت دراســة الطفــل يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة؛ نظــرا ً

ألهميــة هــذه املرحلــة يف تكويــن شــخصية الطفــل ومعارفــه ،وأنهــا تعــد بمثابــة األســاس
الــذي تبنــى عليــه املراحــل التاليــة ،كذلــك تناولــت هــذه الدراســات دور الربامــج الفضائيــة،
يف تربيــة الطفــل وتنشــئته وآثارهــا عــى النمــو املعــريف والنمــو اللغــوي لألطفــال يف مرحلــة
الطفولــة املبكــرة ،وقــد أوضحــت جميــع هــذه الدراســات أن برامج األطفــال ذات آثــار كبرية
عــى تكويــن معــارف ومفاهيــم الطفــل ،وقــد تحمــل هــذه اآلثــار اإليجابيــة أو الســلبية
طبقــا ً ملحتــوى هــذه الربامــج ،وهــذا مــا تتفــق فيــه هــذه الدراســات مــع الدراســة الحالية،
ولــذا تــري الدراســة الحاليــة رضورة االهتمــام بمحتــوى الربامــج ،ورضورة اإلعــداد الجيــد،
وأنــه ال بــد مــن وضــع أهــداف محــددة مســبقا ً لــكل محتــوى برامجــي يعــرض للطفــل،
وأنــه ال بــد مــن إعــادة النظــر يف كل مــا يعــرض لألطفــال ،حيــث ال بــد مــن وجــود قيــم
معرفيــة وقيــم إيجابيــة لهــذا املحتــوى ،يعــرض عــى األطفــال بلغتهــم العربيــة ،خاصــة
وأن كثــر مــن برامــج األطفــال مســتوردة وتمثــل هــذه الربامــج الفضائيــة التليفزيونيــة
املســتوردة ،خطــورة عــى أطفالنــا ،حيــث إننــا كهويــة ثفافيــة عربيــة نختلــف عــن
األخريــن ،مــن حيــث الشــكل و املضمــون؛ لــذا وجــب االهتمــام بمــا يقــدم لألطفــال مــن
برامــج تليفزيونيــة فضائيــة متخصصــة ،ونظــرا ً ألن اللغــة تعــد أهــم عنــارص الهويــة التــي
يجــب الحفــاظ عليهــا ،كانــت هــذه الدراســة التــي استشــعرت خطــورة تهميــش اللغــة
ومنافســة اللغــات األخــرى ،وخاصــة اللغــة اإلنجليزيــة للغتنــا األم ،حتــى شــاع اســتخدام
اللغــة األجنبيــة (اإلنجليزيــة) يف الحيــاة اليوميــة بشــكل دائــم ومســتمر ،وللحفــاظ عليهــا
كان ال بــد مــن تحليــل محتــوى برامــج األطفــال الفضائيــة التليفزيونيــة املتخصصــة؛ نظــرا ً
ألن األطفــال أكثــر فئــة تتأثــر بمــا تشــاهد وتســمع.

اإلطار النظري:
لقــد خلــق اللــه اإلنســان وكرمــه وفضلــه عــى ســائر املخلوقــات ،بمــا منحــه مــن
صفــات وميــزات جعلتــه أرقــى هــذه املخلوقــات ،وكان العقــل والتفكــر أهــم الصفــات
التــي منحهــا اللــه لإلنســان ،وجعــل اللغــة وســيلة للتواصــل بــن البــر ،ونقــل الخــرات
واملعــارف عــى اختــاف ألوانهــم وألســنتهم وميــز اللــه ســبحانه اللغــة العربيــة عــى ســائر
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اللغــات؛ بــأن جعلهــا لغــة الديــن الــذي أرســله للعاملــن ،وجعلهــا لغــة التواصــل بينــه
ســبحانه وتعــايل -وبــن عبــاده وحفظهــا بحفــظ كتابــه الكريــم فقــال تعــاىل( :إ ِ َّنــا َنحْ ـ ُـن
َن َّزلْ َنــا ِّ
الذ ْكـ َر َوإ ِ َّنــا لَـ ُه لَ َحا ِف ُظـ َ
ـون) [ســورة الحجــر ،اآليــة  ]9ووصفهــا اللــه يف كتابــه الكريم
ـى َقلْبـ َ
.عـ َ
بالبيــان ،فقــالَ :
ُّوح األَمِ ُ
ـن الْمُ ْنذ ِِر َ
ـون مِ ـ َ
ـك لِ َت ُكـ َ
ني َ
(ن ـ َز َل ِب ـ ِه ال ـر ُ
.بلِ َ
ـي
ـان َعر َِبـ ٍّ
سـ ٍ
ين ِ
ِ
ـن) [ســورة الشــعراء ،اآليــات .]195-193
مُّ ِبـ ٍ
ونظــرا ً لهــذا التكريــم الــذي كــرم اللــه بــه لغتنــا العربيــة ،وجــب علينــا االعتــزاز بهــا،
وجعلهــا لغــة الحيــاة وليســت لغــة التعبــد فقــط؛ فهــي تعــد أهــم معالــم ُ
الهويــة العربيــة
واإلســامية؛ لــذا وجــب الحفــاظ عليهــا وعــى بنيانهــا ،والتصــدي لــكل محــاوالت التغريــب
التــي تفــد إليهــا ،خاصــة وأننــا نعيــش عــر التقــدم العلمــي والتكنولوجــي الــذي أدى
إىل تعــدد وســائل الثقافــة ،وتســهيل انفتــاح أي ثقافــة عــى أخــرى ،ممــا جعلنــا نعيــش
تحــدى الثقافــات «والــذي أنتجتــه العوملــة بمــا تحملــه مــن كافــة الوســائل املمكنــة
التــي مــن شــأنها أن تؤثــر عــى اآلخــر ،قريبــا ً كان أم بعيــداً؛ فهــي تحمــل معهــا الســاح
التكنولوجــي والســيايس والعســكري واالقتصــادي والطبــي واملعيــي وشــبكات اإلنرتنــت
والصناعــة القمرية...إلــخ ،والتــي هــي ألصحــاب القــدرة والنفــوذ العاملــي الــذي شــطر
العالــم إىل نصفــن :نصــف ضعيــف تابــع ال رأي لــه يف صناعــة العالــم ،وقســم قــوي متبــوع
يعــرض قيمــه وقواعــده وثقافتــه عــى العالــم» (امللقــي« .)75 :1995 ،وىف حمــأة هــذه
املتغــرات العامليــة واالنتقــال مــن عــر إىل عــر تتــواىل املســتجدات الثقافيــة ،وبمعــزل
عــن قدرتنــا الثقافيــة العربيــة؛ فــإن قانــون التأثــر والتأثــر بحكــم الظواهــر اإلنســانية
كمــا املاديــة كيــف تبــدو الثقافــة العربيــة أمــام زحــف العوملــة وتقــدم ثقافــات الغــرب
وتبــدو الثقافــة العربيــة يف أزمــة حقيقيــة تميــزت بالتبعيــة للثقافــة الغربيــة يف كثــر مــن
مناشــط الحيــاة»( .عبــد الدايــم.)301 :2003،
إننــا اليــوم بحاجــة لربــط أطفالنــا بجذورهــم ،وزرع بــذور األصالــة فيهــم وتحصينهــم
مــن كل أشــكال الغــزو الثقــايف ،وال ســبيل لذلــك إال مــن خالل إنشــاء جيــل قــوي ،وإعدادهم
اإلعــداد القــادر عــى مواجهــة املســتقبل ،واللحــاق بركــب الحضــارة مــع االحتفــاظ
بالهويــة العربيــة ،إزاء ثقافــة العوملــة التــي اجتاحــت العالــم ،وتعــد اللغــة العربيــة أهــم
عنــارص الهويــة العربيــة ،التــي يجــب إكســابها للطفــل يف مرحلــة عمريــة مبكــرة للطفــل
مــع اســتغالل كافــة الوســائل املمكنــة ،واملتاحــة حتــى ترســخ يف عقــول األطفــال؛ ونظــرا ً
ألهميــة اللغــة يف الحيــاة اإلنســانية؛ فقــد قــام علمــاء اللغــة وعلــم النفــس بتوضيــح كيفية
اكتســاب الطفــل للغــة ،وذلــك مــن خــال عــدة نظريــات قامــت بتوضيــح ذلــك.

النظريات املفسرة الكتساب اللغة:
«أشــارت تجــارب اســكنر إىل أن اللغــة عــادة مكتســبة ،مثلهــا مثــل العــادات األخــرى
التــي يكتســبها اإلنســان يف أثنــاء نمــوه مــن الطفولــة إىل املراهقــة ،ووصــف اســكنر أن
الطفــل يولــد وذهنــه صفحــة بيضــاء خاليــة مــن اللغــة تمامــاً ،وعندمــا ينجــح الطفــل يف
اكتســاب عــادة اللغــة املعقــدة التكويــن؛ نتيجــة التدريــب الــذي يخضــع لنظــام وتحكــم؛
فــإن ذلــك يمكنــه مــن تعلــم عــادات لغويــة أخــرى.
واتفقــت كل مــن دراســات «بافلــوف وفيجوتســكى ولوريا» ،مع آراء اســكنر ومدرســته
يف أمريــكا حيــث رأى هــؤالء العلمــاء ،أن اللغــة تتألــف مــن ردود أفعــال واســتجابات
للمؤثــرات الخارجيــة ،بحيــث يــؤدي الشــكل املقبــول اجتماعيــا ً منهــا إىل تكويــن عــادة لــدى
الفــرد ،وهــذه العــادة يتــم تكوينهــا وتثبيتهــا عــن طريــق الثــواب الــذي يقدمــه املجتمــع
للفــرد؛ ســواء تمثــل املجتمــع يف الوالديــن يف بــادئ األمــر يف الطفولــة ،أو امتــد إىل أبعــد مــن
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ذلــك يف املراحــل املتقدمــة مــن العمــر» (غبــاري ،أبــو شــعرية.)93 :2011،
ويــرى «بياجيــه» أن النمــو العقــي املعــريف هــو نمــو املعرفــة عنــد الطفل خالل ســنوات
حياتــه املختلفــة وطريقــة معرفتــه للعالــم ،وطريقــة نمــو األفــكار واملفاهيــم لديــه ،وكذلك
فهــو اكتســاب تدريجــي للقــدرة عــى التفكــر ،باســتخدام املنطــق ،ويفــرض «بياجيــه» أن
املعــارف عبــارة عــن أبنيــة أو تراكيــب عقليــة تمثــل كليــات منظمــة داخليــاً ،أو أنظمــة ذات
عالقــة داخليــة وهــذه األبنيــة أو الرتاكيــب هــي قواعــد للتعامــل مــع املعلومــات أو األحــداث،
ويتــم عــن طريقهــا تنظيــم األحــداث بصــورة إيجابيــة ،والنمــو املعــريف مــا هــو إال تغيــر
هــذه األبنيــة املعرفيــة ،ويعتمــد ذلــك يف حدوثــه عــى الخــرة ويعتــر هــذا املفهــوم مفهــوم
األبنيــة العقليــة جوهــر نظريــة «بياجيــه» ،وبالرغــم مــن أن هــذه البنايــات العقليــة ذات
أســاس وراثــي لكــن البيئــة املحيطــة تســاهم يف تطورهــا وتبلورهــا»(.(Plaget, 325 -340
وقــد أشــار بياجيــه إىل أن الطفــل يف بدايــة حياتــه يكــون متمركــزا ً حــول الــذات ،ويــرى
الطفــل نفســه محــور العالــم ،ويكــون عاجــزا ً عــن تقبــل وجهــات النظــر األخــرى ،وهــو
يســتعمل اللغــة اللفظيــة ،ولغــة الجســم للتعبــر عــن احتياجاتــه ،وىف هــذه املرحلــة تكــون
األشــياء ذات بعــد واحــد ،ويكــون الطفــل يف هــذه قــادرا ً عــى تكويــن صــورة ذهنيــة لــيء
مــا أو لشــخص ،ثــم ينتقــل شــيئا ً فشــيئا ً إىل االبتعــاد عــن املركزيــة ،ويبــدأ يف التفاعــل
مــع األقــران ،والتفاعــل مــع البيئــة الطبيعيــة ،واالجتماعيــة ،وهــذا مهــم جــدا ً مــن وجهــة
نظــر بياجيــه لــكل مــن التنميــة العقليــة واللغويــة (.)Kroch,Lawell,:1994
أمــا «تشومســكي فقــد اعتــر أن اللغــة عمليــة معقــدة ،وأن اإلنســان يولــد ولديــه قدرة
لغويــة محــدودة ،تســاعده عــى اكتســاب أي لغــة يعيــش يف مجتمعهــا ،وأضاف تشومســكي
إىل ذلــك أن هنــاك صفــة مهمــة للغايــة يف صفــات اللغــة وهــي قــدرة املتكلــم بلغــة معينــة
عــى تأليــف وابتــكار جمــل وتعابــر جديــدة ،لــم يســتخدمها أحــد مــن قبــل ،أو عــى األقــل
لــم يســمعها هــو مــن قبــل (غبــاري ،أبوشــعرية.)105 :
وبالنســبة «للنظريــة االجتماعيــة املعرفيــة ومــن روادها فيجوتســكي فلقد أشــار إىل أن
العوامــل املعرفيــة والنضــج ال تؤثــر فقــط يف اكتســاب اللغــة؛ ولكــن عمليــة اكتســاب اللغــة
ذاتهــا يمكــن أن تؤثــر بدورهــا يف تنميــة املهــارة املعرفيــة واالجتماعيــة؛ فاللغــة بالنســبة
لــه تتحــدد مــن خــال البيئــة االجتماعيــة واللغويــة التــي ولــد فيهــا الطفــل والنمــاذج
اللغويــة املتاحــة لــه» (كاظــم د.ت.)105 :
مــن خــال العــرض الســابق لنظريــات اكتســاب اللغــة ،نجــد أن هنــاك اتفاقــا ً حــول
أهميــة هــذه املرحلــة العمريــة ،منــذ بدايــة اســتعداد الطفــل الفطــري الكتســاب اللغــة حتى
إعــداد البيئــة االجتماعيــة والثقافــة املحيطــة بالطفــل؛ وذلــك مــن خــال النمــاذج اللغويــة
املختلفــة والتــي يتعامــل معهــا الطفــل ،وكذلــك االهتمــام بإعــداد بيئــة تعليميــة غنيــة
باملواقــف والخــرات الطبيعيــة واالجتماعيــة ،وإتاحــة الفرصــة للحــوار واملناقشــة والتعرض
للرمــوز اللغويــة ،ومدلوالتهــا يف ضــوء املراحــل النمائيــة لطفــل مــا قبــل املدرســة.
وال شــك أن للطفــل دورا ً فعــاالً يف تعلــم اللغــة؛ فهــو يتعلــم املفــردات اللغويــة والقواعــد
اللغويــة ،إذا مــا توافــرت القــدرات التــي تســاعد الطفــل عــى تعلمهــا ،والتــي يعــد مــن أهمها:
•القدرة عىل استقبال اللغة (سماع– رؤية-إحساس).
•إدراك اللغة (وعي– تفسري).
•استيعاب اللغة (تعرف– فهم– تفكري– صياغة).
•إظهار اللغة (تفاعل التنفس-تكوين الصوت-النطق) (طعيمة.( 26 :2006 ،
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النمو اللغوي يف مرحلة ما قبل املدرسة:
«تعتــر مرحلــة الطفولــة املبكــرة أرسع مراحــل النمــو اللغــوي ،حيــث يتحســن
نطــق الطفــل؛ ففــي الســنة الثانيــة يلتفــت الطفــل للمحادثــات التــي يجريهــا الوالــدان
أو اآلخــرون ويتكلــم مــع نفســه حــن يلعــب ويكــرر بعــض الكلمــات؛ ولكنــه قــادر عــى
اســتعمال بعــض الجمــل البســيطة» (غبــاري ،أبــو شــعرية .)48 :2011،وفيمــا بــن الثالثــة
والسادســة «يتميــز النمــو العقــي للطفــل بمــا يســمى بالتمركــز حــول الــذات ،واللغــة لديه
مــن هــذه الزاويــة إن هــي إال وســيلة لقضــاء أغراضــه الذاتيــة بغــض النظــر عــن تعــارض
تلــك األغــراض مــع غريهــا مــن أغــراض املحيطــن ،ويتضــح للطفــل قيمــة التفاعــل مــع
اآلخريــن مــن خــال املقابــات ومــا يكتنفهــا مــن صعوبــات يف اإلرســال واالســتقبال ،بيــد
أن هنــاك نوعــا ً مــن الــكالم يميــز لغــة الطفــل يف فــرة مــا قبــل املدرســة يســميه «بياجيــه»
بالحديــث الجماعــي» (عبــد البــاري .) 23 :2005 ،كمــا أن الطفــل يف ســن الثالثــة قــادر
كذلــك عــى استحســان بعــض الكلمــات والجمــل البســيطة ،ويعــد بــه ســماع القصــص،
ويســأل أســئلة كثــرة مســتخدما ً أدوات االســتفهام (أيــن– متــى– مــاذا) ثــم تتطــور
اللغــة شــيئا ً فشــيئاً ،يف ســن الرابعــة حيــث «يكــون الطفــل قــادرا ً عــى التعبــر عــن نفســه
بشــكل جيــد ،ممــا يســاعده يف النمــو العقــي والتوافــق االجتماعــي والشــخيص ،ويصبــح
النمــو اللغــوي أكثــر وضوحــاً ،ويعــر عــن حاجــات الطفــل وخرباتــه ،ويكــون عبــارة عــن
جمــل مفيــدة تامــة األجــزاء ،ويســتطيع تبــادل الحديــث مــع الكبــار كمــا يســتطيع وصــف
الصــورة بشــكل مبســط واإلجابــة عــى األســئلة التــي تتطلــب إدراك عالقــة» (عبدالرحمــن،
الشــيخ.)155 ،2009 :
كمــا يســتطيع الطفــل أن يقلــد بمهــارة األســاليب املرتبطــة بالــكالم كأســاليب
اإلخبــار والنفــي والتعجــب والســؤال؛ لكنــه يعتمــد يف هــذه املرحلــة عــى الكلمــة املســموعة
ال املكتوبــة ،ولقــد ذكــرت دراســات لغــة الطفــل أن طفــل الرابعــة ينطــق  %77مــن أصــوات
اللغــة نطقــا ً صحيحــاً ،و %88يف ســن الخامســة وتصــل إىل  ،%89يف ســن السادســة ويبلــغ
مفــردات طفــل الرابعــة ( )1450وطفــل الخامســة ( )2000تقريبــاً ،وطفــل السادســة
حــوايل ( )2500كلمــة» (صليــوة.)25 :2005 ،
وبوجه عام فإن لغة األطفال يف هذه املرحلة يغلب عليها اآلتي:
• تناول املحسوسات ال املجردات.
•يغلب عىل لغتهم الرتكيز عىل الذات.
•يشوب كلمات قاموس الطفل الغموض.
•لغة األطفال بتكرار بعض الكلمات والعبارات.
•يســتخدم الطفــل األســماء أوالً ،ثــم تأتــي بعــد ذلــك األفعــال ،حيــث ينــزع الطفــل
إىل تقديــم املتحــدث عنــه يف الجملــة الخربيــة.
•اختــاف مفاهيــم األطفــال لكثــر مــن الكلمــات والرتاكيــب ،اختالفــا ً بينــا ً عــن
مفاهيــمالكبــارلنفــسالكلمــاتوالرتاكيــب(.عبــدالــرازقوآخــرون.)308:2014،
ويتأثــر النمــو اللغــوي بعوامــل مختلفــة يتصــل بعضهــا ببعــض؛ بالتكويــن العصبــي
النفــي العضــوي للفــرد ،ويتصــل البعــض اآلخــر بالبيئــة التــي يحيــا فيهــا الطفــل ،وكذلك
يخضــع النمــو اللغــوي للــذكاء ،وللعاهــات البرصيــة والســمعية والصوتيــة ،ولجنــس
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الطفــل -ذكــرا ً كان أم أنثى-فتســبق األنثــى الذكــر يف بــدء نطقهــا للكلمــة األوىل ،وتظــل
متفوقــة عليــه ،وكذلــك تؤثــر البيئــة تأثــرا ً كبــرا ً يف عمليــة النمــو اللغــوي ،واختــاط
الطفــل بالبالغــن الراشــدين؛ العتمــاد النمــو اللغــوي عــى التقليــد» (الســيد ،د.ت.)187 :
ويمكن إيضاح هذه العوامل فيما ييل:

العوامل اجلسمية:
تؤثــر العوامــل الجســمية عــى تطــور اللغــة ونموهــا؛ فســامة األعضــاء املســؤولة
عــن تعلــم اللغــة ،مــن الجهــاز العصبــي والجهــاز الســمعي وأعضــاء النطــق ،والــذي يضــم
القصبــة الهوائيــة ،والبلعــوم ،والحنجــرة ،واللســان ،واللثــة ،واألســنان ،والتجويــف األنفــي،
والشــفتان ،والحلــق؛ فهــذه العوامــل تؤثــر تأثــرا ً كبــرا ً يف تعلــم الطفــل للغــة واســتخدامها
بشــكل طبيعــي يناســب مرحلتــه العمريــة.

العامل العقلي:
«يهتــم تالميــذ هــذه املرحلــة باألشــخاص واألشــياء املحيطــة بهــم بشــكل مبــارش،
وبالتدريــج يتعلمــون االهتمــام باألشــخاص واألشــياء ،التــي تقــع خــارج بيئتهــم املبــارشة،
ويجــب أن تكــون هــذه الخــرات حقيقيــة ،ويجــب أن ترتبــط بالخــرات الســابقة لألطفــال،
حتــى تصبــح جــزءا ً مــن حيــاة الطفــل ،واألطفــال يف هــذه املرحلــة أطفــال واقعيــون،
فعندمــا يــرون قصــة يهتمــون اهتمامــا ً عظيمــا ً بــكل تفاصيلهــا ،وعندمــا تتقــدم بهــم
الســن قليــاً ،يصبحــون أكثــر انتقائيــة للتفصيــات يف القصــة ،ولغــة األطفــال يف هــذه
املرحلــة تركــز عــى الواقــع ،وهــى لغــة مبــارشة ومحــددة ،وشــيئا ً فشــيئا ً تنتقــل اللغــة
مــن املــادي إىل املجــرد ،ويهتــم األطفــال حتــى ســن الخامســة أو السادســة بوصف األشــياء،
يف حــن أنهــم بعــد الســابعة يهتمــون باألســباب وراء حــدوث األشــياء وكيفيــة حدوثهــا»
(زيــاد الخطيــب ،د .ت).

العوامل البيئية:
مــن املؤكــد أن بيئــة الطفــل لهــا تأثــر كبــر عــى نمــوه بشــكل عــام ،والنمــو اللغــوي
بشــكل خــاص فنشــأة الطفــل يف بيئــة أرسيــة يســودها املحبــة والتفاهــم والطمأنينــة
خاليــة مــن املشــكالت املختلفــة ،يعطــي الطفــل فيهــا مســاحة للتعبــر عــن نفســه وعــن
احتياجاتــه دون خــوف ،يكــون لهــا أثــر كبــر عــى نمــو الطفل بشــكل عــام والنمــو اللغوي
بشــكل خــاص ،وكذلــك مــدى توافــر الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة مــن أجهــزة كمبيوتــر
وأجهــزة إعالميــة متنوعــة ببيئــة الطفــل.

تأثير قنوات األطفال املتخصصة يف التلفاز على تنشئة الطفل العربي:
«لــم يعــد خافيــا ً أن العالــم اليــوم يشــهد تغــرات جذريــة كبــرة أثــرت عــى الشــعوب
وموروثهــا الحضــاري ،وأصبحــت الشــعوب تتأثــر بدرجــات متفاوتــة بقــوى التغيــرات
الحادثــة ،يف عــر العوملــة واملعلومــات» (الســيد .)515 :2002 ،ففــي ظــل هــذه العوملــة
ظهــرت طفــرة إعالميــة غــر مســبوقة ،بفضــل ثــورة املعلومــات ،وهــذا األمــر يفــرض
مســؤولية كبــرة عــى املؤسســات الرتبويــة جميعهــا دون اســتثناء ،بمــا يف ذلــك وســائل
اإلعــام ،خاصــة املرئــي منــه ،الــذي يلعــب دورا ً مهمــا ً يف التأثــر عــى جمهــوره املتنــوع
الفئــات واألعمــار ،فاإلعــام الجيــد يســتطيع أن يلعــب دورا ً كبــرا ً يف تأصيــل القيــم
واألخــاق ،التــي تتفــق مــع ُ
الهويــة العربيــة اإلســامية.
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ومــن املالمــح الجديــدة لإلعــام ظهــور قنــوات فضائيــة متخصصــة يف التلفــاز ،للطفل
يف معظــم الــدول العربيــة ،تخاطــب قطاعــا ً عريضــا ً مــن األطفــال ،وتقــدم لــه القوالــب
الفنيــة املتنوعــة التــي تجذبــه ويقــي معظــم الوقــت يف مشــاهدتها.
فالقنــوات الفضائيــة املتخصصــة يف التلفــاز التــي يتعــرض لهــا الطفــل أصبحــت مــن
أهــم الوســائل الرتفيهيــة واملعرفيــة لطفــل مــا قبــل املدرســة فهــذه الشاشــة الصغــرة التي
ينظــر منهــا الطفــل عــى العالــم الخارجــي ،يســتطلع مــا فيــه مــن خــرات ومشــاهدات
قــد يعجــز املحيطــون بــه إعالمــه إياهــا ،وهــذا يســاعد عــى نمــو الطفــل يف مجــاالت شــتى
منهــا العقــي واالجتماعــي واللغــوي بمــا يشــاهده ويســمعه ويــراه.
فربامــج األطفــال الفضائيــة املتخصصــة يف التلفــاز يمكــن أن تــؤدي العديــد مــن املهــام
اإليجابيــة ،والتــي يمكــن توضيحهــا فيمــا يــي:
 1.1تقــوم برامــج األطفــال بتســلية الطفــل والرتفيــه عنــه؛ فهــي تحمــل الكثــر مــن
أدوات املتعــة واإلثــارة ،بمــا تقدمــه مــن قوالــب فنيــة متعــددة تناســب مختلــف
األذواق واالتجاهــات؛ فهــي تقــدم األغنيــة والقصــة وبرامــج املســابقات والربامــج
الحواريــة؛ فتعــدد القوالــب الفنيــة أدى إىل إرضــاء رشيحــة كبــرة مــن األطفــال،
والكثــر منهــا يدخــل الســعادة والــرور إىل نفــس الطفــل.
 2.2تقــوم برامــج األطفــال بتزويــد الطفــل باملعلومــات واملعــارف املتنوعــة عــن
الطبيعــة ،والبيئــات املختلفــة والوظائــف البرشيــة واألعمــال املختلفــة.
3.3تقــوم برامــج األطفــال بتنميــة الطفــل مــن الناحيــة العقليــة؛ فهنــاك الكثــر
مــن املشــاهدات التــي تجيــب عــن بعــض التســاؤالت ،لــدى الطفــل كمــا أن هنــاك
بعــض املشــاهدات التــي تثــر التفكــر عنــد الطفــل ويكــون ســببا ً للتســاؤل
وخلــق مجــال للمناقشــة.
« 4.4تقــوم برامــج األطفــال بإثــراء املحصــول اللغــوي ،فقــد أوضحــت بعــض
الدراســات أن األطفــال الذيــن يشــاهدون برامــج األطفــال قبــل ذهابهــم للمدرســة
يكــون لديهــم محصــول لغــوي يزيــد عــى محصــول زمالئهــم الذيــن ال يشــاهدون
هــذه الربامــج» (إســكندر.)25 :1990 ،
 5.5تؤثــر برامــج األطفــال عــى أحــكام القيــم لــدى الطفــل ،حتــى إن نســبة مــن
يؤمنــون بــأن شــجاعة الفــرد للســر قدمــا ً تزيــد بــن املشــاهدين عنهــا عــن
أقرانهــم الذيــن ال يشــاهدونه» (إبراهيــم.)129 :2002 ،
 6.6يمكــن أن تقــوم برامــج األطفــال ،بــدور تربــوي ملمــوس يف تنميــة مختلــف
املجــاالت الثقافيــة ،واالجتماعيــة ،واملعرفيــة ،والنفســية ،والســلوكية ،والصحيــة،
والجماليــة ،بــأن تكــون مصــدرا ً لتعلــم األطفــال وإرشــادهم مــن خــال تقديــم
املــادة العلميــة ،التــي تخــدم كل مجــال مــن هــذه املجــاالت وتتناســب مــع املرحلــة
العمريــة.
وبالرغــم مــن املهــام اإليجابيــة العديــدة لربامــج األطفــال؛ إال أنــه يعتــر ســاحا ً ذا

حديــن ،حيــث أثبتــت الدراســات أن هنــاك العديــد مــن الســلبيات التــي تحملهــا برامــج
األطفــال الفضائيــة املتخصصــة يف التلفــاز للطفــل العربــي ،وقــد يرجــع ذلــك إىل قلــة
اإلنتــاج األدبــي لألطفــال فالكتــاب الذيــن ينتجــون أعمــاالً فنيــة لهــذه املرحلــة قليلــون
جــدا ً مقارنــة بكتــاب األدب املوجــه للكبــار ،وهــذا أدى إىل أن معظــم برامــج األطفــال تكــون
مســتوردة مــن ثقافــات مختلفــة ،قــد تتعــارض مــع الثقافــة العربيــة واإلســامية يف كثــر
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مــن األمــور؛ فهــي تعــرض بيئــات مختلفــة ال يألــف الطفــل عاداتهــا وتقاليدهــا ،وبعيــدة
كل البعــد عــن العــادات والتقاليــد العربيــة ،وقــد تســتخدم بعــض املصطلحــات واألســماء
باللغــة األجنبيــة ،كمــا تعتمــد هــذه املــادة اإلعالميــة عــى الخيــال غــر الواقعــي ،وعــى
الحركــة بشــكل كبــر يؤثــر عــى الطفــل ،وتجعلــه يميــل إىل العــدوان والعنــف كمــا أن
مكــوث الطفــل لوقــت طويــل أمــام هــذه الربامــج ،قــد يــؤدي إىل العزلــة واالنطــواء ويجعــل
الشــخصية تتســم بالســلبية وعــدم املشــاركة الفعالــة لآلخريــن .يف هــذا الجــزء ســيتم
تنــاول تحليــل محتــوى برامــج األطفــال الفضائيــة يف كل مــن قنــاة ماجــد – قنــاة ج -قنــاة
اســبيس تــون – طيــور الجنــة.

حتليل احملتوي:
يهــدف أســلوب تحليــل املحتــوي إىل الوصــف الكمــي والكيفــي ملحتــوي مــادة مــا،
وهــذه العمليــة بــدأت يف مجــال اإلعــام ،وذلــك بتحليــل محتــوى بعــض الرســائل اإلعالميــة
التــي تبــث إىل املســتمعني واملشــاهدين و القارئــن ملعرفــة املضمــون الــذي تحملــه هــذه
الرســالة إليهــم ،ثــم انتقلــت بعــد ذلــك إىل مجــال الرتبيــة بصفــة عامــة ،ومجــال املناهــج
بصفــة خاصــة.

مفهوم حتليل احملتوى:
•هــو ذلــك األســلوب البحثــي املســتخدم يف عمــل أي اســتدالالت معينــة مــن مــادة
إعالميــة عــن طريــق تحديــد ســمات تلــك املــادة بشــكل موضوعــي ومنظــم
وكمــي» (العطيفــة.)365 :1996 ،
•هــو أســلوب بحثــي يهــدف إىل الوصــول لوصــف موضوعــي ،منظــم ملحتــوى معــن
ومــادة للتحليــل ،وعينــة الدراســة هــي النــص أو الصــورة ومــا تحتويــه مــن رمــوز
تنقــل معانــي» (زيتــون.)103 :2004 ،

اجتاهات حتليل احملتوى:
هناك اتجاهان أساسيان لتحليل املحتوى هما:

االجتاه الوصفي (الكمي):
« إن حــدود تحليــل املحتــوى ،يف هــذا االتجــاه تتوقــف عنــد مجــرد الوصــف ،دون أن
تتعــدى ذلــك إىل رســم العالقــة بــن عنــارص العمليــة االتصاليــة واملــادة موضــع التحليــل»
(عبــد الحميــد.)18 :1986 ،

االجتاه االستداللي (الكيفي):
«وهــو االتجــاه الــذي يتعــدى مجــرد الوصــف إىل الخــروج باســتدالالت عــن عنــارص
املــادة موضــوع التحليــل ثــم قيامــه بالعمليــات االســتنتاجية ،بنــاء عــى هــذه االنطباعــات
دون اســتخدام أســلوب العــد والقيــاس باملعنــى الريــايض» (حســن.)25 :1996 ،
وتقــوم عمليــة تحليــل املحتــوى هــذه بتحقيــق هدف وصــف طبيعــة املحتــوى الرصيح،
مــن خــال فئــات التحليــل النابعــة مــن الدراســة الحاليــة ،وربطهــا باملعلومــات والبيانــات
األخــرى مــن الدراســة ،وســوف تســتخدم الدراســة الحالية نوعــي التحليــل الكمــي والكيفي
يف أثنــاء تحليــل محتــوى برنامــج األطفــال الفضائيــة؛ للتعــرف إىل أي مــدى تقــوم هــذه
القنــوات بدعــم وتأصيــل اللغــة العربيــة عنــد الطفــل.
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إجراءات حتليل احملتوي:
تتضمــن إجــراءات تحليــل محتــوى مجموعــة مــن برامــج األطفــال الفضائيــة ،وفقــا ً

للخطــوات التاليــة:

 .أتحديــد الهــدف مــن التحليــل :تهــدف عمليــة التحليــل يف هــذه الدراســة ،إىل تعــرف دور
برامــج األطفــال الفضائيــة يف تأصيــل اللغــة العربيــة لــدى طفــل مــا قبــل املدرســة،
وذلــك مــن أجــل االســتفادة مــن هــذا التحليــل ونتائجــه ،وتوضيــح كيفيــة التغلــب
عــى املعوقــات التــي تحــد مــن دور برامــج األطفــال الفضائيــة.
 .بتحديــد عينــة التحليــل :عينــة مــن القنــوات الفضائيــة والتــي تــم اختيارهــا بنــاء عــى
اســتطالع رأي ملجموعــة مــن أوليــاء األمــور الذيــن لديهــم أطفــال يف مرحلــة الطفولــة
املبكــرة ،وقــد احتلــت القنــوات التاليــة أكــر نســبة مشــاهدة بــن القنــوات:
1.1قناة ماجد لألطفال.
2.2قناة اسبستون.
3.3قناة ج.
4.4قناة طيور الجنة.
 .ج تحديــد فئــة التحليــل :هــي جــزء مــن املحتــوى الــذي يمكــن وصفــه يف فئــة محــددة،
ويعطــي وجودهــا أو تكرارهــا مــؤرشات تفيــد يف تحليــل املحتــوى ،وتفــر النتائــج
الكميــة ،وتتعــدد وحــدات التحليــل كمــا ذكرها رشــدي طعيمــة (طعيمــة.)103 :2006 ،
وهــي( :الكلمــة ،املوضــوع ،الفقــرة ،الشــخصية ،املفــردة ،وحــدة املســاحة أو الزمــن).
وقــد تــم اختيــار وحــدة الكلمــة كوحــدة للتحليــل ملناســبته للهــدف مــن التحليــل.
وقــد حــددت يف هــذه الدراســة بنــوع اللغــة (العربيــة الفصحى-العربيــة املبســطة-
العامية-األجنبية).
إعداد الصورة النهائية من معيار التحليل:
تــم تطبيــق الدراســة التحليليــة عــى عينــة عمديــة مــن الربامــج ىف القنــوات الفضائيــة
املخصصــة لألطفــال (قنــاة ماجــد – قنــاة اسبســتون  -قنــاة ج – قنــاة طيــور الجنــة) ىف
الفــرة مــن  2016/1/1حتــى ,2016/1/16حيــث تــم تحليــل املضمــون والــذي اقتــر
عــي القصــة واألنشــودة كقالبــن فنيــن ،حيــث أنهمــا يعــدان مــن أكثــر القوالــب الفنيــة
جذبــا ً لألطفــال يف هــذه املرحلــة العمريــة ،وقــد تــم تحليــل ( )5حلقــات مــن كل برنامــج
بإجمــايل ( )90حلقــة مــن مسلســات األطفــال و( )16أنشــودة تناولــت مــن خاللهــا نــوع
اللغــة املســتخدمة بالعــرض كمــا تــم االســتعانة باليوتيــوب إلعــادة املشــاهدة لبعــض
الحلقــات والتحقــق مــن بعــض الكلمــات.
يظهــر املقيــاس يف صورتــه النهائيــة ،مــن مجموعــة برامــج األطفــال بالقنــوات
الفضائيــة والقوالــب الفنيــة التــي تــم تحديدهــا كالتــايل:
 1.1قنــاة ماجــد لألطفــال :وتضــم القصة (كســان– أمونــة املزيونــة– النقيــب خلفان–
ماركوبولــو– ماجــد– منصــور– املتزلقــون األقوياء) ،األنشــودة (الرشطــي– تعييش
يــا بــادي– ماجد).
2.2قنــاة اسبســتون :وتضــم القصــة (نارتــو– تومــاس واألصدقــاء– بابــار ومغامــرات
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بــادو– مغامــرات فلــون– النمــر األحمر-ماشــا والــدب– بوكويــو) ،األنشــودة
(ســلطة– يــوم الشــواء).
3.3قنــاة ج :القصــة (هايــدي– الربوفســور لبيــب– األحــام الذهبيــة– أنــا والدمــى–
األمــر الصغــر– الىس– طــرازان األســطورة) ،األنشــودة (عــودة إىل املــدارس – هــذا
هــو العيــد).
4.4قنــاة طيــور الجنــة :وتضــم األنشــودة (يــا صبيــة– دجاجتــي– مامــا جابــت
بيبــي– مــا بيســتاهل– شــو هالحــظ– الثعلــب– يــا قــارئ القــرآن– هنصــي ىف
األقــى– طيــارة حلــوة) وقــد اقتــرت الدراســة عــى قالــب األنشــودة يف قنــاة
طيــور الجنــة حيــث إنــه القالــب الفنــي الــذي تعتمــد عليــه القنــاة يف عــرض
معظــم برامجهــا.
األســلوب اإلحصائــي املســتخدم :اعتمــدت الدراســة عــى التكــرار والنســبة املئويــة
كأســلوب إحصائــي يســتخدم يف اســتخراج النتائــج ،وذلــك مــن خــال تحديــد نســبة اللغــة
العربيــة الفصحــى والعربيــة املبســطة والعاميــة واألجنبيــة داخــل كل برنامــج مــن برامــج
قنــوات األطفــال الفضائيــة موضــع الدراســة.

