ثقافة الطفل وتحديات العولمة

ثقافة الطفل وتحديات العولمة
د .عبد الله اخلياري

�أ�ستاذ باحث يف �سو�سيولوجية الرتبية
مقدمة  :الطفل هو ثروة ب�رشية حقيقة ،والطفولة كمرحلة عمرية ،قد تبدو عابرة ،لكنها
�ست�شكل النواة الأ�سا�سية لهوية رجل الغد� .إن البذور التي يتم زرعها يف هذه املرحلة هي التي
�سوف تثمر يف امل�ستقبل ،مكونة الن�سق �ألقيمي والثقايف للمجتمع برمته .وقد �أظهرت خال�صات
البحوث الرتبوية والنف�سية �أن مرحلة الطفولة ،مبختلف فرتاتها املبكرة واملتو�سطة واملت�أخرة،
تعترب مبثابة املرحلة احلا�سمة يف بناء معامل و�سمات �شخ�صية الفرد م�ستقبال ،يف �أبعادها اجل�سمية
والعقلية والنف�سية والثقافية .ويرتتب عن ذلك �أن �سمات �شخ�صية الأفراد ت�صبح هي حم�صلة
للتكوين الذي مت تر�سيخه خالل الطفولة ( الطفل �أب الرجل) .لذا �أ�صبحت التن�شئة الثقافية
والرتبوية للطفل من الأولويات التي يجب �إعطا�ؤها ما ت�ستحق من العناية ،بعد �أن كنا �إىل حني
نعري االهتمام فقط �إىل م�س�ألة تعليمه وفق مناهج مالئمة� .إن «الأمن» ال�سيكولوجي والثقايف
واالجتماعي للطفل يبد�أ بتح�صينه �ضد كل ما قد يدفع به نحو اال�ستالب والتغريب �أو االنحراف؛
ويبد�أ ذلك منذ الطفولة الأوىل ،حيث ا�صبح يتفاعل الطفل ،يف الوقت الراهن ،مع ثقافات
جديدة حتملها و�سائط الكرتونية ،تكون لها جاذبية خا�صة لديه .وبذلك ي�صبح الطفل متلقي
بامتياز للر�سالة الإعالمية والثقافية املبا�رشة �أو غري املبا�رشة ويتفاعل معها بعفوية تامة؛ وغالبا
ما يقع ،ب�رسعة ،حتت ت�أثريها املبا�رش م�ستبطنا بطريقة ال�شعورية ما حتمله من اجتاهات وقيم.
ويدل ذلك على �أن الثقافة االلكرتونية �أ�صبحت هي �أكرب مناف�س للوظيفة الرتبوية والثقافية التي
كانت تتوالها تقليديا م�ؤ�س�ستا الأ�رسة واملدر�سة.
فكيف �سن�ضمن ،النمو املتوازن لأطفالنا واحلفاظ على هويتهم الثقافية واالجتماعية يف ظل
عوملة جارفة مل تكتف بغزو البلدان ،بل غزت حتى عامل ال�صغار ،دون �أن تكرتث لرباءتهم؟
�أال ت�صبح م�س�ألة حت�صني الطفولة من بع�ض مزالق الثقافة االلكرتونية للعوملة �أولوية �ضمن
الإ�سرتاتيجية الرتبوية ال�شاملة؟ ذلك ما �ستحاول هذه املداخلة الإجابة عنه.
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� - 1أهمية مرحلة الطفولة :
متثل الطفولة �رشيحة مهمة من الناحية الإح�صائية ،1وتغطي مرحلة زمنية طويلة ن�سبيا ،ال ميكن
للطفل �أن ي�ستغني فيها عن رعاية الأبوين ،وذلك ب�سبب وجوده يف حالة تبعية تامة لهما؛ فالفطام
النف�سي مع الأ�رسة ي�صعب حتققه دفعة واحدة ،وتبقى احلاجة �إىل الرعاية الوالدية وروابطها
النف�سية واملعنوية واملادية قائمة حتى بالن�سبة ملرحلتي املراهقة وال�شباب ،خ�صو�صا مع تنامي
