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العدد الواحد والسبعون

مجلة الطفولة العربية
قواعد النشر في مجلة الطفولة العربية

إن مجلة الطفولة العربية مجلة علمية محكمة في أبحاثها امليدانية تقدم للقارئ املهتم مبجال
الطفولة غرف ًا معرفي ًا لكل ما يخص الطفولة من دراسات وبحوث ومقاالت وقراءات عامة يستفيد منها
املختصون واملهتمون وتقبل للنشر باللغتني العربية واإلجنليزية املواد اآلتية:
1ـ األبحاث امليدانية والتجريبية.
 2ـ األبحاث والدراسات العلمية النظرية.
3ـ عرض أو مراجعة الكتب اجلديدة.
4ـ التقارير العلمية عن املؤمترات املعنية بدراسات الطفولة.
 5ـ املقاالت العامة املتخصصة.
*

قواعد عامة:

1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ

يشترط فيما يقدم للنشر في املجلة من دراسات ميدانية أو نظرية أو تقارير ما يلي:
اجلودة في الفكرة واألسلوب واملنهج ،والتوثيق العلمي ،واخللو من األخطاء اللغوية والنحوية.
التعهد من الكاتب ،أن بحثه لم يسبق له أن نشر وأنه لن ينشره في أية مجلة أو كتاب قبل أن ُيبلغ برد
املجلة وحكمها.
أن تك ــون اإلس ــهامات مطبوع ــة مبعال ــج الكلم ــات  Winwordعلى أال يزيد ع ــدد صفحاته على 40
صفحة حجم .A4
تنظيم طباعة البحث على أساس كتابة العناوين الرئيسية وسط السطر والعناوين الفرعية في اجلانب
اليمني في سطر مستقل (بنط غامق) والعناوين الثانوية في بداية الفقرة.
إرس ــال نس ــخة واح ــدة م ــن البحث مع الديس ــك وملخص ــني أحدهم ــا باللغ ــة العربية واآلخ ــر باللغة
اإلجنليزية ،باإلضافة إلى السيرة الذاتية املختصرة للباحث عند إرساله البحث ألول مرة.
ميكن إرسال نسخ املساهمات عن طريق اإلنترنت اخلاص مبجلة الطفولة العربية:
info@jac-kw.org
haa49@ksaac.org.kw

قواعد خاصة:

أو ًال ـ األبحاث امليدانية والتجريبية:
1ـ
2ـ

3ـ
4ـ

كتابة عنوان البحث واسم الباحث ولقبه العلمي واجلهة التي يعمل لديها على الصفحة األولى.
اس ــتيفاء البح ــث ملتطلب ــات البح ــوث امليدانية والتجريبية مب ــا يتضمنه من مقدم ــة واإلطار النظري
والدراسات السابقة ومشكلة البحث وأهدافه وفروضه وتعريف مصطلحاته.
يراع ــي الباح ــث توضيح أس ــلوب اختي ــار العينة ،وأدوات الدراس ــة وخصائصها الس ــيكومترية وخطوات
إجراء الدراسة.
يقوم الباحث بعرض النتائج بوضوح مس ــتعين ًا باجلداول اإلحصائية أو الرس ــومات البيانية متى كانت
هناك حاجة لذلك.

* تقدم املجلة مكافأة مالية رمزية ( 500دوالر أمريكي) تشجيع ًا لألبحاث امليدانية والتجريبية.
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مجلة الطفولة العربية
قواعد النشر في مجلة الطفولة العربية
قواعد التوثيق:

1ـ

2ـ

3ـ

4ـ

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،
الصراف ،الشيخ ،)1999 ،وإذا تكررت االستعانة بنفس املرجــع يذكــر االسم األخير للباحــث
األول وآخــرون مثــل (أبو عالم ،وآخرون )1999 ،أو ( )Gardner et al., 1981وإذا كان عدد
الباحثني س ــتة فأكثر يذكر االس ــم األخير للباحث األول وآخرون مثل (الدمرداش ،وآخرون،
 )1999أو ( ،)Skinner, et al., 1965وعند االقتباس يوضع النص املقتبس بني «قوسني
صغيرين» ،وتذكر أرقام الصفحات املقتبس منها مثل( :أبو عالم.)43 :1990 ،
وج ــود قائم ــة املراجع ف ــي نهاية البحث يذكر فيه ــا جميع املراجع التي أش ــير إليها في منت
البحث وترتب ترتيب ًا أبجدي ًا ـ دون ترقيم مسلسل ـ حسب االسم األخير للمؤلف أو الباحث
وتأت ــي املراج ــع العربية أوال ثم املراجع األجنبية بعده ــا وتذكر بيانات كل مرجع على النحو
اآلتي:
أ ـ عندما يكون املرجع كتاب ًا:
اس ــم املؤلف (س ــنة النش ــر) عنوان الكتاب (الطبعة أو املجلد) اس ــم البلد :اسم الناشر،
مثال :مراد ،صالح أحمد ( .)2001األساليب اإلحصائية في العلوم النفسية والتربوية
واالجتماعية ،القاهرة :األجنلو املصرية.
ب ـ عندما يكون املرجع بحث ًا في مجلة:
اسم الباحث (سنة النشر) عنوان البحث ،اسم املجلة ،املجلد ،الصفحات :مثل :قطامي،
نايف ــة ( .)2002تعليم التفكير للطفل اخلليج ــي ،مجلة الطفولة العربية 87 ،12 ،ـ
.114
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.
اإلشارة إلى الهوامش بأرقام متسلسلة في منت البحث ووضعها مرقمة على حسب التسلسل
ف ــي أس ــفل الصفح ــة الت ــي وردت بها مع مراع ــاة اختص ــار الهوامش إلى أقص ــى قدر ممكن،
وتذك ــر املعلوم ــات اخلاصة مبص ــدر الهوامش في نهاية البحث قبل اجل ــزء اخلاص باملصادر
واملراجع.
وضع املالحق في نهاية البحث بعد قائمة املراجع.

ثاني ًا ــ الدراسات واملقاالت العلمية النظرية:

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
الدراس ــة ومناقش ــة القضية ورؤية الكاتب فيها ،هذا باإلضافة إلى التزامه باألصول العلمية في
الكتابة وتوثيق املراجع وكتابة الهوامش التي وردت في قواعد التوثيق.
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ثالث ًا ـــ عرض الكتب اجلديدة ومراجعتها:

1ـ
2ـ
3ـ

4ـ

تنشر املجلة مراجعات الباحثني للكتب اجلديدة ونقدها إذا توافرت الشروط اآلتية:
الكتاب حديث النشر ،ويعالج قضية تخص أحد مجاالت الطفولة.
استعراض املراجع حملتويات الكتاب وأهم األفكار التي يطرحها وإيجابياته وسلبياته.
حتت ــوي الصفح ــة األولى من تقرير املراجعة على اس ــم املؤلف وعن ــوان الكتاب والبلد التي
نشر فيها واسم الناشر ،وسنة النشر ،وعدد صفحات الكتاب ،ويكتب في أسفل الصفحة اسم
ا ُملراجع ودرجته العلمية واجلهة التي يعمل لديها.
كتاب تقرير املراجعة بأسلوب جيد وال يزيد على ثمان صفحات من حجم .A4

رابع ًا ـــ التقارير العلمية عن الندوات واملؤمترات املعنية بقضايا الطفولة:

تنش ــر املجل ــة التقارير العلمي ــة عن املؤمترات والن ــدوات واحللقات الدراس ــية في مجال
الطفول ــة وقضاياه ــا الت ــي تعقد في الكوي ــت أو البالد العربي ــة أو غير العربية بش ــرط أن يغطي
التقرير بشكل كامل ومنظم أخبار املؤمتر أو الندوة أو احللقة الدراسية وتصنيف األبحاث املقدمة
ونتائجها وأهم القرارات والتوصيات.
كم ــا تنش ــر املجلة محاض ــر احلوار في الن ــدوات التي تعقدها أو تش ــارك فيه ــا اجلمعية
الكويتية لتقدم الطفولة العربية ملناقشة قضايا الطفولة امللحة.
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مجلس أمناء مجلة الطفولة العربية

د .سعاد الصباح
د .حسن اإلبراهيم
أ .د .فايزة اخلرافي
أ .د .محمد الرميحي
د .فهد محمد الراشد
د .عبد اللطيف احلمد
السيد /سعد علي الناهض
د .أنور عبد الله النوري***
السيد /محمد علي النقي
د .عادل عيسى اليوسفي
السيد /قتيبة يوسف الغامن

الرئيس
نائب الرئيس

الهيئـــــة االستشــــاريـــــة

أ .د .حامد عمار ****
أ .د .أسامة اخلولي*

أ .د .رجاء أبو عالم
أ .د .الغالي أحر شاو
د .عبد الله عمر العمر
د .عبد الرحمن مصيقر
د .بهية اجلشي
األستاذة سعاد الرفاعي

كلية التربية ـ جامعة عني شمس
معهد الدراسات والبحوث التربوية ـ جامعة القاهرة
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ـ فاس
كلية اآلداب ـ جامعة الكويت
مركز البحرين للدراسات والبحوث
عضو مبجلس الشورى ـ مملكة البحرين
وكيل مساعد وزارة التربية (سابق ًا) ـ الكويت

هيئ ـ ــة التحـ ــري ـ ــر

د .حسن اإلبراهيم
عاشوراجلعفر
عليعاشور
أ.د .د.علي
اجلعفر
أ .د .قاسم الصراف
أ .د .بدر عمر العمر
أ .د .محمد جواد رضا**
أ .د .محمد الرميحي
د .عدنان شهاب الدين
د .أنور النوري***

رئيس هيئة التحرير
مدير التحرير
نائب مدير التحرير

* انتقل إلى رحمة الله تعالى عام .2001
** انتقل إلى رحمة الله تعالى في يوم .2012 / 5 / 8
*** انتقل إلى رحمة الله تعالى في يوم .2013 / 8 / 2
**** انتقل إلى رحمة الله تعالى في يوم .2014 / 12 / 9
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محتويات العدد الواحد والسبعون
الصفحة

٭ افتتاحية العدد

7

٭ البحوث والدراسات:
ــ

ثقافة الصورة والثقافة املرئية لدى األطفال (قضايا تربوية ـ نفسية حديثة)

ــ

فاعلية تطبيق برناجم «الرياضيات الكربى لألطفال الصغار» Big
) Math for Little Kids® (BMLKيف تمنية املفاهمي الرياضية لدى
أطفال ما قبل املدرسة

ــ

أثر برناجم تدرييب لتمنية الذاكرة العاملة باستخدام األلعاب
اإللكرتونية لدى املتفوقات عقليًا

9

أ .د .دمحم قامس عبد هلل

37

				
د .ساما فؤاد ُخ ّيس

55

أ .سارة محمود املوسوي
د .هدى سعود اهلندال
أ .د .معاد عبد الرحمي الزغول

٭ كتاب العدد:
أدب األطفال :دراسة يف قصص األطفال لهسيل عيساوي
تأليف :أ .دمحم داين
النارش :مطبعة الدار احلديثة ،القدس،
عرض ومراجعة :أ .سعيد بوعيطة

71

2015

٭ املقاالت:

ــ دور الصور التلفزيونية يف تفعيل اإلدراك الذايت واملعريف عند األطفال

81

ــ رؤية أولية ملضامني قصصية موجهة إىل أطفال احلروب يف سن
الطفولة املتأخرة

95

د .حسني تروش

أ .ندى عبد الدامئ اهلتاري

٭ أنشطة وأخبار امجلعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية

6

109

العدد الواحد والسبعون

مجلة الطفولة العربية

افتتاحية العدد
إن ثقافة الصورة الذهنية لدى األطفال تعترب من القضايا الرئيسية اليت تناوهلا
عمل النفس احلديث مضن العمليات املعرفية اليت حتدث داخل العقل اإلنساين وتتضمن
اكفة أنواع النشاط العقيل اليت ُتعاجل املدراكت عن طريق الرموز اليت متثل جتربة ذهنية
يف التعامل مع املواقف واألحداث املتنوعة وإعطاهئا معاين خمتلفة .ومن طبيعة الصور
الذهنية أهنا تتكون من وسائل إدخال املعلومات عن طريق احلواس وخزهنا وإعطاهئا
معاين معينة ،ويه ختتلف من حيث المك والكيف حسب مراحل المنو ،وتتأثر باخلصائص
والمسات النفسية للطفل ،وبمنوه اللغوي ونضجه االجمتايع وخربته العقلية واملعرفية.
ويعترب موضوع ثقافة الصورة الذهنية من املواضيع املهمة يف بيائتنا الرتبوية
اليت جيب أن تعىط اهمتامًا خاصًا من الباحثني والرتبويني لعالقهتا الوثيقة بمنو الطفل
املعريف وبوسائل تقنيات التعلمي والتواصل االجمتايع.
يف إطار هذا التوجه قامت جملة الطفولة العربية يف عددها الواحد والسبعني
بتخصيص ملف خاص عن موضوع الصور الذهنية واملرئية لدى األطفال وفتحت املجال
للباحثني واملهمتني بالبحث يف هذا املوضوع احليوي الذي حيتاج إىل مزيد من البحث
والدراسة ،جفاءت مسامهات الباحثني من زوايا شىت ملعاجلة املوضوع ،فاكنت الدراسة
األوىل عن ثقافة الصورة والثقافة املرئية وما يتعلق هبام من أدبيات املعرفة واالستجابة
امجلالية أللوان الصورة وآثارها النفسية عىل الطفل وتكوين قناعاته ،واملضامني الرتبوية
اليت ميكن استخالصها لتطوير تقنيات التعلمي ووسائل التواصل االجمتايع.
وأتت الدراسة الثانية لتستوحض ثقافة الصورة الذهنية يف برناجم فاعلية تطبيق
الرياضيات الكربى لألطفال الصغار من أجل تمنية مواههبم يف اكتساب املفاهمي الرياضية
عرب الزمن حسب التوجهات املطروحة.
مكا ركزت الدراسة الثالثة عىل تبيان دور الثقافة املرئية يف تمنية الذاكرة العاملة
باستخدام األلعاب اإللكرتونية يف التفوق العقيل من خالل قياس رسعة الذاكرة يف حفظ
األرقام احلسابية وسعة الذاكرة يف التعرف عىل األشاكل اهلندسية.
مكا أشارت مقالة العدد إىل دور الصور التلفزيونية يف تفعيل اإلدراك الذايت
واملعريف عند األطفال كأحد مستلزمات وسائل التعلمي من خالل استغالل دور اإلعالم يف
نرش ثقافة الصورة.
ولكنا أمل يف أن نكون قد وفقنا يف تقدمي ما ينفع القراء والباحثني من زاد املعرفة
يف إطار هذه الرؤية الواسعة لثقافة الصورة والثقافة املرئية.

					

وهلل ويل التوفيق،

هيئة التحرير
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البحوث والدراسات

ثقافة الصورة والثقافة املرئية لدى األطفال
) نفسية حديثة- (قضايا تربوية
 محمد قاسم عبد هلل.د
mk.abdalah@yahoo.com

أستاذ عمل النفس والصحة النفسية يف لكية الرتبية
 سورية،جامعة حلب

:امللخص
 وقد القت اهمتامًا كبريًا يف،تعترب ثقافة الصورة واحدة من القضايا املهمة يف عاملنا املعارص
 وهناك العديد من القضايا واملوضوعات.تالق هذه األمهية يف عاملنا العريب
 ولكهنا مل،البحوث األجنبية
ِ
 واليت حتتاج إىل مزيد من البحث،املتعلقة بظاهرة ثقافة الصورة والثقافة املرئية يف مرحلة الطفولة
، لقد هدفت هذه الدراسة إىل إلقاء الضوء عىل مفهوم ثقافة الصورة من حيث التعريف.والدراسة
 ودورها يف، وعالقهتا بقضايا مثل إدراك الطفل للصورة، واآلثار اإلجيابية والسلبية،واخلصائص
 مكا ناقشت الدراسة قضية الثقافة والكتب املصورة لدى.المنو املعريف للطفل ويف خشصيته معومًا
 وقد. واآلثار النفسية أللوان الصورة عىل الطفل وتكوين قناعاته، وكذلك االستجابة امجلالية،األطفال
 لذلك تعترب وسيلة أساسية ومهمينة من وسائل،توصلت إىل أن ثقافة الصورة توازي الثقافة ذاهتا
. والتواصل االجمتايع،تقنيات التعلمي واإلعالم

Image and Visual Culture of Children
(New Educational- Psychological Issues)
Mohammad Q. Abdullah

Professor of Psychology and Mental Health
Department of Psychology, Faculty of Education
University of Aleppo, Syria

Abstract

Image culture is one of the most important issues in current age that has received
research interests in foreign countries, but not in Arab Word. There are many issues related
to image culture and visual picture in childhood that need further research and study.
Accordingly, this study aimed to shed lights on image and visual culture in terms of definition,
characteristics, positive and negative effects, and related issues such as child perception of
image and its role in cognitive development and personality. The study also shed some light
on the issue of culture and image books, relationship to child’s, Aesthetic response and the
psychological effects of color’s images on children and their power of persuasion. The study
concluded that the image culture is parallel to culture itself, and therefore, it is regarded as
an essential instrument in educational technology, media and social communication.
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مقدمة:
تتصــل الصــورة بتــارخي احلضــارات القدميــة ،واكنــت أول صيــغ التعبري اإلنســاين ،وقبل
أن تنشــأ احلــروف .إن األنســاق التعبرييــة كثــرة ،ويبــى لنســق الصــورة التعبــري النســق
الوحيــد الــذي ألــى الفروقــات يف الفهــم عنــد النــاس ،مكــا قلــص دور «اللغــات :الشــفايه -
الكتــايب” ،فــم يعــد للغــة تلــك األمهيــة ملعرفــة مــا جيــري حولنــا ،وهــذا مــا أدى باملقابــل إىل
تبايــن التفســر والتحليــل ،لذلــك أطلــق البعــض عــى عرصنــا امس «عــر الصــورة» ســواء
الصــورة مبفهومهــا املــادي (الشــل واأللــوان واهليئــة) أم مبفهومهــا املعنــوي يف الداللــة
(الصفــة واجلوهــر) ،حــن نقــول صــورة األمــر يه كــذا وكــذا ،أي صفتــه وحقيقتــه ،والــي
تعكــس ثقافــة الصــورة عنــد الخشــص نفســه.
وقــد ارتبطــت الصــورة باملقدســات ،مثملــا اكنــت مرتبطــة باإلبــداع والفــن ،وذلــك يف
خمتلــف الثقافــات اإلنســانية عــر التــارخي ،أمــا يف عرصنــا احلديــث «عرص الصــورة والرؤية»
 Visual and Image ageفيظهــر أن الصــورة حــارضة حضــورًا مركزيــا يف خمتلــف املجــاالت
الثقافيــة :النظريــة والتطبيقيــة ،السياســية ،واالجمتاعيــة ،والعســكرية ،واألدبيــة ،والفنيــة
وغريهــا مــن املجــاالت ،ممــا انعكــس عــى اخلطــاب الرتبــوي والثقــايف واألديب ،وتــرددت
مصطلحــات متعــددة مهنــا :املهشديــة ،والرؤيــة ،والصــورة الناطقــة ،والصــورة الصامتــة،
والصــورة املتحركــة والثابتــة ،والصــورة اجلزئيــة واللكيــة ،والصــورة امللونــة وغــر امللونــة،
والصــورة املكــرة واملصغــرة (صــادق.)2008 ،
حتتــل الصــورة ماكنــة ممتــزة يف المنــو املعــريف للطفــل ،ويف تكوين أفــاره وتصوراته،
وثقافتــه عامــة .ويلعــب المنــو املعــريف وخاصــة اخليــال الــذي تشــله الصــورة واأللــوان دورًا
مه ـ ً
ا يف المنــو احلــي ،واإلجــرايئ ،ومــن مث المنــو املعــريف عامــة .وبســبب هــذه األمهيــة
الــي حتتلهــا الصــورة يف عرصنــا احلــايل ،ومــع تطــور وســائل االتصــال ونقــل املعرفــة ،نشــأ
مصطلــح ثقافــة الصــورة والثقافــة البرصيــة وأصبحــت جــزءًا ال يتجــزأ مــن أدوات االتصــال،
ليــس عــى مســتوى التواصــل االجمتــايع ووســائل اإلعــام ،بــل عــى املســتوى التعلمي داخــل
املؤسســات الرتبويــة واالجمتاعيــة.
فالصــورة يف املجــال الرتبــوي والثقــايف يه مــرآة النــص ،مكــا تعــي الصــورة النــص
اكمـ ًـا مــن خــال تصويــر الخشصيــة يف ســلوكها ومزاجهــا ،وقــد الحــظ فودمــان عــام 1992
الطبيعــة ذات التأثــر املتبــادل للصــورة والنــص ،مكــا أشــار إىل املســامهات الفريــدة واملمــزة
لــل وســيط فهيــا ،ألن الصــورة قــادرة عــى تغطيــة مجيــع مظاهر القصــة أو املوضــوع ،بفعالية
تفــوق النــص ذاتــه ،فاملشــاهد يف النــص ميكــن أن تصــف الخشصيــات ،والوضعيــات الــي
يتضمهنــا النــص أو الرســالة بشــل مركــب مبــا ال يتيــح للنــص مبفــرده أن حيققــه ،ولكــن يبىق
للنــص (واللغــة) مــن جهــة أخــرى تأثــرًا يف التعبــر عــن أدوار ،وتأثــرات انفعاليــة متنوعــة
مبــا يســاعد يف تكويــن صــور ذهنيــة تشــل البنيــة املعرفيــة للطفــل .وتعــود هــذه األمهيــة
للصــورة إىل عاملــن :األول هــو الصــور يف املؤسســات االجمتاعيــة واالقتصاديــة واإلعالميــة،
والثــاين هــو التطــور الكبــر للتكنولوجيــا البرصيــة أو املرئيــة ،ممــا طــرح تســاؤالت كثــرة
بدرجــة تفــوق اإلجابــات ،فاملختصــن بالتكنولوجيــات البرصيــة بــدءًا مــن املصوريــن مــرورًا
بالســيمنا والتلفزيــون ووســائل التواصــل االجمتــايع تعمــل عــى فربكــة الواقــع Fabric of
 ،realityممــا جعــل الصــورة جــزءًا ال يتجــزأ مــن حيــاة اإلنســان املعــارصة مبــا تتضمنــه مــن
توافــق ،وحتليــل لألعــراق ،والطبقــات االجمتاعيــة ،والنــوع االجمتــايع ،واجلنســية .والعــودة
إىل الصــورة هــو نتيجــة متالزمــة للثقافــة باعتبارهــا اســتجابة حلاجــات اإلنســان يف تنظميــه
للواقــع البــري .إضافــة إىل مــا تلقــاه الصــورة عامــة والصــورة التعلمييــة خاصــة مــن ماكنــة
ممتــزة يف منــاجه التعلــم يف مرحلــة الطفولــة (.)Manovich, 2001
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مشكلة الدراسة:
مل تلــق ثقافــة الصــورة عنــد األطفــال يف جممتعنا تلــك األمهية اليت تلقهتــا يف املجمتعات
الغربيــة ،خاصــة مــع التطــور التكنولــويج املتســارع لوســائل االتصــال والتكنولوجيــا
التعلمييــة .فثقافــة الصــورة؟ والصــورة املرئيــة يكتنفهــا الغمــوض ،والتداخــل مــع مفاهــم
ومصطلحــات أخــرى حتتــاج إىل مزيــد مــن اإليضــاح والدراســة مثــل الصــورة التعلمييــة.
وتطــرح مســألة ثقافــة الصــورة عنــد األطفــال الكثــر مــن القضايــا امللحــة والتســاؤالت الــي
تتطلــب اإلجابــة ،مبــا يســاعد يف توظيفهــا يف العمليــة الرتبويــة والتعلمييــة عامــة ،ويف
منــو خشصيــة الطفــل ووضــع بــراجم التوجيــه واإلرشــاد النفــي بشــل خــاص .ومــن هــذه
التســاؤالت :مــا ثقافــة الصــورة أو الثقافــة املرئيــة؟ مــا يه آليــة اإلدراك البــري عنــد الطفــل؟
مــا خصائــص الصــورة البرصيــة؟ ومــا دورهــا يف المنــو املعــريف للطفــل؟ مــا يه الفــروق
بــن الصــورة واللكمــة؟ وكيــف تشــل الصــورة ثقافــة الطفــل؟ كيــف يســتثري النــص األديب
الصــورة املرئيــة واحلســية للطفــل؟ وكيــف تعمــل الصــورة عــى تشــكيل االســتجابة امجلاليــة
للطفــل ســواء مــن حيــث األلــوان ،والشــل ،أو مــن حيــث احملتــوى والداللــة واإلقنــاع؟ مــا
التأثــرات النفســية للصــورة عــى الطفــل ،ومــا عالقهتــا بمساتــه الخشصيــة؟

أهداف الدراسة:
تسىع هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:
 -تعرف ثقافة الصورة والثقافة البرصية. -تقيص آلية اإلدراك البرصي. -تعرف دور الصورة يف المنو املعريف للطفل. -خصائص الصورة البرصية.- -الثقافة والكتب املصورة ،وأدب األطفال.

 -إثارة الصورة الفوتوغرافية لملشاهد املرئية احلسية عند الطفل.- -الصورة واالستجابة امجلالية.

 -آلية تأثري األلوان يف الصورة عىل الطفل. -التأثريات النفسية أللوان الصورة عىل الطفل.- -دور اللون يف معلية االقتناع ،وعالقهتا بمسات الخشصية لدى الطفل.

أهمية الدراسة:
تلــي هــذه الدراســة الضــوء عــى ظاهــرة قدميــة وحديثــة يف الوقــت عينــه يه الصــورة
والثقافــة املرئيــة ،يف عــر نعيشــه وهتميــن هيلع ثقافــة الصــورة ،خاصــة أنــه ال توجــد
دراســات عربيــة تناولــت هــذه الظاهــرة بالدراســة التحليليــة واملهنجيــة العمليــة لــدى األطفــال.
مــن جهــة ثانيــة متثــل هــذه الدراســة نقطــة انطــاق لدراســات أخــرى تتبــع منــاجه حبــث
خمتلفــة :وصفيــة وجتريبيــة ورسيريــة يف مرحلــة الطفولــة .مكــا أهنــا توفــر إطــارًا نظريــا مه ً
ام
ملثــل هــذه الدراســات .مــن جهــة ثالثــة فــإن القضايــا الــي عاجلهتــا هــذه الدراســة بالتحليــل
واملعاجلــة تنطــوي عــى نتــاجئ يف غايــة األمهيــة ،وتقــدم إجابــات عــن الكثــر مــن التســاؤالت
الــي هتــم العاملــن يف املجــاالت الرتبويــة ،والثقافيــة ،واإلعالميــة ،واألدبيــة ،الــي ختــص
مرحلــة الطفولــة ،وميكــن االعمتــاد علهيــا يف تصمــم الــراجم واملنــاجه املوجهــة لألطفــال
خاصــة ويف تربيهتــم بشــل عــام.
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ثقافة الصورة والثقافة البصرية:

الثقافة:

مــن أكــر املفاهــم تعقيــدًا ،نظــرًا لمشوليتــه وتكثيفــه ملعــاين ودالالت عديــدة ،والرتبــاط
املفهــوم بأمنــاط الســلوك اإلنســاين املختلفــة ،وقــد رصــد بعــض الباحثــن أكــر مــن  150تعريفًا
ملفهــوم الثقافــة ،ومــن بــن التعريفــات املبكــرة للثقافــة  -مكــا ذكــر عــي ( - )2011تعريــف تايلــور
يف كتابــه “الثقافــة البدائيــة” ،حيــث ،عرفهــا بأهنــا “ذلــك املركــب اللكــي الــذي يشــمل عــى
املعرفــة واملعتقــد والفــن واألدب واألخــاق والقانــون والعــرف والقــدرات والعــادات األخرى اليت
يكتســها اإلنســان بصفتــه عضــوًا يف املجمتــع” .وتنطــوي الثقافــة عــى بعديــن أحدمهــا
ســكوين والثــاين ديناميــي ،مكــا ترتبــط بالعامــل االجمتــايع هلــا .وقــد عرفهــا (عــي) عــى
أهنــا «نســق معــريف يمشــل مجيــع اخلــرات واملعــارف والعلــوم والقــم وطرائــق التفكــر
والتنظــم االجمتــايع مجلاعــة إنســانية معينــة ،ينمظــون عــى أساســه ســلوكهم وعالقاهتــم
االجمتاعيــة ،ويضعــون ألنفهســم ســم أفضليــات يف الوصــول إىل املعرفــة ووســائل الكســب
والعيــش إلشــباع حاجاهتــم املاديــة والروحيــة املختلفــة (عــي.)2011 ،

الصورة:
املدلول اللغوي للمصطلح:
إذا حبثنــا يف القــرآن الكــرمي عــن مــادة (ص ،و ،ر) جندهــا وردت ســت مــرات ،مرتــن
بصيغــة الفعــل املــايض ومهــا «صــورمك”( ،ســورة غافــر ،)64 :و”صورنــامك”( ،ســورة األعراف:
 ،)11ومــرة بصيغــة املضــارع “يصــورمك”( ،ســورة آل معــران ،)6 :ومــرة بصيغــة فاعــل
“املصــور”( ،ســورة احلــر ،)24 :وبصيغــة امجلــع مــرة “صــورمك”( ،ســورة غافــر،)64 :
ومــرة بصيغــة املفــرد “صــورة”( ،ســورة االنفطــار .)8 :أدى هــذا التعــدد يف الصيــغ إىل إجيــاد
متنفــس داليل ،فرتخســت تراكيهبــا ،وتطــورت معانهيــا ،فاســتوت دال ً
ال خمصوصــة هلــا جــذور
يف معجم اللغــة العربيــة .مث ـ ً
ا قــول احلــق ســبحانه وتعــاىل« :وهلل الــذي جعــل لــم األرض
قــرارًا والمســاء بنــا ًء ،وصــورمك فأحســن صــورمك»( ،ســورة غافــر ،)64 :مكــا أن مــادة (ص ،و،
ر) يف كتــاب هلل ال تقتــر عــى مــا يتعلــق باإلنســان ،وإمنــا جــاءت عــى صيــغ أخــرى ،لتــدل
عــى قــدرة البــاري ســبحانه وتعــاىل« ،ومثلــت حق ـ ً
ا رفــد املعجم العــريب مبدلــول يتســع يف
طبيعتــه ووســيلته وموضوعــه وغايتــه لك اتســاع ،مــن هنــا وجدنــا الصــورة يف الدراســات
النقديــة ،واللغويــة ،والفكريــة والرتبويــة متثــل نبعــا ملفهــوم الصــورة ،ونتــج عنــه تأصيــل،
وتفــرع ،لميثــل اهليئــة والصفــات واألمــور»( ،البصــر.)1987 ،
ورد يف معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة :الصــورة املائيــة( :فــن) رمس أو لوحــة
اســتخدمت فهيــا األلــوان املائيــة .صــورة متحركــة :رســوم يدويــة حتــرك برسعــة لتبــدو حــراكت
خشصياهتــا طبيعيــة ،وتمســى الصــور املتحركــة .وتعــرف الصــورة بأهنــا “اهليئــة ،أو تركيــب
األشــياء ،وليســت صــورة العمــل الفــي بأكــر مــن هيئتــه وترتيــب أجزائــه أو جانبــه املــريئ.
فإننــا ســنجد شــي ً
ائ مــا دامــت هنــاك هيئــة .وتتكــون الصــور يف جوهرهــا مــن أجــزاء أو أقســام
مــن اخلــرة البرصيــة الــي جتــري معاجلهتــا ،ويتكــون التنســيق بيهنــا مــن خــال معليــة
إدراكيــة مساهــا وولــر ليربمــان الصــور املوجــودة يف رؤوســنا .ومتتــد لكمــة صــورة Image
جبذورهــا إىل اللكمــة اليونانيــة القدميــة  iconالــي تشــر إىل التشــابه واحملــااكة ،والــي
ترمجــت إىل  Imagoيف الالتينيــة ،و Imageيف اإلنلكزييــة»( ،آجلــن1425 ،هـــ) .وللصــور
أنــواع كثــرة مهنــا الصــورة البرصيــة ،والصــورة الذهنيــة ،وصــور األحــام ،وصــور التخيــل
واخليــال ،والصــور الالحقــة الــي حتــدث عنــد حاســة اإلبصــار بعــد انهتــاء املنبــه احلــي،
وصــور الذاكــرة ،والصــور الفوتوغرافيــة ،والصــور الرمقيــة «املولــدة مــن جهــاز المكبيوتــر ،أو
معــززة بالمكبيوتــر» وهنــاك صــور الواقــع االفــرايض ،والصــور املتحركــة اكلــي نراهــا عــى
شاشــات التلفزيــون ،أو يف الســيمنا.
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املدلول العلمي للمصطلح:
يعتــر عــز الديــن إمساعيــل ( )1981الصــورة «تركيبــة عقليــة يف جوهرهــا تنتمي إىل
عــامل الفكــر أكــر مــن انمتاهئــا إىل عــامل الواقــع» .أمــا العفيــي ( )2001فيعتربهــا “جتســمًا
لألفــار واخلواطــر النفســية واملشــاهد الطبيعيــة حســية اكنــت أم خياليــة عــى أســاس التــآزر
اجلــزيئ ،والتاكمــل يف بناهئــا ،والتناســق يف تشــلها والوحــدة يف ترابطهــا واإلحيــاء يف
تعبريهــا».
أمــا الصــورة التعلمييــة  Educational Imageفهــي الصــورة الــي تســتخدم للتعبــر عــن
مضمــون حالــة معينــة لغــرض إيصــال املعلومــة إىل الطلبــة بأقــل وقــت وجهــد ممكنــن ،ويه
«تجسيــل دقيــق للظاهــرات واألشــال الــي يصعــب االتصــال هبــا :مثــل الشــاالت ،والســدود،
والرباكــن ،والــزالزل ،وبعــض املعــادن النــادرة ،ويلجــأ إلهيــا املعــم عندمــا ال توجــد الظاهــرة
موضــوع الــدرس يف البيئــة ،أو يصعــب الوصــول إلهيــا”( ،املناصــي .)2014 ،مكــا تدخــل
الصــور مضــن الوســائل واملــواد التعلمييــة الــي تمشــل األفــام واألســطوانات واخلرائــط
والصــور والمنــاذج ،وتكــون عــى شــل صــور ثابتــة  Still Picturesالــي تمشــل :الصــور
الفوتوغرافيــة ،والصــور الشــفافة  -الــراحئ  Slidesوالصــور املجمســة  ،Sterephاألفــام
الثابتــة ،والــراحئ املجهريــة املعروضــة  ،Microprojectionومــن الصــور الثابتــة يف التعلــم
مــا يســتخدم دون أجهــزة عــرض ،ومهنــا مــا حيتــاج إىل أجهــزة عــرض خاصــة مثــل جهــاز
عــرض األفــام الثابتــة ( Filmstps Projectorالفضــي.)2010 ،

ثقافة الصورة:
تــوازي ثقافــة الصــورة  Image or picture cultureأو الثقافــة املرئيــة visual culture
مفهــوم الثقافــة ذاتــه ،فيشــر مصطلــح ثقافــة الصــورة إىل املكونــات احملــددة للثقافــة عامــة
باعتبارهــا مجموعــة مــن املامرســات واخلــرات املرئيــة أو البرصيــة الــي أصبحــت جمــال
ختصــص علمي حديــث العهــد .فــإذا اكنــت الثقافــة يه نســق معــريف يمشــل مجيــع اخلــرات
واملعــارف ،والعلــوم ،والقــم ،وطرائــق التفكــر ،والتنظــم االجمتــايع مجلاعــة إنســانية
معينــة ،ينمظــون عــى أساســه ســلوكهم وعالقاهتــم االجمتاعيــة ،ويضعــون ألنفهســم ســم
أفضليــات يف الوصــول إىل املعرفــة ووســائل الكســب والعيــش إلشــباع حاجاهتــم املاديــة
والروحيــة املختلفــة مــن جهــة أوىل ،وأن الصــورة يه جتســيد لألفــار واخلواطــر النفســية
واملشــاهد الطبيعيــة حســية اكنــت أم خياليــة عــى أســاس التآزر اجلــزيئ ،والتاكمــل يف بناهئا
والتناســق يف تشــلها والوحــدة يف ترابطهــا واإلحيــاء يف تعبريهــا مــن جهــة ثانيــة ،فــإن
ثقافــة الصــورة يه ذلــك التجســيد والتجســم التصويــري املركــب للنســق املعــريف الــذي يمشل
اخلــرات واملعــارف ،والقــم ،والنظــم االجمتاعيــة الــي تمتثــل يف ســلوك النــاس وعالقاهتــم
االجمتاعيــة ،ووســائل معيشــهم ومنطهــا الــي تشــبع حاجاهتــم املاديــة واملعنويــة .مــن هنــا
فــإن ثقافــة الصــورة تــوازي مفهــوم الثقافــة ذاتــه ).)Jonathan, 2005

حملة تاريخية عن املفهوم:
ويعتــر جميــس الكيــز  James Elkinsمــن رواد هــذا املجــال ،حيــث اســتخدم املصطلــح
لملــرة األوىل عــام  1972حــن أشــار إىل أن هــذا املفهــوم قــد اســتعمل يف كتــاب ميشــيل
باكســاندال  Michael Baxanallاملعنــون «الــرمس واخلــرة يف إيطاليا القــرن الثامن عرش» وأن
االســتعامل األحــدث لملفهــوم هــو «الثقافــة املرئيــة» الــذي حيتــل ماكنــة باعتبــاره مــؤرشًا عــى
التحــول التارخيــي ألمهيــة الرؤيــة أو الصــورة بذاهتــا يف معليــة التعــرف والمتيــز البــري
ومــا يمســى «املنطــق اآلخــر» .وقــد أوحض الكــز  Elkinsأن أصــل مفهــوم «الثقافــة املرئيــة
البرصيــة أو ثقافــة الصــورة» قــد نشــأ مضــن ميــدان أاكدميــي هــو «الدراســات الثقافيــة حــول
احلركــة» الــي بــدأت يف إنلكــرا يف مخســينيات القــرن املــايض ،وأنــه انتــر يف أمريــا مــن
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خــال الدراســات الــي ركــزت عــى «البــر والصــورة» وذلــك حــى عــام Cartwright,( ،1990
 )1995فرؤيــة الصــورة :كيــف تظهــر؟ ،وكيــف تؤثــر يف لك مظهــر مــن مظاهــر حياتنــا وســلوكنا
االجمتــايع؟ هــو أحــد املياديــن العمليــة اجلديــدة يف وقتنــا احلــايل فــا ميكــن تصــور حياتنــا
الراهنــة بــدون صــور ،فالصــورة حــارضة يف األســواق ويف وســائل اإلعــام والفنــون املرئيــة،
وعــى شاشــات المكبيوتــر واملوبايــل .وقــد حــذر البعــض مــن ســيطرة الصــورة عــى ثقافــة
اإلنســان ،والــي حتــل حمــل ثقافــة اللكمــة .فــإذا اكنــت الثقافــة  -مكــا عرفهــا إدوار هريــو -
بأهنــا “مــا يبــى لإلنســان عندمــا ينــى لك يشء» فــإن الصــورة تتصــف بقــدرة عاليــة
عــى الدخــول إىل ذاكــرة الفــرد واالســتقرار فهيــا «الذاكــرة البرصيــة والذاكــرة طويلــة املــدى»
(.)Jonathan, 2005
يتضمــن مفهــوم ثقافــة الصــورة عــددًا مــن اإلشــاالت الــي تســتديع إجابــات يف اللحظــة
الراهنــة (وهنايــة القــرن العرشيــن)؛ ألنــه يتعلــق بعمليــات معرفيــة ونفســية مثــل :الفهــم اجلديد
لــدور الرؤيــة والصــورة يف اإلدراك العقــي ،والتقنيــات البرصيــة ،الــي أصبحــت مــادة ملحــة
للدراســة لــدى الباحثــن .فعــر املعلومــات ،وجممتــع اإلعــام  ،Media Societyوجممتــع مــا
بعــد الصناعــة  ،Postindustrialومــا بعــد احلداثــة  ،Postmodernismوالعوملــة Globalization
تتضمــن مجيعهــا درجــة مــن الفضــاء االجمتــايع مــن خــال التقنيــات البرصيــة الــي تفــرض
حتــول يف الوظيفــة االجمتاعيــة واملغــزى االجمتــايع ،إننــا نعيــش بالفعــل يف عــر الصــورة.
فللصــورة خصائــص جتعلهــا ذات أمهيــة خاصــة ،ألهنــا قــادرة عــى التأثــر أكــر مــن اللكمــة،
ومــا يســتخدم يف جمــال الدعايــة ،ويف احلــرب النفســية ،واإلعــام واالتصــال امجلاهــري
أمثلــة عــى ذلــك (مصطــى.)2006 ،

اإلدراك البصري للصورة عند الطفل« :عملية معرفية متعددة اجلوانب»:
يمشــل اإلدراك  perceptionأنشــطة معرفيــة متعــددة ،أوهلــا وأمههــا االنتبــاه ،Attention
حيــث يقــرر الفــرد مــا ينتبــه إليــه ،حفــن يقــرأ الطفــل كتابــا مدرســيًا ،فإنــه يلــي نظــرة رسيعــة
عــى الرمــوز الســوداء دون أن يكــون هلــا معــى ،أو يركــز عــى لكــات أو حــروف معينــة .وحــن
يكــون يف فصــل درايس ميكنــه الرتكــز عــى الضجيــج أو عــى مهســات الطــاب يف الصــف
اخللــي .وحــن يركــز انتباهــه ،يكــون لــه القــدرة عــى إجيــاد معــى لملعلومــات الــي مجعهــا
وربطهــا خبرباتــه الســابقة ،فاخلــرة  Experienceهلــا دور يف معليــة اإلدراك .مكــا يؤثــر الــويع
 Consciousnessيف اإلدراك ،فاللوحــة الــي يراهــا قــد تســتديع لديــه حالــة مــن الســعادة أو
احلــزن .مــن جهــة رابعــة تدخــل الذاكــرة  Memoryيف معليــة اإلدراك مــن عــدة نــواح ،فاحلــواس
هلــا القــدرة عــى اخــزان املعلومــات الــي تصلهــا لفــرة مؤقتــة ،وبفــك رمــوز املعاين يقــارن بني
املرئيــات ،واألصــوات ،وغريهــا مــن األحاســيس خبــرات مماثلــة يف الذاكــرة .مكــا أن جتهــز
املعلومــات أو معاجلهتــا  Information Processingأثنــاء اإلدراك يعــي املثــرات الــي ينتبــه
إلهيــا معــى حبيــث يقــارن اخلــرات املاضيــة باحلــارضة ليصــل إىل تفســرات وتقوميــات ،مكــا
أن اللغــة  Languageتؤثــر يف املعرفــة ويف صياغــة اإلدراك بطريــق غــر مبــارش ،وحيهنــا يعــر
معــا يدركــه بطريقــة لفظيــة .وحيــث إن هــذه العمليــات املعرفيــة (االنتبــاه ،واخلــرة ،والــويع،
والذاكــرة ،ومعاجلــة املعلومــات ،واللغــة) متشــابكة بدرجــة كبــرة فــإن الفــرد يبــدأ بــاإلدراك،
ألن اإلدراك يعتــر نقطــة التقــاء املعرفــة بالواقــع ،مكــا أنــه «أكــر األنشــطة املعرفيــة حموريــة
وأساســية ،ومنــه تنبثــق األنشــطة األخــرى»( ،منصــور.)2005 ،
فــاإلدراك معليــة معقــدة ،وأجســامنا مــزودة بأجهــزة احلســية  Sensory Systemsأو
أنمظــة متخصصــة مجلــع املعلومــات نمسهيــا احلــواس  ،sensesهــذه األجهــزة احلســية يه
الــي متكــن الفــرد مــن التخطيــط والتحــم يف ســلوكنا .وقــد ذكــر عملــاء النفــس الفزييولــويج
مخــس حــواس يه البــر ،والمســع ،والملــس ،والــم ،والتــذوق ،واعتــروا الملــس عــدة
أنشــطة حــس جمسيــة  Somatosensoryخمتلفــة تضــم :التالمــس  Physical Contactوشــدة
الضغــط  ،Deep Pressureوالــدفء  ،Warmthوالــرودة  ،Coldواألمل  .Painويعتــر اجلهــاز
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البــري مــن األجهــزة املهمــة جــدًا ،حيــث يــم جتهــز املعلومــات البرصيــة الكثــرة والــواردة
مــن البيئــة احمليطــة ،ويعتــر اإلدراك البــري هــو املهميــن ،ألن اإلنســان غالبــا مــا يصــدق
مــا يــراه حــن تتعــارض املعلومــات احلســية ،فهــو أســاس التثبــت والربهــان .وتلعــب اخلاليــا
العصبيــة يف القــرة املخيــة دورًا مه ـ ً
ا حيــث تتخصــص يف معاجلــة األنــواع املختلفــة مــن
املعلومــات البرصيــة (.)Crary, 1999
عــاوة عــى ذلــك يــم إدراك املثــرات وفقــا آلليــة الشــل واخللفيــة ،مكــا يــم مجتيعهــا
وفقــا ملبــادئ التشــابه  Similarityوالتقــارب  ،Proximityوالمتاثــل  ،Summitryواالســمرار
 ،Continuityواإلغــاق  .Closureوتقــوم الشــبكية بتجسيــل الصــور يف بعديــن مــن اليســار
إىل الميــن ،ومــن أعــى إىل أســفل ،ونســتخدم املنهبــات الفزييولوجيــة واملرتبطــة باحلركــة
واملنهبــات املصــورة لــرى العمــق واملســافة (إبراهــم.)2003 ،
ويذكــر عملــاء النفــس املنهبــات املصــورة أو املرتبطــة بالصــورة ،والــي يعمتــد علهيــا
اإلنســان دون ويع بذلــك ،حيــث توجــد ســت فــات مــن املنهبــات املنفــردة املتصلــة بالعمــق
ويه :احلجــم املألــوف ،والضــوء والظــل ،وجمــال الرتكيــب ،واملنظــور اخلــي ،واملنظــور
اجلــوي ،والتداخــل .ويســتخدم اإلنســان آليــة التكيــف للتشــويه البــري الــي تتيــح لــه
التعــود عــى النظــرة اجلديــدة لألشــياء ،ومــن ََّ
ث اســتخدام املعلومــات آليــا .وجتــدر اإلشــارة
إىل أن للبيئــة تأثــرًا كبــرًا عــى اإلدراك ،عــى الــرمغ مــن أن الوراثــة يه الــي حتــدد تشــل
األجهــزة احلســية والعصبيــة الــي تؤثــر يف اإلدراك ،ولكــن هــذه األجهــزة ال تكــون اكملــة عنــد
امليــاد ،حيــث يلزمهــا بعــض الوقــت حــى تنضــج وتكتســب الدقــة يف التعامــل مــع مكيــات
هائلــة مــن املعلومــات واملثــرات ،وللعوامــل البيئيــة تأثــر هــام عــى معليــة اإلدراك مــن خــال:
اخلــرات احلســية احلركيــة الــي ال ميكــن تفادهيــا يف مرحلــة الطفولــة ،وفــرات احلرمــان
احلــي القصــرة يف الطفولــة ،واحلــاالت العقليــة ،والبيئــة الثقافيــة .فالضــوء هــام جــدًا لمنــو
املهــارات البرصيــة ،ألن التأثــرات الناجتــة عــن احلرمــان مــن الضــوء متنوعــة عــى الصحــة
اجلمسيــة والنفســية ،مــع األخــذ باالعتبــار نــوع وتوقيــت احلرمــان ،والــي تــؤدي إىل تدمــر
اخلاليــا الــي تعــود إىل عــدم االســتعامل ،مــن جهــة أخــرى فــإن احلركــة النشــطة رضوريــة
لمنــو املهــارات احلركيــة البرصيــة عنــد الطفــل ،مــن هنــا تلعــب هــذه العوامــل جممتعــة دورًا
مهــ ً
ا يف تكويــن ثقافــة الصــورة والثقافــة املرئيــة عنــد الطفــل .وباملقابــل تؤثــر اخلــرات
يف ثقافــة معينــة عــى طريقــة التعامــل مــع املعلومــات ،ومكــا ذكــر دافيــدوف ،فالصــور مث ـ ً
ا
أقــزام البامبــويط  BaMbuti Pygmiesالذيــن يعيشــون يف الغابــات االســتوائية الكثيفــة يف
الكونغــو حيــث ينــدر وجــود املناظــر البعيــدة ( 100قــدم) مــن أعــى جشــرة عــى األرض ،ولكــن
أحــد هــؤالء األقــزام ويــدىع كنــج  Kengeقــام برحلــة مــع أحــد عملــاء األنرثوبولوجيــا (كولــن
ترينبــول  )Colin Turnbuillإىل هســل منبســط حيــث رأى ألول مــرة يف حاســته مســافة متتــد
أميــا ً
ال  ،وذكــر كولــن مــا حــدث «نظــر كنــج إىل مــان يوجــد فيــه قطيــع مــن الثــران عــى بعــد
ميــل ،فســألين مــا هــذه احلــرات ،فأخربتــه بأهنــا ثــران ،ويه ضعــف جحــم ثــران الغابــة
املعروفــة لديــه .فضحــك بصــوت عــال وأخــرين أال أحــي هــذه احلاكيــات الخسيفــة ،وســألين
مــرة عــن نــوع مــن احلــرات ،مث حتــدث إىل نفســه ،وكأنــه يبحــث عــن رفيــق أكــر ذاكء وحــاول
أن جيــد رابطــة بــن الثــران وأنــواع اخلنافــس والمنــل املألوفــة لديــه( ،”..دافيــدوف.)1983 ،
وقــد درس عملــاء النفــس اخلداعــات البرصيــة عــى مجموعــة مــن البــر يف مــدن أمريكيــة
وأوروبيــة وأفريقيــة ،فتبــن أن األمريكيــن حساســون للخداعــات ذات الزوايــا املنفرجــة
واحلــادة ،واكنــت اســتجاباهتم عاديــة للخداعــات ذات اخلطــوط الرأســية واألفقيــة ،أمــا
األفارقــة فأظهــروا اســتجابة عكســية .وتفــر هــذه االختالفــات الفــروق يف اخلــرات الثقافيــة،
ألن األمريكيــن يعيشــون يف عــامل مــن املســتطيالت ،وبذلــك يفــرون  -وبــدون ويع  -األشــال
ذات الزوايــا احلــادة واملنفرجــة عــى أهنــا أجــزاء مــن أشــال مســتطيلة ثالثيــة األبعــاد .ومكــا
تؤثــر اخلــرات الثقافيــة يف اإلدراك البــري لألشــال والزوايــا ،فإهنــا تؤثــر يف منهبــات
العمــق واحلجــم واملســافة يف الصــورة (.)Crary, 1999
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الصورة من الناحية املعرفية:
مــن مســات عرصنــا الراهــن أنــه «عــر الصــورة» ،ممــا يعــي همينــة الصــورة باعتبارهــا
إحــدى أمه أدوات عاملنــا املعرفيــة والثقافيــة واالقتصاديــة واإلعالميــة ،وعــى الــرمغ مــن أهنــا
قدميــة عــر التــارخي ،إ ّ
ال أهنــا حتولــت مــن اهلامــش (الثانــوي) إىل املركــز (األويل) ،ومــن
احلضــور اجلــزيئ إىل موقــع الســيادة عــى غريهــا مــن العنــارص الثقافيــة واملعرفيــة.
الصــورة تعبــر عــن المتثيــل العقــي للخــرة احلســية ،حيــث يتشــل الــويع بالصــورة.
والصــورة الذهنيــة  Mental Imageليســت مماثلــة أو مطابقــة للصــورة احلســية Sensational
 .Imageفالصــورة بوصفهــا قميــة ثقافيــة تقــع يف مرحلــة تاليــة بعــد عــدد مــن املراحــل الــي
عاشــها البرشيــة عــر تارخيهــا الطويــل ،بدايــة بالشــفاهة مث التدويــن والكتابــة ،مث تلــت
الصــورة بوصفهــا عالمــة ثقافيــة ومصــدر اســتقبال وتأويــل واســتجابة .وقــد أتــت الصــورة
لــردم الفجــوة واحلاجــز الثقــايف والمتيــز الطبــي بــن الفــات ،حيــث وســعت مــن دوائــر
االســتقبال لتمشــل مجيــع البــر ،وتوســعت القاعــدة الشــعبية للثقافــة ،وأصبــح امجليــع
متشــاهبني يف التعــرف عــى العــامل واكتســاب معــارف جديــدة والتواصــل مــع الوقائــع
والثقافــات .فميكــن ألي إنســان أن يعــرف ويفهــم مــا جيــري عــن طريــق الصــور الــي تتدفــق
برسعــة خاصــة عــر وســائل اإلعــام والتواصــل االجمتــايع ،هــذه الصــور الــي تبــى يف
الذاكــرة (البرصيــة) ،والــي يهســل اســرجاعها ملــا هلــا مــن تأثــر يف الخشصيــة .والصــورة
بوصفهــا قميــة ثقافيــة تقــع يف مرحلــة تاليــة بعــد عــدد مــن املراحــل عاشــها البرشيــة عــر
تارخيهــا الطويــل ،بدايــة بالشــفاهةّ ُ ،
ث التدويــن والكتابــة ،باعتبارهــا متثــل مــع هــذه املراحــل
أشــال التعبــر يف الثقافــة البرشيــة ،ومــن مث جتلــت الصــورة بوصفهــا عالمــة ثقافيــة ومصدر
اســتقبال وتأويــل.
تلعــب الصــورة البرصيــة دورًا مهــ ً
ا يف ســد الفجــوة الثقافيــة بــن الطبقــات والفــات
االجمتاعيــة املختلفــة ،ألهنــا وســعت مــن دائــرة االســتقبال لتمشــل مجيــع البــر ،مكــا وســعت
القاعــدة الشــعبية للثقافــة ،ومــن ََّ
ث اكتســاب امجليــع ملعــارف جديــدة ،وزيــادة التواصــل بــن
الثقافــات.
إن معرفــة مــا جيــري عــن طريــق التدفــق املســمر للصــورة البرصيــة وحضورهــا الــدامئ
يف احليــاة اليوميــة جعلنــا داخــل ســطوة إعالميــة ،ال تتيــح للفــرد جمــا ً
ال للتأمــل ،ويبــى
انطباعهــا يف الذاكــرة ( وفــق نظريــة األثــر) ،وبفعــل الثــورة التكنولوجيــة فإننــا نعيــش عــر
الصــورة ،حيــث يعتــر التصويــر الرمقــي ممــزًا حلقبــة مــا بعــد احلداثــة ،وقــد قــال بورديــان:
«إن العــامل جمــرد صــورة نقـ ً
ا عــن صــورة ،وأصبحنــا يف عــامل هتميــن هيلع الصــورة ،والواقــع
يف خلفيهتــا ،فــم تعــد هنــاك صــورة وأصــل ،بــل صــور ذات أصــول متعــددة ،إنــه عــامل أزرار
إلكرتونيــة جتعــل املــرء يشــعر وحيــس بإحساســات واقعيــة» (.)Jonathan, 2005
ومــا تقدمــه وســائل اإلعــام والســما اإللكرتونيــة اكلتلفزيــون ومواقــع التواصــل
االجمتــايع ،قــد أدت إىل حتــوالت معيقــة يف حيــاة اإلنســان ،فهــذه الوســائل ال تعــرض لنــا
العــامل ،أو تعكســه ،بــل حتــدده ،وتعيــد تعريــف ماهيــة العــامل ،ألن الوقائــع الــي تنقلهــا
لألفــراد يف مجيــع أحنــاء العــامل مبختلــف تفصيالهتــا ســتؤكد لنــا أهنــا تنقــل مــا يمســى
«عــامل الواقــع املفــرط» والواقــع احلقيــي غــر موجــود بالفعــل فاســتعيض عنــه مبــا نشــاهده
مــن صــور.
بواســطة الصــورة بــات باإلمــان اســتعامل احلــواس امخلــس ،فهــي تجسيــل للحظــة
مرئيــة يف مــان مــا ،وحــن تكــون منتجــا غربيــا بســبب تقنياهتــا ،فإهنــا تدخــل حــز التمنيــط
 Typingوالمنذجــة  Modelingيف أبعادهــا اإلعالميــة والثقافيــة والرتفهييــة .وقــد تدخــل
املنظومــات الفكريــة للفــرد ،وتشــلها مبــا يتفــق مــع مصدرهــا ومنتجهــا ومــا حيملونــه مــن
فكــر وثقافــة .إن مصــدر قــوة الصــورة يمكــن يف أهنــا نــص مــريئ مفتــوح عــى اللغــات اكفــة
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وأهنــا ثريــة ،فاحتــال الصــورة للطاقــة البرصيــة مهــدت الخــراق املتخيــل العــام ،ومــن مث
االنشــغال الذهــي ،وصــو ً
ال إىل همينــة الدوافــع الالشــعورية عــى الــويع ،وعبــور الرســالة
املنقولــة يف الصــورة إىل البنــاء العميــق للخشصيــة ،ممــا جيعــل للصــورة مهمــة خمفيــة
( Latentغــر معلنــة) تتجــاوز البــر إىل مضخــة معرفيــة محتــل الكثــر مــن الــدالالت
واإلحيــاءات والتعبــرات ،ممــا جيعلهــا أداة ذات تأثــر عاطــي وانفعــايل ومعــريف عــايل
املســتوى .مــن جهــة ثانيــة فإهنــا الصــورة بتشــكيلها للــويع الفــردي تتجــاوز اخلطابــات
والــدالالت حــن تقــدم مادهتــا بطريقــة مجاليــة أو فنيــة عــى درجــة مــن اجلاذبيــة ،ممــا يصعــب
مقاومتــه .ومــن هنــا فــإن يف ثناياهــا رســائل ثقافيــة وفكريــة تــؤدي وظيفهتــا بشــل فعــال يف
تطويــع املشــاهد املســهلك هلــا (.)Creary, Couch & Caropreso, 2016
تنطــوي الصــورة دامئــا عــى تأويــل معناهــا ســواء اكنــت صــورة ثابتــة أم متحركــة أم
ناطقــة ،حيــث تنطــوي عــى قــدر مــن التعبــر عــن موضوعاهتــا ،ومــع الثــورة الرمقيــة أصبــح
للصــورة دالالت ومعطيــات ال تعمتــد عــى قياســاهتا التقنيــة وأبعادهــا الضوئيــة ،بــل تنبــع
أيضــا مــن املشــاهد الدراميــة الــي تعــر عــن أحداثهــا .فالصــورة قــد تكــون رمقيــة متحركــة،
وتمســى املقطعيــة (الصــور الســيمنائية والتلفزيونيــة وصــور الفيديــو) وهنــاك الصــور
الثابتــة (الصــور امجلاليــة الفنيــة) اكللوحــات ،وهنــاك الصــور الوثائقيــة ،واإلهشاريــة،
والصــور اإلخباريــة ،والصــور ثالثيــة األبعــاد .وختتلــف مجيعهــا عــن بعضهــا البعــض يف
كيفيــة بــث املعــى وإيصــال الرســالة  Massageإىل املشــاهد .أمــا الصــور الذهنيــة أو الصــور
العقليــة  Mental Imagesفهــي جــزء مهــم مــن العمليــات العقليــة للفــرد ،فهــي يف خيــال الشــاعر
أو الرســام ،فالتخيــل كعمليــة عقليــة معرفيــة لــه القــدرة عــى تكويــن صــور ذهنيــة ألشــياء
وأحــداث قــد غابــت عــن متنــاول احلــس ،وعندمــا تتعــدد املعــاين الــي تعطهيــا الصــورة.
وتعتــر هــذه العمليــة العقليــة مصــدر خصــب لإلبــداع .Creativity
وقــد انتقــد عــدد مــن املثقفــن يف القــرن املــايض  -مثــل الفيلســوف الفرنــي ميشــيل
فوكــو -اإلفــراط يف اســتزناف حاســة البــر بفعــل مــا أنتجتــه هــذه احلاســة يف العــامل
احلديــث خاصــة مــن حيــث اآلثــار الــي تركهتــا عــى العقــل ،وأن الصــورة أضعفــت ســلطة
املثقــف بوصفــه حارســا تقليديــا عــى املعرفــة ،وأداة تغيــر املجمتــع ،وبذلــك فــإن اإلعــام
امجلاهــري ،قــد أنــزل دوره إىل دور املتلــي واملراقــب ،وهــو مــا مســاه «جممتــع املراقبــة».
إن األنســاق التعبرييــة كثــرة ،ولكــن يبــى نســق الصــورة التعبــري الوحيــد الــذي
ألــى الفــروق عنــد بــي البــر ،وجتــاوز اللغــات ،حيــث مل تعــد اللغــة مهمــة يف معرفــة مــا
جيــري حولنــا ،فنســق الصــورة التعبــري أدى إىل تبايــن التفســر والتحليــل ،ويقــول عبــد
هلل إبراهــم العســكر« :لعــل األشــد وطــأة عــى املتابــع هــو شــيوع املعادلــة التاليــة مصاحبــا
لثقافــة الصــورة ،والــي ميكــن قراءهتــا اكلتــايل :مكتــوب  -شــفايه  -شــفايه مصــور .حيــث
اكن يعتقــد بــأن النــاس ينتقلــون يف أنســاقهم الثقافيــة مــن الشــفايه إىل املكتــوب ،طاملــا أن
الكتابــة يه التطــور األخــر يف ســم املعرفــة التعبرييــة ،واالعتقــاد يشء ،وقولــه عنــد البعــض
يشء آخــر» (.)Bishop, 1992
خصائص الصورة البصرية :للصورة العديد من اخلصائص أو الصفات املهمة:
التشــويق والجاذبيــة :الصفــة األوىل الــي تمتــز هبــا املــادة الثقافيــة اإلعالميــة اجلديــدة
(الصــورة) ،أهنــا تقــدم نفهســا بشــل مشــوق وجــذاب ليصــل تأثريهــا إىل حــد الحســر
واإلحيــاء الــذي يستســم املتلــي لــه .ويكــون ذلــك بســبب اجلاذبيــة الــي تالمــس الوجــدان
مــن جهــة ،وخفــض معليــة النقــد لــدى املتلــي مــن جهــة ثانيــة ،وهــذا مــا يتيــح لــه اســتقبال
خطــاب الصــورة دون فــرز  Scanningوتنقيــة  Falteringونقــد.
اللغــة الخاصــة :الصفــة الثانيــة الــي تمتتــع هبــا الصــورة أهنــا تلــي اللغــة ،وتصنــع هلــا لغــة
خاصــة هبــا .وعــى الــرمغ مــن مصاحبــة اللغــة للصــورة أحيانــا مكــا يف النــرات ،وبــراجم
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األطفــال ،والــراجم الغنائيــة ،فــإن قــوة الــذي يعــرض يف الصــورة تفــوق قــوة مــا ينقــل يف
اللغــة (اللكمــة) ،مبــا يســاعد يف حــدوث تطابــق بــن حمتــوى الصــورة وحمتــوى ذهــن املتلــي.
اإلقنــاع :الصفــة الثالثــة أن الصــورة حتتــل ماكنــة إقناعيــه  ، Persuasionوحــن ترتبــط
باللكمــة أو الصــوت تصبــح مصــدر تواصــل ومعلومــات مكمتــل العنــارص فميــا محتلــه مــن
مفاهــم  Conceptsوقــم  Valuesوعنــارص ثقافيــة ماديــة وغــر ماديــة ،مــن هنــا حيتــل عــر
اإلعــام المســي  -البــري دورًا مه ـ ً
ا يف االخــراق الثقــايف االجمتــايع ،وإحــال الثقافــة
املجمتعيــة لتحــل حملهــا ثقافــة الصــورة الــي تعمــل عــى نــر ثقافــة العوملــة مبــا يصيــغ
العــامل ،وتشــكيله بشــل منــي يتجــاوز حــدود الزمــان واملــان .فالصــورة أداة إعــادة تشــكيل
الــويع.
التفــرد والتميــز  :Uniqueإن حمتــوى املعــى الــي يــم ترشهبــا عرب وســائل اإلعــام ،Media
تصبــح حدثــا متفــردًا ووحيــدًا فميــا محتلــه مــن مفاهــم .مفنــذ ســتينات القــرن املــايض اكنــت
الصــورة تــروج لالســهالك أو جتســده ،واكنــت الزنعــة االســهالكية واالتصــاالت امجلاعيــة
تدفــع األفــراد للقيــام بــأدوار قــد حددهــا الغــر  ،Rolesوهــو ما ميثل مــن الناحية الســيكولوجية
نوعــا مــن االســتحواذ  Obsessionعــى الثقافــة امجلاهرييــة.
الفضــاء الثقافــي والعلمــي :تســتغرق الصــورة الفضــاء الثقــايف ،مكــا تجســل حضورهــا يف
خمتلــف احلقــول العمليــة واملعرفيــة واالتصاليــة ،ألهنــا يف الســيمنا ،والتلفزيــون ،ومواقــع
التواصــل االجمتــايع ،ويف الكتــب املدرســية ،وعــى اجلــدران ،واللوحــات اإلعالنيــة الــي
أصبحــت جــزءًا مــن املهشــد اليــويم .ويف جمــال النقــد األديب ،يالحــظ التحــول الثقــايف
واألديب حيــث انتقــل امجلهــور مــن ثقافــة األدب إىل الثقافــة العامــة أي ثقافــة الصــورة وثقافــة
الدرامــا وغريهــا .وأن الصــورة مل تعــد حلظــة زمنيــة جامــدة ،وال حالــة ثقافيــة حمايــدة مكــا
يقــول دوبريــه« :فاملكتــوب نقــدي أمــا الصــورة فرنجســية» ،وبســبب ذلــك أصبــح اإلنســان
أمــام مك هائــل مــن التأويــات ،مبــا يفتــح آفــاق التأمــل والتفســر عــى وقــع اإلشــعاعات
الثقافيــة املنبثقــة مــن الصــورة ال بوصفهــا ذاتــا حمنطــة أو تجسي ـ ً
ا حمايــدًا للحظــة زمنيــة،
بــل بكوهنــا «حافظــة ملعــان مضغوطــة» تنبــث حلظــة بلوغهــا نقطــة املشــاهدة .فالناقــد البصــر
يســتطيع أن يســتعمل أدواتــه النقديــة لفحــص النــص املكتــوب ،لكنــه قــد يقــف عاجــزًا أمــام
صــورة التقطــت بعنايــة ومهــارة فنيــة (الغــزايل.)2011 ،
أمــا عــن تأثــر الصــورة مجاهرييــا ،فميكــن القــول بــأن البــر أمه حــواس اإلنســان،
وأكــر اســتخدامًا يف اكتســاب املعلومــات ،وقــد اســتندت نظريــة جــون لــوك املعرفيــة إىل دور
اخلــرات احلســية يف تشــكيل الــويع والخشصيــة ،وأن اخلــرات احلســية البرصيــة حتتــل
املاكنــة األوىل واألمه بــن احلــواس يف اكتســاب املعرفيــة .ويشــدد عملــاء النفــس عــى دور
احلــواس امخلــس يف تكويــن املــدراكت والتصــورات واألفــار الــي تشــل الخشصيــة ،وأن
حاســة البــر يه أوىل هــذه احلــواس ،ألن قــوة اإلبصــار تنطلــق مــن مفهــوم التصديــق
والتكذيــب ،عــى اعتبــار أن الرؤيــة البرصيــة يه أســاس التصديــق ،مفــن «مســع ليــس مكــن
رأى» فالصــورة ختاطــب مجيــع البــر ،املتعــم واأليم ،الصغــر والكبــر خــال مراحــل المنو،
مكــا تكــر حواجــز اللغــات.