نتائج حتليل برامج األطفال الفضائية لعينة الدراسة (موضع الدراسة):
تحليل برنامج األطفال الفضائية لإلجابة عىل التساؤل األول:

ً
أوال :إلى أي مدى تقوم برامج األطفال الفضائية املتخصصة يف التلفاز بالتأكيد على
استخدام اللغة العربية؟
جدول ( )1يوضح اللغة والفئة الزمنية لكل برنامج
اسم القناة
قناة ماجد

اسم الربنامج
كسالن
أمونه املزيونه
النقيب خلفان

ماركو بولو
ماجد
املتزلجون
األقوياء
منصور

املجموع

األنشودة
8

مجموع
اللغة املستخدمة املدة الزمنية
الحلقات
الحلقات
للحلقة
 58ق
(هدية عيد أمي -مالبس كسالن – أركل العربية املبسطة  12-8ق
مع كسالن– املمرض نشيط – أركل مع
كسالن)
 64ق
 16 -9ق
العامية –
(أخر يوم مدرسة – وحدي باملنزل –
األجنبية
كيك أمونه – أمونه املهرجه-عيد ميالد
أمونه)
 64ق
 15 -13ق
العامية –
(القطعة األثرية – القبض عىل سارق
األجنبية
املاسة البيضاء – النقيب خلفان يكشف
مكان الخاطفني – القرصان مخلب –
ساعة األوملبيا)
 92ق
العربية املبسطة  24ق
الحلقات – (الثالثة إىل السادسة)
 105ق
العربية املبسطة  21ق
الحلقات (األوىل إىل الخامسة)
– األجنبية
 115ق
املوسم الثاني الحلقات (السادسة إىل العربية املبسطة  23ق
– األجنبية
الحادية عرشة)
 60ق
 12ق
العامية –
الحلقات (التاسعة إىل الرابعة عرشة)
األجنبية
8ق
 3-2ق
العامية
(الرشطي – تعييش يا بالدي – ماجد)
 566ق
37
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العربية املبسطة  23ق
الحلقات (األوىل إىل الخامسة)
نارتو
– األجنبية
(كرس حاجزي – مدينة القطارات – العربية املبسطة  12-9ق
توماس
بركة الوحل – الكنز املفقود)
واألصدقاء
الحلقات (الحادية عرشة إىل الرابعة العربية املبسطة  24ق
بابار
– األجنبية
ومغامرات بادو عرشة)
مغامرات فلونة الحلقات (الثالثون إىل الثالثة والثالثني) العربية املبسطة  23-20ق
– األجنبية
الحلقات (العارشة إىل الخامسة عرشة) العربية املبسطة  10-6ق
النمر الوردي
 األجنبيةالحلقات (الشاطئ والبحر-وصفة العربية املبسطة  9-7ق
ماشا والدب
 األجنبيةتحضري كارثة – انطلق يا حصاني – كل
بالهناء والشفاء)
الحلقات (النفاخة – من املتصل – العربية املبسطة  10-6ق
بوكويو
– االجنبية
الهدية – شادي الصغري – كوكب أبجد
– عطسة كبرية)
العربية املبسطة  4-3ق
(سلطة– يوم الشواء).
األنشودة
28
8
(أعايل الجبال – أول يوم يف املرج – العربية املبسطة  22ق
هايدي
– األجنبية
التحدي – انقاذ الطائر – وعد بيت
الشجرة)
الحلقات (النجوم – ألة صنع البيتزا – العربية املبسطة  9-7ق
الربوفسور
–األجنبية
العمالق نعسان – املكنسة الكهربائية –
لبيب
حفار والذهب – الجور الصغري)
العربية املبسطة  22ق
األحالم الذهبية الحلقات (الحادية والعرشين إىل
– األجنبية
الخامسة والعرشون)
العربية املبسطة  23ق
األمري الصغري الحلقات (العارشة إىل الرابعة عرشة)
– األجنبية
العربية املبسطة  22ق
الحلقات (األوىل إىل الخامسة)
اليس
– األجنبية
الحلقات (التاسعة والعرشون إىل الثانية العربية املبسطة  22ق
طرزان
– األجنبية
والثالثني)
األسطورة
العربية املبسطة  2-1ق
(عودة إىل املدارس – هذا هو العيد)
األنشودة

املجموع
طيور
الجنة

7
األناشيد

املجموع
املجموع
الكيل

1
24

32
(يا صبية– دجاجتي– ماما جابت
بيبي– ما بيستاهل– شو هالحظ–
الثعلب– ياقارئ القرآن– هنصيل ىف
األقىص– طيارة حلوة)
9
106

العربية
املبسطة-العامية
األجنبية
3

 4-3ق

 115ق
 39ق
 96ق
 65ق
 38ق
 32ق
 38ق
7ق
 315ق
 110ق
 48ق
 110ق
 115ق
 110ق
 88ق
3ق
584
 33ق

33
 1498ق
= 60/
24.96
ساعة

1.1يتفــاوت االهتمــام باللغــة العربيــة مــن قنــاة ألخــرى ،تبعــا ً الختــاف القنــوات
الفضائيــة ،موضــع الدراســة ،إذ تبــن النتائــج أن االهتمــام األكــر للغــة الفصحــى
املبســطة؛ حيــث تناولتهــا قناتــان مــن القنــوات موضــع الدراســة ،وبلــغ نســبة
عــرض الربامــج باللغــة العربيــة املبســطة نســبة  %100يف كل مــن قناتــي
اسبســتون وقنــاة ج كمــا احتلــت اللغــة العربيــة املبســطة نســبة  %30مــن
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الربامــج املعروضــة عــى كل مــن قنــاة ماجــد وطيــور الجنــة ،وكان مجمــوع
نســبة العــرض يف القنــوات مجــال الدراســة نســبة  ،%65وهــذه النســبة تعــد
جيــدة ،كمســاحة مخصصــة للغــة العربيــة املبســطة بشــكل عــام.
2.2كمــا أوضحــت النتائــج أن لغــة العــرض يف كل مــن قنــاة طيــور الجنــة ،وقنــاة
ماجــد كانــت للعاميــة حيــث احتلــت نســبة  %70مــن لغــة الربامــج املعروضــة،
وكان مجمــوع نســبة العــرض يف القنــوات مجــال الدراســة ،نســبة  %35وهــذه
النســبة تعــد جيــدة كمســاحة مخصصــة للغــة العربيــة املبســطة بشــكل عــام.
3.3أوضــح التحليــل أنــه ليــس هنــاك وجــود للغــة العربيــة املبســطة ،أو الفصحــى يف
برامــج األطفــال ،املنتجــة محليــا ً حيــث قامــت كل قنــاة بعــرض برامجهــا بلغــة
الدولــة املحليــة التــي تتبعهــا القنــاة ،وذلــك كمــا اتضــح يف قنــاة ماجــد لألطفــال
وقنــاة طيــور الجنــة.
4.4كمــا اختفــت اللغــة العاميــة ،كلغــة عــرض يف كل مــن قنــاة ج وقنــاة اسبســتون،
وذلــك يرجــع إىل أن معظــم الربامــج مســتوردة ،وغــر منتجــة محليــا ً خاصــة
الربامــج التــي تحمــل القصــة كقالــب فنــي ،فعنــد ترجمتهــا ال ترتجــم باللغــة
العاميــة ،ولكــن يتــم ترجمتهــا بلغــة عربيــة وبكلمــات بســيطة يســتطيع الطفــل
فهمهــا .ومــن خــال هــذه النتائــج نســتطيع القــول إن برامــج األطفــال الفضائيــة
تقــوم بتأصيــل اللغــة العربيــة عنــد الطفــل؛ حيــث إن الطفــل يقلــد مــا يشــاهده
مــن أقــوال وأفعــال ،فإقبــال األطفــال املتزايــد عــى القنــوات الفضائيــة املتخصصــة
جعلهــا أكثــر وســيلة إعالميــة يتأثــر بهــا الطفــل ،فهــي تمثــل نقطــة جــذب
لديهــم بغــض النظــر عــن النــوع والســن واملســتوى .وقــد كان لهــذا األثــر دور
عــى عمليــة التنشــئة االجتماعيــة بشــكل عــام ،وعمليــة اكتســاب اللغــة بشــكل
خــاص.
5.5أوضحــت النتائــج أنــه ليــس هنــاك اختــاف بــن القنــوات الفضائيــة موضــع
الدراســة (ماجــد – اسبســتون – ج – طيــور الجنــة ) مــن حيــث املــدة الزمنيــة
املســتخدمة لعــرض القوالــب الفنيــة املســتخدمة فقــد احتلــت األنشــودة مســاحة
زمنيــة مــا بــن دقيقــة وأربــع دقائــق كمــا تراوحــت املــدة الزمنيــة للقصــة مــا
بــن ســت دقائــق و أربــع وعرشيــن دقيقــة وهــذه املــدة الزمنيــة تعــد أكــر مــدة
زمنيــة يســتطيع الطفــل االنتبــاه خاللهــا للمحتــوى والرتكيــز معــه.
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جدول ( )2يوضح فئات (القالب املستخدم – فئة الشخصية – فئة املوضوع )
القناة
قناة ماجد

الربنامج
كسالن

قصة

بنات – أوالد –
رجال – نساء
رجال – نساء –
أوالد – بنات

قصة

ماجد

الحلقات (األوىل إىل الخامسة)

قصة

املتزلجون
األقوياء
منصور

املوسم الثاني الحلقات (السادسة إىل
الحادية عرشة)
الحلقات (التاسعة إىل الرابعة عرشة)

قصة
قصة

رجال – نساء –
أوالد  -بنات
رجال – نساء –
أوالد – بنات
أوالد – بنات –
رجال – نساء
أوالد – رجال –
نساء

األنشودة

(الرشطي – تعييش يا بالدي – ماجد)

أغنية

8
نارتو

37
الحلقات (األوىل إىل الخامسة)

2
قصة

توماس
واألصدقاء

(كرس حاجزي – مدينة القطارات – بركة
الوحل – الكنز املفقود)

قصة

الحلقات (الحادية عرشة إىل الرابعة
بابار
ومغامرات بادو عرشة)
مغامرات فلونة الحلقات (الثالثون إىل الثالثة والثالثني)

أوالد-بنات – رجال
– نساء
6
أوالد-بنات – رجال
– نساء
شخصيات خيالية
– رجال – أوالد –
بنات – نساء
حيوانات

قصة

النمر الوردي

الحلقات (العارشة إىل الخامسة عرشة)

قصة

ماشا والدب

قصة

رجال – نساء
– أوالد – بنات –
حيوانات
حيوانات – رجال – اجتماعي
نساء – شخصيات
خيالية
حيوانات – أوالد – اجتماعي
بنات

8

النقيب خلفان

ماركو بولو

بوكويو
األنشودة

املجموع

فئة الشخصية

(هدية عيد أمي -مالبس كسالن – أركل
مع كسالن– املمرض نشيط – أركل مع
كسالن)
(أخر يوم مدرسة – وحدي باملنزل – كيك
أمونه – أمونه املهرجه-عيد ميالد أمونه)
(القطعة األثرية – القبض عىل سارق
املاسة البيضاء – النقيب خلفان يكشف
مكان الخاطفني – القرصان مخلب –
ساعة األوملبيا)
الحلقات – (الثالثة إىل السادسة)

أمونه املزيونه

املجموع
قناة
اسبستون

الحلقات

فئة
القالب
املستخدم
أوالد – حيوانات –
قصة -
رجال – نساء
أنشودة

فئة
املوضوع

قصة

قصة

اجتماعي
اجتماعي
بوليس

ثقايف
ريايض
ريايض –
اجتماعي
ريايض –
اجتماعي –
ثقايف
اجتماعي
5
خيال علمي
ثقايف
اجتماعي
اجتماعي

الحلقات (الشاطئ والبحر-وصفة
تحضري كارثة – انطلق يا حصاني – كل
بالهناء والشفاء)
الحلقات (النفاخة – من املتصل – الهدية
– شادي الصغري – كوكب أبجد – عطسة
كبرية)
(سلطة– يوم الشواء).

قصة

أوالد – حيوانات –
شخصيات خيالية

ثقايف

أنشودة

28

2

رجال – نساء
أوالد -بنات –
شخصيات خيالية
– حيوانات
6

اجتماعي
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هايدي

(أعايل الجبال – أول يوم يف املرج – التحدي قصة
– انقاذ الطائر – وعد بيت الشجرة)
قصة

الحلقات (النجوم – ألة صنع البيتزا –
الربوفسور
العمالق نعسان – املكنسة الكهربائية –
لبيب
حفار والذهب – الجور الصغري)
األحالم الذهبية الحلقات (الحادية والعرشون إىل الخامسة قصة
والعرشين)

املجموع
طيور
الجنة
املجموع
املجموع
الكيل

األمري الصغري

الحلقات (العارشة إىل الرابعة عرشة)

قصة

اليس

الحلقات (األوىل إىل الخامسة )

قصة

طرزان
األسطورة

الحلقات (التاسعة والعرشون إىل الثانية
والثالثني)

قصة

األنشودة
7
األناشيد

(العودة إىل املدارس – هذا هو العيد).
32
(يا صبية– دجاجتي– ماما جابت بيبي–
ما بيستاهل– شو هالحظ– الثعلب–
ياقارئ القرآن– هنصيل ىف األقىص– طيارة
حلوة)
1
9
2
111

1
24

أنشودة
2
أنشودة

العدد الثامن والسبعون

رجال – نساء
– أوالد – بنات –
حيوانات
رجال – أوالد –
مخلوقات خيالية
أوالد – بنات –
رجال – نساء
 خياليةأوالد-بنات رجال –
نساء – حيوانات
أوالد بنات – رجال
– نساء – حيوانات
أوالد – بنات –
رجال – نساء –
حيوانات
أوالد-بنات
6
شخصيات انسانية
حقيقة أوالد
– بنات رجال–
حيوانات
3
9

اجتماعي
اجتماعي –
ثقايف
خيال علمي
خيال علمي
اجتماعي –
ثقايف
اجتماعي –
خيال علمي
اجتماعي
3
اجتماعي –
ديني – ثقايف
3
6

أوضــح التحليــل أن هنــاك اتفاقــا ً بــن القنــوات الفضائيــة املتخصصــة يف التلفــاز
(ماجــد – اسبســتون – ج) يف فئــة الشــخصية حيــث اعتمــدت الربامــج عــى الشــخصية
الكارتونيــة ،والتــي تمثلــت يف األوالد ،البنــات ،الرجــال ،النســاء ،بعــض الحيوانــات األليفــة،
واملفرتســة كمــا تــم أيضــا ً اســتخدام شــخصية املخلوقــات الغريبــة الخياليــة كمــا يف
برنامــج الربوفســور – بوكيــو – النمــر الــوردي .وقــد يرجــع ذلــك إىل أن هــذه الشــخصيات
هــي التــي تجــذب انتبــاه األطفــال ،وأنهــا املحببــة إليهــم أكثــر مــن الشــخصيات الحقيقية،
لــذا اعتمــدت عليهــا القنــوات ورشكات اإلنتــاج كشــخصية عــرض رئيســية لربامــج
األطفــال .وهــذا مــا أكدتــه دراســة (الجمــال )2011 ،التــي أثبتــت أن للرســوم املتحركــة
دورا ً إيجابيــا ً يف إكســاب بعــض املهــارات اللغويــة ألطفــال متالزمــة داون ذوي اإلعاقــة
العقليــة البســيطة ،ومــدى التفاعــل اإليجابــي ألطفــال متالزمــة داون مــع عينــة مــن
الرســوم املتحركــة الناطقــة بالعاميــة املرصيــة .كمــا توصلــت دراســة (زروقــي )2016،إىل
أن الرســوم املتحركــة لهــا تأثــر كبــر عــى األطفــال ،لكــن هــذا التأثــر قــد يكــون ســلبيا ً
أو ايجابيــا ً عــى حســب محتــوى املــادة املعروضــة ،لــذا نجــد أن رشكات اإلنتــاج اعتمــدت
عليهــا كشــخصيات رئيســية يف معظــم برامــج األطفــال.
تنوعــت فئــة الشــخصية بقنــاة طيــور الجنــة ،حيــث إنهــا اعتمــدت عــى الشــخصية
اإلنســانية الحقيقيــة بشــكل كبــر يف عــرض برامجهــا والتــي شــملت األوالد ،البنــات،
الرجــال وكذلــك الشــخصية الكارتونيــة املتمثلــة يف الحيوانــات والطيــور .كمــا اعتمــدت
قنــاة طيــور الجنــة عــى قالــب األنشــودة بمســاحة زمنيــة كبــرة جــداً ،وهــذا قــد يرجــع
للتأثــر اإليجابــي الــذي ترتكــه األنشــودة خاصــة املصحوبــة باملوســيقا عــى نفــس الطفــل
فقــد أثبتــت دراســة (بغــدادي )2009 ،أن األنشــطة املوســيقية ذات تأثــر إيجابــي يف تنميــة
املهــارات اللغويــة لــدى طفــل مــا قبــل املدرســة .كمــا اتفقــت هــذه الدراســة مــع دراســة
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(كنيــوة )2015،والتــي أثبتــت أن لقنــاة طيــور الجنــة دورا ً ايجابيــا ً يف تنشــئة الطفــل ،مــن
حيــث التعلــم والحفــظ والتقليــد وتنميــة املــدارك املعرفيــة واكتســاب العــادات واآلداب
واملعامــات اإلســامية ،ممــا أدى باألطفــال إىل التعلــق بهــا ،ممــا يــرر نجاحهــا يف توصيــل
رســالتها اإليجابيــة بأســلوب ســلس وجميــل مــن خــال األناشــيد والفقــرات الشــيقة.
جدول ( )3النسبة املئوية لفئة الشخصية بعينة الدراسة

ماجد
سبستون
ج

الشخصية
الكارتونية
%87.5
%100
%100

الشخصية
الحقيقية
%12.5
0
0

القناة

طيور الجنة

%22.2

%77.8

يوجــد تفــاوت بــن القنــوات الفضائيــة املتخصصــة (ماجــد – سبســتون – ج – طيــور
الجنــة) يف فئــة املوضــوع؛ حيــث تنوعــت املوضوعــات التــي عرضتهــا الربامــج ،لكــن
اختلفــت نســبة االهتمــام بــن كل قنــاة مــن القنــوات موضــع الدراســة والــذي شــمل
االجتماعــي – الثقــايف – والخيــال العلمــي – الدينــي – البوليــي – الريــايض والجــدول التــايل
يوضــح نســبة عــرض املوضوعــات بــكل قنــاة حســب الربامــج املحــددة بعينــة الدراســة.
جدول ( )4يوضح النسبة املئوية ملوضوع العرض لكل قناة عينة الدراسة
ديني

اجتماعي

خيال علمي

ثقايف

البولييس

الريايض

املوضوع
ماجد
اسبستون

0
0

%45.5
%62.5

0
%12.5

%18.2
%25

%9.1
0

%27.2
0

ج

0

%50

%30

%20

0

0

طيور الجنة
متوسط العرض

%33.3
%8.4

%44.4
%50.6

0
%10.6

%22.2
%21.3

0
%2.3

0
%6.8

القناة

ثاني ًا :إلى أي مدى يتم تنقية برامج األطفال الفضائية المستوردة من الكلمات األجنبية؟
تــم التعــرض للغــات األجنبيــة بشــكل رصيــح ،يف كثــر مــن القصــص الكارتونيــة،
والقصــص التــي تمثلهــا شــخصيات حقيقيــة ،وكانــت بجمــل كاملــة ،وظهــر ذلــك يف قنــاة
طيــور الجنــة حيــث احتلــت نســبة  ،%30وكانــت النســبة بربامــج قنــاة اسبســتون ،%10
أمــا النســبة العامــة ملجمــوع األربــع قنــوات كانــت  %10وهــذه تعــد نســبة مقبولــة.
كمــا احتلــت األســماء األجنبيــة نســبة كبــرة يف برامــج األطفــال ،بلغــت  %70يف بعض
القنــوات مثــل اسبســتون ،ونســبة  %60بربامــج قنــاة ج ،ونســبة  %40بربامــج قنــاة طيور
الجنــة ،ونســبة  %20بربامــج قنــاة ماجــد ،وكانــت النســبة العامــة الســتخدام األســماء يف
القنــوات األربــع  ،%47.5وهــذه نســبة تعــد كبــرة جــدا ً بربامــج األطفــال املوجهــة ألطفــال
الوطــن العربــي ،وهــذا يرجــع إىل أن جميــع برامــج القصــص الكارتونيــة تكــون مســتوردة
وليســت مــن إنتــاج القنــاة ،وىف حالــة الرتجمــة ال يتــم ترجمــة األســماء.
كمــا أظهــرت نتائــج التحليــل ضعــف وجــود األفعــال األجنبيــة حيــث ظهــرت بنســبة
 %10يف قنــاة اسبســتون فقــط ،وأظهــر التحليــل عــدم تواجدهــا يف كل مــن قنــاة ماجــد،
وقنــاة ج وقنــاة طيــور الجنــة.
74

مجلة الطفولة العربية

برامج األطفال الفضائية ودورها يف تأصيل اللغة العربية لدى طفل ما قبل املدرسة

العدد الثامن والسبعون

كمــا ظهرت بعــض الكلمــات األجنبيــة املكتوبــة املصاحبــة للعــرض كلوحات إرشــادية،
أو أســماء مواقــع أو غريهــا يف عــروض القصــص الكارتونيــة ،كذلــك يف حــال الشــخصيات
الحقيقيــة حيــث إنــه يصعــب ترجمتهــا ،أو قصهــا مــن محتــوى العــرض التمثيــي.
جدول ( )5يوضح لغة عرض برامج األطفال الفضائية ونسبة العرض املئوية يف كل قناة من قنوات عينة الدراسة
لغة العرض

القناة

العربية
الفصحى

العربية
املبسطة

العامية

ماجد
اسبستون
ج
طيور الجنة
املجموع

0
0
0
0
0

%30
%100
%100
%30
%65

%70
0
0
%70
%35

اللغة األجنبية
الجمل

األسماء

األفعال

0
%10
0
%30
%10

%20
%70
%60
%40
%47.5

0
%10
0
0
%7.5

ثالث ًا :ما التحديات التي تواجه برامج األطفال يف احلفاظ على اللغة العربية؟
بالرغــم مــن الــدور الفعــال الــذي يمكــن أن تقــوم بــه برامــج األطفــال الفضائيــة،
كوســيلة إعالميــة متاحــة وذائعــة االنتشــار؛ إال أن هــذا الــدور يعتــر ســاحا ً ذا حديــن حيث
إن هــذه الربامــج تواجــه مجموعــة مــن التحديــات التــي تعيــق ترســيخ اللغــة العربيــة،
ومــن هــذه التحديــات:
•الربامــج التــي تعــرض عــى األطفــال غالبــا ً مــا تكــون مســتوردة ،وغــر نابعــة
مــن ثقافتنــا العربيــة ،وذلــك قــد يرجــع إىل التكلفــة املاديــة املرتفعــة التــي تتكلفها
إنتــاج برامــج األطفــال وخاصــة التــي تحمــل رســوما ً متحركــة.
•نــدرة اإلنتــاج العربــي للمؤلفــات املوجهــة لألطفــال ،وذلــك لنــدرة الكتــاب الذيــن
يؤلفــون لهــذه املرحلــة العمريــة ،مــن حيــاة اإلنســان ،وهــذا يــؤدى إىل البحــث عــن
الربامــج الغربيــة الرائجــة وترجمتهــا لألطفــال ،وتقــدم بنفــس األســماء األجنبيــة
ونفــس املؤثــرات الصوتيــة ،وكذلــك بنفــس التصميــم واألزيــاء.
•قــد تحمــل بعــض برامــج األطفــال املســتوردة ،قيمــا ً تتعــارض مــع قيمنــا العربية
واإلســامية ،وتكــون مرفوضــة يف البيئــة العربيــة ،ومــن ثــم يتــم إحــال قيــم
عامليــة جديــدة محــل القيــم القوميــة املحليــة ،وتحمــل لغــة جديــدة يخــرج منهــا
الطفــل بكلمــات وعبــارات جديــدة عــى املجتمعــات ال تلبــث إال أن يذيــع انتشــارها
وتنافــس اللغــة القوميــة ،يف طمــس بعــض الكلمــات األصيلــة ،ومــن ثــم تتجــه
اللغــة شــيئا ً فشــيئاً ،نحــو االندمــاج والخلــط مــا بــن اللغــات ،وتصبــح ســببا ً يف
ركاكــة اللغــة وضعفهــا.
•تفتقــر عمليــات إنتــاج برامــج األطفــال ،إىل املنهــج العلمــي املبنــي عــى آراء العلماء
واملتخصصــن ،يف املجــاالت الرتبويــة واالجتماعيــة ومجــاالت علــم النفــس ،وغالبــا ً

مــا تهتــم الربامــج بالشــكل واملظهــر واملؤثــرات الصوتيــة ،دون االهتمــام بجوهــر
املحتــوى ،ومــا يحملــه مــن لغــات أجنبيــة ،وكذلــك مــا يحملــه مــن قيــم وأهــداف.

•غيــاب التخطيــط املنظــم الهــادف لعمليــة التطويــر والتجديــد ممــا يــؤدي إىل افتقار
برامــج األطفــال ،إىل الهــدف الرتبــوي والقيمــي فغيــاب الفلســفة الرتبويــة التــي
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تحكــم برامــج األطفــال ،تــؤدي إىل عــرض برامــج بشــكل عشــوائي قــد تتعــارض
مــع بعضهــا ،وقــد ال تقــدم للطفــل أيــة قيمــة تربويــة؛ فربامــج األطفــال يغيــب
عنهــا انتقــاء املــادة العلميــة بحــذر ودقــة؛ فهــي تحمــل الكثــر مــن الخيــال
الهــدام الــذي يــؤدي إىل الجنــوح والتوهــم.
•ال تشــتمل برامــج األطفــال عــى ألــوان األدب املتنوعــة؛ فهــي تفتقــر إىل وجــود
املــرح كنــوع مــن أنــواع األدب ،ذي األثــر يف التنميــة الثقافيــة واللغويــة.
•عــدم اســتخدام إمكانيــات التليفزيــون بشــكل فنــي ،يتناســب مــع خصائــص
املرحلــة العمريــة لألطفــال ،حيــث يعتمــد عــرض الربامــج بشــكل رئيــي عــى
اإلثــارة التــي تقــوم باســتدرار انتبــاه الطفــل واجتذابــه ،إىل مســتوى االنقيــاد دون
اســتخدام هــذه اإلثــارة يف تعليــم األطفــال اللغــة العربيــة ،أو تقديــم برامــج تربوية
وعقليــة تعــود عليهــم بالفائــدة ،وكذلــك عــدم االهتمــام بتطبيــق األبحــاث العلميــة
واالســتفادة مــن نتائجهــا.
•النمطيــة وعــدم امليــل للتغــر مــن قبــل معــدي ومنتجــي برامــج األطفــال ،بصفــة
عامــة ،وقــد يرجــع ذلــك إىل نقــص التمويــل واملــوارد املاليــة املخصصــة ،مــن قبــل
الدولــة لتطويــر إعــداد وإنتــاج برامــج األطفــال.
•غياب القيادات الفعالة ذات الكفاءة القادرة عىل التجديد والتغيري.
•تعتــر مشــكلة تباعــد الــرؤى الفكريــة ،وعــدم توافقهــا ســببا ً يف عــدم االتفــاق
عــى نمــط التطويــر أو التجديــد ،ممــا يجعلنــا ال ننتقــل مــن الحيــز الــذي نعمــل
فيــه.

تعقيب عام على نتائج الدراسة:
أوضحت الدراسة ما ييل:
1.1االهتمــام باللغــة العربيــة يتفــاوت مــن قنــاة ألخــرى ،تبعــا ً الختــاف القنــوات
الفضائيــة موضــع الدراســة؛ إذ تبــن النتائــج أن االهتمــام األكــر للغــة العربيــة
املبســطة ،كان مجمــوع نســبة العــرض يف القنــوات مجــال الدراســة ،ونســبة ،%65
وهــذه النســبة تعــد جيــدة كمســاحة مخصصــة للغــة العربيــة املبســطة بشــكل
عــام.
2.2أوضــح التحليــل أنــه ليــس هنــاك تواجــد للغــة العربيــة املبســطة ،أو الفصحــى يف
برامــج األطفــال املنتجــة محليــاً ،حيــث قامــت كل قنــاة بعــرض برامجهــا بلغــة
الدولــة املحليــة التــي تتبعهــا القنــاة ،وذلــك كمــا اتضــح يف قنــاة ماجــد لألطفــال
وقنــاة طيــور الجنــة.
3.3كمــا اختفــت اللغــة العاميــة كلغــة عــرض ،يف كل مــن قنــاة ج وقنــاة اسبســتون،
وذلــك يرجــع إىل أن معظــم الربامــج مســتوردة ،وغــر منتجــة محليــا ً خاصــة
الربامــج التــي تحمــل القصــة كقالــب فنــي.
4.4تــم التعــرض للغــات األجنبيــة بشــكل رصيــح ،يف كثــر مــن القصــص الكارتونيــة
والقصــص ،التــي يمثلهــا شــخصيات حقيقيــة ،وكانــت بجمــل كاملــة.
 5.5كمــا احتلــت األســماء األجنبيــة نســبة كبــرة يف برامــج األطفــال ،بلغــت النســبة
العامــة الســتخدام األســماء يف القنــوات األربــع  ،%47.5وهــذه نســبة تعــد كبــرة
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جــدا ً بربامــج األطفــال املوجهــة ألطفــال الوطــن العربــي ،وهــذا يرجــع إىل أن جميع
الربامــج والقصــص الكارتونيــة ،تكــون مســتوردة ،وليســت مــن إنتــاج القنــاة ويف
حالــة الرتجمــة ال يتــم ترجمــة األســماء.
6.6كمــا أظهــرت نتائــج التحليــل ضعــف تواجــد األفعــال األجنبيــة حيــث ظهــرت
بنســبة  %10يف قنــاة اسبســتون فقــط ،وأظهــر التحليــل عــدم وجودهــا يف كل مــن
قنــاة ماجــد وقنــاة ج وقنــاة طيــور الجنــة.
7.7كمــا ظهــرت بعــض الكلمــات األجنبيــة املكتوبــة املصاحبــة للعــرض؛ كلوحــات
إرشــادية أو أســماء مواقــع أو غريهــا ،يف عــروض القصــص الكارتونيــة ،كذلــك
يف حــال الشــخصيات الحقيقيــة ،حيــث إنــه يصعــب ترجمتهــا أو قصهــا مــن
محتــوى العــرض التمثيــي.