ظاهرة بطالة اخلريجني وامتداد فرتة العزوبة.
وتنبغي الإ�شارة هنا اىل �أن مراحل منو الطفل واليافع تبقى لها خ�صائ�صها ومتطلباتها ،لكن امل�شرتك
بينها كلها هو �أن املحيط الأ�رسي واالجتماعي �سيكون من بني العوامل احلا�سمة يف منو الطفل.
كما ت�ؤكد الأبحاث النف�سية والرتبوية �أن مرحلة الطفولة (خ�صو�صا منها فرتة ريا�ض  الأطفال
والطفولة املتو�سطة) ت�شكل القاعدة التي �ستتحكم يف بناء �شخ�صية الفرد و�إعطائها اخل�صائ�ص العامة
التي �سوف حتدد مالحمه النف�سية والعقلية واالجتماعية� .إن الطفولة الأوىل تبقى �صفحة بي�ضاء،
لكن كل ما يكتب عليها يبقى را�سخا وي�ستمر ت�أثريه يف وعي �أو الوعي الفرد يافعا وكهال و�شيخا.
فاملالمح العامة ل�شخ�صية الأجيال التي �سوف تعي�ش يف العقود القادمة ت�صنع الآن ،و�سيكون لها
عالقة مبا�رشة ب�أ�سلوب تربية �أطفالنا ال�صغار وبنموذج التن�شئة الرتبوية واالجتماعية والثقافية
املتبع.
فعلى عك�س التمثالت ال�سائدة ،والتي ترى �أن ال�شخ�صية تبنى يف مرحلة الن�ضج واكتمال النمو،
جند �أن «العلبة ال�سوداء» لتكوين ال�شخ�صية تعود ملرحلة الطفولة باعتبارها القاعدة الأ�سا�س لت�شكيل
رجل الغد وبناء �شخ�صيته� .إن م�ستقبل ال�شخ�ص يعود ،يف �أغلب مناحيه� ،إىل ما تلقاه يف مرحلة
الطفولة واىل كيفية ا�ستيعابه له؛ وبالتايل ف�إن م�ستقبل املجتمع برمته يعود �إىل طبيعة التكوين ،الذي
تلقاه الأطفال يف هذه املرحلة .2كما تتمتع القيم واملواهب التي يتم بناءها يف الطفولة ال�صغرى بقدر
كبري من الثبات والر�سوخ ،بحيث ي�صعب التخلي عنها ب�سهولة ،لذلك تعترب هذه ال�سن هي �أف�ضل
مراحل غر�س وا�ستنبات املواهب والقيم والقدرات� ،إن البدرة التي �سوف تزهر وتثمر يف �سن
الر�شد ينبغي غر�سها باكرا يف الطفولة الأوىل.
غري �أن املفارقة ،التي ميكن ت�سجيلها هنا ،تكمن يف �أنه رغم كون الطفولة الأوىل هي من بني
حمطات ومداخل اكت�ساب املعرفة ،3التي ميكن �أن تكون واعدة ،بحيث يتوقع �أن يكون لها عائد
- 1بينت اإلحصائيات الصادرة عن برنامج األمم المتحدة أن ( )40%من السكان في العالم العربي يوجدون في الشريحة
العمرية من ( )0إلى ( )14سنة.
-	2قضايا الطفل من منظور إسالمي ( ،)2006مقال أحمد بن عبد العزيز الحليبي ،اإلعالم و ثقافة أطفال المسلمين،
ضمن أعمال الندوة التي عقدتها اإليسيسكو ،ص.351.
 يتكون  % 85من بنية الدماغ في السنوات الثالث من العمر.3
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معريف م�ستقبلي مهم ،فهي مع ذلك تبقى مهملة ،وخارج دائرة اهتمام الربامج الرتبوية والتعليمية
الر�سمية يف العديد من البلدان العربية التي تويل عنايتها ملرحلة التعلمات يف املدر�سة النظامية.