الصورة والكلمة:
عــاوة عــى ذلــك فــإن الصــورة ختتلــف عــن اللكمــة املنطوقــة أو املكتوبــة ألهنــا ترتبــط
باململــوس واحملســوس واحملــدد ،أمــا اللكمــة فهــي جتريــد « Abstractionغــر مملــوس»،
مكــا تتصــف «بالتعمــم»  .Generalizationعــاوة عــى ذلــك فالصــورة ختتلــف عــن اللكمــة
املكتوبــة يف هسولــة التلــي ،ألن القــراءة تتطلــب درجــة عاليــة مــن إمعــال الفكــر والتأمــل،
بيمنــا الصــورة ال تتطلــب هــذا اجلهــد العقــي يف تلقهيــا .مكــا ختتلــف الصــورة عــن النــص
املكتــوب الــذي يتطلــب تفكيــك العالقــات القامئــة بــن اللكــات جبهــد وتركــز عقليــن وببــطء،
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عكــس الصــورة الــي تقــدم الرســالة دفعــة واحــدة .مــن هنــا يقــال « الصــورة تســاوي ألــف
لكمــة» .وبســبب هــذا االختــاف بيهنــا حتــدث البعــض معــا نمسيــه « :ثقافــة الصــورة
 ،”Image Cultureو”ثقافــة اللكمــة .”Word Culture

الصورة الثابتة والصورة املتحركة:

جيــب المتيــز بــن الصــورة الثابتــة والصــورة املتحركــة .فالصــورة التلفزيونيــة مث ـ ً
ا،
أخــذت بعــدًا جديــدًا يزيــد عــى الصــورة الثابتــة ،فهــي صــورة حيــة تتلكــم وتتحــرك ،ممــا
أعطاهــا فعــ ً
ا تأثرييــا إضافيــا ،ويــزداد تأثــر الصــورة املتحركــة ،بســبب تكويهنــا التقــي
وبالغهتــا التكنولوجيــة ،وإشــباعها باأللــوان ،واألصــوات واملؤثــرات ،حبيــث تســتثري
أحاســيس املشــاهد وتســتحوذ هيلع .مــن هنــا تفــوق التلفزيــون عــى مجيــع وســائل االتصــال
واإلعــام بســبب ســطوة الصــور املتحركــة ،هــذه الصــورة الــي توجــد يف بيــت لك واحــد منــا،
ويف غرفــة النــوم ،وجهــاز المكبيوتــر ،واهلاتــف احملمــول يف جيبــك .وقــد أجــرت امجلعيــة
األملانيــة للطــب النفــي دراســة مبكــرة عــام ( )1971لإلجابــة عــن ســؤال مفــاده «هــل نســتطيع
حنــن الذيــن عشــنا يف عــر التلفزيــون االســتغناء عنــه ،،وهــل ميكننــا العيــش بدونــه »،وذلــك
للتأكــد مــن أننــا مدمنــو مشــاهدة .Addictionوقــد طلبــت مــن النــاس أن يتقدمــوا إلهيــا لتجــري
جتربــة علهيــم ملــدة عــام اكمــل ،بــرط أن ميتنــع املشــركون عــن مشــاهدة التلفزيــون ،وحــى
يرغــب هــؤالء باملهمــة قــررت امجلعيــة منــح ماكفــأة ماليــة يف حــال املشــاركة ،وقــد اتفــق عــى
إجــراء التجربــة  184مشــر ً
اك مــن املواظبــن عــى مشــاهدة التلفزيــون .فبعــد ثالثــة أســابيع
فقــط بلــغ أحــد املشــاهدين امجلعيــة بأنــه ال يســتطيع االســمرار يف االمتنــاع عــن املشــاهدة،
وتتابــع املنحسبــون الواحــد تلــو اآلخــر ،وبعــد مخســة أهشــر اكن مجيــع املشــركني قــد عدلــوا
عــن االســمرار باالختبــار .وقــد اكن الباحثــون يف امجلعيــة يتابعــون لك مشــرك خــال فــرة
انقطاعــه عــن متابعــة الــراجم التلفزيونيــة ،حيــث ثبــت زيــادة النشــاط االجمتــايع هلــؤالء
املشــركني ،ولك رجــل وامــرأة خــال فــرة إغــاق التلفزيــون زادت مــرات ذهاهبــا لزيــارات
األهــل ،واألصدقــاء ،وزيــادة أنشــطة القــراءة ،والرياضــة ،واأللعــاب .وهكــذا يــم االنتقــال مــن
الشــفوي إىل الرؤيــوي ،والــي أدت إىل االســتالب خبليــط مــن الصــور املتاكثفــة الــي فتحــت
رشاهــة لرغبــات معرفيــة  ،ويفــر عملــاء النفــس الديناميــي أن هــذه املرحلــة تشــبه شــفوية
الطفــل الرضيــع الــذي تغذيــه أمــه ،ويلهتــم برشاهــة مــا يقــدم لــه مــن صــور دون جمهــود ،وهــو
واع وحتديــد مــا نــالك ،ومــا نلبــس ،وكيــف نتــرف ،حــى نتلبــس احلالــة اجلديــدة
الهتــام ال ٍ
الــي يــم عرضهــا ونراهــا برصيــا (طربيــة ،)1999 ،وقــد توصلــت إحــدى الدراســات إىل أن
التلفزيــون واحملطــات الفضائيــة مــن بــن األســباب الرئيســية لعــزوف الشــباب عــن القــراءة،
ممــا يــدل عــى همينــة الرؤيــوي عــى الشــفايه (عــي .)2011

الثقافة والكتب املصورة عند الطفل:
لقــد وصــف ســكواركز ) Schwarcz (1990الصــورة يف الكتــاب بالوســيط الــذي ال يقــاوم
 ، Irresistible Mediumحيــث تلعــب الصــورة والنــص دورًا متفاعــ ً
ا إليصــال الرســالة إىل
الطفــل .فالصــورة ليســت جمــرد شــل ،بــل مــادة حتتــوي الكثــر مــن اخلطابــات والرســائل
والــدالالت ،وحــن تســتويف الــروط الفنيــة (وخاصــة اللــون ،والتناســق امجلــايل) فســتكون
عــى درجــة كبــرة مــن اجلاذبيــة واإلغــراء واإلقنــاع ،ممــا يصعــب مقاومتــه .ويف تضاعيــف
هــذا الشــل اجلــذاب ،تمكــن رســائل ثقافيــة تــؤدي دورهــا يف تطويــع الطفــل وتعلميــه ،إهنــا
احتلــت مقــام اللكمــة يف اخلطــاب التقليــدي ،مــع فــارق يمكــن يف قدرهتــا عىل تعمــم مضموهنا
ممــا ال تســتطيع اللكمــة بلوغــه.
إن الصفــة األوىل الــي تمتــز هبــا هــذه املــادة الثقافيــة اجلديــدة (الصــورة) أهنــا تقــدم
نفهســا بطريقــة مشــوقة ،وقــد يصــل تأثريهــا إىل الحســر يف الطفــل .مــن هنــا حتتــل ماكنــة
مهمــة يف تكويــن االســتجابة امجلاليــة ،والصفــة الثانيــة للصــورة أهنــا تلــي اللغــة ،وتصنــع
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لنفهســا لغهتــا اخلاصــة ،وقــد يكــون هلــذا خماطــره .حصيــح أن هنــاك مــادة لغويــة مصاحبــة
للصــورة يف الكتــاب أو بــراجم األطفــال ...إال أن قــوة مــا يعــرض ليــس يف اللكمــة بــل يف املصــور
ومــا يشــاهد برصيــا .فــإذا اكن للصــورة هــذه القــوة اإلقناعيــة خاصــة حــن ترتبــط بالصــوت
أيضــا (ألننــا نعيــش عــر الصــوت والصــورة) ممــا حيــدث اخرتاقــا ثقافيــا ،لتصبــح مــن
آليــات العوملــة .مــن هنــا فــإن وســائل اإلعــام والتواصــل االجمتــايع مســتجيبة ليــس للتنشــئة
االجمتاعيــة بــل لظهــور ومتثــل االجمتــايع لــدى املتلقــن واألطفــال حيــث يــم متثــل الــدالالت
واملعــاين للرمــوز ،ويــم امتصاصهــا ديناميــا يف خشصيــة الطفــل (دويــري.)1997 ،
هــل لثقافــة الصــورة حــدود وخماطــر ،لقــد انتقــد عــدد مــن املفكريــن أمثــال « ميشــيل
فوكــو» اإلفــراط يف اســتزناف حاســة البــر بفعــل مــا تنتجــه هــذه احلاســة يف العــامل
احلديــث ،ألنــه يــؤدي إىل إحلــاق الــرر بالعقــل .فقــد خفضــت الصــورة مــن ســلطة املثقــف
واملعــم ودورمهــا بوصفهــا حراســا تقليديــن عــى املعرفــة وأداة تغيــر الواقــع .ويــرى فوكــو
أن املجمتــع املعــارص ليــس جممتــع املهشــد ،لكنــه جممتــع املراقبــة ،فنحــن لســنا يف قاعــة
املــرح وال عــى خشــبته ،لكننــا موجــودون داخــل منظومــة الرؤيــة اللكيــة لملراقبــة .فالصــورة
تســتغرق الفضــاء الثقــايف ،وتجســل حضورهــا يف احلقــول العمليــة والرتبويــة واملعرفيــة
والتواصليــة ،ألهنــا يف الســيمنا والتلفزيــون ،ويف الصحــف واملجــات ،ويف مواقــع التواصــل
االجمتــايع واإلنرتنــت ،وعــى اجلــدران واإلعالنــات التجاريــة الــي أصبحــت مجيعهــا جــزءًا
مــن املهشــد اليــويم (.)Creany, Couch, & Caropresco, 2016
أمــا يف املجــال الرتبــوي فتحتــل الصــورة ماكنــة ممتــزة يف حتصيــل الطفــل ومنــوه
العقــي ،حيــث إن تفســر الطفــل ملضمــون الصــورة يعمتــد عــى مالحظــة األشــياء املتضمنــة
فهيــا ،وخصائصهــا املرئيــة ،وألواهنــا ،والعالقــات املاكنيــة حملتواهــا ،ويعمتــد ذلــك لكــه عــى
قــدرة التمليــذ عــى المتيــز اإلدرايك (مصطــى .)2006 ،فاملتعملــون البرصيــون يعمتــدون
بالدرجــة األوىل عــى حاســة البــر يف املدخــات احلســية ،ومــن مضهنــا املــادة املكتوبــة،
ومتثــل هــذه الفئــة  %60تقريبــا مــن مجمــوع األطفــال املتعملــن .ويتعــم هــؤالء بهسولــة
مــن خالهلــا ،ويهســل التذكــر واســتدعاء التفاصيــل .فالطفــل املتعــم يراقــب ويــرى مــا يفعلــه
اآلخــرون ،وهــو حيــب التطبيقــات العمليــة ،وميــز اللكــات بالنظــر ،وحيــب الصــور واألشــال،
ويمتــز بالتصــورات احليــة ،ويتخيــل ويفكــر بصــورة ملونــة ،مكــا يالحــظ األلــوان واحلركــة،
ويتذكــر الوجــوه أكــر مــن األمســاء .وتعــد الرســوم والصــور وســيطًا مهــ ً
ا يف التعلــم
والتثقيــف يف مرحلــة الروضــة ،حيــث إن إمهــال التنشــيط العقــي املرتبــط بالصــور يــؤدي إىل
مشــكالت لغويــة نســبهتا تــراوح بــن  %60-40يف ســن مــا قبــل املدرســة .مــن هنــا يفضــل
عملــاء الرتبيــة تصنيــف األفــام التعلمييــة حســب موضوعاهتــا :عمليــة ،تربويــة ،تارخييــة،
جغرافيــة ،زراعيــة ،حصيــة ،علــوم مزنليــة ،فنيــة ،أفــام الرتبيــة البدنيــة ،أفــام اللغــة ،وأفــام
القصــص واألدب (بــدوي وعبــد الرمحــن.)2012 ،
عــاوة عــى ذلــك فــإن الصــورة اهلادفــة ألغــراض التقــومي والتخشيــص النفــي ،حيــث
تســتخدم بشــل فعــال يف جمــال قيــاس القــدرات العقليــة للطفــل مكــا يف مصفوفــات ريفــن
املتدرجــة (عبــد اخلالــق ،)2006 ،ويف التخشيــص النفــي لالضطرابــات النفســية ومعاجلهتــا،
ويف كشــف البنــاء العميــق للخشصيــة (مكــا يف االختبــارات اإلســقاطية مثــل :اختبــار تفهــم
املوضــوع  ،)TATويف التقــومي النفــي العصــي )Hogan, 2003؛ عبــد هلل.)2014 ،

الصورة يف أدب الطفل:
أول مــن اســتعمل مصطلــح «الصــورة» يف األدب هــو اجلاحــظ ،حيــث اعتــر الشــعر
«صناعــة ورضبــا مــن النســج وجنســا مــن التصويــر» (اجلاحــظ ،)1938 ،أمــا اجلرجــاين
فقــال« :نعــم أن املشــاهدة تؤثــر يف النفــوس مــع العــم بصــدق اخلــر» (اجلرجــاين،)1954 ،
ويذهــب القرطاجــي (يف :الغــزايل  )2013إىل القــول بــأن «التخيــل أن تمتثــل للســامع
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مــن لفــظ الشــاعر املتخيــل أو معانيــه أو أســلوبه ونظامــه ،وتقــوم يف خيالــه صــورة أو صــور
ينفعــل لتخيلهــا وتصورهــا ،أو تصــور شــي ً
ائ آخــر هبــا انفعــال مــن غــر رؤيــة إىل جهــة
االنبســاط واالنقبــاض» ،ويف النقــد العــريب احلديــث يركــز األدبــاء عــى حتديــد طبيعــة الواقــع،
وكيفيــة متثلــه يف صــور الشــاعر ،واتفقــوا عــى أن املؤثــرات النفســية يه أحــداث احليــاة
والتجربــة الخشصيــة للشــاعر ،وانعــاس هــذه املؤثــرات يف النفــس وطبيعــة انفعاهلــا ،وقــد
تتبــع عملــاء النفــس والنقــاد أثــر خشصيــة املبــدع يف العمــل الفــي ،والصــورة يه أداة
التعبــر عــن اخلــرة الشــعرية .والصــور األدبيــة أنــواع :الصــورة التشــبهيية ،صــورة املــدراكت
(التخشيــص والتجســيد) ،الصــور الرمزيــة (والرمــز املقنــع).
لقــد قيــل إن الشــعر رمس ناطــق ،وأن الــرمس شــعر صامــت ،فاملؤثــرات يف أعصــاب شــبكة
العــن تكــون بــا معــى ،مــا مل يــم تفســرها عــن طريــق العقــل (الدمــاغ) ،والفــن هــو
اإلحســاس والقــدرة وتفســرمها ،ويعــر الفــن أصــدق تعبــر عــن األصــل والواقــع ،وحنــم
عــى فــن الــرمس والصــورة واللــون مــن خــال التعبــر عــن الفكــرة .والطفــل يف مراحلــه األوىل
مــن النضــج ال يقــدر الفــن  ،ولكنــه يعجــب بالصــور الــي تــوحض لــه مراحــل القصــة ،ومبجــرد
إجعابــه بالصــور اجليــدة يبــدأ مبالحظــة األلــوان ،لذلــك جيــب أن نزيــد مــن خــرة إطــاع
الطفــل عــى الصــور ،وتقليــد هــذه الصــور ،حبيــث تشــل لديــه خــرة ودافعيــة للتعبــر عــن
األفــار واملشــاعر مــن خــال الــرمس وتكويــن الصــورة ،وميكــن تمنيــة ذلــك عــن طريــق تقديــر
قميــة األصــل للصــورة الــي ســينقل عهنــا التمليــذ مــع العنايــة هبــذا النقــل ،وتعزيــز اســتجابة
الطفــل مــن خــال معلــه املنجــز ،وبــث روح اإلرادة والصــر عــى العمــل للوصــول إىل النتــاجئ
املطلوبــة (العفيــي.)2011 ،
ويعتــر التصويــر وخاصــة التصويــر الضــويئ مــن أكــر النشــاطات انتشــارًا الرتباطــه
بنشــاطات أخــرى مثــل :الرحــات ،والســفر ،واملخميــات ،والتــزه ،والصيــد .وقــد غــدت
معليــة التصويــر أكــر هسولــة نتيجــة تطــور تقنيــات التصويــر احلديثــة مــن خــال اجلــوال
(احملمــول) ،وخاصــة لضبــط املســافة ،مكــا يــرت اقتنــاء الصــور وإنتاجــه .وتعتــر هوايــة
التصويــر مــن اهلوايــات احملببــة لألطفــال مبــا يتيــح اقتنــاء الصــور الــي تشــل تارخيــا
خاصــا وعامــا ،وتدفــع بالعديــد مهنــم إىل االشــراك مبعــارض الصــور والســي للحصــول
عــى اجلوائــز (اجلبــايل.)2006 ،
بســبب هــذا التأثــر للصــورة يف املهشــد الفكــري والثقــايف والتعليمي ،ظهــرت حتــوالت
هتــدد تراثنــا الثقــايف واألديب ،وهــذا مــا اســتدىع حتــو ً
ال يف النقــد األديب تبعــا للتحــول
الثقــايف مــن ثقافــة األدب إىل ثقافــة العوملــة ،ومــن َ َّ
ث تغــر األدوات النقديــة .مــن هنــا حتتــل
الكتــب التعلمييــة املصــورة دورًا مهــ ً
ا يف آليــة التأثــر يف الطفــل مــن خــال حمتوياهتــا،
واالســتجابات الــي تســتدعهيا يف ذهــن الطفــل وخيالــه مــن جهــة .ويف االســتجابات امجلاليــة
الــي يكتســها مــن جهــة ثانيــة.

للمشاهد (املواقف) املرئية احلسية عند الطفل:
إثارة الصورة الفوتوغرافية َ

يقصــد بـــ «الصــورة الفوتوغرافيــة» الصــورة احليــة الــي تبــث املشــاهد بواقعيــة مرئيــة
مرســومة بدقــة مــن دون إغــراق يف التخييــل ،والتشــظي املهشــدي :إذ تــأيت الصــور مرســومة
بدقــة متناهيــة مــن حيــث اإلثــارة املهشديــة املباغتــة مــن غــر صدمــات تصويريــة تبعــر
الصــور ،وتنحــو هبــا إىل حــز التحديــد .ويظهــر هــذا العمــل اإلبــدايع الثقــايف يف جمــال
«أدب األطفــال» ،فــي املثــال التــايل جلــأ الشــاعر إىل هــذا النــوع مــن الصــور ،بغيــة تركــز
مدلوهلــا ،وبــث الصــورة بواقعيهتــا املرئيــة ،لتمتثــل لملتلــي بصداهــا الواقــي ،وبعدهــا
املهشــدي التصويــري ،وكأهنــا مرســومة بأبعــاد ومقاييــس خاصــة ،وحمــددة بدقــة مكــا يف
قولــه “ :لكــا حطــت عــى أجفــاين التعــى عصافــر النعــاس /رحــت أعــدو يف دروب الثلــج...
أعــدو جامعــا وجهــك عــن مصــت املقاعــد /عــن أزهــار الكســتناء /مثملــا أمجــع لغــزًا /مثملــا
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أمجــع عطــرًا ذائبــا يف مســامات اهلــواء /باحثــا عــن بيتــك الدافــئ /والبيــت يعانــد( ”...زيــن
الديــن “ .)2003 ،أتلــوى صارخــا :أعــرف هــذا احلــي ،أجشــارًا وأجحــارًا /صغــارًا وكبــارًا/
كيــف ذاب البيــت؟ أيــن اختفــت األبــواب؟َ /
مل ال خيــرج النــاس إىل الشــارع اكلعــادة؟»( ،زيــن
الديــن.)2003 ،
يؤســس الشــاعر شــعرية هــذه القصيــدة عــى إيقــاع الصــورة املبتكــرة اإلبداعيــة ،الــي
محتــل بعــدًا واقعيــا عــى الــرمغ مــن حنهتــا التصويــري امجلــايل األخــاذ ،الــذي يبــث معاملهــا
احلســية بــرؤى جتريديــة مثــرة ،مكــا يف قولــه« :لكــا حطــت عــى أجفــاين ال َتعــى عصافــر
النعــاس /رحــت أعــدو يف دروب الثلــج ..أعــدو جامعــا وجهــك عــن مصــت املقاعــد /عــن أزهــار
الكســتناء» .فالشــعر يقــوم بنقــل الصــور إىل حــز املــريئ باســتخدام ألفــاظ ومدلــوالت مــن
الطبيعــة املرئيــة أو املشــاهدة ،وذلــك بأبعــاد ومقاييــس حمــددة ،مكــا يف الــدوال التاليــة:
(مخــارة احلــارة ،البيــت ،األبــواب ،الشــاعر ،أجحــار ،أجشــار ،جحــرة اهلاتــف ،احلــي ،بيتــك
الدافــئ) ،وكأنــه يــرمس بعدســة فوتوغرافيــة دقيقــة أبعــاد املــان ،ومقاييســه ،ولكنــه رسعــان
مــا ينقلنــا جفــأة إىل حــز مثــر مــن النحــت التصويــري الشــاعري امجليــل مكــا يف قولــه:
“أحصــو ،يف مفــي بضعــة أرقــام ودهــر مــن يبــاس».
وقــد يؤســس الشــاعر شــاعريته عــى الصــورة املوقفيــة (ذات املوقــف الشــعري املجســد)،
أو الصــورة املهشديــة ذات املهشــد احلــي املــريئ (الواقــي) ،مكــا يف قــول الشــاعر« :متــم
املقعــد ملــا أغلــق احلــارس أبــواب احلديقــة :لســت أخــى الليــل والوحــدة .عنــدي مــن حصــاد
اليــوم مــا يغــي :صغــارًا رفرفــوا حــويل /..فتــاة خضبــت جمســي بكحــل دافــئ /لســت أخــى
الليــل ...عنــدي جعبــة مــأى /وأحــام طليقــة” .وهبــذه القصيــدة يؤســس الشــاعر عــى تقنيــة
الرتكــز املدلــويل واملهشــدي ،املــريئ احلــي ،الــذي يــرمس أبعــاده رمســا تصويريــا يعمتــد
حــز التجســيد املــاين ،وجيمــع عــدة صــور متفرقــة مرئيــة يف مهشــد واحــد ،هــو مهشــد
احلديقــة ومثرياهتــا البرصيــة ،مبــا يتــاءم وطبيعــة املوقــف الشــعري مــن جهــة ،والصــورة
اللقطــة أو الصــورة املهشــد مــن جهــة أخــرى (رشحت.)2011 ،
يلجــأ الكثــر مــن األدبــاء والشــعراء إىل أيقــاع املزاوجــة بــن الصــورة احلســية واملجــردة
يف معلهــم اإلبــدايع ،والــي أخــذت تشــق طريقهــا يف حقــول اإلبــداع الــي تتفــرد بأســلوب
مجــايل جديــد ،حيــث تدخــل القصيــدة يف فضــاءات حداثيــة مــن بوابــة التقــي العاطــي،
والرتســم املهشــدي احلــي لألحــداث واللقطــات أو املشــاهد والوقائــع الشــعرية احلســية
املبــارشة ،والــي تظهــر يف كتــب أدب األطفــال (بــدوي ،وعبــد الرمحــن.)2012 ،

الصورة واالستجابة اجلمالية عند الطفل:
تــرى معظــم األدبيــات أن امجلــال هــو مثــر يولــد لــدى املتلــي مجلــة تغــرات جمسيــة
ونفسـ ّية ،ويســتثري انتباهــه ومالحظتــه ،وجيعلــه يندفــع إىل االســتجابة لــه .وقــد عــرف برلــن
( )Crary, 1999االســتجابة امجلاليــة  Aesthetic Responseالــي تتشــل بالصــورة بأهنــا:
ســلوك ،ميتــد يف معظــم اســتجاباتنا ،وينعكــس يف إحســاس االســمتاع بامجلــال يــؤدي إىل
درجــة مــا مــن تقبــل أو رفــض املوضــوع الــذي أثــار فينــا اإلحســاس بامجلــال .ويثــر فينــا
أحاســيس عديــدة مثــل اإلحســاس بالــرور ،والنشــوة ،واملتعــة...إخل ،أو حــى رغبــة املتلــي
يف رؤيــة املثــر امجلــايل مــرات عديــدة.

املفهوم النفسي لالستجابة اجلمالية عند الطفل:
وجــه عملــاء النفــس االهمتــام إىل دراســة العالقــة بــن املنبــه (املوضــوع امجلــايل يف
الصــورة) ،واملتلــي الــذي يســتجيب هلــذا املنبــه ،وختتلــف اســتجابات املتلقــن وخاصــة
األطفــال ،فقــد تكــون فســيولوجية (كتســارع رضبــات القلــب) أو اســتجابة عقليــة ،أو اســتجابة
عصبيــة كأحاســيس التوتــر الــي تنشــأ مصاحبــة لالنفعــال الــذي تولــده االســتجابة امجلالية،
22

مجلة الطفولة العربية

ثقافة الصورة والثقافة املرئية لدى األطفال

العدد الواحد والسبعون

وقــد تكــون االســتجابة لفظيــة أو حركيــة.
وملعرفــة كيــف تــم معليــة االســتجابة ينبــي دراســة تأثــر املنبــه والعمليــات الــي
يتضمهنــا التنبيــه يه:
 -1الشــعور :الشــعور هــو أحــد وظائــف املــخ ،وهــو مرتبــط بطرفــن مهــا الطفــل واملوضــوع
امجلــايل ،ولــه ثالثــة جوانــب متداخلــة يه:
(أ) اجلانب اإلدرايك (املعريف).
(ب) اجلانب الوجداين (االنفعاالت والعواطف).
(ج) اجلانب الزنويع (العمل التنفيذي).
 -2االنتبــاه :هــو تركــز الشــعور يف يشء ،وهتيئــة وتوجيــه احلــواس حنــو اســتقبال مثــرات
احمليــط اخلارجية.
 -3اإلحســاس :هــو األثــر النفــي الــذي ينشــأ مبــارشة مــن تنبيــه عضــو حــاس وتأثــر مراكــز
احلــس يف الدمــاغ ،بعــد توافــر مثــرات مناســبة للحاســة املعنيــة وشــدة اكفيــة.
 -4اإلدراك :وهــو (معليــة نفسـ ّية قوامهــا ويع األشــياء اخلارجيــة وصفاهتــا وعالقهتــا مبــا له
صلــة مبــارشة بالعمليــات احلســية) .واإلدراك هــو العمليــة الــي يفــر املتلــي عــن طريقهــا
املثــرات احلســية ،فاإلحســاس يجســل املثــرات البيئيــة ويفرسهــا اإلدراك ،ويصوغهــا يف
صــور ميكــن أن يفهمهــا الطفــل (إبراهــم.)2003 ،
وهنــا ميكــن القــول إن اإلدراك هــو نــوع مــن االســتجابة لألشــال واألشــياء اخلارجيــة يف
الصــورة ،وهتــدف االســتجابة إىل القيــام بنــوع معــن مــن الســلوك ،ويتوقــف ذلــك عــى طبيعــة
املنبــه اخلــاريج واحلالــة الشــعورية والوجدانيــة للطفــل املتلــي ومنــوه املعــريف إزاء مثــرات
ســابقة .ويعــد اإلدراك نشــاطًا (نفســيًا  -حســيًا  -عقليــا) ،فهــو يعمتــد عــى فاعليــة النظــام
احلــي يف الصــورة ومدخالتــه ،إذ أن معليــة اإلدراك تبــدأ عــادة بوجــود منهبــات أو مثــرات
مــن حولنــا يســتقبلها املتلــي عــر احلــواس ل ُتنقــل بعــد ذلــك إىل الدمــاغ الــذي يقــوم بــدوره
بتنظميهــا وإعطاهئــا معـ ً
ـى مناســبًا ،مــع ربطهــا باخلــرة الســابقة لملتلــي .ويتأثــر اإلدراك
مبجموعتــن مــن املؤثــرات يه:
(أ)المؤثرات الخارجية :اليت تتعلق خبصائص املوضوع املدرك يف الصورة.
(ب)المؤثــرات الداخليــة :الــي تتعلــق بــذات املتلــي .لذلــك فهــي ســلوك خيتلــف
مــن موقــف مجــايل آلخــر ،ومــن متلـ ٍـق آلخــر .ويه معــى اتصــايل يقــوم عــى
جوانــب الشــعور الثالثــة (اإلدراك ،الوجــدان ،الــزوع) فالطفــل املتلــي يــدرك
أو ً
اك قــد يكــون إدرا ً
ال املوضــوع امجلــايل إدرا ً
اك حســيًا ،أو عقليــا ،مث تثــار لديــه
حالــة وجدانيــة (انفعــال أو عاطفــة) ،مث يتخــذ موقفــا جتــاه هــذا العمــل ،فهــي
ســلوك يــم وفقــا لآلليــة اآلتيــة:

ومع ذلك فإن هناك وجهات نظر متعددة ميكن تلخيصها مبا يأيت:
 -1النظــرة الموضوعيــة  :Objectiveأنصــار املذهــب املوضــويع يــرون امجلــال قامئــا بذاتــه
وموجــود خــارج النفــس الشــاعرة بــه (حمتــوى الصــورة) ،فامجلــال ظاهــرة موضوعيــة هلــا
وجودهــا اخلــاريج وكياهنــا املســتقل ،مؤكديــن حتــرر مفهــوم امجلــال مــن التأثــر باملــزاج
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الخشــي ،فالشــل يبــدو مجي ـ ً
ا إذا توافــرت فيــه صفــات معينــة.
 -2النظــرة الذاتيــة  :Subjectiveنشــأ هــذا املذهــب كــرد فعــل عــى التطــرف الشــديد يف
تصويــر امجلــال وتقوميــه ،فقــد عــد أحصــاب هــذا املذهــب معــى امجلــال ليــس صفــة يف
الــيء امجليــل تقــوم مبعــزل عــن إدراك املتلــي ،فقــد عــدوا امجلــال ظاهــرة نفس ـ ّية وخــرة
ذاتيــة ،فامجلــال يوجــد يف ذات املتلــي .وحيتــل اخليــال دورًا مهــ ً
ا يف اســتجابة الطفــل
(الفضــي.)2010 ،

تأثير ألوان الصورة على الطفل (التأثير السيكولوجي لأللوان):
اللــون :هــو شــل مــن أشــال قدرتنــا املرئيــة ،ألنــه األكــر تأثــرًا علينــا ،وهــو الــذي جيعــل
األشــياء حمــددة ودقيقــة ،وهــو ببســاطة ضــوء ذو أطــوال موجيــة خمتلفــة ،فنحــن حماطــون
مبوجــات طاقــة كهرومغناطيســية ،واللــون هــو جــزء صغــر مهنــا .وتقــع يف منتصــف جهــاز
الطيــف ألــوان الطيــف الســبعة مرتبــة وفقــا لرتدداهتــا ،فاللــون البنفجســي يقــع يف مقــة اهلــرم
عــى الــرمغ مــن أنــه أقــر طــول مــويج وأعــى تــردد ،واألمحــر يف القاعــدة عــى الــرمغ مــن
أنــه أعــى طــول مــويج وأقــل تــردد ،وميكــن مشــاهدة هــذه األلــوان عــن طريــق متريــر الضــوء
األبيــض مــن خــال املوشــور ،وتمســى األلــوان الثالثــة يف أعــى اهلــرم (البنفجســي ،األزرق،
النيــي) األلــوان البــاردة ،أو اإللكرتونيــة ،ويه هادئــة بشــل عــام ،أمــا األلــوان الثالثــة الســفلية
(األصفــر ،الربتقــايل ،األمحــر) فتمســى األلــوان الدافئــة أو املغناطيســية ويه دافئــة ومنشــطة،
ويعــد اللــون األخــر هــو اللــون املــوازن بــن األشــعة الدافئــة والبــاردة (شــاهني.)2013 ،
ولكمة اللون تدل عىل الكثري من املعاين ،فهي تمشل:
 -1اإلحســاس البــري عــى اختــاف أطــوال املوجــات الضوئيــة يف األشــعة املنظــورة،
وهــو اإلحســاس الــذي يرتتــب هيلع إحســاس العــن بألــوان خمتلفــة بدايــة مــن األمحــر،
وهــو أطــول املوجــات الضوئيــة ،ومنهتيــا بالبنفجســي ،وهــو أقــر املوجــات الضوئية،
وهــذا مــا يمســى كنــه اللــون.
 -2يدخــل يف معــى لكمــة اللــون مــا يعــر عنــه بــامس تشــبع اللــون ( ،)Saturationأي :مــدى
اختــاط أصــل اللــون بــأي مــن الدرجــات احملايــدة (األبيــض واألســود ،الرمــادي) ويه
اخلاصيــة الــي جتعلنــا نقــول عــن اللــون يف اللغــة الدارجــة أنــه مركــز أو غــر مركــز
(مــدى نقــاء اللــون).
 -3تــدل لكمــة اللــون عــى مــا يعــر عنــه بــامس قميــة اللــون ( ،)Valueأو مــا يطلــق هيلع
لكمــة ( ،)Toneوهــو مــا يســتخدم للتعبــر عــن املناطــق القامتــة أو الفاحتــة (Dark
 )and Lightمكــا تعــر عــن التــدرج اللــوين ( ،)Tonal Graduationوهــو مــا يســتخدم
للتعبــر عــن التبايــن ( ،)Contrastوهــو مــا نطلــق هيلع يف لغتنــا الدارجــة :لــون ســاطع
أو لــون قــامت.
واملواصفــات الثــاث الســابقة تمســى طريقــة (منســل لتحديــد مواصفــات اللــون) الــي
تعمتــد عــى وصــف األلــوان وفــق خصائــص ثــاث يه :أصــل اللــون (كنــه اللــون)  -قيمــة

اللــون  -تشــبع اللــون.

وميكن حتديد وظيفة اللون يف النقاط اآلتية:
 -1جذب االنتباه (.)Attention

 -2توصيل املعلومات (.)Communication
 -3التخيل (.)Imagination

 -4إثارة املشاعر.
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ولتأثري اللون يف الصورة البد من فهم القواعد اآلتية:
القاعــدة األولــى :قاعــدة التنســيق املبنيــة عــى لــون واحــد ،وذلــك باســتخدام أحــد األلــوان
الــي هلــا داللــة حمــددة مرغوبــة لدينــا مثــل األمحــر الــذي هــو لــون الطاقــة واملشــاعر الفياضــة،
والــذي يعمــل عــى رفــع الــروح املعنويــة .أو األصفــر الــذي يدعــو للهبجــة والتفــاؤل ،وهــو
لــون نابــض باحليــاة والــدفء أو األخــر املعــروف بالطبيعــة اهلادئــة ،وخيفــف مــن الغضــب،
وجيلــب اهلــدوء للنفــس ،ويــم التالعــب بدرجاتــه وكثافتــه وتوزيعــه .مــن األلــوان الــي يعتــر
اســتخدامها هبــذا األســلوب ،ومضمــون النتيجــة هــو األصفــر واألمحــر ،ومــن األمهيــة إدخــال
األلــوان احملايــدة يف هــذا النــوع مــن التنســيق مثــل األبيــض والبيــج.
القاعــدة الثانيــة :قاعــدة التنســيق املبنيــة عــى األلــوان األساسـ ّـية ،ويه معروفــة بالقــوة
والصفــاء وعنــد اســتخدامها يف درجاهتــا األوليــة جيــب اســتخدامها مبقاييــس متســاوية قــدر
اإلمــان حبيــث ال يطــى لــون عــى لــون آخــر ،ومــن املهــم اســتخدام لــون حمايــد لألرضيــة
مثــل األبيــض.
القاعــدة الثالثــة :قاعــدة التنســيق املبنيــة عــى اســتخدام ألــوان مترافقــة عــى الدائــرة
اللونيــة ،ويه أبســط الطــرق خللــق األلــوان انجسامــا وتنامغــا مــع بعضهــا البعــض حــى
ولــو كنــت ال متلــك التــدرج اللــوين نفســه ،وطريقــة اســتخدامه يــم مبقاييــس خمتلفــة ممــا
يعــي مســاحة حريــة أكــر يف التصمــم.

القاعــدة الرابعــة :يه عبــارة عــن مــزج لونــن مــن األلــوان
األساســية (األمحــر واألصفــر
ّ
واألزرق) فإننــا حنصــل عــى ثالــث ثانــوي هــو ممكــل للــون الــذي مل يدخــل يف املــزج مبعــى
األمحــر +األصفــر = برتقــايل ،وهــو اللــون املمكــل لــأزرق األمحــر +األزرق = الليلــي ،وهــو
ممكــل للــون األخــر األزرق  +األصفــر = األخــر ،وهــو اللــون املمكــل لألمحــر.
القاعــدة الخامســة :املــزج بــن أي لــون مكمــل أو ثانــوي وأحــد األلــوان الــي تدخــل يف تركيب
هــذا املمكــل نفســه مبعــى آخــر املــزج بــن الربتقــايل و(األمحــر أو األصفــر) ،وبــن الليلــي
و(األمحــر أو األزرق) ،وبــن األخــر واألزرق أو األصفــر.
القاعــدة السادســة :قاعــدة التنســيق املبنيــة عــى اســتخدام األلــوان المتناقضــة :املــزج
بــن لونــن متناقضــن مــن الوســائل الشــائعة يف جمــال التصمــم الداخــي والديكــور ،ويه
مــن الوســائل املضمونــة النتــاجئ مثــل املــزج بــن األبيــض واألســود أو األســود واألصفــر أو
األبيــض والليلــي (شــيخاين ،2005 ،عــزت.)1988 ،

آلية التأثير السيكولوجي أللوان الصورة على الطفل:
إن التأثــر الفســيولويج اخلــاص بوظائــف أعضــاء اجلســم النــاجت عــى شــبكية العــن
ســواء اكن ناجتــا عــن املــادة امللونــة أو الضــوء امللــون ،ولــون اإلشــعاعات الــي تنعكــس مــن
أي ســطح متثــل لونــه .فاللــون يــرى كأولويــات باإلضافــة ألن لــه قــدرة كبــرة عــى اســتثارة
أكــر قــدر مــن االســتجابات احلســية والعاطفيــة عــى الــرمغ مــن كونــه ليــس رشطــا أساســيًا
يف إبــداع األمعــال الفنيــة ،إال أنــه يــويح باإلحســاس العــام ومعــق العمــل الفــي عــى حنــو
يصعــب حتقيقــه مــن خــال غــره مــن العنارص .وتؤثــر األلــوان عــى النفــس فتحدث أحاســيس
ينتــج عهنــا اهــزازات بعضهــا حيمــل مســات الراحــة واالمطئنــان ،واآلخــر حيمــل صفــات
اإلرهــاق واالضطــراب ،...لــذا نــرى أن تأثــر األلــوان قــد ينتــج عنــه حالــة مــن الفــرح واملــرح أو
احلــزن والكآبــة .وتنقســم هــذه التأثيــرات إلــى:
 -1تأثريات مبارشة اكلفرح واحلزن.
 -2تأثريات غري مبارشة تتغري حسب الفرد.
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وقــد حيمــل اللــون الواحــد تأثــرًا خمتلفــا مــن خشــص إىل آخــر اكألخــر مثــ ً
ا ،فقــد
يــومه البعــض بالقلــق واالضطــراب ،ويــويح آلخريــن باخلــرة والطبيعــة.
وقــد حــاول الباحثــون حتديــد اخلصائــص الســيكولوجية لأللــوان مــن وجهــة نظــر فرديــة،
ولكهنــا تتغــر تبعــا لعوامــل عديــدة .فقــوة تأثــر األلــوان تظهــر كمــا يأتــي:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

1األمحر  :Redالنار  -الدم  -احلرارة  -الثورة  -احليوية  -احلركة.
2الربتقايل  :Orangeالتوجه  -االشتعال  -الدفء  -االحرتاق  -اإلثارة.
3األصفر Yellow :المشس  -الرشور  -عالج األمراض العصبية.
4األخرض  :Greenالطبيعة  -االنتعاش  -اهلدوء – الراحة.
5األزرق  :Blueالمساء  -املاء  -الشفافية  -اهلدوء  -الراحة.
6األبيض  :Wightالطهارة  -النقاء  -الصفاء.

ولقــد ذكــر (مارتــن الجن  )Martin Langيف كتابــه (حتليــل الخشصيــة عــن طريــق اللــون
 )Personality Analysis by Colorsأن البحــث يف ســيكولوجية اللــون جمــال جديــد ميكــن
اإلضافــة إليــه لكــا تقدمــت حبــوث عــم النفــس حيــث األثــر الســيكولويج للــون يرتبــط
باملعرفــة الدقيقــة لنفســ ّية اإلنســان (شــيخاين .)2005 ،أمثلــة عــى التأثــر الفســيولويج
للــون:
* اســتخدام اللــون األمحــر واألصفــر يف مطعــم وجبــات رسيعــة أدى إىل حــث زوار املطعــم أن
يألكــوا برسعــة وينرصفــوا ،تاركــن األماكــن لغــرمه مــن الــزوار.
* اســتخدام اللــون األخــر بــد ً
ال مــن األمحــر يف أحــد املصانــع الــي كــر فهيــا الجشــار بــن
العــال ،أدى ذلــك إىل الــوائم واحملبــة بــن العــال.
* اســتخدام اللــون األصفــر واألمحــر يف أحــد الواجهــات العامــة بإحــدى املــدن أدى ذلــك إىل
حــدوث مشــاحنات واضطرابــات شــديدة مــن القريبــن مــن تلــك الواجهــة ،ألنــه ســبب هلــم
صدمــة نفســ ّية.

وفيما يلي فكرة مبسطة عن التأثير النفسي والبدني لأللوان على الطفل:
اللــون األحمــر :مثــر ويدعــو للغضــب ،ويســامه يف التوتــر العضــي وزيــادة ضغــط الــدم .لــذا
اللــون األمحــر :يســبب اإلحســاس بالــدفء ،ويزيــد مــن االنفعــال احلــريك والنفــي يزيــد مــن
رسعــة احلركة والنشــاط.
اللــون البرتقالــي :باعــث للحركــة ،ويعــي إحساســا بالراحــة ،ويســامه يف زيــادة حالــة املــرح،
إىل جانــب معليــة اهلضــم .لــذا اللــون الربتقــايل :يعــي اإلحســاس بالــدفء ،ويســامه يف
زيــادة النشــاط واحليويــة ،وقــد يســبب التوتــر للبعــض.
اللــون األصفــر :منشــط خلاليــا الدمــاغ يف حــاالت العجــز الذهــي أو املعاقــن والتوحديــن ،قــد
يكــون يف بعــض األحيــان مهــد ً
ائ بصفــة عامــة .لــذا اللــون األصفــر :يعمــل عــى تعديــل املــزاج
 ،moodويدخــل الهبجــة والــرور عــى النفــس ،وهــو حمفــز للنشــاط واحليويــة.
اللــون األزرق :يعتــر مســكنًا لكثــر مــن حــاالت األمل ،وقــد يســبب حالــة مــن الشــعور بالتعــب.
لــذا اللــون األزرق الفــاحت :يعــي اإلحســاس باخلفــة ويعمــل عــى هتدئــة النفــس ،ويســاعد
عــى التعبــر معــا يف داخلهــا مــن دوافــع ورصاعــات .Conflicts
اللــون البنفســجي :يعمــل عــى هتدئــة النفــس مــن االضطــراب واالســرخاء  ،Relaxationلــه
تأثــر حســن عــى األوعيــة الدمويــة ،يزيــد مقاومــة أنجســة اجلســم .لــذا اللــون البنفجســي :قــد
يــويح باحلــزن والكآبــة  Depressionوخاصــة إذا اكن غامقــا.
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اللــون األخضــر :لــه تأثــره الفعــال حلــاالت الغضب والتعــب أو األرق ،يعيط الشــعور بالراحة،
ويهســم يف ختفيــف ضغــط الــدم .لــذا اللــون األخــر :يهســم يف االنتعــاش ،Euphoria
ويعــي شــعورًا بالراحــة وباالنضبــاط احلــريك.
اللــون البنــي :يعــي اإلحســاس بالصالبــة والقــوة  ،Powerويهســم يف ضبــط التوتــرات
العضليــة.
اللــون األســود :باعــث قــوي للغمــوض ،يقلــل النشــاط واحليويــة ،ويبعــث الشــعور بالكســل
وامخلــول (شــاهني.)2013 ،
وهيلع فــإن حتليــل العمــل الفــي للطفــل مــن خــال الــدالالت اللونيــة والقــم اللونيــة
وبنــاء التكوينــات وفهــم توزيــع العنــارص حتتــاج إىل متخصصــن يف دراســة ســيكولوجية
فــن الطفــل ،وإن قــراءة هــذا العمــل حتتــاج إىل قــدرات وكفايــات ثقافيــة وفنيــة وختصصيــة ال
تتوافــر إال لــدى القادريــن عــى فهــم لغــة التعبــر (عبــد امحليــد.)2005 ،
وقــد أثبتــت التجــارب أن لأللــوان يف الصــورة تأثــرًا قويــا عــى العواطــف واألحاســيس
واالنفعــاالت ،وخاصــة عنــد األطفــال ،ممــا دعــا عملــاء النفــس الســتخدام األلــوان يف معالجــة
االضطرابــات العقليــة والمشــكالت الســلوكية لديهــم Emotional and Behavioral
 .Problemsويــرون أنــه لكــا اكن اللــون فاحتــا اكن بــاردًا ســاكنًا معطيــا إحساســا باهلــدوء
أمــا األلــوان الناصعــة فهــي رمــز احلركــة واملــرح والهبجــة ،وقــد أجــرى عملــاء نفــس الطفــل
جتــارب باســتخدام اإلضــاءة امللونــة ،وتوصلــوا إىل أن الوقــت يبــدو أطــول يف الضــوء األمحر،
مكــا أن األشــياء تبــدو أكــر ثقــ ً
ا يف الــوزن ،يف حــن أن الوقــت يبــدو أقــر يف الضــوء
األخــر واألزرق ،وتبــدو األشــياء أصغــر وأخــف وزنــا ،وجيــب أن تؤخــذ هــذه املعايــر يف
إخــراج الصــورة يف بــراجم تعلــم األطفــال ومناجههــم الرتبويــة (عبــد هلل.)2013 ،

األلوان املتقدمة واملتأخرة وتسويق الصورة:
أثبتــت التجــارب الســيكولوجية أن هنــاك ألوانــا تبــدو بعيــدة أو متأخــرة ،ومــن ذلــك
نســتخلص أن األلــوان تلعــب دورًا يف اإلحســاس بالعمــق الفــرايغ أي أن هلــا داللــة عــى
اإلحســاس بالبعــد الثالــث ،فاأللــوان اكألمحــر واألصفــر والربتقاليــة يف فصيلــة األلــوان
املتقدمــة ،بيمنــا تبــدو األلــوان الزرقــاء واخلــراء متأخــرة ،واأللــوان األقــل تشــبعًا الــي
اختلطــت باألبيــض تبــدو أكــر تقدمــا مــن األلــوان القامتــة.
ويعتــر اللــون منهبــا قويــا ومؤثــرًا ،وهــو عنــر جــذب فعــال إذا مــا مت توظيفــه بشــل
حصيــح جلــذب انتبــاه الطفــل املتلــي ،وميكــن تعريــف االنتبــاه  Attentionأنــه :تركــز
العمليــة العقليــة شــعوريًا جتــاه منبــه معــن وتــرك املنهبــات األخــرى جانبــا حبيــث ال تصــل
إىل الشــعور يف نفــس الوقــت الــي يــم فهيــا هــذا الرتكــز .واالنتبــاه نوعــان:
( )1انتباه إرادي.