بعض التوصيات واملقترحات للحفاظ على لغة األطفال العربية:
• تشــجيع ّ
الكتــاب واألدبــاء ،وأصحــاب املواهــب مــن الناشــئني؛ للكتابــة لألطفــال
باللغــة العربيــة املبســطة ،والرتكيــز عــى تنميــة اللغــة العربيــة عنــد الطفــل؛
كهــدف أســايس للكتابــة.
•الحــرص عــى إنتــاج برامــج فضائيــة عربيــة ،تحمــل أفــكارا ً وقيمــا ً إســامية،
ومحافظــة عــى اللغــة العربيــة ،التــي توجــه لألطفــال يف مراحــل الطفولــة العمرية
املختلفــة.
•الحــد مــن اســترياد قصــص األطفــال املتلفــزة ،واملنتجــة ملجتمعــات تبتعــد كثــرا ً
عــن البيئــة العربيــة بقيمهــا ولغتهــا وفكرهــا ُ
وهويتهــا الثقافيــة.
•االســتعانة بالخــراء الرتبويــن والنفســيني ،عنــد إعــداد برامــج األطفــال الفضائية،
حتــى تعطــى كل مرحلــة مــن مراحــل الطفولــة مــا يتفــق مــع خصائصهــا،
ويتناســب مــع احتياجاتهــا العمريــة.
•االطــاع الدائــم عــى نتائــج الدراســات واألبحــاث العلميــة ،وأخــذ هــذه النتائــج
بعــن االعتبــار عنــد إعــداد برامــج األطفــال.
•االســتعانة بــاألدب العربــي يف مراحلــه املختلفــة ،القديمــة منهــا والحديثــة ،عنــد
إعــداد برامــج األطفــال؛ فهنــاك العديــد مــن األعمــال التــي يصلــح إخراجهــا
كقصــصومرسحيــات؛لكــيتعــرضعــىاألطفــالمــنخــالالربامــجالفضائيــة.
االهتمــام بتقديــم النــدوات والفعاليــات املختلفــة ،املوجهــة لــأرسة لتوعيــة اآلبــاء
واألمهــات بأهميــة اللغــة العربيــة ،ودورهــا املحــوري يف تربيــة األبنــاء والحــث عــى
اســتخدامها داخــل املنــزل وكذلــك توعيــة أوليــاء األمــور بــاألرضار الناتجــه عــن اإلفــراط
يف مشــاهدة الطفــل لربامــج التليفزيــون ،وهــذا مــا أشــارت إليــه دراســة ( Haotian Lin,
 )2015التــي وضحــت العالقــة بــن الوقــت املســتغرق ملشــاهدة التليفزيــون والتأخــر
اللغــوي لــدي عينــة مــن األطفــال الصغــار بدولــة كوريــا الجنوبيــة ،و تــم تحليــل العالقــة
بــن مقــدار تعــرض األطفــال الصغــار للتلفــاز واللغــة ،وكان متوســطوقــت مشــاهدة
التلفزيــون اليومــي لألطفــال الصغــار يف هــذه الدراســة ســاعة وإحــدى وعرشيــن دقيقــة.
وبعــد تعديــل جميــع املتغــرات املؤثــرة ،كان األطفــال الصغــار الذيــن يشــاهدون التليفزيون
أكثــر مــن ســاعتني وأقــل مــن ثــاث ســاعات أكثــر عرضــة لتأخــر اللغــة بمقــدار ()2.7
مــرة عــن أولئــك الذيــن يشــاهدون التليفزيــون أقــل مــن ســاعة مــن الزمــن ،وكان األطفــال
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الذيــن يشــاهدون التليفزيــون أكثــر مــن ثــاث ســاعات يزيــد نســبة تأخــر اللغــة لديهــم
بمقــدار ثالثــة أضعــاف األطفــال األخريــن ،ومــن هنــا لوحــظ أن زيــادة تأخــر اللغــة يرتبــط
بشــكل متناســب مــع زيــادة وقــت مشــاهدة التلفزيــون لألطفــال الصغــار .كمــا أشــارت
دراســة ( ) Kamaruzaman Jusoff ,2009إيل أن التليفزيــون لــه تأثــر عــى األطفــال مــن
عــدة نواحــي ،فهــو يمكــن أن يؤثــر عــى لغتهــم ونموهــم املعــريف تأثــرا ً إيجابيــاً؛ لكــن
قــد يــؤدي زيــادة مشــاهدته إىل مشــاكل الســلوك ،كاضطــراب االنتبــاه ،العــدوان والبدانــة،
لكــن هــذا يختلــف باختــاف عمــر الطفــل ومــدة املشــاهدة ونــوع الربامــج التــي يشــاهدها
األطفــال ،وأن نســبة زيــادة االضطــراب تزيــد بنســبة  %9لــكل ســاعة مشــاهدة  .فمثــل
هــذه الدراســات يجــب أن تصــل إىل أوليــاء األمــور للوقــوف عــى امليــزات والســلبيات لوقايــة
األطفــال مــن األرضار الناجمــة عــن فــرط املشــاهدة.
دراســة الخــرات العامليــة املتنوعــة ،عنــد إعــداد برامــج األطفــال؛ وذلــك ملواكبــة التطور
العاملــي ،حتــى تحــدث املنافســة بشــكل جيــد ،وتحظــى بإشــباع احتياجــات واهتمامــات
األطفــال ،عــى مختلــف املراحــل العمريــة لهــم.

خامتة:
يتميــز الطفــل يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة ،بــأن شــخصيته قابلــة للتشــكيل واإلعــداد؛
فالطفــل يتأثــر ثأثــرا ً بالغــا ً بنــوع الرتبيــة والرعايــة التــي يتلقاهــا؛ فبقــدر االهتمــام
بالتنشــئة الســليمة ،والتــي عــى رأســها االهتمــام بالهويــة والثقافــة العربيــة ،والتــي تعــد
اللغــة العربيــة أهــم مقوماتهــا؛ لــذا يجــب أن تقدمهــا املؤسســات املختلفــة بشــكل صحيــح
وجيــد ،وىف نفــس الوقــت بأســلوب يتناســب مــع خصائــص واحتياجــات املرحلــة العمريــة
التــي يمــر بهــا األطفــال ،وإمــداده باملقومــات التــي تزيــد مــن اهتمامــه بهــا؛ فبقــدر
الحــرص عــى ترســيخ اللغــة العربيــة وآدابهــا يف حيــاة األطفــال ،وبقــدر مــا توطــدت
العالقــة بــن الطفــل وبــن اللغــة ،وســاعده ذلــك عــى التحصــن بهــا ملواجهــة الغــزو
الثقــايف والقيمــي ،الــذي يريــد النيــل مــن هويتنــا العربيــة.
لــذا يجــب عــى كليــات الرتبيــة للطفولــة املبكــرة أن تخصــص مســاحة زمنيــة كافيــة
لدراســة إعــام الطفــل ،ومــا يحتويــه مــن تأليــف وكتابــة نصــوص ،وإعــداد و إخــراج
بأســاليب فنيــة متنوعــة ،تتخصــص بجانــب التخصصــات الرتبويــة يكمــل كل منهــم األخر،
يتــم فيــه تدريــب املتعلمــن عــى إنتــاج برامــج إعالميــة تحمــل قوالــب فنيــة متنوعــة،
تناســب مرحلــة الطفولــة املبكــرة ،وتراعــي خصائصهــا بشــكل علمــي ،وبالتــايل يتــم توفري
الكــوادر املتميــزة املحيطــة بالتخصــص العلمــي والفنــي واألدبــي ،و التــي تســتطيع العمــل
والنهــوض باملجــال اإلعالمــي للطفــل ،حيــث إن اإلعــام واملؤسســة التعليميــة املتمثلــة يف
الروضــة لهــذا العمــر الزمنــي لألطفــال ،كليهمــا مؤسســات تربويــة تعتمــد عملية التنشــئة
عليهمــا بشــكل كبــر ،فــإذا مــا أحســن إعدادهمــا وتوظيفهمــا بشــكل جيــد عــاد ذلــك
عــى النــشء ،وكان لــه صــدى ومــردود عــى تنشــئة الطفــل.
ونظــرا ً ألن برامــج األطفــال املتنوعــة واملختلفــة والتــي تقــع عــى رأس الفضائيــات
تــؤدي دورا ً حيويــا ً يف التأثــر عــى األطفــال؛ لــذا ينبغــي أن تقــوم الفضائيــات العربيــة
بتحديــد فلســفة تأخــذ خطــى واضحــة لتخطيــط برامــج لألطفــال يكــون هدفهــا الرئيــي
إكســاب الطفــل مهــارة تعلــم واســتخدام اللغــة العربيــة ،بشــكل ســليم ليحافــظ الطفــل
عــى لغتــه العربيــة ،عنــد أدائــه لــدوره املســتقبيل ،وتقديــم ألــوان األدب املتنوعــة والتــي
تنمــي حــب الطفــل للغــة ،وىف الوقــت نفســه تقــوم بإشــباع حاجــة الطفــل إىل اكتســاب
املهــارة اللغويــة ذات األهميــة الكبــرة بالنســبة للنمــو العقــي لديــه.
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كمــا يجــب عــى القنــوات الفضائيــة أن تهتــم بإنتــاج برامــج لألطفــال منتجــة محلياً،
حاملــة لــكل مقومــات وســائل التنميــة والرعايــة والحمايــة لألطفــال ،وأن تكــون مصــدرا ً
إلثــراء ثقافــة الطفــل بــكل مــا تحملــه مــن مجــاالت لغويــة وعقليــة وقيميــة واجتماعيــة
ونفســية وغريهــا ،وأن تبعــد عــن الربامــج املســتوردة التــي تحمــل قيمــا ً مغايــرة لقيمنــا
وثقافتنــا العربيــة واإلســامية ،وال تحمــل أهدافــا ً تنمويــة للطفــل بقــدر اعتمادهــا عــى
تقديــم الحركــة واإلثــارة ،اللتــن ال يعــودان عــى الطفــل بالفائــدة ،كمــا يجــب أن تنظــم
هــذه القنــوات مســابقات للتأليــف واإلخــراج واإلعــداد الختيــار أفضــل األعمــال األدبيــة
والفنيــة وتقديمهــا لألطفــال؛ ويجــب أال يســتهان باملحتــوى األدبــي املقــدم لألطفــال كمــا
يجــب االســتعانة بالخــراء الرتبويــن عنــد اإلعــداد لربامــج األطفــال.
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امللخص:

هدفت الدراسة للتعرف عىل املواصفات والتجهيزات واملحتويات املتوافرة حاليا ً يف مكتبة
الطفل بالروضة ،والكشف عن دور املعلمة يف تفعيلها واألنشطة التي تقدمها ،وتسليط الضوء
عىل األهمية الرتبوية والثقافية لها ,وتقديم مقرتحات تساعد عىل تطويرها .اعتمدت الدراسة
املنهج الوصفي .ولتحقيق أهداف الدراسة أعدت الباحثة استبانة مغلقه مفتوحه .وتكونت عينة
الدراسة من ( )70معلمة رياض أطفال من الروضات الحكومية والخاصة .وتوصلت الدراسة
لعدة نتائج من أهمها :أن أبرز املواصفات املتوافرة حاليا ً تتمثل يف أن املكتبة توجد بمكان هادئ
يتوافر فيها عنرصا األمن والسالمة والتهوية واإلضاءة الجيدة .أما التجهيزات واملحتويات املتاحة
حاليا ً فتتمثل بوجود املواد املطبوعة مع توافر أرفف كتب .باإلضافة إىل أن أهم األنشطة التي
تقدمها املعلمة يف املكتبة تتمثل يف تقديمها أنشطة تدعم مهارة االستعداد للقراءة ،ومهارة
الحديث .كما أن هناك ادراكا ً عاليا ً من قبل املعلمات للوظيفة الرتبوية والثقافية للمكتبة يف حياة
الطفل وأهمية دورها يف طرائق التعلم الحديثة .وأبرز أدوار املعلمة يف تفعيل مكتبة الطفل هو
حرصها عىل الربط بني املنهج املدريس واملصادر املتوافرة يف املكتبة .وخرجت الدراسة بمجموعة
من التوصيات منها :التنسيق من قبل وزارة التعليم مع املكتبات لعمل تخفيض لرياض األطفال،
والقيام بتكريم سنوي للمدارس املتميزة يف إثراء مكتبة الطفل.
الكلمات المفتاحية :مكتبة الروضة ،املواصفات ،األنشطة ،دور املعلمة.
Reality of Child’s Library at some Kindergartens in Riyadh and the
role of the teacher in activating them
Hussa Abdulaziz Albati

Master of Arts in kindergarten

Abstract:

The study aimed at knowing the standards, preparations and contents currently
available in child’s library at kindergarten, and disclose the role of the teachers in activating
such libraries and activities given by them, focusing on educational and cultural importance
of library, and recommendations for developing it. The study used the descriptive approach
and an open-closed ended questionnaire. The sample of the study consisted of (70) teachers
from the government and private kindergartens. Results showed that the most required
standard for the library is to be in a quiet and safe place with sufficient lighting. The existing
materials that are available contain printed maters together with books and shelves. The
most activities done by the teacher for the library presented in the reinforcement of reading
and speaking skills, and linking the school curriculum with the resources available in the
library, The study ended with some useful recommendations.
Key Word: Kindergarten Library, Specifications, Activities, Teacher’s Role.
 تم تسلم البحث يف ابريل  2018وأجيز للنرش يف سبتمرب .201881
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المقدمة:
تعد مكتبة الطفل من أهم أنواع املكتبات ،نظرا ً ألنها أول مكتبة يقابلها الفرد يف بداية
حياته ،ويتوقف عىل تجربة معها مدى استخدامه لألنواع األخرى من املكتبات ،واالستفادة
منها يف مراحل عمره املختلفة .هذا فضالً عىل أن مكتبة الطفل تلعب دورا ً مهما ً يف حياة الطفل،
فهي تنمي من مداركه ،وتوسع من أفقه ،وتساعده عىل اكتساب العلم واملعرفة ،وتغرس فيه
حب القراءة واالطالع ،واإلفادة من مختلف مصادر املعلومات ،كما أنها باإلضافة إىل هذا كله
هي املكان الذي يستمتع فيه الطفل بممارسة العديد من األنشطة والهوايات املفضلة لديه.
(عبدالهادي،2001،ص.)11
لذا فكثري من املؤسسات التي تخطط لتلك املرحلة العمرية تركز عىل إكساب الطفل لتلك
املهارات من خالل املكتبة التي يتم عن طريقها تربية وتنشئته الطفل .فإذا أسسنا بناءه عىل
أساس العلم واملعرفة فقد ضمنا مستقبالً مرشقاً ،وجنود فكر وقلم.
واستنادا ً لذلك تؤكد الدراسات العلمية أهمية مرحلة رياض األطفال وأهمية تعريض الطفل
للعديد من املثريات والخربات ،ومنها دراسة بلوم ،التي أكدت أن ما نسبته  % ٨٠من تباين األفراد
يف سن الثامنة عرشة ترد إىل أدائهم العقيل يف السنوات األوىل من عمرهم( .فاخر ،املواضية،2012 ،
ص.)3
وذكر همرشي وعليان ( ،1997ص )30أن «مكتبات األطفال ،هي أول نوع من أنواع املكتبات
التي يواجهها الطفل يف مرحلة طفولته ،ومن ث َ َّم فإن االهتمام بهذا النوع من املكتبات وتطويرها،
ينبغي أن يُنظر إليه عىل أنه من أهم وسائل إعداد الطفل يف املستقبل».
وعليه وجب إيجاد ترشيعات ملزمة لتفعيل دور مؤسسات رياض األطفال باعتبارها نواة
للتعليم اإللزامي  ,مع رضورة االهتمام بثقافة وأدب و مكتبات األطفال ،فعند النظر اىل الدراسات
السابقة نجد بأن طفلنا العربي ال يالقي االهتمام املطلوب يف هذا املجال ،عكس دول الغرب التي
واع يحمل من العلم الكثري.
جندت الطاقات لبناء جيل ٍ

الدراسات السابقة:
دراسة بوزنيف ( )2001بعنوان :واقع الخدمات املكتبية العامة لألطفال يف مدينة الرياض-
دراسة ميدانية .هدفت الدراسة اىل التعرف عىل واقع املكتبات العامة لألطفال يف مدينة الرياض
وما تقدمه من خدمات مختلفة لألطفال .ومقارنة ذلك باملعايري الدولية التي ترشد مثل هذه
الخدمات عاملياً .استخدمت الباحثة عينتي دراسة ،العينة األوىل جميع األفراد املرشفني عىل
املكتبات العامة لألطفال بمدينة الرياض ،وعددهم ( )4أمناء .والعينة الثانية تشمل املستفيدين
من األطفال الذين تمت مقابلتهم خالل الفرتة املحددة ملقابلة املستفيدين ،وبلغ عددهم ()312
طفالً مستفيداً .وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن املكتبات التابعة للقطاع الحكومي مساحتها
ضيقة ،وتنقصها املواد املختلفة واألثاث والرتتيب ،والتنظيم الذي يسهل اسرتجاع أوعية
املعلومات ,مما انعكس سلبا ً عىل الخدمات التي يؤديها .كما أن عدد املكتبات العامة والخاصة
باألطفال يف مدينة الرياض قليلة ،ولم تتجاوز  4مكتبات فقط ،وتفتقر إىل املقومات األساسية
لتقديم خدمة مكتبية مناسبة لألطفال.
ودراسة سلوى مرتىض ( )2008بعنوان :واقع مكتبات رياض األطفال وآفاق تطويرها،
والتي هدفت للتعرف عىل واقع مكتبات رياض األطفال يف الجمهورية العربية السورية،
واستخدمت املنهج الوصفي التحلييل .وطبقت عىل ( )40روضة من رياض أطفال مدينة دمشق،
وتوصلت الدراسة إىل الواقع اآلتي :إن مكتبة الطفل غري متوافرة بشكل كاف يف رياض األطفال،
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وما هو موجود هو رفوف ملحقة بغرف اإلدارة ،ولدى دراسة محتوياتها تبني أنه ال يوجد توازن
يف نوعيات الكتب املوجودة ،وأن األنشطة املكتبية املوازية تكاد تكون معدومة.
باإلضافة لدراسة ( )Borawski, 2009بعنوان :ماذا يمكن للمكتبة أن تعلم األطفال عن
طريق األلعاب .هدفت الدراسة إىل معرفة دور املكتبة يف تعليم الطفل عن طريق اللعب .فناقشت
هذه الدراسة التعلم عن طریق اللعب والخدمات الرتفيهية التي تقدمها مكتبة ریاض األطفال،
والتي یمكن أن یتعلم الطفل من خاللها املفاهيم الحياتية وتنمي مقدرته وشخصيته يف مختلف
الجوانب .باإلضافة إىل أنها ركزت عىل شخصية معلمة الروضة التي تتیح للطفل التعلم مع
املتعة بدالًمن األساليب التقليدية ،والتي قد تكون مملة للطفل.
قدم  Baileyدراسة ( )2009بعنوان :تطوير وإدامة مجموعات مكتبات رياض األطفال.
هدفت هذه الدراسة إىل أهمية تطوير واستدامة مكتبة الروضة .وتتناول مجموعة مصادر
املعلومات يف مكتبات األطفال ومدى مناسبتها لتحقيق املفاهيم األساسية بطريقة ممتعة
وخالقة .وتوصلت الدراسة إىل أهمية الكتب املصورة فهي رضورية لتنمية التفكر و الثقافة
واللغة واإلدراك ،واإلبداع ،ومهارات االتصاالت للطفل .كما بني الصفات األساسية التي يجب أن
تكون عليها الكتب املصورة لألطفال.
وقام عبد الهادي بدراسة ( : )2009تناولت مكتبات ریاض األطفال ودورها يف تنشئة
الطفل من خالل دراسة إحدى املؤسسات املعنية برتبية األطفال وتثقيفهم يف الجزائر .وهي دراسة
ميدانية استبانیة اشتملت عىل مجموعة من هذه املؤسسات عىل مستوى الجزائر العاصمة.
وتوصلت الدراسة إىل مجموعة من النتائج التي توضح عدم وجود الوعي الثقايف ألهمية ما يقدم
للطفل سواء عرب الكتاب أو القصة أو رشيط الفيديو أو غیر ذلك من أوعية املعلومات .مع التأكيد
عىل وجود قصور يف خربة العاملني يف رياض األطفال وخصوصا ً يف املجال املكتبي.
ويف دراسة املخاليف و املالكي ( )2009بعنوان :مكتبات األطفال يف مدينة صنعاء-دراسة
ميدانية .هدفت الدراسة إيل التعرف عيل واقع مكتبات األطفال يف اليمن ،وقد توصلت الدراسة إىل
أن جميع مواقع املكتبات ال تتوافر فيها مقومات وعنارص املكتبة املثالية؛ فبعض املكتبات تفتقر
لوجود بعض األثاث والتجهيزات أو تعاني من نقص فيها ،وال تناسب بعضها مع الفئات العمرية
لألطفال املستفيدين منها ،وندرة توافر املتخصصني يف املكتبات ،أما فيما يتعلق بالخدمات
واألنشطة التي تقدمها فقد تركزت يف اإلعارة الداخلية واإلرشاد والتوجيه وإقامة املسابقات.
و دراسة فاخر واملواضية ( )2012بعنوان  :اتجاهات معلمات رياض األطفال باألردن نحو
مكتبة الطفل .تناولت هذه الدراسة اتجاهات معلمات ریاض األطفال باألردن نحو مكتبة الطفل
ومستوى تصوراتهن عنها ،واختالف درجة هذه التصورات باختالف الخربة واملؤهل العلمي.
و فيما إذا كانت هناك عالقة عند مستوى داللة( )0.05 ≤ αبین تصور املعلمات .بلغت عينة
الدراسة ( )80معلمه من محافظه الكرك .وتوصلت إىل أن املتوسط العام ملستوى اتجاهات
املعلمات من وجهة نظرهن نحو مكتبه الطفل جاءت بدرجة متوسطة ،باإلضافة إىل أنها توصلت
إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة()0.05 ≤ αيف درجة اتجاهات
املعلمات تعزى ملتغريات املؤهل ،والخربة .وبذلك أوصت الدراسة برضورة العمل عىل تحسین واقع
حال مكتبات األطفال واالهتمام بها عن طریق متابعة تزويدها بأحدث أنواع مصادر املعلومات
املخصصة لألطفال بحسب الفئات العمرية املختلفة ملرحلة الطفولة.
كما أجرت شيماء محمد دراسة ( )2013بعنوان :واقع تصاميم املكتبات املستخدمة يف
ریاض أطفال مدینة بغداد من وجهة نظر املعلمات وسبل تطويرها .هدف البحث إىل التعرف عىل
واقع تصاميم املكتبات املستخدمة يف ریاض أطفال مدینة بغداد من وجهه نظر املعلمات وسبل
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تطويرها ،بلغ عدد عینة البحث ( )20معلمة  ،تم اختيارهن من ( )٥ریاض حكومية .أظهرت تلك
النتائج أن معظم الرياض ال تمتلك مكتبة مخصصة لطفل الروضة وإن امتلكت فان هذه املكتبة
غیر مصممة أصالً لتناسب هذه املرحلة العمرية فهي غالبا ً ما تكون ذات أشكال وألوان وأحجام
تقليدية تناسب املراحل العمرية األكرب من طفل الروضة.
ويتضح مما سبق أنه تتفق الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة يف أهم محور
وهو أهمية مكتبة رياض األطفال .كما اختلفت هذه الدراسة مع جميع الدراسات السابقة من
حيث البيئة املكانية والفرتات الزمانية التي تمت بها .وبنا ًء عىل ذلك يجب إيجاد ترشيعات ملزمة
لتفعيل دور مؤسسات رياض األطفال باعتبارها نواة للتعليم اإللزامي ،مع رضورة االهتمام
بثقافة وأدب و مكتبات األطفال.

مشكلة الدراسة:
إن االهتمام باألطفال وما یقدم لهم من رعاية وخدمات بنَاءة ،وأنشطه هادفة يختلف من
دولة ألخرى .وذلك باختالف تقدمها ونموها وازدهارها وارتفاع نسبه التعليم فیها ,ومهمة إعداد
أطفال الیوم وشباب الغد وتربيتهم لیست سهلة ،وهي يف الوقت نفسه واجب دیني ،وم َ
طلب
وطني ومن هذا املنطلق تأتي أهمية املكتبات لقدرتها عىل املساهمة الفعالة يف بناء وتربية الطفل
ثقافيا ً وعلميا ً واجتماعيا ً وفكريا ً  ،وتأثريها اإليجابي عىل تكوينهم املعريف و املهاري و الوجداني.
ومع أن الدراسات الرتبوية يف الطفولة و أدب األطفال كثرية يف بالدنا فإنها قلما تطرقت إىل
التخصص املكتبي سوا ًء من حيث عالقة الطفل باملكتبة ،أو حتى من حيث واقع املكتبة يف رياض
األطفال وما تحتويه من تجهيزات و أنشطه مقدمة من قبل املعلمة .و قد أكدت بعض الدراسات
عىل القصور يف مكتبات األطفال مثل دراسة الدكتورة سلوى مرتىض عام ( )2008بعنوان :واقع
مكتبات رياض األطفال وآفاق تطويرها،والتي توصلت اىل :إن مكتبة الطفل غري متوافرة بشكل
كاف يف رياض األطفال ،وما هو موجود هو رفوف ملحقة بغرف اإلدارة .وأيضا ً الدراسة التي
أعدها محمد عبدالهادي عام ( ،)2009وتناولت مكتبات ریاض األطفال ودورها يف تنشئة الطفل.
ومن خالل عمل الباحثة يف مجال رياض األطفال الحظت قصورا ً باالهتمام بمكتبات األطفال
يف الروضات عىل الرغم ما ملكتبة الروضة من أهمية ومن وظائف يمكن أن تؤديها يف خدمة
العملية الرتبوية التعليمية و الثقافية يف رياض األطفال .وانطالقا ً من ذلك رغبت الباحثة بالقيام
بالبحث الحايل ،والذي تتحدد مشكلة يف السؤال اآلتي:
ما واقع مكتبة الطفل ببعض روضات مدينة الرياض من وجهة نظر المعلمات؟
أهداف الدراسة:
 -1االطالع عىل املواصفات املتوافرة حاليا ً يف مكتبة الطفل بالروضة.
 -2التعرف عىل التجهيزات و املحتويات املتاحة حاليا ً يف مكتبة الطفل بالروضة.
 -3الكشف عن دور املعلمة يف تفعيل مكتبة الطفل و األنشطة التي تقدمها.
 -4تسليط الضوء عىل األهمية الرتبوية و الثقافية ملكتبة الطفل يف الروضة.
 -5تقديم مقرتحات تساعد عىل تطوير مكتبة الطفل بالروضة.
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أسئلة الدراسة:
 -1ما املواصفات املتاحة حاليا ً يف مكتبة الطفل بالروضة؟
 -2ما التجهيزات واملحتويات املتوافرة حاليا ً يف مكتبة الطفل بالروضة؟
 -3ما األنشطة التي تقدمها املعلمة يف املكتبة؟
 -4ما الوظائف الرتبوية والثقافية ملكتبة الطفل يف الروضة؟
 -5ما دور املعلمة يف تفعيل مكتبة الطفل يف الروضة؟
 -6ما املقرتحات التي يمكن أن تساعد عىل تطوير مكتبة الطفل بالروضة؟

أهمية الدراسة:
األهمية النظرية:
1.تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية نظرية االحتياجات اإلنسانية ملاسلو ،فالحاجة
للمعرفة والفهم تتصدر قمة الهرم.
2.تجديد املعرفة الرتبوية لدى معلمات رياض األطفال حول أهمية مكتبة الطفل.
3.قد تساعد هذه الدراسة األكاديميني والباحثني يف مكتبة الطفل.
 4.إثراء املكتبة العربية بالبحوث الرتبوية.

األهمية التطبيقية:
 1.تبني هذه الدراسة األهمية الكبرية ملكتبة الطفل ودورها الكبري يف إكسابه العديد من
املهارات واملعارف.
2.تساعد هذه الدراسة يف التعرف عىل مدى اهتمام معلمات رياض األطفال بمكتبة الطفل.
3.االستفادة من نتائج هذه الدراسة يف القاء الضوء عىل واقع مكتبة الطفل بالروضة من
وجهة نظر املعلمات سواء من ناحية التجهيزات أو املحتوى واألنشطة.
4.كون هذه الدراسة تساعد يف تقديم معلومات عملية عن أهمية مكتبه الطفل.
مصطلحات الدراسة:
 مكتبة الطفل (تعريف اصطالحي)  :عرفتها الدكتورة سلوى مرتىض ( ،2008ص )23أنها«مكتبة توجد يف مرحلة الرياض لألطفال اللذين ترتاوح أعمارهم بني سن الثالثة والسادسة من
العمر ،وتقتني يف جلها قصصا ً مصورة ،وأفالما ً تربوية ،وألعابا ً تركيبية ،وغريها بما يتناسب مع
هذه املرحلة».
 مكتبة الطفل في الروضة (تعريف إجرائي)  :هي إحدى الوسائط الرتبوية  ،التعليميةوالثقافية و الرتفيهية .التي تقدم املعلومات للطفل عن طريق مصادر مختلفة تناسب عمره.
وكذلك تقوم عىل دعم املنهج الرتبوي القائم بالروضة ،وذلك بتوفري مواد ووسائل مختلفة كالكتب
باختالف أنواعها ،واملواد السمعية والبرصية كاملرسحيات واألفالم الكرتونية املوجهة ،و األلعاب
التعليمية والرتفيهية باإلضافة إىل التقنيات الحديثة من حاسب آيل و سبورة الذكية وانرتنت ،و
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التي تساهم يف تحقيق األهداف الرتبوية ملرحلة رياض األطفال.
حدود الدراسة:
 الحدود الموضوعية :تقترص عىل وصف واقع مكتبة الطفل ببعض الروضات من حيث:املواصفات،التجهيزات ،املحتوى ،األنشطة ،تخصيص مكان بالروضة ،دور املعلمة ،الوظائف
الرتبوية والثقافية للمكتبة.
 الحدود الزمانية :الفصل الدرايس األول لعـام 1438/1437هـ. الحدود المكانية :اقترصت عىل عينة من معلمات رياض األطفال الحكومية واألهلية يفمدينة الرياض – اململكة العربية السعودية.
 منهجية الدراسة وادواتها: منهج الدراسة :انطالقا ً من أهداف الدراسة واملعلومات املراد الوصول إليها تم تطبيقاملنهج الوصفي املسحي.
 مجتمع و عينة الدراسة :مجتمع البحث يتكون من معلمات رياض األطفال يف مدينةالرياض .أما عينة البحث فهي عينة عشوائية تكونت من ( )70معلمة رياض أطفال من
مؤسسات رياض األطفال الحكومية والخاصة.
 أداة الدراسة :لتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد استبانة مغلقه مفتوحه لقياس واقعمكتبة الطفل بالروضة ودور املعلمة يف تفعيلها ،وهو من إعداد الباحثة .وتتكون االستبانة من
جزأين وهي كالتايل:
 -1الجزء األول :البيانات األولية :تتعلق باملتغريات املستقلة ،والتي تتضمن املتغريات
ذات العالقة بالبيانات الوظيفية لعينة الدراسة ،وتشتمل عىل (اسم املعلمة*اختياري ،اسم
الروضة*اختياري ،نوع الروضة *مطلوب).
 -2الجزء الثاني :محاور االستبانة :تشمل االستبانة عدة فقرات ملعرفة واقع مكتبة الطفل
ببعض روضات مدينة الرياض ودور املعلمة يف تفعيلها مصنفة تحت خمسة محاور وهي عىل
النحو اآلتي:
المحور األول :املواصفات املتوافرة حاليا ً يف مكتبة الطفل بالروضة ،احتوى عىل ()10
عبارات.
المحور الثاني :التجهيزات واملحتويات املتاحة حاليا ً يف مكتبة الطفل بالروضة ،احتوى عىل
( )10عبارات.
المحور الثالث :األنشطة التي تقدمها املعلمة يف املكتبة ،احتوى عىل ( )6عبارات.
المحور الرابع :الوظائف الرتبوية والثقافية ملكتبة الطفل يف الروضة ،احتوى عىل ()5
عبارات.
المحور الخامس :دور املعلمة يف تفعيل املكتبة ،احتوى عىل ( )4عبارات.
و تم تحديد مقياس ليكرت ( )Likert Scaleالثالثي املتدرج كمقياس لعبارات االستبانة يف
محورها الخمسة ،كما يتضح من الجدول رقم (.)1
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جدول رقم ()1
مقياس التقدير الثالثي لعبارات محاور أداة الدراسة
املحاور

مقياس ليكرت الثالثي

الدرجات

3

2

1

التقدير

موافق

محايد

غري
موافق

الصدق الظاهري لألداة:
تم عرض االستبانة عىل مجموعة من املحكمني الخرباء من أعضاء هيئة التدريس بكليات
الرشق العربي للدراسات العليا ،وبنا ًء عىل آراء املحكمني ومقرتحاتهم باستبعاد العبارات غري
املناسبة أو تعديلها ،تم إجراء التعديالت الالزمة ،لتخرج االستبانة بصورتها النهائية.