 - 2ثقافة الطفل :
تعد ثقافة الطفل ،على عك�س ما يعتقده البع�ض ،لبنة �أ�سا�سية لثقافة املجتمع برمته ،وذلك لكون طفل
اليوم هو باين ثقافة الغد؛ فامل�ستقبل يف هذا الزمن املت�سارع �أ�صبح يتداخل مع احلا�رض .وبالتايل
ف�إن ثقافة الطفل ،من حيث هي ت�شكيل لوجدان ال�صغري وخمياله ،هي قاعدة متار�س ت�أثريها عند
ر�سم معامل الثقافة يف امل�ستقبل .وما دامت ثقافة الطفل هي قاعدة تت�أ�س�س عليها �شخ�صية الفرد يف
امل�ستقبل ،ف�إن االن�شغال يف �إنتاج هذه الثقافة يعترب «�صناعة» للم�ستقبل؛ وذلك لأن مهارات الفرد
وقدراته وقيمه ومالحمه العامة �إمنا تبنى يف الطفولة املبكرة واملتو�سطة؛ وما �سي�أتي فيما بعد هو
جمرد منو للبذرة التي مت زرعها.
وقد �شهدت املجتمعات عرب التاريخ تنوعا يف الثقافات ويف �أدواتها وو�سائطها؛ حيث مت االنتقال،
يف الع�صور احلديثة ،من مرحلة ثقافة احلداثة �إىل ما بعد احلداثة؛ وانتهى التطور بظهور معامل
ثقافة جديدة ا�صطلح على ت�سميتها بـ ” الثقافة الإلكرتونية “ ،وهي ثقافة ورثت بع�ض قيم املرحلتني
عوملا ،يهدف للتذويب وللتنميط الثقايف عن طريق الرتويج للقيم
ال�سابقتني ،لكن مع �إعطائها بعدا ُم ْ
الفردية والرباجماتية واال�ستهالكية .وقد وفرت البنية التحتية التي واكبت هذه الطفرة ،واملتمثلة
يف تكنولوجيا والإعالم واالت�صال ( ،)TICن�رش هذه الثقافة على نطاق وا�سع يف كوكبنا .وعلى
عك�س ثقافات �سابقة ،ف�إن هذه الثقافة اجلديدة مل يعد الغرب هو مركزها ،بل �صارت ت�شارك
فيها ،ولو بقدر �ضئيل ،مراكز �أخرى ،وذلك بف�ضل �شبكة املعلومات واالت�صاالت التي جعلت
العامل قرية �صغرية تتوا�صل فيما بينها.
ف�أين هو موقع الطفل العربي امل�سلم وثقافته من هذه املوجة الإلكرتونية ،التي ورثت مرحلتي
احلداثة وما بعد احلداثة يف الغرب ،وما فتئت تكت�سح العامل ب�شكل جارف؟
لقد انبهر اجلميع بهذه الثورة املعلوماتية ،فالآباء منق�سمون بني فئة املتباهني بانخراط �أبنائهم فيها،
وبني فئة �أخرى ممن �شملهم الذهول والريبة منها ،دون �إغفال الإ�شارة �إىل �أن فئة �أخرى ال تزال
غافلة متاما عن املو�ضوع� .أما الأبناء فقد بد�أت تخلب �ألبابهم ما تتيحه مواقع االنرتنيت ،و�شبكات
االت�صال االجتماعي من تفاعل ،ومن اختزال للزمان واملكان ( نقرة خفيفة تفتح �أمامه طوفانا
من املعارف والألعاب والفرجة والت�سلية والتوا�صل) ،لكن دون وعي حقيقي مبا يحدق بهم من
خماطر �سلب الهوية وخلخلة القيم االجتماعية.
ومييز بني
ولكن َم ْن ي�ستطيع �أن يف�صل يف هذه الثقافة الإلكرتونية الزاحفة بني الغث وال�سمني؟
ّ
ال�صالح فيها والطالح ؟ ثم َم ْن ي�ستطيع �أن ي� ِّؤمن �سبل احلماية والأمان واالطمئنان لأطفالنا؟ وكيف
27