( )2انتباه ال إرادي.

()1

فــي االنتبــاه اإلرادي :يالحــظ الطفــل املتلــي اإلعــان بإرادتــه ووعيــه ،حبيــث يكــون
املنبــه أو املثــر داخــل الفــرد نفســه ،وعــى ســبيل املثــال إذا أراد الطفــل رشاء لعبــة مثـ ً
ا
فإنــه ســيوجه انتباهــه مبــارشة إلعالنــات األلعــاب ،ونــوع األلعــاب.

()2

انتبــاه ال إرادي :وهــو الــذي ال يتطلــب مــن املســتقبل أي جمهــود ،حيــث تــأيت املنهبــات
مــن خارجــه ،أي :مــن بيئتــه احمليطــة ،وقــد يلعــب اللــون هنــا مثــرًا قويــا إذا مــا مت
توظيفــه بشــل حصيــح.

وبعــد جنــاح معليــة االنتبــاه يــأيت دور معليــة اإلدراك  ،Perceptionوميكــن تعريــف
اإلدراك أنــه( :معليــه تنظــم وتفســر هلــا الزيــادة يف وعينــا مبــا حييــط بنــا) .وهنــاك مــا
27

مجلة الطفولة العربية

ثقافة الصورة والثقافة املرئية لدى األطفال

العدد الواحد والسبعون

يمســى بــاإلدراك االختيــاري ،أي :أن املتلــي خيتــار مــا يــراه طبقــا حلاجاتــه الفرديــة وحالتــه
املزاجيــة والعاطفيــة ،أو املصمم الــوايع جيــب أن يــدرك جوهــر معليــة اإلدراك اللــوين لــدى
الفــرد املســهدف ،ومــا مــن شــأنه أن يــدمع ويقــوي اجتاهاتــه ،ومــا يناســب نطــاق إدراكــه
(دافيــدوف.)1983 ،
فــاإلدراك اللونــي هــو أحــد أشــال اإلدراك البــري ،فنحــن ال نتعــرف فقــط عــى األلــوان،
بــل حنــس هبــا أيضــا ،كذلــك فــإن دالالت ورمــوز األلــوان تؤثــر بشــل مبــارش يف معليــة اإلدراك.
واملرحلــة احلســية والوجدانيــة يف اإلدراك ترتبــط بالتأثــرات الســيكولوجية للــون،
والــي تمشــل التأثــر املبــارش اخلــاص باإلحســاس القــوي باللــون ،والتأثــر غــر املبــارش
الــذي يتغــر تبعــا لملتلــي نفســه ســواء بالنســبة لتفضيالتــه اللونيــة أو اجتاهاتــه حنــو
اللــون ،باإلضافــة للجانــب الــداليل للــون الــذي يرتبــط بشــل دقيــق مــع ثقافــة املجمتــع الــذي
يعيــش فيــه الفــرد .وقــد تــؤدي املبالغــة يف اســتخدام اللــون كعنــر منبــه إىل اختــال تــوازن
انتبــاه الفــرد ،ويف هــذه احلالــة يتحــول اللــون لعنــر تشــويش ،وحيــدث مــا يمســى بـــ:
تذبــذب االنتبــاه (شــاهني.)2013 ،
واســتخدام اخلــروج عــن املألــوف يف اللــون يف التعبــر عــن الفكــرة يعتــر أحــد العنــارص
اهلامــة يف معليــة جــذب االنتبــاه ،بــرط أال يتعــدى هــذا اخلــروج نطــاق الغرابــة النســبية،
أو تبعــد بالطفــل املتلــي عــن فهــم حمتــوى الصــورة ،ومــن مثــن تــم معليــة االنتبــاه بدرجــة
أكــر تركــزًا ،قــد يلجــأ مصممــو املنــاجه أو الــراجم الســتخدام اللــون لتحقيــق أهــداف حمــددة
مهنــا:
 -1زيادة جذب االنتباه عن طريق استخدام عنرص التباين اللوين.

 -2زيــادة جــذب االنتبــاه عــن طريــق اســتخدام ألــوان غــر مألوفــة مــع املوضــوع التعليمي،
وذلــك بطريقــة حمســوبة برصيــا.

 -3اســتخدام ألــوان تعمتــد عــى البيئــة احمليطــة ،وعــى طبيعــة حمتــوى الرســالة يف الصــورة
نفهسا .

 -4التأكيد عىل الصورة الذهنية للطفل بتكرار اللون األسايس يف سلسلة صور متتالية.
وميكن استخدامات اللون يف املهناج والكتاب املدريس لتهسيل:

 -1توصيل الفكرة إلى ذهن الطفل:

هنــاك عــدة عوامــل تؤثــر يف إدراك املعــى ،ومــن أمه هــذه العوامــل الصياغــة الشــلية
للــون فتقــدمي اللــون األمحــر مــن خــال أشــال لــورود أو قلــوب يعــر عــن الرومانســية ،ومــن
خــال مســاحات ا خلطــوط احلــادة ،يعــر عــن العنــف أو االنطــاق.
 - 2الترميز:
(أ)

(ب)

فعــى ســبيل املثــال يســتطيع اللــون إضافــة صفــة األنوثــة أو الرجولــة أو الشــباب أو
الطفولــة أو اهلــرم ،وبعــض املؤسســات تلجــأ إىل اســتخدام اللــون الذهــي لملنتجــات
املقدمــة لإلنــاث والفــي لملنتجــات املقدمــة للذكــور (مثــل منتجــات العطــور) ،ويف
بعــض األحيــان يكــون املنتــج ذا طبيعــة شــبابية فيســتخدم اللــون البنفجســي للنســاء
واألخــر للرجــال ،مكــا أن اللــون الفــي مثــ ً
ا مبقارنتــه بالذهــي هــو أكــر قــوة،
وأقــل تألقــا ،ومييــل لألســود والرمــادي الــذي يــامئ للرجــال ،يف حــن يمتــز الذهــي
بــاإلرشاق والــدفء ،ومييــل لألصفــر فهــو مناســب للنســاء.

االعمتــاد عــى الــدالالت املبــارشة لأللــوان اكســتخدام األخــر للتعبــر عــن الطازجــة
عــى عبــوات األطعمــة احملفوظــة ،أو اســتخدام األخــر أيضــا عــى عبــوات املنظفــات
للتعبــر عــى أهنــا صديقــة للبيئــة.
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الرتمــز اللــوين لملــاراكت املنتجــة للعصائــر أو احللــوى ،حيــث يرتبــط اللــون بطعــم
الفاكهــة ،وهــذه األلــوان الــي تعــر عــن الطعــم أو الراحئــة أو النكهــة تمســى طعــم
األلــوان ،وهــو يعــي مــا يثــره اللــون مــن مشــاعر ترتبــط ببعــض األطعمــة فيــم تذكــر
الطعــم والراحئــة مبجــرد رؤيــة عبــوة الغــذاء (األمحــر ملنتجــات مصنوعــة مــن الفراولــة
أو الكــرز ،واألصفــر ملنتجــات مصنوعــة مــن املــوز أو اللميــون أو األنانــاس ،والبــي
للشــوكوالتة ،واألخــر للنعنــاع أو التفــاح).

 - 3تدعيم االجتاهات العاطفية والوجدانية:
فاللــون يثــر املشــاعر واالســتجابات احلســية والعاطفيــة ،وترتبــط االجتاهــات واملشــاعر
واالنفعــاالت املتولــدة عــن اللــون بشــل عــام باألبعــاد الثقافيــة للــدالالت اللونيــة (اجلوانــب
الدينيــة ،الرتاثيــة ،التارخييــة) ،فالتأثــر النفــي للــون خيتلــف مــن جممتــع آلخــر ،وخيتلــف
مــن فــرد آلخــر تبعــا لثقافــة الفــرد وتفضيالتــه اللونيــة .مفــن املعــروف أن تأثــر اإلنــاث باللــون
يفــوق تأثــر الذكــور ،وكذلــك فإهنــن أكــر ميـ ً
ا جتــاه التفضيــات اللونيــة.
 - 4االســتخدام التشــكيلي للــون (كيفيــة توزيــع اللــون) :يــم االســتخدام التشــكييل للــون عــن
طريق:
(أ)	

الرتكــز عــى العنــارص املهمــة ،واســتبعاد العنــارص األخــرى ،وهتــدف معليــة الرتكــز
إىل جــذب انتبــاه الطفــل إىل العنــارص األمه ،أو ذات األولويــة يف اهلويــة البرصيــة،
وتــم معليــة الرتكــز ليــس فقــط باســتخدام اللــون األســايس للهويــة باعتبــاره األقــدر
عــى جــذب االنتبــاه ،ولكــن يــم ذلــك مــن خــال التكويــن اللــوين بشــل عــام ،فأفضــل
وســيلة لرتكــز ذهــن الطفــل يــم عــن طريــق التبايــن ،فالتبايــن يضمــن توجيــه عــن
الطفــل املتلــي إىل عنــارص أكــر مــن غريهــا تبعــا لنــوع التبايــن والدرجــات اللونيــة
املســتخدمة.

(ب)

الرتتيــب مبعــى اســتخدام اللــون يف أحــداث مــا يمســى بالرتتيــب البــري األمه
فاملهــم.

(ج) التبســيط (تبســيط وصــول املعلومــة عــن طريــق اســتخدام لــون وحيــد بدرجاتــه أو
لونــن) هبــدف املســامهة يف تبســيط املعلومــة البرصيــة املقدمــة.

 - 5االستخدام اجلمالي للون:
االســمتاع باأللــوان قــدرة عامليــة يشــرك فهيــا البــر باختــاف ثقافاهتــم ،ويعمتــد هــذا
االســمتاع عــى مــا حيدثــه اللــون مــن انفعــاالت ،ومعليــة االســمتاع باللــون تعمتــد عــى
التفضيــات اللونيــة لــل طفــل ،ومــا يســتدعيه مــن مشــاعر وذكريــات وإثــارة املشــاعر مــن
خــال اللــون ،وذلــك مــن خــال االعمتــاد عــى إظهــار القــم امجلاليــة للــون خاصــة بالنســبة
للفتيــات ألهنــن يتأثــرن باللــون ومــا يرتبــط بــه مــن موضــة.

اإلستراتيجيات اللونية:
 - 1إســتراتيجية التميــز :ويقصــد بالمتــز االختــاف الــذي يــؤدي إىل معليــة التعــرف بشــل
هســل ورسيــع ،ومبجــرد رؤيــة األشــال واأللــوان اخلاصــة باهلويــة ،هــذا التعــرف الــذي خيلــو
مــن الشــك أو احلــرة ،وتــم غالبــا معليــة المتــز مــن خــال االختــاف.
إن االعمتــاد عــى اللــون يف حتقيــق معليــة المتيــز واالختــاف ،تــم مــن خــال اختيــار
املخطــط اللــوين الــذي يســتطيع التعبــر عــن املاركــة دون غريهــا ،ويــم ذلــك مــن خــال الدرايــة
الاكملــة باملخططــات اللونيــة لملــاراكت املنافســة ،ســواء مــن حيــث الدرجــات اللونيــة أو القــم
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الظليلــة ،أو الصياغــات البرصيــة الــي تعمتــد علهيــا يف تقــدمي هــذا املخطــط.
لقــد حجنــت كواككــوال يف أن تصبــح واحــدة مــن أمه وأهشــر املــاراكت العامليــة عــى مــدى
يقــرب مــن  100عــام ،اعمتــدت فهيــا عــى اللــون األمحــر( ،األمحــر األقــرب للــون الكــوال البــي)،
وقــد اختــذت هــذا اللــون الــذي مضــن هلــا قــدرة عاليــة مــن المتــز ،إىل جانــب قدرتــه عــى إثــارة
مشــاعر املــرح واالنطــاق الــي اكنــت القميــة األساس ـ ّية الــي تســى لتوصيلهــا مــن خــال
امجلــل اإلعالنيــة عــى مــر األعــوام (.)Debrary, 1996
 -2إســتراتيجية الرؤيــة :وتعــي وضــع إســراتيجية تســتفيد مــن اللــون لزيــادة القــدرة املرئية
للهويــة البرصيــة ،وميثــل لفــت االنتبــاه اجلوهــر األســايس لتحقيــق وجنــاح إســراتيجية
الرؤيــة ،ألن جــذب االنتبــاه يه اخلطــوط األساس ـ ّية لعمليــة التواصــل بــن املاركــة واخللفيــة
بشــل عــام .وال يشــرط اختيــار أكــر األلــوان تشــهًا أو أكرثهــا إضــاءة .ولكــن األمه هــو قياس
قــدرة هــذا اللــون عــى أن يكــون مرئيــا وســط الــم اهلائــل مــن الصــور .مثـ ً
ا نالحــظ خاصيــة
يف مناطــق املطــامع يف األســواق التجاريــة تشــابه األلــوان بــن املــاراكت املختلفــة ،واعمتــاد
الكثــر مهنــا عــى اللــون األمحــر ،والــذي يؤثــر عــى الرؤيــة ،وقــد أصبــح مــن الــروري النظــر
إليــه بشــل أكــر مشوليــة.
 -3إســتراتيجية االســتمرارية :تلجــأ الكثــر مــن املؤسســات إىل وضــع خطــط زمنيــة لتقــدمي
هويهتــا البرصيــة متــر مبراحــل التعــرف واالنتشــار ،مث املراحــل االنتقاليــة بني اهلوية الســابقة
والصــورة اجلديــدة هلــا .ولكــن معليــة التطويــر الناحجــة جيــب أن تــم مــن خــال خطــط
مدروســة تضمــن احلفــاظ عــى الصــورة املؤسســية املبنيــة يف ذهــن امجلهــور لتــايف معليــات
التشــويش واحلــرة مــن اهلويــة اجلديــدة (اجلبــايل.)2006 ،

النفسية املختلفة أللوان الصورة:
التأثيرات
ّ

عوامــل التأثيــر النفســي :يه مجموعــة العنــارص والعوامــل الــي يعمتــد علهيــا املصمم
يف نقــل مضمــون الرســالة ،مــن خــال الصــور والرســوم واألشــال والكتابــات واأللــوان،
واملؤثــرات اخلاصــة وغريهــا .حيــث خيتلــف توظيــف عوامــل التأثــر النفــي مــن وســيلة
إعالنيــة أو كتــاب أو برنــاجم إىل آخــر ،ومبــا أن التأثــر يف اجتاهــات املســتجيبني املرتقبــن
وإقناعهــم ،هــو اهلــدف األســايس للرســالة املعلنــة والتعلمييــة ،اكن البــد مــن دراســة عوامــل
التأثــر النفــي الــي تصــاغ مــن خالهلــا الرســائل ،بالشــل والطريقــة الــي تضمــن هلــا
إحــداث األثــر املرغــوب.

وباعتبــار اللــون أحــد عوامــل التأثــر النفــي اهلامــة ،فــإن مصمم الصــورة وخمــرج
الكتــاب أو اإلعــان يســتطيع خلــق انطبــاع قــوي ورسيــع بالنســبة ملادتــه املرســلة ،مــن خــال
التوظيــف اللــوين الصحيــح ،ليصــل بالصــورة إىل احلــد األقــى مــن الرؤيــة وإثــارة االهمتــام
مبضمــون الرســالة التثقيفيــة والرتبويــة واإلعالنيــة ،ممــا يضيــف مــزة الواقعيــة علهيــا،
إضافــة لعنــري التشــويق واإلهبــار ،ويكــون تأثــر اللــون إمــا بشــل مبــارش أو غــر مبــارش.
 -1التأثير المباشر:
ويتحقــق هــذا التأثــر بــأن يصــل إىل الطفــل مبــارشة اإلحســاس الــذي حيملــه اللــون
بالفــرح أو احلــزن أو الثقــل أو اخلفــة أو الــرودة أو الخسونــة مــن خــال اللــون (تأثــر
مبــارش).
 -2التأثير غير المباشر:
يتغــر التأثــر غــر املبــارش تبعــا لألخشــاص واألطفــال ،ويرجــع مصــدره لالنطباعــات
املوضوعيــة املتولــدة تلقائيــا مــن تأثــر اللــون ،فعــى ســبيل املثــال اللــون الربتقــايل حيــدث
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تأثــرًا باحلــرارة والــدفء ،وهــو ميثــل موضوعيــا النــار والمشــس ،واألزرق حيــدث تأثــرًا
بالــرودة ،وميثــل موضوعيــا البحــر والمشــس.

دور اللون يف عملية االقتناع وتكوين معتقدات الطفل وشخصيته:
هيــدف عــرض الصــورة إىل التأثــر يف األفــراد وامجلاعــات باختالف الثقافــات واحلاجات
والدوافــع ،ووفقــا للظــروف االجمتاع ّية واالقتصاديــة والرتبوية.
و ُيعــد حتقيــق االقتنــاع اهلــدف األســايس مــن الصــورة ،وهــو يعــي أن تكــون لــدى
امجلهــور املســهدف مــن األطفــال االجتاهــات واآلراء املؤيــدة للصــورة أو الفكــرة ،مــع األخــذ
يف االعتبــار الرغبــات والدوافــع اخلاصــة بالطفــل املســهدف.
واالقتنــاع :هــو معليــة تغيــر أو تعزيــز املواقــف أو املعتقــدات أو الســلوك ،فعمليــة االتصــال
ال تــم فقــط بتحقيــق اإلدراك أو االنتبــاه فقــط ،حيــث البــد أن يقــوم االتصــال بإقنــاع الطفــل
مبحتــوى الصــورة.
وميكن تقسمي االقتناع إىل:
اقتنــاع فكــري :يقــوم الطفــل بالتفكــر يف الرســالة ،وحتليــل األســباب والدالئــل املقدمــة يف
الصــورة.
اقتنــاع ال فكــري :ال يتخــذ الطفــل ســوى القليــل مــن الوقــت يف حمتــوى الرســالة ،مث يقــوم
باختــاذ قــرار مفاجــئ (قــد يكــون بســبب تأثــره عاطفيــا) .ويبــدأ االقتنــاع باملصداقيــة ،وهنــا
يظهــر دور املــريب املرســل يف حماولــة زيــادة واقعيــة الرســالة يف الصــورة (عبــد امحليــد،
.)2005
أمــا عــن العالقــة بــن المســات الخشصيــة للطفــل ومــدى اســتعداده لالقتنــاع ،فقــد تبــن
أن هنــاك مجموعــة مــن المســات الخشصيــة جتعــل الطفــل أكــر تقب ـ ً
ا أو مقاومــة لالقتنــاع،
وهــذه المســات يه:
األولــى :تمشــل مجموعــة الدوافــع املرتبطــة باالســتعداد املرتفــع لالقتنــاع ،مثــل :اخنفــاض
تقديــر الطفــل لذاتــه ،واإلحســاس املســمر بالقلــق ،والــردد ،والتفتــح الذهــي.
الثانيــة :تمشــل مجموعــة الدوافــع املرتبطــة باالســتعداد املنخفــض لالقتنــاع مثــل :امليــل للعزلة
االجمتاع ّية ،والتعصب الشديد (.)Creany, Couch, & Caropresco, 2016

اخلالصة والنتائج:
 إن األنســاق التعبرييــة كثــرة ،ويبــى لنســق الصــورة التعبــري أمهيتــه ،ألنــه ألــىالفروقــات يف الفهــم عنــد النــاس ،مكــا ألــى « اللغــات :الشــفايه  -الكتــايب” ،وقــد
أطلــق البعــض عــى عرصنــا امس “عــر الصــورة”.
 وقــد ارتبطــت الصــورة تارخييــا باملقدســات ،مثملــا اكنــت مرتبطــة باإلبــداع والفــن،وذلــك يف خمتلــف الثقافــات اإلنســانية عــر التــارخي ،أمــا يف عرصنــا احلديــث «عــر
الصــورة والرؤيــة»  Visual and Image ageفيظهــر أن الصــورة حــارضة حضــورًا
مركزيــا يف خمتلــف املجــاالت الثقافيــة :النظريــة والتطبيقيــة ،السياســية ،واالجمتاعيــة،
والعســكرية ،واألدبيــة ،والفنيــة وغريهــا مــن املجــاالت.
 حتتــل الصــورة ماكنــة ممتــزة يف المنو املعــريف للطفل ،ويف تكوين أفــاره وتصوراته،وثقافتــه عامــة .فالصــورة يف املجــال الرتبــوي والثقــايف يه مــرآة النــص ،مكــا تعــي
الصــورة النــص اكمـ ً
ا مــن خــال تصويــر الخشصيــة يف ســلوكها ومزاجهــا.
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 تــوازي ثقافــة الصــورة أو الثقافــة املرئيــة مفهــوم الثقافــة ذاتــه ،فيشــر مصطلــح ثقافــةالصــورة إىل املكونــات احملــددة للثقافــة عامــة باعتبارهــا مجموعــة مــن املامرســات
واخلــرات والقــم واملعــارف والســلوكيات املرئيــة أو البرصيــة الــي أصبحــت جمــال
ختصــص علمي حديــث العهــد.
 يعتــر جميــس الكيــز  James Elkinsمــن رواد هــذا املجــال ،حيــث اســتخدم املصطلــحلملــرة األوىل عــام  .1972أمــا يف العــر احلديــث ،فقــد حــذر البعــض مــن همينــة
الصــورة عــى ثقافــة اإلنســـان ،والتـــي حتـــل حمـــل ثقافــــة اللكمــــة .فــإذا اكنــت الثقافــة
 مكــا عرفهــا إدوار هريــو  -بأهنــا« :مــا يبــى لإلنســان عندمــا ينــى لك يشء»فــإن الصــورة تتصــف بقــدرة عاليــة عــى الدخــول إىل ذاكــرة الفــرد واالســتقرار فهيــا
«الذاكــرة البرصيــة والذاكــرة طويلــة املــدى».
 اإلدراك البــري للصــورة عنــد الطفــل معليــة عقليــة متعــددة اجلوانــب ،ألهنــا مرتبطــةبــل مــن االنتبــاه ،واخلــرة ،والــويع ،والذاكــرة ،ومعاجلــة املعلومــات وتفســرها ،مكــا
ترتبــط بــل مــن اللغــة واحلــواس.
 تلعــب الصــورة البرصيــة دورًا مه ـ ًا يف ســد الفجــوة الثقافيــة بــن الطبقــات والفــات
االجمتاعيــة املختلفــة ،ألهنــا وســعت مــن دائــرة االســتقبال لتمشــل مجيــع البــر ،مكــا
وســعت القاعــدة الشــعبية للثقافــة ،ومــن ََّ
ث اكتســاب امجليــع ملعــارف جديــدة ،وزيــادة
التواصــل بــن الثقافــات .ومــا تقدمــه وســائل اإلعــام والســما اإللكرتونيــة اكلتلفزيــون
ومواقــع التواصــل االجمتــايع ،قــد أدت إىل حتــوالت معيقــة يف حيــاة اإلنســان.
 بواســطة الصــورة بــات باإلمــان اســتعامل احلــواس امخلــس ،فهــي تجسيـ ٌـل للحظــة
مرئيــة يف مــان مــا ،تتصــف بالتشــويق واجلاذبيــة ،إهنــا تلــي اللغــة وتســاعد يف
اإلقنــاع ،مكــا تتصــف بالمتــز وبالفضــاء الثقــايف والعلمي ،وينطبــق ذلــك عــى الصــور
الثابتــة واملتحركــة.
 الصــورة يف كتــب األطفــال ومناجههــم يه الوســيط الــذي ال يقــاوم ،لذلــك تســتخدميف الوســائل التعلمييــة ويف األدب ،واالجمتاعيــات والعلــوم املختلفــة .ولكــن الصــور
الفوتوغرافيــة جتســد املواقــف احلســية بواقعيــة وبدقــة .ولذلــك مت توظيفهــا يف
الشــعر واألدب لتمنيــة خيــال األطفــال وتفكــرمه اإلبــدايع ،وخاصــة مــن خــال الصــور
التشــبهيية .مكــا جتســد احلالــة النفســية واالنفعاليــة للشــاعر.
 تســتديع ثقافــة الصــورة االســتجابة امجلاليــة لــدى الطفــل ســواء مــن خــال املثــراتاخلارجيــة (الصــورة واأللــوان) أو مــن خــال املثــرات الداخليــة للطفــل نفســه .واللــون:
هــو شــل مــن أشــال قدرتنــا املرئيــة ألنــه األكــر تأثــرًا علينــا ،وميكــن حتديــد وظيفــة
اللــون يف جــذب االنتبــاه ،وتوصيــل املعلومــات والتخيــل وإثــارة املشــاعر.
 إن حتليــل العمــل الفــي للطفــل مــن خــال الــدالالت اللونيــة والقــم اللونيــة وبنــاءالتكوينــات ،وفهــم توزيــع العنــارص حتتــاج إىل متخصصني يف دراســة ســيكولوجية فن
الطفــل ،وإن قــراءة هــذا العمــل حتتــاج إىل قــدرات وكفايــات ثقافيــة وفنيــة وختصصيــة
ال تتوافــر إال لــدى القادريــن عــى فهــم لغــة التعبــر (عبــد امحليــد.)2005 ،
 ميكــن اســتخدامات اللــون يف املهنــاج والكتــاب املــدريس لتهسيــل :توصيــل الفكــرةإىل ذهــن الطفــل ،والرتمــز ،وتدعــم االجتاهــات العاطفيــة والوجدانيــة .وتعمــل األلــوان
يف الصــورة عــى إحــداث التأثــر النفــي املطلــوب ســواء بطريقــة مبــارشة أو غــر
مبــارشة ،مبــا يســاعد يف تكويــن االقتنــاع ،والتأثــر يف ســلوكيات الطفــل ومواقفــه.
-

إذا اكن لثقافــة الصــورة حــدود وخماطــر مكــا قــال «ميشــيل فوكــو» ألهنــا تســتزنف
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حاســة البــر ،وتــؤدي إىل إحلــاق الــرر بالعقــل ،مكــا أهنــا تقلــص مــن ســلطة
املثقــف واملعــم ودورمهــا بوصفهــا حراســا تقليديــن عــى املعرفــة .وأصبحنــا جممتــع
مشــاهدة ألن الصــورة تســتغرق الفضــاء الثقــايف ،وتجســل حضورهــا يف احلقــول
العمليــة والرتبويــة واملعرفيــة والتواصليــة ،ألهنــا يف الســيمنا والتلفزيــون ،ويف
الصحــف واملجــات ،ويف مواقــع التواصــل االجمتــايع واإلنرتنــت ،وعــى اجلــدران
واإلعالنــات التجاريــة الــي أصبحــت مجيعهــا جــزءًا مــن املهشــد اليــويم ،إال أن تنــوع
الصــورة مــن النــوايح التقنيــة والشــلية (ألن هنــاك :املهشديــة ،والرؤيــة ،والصــورة
الناطقــة ،والصــورة الصامتــة ،والصــورة املتحركــة ،والصــورة اجلزئيــة ،والصــورة
اللكيــة ،والصــورة امللونــة وغــر امللونــة ،والصــورة املكــرة واملصغــرة ،والصــورة
البرصيــة ،والصــورة الذهنيــة ،وصــور األحــام ،وصــور التخيــل واخليــال ،والصــور
الالحقــة ،وصــور الذاكــرة ،والصــور الفوتوغرافيــة ،والصــور الرمقيــة ،وصــور الواقــع
االفــرايض ،والصــور املتحركــة الــي نراهــا عــى شاشــات التلفزيــون) ،ودور هــذه
الصــورة يف تكويــن خشصيــة الطفــل مــن النــوايح املعرفيــة ،واالنفعاليــة ،وامجلاليــة،
والســلوكية واألخالقيــة ،نقــول :إن هــذا قــد دفــع ببعــض الباحثــن إىل اعتبارهــا موازيــة
للثقافــة ذاهتــا ،ومــن َ َّ
ث خفضــت مــن دور اللغــة (الشــفايه والكتــايب) وقربــت بــن
الثقافــات يف ظــل العوملــة .مــن هنــا جيــب توظيــف الصــورة بطريقــة تربويــة موجهــة
للحفــاظ عــى اخلصوصيــة الثقافيــة لملجمتــع ،ويتطلــب هــذا تعاونــا بــن خمتلــف
املؤسســات االجمتاعيــة ،والرتبويــة واإلعالميــة ،والثقافيــة ،والتقنيــة.
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دعوة إلى الباحثني العرب
للمشاركة في مجلة الطفولة العربية بثوبها اجلديد
تســترعي اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولــة العربية عناية الباحثني العرب إلى أن مجلة
الطفولــة العربية انتهجت خطة إصدار جديدة اعتبارا ً من العدد ( )33ـ ديســمبر  2007وفقا ً
للمحــاور اآلتية ،والتي ســتصبح مبثابة امللفات اخلاصة ألعداد املجلة ،وســيكون كل محور
منها عنوانا ً بارزا ً ألغلفتها:
 1ـ األطفال والدميقراطية.
 2ـ األطفال وثقافة التسامح.
 3ـ األطفال والعلوم.
4ـ

األطفال وثقافة الصورة.

 5ـ األطفال وفضاء اللعب.
6ـ

األطفال والثقافة اإللكترونية.

 7ـ األطفال والعدالة التربوية.
 8ـ مدارس املستقبل ألطفال ما قبل املدرسة والرياض ( املبنى ـ التأثيث ـ اللعب ـ
وسائل اإليضاح ـ اخلبرات ...إلخ).
لذا ،فإنه يســعد اجلمعية الكويتية لتقــدم الطفولة العربية دعــوة الباحثني العرب أينما
وجــدوا للمســاهمة فــي مجلة الطفولــة العربيــة ببحث يعدونــه خصيصا ً ألي مــن احملاور
املذكورة ،هذا وســتقوم اجلمعية بتقدمي مكافأة مالية رمزية٭ تشــجيعا ً لألبحاث والدراسات
املقدمة ،على أن تكون تلك األبحاث وفقا ً لقواعد وشروط النشر في املجلة التي يجدونها على
موقع اجلمعية اآلتيwww.ksaac.org :

آملني اســتجابتكم الكرمية ،مع موافاتنا بعنوان الدراســة التــي ترغبون في إعدادها وفقا ً
للمحاور الثمانية املذكورة ،ومن ثم تزويدنا بدراستكم حال االنتهاء منها.
ترسل جميع املكاتبات على العنوان اآلتي:
اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
مجلة الطفولة العربية
ص .ب 23928 :ـ الصفاة13100 :
دولة الكويت
هاتف ،24748479 ،24748250 :فاكس24749381 :
البريد اإللكترونيhaa49@ksaac.org.kw :

٭ ( 500دوالر أمريكي) لألبحاث امليدانية والتجريبية ،و( 150دوالرا ً أمريكيا ً) لألبحاث والدراسات النظرية.
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فاعلية تطبيق برنامج «الرياضيات الكبرى لألطفال الصغار»
)Big Math for Little Kids® (BMLK

يف تنمية املفاهيم الرياضية لدى أطفال ما قبل املدرسة
ميس
د .ساما فؤاد ُخ ّ

skhomais@kau.edu.sa

أستاذ مساعد بقسم دراسات الطفولة ـ جامعة امللك عبد العزيز ـ جدة

امللخص:

اململكة العربية السعودية

هدفــت الدراســة إىل قيــاس فاعليــة تطبيــق برنــاجم «الرياضيــات الكــرى لألطفــال الصغــار» Big

) Math for Little Kids® (BMLKيف تمنيــة املفاهــم الرياضيــة لــدى أطفــال مــا قبــل املدرســة ،جكــزء
مــن مــروع لدراســة مالءمــة الربنــاجم للتطبيــق يف البيئــة الســعودية .اتبعــت الدراســة املهنــج شــبه
التجريــي مــن خــال القيــاس القبــي والبعــدي ،وتكونــت العينــة مــن ( )84طف ـ ً
ا وطفلــة مــن مرحلــي
روضــة ثــاين ومتهيــدي مبدينــة جــدة .مت اســتخدام اختبــار القــدرة الرياضيــة املبكــرة ـ )TEMA-2( 2
لقيــاس تطــور املفاهــم الرياضيــة خــال العــام مــن خــال ثالثــة اختبــارات ،ويه االختبــار القبــي بدايــة
العــام الــدرايس ،واالختبــار األوســط هنايــة الفصــل األول ،واالختبــار البعــدي هنايــة الفصــل الثــاين .وقــد
أظهــرت النتــاجئ وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات االختبــارات الثالثــة أثنــاء
تطبيــق الربنــاجم ،لصــاحل االختبــار األوســط مث البعــدي ،مكــا أظهــر التحليــل اإلحصــايئ تأثــر الربنــاجم
القــوي عــى تطــور املفاهــم الرياضيــة لــدى األطفــال عــر الزمــن .ومل يظهــر حتليــل البيانــات أي فــروق
ذات داللــة إحصائيــة بــن األطفــال الذكــور واإلنــاث أو بــن األطفــال يف املدرســتني اللتــن طبــق هبــا
الربنــاجم .وأوصــت الباحثــة بــرورة تضافــر اجلهــود لتحقيــق المتــز يف العنايــة بتمنيــة وتطويــر
املفاهــم الرياضيــة لــدى األطفــال يف مراحــل مبكــرة ،وجعلهــا األســاس لملراحــل التعلمييــة الالحقــة،
ولتمنيــة مهــارات ومعليــات التفكــر ،ملــا لذلــك مــن أمهيــة كبــرة مكــا ظهــر مــن اســتعراض الدراســات
والتوجهــات املطروحــة.

The Effectiveness of Implementing Big Math for Little Kids® (BMLK) in
Developing Mathematical Concepts of Preschool Children
Sama Fouad Khomais
)Assistant Professor - Childhood Studies Department -King Abdulaziz University (KAU
Jeddah – Saudi Arabia

Abstract

The study aimed to examine the effectiveness of implementing Big Math for Little
Kids® (BMLK) on the development of preschool children’s mathematical knowledge, as part
of a project to investigate its suitability for Saudi practice. The quasi- experimental method
was utilized through pre- and post-testing. The sample consisted of (84) children from KG2
;and KG3, in Jeddah city. Children were tested using (TEMA-2) three times during the year
pre-test, mid-test by the end of the first semester, and post-test by the end of the year. Results
showed statistical significant differences between the three tests in favor of the mid- and the
post-tests consecutively. The statistical analysis also showed the strong effect of the program
on the development of mathematical knowledge through time. No significant differences
were shown between male and female children, or between children in the two schools. The
study emphasized the importance of collaboration to reach the required improvement in
research in the filed early mathematics learning, and thinking skills, since they constitute a
base for upcoming levels of education, as discussed in the review.
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مقدمة:
اكن عــم الرياضيــات ،ومــا يــزال ركــزة مــن راكئــز التقــدم التكنولــويج يف العــامل،
وقــد اكن لتنافــس دول العــامل املختلفــة عــى الريــادة يف العلــوم الــي تعــد أساســا للتطــور
ـر يف العنايــة بالرياضيــات كأحــد أمه هــذه العلــوم .لــذا انصــب كثــر مــن
الصنــايع أثــر كبـ ٌ
اهمتــام الــدول عــى تعملــه وتعلميــه يف املراحــل املختلفــة ،ووضعــت لــه املعايــر واألهــداف
الــي حتــدد مــا ينبــي تعملــه يف لك مرحلــة تعلمييــة ،ليتســى لملتعملــن بنــاء معرفهتــم بــه
بطريقــة هيلكيــة منمظــة تــؤدي هبــم إىل المتكــن منــه ،بــل والتفــوق فيــه .وقــد نالــت مرحلــة مــا
قبــل املدرســة نصيهبــا مــن هــذا االهمتــام ،وظهــرت العديــد مــن الدراســات الــي تؤكــد أمهيــة
البــدء بتعــم وتعلــم الرياضيــات هبــذه املرحلــة املبكــرة ،ملــا لذلــك مــن أثــر كبــر عــى اإلجنــاز
والنجــاح هبــا يف املراحــل الالحقــة.
وقــد اكنــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــن أوائــل الــدول الــي اهمتــت بوضــع معايــر
تعــم الرياضيــات بــدءًا مــن مرحلــة مــا قبــل املدرســة ،حيــث أصــدر املجلــس الوطــي ملعلمي
الرياضيــات ) National Council of Teachers of Mathematics (NCTMمعايــر تعــم
الرياضيــات متضمنــة مرحلــة مــا قبــل املدرســة ،ومل تقتــر يف ذلــك عــى معايــر احملتــوى
الريــايض  Content Standardsالــذي يتوجــب تعلميــه بــل تعدهتــا إىل معايــر العمليــات
 ،Processes Standardsللتأكيــد عــى أنــه ال يــم التعــم بطرائــق احلفــظ والتلقــن ،وإمنــا
البــد مــن التدريــب عــى ممارســة معليــات التفكــر املنطــي وحــل املشــكالت ،مــع أمهيــة ربــط
الرياضيــات باحليــاة اليوميــة كعــم حيــايت ميكننــا مــن ممارســة حياتنــا ،وحــل مشــكالتنا
والتعبــر عهنــا ومعــا حنتاجــه لتهسيلهــا ( .)NCTM, 2000وقــد اكن لوثيقــة احلكومــة
الفيدراليــة «عــدم تــرك أي طفــل» ) No Child Left Behind (NCLBالــي ُعــل هبــا ابتــدا ًء مــن
عــام ( )2002أثــر يف التأكيــد عــى االهمتــام بالرياضيــات املدرســية ،حيــث عــدت أحــد العلــوم
األساســية ،إىل جانــب العلــوم ،واللغــة ،والعلــوم االجمتاعيــة ،الــي ينبــي االعتنــاء بتحقيــق
خمرجــات التعــم اخلاصــة هبــا للحصــول عــى الــدمع احلكــويم .مث جــدد هــذا القانــون
بوثيقــة «الســباق حنــو القمــة» ) ،Race to the Top (RTTTتبعهتــا وثيقــة «لك طالــب ينجح»
) ،Every Student Succeed Act (ESSAوالــي ُعــل هبــا ابتــدا ًء مــن عــام (Wiles &( )2016
.)Bondi, 2015
ومل تتــوانَ الــدول األخــرى عــن االهمتــام بالرياضيــات ،فعــى ســبيل املثــال ،أصــدرت
اململكــة املتحــدة «اإلســراتيجية الوطنيــة للرياضيــات» (DfES, 1999) The National
 ،Numeracy Strategyوالــي تضمنــت معايــر وأهــداف تعــم الرياضيــات املدرســية بــدءًا مــن
مرحلــة مــا قبــل املدرســة حــى الصــف الســادس ،تبعهــا “اإلســراتيجية الوطنيــة االبتدائيــة”
) Primary National Strategy (DfES, 2003والــي مت تطويرهــا وإصــدار عــدد مــن الطبعــات
اجلديــدة هلــا عــى مــدى الســنوات اآلتيــة ،2014 ،2011( :و )2016مصحوبــة بعــدد مــن التقاريــر
والدراســات (انظــر عــى ســبيل املثــال ;Curriculum and Assessment Policy Unit, 2015
) .(DfES, 2011; Ofsted, 2002ولك تلــك القوانــن والوثائــق احلكوميــة يه للتأكيــد عــى
أمهيــة هــذه العلــوم ،متضمنــة الرياضيــات ،لتحقيــق الريــادة والمتــز يف العــامل.
ويف اململكــة العربيــة الســعودية ،صــدرت معايــر التعــم املبكــر المنائيــة لألطفــال 6-3
ســنوات ،يف ســبعة جمــاالت منائيــة ،مــن مضهنــا جمــال العمليــات املعرفيــة واملعلومــات
العامــة ،الــذي يتضمــن معايــر تعــم الرياضيــات ،وتمشــل )1( :مفاهــم األعــداد والعمليــات
الرياضيــة )2( ،األمنــاط والــدوال واجلــر )3( ،القيــاس )4( ،اهلندســة واحلــس املــاين،
( )5حتليــل البيانــات واالحمتــاالت (وزارة التعلــم ،رشكــة تطويــر للخدمــات التعلمييــة،
وامجلعيــة الوطنيــة لتعلــم األطفــال الصغــار .)2015 ،وذلــك يؤكــد اهمتــام وزارة التعلــم
بالرياضيــات بــدءًا مــن هــذه املرحلــة الــي يبــدأ فهيــا الطفــل عالقتــه بنظــام التعلــم املــدريس
املنظــم ،وينــدجم فهيــا يف العمــل مــع مجموعــات أكــر وأكــر تنوعــا ممــا اعتــاد هيلع يف حميــط
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أرستــه ،اكملعملــات ومجموعــات األقــران ،ليعتــاد عــى جــو املدرســة متهيــدًا الخنراطــه يف نظــام
التعلــم العــام.
وهيلع ،فــإن االهمتــام بتعلــم وتعــم الرياضيــات يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة بــات رضورة
ملحــة يف عــر تزايــد االهمتــام هبــا إىل درجــة وضــع املعايــر والقوانــن والوثائــق الــي
ختصهــا عــى مســتوى وزارات الــدول املتقدمــة ،وتــأيت الدراســة احلاليــة مســامهة عربيــة يف
هــذا املجــال ،نــريم مــن خالهلــا إىل تســليط الضــوء عــى أمهيــة موضــوع الرياضيــات مبرحلــة
مــا قبــل املدرســة ،وللتأكيــد عــى فاعليــة تقدميهــا وجــدوى اجلهــد املبــذول مــن أجــل ذلــك،
ولربطهــا باملعايــر املنشــود حتقيقهــا يف هــذه املرحلــة اهلامــة مــن معــر األطفــال ،ولدراســة
وســيلة نأمــل أن تكــون مالمئــة لتقدميهــا هلــم.

 .1الدراسات السابقة:
ال شــك أن هــذا االهمتــام املزتايــد بتعــم وتعلــم الرياضيــات يف هــذه املرحلــة املبكــرة حول
العــامل مــا هــو إال نتــاج مــا أظهرتــه األحبــاث مــن أمهيــة بــدء الطفــل باالتصــال بالرياضيــات
وتعملهــا مبكــرًا .فقــد أظهــرت الدراســات أن بــراجم املفاهــم الرياضيــة مبرحلــة ما قبل املدرســة
يه وســيلة فعالــة لتمنيــة مفاهــم ومهــارات األطفــال الرياضيــة عــى اختــاف خلفياهتــم
وقدراهتــم (;Chard, et al., 2008; Griffin, 2004; Moss & Case, 1999; Sophian, 2004
Starkey, Klein & Wakeley, 2004; Van De Rijt, et al., 2003; Wright, 1994; Young) ،Loveridge, 2004بــل جشعــت عــى أن يقــدم لألطفــال مفاهــم أكــر تقدمــا وتعقيــدًا ممــا هــو
معتــاد هلــذه املرحلــة ألهنــم قــادرون عــى تعملهــا ،ويســمتعون بالتحــدي الــذي تقدمــه ممــا
يدفعهــم لتعــم أفضــل وأكــر معقــا (Ginsburg, Inoue, & Seo, 1999; Ginsburg & Amit,
.)2008; Seo & Ginsburg, 2004
ويف دراســات أخــرى تبــن أن األثــر الرتامكــي لتعــم الرياضيــات يبــدأ مــن مرحلــة مــا
قبــل املدرســة (& Aunola, Leskinen, Lerkkanen, & Nurmi., 2004; Aunola, Leskinen,
 ،)Nurmi, 2006; Ginsburg, Klein, & Starkey, 1998ممــا جيعــل هــذا التعــم املبكــر متنبـ ً
ا
باإلجنــاز يف املراحــل الالحقــة ،فقــد أظهــرت دراســة  Duncanوآخريــن ( )2007عــى ســبيل
املثــال أن أقــوى متنبــئ باإلجنــاز يف املرحلــة االبتدائيــة هــو القــدرات الرياضيــة وقــت دخــول
املدرســة تلهيــا قــدرات القــراءة متبوعــة مبهــارات الرتكــز واالنتبــاه .ووجــد  Jordanوآخــرون
( )Jordan, Kaplan, Locuniak, & Ramineni, 2007أيضــا أن احلــس العــددي هــو عامــل
قــوي ميكــن االســتناد هيلع للتنبــؤ باإلجنــاز يف الرياضيــات يف هنايــة الســنة األوىل مــن
املرحلــة االبتدائيــة .بــل أبعــد مــن ذلــك ،فقــد وجــد ( )Jordan & Levine, 2009أن كفــاءة
األطفــال يف الرياضيــات مبرحلــة مــا قبــل املدرســة تتنبــأ بقدراهتــم هبــا حــى الصــف الثالــث
االبتــدايئ ،مكــا وجــدت دراســات أخــرى أن درجــات األطفــال يف اختبــار اإلجنــاز يف الرياضيات
عنــد دخوهلــم الروضــة تتنبــأ بشــل قــوي بدرجاهتــم يف ســنوات املدرســة االبتدائيــة وتؤثــر
يف مســار تطــور فهمهــم للرياضيــات (;Bodovski & Farkas, 2007; Byrnes & Wasik, 2009
.)Duncan & Magnuson, 2011; Duncan, et al., 2007
ومــن ََّ
ث ،فــإن القصــور يف تطــور مهــارات الرياضيــات يكــون ســببًا يف ظهــور املشــكالت،
فــي اســتعراض ملجموعــة مــن الدراســات ،توصــل ( )Jordan & Levine, 2009إىل أن األطفــال
الذيــن يعانــون مــن قصــور يف مهاراهتــم الرياضيــة لدهيــم قصــور يف املعرفــة الرمزيــة باألعداد،
والــي تتأثــر إىل حــد كبــر باملعرفــة الرياضيــة املبكــرة ،والــي تظهــر عــادة يف ضعــف يف
معليــات العــد ،وبــطء يف اســرجاع حقائــق األعــداد ،وأخطــاء يف العمليــات عــى األعــداد
(Geary, Hamson, & Hoard, 2000; Geary, Hoard, Byrd-Craven, Nugent, & Numtee,
2007; Gersten, Jordan, & Flojo, 2005; Jordan, Hanich & Kaplan, 2003; Landerl,
) .Bevan & Butterworth, 2004مكــا بينــت الدراســات أنــه يصعــب عــى األطفــال المتكــن مــن
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حقائــق األعــداد دون فهــم عالقــات األعــداد عــى خــط األعــداد ( .)Booth & Siegle, 2008وهيلع،
فــإن القصــور يف أي مــن أجــزاء املعرفــة العدديــة املبكــرة مبــا يف ذلــك العــد وعالقــات األعــداد
واملقارنــات والعمليــات عــى األعــداد ميكــن أن يكــون ســببًا للتعــر يف املراحــل الدراســية
الالحقــة ،إذا مل يــم تداركــه بشــل مناســب ،مــن خــال الــراجم املتخصصــة الــي تقــدم
املفاهــم الرياضيــة بالطــرق املالمئــة منائيــا لألطفــال.
ومــن هنــا نشــأت العديــد مــن احملــاوالت إلنتــاج وجتريــب واختبــار فاعليــة الــراجم
املختلفــة لتمنيــة املفاهــم الرياضيــة ،حيــث أثبتــت فاعليهتــا بدرجــات متفاوتــة حســب
احملتــوى والطريقــة ونوعيــة اخلــرات املقدمــة ،باإلضافــة إىل أهنــا جعلــت الرياضيــات
نشــاطًا حمببــا ومرغوبــا لألطفــال نتيجــة ملالءمــة الــراجم خلصائــص املرحلــة .أمــا املعملــات
فقــد اكتســن خــرات إضافيــة مــن هــذه الــراجم كوهنــا تقــدم اقرتاحــات عديــدة مــن األنشــطة
وإســراتيجيات التدريــس واألدوات وطــرق التفاعــل مــع األطفــال (Griffin, 2004; Sophian,
 .)2004; Starkey, Klein & Wakeley, 2004ومــن الــراجم مــا أثبــت فعاليتــه مــن خــال تقــدمي
املفاهــم الرياضيــة لألطفــال يف مراكــز التعــم ،مــع تدريــب املعملــات عــى طــرق التفاعــل لدفــع
معليــات تعــم األطفــال يف هــذه املراكــز املعــدة لتمنيــة مفاهــم العــدد ،والعمليــات عــى األعــداد،
والقيــاس ،واحلــس املــاين (.)Brendefur, Strother, Thiede, Lane, & Surges-Prokop, 2013
ومهنــا مــا قــدم املفاهــم الرياضيــة مــن خــال برنــاجم مكبيوتــر متخصــص ،وحقــق جناحــات
باهــرة عــر الســنوات املاضيــة ،وهــو برنــاجم ( Building Blocksانظــر عــى ســبيل املثــال
Clements & Sarama, 2004, 2007, 2011; Clements, Sarama, Spitler, Lange, & Wolfe.
.)2011
أمــا عــن الربنــاجم الــذي هيــم البحــث احلــايل بدراســته ،وهــو «الرياضيــات الكــرى
لألطفــال الصغــار» ،(Ginsburg, Greenes & Balfanz, 2003) Big Math for Little Kids
فقــد مت تناولــه يف عــدد مــن الدراســات الســابقة ،ونــال اهمتــام الباحثــن يف أكــر مــن دولــة
غــر دولتــه األم ،وقــد أظهــرت نتــاجئ الدراســات الــي اهمتــت بفاعليتــه يف تمنيــة املفاهــم
الرياضيــة لــدى األطفــال تقدمــا واحضــا فهيــا (;Çelik & Kandir, 2013; DeLoach, 2012
;Greenes, Ginsburg & Balfanz, 2004; Opel, Zaman, Khanom, & Aboud, 2012
.)Presser, Clements, Ginsburg, & Ertle., 2015
ومــن مضــن احملــاوالت الختبــار فاعليــة الــراجم املختلفــة لتمنيــة املفاهــم الرياضيــة
أيضــا ،اســتخدام األلعــاب والقصــص ،فــي دراســتني عــن فاعليــة ألعــاب الطاولــة يف حتســن
قــدرات أطفــال مــا قبــل املدرســة مــن البيــات الفقــرة واملتوســطة ،تبــن أهنــا حققــت تعملــا
أفضــل مقارنــة مــع أنشــطة رياضيــات أخــرى ،يف مفاهــم خــط األعــداد ،ومقارنــة وتقديــر
جحــم العــدد ،وقــراءة األعــداد ،والعمليــات البســيطة ،لملجموعتــن مــن األطفــال ،ولذلــك يقــرح
الباحثــون اســتخدام إســراتيجية التدخــل باســتخدام هــذه النوعيــة مــن األلعــاب يف حتســن
قــدرات األطفــال ( .)Ramani & Siegler, 2011; Siegler, Fazio & Pyke, 2011ويف اســتخدام
الكتــب واأللعــاب معــا لتمنيــة مفاهــم العــدد ،وجــدت ) Young-Loveridge (2004أهنــا حققــت
تعملــا أفضــل لــدى األطفــال يف املجموعــة التجريبيــة مقارنــة باملجموعــات الضابطــة ،ولكهنــا
أشــارت إىل أن هــذا األثــر يبــى ألكــر مــن ســنة بعــد توقــف الربنــاجم مث يبــدأ يف االمضحــال،
ممــا يشــر إىل أمهيــة االســمرارية يف تقــدمي هــذا النــوع مــن اإلســراتيجيات ،مــع هسولــة
ذلــك كوهنــا مــن األنشــطة اجلذابــة واملتوافــرة الســتخدام األطفــال بشــل دامئ يف بيئــة الروضة.
لذلــك فقــد وصفهتــا ) Casey, Kersh & Young (2004بالــراجم اإلثرائيــة املســاعدة والفعالــة
يف تمنيــة املفاهــم الرياضيــة املختلفــة مكفاهــم العــدد واجلــر والقيــاس والمتثيــل البيــاين
باســتخدام حــل املشــكالت.
وممــا ميــز هــذه الــراجم ،أهنــا قدمــت أسســا لطــرق التفاعــل والتدريــس لملفاهــم
الرياضيــة بشــل خــاص ،ولغريهــا مــن احملتــوى بشــل عــام لألطفــال يف هــذه املرحلــة،
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ث فهــي تقــدم فهــ ً
وهــذه األســس مــا يه إ ّ
ال نتــاج األحبــاث والنظريــات ،ومــن ََّ
ا تطبيقيــا
هلــا ،ممــا يســامه يف االســتفادة مهنــا يف الواقــع ،ومــن خــال قناعــة املعملــات بفاعليهتــا
بعــد جتريهبــا .ومــن هــذه األســس ،أمهيــة البنــاء عــى معــارف األطفــال احلاليــة ،مراعــاة
تــدرج املعرفــة ومراعــاة احملتــوى الرتامكــي عنــد اختيــار املفاهــم املقدمــة ،تكــرار اخلــرات
وإتاحــة العديــد مــن الفــرص للتفاعــل املبــارش مــع األدوات واملــواد ،طــرح اخلــرات بأســلوب
حــل املشــكالت ،وإتاحــة الفرصــة للنقــاش والتفكــر ،وتــرك االعمتــاد عــى التلقــن والعــرض،
إتاحــة الفرصــة للتواصــل والتفاعــل مــع اآلخريــن ويمشــل ذلــك املعملــات واألقــران ملــا للتفاعــل
والنقــاش مــن أمهيــة يف بنــاء املعرفــة وتنظميهــا وتطويرهــا ،مراعــاة خصائــص املرحلــة مــع
عــدم التقليــل مــن قــدرات األطفــال يف التعــم واختيــار احملتــوى الــذي يتحــدى هــذه القــدرات
ويدفعهــم للتفكــر والبحــث واالســتنتاج (Fuson, 2009; Ginsburg & Amit, 2008; Griffin,
.)2004; Hofer, Farran & Cummings, 2013
أمــا عــن االهمتــام باملفاهــم الرياضيــة مبرحلــة مــا قبــل املدرســة يف العــامل العــريب،
فقــد ظهــرت عــدد مــن الدراســات يف هــذا املجــال ،مــن مضهنــا دراســة صــاحل ( )2004الــي
أظهــرت أن أطفــال عينهتــا غــر ممتكنــن مــن املعــارف واألبعــاد املرتبطــة برياضيــات القــرن
احلــادي والعرشيــن ،ممــا حــدا إىل االســتنتاج بــأن الــراجم الــي يتعــرض هلــا األطفــال يف
هــذه املرحلــة ال تــرايع التطــورات العمليــة والتكنولوجيــة ،وكذلــك التغــرات املصاحبــة هلــذه
التطــورات ،فهــي إمــا أهنــا ال تمشــل هــذه املفاهــم اهلامــة مــن األســاس ،أو أهنــا تقــدم بعضــا
مهنــا بطــرق تقليديــة ال حتقــق األهــداف املرجــوة مهنــا ،ممــا يســريع االنتبــاه إىل أمهيــة
التفــات الباحثــن واملتخصصــن هلــذه املشــلة اجلوهريــة.
وقــد ظهــر عــدد مــن الدراســات الــي اهمتــت بتمنيــة املفاهــم الرياضيــة ألطفــال مــا
قبــل املدرســة بطــرق غــر تقليديــة ،مهنــا عــى ســبيل املثــال مــا اهــم بتمنيهتــا مــن خــال
برنــاجم تربيــة حركيــة ،أو مــن خــال تصمــم أنشــطة لغويــة تتأســس عــى االســتبصار
واالســماع والتحــدث هبــدف إكســاب األطفــال املفاهــم الرياضيــة ،أو مــن خــال املامرســات
اليوميــة واملعاجلــات اليدويــة .ومــن املفاهــم الــي ســعت هــذه الــراجم واألنشــطة لتمنيهتــا
التصنيــف ،التناظــر األحــادي ،الرتتيــب ،العــد ،العمليــات عــى األعــداد ،األطــوال واألجحــام،
العالقــات املاكنيــة ،واألشــال اهلندســية األساســية الثنائيــة والثالثيــة األبعــاد ،وقــد حققــت
هــذه احملــاوالت تأثــرًا إجيابيــا دا ً
ال يف إكســاب أطفــال مــا قبــل املدرســة املفاهــم الرياضيــة
املطلوبــة (البالونــة وعــي ،2009 ،ســلمي ومســافر ،2011 ،صــاحل وحافــظ ،2005 ،صــاحل،
 .)2009ومــن ذلــك أيضــا دراســة تمنيــة مفاهــم األشــال الثنائيــة والثالثيــة األبعــاد مــن خــال
برنــاجم رســوم متحركــة بالزتامــن مــع توظيــف التفاعــل املبــارش وفقــا لنظريــة فيجوتســي
َ
نتــاجئ إجيابيــة دالــة ظهــرت يف الفــروق بــن القيــاس
الثقافيــة االجمتاعيــة ،والــذي حقــق
القبــي والبعــدي (اهلــذيل.)2014 ،
ويف اجتــاه آخــر للدراســات ،الحــظ نــر ( )2000أن الوســائط التعلمييــة ال توظــف بشــل
حصيــح مضــن خطــة برنــاجم الروضــة لتعلــم املفاهــم ،ممــا حــداه إىل التخطيــط لتوظيفهــا
بشــل مقصــود مــن خــال أنشــطة تعلمييــة هادفــة لتمنيــة املهــارات املنطقيــة الرياضيــة ،وقــد
أثبتــت هــذه الوســائط فاعليهتــا يف ذلــك .وقــد أدرك الباحثــون أمهيــة املفاهــم الرياضيــة يف
تمنيــة املهــارات العقليــة ،فــي دراســة لصــاحل ( ،)2003ســعت الباحثــة إىل تمنيــة مهــارات
التفكــر لــدى طفــل مــا قبــل املدرســة مــن خــال تقــدمي برنــاجم رياضيــات مقــرح ،وقــد حقــق
الربنــاجم تطــورًا ملحوظــا يف تلــك املهــارات ظهــرت يف فــروق دالــة إحصائيــا بــن املجموعتــن
التجريبيــة والضابطــة.
يف ضــوء مــا ســبق يتضــح أمهيــة تقــدمي املفاهــم الرياضيــة وخطــورة التقصــر بتفويــت
فــرص التعــم املالمئــة لألطفــال مبرحلــة مــا قبــل املدرســة .أيضــا يــوحض االســتعراض الســابق
الفــروق الواحضــة بــن مــا توصلــت إليــه الدراســات األجنبيــة وواقــع احلــال يف الدراســات
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العربيــة ،وعــى الــرمغ مــن أمهيــة هــذه الدراســات ومتزيهــا ،فإهنــا ال تــؤيت مثارهــا ،ألهنــا
مــا يه إال جهــود فرديــة متفرقــة ،عملــا بــأن أغلهبــا قــد أشــار إىل قصــور يف قــدرات األطفــال
يف املفاهــم واملهــارات الرياضيــة نتيجــة لضعــف الــراجم أو انعدامهــا ،ممــا بلــور مشــلة
الدراســة احلاليــة.
 .2مشكلة الدراسة:
مــن خــال االســتعراض الســابق للدراســات واألحبــاث يف موضــوع الدراســة احلاليــة
يتبــن لنــا البــون الشاســع يف درجــة االهمتــام باملفاهــم الرياضيــة مبرحلــة مــا قبــل املدرســة،
ومعــق ونوعيــة املوضوعــات البحثيــة حوهلــا ،بــن مــا هــو موجــود يف العــامل العــريب مــن
جهــود متفرقــة ،ومــا حيــدث حــول العــامل بشــأهنا .إضافــة إىل ذلــك ،أشــارت الدراســات العربيــة
إىل ضعــف بــراجم املفاهــم الرياضيــة أو حــى انعدامهــا ،ممــا يلــي الضــوء عــى احلاجــة
املاســة لوجــود بــراجم مبنيــة عــى مــا توصلــت إليــه الدراســات ومــا دعــت إليــه النظريــات،
تقــدم املفاهــم الرياضيــة بطــرق مالمئــة منائيــا ،تجشــع األطفــال عــى التعمل ،وحتفــز وتتحدى
قدراهتــم ،لتحقيــق املعايــر العامليــة املنشــودة.
وهيلع ،فقــد توجهــت الباحثــة للبحــث يف التجــارب واخلــرات الســابقة ،ويف الفــرص
املتاحــة وتقوميهــا ،وخــال ذلــك مت االطــاع عــى الربنــاجم املعــي يف هــذه الدراســة ،وهــو
برنــاجم “الرياضيــات الكــرى لألطفــال الصغــار” )Big Math for Little Kids®(BMLK
) ،(Ginsburg, Greenes & Balfanz, 2003وتبــن أنــه مــن الــراجم اجليــدة الــي حققــت
جناحــات ســابقة يف بلــده األم ،ويه الواليــات املتحــدة األمريكيــة ويف دول أخــرى كرتكيــا
وبنغالديــش ،مكــا ذكــر آنفــا .وبعــد دراســة الربنــاجم دراســة مســتفيضة جبميــع أجزائــه،
ســعت الباحثــة للحصــول عــى موافقــة مــن النــارش للرتمجــة والتطبيــق لألغــراض البحثيــة
لعلــه أن يكــون مالمئــا للتطبيــق يف البيئــة العربيــة .وبذلــك تتبلــور مشــلة الدراســة احلاليــة
يف التســاؤل اآليت:
¦ ¦مــا نســبة فاعليــة تطبيــق برنــاجم «الرياضيــات الكــرى لألطفــال الصغــار» Big
) Math for Little Kids® (BMLKيف تمنيــة املفاهــم الرياضيــة لــدى أطفــال مــا قبــل
املدرســة؟ ويتفــرع منــه التســاؤالت اآلتيــة:

¦ ¦مــا االختــاف بــن األطفــال الذكــور واإلنــاث يف درجــة تطــور املفاهــم الرياضيــة بعــد
التعــرض للربنــاجم؟

¦ ¦مــا تأثــر تطبيــق الربنــاجم يف مدرســتني خمتلفتــن عــى درجــة تطــور املفاهــم
الرياضيــة لــدى األطفــال؟
وهيلع متت صياغة الفروض اآلتية:

1 .1ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات األطفــال يف اختبــار
 TEMA-2يف االختبــارات الثالثــة ،االختبــار القبــي ،واالختبــار األوســط ،واالختبــار
البعــدي ،عنــد مســتوى داللــة .0.05
2 .2ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات األطفــال الذكــور واإلناث
يف اختبــار  TEMA-2يف االختبــارات الثالثــة ،االختبــار القبــي ،واالختبــار األوســط،
واالختبــار البعــدي ،عنــد مســتوى داللــة .0.05
3 .3ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات األطفــال يف املدرســتني
يف اختبــار  TEMA-2يف االختبــارات الثالثــة ،االختبــار القبــي ،واالختبــار األوســط،
واالختبــار البعــدي ،عنــد مســتوى داللــة .0.05
جتــدر اإلشــارة إىل أن هــذه الدراســة يه جــزء مــن مــروع لقيــاس فاعليــة تطبيــق
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الربنــاجم املــرمج يف تمنيــة املفاهــم الرياضيــة لــدى األطفــال ،ومــدى مالءمتــه للتطبيــق
يف البيئــة الســعودية ،وقــد بــدأ املــروع بدراســة قــدرة املعملــات عــى تقبلــه واســتيعابه
وتنفيــذه ،باإلضافــة إىل فاعليــة تطبيقــه يف دراســة ســابقة ( ،)Khomais, 2014وتــأيت هــذه
ـال لــه.
الدراســة جكــزء تـ ٍ
 .3منهج الدراسة:
هدفــت الدراســة إىل قيــاس فاعليــة تطبيــق برنــاجم لملفاهــم الرياضيــة عــى األطفــال
مبرحلــة مــا قبــل املدرســة .اتبعــت الدراســة املهنــج شــبه التجريــي مــن خــال القيــاس القبــي
والبعــدي .وقــد مت تطبيــق االختبــار مــن قبــل أخصائيــة متدربــة ثــاث مــرات خــال الســنة
الدراســية ،وذلــك يف االختبــار القبــي بدايــة العــام الــدرايس ،مث االختبــار األوســط يف هنايــة
الفصــل الــدرايس األول ،مث البعــدي يف هنايــة الفصــل الــدرايس الثــاين.
مت تقــدمي الربنــاجم خــال العــام الــدرايس  2014-2013ملــدة عــام اكمــل ،بعــد تدريــب
املعملــات ،يف روضتــن مــن ريــاض األطفــال اخلاصــة مبدينــة جــدة باململكــة العربيــة
الســعودية ،مــن منطقتــن خمتلفتــن مــن املدينــة (المشــال واجلنــوب) ،وذلــك هبــدف قيــاس
فاعليــة الربنــاجم مــع اختــاف بيئــة املدرســة .وقــد مت اختيــار املــدارس اخلاصــة للتطبيــق
لطــول اليــوم الــدرايس مقارنــة باملــدارس احلكوميــة ،ممــا ميكــن مــن اقــراح وإدمــاج بــراجم
وأنشــطة إضافيــة خمتلفــة ،باإلضافــة إىل مرونــة العمــل هبــا وتقبــل التنــوع .وقــد مت اختيــار
املدرســتني بنــا ًء عــى اســتعداد إداراهتــم لتقبــل التغيــر يف براجمهــم ورغبهتــم يف التطويــر
واســمرارية تطبيــق الربنــاجم كأحــد براجمهــم الرمسيــة.
 .1 .3عينة الدراسة:
تكونــت عينــة الدراســة مــن ( )84طفـ ً
ا وطفلــة مــن مرحلــي روضــة ثــاين  KG2مبتوســط
معــر ( )51هشــرًا ،ومتهيــدي  KG3مبتوســط معــر ( )62.4هشــرًا .ويــوحض اجلــدول رمق ()1
مواصفــات العينــة:
جدول ( )1مواصفات العينة
المدرسة
مدرسة “أ”
مدرسة “ب”

الجنس

روضة ثاني

ذكور

7

إناث
ذكور
إناث
المجموع

15

15
11

48

متوسط العمر
بالشهور
49.6
49.4

52.6

52.5

الجنس

تمهيدي

ذكور

5

إناث
ذكور
إناث
المجموع

16

10
5

36

متوسط العمر
بالشهور
59.8
61.5

63.6
65.8

 .2 .3أدوات الدراسة :تكونت أدوات الدراسة من:

 .1 .2 .3اختبار القدرة الرياضية المبكرة:Test of Early Mathematics Ability-2 (TEMA-2) 2-
مت قيــاس قــدرات األطفــال يف الرياضيــات عــى مــدار العــام مــن خــال اختبــار القــدرة
الرياضيــة املبكــرة ، Test of Early Mathematics Ability-2 (TEMA-2) 2-وهــو اختبــار
مقــن مت إعــداده مــن قبــل (1990( Ginsburg & Baroodyويمتــز هــذا االختبــار بأنــه حيتــوي
عــى بنــود لقيــاس القــدرات الرياضيــة لــدى األطفــال ابتــدا ًء مــن ثــاث ســنوات ومــا فــوق .وقــد
اســتخدم هــذا االختبــار يف أكــر مــن ثقافــة آســيوية (Huntsinger, Jose, Liaw, & Ching,
 ،)1997; Song & Ginsburg, 1987ممــا يدلــل عــى أنــه صــاحل لالســتخدام يف ثقافــات
متعــددة ،ورمبــا يعــود ذلــك لهسولــة بنائــه ووضــوح عباراتــه ،باإلضافــة إىل هسولــة توفــر
أدواتــه .وقــد مت ترمجتــه للعربيــة مــن قبــل الباحثــة يف دراســة ســابقة (،)Khomais, 2007
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ومت قيــاس الثبــات يف النخســة العربيــة مــن خــال التطبيــق وإعــادة التطبيــق بعــد فــرة
أســبوعني ،وقــد اكن معامــل االرتبــاط بريســون بــن درجــات االختباريــن عاليــا ،حيــث بلــغ
( )0.927عنــد مســتوى داللــة .0.01

وصف االختبار:
مت بنــاء اختبــار القــدرة الرياضيــة املبكــرة 2-Test of Early Mathematics Ability-2( 2-
( ،)TEMAيف األصــل عــام  1983ليكــون مالمئــا لقيــاس القــدرات الرياضيــة لــدى أطفــال
الســنوات األوىل مــن املرحلــة االبتدائيــة ،مث مت تطويــره يف نخستــه الثانيــة ليمشــل بنــودًا
مالمئــة لألطفــال مبرحلــة مــا قبــل املدرســة ( 4-3ســنوات ومــا فــوق) .ممصــت بنــود االختبــار
حبيــث تعكــس شــي ً
ائ مــن املواقــف الــي ميــر هبــا الطفــل يف أنشــطة احليــاة اليوميــة وخــال
وجــوده يف املدرســة ،وتتــدرج مــن الهســل للصعــب ،ومــن احملســوس لملجــرد ،وتتضمــن
مجيــع املفاهــم واملهــارات الرياضيــة الــي يفــرض أن يتقهنــا األطفــال يف مرحلــة مــا قبــل
املدرســة والســنوات األوىل مــن املرحلــة االبتدائيــة ،ابتــدا ًء مــن العــد التسلســي الصــم ،والعــدد
الكمي لألعــداد الصغــرة ،وحــى الطــرح العقــي يف آخــر بنــوده .واألدوات املســتخدمة يف
تطبيــق البنــود يه مــن األشــياء املألوفــة بالنســبة للطفــل يف املــزل واملدرســة كبعــض األلعــاب
الصغــرة والعــدادات واألوراق املطبوعــة بصــور مالمئــة ملرحلــة الطفولــة املبكــرة .ويتكــون
االختبــار مــن  65بنــدًا ،موحضــا هبــا مســتوى لك مجموعــة مــن البنــود لملرحلــة العمريــة،
حيــث تبــدأ بنــود الســنة الثالثــة مــن العمــر مــن بنــد  ،1والســنة الرابعــة مــن العمــر مــن بنــد
 ،7والســنة اخلامســة مــن العمــر مــن بنــد  ،15والســنة السادســة مــن العمــر مــن بنــد ،22
والســنة الســابعة مــن العمــر مــن بنــد  ،32والســنة الثامنــة مــن العمــر مــن بنــد  .43ولك بنــد
مــن بنــود االختبــار حيتــوي عــى عنــوان البنــد ،الــذي يــوحض نــوع املفهــوم الريــايض ،مث
ـواد حســي ًة أو بعــض املــواد املطبوعــة أو دون أدوات حســب
األدوات الالزمــة ،الــي تتضمــن مـ َّ
نــوع املفهــوم الريــايض املقــاس ومســتواه ،مث إجــراءات تطبيــق البنــد ،الــي تتضمــن ســؤاالً
تدريبيــا ،مث ســؤال أو أســئلة البنــد ،مث طريقــة حســاب الدرجــة.
يطبــق هــذا االختبــار بشــل فــردي يف مــان هــادئ ومألــوف بالنســبة للطفــل ،ويســتغرق
مــا بــن  20-15دقيقــة ،ويعمتــد تطبيــق البنــود عــى القواعــد األساســية املعروفــة يف تطبيــق
االختبــارات واملقابــات مــع األطفــال مــن حيــث تكويــن عالقــة طيبــة مــع الطفــل وإشــعاره
بالراحــة وترغيبــه يف االســمرار مــع احــرام رغباتــه للحصــول عــى أفضــل أداء ممكــن ،لذلــك
فــإن تجشيعــه أثنــاء التطبيــق يعــد عنــرًا أساســيًا الســتمكاله .يبــدأ الفاحــص بتطبيــق
االختبــار مــن البنــد املقابــل لعمــر الطفــل ،وإذا متكــن مــن اإلجابــة عــن مخســة بنــود متتاليــة،
يتابــع الفاحــص للبنــود الــي تلهيــا حــى الوصــول مخلســة بنــود ال يمتكــن الطفــل مــن
اإلجابــة عهنــا ،فيهنــي الفاحــص االختبــار بشــكره وتجشيعــه .أمــا إذا مل يمتكــن الطفــل مــن
اإلجابــة عــن مخســة بنــود متتاليــة مــن بدايــة البنــد املقابــل لعمــره ،فــإن الفاحــص يعــود
للبنــود الــي تســبقها ،حــى يمتكــن الطفــل مــن اإلجابــة عــن مخســة بنــود متتاليــة ،أو اإلجابــة
عــن البنــد األول مــن االختبــار.

 .2.2 .3برنامــج الرياضيــات :الرياضيــات الكبــرى لألطفــال الصغــار Big Math for Little
):Kids® (BMLK
وهــو برنــاجم خمصــص لتقــدمي املفاهــم الرياضية ألطفــال األربع وامخلس ســنوات (Pre-
 ،)kindergarten & Kindergartenوهــو مــا يقابــل مرحلــي الروضــة ثــاين والمتهيــدي
( ،)KG2, KG3مــن إعــداد ) .Ginsburg, Greenes & Balfanz (2003وقــد قامــت الباحثــة
برتمجــة الربنــاجم بعــد احلصــول عــى موافقــة مــن النــارش لرتمجتــه واســتخدامه لألغــراض
البحثيــة .وأثنــاء الرتمجــة ،مت احملافظــة عــى احملتــوى الريــايض مكــا هــو ،مــع تغيــر مــا لــه
عالقــة باللغــة والثقافــة كأمســاء الخشصيــات واألناشــيد ،مــع االحتفــاظ باإلخــراج والرســوم
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األصليــة مكــا يه يف الربنــاجم األصــي.

وصف البرنامج:
بعــد حتليــل حمتــوى برنــاجم الرياضيــات الكــرى لألطفــال الصغــار ،واالطــاع عــى
الدراســات الــي تناولتــه ،تبــن أنــه يقــوم عــى النظريــات ونتــاجئ الدراســات مــن حيــث اختيــار
وتنظــم املفاهــم الرياضيــة ومــن حيــث اختيــار اإلســراتيجيات لتمنيهتا لــدى ألطفال ،مبعىن
أن الربنــاجم يــرايع املعرفــة اخلاصــة باحملتــوى  ،Content Knowledgeواملعرفــة اخلاصــة
بطــرق التدريــس املالمئــة هلــذا احملتــوى  ،Pedagogical Content Knowledgeوبذلــك فهــو
يتســم بعــدد مــن املــزات مــن حيــث احملتــوى والتنظــم والعــرض وطــرق التنفيــذ.
مفــن حيــث احملتــوى جنــد أن الربنــاجم يغــي مــدى واســعًا مــن املفاهــم الرياضيــة
املالمئــة ألطفــال األربــع وامخلــس ســنوات ( ،)Pre-kindergarten & Kindergartenويتكــون
مــن ســت وحــدات لــل مرحلــة ،تتألــف موضوعاهتــا مــن :مــا يه األعــداد (What Are
? ،)Numbersأشــال األشــياء ( ،)The Shape of Thingsاألمنــاط ( ،)Patterns Plusالقيــاس
(! ،)Measure Upالعمــل مــع األعــداد ( ،)Working With Numbersاحلركــة واالجتاهــات
( ،)Getting Aroundباإلضافــة إىل قصــة ملحقــة لــل وحــدة ،تتناســب مــع موضوعهــا
الريــايض .وقــد قــدم احملتــوى يف لك وحــدة بشــل متسلســل منطقيــا ومتــدرج يف الصعوبــة،
مــع إتاحــة الفرصــة لتكــرار املفاهــم باســتخدام إســراتيجيات متنوعــة تدفــع امللــل ،وحتفــز
الطفــل للتقــدم وفقــا لرسعتــه ،بــل تتحــدى قدراتــه بدرجــات متفاوتــة ،حبيــث ينتقــل الطفــل مــن
مفهــوم آلخــر ،ومــن مهــارة ألخــرى تدرجييــا يف جــو مــن املتعــة واالندمــاج والشــعور باإلجنــاز.
أمــا مــن حيــث التنظــم والعــرض وطــرق التنفيــذ املقرتحــة ،فتمتــز طبيعــة األنشــطة يف
الربنــاجم بأهنــا تفاعليــة نشــطة ميكــن تطبيقهــا خــال فــرة مســتقلة ،باإلضافــة إىل فــرات
أخــرى اكللعــب يف اخلــارج ،وفــرة اللعــب يف األراكن ،واللقــاء األخــر .يمتــز الربنــاجم أيضــا
باهمتامــه بتوظيــف اجلانــب اللغــوي يف تعــم الرياضيــات ويمشــل ذلــك القصــص واألناشــيد
وألعــاب األصابــع ،مكــا هيــم بالتنويــع بــن األنشــطة الفرديــة وامجلاعيــة ،وبذلــك يعــزز ك ً
ال من
جانــب الفرديــة واالجمتاعيــة يف منــو األطفــال ،ويمتثــل اجلانــب احلــي احلــريك يف أنشــطة
الربنــاجم بشــل واحض ،حيــث يســتخدم األدوات احلســية ،ومتيــل العديــد مــن أنشــطته إىل
احلركــة والنشــاط .وبذلــك يعــزز الربنــاجم مجيــع جمــاالت المنــو ويطورهــا بشــل ملحــوظ،
ويمتــز الربنــاجم أيضــا باملرونــة ،حيــث يقــدم العديــد مــن اخليــارات يف طريقــة تطبيــق
األنشــطة ،ويف اختيــار األدوات وطــرق العمــل وتوزيــع األطفــال ،حيــث يتنــوع بــن العمــل مــع
مجموعــة الفصــل الاكملــة واملجموعــات الصغــرة والثنائيــة والفرديــة .مكــا يشــر الربنــاجم
يف مقدمتــه إىل أن األنشــطة املطروحــة يه مقرتحــات ميكــن اإلضافــة والتغيــر والتعديــل
والتطويــر فهيــا بعــد اكتســاب املعملــات للخــرة الالزمــة لذلــك ،وقــد ظهــر ذلــك جليــا مــن خــال
تطبيــق الربنــاجم يف الدراســة الســابقة (.)Khomais, 2014
 .3 .3إجراءات الدراسة:
يف العــام الســابق لتطبيــق الربنــاجم ،قامــت الباحثــة بزيــارة املــدارس بعــد االتفــاق مــع
إداراهتــا ،لعــرض الربنــاجم عــى املعملــات وتوضيــح مزياتــه ومتطلباتــه ،واإلجــراءات الالزمــة
للبــدء بتطبيقــه اكالطــاع الاكمــل عــى مجيــع حمتــواه ،والتخطيــط لتوزيــع الوحــدات عــى
العــام الــدرايس ،وإعــداد األدوات الالزمــة بالتنســيق مــع اإلدارة .وقــد مت تزويــدمه بنخســة
اكملــة مــن الربنــاجم املــرمج .بعــد ذلــك ،متــت املتابعــة مــع املعملــات لوضــع الربنــاجم الزمــي
للتطبيــق خــال العــام الــدرايس ،وذلــك لالســتفادة مــن خربهتــن بالتعامــل مــع األطفــال،
وزيــادة قناعهتــن بالربنــاجم حــن ُ
يكــنّ جــزءًا مــن التخطيــط ال التنفيــذ فقــط ،وقــد مقــن
بالفعــل بوضــع جــدول التنفيــذ املبــديئ ،ومتــت مراجعتــه مــن قبــل الباحثــة بإبــداء املالحظــات
والتعديــل حــى مت االتفــاق عــى الصــورة الهنائيــة .مكــا مت االتفــاق معهــن عــى املتابعــة مــع
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الباحثــة بالتعليــق عــى أنشــطة الربنــاجم أســبوعيًا عــى منــوذج معــد لذلــك وإرســاله بالربيــد
اإللكــروين ،وســيمت اســتعراض خمرجــات التعليــق واملتابعــة يف دراســة الحقــة إن شــاء هلل.
مت التنســيق أيضــا مــع إدارة املدرســتني بأوقــات تقيــم قــدرات األطفــال الرياضيــة ،حيــث
مت االتفــاق عــى حتديــد أوقــات حضــور األخصائيــة املدربــة لتطبيــق االختبــار عــى األطفــال
بعــد مــرور أســبوعني مــن بدايــة العــام الــدرايس حــى يكــون األطفــال قــد اعتــادوا نظــام وجــو
املدرســة ،مث يف هنايــة الفصــل الــدرايس األول ،مث هنايــة الفصــل الــدرايس الثــاين ،ومت حتديــد
ذلــك بالتــوارخي عــى جــدول زمــي لــل مدرســة حيــدد أوقــات زيــارة الباحثــة هشريــا خــال
ســنة التطبيــق لملتابعــة واملناقشــة حــول الربنــاجم وللبحــث يف احللــول يف حــال وجــود
مشــكالت .مكــا مت االتفــاق عــى وســائل التواصــل مــع الباحثــة مــن خــال الربيــد اإللكــروين
يف حــال وجــود حاجــة لذلــك.
بالفعــل بــدأ تطبيــق الربنــاجم باملدرســتني بعــد القيــاس األويل لقــدرات األطفــال الرياضيــة
مــن قبــل األخصائيــة املدربــة باســتخدام اختبــار القــدرة الرياضيــة املبكــرة ،)TEMA-2( 2-وقــد
اكن تطبيــق برنــاجم التدخــل “الرياضيــات الكــرى لألطفــال الصغــار” ( )BMLKبالتــوازي
مــع برنــاجم الروضــة ،حيــث مت دجم األنشــطة يف فــرات خمتلفــة مــن الربنــاجم اليــويم
باإلضافــة إىل فــرة يوميــة مســتقلة مدهتــا  45دقيقــة حســب مــا اكن خمططــا لــه ،واســمرت
متابعــات الباحثــة مــع اإلدارة واملعملــات حــى هنايــة العــام الــدرايس ،باإلضافــة إىل اســتمكال
قيــاس قــدرات األطفــال يف املفاهــم الرياضيــة يف هنايــة الفصل الــدرايس األول ،وهناية الفصل
الــدرايس الثــاين مكــا اكن خمططــا لــه.
 .4نتائج الدراسة:
لقيــاس تأثــر الربنــاجم عــى تعــم األطفــال املفاهــم الرياضيــة خــال العــام الــدرايس ،مت
مقارنــة متوســطات درجــات اختبــار القــدرة الرياضيــة املبكــرة )TEMA-2( 2-ألطفــال العينــة
يف ثــاث فــرات :ويه االختبــار القبــي بدايــة العــام الــدرايس قبــل تطبيــق برنــاجم التدخــل
«الرياضيــات الكــرى لألطفــال الصغــار» ( ،)BMLKواالختبــار األوســط يف هنايــة الفصــل
الــدرايس األول بعــد مــرور فصــل درايس مــن تطبيــق الربنــاجم ،واالختبــار البعــدي يف هنايــة
الفصــل الــدرايس الثــاين ،بعــد االنهتــاء مــن تطبيــق الربنــاجم اكم ـ ً
ا .مت مقارنــة املتوســطات
الثالثــة باختبــار التبايــن املتكــرر  .One Way Repeated Measure ANOVAاجلــدول رمق
( )2يــوحض املتوســطات واالحنــراف املعيــاري لدرجــات األطفــال يف االختبــارات الثالثــة .وقــد
أظهــر التحليــل وجــود فــروق ذات داللــة لتطبيــق الربنــاجم عــر الزمــنWilks’ Lambda=.13,.
 .F (2, 82)=273.35, p < .0005, Multivariate partial eta squared=0.87هــذه القميــة
تظهــر عالقــة قويــة بــن متوســطات االختبــارات الثالثــة ،حيــث تشــر قميــة ( )0.87إىل تأثــر
الربنــاجم القــوي عــى تطــور املفاهــم الرياضيــة لــدى األطفــال عــر الزمــن .وبذلــك يــم
رفــض الفــرض الصفــري ،حيــث أثبــت التحليــل اإلحصــايئ وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة
لتطبيــق الربنــاجم عــى متوســطات درجــات األطفــال يف اختبــار  TEMA-2خــال الفــرات
الثــاث .مكــا يــوحض شــل ( )1هــذا التطــور.
جدول ( )2البيانات الوصفية لدرجات األطفال في اختبار  TEMA-2في الفترات الثالث
وقت االختبار

عدد األطفال N
84

االختبار القبلي بداية الفصل الدراسي األول

84

االختبار األوسط نهاية الفصل الدراسي األول

84

االختبار البعدي نهاية الفصل الدراسي الثاني
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المتوسط M
10.67

18.01

26.52

االنحراف المعياري SD
6.01

7.51

8.53

مجلة الطفولة العربية

العدد الواحد والسبعون

فاعلية تطبيق برنامج "الرياضيات الكبرى لألطفال الصغار"

شكل ( )1الفروق في متوسطات درجات األطفال في اختبار (  )TEMA-2في الفترات الثالث

وللتأكــد مــن فاعليــة الربنــاجم ،قامــت الباحثــة بتطبيــق معادلــة بليــك  Blakeحلســاب
نســبة الكســب املعــدل ( ،)Modified Gain Ratioوذلــك ملقارنــة متوســطات االختبــار القبــي
املطبــق بدايــة العــام الــدرايس قبــل تنفيــذ الربنــاجم ،واالختبــار البعــدي املطبــق هنايــة العــام
الــدرايس بعــد االنهتــاء مــن تطبيــق الربنــاجم اكمـاً ،وقــد مت اعمتــاد الدرجــة  31كدرجة قصوى
لالختبــار املــامئ لألطفــال مبرحلــة مــا قبــل املدرســة ،حيــث تبــدأ بنــود الســنة الســابعة مــن
العمــر مــن بنــد  .32ويــوحض اجلــدول رمق ( )3املتوســطات ونســبة الكســب املعــدل ،الــي تبــن
فاعليــة الربنــاجم يف تمنيــة املفاهــم الرياضيــة لــدى األطفــال ،حيــث بلغــت نســبة الفاعليــة
 0.78ويه أقــرب للواحــد الصحيــح ،مكــا تتضــح فاعليــة الربنــاجم كذلــك مــن خــال قميــة
الكســب املعــدل لألطفــال يف التطبيــق البعــدي ،حيــث بلغــت  1.29وتلــك القميــة أكــر مــن 1.2
ويه مضــن املــدى الــذي حــدده بليــك لفاعليــة الــراجم:
جدول ( )3فاعلية البرنامج يف تنمية املفاهيم الرياضية لدى أطفال العينة
بحساب نسبة الكسب املعدل لبليك
متوسط درجات األطفال في االختبار القبلي
بداية الفصل الدراسي األول
10.67

متوسط درجات األطفال في االختبار البعدي
نهاية الفصل الدراسي الثاني
26.52

الفاعلية

نسبة الكسب
المعدل

0.78

1.29

وملقارنــة الفــروق يف متوســطات درجــات اختبــار ( )TEMA-2بــن الذكــور واإلنــاث مت
تطبيــق اختبــار التــايئ لعينتــن مســتقلتني ( )Independent - sample T-testومل يظهــر حتليــل
االختبــار التــايئ أي فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن الذكــور واإلنــاث يف أي مــن متوســطات
درجــات االختبــارات الثالثــة ،القبــي واألوســط والبعــدي ،وبذلــك يــم قبــول الفــرض الصفــري،
والــذي ينــص عــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات األطفــال
الذكــور واإلنــاث يف اختبــار  TEMA-2يف االختبــارات الثالثــة ،عنــد مســتوى داللــة .0.05
ويــوحض اجلــدول رمق ( (4متوســطات درجــات األطفــال مــن اجلنســن واالحنــراف املعيــاري
وقميــة «ت» .مكــا يــوحض شــل ( )2الفــروق يف متوســطات درجــات األطفــال بــن اجلنســن.
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جدول ( )4االختبار التائي لعينتني مستقلتني إليجاد الفروق يف متوسطات درجات األطفال
يف اختبار ( )TEMA-2بني الذكور واإلناث

االختبار
القبلي

الجنس

العدد N

المتوسط M

ذكور

37

10.84

إناث
األوسط

ذكور

37

ذكور

36

إناث
البعدي

47

إناث

47

47

االنحراف
المعياري
SD
5.86

7.34

10.91

6.86

18.24

8.58

17.98

8.33

27.17

8.85

26.26

t

df

p

-.052

82

.959

-.054
.153

.157

.477

.481

81.97
82

81.97
81

77.56

.957

.879

.876

.635

.632

شكل ( )2الفروق في متوسطات درجات األطفال في اختبار (  )TEMA-2بين الذكور واإلناث

وملعرفــة مــا إذا اكن هنــاك فــروق بــني املدرســتني «أ» و«ب» يف متوســطات درجــات
اختبــار ) ،(TEMA-2مت تطبيــق اختبــار التــايئ لعينتــني مســتقلتني )Independent-sample
 ،(T-testومل يظهــر حتليــل االختبــار التــايئ أي فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني املدرســتني يف
أي مــن متوســطات درجــات االختبــارات الثالثــة ،القبــيل واألوســط والبعــدي ،وبذلــك يــم قبــول
الفــرض الصفــري ،والــذي ينــص عــىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســطات
درجــات األطفــال يف املدرســتني يف اختبــار  TEMA-2يف االختبــارات الثالثــة ،عنــد مســتوى
داللــة  .0.05ويــوحض اجلــدول رمق ) ( 5متوســطات درجــات األطفــال مــن اجلنســني ،واالحنــراف
املعيــاري وقميــة «ت» .مكــا يــوحض شــل ) (3الفــروق يف متوســطات درجــات األطفــال بــني
املدرســتني.
جدول ( )5االختبار التائي لعينتني مستقلتني إليجاد الفروق يف متوسطات درجات األطفال
يف اختبار ( )TEMA-2بني املدرستني «أ» و «ب»
االختبار
القبلي

المدرسة

العدد N

المتوسط M

مدرسة “أ”

37

10.86

مدرسة “ب”

47

االنحراف
المعياري
SD
8.79

3.42

10.90

48

t

df

p

-.029

82

.977

-.029

54.934

.977
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األوسط

مدرسة “أ”

البعدي

مدرسة “أ”

مدرسة “ب”
مدرسة “ب”

37

17.51

9.86

-.698

82

36

26.77

9.76

.128

81

47

47

4.92

18.71

7.23

26.53

-.708
.129

62.306
77.211

.487

.481

.899

.898

شكل ( )3الفروق في متوسطات درجات األطفال في اختبار ( )TEMA-2
بين المدرستين «أ» و «ب»

 .5مناقشة نتائج الدراسة:
هدفــت الدراســة احلاليــة إىل قيــاس فاعليــة تطبيــق برنــاجم «الرياضيــات الكــرى لألطفال
الصغــار» ( )BMLKيف تمنيــة املفاهــم الرياضيــة لــدى األطفــال يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة.
وقــد أظهــرت النتــاجئ وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات االختبــارات
الثالثــة أثنــاء تطبيــق الربنــاجم ،لصــاحل االختبــار األوســط مث البعــدي ،حيــث أظهــر التحليــل
اإلحصــايئ تأثــر الربنــاجم القــوي عــى تطــور املفاهــم الرياضيــة لــدى األطفــال عــر الزمــن،
مكــا ظهــرت فاعليــة الربنــاجم يف تمنيــة املفاهــم الرياضيــة لــدى أطفــال العينــة .ومل يظهــر
حتليــل البيانــات أي فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن األطفــال الذكــور واإلنــاث ،أو بــن األطفــال
يف املدرســتني اللتــن طبــق هبــا الربنــاجم يف أي مــن متوســطات درجــات االختبــارات الثالثــة،
القبــي واألوســط والبعــدي.
وبذلــك فــإن هــذه الدراســة تؤيــد مــا توصلــت إليــه الدراســات الســابقة املذكــورة آنفــا
مــن فاعليــة الــراجم املتخصصــة يف تمنيــة املفاهــم الرياضيــة ،خاصــة إذا اكنــت مالمئــة
لملرحلــة وتــرايع احتياجــات واهمتامــات األطفــال (Brendefur, Strother, Thiede, Lane, C.
Prokop, 2013; Griffin, 2004; Sophian, 2004; Starkey, Klein & Wakeley,-& Surges
 ،)2004وتؤكــد أيضــا فاعليــة برنــاجم الرياضيــات الكــرى لألطفــال الصغــار  BMLKموضــوع
الدراســة احلاليــة مكــا أكدتــه الدراســات الــي اهمتــت بتطبيقــه ســابقًا (Çelik & Kandir,
2013; DeLoach, 2012; Greenes, Ginsburg & Balfanz, 2004; Opel, Zaman, Khanom,
.)& Aboud, 2012; Presser, Clements, Ginsburg, Ertle., 2015
وفميــا يتعلــق بنتيجــة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة بــن الذكــور واإلنــاث مــن األطفــال،
فقــد أشــار عــدد مــن الدراســات الســابقة إىل وجــود فــروق بيهنــم لصــاحل اإلنــاث (Demie
 ،)2001; Gorard, Rees, & Salisbury 2001وقــد وحضــت دراســة  )Strand (1999تفــوق
اإلنــاث عــى الذكــور يف األداء ،يف حــن أثبــت الذكــور تقدمــا أرسع يف تعــم املفاهــم .مكــا
توصلــت دراســات أخــرى أن األطفــال مــن اجلنســن يســتخدمون إســراتيجيات خمتلفــة يف
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العمليــات عــى األعــداد ويف حــل املشــكالت ،ولكهنــم ال خيتلفــون يف مســتوى األداء ،وحيققــون
نفــس النتــاجئ ونفــس مســتوى اإلجنــاز (.)Carr & Jessup, 1997; Carr & Davis, 2001
وبذلــك يتضــح أن مســألة وجــود أو عــدم وجــود فــروق بــن اجلنســن يف املفاهــم الرياضيــة
مل حيســم بعــد يف األحبــاث الســابقة ،ومــازال اجلــدل قامئــا حوهلــا ،ورمبــا تتدخــل بعــض
العوامــل األخــرى حكجــم العينــة ونوعيــة األنشــطة وغريهــا .أمــا نتيجــة عــدم وجــود فــروق
يف أداء األطفــال بــن املدرســتني اللتــن طبــق هبــا الربنــاجم ،فتلــك تعــد نقطــة إجيابيــة كــون
الربنــاجم قــادرًا عــى حتقيــق نتــاجئ جيــدة عــى الــرمغ مــن اختــاف البيــات واملعملــات.
 .6الخالصة:
بشــل عــام ،فــإن نتــاجئ هــذه الدراســة تؤكــد فاعليــة التدخــل بالــراجم املالمئــة لتمنيــة
املفاهــم الرياضيــة لــدى األطفــال يف هــذه املرحلــة املبكــرة ،وتؤيــد مــا توصلــت إليــه الدراســات
الســابقة العديــدة الــي مت اســتعراضها آنفــا مــن قــدرة األطفــال عــى التعــم إذا مــا متــت إتاحــة
الفــرص هلــم مبامرســة أنشــطة مالمئــة منائيــا ،ســواء اكن الربنــاجم املطبــق هبــذه الدراســة أو
غــره .ولكــن يظــل ذلــك جهــدًا فرديــا كغــره مــن اجلهــود الســابقة ،مــع أننــا حباجــة إىل تضافــر
اجلهــود لتحقيــق قفــزات للحــاق بركــب المتــز يف العنايــة بتمنيــة وتطويــر املفاهــم الرياضيــة
لــدى األطفــال يف مراحــل مبكــرة ،وجعلهــا األســاس لملراحــل التعلمييــة الالحقــة ،ولتمنيــة
مهــارات ومعليــات التفكــر .ومــع ذلــك فهــذا اجلهــد هــو خطــوة عــى الطريــق ،ألن الباحثــن
واملتخصصــن العــرب يف هــذا املجــال أمــام خياريــن ال ثالــث هلــا ،فإمــا أن يســتفيدوا مــن
خــرات مــن ســبقومه بأخــذ براجمهــم وتكييفهــا للبيئــة العربيــة مــن خــال البحــث العلمي
الرصــن الــذي يأخــذ باملــزات ،ويكيــف غــر املناســب للبيئــة والثقافــة ،أو أن يبــدؤوا مبشــاريع
بنــاء بــراجم تــامئ البيئــة والثقافــة ،وتمتــاىش مــع النظريــات الرتبويــة وخمرجــات الدراســات
الســابقة .وال خيــي عــى ذي لــب مــا هلــذا النــوع مــن املشــاريع مــن حاجــة إىل تعــاون وتضافــر
اجلهــود ،ودمع كبــر مــن قبــل لك األطــراف املعنيــة لتحقيــق النتــاجئ املنشــودة .ويظــل أبناؤنــا
أمانــة يف أعناقنــا ،ويقــع عــى عاتقنــا مجيعــا حنــن الرتبويــن مســؤولية رعايهتــم وتمنيــة
واســتغالل طاقاهتــم وإماكناهتــم إىل أقــى حدودهــا ،فهــم أمــل املســتقبل وروافــد الغــد.
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. امجلعيــة الكويتيــة لتقــدم الطفولــة العربيــة: الكويــت،33-67 ،63 ،جملــة الطفولــة العربيــة
 وامجلعيــة الوطنيــة لتعلــم األطفــال الصغــار، رشكــة تطويــر للخدمــات التعلمييــة،وزارة التعلــم
. ســنوات6-3  معايــر التعــم املبكــر المنائيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية أطفــال معــر.)2015(
.اململكــة العربيــة الســعودية
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:الملخص
هدفت الدراسة إىل التحقق من فعالية استخدام األلعاب اإللكرتونية يف تمنية الذاكرة العاملة لدى
) طالبة13(  مقمسني ملجموعتني،) طالبة من مرحلة املتوسطة27(  مشلت عينة الدراسة.املتفوقني عقليًا
 تكونت أدوات. وقد مت استخدام املهنج شبه التجرييب.) طالبة مجموعة ضابطة14(مجموعة جتريبية و
 واختباري األرقام واألشاكل اهلندسية للذاكرة،الدراسة من اختبار مصفوفات رافن للكشف عن الفائقني
 وبعد املعاجلة اإلحصائية باستخدام (األوساط احلسابية واالحنرافات،العاملة كتطبيق قبيل وبعدي
 جاءت النتاجئ لتبني فروق دالة إحصائية لصاحل،) واختبار التباين األحادي للعينات املرتابطة،املعيارية
 واكنت الفروق واحضة يف اختبار سعة الذاكرة العاملة (األشاكل اهلندسية) ومل،املجموعة التجريبية
 مما يشري ألثر استخدام األلعاب.)يكن هناك فروق يف نتاجئ اختبار رسعة الذاكرة العاملة (حفظ األرقام
.اإللكرتونية يف تمنية الذاكرة العاملة لدى املتفوقات عقليًا يف الصف السابع بدولة الكويت

The Effect of a Training Program for the Development of Working
Memory Using Electronic Games Among Female Gifted students
Sara S. Al-Mousawi
Minstry of Education
State of Kuwait

Huda Al-Hindal
Emad Al-Zeghoul
Arabian Gulf University
Kingdome of Bahrain

Abstract

The present study aimed to verify the effectiveness of the use of electronic games on the
working memory development in gifted students. The sample included (27) students from
the intermediate stage, divided into two groups (13) students as an experimental group, (14)
students as a control group. The semi-empirical method was used. The study's consisted
of tools Raven (IQ Test) for the detection of the study sample of gifted children: and used
two tests to test the working memory for pre and post test. (Mean, standard deviations,
and test the variance of the samples correlated) were used. The results showed statistically
significant differences in favor of the experimental group, and were clear differences in the
test of working memory capacity (Geometric Shapes). There were no significant differences
in working memory speed test results (Remember numbers), which indicates the impact of
the use of electronic games on memory development of the mentally gifted students in the
seventh grade in Kuwait.
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مقدمة:
يــؤدي اللعــب دورًا كبــرًا يف منــو النشــاط العقــي املعــريف ،ويف منــو الوظائــف العقليــة
العليــا اكإلدراك والتفكــر والذاكــرة والــكالم لــدى الطفــل ،فهــو يســاعد الطفــل عــى أن يــدرك
العــامل الــذي يعيــش فيــه ،وأن يتحــم فيــه ،مفــن خــال اللعــب يتعــرف الطفــل عــى األمســاء
واألشــال واأللــوان واألجحــام ،وميــز األشــياء احمليطــة بــه ،ويتعــرف عــى خصائصهــا ،ومــا
جيمــع بيهنــا مــن عالقــات ،وبذلــك تمنــو لديــه قــدرة المتيــز بــن موضوعــات وأشــياء العــامل
احمليــط بــه ،مكــا يعــزز اللعــب منــو الذاكــرة ومهــارات التفكــر وحــل املشــكالت ،والســما تلــك
األلعــاب الــي تعمتــد عــى املالحظــة واملتابعــة واالكتشــاف (العامــري2007،؛ .)Cohen, 1993
يؤكــد اكي ( (Kay, 2000أن للعــب عالقــة وطيــدة بالتفكــر كأســلوب حيــاة ومصــدر رئييس
للتعــم ،وعنــد تنــاول هــذه العالقــة يــرز اجلانــب اآلخــر للعــب ،واملمتثــل يف عالقــة األلعــاب
اإللكرتونيــة بــل مــن التفكــر حبلــول املشــكالت ،وتكويــن العالقــات االجمتاعيــة ،ودوره يف
مــدى اتســاع حلقــة املعرفــة االجمتاعيــة أو درجــة االنطــواء االجمتــايع ،وتضييــق العالقــات
االجمتاعيــة واالنغــاس يف األلعــاب لســاعات طويلــة( ،ورد يف :دويــدي.)2004 ،
تنمي األلعــاب القــدرات الذهنيــة والمنــو املعــريف لــدى األفــراد خــال املراحــل المنائيــة
املتعــددة الــي تمتــز لك مهنــا خبصائــص معينــة ،ولك مرحلــة تســتوعب املرحلــة الــي
تســبقها ،وهتــيء لملرحلــة الــي تلهيــا ،عملــا أن لك فــرد ينتقــل مــن مرحلــة إىل أخــرى حســب
قدراتــه اخلاصــة ،واأللعــاب الــي تنمي هــذا اجلانــب يه تلــك الــي تســاعد عــى التجميــع
والرتكيــب والبنــاء والتصنيــف والتذكــر واالنتبــاه ،مفــن املالحــظ أن اللعــب بالورقــة والقــم
يعلنــا شــي ً
َ
ائ
يســاعدنا عــى تدريــب مهــارات الــرمس والتشــكيل ،بيمنــا حتريــك قطــع الرتكيــب
حــول املياكنيــا ،واللعــب باألغــراض املتنوعــة تعــم الطفــل ابتــداع طــرق جديــدة يف التــرف
(حطيــط.)2006 ،
هنــاك عالقــة وطيــدة مــا بــن اللعــب والمنــو املعــريف تظهــر ملــن يراقــب األطفــال ،فلكــا
ازدادت قدراهتــم املعرفيــة تغــر نــوع اللعــب لدهيــم ،ولكــا تعقــد لعهبــم ّ
دل ذلــك عــى منــو
معــريف أرىق ،وتظهــر هــذه العالقــة واحضــة يف رشح النظريــات املهمتــة باللعــب والمنــو
املعــريف (الزغــول والزغــول.) 2009 ،
هشــد العــامل تطــور تكنولــويج رسيــع ،وبــرزت أشــال عديــدة من األلعــاب مل تكــن معروفة
مــن قبــل عــى شاشــة التلفــاز (ألعــاب الفيديــو) ،أو عــى شاشــة احلاســوب (ألعــاب احلاســوب)،
وبســبب اإلبداعــات التكنولوجيــة املتعــددة ،أصبحــت األلعــاب اإللكرتونيــة متوافــرة يف احلياة
اليوميــة (الحشروري.)2008 ،
ونتيجــة للتغــر الرسيــع الــذي هشــده العــامل هشــد مفهــوم اللعــب عنــد األطفــال تغــرًا
ملحوظــا ،بعــد أن اكن اللعــب مرتبطــا باحلركــة واأللعــاب امجلاعيــة يف منطقــة مكشــوفة غالبــا
مــا تكــون حديقــة املــزل ،أصبــح اهمتــام الصغــار يتجــه إىل األلعــاب اإللكرتونيــة وألعــاب
الفيديــو الــي بــدأت جتذهبــم مــن كال اجلنســن (الشــافيع.)2005 ،
وعــى الــرمغ مــن تركــز العملــاء عــى اآلثــار الســلبية لأللعــاب اإللكرتونيــة املمتثلــة يف
العنــف والعزلــة االجمتاعيــة واإلدمــان ومضيعــة الوقــت ،حيــث قــد تكــون هــذه األلعــاب غــر
مناســبة لعمــر الطفــل ،وقــد تلحــق الــرر احلــي واملعنــوي بالطفــل ،إال أن هنــاك باحثــن
ركــزوا جهــودمه يف البحــث عــن اآلثــار اإلجيابيــة لتلــك األلعــاب عــى العمليــات املعرفيــة
والتفكــر املنطــي ،واالبتــاري ،والذاكــرة واخليــال (الحشــروري.)2008 ،
فاأللعــاب اإللكرتونيــة مل تعــد فقــط للتســلية أو لألطفــال فقــط ،حيــث مت اســتخدمها يف
الفصــول الدراســية كأدوات تعلمييــة ،مكــا اســتخدمت يف املستشــفيات للعــاج الرسيــري
وإعــادة التأهيــل ،مكــا مت اســتخدامها يف اجليــش للتدريــب عــى مهــارات خمتلفــة ،واهلــدف
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مــن اســتخدامها هــو تغيــر ســلوك الالعــب بالتدريــب مثــل تدريــب جتريــي لتحســن الدقــة يف
حتديــد اهلــدف أو التدريــب عــى التحــم يف ردة الفعــل.
أظهــرت بعــض الدراســات الســابقة ()Feng, et al., 2007; Green & Bavelier, 2003
أن ألعــاب  FPSاإللكرتونيــة ميكــن أن تنتــج تغــرات مفيــدة يف اإلدراك واالنتبــاه واإلدراك
املــاين ،لذلــك علينــا التوجــه حنــو تطويــر األلعــاب اإللكرتونيــة الــي هتــدف إىل حتســن
الوظائــف املعرفيــة ،ورد يف. (Feng & Spence, 2008( :
تشــل الذاكــرة أساســا ألنشــطة اإلنســان واحليــاة اليوميــة ،فنحــن نســتخدم ذاكرتنــا
عندمــا نتلــى أي معلومــات مثــل أمســاء األصدقــاء ،وأرقــام اهلاتــف والعنــوان واحملــارضات
اهلامــة ،وقــوامئ التســوق ،وكذلــك املعلومــات املســتفادة مــن البيئــة احمليطــة بنــا ،ســواء اكنــت
عامــة أو أاكدمييــة ،مكــا أن التعــم هــو مصــدر املعرفــة ويعمتــد عــى الذاكــرة ،حيــث إهنــا
معليــة عقليــة أساســية ،والذاكــرة مهمــة لإلنســان مــن والدتــه وحــى املــات.
وقــد أشــار الكثــر مــن العملــاء يف جمــال عــم النفــس املعــريف إىل أن هنــاك ثالثــة أنــواع
مــن الذاكــرة :الذاكــرة قصــرة املــدى ،والذاكــرة العاملــة ،والذاكــرة طويلــة املــدى ،وتــم معليــة
التذكــر خــال مراحــل ،ويه :االكتســاب والرتمــز ،مث التخزيــن ،وأخــرًا االســرجاع (Hindal,
.)2014
وتوجــد عالقــة قويــة بــن الذاكــرة العاملــة والــذاكء العــام ،مكــا أن هنــاك عالقــة قويــة بــن
ســعة الذاكــرة العاملــة ودرجــة الــذاكء ،حيــث إن ســعة الذاكــرة العاملــة مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا
بالــذاكء العــام للفــرد ،لذلــك نســتطيع أن نقــول إن ســعة الذاكــرة العاملــة والــذاكء مرتبطــان
ببعضهــا البعــض ،وباإلمــان زيــادة قــدرات الذاكــرة العاملــة عــن طريــق تقــدمي جلســات
تدريبيــة تــدمع فكــرة تمنيــة الذاكــرة العاملــة ،مفــن خــال ممارســة درجــة عاليــة مــن املهــام
التدريبيــة ميكــن أن يتحســن األداء (.)Feng & Spence, 2008; Hindal, 2014

الدراسات السابقة:

تنقسم الدراسات املتصلة باملوضوع إلى محورين:

احملور األول :دراسات تناولت الذاكرة العاملة وعالقتها مبتغيرات مختلفة:
هدفــت دراســة العــدل ( )2000إىل التعــرف عــى تأثــر لك مــن إســراتيجية التجهــز
واألســلوب املعــريف ،وطريقــة قيــاس الذاكــرة وكذلــك التفاعــات الثنائيــة والتفاعــل الثــايث
بيهنــم درجــات طــاب املرحلــة الثانويــة يف لك مــن االســتدعاء والتعــرف مــن الذاكــرة يف إطــار
وظيفــي التخزيــن والتجهــز.
مت تطبيــق اختبــار ذاكء عــى مجموعــة كبــرة مــن طــاب الصــف األول الثانــوي مبحافظــة
اإلمساعيليــة ،وبعــد التصحيــح واســتخدام املعايــر مت اســتبعاد احلــاالت املتطرفــة ،مث مت
تطبيــق اختبــار األشــال املتضمنــة وبعدهــا مت توزيــع الطــاب إىل مجموعتــن ،إحدامهــا
معمتــدة عــى املجــال اإلدرايك ،والثانيــة مســتقلة عنــه ،وأخــرًا طبــق اختبــار الذاكــرة العاملــة.
واتضحــت النتــاجئ إجيابيــة لــل مــن تأثــر إســراتيجيات جتهــز املعلومــات وطريقــة
عرضهــا عــى الطــاب.
وقــد هدفــت دراســة ســلميان ( )2009إىل استكشــاف مــدى أمهيــة األداء يف عــدد مــن
مهــام الذاكــرة العاملــة يف التنبــؤ بالتحصيــل الــدرايس ،واستكشــاف الفــروق بــن اجلنســن
يف األداء يف مهــام الذاكــرة العاملــة ،وكذلــك استكشــاف العالقــة بــن األداء يف مهــام الذاكــرة
العاملــة والعمــر والتحصيــل الــدرايس.
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واســتخدم الباحــث تطبيــق بطاريــة تتضمــن ســت مهــام لقيــاس األداء يف الذاكــرة العاملــة
مقارنــة مبتوســط حتصيــل التالميــذ يف ثــاث مــواد دراســية خــال فصــل درايس اكمــل ،عــى
عينــة قوامهــا  286تمليــذ وتمليــذة.
أوحضــت النتــاجئ أن األداء يف مهــام الذاكــرة العاملــة يــزداد بوصفــه دالــة للعمــر ،وأن أداء
اإلنــاث أفضــل مــن الذكــور ،مكــا كشــفت النتــاجئ عــن أن هنــاك ارتباطــا إجيابيــا بــن أداء مهــام
الذاكــرة العاملــة والتحصيــل الدرايس.
قــام عامــر ( )2009بدراســة هدفــت إىل الكشــف عــن العالقــة بــن أداء مهــام الذاكــرة العاملــة
ومســتويات ال َفهــم القــرايئ لــدى تالميــذ الصــف الثــاين اإلعــدادي ،والكشــف عــن الفــروق
يف أداء مهــام الذاكــرة العاملــة باختــاف إســراتيجية التدريــب عــى ال َفهــم القــرايئ ،وكذلــك
الكشــف عــن الفــروق يف أداء مهــام الذاكــرة العاملــة باختــاف طريقــة عــرض اإلســراتيجية،
والكشــف عــن تأثــر التفاعــل بــن طريقــة عــرض اإلســراتيجية واإلســراتيجية املســتخدمة
عــى أداء مهــام الذاكــرة العاملــة.
وتضمنــت عينــة البحــث مجموعــة مــن تالميــذ الصــف الثــاين اإلعــدادي وعــددمه ()45
مــن الذكــور مبدينــة كفــر الشــيخ ،وتــراوح أمعــارمه مــا بــن ( )14-13ســنة ،ومت تقســمهم
إىل مجموعتــن املجموعــة االســتطالعية واملجموعــة التجريبيــة.
اســتخدم الباحــث املهنــج الوصــي التحليــي ،واملهنــج التجريــي يف فــرة مل تتجــاوز
الهشريــن املتتاليــن ،ومت االســتعانة بالعديــد مــن أدوات البحــث املرتبطــة باملوضــوع ،وأســفرت
نتــاجئ البحــث عــن وجــود عالقــة بــن أداء مهــام الذاكــرة العاملــة ومســتويات ال َفهــم القــرايئ،
واختــاف أداء مهــام الذاكــرة العاملــة باختــاف إســراتيجية التدريــب عــى ال َفهــم القــرايئ،
وكذلــك اختــاف أداء مهــام الذاكــرة العاملــة باختــاف طريقــة عــرض اإلســراتيجية ،وأنــه ال
يوجــد تفاعــل بــن طريقــة عــرض اإلســراتيجية واإلســراتيجية املســتخدمة عــى أداء مهــام
الذاكــرة العاملــة.
قــدم لك مــن دمحم ،الشــايب ،وصبــاح ( )2009دراســة هدفــت إىل التعــرف عــى أثــر التفاعل
بــن الــذاكء والتحصيــل يف الرياضيــات عــى رسعــة ودقــة األداء يف مهــام مكونــات الذاكــرة
العاملــة لــدى تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة.
اكنــت عينــة البحــث تتكــون مــن  44تمليــذًا وتمليــذة مــن الصــف الرابــع االبتــدايئ ،طبقــت
علهيــم مجموعــة مــن األدوات مثــل :اختبــار حتصيــي يف الرياضيــات ،واختبــار الــذاكء
املصــور ،ومهــام حاســوبية لقيــاس مكونــات الذاكــرة العاملــة.
وأســفرت النتــاجئ عــن وجــود تفاعــل دال إحصائيــا بــن مســتوى التحصيــل والــذاكء يف
درجــة تأثريمهــا املشــرك يف دقــة األداء عــى مهمــة اللوحــة البرصيــة املاكنيــة ،مكــا اتضــح
وجــود تفاعــل دال إحصائيــا بــن مســتوى التحصيــل والــذاكء يف درجــة تأثريمهــا املشــرك
عــى رسعــة األداء عــى مهمــة الضبــط التنفيــذي املركــزي ،واكن لملجموعــة (ج) األثــر األكــر
عــى التفاعــل.
قــدم احلســاين ( )2011دراســة هدفــت إىل قيــاس أثــر برنــاجم تدريــي ملهــارات الذاكــرة
العاملــة يف مســتوى االســتيعاب القــرايئ لــدى طلبــة مــن ذوي مشــكالت القــراءة ،مت اختيــار
 60طالبــا مث مت تقســمهم إىل مجموعتــن إحدامهــا جتريبيــة واألخــرى ضابطــة مــن الصفــن
الثالــث والســادس االبتــدايئ يف حمافظــة جــدة.
ولقــد مت اختيــار العينــة بعــد تطبيــق مقيــاس االســتيعاب القــرايئ الختيــار الطلبــة الذيــن
ـدن يف مســتوى االســتيعاب ،واعتــر اختبــارًا قبليــا ،وللتأكــد مــن وجــود قصــور يف
لدهيــم تـ ٍ
مهــارات الذاكــرة العاملــة طبــق علهيــم مقيــاس الذاكــرة العاملــة ،مث بعــد ذلــك مت تدريــب الطلبــة
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مــن خــال برنــاجم تدريــي ملهــارات الذاكــرة العاملــة ،ومــن مث طبــق مقيــاس االســتيعاب
القــرايئ اكختبــار بعــدي.
وجــاءت النتــاجئ بوجــود فــروق بــن العينتــن عــى األبعــاد املختلفــة لالختبــار البعــدي
لصــاحل العينــة التجريبيــة مــن الصــف الثالــث ،مكــا تبينــت الفــروق بــن العينتــن عــى
االختبــار البعــدي يف ُبعــد قــراءة النــص وتسلســل ُ
اجلــل لصــاحل طلبــة الصــف الثالــث أيضــا،
كذلــك اتضــح وجــود الفــروق يف االختبــار البعــدي عــى درجــات االختبــار اللكــي لصــاحل
العينــة التجريبيــة يف كال الصفــن.
قــدم األنصــاري وســلميان ( )2012دراســة هدفــت إىل استكشــاف البنيــة العامليــة للمنــوذج
الثــايث ملكونــات الذاكــرة العاملــة ،مكــا هدفــت إىل استكشــاف التغــرات الــي تطــرأ عــى
البنيــة العامليــة الثالثيــة العوامــل للذاكــرة العاملــة عــر ســنوات الطفولــة مــن معــر  4إىل 12
ســنة.
وأجريــت هــذه الدراســة عــى عينــة كبــرة مــن األطفــال الكويتيــن بلــغ عــددمه  891طفـ ً
ا
وطفلــة ميثلــون حمافظــات الكويــت الســت ،مــن خــال اســتخدام بطاريــة مهــام الذاكــرة العاملــة
بعــد تقنيهنــا عــى البيئــة الكويتيــة ،عــن طريــق انهتــاج املهنــج الوصــي للبحــث.
وأشــارت النتــاجئ إىل أن المنــوذج ثــايث املكونــات الــذي يتضمــن وحــدة معاجلــة مركزيــة
ووحــدة معاجلــة وختزيــن لفظيــة ووحــدة معاجلــة وختزيــن برصيــة لــه وجــود إحصــايئ
حقيــي لــدى األطفــال مــن أمعــار مبكــرة ( 4إىل  12ســنة) وحــى قبــل املراهقــة.