االتساق الداخلي ألداة الدراسة:
بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة قامت الباحثة بتطبيقها ميدانياً ،وعىل بيانات
العينة ،وقامت الباحثة بالتحقق من صدق املقياس عن طريق حساب معامل ارتباط بريسون
من جانبني هما:
 -1معامل االرتباط بني العبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه وبني العبارة
والدرجة الكلية لالستبانة ،وقد أظهرت النتائج أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع
محورها موجبة ودالة إحصائيا ً عند مستوي الداللة ( )0.01فأقل مما يدل عىل صدق اتساقها
مع محاورها.
 -2معامل االرتباط بني كل محور من محاور االستبانة وإجمايل االستبانة ،وقد أظهرت
النتائج أن قيم معامل ارتباط كل محور من املحاور مع االستبانة موجب ودال إحصائيا ً عند
مستوي الداللة ( )0.01فأقل مما يدل عىل صدق اتساقها مع االستبانة.
 ثبات اداة الدراسة:و لقياس مدى ثبات أداة البحث (االستبانة) ،قامت الباحثة بحساب ثبات أداة الدراسة عن
طريق (معادلة ألفا كرونباخ) () ، )Cronbach’s Alpha(αكما يتضح من الجدول التايل:
جدول رقم ()2
معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة

محاور املقياس
املواصفات املتوافرة حاليا ً يف مكتبة
الطفل بالروضة
ً
التجهيزات واملحتويات املتاحة حاليا يف
مكتبة الطفل بالروضة
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10

0.813

10
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األنشطة التي تقدمها املعلمة يف املكتبة

6

0.919

الوظائف الرتبوية والثقافية للمكتبة

5

0.825

دورك كمعلمة بتفعيل املكتبة

4

0.766

الثبات العام

35

0.941

يتضح من الجدول رقم ( )2أن :معامالت الثبات ملحاور الدراسة تراوحت بني (– 0.77
 .)0.92وأن معامل الثبات العام عال حيث بلغ ( ،)0.94وهذا يدل عىل أن االستبانة تتمتع بدرجة
عالية من الثبات يمكن االعتماد عليها يف التطبيق امليداني للدراسة.
تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها:
وفيما ييل النتائج التفصيلية لواقع مكتبة الطفل ببعض روضات مدينة الرياض من وجهة
نظر املعلمات:
 تحليل بيانات السؤال األول ومناقشتها وتفسيرها:نص السؤال األول عىل اآلتي :ما املواصفات املتوافرة حاليا ً يف مكتبة الطفل بالروضة ؟
للتعرف عىل املواصفات املتوافرة حاليا ً يف مكتبة الطفل بالروضة تم حساب التكرارات
والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتب لكل عبارة من عبارات هذا
البعد ،وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التايل:
جدول رقم ()3
إجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات محور املواصفات املتوافرة حالي ًا يف مكتبة الطفل بالروضة مرتبة تنازلي ًا
حسب متوسطات املوافقة
التكرار
رقم
العبارة

العبارة

8

يتوفر يف املكتبة عنرصا االمن
والسالمة

7

توجد يف املكتبة تهوية
وإضاءة جيدة

3

توجد املكتبة بمكان
هادئ بعيد عن
الضوضاء

4

تم تصميم املكتبة بشكل
جذاب للطفل
تكتفي الروضة بركن
املكتبة يف كل فصل

6

ديكور وطالء املكتبة ذو
ألوان زاهيه وجذابه

2

درجة املوافقة

النسبة

موافق

محايد

غري
موافق

ك

48

13

9

٪
ك

68.6
47

18.6
8

12.9
15

٪

67.1

11.4

21.4

ك

43

11

16

٪

61.4

15.7

22.9

ك

40

15

15

٪
ك
٪
ك
٪

57.1
41
58.6
37
52.9

21.4
10
14.3
16
22.9

21.4
19
27.1
17
24.4
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املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الرتتيب

2.56

0.715

1

2.46

0.829

2

2.39

0.839

3

2.36

0.817

4

2.31

0.877

5

2.29

0.837
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1

تتوافر يف الروضة غرفة
مكتبة خاصه بالطفل

10

توفر الروضة ميزانيه
خاصه للمكتبة

5
9

ك
٪
ك
٪
ك
٪
ك

تتناسب مساحة املكتبة
مع عدد األطفال
تُخصص للمكتبة أمينة
مكتبة خاصه غري
٪
املعلمة
املتوسط العام

36
51.4
30
42.9
28
40.0
26

4
5.7
15
21.4
17
24.3
15

30
42.9
25
35.7
25
35.7
29

37.1

21.4

41.4
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2.09

0.974

7

2.07

0.890

8

2.04

0.875

9

1.96

0.892

10

2.25

0.523

يتضح من الجدول رقم ( )3أن :مفردات عينة الدراسة حياديات حول املواصفات املتوافرة
حاليا َ يف مكتبة الطفل بالروضة بمتوسط ( 2.25من  ،)3وهو متوسط يقع يف الفئة الثانية من
فئات املقياس الثالثي (من  1.67إىل  ،)2.33وهي الفئة التي تشري إىل خيار «محايد» حول أداة
الدراسة.
ومن خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن :هناك تفاوتا ً يف موافقة مفردات عينة الدراسة
عىل املواصفات املتوافرة حالياً ،حيث تراوحت متوسطات موافقتهن ما بني ( 1.96إىل ،)2.56
وهي متوسطات تقع يف الفئتني الثانية والثالثة من فئات املقياس الثالثي واللتان تشريان إىل
( محايد  /موافق) عىل التوايل بالنسبة ألداة الدراسة؛ مما يوضح التباين يف موافقة مفردات
عينة الدراسة عىل املواصفات املتوافرة حالياً ،حيث يتضح من النتائج أن :مفردات عينة الدراسة
موافقات عىل أربعة مواصفات متوافرة حاليا ً تتمثل يف :العبارات رقم ( ،)4 ،3 ،7 ،8والتي تم
ترتيبها تنازليا ً حسب موافقة مفردات عينة الدراسة عليها كالتايل:
1.1جاءت العبارة رقم ( ،)8وهي « :يتوافر يف املكتبة عنرصا األمن والسالمة « باملرتبة األوىل
من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط ( 2.56من .)3
2.2جاءت العبارة رقم ( ،)7وهي « :توجد يف املكتبة تهوية وإضاءة جيدة « باملرتبة الثانية
من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط ( 2.46من .)3
3.3جاءت العبارة رقم ( ،)3وهي « :توجد املكتبة بمكان هادئ بعيد عن الضوضاء « باملرتبة
الثالثة من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط ( 2.39من .)3
4.4جاءت العبارة رقم ( ،)4وهي « :تم تصميم املكتبة بشكل جذاب للطفل « باملرتبة الرابعة
من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط ( 2.36من .)3
كما يتضح من النتائج أن مفردات عينة الدراسة حياديات حول ستة من املواصفات املتوافرة
حاليا ً تتمثل يف العبارات رقم ( ،)9 ،5 ،10 ،1 ،6 ،2والتي تم ترتيبها تنازليا ً حسب حيادية مفردات
عينة الدراسة حولها كالتايل:
1.1جاءت العبارة رقم ( ،)2وهي « :تكتفي الروضة بركن املكتبة يف كل فصل « باملرتبة
األوىل من حيث حيادية مفردات عينة الدراسة حولها بمتوسط ( 2.31من .)3
2.2جاءت العبارة رقم ( ،)6وهي « :ديكور وطالء املكتبة ذو ألوان زاهيه وجذابه» باملرتبة
الثانية من حيث حيادية مفردات عينة الدراسة حولها بمتوسط ( 2.29من .)3
3.3جاءت العبارة رقم ( ،)1وهي « :تتوافر يف الروضة غرفة مكتبة خاصة بالطفل» باملرتبة
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الثالثة من حيث حيادية مفردات عينة الدراسة حولها بمتوسط ( 2.09من .)3
4.4جاءت العبارة رقم ( ،)10وهي « :توافر الروضة ميزانيه خاصة للمكتبة» باملرتبة
الرابعة من حيث حيادية مفردات عينة الدراسة حولها بمتوسط ( 2.07من .)3
5.5جاءت العبارة رقم ( ،)5وهي « :تتناسب مساحة املكتبة مع عدد األطفال» باملرتبة
الخامسة من حيث حيادية مفردات عينة الدراسة حولها بمتوسط ( 2.04من .)3
6.6جاءت العبارة رقم ( ،)9وهي« :تُخصص للمكتبة أمينة مكتبة خاصة غري املعلمة»
باملرتبة السادسة من حيث حيادية مفردات عينة الدراسة حولها بمتوسط ( 1.96من
.)3
وتفرس الباحثة النتيجة بأن :هناك اهتماما ً ملحوظا ً من قبل الروضات بتوفريعنرص
األمن والسالمة يف املكتبة ،كما حرصت عىل التهوية واملكان الهادئ باالضافة لتصميم املكتبة
بشكل جذاب للطفل ،وهذا يساعد األطفال عىل الشعور بالراحة واالنجذاب للمكتبة ،وبالتايل
يجعلهم يطلعون عىل أكرب قدر من محتويات املكتبة ولفرته أطول ،وهي تتفق مع دراسة
( ،)Borawski,2009باإلضافة إىل أن غالبيه الروضات ال توفر ميزانيات خاصه للمكتبة ،وتكتفي
بركن املكتبة يف كل فصل مما يجعلها غري كافيه لعدد األطفال وليس لها أمينة مكتبة مخصصه،
وهي بذلك تتشابه يف نتائجها مع دراسة (مرتىض )2008،و دراسة(محمد.)2013،
 تحليل بيانات السؤال الثاني ومناقشتها وتفسيرها:نص السؤال الثاني عىل اآلتي :ما التجهيزات واملحتويات املتاحة حاليا ً يف مكتبة الطفل
بالروضة ؟
للتعرف عىل التجهيزات واملحتويات املتاحة حاليا ً يف مكتبة الطفل بالروضة تم حساب
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتب لكل عبارة من
عبارات هذا البعد ،وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التايل:
جدول رقم ()4
إجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات محور التجهيزات واحملتويات املتاحة حالي ًا يف مكتبة الطفل بالروضة
مرتبة تنازلي ًا حسب متوسطات املوافقة
رقم
العبارة

العبارة

درجة املوافقة

التكرار

غري
موافق

النسبة

موافق

محايد

ك

63

4

3

٪

90.0

5.7

4.3

ك

54

5

11

٪

77.1

7.1

15.7

ك

44

15

11

62.9

21.4

15.7

47
67.1

9
12.9

14
20.0

14

توجد باملكتبة مواد مطبوعة
(كتب -قصص) خاصة بالطفل

11

أثاث املكتبة مناسب
لألطفال من حيث الحجم
واالرتفاع واملتانة

12

تتوافر باملكتبة أرفف
كتب -حوامل صحف

٪

13

يتوافر باملكتبة كرايس
وطاوالت

ك
٪
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املتوسط
الحسابي

2.86

2.61

االنحراف
املعياري

0.460

0.748

الرتتيب

1

2

2.47

0.756

3

2.47

0.812
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17

تحتوي املكتبة عىل العديد
من مصادر املعرفة
(مجالت علمية-قصص-
أفالم كارتون) مناسبة
لألطفال

16

تتوافر مواد سمعية
وبرصيه(صور-كرات
أرضيه -تسجيالت
صوتيه) خاصة بالطفل

15

توجد باملكتبة نرشات-
دوريات خاصة بالطفل

18

يوجد يف املكتبة جهاز
حاسب ايل

19

يوجد يف املكتبة سبورة
ذكيه

20

يتوافر إنرتنت يف املكتبة

ك

36

20

14

٪

51.4

28.6

20.0

ك

37

15

18

٪

52.9

21.4

25.7

ك

31

15

24

٪

44.3

21.4

34.3

ك

22

7

41

٪

31.4

10.0

28.6

ك

20

6

44

٪

28.6

10.0

58.6

ك

18

7

45

٪

25.7

10.0

64.3

املتوسط العام

2.31

0.790

5

2.27

0.850

6

2.10

0.887

7

1.93

0.916

8

1.66

0.899

9

1.61

0.873

10

2.21

0.553

يتضح من الجدول رقم ( )4أن :مفردات عينة الدراسة حياديات حول التجهيزات واملحتويات
املتاحة حاليا ً يف مكتبة الطفل بالروضة بمتوسط ( 2.21من  ،)3وهو متوسط يقع يف الفئة
الثانية من فئات املقياس الثالثي (من  1.67إىل  ،)2.33وهي الفئة التي تشري إىل خيار «محايد»
حول أداة الدراسة.
ومن خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن :هناك تفاوتا ً يف موافقة مفردات عينة الدراسة
عىل التجهيزات واملحتويات املتاحة حاليا ً  ،حيث تراوحت متوسطات موافقتهن مما بني (1.61
إىل  ،)2.86وهي متوسطات ترتاوح ما بني الفئتني األوىل والثالثة من فئات املقياس الثالثي،
واللتان تشريان إىل ( غري موافق  /موافق) عىل التوايل بالنسبة ألداة الدراسة؛ مما يوضح التباين
يف موافقة مفردات عينة الدراسة عىل التجهيزات واملحتويات املتاحة حاليا ً  ،حيث يتضح من
النتائج أن :مفردات عينة الدراسة موافقات عىل أربعة من التجهيزات واملحتويات املتاحة حاليا ً
تتمثل يف :العبارات رقم ( ،)13 ،12 ،11 ،14والتي تم ترتيبها تنازليا ً حسب موافقة مفردات عينة
الدراسة عليها كالتايل:
1.1جاءت العبارة رقم ( ،)14وهي « :توجد باملكتبة مواد مطبوعة (كتب -قصص) خاصة
بالطفل» باملرتبة األوىل من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط (2.86
من .)3
2.2جاءت العبارة رقم ( ،)11وهي « :أثاث املكتبة مناسب لألطفال من حيث الحجم
واالرتفاع واملتانة « باملرتبة الثانية من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها
بمتوسط ( 2.61من .)3
3.3جاءت العبارة رقم ( ،)12وهي « :تتوافر باملكتبة أرفف كتب -حوامل صحف « باملرتبة
الثالثة من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط ( 2.47من .)3
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4.4جاءت العبارة رقم ( ،)13وهي « :يتوافر باملكتبة كرايس و طاوالت « باملرتبة الرابعة من
حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط ( 2.47من .)3
كما يتضح من النتائج أن مفردات عينة الدراسة حياديات حول أربعة من التجهيزات
واملحتويات املتاحة حاليا ً تتمثل يف العبارات رقم ( ،)18 ،15 ،16 ،17والتي تم ترتيبها تنازليا ً
حسب حيادية مفردات عينة الدراسة حولها كالتايل:
1.1جاءت العبارة رقم ( ،)17وهي « :تحتوي املكتبة عىل العديد من مصادر املعرفة (مجالت
علمية -قصص -أفالم كارتون) مناسبة لألطفال» باملرتبة األوىل من حيث حيادية
مفردات عينة الدراسة حولها بمتوسط ( 2.31من .)3
2.2جاءت العبارة رقم ( ،)16وهي « :تتوافر مواد سمعية وبرصيه(صور -كرات أرضيه
تسجيالت صوتيه) خاصة بالطفل « باملرتبة الثانية من حيث حيادية مفردات عينةالدراسة حولها بمتوسط ( 2.24من .)3
3.3جاءت العبارة رقم ( ،)15وهي « :توجد باملكتبة نرشات-دوريات خاصة بالطفل «
باملرتبة الثالثة من حيث حيادية مفردات عينة الدراسة حولها بمتوسط ( 2.10من .)3
4.4جاءت العبارة رقم ( ،)18وهي « :يوجد يف املكتبة جهاز حاسب آيل « باملرتبة الرابعة من
حيث حيادية مفردات عينة الدراسة حولها بمتوسط ( 1.73من .)3
يف حني يتضح من النتائج أن :مفردات عينة الدراسة غري موافقات عىل اثنني من التجهيزات
واملحتويات املتاحة حاليا ً تتمثالن يف :العبارتني رقم ( ،)20 ،19واللتني تم ترتيبهما تنازليا ً حسب
عدم موافقة مفردات عينة الدراسة عليهما كالتايل:
1.1جاءت العبارة رقم ( ،)19وهي « :يوجد يف املكتبة سبورة ذكيه « باملرتبة األوىل من حيث
عدم موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط ( 1.66من .)3
2.2جاءت العبارة رقم ( ،)20وهي « :يتوافر إنرتنت يف املكتبة « باملرتبة الثانية من حيث
عدم موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط ( 1.61من .)3
وتفرس الباحثة النتيجة بأن :املطبوعات بشكلها القديم واملستحدث من كتب تعليمية
وقصص دينية وترفيهية تعد من أهم تجهيزات محتوى مكتبات الطفل ،وهي بذلك تتفق
مع دراسة ( .)Bailey,2009كما أن هناك قصورا ً يف توافر التقنيات الحديثة يف مكتبة الطفل
بالروضة ،والتي بذلك تتفق مع دراسة (بوزنيف)2001،و(املخاليف واملالكي ،)2009،فيجب
االهتمام بالتقنيات الحديثة بشكل أكرب ومواكبة كل جديد يف التكنلوجيا وتزويد املعلمة بها،
والذي من شأنه خدمة تعليم الطفل  ،وتوسيع مداركهم وإكسابهم الخربة واملهارة ،كما تسهم يف
القضاء عىل خوف األطفال من التكنولوجيا مما يحفزهم إىل استخدامها يف حياتهم.
 تحليل بيانات السؤال الثالث ومناقشتها وتفسيرها:نص السؤال الثالث عىل اآلتي :ما األنشطة التي تقدمها املعلمة يف املكتبة ؟
للتعرف عىل األنشطة التي تقدمها املعلمة يف املكتبة تم حساب التكرارات والنسب املئوية
واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتب لكل عبارة من عبارات هذا البعد ،وجاءت
النتائج كما يوضحها الجدول التايل:
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جدول رقم ()5
إجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات محور األنشطة التي تقدمها املعلمة يف املكتبة مرتبة تنازلي ًا حسب
متوسطات املوافقة
رقم
العبارة

العبارة

21

تقدم املعلمة أنشطة تدعم
مهارة االستعداد للقراءة

22

تقدم املعلمة أنشطة تدعم
مهارة الحديث

24

تقام أنشطة مختلفة يف
املكتبة كرواية القصة
وصناعة الدمى باإلضافة
ألنشطة فردية وجماعية

23

تقدم املعلمة أنشطه تدعم

التكرار
النسبة

25

26

إجراء زيارات ورحالت
للمهرجانات أو محطات
إطفاء الحريق أو مكتب
الربيد

موافق

محايد

غري
موافق

ك

33

17

20

٪

47.1

24.3

28.6

ك

32

17

21

٪

45.7

24.3

30.0

ك

32

13

25

٪

45.7

18.6

35.7

ك

26

18

26

37.1

25.7

37.1

ك

27

15

28

٪

38.6

21.4

40.0

التمييز السمعي والبرصي ٪
متاح يف املكتبة ألعاب
تربوية ومسابقات
وعروض مرسحيه

درجة املوافقة

ك

٪

12

28

17.1

40.0

املتوسط العام

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

2.19

0.856

1

2.16

0.862

2

الرتتيب

2.10

0.903

3

2.00

0.868

4

1.99

0.893

5

30

42.9

1.97

0.916

2.07

0.745

6

يتضح من الجدول رقم ( )5أن :مفردات عينة الدراسة حياديات حول األنشطة التي تقدمها
املعلمة يف املكتبة بمتوسط ( 2.07من  ،)3وهو متوسط يقع يف الفئة الثانية من فئات املقياس
الثالثي (من  1.67إىل  ،)2.33وهي الفئة التي تشري إىل خيار «محايد» حول أداة الدراسة.
ومن خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن هناك تجانسا ً يف موافقة مفردات عينة الدراسة
عىل األنشطة التي تقدمها املعلمة يف املكتبة ،حيث تراوحت متوسطات موافقتهن ما بني (1.97
إىل  ،)2.19وهي متوسطات تقع يف الفئة الثانية من فئات املقياس الثالثي ،والتي تشري إىل
(محايد) حول أداة الدراسة؛ مما يوضح التجانس يف موافقة مفردات عينة الدراسة عىل األنشطة
التي تقدمها املعلمة يف املكتبة ؛ حيث يتضح من النتائج أن :مفردات عينة الدراسة حياديات حول
جميع األنشطة التي تقدمها املعلمة يف املكتبة :تتمثل يف العبارات رقم (،25 ،23 ،24 ،22 ،21
 ،)26والتي تم ترتيبها تنازليا ً حسب حيادية مفردات عينة الدراسة حولها كالتايل:
1.1جاءت العبارة رقم ( ،)21وهي « :تقدم املعلمة أنشطة تدعم مهارة االستعداد للقراءة»
باملرتبة األوىل من حيث حيادية مفردات عينة الدراسة حولها بمتوسط ( 2.19من .)3
2.2جاءت العبارة رقم ( ،)22وهي « :تقدم املعلمة أنشطة تدعم مهارة الحديث» باملرتبة
الثانية من حيث حيادية مفردات عينة الدراسة حولها بمتوسط ( 2.16من .)3
3.3جاءت العبارة رقم ( ،)24وهي « :تقام أنشطة مختلفة يف املكتبة كرواية القصة
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وصناعة الدمى باإلضافة ألنشطة فردية وجماعية « باملرتبة الثالثة من حيث حيادية
مفردات عينة الدراسة حولها بمتوسط ( 2.10من .)3
4.4جاءت العبارة رقم ( ،)23وهي « :تقدم املعلمة أنشطه تدعم التمييز السمعي والبرصي»
باملرتبة الرابعة من حيث حيادية مفردات عينة الدراسة حولها بمتوسط ( 2.00من .)3
5.5جاءت العبارة رقم ( ،)25وهي « :متاح يف املكتبة ألعاب تربوية و مسابقات و عروض
مرسحيه « باملرتبة الخامسة من حيث حيادية مفردات عينة الدراسة حولها بمتوسط
( 1.99من .)3
6.6جاءت العبارة رقم ( ،)26وهي « :إجراء زيارات ورحالت للمهرجانات أو محطات إطفاء
الحريق أو مكتب الربيد» باملرتبة السادسة من حيث حيادية مفردات عينة الدراسة
حولها بمتوسط ( 1.97من .)3
وتفرس الباحثة النتيجة بأن :حرص املعلمة عىل تقديم أنشطه تدعم مهارة االستعداد
للقراءة ،ومهارة الحديث ،باإلضافة لألنشطة املختلفة تبني مدى إدراكها ألهمية أنشطة املكتبة
يف املساعدة عىل القراءة ،ألن تنمية حس القراءة لدى األطفال يزيد من االطالع والتعلم ،والنتيجة
تتفق بذلك مع دراسة ( .)Borawski,2009وأن القصور يف إتاحة األلعاب الرتبوية واملسابقات
آفاق جديدة
والقيام بالرحالت يؤثر يف مدى إقبال الطفل عىل املكتبة ،ألن لها أهمية كبرية يف فتح ٍ
للطفل ،وتغطي مجاال ً واسعا ً من املعرفة خاصة بالنسبة للنوع الذي قد ال يجد الطفل فرصه
لتنمية يف بيته أو من خالل ذاته .فلذلك البد للمعلمة التنويع والتجديد يف األنشطة ،وهذه النتيجة
تتفق بذلك مع دراسة(مرتىض.)2008،
 تحليل بيانات السؤال الرابع ومناقشتها وتفسيرها:نص السؤال الرابع عىل اآلتي :ما الوظائف الرتبوية والثقافية ملكتبة الطفل يف الروضة؟
للتعرف عىل الوظائف الرتبوية والثقافية ملكتبة الطفل يف الروضة تم حساب التكرارات
والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتب لكل عبارة من عبارات هذا
البعد ،وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التايل:
جدول رقم ()6
إجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات محور الوظائف التربوية والثقافية ملكتبة الطفل يف الروضة مرتبة تنازلي ًا
حسب متوسطات املوافقة
رقم
العبارة

التكرار
العبارة

28

تعد املكتبة وسیلة لتنمية
املهارات اللغوية ومهارة
االستعداد للقراءة

29

تتیح املكتبة الفرصة
أمام األطفال لإلجابة عن
األسئلة واالستفسارات
املتنوعة

31

تدعم املكتبة نشاط
الطفل وتفاعله
االجتماعي

درجة املوافقة

النسبة

موافق

محايد

غري
موافق

ك

63

6

1

٪

90.9

8.6

1.4

ك

59

7

4

٪

84.3

10.0

5.7

ك

58

6

6

٪

82.9

8.6

8.6
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املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الرتتيب

2.89

0.363

1

2.79

2.74

0.535

0.606

2
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30

تنمي املكتبة حب
االستكشاف ،واإلبداع
واالبتكار لدى األطفال

27

تهيئة املناخ املناسب
للطفل من أجل اكتساب
خربات من واقع البيئة
التي يعيش فيها

ك

56

6

8

٪

80.0

8.6

11.4

ك

53

10

7

٪

75.7

14.3

10.0

املتوسط العام

2.69

2.66

2.75
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0.671

0.657

4

5

0.443

يتضح من الجدول رقم ( )6أن :مفردات عينة الدراسة موافقات عىل الوظائف الرتبوية
والثقافية ملكتبة الطفل يف الروضة بمتوسط ( 2.75من  ،)3وهو متوسط يقع يف الفئة الثالثة
من فئات املقياس الثالثي (من  2.34إىل  ،)3وهي الفئة التي تشري إىل خيار «موافق» عىل أداة
الدراسة.
ومن خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن هناك تجانسا ً يف موافقة مفردات عينة الدراسة
عىل الوظائف الرتبوية والثقافية ملكتبة الطفل يف الروضة ،حيث تراوحت متوسطات موافقتهن
ما بني ( 2.66إىل  ،)2.89وهي متوسطات تقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي ،والتي
تشري إىل (موافق) عىل أداة الدراسة؛ مما يوضح التجانس يف موافقة مفردات عينة الدراسة عىل
الوظائف الرتبوية والثقافية ملكتبة الطفل يف الروضة؛ حيث يتضح من النتائج أن مفردات عينة
الدراسة موافقات عىل جميع الوظائف الرتبوية والثقافية ملكتبة الطفل يف الروضة  :تتمثل يف
العبارات رقم ( ،)27 ،30 ،31 ،29 ،28والتي تم ترتيبها تنازليا ً حسب موافقة مفردات عينة
الدراسة عليها كالتايل:
1.1جاءت العبارة رقم ( ،)28وهي « :تعد املكتبة وسیلة لتنمية املهارات اللغوية ومهارة
االستعداد للقراءة « باملرتبة األوىل من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها
بمتوسط ( 2.89من .)3
2.2جاءت العبارة رقم ( ،)29وهي « :تتیح املكتبة الفرصة أمام األطفال لإلجابة عن األسئلة
واالستفسارات املتنوعة « باملرتبة الثانية من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها
بمتوسط ( 2.79من .)3
3.3جاءت العبارة رقم ( ،)31وهي « :تدعم املكتبة نشاط الطفل وتفاعله االجتماعي»
باملرتبة الثالثة من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط ( 2.74من .)3
4.4جاءت العبارة رقم ( ،)30وهي « :تنمي املكتبة حب االستكشاف ،واإلبداع واالبتكار
لدى االطفال « باملرتبة الرابعة من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط
( 2.69من .)3
5.5جاءت العبارة رقم ( ،)27وهي « :تهيئة املناخ املناسب للطفل من أجل اكتساب خربات
من واقع البيئة التي يعيش فيها « باملرتبة الخامسة من حيث موافقة مفردات عينة
الدراسة عليها بمتوسط ( 2.66من .)3
وتفرس الباحثة النتيجة بأن :الوظائف الرتبوية والثقافية التي توفرها مكتبة الطفل تساعده
عىل إتقان اللغة ،وتنمي لديه مهارة القراءة .وهي تتفق مع دراسة ( .)Bailey,2009ومن هنا
نتبني إدراك املعلمات ألهمية املكتبة يف حياة الطفل وأهمية دورها يف طرائق التعلم الحديثة التي
تركز عىل فعالية وإيجابية الطفل املتعلم.
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 تحليل بيانات السؤال الخامس ومناقشتها وتفسيرها:نص السؤال الخامس عىل اآلتي :ما دور املعلمة يف تفعيل مكتبة الطفل يف الروضة؟
للتعرف عىل دور املعلمة يف تفعيل مكتبة الطفل يف الروضة تم حساب التكرارات والنسب
املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتب لكل عبارة من عبارات هذا البعد،
وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التايل:
جدول رقم ()7
رقم
العبارة

العبارة

التكرار
النسبة

32

تحرصني عىل الربط بني ك
املنهج املدريس واملصادر
املتوافرة يف املكتبة
٪

33

تحرصني عىل إثراء معلومات
األطفال وتزويدهم باملهارات
املكتبية بطريقة نظرية
٪
وعملية

34

تمكنني الطفل من االستقالل ك
والحصول عىل املعلومات
بنفسه
٪

ك

تمكنني الطفل من االستفادة ك
35
القصوى من مصادر املكتبة
٪
املتوسط العام

درجة املوافقة
موافق
59

غري
موافق

محايد
10

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الرتتيب

1
2.83

84.3

14.3

1.4

47

15

8

67.1

21.4

11.4

42

22

6

60.0

31.4

8.6

45

14

11

64.3

20.0

15.1

0.416

1

2.56

0.694

2

2.51

0.654

3

2.49

0.756

4

2.60

0.493

إجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات محور دور المعلمة في تفعيل المكتبة مرتبة
تنازلي ًا حسب متوسطات الموافقة
يتضح من الجدول رقم ( )7أن :مفردات عينة الدراسة موافقات عىل أن هناك دورا ً للمعلمة
يف تفعيل مكتبة الطفل يف الروضة بمتوسط ( 2.60من  ،)3وهو متوسط يقع يف الفئة الثالثة
من فئات املقياس الثالثي (من  2.34إىل  ،)3وهي الفئة التي تشري إىل خيار «موافق» عىل أداة
الدراسة.
ومن خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن هناك تجانسا ً يف موافقة مفردات عينة الدراسة
عىل دور املعلمة يف تفعيل مكتبة الطفل يف الروضة ،حيث تراوحت متوسطات موافقتهن ما بني
( 2.49إىل  ،)2.83وهي متوسطات تقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي ،والتي تشري
إىل (موافق) عىل أداة الدراسة؛ مما يوضح التجانس يف موافقة مفردات عينة الدراسة عىل دور
املعلمة يف تفعيل املكتبة؛ حيث يتضح من النتائج أن :مفردات عينة الدراسة موافقات عىل جميع
أدوار املعلمة يف تفعيل مكتبة الطفل يف الروضة :تتمثل يف العبارات رقم ( ،)35 ،34 ،33 ،32والتي
تم ترتيبها تنازليا ً حسب موافقة مفردات عينة الدراسة عليها كالتايل:
1.1جاءت العبارة رقم ( ،)32وهي « :تحرصني عىل الربط بني املنهج املدريس واملصادر
املتوافرة يف املكتبة « باملرتبة األوىل من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها
بمتوسط ( 2.83من .)3
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2.2جاءت العبارة رقم ( ،)33وهي « :تحرصني عىل إثراء معلومات األطفال وتزويدهم
باملهارات املكتبية بطريقة نظرية وعملية « باملرتبة الثانية من حيث موافقة مفردات
عينة الدراسة عليها بمتوسط ( 2.56من .)3
3.3جاءت العبارة رقم ( ،)34وهي « :تمكنني الطفل من االستقالل والحصول عىل املعلومات
بنفسة « باملرتبة الثالثة من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط (2.51
من .)3
4.4جاءت العبارة رقم ( ،)35وهي « :تمكنني الطفل من االستفادة القصوى من مصادر
املكتبة « باملرتبة الرابعة من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط (2.49
من .)3
وتفرس الباحثة النتيجة بأن :املعلمة لها تأثري يف تفعيل املكتبة من خالل انتقاء الكتب
والقصص التي تناسب عمر الطفل وميوله ودرجة تعلمه ،وأن األنشطة والربامج التي
تطبقها املعلمة مع األطفال تساهم يف إكسابهم مهارات االستعداد للقراءة وبالتايل تساعد
يف زيادة اقبال األطفال عىل املكتبة .وبذلك اتفقت مع دراسة (.)Borawski,2009
 تحليل بيانات السؤال السادس ومناقشتها وتفسيرها:نص السؤال السادس عىل اآلتي :ما املقرتحات التي يمكن أن تساعد عىل تطوير مكتبة
الطفل بالروضة؟
للتعرف عىل املقرتحات التي يمكن أن تساعد عىل تطوير مكتبة الطفل بالروضة تم حساب
التكرارات والنسب املئوية والرتب ،وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التايل:
جدول رقم ()8
إجابات مفردات عينة الدراسة على املقترحات التي ميكن أن تساعد على تطوير مكتبة الطفل بالروضة مرتبة تنازلي ًا
حسب النسبة
التكرار

املقرتحات

النسبة

إدخال الوسائل التعليمية الحديثة واألجهزة الذكية يف توصيل املعلومة للطفل بطرق جديدة وحديثة

9

12.9

االهتمام أكثر بمحاوي وبيئة املكتبة

6

8.6

االهتمام باملكتبة من ناحية األلوان الزاهية واملكان املهيأ البعيد عن الضوضاء وإثرائها باألنشطة مثل
رواية القصص وصنع الدمى واملرسحيات

4

5.7

إلزام إدارات الروضات باالهتمام بمكتبة الطفل وجعل للمكتبة ميزانيه خاصه

8

11.4

إلزام الروضات بوجود مكتبة
لألطفال مستقله تختلف عن ركن املكتبة وإثرائها 5
بالوسائل املتعددة سمعيا ً وبرصيا ً

7.1

أهمية وجود مكتبه خاصه للطفل بالروضة ودخولهم لها بشكل يومي خصوصا ً
وقت اللقاء األخري وتنميه املعلومات اللغوية واملعرفية وإثراء املكتبة بما يتناسب مع 6
تطور املجتمع والبيئة املحيطة به وتشجيعهم عىل البحث عن املعرفة

8.6

تجديد القصص السلوكية ،وتزويدها باألفالم الوثائقية والكارتون
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توفري غرفة مكتبة يف كل روضه ،وتعيني أمينه مكتبة بها وأن يتم تهيئتها بشكل
مناسب ألطفال الروضة من ناحية األثاث املستخدم والكتب وتنوع الوسائل لجذب 10
األطفال وغرس مهارة القراءة يف نفوسهم منذ الصغر
تدريب
عايل ملعلمات األطفال عن مهارات إلقاء القصة وتنفيذها بشكل عميل 2
محسوس

14.3
2.9

مكان واسع تتوافر فيه قصص بجميع األحجام واألشكال

5

7.1

ال يوجد

7

10

املجموع
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يتضح من الجدول رقم ( ،)8أن أهم املقرتحات التي يمكن أن تساعد عىل تطوير مكتبة
الطفل بالروضة والتي تتفق مع دراسة (مرتىض )2008،و(محمد .)2013،وتم ترتيبها من األهم
إىل املهم كالتايل:
1.1توفري غرفة مكتبة يف كل روضه ،وتعيني أمينه مكتبة بها ،وأن يتم تهيئتها بشكل
مناسب ألطفال الروضة من ناحية األثاث املستخدم والكتب وتنوع الوسائل لجذب
األطفال وغرس مهارة القراءة يف نفوسهم منذ الصغر.
2.2إدخال الوسائل التعليمية الحديثة واألجهزة الذكية يف توصيل املعلومة للطفل بطرق
جديدة وحديثة.
3.3إلزام إدارات الروضات باالهتمام بمكتبة الطفل وجعل للمكتبة ميزانيه خاصه.
4.4تجديد القصص السلوكية ،وتزويدها باألفالم الوثائقية والكارتون.
5.5االهتمام أكثر بمحاوي وبيئة املكتبة.
6.6أهمية وجود مكتبة خاصة للطفل بالروضة ودخولهم لها بشكل يومي خصوصا ً وقت
اللقاء االخري وتنميه املعلومات اللغوية واملعرفية وإثراء املكتبة بما يتناسب مع تطور
املجتمع والبيئة املحيطة به وتشجيعهم عىل البحث عن املعرفة.
7.7إلزام الروضات بوجود مكتبة لألطفال مستقلة تختلف عن ركن املكتبة وإثرائها
بالوسائل املتعددة سمعيا ً وبرصياً.
8.8مكان واسع تتوافر فيه قصص بجميع األحجام واألشكال.
9.9االهتمام باملكتبة من ناحية األلوان الزاهية واملكان املهيأ البعيد عن الضوضاء وإثرائها
باألنشطة مثل رواية القصص وصنع الدمى واملرسحيات.
عال ملعلمات األطفال عن مهارات إلقاء القصة ،وتنفيذها بشكل عميل محسوس.
1010تدريب ٍ
توصيات الدراسة:
1.1العمل عىل كل ما يعزز من فعالية املكتبات برياض األطفال باململكة.
2.2التنسيق من قبل وزارة التعليم مع املكتبات ،واملؤسسات التجارية الكربى؛ لعمل
تخفيض لرياض األطفال لزيادة التعلم.
3.3تفعيل دور املعلمة باعتبارها أحد الروافد األساسية لتعليم األطفال.
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4.4تكريم سنوي للمدارس املتميزة يف إثراء مكتبة الطفل واالهتمام بها.
5.5فتح الباب ملساهمة رجال األعمال وأولياء األمور يف إضافة كل ما يرونه مناسبا ً
للمكتبات برياض األطفال.
6.6العمل عىل توفري ميزانية ثابتة لتمويل مكتبة الطفل بالروضة.
7.7القيام باملزيد من الدراسات املستقبلية حول سبل تعزيز فعالية مكتبة الطفل بجميع
مناطق اململكة.
المراجع
ً
أوال :المراجع العربية:
بوزنيف ،مصباح ( .)2001واقع الخدمات املكتبية العامة لألطفال يف مدينة الرياض-دراسة ميدانية .يف سلسله مرشوع
وزارة التعليم العايل لنرش ألف رسالة علمية ( .)36الرياض :جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية( .ص.)18-10
عبد الهادي ،محمد ( .)2009مكتبات ریاض األطفال ودورها يف تنمية ثقافة النشء :دراسة میدانیة إستبیانیة الجزائر
أنموذجا .مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية.337-311 ،)16( ، 1.
عبد الهادي ،محمد ( .)2001املكتبة والطفل .القاهرة :الدار املرصية اللبنانية.
فاخر ،ملى؛ املواضية ،رضا ( .)2012اتجاهات معلمات رياض األطفال باألردن نحو مكتبة الطفل .دراسة واقع .كلية
العلوم الرتبوية ،جامعة الزرقاء .األردن.
محمد ،شيماء ( .)2013واقع تصاميم املكتبات املستخدمة يف ریاض اطفال مدینة بغداد من وجهة نظر املعلمات وسبل
تطويرها .مجلة كلية الرتبية للبنات.45 ،)24( ،1 .
املخاليف ،عبده؛ املالكي ،مجبل ( .)2009مكتبات األطفال يف مدينة صنعاء-دراسة ميدانية .مجلة كلية اآلداب-جامعة
صنعاء.169 ،)32 ( ،1 .
مرتىض ،سلوى ( .)2008واقع مكتبات رياض األطفال وافاق تطويرها دراسة ميدانيه يف رياض أطفال مدينة دمشق.
مجلة جامعة دمشق.16-15 ،)24( ،1 .
همرشي ،عمر؛ عليان ،ربحي ( .)1997املرجع يف علم املكتبات واملعلومات .عمان ،األردن :دار الرشوق( .ص.)30

ثاني ًا :المراجع األجنبية:
Bailey,R (2009). Developing and sustaining birth–kindergarten library collections. Children & libraries. 7,(No.3).17-20.
Borawski, ALSC Children and Technology Committee (2009). Going for games: What libraries, and
kids, can learn about games. children & libraries.7, (No.1) (48-50).
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املقاالت:
دور مسرح األطفال فى تنشئة الطفل العربي :دراسة حتليلية
د .خالد صالح حفنى محمود
أستاذ مساعد أصول الرتبية
كلية الرتبية – جامعة اإلسكندرية

املقدمه:
لم يكن مارك توين  Mark Tuinمبالغا ً حني قال إن مرسح الطفل هو أعظم االخرتاعات يف
القرن العرشين ،وإنه أقوى معلم لألخالق ،وخري دافع إىل السلوك الطيب ،اهتدت إليه عبقرية
اإلنسان ألن دروسه ال َّ
تلقن بالكتب بطريقة مرهقة أو يف املنزل بطريقة مملة ،بل بالحركة
املتطورة التي تبعث الحماسة»( .ورينفريد)44 ،1966 ،
مرسح الطفل هو ذلك املرسح الذي يخدم الطفولة سواء أقام به الكبار أم الصغار مادام
الهدف هو إمتاع الطفل والرتفيه عنه وإثارة معارفه ووجدانه وحسه الحركي ،أو يقصد به
تشخيص الطفل ألدوار تمثيلية ولعبية ومواقف درامية للتواصل مع الكبار أو الصغار .وبهذا
يكون مرسح الطفل مختلطا ً بني الكبار والصغار .ويعني هذا أن الكبار يؤلفون ويخرجون
للصغار ماداموا يمتلكون مهارات التنشيط واإلخراج وتقنيات إدارة الخشبة ،أما الصغار
فيمثلون ويعربون باللغة والحركة ويجسدون الشخصيات بطريقة مبارشة أو غري مبارشة
اعتمادا ً عىل األقنعة .ومن هنا ،فمرسح الصغار هو مرسح للطفل مادام الكبار يقومون بعملية
التأطري ،وهو كذلك مرسح الطفل إذا كان مرسحا ً يقوم به الطفل تمثيالً وإخراجا ً وتأليفاً .ومن
هنا ،فمرسح الطفل يعتمد تارة عىل التقليد واملحاكاة ،وتارة أخرى يعتمد عىل اإلبداع الفني
واإلنتاج الجمايل.
ويعد مرسح األطفال واحدا ً من الوسائل الرتبوية والتعليمية التي تسهم يف تنمية الطفل
تنمية عقلية وفكرية واجتماعية ونفسية وعلمية ولغوية وجسمية ،وهو فن درامي تمثييل
موجه لألطفال يحمل منظومة من القيم الرتبوية واألخالقية والتعليمية والنفسية عىل نحو
نابض بالحياة من خالل شخصيات متحركة عىل املرسح مما يجعله وسيلة هامة من وسائل
تربية الطفل وتنمية شخصيته السيما أن الطفل يرتبط ارتباطا ً جوهريا ً يف التمثيل منذ سنوات
عمره األوىل عندما كان يحول خياله اإليهامي إىل لعب هو مرسح إيهامي يؤلفه ويخرجه ويمثله
الطفل ذاته لذلك تكون عالقة الطفل باملرسح عالقة اندماجية ،وهنا تكمن أهمية املرسح
وخطورته.
فاملرسح هو أنسب األشكال الفنية للتواصل مع الطفل والتعبري عن عامله الخاص ،إذ توجد
نقاط مشرتكة عديدة بني الطفل واملرسح كالتقليد واملحاكاة والطابع االندماجي ,حيث يميل
الطفل إىل االندماج والتفاعل مع أقرانه ,كما يندمج املمثل مع املجموعة أو الفريق الذي يمثل
معه ,وهناك عنارص مشرتكة أخرى كالخيال والدهشة والتداعيات اللفظية ,والحوار املنبعث عن
مواقف اللعب االنفرادي والجماعي.
وعىل ضوء معاناة الكثري من األطفال العرب اليوم من ظروف وأوضاع إنسانية غاية ىف
الصعوبة ىف ظل ما تمر به دول املنطقة من ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية مقارنة
بنظرائهم يف باقي دول العالم فهناك أكثر من  15مليون طفل عربي يعيشون يف ظروف إنسانية
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صعبة ،ويواجهون أخطارا ً عدة بسبب الحروب والكوارث ،ويشري تقرير اليونيسف ()2015
إىل ارتفاع معدل وفيات األطفال يف العالم العربي بسبب الفقر الشديد ،وتدني مستوى الدخل
الفردي ،وتدهور األوضاع املعيشية بما ينعكس يف النهاية سلبا ً عىل الوضع الصحي والتعليمي
للطفل؛ وارتفاع نسب الترسب يف مراحل التعليم األوىل ،وانتشار األمراض املرتبطة بسوء التغذية.
()UNICEF, 2015
ووفقا ً لتقرير اليونسكو ( )2015فإن نصيب الدول العربية من عمالة األطفال هو ()10
مليون طفل ،منهم ( 2,8مليون) طفل يف مرص وحدها  ،ويوجد يف الدول العربية حوايل ( 5مليون)
طفل غري ملتحقني بالتعليم االبتدائي ,و( 4ماليني) مراهق تقريبا ً غري ملتحقني بالتعليم الثانوي.
وكل تلك األرقام وغريها تدق لنا ناقوس الخطر وتربز خطورة مشاكل مرحلة الطفولة العربية
وتداعياتها والحاجة إىل البحث عن حلول للتصدى لها)UNESCO, 2014( .
وىف ضوء هذه األرقام املفزعة تتزايد الحاجة إىل تنمية الثقافة العلمية لألطفال العرب
وثقافة ذوي االحتياجات الخاصة والثقافة الرتويحية والصحية والبيئية لدى األطفال ،واالهتمام
بالتقنية الحديثة يف مجاالت ثقافة الطفل ،وعىل أهمية تفعيل دور الفنون واملتاحف واللعب يف
تنمية ثقافة الطفل العربي وتقديم برامج تلفزيونية وإذاعية تساعد عىل زيادة وعي الطفل،
وتعمل عىل تنميته باإلضافة إىل مراعاتها لخصوصيته العربية.
ويمثل املرسح رافد من روافد تغذية خيال ومدارك الطفل ،وهو أحد الوسائل الفنية التي
طرحها الرتبويون لالستفادة من تأثريها عىل عقلية الطفل وخياله باستغالل املرسح كوسيط
إليصال املعلومة العلمية والقيمة املثالية وجملة املعارف وتهذيب السلوك عرب فن املحاكاة
والتجسيد ،وعرب العديد من املحاوالت ذهب الرتبويون إىل مرسحة املناهج املدرسية ،فاملرسح
وعرب التاريخ بدأ تربويا ً وتعليمياً.