ن�ستطيع متنيع �أطفالنا �ضد التعر�ض للآثار اجلانبية ال�سلبية للثقافة االلكرتونية ،خ�صو�صا �إذا علمنا
�أن الرقابة الذاتية تكون عادة �إما �ضعيفة لدى الأطفال �أو منعدمة؟

 – 3العوملة :
هناك �أدبيات كثرية حول العوملة وحول الإ�شكاالت املرتبطة بها ،لكننا �سوف نركز يف هذه الورقة
على الأبعاد املتعلقة بت�أثري ثقافة العوملة ،عرب و�سائطها االلكرتونية احلديثة ،على ثقافة الأطفال
وعلى تفتح �شخ�صيتهم يف بيئة �أ�رسية متوازنة.
العوملة� ،إجماال ،هي جتلي لل�صريورة الواحدية للعامل التي تتهاوى فيها حدود الزمن واملكان.
فبف�ضل التو�سع الكبري الذي حدث على م�ستوى اقت�صاد ال�سوق والتبادل املادي والرمزي ،حدثت
طفرة متثلت يف انتقال ال�رشكات املتعددة اجلن�سية من املجال الوطني �إىل املجال الكوين 4؛ غري
�أن تو�سع اقت�صاد ال�سوق لي�س هو املرجعية الوحيدة للعوملة ،بل هناك تر�سانة الكرتونية �سهلت
الأمر ،وهي الثالوث املدعو بتكنولوجيا املعلومات والإعالم واالت�صال .لقد �أ�صبح العامل� ،إذن،
كوكبيا بف�ضل التقدم املحرز يف تقنيات املعلومات والإعالم واالت�صال .كما دعم ذلك كله ظهور
ثقافة كونية تعتمد ال�صورة كلغة جديدة ،لها قدرة بالغية �أكرث من الكلمة .وهكذا ملأت ح�ضارة
ال�صورة العامل بال�صور عرب الف�ضائيات واحلوا�سب و�أفالم الفيديو وغري ذلك.
مل تكتف العوملة بفر�ض طابعها اخلا�ص على الثقافة ،بل �صنعت ثقافتها اخلا�صة ،وذلك كتعبري عن
ثقافة احلالة احل�ضارية املعا�شة حاليا5؛ وت�سعى ثقافة العوملة لفر�ض تنميط ثقايف كوين �سوف ت�شكل
الثقافة االلكرتونية فيه �شبكة يتعاظم ت�أثريها؛ وهي تعتمد ثقافة ال�صورة والبالغة االلكرتونية ،التي
تتيح فر�صا لالت�صال غري م�سبوقة ،لكنها حتمل �ضمنيا خيارات ظاهرها هو الت�سلية واال�ستمتاع
والتوا�صل� ،أما باطنها فهو الرتويج لثقافة ح�سية تعتمد ال�صورة كلغة ،واحلوا�س ك�أبجدية،
وال�سعي للإثارة على ح�ساب تعطيل تام للمعايري العقالنية.6
و�إذا كان للعوملة �أبعاد حتمية ال �سبيل للتخل�ص منها ،ف�إن لها �أبعادا �أخرى احتمالية ،قابلة للتدخل
والتعديل .لذلك جند يف داللة العوملة ازدواجية تتمثل يف ما هو مو�ضوعي (دور تقنيات املعلومات
والإعالم واالت�صال يف تقريب �أبعاد العامل )؛ وما هو م�رشوع �إيديولوجي (تنميط �أحادي ثقايف
انطالقا من مرجعية القطب الواحد املهيمن عامليا)
-	4بلقزيز عبد االله  1988عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة  ،أعمال ندوة العرب والعولمة ،1997 ،بيروت ،مركز
دراسات الوحدة العربية.
-	5حجازي ،مصطفى(.)2010علم النفس والعولمة ،رؤى مستقبلية في التربية والتنمية،المركز الثقافي العربي ،بيروت،
ص. 144 .
 -	6حجازي ،مصطفى ( .)1988حصار الثقافة ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،ص.12.
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تعترب الطفولة من بني ال�رشائح العمرية الأكرث ا�ستهدافا من قبل العوملة ،وذلك من حيث �أنها ت�سعى
لفر�ض منوذج ثقايف غربي على �أ�سا�س �أنه كوين؛ وو�سائلها يف ذلك هي اخرتاق ثقايف �أ�صبح
يعتمد على الثقافة الإلكرتونية التي توفرها تكنولوجيا املعلومات والإعالم واالت�صال .ومتثل جدة
وجاذبية هذه الو�سائل العامل احلا�سم يف انخراط الأجيال النا�شئة يف هذه الثقافة االلكرتونية ويف
تقبلهم لت�أثريها .ويف خ�ضم ذلك بد�أ يتقل�ص بالتدريج دور الثقافة الأ�رسية واملدر�سية بحكم تقليدية
و�سائلهما الرتبوية وعجزهما عن مناف�سة التكنولوجيا الإعالمية ،التي غزت البيوت واملدار�س..
يكمن �إذن االخرتاق الثقايف االلكرتوين يف تراجع وظيفة الأبوين يف التوريث الثقايف للأبناء،
الذي من �ش�أنه احلفاظ على اللحمة والهوية الذاتية؛ ويف هذا ال�سياق نعي�ش جتاذبا بني الأ�رسة التي
حتاول احلفاظ على �أبنائها ،وبني العوملة التي ت�سعى �إىل �إعادة ت�شكيل الأطفال .وال يتعلق الأمر
بال�سياق العربي فقط ،بل جند �أن حتى املجتمعات الأكرث ر�سوخا يف التحديث والدميقراطية،
�أخذت تتوج�س من ذوبان الهوية وخلخلة االنتماء وانفالت زمام التحكم يف عمليات التن�شئة
الرتبوية واالجتماعية.
ويبدو الآن �أن االخرتاق العوملي الزاحف يف هذا املجال( ثقافة الطفل) الذي مل نكن نعريه كبري
اهتمام ك�شف عن �أوجه الق�صور وانعدام املناعة يف نظام التن�شئة الرتبوية لدينا؛ ويعترب هذا مبثابة
�أكرب حتدي يواجه نظامنا الرتبوي والتثقيفي واالجتماعي.
كبريا يف بناء
دورا
وانطالقا من �أن و�سائط ثقافة العوملة كتكنولوجيا الإعالم واالت�صال تلعب
ً
ً
ثقافة الطفل ،حاليا ،يف �أبعادها احل�سية احلركية واملهارية والقيمية ،فمن ال�رضوري القيام بتحليل
م�ضمون هذه الثقافة الإعالمية املحمولة عرب التليفزيون والفيديو والألعاب الإلكرتونية� ،أو عرب
الإنرتنت .وذلك لتبيان مرجعياتها وحتليل �آليات ا�شتغالها والقيم امل�سكوت عنها فيها.