احملور الثاني :دراسات تناولت الذاكرة العاملة والتدريب واأللعاب اإللكترونية:
قــام دويــدي ( )2004بدراســة هدفــت إىل اســتقصاء أثــر اســتخدام ألعــاب احلاســب اآليل
وبراجمــه التعلمييــة يف التحصيــل ومنــو التفكــر اإلبــدايع لــدى تالميــذ الصــف األول
االبتــدايئ يف مقــرر القــراءة والكتابــة باملدينــة املنــورة.
وقــد اســتخدم الباحــث املهنــج التجريــي لدراســة هــذا األثــر ،ومتثلــت عينــة البحــث
العشــوائية يف  59تمليــذًا مت توزيعهــم إىل ثــاث مجموعــات ،ومت اســتخدام ألعــاب احلاســب
اآليل التعلمييــة مــع املجموعــة التجريبيــة األوىل ،واســتخدم برنــاجم حاســب آيل تعليمي
إضافــة أللعــاب احلاســب اآليل لملجموعــة التجريبيــة الثانيــة ،بيمنــا درســت املجموعــة الثالثــة
بالطريقــة املعتــادة مكجموعــة ضابطــة.
ولقيــاس أثــر اســتخدام ألعــاب احلاســب اآليل وبراجمــه التعلمييــة يف التحصيــل مت
اســتخدام أدوات متثلــت يف اختبــار حتصيــي ملقــرر القــراءة والكتابــة واألناشــيد ،مــع اختبــار
تورانــس للتفكــر االبتــاري (األشــال ب) لتحديــد أثــر اســتخدام ألعــاب احلاســب اآليل
وبراجمــه التعلمييــة.
وأســفرت النتــاجئ عــن ظهــور فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ( )0.05يف منــو
لك قــدرة مــن قــدرات التفكــر اإلبــدايع عــى حــدة (الطالقــة ،واملرونــة ،واألصالــة ،والتفاصيــل)،
وكذلــك يف تمنيــة قــدرة التفكــر اإلبــدايع كلك لصــاحل املجموعــة التجريبيــة األوىل ،والــي
اســتخدمت ألعــاب احلاســب اآليل التعلمييــة.
قــام لك مــن بولــن ولكينغــرغ وثوريــل وليندقفســت ونوتــي (Bohlin, Klingberg,
 )Thorell, Lindqvist, & Nutley, 2008بإجــراء دراســة هدفــت إىل حتســن أداء الذاكــرة
العاملــة مــن خــال التدريــب ،عــى عينــة مــن أطفــال قبــل ســن املدرســة الذيــن تلقــوا تدريــب
حموســب ملــدة  5أســابيع ،وأظهــرت النتيجــة أن العمــل عــى تدريــب الذاكــرة ميكــن أن يكــون
لــه آثــار كبــرة وإجيابيــة.
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مكــا قــام لك مــن الحشــروري وعــودة ( )2011بدراســة هدفــت إىل اســتقصاء أثــر ممارســة
األلعــاب اإللكرتونيــة عــى معليــات التذكــر وحــل املشــكالت ،واختــاذ القــرار لــدى أطفــال مرحلــة
الطفولــة املتوســطة يف األردن.
فقــد طبقــت الدراســة عــى طلبــة الصــف اخلامــس االبتــدايئ ذكــورًا وإناثــا ،حيــث بلــغ
عــدد أفــراد الدراســة ( )75طالبــا وطالبــة ،قمســوا إىل مجموعــة جتريبيــة ،مث قمســت إىل
مجموعتــن فرعيتــن :مجموعــة تلعــب ألعابــا موجهــة ،ومجموعــة تلعــب ألعابــا غــر موجهــة،
مكــا اكن هنــاك مجموعــة ضابطــة.
مت إعــداد بطاريــي ألعــاب إلكرتونيــة ،البطاريــة األوىل تضمنــت ألعابــا موجهــة والبطارية
الثانيــة اشــملت عــى ألعــاب غــر موجهــة ،ومارســت املجموعــة التجريبيــة هــذه األلعاب.
وقــد أظهــرت نتــاجئ الدراســة أن لأللعــاب اإللكرتونيــة أثــرًا عــى معليــات التذكــر وحــل
املشــكالت ،واختــاذ القــرار لــدى أفــراد املجموعــة غــر املوجهــة مقارنــة باملجموعتــن املوجهــة
والضابطــة ،مكــا أظهــرت أن لأللعــاب اإللكرتونيــة أثــرًا عــى معليــة اختــاذ القــرار لــدى العينــة
مــن الذكــور يف املجموعــة غــر املوجهــة.
وهدفــت دراســة الفــار ( )2012إىل التحقــق مــن فاعليــة التدريــب عــى مهــام الذاكــرة
العاملــة املربجمــة حاســوبيًا ،عــى حتســن أو رفــع كفــاءة مكونــات الذاكــرة العاملــة ،لــدى
عينــة قوامهــا ( )40طفـ ً
ا وطفلــة ،يف معــر الثامنــة ،ومت تقســمهم عشــوائيًا إىل مجموعتــن:
إحدامهــا جتريبيــة ،واألخــرى ضابطــة.
وأشــارت النتــاجئ إىل أن التدريــب احلاســويب للذاكــرة العاملــة يرفــع كفــاءة املكونــات
األربعــة للذاكــرة العاملــة ،وأن األداء يظــل بالكفــاءة ذاهتــا حــى بعــد مــرور هشــر عــى التدريب،
ولكــن هــذا التحســن يقتــر عــى املكونــن اللفظــي والبــري  -املــاين فقــط.
مكــا قــام اهلدلــق ( )2013بدراســة اكن هدفهــا التعــرف عــى إجيابيــات وســلبيات األلعــاب
اإللكرتونيــة ،ودوافــع ممارســها مــن وجهــة نظــر طــاب التعلــم العــام مبدينــة الريــاض ،عــى
عينــة تألفــت مــن 359طالبــا ،وهلــذا الغــرض مت إعــداد اســتبانة مكونــة مــن  71فقــرة موزعــة
عــى حمــاور الدراســة الثالثــة .هــذا وتوصلــت الدراســة إىل عــدد مــن النتــاجئ أمههــا وجــود
عــدد مــن العوامــل الــي تدفــع طــاب التعلــم العــام ملامرســة األلعــاب اإللكرتونيــة مثــل الســي
للفــوز ،املنافســة ،التحــدي ،حــب االســتطالع ،التخيــل والتصــور وغريهــا مــن عنــارص اجلــذب
والتشــويق واإلثــارة.
مكــا يــرى طــاب التعلــم العــام أن ملامرســة األلعــاب اإللكرتونيــة آثــارًا إجيابيــة ،وأخــرى
ســلبية .مفــن اآلثــار اإلجيابيــة أن األلعــاب اإللكرتونيــة الــي متــارس عــر اإلنرتنــت Online
 gamesأهنــا تهســم يف حتســن بعــض املهــارات االجمتاعيــة واألاكدمييــة لــدى الالعبــن مثــل:
مهــارة البحــث عــن املعلومــات ،مهــارة الطباعــة ،مهــارة الكتابــة ،مهــارة اكتســاب اللغــات
األجنبيــة ،مهــارات التفكــر الناقــد ،ومهــارات حــل املشــكالت.
أمــا فميــا يتعلــق باآلثــار الســلبية املرتتبــة عــى ممارســة األلعــاب اإللكرتونيــة فهــي عديدة
ومت تصنيفهــا إىل ســت فــات :أرضار دينيــة ،أرضار ســلوكية وأمنيــة ،أرضار حصيــة ،أرضار
اجمتاعيــة ،وأرضار أاكدمييــة ،وأرضار عامــة ،وينــدرج حتــت لك فئــة عــدد مــن اآلثــار الســلبية.
ونظــرًا ملــا ترتكــه األلعــاب اإللكرتونيــة مــن أثــر عــى ممارســها ،فــإن هــذا البحــث يســى
لتوضيــح تأثــر ممارســة األلعــاب اإللكرتونيــة عــى الذاكــرة العاملــة ،لــدى املتفوقــن عقليــا
مــن طلبــة الصــف الســابع يف دولــة الكويــت.
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مشكلة الدراسة:
مــع انتشــار األلعــاب اإللكرتونيــة بشــل واســع ،وزيــادة عــدد الســاعات الــي يقضهيــا
األطفــال يف اللعــب هبــا أصبحــت ممارســها ظاهــرة تلفــت االنتبــاه وتســتحق البحــث ،حيــث
إهنــا مــا زالــت حديثــة ،ومل يتصــد هلــا أحــد بالبحــث والدراســة الواســعة حســب عــم الباحثني.
بعــد توجــه الكثــر مــن الطلبــة حنــو اســتخدام التكنولوجيــا ،وتوافــر األلعــاب اإللكرتونيــة
بكــرة بــن أيدهيــم تــرز أمامنــا مشــلة البحــث احلــايل الــي تتطلــب منــا تركــز اجلهــود عــى
دراســة أثــر األلعــاب اإللكرتونيــة يف تمنيــة الذاكــرة العاملــة لــدى املتفوقــن عقليــا مهنــم مــن
أجــل االســتفادة مــن النتــاجئ الــي يــم التوصــل إلهيــا يف الــراجم واإلســراتيجيات الــي
تســتخدم مــع املتفوقــن عقليــا يف الدراســات املســتقبلية.

أسئلة الدراسة:
الســؤال األول :هــل هنــاك فــروق دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى ( )0.05يف مســتوى ســعة الذاكرة
العاملــة املمتثلــة يف اختبــار األشــال اهلندســية بــن املجموعتني التجريبيــة والضابطة؟

الســؤال الثانــي :هــل هنــاك فــروق دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى ( )0.05يف مســتوى رسعــة
الذاكــرة العاملــة املمتثلــة يف اختبــار األرقــام بــن املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة؟

أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إىل:
أ .الوقوف عىل فعالية استخدام األلعاب اإللكرتونية يف تمنية الذاكرة العاملة.

ب .تدريب الطالبات عىل تطبيقات تطور أداء الذاكرة العاملة

ج .توظيف األلعاب اإللكرتونية يف تمنية سعة ورسعة الذاكرة العاملة.

أهمية الدراسة:
أ .تمكــن أمهيــة الدراســة يف جــدة املوضــوع الــذي يتناولــه البحــث ،حيــث إنــه يتوجــه
حنــو االهمتــام باأللعــاب اإللكرتونيــة ومــدى تأثريهــا عــى املتعملــن.

ب .تصمــم مــادة تدريبيــة قامئــة عــى بــراجم مكونــة مــن األلعــاب اإللكرتونيــة هبــدف
تمنيــة الذاكــرة العاملــة.

مصطلحات الدراسة:
تضمنت الدراسة عددًا من املصطلحات ،عىل النحو اآليت:
األلعــاب اإللكترونيــة :مجيــع أنــواع األلعــاب املتوافــرة عــى هيــات إلكرتونيــة ،وتمشــل
ألعــاب احلاســب ،وألعــاب اإلنرتنــت ،وألعــاب الفيديــو ،وألعــاب اهلواتــف النقالــة ،وألعــاب
اللوحــات الرمقيــة (اهلدلــق.)2013 ،
مكــا ُتعــرف عــى أهنــا نــوع مــن األلعــاب الــي تعــرض عــى شاشــة التلفــاز (ألعــاب
الفيديــو) ،أو عــى شاشــة احلاســوب (ألعــاب احلاســوب) ،والــي تــزود الفــرد باملتعــة مــن
خــال حتــدي اســتخدام اليــد مــع العــن (التــآزر البــري /احلــريك) ،أو حتــدي لإلماكنــات
العقليــة ،وهــذا مــن خــال تطويــر الــراجم اإللكرتونيــة (الحشــروري.)2008 ،
الذاكــرة العاملــة :يه الذاكــرة املســؤولة عــن معليــي التجهــز والتخزيــن املؤقــت لملعلومــات
(الرشيــدة ،الوطبــان.)2012 ،
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ويه الذاكــرة الــي تقــع بــن الذاكــرة قصــرة املــدى والذاكــرة طويلــة املــدى ،وهلــا مــدى
للتخزيــن ُيعــرف مضنــا مــن خــال خمــزن الذاكــرة القصــرة والطويلــة ،إال أن ك ً
ال مــن (كنتــور
واجنــل ومهلتــون)  Cantor, Engle & Hamittonأشــاروا بــأن الذاكــرة العاملــة أكــر مرونــة
وســعهتا غالبــا مــا حتتــوي عــى الســلوك املركــب ،مثــل ســلوك االســتدالل وحل املشــلة والذاكء
العــام (دمحم ،)1995 ،ومكــا يعرفهــا عبــد املجيــد نشــوايت ( )2005بأهنــا الذاكــرة الــي
تقــوم باســتقبال املعلومــات الصــادرة عــن الذاكــرة طويلــة املــدى فتجمعهــا وتســد الفجــوات
بيهنــا ،وتنمظهــا مــن أجــل إنشــاء اســتجابة ذاكريــة منطقيــة معقولــة.
التفــوق العقلــي :قــدرة تســاعد الفــرد عــى القيــام بإجنــاز معقــد ومركــز يف جمــال أو أكــر مــن
جمــاالت العمــل اإلنســاين ،وذلــك بشــل هســل ورسيــع نســبيًا ،إذا مــا قــورن ذلــك اإلجنــاز مــع
أفــراد آخريــن مــن العمــر نفســه (الزعــي.)2008 ،
البرنامــج التدريبــي :هــو مجموعة من األســاليب واألنشــطة املدونة واملربجمة عىل احلاســوب،
واهلادفــة إىل إكســاب ّ
الطلبــة مهــارات حمددة يف حمتوى الربناجم (مطــر ،والعايد.)2009 ،

حدود البحث:
 .أاحلدود الزمانية :تطبيق البحث يف العام الدرايس .2016/2015
.باحلــدود املاكنيــة :مــدارس املرحلــة املتوســطة مــن املــدارس احلكوميــة يف دولــة
الكويــت.
.جاحلدود البرشية :طالبات الصف السابع الفائقات عقلي َا يف مدارس دولة الكويت.
 .داحلــدود املوضوعيــة :يقتــر البحــث عــى أثــر برنــاجم تدريــي باســتخدام األلعــاب
اإللكرتونيــة لتمنيــة الذاكــرة العاملــة لــدى املتفوقــن عقليــا مــن طــاب الصــف الســابع
يف دولــة الكويــت.

منهج الدراسة:
تعمتــد هــذه الدراســة عــى املهنــج شــبه التجريــي ،وذلــك باســهداف مجموعتــن،
املجموعــة التجريبيــة ،واملجموعــة الضابطــة املتاكفئتــن مــن حيــث املســتوى الــدرايس
(الصــف) ،ونســبة الــذاكء الــي حيددهــا االختبــار املســتخدم ،ونســبة التحصيــل الــدرايس،
حيــث يتناســب هــذا التصمــم مــع هــدف الدراســة يف التحقــق مــن فاعليــة برنــاجم تدريــي
باســتخدام األلعــاب اإللكرتونيــة لتمنيــة الذاكــرة العاملــة لــدى املتفوقــن عقليــا ،واعمتــدت
املقارنــة بــن املجموعتــن مــن خــال القياســن القبــي والبعــدي.

مجتمع الدراسة:
يتكــون جممتــع الدراســة مــن مدرســتني مضــن مــدارس منطقــة مبــارك الكبــر التعلمييــة
التابعــة لــوزارة الرتبيــة يف دولــة الكويــت يف العــام الــدرايس  ،2016/ 2015والذيــن بلــغ عــددمه
 176طالبــة.

عينة الدراسة:
عينــة الدراســة تكونــت مــن ( )27طالبــة مــن املرحلــة املتوســطة يف دولــة الكويــت مقمســان
إىل مجموعتــن جتريبيــة وضابطــة )14( ،طالبــة مــن مدرســة القبليــة املتوســطة كعينــة
ضابطــة ،و( )13طالبــة مــن مدرســة هيلــة بوطيبــان املتوســطة كعينــة جتريبيــة ،مت اختيارهــن
عــن طريــق الكشــف عــن قدراهتــم العقليــة باســتخدام اختبــار مصفوفــات رافــن.
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أدوات الدراسة:
ً
أوال ـ اختبار رافن للمصفوفات املتتابعة:
إصــدار عــام  ،1999مت تقنينــه عــى البيئــة الكويتيــة مــن قبــل فتحيــة عــوض ،وهــو مــن
أهشــر اختبــارات الــذاكء املتحــررة مــن أثــر الثقافــة ،ألنــه ال يعمتــد عــى النــوايح اللفظيــة يف
قيــاس الــذاكء بــل عــى األداء العمــي ،وقــد أعــده رافــن عــام .1938
ويتكــون االختبــار مــن  60مصفوفــة مقمســة إىل مخــس مجموعــات ،لك مجموعــة حتتــوي
عــى  12مصفوفــة متدرجــة يف الصعوبــة مــن دقــة املالحظــة حــى الوصــول إىل قيــاس إدراك
العالقــات العامــة الــي تتصــل باجلوانــب العقليــة املجــردة.
يطبــق االختبــار بصــورة فرديــة أو مجاعيــة ،مث يــم تصحيحــه برسعــة ودقــة ،باســتخدام
مفتــاح التصحيــح حبيــث حتســب لملفحــوص درجــة واحــدة عــن لك إجابــة حصيحــة والدرجــة
اخلــام للفــرد يه مجموعــة عــدد إجاباتــه الصحيحــة مــن بنــود االختبــار.

ثاني ًا ـ اختبار سعة الذاكرة العاملة من خالل األشكال الهندسية:
اختبــار وضعــه ســراليون عــام  ،1970مت اســتخدامه عــى نطــاق واســع يف العديــد مــن
الدراســات املقدمــة يف جامعــة جالســكو ،وهــو عبــارة عــن اختبــار كتــايب هســل التطبيــق قــامئ
عــى األشــال اهلندســية ،ويتكــون االختبــار مــن  36بنــدًا ،ولك بنــد يتكــون مــن شــلني إىل
مثانيــة أشــال موزعــة بــن مجموعتــن ،مجموعــة تضــم أشــا ً
ال هندســية متداخلــة يقــوم
املفحــوص بتحديــد املســاحة املشــركة بــن مجيــع األشــال املبينــة يف املجموعــة األخــرى
املتفرقــة ،يطلــب مــن املفحوصــن حتديــد نقطــة االحتــاد بيهنــم ،ومــن يســتطيع حتديــد نقطــة
االحتــاد وفقــا لتصحيــح املقيــاس يكــون قــد أظهــر ســعة الذاكــرة العاملــة ،حيــث يــم وضــع
عالمــة االختبــار مــن خــال متابعــة اإلجابــات وإعطــاء درجــة واحــدة لإلجابــة الصحيحــة
(.)Hindal, 2007, 2014

ثالث ًا ـ اختبار سرعة الذاكرة العاملة من خالل حفظ األرقام:
تمتثــل إحــدى طــرق قيــاس رسعــة وســعة الذاكــرة العاملــة يف عــدد األرقــام الــي ميكــن
االحتفــاظ هبــا يف الذاكــرة العاملــة ،حيــث إن متوســط ســعة األرقــام املمكــن االحتفــاظ هبــا هــو
ســبعة أرقــام (ليــي.)2009 ،
يتكــون هــذا االختبــار مــن قمســن ،ولك مهنــا يتكــون مــن  14بنــدًا ،حيــث يتكــون البنــد
الواحــد مــن رمقــن إىل تســعة أرقــام ،يــم ذكرهــا عــى ممســع املفحــوص ،ومــن مث هيلع
تجسيلهــا بالرتتيــب املطلــوب منــه ،مث ينتقــل إىل القســم الثــاين مــن االختبــار وبعــد مســاع
األرقــام هيلع أن يجســل تسلســل األرقــام بطريقــة عكســية (ليــي2009 ،؛ .(Alenezi, 2008

رابع ًا ـ األلعاب اإللكترونية املتضمنة للبرنامج التدريبي:
تكــون الربنــاجم التدريــي مــن مجموعــة جلســات متتابعــة مــن أجــل قيــاس أثــر األلعــاب
اإللكرتونيــة املختــارة واحملمكــة مــن قبــل املتخصصــن ،وفقــا ملعايــر حمــددة عــى طالبــات
الصــف الســابع مضــن املرحلــة املتوســطة ،وهــو برنــاجم تربــوي موجــه لتمنيــة قــدرات الذاكــرة
العاملــة لدهيــن.

فلسفة البرنامج:
تمتحــور الفلســفة حــول أمهيــة األلعــاب اإللكرتونيــة يف تمنيــة الذاكــرة العاملــة لــدى
الطالبــات الفائقــات عقليــا ،حيــث إن املتفوقــن عقليــا يمتــزون بقــوة ورسعــة الذاكــرة العاملة،
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حيــث إهنــا تعتــر نظــام لتجهــز املعلومــات ميكــن أن يعمــل عــر مــدى واســع مــن املهــام
تتفــاوت مــن البســيط إىل املعقــد ،وتتطلــب معليــات معرفيــة خمتلفــة مثــل الفهــم والتفكــر
وحــل املشــكالت ،مكــا تعتــر حلقــة وصــل بــن الذاكــرة احلســية والذاكــرة طويلــة املــدى مــن
حيــث إهنــا تســتقبل املعلومــات مــن الذاكــرة احلســية ،وتعمــل عــى اســرجاع اخلــرات
املرتبطــة هبــا مــن الذاكــرة طويلــة املــدى لتعمــل عــى ترمزيهــا واســتخالص املعــاين مهنــا ،مكــا
أهنــا حتــدد اإلجــراءات الســلوكية املناســبة حيــال املثــرات واملواقــف اخلارجيــة ،وبتطويرهــا
ميكــن رفــع كفاءهتــم ،وذلــك مــن خــال ممارســة األلعــاب اإللكرتونيــة واالســتفادة مــن تطبيــق
إســراتيجيات تطويــر الذاكــرة ،ملــا هلــا مــن أمهيــة يف حيــاة الفــرد بشــل عــام.

مراحل التحقق من البرنامج قبل تطبيقه:
.1

1اســتخالص املعايــر الختيــار األلعــاب اإللكرتونيــة واملوازنــة بيهنــا ،واســتخالص
املتفــق علهيــا وفقــا لملجمتعــات العربيــة وتنســيقها يف قامئــة لتحكــم اختيــار األلعــاب
اإللكرتونيــة.

.2

2عــرض قامئــة املعايــر عــى ( )6حممكــن يف املجــال الرتبــوي لتحكــم مجموعــة مــن
األلعــاب اإللكرتونيــة املختــارة ومــدى مناســبهتا للربنــاجم ،ووفقــا آلراء احملمكــن مت
اعمتــاد األلعــاب اإللكرتونيــة.

.3

3اســتخدام األلعــاب اإللكرتونيــة عــى عينــة اســتطالعية لقيــاس مــدى تقبــل الطالبــات
لأللعــاب واستحســاهنا ومــدى اندماجهــن هبــا.

.4

4مت إعــداد الربنــاجم بصورتــه الهنائيــة وأنشــطته التقومييــة وتقدميــه لعــدد مــن
احملمكــن ،وبنــا ًء عــى رأهيــم مت تطويــر بعــض األنشــطة االســهاللية وإجــراء بعــض
التعديــات مــن الناحيــة الفنيــة ،وتنســيق بعــض اجلــداول ،وترمــز أوراق األنشــطة.

إجراءات البحث:
ُّ
اتبِ َع عدد من اإلجراءات لتنفيذ الربناجم ملخصة يف النقاط اآلتية:
أتطبيق اختبار للكشف عن الفائقات عقليًا.

.
.

بتطبيــق االختبــارات القبليــة عــى العينــة الضابطــة والعينــة التجريبيــة ،يف مدرســتني
مــن املرحلــة املتوســطة بدولــة الكويــت.

.

جتطبيق الربناجم عىل العينة التجريبية.

.

دتطبيــق االختبــارات البعديــة لقيــاس أثــر الربنــاجم عــى العينتــن :التجريبيــة
والضابطــة؟

نتائج الدراسة:
لإلجابة عن أسئلة الدراسة جاءت النتاجئ اكآليت:
لإلجابــة عــن الســؤال األول :هــل هنــاك فــروق دالــة إحصائيــا عند مســتوى ( )0.05يف مســتوى
ســعة الذاكــرة العاملــة املمتثلــة يف اختبــار األشــال اهلندســية بــن املجموعتــن :التجريبيــة
والضابطة؟
مت حســاب األوســاط احلســابية واالحنرافــات املعياريــة ملتغــر مســتوى ســعة الذاكــرة
العاملــة بعــد تطبيــق الربنــاجم ،وللتحقــق مــن داللــة الفــروق مت اســتخدام حتليــل التبايــن
املصاحــب أحــادي االجتــاه.
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جدول ( )1األوساط احلسابية واالنحرافات املعيارية ملستوى سعة الذاكرة العاملة
المتغير

المجموعة

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

اختبار سعة الذاكرة العاملة
(األشكال الهندسية) البعدي

التجريبية
الضابطة

19.61
13.785

6.3447
6.612

ولفحــص داللــة الفــروق املالحظــة يف اجلــدول رمق ( )1مت اســتخدام حتليــل التبايــن
املصاحــب أحــادي االجتــاه ،إذ مت حســاب مجمــوع مربــع االحنرافــات اللكــي املعــدل ومجمــوع
مربــع االحنرافــات املعاجلــة (الربنــاجم) املعــدل ومجمــوع مربــع احنرافــات داخــل املجموعــات
(اخلطــأ) املعــدل ،إذ حــذف مجمــوع مربــع احنرافــات التبايــن لملتغــر املصاحــب (القيــاس
القبــي) ،واجلــدول رمق ( )2يبــن ذلــك:
جدول ( )2نتائج حتليل التباين املصاحب على سعة الذاكرة العاملة (األشكال الهندسية)
مصدر التباين
المتغير المصاحب للقياس
المجموعة التجريبية
الخطأ
المجموع الكلي

مجموع المربعات
794.511

283.055

256.923

1280.519

DF
1

1

24
26

متوسط المربعات
794.511

283.055
10.705

F

74.202

26.441

SG
0.0

0.0

يتضــح مــن اجلــدول رمق ( )2املتعلــق بتحليــل التبايــن املصاحــب أن هنــاك فروقــا ذات داللة
إحصائيــة بــن القيــاس القبــي (املتغــر املصاحــب) ومتغــر القيــاس البعــدي لســعة الذاكــرة
العاملــة (اختبــار األشــال اهلندســية) ،إذ اكنــت قميــة الداللــة أقــل مــن ( ،)0.05باإلضافــة إىل
أن النتــاجئ أشــارت إىل أن هنــاك تأثــرًا ذا داللــة إحصائيــة للربنــاجم يف تمنيــة ســعة الذاكــرة
العاملــة (اختبــار األشــال اهلندســية) لصــاحل املجموعــة التجريبيــة ،إذ جــاءت قميــة الداللــة
اإلحصائيــة أقــل مــن (.)0.05
لإلجابــة عــن الســؤال الثانــي :هــل هنــاك فــروق دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى ( )0.05يف
مســتوى رسعــة الذاكــرة العاملــة املمتثلــة يف اختبــار األرقــام بــن املجموعتــن التجريبيــة
والضابطــة؟
مت حســاب األوســاط احلســابية واالحنرافــات املعياريــة ملتغــر مســتوى رسعــة الذاكــرة
العاملــة بعــد تطبيــق الربنــاجم ،وللتحقــق مــن داللــة الفــروق مت اســتخدام حتليــل التبايــن
املصاحــب أحــادي االجتــاه.
جدول ( )3األوساط احلسابية واالنحرافات املعيارية ملستوى سرعة الذاكرة العاملة
المتغير

المجموعة

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

اختبار سرعة الذاكرة العاملة
(حفظ األرقام) البعدي

التجريبية
الضابطة

18.5385
20.2143

4.59
5.885

ولفحــص داللــة الفــروق املالحظــة يف اجلــدول رمق ( )3مت اســتخدام حتليــل التبايــن
املصاحــب أحــادي االجتــاه ،إذ مت حســاب مجمــوع مربــع االحنرافــات اللكــي املعــدل ومجمــوع
مربــع االحنرافــات املعاجلــة (الربنــاجم) املعــدل ،ومجمــوع مربــع احنرافــات داخــل املجموعــات
(اخلطــأ) املعــدل ،إذ حــذف مجمــوع مربــع احنرافــات التبايــن لملتغــر املصاحــب (القيــاس
البعــدي) ،واجلــدول رمق ( )4يبــن ذلــك:
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جدول ( )4نتائج حتليل التباين املصاحب على سرعة الذاكرة العاملة (اختبار حفظ األرقام)
مصدر التباين
المتغير المصاحب للقياس القبلي
المجموعة التجريبية
الخطأ
المجموع الكلي

مجموع المربعات
218.311
40.636

DF
1

1

485.277

24

722.519

26

متوسط المربعات
218.311
40.636

20.220

F

10.797
2.010

SG

0.003

0.169

يتضــح مــن اجلــدول رمق ( )4املتعلــق بتحليــل التبايــن املصاحــب أن هنــاك ارتباطــا ذا
داللــة إحصائيــة بــن القيــاس القبــي واملتغــر املصاحــب ومتغــر القيــاس البعــدي لرسعــة
الذاكــرة العاملــة (اختبــار حفــظ األرقــام) ،إذ اكنــت قميــة الداللــة أقــل مــن ( )0.05باإلضافــة
إىل عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــا بــن متوســط املجموعتــن :التجريبيــة والضابطــة عــى
القيــاس البعــدي ممــا يشــر إىل عــدم وجــود تأثــر للربنــاجم عــى رسعــة الذاكــرة العاملــة
(حفــظ األرقــام).

مناقشة النتائج:
مناقشــة نتائــج الســؤال األول :تبــن لنــا أن هنــاك ارتباطــا ذا داللــة إحصائيــة بــن القياس
القبــي (املتغــر املصاحــب) ومتغــر القيــاس البعــدي لســعة الذاكــرة العاملــة (اختبــار األشــال
اهلندســية) ،إذ اكنــت قميــة الداللــة أقــل مــن ( )0.05باإلضافــة إىل أن النتــاجئ أشــارت إىل أن
هنــاك تأثــرًا ذا داللــة إحصائيــة للربنــاجم يف تمنيــة ســعة الذاكــرة العاملــة (اختبــار األشــال
اهلندســية) لصــاحل املجموعــة التجريبيــة ،إذ جــاءت قميــة الداللــة اإلحصائيــة أقــل مــن (.)0.05
وذلــك يــوحض أثــر اســتخدام األلعــاب اإللكرتونيــة املختــارة بدقــة مــى مــا وضعــت مضــن
بــراجم موجهــة لتمنيــة قــدرات الذاكــرة العاملــة ،وذلــك يتفــق مــع مــا ورد يف الدراســات الــي
تناولــت حمــور الذاكــرة العاملــة والتدريــب واأللعــاب اإللكرتونيــة (الحشــروري وعــودة،2011 ،
الفــار.)2012 ،
فاأللعــاب اإللكرتونيــة يف الدراســة قامــت بتمنيــة ســعة الذاكــرة العاملــة لــدى املتفوقــات
عقليــا مــن طالبــات الصــف الســابع يف املرحلــة املتوســطة اتفاقــا مــع مــا ورد يف اإلطــار
النظــري عــن إجيابيــات األلعــاب اإللكرتونيــة (الحشــروري ،)2008 ،فاألدبيــات والدراســات
والبحــوث الــي تناولــت أثــر اســتخدام األلعــاب اإللكرتونيــة عــى العمليــات املعرفيــة أوصــت
بــرورة اختيــار األلعــاب املســتخدمة لتحقيــق النتــاجئ اإلجيابيــة بأفضــل شــل ممكــن.
هــذه الدراســة قامــت بإثبــات ذلــك بطريقــة معليــة من خــال نتاجئهــا الهنائيــة يف االختبارات
البعديــة لصــاحل االختبــار البعــدي عنــد املجموعة التجريبيــة ،ومن ََّ
ث جند أن األلعــاب اإللكرتونية
الــي مت اســتخدامها بالربنــاجم التدريــي هلــا أثــر يف تمنية ســعة الذاكــرة العاملة.
مناقشــة نتائــج الســؤال الثانــي :تبــن أن هنــاك ارتباطــا ذا داللــة إحصائيــة بــن القيــاس
القبــي واملتغــر املصاحــب ومتغــر القيــاس البعــدي لرسعــة الذاكــرة العاملــة (اختبــار حفــظ
األرقــام) إذ اكنــت قميــة الداللــة أقــل مــن ( )0.05باإلضافــة إىل عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــا
بــن متوســط املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة عــى القيــاس البعــدي ممــا يشــر إىل عــدم
وجــود تأثــر للربنــاجم عــى رسعــة الذاكــرة العاملــة (حفــظ األرقــام).
ورمبــا يكــون ذلــك بســبب مــا ذكرتــه املصــادر املســتخدمة يف اإلطــار النظــري مــن هــذه
الدراســة ،حيــث ذكــر أن فاعليــة الذاكــرة العاملــة تعمتــد عــى العديــد مــن العوامــل مثــل :زمــن
النطــق لألرقــام أو اللكــات ،وتتأثــر برسعــة التحــدث إن اكن اختبــار الذاكــرة العاملــة يعمتــد
عــى المســع مكــا هــو احلــال يف اختبــار األرقــام ،كذلــك للقلــق والتوتــر أثــر كبــر عــى الطالــب
املختــر (الزيــات.)1998 ،
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التوصيات:
يف ضــوء النتــاجئ الــي توصلــت إلهيــا الدراســة ،والــي أثبــت مــن خالهلــا أثــر األلعــاب
اإللكرتونيــة عــى تمنيــة قــدرات الذاكــرة العاملــة لــدى طالبــات الصــف الســابع ،ومــن خــال
الرجــوع إىل اإلطــار النظــري والدراســات الســابقة ،ميكــن اقــراح التوصيــات املوضوعيــة
اآلتيــة:
أتوظيف األلعاب اإللكرتونية يف املناجه الدراسية بطريقة مدروسة.

.
.

برضورة توعيــة أوليــاء أمــور املتفوقــن عقليــا بأمهيــة األلعــاب اإللكرتونيــة يف تمنيــة
القــدرات املعرفيــة للطفــل ،واختيــار املناســب مهنــا.

.

جتعــاون الرتبويــن مــع مصممي األلعــاب اإللكرتونيــة لوضــع رؤيــة هادفــة أثنــاء تصمــم
مراحــل األلعاب.

.

دتوجــه الرتبويــن إلنتــاج ألعــاب إلكرتونيــة موجهــة لتمنيــة القــدرات املعرفيــة لطــاب
املــدراس بالتعــاون مــع كــوادر إنتاجيــة متخصصــة.

املراجع
املراجع العربية:

أدبيــس ،مــى ،اليعقــوب ،عــي ( .)2009دور األلعــاب اإللكرتونيــة املزنليــة يف تمنيــة العنــف لــدى
طفــل املدرســة االبتدائيــة .جملــة مســتقبل الرتبيــة العربيــة.251-220 ،)26( ،
األنصــاري ،بــدر ،ســلميان ،عبدربــه .)2012( .المنذجــة البنائيــة ملكونــات الذاكــرة العاملــة لــدى
األطفــال الكويتيــن مــن  4وحــى  12ســنة .جملــة العلــوم الرتبويــة والنفســية.)14( ،
احلســاين ،ســامر ( .)2011أثــر برنــاجم تدريــي ملهــارات الذاكــرة العاملــة يف تطويــر مســتوى
االســتيعاب القــرايئ لــدى الطلبــة ذوي مشــكالت القــراءة .جملــة لكيــة الرتبيــة بالزقازيــق-191 ،2)71( ،
.256
دويــدي ،عــي بــن دمحم مجيــل ( .)2004أثــر اســتخدام ألعــاب احلاســب اآليل وبراجمــه التعلمييــة

يف التحصيــل ومنــو التفكــر اإلبــدايع لــدى تالميــذ الصــف األول االبتــدايئ يف مقــرر القــراءة والكتابــة
باملدينــة املنــورة .رســالة اخلليــج العريب-الســعودية.118-85 )92( ،25 ،

الزعــي ،أمحــد دمحم ( .)2008ســيكولوجية الفــروق الفرديــة وتطبيقاهتــا الرتبويــة .معــان :دار
ز هــر ا ن .
الزغول ،رافع ،الزغول ،معاد ( .)2009عمل النفس املعريف .معان :دار الرشوق .ط.2
الزيــات ،فتــي مصطــى ( .)1998األســس البيولوجيــة والنفســية للنشــاط العقــي املعــريف.
القاهــرة :دار النــر للجامعــات.
الزيــات ،فتــي مصطــى ( .)1998صعوبــات التعــم :األســس النظريــة والتخشيصيــة والعالجيــة.
القاهــرة :دار النــر للجامعــات.
ســلميان ،عبــد ربــه ( .)2010دور الذاكــرة العاملــة اللفظيــة والبرصيــة  -املكتبيــة يف التحصيــل
الــدرايس لــدى تالميــذ التعلــم األســايس .جملــة العلــوم االجمتاعيــة ،الكويــت :جامعــة الكويــت)38( .
.71-43 ،4
الشــافيع ،ســنية ( .)2005مــدى تأثــر األلعــاب عــى تمنيــة اخليــال العلمي لــدى األطفــال (رســالة
ماجســتري غــر منشــورة) .جامعــة قنــاة الســويس ،القاهــرة.
الحشــروري ،مهــا ( .)2008األلعــاب اإللكرتونيــة يف عــر العوملــة .معــان :دار املســرة للنــر
والتوزيــع والطباعــة.
الحشــروري ،مهــا ،الرميــاوي ،دمحم عــودة ( .)2011أثــر األلعــاب اإللكرتونيــة عــى معليــات
التذكــر وحــل املشــكالت واختــاذ القــرار لــدى أطفــال مرحلــة الطفولــة املتوســطة يف األردن .دراســات
العلــوم الرتبويــة  -األردن.649-637 ،38 .
الرشيــدة ،أمــل صــاحل ،الوطبــان ،دمحم بــن ســلميان ( .)2012دور ســعة الذاكــرة العاملــة (مرتفــع
 منخفــض) ومســتوى جتهــز املعلومــات (ســطيح-معيق) يف الفهــم القــرايئ لــدى تالميــذ وتمليــذاتالصــف اخلامــس االبتــدايئ يف منطقــة القصــم .جملــة لكيــة الرتبيــة ،جامعــة بهنــا .مــر)92( ،23 ،
.438-395
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العامــري ،فــؤاد عبــده ( .)2007فعاليــة اســتخدام برنــاجم يف اللعــب عــى تمنيــة التفكــر االبتــاري
لــدى أطفــال الروضــة مبدينــة تعــز ،جامعــة صنعــاء.

العــدل ،عــادل ( .)2000أثــر األســلوب املعــريف وإســراتيجية جتهــز املعلومــات عــى الذاكــرة
العاملــة .جملــة لكيــة الرتبيــة وعــم النفــس ،جامعــة عــن مشــس.331-253 ،3 )24( .
الفــار ،رانيــا دمحم ( .)2012فاعليــة التدريــب احلاســويب ملهــارات الذاكــرة العاملــة عــى أداء
مكوناهتــا األربعــة لــدى عينــة مــن األطفــال :دراســة جتريبيــة .دراســات نفســية  -مــر331 ،)3( ،22 ،
.369الفــردان ،زينــب ( .)2013إدمــان األلعــاب اإللكرتونيــة وعالقتــه باملهــارات االجمتاعيــة والتفكــر
الناقــد لــدى املوهوبــات وغــر املوهوبــات مــن طالبــات الصــف التاســع بدولــة الكويــت .رســالة ماجســتري
يف جامعــة اخلليــج العــريب.
ليــي ،جــول ( )2009كيــف تــدرب وتنشــط عقلــك ،التدريــب الذهــي املتاكمــل للمتتــع بعقــل يتســم
بالكفــاءة والــذاكء ،ترمجــة :قســم الرتمجــة بــدار الفــاروق .القاهــرة :دار الفــاروق لالســتمثارات الثقافيــة.
دمحم ،أمحــد ( .)1995أثــر مــدى الذاكــرة العاملــة وتنشــيطها عــى الفهــم .جملــة عــم النفــس،
 .139-128 ،)33(9القاهــرة :اهليئــة املرصيــة العامــة للكتــاب.
دمحم ،دمحم ،الشــايب ،ســلمي ،صبــاح ،رحــاب ( .)2009تأثــر تفاعــل الــذاكء والتحصيــل يف
الرياضيــات عــى رسعــة ودقــة األداء يف مهــام مكونــات الذاكــرة العاملــة لــدى تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة.
جملــة لكيــة الرتبيــة ،الزقازيــق (.255-225 ،1)65
مطــر ،عبــد الفتــاح ،العايــد ،واصــف ( .)2009فعاليــة برنــاجم باســتخدام احلاســوب يف تمنيــة
الــويع الفونولــويج وأثــره عــى الذاكــرة العاملــة واملهــارات اللغويــة لــدى ذوي صعوبــات تعــم القراءة.
دراســات عربيــة يف الرتبيــة وعــم النفــس  -الســعودية.213-1،167 )3( ،
نشــوايت ،عبــد املجيــد ( .)2005عــم النفــس الرتبــوي .ط  .10بــروت :مؤسســة الرســالة للطباعــة
والنــر والتوزيــع.
اهلدلــق ،عبــد هلل بــن عبــد العزيــز ( .)2013إجيابيــات وســلبيات األلعــاب اإللكرتونيــة ودوافــع
ممارســها مــن وجهــة نظــر طــاب التعلــم العــام مبدينــة الريــاض .جملــة القــراءة واملعرفــة  -مــر،
(.212-155 ،)138

املراجع األجنبية:
Alenezi, D. (2008). A study of Learning Mathematics Related to some Cognitive Factors and to
Attitudes. A thesis submitted for the degree Doctor of Philosophy (Ph. D) .Centre for Science Education,
Faculty of Education. University of Glasgow.
Cohen, D. (1993). The development of play. London and New York: Routledge.
Feng, J. & Spence, I. (2008). How Video Games Benefit Your Brain. University of Toronto.
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publishing.

املواقع اإللكترونية:

حطيــط ،فاديــا ( .)2006الكتــاب اإللكــروين :اللعــب يف الطفولــة املبكــرة .تــارخي حتديــث االســتفادة
 .2016/5/5مــن املوقــع اإللكــروينhttp://www.laes.org/_chapters.php?lang=ar&chapter_id=244 :
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كتاب جديد
ٌ
إبداعاتي
مجموعة قصصية لألطفال
للفئة العمرية من ( )12-6عام ًا
تأليف :اكملة سامل العياد
الكويت2014 ،

صــدر مؤخــرًا لألســتاذة /اكملــة ســامل العيــاد ـ عضــو اهليئــة العامليــة لكتــب األطفــال
( )KUBBYـ فــرع الكويــت بامجلعيــة الكويتيــة لتقــدم الطفولــة العربيــة كتــاب" :إبداعاتــي:
مجموعــة قصصيــة لألطفــال للفئــة العمريــة ( )12-6عام ـ ًا".
وتناقــش هــذه املجموعــة القصصيــة موضوعــات مهمــة يف حيــاة األطفــال ،تســتديع
أفــارمه ورؤامه جلعــل احليــاة أمجــل هبــا ،حفــن يتحــى الطفــل بالثقــة املتبادلــة الــي ختلــق
احلــوار املتبــادل ،يكتشــف األرسار ويفــك رموزهــا وحيــاول حلهــا .إهنــا مهــارة جتعــل عاملهــم
أمجــل فهــل نعيهنــم عــى ذلــك!،
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كتاب العدد

أدب األطفال

دراسة يف قصص األطفال لسهيل عيساوي
تأليف :أ .محمد داني

الناشر :مطبعة الدار الحديثة ،القدس2015 ،
( )174صفحة ،من القطع المتوسط

عرض وحتليل :أ .سعيد بوعيطة (املغرب)
أستاذ التعليم الثانوي ،عضو اتحاد كتاب المغرب
باحث في المجال التربوي وتحليل الخطاب
bouaita10@gmail.com

هذا الكتاب:
شــغل أدب األطفــال وال يــزال حــزًا
أساســيًا مضــن اجلوانــب املرتبطــة
بالطفــل :الثقافيــة واالجمتاعيــة والصحيــة
والرتبويــة والرتفهييــة ،وهبــذا أصبــح
حقيقــة تربويــة ،مكــا احتــل ماكنــة
يف البيــت واملدرســة ويف املؤسســات
االجمتاعيــة الــي هتــم بالطفولــة ،لكــن
عــى الــرمغ مــن الــرامك الــذي حققــه أدب
األطفــال يف عاملنــا العــريب ،فإنــه ال يــزال
يعــرف مجموعــة مــن القضايــا واإلشــاالت
الــي ختتلــف مــن قطــر عــريب آلخــر .مهنــا
مــا يتعلــق بــروط حتقــق هــذا األدب ،ومهنــا مــا يتعلــق بالاكتــب نفســه .نذكــر مــن بــن
هــذه اإلشــاالت عــى ســبيل املثــال ال احلــر :مــا مــدى مراعــاة خصوصيــة الطفــل مــن قبــل
الاكتــب ،ماهيــة أدب الطفــل العــريب (الــي ختتلــف مــن اكتــب ومــن باحــث آلخــر) ،صيــغ
كتابــة هــذا األدب ،األســس التقنيــة والفنيــة الــي يشــرطها هــذا األدب ،هــل مــا كتــب يف عاملنــا
العــريب ٍ
اكف للحديــث عــن أدب الطفــل ،شــلت هــذه األســئلة احملوريــة وغريهــا املنطلــق
األســايس الــذي بــى هيلع الباحــث دمحم داين كتابــه :أدب األطفــال :دراســة فــي قصــص

األطفــال لســهيل عيســاوي.

تــأيت أمهيــة الكتــاب حســب تصورنــا مــن مســألتني أساســيتني .ترتبــط األوىل بالباحــث
دمحم داين باعتبــاره إطــارًا تربويــا متخصصــا يف ميــدان الرتبيــة والتعلــم (مفتــش تربــوي
للتعلــم ،ختصــص اللغــة العربيــة) .لــه أمعــال عــدة يف هــذا املجــال .نذكــر مهنــا :التعلــم
األويل ،النــص األديب يف املدرســة االبتدائيــة ،النحــو العــريب :دراســة يف األخطــاء (أطروحــة
جامعيــة) .باإلضافــة إىل مجموعــة مــن األمعــال اخلاصــة بنقــد الشــعر ونقــد الروايــة .أمــا
املســألة الثانيــة فتمكــن يف كــون الباحــث قــد قســم الكتــاب إىل شــقني :شــق نظــري يتنــاول
قضايــا ترتبــط بالطفــل واألدب املوجــه إليــه .وشــق تطبيــي ،حــاول مــن خاللــه االســتدالل
عــى اجلانــب النظــري .وذلــك بتحليلــه لســبع نصــوص قصصيــة للاكتــب الفلســطيين هسيــل
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عيســاوي.

محتويات الكتاب:
ينقســم الكتــاب إىل تقــدمي عــام ،وفصــل أول حتــت عنــوان ــــ أدب األطفــال ممزياتــه
ثــان حتــت عنــوان :هسيــل عيســاوي وأدب األطفــال.
وخصائصــه ،وفصــل
ٍ

 1ــ التقديم:
معــل الباحــث دمحم داين يف هــذا التقــدمي العــام عــى طــرح مجموعــة مــن القضايــا
واإلشــاالت املرتبطــة بــأدب األطفــال ،وقــد انطلــق يف ذلــك مــن مجموعة مــن األســئلة اجلوهرية
أمههــا:
أ ــ ما مرجعية هذا اإلنتاج املرتبط بالطفل؟

ب ــ ما املسار الذي قطعه هذا األدب حىت وصلنا بشلكه الاكمل؟
ج ــ هل فع ً
ال عندنا أدب لطفل يف عاملنا العريب؟

د ــ هل اكن أدبنا العريب القدمي أدب الرجل ،وللرجل الراشد فقط؟

شــلت هــذه األســئلة وغريهــا األســاس الــذي بــي هيلع الباحــث دمحم داين هــذا الكتــاب.
وقبــل االنتقــال إىل الفصــل األول معــل الباحــث عــى تبيــان مــدى حضــور الطفــل يف األدب
العــريب القــدمي .وقــد أثبــت ذلــك مــن خــال مجموعــة مــن الشــواهد الشــعرية .فــرأى أن الطفــل
اكن لــه وجــود يف األدب العــريب القــدمي ،واختــذ منــه املبدعــون العــرب موقفًا تنوعــت اجتاهاته.
فبعضهــم رأى يف الطفــل غبنــا وجوديــا واقتصاديــا ،ومســؤولية اجمتاعيــة مكــا عنــد مالــك بــن
طرفــة (الصفحــة  .)3أمــا البعــض اآلخــر ،فقــد اختــذ الطفــل أداة إلثــارة الشــفقة والرمحــة وكــذا
العطــف .ومثــل لذلــك بقصــة الشــاعر احلطيئــة مــع اخلليفــة معــر بــن اخلطــاب .وإذا اكن األدب
العــريب القــدمي (خاصــة الشــعر) قــد اهــم بالطفــل ،فقــد عــي كذلــك جبانــب تنشــئة األطفــال
عــى منظومــة القــم واخلصــال امحليــدة :الوفــاء ،املــروءة ،الفتــوة ،الكــرم ،الجشاعــة ...إخل،
ويه منظومــة القــم الــي عرفهتــا الثقافــة العربيــة القدميــة عامــة والشــعر العــريب عــى وجــه
اخلصــوص .مكــا اهــم الفالســفة واملفكــرون العــرب هبــذا الشــأن .يشــر ابــن ســينا إىل ذلــك
بقولــه( :ينبــي أن يــروي الصــي الرجــز مث القصيــد .فــإن روايــة الرجــز أهســل وحفظــه أمكــن.
ألن بيوتــه أقــر ووزنــه أخــف) .وممــا يــي كذلــك هبــذا االهمتــام حســب الباحــث ،بعــض مــا
ورد يف فــن املقامــة وبعــض فصــول ألــف ليلــة وليلــة ،ولكيلــة ودمنــة .بعــد هــذا التأكيــد عــى
اهمتــام الــراث العــريب بالطفــل ،انتقــل الباحــث دمحم داين إىل الفصــل األول مــن الكتــاب.