مشكلة البحث:
رغم أهمية مرسح الطفل ،والدور الذي يقوم به إال أنه ىف العالم العربي ال زال يعاني العديد
من اإلشكاليات ،والصعوبات التى تعوق قيامه بدوره عىل الوجه املأمول ،وهناك العديد من
التساؤالت التي تطرح بنفسها يف ظل املتغريات التي يشهدها عالم املرسح اليوم :فهل ما زالت
قصص الحيوانات وعالء الدين والصندوق السحري واملرآة السحرية هي املواضيع الجاذبة لطفل
األلفية الثالثة؟ وهل تقنيات وأساليب الفرجة التي تقدمها هذه العروض متوازية بما يحيط
عالم الطفل اليوم من مشاهدات تلعب فيها تقنيات العرض ووسائط االتصال ووفرة املعلوماتية
وأفالم السينما ذات التقنية العالية يف إنتاج الفرجة والخيال العلمي؟ و كذلك هل يتواصل طفل
اليوم مع أساليب أدائية وأغنيات مكملة للعرض املرسحي هي تقريبا ً لم تتقدم ولم تتطور منذ
سنوات طويلة؟
إن الحاجة ملحة إىل رضورة تطوير املرسحية املوجهة لجمهور األطفال يف الساحة العربية،
وبتحميل مرسح الطفل مهمات كبرية وعميقة تواكب ثقافة الطفل العربي التي تتعرض لتيارات
فنية رخيصة تهدد رصانة هذه الثقافة ،وال بد من العمل عىل بلورة ثقافة رصينة تقدم يف طبق
فني وعرب قنوات الفرجة املدعمة بثقافة برصية ونصوص أدبية تعمل عىل طرح موضوعات لها
عالقة بتقويم السلوك ونبذ الرش وتعزيز جانب الخري.
ومن ثم سعت الدراسة الحالية إىل اإلجابة عىل السؤال اآلتي:
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كيف يمكن تفعيل دور مسرح األطفال فى تنشئة الطفل العربي وقدراته بما يتفق
والخصوصية الثقافية العربية واالتجاهات العالمية المعاصرة؟
ويتفرع من هذا السؤال كل من األسئلة الفرعية اآلتية:
ما مفهوم مرسح الطفل؟ وما أبرز خصائصه؟
ما واقع مرسح الطفل العربي وأبرز سلبياته ؟
ما االتجاهات العاملية املعارصة ىف تطوير مرسح الطفل؟
ما الرؤية املقرتحة لتفعيل دور مرسح الطفل العربي عىل ضوء الخصوصية الثقافية
واالتجاهات العاملية املعارصة؟

أهمية الدراسة:
تأتى أهمية الدراسة الراهنة ىف ضوء ما تعانيه الطفولة العربية من ت ّردٍ ىف شتى املجاالت،
ومعاناة الطفل يف كثري من البلدان العربية من تردي األوضاع املعيشية والحياتية والثقافية،
واملتمثلة ىف ارتفاع نسب األمية ،والرسوب والترسب ،وتزايد أرقام عمالة األطفال ،وتجنيد األطفال
يف الحروب ،والفقر ،والتهميش ،مما يزيد من أهمية اآلليات الثقافية املختلفة ومنها املرسح يف
التعامل مع مشكالت الطفل العربي ،وقضاياه ،وتنمية ،إطالق قدراته اإلبداعية والفكرية.
أهداف الدراسة:
 -1التعرف عىل مرسح األطفال وأبرز خصائصه.
 -2تحليل نشأة وتطور مرسح األطفال عامليا ً وعربياً.
 -3تحديد أبرز املشكالت التى يعانيها مرسح الكفل العربي.
 -4تحليل بعض االتجاهات العاملية ىف تطوير مرسح الطفل.
 -5طرح رؤية لتفعيل دور مرسح الطفل العربي تراعي الخصوصية الثقافية واالتجاهات
العاملية املعارصة.
منهج الدراسة وإجراءاتها:
اعتمدت الدراسة عىل استخدام منهج البحث التاريخي يف تحليل نشأة وتطور مرسح الطفل
سواء عامليا ً أو محلياً ،واستخدام منهج البحث الوصفي يف تحليل األدب الرتبوي حول مفهوم
وخصائص مرسح الطفل وتحليل واقع مرسح الطفل العربي ،وأبرز مشكالته ،واالتجاهات
املعارصة يف تطوير مرسح الطفل .وصوال ً إىل طرح رؤية مقرتحة لتفعيل دور مرسح الطفل
العربي ىف تنمية شخصية الطفل بما يتفق مع السياق والخصوصية الثقافية العربية ،ويراعي
االتجاهات العاملية يف تطوير مرسح الطفل.

مصطلحات الدراسة:
مسرح الطفل:
مرسح الطفل هو ذلك املرسح الذي يخدم الطفولة سواء أقام به الكبار أم الصغار مادام
الهدف هو إمتاع الطفل والرتفيه عنه وإثارة معارفه ووجدانه وحسه الحركي ،أو يقصد به
تشخيص الطفل ألدوار تمثيلية ولعبية ومواقف درامية للتواصل مع الكبار أو الصغار.
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اإلطار النظري للدراسة
ً
أوال -مفهوم مسرح األطفال:
لغويا ً يحدد قاموس «اكسفورد» تعريف مصطلح مرسح الطفل كما ييل« :هو عروض
املمثلني املحرتفني أو الهواة للصغار سواء عىل خشبة مرسح أو يف قاعة معدة لذلك».
ويعرف معجم املصطلحات الدرامية مرسح الطفل بأنه «املكان املهيأ مرسحيا ً لتقديم
عروض تمثيلية كتبت وأخرجت خصيصا ملشاهدين من األطفال .وقد يكون الالعبون كلهم من
األطفال( .حمدي الجربي ،2002 ،ص )8
وهناك تعريف هام انتهى اليه الباحث «قاسم محمد( »)1983بعد دراسة طويلة «إن
مرسح الطفل يمثل مرسحا ً من أجل الطفل يقدم فيه راشدون محرتفون أعماال ً مرسحية ينفعل
بها األطفال املتفرجون .وهذا املرسح يكتبه مؤلف متخصص ويخرجه كذلك ويمثله راشدون
متخصصون»
وألهمية مرسح الطفل دعت اليونسكو اىل رضورة االهتمام به ،وهناك العديد من البلدان
تدعمه ماديا ً ومعنويا ً باعتباره مكمالً لبناء الطفولة الصحيحة .ذلك إليمان الجميع بأنه أحد
الوسائط الفاعلة يف تنمية األطفال عقليا ً وعاطفيا ً وجماليا ً ولغويا ً وثقافياً .وهو إحدى أدوات
تشكيل ثقافة الطفل حيث يتلقى الطفل بلغة محببة القيم واألفكار بسهولة وييرس.
ومرسح الطفل هو ذلك املرسح الذي يخدم الطفولة سواء أقام به الكبار أم الصغار مادام
الهدف هو إمتاع الطفل والرتفيه عنه ،وإثارة معارفه ووجدانه وحسه الحركي ،أو يقصد به
تشخيص الطفل ألدوار تمثيلية ولعبية ومواقف درامية للتواصل مع الكبار أو الصغار .وبهذا
يكون مرسح الطفل مختلطا ً بني الكبار والصغار .ويعني هذا أن الكبار يؤلفون ويخرجون
للصغار ماداموا يمتلكون مهارات التنشيط واإلخراج وتقنيات إدارة الخشبة ،أما الصغار فيمثلون
ويعربون باللغة والحركة ويجسدون الشخصيات بطريقة مبارشة أو غري مبارشة اعتمادا ً عىل
األقنعة .ومن هنا ،فمرسح الصغار هو مرسح للطفل مادام الكبار يقومون بعملية التأطري ،وهو
كذلك مرسح الطفل إذا كان مرسحا ً يقوم به الطفل تمثيالً وإخراجا ً وتأليفاً .ومن هنا ،فمرسح
الطفل يعتمد تارة عىل التقليد واملحاكاة ،وتارة أخرى يعتمد عىل اإلبداع الفني واإلنتاج الجمايل.
(كنعان ،2011 ،ص )88

ثاني ًا -نشأة وتطور مسرح الطفل:
ترجع نشأة مرسح الطفل إىل أصول فرعونية ،فقد عُ ثر عىل بعض الدمى يف مقابر بعض
أطفال الفراعنة ،كما تضمنت الرسوم املنقوشة عىل اآلثار الفرعونية حكايات وتمثيليات حركية
لألطفال الذين يشاهدون املرسحيات أو االحتفاليات يف املعابد أو مراكب النيل .ويبدو أن مرسح
«الدمى» كان معروفا ً يف العالم القديم ،كما ىف مؤلفات «أرسطو» وهوارس( .أبو رية)43 ، 1982 ،
ويبدو أن مرسح الدمى كان معروفا ً يف العالم القديم ،وقد تحدث “أرسطو” يف بعض مؤلفاته
عن نوع من “الدمى التي تتحرك تلقائياً ،كما أشار هوارس إىل “دمى خشبية» تتحرك بشد الخيوط.
وتميز الصينيون واشتهروا برقصاتهم بالسيوف ،وباحتفاالت األعياد الدينية ،وظهر عندهم
أيضا ً مرسح خيال الظل ومرسح العرائس ،وظهر هذا الفن يف الهند واليابان واليونان ،وتميز يف
رومانيا بالرتكيز عىل االحتفاالت الدينية ،والرقص والغناء ،وظهر هذا الفن يف إنجلرتا ،وإيطاليا
وأملانيا وروسيا.
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ويفيد كتاب «بهارتا» يف املرسح الهندي القديم أن املسؤولني والقائمني عىل شؤون املرسح
يتلقون تكوينهم منذ نعومة األظافر يف هذا امليدان عىل أيدي آبائهم وأجدادهم .وقد لقن «بهاراتا»
أرسار هذا الفن إىل أبنائه العرشين بأمر من «راهاما» نفسه.
وكان الشباب اإلغريقيون يف مدينة أثينا يتعلمون الرقص التعبريي ضمن الربنامج الدرايس.
وقد أورد أفالطون يف «جمهوريته» رضورة تلقني الجند فن املحاكاة ،وذلك بتمثيل أدوار درامية
تتعلق باملروءة والفضيلة والشجاعة دون غريها من األدوار املشهدية تفاديا ً من تأثري محاكاة
الرذيلة عىل طباع الجنود.
ويف فرنسا ،اهتم كبار أعالم املرسح الكالسيكي باملرسح املدريس ،حتى إن رجال الكنيسة
الذين أعلنوا رفضهم للمرسح وثاروا عليه وشنوا عليه حربا ً شعواء وجدوا يف ممارسة هذا الفن
يف الحقل الرتبوي فائدة ومتعة .وقد اهتم كبار أعالم املرسح الكالسيكي الفرنيس بمرسح الطفل,
كما كتب الناقد الفرتيس»بوسوي»يف كتابه (خواطر وأفكار عن التمثيل) ليس من الجائز منع
املرسحيات املوجهة إىل األطفال وهي أسلوب لتحسني نشأتهم وتنظيم عملهم عام  ،1620وقد
كتب (راسني) تراجيديتني حول مواضيع دينية انجيلية وهما (اسرت) و(اتايل) خصصتا ألطفال
معهد سانت سري ،وخالل القرن الثامن عرش وتحديدا ً يف عام  1874قدمت (مدام استيفاني
دي جينليس) عرضا ً مرسحيا ً خاصا ً باألطفال يف حديقة ضيعة دون شارتر بضواحي باريس،
كما قدمت (دي جينليس) مرسحية (املسافر) التي قام بأدوارها أبناء الدوق يف باريس ,وكذلك
مرسحية (عاقبة الفضول) التي تصور ما يجلبه الفضول عىل صاحبه .ويعد العرض املرسحي
الذي قدمته مدام ستيفاني دي جبلينيس) عام  1784م) يف باريس أول عرض مرسحي قدم
لألطفال ،حتى إن بعض الباحثني يؤرخون بهذا العرض لبداية مرسح الطفل( .الصوري20 ،
)1997،
ويف الفرتة ذاتها ،قدم ا ُملربي (أرنود بركني) العروض املرسحية املخصصة لألطفال ,وكال
ا ُملربيني كانا يرشفان عىل مرسح الطفل ويستخدمان اللعب والتمثيل يف مجال رعاية األطفال
والعناية بهم وتربيتهم وتعليمهم فيما نرشت املربية (دي جينليس) كتابا ً خاصا ً بمرسح األطفال
اسمه (مرسح لألشخاص الناشئني) عام  1779وهو أول كتاب عن مرسح األطفال يف العالم,
ويف اسبانيا قدم أول عرض مرسحي لألطفال حمل عنوان (خليج االعراس) عام  1657وقدم يف
حديقة األمري فرناندو بن فيليب الرابع ملك اسبانيا والعرض من تاليف الكتب املرسحي(بدرو
كالدرون دي البركا) الذي كان مهتما ً جدا ً بتقديم مرسحيات األطفال.
وقد ترجم رونسار  Ronsardمرسحية «بلوتوس”  Plutusألريستوفان املرسحي اليوناني
لكي يمثلها تالميذ معهد كوكوري  Coqueretسنة 1549م ،كما تحدث مونتاني Montaigne
يف كتاباته عن ممارسته للمرسح عندما كان تلميذاً ،واعترب أن مثل هذه التمارين ممتازة جدا ً
وهامة لتكوين الناشئة.
عليه ،فقد استفاد مرسح الطفل من آراء الرتبية الحديثة التي تنص عىل حرية الطفل
وخرييته كما عند جان جاك روســو يف كتابه «إميل» عالوة عىل أهمية اللعب والتمثيل ومعرفة
الحياة عن طريق الحياة باعتبارها مرتكزات جوهرية يف الرتبية الهادفة .ومن ثم ،ترشب مرسح
الطفل آراء روســو وماريــا مونتسوري وجون ديوي ودوكرويل وباكوليه وكالباريد وبول
فوشيه وبستولوزي  Pestalozziومونتسوري  Montessoriوسوزان إسحاق… S.Essac
ويذهب الكاتب األمريكي (مارك توين) إىل أن مرسح األطفال هو مرسح حديث لم يظهر إال
يف القرن العرشين ,حيث ترجع البداية والنشأة الحقيقة ملرسح الطفل بشكله الحديث إىل القرن
التاسع عرش ،وترتبط باألديب (هانزكرستيان أندرسن ) ( )1875 – 1805م الرائد الحقيقي
ملرسح الطفل ،وقد حازت أقاصيصه ومرسحياته شهرة واسعة ،وترجمت إىل لغات عدة ،ومنها
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(الحورية الصغرية  -عقلة اإلصبع -البطة الدميمة -مالبس اإلمرباطور) ،وأشهرها مرسحية
(الحذاء األحمر) التي تُرجمت إىل العربية( .أبو الخري)25 ،1996 ،
وقد أُنشئ أول مرسح لألطفال يف الواليات املتحدة األمريكية عام 1903م ،ففي عام 1903
أنشأت (ميني هينز) يف الواليات املتحدة األمريكية ,مرسح األطفال التعليمي ،والذي قدم عدة
عروض منها (األمري والفقري  /األمرية الصغرية  /العاصمة)  ،ويف روسيا ظهر مرسح الطفل عام
 ،1918وقدمت عروض عدة منها (مالبس اإلمرباطور) وكانت أهداف مرسح الطفل يف روسيا
أيديولوجية بحتة.
ولم يتطور مرسح األطفال عامليا ً بشكل كبري إال بعد الحرب العاملية الثانية ،حتى أصبح
جزءا ً من الحركة املرسحية يف العالم ،وأنشئ مرسح األطفال العاملي يف أمريكا عام .1947
وتجدر اإلشارة إىل وجود أنواع متعددة من املسارح كانت تقدم للصغار والكبار ،ومن هذه
األنواع “ مرسح الدمى الذي انترش انتشارا ً واسعا ً يف البلدان العربية واألجنبية عىل السواء ،إذ بلغ
مرسح الدمى املتحركة أوجه يف نهاية القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين (مرعي)1993 ،
وتأخر ظهور مرسح األطفال يف وطننا العربي ،لصعوبة اختيار موضوعاته وقلة املجيدين
فيه ،وعدم العناية الكافية بثقافة الطفل عامة وآدابه ،ولذلك ظلت نسبة املرسحيات املكتوبة
لألطفال حتى اآلن ،ترتاوح ما بني (  )% 2-1مما يكتب وينرش من أدب األطفال عىل مستوى
الوطن العربي .وكان أول ظهور أول مرسح لألطفال بأشكاله املختلفة يف البالد العربية يف مرص
عام.1964

ثالث ًا -خصائص مسرح الطفل:
ويتسم مرسح الطفل بعدد من السمات والخصائص التي تجعله مقبوال ً لدى األطفال وقادرا ً
عىل التأثري بهم ويأتي أبرزها :سهولة الحبكة ومناسبتها لعمر الطفل ،وضوح الشخصيات
وأدوارها وسماتها األخالقية ،أن تسري األحداث عىل نحو طبيعي من دون إرساع أو تصنع ،يجب أن
تكون البداية مشوقة واالنتقاالت مناسبة والنهاية مفرحة ينترص فيها الخري عىل الرش ،االهتمام
بالحكايات املشوقة ،سهولة الحوار وبساطته ووضوحه ،أن يكون إيقاع األحداث مناسباً ،وغريه.
ويعتمد مرسح الطفل عىل الحركة بشكل أسايس ،أكثر من االعتماد عىل الحوار مهما تألق
وتميز .ألن الحركة عىل الخشبة تثري فضول الطفل واهتمامه ،وتحقق له املتعة ،ويتقدم عرض
األحداث يف مرسح الطفل عىل وصفها ،أو اإلخبار عنها ،بوساطة املمثل أو الراوي ،وال يمكن
إغفال ما للكوميديا من دور يف نجاح العرض ،رشيطة أن تكون مجسدة ،واضحة بال لبس أو غمز
أو ملز يستعيص عىل فهمه( .أحمد إسماعيل ،2012 ،ص )129
كما يجب أن تكون اللغة يف هذا املرسح تميل اىل البساطة لكي اليتشتت ذهن الطفل عن
العرض والتلقي يف مرسح الطفل قائم عىل القصة التي تجسد من خالل املمثلني فوق خشبة
املرسح  ،حيث تكون» القصة قريبة جدا ً من الطفل  ،ويجب أن تحمل أهداف متنوعة ومختلفة
منها هذه األهداف ،الهدف الرتبوي والتعليمي والتوجيهي الذي يكتسب منه الطفل بعض الحقائق
واملعلومات املفيدة ،كما يتم من خالل هذه القصة املمثلة غرس التعاليم واملفاهيم الصحية يف
نفوس األطفال»( .مفتاح محمد دياب ،1995 ،ص )142
إن مرسحية األطفال يمكن لها إن تهدف إىل تحقيق أكثر من هدف يف آن واحد ،ولكنها ترتكز
عىل هدف معني بشكل يفوق تركيزها عىل بقية األهداف ،فيسمى هدفها األول مركزيا ً وتصبح
األخرى أهدافا ً ثانوية ،ويف كلتا الحالتني يظل الهدف الرئييس متكامالً واألهداف األخرى مرتابطة
لكى ال تكون املرسحية مشوشة» فتجعل الطفل يذهب تركيزه إىل أشياء أخرى ،ويكون التلقي
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عند األطفال غري مجد .وإن طبيعة هذا املرسح تحكم عىل العاملني يف هذا املرسح أن يستخدموا
لغة سهلة وغري معقدة لكي تصل إىل ذهن الطفل بصورة واضحة واستخدام فكرة بسيطة تتسم
بالتشويق واإلبهار ،وإن املمثل هنا يجب أن يستعني بالحركات واإليماءات البسيطة ،والتي
يعرفها الطفل مع إضفاء طابع البهجة واملرح والحركات الكوميدية التي تجعل الطفل ينشد
إليها مع أن التكون هذه الحركات حركات خطرة فطبيعة الطفل يقلد كل مايعجبه ،ويجب أن
تكون تلك املرسحيات تتضمن املغزى الرتبوي .ومن ناحية بنية الحبكة يجب أن تكون بسيطة
وال يكون فيها تعقيد ،ويكون السبب والنتيجة مبارشان وأن تكون الحزورة سهلة وواضحة.

رابع ًا -أهمية مسرح الطفل:
يعد مرسح الطفل من أهم الوسائل الرتبوية التي تساعد عىل بناء شخصية الصغار يف
مرحلة مبكرة ،باالضافة إىل دوره يف االرتقاء بالذوق الفني والجمايل لديه .ويوفر هذا املرسح من
خالل ما يقدمه للطفل من دراما ثرية باملعلومات التي تقدم له يف قالب درامي .وهناك الكثري
من املرسحيات تضع عىل عاتقها مسؤولية تقديم صور حية من الواقع لهذا املتلقي الصغري،
كما تسعى إىل تأصيل الثقافة والفن يف نفسه ،وتضعه وجها لوجه مع بعض املفاهيم ،والبنى
األساسية التي تلم بكل جوانب الحياة ،كما أنها تنمي لديه الحس النقدي منذ الصغر .وتسهم تلك
األعمال املقدمة يف تنشيط ذاكرة الطفل ،عن طريق جعله يتفاعل مع العرض املرسحي املقدم،
فنراه يناقش القضايا املطروحة أمامه والتي يف األغلب تكون مستوحاة من واقعه االجتماعي.
(زينب عبد املنعم ،2007 ،ص )15
   ولقد تفطن علماء النفس يف دراساتهم إىل أن للمرسح أثرا ً يف تطهري النفس ،ألن التمثيل
املرسحي يقوم بمعالجة كثري من األمراض السيكولوجية التي يعاني منها الطفل ،وهو يعمل عىل
تفريغ كافة انفعاالته وشحناته النفسية .إىل جانب ذلك يكتسب الطفل الخجول الثقة بالنفس
ويتخىل عن انطوائيته وأنانيته يف بوتقة التعاون الجماعي .كما أنه يبتعد عن ميوله اإلجرامية،
ألن السماح لألطفال الذين يعانون من اضطرابات بتمثيل مواقف مجسدة لها يمهد الفرصة
لكسب الثقة بالنفس .فحينما يشخص التلميذ دورا فإنه يف الحقيقة ،ينفس عن الحالة التي
يعاني منها عندئذ ستزول سيطرتها عليه وعىل نفسيته .إىل جانب هذا نجد أن املرسح عند الطفل
يسمح لنا باكتشاف قدراته ،ومواهبه وميوله ،ويعطيه مجاال ً واسعا ً للتعبري عن ذاته ،كما أن
تقمصه ألدوار عديدة ومختلفة يم ّكنه من اكتساب خربات متنوعة اجتماعياً.

أهداف مسرح الطفل:
يعد مرسح الطفل ركنا ً أساسيا ً يف الرتبية الحديثة ،فهو ينمي املفاهيم العلمية والرتبوية
واألخالقية واالجتماعية للطفل ،ويحفز املواهب الفنية والقيم الجمالية لدى األطفال ،وهو
وسيلة للتعلم بطريقة غري مبارشة ،ونشطا ً تربويا ً مكمالً للكتاب واألنشطة األخرى يف املدرسة،
ويقوم مرسح الطفل بمهمة تثقيفية جليلة ،وربما كان أكثر قدرة عىل التوصيل من الكتاب
املقروء ،ألن األطفال ينجذبون بطبيعتهم للمرسح بوصف املرسحية نوعا ً من اللعب التخييل.
(أبو رية)26،1986 ،
كما يحقق مرسح الطفل االتزان الوجداني وتنشيط الجوانب العقلية واملعرفية إىل جانب
دمج الطفل يف ثقافة مجتمعه واالرتباط بها .ويدرب املرسح األطفال عىل الحياة حيث يحقق
تدريبا ً إيجابيا ً مفعما ً بالعظة واألحكام األخالقية .وله أثر هام يف استثارة خيال الطفل وتنمية
مواهبه وقدراته اإلبداعية ،فالفنون املتعددة التي يقدمها املرسح توقظ لدى الطفل اإلحساس
باملبادئ الفنية األولية ،وتسهم يف تنمية وتنشيط عمليات الخلق واإلبداع الفني.
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كما يسهم املرسح يف بناء شخصية الطفل فكريا ً وأخالقياً ،وتكوين اتجاهات الطفل،
وميوله ،وقيمه ،ونمط شخصيته .وتدريب الطفل عىل النطق السليم الواضح واألداء املعرب
واإللقاء الحسن ،بما يثري حصيلة الطفل اللغوية ،ويزيد تعلقه باللغة العربية الفصحى.
ويعلم املرسح الطفل دروسا ً يف التعاون والصرب واملواظبة ،وإنكار الذات واالعتماد عىل
النفس ،ويساعد يف التغلب عىل الخجل ،وتوثيق الصلة بني املدرسة والبيئة ،ويقدم حلوال ً للكثري
من املشكالت االجتماعية القائمة واالنحرافات السلوكية ،وينمي عاطفة حب الجمال والخري،
ويمد الطفل باملعارف واملهارات والخربات ،بتوضيحها وتثبيتها عن طريق الحركة والحوار.
ويؤدي املرسح املدريس دورا ً هاما ً وفعاال ً يف بناء املجتمع وتطوير فكره ودعم الرؤى الوطنية
التي تعالج القضايا املختلفة من خالل عرض نماذج حية من الحياة اليومية الواقعية للفرد،
وتُجسد من خالل خشبة املرسح القيم الوطنية والسلوكية والرتبوية التي يسعى املجتمع إىل
ترسيخها واملحافظة عليها.
ويمكن القول إن أهداف مرسح الطفل تشمل:

 - 1الهدف الترفيهي:
إن العروض املقدمة للطفل تتسم أغلبها بطابع من الرتفيه والتسلية واملرح ،وذلك ألن الطفل
ميال إىل الحركة واملرح ،وإن العرض املرسحي الذي يشاهده بالنسبة إليه هو متعة كبرية من حيث
األداء واملوسيقا والغناء والرقص (محمد حسن محمد .)21 ،20019 ،فإن كل ما يدور يف هذا املكان
هو للتسلية واملرح ،وعليه يجب ان يكون العاملون يف هذا املرسح أن يتعاملوا مع هذا الكائن الحساس
بأسلوب يتسم باملرح واللعب وعدم إصدار األوامر أثناء العرض ،وذلك ألن الطفل ال يحب األوامر.

 - 2الهدف التربوي
يمثل املرسح أهم الوسائل املعتمدة إليصال التجارب والخربات إىل اآلخرين ،وإن مرسح
الطفل يمتلك هذه السمة التي تساعد الطفل عىل فهم وإدراك العديد من القيم واملبادئ التي
تعجز املدرسة والبيت إيصالها للطفل ،وهذا النوع من النشاط يساعد املدرسة يف تكوين شخصية
الطفل ،وكيفية التعامل مع اآلخرين ولغرس يف نفوسهم حب الوطن والتعاليم األخالقية والدينية.

 - 3الهدف التعليمي
يشارك املرسح ضمن أهدافه يف الجانب العلمي مشاركة كبرية يف تنشيط ذهن الطفل من
خالل التجارب العلمية التي تكون عىل شكل عروض مرسحية فمن خالل تلك العروض يتم تعليم
الطفل أصول اللغة وكيفية خروج الحروف أو كيفية التعامل مع األشياء الضارة التي تحيط
الطفل ,أو كيف يتعامل مع األشياء التي تكون تحت ترصفه ،أو من خالل مرسحة املناهج العلمية
ألن من خاللها يتم تحفيز الطفل أو من خالله يتم «الكشف عن قدرات التالميذ وتطويرها،
وتنمية العمل الجماعي التعاوني ،وتنمية اتجاهات اجتماعية مرغوب فيها،والتوعية القومية
بالبيئة والحياة»( .هادي نعمان الهيتي ،1986 ،ص )302

 - 4الهدف اجلمالي:
من أهم القيم التي يؤكد مرسح الطفل عيها هي غرس القيم الجمالية داخل نفوس األطفال،
وتنمية ذائقتهم الجمالية من خالل ما يحمله العرض من مجموعة من الفنون التشكيلة واألدبية
واملوسيقية ،ويمكن إرشاك الطفل يف إحدى متطلبات العرض كأن يكون أحد املمثلني أو العازفني
أو من يعملون يف الديكورات ،وهذه تربي الطفل تربية جمالية ،وتجعله يبني شخصيته الفنية
بصورة سليمة.
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خامس ًا -أنواع مسرح الطفل:
أ  -مسرح الطفل الشعري:
إن كتابة مرسحيات شعرية لألطفال تعد من أكثر ألوان الكتابة اإلبداعية صعوبة ملا تتطلبه
من عنارص درامية وفنية؛ فالشاعر مطالب بكتابة مضمون هادف يف إطار إيقاعي حواري
مكثف بعيدا ً عن الغنائية أو اإلطالة ،ولعل صعوبة الكتابة وفق هذه املعايري الفنية هي التي
رصفت كثريا ً من الشعراء عن خوض هذا املضمار ،حتى إن شوقي الذي أسس املرسحية الشعرية
يف األدب العربي لم يكتب مرسحا ً شعريا ً لألطفال بالرغم من دعوته لالهتمام بأدب األطفال
وإسهامه بما كتبه من شعر لهم .وبقدر هذه الصعوبة ،فإن مرسح الطفل الشعري يتسنَّم
الذروة قياسا ً بفنون األطفال األخرى ،وذلك ملا يتضمنه من عنارص الجذب والتشويق السيما
البناء اإليقاعي أو املوسيقي.
ويعد الشاعر محمد الهراوي ( )1939-1885رائد هذا اللون من أدب األطفال فقد كتب
خمس مرسحيات منها مرسحيتان شعريتان هما :الذئب والغنم ،واملواساة ،وقد كتبهما يف إطار
الشعر التقليدي ،ولم يعمد فيهما إىل اإلطالة ،وأجرى إحداهما عىل لسان الحيوانات ،ولكن لم
تتوافر لهما عنارص الدراما الجيدة ،وإن كان ذلك ال ينفي أن هذه املحاوالت تميزت بفضل الريادة
والسبق ،وكانت إرهاصا ً بمولد هذا الفن ونموه.
وقد تحول مسار املرسح الشعري لألطفال يف مرص يف بضعة عقود إىل املرسح املدريس ،وصار
مرتبطا ً بغايات تربوية أو تعليمية خالصة ،وافتقد البناء الدرامي والحبكة الجيدة ،وظ َّل األمر
كذلك حتى فرتة الثمانينيات ،حني ُقيض لهذا اللون مجموعة من الشعراء الذين أدركوا أهمية
هذا الفن الشعري ،وأخلصوا له ،أمثال أحمد سويلم ،وأنس داود ،وأحمد الحوتي ،وأحمد زرزور،
ومحجوب موىس ،وأحمد شلبي ،ومصطفى عكرمة ،وغريهم

ب -مسرح الطفل النثري:
يعد عبد التواب يوسف أبرز كتاب املرسحية النثرية لألطفال ،وقد خاض تجربة كتابة دراما
الطفل منذ الستينيات ،وهي الحقبة الذهبية التي شهدت ازدهارا ً واضحا ً يف مسرية املرسح يف
مرص ،وتعد مرسحية “عم نعناع” أول مرسحية كتبها عبد التواب يوسف لألطفال ،وذلك يف عام
 1964م ،وقدمت كعرض مرسحي يف العام ذاته( .أبو الخري)7 ،1996 ،
ومن أبرز مرسحيات عبد التواب يوسف لألطفال مرسحياته (الجحوية) املستمدة من
حكايات جحا ،ومن هذه املرسحيات جحا وأمطار النقود جحا وشجرة األرانب  ،وجحا يطعم
ثيابه جحا والحذاء الهارب.

ج  -مسرح العرائس:
تتجسد الحياة يف مرسح العرائس يف الدمى ،فتتحرك ،وتتكلم ،وتفكر ،وحياتها تلك تبدو
للناظرين شيئا ً باهرا ً يجعلهم كبارا ً وصغارا ً يتعاطفون معها ،ويقبلون عليها ،ويفتحون لها
قلوبهم وعقولهم.
إن القصة التي تقدمها تلك العرائس ،مع ما يرافقها من حركات مثرية ومؤثرات صوتية
وموسيقية وأجواء موحية ،تشكل عامالً فعاال ً يف تثبيت املعارف والخربات واكتساب املهارات،
وترسيخ القيم والعادات واألخالق وتعميق املشاعر القومية والوطنية واإلنسانية.
وترجع نشأة العرائس إىل أزمان بعيدة ،قد تصل إىل فجر التاريخ ،وهناك روايات تؤكد أن
الحضارات القديمة جميعها قد عرفتها والسيما يف مرص القديمة ،فكانت تظهر يف املواكب
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االحتفالية ،وتشكل جزءا ً من الطقوس الدينية ،ففي الفلكلور الهندي أخبار عن عرائس عجيبة
احتلت مكانة يف الرتاث األدبي والديني ،ويف الصني أثارت العرائس اهتمام الكتاب والفنانني ،فكتب
عنها األدباء أكثر من ألف مرسحية ،وتفرغ لها الفنانون ،ويف اليونان ألف الشعراء والفالسفة بها
الروايات ،وعني الرياضيون واملهندسون بتصميم أجزائها وثيابها ،وأظهروا يف ذلك براعة فائقة.
ويف القرن التاسع عرش القى مرسح العرائس نجاحا ً كبرياً ،وأخذت الدمى تؤدي دورا ً هاما ً يف
حياة الشعوب ،وتعرب عن تراثها ووجدانها من خالل تجسيدها لشخصيات تمثل رموزا ً ومعاني
وقيما ً سامية ،فعاشت حية يف ضمري الكثريين ،ومن تلك الشخصيات :شخصية (جوجينول)
يف فرنسا .وتنوعت أنواع الدمى ما بني دمى محمولة (كالدمى القفازية ،والدمى القائمة،
وشخصيات خيال الظل) ،ودمى الخيوط (املاريونيت).
كما يقسم البعض مرسح الطفل إىل:

أ -املسرح التلقائي أو الفطري:
هو مرسح يخلق مع الطفل بالغريزة الفطرية ،يستند فيه إىل االرتجال والتمثيل اللعبي
والتعبري الحر التلقائي (مثل لعبة العريس والعروسة).

ب -املسرح التعليمي:
هو ذلك املرسح الذي ينجزه التلميذ تحت إرشاف املربي أو املنشط أو املدرس أو األستاذ
وبوجود نصوص معدة سلفا ً ضمن املقررات الدراسية .ويمكن تفريعه أيضا ً إىل:

 - 1مسرح التعليم األولى:
ويرتبط بالكتاتيب القرآنية والرتبوية وأرواض األطفال حيث يمثل التالميذ مجموعة من
األدوار املرسحية التي يقرتحها املربون عليهم.

 - 2املسرح املدرسي :
هو ذلك املرسح الذي يستخدم التمثيل داخل املؤسسة الرتبوية (املدرسة االبتدائية واإلعدادية
والثانوية) بمثابة تقنية بيداغوجية لتحقيق األهداف املسطرة سواء أكانت أهدافا ً عامة أم خاصة
وتستهدف الجوانب الفكرية والوجدانية والحسية الحركية .ويرشف عىل هذا املرسح املدرس
وذلك بتنشيط التمثيل الذي يقوم به التالميذ داخل القسم أو أثناء املناسبات الرسمية (األعياد
الدينية والوطنية) وغري الرسمية (فرتة نهاية السنة الدراسية لتوزيع الجوائز وإعالن النتائج.
ويستند املرسح املدريس إىل اإلفادة من علوم الرتبية وعلم النفس وعلم االجتماع والبيولوجيا؛
والنظر لكون املرسح وسيلة إصالحية /تطهريية ووسيلة عالجية ووسيلة جمالية إبداعية
ووسيلة تلقني ونقل املعرفة واملهارة.
ويهدف املرسح املدريس إىل إشباع حاجات الطفل الفكرية والنفسية واالجتماعية والعضوية
لخلق التوازن لدى الطفل للتكيف مع الذات واملوضوع وتحقيق النمو البيولوجي.
كما تنقسم أشكال مرسح الطفل:
أ -الصورة التقليدية وهو مرسح الكبار للصغار ليعرب عن إيمان الكبار بمسؤوليتهم تجاه
أطفالهم يف حمل الحقيقة الفكرية والفنية متغلغلني يف وجدانه.
ب -مرسح الصغار للصغار وهذا أكثر تأثريا ً إذ تكون الفاعلية مزدوجة لدى العاملني عىل
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الخشبة والجالسني يف الصالة عىل حد سواء ويصبح الطفل املشاهد مندمجا ً بكليته متمثالً –
متماهياً -مع أقرانه املمثلني .
ج -وقد يأتي مرسح الطفل بصورة املرسح املدريس ،وهنا يمكن القول إنه باإلضافة إىل أن
املرسل واملتلقي فيه هو الطفل فالبد أن املظهر بصورة تعليمية بالدرجة األوىل مرتبطا ً بحياة
الطفل (الطالب ) سواء من الناحية الشخصية أو االجتماعية أو املدرسية أو فيما يتعلق باملناهج
عموماً.

سادس ًا -االجتاهات العاملية املعاصرة يف تطوير مسرح الطفل:
تتضمن االتجاهات العاملية لتطوير مرسح الطفل كل من:
 - 1توجه مسرح الطفل نحو التعامل مع قضايا الطفل ومشكالت المجتمع والتعبير
عنها:
مما اليدع مجاال ً للشك ،أن مرسح الطفل يعد من أعظم االبتكارت يف القرن العرشين كما
قال «مارك توين» ،ولقد اتضحت قدرته عىل استيعاب قضايا األطفال يف العالم ،مما يؤكد دوره
الرتبوي الرائد .وهذا يضعه يف مرتبة األستاذ امللقن لألخالقيات واملثل العليا ،بل إنه معلم اهتدت
إليه عبقرية اإلنسان ألن دروسه ال تنتقل عرب الكتب املدرسية بل بالحركة التي تبعث الحماس
وتصقل املواهب ،وتنفذ إىل قلوب الصغار دون سابق إنذار.
لذا لم يكن غريبا ً أن نرى هذا املرسح قادرا ً عىل استيعاب قضايا العنف ضد األطفال ،والتي
زادت نسبتها مؤخراً ،نتيجة زيادة التفكك األرسي ،وأحيانا ً بسبب الفقر وقلة املادة لدى األرسة،
مما يجعل الطفل هو الضحية األوىل .كما أن عدم االستقرار السيايس – نموذج العراق حالياً-
يجعل األطفال معرضني للعنف واالختطاف والتحرش الجنيس والتهجري والعمل يف مهن شاقة
ووضيعة قد تعرضهم للخطر مثل الرتويج للمخدرات والتسول والرسقة .ومن منطلق ذلك فان
مرسح الطفل هو املرآة العاكسة لقضايا األطفال وهمومهم االجتماعية واالقتصادية واألرسية.
وهو وسيلة مثىل لتشكيل الثقافة املرسحية لديهم مما يجعلهم قادرين عىل مناقشة قضاياه
وحقوقهم.
 - 2تركيز مسرح الطفل على تنمية قدرات الطفل الشخصية واإلبداعية:
من املسلم به ،أن طفل اليوم ،يمتلك مقدرة ذكائية تفوق االجيال السابقة ،وذلك نتيجة
الطفرات العلمية الهائلة يف كافة املجاالت ،لذا عند تقديم عرض مرسحي ،البد من السعي حثيثا ً
للتعامل معه بشكل عميق وجاد ،لكون الطفل هذا الجيل يمتلك مقدرة عالية يف تفسري ما يراه
فالبد من استثارة ذهنه عىل التفكري واالكتشاف واالستنتاج واالبتعاد قدر االمكان عن القصص
الخيالية التي قد ال تفيده يف حياته مستقبالً .كما يتيح مرسح الطفل للناشئة فرصة للتفكر
واالبداع والبحث عن الحلول إىل جانب املمثل والحدث تلك هي الحالة الناضجة يف العمل املرسحي.
كما يفرتض تقديم نص ال يجيب عىل كل األسئلة بل يتضمن عددا ً من التحديات بعيدا ً عن الحلول
الجاهزة .وهذا بدوره يعطي العرض النصف ويبحث الطفل عن النصف اآلخر ،كي يفعل ذهنه
وخياله .وبذلك يكون مرسح الطفل يصل باملتفرج الصغري اىل ما بعد الفرجة املرسحية ،كي يبقى
تأثريه مالزما ً له إىل ما بعد انقطاع الفرجه البرصية والحركية واملوسيقية ،يأخذه معه إىل الشارع
واملدرسة ،وهو ال أن ينتهي بمجرد انتهاء العمل وهذا بالضبط ما يوجد جمهورا ً مرسحيا ً حقيقيا ً
وليس متلقيا ً سلبياً( .نادر القنة ،2008 ،ص)238
 - 3تكاتف كافة الجهات فى تقديم مسرح الطفل:
يعتمد دور مرسح الطفل عىل تعاون كافة أفراد املجتمع والتكاتف مع أولياء األمور واملدرسني
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واألطباء وأجهزة الرشطة والقضاء واالخصائيني االجتماعيني والنفسيني وكافة العاملني يف
مجال تنشئة الطفل ،لضمان الحفاظ عىل حقوق األطفال وحمايتهم من أشكال العنف التي قد
يتعرضون لها .وذلك من خالل تقديم عروض مرسحية جادة تعلمهم كيفية التعامل مع اآلخر
وحثهم عىل االبالغ يف حالة تعرضهم لإلساءة أو العنف من قبل اآلخرين.
 - 4تطورأسلوب وطريقة التمثيل واإلخراج واستخدام التقنيات الحديثة:
ملرسح الطفل ،ومرسح عرائس الجوانتي ،واملاريونت ،مع تدريب األطفال عىل التمثيل
واملشاركة يف عملية اإلخراج والتنفيذ الفني ،مثل تصميم وتنفيذ مكونات عروض األطفال ،من
خالل توظيف األقنعة بأنواعها ،واملوسيقي ،والتلحني ،واألغاني ،والرقص واإلضاءات العامة
والخاصة ،وذلك كي تتحقق األهداف الرتبوية والتعليمية واالجتماعية والعالج النفيس ،مركزا ً
عىل العوامل اإلنسانية التي تساعد عىل تأصيل وتحديث دراما الطفل من خالل توظيف التاريخ
والرتاث والحكايات الشعبية واألساطري وحكايات الخيال العلمي( .مديحة بعد الكريم عمر،
 ،2011ص )45
 - 5اتباع مسرح الطفل لدراسات ونظريات علم النفس :
لقد بدأ املرسحيون املختصون بالطفل يتبنون تلك الدراسات مسرتشدين بنتائجها يف وضع
الصيغة النهائية للعرض املدريس وتعاملوا مع خصائص كل مرحلة عمرية من حياة الطفل
بشكل منفصل إلشباع حاجته وسهولة الوصول إليه ولتوفري عملية تربوية تراكمية:
 - 1الطفل من  8-6سنوات  :وهو طفل ذو خيال جامح ومتعطش ملعرفة األشياء الجديدة
ويرغب يف قصص الخرافات والخيال والغرائب واألشباح واألساطري ...إلخ .وهنا عىل املرسحي
أن يستغل هذا التوجه بالبحث عن القيم االجتماعية النبيلة التي تقدم للطفل من خاللها ليسهل
تقبله لها ،وحتى لو خرجت املوضوعات التي تقدم للطفل عن إطار الغرائب واملعقوليات ،وتم
تناول موضوعات تأريخية أو دينية أو مدرسية فإنه من املفيد أثناء صياغة النص والعرض
مزجها بجو الخيال والغرائب مع االحتفاظ باألسلوب الواضح والفكرة البسيطة واللغة املبارشة
والبعد عن التعقيد.
 - 2الطفل من  12-9سنة  :والطفل ىف هذه املرحلة العمرية تبهره املغامرات التي تظهر
مواقف البطولة والشجاعة كما أنه يسعى يف هذه املرحلة ملعرفة األرسار العلمية التي تكمن خلف
بعض الظواهر الغريبة ،ويحب القصص التي ينربي فيها البطل للدفاع عن قيم دينية وأخالقية
ووطنية ،ويجد الطفل فيها اندماجا ً وتفاعالً كليا ً ورسيعا ً يسهل وصول القيم املقصودة إىل عقله
وإدراكه  .ويمكن هنا للمشتغل يف املرسح أن يسرتشد بمراحل نمو الطفل من  12-6سنة لتحقيق
الكثري من غايات وأهداف التعليم خصوصا ً تحقيق املهارات األساسية وتشجيع وتنمية النشاط
االبتكاري ومهارات التفكري املتنوعة.
 - 3الطفل من  17-12سنة  :وهو هنا يسعى وراء القصص املثالية املمزوجة بفيض من
العاطفة والتضحية مثل القصص العاطفية وحكايات التضحية والتعرف عىل شخصيات
تاريخية يسمع عنها من هنا أو هناك وكذلك يتعلق باملغامرات بشكل أو بآخر .
 وعىل العموم فإن من يشتغل باملرسح املدريس يجب أن يعي أهمية اإلملام بهذه املراحل عنداختيار النصوص واألعمال املرسحية لكل مرحلة وفق مايخصها ويتناسب مع طبيعتها حتى
يحقق األهداف التي يسعى لها من تنفيذ هذه األنشطة.
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سابع ًا -واقع مسرح الطفل العربي وأبرز مشكالته:
ترجع البدايات األوىل لظهور مرسح الطفل العربي إىل (تمثيليات خيال الظل) التي جاءت
من الصني مع املغول الذين احتلوا العراق ،ثم ظهر هذا الفن عىل يد (الحكيم شمس الدين بن
محمد بن دانيال بن الخزاعي املوصيل) واستوطن يف القاهرة وانتقل إىل تركيا عام  1517م عىل يد
السلطان سليم األول ،ثم منها انترش يف أوربا( .أحمد فؤاد عبد الكريم ،2005 ،ص)1
ولقد كان ظهور (فن األراجوز) يف مرص-فيما بعد-إيذانا ً باضمحالل (تمثيليات خيال الظل)
ولعل فن األراجوز كان محاولة لتقديم مرسح يخص الطفل بإمكانات متواضعة.
وقد اختلف الباحثون حول معنى كلمة «أراجوز» .فهناك رأي يُرجعها إىل اللغة الفرعونية
«أورو جوز» أي راوي الحكايات ،وآخر ينسبها إىل «القرة قوز» باللغة الرتكية ،التي تعني العني
السوداء ،وآخرون يقولون إنها تحريف لقراقوش نسبة إىل بهاء الدين قراقوش أحد حكام مرص
يف العهد العثماني ،وأيضا ً مرسحيات خيال الظل الذي عرفته مرص يف عرص الفاطميني ،حتى
يقال إن صالح الدين األيوبي حرض عرضا ً لخيال الظل مع وزيره القايض الفاضل عام 567هـ.
اشتهر يف هذه اللعبة ابن دنيال املوصيل والشيخ مسعود… وهذا الفن هو عبارة عن دمى ملونة
عص
ورقية أو جلدية ،تقوم بتمثيل مرسحية تصاحبها موسيقا .ويستعمل ممثلو خيال الظل ِ ّ
خشبية يف تحريك الدمى من وراء الستار ،ومن خالل عكس الضوء عىل الستار شبه الشفاف.
ويفرتض باملمثلني أن يتمتعوا بمواهب عديدة ،بحيث يمكنهم الغناء وتقليد األصوات.
وقد اندثر فن األراجوز ،ويرجع السبب يف ذلك إىل عدم النهوض بذلك الفن ،وتطويره ورعايته
فقد كان القائمون عليه فنانني فقراء الحال والثقافة والهدف واإلمكانيات الفنية واملادية،
وتال ذلك ظهور (املرسح الشعري الغنائي) ،ويف مطلع القرن العرشين حدث التحول يف مرسح
الطفل ،حيث بدأ عرض مرسحيات األطفال عام  1964م ،ولقد غاب مرسح الطفل-وقتها-غياب
التخطيط ،وعدم الثبات ،واالعتماد عىل املصادفات يف العمل الفني.
وكان ظهور أول مرسح لألطفال بشكله املعارص املعارصة يف البالد العربية يف املغرب عام
 ،1860بعد ان احتل األسبان مدينة تطوان فتم تقديم مرسحية لألطفال بعنوان (الطفل املغربي)
وذلك عىل خشبة مرسح إيزابيل الثانية يف تطوان وهي أول خشبة مرسح يف العالم العربي ،أما يف
مرص فقد أنشئت فرقة القهرة للعرائس عام  1959،وقدمت أول عروضها للعرائس( .هبة مازن،
.)2015
وتأسس أول مرسح لألطفال عام  1964يف اإلسكندرية ،حيث يعد عبد التواب يوسف أبرز
كتاب املرسحية النثرية لألطفال منذ الستينيات ،ومثلت مرسحية «عم نعناع « أول مرسحية
كتبها لألطفال يف عام  1964م ،وقدمت كعرض مرسحي يف العام ذاته( .أبو الخري)7 ،1996 ،
كما برزت جهود الشاعر املرصي الكبري سيد حجاب والذي بدأ رحلته األوىل يف مجالت األطفال،
وتعاون مع كل من صالح جاهني واملوسيقار عمار الرشيعى ىف تقديم املرسح الغنائى وأغانى
األطفال ،وكانت تجربته غري متكررة ىف الغناء املرصي ،وانتقل هذا الفن إىل سوريا ولبنان والعراق
والكويت واملغرب العربي واألردن.
ويف سوريا ،تأسس مرسح العرائس عام  1960وكان يقدم عروضه ضمن نطاق املرسح
املدريس ،ويف لبنان ،تم تقديم أبرز عروض مرسح الطفل العربية وهو (يعيش املهرج) عام ،1981
أما يف األردن فقد بدأ مرسح الطفل من خالل تجربة الفنانة (مارجو مالتجليان) التي تعد رائدة
مرسح الطفل الذي بدات به عام  1970بمرسحية (عنربة والساحرة) ،ويف لبنان بدأ مرسح الطفل
عام  1968من خالل تقديم مرسحية (حمدان) ،فيما ظهر يف الكويت أول نشاط ملرسح الطفل
من خالل فرق املدارس التي استخدمت املرسح كأداة تعليمية وتثقيفية وتوجيهية لألطفال.
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وتعد تجربة مرسح الطفل يف لبنان واحدة من التجارب الرائدة عربياً ،ألنها شهدت حراكا ً
مبكرا ً ومتميزاً ،خصوصا ً خالل السبعينيات .ففي مجال مرسح الدمى ،كان جوزيف فاخوري
من أوائل الذين اشتغلوا عىل مرسح الدمى بدءا ً من الستينيات .كما كان فنان املرسح الكوميدي
حسن عالء الدين (شوشو) من أوائل املواظبني عىل تقديم عروض لألطفال .وقد امتازت عروضه
بشعبيتها ،وذلك بعد أن نال شهرة كبرية بني األطفال بتقديمه لشخصية املهرج يف أحد الربامج
التفزيونية عىل التلفزيون اللبناني باألبيض واألسود .بعد ذلك ،جاءت الفرتة الذهبية التي شهدت
تطورا ً ملحوظاً ،فازدهرت بوجود أسماء كثرية أعطت للتجربة اللبنانية بمرسح الطفل صفة
الريادة مثل شكيب خوري ،موريس معلوف ،غازي قهوجي ،بول مطر ،وفرق مرسحية كـ”فرقة
السنابل” مع غازي مكدايش وأحمد قعبور.
وقد استخدم مرسح الطفل تربويا ً وتعليميا ً عىل املستوى العربى ،ىف مختلف الظروف ،فقد
بدأ املخرج واملرسح الفلسطينى عبد الفتاح أبو رسور تجربته ىف مخيم عايدة بفلسطني املحتلة،
وأسس مع مجموعة من أصدقائه مركز الرواد للثقافة واملرسح لألطفال تحت ويالت االحتالل
اإلرسائيىل ،واستطاع تكوين فرقته املرسحية من أطفال املخيم ،وقدّمت للعالم عروضها ،وقدَّمت
صورة أخرى غري الصورة النمطية للطفل الفلسطينى كإرهابى يقذف الحجارة مستخدمة يف
ذلك عروضا ً مرسحية ورقصا ً تراثيا ً وأفالما ً أنتجها أطفال املخيم تفضح قسوة االحتالل تطبيقا ً
ملفهوم املقاومة بالفن( .هانى درويش)208 ،2008 ،
ويعد الدكتور ناجى شاكر ،أحد رواد فن مسارح الطفل ىف مرص ،والذي قام بتصميم عرائس
أوبريت الليلة الكبرية ،وأرشف عىل ديكور شفيقة ومتوىل ،وله العديد من األعمال الفنية املرسحية
منها الزير سالم ،شغل أراجوزات الكل ىف واحد ،كما أنشأ شعبة الفنون التعبريية بكلية الفنون
الجميلة التى تتضمن تصميم الديكور واألزياء يف السينما واملرسح والتليفزيون ،كما حصل عىل
جائزة تصميم مهرجان املرسح الدوىل برومانيا.
وقد انترشت املهرجانات التي تُروج ملفهوم املرسح لدى الطفل باتت كثرية ،ومنها عىل سبيل
املثال مهرجان األردن ملرسح الطفل العربي ،ومهرجان اإلمارات ملرسح الطفل ،ومهرجان أصيلة
باملغرب ،وهناك أيضا ً املهرجان الدويل ملرسح الطفل الذي يُعقد بالغردقة يف مرص بالتعاون مع
مؤسسة «مانيتون» ملرسح الطفل .وأيضا ً ال يفوتنا أن نذكر املهرجان العربي ملرسح الطفل
األول برعاية املجلس الوطني الكويتي لآلداب والفنون يف مارس ،العام املايض ،الذي قدَّم تجارب
مرسحية عديدة من بلدان عربية مختلفة نذكر أبرزها مرسحية «مريوم والسنافر» من دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،ومرسحية «التعاون» من سلطنة عُ مان ،ومرسحية «أشعل شمعة» من
مملكة البحرين ،ومرسحية «همام يف رحلة بالد الشام» من اململكة العربية السعودية ،باإلضافة
إىل ثالثة عروض من الكويت ،ومشاركات أخرى من بعض الدول العربية.
ولكن ،عىل الرغم من كل تلك املهرجانات يف الوطن العربي ما زال مرسح الطفل يحتاج إىل
وقفة حاسمة للرتويج له وتوفري كافة اإلمكانات املادية والتقنية والفنية واإلبداعية حتى يظهر
بما يليق وعقلية الطفل الذي يرتبَّى اليوم عىل الكمبيوتر ،ووسائل التواصل االجتماعي التي يزخر
بها املجتمع.
وقد ساء حال مرسح الطفل بالبالد العربية كثريا ً يف السنوات األخرية ،وهجره معظم
املشتغلني .وي َّ
ُفس نزوح هؤالء بعدم توافر الرشوط املوضوعية التي تسمح بالعمل ،فغالبا ً ما
تكون أجورهم مجحفة ،وكأن املسارح الرسمية الحكومية العربية تضمر نظرة دونية ملرسح
الطفل وللعاملني فيه .إضافة إىل ذلك ،تحرض قضية الشهرة ،التي ال يوفرها مرسح الطفل
للعاملني فيه .ومع غزو عروض املسارح التجارية التي تستسهل عقل الطفل ،والتي يعنيها
بالدرجة األوىل كسب املال ،صارت تُقدَّم لألطفال عروض مبتذلة ،إما عن طريق إعادة تقديم
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عروض الشاشة التلفزيونية بطريقة كرتونية ركيكة ،أو تقديم ألعاب ومسابقات ترتافق مع
العرض .كل ما ذكرناه ،ساهم يف تكوين نظرة شعبية عامة ترى يف مرسح الطفل مكانا ً للرتفيه
املجاني فقط.
وترصد الدراسات حول مرسح الطفل العربى وجود العديد من املشكالت وذلك عىل النحو
اآلتي:
 - 1إن كثريا ً من مؤلفي مرسحيات األطفال يكتبون نصوصا ً هي مجرد صياغة للنصائح
واملعلومات يف شكل حوار ،وال يراعون العنارص الفنية املختلفة من حبكة مرسحية ،ورسم
واضح للشخصيات ،ورصاع مشوق ،فالنص املرسحي الذي يشكل حجر األساس يف بناء العرض
املرسحي .وال تزال معظم النصوص تتسم بالتفكك والوقوع باملبارشة املقيتة ،وذلك يأتي بالدرجة
األوىل من حالة استسهال الكتابة للطفل .هكذا ،غالبا ً ما يتناىس كتاب مرسح الطفل الرشط
األسايس للمرسح ،أال وهو املتعة ،فتغدو حكاية العمل هشة ال تشكل أي حافز للتفاعل معها،
ويتحول العرض املرسحي بأكمله إىل محارضة أخالقية أو درس تربوي ممل.كما غاب عن كتّاب
املرسحيات االلتفات إىل أعماق الحضارة العربية ،وما خلفته من كنوز فكرية وعلمية وثقافية
تمثل مادة ثرية للمرسح وتحقق هدفا ً هاماً ،وهو استحضار الشخصية العربية يف أعظم صورها،
وحفز الطفل إىل استعادة أمجاد أجداده.
 - 2اعتماد كثري من كتّاب مرسح الطفل يعتمدون يف مضامينهم عىل األفكار واملواد والقوالب
الجاهزة املستمدة من الرتاث ،وإعادة تقديم هذه املواد يف شكل مرسحي دون إضافة أو تحوير،
وإغفال مشكالت األطفال يف الحارض .كما أن لغة بعض املرسحيات وخطابها ومضامينها غري
متوافقة مع الفئات العمرية املوجهة إليها.
 - 3اعتماد مرسح الطفل عىل القصص الخيالية البعيدة عن الواقع ،التي تعتمد عىل الخيال
واألحالم وقصص السندريال واألقزام تشكل النواة التي يرتكز عليها مرسح الطفل يف العالم العربي
اليوم ،وهي التي تؤدي-حتماً-إىل أن يغرق الطفل يف األحالم والخيال إىل أن يكرب ،ويصطدم بأرض
الواقع .فهناك سيطرة للتناول العاطفي ملرسح الطفل يف وسائل اإلعالم ،التي يبدو أنها تفتقر إىل
مقومات التناول العلمي املوضوعي لهذا املرسح ،مما يحول دون رؤية العنارص الحقيقية املكونة
له يف واقع األمر.
 - 4إن مرسح الطفل عىل الصعيدين املحيل والعربي يفتقر إىل شبكة من العالقات املؤسساتية
بني مختلف الجهات املعنية به ،حيث يتعني عىل املؤسسة املسؤولة عن مرسح الطفل التنسيق
والتخطيط بني ومع املؤسسات الرتبوية والتعليمية واإلعالمية بحيث يكون هناك منظومة
متكاملة ومتوافقة يف رؤيتها ملرسح الطفل يف واقعه ومستقبله( .باسل أبو حمدة ،2011 ،ص )1
وترجع أسباب املشاكل التى يعاني منها مرسح الطفل العربي إىل األسباب والعوامل اآلتية:
 - 1عدم االهتمام بالدرجة الكافية للغتنا العربية بهذا النوع من الكتابة الخاصة باألطفال،
وذلك عرب تاريخنا القديم عىل الرغم من أن هناك أدبا ً خاصا ً باألطفال كاألغاني والقصص
والسرية…إلخ.
 - 2صعوبة وعرس الكتابة اإلبداعية للطفل ،نظرا ً لكون هذه املرحلة تتطلب اإلملام بهذا
الكائن الصغري واهتمامه إن مرسح الطفل بالفعل ليس لعبه ساذجة ،بل هو مغامرة إبداعية
تحيط بها كثري من الصعوبات.ألن الكاتب املرسحى يقدم لجمهور األطفال الحركة والفعل
إضافة إىل الفرجة واالستمتاع.
 - 3غياب بنيات تحتية للعمل ىف هذا امليدان.
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 - 4املوقف الثقايف ىف مرسح الطفل ،وهذا املوقف ،إنما يدل عىل عدم استيعاب أهمية هذا
اللون الدرامى.
 - 5إحجام بعض الكتاب واملؤلفني عن الخوض يف هذا امليدان ،وهذا يدل رصاحة عىل الدونية
التي ينظر بها إىل هذا النوع من املرسح ،إذ الكاتب ينصب نفسه يف مرتبة مرتفعة عن الطفل،
ويعترب ذلك الفن إنما هو سن زائل وماض ال قيمة لهذه املرحلة الطفولية».

ثامن ًا :رؤية مقترحة لتفعيل دور مسرح الطفل العربي:
إن القضية األساسية ىف مرسح الطفل هي كيفية توظيف الدراما لكي تصبح أداة تدريسية
تساعد يف بناء مهارات األطفال وتعزز فهمهم ،ويشارك يف هذا اإلعداد الرتبويون وأولياء األمور
واملشتغلني بقضايا الطفل حتى يصلوا إىل تصور مقرتح ملحتوى املرسحية التي يتم صياغتها
صياغة درامية من قبل متخصص ،يملك الحرفية يف التعامل مع األطفال ،ويكون ملما ً باللغة
املناسبة واملحتوى التعليمي املقدم ،ويضع يف حساباته طبيعة األطفال وخصائصهم  ،ويشعر
فيها األطفال بالتعايش مع العمل الدرامي الذي يشاركون يف صنعه ،ويستعدون لتمثيل
الشخصيات الدرامية باملرسحية ،وكل ذلك يزيد اتجاه األطفال نحو تعلم املواد الدراسية.

أ-منطلقات الرؤية املقترحة:
تنطلق هذه الرؤية من املنطلقات اآلتية:
•اإليمان بأهمية مرسح الطفل كأحد أهم روافد تنمية ثقافة الطفل ،وأهمية تعزيز دوره
يف تنمية شخصية الطفل وإطالق قدراته اإلبداعية ملا يتوافر فيه من إمكانيات يتميز بها
عن باقى الوسائط الثقافية ،كقدرته عىل تنمية وجدان الطفل وغرس القيم واألفكار،
وقدرته عىل تبسيط املعلومات وعرضها ىف صورة مجسدة وواقعية.
•أهمية تحديث وتطوير مرسح الطفل من خالل اإلفادة من اإلمكانيات التى أتاحتها
الثورة التكنولوجية من مؤثرات ووسائط سمعية وبرصية وحركية تسهم ىف جذب
انتباه الطفل وتفاعله مع العروض املقدمة.
•إن مرسح الطفل الحديث ال يقترص عىل عرض الشخصيات الخرافية أو الوهمية كما
كان األمر ىف املايض ،بل إنه يركز عىل عرض املعلومات والحقائق العلمية ومشاكل
املجتمع والعرص للطفل وتفاعله معها.
•ينطلق استخدام املرسح من نظريات علم النفس الحديثة حول التعلم من خالل النموذج،
واللعب اإليهامى أو التخييل ،وتمثيل األدوار.
•أهمية تنسيق الجهود بني مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للنهوض بمرسح
الطفل العربي ،من كليات الرتبية ووزارات الرتبية ،والتعليم والثقافة والشباب،
ومؤسسات املجتمع املدني ويقع عبء كبري عىل الدولة نظرا ً ألن هذا النوع من املرسح
يقوم بدور ثقايف أكثر منه ربحي.
اآلليات والوسائل:
تعتمد الرؤية املقرتحة عىل العديد من الخطوات التى يجب القيام بها لتفعيل دور مرسح
الطفل العربي ،بما يعزز من قدرته عىل القيام بدوره بشكل فعال ،وذلك عىل النحو اآلتي:
 - 1رضورة تعزيز مكانة مرسح الطفل العربى ،واعتماده يف مؤسساتنا التعليمية ومناهجنا
الرتبوية ،وتوظيفه لتحقيق األهداف الرتبوية وغرس القيم العربية األصيلة املنشودة ،وإحياء
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الرتاث القديم مع تحديثه وتطويره عن طريق ابتكار شخصيات جديدة من العرائس يحبها
األطفال.
 - 2ابتكار موضوعات جديدة تثري مرسح الطفل ،وتسهم ىف التواصل مع املجتمع العاملي،
يتم من خاللها مناقشة القضايا السياسية واالجتماعية واالقتصادية عىل املستوى القومي
والعاملي مثل قضايا :الحرب والسالم ،تعليم الفتاة ،قضية فلسطني ،املساواة بني البرش ......إلخ.
وذلك بأسلوب سهل وبسيط يفهمه األطفال.
 - 3إذا كان األطفال أكثر انجذابا ً إىل العرائس املجسمة ،كان لزاما ً علينا أن نبدع يف خلق
شخصيات جديدة يتعايش معها األطفال ويألفونها حتى يمكن أن يتعلموا منها الكثري ،والبد أن
نركز عىل اختيار األلوان ،فالطفل الصغري يحب األلوان الجذابة ،التي تثري انتباهه ،وكذلك عنرص
الحركة واإلبهار ،الذي يمثل حجر الزاوية يف جذب االنتباه والرتكيز من قبل األطفال ،ومراعاة
مناسبة املرسحية للمستوى العمري والعقيل لألطفال .وانتخاب أفضل األغاني الهادفة عىل
الساحة العربية -والتي تحوز عىل رضا وإعجاب األطفال -وتقديم مضمون تربوي أو تعليمي
يتماىش مع النغمات املصاحبة لتلك األغاني ،ويقوم األطفال بتقديمها عىل خشبة املرسح،
والقيام باألداء الحركي املناسب الذي يسهم يف تنمية املهارات الحركية لألطفال ،فضالً عن األداء
التمثييل للمضمون الرتبوي أو التعليمي.
 - 4ال بد من دعوة جميع معاهد وكليات التمثيل واملرسح يف الوطن العربي إىل أن تويل مرسح
الطفل أهمية كربى خالل مناهج دروسها وبرامج تطبيقاتها ،وبالتاىل العمل الجاد عىل فتح
أقسام – مرسح الطفل-يف هذه املعاهد والكليات أسوة باألقسام األخرى فيها ،كي ترقد هذه
األقسام مستقبالً حركة مرسح الطفل باملخرجني واملمثلني والكتاب والنقاد املتخصصني.
- 5رضورة اهتمام الجهات الرسمية بمرسح الطفل أوالً ،وربما ألسباب اقتصادية أساسا ً
حيث إنه من النادر وغري املتوقع اآلن عىل األقل أن يدخل القطاع الخاص يف نشاط إنتاج مرسحية
للطفل ،بل برنامج مرسحي كامل ملوسم وإىل ما شاء الله نظرا ً لتوقع البعض عدم ضمان ربحية
ذلك املرسح تجارياً ،وربما ألسباب أخرى مثل عدم وجود الوعي الكامل لدى أصحاب رأس املال
العربي لالستثمار يف الفن املرسحي للطفل .وىف كل األحوال فرضورة تدخل الحكومات ودعمها
من األمور الهامة
 - 6علينا االستفادة من الثورة التكنولوجية ووسائلها املتنوعة ،وتطوير مرسح الطفل
ليواكب ثورة اإلنرتنت بما تتيحه من إمكانيات وذلك من خالل:
أوالً:

عمل صفحات عن مسارح الطفل ىف الوطن العربى .تضم هذه الصفحات.
تاريخ فرق مرسح الطفل ورواده( .مؤلفون مخرجون – ممثلون – أدباء –
شعراء – ملحنون مطربون).