 2ــ أدب األطفال :ميزاته وخصائصه (الفصل األول):
تنــاول الباحــث يف هــذا الفصــل النظــري مجموعــة مــن املفاهــم والتصــورات املرتبطــة
بــأدب الطفــل .ميكــن حرصهــا يف مجموعــة مــن األســئلة :مــن هــو الطفــل؟ مــاذا نعــي بــأدب
األطفــال؟ مــا يه أســس أدب األطفــال وأهدافــه؟ مــا يه أشــال وجمــاالت التعبــر األديب يف
أدب األطفــال؟ مــا عالقــة أدب األطفــال بالقــم؟ أمهيــة أدب األطفــال عامليــا وعربيــا؟ مــا يه
املنشــورات املوجهــة لألطفــال؟ مــا يه رشوط كتــاب الطفــل؟ وإذا تأملنــا هــذه األســئلة الــي
شــلت حمــور الفصــل األول ،جندهــا تمتــز بنــوع مــن التصــور املنطــي الــذي يعــرف نوعــا
مــن التــدرج يف التحليــل واملقاربــة .فالباحــث قــد انطلــق مــن العنــر احملــوري يف هــذا األدب
وهــو الطفــل ،ومــن القضايــا الــي تناوهلــا الباحــث يف هــذا الفصــل:

أ ــ الطفل ومراحل تطوره:
قصــد إضــاءة هــذا الســؤال ،حــاول الباحــث دمحم داين االنطــاق مــن مجموعــة مــن
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التصــورات الــي حددهــا عــم النفــس .فــرأى أن الطفــل هــو القطــاع املمتــد مــن مرحلــة امليــاد
إىل مرحلــة املراهقــة (الصفحــة  .)16بعدهــا تنــاول الباحــث أمه مراحــل المنــو الــي ميــر مهنــا
الطفــل .حفددهــا فميــا يــي :مرحلــة الــوالدة والرضاعــة والطعــام (متتــد مــن امليــاد إىل حــدود
الســنة الثانيــة) ،مرحلــة الطفولــة املبكــرة (متتــد مــن الســنة الثالثــة إىل الســنة اخلامســة)،
وتمســى هــذه املرحلــة مبرحلــة اخليــال اإلهيــايم .حيــث تفســح هــذه املرحلــة للطفــل جمــال
المنــو العقــي .ويســتخدم حواســه للتعــرف عــى حميطــه وبيئتــه ،مرحلــة الطفولــة املتوســطة
(متتــد مــن الســنة السادســة إىل الســنة الثامنــة) .وتمســى هــذه املرحلــة مبرحلــة اخليــال احلــر.
يكــون الطفــل خالهلــا قــد اكتســب بعــض اخلــرات املرتبطــة ببيئتــه احملــدودة .وحيــاول
جتــاوز ذلــك بواســطة خيالــه مــن أجــل اكتشــاف عــوامل جديــدة .مرحلــة الطفولــة املتأخــرة
(متتــد مــن الســنة التاســعة إىل الســنة الثانيــة عــرة) .وتمســى مرحلــة املغامــرة والبطولــة.
يمتــز الطفــل يف هــذه املرحلــة مبحاولــة الســيطرة والقيــادة واملنافســة واملغامــرة .أمــا املرحلــة
األخــرة ،فمتتــد مــن الســنة الثالثــة عــرة إىل الســنة الثامنــة عــرة .ويه املرحلــة املصاحبــة
ملرحلــة املراهقــة .هــذه املراحــل التطوريــة الــي ميــر مهنــا الطفــل ،تعطيــه مجموعــة مــن
اخلصائــص الفســيولوجية .الــي يســتوجب التعــرف علهيــا .لكوهنــا متكــن مــن معرفــة أبعــاد
منــو الطفــل بعنــارصه املختلفــة :المنــو اجلســدي ،المنــو العقــي ،المنــو االجمتــايع .مكــا
تشــل رضورة حيويــة يف التعــرف عــى اجتاهــات القــراءة عنــد األطفــال مــن ناحيــة ،وتوجيــه
هــذه القــراءات مــن ناحيــة ثانيــة ،ألن لك مرحلــة مــن املراحــل ،ترتبــط لــدى األطفــال باهمتامــات
معينــة مبــا يف ذلــك نــوع القــراءة .وقــد اعتــر الباحــث دمحم داين أن املرحلــة املمتــدة مــن
الســنة الثانيــة إىل الســنة الســابعة واملرحلــة املمتــدة مــن الســنة الســابعة إىل الســنة احلاديــة
عــرة أمه املراحــل الــي ميــر مهنــا الطفــل .ألن مرحلــة مــا بــن الســنة الثانيــة وســبع ســنوات،
يكــون فهيــا الطفــل ممتركــزًا عــى ذاتــه .ويعمتــد فهيــا عــى املفاهــم واخلــرات املبــارشة.
لكــون طفــل الســابعة ،يصطبــغ بالصبغــة اللكيــة .مكــا تظهــر يف هــذه املرحلــة ،القــدرة عــى
ربــط األشــياء بعضهــا ببعــض .وذلــك عــن طريــق النظــر والوصــف واملقارنــة بــن املوضوعــات
مــن أجــل اســتخالص أوجــه العالقــات البســيطة بــن األشــياء .ويذهــب الباحــث إىل أن األطفــال
يف هــذه املرحلــة العمريــة مييلــون إىل اإليقــاع والجســع ،واألشــعار البســيطة .مكــا مييلون إىل
القصــص البســيطة الــي متكهنــم مــن التوحــد مــع أبطاهلــا .لكوهنــا تعكــس أمــورًا مملوســة
وقريبــة مــن واقعهــم .أمــا املرحلــة املمتــدة مــن الســنة الســابعة إىل الســنة احلاديــة عــرة،
فتمتــز بالتفكــر احلــي .مكــا مييلــون لقــراءة القصــص اخليــايل .يكتســب الطفــل قواعــد
الســلوك الســوي .ومــن َ َّ
ث تعمــل القــراءة عــى تعريــف الطفــل هبــذا النــوع مــن الســلوك .ممــا
يســتلزم تقــدمي منــاذج تقتــدي ويمتــاىه هبــا.

ب ــ أسس أدب األطفال وأهدافه:
بعــد تنــاول الباحــث للطفــل واملراحــل املهمــة الــي ميــر هبــا ،فصــل القــول يف أســس أدب
األطفــال وأهدافــه .ولتحديــد هــذه األســس ،ركــز الباحــث عــى مجموعة من األســس الــي ينبين
علهيــا أدب األطفــال :املســامهة يف إعــداد الطفــل إعــدادًا إجيابيــا يف املجمتــع ،تقويــة الطفــل
لاللــزام بنظــام املجمتــع وســلوكياته ،خلــق روح التضامــن والتعــاون بــن األطفــال ،إيقــاظ
املواهــب والمطوحــات ،املســاعدة عــى القــراءة وحــب الكتــاب .وذلــك مــن أجــل حتقيــق ثالثــة
أهــداف مركزيــة ويه :األهــداف الرتبويــة ،األهــداف القمييــة واالجمتاعيــة واألهــداف املعرفيــة
والوجدانيــة .أمــا عــن أشــال وجمــاالت التعبــر األديب يف أدب األطفــال ،حفددهــا الباحــث يف
مجموعــة مــن األشــال :الشــل القصــي بــل أنواعــه ومضامينــه (حاكيــات اجلــن والحســر،
حاكيــات احليــوان ،القصــة التارخييــة ،القصــة الدينيــة ،القصــة البوليســية ،القصــة الشــعبية
الفللكوريــة ...إخل) ،والشــل الشــعري بــل أشــاله وممزياتــه كذلــك .مكــا أشــار الباحــث كذلــك
إىل األناشــيد اخلاصــة باألطفــال ،وكــذا مــرح الطفــل .وقــد ركــز فميــا خيــص هــذا األخــر عــى
املــرح املــدريس .ويشــر الباحــث إىل كــون هــذه األشــال املختلفــة ،هلــا مقوماهتــا الفنيــة
وخصائصهــا املمــزة هلــا .وذلــك مــن أجــل بنــاء منظومــة مــن القــم الــي ســتهسم يف بنــاء
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خشصيــة الطفــل .هــذه القــم الــي أورد الباحــث البعــض مهنــا ومناقشــها :القــم النظريــة،
القــم االقتصاديــة ،القــم امجلاليــة ،القــم االجمتاعيــة ،القــم الدينيــة ،القــم السياســية.

ج ــ في تاريخ أدب األطفال:
يف إطــار تناولــه ألدب األطفــال عامليــا وعربيــا ،قــدم الباحــث دمحم داين حملــة تارخييــة
مهمــة عــن مجموعــة مــن الــدول الــي اهمتــت بشــل بــارز بــأدب األطفــال .ســواء عــى املســتوى
العاملــي أو العــريب .فتنــاول بنــوع مــن التفصيــل مجموعــة مــن الــدول الغربيــة الــي رأى
أهنــا قــد اهمتــت هبــذا النــوع مــن األدب منــذ أمــد بعيــد ،ومهنــا :إجنلــرا ،أملانيــا ،الدامنــارك،
روســيا ،أمريــا ،إيطاليــا ،اليابــان ،فرنســا ،وكــذا الشــأن يف البلــدان اإلفريقيــة .أمــا يف عاملنــا
العــريب ،فقــد اهمتــت جــل الــدول العربيــة بــأدب األطفــال ،عــى الــرمغ مــن كــون هــذا االهمتــام
قــد تبايــن مــن بلــد عــريب آلخــر .فوقــف الباحــث عنــد مجموعــة مــن الــدول العربيــة :الكويــت،
العــراق ،مملكــة البحريــن ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،األردن ،ليبيــا ،تونــس ،اجلزائــر ،املغــرب،
فلســطني ...إخل .ويف إطــار تناولــه لــل بلــد عــريب ،اعتــر الباحــث دمحم داين دولــة الكويــت،
مــن الــدول الرائــدة يف هــذا اإلطــار .يقــول يف (الصفحــة ( :)53تعتــر الكويــت رائــدة بــن
دول اخلليــج يف أدب األطفــال .ملــا تنتجــه ســنويًا مــن إصــدارات وجمــات وحصــف موجهــة
لألطفــال) .مكــا أكــد أن هــذا اللــون األديب ،عــرف طريقــه إىل الكويــت عــن طريــق املــرح .حيــث
قــدم أول معــل مــريح عــام  .1978حتــت عنــوان :الســندباد البحــري ،حتــت إرشاف مؤسســة
البــدر لإلنتــاج الفــي.

د ــ كتاب الطفل:
بعــد هــذه الرؤيــة التارخييــة الــي قدمهــا الباحــث عــن اهمتامــات الــدول العربيــة بــأدب
األطفــال ،انتقــل إىل مســألة أكــر أمهيــة والــي تتجــى يف :كتــاب الطفــل .وقــد فصــل القــول
يف ذلــك مــن خــال مجموعــة مــن األســئلة :مــا هــو الكتــاب اخلــاص بالطفــل؟ مــا هــو الكتــاب
الــذي يفضلــه الطفــل؟ مــا الــروط الرضوريــة الــي يســتجوهبا كتــاب الطفــل؟ مــن خــال هــذه
األســئلة وغريهــا ،يــرى الباحــث دمحم داين ،أن الكثــر ممــا كتــب يف هــذا املجــال ،ال تتوافــر
فيــه رشوط أدب الطفــل (الصفحــة  .)77وقــد اســتىق الباحــث هــذا احلــم مــن خــال اطالعــه
عــى مــا كتــب يف هــذا املجــال .فذكــر أن مثــة عــدة رشوط جيــب أن تتوافــر يف أدب األطفــال.
لكنــه ركــز عــى أمههــا اكآليت:
( )1االنقرائيــة :تتجــى يف قابليــة مــادة معينــة للقــراءة .ســواء عــى مســتوى اللغــة ،أو
األســلوب ،أو غريمهــا.
( )2المضمــون :يرتبــط مبــادة كتــاب الطفــل .ســواء مــا تعلــق بالصــور (الرســوم) أو املوضــوع
مــع تطابقهــا.
( )3اإلخــراج :يتعلــق األمــر هنــا بغــاف الكتــاب ومجالياتــه .وكــذا نوعيــة الــورق .إهنــا
مســائل فنيــة للطباعــة.

 3ــ سهيل عيساوي وأدب األطفال (الفصل الثاني):
بعــد الفصــل النظــري الــذي خصصــه الباحــث دمحم داين ملجموعــة مــن القضايــا النظريــة
املرتبطــة بــأدب األطفــال ،انتقــل يف الفصــل الثــاين (هسيــل عيســاوي وأدب األطفال) مــن الكتاب
إىل اجلانــب التطبيــي .اشــتغل الباحــث مــن خاللــه عــى مجموعــة مــن األمعــال للباحــث
والاكتــب الفلســطيين هسيــل عيســاوي .هــذا األخــر الــذي حقــق بــدوره نوعــا مــن الــرامك يف
هــذا املجــال .ســواء فميــا يتعلــق بالدراســات الرتبويــة أو اإلبــداع يف أدب الطفــل .لكــون هسيــل
عيســاوي يشــتغل مبيــدان الرتبيــة والتعلــم كذلــك .يتكــون املــن الــذي اشــتغل هيلع الباحــث
يف اجلانــب التطبيــي مــن ســبعة أمعــال قصصيــة مــن أدب األطفــال ويه:
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 1ــ يارا ترمس حملًا ،ط.2013 ،1
 2ــ طاهر يتعرث بالشبكة العنكبوتية ،ط ،1مركز الكتاب واملكتبات ،إرسائيل.2013 ،
 3ــ احذر يا جدي ،ط.2013 ،1
 4ــ الصياد والفانوس الحسري ،ط ،1دار اهلدى.2014 ،
 5ــ األمرية ميار وحبات اخلوخ ،ط ،1دار اهلدى.2014 ،
 6ــ جبانب أيب ،ط ،1دار اهلدى.2014 ،
 7ــ ثابت والرحي العاتية ،ط 1ـ دار اهلدى.2014 ،
حــن انتقــل الباحــث إىل اجلانــب التطبيــي ،مل يعلــن عــن املهنــج الــذي ســيتبعه يف
تنــاول هــذا املــن القصــي .بقــدر مــا اكتــى بتنــاول مجموعــة مــن القضايــا العامــة الــي
مــزت هــذه األمعــال .لكــون املهنــج مــن أمه عنــارص البحــث العلمي .وقــد تنــاول الباحــث
املســتويات اآلتيــة:

أ  -خصائص ومميزات هذا المتن القصصي:
بــدأ الباحــث دمحم داين بتقســم هــذه األمعــال الســبع (حســب موضوعاهتــا) إىل قصــص
وحاكيــات ،حددها اكآليت:
-

القصص
يارا ترسم حلما ً
طاهر يتعثر بالشبكة العنكبوتية
احذر يا جدي
بجانب أبي

الحكايات

 الصياد والفانوس السحري ثابت والريح العاتية -األميرة ميار وحبات الخوخ

يــرى الباحــث دمحم داين أن أمعــال هسيــل عيســاوي املوجهــة لألطفــال تمتــز بنــوع مــن
الرتابــط اخلــاص بــن العنــوان ومضمــون الكتــاب ،جفــل عناويــن أمعــال هسيــل عيســاوي هلــا
ارتبــاط مبحتــوى النــص القصــي أو احلــايئ .مكــا أهنــا تنبئ عــن خشصية القصة .فشــلت
هــذه العناويــن عتبــة النــص ومدخـ ً
ا لــه .وأحيانــا تلخصــه .ومــن أجــل االقــراب مــن مضامــن
هــذه األمعــال ينطلــق الباحــث مــن ســؤال حمــوري :مــاذا تقــول القصــص الســبع ،اســتعرض
مــن خالهلــا مضمــون لك قصــة مــن هــذه القصــص ،وحــن تنــاول القــامس املشــرك بــن هــذه
القصــص أكــد أهنــا تشــرك يف أشــياء عــدة أمجلهــا يف ثــاث مراحــل :مــا قبــل التغيــر ،أثنــاء
التغيــر ،بعــد التغيــر .وبعــد هــذا التصــور العــام هلــذه األمعــال ،تنــاول الباحــث دمحم داين
تلــك الصــور والرســومات الــي وظفهــا هسيــل عيســاوي يف أمعالــه .فــرأى أن هــذه القصــص
الســبع تعمتــد يف تقــدمي مضموهنــا للطفــل عــى الصــور أو اللوحــة .ويه عــى نوعــن:
تتجــى األوىل يف الصــور والرســومات الفارغــة .مبعــى الــي ال يصاحهبــا نــص معــن .أمــا
الثانيــة ،فريافقهــا نــص قصــر جــدًا .والطفــل يف هــذه املرحلــة هيــم بالصــورة وينشــد إلهيــا.
فقــد أصبحــت اليــوم حســب الباحــث خطابــا منفتحــا ومتعــدد القــراءات .مكــا شــلت حمــور
اهمتامــات الدراســات الســميائية وغريهــا .ويف إطــار حديثــه عــن أمهيــة الصــورة يف كتــاب
الطفــل ،أشــار الباحــث إىل أمهيــة الــرمس ودوره املهــم يف كتــب األطفــال .لكــون هــذه الرســوم
والصــور تلعــب دورًا مهـ ً
ا يف كتــب األطفــال .وذلــك مــن خــال ميــل األطفــال واإلقبــال علهيــا.
خاصــة إذا اكن صغــر الســن وأقــل معرفــة بالقــراءة ،ومــن ََّ
ث يصبــح الــرمس هــو لغــة املراحــل
األوىل .مكــا تمكــن أيضــا أمهيــة الصــورة يف كوهنــا عنــر تشــويق وجاذبيــة ومجــال،
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وتســاعد عــى المتثيــل والتصويــر .مكــا تصبــح وســيلة مــن وســائل اإليضــاح والتعلــم .إن
الصــورة والرســومات ،لغــة مرئيــة ولغــة مقــروءة بالذهــن املشــبع باخليــال احلــر .ووســيلة
خللــق امجلــال ،ويف كثــر مــن األحيــان تضمــن الصــورة للقصــة النجــاح.

ب ــ التيمات الموظفة في القصص السبع:
أشــار الباحــث إىل أن الاكتــب هسيــل عيســاوي ،قــد معــل عــى توظيــف مجموعــة مــن
التميــات املختلفــة ،ممــا أعــى ألمعالــه ذلــك البعــد التوجهيــي والقيمي والرتبــوي والتعليمي.
وقــد حــدد الباحــث هــذه التميــات اكآليت :اســتغالل ثقــة الوالديــن وطيبهتــم وحمبهتــم ،الكــذب
ومغبتــه ،إفشــاء أرسار البيــت ،احــرام الطفــل وطفولتــه ،الهتــور والثقــة يف العــدو ،الغــرور
وحــب النفــس والــذات ،الصــر والقناعــة والتواضــع ،العفــو عنــد املقــدرة .وأكــد الباحــث أن
هــذا غيــض مــن فيــض مــن التميــات الــي تزخــر هبــا قصــص األطفــال عنــد هسيــل عيســاوي،
ممــا جعــل هــذه القصــص ال ختلــو مــن هدفيــة ومــن مجاليــة ومــن قميــة تربويــة عاليــة.

ج ــ الزمن في الكتابة القصصية لسهيل عيساوي:
أشــار الباحــث إىل أن الزمــن يف قصــص هسيــل عيســاوي ،زمــن مطلــق وغــر حمــدد.
وذلــك راجــع إىل أن الاكتــب يعــرف أنــه يكتــب للطفــل .وللطفــل والطفولــة خصوصياهتــا .فــإن
إدراك الزمــن ومدلولــه مــا زال مل يصــل نضجــه الاكمــل عنــد الطفــل .لكــن عــى الــرمغ مــن ذلــك،
فإهنــا ال ختلــو مــن إشــارات زمنيــة .تمتثــل يف مجموعــة مــن األلفــاظ الزمنيــة .وأكــد الباحــث
مــن خــال مجموعــة مــن املعطيــات اإلحصائيــة أن الــراوي يف هــذه القصــص قــد اعمتــد عــى
الفعــل املــايض بشــل بــارز .وهــو فعــل الــرد بــدون منــازع .مكــا أن احلاكيــة الشــفاهية تعمتــد
عــى الفعــل املــايض .أمــا تلــك األفعــال املضارعــة املوجــودة (داللهتــا عــى الزمــن احلــارض)،
ـاض ،أو عــن حــدث ََّ
ت يف زمــن مـ ِ
فقــد تطلهبــا ســياق الــرد .فهــي تتحــدث عــن زمــن مـ ِ
ـاض.
فهــي مؤطــرة هــذا الزمــن ،ألن الســياق الــداليل املهميــن عــى النــص يــدل عــى املاضويــة،
خاصــة وأن أغلــب األفعــال املضارعــة يف النــص القصــي ،جــاءت مســبوقة بفعــل نــاخس/
ِ
مــاض هــو ــــ اكن ــــ وهبــذا فــإن هــذا الزمــن النــي قــد ارتبــط يف مجملــه بالفعــل
ناقــص
املــايض ،le passe /وفروعــه الثالثــة :املــايض البســيط ،املــايض البعيــد واملــايض القريــب .أمــا
الزمــن احلــارض فــا يــاد يكــون لــه أي معــى .إنــه (حســب الباحــث اكملنعــدم أو اكمللــي .وإمنــا
املــدار عــى الزمــن املــايض الــذي هــو املقصــود بالــرد) (الصفحــة .)116

د ــ الفضاء المكاني:
شــل الفضــاء املــاين يف قصــص هسيــل عيســاوي وحاكياتــه (حســب الباحــث) ذلــك
اإلطــار املســيج للخشصيــات ومــا يرتبــط هبــا .ألن الفضــاء يف النــص الــردي هــو حاضنــة
الخشــوص والاكئنــات ،واألفعــال واألشــياء .بــل هــو هويــة مــن هويــات النــص الــي ال ميكــن
اخزتاهلــا (الصفحــة  .)117وقــد انطلــق الباحــث مــن معليــة إحصائيــة ،حفــدد الفضــاءات
املهمينــة عــى هــذه األمعــال فميــا يــي :القريــة ،الغابــة ،احلقــول ،احلظــرة ،الزريبــة ،البيــت.
وقــد أعمتــد هسيــل عيســاوي يف تعبــره عــن الفضــاء يف خطابــه احلــايئ املوجــه للطفــل
تقنيــة تتكــون مــن مخــس وســائل .حددهــا الباحــث يف اآليت :الظــروف املاكنيــة مثــل (حنــو،
حــول ،حتــت ،أســفل) ،امجلــل الدالــة عــى الوجهــة أو اجلهــة املاكنيــة (تدفــق النــاس إىل
ســاحات القــر مــن لك أرجــاء اململكــة) ،أمســاء اإلشــارة الدالــة عــى املــان (هنــاك ،ذلــك
املــان) ،لكــات تــدل عــى املــان بعينــه (قريــة ،شــاطئ ،بســتان) ،اســتعامل امس املــان (موقــع،
مضجــع ،مكتــب ،مغــارة ،ملعــب ،مدخــل) .وهبــذا يؤكــد الباحــث دمحم داين أن مــن أمه
خاصيــات قصــص هسيــل عيســاوي ،التنــوع يف الفضــاءات.
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الشخصيات:
حــدد الباحــث خشصيــات القصــص املوجهــة لألطفــال يف نوعــن :خشصيــات برشيــة/
عاديــة ،وخشصيــات خارقــة /غــر عاديــة .بالنســبة لــأوىل (العاديــة) ،عبــارة عــن خشصيــات
حيــة .تلعــب دورهــا يف حيــاة الطفــل .فهــذا األخــر (خاصــة يف هــذه املرحلــة) غالبــا مــا يلجــأ
إىل التقليــد .فــراه يقلــد الخشصيــات يف ســلوكها ويف ترصفاهتــا ،وتمتــز خشصيــات
قصــص هسيــل عيســاوي (حســب الباحــث) ،ببعدهــا اإلنســاين .خاصــة يف قصــة :جبانــب
أيب ،وقصــة :يــارا تــرمس حملــا .يف حــن جنــد نوعــا آخــر مــن الخشصيــات .خاصــة يف
قصــص :ثابــت والــرحي العاتيــة ،الصيــاد والفانــوس الحســري .لكــن وبشــل عــام يتعــذر
توصيــف خشصيــات هــذه القصــص الســبع .فتبــى باهتــة املــاحم .لكــن الصــور املرفقــة
للنــص ،تنــوب عــن الاكتــب يف إعطــاء الطفــل /املتلــي صــورة واحضــة عــن هــذه الخشصيــات.
مكــا ربــط الباحــث خشصيــات هــذه األمعــال القصصيــة ،بعنــر احلــوار ،ألن هــذا األخــر
حســب الباحــث ،يكشــف لملتلــي /الطفــل عــن مســتوى الخشصيــات اإلدرايك والثقــايف .مكــا
أن احلــوار أداة تعبــر عــن احلــدث .حبيــث يقــوم مبجوعــة مــن الوظائــف الــي تمتظهــر داخــل
النــص القصــي أو مــا وراءه (الصفحــة .)133

هـ ــ صيغة الخطاب:
تنــاول الباحــث يف هــذا املســتوى مجموعــة مــن التقنيــات املرتبطــة ببنــاء النــص الرسدي.
وكــذا الصيغــة الــي يقــدم لنــا الســارد مــن خالهلــا عاملــه احلــايئ .وقــد اعمتــد الباحــث دمحم
داين عــى مجموعــة مــن املفاهــم النقديــة ســواء اليت ارتبطت باحلقل اللســاين أو الســميايئ.
ومــن أمه هــذه املفاهــم :اخلطــاب املــرود (الصفحــة  ،)135اخلطــاب الواصــف (الصفحــة
 ،)136اخلطــاب املعــروض (الصفحــة  ،)137اخلطــاب املنقــول (الصفحــة  ،)138اخلالصــة
(الصفحــة  ،)13االســراحة (الصفحــة  ،)140القطــع (الصفحــة  ،)140املهشــد (الصفحــة ،)141
املونولــوج الداخــي (الصفحــة  .)141إال أن هــذه املفاهــم والتصــورات (حســب تصورنــا)،
تكــون ناجعــة يف دراســة الــرد الــروايئ أكــر مــن هــذا النــوع مــن القصــص.

و ــ اللغة وزاوية النظر:
يؤكــد الباحــث عــى كــون اللغــة مــن العنــارص املهمــة يف القصــة املوجهــة لألطفــال،
لكوهنــا مبثابــة (ذلــك القالــب الــذي يصــب فيــه القــاص أفــاره .وجيســد رؤيتــه يف صــورة
ماديــة حمسوســة .ينقــل مــن خالهلــا رؤيتــه للنــاس واألشــياء مــن حولــه) (الصفحــة .)143
لقــد اعمتــدت قصــص هسيــل عيســاوي (حســب الباحــث) ،لغــة عربيــة فصيحــة ذات أصــوات
متعــددة (صــوت الــراوي ،صــوت الخشصيــات) .وهــذا مــا جعلهــا قصصــا بوليفونيــة .حبيــث
متثــل هــذه األهــداف اللغويــة أمه أهــداف أدب األطفــال ،وذلــك ألن الطفــل يف املرحلــة التعلمييــة
ً
ـراءة ،وكتاب ـ ًة ،واســماعًا ،وحديثــا .مكــا
األوىل يف حاجــة إىل المتكــن مــن مهــارات اللغــة :قـ
أن اللغــة وســيلته الكتســاب املعــارف األخــرى .وهبــذا يســتطيع أدب األطفــال أن ينمي مهــارة
التعبــر كذلــك بتدريــب األطفــال عــى التعبــر عــن مشــاعرمه واســتدعاء أفــارمه بسالســة
وطالقــة ،وذلــك عــن طريــق مطالبهتــم بــرد القصــة الــي مسعوهــا أو وضــع هنايــة هلــا أو
بدايــة هلــا ،وكذلــك إعطــاؤمه أدوارًا لمتثيــل تلــك القصــة ،أو حــوارًا يف مرسحيــة ،أو إلقــاء
نشــيد يف فرقــة املدرســة.

خامتة:
معــل الباحــث يف خامتــة كتابــه ،عــى تبيــان أمهيــة قصــص الاكتــب هسيــل عيســاوي.
هــذا األخــر الــذي نقــل هــذه القصــص مــن شــفاهيهتا إىل كتابيهتــا .وقــد اعمتــد الزيــادة
ث أعــى معــ ً
واحلــذف والنقصــان ،وأحيانــا التغيــر يف بنيــة القصــة وأحداثهــا .ومــن ََّ
ا
مقبــو ً
ال .يتقبلــه الطفــل بــل طواعيــة ،فــأدب األطفــال عامــة جــاء نتيجــة تفعيــل مجموعــة مــن
الثقافــات العامــة واألدب بصــورة خاصــة .واقرتاهنــا مبجموعــة مــن التطــورات .لعــل مــن
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أبرزهــا اكتشــاف العديــد مــن الظواهــر الــي رصدهتــا كتــب األطفــال.

تعقيب ومالحظات:
متــز كتــاب :أدب األطفــال :دراســة فــي قصــص األطفــال لســهيل عيســاوي يف مجملــه
بإجيابيــات عــدة .خاصــة فميــا يتعلــق بالتصــور العــام أو الرؤيــة الــي تنــاول مــن خالهلــا
الباحــث دمحم داين موضــوع أدب األطفــال .فقــد دعــا الباحــث دمحم داين إىل إعــادة فهــم
وتصحيــح مجموعــة مــن املفاهــم والتصــورات املرتبطــة بــأدب األطفــال .ويه دعــوة إجيابيــة.
دأب علهيــا املفكــرون والباحثــون .فقــد ســبق للفيلســوف هيجــل وبعــده الفيلســوف املــادي
الهشــر كوهــن تشــامبان إىل الدعــوة إىل تصحيــح بعــض املفاهــم الفلســفية ،ووضعهــا يف
نصاهبــا الصحيــح ،واختيــار مصطلحاهتــا .حبيــث مل ينطلــق مــن األفــار اجلاهــزة (مكــا جنــد
يف أغلــب األمعــال) ،بقــدر مــا انطلــق مــن مجموعــة مــن األســئلة .ليحللهــا مــن أجــل البحــث عــن
أجوبهتــا ،وبــرز ذلــك بشــل جــي يف (الصفحــات ...83 ،80 ،72 ،14 ،3 :إخل) ،مكــا عــرف الشــق
النظــري مــن الكتــاب نوعــا مــن التــدرج يف تنــاول قضايــا الكتــاب .فــي (الصفحــة  )16مث ـ ً
ا
مــن الكتــاب ،تنــاول مســألة مهمــة ،ويه :مــا الطفــل؟ الــذي يشــل احملــور األســايس .يذكرنــا
يف هــذا اإلطــار مبــا أشــار إليــه أليكســيس اكريــل Alexis Carrel /يف كتابــهL’homme :
( /cet inconnuاإلنســان هــذا املجهــول) .الــذي يــرى أن الباحثــن طــوروا مجيــع العلــوم
اإلنســانية ومناجههــا ،لكــن ال يزالــون جيهلــون اإلنســان نفســه .لكونــه حمــور لك يشء .ولعــل
هــذه يه الفكــرة احملوريــة الــي انطلــق مهنــا الباحــث دمحم داين .مكــا دعــا إىل إعــادة
النظــر يف مفهــوم أدب األطفــال ،وذلــك مــن خــال ســؤال يف الفصــل األول :مــاذا نعــي بــأدب
األطفــال( ،الصفحــة  .)8واألمــر نفســه حــن تنــاول مراحــل منــو الطفــل( ،الصفحــة  ،)16وكــذا
خصائــص الطفولــة( ،الصفحــة  ،)18ألن البحــث يف مثــل هــذه األســئلة هــو الــذي ســيؤهل
اكتــب قصــص األطفــال ومينحــه وعيــا شــام ً
ال مبمــزات الطفــل وخصائصــه .الــيء الــذي
ســيجعل كتاباتــه القصصيــة للطفــل إجيابيــة وممثــرة .مكــا أن املزاوجــة بــن اجلانــب النظــري
واجلانــب التطبيــي الــذي مــز هــذا الكتــاب ،جعلــه يف متنــاول امجليــع طلبــة وباحثــن عــى
الســواء .مكــا اعمتــد الباحــث يف هــذا الكتــاب عــى مصــادر ومراجــع مهمــة زادت مــن أمهيتــه.
وعــى الــرمغ مــن األمهيــة املعرفيــة هلــذا الكتــاب ،فإنــه ال خيلــو مــن ثغــرات معرفيــة
ومهنجيــة .وإذا اكن الشــق النظــري (الفصــل األول) ،يبــدو ممتاســ ً
ا مــن ناحيــة التصــور
النظــري واجلانــب املصطلحي ،فــإن اجلانــب التارخيــي (املتعلــق باهمتــام الــدول بــأدب
األطفــال) املمتــد مــن (الصفحــة  )49إىل (الصفحــة  )72شــل نوعــا مــن احلشــو يف هــذا
الفصــل ،وحبــذا لــو أفــرد لــه الباحــث فصـ ً
ا خاصــا .أمــا الشــق التطبيــي مــن الكتــاب (الفصــل
الثــاين) .فــا خيلــو بــدوره مــن جفــوات مهنجيــة .حفــن تنــاول الباحــث القصــص الســبع
(مــن الدراســة) ،فإنــه مل يــر إىل مهنــج معــن ملقاربــة هــذه النصــوص القصصيــة ســواء
بشــل رصحي أو مضــي .فتــارة جنــده يعمتــد املهنــج اإلحصــايئ (الصفحــات)108 ،91 ،88 :
وتــارة أخــرى املهنــج الوصــي .لكــون املهنــج مــن أمه أســس الدراســة العمليــة التطبيقيــة.
أمــا جانــب املصطلــح الــذي يرتبــط بــدوره باملهنــج ،فقــد اعمتــد الباحــث مــا حتقــق يف عــم
الــرد مــن مفاهــم وأدوات إجرائيــة .نذكــر مهنــا :مســتوى الزمــن (الصفحــة  ،)114صيغــة
اخلطــاب (الصفحــة  ،)135الرؤيــا الرسديــة (الصفحــة  .)143لكــن هــذه املفاهــم تكــون ناجعــة
بشــل أكــر يف النــص الــردي الــروايئ ،ألن هــذا النــص هــو الــذي اعمتــده أغلــب منظــري
هــذه املفاهــم ،وعــى رأهســم تزفيطــان تــودر وف وروالن بــارت وغريمهــا .مكــا أن املســاحة
النصيــة للروايــة تسمح بتوظيفهــا بشــل إجيــايب .مكــا عــرف الكتــاب نوعــا مــن اخللــط
يف بعــض املفاهــم واملصطلحــات (القصــة ،احلاكيــة ،الصيغــة ،الســارد ،الــراوي ...إخل) .يعــد
حتديــد مصطلحــات بشــل دقيــق مــن أمه خطوات البحث العلمي والرتبــوي ،والــي جيــب
عــى الباحثــن القيــام هبــا مبجــرد اختيــار الفكــرة واالســتقرار علهيــا .مكــا تمكــن أمهيــة تلــك
املصطلحــات وحتديدهــا يف أن الباحــث ســوف يســر عــى هدهيــا عــى مــدار رحلــة حبثــه .يف
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حــن يلجــأ إىل تعريــف بعــض املصطلحــات الــي ميكــن اإلســاءة يف فهمهــا أو فهمهــا عــى
حنــو مغايــر ملــا أراده الباحــث مــع اإلشــارة إىل املراجــع الــي اســتىق مهنــا هــذه التعاريــف.
ودمع وجهــة نظــره حــول تبــي معــى حمــدد ملصطلــح معــن .هبــذا يســتوجب عــى الباحــث أن
يتجنــب املصطلحــات الــي يه حمــل خــاف ،أو الــي محتــل أكــر مــن معــى .إن هــذا مــا جعــل
الشــق التطبيــي مــن الكتــاب ،يكــون أقــل أمهيــة مــن الشــق النظــري .نظــرًا للخلــل املعــريف
الــذي يعــري أدواتــه اإلجرائيــة :املهنــج املصطلــح.
لكن عىل الرمغ من هذه املالحظات اليت أوردناها ،فإن هذا الكتاب النقدي سيغين املكتبة
النقدية العربية من جهة ،مكا سيشلك إضافة نوعية هلذا النوع من األدب (أدب األطفال) الذي
ال يزال حيتاج لملزيد من الدراسة واالهمتام.
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املقاالت

دور الصور التلفزيونية
يف تفعيل اإلدراك الذاتي واملعريف عند األطفال
د .حسني تروش

terrouchehocine@yahoo.fr
أستاذ محاضر (ب)
كلية اآلداب واللغات ـ جامعة محمد األمين ـ دبّاغين ـ سطيف ()2

مقدمة:

اجلزائر

الصــورة ماكفــئ للواقــع توضــع أمــام املتلــي يف شــل افــرايض ،فتجعــل العــامل مرئيــا
ميكــن اســتحضاره واإلمســاك بــه ،ويه يف عرصنــا هــذا حتيــط باإلنســان مــن لك جانــب ،وقــد
أصبحــت عالمــة مــن عالمــات التقــدم العلمي واملعــريف.
والصــورة  -كذلــك  -يه البديــل املعــارص للكتــاب ولللكمــة املقــروءة ،ويه البديــل لطرائــق
التعلــم اإللقائيــة ،أهسمــت وتهســم يف التواصــل بــن البــر.
والصــورة التلفزيونيــة حتديــدًا متثــل أكثـــر أنــواع الصــور انتشــارًا وتأثــرًا يف حيــاة
اإلنســان لوجودهــا يف لك بيــت ،ولتأثريهــا الكبــر عــى الكبــر والصغــر عــى حــد ســواء.
ولـــدورها الفاعــل يف نقــل اخلــرات ،وتوجيــه الــرأي العــام.
ولعــل أكــر فــات املجمتــع تأ ّثــرًا بالصــورة التلفزيونيــة مه األطفــال بســبب عدد الســاعات
الكبــر الــذي يقضونــه أمــام شاشــات التلفزيــون ،ولهسولــة تأثــر هــذه الفئــة مبــا تشــاهد ســواء
عــى املســتوى العاطــي أو املعريف.
والصــور التلفزيونيــة باتفــاق أغلــب الدارســن النفســانيني ،هلــا تأثرياهتــا الســلبية
الكثــرة عــى األطفــال ،ولكــن هــذا ال مينــع مــن أن هلــا إجيابيــات كثــرة كذلــك .فالصــور
التلفزيونيــة ميكــن أن تكــون وســيلة الخــراق اإلدراك الــذايت عنــد الطفــل مــن خــال إدراكــه
لذاتــه يف مقابــل اآلخــر واألشــياء والعــامل ،مكــا ميكــن أن ختــرق الــويع املعــريف للطفــل مــن
خــال إدراكــه لقدراتــه املعرفيــة مــن خيــال وابتــار وإبــداع وغريهــا.
ومبــا أن الصــورة التلفزيونيــة يه أداة غــر لغويــة وجــب التعامــل معهــا وفــق املهنــج
الســميايئ ،ألنــه األصلــح لفهــم جوانــب الصــورة املتعددة ،وكيفيــة إدراك الطفل هلــا .وانطالقًا
مــن هــذا الطــرح فقــد مت تقســم الدراســة إىل ثالثــة عنــارص أساســية:
-1
-2
-3
-4

مفهوم الصورة التلفزيونية ومجالياهتا.
املعاين اإلحيائية يف الصورة وكيفية إدراكها.
تكون اإلدراك الذايت إىل المنو املعريف.
الطفولة من
ّ
الصورة التلفزيونية وأشاكل تفعيل اإلدراك الذايت واملعريف عند األطفال.

ً
أوال ـ مفهوم الصورة التلفزيونية وجمالياتها:
أ -مفهوم الصورة التلفزيونية:

صــورت شــي ً
ائ
صــور ،ويقــال
الصــورة مجعهــا صــور ،ومعناهــا الشــل ،ويه لك مــا ُي
ّ
ّ
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أي :صنعتــه صــورة العقــل ،أمــا اصطالحــا فالصــورة )Image( :لكمــة التينيــة مشــتقة مــن
ـور تكــون ثنائيــة األبعــاد «الــرمس» و«التصويــر» أو ثالثيــة األبعــاد
( )Imagoأي :متثيــل مصـ ّ
أمــا يف أصوهلــا اإلغريقيــة والالتينيــة فهــي تــرادف
مثــل« :النقوشــات البــارزة والمتاثيــل»ّ ،
أيضــا لكمــة «أيقــون» أي املشــاهبة واملامثلــة (.)Borderie, 1972: 13
فيحدهــا ّ
بأنــا رســالة
أمــا التعريــف االصطــايح يف املعــامج الســميائية املتخصصــة
ّ
ّ
ـور اإلعــام والتكنولوجيــا الرمقيــة لتصبــح أنــواع
ـ
بتط
رت
ـو
ـ
تط
ـة،
ـ
أيقوني
ـات
ـ
عالم
ـن
ـ
م
ـة
ـ
متكون
ّ
ّ
كثــرة ،حيــث قــام (بــول مــايس) بوضــع خطــة تصنيفيــة للصــور ،جفــاءت يف صنفــن:
الصنــف األول ميثــل الصــور املتحركــة ،أمــا الصنــف الثــاين فميثــل الصــور الثابتــة.
ومصطلــح الصــورة مــرادف ملصطلــح (األيقــون) ،وهــو يمشــل العالمــات الــي تكــون فهيــا
العالقــة بــن الــدال واملرجــع قامئـ ًة عــى املشــاهبة والمتاثــل ،ويه عبــارة عــن رســالة متكونــة
مــن عالمــات أيقونيــة ،هلــذا فسيســيولوجيا الصــورة جتعــل مــن نظريــة التواصــل مرجعهــا
(.)Burzlaff, 1990: 127
والصــورة بانتقاهلــا مــن جمــال احلــس (احلــدس) إىل إطــار التعبــر (اللغــة) .تكــون قــد
حققــت جتــاوزًا يف جمــال التعبــر والتواصــل وخصوصــا ملفهــوم الكتابــة /النــص برسعــة
غــر مســبوقة يف جمــال اخــراع األدوات يف إطــار التجربــة احلضاريــة لإلنســان ،ويف إطــار
الفكــر العاملــي وأدواتــه .ومــن ََّ
ث فقــد أهسمــت يف نقــل البرشيــة إىل مســارات جديــدة مبتكــرة
يف جمــال التواصــل البــري ميكــن أن تؤســس لمنــط مــن املعرفــة قــامئ عــى مفاهــم جديــدة
تمتــاىه مــع آليــة التســارع الــي يفرضهــا تطــور التكنولوجيــا املعــارص.
أمــا التلفزيــون فميثــل وســيلة اتصــال مجاهرييــة قويــة نظــرًا الرتفــاع عــدد امجلهــور
الــذي يشــاهد براجمــه ،وكذلــك ســاعات البــث الطويلــة الــي تســتغرقها هــذه الــراجم ،مكــا
تتجــى قــوة هــذه اآللــة أيضــا يف غــى ســنهنا الثقافيــة ،فهــي وســيلة اتصــال تركيبيــة متــزج
بــن العنــارص البرصيــة والصوتيــة واحلركيــة يف إرســالية واحــدة.
وهــو  -بــا شــك  -أداة تســميل رغبــة املســهلك ،وتنعــش غرائــزه ،وتبعــث فيــه اإلحســاس
بالمتــايه مــع لك مــا يظهــر عــى الشاشــة مــن انتظــام يف احليــاة ويــر يف احلصــول عــى
لك متطلبــات العيــش ،ولعــل مــن أمه مــا يقدمــه التلفزيــون هــو إظهــاره لــأرسة المنوذجيــة،
مكــا يــوحض ذلــك جــون بودريــار“ :حنــن حنــاول أن خنلــق تطابقــا بــن حيــاة بيوتنــا وصباغــة
األرس الســعيدة الــي يقدمهــا لنــا التلفزيــون ،واحلــال أن هــذه األرس ليســت إال خمتــرًا
مســليًا لــل أرسنــا” (.)Baudrillard, 1970: 314

ب  -جمالية الصورة التلفزيونية:
تمكــن مجاليــة الصــورة يف أهنــا تظهــر الــيء مــن وجهــة نظــر خاصــة ،ومجاليهتــا تــرز
مــن خــال عــرض الــل أو اجلــزء جعــل األشــياء صغــرة أو كبــرة إبــراز أجــزاء معينــة مــن
اجلســم زيــادة أو نقصــان احلجــم .امجلاليــة األخــرى الــي تصاحــب الصــورة يه احلركــة،
فاحلركــة املتقطعــة يف الاكمــرا ويف جهــاز العــرض هلــا تأثــر عــى اإليقــاع امجلــايل
للصــورة ،وتكــون بفعــل العوامــل التاليــة ،واإلحســاس جبــال الصــورة الــذي يطــى عــى فكــر
املتلــي /املتفـ ّرج نــاجت عــن مجموعــة مــن العوامــل الــي أهسمــت يف خلــق هــذا امجلــال مهنــا:

 - 1جمالية األشياء واألشكال:
تظهــر مجاليــة األشــياء يف ترتيهبــا يف حــز الشاشــة ،وخلــق اإلحســاس بثالثيــة البعــد،
وهــذه األشــياء حيركهــا عقــل املتلــي وإدراكــه وإحساســه ،فيضيــف هلــذه األمكنــة معــى
وتعبــرًا مجيـ ًـا ،فريتبــط البعــد امجلــايل لألشــياء باألشــال مــن خطــوط مســتقمية ودوائــر
ومســطحات ،)Joly, 1993: 112( ،فامجلــال يف األشــياء احملسوســة املنظــورة يوجــد حيــث
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يوجــد التناســب بــن األجــزاء ،فــا يوجــد مجــال يف الــيء البســيط بــل يف املركــب ذي
التناســب واملقيــاس ،وال يوجــد يف اجلــزء ،بــل يف الــل ،فاألجــزاء ال تكــون مجيلــة إال بقــدر
مســامههتا يف بعــث امجلــال يف الــل ،غــر أنــه يرتتــب عــى هــذا أن تكــون أجــزاء الــيء
مجيلــة ،إذ ال ميكــن أن يكــون الــل مجي ـ ً
ا مركبــا مــن أجــزاء قبيحــة.
 - 2جمالية الشخصيات:
ترتبــط مجاليــة الخشصيــات ارتباطــا وثيقــا بــل مــا ميــت بصلــة إلهيــا ،جفامليــة
الخشصيــات تنبــع مــن طريقــة اســتعامل اللغــة ،وطريقــة اســتخدام الوجــه واملــاحم وطريقــة
اجللــوس مجاليــة اللبــاس خاصــة اللبــاس ذو األبعــاد الثقافيــة ،فهــي الصــور الــي ترمغنــا
عــى تذكــر ماضينــا األكــر بعــدًا ،ولكــا اكنــت أكــر بســاطة جذبــت املشــاهد (بوطيــب:2003 ،
.)320

 - 3جمالية األلوان واإلضاءة:
تعتــر األلــوان ذات أمهيــة بالغــة يف تشــكيل الصــورة ،حيــث ُتهســم بكيفيــة فعالــة يف
إبــاغ الرســالة بشــاعرية جلــذب انتبــاه املشــاهد ،وخلــق جــو وجــداين وانفعــايل ،وتمكــن
مجاليــة األلــوان يف حســن اســتخدامها ،فميكــن خلــق امجلاليــة عــن طريــق تبايــن األلــوان
وهــو التضــاد ،فاألبيــض هــو نقيــض األســود ،ويلعــب التبايــن دورًا كبــرًا يف تغــر مســاحة
أو جحــم األشــال وإبــرازه ،وأيضــا شــاعرية التوافــق بــن األلــوان ،حيــث هــو عبــارة عــن
احتــاد موفــق لأللــوان ينشــأ عــن طريــق خاصيــة املصاهــرة والتقــارب املوجــود بــن األلــوان
واحتاداهتــا البرصيــة (بوطيــب.)320 :2003 ،
أمــا اإلضــاءة فهــي الــي جتســم األشــياء خللــق اإلحســاس هبــا ،حيــث إن أي جســم مهــا
بلــغ جحمــه أو شــله ال ميكــن أن يكــون لــه إحســاس بــري مــا مل تكــن هنــاك إضــاءة مســلطة
هيلع ،وهــذه اإلضــاءة ليســت بالــرورة أن تكــون اصطناعيــة ،فاإلضــاءة هلــا دور مهــم يف
خلــق اجلــو العــام ،أي :احلالــة املزاجيــة الــذي جيــب أن ختلقــه الصــورة عنــد املشــاهد مــن
مجاليــة وحيــرك خيــال املشــاهدين واملمثلــن ،فينحــت أشــال األشــياء ،وحيركهــا ويزيــد مــن
فائــض ثراهئــا الــداليل ،وحيــول األشــياء إىل رمــوز.

ثاني ًا ـ املعاني اإليحائية يف الصورة وكيفية إدراكها:
ختتلــف اللغــة الطبيعيــة مــن حيــث خصائصهــا وتوظيفاهتــا عــن اللغــة البرصيــة ،وهــذا
مــا أدى بالدارســن إىل أن جيــدوا ح ـ ً
ا هلــذا اإلشــال اجلوهــري والدقيــق ملرشوعيــة وجــود
اللغــة الصوريــة ،إذ جنــد كيســتيان ميــز أحــد أكــر املشــتغلني عــى الســمائيات البرصيــة،
يقــول يف إحــدى مقاالتــه« :إن اللغــات البرصيــة تقــم مــع بــايق اللغــات عالقــات نســقية متعــددة
ومعقــدة ،وال أمهيــة إلقامــة تعــارض مــا بــن اخلطابــن اللغــوي والبــري كقطبــن كبرييــن
حيظــى لك واحــد مهنــا بالتجانــس والمتاســك يف غيــاب أي رابــط بيهنــا» (.)Metz, 1970: 06
فالرســالة اللســانية تقبــل التفكيــك إىل عنــارص يقــوم املتلــي بإعــادة تركيهبــا ليحصــل
املعــى ،يف حــن الرســالة البرصيــة تركيبيــة ال تقبــل التقطيــع إىل عنــارص صغــرى مســتقلة،
ألهنــا ترابطيــة ختــزن يف بناهئــا دالالت ال تتجــزأ ،والرســالة اللســانية تقــوم عــى اخلاصيــة
االعتباطيــة ،أمــا الرســالة البرصيــة فهــي قامئــة عــى املامثلــة واملشــاهبة.
وانطالقــا مــن عــدم قابليهتــا للتقطيــع فاملعــى يف الصــورة ال يكــون ثابتــا ،وال ميكــن
اإلمســاك بــه بهسولــة ،فالصــورة  -عــى حــد تعبــر بيغنــل (« -)Bignellســاحبة يف فضــاء
مــن املعــى تنتظــر ذاتــا تضيــف إلهيــا املعــى الــذي تريــده» (إمساعيــل .)43 :2008 ،وهــذا
الفضــاء مــن املعــاين جعلهــا متعــددة ال حتدهــا حــدود مثــل النــص اإلبــدايع املكتــوب ،فهــو
مفتــوح عــى الــدالالت واملعــاين مــا تعــددت القــراءات ،يقــول بــول فــورش« :وعــى ذلــك فــإن
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الصــورة أصبحــت متعــددة املعــاين ،مفعناهــا ال ميكــن أن يكــون ثابتــا أو قاب ـ ً
ا للتفســر مــن
خــال الرجــوع إىل تركيهبــا الداخــي» (إمساعيــل.)75 :2008 ،
وســندرس كيفيــة إنتــاج املعــاين الصوريــة ،وكيفيــة إدراكهــا عنــد عملــن مــن أعــام هــذا
املجــال ،ومهــا روالن بــارت وأمبريتــو إيكــو:

أ  -عناصر إنتاج المعاني اإليحائية في الصورة عند بارت:
تســاءل روالن بــارت :كيــف نتواصــل برصيــا ،،وكيــف نقــرأ رســالة برصيــة ،وحــاول
اإلجابــة عهنــا يف حبثــه عــن عنــارص الســميولوجيا الــي طبــق بعضــا مهنــا عــى الصــورة،
ويتضــح ذلــك يف مقـــاله (الرســالة املصــورة) ( )Message Photographiqueالــذي نــر يف
كتابــه الهشــر ،)Image-Musique-Texte( :وقــد وصــل إىل أن هنــاك مجموعــة مــن العنــارص
األساســية الــي تؤثــر يف إنتــاج وتعميــق املعــاين اإلحيائيــة يف الصــورة (Barthes, 1987:
 )98ويه:
 -1التأثيرات الخادعة (:)Les Effets D’illusion
ميكــن اســتخدام التقنيــة القدميــة مثــل املونتــاج اليــدوي أو الرتكيــب الرمقــي يف معليــات
مــزج أكــر مــن صــورة يف صــورة واحــدة ،ومــن ََّ
ث معــى خمالــف عــن عرضهــا لوحدهــا.
 - 2وضعية الصورة (:)Pose

ويتعلــق األمــر بدراســة الطريقــة اخلاصــة املعمتــدة يف عــرض املوضوعــات ،وتوزيعهــا
داخــل جمــال الصــورة لتحديــد أبعادهــا التعبرييــة ،ومــا تضمــره مــن تســنينات ،فوضعيــة
الخشصيــات مثــ ً
ا يف عالقاهتــم ببعضهــم البعــض ميكــن تأويلهــا انطالقــا مــن معطيــات
اجمتاعيــة (عائليــة  -محمييــة  -عدائيــة ( )...بوطيــب.)321 :2003 ،
 - 3الموضوع (:)Object

الصــورة يه الوجــه الظاهــر لملوضــوع الــذي يقبــع يف اخللفيــة ،والــذي ينتظــر اخلــروج
إىل النــور« ،وفيــه يــم الرتكــز عــى املوضــوع أو املوضوعــات املصــورة يف وصــف دقيــق
جلزئياهتــا احلــارضة واملغيبــة ،ومــا محتلــه مــن أبعــاد تعبرييــة حمــددة يف ســياق معــن»
(بوطيــب.)321 :2003 ،

 - 4الجمالية (:)L’esthétiques

يه قاعــدة فنيــة ،وليســت قاعــدة تقنيــة مثــل القواعــد الســابقة ،تركــز عــى عنــر أو
عنــارص ذات أبعــاد مجاليــة تســاعد عــى صنــع اإلحيائيــة يف الصــورة .ميكــن للصــورة عــى
الــرمغ ممــا قيــل أن تــؤدي وظيفــة تمنيقيــة ،فهــي تدخــل يف بعــض احلــاالت عــى الصفحــة
محســة مجاليــة ،فتقطــع املســاحات الســوداء يف الصفحــة ،وتقطــع الرتابــة ،ويف هــذه الصــورة
ينبــي أن يتوافــر عندئــذ البعــد امجلــايل (أبــو عــي.)258 :2012 ،

 - 5التركيب (:)Syntaxe

الصــورة مكــا نعــم تقــوم عــى اجمتــاع عــدد كبــر مــن النقــاط يف حــز مــاين معــن،
وباجمتاعهــا معــا تتكــون الصــورة ،إذًا فالصــورة تتأســس عــى نقطــة واحــدة ،ويه يف
احلقيقــة تقــوم عــى مبــدأ الرتكيــب ،وهــو مبــدأ مهــم يف أثنــاء التشــكيل الصــوري ،وهــو
باألمهيــة نفهســا يف أثنــاء التحليــل.
والدراســة احلديثــة للصــورة حســب بــارت تقــوم عــى «إنتــاج خطــاب إحيــايئ مســن
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انطالقــا مــن خطــاب بــدون ســن ،وقراءهتــا تتعــدد بتعــدد القــراء هلــا ،ألن داللهتــا غــر ثابتــة
عــى الــرمغ مــن ارتباطهــا مبعــارف لغويــة» (محلــر.)120 :2010 ،

ب  -النموذج اإلدراكي للصورة عند أمبيرتو إيكو:

ينطلــق أمبريتــو إيكــو مــن مســمة مفادهــا أن «معــى الصــورة ســيكون حقــ ً
ا مــن
االحمتــاالت» (إمساعيــل ،)43 :2008 ،والمنــوذج اإلدرايك هــو «الــذي يشــل املعرفــة األوليــة
الــي تســاعد الــذات املدركــة عــى فــك رمــوز مجمــل الصــور البرصيــة وربطهــا بالتجربــة
الواقعيــة الــي تشــر إلهيــا» (.)Metz, 1970: 4
فنحــن يف واقــع األمــر ،ال نــدرك أي يشء بشــل مبــارش .فــاإلدراك والتذكــر يقتضيــان
اســتحضار «خطاطــة ســابقة» (المنــوذج اإلدرايك) أو (ســن التعــرف) تثــوي داخلهــا مجمــوع
النســخ الــي تلتقطهــا العــن مضــن عــامل يعــج باألشــال والصــور واأللــوان .وهــذا لــه مــا
يــرره يف أوليــات اإلدراك ذاهتــا ،فعــامل األشــياء ال يلــج إىل الذاكــرة عــى شــل «أشــياء»
معزولــة ال رابــط بيهنــا ،بــل يتســلل إلهيــا عــر المنــاذج املنمظــة هلــذه األشــياء يف أقســام
متباينــة.
اســتنادًا إىل هــذا التصــور اخلــاص بــاإلدراك ،ميكــن القــول إن التســنني الــذي حيــم عــامل
العالمــات األيقونيــة هــو نفــس التســنني الــذي حيــم التجربــة اإلنســانية كلك ،فــل حماولــة
إلدراك وحتديــد ُكنــه ومضمــون عالمــة أيقونيــة مــا تقتــي إملامــا مبعرفــة ســابقة مفتوحــة
عــى عــوامل متعــددة .ويعــود هــذا األمــر لســببني:
-1

إن مــا تدركــه العــن هــو عالمــات ال موضوعــات معزولــة ،والعــامل تســكنه العالمــات،
وليــس خزانــا لألشــياء.