ثانياً:

ترجمة هذه الصفحات إىل عدة لغات بحيث ال تقل عن خمس لغات حية.

ثالثاً:

فتح حوار مع املؤسسات الدولية والعاملية التى تهتم بالطفل عامة ومرسح
الطفل خاصة.
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التقارير:
تقرير حول ملتقى الطفولة يف عصر تكنولوجيا املعلومات
الذي أقامته اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
 24أكتوبر 2018م
إﻋﺪاد :د .ﺳﻤﻴﺮ أﺣﻤﺪ ﺟﺮار

عقدت الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية ملتقى الطفولة في عصر تكنولوجيا
المعلومات» ،بدعم مشكور من وقف عبد الباقي عبد اهلل النوري والخطوط الجوية
الكويتية ،في يوم األربعاء الموافق  24أكتوبر 2018م ،في قاعة أتالنتس في فندق المارينا
– الكويت ،وبحضور كافة شرائح المجتمع الكويتي؛ نظر ًا ألهمية القضية المطروحة
من معلمين وموجهين ،وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ،والهيئة العامة للتعليم
التطبيقي ،باإلضافة إلى أصحاب القرار من لجان الشؤون التشريعية والقانونية وشؤون
التعليم والثقافة واإلرشاد بمجلس األمة الكويتي ،كما تم دعوة بعض المهتمين من الدول
العربية ودول مجلس التعاون.
وقد افتتح امللتقى رئيس الجمعية د .حسن اإلبراهيم ،بكلمة ترحيبية أشار فيها إىل أهمية
موضوع هذا امللتقى « الطفولة يف عرص تكنولوجيا املعلومات» ،الذي يتفق مع أهداف الجمعية
الكويتية لتقدم الطفولة العربية التي كانت منذ تأسيسها يف العام 1980م وحتى اليوم ،تهتم
بتطور ونمو أطفال الكويت واملنطقة العربية.
وأكد أن الجمعية منذ تأسيسها قامت بالعديد من األبحاث والدراسات وورشات العمل يف
معظم املجاالت املتعلقة بمراحل الطفولة املبكرة ونمو اليافعني ،واالهتمام باألبحاث املتنوعة
التي من أهمها :سلسلة كتب وأدبيات األطفال ،وسلسلة الدراسات العلمية املوسمية املتخصصة،
باإلضافة إىل مجلة الطفولة العربية ،وهي مجلة بحثية محكمة.
ثم بني دور الجمعية حيث قامت بدراسة تأثري مخاطر الحروب عىل األطفال والنساء،
خاصة بعد احتالل الكويت ،فقد اهتمت الجمعية بدراسة تأثري الغزو وتبعاته عىل أطفال الكويت
يف الداخل والخارج بسبب التأخر يف الدراسة واالنقطاع عنها .وكذلك درست ووثقت تأثري الحروب
األهلية عىل أطفال لبنان.
وقد وضح د .حسن اإلبراهيم أن امللتقى الحايل يركز عىل استكشاف تأثري تقنيات تكنولوجيا
املعلومات عىل األطفال واليافعني منذ الوالدة حتى سن الثامنة عرشة كمرحلة أوىل .إن القراءة
األولية لهذا املوضوع تشري إىل أنه بالرغم من الفائدة الكربى من استخدام هذه التقنيات يف تطوير
وتنمية وتعليم املجتمع إال أن لها أرضارها الجمّ ة ،فقد بدأت تظهر عالمات اإلدمان عند األطفال
واليافعني يف استخدام هذه التقنيات باإلضافة إىل غريه من املشاكل الصحية والنفسية ،وأن هذا
امللتقى سيستكشف عمق املشكلة ومدى اتساعها ،كما سيتم تناول املوضوع بأبعاده الستة :البعد
األخالقي ،والبعد االجتماعي ،والبعد الصحي ،والبعد القانوني ،والبعد النفيس ،والبعد الرتبوي.
أما يف املرحلتني القادمتني ،سيتم الرتكيز عىل مصادر الخطر يف هذه الظاهرة عىل األرسة
واملدرسة وعند األطفال ،كما سيكون الرتكيز يف املرحلة الثالثة من املرشوع عىل اقرتاح حلول
ضمن نطاق األرسة واملجتمع بمؤسساته العامة والخاصة.
يف الختام شكر د .حسن اإلبراهيم الباحثني عىل املداخالت التي أعدوها ،والحضور والضيوف
من الخرباء العرب عىل مساهماتهم يف إثراء هذا املرشوع.
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وجرت وقائع امللتقى عىل النحو التايل:
الجلسة األولى:
ترأس الجلسة األستاذ الدكتور علي عاشور الجعفر الذي قدم األبعاد الثالثة املطروحة
ً
بداية بحضور الشاب
للنقاش ،وهي البعد األخالقي والبعد االجتماعي والبعد القانوني .وقد نّوه
يوسف السعد الذي يبلغ من العمر  14عاما ً وتقديمه شهادة حول إدمانه األلعاب اإللكرتونية
واألجهزة الذكية.

ً
أوال :البعد األخالقي:
تحدث المقدم سعود طالب العامر عن دور اإلدارة العامة للمباحث الجنائية ،وإدارة حماية
األحداث يف متابعة ورعاية األطفال واليافعني ،مؤكدا ً أن سياسة الدولة تركز عىل توعية املجتمع
الكويتي وحماية الحدث ومكافحة الجريمة .علما ً بأن دولة الكويت صادقت عىل االتفاقية الدولية
لحقوق الطفل التي تعزز حقوقه وتدعم نموه وانتماءه ومناهضة كافة أشكال ومستويات
العنف التي يوجه ضده .وأفاد بأن دولة الكويت أنشأت منذ عام 2013م لجنة وطنية عليا لحماية
األطفال مثلت فيها كل مؤسسات الدولة املعنية.
ركز املتحدث عىل أهمية التكنولوجيا كعنرص أساس ورضورة ملحة يف كافة مجاالت الحياة،
وبأنها تعمل عىل تقريب املسافات واختصار الوقت عن طريق استخدام التقنيات الذكية ،منبها ً
إىل الخطورة الكامنة عىل األطفال يف تواصلهم مع الغرباء وإمكانية استغاللهم عرب األجهزة
الذكية؛ لذا قامت إدارة األحداث بوضع إسرتاتيجية جديدة لتوعية طلبة املدارس ومتابعة مشاكل
األحداث .وقد تبني أن هناك العديد من الضحايا الصامتني الذين هم بحاجة إىل رعاية وتوعية
ودعم ،وقد أدى هذا إىل إنشاء خط ساخن لألحداث وخطة طوارئ لدعمهم ومعالجة مشاكلهم
من التأثريات السلبية لوسائل التواصل االجتماعي عىل األحداث ،يف زمن أصبح فيه التنبؤ بما
يحدث باملستقبل صعبا ً بسبب تسارع أهمية التقنيات ودورها يف التغيري االجتماعي.
هذا باإلضافة إىل االستخدام اليسء لألجهزة الذكية عند األطفال واليافعني وتعرضهم
لالنحراف األخالقي وميلهم للعنف والسلوك العدواني .إذ إنهم يتعرضون للكثري من مشاهد
العنف والقتل والرسقة واملخدرات والجنس.
وقد أعطى املقدم العديد من األمثلة عىل الحوادث واملشاكل التي عالجها قسم حماية األطفال
الناتجة عن سوء استخدام األجهزة الذكية.
ويف نهاية الحديث أشار املقدم إىل أن املسؤولية األكرب يف حماية األطفال واملراهقني من
مخاطر األجهزة الذكية تقع عىل عاتق األرسة .أما املدارس واإلعالم فيلعبون دورا ً أساسيا ً يف دعم
األرس وتثقيفهم حول خطورة االنجراف خلف رفاق السوء ،وكذلك مراقبة أنواع األلعاب ،والتأكد
من أن التطبيقات املستخدمة تناسب أعمار أوالدهم.
ثاني ًا :البعد االجتماعي:
أشار أ.د .محمد غانم الرميحي إىل أن دول العالم تشرتك يف قضية واحدة هي إدمان
التكنولوجيا الحديثة .فخالل وقت قصري جدا ً سوف يصبح فضاء اإلنرتنت متوفرا ً ألي إنسان
بثمن زهيد.
ثم بني أن بعض التقديرات تذهب إىل أن الفرد يف املتوسط يقيض  90دقيقة عىل هاتفه النقال،
وأن ثلث املستخدمني هم من األطفال ،وأكد الباحث أن استخدام اإلنرتنت واألجهزة (كالتليفون
الذكي ،أو اآليباد ،أو الكمبيوتر) لها الكثري من الفوائدْ ،
إن تم استخدامها بشكل إيجابي ،كما لها
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الكثري من األرضار ،كاإلدمان الذي أصبح ظاهرة عاملية إىل درجة صيغ لها مفهوم هو phubbing
وتعني إهمال شخص بجانبك لصالح تليفونك النقال (.)1
تأثري وسائل االتصال (بأشكالها املختلفة) عىل تشكيل رؤيتنا وقيمنا وموقفنا من
الحياة تسارع يف التغري من زمن اإلعالم املكتوب إىل زمن اإلعالم اإللكرتوني ،حيث تطابق الزمن
لدى ا ُملتلقى واملرسل ،كما تقدم كثريا ً فن «اإلخضاع» ملا يبث .ومن خالل تقدم دراسات فهم آليات
العقل الجمعي ،صار من املمكن السيطرة عىل الجمهور وإخضاعه من خالل الرسائل واملعلومات
واإلشارات التي يمكن التحكم بها .فالحوار اإللكرتوني (لألطفال خاصة ولكن حتى لغريهم)
يمكن أن يكون مصدرا ً للقيم واألخالق ال يقل يف قوته املرجعية عن تأثري األرسة واملؤسسة
التعليمية وربما حتى التعاليم الدينية.
ثم ع َّرج عىل الدور التجاري بدوره الذي ال يجوز لنا أن نتجاهله ،فكل تلك الوسائل اإللكرتونية
التي نستخدمها نحن وأطفالنا ،وراءها دافع تجاري ،واضح أو خفي ،وقد يكون وراءها دوافع
سياسية ،أو قيَمية أيضاً.
إن مصادر التأثري يف عرص تكنولوجيا املعلومات تجد سبيلها إىل نظامنا العصبي والبيولوجي،
ولهذه العملية جذور عميقة يف تطور البرش ،وهي تعطينا ما يمكن تسميته الواقع املشرتك وتمكننا
من تقاسم الخربات يف الفضاء االجتماعي ،واليوم لم يعد من نخالطهم برش مثلنا بشكل مبارش
أو غري مبارش ،وأصبح هناك فضاء افرتايض يلتقي فيه الناس عىل شبكة التواصل االجتماعي،
والتي يسميها البعض شبكة االعتالل االجتماعي ،إذ بات كبريا ً مدى مساهمة اإلنرتنت يف تع ّرض
األطفال للمخاطر واألذى ،بما يشمل إساءة استخدام معلوماتهم الخاصة ،والوصول إىل املحتوى
الضار ،والتنمّ ر والتس ّلط السيرباني ،أو البلطجة ضد األطفال.
كما ذكر أن الدراسات دلت عىل أن  %63من األطفال يستطيعون التعامل مع األجهزة الذكية
بمفردهم ،وأن  % 72من األطفال يستخدمون التقنية ملشاهدة الفيديو واأللعاب ،وأن  %55من
األهايل يختارون التطبيقات التي يشاهدها أطفالهم .من مضار هذا الترصف تحطيم وسائل
التواصل االجتماعي عدد من املس ّلمات ،ومنها الحاجة إىل التدقيق يف املعرفة ،فهذه املنهجية
األساسية يتجاوزها الطفل عند احتكاكه بمعلومة من خالل وسائل التواصل االجتماعي
ويعتربها نهائية؛ لذا بات التأثري عىل العقول سهالً من خالل وسائل التواصل ،ويزيد من هشاشة
قاعدة املعلومات لدى األطفال بما أننا نعيش يف عرص ما بعد الحقيقة :أو عرص اإليهام بالصدق
وحمل الناس عىل تقبل الزيف الذي طاملا عرض عليهم بشكل أنيق ومقنع ،أما االستخدام الكثيف
لوسائل التواصل االجتماعي فيفقد األطفال القدرة عىل استيعاب فن املحادثة ما يسبب الفقر
اللغوي والقدرة عىل التعبري السليم.
من أهم مخاطر وسائل التواصل االجتماعي أنها تستخدم للتغرير باألطفال واملراهقني ،من
خالل :تزيني الخروج عن القواعد االجتماعية ،أو اإلغراء واإليحاء الجنيس ،أو التهديد بنرش صور
فاضحة تورط املراهق أو املراهقة ،كما تكرس الهواتف الذكية ،ثقافة غرف النوم ،حيث أصبح
الوصول إىل اإلنرتنت بالنسبة لألطفال أمرا ً شخصيا ً وخصوصيا ً بصورة أكرب ،وأقل خضوعا ً
لإلرشاف.
لدينا تح ٍد مزدوج ،هو كيفية التخفيف من األرضار مع مضاعفة الفوائد من اإلنرتنت لكل
األطفال .هذه اإلشكالية املعقدة ال يمكن التصدي لها إال من خالل أن تلعب كل األطراف أدوارها
بنجاح.
( )1فوبينغ هو مصطلح لوصف عادة تجاهل شخص يجلس معك ما لصالح الهاتف املحمول ،وهو اختصار لكلمتيphone ”:
 ،”snubbingأو “ تجاهل اآلخرين بسبب استخدام الهاتف “ ..ويكيبيديا
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ثالث ًا :البعد القانوني:
تحدث د .محمد الفيلي عن الطفولة والقانون يف عرص املعلومات ،مشريا ً إىل أن تكنولوجيا
املعلومات أفرزت واقعا ً جديدا ً يتضمن احتياجات ومخاطر لم تكن موجودة من قبل ،فهذا الواقع
يعيشه الكبار مرغمني والصغار ملزمني.
ثم طرح املتحدث مجموعة من األسئلة عن :دور القانون يف هذا املوضوع ،وحول كيف تعامل
القانون مع األطفال ،وعما إذا كان تعامله جيداً.
ففي دولة الكويت يحدد القانون ثالثة أنماط من الترشيع :الدستور ،القانون ،واللوائح،
حيث يعتمد الدستور الكويتي توجيه الدولة للحقوق يف مجال السعي إلشباعها والحث عىل القيام
عليها« .هنا يكون االلتزام محله بذل العناية ،ال تحقيق الغاية» وهذه الحقوق يسميها البعض
حقوق الربنامج ،وهي ترد يف الباب الثاني من الدستور املعنون «مقومات املجتمع الكويتي»،
أما الباب الثالث فيشري يف عنوانه إىل «الحقوق والواجبات» ،إال أن بعض الحقوق يجب إشباعها،
فيغدو اإللزام محددا ً بمقدار ،عىل الدولة للوفاء به.
ثم عدد الدكتور محمد الفييل التوجيهات الدستورية األساسية وأهمها:
•املادة التاسعة :يحفظ القانون كيان األرسة ويحمي يف ظلها الطفولة.
•املادة العارشة :ترعى الدولة النشء وتحميه من االستغالل وتقيه اإلهمال األدبي
والجسماني والروحي.
•املادة الثانية عرشة :التعليم ركن أسايس لتقدم املجتمع ،فعليها (الدولة) بكفالة التعليم
ورعايته.
وبما أن تكنولوجيا املعلومات مع فوائدها الجمة تحتوي عىل مخاطر مهمة ،واألطفال
رشيحة مستهدفة يف هذا املوضوع ،فال بد للدولة من توفري الحماية والفرص لألطفال.
أما يف الحقوق فقد نصت املادة أربعون من الدستور عىل أن التعليم حق للكويتيني ،تكفله
الدولة وفقا ً للقانون والنظام العام واآلداب ،والتعليم إلزامي ومجاني يف مراحله األوىل ،ويضع
القانون الخطة الالزمة للقضاء عىل األمية ،وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي
والعقيل.
وبما أن الدستور ال يقدم تعريفا ً للتعليم ،بل يذكر بأنه ركن من أركان تقدم املجتمع كما
أنه مرتبط بمفهوم األمية ،فالباحث يستنتج من هذا أن التعليم ينصب عىل املعارف واملهارات
األساسية التي يحتاجها الفرد للتعايش مع اآلخرين والتواصل معهم ،وعىل أن يكون الفرد مبتكرا ً
ومبدعاً ،كل هذا يعترب من أهم أسباب تقدم املجتمع؛ ألنه يف يومنا هذا يمتد نطاق التعليم؛ ليشمل
استخدام وسائل تكنولوجيا املعلومات الشائعة.
مما سبق ،يقول املحارض :نالحظ أن التوجه الدستوري يف موضوع حماية النشء والسعي
لرعايته لم يقترص عىل القانون ،فالخطاب ورد عاما ً موجها ً للدولة بما فيها من سلطات عامة،
و»أكاد أقول ،ويشمل الشعب».
ويف النهاية خلص املتحدث إىل أن :الجهد القانوني يف دولة الكويت ينرصف أكثره لفكرة
الحماية يف شقها العقابي ،وهناك احتياج لبذل العناية أيضا ً لتوفري العناية يف شقها االحرتازي،
مثل التوجيه والتدريب وتقديم البدائل.
أن الطبيعة العابرة للدول لوسائل املعلوماتية الحديثة تجعل الرتكيز عىل توعية الجمهور
بأسلوب التعامل مع هذا الواقع مهم جداً ،علما ً بأن املنع ليس حالً للمشكلة بل هو هروب من
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مواجهتها ،ودور املؤسسات الرسمية مهم لكن التعويل املطلق عىل املؤسسات خطر جداً؛ ألنه
يشجع األرس عىل عدم القيام بدورها.
اإلدمان اإللكتروني
قدم الطالب يوسف املسعد ( 15سنة) ،تجربته كمدمن عىل األجهزة اإللكرتونية الذكية
بأنواعها منذ كان يف السابعة من عمره .بدأ باستخدام اآليباد ،ثم انتقل للعب مع إخوانه عىل
«البالي ستيشن» ،وهنا بدأ الهوس الذي انتقل إىل اإلدمان حيث كان يقيض وقتا ً طويالً ،أو كل
الوقت عىل األلعاب اإللكرتونية وعىل منصات التواصل االجتماعي ،مهمالً كل ما عدا ذلك ،حتى إن
أهله الذين كانوا يتوقعون منه الكثري صدموا بمجرى حياته وخياراته ،إال أن تدخلهم ملساعدته
ومتابعته عىل التخلص من إدمانه كان له األثر األكرب يف تغلبه عىل العادة التي كادت تطيح
بمستقبله.
أما نصيحته إلخوانه وألبناء جيله فهي أن اإلدمان مشكلة يجب أن يق ّر بها صاحب املشكلة
حتى يمكن أن يتغلب عليها.

اجللسة الثانية:
وعقدت الجلسة الثانية للملتقى بإدارة أ.د .قاسم الرصاف ،الذي قدم األبعاد الثالثة التي
ستناقش ،وهي :البعد الصحي ،والبعد النفيس ،والبعد الرتبوي.

ً
أوال :البعد الصحي:
أشارت أ.د .فضيلة املحروس يف مداخلتها « الطفولة يف عرص تكنولوجيا املعلومات :البعد
الصحي» ،إىل أن اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ( ،)2التي تعتمد عىل تعزيز السلطة املعرفية كأساس
يف زيادة اإلنتاجية البرشية وتر ّكز عىل تطور التكنولوجيا الرقمية ،هذه الثورة الجديدة تنظر يف
اإلمكانيات غري املحدودة لوجود مليارات من الناس متصلني بواسطة األجهزة النقالة ،والتقنيات
التكنولوجية الحديثة ،التي تؤدي إىل قوة معالجة لم يسبق لها مثيل ،وقدرات التخزين والوصول
إىل املعرفة بشكل رسيع .هذه الثورة تغطي مجاالت واسعة النطاق مثل الذكاء االصطناعي،
والروبوتات ،وإنرتنت األشياء ،واملركبات الذاتية القيادة ،والطباعة ثالثية األبعاد ،وتكنولوجيا
النانو ،والتكنولوجيا الحيوية ،وعلوم املواد وتخزين الطاقة والكم والحوسبة ،عىل سبيل املثال ال
الحرص ،وكثري من هذه االبتكارات هي يف مهدها ،ولكنها فعالً تصل إىل نقطة انعطاف يف تنميتها
من خالل مزيج تكنولوجيات عرب العوالم املادية والرقمية والبيولوجية ،التي هي أساس الثورة
الصناعية الرابعة.
أهم تحديات تطور التكنولوجيا الرقمية يمكن أن تلخص باﻟﻘﻔزات اﻟﮭﺎﺋﻠﺔ ﻲﻓ ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ
ﻗﺻﯾرة .علما ً بأن اﻟﺑﺣوث ﺣول ﺗﺄﺛﯾرات هذه الثورة ﻋﻰﻠ اﻷطﻔﺎل ﻣﺣدودة ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ برسعة
التطور ،واﻟﻔﺟوة اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﺑﯾن املحيط (اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،اﻟﻣدرﺳﺔ) .أما الفرص املتاحة من استخدامات
الوسائط الرقمية يف مجال الصحة فتتجىل يف رسعة انتشار اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻷﻣراض ،ومتابعة
اﻟﺗزام اﻟﻣرﯾض ﺑﺎﻟﻣواﻋﯾد ،وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻷطﺑﺎء واﻟﻣﮭﻧﯾﯾن اﻟﺻﺣﯾﯾن ،وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺗطﻌﯾﻣﺎت ،وتحسني كفاءة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ،وﻛﻔاءة ﻋﻣل اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ  /اﻟﻣﺧﺗﺑرات /
األﺷﻌﺔ ،واستحداث امللف اإللكرتوني للطفل ،ورصف انتباه الطفل وتسليته أثناء اإلجراءات
الطبية ،واﻻﺳﺗﺧدام اﻟﮭﺎﺋل ﻲﻓ ﻛل ﺟواﻧب اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ للتقنيات ،كما يف التعليم الطبي ،ويف
مجاالت التدريب ،والتعليم املستمر.
أما املخاطر الصحية والنمائية للثورة الرقمية عىل األطفال فتتجىل بالتأثريات السلبية عىل
( )2اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ،داﻓوس :ﻛﻼوس ﺷواب رﺋﯾس اﻟﻣﻧﺗدى اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ2016،م.
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األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة من خالل استخدام الوسائط واأللواح اإللكرتونية والتلفونات
الذكية والتلفزيون والربمجيات كجليس لألطفال لتهدئتهم وإلهائهم .هذا غالبا ً ما يكون عىل
حساب اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻐﻧﯾﺔ اﻷﺧرى ﻣﺛل :اﻟﺗﺣدث واﻟﻠﻌب واﻟﺗﺷﺟﯾﻊ .علما ً بأن استخدام هذه
الوسائط ﻗد يوفر لألطفال بعض املعلومات ،إال أنه ﯾﺣرمهم ﻣن اﻟﺗواﺻل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وتنمية
ﻣﮭﺎرات اﻟﺗواﺻل واﻟﺗﻌﺎطف واﻟﻣﮭﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ األخرى .باإلضافة إىل أن الدخول املبكر
لهذه األجهزة والربامج عىل حياة األطفال قد تؤدي إىل اإلدمان عىل استخدام األجهزة مع التقدم
يف العمر والرتاجع يف النمو العقيل والعاطفي واالجتماعي .وقد دلت الدراسات العلمية عىل أن
استخدام األجهزة لتهدئة األطفال أو إلهائهم ترتافق مع اضطرابات عاطفية واجتماعية .كما أنه
ﻻ ﺗوﺟد دﻻﺋل ﻋﻰﻠ أن استخدام اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ املتوافرة باألسواق ،والتي هي ﻟﯾﺳت ﻣﺳﺗﻧدة
ﻋﻰﻠ منهج ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺑﺈﺷراف ﺗرﺑوي ،ليس لها أثر إيجابي يف نمو وتطور األطفال لغويا ً إذ إن عدم
االختالط باألقران وتبادل الكلمات يؤثر سلبا ً ويحرم من التطور اللغوي واالجتماعي والعاطفي.
ولقد وجدت بعض الدراسات أنه بالرغم من أن هذه األجهزة قد تجذب انتباه األطفال يف أول
سنتني من حياتهم ،إال أن الدراسات لم تستطع إثبات أن األطفال قد تع ّلموا من هذه األجهزة.
تعترب سنوات الطفولة املبكرة« ،أول ألف يوم» ،نافذة من الفرص الذهبية لنمو األطفال
وتطورهم .ففي األشهر التسعة االوىل بعد الوالدة يبدأ تطور الحس ،والبرص ،والسمع ويبدأ تعلم
اللغة والتفكري ،وبناء شبكة العصبيات التي ّ
تغذي الدماغ باملعلومات وتطلق اإلشارات للتفاعل
مع الحالة  /الحاالت التي يتعرض الطفل لها .تدوم هذه الفرصة خالل الثالث سنوات األوىل
من الحياة؛ لذا ال بد من استغالل هذه السنوات لتعريض األطفال للمثريات التي تساهم يف بناء
قدراتهم ونموهم وتمكينهم لحياة أفضل وللتع ّلم مدى الحياة.
يؤدي استخدام العائالت لألجهزة الذكية ملجموعة من املخاطر منها عىل سبيل املثــال
ال الحرص :عندما يكون البالغون منغمسني يف استخدام أجهزتهم اإللكرتونية ،يقل التعاطي
مع األطفال ،وتتأخر فرتة الرد والتجاوب معهم ،ويقل صرب البالغني يف التعاطي مع أطفالهم،
والرصاخ عليهم .وقد يؤدي اإلدمان عىل استخدام األجهزة الذكية إىل تدني النشاطات املشرتكة
وتشتت انتباه الوالدين واألرسة.
أما عن الضغوط الناجمة عن محتوى املعلومات املنقولة فحدث وال حرج :فكل الدراسات
ﺗدﻋم اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن اﻟﻌﻧف اﻻﻓﺗراﻲﺿ واﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ بكثرة استخدام هذه األجهزة بدون
متابعة أرسية وتربوية.
أما املخاطر الصحية فهي عديدة ومتنوعة التأثري ،منها اإلدمان ،والقلق املزمن ،واالكتئاب،
واالضطراب ،وأمراض الجهاز العظمي والعضيل ،والتأثريات عىل العني .هذا وقد أظهرت الدراسات
العديدة عىل أن إدمان األلعاب يصبح أولوية عىل حساب النشاطات اليومية والهوايات األخرى.
تظهر الدراسات أن هذه املخاطر غالبا ً ما يصحبها اﻟﻌﻧف اﻻﻓﺗراﻲﺿ واﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ،
واختالل اﻟﻌﺎدات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ،واضطرابات النوم ،وتؤدي إىل نمط حياة يتسم بالخمول ،والتعرض
إلشعاعات كهرومغناطيسية مرضة باإلنسان وخاصة باألطفال .قد خلصت أ.د .فضيلة املحروس
إىل مجموعة من التوصيات أهمها:
احرتام الحد األدنى من العمر للمشاركة يف استخدام الربامج املختلفة ،وﻓﺗﺢ ﻗﻧوات اﻟﺣوار
ﻣﻊ اﻷطﻔﺎل ﺣول اإلﺗرﻧت ﻲﻓ اﻟﺑﯾت واﻟﻣدرﺳﺔ ،وتضييق هوة املعلوماتية بني األجيال عرب برامج
التهيئة الرقمية لألهل وللمربني ،وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﮭﺎرات اﻟواﻟدﯾﺔ للتعاطي مع ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،
وأن يصبح اآلباء واملعلمون قدوة لألطفال يف التعامل مع األجهزة الذكية .كما يجب تبني
خطة لخلق توازن يف التعامل مع اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي ،وتبني أوقات حرة من
التكنولوجيا ،وتشجيع األطفال عىل ممارسة الرياضة بانتظام.
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ثاني ًا :البعد النفسي
ر ّكز د .جاسم حاجيه يف مداخلته « األطفال بني املايض وحارض اإلنرتنت» عىل ّ
التغري الرسيع
الذي حدث يف املجتمع الكويتي ناقالً إياه من مجتمع محافظ تغلب عليه العادات والتقاليد املحلية
األصيلة إىل مجتمع يجاري التطورات العاملية قدر ما تسمح به الظروف.
وأشار إىل أن األطفال الذين كانوا يلعبون بألعاب ابتكروها أو ورثوها من بيئتهم وتقاليدهم،
انتقلوا إىل االنخراط يف األلعاب اإلليكرتونية املستوردة يف غالبيتها مع ما تحمل من عنف وجنس
وإدمان.
أما أهم مخاطر استخدام الكمبيوتر والن ْ
ِت عىل أطفال الكويت فهي:
•دخول مواقع تسبب صدمة نفسيه لألطفال.
•مواقع غري أخالقية ومشاهدة صور غري مقبولة.
•مواقع عنيفة وتعرض أفالم عن القتل واإلرهاب.
•ويف بعض األحيان مواقع دينية تنرش الرعب بني األطفال ،كتصور الجن والصور املخيفة.
لذا فإن مشاهدة هذه املواقع تؤدي إىل مجموعة من املشاكل واالضطرابات لدى األطفال ،من
ردود فعل نفسية ضاغطة إىل الكوابيس الليلية واضطرابات القلق وااللتصاق القلق ،وصعوبات
النوم ،والتنمر من خالل اإلنرتنت.
كل هذه املشاكل تحدث يف حال غياب املتابعة األرسية ،واإلرشاد الرتبوي والديني الفاعل.

ثالث ًا :البعد التربوي
تحدث د .فايز الظفيري يف البعد الرتبوي مشددا ً عىل أن لتكنولوجيا املعلومات دورا ً إيجابيا ً
يف املجال الرتبوي إذا ما أٌحسن ربطها بحاجات املتع ّلم وأهداف التع ّلم .وقد أشار إىل أن أول «تابلت»
أو اللوح الذكي ،كان الحجارة التي استخدمت منذ القدم بالحفر عليها ثم الكتابة ،وأن اإلنسان
ارتبط بالتكنولوجيا؛ ليسهل تحقيق أهدافه.
ثم أشار الباحث إىل أن عرص تكنولوجيا املعلومات أدخل مقدارا ً من التحول االجتماعي
وبرسعة غري مسبوقة؛ مما أدى إىل تغري يف نمو األطفال الذين بدأوا يفكرون يف النتائج ،وبماذا
يريدون أن يصبحوا عندما يكربون بوقت أرسع من أقرانهم الذين سبقوهم .وبفضل األبحاث
العلمية يف حقول التع ّلم وكيفية حدوثه ،وعلوم الدماغ واألعصاب ،أصبحنا نعرف الكثري عن
أطفالنا ،إننا نتعلم من طريقة تعلمهم باستخدام الوسائط والتقنيات الحديثة ،ومن تجاربهم،
وبذلك وسعنا مساحات وفسح التع ّلم .ولكن هل أعددنا ّ
وأهلنا األهل واملعلمني واإلدارات الرتبوية
للقيام باملهام املطلوبة منهم؟
نحن بحاجة لنهج جديد للتدريس والتع ّلم ،يوسع مساحات وفرص التع ّلم ،ويدعم أنشطة
املقررات ويثري املادة الدراسية باملعلومات واملصادر ،متفاعالً مع تكنولوجيا املعلومات املتوفرة.
كما علينا تحفيز املتع ّلم من خالل املشاركة والعمل الفريقي والتعاوني والتفاعل مع كل ما يساهم
يف إنجاح عملية التع ّلم ،أما املعلمون فعلينا مساعدتهم ،من خالل التطوير املهني؛ لتملك تطبيق
مهارات التع ّلم ،وتصميم وتطوير خرباتهم التعليمية املتخصصة.
كل األبحاث يف حقول التع ّلم والتعليم والتقنيات الرتبوية تشري إىل أن التع ّلم عملية بنائية يف
وسط اجتماعي ،يساهم يف اكتساب املعرفة .األساس يف هذه العملية هو التفاعل بني املتعلمني
ّ
يحفز عىل التع ّلم ويستفيد من التعليم اإللكرتوني القائم عىل التكنولوجيا
واملعلمني يف مجتمع
125

مجلة الطفولة العربية

تقرير حول ملتقى الطفولة يف عصر تكنولوجيا املعلومات

العدد الثامن والسبعون

ٍ
صف أو ما يشابه
الرقمية .عىل أن يكون هناك توافق وتكامل بني التع ّلم باملشاركة الفعلية يف
وجها لوجه ،والتع ّلم اإللكرتوني بني املتع ّلم والجهاز.
ثم أشار الباحث إىل أن الدراسات يف دولة الكويت استخلصت أن  %99من البيوت تحتوي عىل
أجهزة رقمية ،وأن  %50منها تحتوي عىل ألعاب إلكرتونية.
أما بالنسبة لألطفال فقد أظهرت الدراسة أن  %42من أطفال دولة الكويت يملكون جهازا ً
شخصيا ً مثل اآليفون واأليبود ،وأن  %91من األطفال يملكون أجهزة لوحية وحواسيب ،من
كل هذه األجهزة املتوافرة عند أطفال الكويت فإن معظم استخداماتها وبنسبة  %66هي للعب
والتسلية.
أما األهايل فقد دلت اإلحصاءات عىل أن  %60منهم يسمحون ألطفالهم باستخدام األجهزة
دون تحديد الوقت املتاح لهم باليوم .ويعتقد  %40من األهايل أن ال رضر من ترك هذه األجهزة
مع األطفال لوقت طويل.
أما استخدام األجهزة الرقمية والذكية فال تتجاوز  %15من العينة ألغراض تعليمية ،وهذا
ّ
املرشد والهادف إىل تحقيق قفزة نوعية يف
يعترب هدرا ً هائالً لطاقة يمكن من خالل االستخدام
التعليم والتع ّلم ،وقد ذكر  %70من عينة األهايل يف الكويت بأنهم ال يسمحون ألطفالهم من
دخول واستعمال اإلنرتنت إال بمساعدة األهل ،وهذه بداية مشجعة وممكنة ملستقبل أفضل ألهل
الكويت.
ويف الختام أشار د .الظفيري إىل أن استخدام تكنولوجيا املعلومات واألجهزة الذكية توفر
العديد من الفرص ،كالتعاون والتفاعل بني املتعلمني ،وإىل تفريد التعليم ليناسب تعلما ً مفصالً
مبنيا ً عىل احتياجات املتعلم ،وعىل االنفتاح والتواصل مع الغري.
أما بالنسبة للمربني ،فإنا نجد أن االستعانة بتكنولوجيا املعلومات واألجهزة الذكية ،يوفر
لهم معلومات مفصلة عن املتعلمني ،ويقلص الوقت للتفاعل معهم ،أين ما كانوا ليمدوهم
بالتغذية الراجعة ،وبتنويع مصادر التع ّلم ،وقنوات االتصال ،وتوفري أساليب تدريس متنوعة،
تساهم يف حصول التع ّلم املنشود.
في الجلسة الختامية
شارك أ.د .بدر العمر بتقديم مداخلة آفاق مستقبلية حول «تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والطفولة» .وقد أشار الباحث إىل أن التطور هو نزعة إنسانية تهدف إىل تحسني
الحياة والرفاه ،وأن التطور املتسارع الذي نعيشه يف عاملنا الحايل هو حصيلة تراكم وتبادل معريف
بني األطراف املشاركة.
ومن أجل تحقيق التطور ال بد أن يتم البدء بالتنمية املستدامة ،فالتنمية هي النهوض
والتأهب للدخول يف حالة التطور ،أما التطور فهو استقرار يف ارتفاع نسق الحياة.
ونحن يف بداية ثورة تعترب تغيريا ً جذريا ً يف الطريقة التي يمكننا العيش والعمل ،وتتصل
ببعضها البعض يف الحجم والنطاق والتعقيد ،ما ننتظر من الثورة الصناعية الرابعة ال يشبه أي
يشء قد شهدته البرشية من قبل.
الثورة األولى :تمثلت يف استخدام البخار لتشغيل آالت اإلنتاج.
والثورة الثانية :هي استخدام الكهرباء من أجل زيادة اإلنتاج.
والثورة الثالثة :فتتمثل يف أتمتة اإلنتاج.
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أما الثورة الصناعية الرابعة التي نعيشها يف وقتنا الحارض التي هي استمرار للثورة
الصناعية الثالثة ،فهي الثورة الرقمية التي أزالت الفروق بني الحياة والجوانب الحيوية ،والرقمية،
واملادية.
فقد غدت تكنولوجيا التعليم واالتصال واملعلومات هي املظهر الرئييس للتطور الحايل .إن
الرتبية بشكل عام والطفولة بشكل خاص ،هما أول املتأثرين بالتطور يف تكنولوجيا االتصال
واملعلومات .لقد بدأ هذا التأثري مع اإلعالم بشكل عام فكان هناك التساؤل :ماذا تريد الرتبية من
اإلعالم؟ وماذا يريد اإلعالم من الرتبية؟
ولحسن الحظ أن العالقة بني اإلعالم والرتبية آنذاك كانت محكومة ومقننة ،حيث إنه توجد
سلطة إعالمية تقنن املادة.
لكن عند ظهور ألعاب التلفاز بدأت تضعف السيطرة والرقابة ،ثم اتسعت رقعة التأثريات
السلبية مع ظهور تقنية الفيديو؛ مما أدى إىل زيادة يف ضعف الرقابة ،وال ننىس يف الوقت نفسه
تطور ألعاب التلفزة وانعكاساتها عىل سلوكيات األطفال.
ويعد ظهور اإلنرتنت بداية العمل الفردي املفتوح ،وبداية خروج املستخدمني إىل عالم فضائي
افرتايض قد ال يكون له حدود .حدث ذلك مع دخول الالبتوب واآليباد والهواتف النقالة الذكية،
التي أعطت فرصة لظهور شبكات التواصل االجتماعي .هنا نستطيع القول :إن مجال الضبط
والتحكم أصبح ضئيالً جداً ،هذا املوضوع هو الذي جلبنا اليوم إىل هذا املكان.