-2

إن العالمــة األيقونيــة ال تــدل مــن تلقــاء ذاهتــا ،فاملعــى داخلهــا يســتديع اســتحضار
التجربــة الثقافيــة كــرط أويل لإلمســاك مبمكنــات التدليــل.

وبنــا ًء هيلع ،فــإن إدراك «الواقــع» عــر العالمــة األيقونيــة ال يــم انطالقــا ممــا تشــمل
هيلع هــذه العالمــة مــن عنــارص قــادرة عــى إحالتنــا عــى «جتربــة واقعيــة» ،بــل يــم عــر
املعرفــة الســابقة الــي تتوافــر علهيــا الــذات املدركــة.
ال ميكــن احلديــث عــن إدراك ،مضــن عــامل العالمــات األيقونيــة أو غريهــا ،إال اســتنادًا إىل
معرفــة ســابقة متكننــا مــن تأويــل هــذا العنــر أو ذاك وفــق انمتائــه إىل الدائــرة الثقافيــة.
مفهمــة الســن األيقــوين الســابق عــى اإلدراك املخصــوص تتلخــص يف «إقامــة عالقــة دالليــة
بــن الصــورة املشــاهدة وبــن املدلــول اإلدرايك املســبق» (إمساعيــل.)43 :2008 ،
تكون اإلدراك الذاتي إلى النمو المعرفي:
 - 3الطفولة ِمن ّ

أ  -الطفولة ومراحل اإلدراك الذاتي:
يعــرف الالنــد ( )Lalandeاإلدراك يف معجمــه الفلســي بأنــه «الفعــل الــذي ينظــم بــه الفــرد
إحساســاته احلــارضة مبــارشة ،ويفرسهــا ،ويمكلهــا بصــور وذكريــات ،ومبعــدًا عهنــا بقــدر
اإلمــان طابعهــا االنفعــايل أو احلــريك مقابـ ً
ا نفســه بــيء حيــم هيلع تلقائيــا بأنــه ممتــز
عنــه وواقــي ومعــروف لديــه» (الالنــد.)213: 2001 ،
والفــرق بــن اإلحســاس واإلدراك أن األول حيــدث نتيجــة تنبيــه اخلاليــا احلســية ،أمــا
اإلدراك فهــو الوظيفــة العقليــة الــي تعــي هلــذه اإلحساســات صورهتــا املمتــزة ومعناهــا
اخلــاص ،وتشــارك يف اإلدراك خمتلــف الوظائــف العقليــة األخــرى اكلذاكــرة والتخيــل واإلرادة
وغريهــا ،ولذلــك فــاإلدراك معليــة عقليــة بالغــة التعقيــد.
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واإلنســان ال يــدرك ذاتــه ووجــوده يف هــذه احليــاة دفعــة واحــدة ،بــل ميــر بعــدة مراحــل
تتطــور تبعــا لمنــوه اجلمســي والعقــي والتخييــي ،وتبعــا لعالقاتــه االجمتاعيــة واإلنســانية
مــع أقرانــه مــن بــي البــر ،وهــذا اإلدراك ال يتســاوى بالشــل نفســه عنــد مجيــع البــر،
فاإلنســان العــادي ال ميكــن أن يــدرك ذاتــه بالشــل الــذي يتــأىت لملفكريــن والعملــاء واألدبــاء،
فهــؤالء ملكــوا جتربــة يف احليــاة تفــوق مــا لغــرمه ،ومــن ََّ
ث ففهمهــم ملواقعهــم يف احليــاة
ودورمه يف الوجــود هــو أمعــق مــن غــرمه ،ومعليــة إدراك الــذات معليــة معقــدة تبــدأ منــذ
الطـــفولة املبكــرة وتتطــور مــع منــو اإلنســان ،ومتــر مبراحــل ثــاث يه:
 - 1مرحلــة الالتمايــز :ويه املرحلــة الــي تــي الــوالدة واألهشــر األوىل مــن حيــاة الخشــص،
ويكــون إدراك الرضيــع لذاتــه يف هــذه املرحلــة حمصــورًا بــن اإلحساســات الســطحية الــي
ال تــرىق إىل مســتوى األنــا الــذي يــدرك مصــدر وحقيقــة هــذه اإلحساســات ،ويمســي بياجيــه
( )Piagetهــذه املرحلــة بـــ« :مرحلــة عــدم المتيــز املطلــق بــن األنــا واحمليــط» (Fraise et
.)Piaget, 1967: 133
 - 2مرحلــة األنــا الجســماني :املالحــظ أن تبلــور إدراك األنــا اجلمســاين خيضــع ملــدى نضــج
املراكــز العصبيــة حبيــث يصبــح اإلنســان قــادرًا عــي الربــط بــن خمتلــف اإلحساســات ،وعــى
توجيــه حراكتــه اإلراديــة الــي اكن عاجــزًا عــن ضبطهــا مــن قبــل.
 - 3مرحلــة الشــعور بالــذات :ويه مرحلــة متطــورة مــن الــويع واإلدراك بوجــود الــذات،
حيــث يــدرك اإلنســان أنــه إضافــة إيل حياتــه اخلارجيــة ،فهــو ميتلــك حيــاة داخليــة أغــى
بكثــر ،بــل يه عــامل مــن اإلدرااكت املتنوعــة للــذات الواحــدة ،وفهيــا يعمتــد عــي اخليــال
والذاكــرة واألحــام وغريهــا.

ب  -الطفولة والنمو املعريف:
تهشــد مرحلــة الطفولــة تطــورًا كبــرًا يف مجيــع املظاهــر اجلمسيــة واحلركيــة والعقليــة
واللغويــة واالجمتاعيــة واالنفعاليــة ،وهــذه احلركيــة يه مــا يصطلــح هيلع بالمنــو ،وهــذا
المنــو يصاحبــه انتقــال لملعرفــة إىل ذهــن الطفــل مــن حميطــه اخلــاريج.
والمنــو املعــريف عنــد الطفــل ميــر بعــدة مراحــل ،ولك واحــدة مــن هــذه املراحــل تهســم يف
منــو جانــب مهــم مــن اجلوانــب املعرفيــة للطفــل بالعــامل احمليــط ،حــى يصــل يف الهنايــة إىل
تكويــن معرفــة أساســية تكــون قاعــدة للتحصيــل العلمي يف املراحــل الالحقــة يف حياتــه.
وقــد توصــل برونــر إىل إجيــاد عــدة مراحــل متسلســلة لعمليــات المتثيــل (التصــور)
الداخــي للعــامل اخلــاريج أي :العمليــات العقليــة الــي يســتعملها الطفــل لتطويــر نســق
معاجلــة املعلومــات أمههــا (الزغلــول:)122 :2003 ،
 - 1مرحلــة التصــور العملــي :يه مرحلــة املعرفــة احلســية احلركيــة ،ويــم المنــو املعــريف مــن
خــال العمــل والفعــل اكلملــس واملعاجلــة اليدويــة ،وهنــاك ينعــدم التصــور والتخيــل.
 - 2مرحلــة التصــور األيقونــي :يــم المنــو املعــريف بواســطة التصــورات البرصيــة ،حيــث
ميثــل الطفــل عاملــه الواقــي عــن طريــق معليــة الضــوء ،أو ختيــل املــدراكت احلســية املختلفــة
فتحــل األيقونــة ( )Iconeحمــل الــيء الفعــي ،وعــى الــرمغ مــن المنــو الــذي حيــرزه الطفــل
معرفيــا فإ ّنــه يبــى حبيــس عاملــه اإلدرايك القــامئ عــى مبــادئ تنظــم اإلدراك.
وميــز بياجيــه يف حبثــه يف الصــورة بــن نوعــن مهنــا :صــور منتجــة (Images
 )Productricesوصــور توقعيــة ( ،)Images Anticipatricesفالصــور املنتجــة يه الصــور
الــي يســتحرض العضــو بوســاطهتا أشــياء وأحــداث معروفــة ســلفًا ،وســبق لــه أن أدركهــا،
أمــا الصــور التوقعيــة فهــي تلــك الصــور الــي ال تســتند إىل مــا ســبق ،بــل إىل اخليــال عــن
86

مجلة الطفولة العربية

دور الصور التلفزيونية يف تفعيل اإلدراك الذاتي واملعريف عند األطفال

العدد الواحد والسبعون

طريــق توقــع أحــداث ووقائــع مل يســبق للفــرد رؤيهتــا وإدراكهــا مــن قبــل (الزغــول.)134 :2003 ،
يف واقــع األمــر ،إن املعرفــة اإلنســانية معومــا منســوجة مــن كتلــة تصويــرات متفاوتــة
يف تعبرياهتــا ودالالهتــا ،وإن مســرة املعرفــة اكنــت مرتافقــة عــى الــدوام مــع زيــادة الــراء
التخ ّيــي والــراث البــري عــى طــول التــارخي .نتذكــر هنــا مقولــة أرســطو« :أن التفكــر
مســتحيل مــن دون صــور» ،فالصــورة اكنــت دامئًا عنرصًا حتريضيًا يف االنشــغاالت الفلســفية،
ومدخ ـ ً
ا جربيــا لإلجابــة عــن ســؤال املاهيــة ،الــي تعــي هيئــة الــيء ،حيــث يتجــى بقــاء
األشــياء يف اســمرارها وبقاهئــا ،ومــا يبــى مهنــا يــم الكشــف عنــه يف الصــورة ،حيــث
يتجــى مــا هــو لك يشء مــن نــوع جنــس مــا (هايدجــر.)34 :1998 ،
 - 3الصورة التلفزيونية واختراق اإلدراك الذاتي والمعرفي للطفل:
أصبحــت الصــورة ،يف جممتعاتنــا احلديثــة مصــدرًا لصناعــة وإنتــاج القــم والرمــوز،
وتشــكيل الــويع والوجــدان والســلوك وإدارة األزمــات املتعــددة (بوعــي.)75 :1990 ،
يــرى بودريــار أن «التلفزيــون وســيلة فــوق واقعيــة ،أي :أهنــا واقعيــة أكــر مــن الواقــع ،أو
بعبــارة أخــرى حنــن نســمد وعينــا بالواقــع مــن التلفزيــون ،فــأي يشء ال يــذاع يف التلفزيــون
هــو أقــل واقعيــة» (إمساعيــل.)82 :2008 ،
والتلفزيــون ميلــك مــن الوســائل الــي متكنــه مــن اخــراق ويع املشــاهد مــن احتفــاء
بالصــور عــى حســاب اللكمــة ،وإحــال اإلشــباع العاطــي حمــل العقــل ،والولــع باالنطبــاع
بــدل اإلقنــاع (إمساعيــل.)82 :2008 ،
واألســباب الــي تدعــو األطفــال إىل مشــاهدة التلفــاز يه أنــه وســيلة مــن وســائل التســلية
والــروحي الــي ال حتتــاج إىل بــذل أي جمهــود بــدين ،وحــى ذهــي يف بعــض األحيــان ،ويف
الوقــت نفســه فهــو متعــة مــن الهســل احلصــول علهيــا وميكــن إجيادهــا يف أي وقــت ،ولكــن
ال ميكــن أن نغفــل حقيقــة أن الطفــل وســط هــذه التســلية فهــو حيلــل هــذه الصــور ،وحيــاول
فهــم دالالهتــا وإعطاءهــا تأويــات تناســب ســنه ،وهــو أكــر مــن ذلــك يتعــم مــن هــذه الصــور
التلفزيونيــة ويتفاعــل ويشــارك ويقــارن وفــق مســتويات ســميائية واحضــة يه:

أ  -مستوى املقارنة:
الطفــل يف املســتوى األول يربــط عالقــة بــن نظــام مــن الرمــوز اململوســة (اكأللــوان،
األصــوات مثــ ً
ا) ،إذ يقــوم مبقارنــة لك مــا يتلقــاه يف العــامل الرمــزي (وســائل اإلعــام) مــع
مــا هــو موجــود يف العــامل املــادي (احلقيــي) ،عملــا أن احمليــط الرمــزي مــا هــو إال حميــط
تابــع للعــامل الثــاين (املــادي) ،فهنــا املتلــي يســتقبل خمتلــف األفعــال اخلاصــة عــن طريــق
إدراكــه ومراقبتــه لبيئتــه ،ومــن متظهــرات مســتوى املقارنــة عنــد الطفــل (الــذات واآلخــر والــذات
والعــامل):

 - 1الذات واآلخر:
الــذات يه الشــعور والــويع بكينونــة الفــرد ،وتمنــو الــذات وتنفصــل تدرجييــا عــن
املجــال اإلدرايك ،وتتكــون بنيــة الــذات كنتيجــة للتفاعــل بــن األنــا وبــن احمليــط اخلــاريج،
فيتكــون عنــد الطفــل مــا يمســى بـــ (األنــا الوجــودي) والــذي «يتضمــن اإلحســاس بالكينونــة
والصــرورة يف الوقــت نفســه» (الشــاوي ،)88 :2000 ،مبعــى أنــه املُعــر عــن القــم الذاتيــة
املتعلقــة بالــذات كاكئــن وجــودي لــه خصوصيتــه الفرديــة املتعلقــة بأزمنــة وأمكنــة وأحــداث
معينــة تتحــول وفــق صــرورة احليــاة مــن شــل إىل شــل آخــر.
والصــور التلفزيونيــة اإلجيابيــة حتقــق ذلــك  -يف اعتقــادي  -ألن وجــود الصــورة املتحركة
احليــة نفهســا هــو دليــل عــى وجــود الطفــل ،والخشصيــات احليــة خلــف هــذه الشاشــة يه
خشصيــات حقيقيــة موجــودة ،ويه تقــف نــدًا هلــذا الطفــل الــذي يعتقــد بوجــوده مــن خــال
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تــرخس االعتقــاد بوجــود هــذه الصــور.
وهــذا مــا يــؤدي إىل ظهــور الــذات /الفردانيــة ،وهــو أمــر لــه أمهيتــه إذا مــا عملنــا «أن
امتــاك مضــر األنــا املتلكــم للتعبــر عــن الوجــود الفــردي ليــس صيغــة حنويــة للداللــة عــى
احلضــور وقــت النطــق فقــط ،مكــا ال ميكــن النظــر إليــه مكقولــة تقــوم بوظيفــة التواصــل عــى
مســتوى التلفــظ حــرًا ،بــل هــو كذلــك ويع بالتشــل املعنــوي الــذي يضيف عىل الــذات صفات
خاصــة ليســت لغريهــا وإحساســا بالمتــز ال يشــالكه التبــاس ،وهويــة مســتقلة تتأســس عــى
الفــرادة املصطفــاة بــن اجلواهــر الفرديــة األخــرى» (الشــاوي ،)88 :2000 ،فالعالقــة بــن الــذات
والصــورة التلفزيونيــة الــي متثــل اآلخــر أهسمــت يف خلــق (األنــا) يف مقابلهتــا بـــ( :اآلخــر).
 - 2األشياء والعالم:
يــرى أندريــه الالنــد أنّ للـ ّ
ـيء معنيــن ،معــى عــام ،وهــو املعــى ال ّ
لكــي احلقيــي ،وهــو
ذلــك الـ ّ
ّ
تفحصــه ودراســة أجزائــه .ومعــى آخــر جــزيئ
ميكننــا مــن
ـيء الظاهــر للعيــان ا ّلــذي
ّ
يمت ّثــل يف ّ
لك ّ
ممــا هــو مرتبــط
نفكــر فيــه ،ومــا نقــوم بــه مــن ســلوكيات
ّ
وترصفــات وغــر ذلــك ّ
أصـ ً
ا بالناحيــة الصوريــة للعــامل (الالنــد.)169 :2001 ،
ـيء يف ذاتــه ( )Objet en soiوالـ ّ
وهنــاك مصطلحــان أساســيان للــيء :الـ ّ
ـيء لذاتــه،
ّ
أو مــن أجلنــا أو الظاهــرة ( ،)La Phénomèneومهــا مصطلحــان فلســفيان «يــدل األول مهنــا
عــى األشــياء مكــا توجــد بنفهســا واســتقالل ع ّنــا ،وعــن معرفتنــا .ويــدل ّ الثــاين عــى األشــياء-
مكــا تكشــف عــن نفهســا لإلنســان يف معليــة املعرفــة (جلنــة مــن العملــاء واألاكدمييــن
الســوفياتيني.)270 :1981 ،
وانطالقــا مــن ويع الطفــل بوجــود األشــياء يف ذاهتــا ،فهــو ويع بوجــوده هــو ،واألشــياء
الــي يالحظهــا تصبــح موجــودات خارجــة عــن ذاتــه يســتطيع الطفــل أن حيركهــا مكــا يشــاء
مــن خــال فكــره هــو ،ومــن ََّ
ث يصــل مــن خــال الصــور التلفزيونيــة إىل حتديــد ثالثــة أقطــاب
رئيســية( :الــذات  -الــيء املوجــود  -الــيء املتخيــل).
ّ
يتدخــل
والعــامل مــن حولنــا مجموعــة مــن األشــياء املوضوعــة وفــق نســق معــن ،والطفــل
عــن طريــق فكــره ا ّلــذي يقــوم بنقــل األشــياء مــن وجودهــا الثابــت يف الطبيعــة إىل عــامل تدخــل
فيــه مضــن شــبكة مــن العالقــات ا ّلــي تنــدرج مــن خالهلــا يف بنيــة وجوديــة جديــدة ،تصبــح
فهيــا عالقهتــا بالـ ّ
ـذات محمييــة ،وتلــى فهيــا احلــدود الفاصلــة ا ّلــي تقــوم عــادة بيهنــا وبــن
الــذات.
ّ
ولعــل الــكالم عــن عالقــة الطفــل بالعــامل جت ّرنــا إىل احلديــث عــن أمســى مرحلــة تصــل
ّ
إلهيــا املعرفــة اإلنســانية ،والــي مــن خالهلــا يســتطيع الطفــل أن يأخــذ اســتقالله النســي عــن
العــامل ،وتــدىع هــذه املرحلــة مبرحلــة اإلدراك ،ويبــدأ ظهــور اإلدراك حكركــة ميارهســا اإلنســان
جتــاه العــامل ،حيمنــا تتشـ ّ
ـل صــورة هــذا األخري(العــامل) يف فكــره (الطفــل).
فالصــور التلفزيونيــة ختــزل هــذا العــامل الكبــر يف صــورة مشــاهدة مــن قبــل الطفــل
الــذي يتواصــل مــع العــامل ومــع اآلخــر مــن خــال هــذه الصــور ،والــويع بوجــود هــذا العــامل
الفســيح ،وبــأن الــذات يه جــزء يســر منــه هــو هــدف كبــر يصــل إليــه فكــر الطفــل.

ب  -مستوى التفاعل:
يـ ّ
م يف هــذا املســتوى إحــداث نــوع مــن التفاعــل مــع الرســالة الــي يتلقاهــا املتلــي ،وهــذا
مــا يتعلــق برتكــز انتباهــه ملــا يســتقبله عــن طريــق فهمــه لســلوك الخشصيــات وإميــاءات
وجوههــم ،وخمتلــف املناظــر املوجــودة يف الرســالة اإلعالميــة ،ويقــوم الطفــل بإصــدار رد فعــل
يتعلــق بالضحــك ،أو اخلــوف أو حــدوث نــوع مــن املفاجــأة.
ويظهــر هــذا التفاعــل يف تقمــص خشصيــات معينــة عــن طريــق احلديــث مثلهــا ،أو عــن
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طريــق اللبــاس أو االمس ،وللتفاعــل املعــريف بــن الطفــل والصــورة التلفزيونيــة شــكالن بارزان:

 - 1الفعل:
تلــي الطفــل للصــورة يعــي القيــام بفعــل يعــي التلــي يف هــذا املقــام تسلســل
األمعــال املنجــزة ،فالطفــل عندمــا يواجــه مبــارشة معــ ً
ا مــا (رشيـــط فيــم خلفيــة) ،فهنــا ال
توجــد معــاين ،وال أثــر لملعــاين ،لكــن هنــاك أشــال ،أصــوات ،يعمــل إدراك الطفــل يف هــذه
ال ّلحظــة عــى تقــدمي دالالت أل ّنــه قــد قــام بتخزيــن الرمــوز الــي تلقاهــا ،ومــن ََّ
ث فــإنّ تعاقــب
ـون معــاين األشــال والصــور الــي واجههــا يف األول ،فالطفــل هنــا يشــل نشــاطًا
األفعــال تكـ ّ
أساســيًا لتكويــن املعــى نتيجــة الســتقبال أشــال خمتلفــة ،مكــا يلعــب االنتبــاه دورًا مه ـ ً
ا
يف هــذه املرحلــة ،حيــث يقــوم باختيــار وإقصــاء األفــار ،وذلــك مــن أجــل الفهــم ،وهــذا يرتبــط
ـرح عنــه
بالدرجــة األوىل بنوعيــة املوضوعــات الــي يســتقبلها الطفــل ،ويقــوم مبــلء مــا مل يـ ّ
ّ
وإمنــا املتلــي
النــص عــن طريــق جتربتــه الخشصيــة ،ألن النصــوص ليســت دامئــا اكملــة،
هــو الــذي ميــأ الفجــوات الـ ّ
ـي محتلهــا (شــعبانhttp://forum.biskra7.com/b128/ :)2010 ،
.)t7584

 - 2التعبير:
تلــي الطفــل للصــورة يعــي التعبــر كيفــا اكن شــل االتصــال (فيــم ،إهشــار ،ملصقــة) ،فإنّ
يكوهنــا الطفــل نتيجــة لتجربتــه املرتامكــة،
موضــوع الصــورة خيتلــف باختــاف الــدالالت الــي
ّ
وهنــا يــم التعبــر عــن لك مــا اســتقبله عــن طريــق حــدوث االنفعــاالت ،وإصــدار األحــام ،وي ـ ّ
م
ذلــك مــن خــال عــدة مراحــل (شــعبانhttp://forum.biskra7.com/b128/t7584 :)2010 ،
 -شلك املوضوع الذي يستقبله واملعرفة اليت يكسهبا.

 فضــول الطفــل لفهــم الصــورة ،يســاعده عــى اكتســاب نــوع مــن الفائــدة الــي مــن خالهلــاـوم وحيــم عــى مــا ّ
متــت مشــاهدته.
يســتطيع أن يقـ ّ
 املواقــف الــي ي ّتخذهــا الطفــل مــن جــراء تلقيــه للرســالة التلفزيونيــة ،يه األخــرى تـ ّـدل عــى
املغــزى ا ّلــذي فهمــه مــن هــذه الصــور.

ج  -املستوى املعريف:
املعرفــة يه «معليــة انعــاس الواقــع ،وعرضــه يف الفكــر اإلنســاين ،ويه مرشوطــة
التطــور االجمتــايع ،وترتبــط ارتباطــا ال ينفصــم باملامرســة .وهــدف املعرفــة بلــوغ
بقوانــن
ّ
احلقيقــة املوضوعيــة .ويكتســب اإلنســان يف معليــة املعرفــة املعــارف واملفاهــم اخلاصــة
بالظواهــر الواقعيــة ،فينجــي لــه العــامل احمليــط بــه ،وينكشــف مغوضــه .وتســتخدم املعرفــة
يف جانهبــا العمــي مــن أجــل تغيــر العــامل ،وإخضــاع الطبيعــة لــه» (جلنــة مــن العملــاء
واألاكدمييــن الســوفياتيني.)138 :1981 ،
ويف إطــار اجتيــاح الصــورة وهمينهتــا عــى لك املجــاالت ،فإهنــا حتتــل جــزءًا أساســيًا
يف جمــال الرتبيــة والتعلــم ،فهــي ذات فوائــد كبــرة يف معليــات تنشــيط االنتبــاه واإلدراك
والتذكــر والتخيــل واإلبــداع والرمزيــة ،إذا مــا ُقدمــت بالطريقــة املناســبة ،ذلــك أن الصــورة
بألــف لكمــة عــى حــد تعبــر املثــل الصيــي ،وهــذا مــا يؤكــده جــروم برونــر ( )Brunerقولــه:
إن الفــرد يتذكــر  %10فقــط ممــا يمسعــه و %30ممــا يقــرأه ،و %80ممــا يــراه أو يقــوم بــه
(حســن.)256 :2007 ،
الصــورة جتعــل الطفــل أكــر اســتعدادًا لتقبــل املــادة املعرفيــة ،حيــث تســاعد عــى إشــباع
الرغبــة والزيــادة يف تقويــة وحتســن خرباتــه ،وتدفــع الصــورة الطفــل إىل إرشاك مجيــع
احلــواس (احلــس املشــرك) يف االســتيعاب ،وتحشــذ ذهنــه حنــو التفكــر والتأويــل والتحليــل،
وهــذا مــا جيعلــه قــادرًا عــى تدقيــق املالحظــة ،واتبــاع املهنجيــة العمليــة يف التعــم ،واحلــم،
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والتقــومي يف الوصــول إىل حــل املشــكالت مبختلــف أنواعهــا ،ويمتظهــر املســتوى املعــريف يف
شــلني اثنــن مها:
 - 1الجمال والخيال:
ـد املعرفــة امجلاليــة أمســى املعــارف البرشيــة مــن حيــث أنّ اإلنســان خيرج مــن خالهلا
و ُتعـ ّ
مــن املعرفــة /احلاجــة إىل املعرفــة /املتعــة ،إذ تضــي الــذات عــى مــا أدركتــه مــن األشــياء مســة
ـي اجلــاف ،لتنقلهــا إىل عــامل آخــر أكــر حيويــة هــو عــامل
مجاليــة ،حت ّررهــا مــن طابعهــا احلـ ّ
ّ
أنّ
ـذوق هــو رضب مــن املعرفــة
ـ
ت
ـايل،
ـ
مج
ـل
ـ
تواص
«لك
ـول
ـ
الق
النشــوة واالنهبــار .ومــن ّث ميكــن
ّ
توحــد يف اهلويــة
والفهــم ،هــو إصغــاء ومســاع ،هــو اســتيعاب ،هــو ا ّتســاع ،هــو حلــول ،هــو
ّ
مــع املســتوعب .إ ّنــه امجلــال املعرفــة ،املعرفــة املندجمــة واملشــاركة ال املتف ّرجــةّ .
إنــا املعرفــة
احلركــة» (جــرداق.)158 :1973/1972 ،
ويشــر فيلهــم فــور جنــر ( )Worringerإىل أنّ اخلــرة امجلاليــة يه نــوع مــن االســمتاع
احلــي« ،وهــذا االســمتاع امجلــايل يعــي أ ّنــي
امجلــايل حيــدث بــن الــذات واملوضــوع
ّ
حــي ،خيتلــف عــن ذايت ،مــن أجــل
اســمتع بنفــي موجــودًا يف ،أو مــن خــال موضــوع
ّ
أتوحــد معــه هــو ،بشــل عــام ،تلــك احليــاة
أتقمصــه أو
أتقمصــه .ومــا
أجتســد أنــا فيــه أو
أن
ّ
ّ
ّ
ّ
املوجــودة يف هــذا املوضــوع امجلــايل ،واحليــاة يه الطاقــة أو النشــاط الداخــي ،ويه
الســي واإلجنــاز والنشــاط اخلــاص بــاإلرادة والصــورة املكمتلــة هلــا ،عــى حنــو خــاص»
(شــاكر.)49 :2001،
والصــورة التلفزيونيــة اإلجيابيــة محتــل مــن األشــياء امجليلــة مــا ميكــن الطفــل مــن
المتيــز بــن امجليــل وغــر امجليــل ،والتخيــل «هــو يف جوهــره عبــارة عــن معليــة إعــادة
تركيــب اخلــرات الســابقة يف أمنــاط جديــدة مــن التصــورات أو الصــور الذهنيــة الــي لدينــا
عــن املوضوعــات واألحــداث» (الســيد (د .ت) ،)12 :ويــم ذلــك وفــق معليــات متعــددة تتعلــق
بإصــدار عواطــف خمتلفــة ،اكلفــرح ،احلــزن ،امحلــاس ،التعاطــف ،وهــذه العمليــة (تشــكيل
ـد فيــه مــن بــذل
صــور) تتداخــل فهيــا جتربــة وخــرة الطفــل الســابقة .ولفهــم لك مــا يتلقــاه البـ ّ
جمهــود يتعلــق بإدراكــه ملختلــف األحــداث ووضــع خامتــة لـ ّ
ـل مــا يســتقبله.
ـل احللقــة األوىل لتشــكيل السلســلة الصوريــة ،مكــا يشـ ّ
وهــذه العمليــات تشـ ّ
ـل الدافــع
الــذي يــؤدي بالطفــل إىل اســتقبال العمــل أمه ّيــة تســاعد عــى تشــكيل صــور خمتلفــة للنــص
ـؤدي إىل تشــكيل صــور خمتلفــة ،إذ
الــذي يتلقــاه ،ومي ّثــل هــذا الدافــع احللقــة الثانيــة الــي تـ ّ
يســاعد الطفــل عــى تشــكيل دالالت عــن طريــق ترمجتــه للصــورة الــي تظهــر يف شــل رجــع
ـد ذاتــه احللقــة الثالثــة يف سلســلة تشــكيل الصــور ،وعــادة مــا تكــون
صــدى ا ّلــذي مي ّثــل يف حـ ّ
هنــاك أنــواع خمتلفــة مــن رجــع الصــدى نوجزهــا يف اآليت:
 االنفعاالت الناجتة من جراء استقبال الصور.يــؤدي إىل تشــكيل آراء
 معايشــة الصــور ،وذلــك عــن طريــق إدراكــه بطريقــة مناســبة ،ممــاّ
خمتلفــة.
 - 2اإلبداع واالبتكار:
يــرى عبــد احللــم مســعود الســيد أنّ جوهــر اإلبــداع يمتثــل يف «نشــاط اإلنســان الــذي
يتصــف باالبتــار والتجديــد» (الســيد( ،د.ت) ،)7 :مبعــى أن معليــة اإلبــداع يه معليــة
خ ّ
القــة مرتبطــة خبلــق اجلديــد .أمــا اإلبــداع يف اللغــة فهــو «إحــداث يشء جديــد عــى غــر
مثــال ســابق» (الســيد( ،د.ت)  ،)7وهــذا هــو اهلــدف األمســى مــن املعرفــة والتعــم إهنــا القــدرة
عــى االبتــار .والطفــل يف عالقتــه بالصــور التلفزيونيــة اإلجيابيــة يتعــم أمــورًا ثالثــة:
إدراك املشــلة ،مث التقــومي وصــو ً
ال إىل احلــل (عاكشــة ،)43 :2001 ،واملخطــط اآليت يـ ّ
ـوض دور
الصــور التلفزيونيــة يف تفعيــل اإلدراك الــذايت واملعــريف عنــد الطفــل:
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الطفل

الصورة التلفزيونية

مستوى املقارنة

الذات واآلخر

العامل واألشياء

مستوى التفاعل

التعبري

الفعل

مستوى املعرفة

امجلال واخليال

اإلبداع واالبتاكر

اخلامتة:
الصــورة التلفزيونيــة ســاح ذو حديــن ،حــد ســليب أفــاض الدارســون النفســانيون
ّ
والتعــم يف احلديــث عنــه ،ودراســته ،وإظهــار األخطــار
واللغويــون واملهمتــون بالتعلــم
النامجــة عــن الصــور التلفزيونيــة عــى املشــاهد عامــة ،وعــى الطفــل بشــل خــاص ،وهــذا
النــوع ميكــن أن نصطلــح هيلع بـــ (الصــور الســلبية).
وحــد إجيــايب مل ينــل حظــه مــن الدراســة ،خاصــة إذا عملنــا أن العالقــة بــن الطفــل
ّ
والتلفزيــون كبــرة ،وأن معظــم األطفــال ،إن مل نقــل لكهــم ،يعتــرون التلفزيــون صديقهــم
املقــرب.
واملقصــود بالصــور التلفزيونيــة اإلجيابيــة يه تلــك الصــور الــي محتــل قميــا ثقافيــة
واجمتاعيــة ودينيــة مقبولــة ،وختضــع ملراقبــة واختيــار الوالديــن.
وهــذا اجلانــب اإلجيــايب للتلفزيــون ميكــن اإلفــادة منــه يف إظهــار اجلوانــب اخلفيــة لــدى
الطفــل ،ســواء عــى مســتوى الــذات ،أو عــى مســتوى التحصيــل املعــريف؟
والســؤال الــذي حاولــت هــذه املقالــة اإلجابــة عنــه هــو هــل ميكــن اإلفــادة مــن الصــور
التلفزيونيــة اإلجيابيــة يف تمنيــة ذوات األطفــال حنــو األحســن ،ويف نقــل املعــارف إلهيــم مــن
خــال اخرتاقهــا إلدراكهــم الــذايت واملعــريف؟.
والــذي توصلــت إليــه هــذه املداخلــة أن هــذه الصــور اخلاضعــة لالختيــار الــوايع واملراقبة
املســمرة ميكــن أن تفيــد األطفــال يف جوانــب كثــرة مهنــا:

.1
.2
.3
.4
.5

1ميكــن للطفــل أن يكتشــف مــن خــال الصــور التلفزيونيــة اإلجيابيــة ذاتــه ،ويعــم أهنــا
منفصلــة عــن احمليــط الــذي تعيــش فيــه.
2يقــارن الطفــل بــن ذاتــه املســتقلة وبــن اآلخــر ،ومــن يعــم أن لــل مهنــم خصوصياتــه
مثــل الخشصيــات التلفزيونية.
3تســاعد الصــور التلفزيونيــة اإلجيابيــة الطفــل عــى التواصــل بشــل أحســن مــع
حميطــه.
4يــرى الطفــل العــامل واألشــياء مــن خــال الصــور التلفزيونيــة ،فيعــرف قميتــه يف هــذا
العامل.
5تثــر الصــور التلفزيونيــة اإلجيابيــة خيــال الطفــل ،وحتــرك فيــه مشــاعر وعواطــف
جديــدة.
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6 .6ييمن الطفل معارفه العملية والثقافية من خالل الصور التلفزيونية اإلجيابية.
7 .7جتعل الصور التلفزيونية اإلجيابية من الطفل ميا ً
ال إىل اإلبداع واالبتاكر.
ومبــا أن الصــورة التلفزيونيــة يه واقــع اجمتــايع ال ميكــن االســتغناء عنــه ،فاألحســن إذًا
أن نســتفيد منــه يف تربيــة جيــل أفضــل.
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رؤية أولية ملضامني قصصية
موجهة إلى أطفال احلروب يف سن الطفولة املتأخرة
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باحثة متخصصة في األدب والنقد
محاضرة بجامعة عفت بجدة

مقدمة:
ُتعــد قصــص األطفــال أداة لملتعــة والتســلية ،وأداة لتثقيــف الطفــل وزيــادة الــويع
لديــه ،ألهنــا تتيــح لــه االطــاع عــى مشــكالت احليــاة وصعوباهتــا الــي يواجههــا اآلخــرون،
وختتــر هيلع عيــش جتــارب اآلخريــن وخرباهتــم ،ومــن هنــا جــاءت أمهيــة هــذه الدراســة
الــي تســى إىل إعــادة النظــر يف املضامــن القصصيــة العربيــة املوجهــة إىل األطفــال يف
ســن الطفولــة املتأخــرة ،لتكــون هــذه القصــص أكــر مواكبــة مــع الواقــع العــريب املعــارص،
خاصــة ذلــك الواقــع املرتبــط باحلــروب ،ومــا فيــه مــن متغــرات وحتديــات ومشــكالت تواجــه
الطفــل العــريب ،وذلــك مــن أجــل بنــاء خشصيتــه ،وإشــباع بعــض احتياجاتــه ،واإلجابــة عــن
تســاؤالته ،وتصحيــح مــا تســبب بــه الواقــع املعــارص مــن آثــار معلــت عــى خلخلــة التــوازن
النفــي لديــه.
هتــدف هــذه الدراســة إىل التوصــل لرؤيــة أوليــة ملضامــن قصصيــة موجهــة إىل أطفــال
احلــروب يف ســن الطفولــة املتأخــرة ،تهســم يف إعــادة التــوازن النفــي لدى الطفــل يف ظل هذا
الواقــع اجلديــد ،ولتحقيــق هــذا اهلــدف تناولــت الدراســة خصائــص المنــو لــدى األطفــال يف
ســن الطفولــة املتأخــرة واحتياجاهتــم النفســية واجلســدية والعقليــة واالجمتاعيــة ،وتناولــت
مــا قــد يعــري هــذه االحتياجــات مــن انتاكســات نامجــة عــن تأثــر األطفــال باحلــروب بصــورة
مبــارشة أو غــر مبــارشة ،وبنــا ًء عــى ذلــك توصلــت الدراســة إىل مجموعــة مــن املقرتحــات
ملضامــن قصصيــة تتــاءم وواقــع احلــروب ،ومــا فيــه مــن حتديــات يواجههــا الطفــل.
ومشــلة هــذه الدراســة جــاءت بعــد االطــاع عــى قصــص األطفــال املنشــورة يف الســنوات
األخــرة مــا بــن عــايم  2013و ،2015املوجــودة يف معــرض الكتــاب املقــام جبــدة يف هنايــة
عــام  ،2015حيــث متــت مالحظــة قصــور الكثــر مــن قصــص األطفــال املتوافــرة عــن مواكبــة
واقــع الطفــل املعــارص ،ومــن هــذا اجلانــب جــاءت فكــرة طــرح هــذه اإلشــالية عــى شــل
دراســة أوليــة.
وحتتــوي الدراســة عــى خصائــص منــو الطفولــة املتأخــرة ،واحتياجاهتــا النفســية
وعالقــة ذلــك بالكتابــة القصصيــة ،مكــا يتنــاول مــا يطــرأ عــى هــذه اخلصائــص واالحتياجــات
مــن انتاكســات نفســية تواجــه أطفــال احلــروب املتأثريــن هبــا ،وبنــا ًء عــى ذلــك ســتقرتح
الدراســة بعــض املضامــن الفكريــة املوجهــة إىل أطفــال احلــروب.

حاجات النمو والكتابة القصصية:
تســاعد دراســة تطــورات المنــو لــدى األطفــال عــى الفهــم العميــق الحتياجــات الطفــل
املختلفــة ،وهــذا أمــر ُيهســم يف معليــة الكتابــة القصصيــة املناســبة لألطفــال وفقــا لملرحلــة
العمريــة وتطوراهتــا املختلفــة الــي ميــرون هبــا ،فتكــون القصــة بنــا ًء عــى ذلــك مثــار متعــة
للطفــل ،مكــا ُتهســم يف المنــو النفــي الســلمي لــه (عبــد الوهــاب.)2006 ،
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ســم أدب األطفــال بنــا ًء عــى مراحــل الطفولــة الــي ختتلــف مــن مرحلــة إىل مرحلــة
وقــد ُق ِّ
أخــرى اكآليت :مرحلــة الطفولــة الباكــرة األوىل (حــى  3ســنوات) ،ومرحلــة الطفولــة الثانيــة
( 6-3ســنوات) ،ومرحلــة الطفولــة املتوســطة ( 9-6ســنوات) ،ومرحلــة الطفولــة املتأخــرة (-9
 13أو 14ســنة) (خــر وبابكــر .)2007 ،ويف هــذه الدراســة ســيمت الرتكــز عــى خصائــص
مرحلــة الطفولــة املتأخــرة ومــا يتعلــق هبــا مــن أدب خــاص ،ألن هــذه املرحلــة يه الــي يكتســب
فهيــا الطفــل القــدرة عــى القــراءة احلقيقيــة (امللحم.)1979 ،
وهلــذه املرحلــة العمريــة خصائــص ومســات متزيهــا عن املراحــل األخــرى ،ويه خصائص
ختتــص بالمنــو اجلمســي واحلــي ،والمنــو العقــي ،والمنــو االنفعــايل ،والمنــو االجمتــايع،
مكــا يتضــح ذلــك يف اآليت:

النمو اجلسمي واحلسي:
يف مرحلــة الطفولــة املتأخــرة يالحــظ المنــو اجلمســي والفيســيولويج البــيء املســمر،
عــى عكــس المنــو العقــي واإلدرايك واالجمتــايع للطفــل ،مكــا تــزداد مهــارة الطفــل احلركيــة
يف التعامــل مــع األشــياء ،وتــزداد أمهيــة مهاراتــه اجلمسيــة الــي تؤثــر عــى ماكنتــه وعالقتــه
بــن األقــران ،فتهســم يف تكويــن مفهــوم إجيــايب للــذات ،ويف المنــو احلــي تتضــح القــدرة
عــى اإلدراك احلــي مــن خــال بعــض العمليــات احلســية ،حيــث يتجــه التوافــق البــري
والمســي والملــي والمشــي والتــذويق حنــو االكمتــال بالتدريــب يف هنايــة املرحلــة (عبــد
الوهــاب.)2006 ،

النمو العقلي:
يمتــز المنــو العقــي يف مرحلــة الطفولــة املتأخــرة بالرسعــة مــن حيــث القــدرة عــى
التعــم أو التذكــر أو التفكــر أو التخيــل ،باإلضافــة إىل منــو الــذاكء ومنــو املفاهــم ،ويتأثــر
هــذا المنــو العقــي بالظــروف االجمتاعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة الــي ينشــأ فهيــا الطفــل
(عبــد الوهــاب.)2006 ،
ويــرى بياجيــه أن الطفــل يف هــذا العمــر يتناقــص متركــزه حــول الــذات ،ويكــون قــادرًا
عــى إدراك العالقــات البســيطة والعالقــات املركبــة يف تعاملــه مــع األشــياء ،وقــادرًا عــى
تطبيــق املبــادئ والقوانــن املنطقيــة يف معليــات التفكــر العينيــة (عويــس.)2003 ،
ويســتطيع طفــل هــذه املرحلــة أن يفكــر تفكــرًا جمــردًا ،مكا يســتطيع إدراك بعــض املفاهمي
والقــم اخللقيــة بصــورة جمــردة غــر مرتبطــة مبواقــف خاصة أو مبالبســات معينــة ،والتخيل
يف هــذه املرحلــة خيتلــف عــن املراحــل العمريــة الســابقة مــن المنو ،فــإذا اكن التخيــل يف مرحلة
الطفولــة املبكــرة ال يتقيــد بقوانــن الطبيعــة وإماكنيــات البــر ،فــإن التخيــل يف هــذه املرحلــة
مرتبــط بالواقــع ومقيــد بقوانــن الطبيعــة (كفــايف ،)1998 ،لذلــك يقابــل هــذه املرحلــة يف األدب
مــا يمســى بطــور البطولــة واملغامــرة حيــث «مييــل الناشــئ عــن األمــور اخلياليــة والوجدانيــة
إىل حــد مــا ،و ُي ْعـ َ
ـى باحلقيقــة الواقعيــة ،فمييــل إىل قصــص املغامــرات والجشاعــة والعنــف،
والقصــص البوليســية كقصــص الرحالــة واملكتشــفني» (عــي.)10 :2013 ،
ويمتــز المنــو العقــي لطفــل هــذه املرحلــة بـــ «حــب االســتطالع ،وكــرة األســئلة،
واإلرصار عــى احلصــول عــن إجابــات األســئلة ،ويــؤدي ذلــك إىل حصولــه عــى معلومــات
متنوعــة وعديــدة ،مكــا أن الطفــل يف هــذه املرحلــة قــادر عــى التفكــر املنطــي وربــط األســباب
بالنتــاجئ» (أمحــد ،)112 :2002 ،وطفــل هــذه املرحلــة قــادر عــى التفكــر االســتداليل أو
القيــايس الــذي يعمتــد عــى اســتنباط أو اســتخالص قضيــة مــن القضايــا ،مكــا ميتــاز أطفــال
هــذه املرحلــة بالتفكــر النقــدي ،حيــث يســتطيعون تبيــن نقــاط الصحــة ونقــاط اخلطــأ أو
الضعــف يف التفكــر ،فالطفــل يف هنايــة املرحلــة يســتطيع أن يكتشــف بعــض املغالطــات أو
التناقضــات يف قصــة حتــى لــه (كفــايف.)1998 ،
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النمو االنفعالي:
تتجــه احليــاة االنفعاليــة لــدى طفــل مرحلــة الطفولــة املتأخــرة إىل مزيــد مــن االســتقرار
واهلــدوء النســي بعــد بــروز خشصيتــه ،وازديــاد قدرتــه عــى الضبــط ،وهــذا اهلــدوء االنفعايل
يكــون بســبب اتســاع دائــرة اتصــال الطفــل بالعــامل اخلــاريج ،وألن تفكــر الطفــل اجتــه إىل
احمليــط املــدريس ،فبــدأ يــدرك أن بعــض الترصفــات االنفعاليــة املرافقــة للغضــب أو الغــرة
يه مظهــر مــن مظاهــر طفولــة املــزل الــي ال تليــق بطفــل املدرســة ،باإلضافــة إىل ازديــاد
قــواه اجلمسيــة والعقليــة ومنــو لغتــه الــي يستغـــي هبــا عــن كثــر مــن التعبــرات االنفعاليــة
األوىل ،ورغبتــه يف التشــبه بالكبــار وحاجتــه لالجمتــاع باآلخريــن (عويــس ،)2003 ،مكــا يتعــم
األطفــال يف هــذه املرحلــة كيــف يعملــون عــى إشــباع حاجاهتــم بطريقــة بنــاءة أكــر مــن ذي
قبــل (عبــد الوهــاب.)2006 ،

النمو االجتماعي:
يتجــه المنــو االجمتــايع يف طفــل مرحلــة الطفولــة املتأخــرة حنــو االســتقاللية ،وتتســع
دائــرة ميولــه واجتاهاتــه ،ويزيــد الــويع االجمتــايع لديــه ،مكــا مييــل حنــو القيــام باملهــام
واملســؤوليات االجمتاعيــة (عبــد الوهــاب ،)2006 ،وتــزداد مظاهــر المنــو االجمتــايع لــدى هــذه
املرحلــة ،فيتابــع الطفــل مــا جيــري يف وســط الكبــار مــن جنســه ،مكــا يظهــر تقدمــا يف لعبــه
فبعــد أن اكن لعبــه انعزاليــا فرديــا يف طفولتــه املبكــرة ،يصبــح لعبــه مجاعيــا يعمــل عــى
حتقيــق هــدف مشــرك (كفــايف.)1998 ،
ويــرى أريكســون أن الطفــل الــذي ميتــد مــن السادســة وحــى ســن البلــوغ يريــد أن حيقــق
ذاتــه داخــل امجلاعــة الــي يعيــش وســطها ،فيبــدأ يف إجنــاز بعــض األمعــال احلقيقيــة ،مــع
اهلــدوء االنفعــايل مــن أجــل أن حيقــق الطفــل يف هــذه املرحلــة ماكنــة اجمتاعيــة ،لذلــك جيــب
أن تتــاح للطفــل فرصــة اإلجنــاز احلقيقيــة يف األرسة واملدرســة مــع االبتعــاد عــن التوجهيــات
الالمئــة أو الســاخرة (هليــل.)2005 ،
وألن الطفــل يف هــذه املرحلــة يكــون قــد اســتقل عــن االســتعانة بالكبــار يف احلصــول عــى
حاجاتــه مــن جانــب ،وقــد تضخم اإلحســاس بنوعــه وبذاتــه مــن جانــب آخــر ،فــإن المســة
املمــزة لــه يف هــذه املرحلــة يه امليــل إىل المتــرد والتفــرد ،وبذلــك تكــون البطولــة يه احلــم
الــذي يعتنقــه ويمتــى أن حيققــه يف نفســه ويــزن بــه األخشــاص ،ويتعلــق عــى أساســه مبــن
يتخــذمه قــدوة لــه (عبــد هلل ،)2001 ،وهبــذا يكــون الطفــل يف هــذه املرحلــة «عــى اســتعداد
كبــر للتأثــر مبــا يمسعــه مــن اآلخريــن خاصــة ممــن يكربونــه ســنًا أو يشــغلون أدوارًا أو مراكــز
مهمــة بالنســبة لــه ... ،ويكــون الطفــل شــديد التأثــر مبــن يشــغل هــذا الــدور حبيــث إنــه ميكــن
أن يغــر مــن آرائــه واجتاهاتــه حســب رغبــات واجتاهــات هــذا اآلخــر .وواحض أن الطفــل يف
هــذا الوقــت يقــوم بعمليــة توحــد مــع منــوذج معــن ،والمنــوذج هــو الخشــص الــذي يتأثــر بــه
الطفــل» (كفــايف ،)39-36 :1998 ،وهــذا التوحــد مــع المنــوذج ال يكــون قــارصًا عــى األفــراد
فقــط ،وإمنــا قــد يتوحــد الطفــل مــع امجلاعــات واملؤسســات ،مفث ـ ً
ا قــد يشــعر الطفــل بالفخــر
ألن مدرســته فــازت يف املبــاراة حــى ولــو مل يكــن العبــا يف الفريــق (مســارة والمنــر واحلســن،
.)1989
وهــذه التغيــرات المنائيــة الــي ميــر هبــا طفــل هــذه املرحلــة حتمكهــا مجموعــة مــن
الظــروف الداخليــة واخلارجيــة احمليطــة بالطفــل ،واملقصــود بالظــروف الداخليــة يه العوامــل
الفطريــة الــي يــزود هبــا اإلنســان منــذ الــوالدة ،وأمــا الظــروف اخلارجيــة فهــي العوامــل الــي
تتعلــق بالبيئــة الطبيعيــة واالجمتاعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والرتبويــة وغريهــا الــي
يتفاعــل معهــا الطفــل تأثــرًا وتأثــرًا (عويــس.)2003 ،
وهبــذا فــإن مســات المنــو الســابق ذكرهــا يف مرحلــة الطفولــة املتأخــرة تؤثــر بشــل كبــر
عــى خشصيــة الطفــل ،وبنائــه النفــي ،مفــى مــا منــا الطفــل يف ظــروف جمسيــة وحســية
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وعقليــة وانفعاليــة واجمتاعيــة حصيــة ،كــر الطفــل بخشصيــة متوازنــة نفســيًا ،ومــى مــا
ـار ســلبية قــد تــؤرق منــوه
تعــرض الطفــل لظــروف تعيــق مــن هــذا المنــو ،تشــل لــدى الطفــل آثـ ٌ
النفــي ،لذلــك البــد مــن مراعــاة االحتياجــات اخلاصــة للطفــل لــي يمنــو بصحــة نفســية
جيــدة ،يمتكــن مــن خالهلــا أن يكــون عضــوًا فعــا ً
ال يف املجمتــع.
ومــن أجــل فهــم هــذه االحتياجــات اخلاصــة ملرحلــة الطفولــة املتأخــرة واألدب اخلــاص
بــه ،ميكــن الرجــوع إىل نظريــات عملــاء النفــس الــي هلــا مدلــوالت قــد تســاعد عــى توجيــه
ثقافــة الطفــل وآدابــه ،ومــن أبــرز هــؤالء العملــاء ماســلو الــذي اهــم بتحقيــق الــذات كدافــع
للمنــو والتطــور بالنســبة للفــرد ،وأريكســون الــذي ركــز عــى تطويــر الــذات مــن خــال التفاعــل
مــع املجمتــع ،وبياجيــه الــذي كتــب عــن تطــور اإلدراك املعــريف عنــد األطفــال وربطــه بالتطــور
النفــي ،وكوهلبــرج الــذي اهــم بالمنــو اخللــي أو القيمي ،باإلضافــة إىل بنــدورا الــذي
وجــه اهمتامــه حنــو تأثــر المنــاذج االجمتاعيــة عــى ســلوك األفراد وتعملهــم (عويــس.)1994 ،
وفميــا يــي ســيمت الرتكــز عــى أبــرز االحتياجــات النفســية للطفــل يف مرحلــة الطفولــة
املتأخــرة عــن طريــق االســتعانة مبــا جــاء بــه ماســلو مــن حاجــات لإلنســان رتهبــا عــى شــل
هــريم ،قاعدتــه احلاجــات الفســيولوجية واألساســية ،ورأســه احلاجــة إىل حتقيــق الــذات مكــا
يوحضــه الشــل اهلــريم اآليت:

 - 5حاجات
تقديـــــــــر الـــــذات
 - 4حاجات التقدير
 - 3حاجات احلب واالنمتاء
 - 2حاجات األمن
 - 1احلاجات الفسيولوجية

حــاول ماســلو مــن خــال نظريتــه أن يفــر طبيعــة الدوافــع أو احلاجــات الــي حتــرك
الســلوك اإلنســاين وتشــله ،فــي هــذه النظريــة «يفــرض ماســلو أن احلاجــات أو الدوافــع
اإلنســانية تنتظــم يف تــدرج أو نظــام متصاعــد مــن حيــث األولويــة أو شــدة التأثــر ،فعندمــا
تشــبع احلاجــات األكــر أولويــة أو األعظــم قــوة وإحلاحــا فــإن احلاجــات التاليــة يف التــدرج
اهلــريم تــرز وتطلــب اإلشــباع يه األخــرى ،وعندمــا تشــبع نكــون قــد صعدنــا درجــة أعــى
عــى ســم الدوافــع .وهكــذا حــى نصــل إىل مقتــه» (عرفــة .)48-47 :1984 ،ويــرى ماســلو أن
قامئتــه الــي تأخــذ شــل الرتتيــب اهلــريم البــد أن يكــون إشــباع احلاجــات فهيــا مبنيــا عــى
بعضهــا البعــض ،فالبــد مــن إشــباع احلاجــة األوىل بشــل معقــول حــى يــم إشــباع احلاجــة
الــي تلهيــا (طعميــة.)2001 ،
ومــن خــال هــذه احلاجــات النفســية الــي جــاء هبــا ماســلو اســتخلص عملــاء الرتبيــة
أمه االحتياجــات النفســية لألطفــال ،أولهــا :احلاجــة إىل الســعادة والرفاهيــة الطبيعيــة
(اجلمسيــة) مــن خــال مــا حيصــل هيلع الطفــل مــن والديــه مــن الغــذاء والراحــة ،عملــا بــأن
إشــباع هــذه الرغبــات يعــي إحساســا باألمــن لــدى الصغــار ،وثانيهــا :احلاجــة إىل احلــب
املتبــادل ،وهــذه احلاجــة غايــة يف اإلحلــاح لدرجــة أنــه إذا تعــر إشــباعها يف ناحيــة حبثــت
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عــن اجتــاه آخــر لإلشــباع مثــل حــب احليوانــات والنباتــات واألشــياء .وثالثهــا :احلاجــة إىل
االنمتــاء الــي تنشــأ بعــد إشــباع احلاجــة إىل المطأنينــة واحلــب ،فــل اكئــن بــري يســى
ألن يكــون عضــوًا يف مجاعــة ،واألطفــال غالبــا ينطلقــون مــن االنمتــاء العائــي إىل االنمتــاء إىل
األصدقــاء واملدرســة أو امجلاعــة يف املدينــة الــي يســكهنا أو إىل مجاعــة يف مدينــة أخــرى.
ورابعهــا :احلاجــة إىل بلــوغ الكفــاءة فتفاعــل الطفــل مــع البيئــة بكفــاءة قــوة فطريــة دافعــة إىل
الســلوك ،ولكــا منــا الطفــل تمنــو معــه النشــاطات البدنيــة أو الفكريــة املعقــدة ،وهــو يســى
يف لك ذلــك إىل الكفــاءة ،ومكــا تــؤدي الكفــاءة إىل االرتيــاح فــإن اإلعاقــة أو الفشــل يــؤدي
إىل عــدم االرتيــاح .وخامســها :حاجــة األطفــال إىل املعرفــة الــي تظهــر مــن خــال كــرة
توجيــه األســئلة ،وحيتــاج الطفــل إىل أن يكتســب عــادة التنقيــب بنفســه عــن املعلومــات ليشــعر
بالمطأنينــة الفكريــة ،حفــب االســتطالع عنــد الطفــل جيعلــه يتعــم ،ويكتســب هــذه املهــارة
بيــر وهسولــة (عويــس.)2003 ،
وبنــا ًء عــى مــا ســبق ،فــإن طفــل هــذه املرحلــة حباجــة إىل مجموعــة مــن االحتياجــات
املختلفــة الــي يزتامــن وجودهــا مــع خصائــص ومســات هــذه املرحلــة العمريــة مــن أجــل
تعزيــز منــو الطفــل الصحي والنفــي ،ويف حالــة وجــود خلــل مــا يف االحتياجــات النفســية
بســبب ظــروف داخليــة أو خارجيــة فــإن مــزان المنــو النفــي لــدى الطفــل يكــون أكــر عرضــة
للخلــل مكــا ســيتضح ذلــك حيمنــا نعــرض واقــع الطفــل العــريب املعــارص ومــا فيــه مــن ظــروف
وســياقات خمتلفــة أثــرت عــى خصائــص المنــو لــدى الطفــل.

الطفولة وواقع احلرب:
مــن أبــرز القضايــا الــي تواجــه الطفــل العــريب منــذ الســنوات األخــرة ،وتــود هــذه
الدراســة الرتكــز علهيــا يه ثــورات الربيــع العــريب الــي ابتــدأت منــذ عــام  ،2010يف تونــس
وامتــدت إىل معظــم البلــدان العربيــة وقــد جنــم عهنــا آثــار وحتديــات ومشــكالت جديــدة تواجــه
الطفــل العــريب املعــارص ،خاصــة حيمنــا تطــورت أحداثهــا ،وكــرت نتاجئهــا يف عــدد مــن
البلــدان العربيــة ،فباتــت الطفولــة يف العــامل العــريب تعــاين الكثــر مــن األزمــات يف ظــل مــا
تشــاهده مــن حــروب قاســية ،وأحــداث سياســية متالحقــة ،ونزاعــات مســلحة ،بســبب تعصبات
عربيــة وطائفيــة ،وقبليــة ،وثقافيــة ،وسياســية ،وعقائديــة ،اكن حضيهتــا يف الدرجــة األوىل مه
األطفــال .وهبــذا ،فــإن نســبة كبــرة مــن األطفــال يف العــامل العــريب يعيشــون فــرة تكويهنـــم
النفــي والعقــي يف ظــل مفاهــم تبيــح القتــل والتدمــر ،وال تــرى الســام طريقــة عيــش
ومهنــج حيــاة.
يف ظــل هــذا الواقــع العــريب الــذي يعيشــه الطفــل العــريب ،والــراع اجلديــد الــذي ميثلــه
طــريف الســلطة والشــعب ،يالحــظ أن معظــم أطفــال البلــدان العربيــة ينقمســون إىل قمســن:
قســم مهنــم تعــرض هلــذه الفــوىض السياســية بصــورة مبــارشة ،وقســم مهنــم تعــرض هلــا
بصــورة غــر مبــارشة عــن طريــق مــا تعرضــه وســائل اإلعــام واألجهــزة الذكيــة ووســائل
التواصــل االجمتــايع ،فأصبــح بذلــك معظــم أطفــال العــامل العــريب عرضــة للتأثــرات النامجــة
عــن هــذه الرصاعــات ،وكال القمســن هلــم ظروفهــم وخصوصيهتــم النفســية 1وفميــا يــي
تفصيــل لذلــك:

ً
أوال ـ الطفل والتأثير املباشر:
تعيــش نســبة مــن أطفــال العــامل العــريب وســط ظــروف حربيــة ختوضهــا شــعوهبم مــع
الســلطة ،فيكونــون بذلــك عرضــة مبــارشة آلثارهــا ،وميكــن أن يكــون أول مــا يواجهــه الطفــل
يف مرحلــة الطفولــة املتأخــرة يه تلــك العالقــة اجلديــدة املتوتــرة الــي باتــت تربــط الســلطة
بالشــعب ،وتطــورت حــى وصلــت إىل نزاعــات مســلحة بــن الطرفــن ،يف حــن أهنــا اكنــت
 -1وذلــك ال يعــي أن مجيــع أطفــال العــامل العــريب ينمتــون إىل هذيــن القمســن ،بــل هنالــك بعــض األطفــال البعيديــن متامــا عــن
مشــاهدة هــذا الواقــع.

99

مجلة الطفولة العربية

رؤية أولية ملضامني قصصية موجهة إلى أطفال احلروب يف سن الطفولة املتأخرة

العدد الواحد والسبعون

عالقــة مقدســة تتضــح مــن خــال املنــاجه الدراســية ،واألغــاين الوطنيــة الــي يرددوهنــا،
وهبــذا ،أصبــح الطفــل العــريب أمــام منعطــف خطــر يؤثــر عــى نفســيته.
وقــد أشــار حبــث( :احلــرب واضطــراب الســلوك عنــد األطفــال) إىل عــدد مــن الدراســات
الــي تناولــت اآلثــار املدمــرة للحــروب ومــا ينجم عهنــا مــن تأثــر ســليب عــى المنــو النفــي
واالجمتــايع لألطفــال ،وعــى نظرهتــم العامــة للحيــاة ،مكــا أشــارت هــذه الدراســات إىل
تأثــر احلــرب عــى معتقــدات الطفــل ومنــوه األخــايق ،ومــا تتســبب بــه مــن اضطرابــات
عــى خشصيــة الطفــل وأمنــاط ســلوكه مثــل االنعــزال وممارســات العنــف والســلوك العــدواين،
واضطرابــات النــوم واألحــام املزجعــة وعــادة قضــم األظافــر ،والعصبيــة والذعــر عنــد مســاع
األصــوات العاليــة املشــاهبة للطلقــات الناريــة ،واضطــراب ســلوكهم وازديــاد العنــاد والالمباالة
(نــذر.)2000 ،
ويف وســط هــذا الواقــع اجلديــد الــذي يعيشــه الطفــل العــريب يف هــذه املرحلــة العمريــة
فــإن خصائــص منــو الطفــل الــي ذكرناهــا ســابقًا تكــون عرضــة للتأثــر خاصــة أن هــؤالء
األطفــال يقاســون أمل احلــروب بصــورة مبــارشة فيمسعــون أصــوات االنفجــارات ،وبعضهــم
تتدمــر منازهلــم ،ومهنــم مــن يفقــد بعــض أعضائــه ،وآخــرون يفقــدون ذوهيــم ،ومهنــم مــن
يشــاهد صنــوف التعذيــب والقتــال.
ومــن أبــرز اخلصائــص الــي يتأثــر فهيــا منــو الطفــل يف مرحلــة الطفولــة املتأخــرة
هــو اخللــل الــذي ســيحدث يف اجلانــب احلــريك واجلمســي واحلــي لديــه ،فالطفــل يف هــذه
املرحلــة ميتــاز باحلركــة والنشــاط ،ولكــن ظــروف احلــرب تــؤدي إىل إعاقــة حركتــه إمــا عــن
طريــق مكوثــه يف املــزل وعــدم قدرتــه عــى ممارســة نشــاطاته بصــورة طبيعيــة ،أو عــن طريــق
مــا حيــدث لــه مــن إعاقــات جســدية بســبب االنفجــارات واحلــروب الــي تــؤدي إىل فقــدان بعض
األعضــاء ،وبرتهــا ،أو فقــدان بعــض احلــواس ،وتشــوه اجلــزء اآلخــر مهنــا ،ويف اجلانــب
احلــي يــرى العــامل النفــي الرنوجيــي (رون ســتوفالند) أن «مــن شــأن الذكريــات احلســية
احلــادة أن تــرك عقابيلهــا البدنيــة الواحضــة ،وجتعــل الصدمــة الــي يتعــرض هلــا يتذكــر
احلــدث بــأدق تفاصيلــه ،حيــث تتكــرر مشــاهده أمــام عينيــه اكلصــور الســيمنائية متامــا،
فيمســع أصــوات االنفجــارات ،والــراخ ،ويــم الــرواحئ الــي اكنــت منتــرة خــال احلــدث»
(الدنيــا.)201 :1994 ،
ويتأثــر كذلــك المنــو العقــي لــدى الطفــل يف وســط احلــروب ،حيــث يتأخــر تعلميهــم
بســبب مــا يتبــع احلــروب مــن إغــاق لملــدارس وتفـ ٍّ
ـش للجهــل ،مكــا يتأثــر التذكــر لــدى الطفــل،
فيصبــح تذكــره منصبــا عــى األحــداث املؤملــة ،باإلضافــة إىل اخليــاالت املرعبــة الــي جتتاحــه،
ويف ســياق ذلــك يــرى (ســتوفالند) أن مــن أبــرز األعــراض اخلارجيــة للصدمــات الداخليــة إزاء
احلــروب هــو فقــدان الرتكــز النــامج عــن قــوة التذكــر الــذي جيعــل الطفــل يفقــد لك اتصــال لــه
بالواقــع املعــاش ،فيــؤدي ذلــك إىل األرق والكوابيــس املســمرة ،باإلضافــة إىل شــعوره بالذنــب
إزاء مــا حــدث ألنــه مل يســتطع إيقافــه ،أو ألنــه جنــا ،مكــا يــرى أنــه إذا اكنــت صــورة املأســاة
الــي عاهشــا أو يعيهشــا الطفــل قويــة ،فإنــه يبــدو وكأنــه مشــدود عــى الــدوام حنــو اخللــف،
حنــو املــايض ،ممــا يعيقــه عــن االلتفــات حنــو املســتقبل (الدنيــا.)1994 ،
ويتأثــر المنــو االنفعــايل لــدى طفــل احلــروب يف مرحلــة الطفولــة املتأخــرة ،فبعــد أن اكنــت
انفعــاالت الطفــل متتــاز بالثبــات واهلــدوء فــإن الواقــع العــريب املعــارص املفــروض هيلع يــؤدي
إىل اضطــراب مشــاعره االنفعاليــة ،فــزداد لديــه مشــاعر اخلــوف ،واحلــزن ،و ،....أمــا منــوه
االجمتــايع فســيتأثر كذلــك مــن خــال جممتعــه اجلديــد الــذي ســينيمت إليــه وهــو جممتــع
احلــرب ،ومــا فيــه مــن أفــار ،فــإن أراد أن حيقــق وجــوده داخــل امجلاعــة فعليــه أن يبحــث
عــن يشء جديــد ينجــزه ليثبــت ذاتــه ،وفــرص اإلجنــاز وســط احلــرب حمــدودة ،ويف منهتــى
الصعوبــة لقلــة املــوارد .وبذلــك مــن الصعوبــة أن يمتــز طفــل هــذه املرحلــة بالمتــرد والتفــرد،
مكــا ســتختلف موازيــن اختيــاره للقــدوة آنــذاك ،فهــو حيتــاج إىل البحــث عــن قائــد حقيــي
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يتوحــد معــه قــادر عــى ختليصــه ممــا هــو فيــه ،وهــذا مــا يــرر انضــام صغــار الســن إىل
منمظــات جهاديــة لهسولــة التأثــر علهيــم.
ونتيجــة للتأثــر الــيء الــذي متــر بــه خصائــص الطفولــة بســبب واقــع الطفــل املعــارص
فــإن ســم احتياجــات الطفــل الــذي جــاء بــه ماســلو ســوف يتدهــور حنــو األســوأ ،مفثــ ً
ا
يصعــب إشــباع حاجــات الطفــل الفســيولوجية واجلســدية يف ظــل احلــروب حكاجتــه إىل
الطعــام والــراب واملســكن واحلاجــة إىل النــوم ،حيــث تهتــدم املنــازل وتنتــر املجاعــات ،مكــا
يصبــح األمــن متعــذرًا لــدى أطفــال احلــروب ،فينتــر بيهنــم اخلــوف والفــزع وترقــب املــوت،
والطفــل يف هــذه احلالــة يكــون بأمــس احلاجــة إىل احلــب مــن أرستــه وحميطــه وجممتعــه،
وهــذه احلاجــة قــد تتعــذر كذلــك إذا فقــد الطفــل العائــل الوحيــد لــه ،مكــا تتأثــر حاجــة االنمتــاء
لــدى الطفــل وحتديــدًا االنمتــاء لوطنــه ،فيصبــح الطفــل أكــر غربــة عــن غــره خاصــة إذا اكن
مــن األطفــال الالجئــن ومرفوضــا مــن بعــض الــدول ،مكــا تبــدأ انمتاءاتــه تتغــر بفعــل آثــار
احلــروب ،فهــو يبحــث عــن امجلاعــة األقــوى الــي تشــعره باإلجنــاز والكفــاءة ،وحتقيــق ذاتــه
يف ظــل هــذه األوضــاع ،خاصــة أن احلصــول عــى التقديــر وتأكيــد الــذات يف ظــل ظــروف
احلــرب يكــون حمــدودًا جــدًا ،ولملحظوظــن فقــط.

ثاني ًا ـ الطفل والتأثير غير املباشر:
يتعــرض الطفــل العــريب لالضطرابــات السياســية والزناعــات املســلحة بصــورة غــر
مبــارشة عــن طريــق مــا تبثــه وســائل اإلعــام مــن حــروب وقتــل ودمــار وعنــف تتعــرض لــه
بعــض املجمتعــات يف البلــدان األخــرى ،وهــذه األجــواء الــي تعرضهــا وســائل اإلعــام تكــون
أجــواء مثقلــة بالعنــف والدمــار ،وهــذا أمــر يؤثــر عــى نفســية الطفــل وســلوكه ،إذ «ليــس مــن
الــرروي أن يكــون الطفــل حضيــة مبــارشة للعنــف ليتأثــر بــه ،مفراقبتــه للعنــف ذات تأثــر
فعــال هيلع ،يشــابه تأثــر العنــف املبــارش» (اهليــي.)136 :2003 ،
إن مشــاهدة األطفــال لملشــاهد املروعــة واحلــروب قــد تدمــر وجــودمه الداخــي ،وقــد
يفقــدون اإلحســاس باألمــن والثقــة بالنفــس واالمطئنــان إىل احليــاة برمهتــا ،مكــا أن هلــذه
املشــاهد الــي يروهنــا تصيــب اآلخريــن تؤثــر عــى طبــع ســلوك األطفــال بالعدوانيــة وامليــل
إىل ممارســة العنــف كوســيلة للدفــاع عــن الــذات (أرمينيــان ،)1986 ،خاصــة تلــك املشــاهد
الــي تتعلــق برؤيهتــم ألطفــال هلــم الجئــن مــع ذوهيــم ،أو آخريــن افتقــدوا األهــل واألرض،
أو آخريــن قتــى هلــم ،أو بــرت أعضــاؤمه بســبب املقذوفــات ،أو أطفــا ً
ال قــد تعرضــوا لظــروف
قاســية ومعاملــة ســيئة ،وأطفــا ً
ال قــد أهنــك الفقــر واجلــوع أجســادمه ،فهــذه املشــاهد لكهــا
تزيــد القلــق يف نفــوس األطفــال ،وتزيــد مــن خماوفهــم ،وتؤثــر عــى مشــاعرمه وتفكــرمه
وســلوكهم ،وجتعلهــم «مييلــون إىل التحــز والتعصــب يف فــرة مبكــرة مــن العمــر ،وهــذا أمــر
يقــود إىل تبلــور بــذور الختــاذ أحــام قطعيــة ،أو امليــل إىل املغــاالة والتطــرف إزاء األشــياء ،أو
األخشــاص ،أو بعــض املوضوعــات « (اهليــي.)137-136 :2003 ،
وتــرى الدكتــورة (داليــا الشيمي) أن مشــاهدة األطفــال للحــروب يف وســائل اإلعــام تــؤدي
إىل نوبــات مــن اخلــوف والفــزع ،واختــاط املفاهــم بــن الصــواب واخلطــأ واحلــرب والســام،
وفقــدان الســام النفــي ،واالنــزواء وعــدم الرغبــة يف التواصــل ،وااللتصــاق بالوالديــن،
وضعــف الرتكــز وتشــتت االنتبــاه ،واضطــراب عالقــة الطفــل بالســلطة وممثلهيــا مــن األرسة
واملعملــن ،وفقــدان الثقــة يف الــذات ،وتقهقــر مــا اكتســبه الطفــل بفعــل المنــو اكلرجــوع إىل
التبــول الــاإرادي ،ومــص األصابــع ،والتلعــم (الشيمي.)2009 ،
ومشــاهدة األطفــال ملظاهــر العنــف جتعــل األطفــال مييلــون إىل الالمبــاالة العاطفيــة مــن
خــال تكــرار مشــاهد الزناعــات املســلحة ومــا ينتــج عهنــا ،مفــع مــرور الوقــت يقــل اكــراث
األطفــال مبــا حيصــل مــن أحــداث واقعيــة يف احليــاة اليوميــة ،فتكــون ردود أفعاهلــم عابــرة
لبعــض األحــداث املؤملــة ،وهــذه الالمبــاالة العاطفيــة قــد تقــود إىل قــدر مــن التبلــد العاطــي
وإضعــاف مســتوى المنــو االنفعــايل للطفــل ،فــا يتوحــد مــع بعــض املواقــف الــي تتطلــب ذلــك،
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ممــا يعــد خروجــا معــا تســى إليــه الرتبيــة العاطفيــة ،ومــن بــن التأثــرات كذلــك دخــول
األطفــال إىل عــامل الكبــار قبــل األوان ،وهــو عــامل غريــب يف ثقافتــه عــن عــامل األطفــال (مريس،
.)2004
وبنــا ًء عــى مــا ســبق فــإن الواقــع اجلديــد الــذي ميــر بــه الطفــل العــريب يفــرض هيلع
تســاؤالت جديــدة ،خاصــة أن طفــل مرحلــة الطفولــة املتأخــرة ميتــاز حبــب االســتطالع وكــرة
األســئلة ،فهــو يتســاءل عــن مســتقبله ومســتقبل األطفــال اآلخريــن ،عــن مصــرمه ،عــن أســباب
اضطهــادمه ،عــن العالقــة املتوتــرة بــن الشــعب والســلطة ،عــن القــم األخالقيــة ،وحيــاول أن
يربــط بــن أســباب مــا حيــدث بالنتــاجئ.

قصص أطفال احلروب :الرؤية واملقترحات:
يف البــدء البــد مــن اإلشــارة إىل مفهــوم لك مــن القصــة واملضامــن الــي تعنهيــا هــذه
الدراســة ،فيقصــد بالقصــة« :لك مــا يكتــب لألطفــال نرثيــا بقصــد اإلمتــاع أو التســلية أو
التثقيــف ،وتــروي أحداثــا وقعــت لخشصيــات معينــة ســواء أاكنــت هــذه الخشصيــات واقعيــة
أم خياليــة ،وســواء أاكنــت تنتمي لعــامل الاكئنــات احليــة أم اجلــان» (طعميــة ،)53 :2001 ،أمــا
املضمــون فهــو «لك مــا يقدمــه الكتــاب للطفــل مــن فكــر وعــم ومعرفــة وخيــال وقــم وانطباعــات
واجتاهــات ومنــاذج للتــرف وأمنــاط الســلوك» (جنيــب .)33 :1979 ،وهبــذا فــإن هذه الدراســة
ســركز عــى املضامــن الفكريــة الــي البــد أن حتتــوي علهيــا القصــص ،ومــا حييــط هبــا مــن
ســياقات خمتلفــة.
هــذه املضامــن الفكريــة البــد أن تتــاءم مــع واقــع طفــل احلــرب ومــا يعانيــه مــن أزمــات
وانفعــاالت نفســية تقــدم ذكرهــا ســابقًا ،وذلــك مــن خــال الرتكــز عــى املضامــن الــي تهســم
يف إعــادة التــوازن النفــي عــن طريــق توظيــف بعــض النظريــات النفســية ،الــي ميكــن أن
تســاعد املختصــن بــأدب األطفــال مــن صياغــة قصــص تتــاءم مــع هــذا الواقــع املفــروض
عــى الطفــل العــريب ،فتكــون تلــك املضامــن لبنــة أوىل لتأســيس أدب خــاص يعــى بأطفــال
احلــروب.
هلــذا ،حتــاول هــذه املضامــن أن حتقــق أهدافــا معينــة ،فالقصــة وإن اكنــت وســيلة
مــن وســائل املتعــة للطفــل فهــي كذلــك وســيلة تعلمييــة وتثقيفيــة وعالجيــة ،مفهنــا يســمد
الطفــل القــم واألخالقيــات ،وتنمي يف نفســه العزميــة وتغــرس فيــه حــب االنمتــاء ،مكــا
تــزوده باملعلومــات ،ويه وســيلة لتمنيــة التفكــر ملــا تتطلبــه مــن الفهــم والرتكــز والتطبيــق
والتحليــل (زهــران ،)2014 ،مكــا وتؤثــر القصــة بشــل كبــر يف تمنيــة خشصيــات األطفــال،
ألهنــا تســاعدمه يف أن يعيشــوا خــرات اآلخريــن ،ومــن َ َّ
ث تتســع خرباهتــم الخشصيــة
وتتعمــق ،وتتيــح القصــة لألطفــال معرفــة املشــكالت الــي يتعــرض هلــا األطفــال اآلخريــن،
فيتشــاركون بتعاطــف شــديد مــع مشــكالهتم وصعوبــات احليــاة الــي ميــرون هبــا ،ويعرفــون
كيــف يواجهوهنــا وهــذا أمــر يزيــد مــن ثقهتــم بأنفهســم ،مكــا توســع القصــة آفــاق األطفــال،
وجتعــل مهنــم خشصيــات تتقبــل اآلخــر املغايــر عهنــم ،وعــن ثقافهتــم ،وتعمــل عــى احرتامهــم
(طعميــة.)2001 ،
وبالنظــر إىل مجموعــة مــن المنــاذج القصصيــة الصــادرة مــن عــام  2013إىل عــام -،2015
والــي اكنــت متوافــرة يف معــرض الكتــاب املقــام جبــدة يف هنايــة عــام  - 2015يالحــظ أهنــا
مل تتطــرق إىل مضامــن خمصوصــة ألطفــال احلــروب ،ولكهنــا يف املقابــل اكنــت حتــوي قميــا
خمتلفــة مــن الصــدق والعدالــة والتعــاون واحملبــة واالنمتاء والســام والتســاحم ،اكملجموعات
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2

القصصيــة الــي كتبهتــا عبــر أنــور  ،وبعــض القصــص اكنــت تكشــف عــن خشصيــات بطوليــة
وإجنازاهتــا ،اكملجموعــة القصصيــة الــي محتــل عنــوان (اخرتاعــات وراءهــا قصــص) حملمــد
3
صــري ( ، )2014وقصــص أخــرى اكنــت تتعــرض ملخــاوف الطفــل وبعض تســاؤالته ،مكا تســاعده
عــى التخلــص مــن املشــاعر الســلبية كقصــة إميــان اخلطيــب ( )2014املعنونــة بـــ( :أنــا أحــس
4
أنــا إنســان)  ،وهــذه املضامــن بصــورة مجملــة تعــد مضامينــا أساســية حيتــاج إلهيــا أطفــال
احلــروب ،ولكــن اإلشــالية احلقيقيــة يف مثــل هــذه املضامــن أهنــا تغفــل عــن الســياقات احمليطــة
بطفــل احلــرب ،مفثــ ً
ا الدعــوة إىل القــم األخالقيــة لطفــل يعيــش يف وضــع آمــن خيتلــف عــن
تعزيزهــا يف طفــل يعيــش ظروفــا حربيــة ،وخمــاوف الطفــل اآلمــن ختتلــف عــن خمــاوف األطفــال
املتأثريــن باحلــروب ،لذلــك قصــص أطفــال احلــروب حباجــة إىل مضامــن قصصيــة خمصوصــة
تتناســب مــع الســياق ذاتــه الــذي يعيــش فيــه الطفــل املعــارص املتأثــر باحلــروب.
وقبــل البــدء يف اقــراح مضامــن قصصيــة موجهــة إىل األطفــال املتأثريــن باحلــروب
يف ســن الطفولــة املتأخــرة البــد مــن الرتكــز عــى نقطتــن مهمتــن ،األوىل عــى مســتوى
الخشصيــة القصصيــة ،والثانيــة عــى مســتوى احلــدث القصــي:

ً
أوال ـ الشخصية القصصية:
إن مــن خصائــص هــذه املرحلــة توحــد الطفــل ،وتقمصــه للخشصيــات الــي متاثلــه ،لذلــك
البــد مــن اختيــار الخشصيــات املناســبة ألطفــال احلــرب الــي مــن املمكــن أن يتوحــد معهــا
الطفــل فيتقمصهــا ،و«يســقط مشــاعره وأفــاره علهيــا» (رفــايع ،)56 :2013 ،مفــن خــال هــذه
الخشصيــة «يســتطيع الطفــل أن يــرى المتاثــات والتشــاهبات بــن مشــلته هــو خشصيــا،
ومشــكالت اآلخريــن ،مكــا تســاعد الطفــل عــى أن يتقبــل مشــلته ،وأن يبحــث هلــا عــن حلــول
جديــدة ،وأن يبتكــر أســاليب عديــدة للتعامــل معهــا متهيــدًا للتغلــب علهيــا» (إبراهــم ،الدخيــل،
إبراهــم.)26 :1978 ،
وعنــد اختيــار الخشصيــات الــي يتوحــد معهــا الطفــل البــد مــن اختيــار خشصيــات
واحضــة ورصحيــة وبســيطة ومطابقــة لمنــوذج مــن غــر تعقيــدات أو تفــردات ،وتكــون قــادرة
عــى إنشــاء عالقــات ناحجــة مــع العــامل احمليــط بــه ،ألن الطفــل ســيتخيل أنــه ســيجتاز
مــن خالهلــا لك رصاعاتــه الداخليــة واخلارجيــة مــع العــامل الــذي يشــاركه حمنــه ،وينتــر
بانتصارهــا ،وهكــذا تتطــور خشصيتــه خــال مســرة مــن التوحــدات اإلجيابية (ســامل.)1984 ،
والبــد كذلــك مــن اختيــار الخشصيــات املنطقيــة والواقعيــة الــي ختطــئ وتصيــب ،وتنجح
وتفشــل «ألن اســتخدام الخشصيــة املثاليــة الــي ال تعــرف الفشــل يف القصــة ميكــن أن يصيــب
الطفــل مســتقب ً
ال خبيبــة األمــل ،حيــث يتبــن لــه أن هــذا المنــوذج الــذي أجعــب بــه ال وجــود لــه
 2ـ تتنــاول قصــص الاكتبــة عبــر أنــور العديــد مــن القــم األخالقيــة الــي حيتــاج إلهيــا الطفــل ،فهــي تعمــق إحســاس األطفــال
مبســؤولياهتم األخالقيــة اجتــاه أفــراد األرسة ،واجلــران ،واآلخريــن ،وتعمــل عــى تعديــل ســلوكياهتم وإشــباع بعــض رغباهتــم ،مــن

هــذه املجموعــات القصصيــة مجموعــة (أريــد جــدًا) الــي ناقشــت قضيــة الفقــد وقضيــة االغــراب ،وقضيــة التعايــش مــع األديــان،
وأكــر مــا اكن ميــز مجموعهتــا أن أبطاهلــا مــن األطفــال يف ســن الطفولــة املتأخــرة ،ومه الذيــن يبــادرون بإجيــاد احللــول املناســبة
ملشــكالهتم ومشــكالت الغــر ،مث بعــد ذلــك جيــدون الــدمع والتجشيــع مــن الكبــار إزاء ترصفاهتــم الســلوكية احلســنة ،وعــى الــرمغ
مــن أن هــذه املجموعــة مل تكــن موجهــة بصــورة مبــارشة إىل أطفــال احلــروب لكــن باإلمــان االســتفادة مــن بعــض معطياهتــا
وتوظيفهــا بصــورة حســنة يف ســياق جديــد يتناســب وواقــع طفــل احلــرب ،مكــا للاكتبــة ذاهتــا مجموعــة قصصيــة بعنــوان (قــط أســود
يف الظــام) الــي حتتــوي عــى الكثــر مــن املخــاوف الــي قــد تعــرض األطفــال وكيفيــة التــرف حياهلــا للتخلــص مهنــا ،وعــى
الــرمغ مــن تعــدد هــذه املخــاوف فإهنــا مل تتنــاول املخــاوف الــي قــد تعــرض أطفــال احلــروب.

 3ـ ويه مجموعــة قصصيــة تعــرف األطفــال يف ســن الطفولــة املتأخــرة عــى مجموعــة مــن املخرتعــات وأحصاهبــا ،وهــذه القصــص
عــى الــرمغ مــا فهيــا مــن معلومــات عمليــة عديــدة فإهنــا تفتقــر إىل عرضهــا بصــورة مشــوقة ،بــل جــاء الرتكــز فهيــا عــى اآلالت
ومهامهــا وأســباب اخرتاعهــا بصــورة تلقينيــة.

 4ـ ويه قصــة تعــرف الطفــل عــن ماهيــة املشــاعر ،ومــا يه الطريقــة الصحيحــة للتخلــص مهنــا ،ومــن املشــاعر الــي ذكرهتــا يه
مشــاعر احلــزن ،ومشــاعر الغضــب ،وقــد عرضهتــا بصــورة إجيابيــة خاصــة حيمنــا حاولــت حتويــل هــذه املشــاعر إىل إجنــازات
مملوســة تســاعد أطرافــا آخريــن ،ونأمــل إمتــام مثــل هــذه السلســلة لتتســع وتمشــل املشــاعر الــي تعــري أطفــال احلــروب ،وكيــف
ميكــن التخلــص مهنــا بصــورة إجيابيــة.

103

مجلة الطفولة العربية

رؤية أولية ملضامني قصصية موجهة إلى أطفال احلروب يف سن الطفولة املتأخرة

العدد الواحد والسبعون

يف احلقيقــة» (رفــايع .)58 :2013 ،فاحليــاة الواقعيــة فهيــا اخلــر والــر ،ولــدى لك إنســان
نزعــات خــرة ورشيــرة ،وهــذه االزدواجيــة يشــعر فهيــا الطفــل يف أمعــاق نفســه فهــو يشــعر
أنــه ليــس صاحلــا دامئــا ،ويرغــب أحيانــا أن يكــون ســي ً
ائ ،حفيمنــا نقــدم لــه خشصيــة مرشقــة
يشــعر يف قــرارة نفســه بأنــه وحــش صغــر ،لذلــك البــد أن متثــل الخشصيــات الــي يعكهســا
األديــب يف قصصــه نــوازع اخلــر والــر حــى يمتثــل الطفــل القــارئ مواقفهــا واجتاهاهتــا
الــي تدفــع بخشصيتــه حنــو النضــج ،وتســاعده يف الوقــت نفســه عــى إقامــة عالقــات مرضيــة
مــع حميطــه (ســامل.)1984 ،
وهبــذا ،يفضــل أن يبتعــد الاكتــب يف القصــص املوجهــة إىل أطفــال احلــروب عــن
الخشصيــات املثاليــة يف لك حراكهتــا وســكناهتا ،وهيلع أن خيتــار خشصيــات تتشــابه مــع
واقــع احلــروب ،تشــعر باخلــوف واحلــزن واألىس ،ويصيهبــا اجلــوع والفقــر واملــوت ،وبعــض
االنتاكســات الصحيــة اجلســدية والنفســية

ثاني ًا ـ األحداث القصصية:
إن الطفــل يف هــذه املرحلــة العمريــة هيــم باملغامــرات والبطــوالت ،وقصــص املخاطــرة
والجشاعــة (يونــس ،)2007 ،لذلــك البــد أن تتضمــن أحــداث القصــص مغامــرات ألطفــال
«يتمســون بالبطولــة ،ويترصفــون بــل كفــاءة دومنــا أيــة مســاعدة حقيقيــة أو إرشاف مــن
قبــل الكبــار» (تاكــر ،)160 :1990 ،فالطفــل الــذي يعــاين مــن تأثــر احلــروب يف هــذه املرحلــة
حيتــاج إىل خشصيــة قصصيــة تتقــارب مــع معــره ،وتــؤدي أدوارًا بطوليــة تفاجــئ الكبــار،
وجتــد دمعــا وتعزيــزًا وتجشيعــا مهنــم ،حــى يســتطيع مــن خــال ذلــك أن حيقــق ذاتــه ويشــعر
باإلجنــاز واالســتقالل ،لذلــك مــن الــروري أن تبتعــد القصــص املقدمــة إىل األطفــال يف هــذا
العمــر عــن الوعــظ املبــارش الــذي يتلقونــه مــن الكبــار ،مفــا الــذي مينــع أن ُتعكــس األدوار يف
القصــص بــن الكبــار والصغــار ،،فيكــون الطفــل يف القصــة هــو القائــد الــذي حيتــم إليــه
الكبــار ،ويستشــرونه يف شــؤوهنم ،ويكــون قــادرًا عــى اإلدالء برؤيــة فكريــة أو خطــة تمنويــة،
أو إجنــاز يأخــذ بــه الكبــار!.
والطفــل يف هــذه املرحلــة مييــل إىل األحــداث الواقعيــة ،وهيــم باحلقائــق (طعميــة،)2001 ،
لذلــك البــد مــن أن تنــزع القصــص مــن الواقــع احلــي للطفــل ،وأن تعكــس املضامــن القصصية
واقــع الطفــل بــدون تزييــف للحقائــق أو تشــويه ،وهــذا مــا تدعــو إليــه الاكتبــة القصصيــة
(ليندجريــن) حيمنــا قالــت« :جيــب أن يعــرف األطفــال أن احليــاة تعــج باحلــزن والــر ،وأهنــا
احليــاة ليســت حاكيــات ســعيدة فقــط ،وعندمــا ينشــأ األطفــال ومه يدركــون رعــب املــوت ،ونــدم
احلرمــان ،ســيكون باســتطاعهتم الوصــول إىل الضفــة األخــرى أقويــاء» (جحــازي.)18 :2003 ،
ويفضــل كذلــك توظيــف األحــداث واحلــوارات الــي ُتهســم يف معلية اإلرشــاد والتوجيه
النفــي للطفــل القــارئ ،مكــا فعلــت ذلــك الاكتبــة أمــاين العمشــاوي يف قصهتــا (طــري يــا
طيــارة) الفائــزة جبائــزة اتصــاالت كتــاب الطفــل ،حيــث اســتطاع طفــل أن يوجــه طفلــة إىل
طريقــة تســاعدها يف التخلــص مــن أزمهتــا النفســية مــن جــراء فقداهنــا لوالدهيــا عــى الــرمغ
مــن أنــه مــر بأزمــة نفســية أعنــف مهنــا ،ولكنــه مل يسمح ألحزانــه أن تفقــده متعــة احليــاة
وســعادهتا ،بــل اكن يســاعد اآلخريــن عــى ختــي أزماهتــم النفســية (العمشــاوي.)2012 ،
وبنــا ًء عــى مــا ســبق ميكــن اقــراح بعــض املضامــن الفكريــة الــي قــد تســاعد األدبــاء
والكتــاب يف إنتــاج مجموعــات قصصيــة تتــاءم وواقــع الطفــل العــريب املعــارص ،مــن تلــك
املضامــن مــا يعــى بتغطيــة مــا قــد يعــري خصائــص منــو مرحلــة الطفولــة املتأخــرة مــن
جفــوات ،خاصــة لألطفــال املتأثريــن باحلــرب بصــورة مبــارشة ،ألن طفــل احلرب معــرض إىل ما
يعيــق منــوه احلــريك واجلســدي واحلــي ،ومنــوه العقــي واالنفعــايل واالجمتــايع« ،فالطفــل
يف حاجــة إىل أن يتعــم الكثــر حــى يســتطيع أن يتفهــم مشــالكه ويتغلــب عــى الصعوبــات
الــي تواجهــه خــال معليــة التوفيــق بــن متطلباتــه الداخليــة الناميــة وبــن مقتضيــات الواقــع
اخلــاريج» (زلــط.)17 :2005 ،
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فــي اجلانــب احلــريك واجلســدي واحلــي ،قــد يتعــرض الطفــل إىل بعــض اإلعاقــات
اجلســدية الــي حتــد مــن حركتــه ،فالبــد مــن توجيــه مضامــن قصصيــة تســاعد الطفــل عــى
التكيــف مــع وضعــه الصحي اجلديــد ،وميكــن االســتفادة يف ذلــك مــن معطيــات قصــة (اخلــروج
إىل العــامل) تأليــف :هــاي أون شــن ( )2011الــي تتحــدث عــن طفــل معــاق اســتطاع أن يتخــى
العراقيــل ،وحيقــق أحالمــه ،وميكــن االســتفادة كذلــك مــن قصــي (أرى بقلــي) هلديــل معــر
( ،)2006و(كيــف نــرى األشــياء) هواينــج وفرانــس وجوزيــف ( ،)2005اللتــان تتحدثــان عــن
فاقــدي البــر ،وكيفيــة تعايهشــم مــع اآلخريــن والواقــع.
ويفضــل الرتكــز يف أثنــاء بنــاء القصــص اخلاصــة هبــذه املرحلــة باملهــارات احلركيــة
الــي ميكــن أن يؤدهيــا طفــل هــذه املرحلــة ،وهــذا يعــي أن يكــر القــاص مــن األفعــال واألحــداث
الرسديــة املتالحقــة ،دون اإليغــال يف الوصــف الــذي يــؤدي إىل بــطء احلركــة.
ويف اجلانــب االنفعــايل البــد مــن معاجلــة جانــب تذكــر األحــداث املؤملــة لــدى الطفــل عــن
طريــق املضامــن القصصيــة الــي تســاعد األطفــال املتأثريــن باحلــروب عــى كيفيــة الســيطرة
الفعالــة واإلجيابيــة عــى املشــاعر االنفعاليــة ،وميكــن اتبــاع األســاليب العالجيــة الــي تعمتــد
عــى احتــواء القصــص عــى بعــض األدوار المتثيليــة الــي تســاعد الطفــل عــى التخلــص
مــن بعــض مشــاعره الســلبية اكخلــوف مثــ ً
ا ،مكــا ميكــن اتبــاع وســيلة مالحظــة المنــاذج،
فالطفــل يتعــم مــن خــال مالحظتــه لخشصيــات القصــة كيــف يتخلــص مــن املواقــف املخيفــة،
مــع رضورة اختيــار خشصيــات عاديــة حــى ال يــرى األطفــال المنــوذج وكأنــه يمتتــع بصفــات
خاصــة جتعلــه قــادرًا عــى أن يكــون جشاعــا (الفــوال ،)2006 ،وميكــن االســتفادة مــن معطيــات
قصــة (ابتســامة مســا املفقــودة) الــي حتــاول فهيــا اجلــارة كوثــر أن تعــم الطفلــة مســاء كيــف
تفــرغ مشــاعر احلــزن بســبب فقــدان أبهيــا ،وكيــف تتعايــش مــع واقعهــا اجلديد ،ومــن الرضوري
حــن تأليــف مثــل هــذه القصــص مراعــاة ســياق البيئــة املشــاهبة لبيئــة طفــل احلــرب ،إلكســاب
الطفــل خــرات جديــدة مــع خربتــه الســابقة الــي شــاهدها يف احلــرب ،ليتكيــف مــع اخلــرات
اجلديــدة عــن طريــق تعديــل األنشــطة اســتجابة لظــروف البيئــة اجلديــدة« ،فالقاعــدة العامــة
يه تمنيــة أســاليب جريئــة وفعالــة لــدى الطفــل يف تعاملــه مــع البيئــة» (الفــوال.)19 :2006 ،
ويف هــذه املرحلــة ميكــن حتفــز اجلانــب العقــي لــدى الطفــل عــن طريــق القصــص الــي
تثــر فيــه التفكــر ،وكيفيــة التــرف بــذاكء إزاء املواقــف العصيبــة الــي ميــر هبــا يف ســياق
احلــرب ،تلــك املواقــف البــد أن تمتثــل يف العقــدة القصصيــة الــي حيتــاج حلهــا إىل ذاكء ،مكــا
ميكــن الرتكــز عــى قصــص املغامــرات واالكتشــافات مــع الرتكــز عــى الســياقات احلربيــة.
أمــا يف اجلانــب االجمتــايع فالبــد لملضامــن القصصيــة أن تنمي الــويع االجمتــايع
لــدى الطفــل ،فيــدرك أنــه عضــو يف مجاعــة لــه مــا هلــا ،وهيلع مــا علهيــا ،حبيــث تتنــاول
القصــص األطفــال الذيــن ُيهسمــون مــع جممتعهــم يف التخلــص مــن االضطهــاد أو الظــم
أو االعتــداء علهيــم ،مكــا يفضــل الرتكــز يف قصــص هــذه الفــرة عــى القيــام باألنشــطة
امجلاعيــة لتحقيــق هــدف مشــرك ،هــدف اخلــاص وهــدف النجــاة ،وهــدف نــر الســام
واحملبــة ،وميكــن االســتعانة بالقصــص املوجهــة إىل أطفــال فلســطني الــي «تبعــث األمــل
لــدى األطفــال بــأن هنــاك إماكنيــة يف االنتصــار ،وأن التعــاون والتاكتــف والتعاضــد رضوري
لتحقيــق النــر ،ومــن ذلــك قصــة كرمــة آخــر العنقــود ،حيــث دامهــت قــوات االحتــال بيــت
كرمــة ،وخربــت لك يشء فيــه ،وكــرت التلفــاز الــذي اكنــت حتبــه ،لكــن أطفــال احلــارة قامــوا
بتحويــل صنــدوق التلفــاز إىل مــرح دىم» (مصلــح.)478 :2013 ،
ومــن املفيــد أن حتتــوي قصــص األطفــال املتأثريــن باحلــروب عــى مضامــن تســد
احتياجــات الطفــل النفســية الــي وردت يف ســم (ماســلو) ،اكلرتكــز عــى املضامــن الــي
تســد حاجــة األمــن لــدى األطفــال ،فأكــر مــا ميكــن أن هيــدد تــوازن الطفــل النفــي يف هــذه
الظــروف هــو اخلــوف ،واخلــوف بوجــه عــام يســبب األمل ويشــل الفعاليــة ،لذلــك جيــب أن
تأخــذ القصــص بأيــدي األطفــال إىل الســلوك الســلمي ،عــن طريــق عــرض قصــص تتنــاول
أبطــا ً
ال حرمــوا يف فــرة مــن فــرات حياهتــم مــن األمــن النفــي أو األمــن املــادي النــاجت
105

مجلة الطفولة العربية

رؤية أولية ملضامني قصصية موجهة إلى أطفال احلروب يف سن الطفولة املتأخرة

العدد الواحد والسبعون

عــن احلــروب ،مث اكحفــوا وحجنــوا حــى اســتطاعوا حتقيــق حاجهتــم إىل األمــن ،وميكــن
االســتعانة بخشصيــات تارخييــة هلــا ظــروف تتشــابه مــع ظــروف طفــل احلــرب كخشصيــة
قطــز ،أو اســتحضار خشصيــات عظميــة عاشــت يتميــة اكلزبــر بــن العــوام ،واإلمــام الشــافيع،
مفثــل هــذه القصــص تبعــث األمــل يف نفــوس األطفــال ملواجهــة مشــالكهم والســبل إىل ذلــك ،ألن
القصــة تســتثري رغبــات الطفــل ،ومتكنــه مــن التعامــل مــع املشــالك واخلــرات املؤملــة انفعاليــا،
فتكــون القصــة متنفســا ملــا يشــعر بــه مــن رغبــات مكبوتــة ،مكــا أهنــا تعــد مــن الطــرق اجليــدة
يف عــاج األطفــال الذيــن يعانــون مشــالك نفســية ،فعــن طريــق مــا تثــره القصــة مــن خيــال
ميكــن الســيطرة عــى القلــق واإلحبــاط الــذي يتعــرض لــه األطفــال (رفــايع ،)2013 ،وذلــك ألن
الطفــل حيمنــا ينــدجم مــع القصــة «تتجســد نزعاتــه ودفاعاتــه اجلمسيــة فتقــرب مــن شــعوره
وجمــال وعيــه ليتخفــف الالشــعور مــن ضغوطــه عندمــا جيــد الطفــل أن هنــاك طرقــا وأســاليب
مقبولــة يف القصــص ميكــن مــن خالهلــا أن يــرى ويعيــش مــا خيــى التعبــر عنــه ،ذلــك
ألن القصــص تســاعده عــى أن حيــول ختييالتــه الالشــعورية إىل تصــورات ،فيســتطيع أن
يتعامــل معهــا ،ويشــبعها يف مســتوى اخليــال دون أن يتعــرض لعقــاب األنــا األعــى أو الواقــع،
خصوصــا عندمــا يصبــح قــادرًا عــى أن يــدرك أن هــذه املشــاعر والرغبــات ليســت إال جمــرد
تصــورات وتأمــات فكريــة ال تســتلزم بالــرورة االصطــدام املبــارش بالواقــع ،وألهنــا ويه يف
هــذا املســتوى ال ختــرج عــن مطالــب األنــا واألنــا األعــى» (الســيد.)7 :1994 ،
والطفــل املتأثــر باحلــروب حيتــاج إىل جرعــات مــن احلــب واحلنــان والشــعور باالنمتــاء
أكــر مــن الطفــل الــذي ميــر بظــروف عاديــة ،فأكــر مــا يــؤمل الطفــل يف هــذه الظــروف أنــه
منبــوذ مــن قبــل النظــام الســيايس أو الــدول األخــرى وجممتعاهتــا ،لذلــك البــد مــن الرتكــز
عــى املضامــن القصصيــة الــي تتنــاول عالقــات احملبــة بــن أفــراد األرسة واملجمتــع ،وبــن
الســلطة والشــعب ألهنــا تشــعره بالســعادة ،وتغــرس يف نفســه االجتاهــات الطيبــة حنــومه.
والبــد كذلــك مــن تعزيــز حاجــة االنمتــاء إىل أطفــال احلــروب ســواء حنــو وطنــه أو والديــه أو
أقربائــه أو أصدقائــه ليعــز هبــم ،ويتقبــل مبادهئــم ،ويدافــع عهنــا ،فالقصــة تســتطيع أن تشــبع
الطفــل وحركتــه داخــل هــذه الدوائــر لكهــا.
وطفــل احلــرب حيتــاج إىل التقديــر ،وإىل حتقيــق الــذات ،خاصــة أنــه يتعــرض إىل ظروف
تشــعره بالضعــف أو النقــص ،كفقدانــه العائــل الوحيــد ،أو فقدانــه أحــد أعضائــه أو حواســه،
األمــر الــذي يــؤدي بعــض األحيــان إىل الســلوك العــدواين ،لذلــك البــد مــن تنــاول القصــص
الــي تعــزز يف الطفــل االســتقالل وتوجهــه إىل بدائــل ميكــن مــن خالهلــا إجنــاز بعــض املهــام
يف نفــس ظــروف احلــرب دون االتــال عــى اآلخريــن ،حــى يشــعر بالتقديــر ومــن مث حتقيــق
ذاتــه ،كتنــاول خشصيــات قصصيــة هلــا أدوار إجيابيــة يف الظــروف احلربيــة ،ألن الطفــل الــذي
ال يســتطيع أن حيقــق ذاتــه يف واقــع احليــاة قــد جيدهــا مــن خــال أبطــال القصــص الــي
ٌ
ـروف مشــاهبة لطفــل احلــرب ،ألهنــا تبعــث يف
يقرؤهــا ،وخاصــة إذا اكنــت هلــذه الخشصيــة ظـ
نفــس الطفــل إحساســا باألمــن بــأن هــذه الظــروف لــن تكــون عائقــا أمامــه.
ــد
أمــا القصــص الــي توجــه لألطفــال املتأثريــن باحلــروب بصــورة غــر مبــارشة فال ُب َّ
أن جتيــب عــن تســاؤالهتم اخلاصــة بأطفــال احلــروب ،كيــف يعيــش هــؤالء األطفــال ،مــا هــو
مســتقبلهم ،كيــف يدرســون ،كيــف حيصلــون عــى الطعــام والــراب ،كيــف يتعايشــون مــع
أصــوات االنفجــارات ،كيــف ميكــن تقــدمي املســاعدة إلهيــم ،،لذلــك البــد أن تتضمــن القصــص
األحــداث والخشصيــات الــي جتعــل هــؤالء األطفــال يتعاطفــون مــع ســييئ احلــظ واملنكوبــن
واألشــقياء يف حياهتــم ،وجتعلهــم يرثــون ألشــال العجــز الــي تصيــب بعضهــم ،فيقدمــون
هلــم املســاعدة والعــون الــي مــن خالهلــا يعــرون عــن حهبــم هلــم ،وجتــدر اإلشــارة إىل أن
الاكتبــة (لينــا الكيــاين) قــد تعرضــت يف إحــدى قصــص مجموعهتــا (يف عيــون الليــل :أطفــال
يف خطــر) عــن خمــاوف األطفــال الذيــن يشــاهدون احلــروب ،حتــت عنــوان (احلــروب  -وهتديــد
الغــروب) ،واكن الليــل آنــذاك يراقــب ويصــي محلــاس األطفــال يف أثنــاء مشــاهدة أطفــال
آخريــن يعيشــون ظروفــا حربيــة ،ويشــاهدون كيفيــة جتنيــدمه ،فاضطــر إىل فصــل التيــار
الكهربــايئ عهنــم بعدمــا شــاهد اخلــوف والرعــب يف عيوهنــم ،مث انتقــل الليــل إىل منطقــة
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احلــرب نفهســا ،وتملــس ظــروف األطفــال هنــاك ،وبــدأ يف اإلجابــة عــن بعــض تســاؤالت
األطفــال الذيــن يشــاهدون مــآيس احلــروب (الكيــاين.)2009 ،
مكــا جتــدر اإلشــارة إىل قصــة (مسكــة حملــت هبــا) لغيــدا الميــن ،ويه مــن القصــص
املمتــزة الــي ناقشــت إحــدى التســاؤالت األساســية الــي تطــرأ عــى األطفــال بصــورة عامــة،
ويه تســاؤالت املــوت ،فهــذه القصــة تناقــش قضيــة املــوت وملــاذا ميــوت النــاس ،وأيــن يذهــب
النــاس بعــد املــوت ،بأســلوب قصــي مشــوق وجــذاب ،ويه مــن التســاؤالت الــي تعــري
األطفــال ،وحيتاجــون إىل إجابــات مقنعــة هلــا .ومثــل هــذه التســاؤالت البــد أن تضمــن يف
القصــص املوجهــة إىل أطفــال احلــروب (الميــن.)2015 ،
وميكــن توظيــف بعــض األســاليب العالجيــة النفســية يف القصــص املوجهــة إىل األطفــال
املتأثريــن باحلــروب ،والــي مــن أبرزهــا (الســيكودراما) ،ومــن فنياهتــا مناجــاة النفــس ،حيــث
تجشــع القصــة الطفــل عــى أن يفكــر بصــوت مرتفــع ليعــر عــن مشــاعره املكبوتــة واملولــدة
لرصاعاتــه ،وبذلــك تســاعده عــى معليــة التفــرجي التنفيــي ليمتكــن مــن تعديــل ســلوكياته
(رفــايع ،)2013 ،مكــا ميكــن االســتفادة مــن نظريــة بانــدورا يف فــن التعــم االجمتــايع أو التعــم
بالقــدوة واملالحظــة أو التعــم باألمنــوذج ،فالطفــل مكــا ذكرنــا يف هــذه املرحلــة هيــم بالتوحــد
مــع خشصيــة يظهنــا القــدوة ،لذلــك البــد مــن اختيــار خشصيــات متثــل القــدوة هلــذا الطفــل
ليتوحــد معهــا ،فــإذا اكنــت القــدوة (أو األمنــوذج) قويــة ناحجــة طبقــا لملعايــر الســائدة هســل
تعــم الســلوكيات الــي تصــدر عهنــا ،فغالبــا يقتــدي األطفــال بترصفــات األخشــاص الناحجــن
أكــر مــن األخشــاص الفاشــلني ،والتعــم بالمنــوذج يفيــد غالبــا يف عــاج حــاالت القلــق
والعــدوان وبعــض املخــاوف املرضيــة ،مكــا يســاعد الطفــل عــى اكتســاب مهــارات اجمتاعيــة
(رفــايع.)2013 ،
ويف اخلتــام قــد يطــرأ تسـ ٌ
ـاؤل حــول كيفيــة إيصــال مثــل هــذه القصــص ملــن يعــاين مــن
آثــار احلــروب بصــورة مبــارشة ،خاصــة أن األطفــال الذيــن يعانــون مــن آثارهــا مه حباجــة
إىل إشــباع حاجاهتــم الفســيولوجية مــن طعــام ورشاب ومســكن أكــر مــن احتياجهــم إىل
القصــص ،ولكــن لــو تأملنــا أن العــاج النفــي لطفــل احلــروب ال يقــل أمهيــة عــن احلاجــات
الفســيولوجية ســيجعل اللجــان املســؤولة أو امجلعيــات اخلرييــة تــويل اهمتامهــا ملشــاريع
ختتــص هبــذا اجلانــب ،فيــم بذلــك مــلء وبنــاء الطفــل مــن اكفــة جوانبــه ،وســد اكفــة الثغــرات
الفســيولوجية والنفســية الــي يعــاين مهنــا .لذلــك تدعــو هــذه الدراســة إىل إنشــاء جلــان
خاصــة بــأدب أطفــال احلــروب تعــى بالتأليــف والنــر والتوزيــع.
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أنشطة وأخبار اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
كــرم مســو األمــري الشــيخ صبــاح
*
األمحــد اجلابــر الصبــاح ـ أمــري البــالد ـ
ومبناســبة ذكــرى اليوبيــل الذهــيب جلامعــة
الكويــت حبضــور وزيــر الرتبيــة وزيــر التعلــمي
العــايل ،ومديــر اجلامعــة جيــل الــرواد األوائــل
ممــن تركــوا بصــامت مضيئــة وواحضــة
يف تشــييد وإرســاء دعامــة التعلــمي العــايل
يف دولــة الكويــت ،ومــن بــني هــؤالء الــرواد
املكرمــني الدكتــور حســن اإلبراهــمي ـ مديــر
جامعــة الكويــت يف الفــرتة مــن  1976وحــىت
 .1980واكن ذلــك مضــن االحتفــال الــذي أقامتــه
جامعــة الكويــت يف الســادس مــن هشــر مــارس  2017عــىل مــرسح الشــيخ عبــد هلل اجلابــر يف
احلــرم اجلامــي بالشــوخي ،حبضــور مســو ويل العهــد ورئيــس جملــس األمــة ،ومســو رئيــس
جملــس الــوزراءا وحشــد كبــري مــن الخشصيــات الرمسيــة واجلامعيــة.
شــاركت الدكتــورة /زهــرة عــيل حســني ـ األســتاذ بقســم اللغــة اإلجنلزيــة وآداهبــا
*
يف لكيــة اآلداب جبامعــة الكويــت ـ ممثلــة عــن )امجلعيــة الكويتيــة لتقــدم الطفولــة العربيــة(
يف حضــور ملتقــى شــراكة  2017تحــت شــعار «خلــق شــراكات لمجتمــع أفضــل» الــذي نمظتــه
رشكــة مشــاريع الكويــت )القابضــة( خــالل الفــرتة مــن  23-19مــارس .2017
حــر الدكتــور حســن اإلبراهــمي ـ رئيــس جملــس األمنــاء ـ االجمتــاع )األول( لعــام
*
 2017لشــبكة املعلومــات العربيــة الرتبويــة «مشعــة» يف مكتــب اليونســكو اإلقلــي
بالعامصــة اللبنانيــة بــريوت يــوم الســبت املوافــق  22إبريــل /نيســان  .2017واكن االجمتــاع
عــىل جلســتني ،األولــى :بــدأت بلكمــة لرئيــس جملــس األمنــاء الدكتــور حســن اإلبراهــمي ،مث
إقــرار جــدول األمعــال ،فاملصادقــة عــىل حمــر االجمتــاع الســابق )الثــاين( لعــام  ،2016مث
متابعــة توصيــات االجمتــاع الســابق ،فالتقريريــن الوصــي ،واملــايل عــن العــام  2016مث
تقــدم معــل «مشعــة» خــالل الفصــل األول مــن العــام  .2017وفــي الجلســة الثانيــة :مناقشــة
انتخــاب رئيــس جملــس األمنــاء اجلديــد النهتــاء واليــة الدكتــور حســن اإلبراهــمي )حســب
املــادة  ٧مــن النظــام الداخــيل( ،وقــد مت ترشــيح الدكتــور حســن اإلبراهــمي لواليــة جديــدة؛
والدعــم المالــي 2018-2017؛ اســتقطاب أعضــاء جــدد؛ ثــم تقــرر االحتفــال بالذكــرى العاشــرة
إلنشــاء «مشعــة» ) (2017-2007فــي الكويــت علــى هامــش انعقــاد مجلــس األمنــاء الثانــي
للعــام  2017والــذي تحــدد موعــده المبدئــي فــي  12نوفمبــر 2017؛ وأمــور أخــرى.
تلبيــة لدعــوة مؤسســة الكويــت للتقــدم العــي ،شــارك األســتاذ الدكتــور /عــيل
*
عاشــور اجلعفــر ـ ممث ـ ً
ال عــن امجلعيــة الكويتيــة لتقــدم الطفولــة العربيــة يف ورشــة العمــل
الــيت أقامهتــا املؤسســة مبقرهــا يف يــوم األثنــني املوافــق  2017/5/15حتــت عنــوان :شــركاء
برنامــج نشــر المعرفــة العلميــة والتكنولوجيــة )باللغــة االجنلزيــة(.
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