استثمار تكنولوجيا املعلومات واالتصال
إننا اآلن أمام حالة محايدة يمكن استغاللها واستثمارها للتعليم ،وعندها يمكن اعتبارها
حالة إيجابية ومفيدة ،أو تُرتك ملن يريد استغاللها بشكل سيّئ فتصبح عندها حالة سالبة.
لقد أدركت كثري من الدول واألنظمة واملنظمات إمكانيات هذه التقنية الحديثة ووظفتها
لالرتقاء بتعليم األطفال وتربيتهم ،إذن لقد تم تسخري هذه العملية للصالح العام ،فمنذ البداية لم
تتمكن هذه الدول من إنتاج املادة العلمية التي يمكن لألطفال االستفادة منها ،بل فتحت املجال
أكثر لكل ما هو أجنبي ،مع استثناء «مؤسسة الربامج املشرتكة لدول الخليج» ،رغم أنها كانت
بطيئة يف حركتها ودرجة الحرية التي تتمتع بها.
يف الوقت الذي كان يدور فيه نقاش حاد يف بداية الثمانينات يف بريطانيا حول أفالم «توم
وجريي» ومدى خطورتها عىل األطفال نتيجة العنف املفرط ،تعرض هذه األفالم وغريها عندنا
لتمثل قمة املتعة.
رغم الصفات الرباقة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال إال أن الدول أجمعت عىل أنه يوجد
استغالل سيئ لها ،وهذا االستغالل موجها للعموم وباألخص األطفال ،وتتمثل هذه املساوئ يف
استغالل براءة الطفولة وتعرضها للعنف النفيس والجسدي ،وكذلك تعرضها لإلغواء بأشكال
عدة.
لكن الحالة ليست نفسها يف الوطن العربي فال الحكومات وال قوانينها اقرتب حتى من
التعامل الوقائي والعالجي أو القانوني مع الظاهرة ،ولعل فيما ذُكر اليوم فيه الكثري من التنبيه
ملساوئ االستخدام غري الواعي لتكنولوجيا املعلومات واالتصال.

الطفولة العربية واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال
عندما نبدأ بالحديث عن الطفل العربي يجب أن نميّز بني نوعني من الطفولة:
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األولى :هي الطفولة املحرومة املمزقة.
والثانية :هي الطفولة املتخمة التائهة.
ورغم أن كال النوعني يقفان عىل طريف نقيض فإن النتيجة واحدة بالنسبة للمستقبل العربي.
فهذا الطفل (املحروم) سوف يشبّ كارها ً للجميع ،والعنف هو سلوكه ،واالنتقام من الجميع
هو هدفه ،غابت عنه مالمح املستقبل ،وهو ينتمي ملجتمع يكون هو آخر لبناته ،هذا الطفل قد
حرم بوقت مبكر من هذه التقنية ومساعدته عىل االنفتاح عىل العالم ،لكن عندما تتوافر له
تكنولوجيا املعلومات واالتصال فسوف يستخدمها أسوأ استخدام؛ ألنه ارتبط بكل ما هو سيئ.
الطفولة المتخمة التي توفرت لها التكنولوجيا الحديثة من غري حساب أو رقابة ،وأكثر
من ذلك ،ولقد تحول تعامل األطفال مع األجهزة الذكية الحديثة إىل سلوك إدمان مفرط ،وذلك
بسبب عدم االهتمام والوعي باالنعكاسات السلبية الستخدام اإلنرتنت ،والواضح أن التخريب
وصل ملرحلة متقدمة.
إن انتشار الخدمة وتنوع الوسائل والربمجيات وغياب األرسة والحكومة يجعل من الالزم
وجود تدخل تربوي ،علمي ،اجتماعي ،اقتصادي ،أخالقي؛ لتحصني الطفولة من النتائج السلبية
لهذه التكنولوجيا والعمل عىل االستفادة منها بطريقة إيجابية.
اإلصالح والخطوة األولى الالزمة لرحلة األلف ميل يتطلبان رحلة التصدي بما يأتي:
1.1توافر الحقائق العلمية حول حجم ونوعية املشكلة.
2.2توافر الجهد الجماعي التضامني والتعاضدي الذي تُحدد من خالله األدوات واملسؤوليات.
3.3توعية عىل مستوى األرسة واملجتمع حول كيفية االستفادة ودرء مضار هذه التقنية
الحديثة.
4.4تشكيل لجنة مركزية ،ولجان فرعية متخصصة تتدارس النتائج السلبية لسوء استخدام
تكنولوجيا املعلومات.
5.5استخدام ترشيعات ذات صفة منظمة ورادعة لسوء استخدام تكنولوجيا املعلومات.
6.6إرشاك القطاع الخاص وباألخص املعني بتكنولوجيا املعلومات يف برامج التصدي
وحماية األطفال.
7.7االستفادة من الخربات الدولية سواء عىل مستوى الدول أو املنظمات يف الجهود املبذولة
لحماية األطفال.
8.8الرتكيز عىل عملية االنتقال العكيس من سوء التعامل إىل حسن التعامل مع تكنولوجيا
املعلومات واالتصال.
9.9الرصد املستمر ألهم املتغريات التي تحدث يف هذا املجال.
وقد ركز الحوار والنقاش في الملتقى على األبعاد التالية:

البعد األخالقي واالجتماعي:
نبه بعض الحضور إىل أهمية متابعة البعد األخالقي ،ومنع استغالل لألطفال واألحداث.
فاالنفتاح الرسيع الذي دخل عىل املجتمع الكويتي ،بدون استئذان ،وفقدان القيم عند البعض أدى
إىل ما ال تحمد عقباه عند األحداث .وال شك أن تسارع وصول التقنيات وتأثريها ،وكذلك برامج
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التواصل االجتماعي املختلفةّ ،
غي املفاهيم من دون أن يعطي بديالً فاعالً.

البعد القانوني:
نوقش يف هذا البعد قضية الوالية عىل األطفال ،وإذا ما كان لألم والية عىل األطفال كما هي
للوالد.
أشار د .محمد الفيلي إىل أن الوالية يف القانون الكويتي لألب ،وال يوجد تنظيم قانوني
يسمح بالتخلص من الوالية القانونية لرعاية األحداث ،وال يتضمن آلية ميرسة عند التعرض
للخطر ،خاصة وأن الفرضية التقليدية ،تعترب أن األهل هم األكثر إحساسا ً ورعاية ألطفالهم ،إال
أن مثل هذا الترشيع موجود يف بعص الدول ،خاصة يف حال تعرض الطفل أو الحدث للخطر ،حيث
يكون تدخل إدارات الدولة املختصة هو األساس.
أما أ.د .محمد غانم الرميحي ،فقد أشار إىل أن القناعة املعرفية الثقافية يف نظره أهم
من القانون ،الذي ال يستطيع تغري الثقافة يف املجتمع ،يف هذا الحال تكون املناعة املعرفية أهم.
فنحن نواجه اآلن كمّ ا ً من املعرفة الرسدية الخاطئة والخانقة ،التي تدخل إىل أذهاننا ونقبلها دون
نقاش ،وتصبح مسلمات.
وقد أدى هذا الكم الهائل من املعرفة بالتجهيل السيايس واملعريف والديني ،ولم يسلم من هذه
األكاذيب حتى اإلسالم ،الدين النقي الحنيف ،الذي استُغل من قبل البعض ،ومن خالل التفسريات
الخاطئة الستدراج الناشئة للتجهيل املعريف والحشد السيايس؛ لذا علينا أن نبني املناعة املعرفية
عن طريق التثقيف .وال بد من اإلشارة إىل أن وسائل التواصل االجتماعي نقلت الكثري من املعلومات
الخاطئة واملشوشة.
فيجب علينا أن نتأكد من املعلومات قبل أن نتقبلها كمس ّلمات ُمنّزلة.
أما قضية اخرتاق الحرية الشخصية لألحداث يف حال املنع عن بعض الترصفات ،فكانت
اإلجابة بأن القانون الكويتي لم يلحظ هذا حتى اآلن ،بالرغم من بعض التغريات التي بدأت تظهر
من خالل الترشيعات واللوائح التي أقرت لحماية األطفال واألحداث.
فعلينا أن نغري أسلوبنا يف التفكري ،وأن نبدأ بتحمل مسؤولياتنا ،فالقانون ليس عصا سحرية،
وال الوسيلة الوحيدة لعملية تحولنا إىل مجتمع أفضل.
البعد الصحي:
أشارت أ.د .فضيلة المحروس إىل أن العامل االقتصادي يلعب دورا ً كبريا ً يف استخدام
التكنولوجيا الحديثة مع األطفال .فغالبا ً ما يكون األهل امليسورون أكثر وعيا ً وثقافة؛ مما يؤدي
إىل ترشيد استعمال أدوات التكنولوجيا الحديثة ،وبالتايل يكون استخدام هذه األجهزة أكثر فائدة
لألطفال ،مع تنوع طرق االستعمال من اللعب ،إىل املشاهدة ،إىل التع ّلم ،إىل التواصل االجتماعي.
أما يف الطبقة األقل يرساً ،فالحالة مختلفة تماما .إذ يتم استخدام األدوات اإللكرتونية
الذكية ،وغريها من الوسائل كالفيديو ومنصات األلعاب اإللكرتونية لتلهية الطفل أثناء انشغال
األهل .هذا قد يؤدي إىل اإلدمان اإللكرتوني بصورة مبكرة.
وقد الحظت أ.د .فضيلة المحروس يف أحد العنابر يف املستشفى أن طفلة تبلغ من العمر
حوايل العرشين شهرا ً تبكي باستمرار ،فطلبت من املمرضة أن تقرأ لها قصة من مجموعة
املستشفى ،هدأت الطفلة يف حضن املمرضة واستمعت للقصة.
بعد االنتهاء من القصة أعطت املمرضة الكتاب للطفلة لتلهو به ،فإذا بها تحاول املسح عىل
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الكتاب بيدها الصغرية ،كما تفعل عىل اآليباد ،بدال ً من تغري الصفحة بقلبها ،وقد هالها منظر
الطفلة الباحثة؛ لذا شددت عىل رضورة توعية األهل؛ لرتشيد استعمال املنصات اإللكرتونية.
وتذكري األهل بأهمية الكتاب والقراءة لألطفال حتى تصبح ،مستقبالً ،عادة حميدة.
وقد أشارت أ.د .فضيلة المحروس إىل أن أطفال اليوم «غري» وأذكى من السابق ،حيث كانوا
سذجاً ،إال أنهم كانوا أكثر سعادة يف بيئتهم األرسية ،وقد شددت يف الختام عىل رضورة تغيري
ذهنية املواطن ،بالنسبة ألهمية السنوات األوىل من حياة األطفال وتوعيتهم لحياة أفضل وتعلم
مدى الحياة.

البعد النفسي والتربوي:
حول دور التكنولوجيا يف البعد الرتبوي ،ذكر د .الظفريي ،أن التكنولوجيا كانت موجودة
منذ القدم اكتشفت لتسهيل تحقيق أهداف اإلنسان؛ لذا ال بد من أن نكون مستعدين للتحول
االجتماعي الحاصل عند أطفالنا املوسومني بالجيل الرقمي ،فهذا الجيل مهتم بالنتائج وليس
بالسريورة ،وبكيفية الوصول ،بغض النظر عن القيم والعادات والكلفة االجتماعية واإلنسانية
لكل هذه التقنيات.
لذا ال بد من إعادة النظر يف األطر الرتبوية جميعها من مناهج وطرق تدريس وتقييم ،وعلينا
كذلك بالتوصيات الرقمية لألهل بمراقبة ما يستخدمه أطفالهم من برامج وتقنيات.
ويعتقد الباحث أنه ال بد من إعادة النظر يف موضوع الخصوصية والحرية الشخصية لألطفال
واألحداث ،علما ً بأن بعض الربامج الحديثة ،تمكن األهل من متابعة ما يستعمله أطفالهم من
برمجيات وألعاب ،واملدة التي يقضونها عىل األجهزة الذكية.
وقد شدد الباحث عىل أن الطاقة الكامنة يف التقنيات الحديثة بأنواعها ال تزال مهدورة يف
الكويت وعاملنا العربي لقلة استيعاب العامة لها أو تمكنهم منها.
جرار إىل أن االستفادة الفعلية من التقنيات لن يتم إال بعد إعادة النظر
وقد أشار د .سمير ّ
يف فلسفتنا الرتبوية ،والعمل عىل إيجاد منظومة تربوية متكاملة يكون أساسها تمكني الطفل
واإلنسان.
فالتحول والتغيري الرتبوي املنشود يرتكز عىل تغيري املعتقدات والعادات الراسخة يف الذهن
بدال ً من الرتكيز عىل تغيريات تقنية يف السلوك واملمارسات التي قد ال تكون مستدامة ،وغري قابلة
للتحويل إىل سياقات جديدة.
فالتغيري املنشود يتبنّى مقاربة منظومية للرتكيز عىل استهداف الرتتيبات الهيكلية إىل جانب
القواعد التنظيمية ،واملنهجية املعتمدة يف نظمنا الرتبوية الحالية.
يبدأ التغيري بمشاركة أكرب عدد ممكن من املعنيني يف املدرسة وأولياء األمور ،واملجتمع املحيل
والجامعات ،والوزارات املختصة لوضع خطط واقعية وإسرتاتيجيات مدروسة لها خط زمني
وتمويل محددين وبأطر مؤهلة لقيادة التغيري .باإلضافة إىل املقاربات املختلفة للتغيري ،ال بد
من التفكري واالستقصاء والتفكري «خارج الصندوق»؛ ليصبح التعليم والتع ّلم الجيدين أساسا ً
للتنمية املستدامة؛ وذلك عن طريق ربط التعليم والتع ّلم بالحياة اليومية ،ووضع املسؤولية يف
التنفيذ عىل جميع املعنيني من الطلبة إىل رأس الهرم السيايس.
والتحول:
من األمثلة على الخيارات الواجب إتباعها في عملية التغيير
ّ
اختيار املرشحني للدخول إىل كليات الرتبية ،عىل أن يكونوا من الطلبة املبدعني ،بعد إعادة
النظر يف بناء مناهج جديدة إلعداد وتأهيل املعلمني واملديرين واملرشفني عىل أنواعهم ،ومدى
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خدمتهم .عىل أن يكون عماد النقلة النوعية جعل التقنيات والتكنولوجيا الحديثة أساس عملية
التغيري الرتبوي املطلوب ،وتمهني العاملني يف جميع قطاعاتها .بدءا ً بالعاملني يف وزارات الرتبية
إىل آخر موظف يف املدرسة النائية.
المطلوب إذن :هو تغيري الذهنية الرتبوية بأكملها معيدين االعتبار املهني واملادي واالجتماعي
لجميع العاملني يف الحقل .فالرتبية الحديثة ،هي حق لكل طفل وإنسان ،وليست خدمة من قطاع
الخدمات التي تؤمنها الدولة لرعاياها واملوجودين عىل أرضها ،يعتمد النظام الرتبوي الجديد عىل
التع ّلم بدال ً من التعليم ،وبذا يتحول التعليم يف حياة اإلنسان من مراحله األوىل ،للتع ّلم مدى الحياة.
وسيخرج التعليم الذي كان يجري معظمه يف غرف الصف املغلقة إىل الفضاء التكنولوجي
وفضاء السحاب ،وهنا علينا أن ندفع باألنسنة والجودة ومنظومة من القيم يف الرتبية ،للتع ّلم من
خالل عملنا الجمعي ،املوجه لألطفال والشباب.
وبهذا تتحول الرتبية إىل حركة « تحوليّة « مجتمعية إيجابية ومستدامة؛ للتأكد من إيصال
التع ّلم من خالل اللعب والفرح ،خاصة للطفولة املبكرة ،التي أشار الجميع إىل مفصليتها يف بناء
املواطن املنتج والفاعل؛ مما يسهل انتقال مجتمعنا الكويتي والعربي إىل مجتمع املعرفة.
لقد أدى انحسار النظريات السلوكية والتلقني ،التي ر ّكزت عىل نقل املعلومات لألطفال
واليافعني ،والتي اعتربت أن التعليم هو نتاج عمليات التفاعل مع املثريات البيئية واملادية
واالجتماعية وما يرتتب عليها من نتائج تعزيزية أو عقابية ،إىل بروز نظريات تربوية جديدة
استخدمت التكنولوجيا والتقنيات الحديثة ،بما يف ذلك أبحاث علم األعصاب والدماغ؛ لفهم كيف
يتع ّلم الطفل واإلنسان ،هذا أدّى إىل بروز النظريات البنائية املعرفية يف التعليم والتع ّلم.
وهذه النظرية تشدد عىل أن املعرفة عملية بناء يقوم بها املتع ّلم إليجاد معاني شخصية له
ولها من املعلومات الجديدة التي يتلقاها يف ضوء معرفته السابقة ،وبالتايل ّ
تغي التع ّلم من عملية
اكتساب معارف جزئية حسب قوانني علمية آلية ،إىل عملية بناء فردية شخصية معتمدة عىل
الفسحة التي يجرى فيها التع ّلم.
يف ضوء هذا التغيري ،يعتمد التدريس الحديث عىل الكفايات ،واملهارات ،والوضعيات ،والتقويم
البنائي؛ لتجويد التعليم والتع ّلم ،لفتح املسارات يف السلم التعليمي ،ولجعل املدرسة جاذبة للتعلم
بدال ً من أن تكون طاردة للطلبة وخاصة املبدعني منهم .يف كل هذا إتاحة التكنولوجيا شبكات
تع ّلم كثيفة يف إطار عالقات اجتماعية جديدة ،يجب ترشيد استخدامها من قبل األهل واملربني
لالستفادة األمثل من دورها ،حتى تخدم العملية الرتبوية اإلنسان ،كل اإلنسان للتع ّلم مدى
الحياة.
وبهذا تتحول الرتبية إىل حركة تحويلية مجتمعية هادفة ،وإيجابية ،ومستدامة.
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تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والطفولة
أ.د .بدر عمر العمر
إن التطور الرسيع الذي يشهده عاملنا اليوم هو حصيلة تراكم وتبادل معريف بني األطراف
املشاركة يف هذا التطور .إن التطور يف مفهومه الحديث ال يقف عند تغري يف الحياة أو استبدال
نظام قديم بآخر جديد ،بل هو الحياة نفسها ،ويبدو أن العالم السعيد قد اختار التطور سنهّ
لحياته .ومن أجل تحقيق التطور البد أن يتم البدء بالتنمية املستدامة ،فالتنمية هي النهوض
والتأهب للدخول يف حالة التطور ،أما التطور فهو استقرار يف ارتفاع نسق الحياة.
ووفق هذه املسلمة ال يمكن اعتبار التطور حالة ذات بداية ونهاية ،بل إن التطور هو خط
مستقيم تصاعدي ال يجب أن نهتم يف كيفية بداياته ،ولن نتمكن من معرفة نهاياته .وهو يف
حقيقته نزعة إنسانية تهدف إىل تحسني الحياة والرفاه ،كما تهدف إىل احتالل القمم قبل اآلخر.
إن أهم ما يميز حالة التطور هو قرص الفرتة الزمنية لالنتقال من حال إىل آخر .فلقد تم
تصنيف حاالت التطور اىل أربع ثورات بحسب رؤية كالوس شواب  ، Klaus Schwabالثورة األوىل
تمثلت يف استخدام البخار لتشغيل آالت اإلنتاج  ،Mechanize Productionوالثورة الثانية هي
استخدام الكهرباء من أجل اإلنتاج الجماعي  ، Mass Productionأما الثورة الثالثة تتمثل يف
استخدام تكنولوجيا املعلومات لإلنتاج التقني  ، Production Automateأما الثورة الصناعية
الرابعة التي نعيشها يف وقتنا الحارض فهي استمرار للثورة الصناعية الثالثة ،هي الثورة الرقمية
التي أزالت الفروق بني الحياة والجوانب الحيوية  ، Biologicalوالرقمية  ،Digitalواملادية
.Physical
لقد نالت تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات Information & Communication Technology
نصيبها من هذه الثورات األربع ،وال نبالغ إن قلنا إنها تعد زاوية رئيسة من زواياه ،فيكفي
أن نستذكر وسيلة االتصال يف بداية القرن السابق وأوسطه ونهايته ،وما وصلنا إليه يف هذه
اللحظات من القرن الجديد التي غدت فيها تكنولوجيا تعليم االتصال واملعلومات هي املظهر
الرئييس للتطور الحايل.

البعد التربوي لتكنولوجيا املعلومات واالتصال.
إن الرتبية بشكل عام والطفولة بشكل خاص ،أول املتأثرين بالتطور يف تكنولوجيا
االتصال واملعلومات .لقد بدأ هذا التأثري مع اإلعالم بشكل عام فكان هناك التساؤل ماذا تريد
الرتبية من اإلعالم وماذا يريد اإلعالم من الرتبية؟ ويدل هذا التساؤل عىل الدور الرتبوي لإلعالم،
لذلك كان هناك حذر دائم من اإلعالم يتمثل يف التشكيك يف مدى صالحية املادة اإلعالمية ،والرضر
الذي تحدثه لألطفال .ولحسن الحظ أن العالقة بني اإلعالم والرتبية آنذاك كانت محكومة ومقننة،
حيث أنه توجد سلطة إعالمية تقنن املادة اإلعالمية إضافة إىل محدودية املصدر اإلعالمي املسموع
واملرئي واملقروء .فإذا بدأنا من ظهور التلفزة اإلعالمية نجد أن محطات اإلعالم مسيطر عليها
من األجهزة الحكومية ،وبالتايل تسهيل عملية الرقابة واختيار املادة اإلعالمية .لكن عند ظهور
ألعاب التلفاز بدأت تضعف السيطرة والرقابة .ثم اتسعت رقعة التأثريات السلبية مع ظهور
تقنية الفيديو ،مما أدى إىل زيادة يف ضعف الرقابة ،وال ننىس يف الوقت نفسه تطور ألعاب التلفزة
* الكلمة الختامية لمؤتمر ملتقي الطفولة في عصر تكنولوجيا المعلومات  -المقام بالكويت  -بتاريخ
24أكتوربر 2018
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وانعكاساتها عىل سلوكيات األطفال ،ولم تكن جهود التصدي للمخاطر مساوية لذلك التغلغل
وتأثري تلك التقنية .إن تلك الحالة بمساوئها ال تعد شيئا ً مع الحال الذي وصلنا اليه يف وقتنا
الحارض .يعد ظهور اإلنرتنت بداية العمل الفردي املفتوح ،وبداية خروج املستخدمني إىل عالم
فضائي افرتايض قد ال يكون له حدود .لكن نسبيا ً إن هذا الخروج إىل الفضاء االفرتايض مازال
تحت سيطرة شكلية ،ألنه ال يزال مقصورا ً عىل الحاسب اآليل الذي يمكن مراقبته يف املنزل أو
مقاهي اإلنرتنت .لكن املوضوع تطور إىل أبعد من ذلك مع دخول الالب توب واآلي باد والهواتف
النقالة الذكية ،التي أعطت فرصة إىل ظهور شبكات التواصل االجتماعي .هنا نستطيع القول إن
مجال الضبط والتحكم أصبح ضئيالً جداً .هذا املوضوع هو الذي جلبنا اليوم يف هذا املكان.

استثمار تكنولوجيا املعلومات واالتصال
إننا اآلن أمام حالة محايدة يمكن استغاللها واستثمارها للتعليم ،وعندها يمكن اعتبارها
حالة إيجابية ومفيدة ،أو ترتك ملن يريد استغاللها بشكل سيّئ فتصبح عندها حالة سالبة.
لقد أدركت كثري من الدول واألنظمة واملنظمات إمكانيات هذه التقنية الحديثة ووظفتها
لالرتقاء بتعليم األطفال وتربيتهم .بل إننا ال نغايل إذا قلنا إن الدول املتقدمة استثمرت يف هذه
التقنية خري استثمار ،فأصبحت هي االداة بالنسبة للمتعلم التي تمكنه من الوصول إىل املعلومة
متى يشاء وكيف يشاء ،وأين يشاء .واستفاد منها املعلم يف الحصول عىل املزيد من املعرفة حول
ما يقوم بتدريسه ،وكذلك استفاد منها ويل األمر للتواصل مع من يقوم بتدريس أبنائه ،إذن لقد
تم تسخري هذه العملية للصالح العام.
أما فيما يتعلق باملنظمات الدولية فلقد بينت منظمة اليونيسيف أن أحد مهامها هي
استثمار تكنولوجيا املعلومات واالتصال .تحت مسمى تكنولوجيا املعلومات واالتصال ألجل
النمو .)Information and Communication Technology for Development (ICT4D
لقد ركزت املنظمة جهودها عىل سالمة األطفال عندما يستخدمون تكنولوجيا املعلومات
واالتصال ،واستندت يف جهودها عىل مضامني ومواد االتفاقية الدولية لحماية األطفال ،التي
كانت الكويت من الدول السباقة يف التوقيع عليها.
تشري الدراسات إىل أن الدول األفريقية كانت األكثر استفادة من تكنولوجيا املعلومات
واالتصال يف إطار قواعد منظمة اليونيسيف ،وقد وظفت هذه التقنية يف املجاالت التي تحتاجها
(انظر تقرير Multi Country Independent Review of Technological Innovation in
.)ESARO

اجلهد العربي الستثمار تكنولوجيا املعلومات واالتصال
إن الحكومات العربية لم تبذل جهدا ً منظما ً يف استثمار تقنية املعلومات من أجل االستفادة
منها يف الرتبية .فمنذ البداية لم هذه الدول تتمكن من إنتاج املادة العلمية التي يمكن لألطفال
االستفادة منها ،بل فتحت املجال أكثر لكل ما هو أجنبي .فعىل سبيل املثال يف الوقت الذي كان
يدور فيه نقاش حاد يف بداية الثمانينات يف بريطانيا حول أفالم «توم وجريي» ومدى خطورتها
عىل األطفال نتيجة العنف املفرط ،تعرض هذه األفالم وغريها عندنا لتمثل قمة املتعة .ويف الوقت
الذي توجد فيه مؤسسات متخصصة تتوىل إنتاج املواد العلمية والتثقيفية لألطفال وأولياء
األمور ،ال نجد يف مجتمعاتنا مثل هذه الجهود ،مع استثناء «مؤسسة الربامج املشرتكة لدول
الخليج»  ،رغم أنها كانت بطيئة يف حركتها ودرجة الحرية التي تتمتع بها.
لذلك عندما وصلنا إىل املرحلة الحالية وجدنا أنفسنا متخلفني وغري قادرين عىل التعامل
املجدي مع تكنولوجيا املعلومات واالتصال ،سواء كان ذلك مع الحسن أو السيّئ منها.
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*املشكالت املصاحبة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال.
رغم الصفات الرباقة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال فإن الدول أجمعت عىل أنه يوجد
استغالل سيّئ لها .وهذا االستغالل موجها ً للعموم وباألخص األطفال .تتمثل هذه املساوئ يف
استغالل براءة الطفولة وتعرضها للعنف النفيس والجسدي ،وكذلك تعرضها لإلغواء بأشكال
عدة ،إىل درجة أن أصبحت املعادلة غري منصفة فهناك كم هائل من السوء مقابل ضعف عىل
املواجهة .وحتى العالم املتحرض لم يتمكن من ضبط ومنع كل ما يرض بالطفولة ،لكنه عىل األقل
طوّر قوانينه وجهات الضبط لديه للتعامل مع الحاالت املخالفة.
لكن الحالة ليست نفسها يف الوطن العربي ،فال الحكومات وال قوانينها اقرتب حتى من
التعامل الوقائي والعالجي أو القانوني مع الظاهرة ،ولعل فيما ذُكر اليوم فيه الكثري من التنبيه
ملساوئ االستخدام غري الواعي لتكنولوجيا املعلومات واالتصال.

الطفولة العربية واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال
عندما نبدأ بالحديث عن الطفل العربي يجب أن تميّز بني نوعني من الطفولة :األوىل هي
الطفولة املحرومة املمزقة ،والثانية هي الطفولة املتخمة التائهة ،ورغم أن كال النوعني يقفا عىل
طريف نقيض إال أن النتيجة واحدة بالنسبة للمستقبل العربي.
إن النوع األول هي طفولة وعت عىل صوت القنابل وصحت لتلقى الدمار أمامها .هنا نتكلم
عن الطفل يف سوريا والعراق واليمن وليبيا .إنه طفل هجر منزله رغما ً عنه ،وسكن يف مخيم
لالجئني ،يقتات عىل ما تجود عليه اللجان الخريية واملنظمات الدولية .ويستظل تحت خيام
ال تحميه من برد الشتاء ،طفل خلت مفرداته من مفردات الحياة الطبيعية ،وأصبحت لعبته
البندقية ،وتفكريه موجه إىل من تسبب يف حالته هذه .هذا الطفل سوف يشبّ كارها ً للجميع،
والعنف هو سلوكه ،واالنتقام من الجميع هو هدفه .غابت عنه مالمح املستقبل ،وأنه ينتمي
ملجتمع يكون هو آخر لبناته .هذا الطفل قد حرم بوقت مبكر من هذه التقنية ومساعدته عىل
االنفتاح عىل العالم ،لكن عندما تتوافر له تكنولوجيا املعلومات واالتصال سوف يستخدمها أسوأ
استخدام ألنه ارتبط بكل ما هو سيّئ.
بهذا الصدد يجب أن يُثمن للجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية جهودها يف هذا املوضوع
املتمثل يف دراسة أثر الحرب يف لبنان والعراق عىل األطفال ،ولعل يف هذا الجهد مثاال ً ملا يمكن أن
تكون عليه الجهود غري الحكومية.
عىل النقيض من الطفولة املحرومة توجد الطفولة املتخمة التي توافرت لها التكنولوجيا
الحديثة من غري حساب أو رقابة ،وأكثر من ذلك .فالطفل منذ الصغر يستخدم الهواتف الذكية
واآلي باد والهواتف اإللكرتونية ،لكن دون رقيب .يستخدمها مللذاته واملتعة ،دون حسيب أو رقيب
حتى عىل عدد ساعات االستخدام .لقد تحول تعامل األطفال مع األجهزة الذكية الحديثة إىل سلوك
إدمان مفرط .يف حني إننا ال نرى جهودا ً لتنظيم هذه الحالة وإعادتها إىل توازنها سواء عىل
املستوى الفردي ،أو عىل املستوى الجماعي الرسمي وغري الرسمي.
إذن نحن يف الحالتني نفقد الطفولة ،طفولة ُفقدت ،وطفولة ضاعت ،وإذا سلمنا بأن األطفال
هم قادة املستقبل فأي مستقبل ينتظر بلداننا؟

اجلهود املطلوبة للتعامل مع هذه احلالة
كان البطء وعدم االهتمام والوعي باالنعكاسات السلبية الستخدام اإلنرتنت بشكل عام
وتكنولوجيا املعلومات واالتصال بشكل خاص هي السمة السائدة يف تعاملنا مع تكنولوجيا
املعلومات واالتصال .ومن الواضح أن التخريب وصل ملرحلة متقدمة .لكن مع انتشار الخدمة
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وتنوع الوسائل والربمجيات وغياب األرسة والحكومة لزم األمر إىل تدخل تربوي ،علمي،
اجتماعي ،اقتصادي ،أخالقي ،لتحسني الطفولة من النتائج السلبية لهذه التكنولوجيا والعمل
عىل االستفادة منها بطريقة إيجابية تتوافق مع تطلعات منظمة اليونيسيف»( )ICT4Dالتي
سبق الحديث عنها ،وحيث إن هذا اللقاء يمكن اعتباره انطالقه اإلصالح والخطوة األوىل الالزمة
لرحلة األلف ميل ،تتطلب رحلة التصدي ما يأتي:
•توفر الحقائق العلمية حول حجم ونوعية املشكلة.
•توفر الجهد الجماعي التضامني والتعاضدي تُحدد من خالله األدوات واملسؤوليات.
•توعية عىل مستوى األرسة واملجتمع حول كيفية االستفادة ودرء مضار هذه التقنية
الحديثة.
•تشكيل لجنة مركزية ،ولجان فرعية متخصصة تتدارس النتائج السلبية لسوء استخدام
تكنولوجيا املعلومات.
•استخدام ترشيعات ذات صفة منظمة ورادعه لسوء استخدام تكنولوجيا املعلومات.
•إرشاك القطاع الخاص وباألخص املعني بتكنولوجيا املعلومات يف برامج التصدي
وحماية األطفال.
•االستفادة من الخربات الدولية سواء عىل مستوى الدول أو املنظمات يف الجهود املبذولة
لحماية األطفال.
•الرتكيز عىل عملية االنتقال العكيس من سوء التعامل إىل حسن التعامل مع تكنولوجيا
املعلومات واالتصال.
•الرصد املستمر ألهم املتغريات التي تحدث يف هذا املجال.
هذه املجموعات من اإلرشادات املقرتحة للحد من تحول استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصال إىل ظاهرة سلبية .إن كل نقطة من هذه النقاط مرشوع بذاته يهدف إىل تعامل منهجي
مع املخاطر الناتجة عن االستخدام الخاطئ لتكنولوجيا املعلومات واالتصال .إن الجمعية
الكويتية لتقدم الطفولة بدعوتها لهذا اللقاء فهي تنطلق من مسؤولياتها عن الطفولة كما
تحددها أهداف الجمعية ،وترى بأن الجهود يف التصدي هي جهود مستمرة وغري منتهيه .وتعد
هذه الحلقة من النقاش بداية ومقدمة لفصل طويل من العمل ،وفقكم الله ملا فيه الصالح العام.
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