أوال  :آلية التنميط والتذويب في الثقافة اإلعالمية وااللكترونية
 – 1على م�ستوى الإعالم املرئي
جتمع درا�سات عدة على �أن التلفاز �أ�صبح ميثل ،يف ع�رص عوملة البث الف�ضائي� ،أعظم الو�سائط
امل�ؤثرة يف تكوين املعارف واالجتاهات والقيم؛ فهو يلعب دورا حا�سما يف ت�شكيل اجتاهات الر�أي
العام وقولبتها ح�سب مرجعياته اخلا�صة ،كما ميلك و�سائل الت�أثري الفكري والقيمي والثقايف .و�إذا
كان ذلك �صحيحا بالن�سبة للرا�شدين ،فما بالك بالأطفال الذين مل تن�ضج لديهم بعد ملكة التمييز.
�إن القت�صاد ال�سوق ،ب�صفته �أ�سا�س م�رشوع العوملة ثقافته التي تتمثل يف ال�صورة التلفزيونية
والهدف من تعميم ثقافة ال�صورة عرب التلفزيون �أو غريه هو التحكم يف الإدراك بوا�سطة

7

7

 -حجازي ،مصطفى ( .)2010مرجع ذكر سابقا ،ص .144.
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الإثارة مبختلف تالوينها ،بغية توجيه اخليال وتنميط الأذواق وال�سلوكيات .8وهذه هي اخللفية
الإيديولوجية لثقافة ال�صورة :تنميط ثقافة اال�ستهالك لدى كل ال�رشائح ومنها الأطفال ،الذين
ميكن �أن يكون لهم عائد ربحي مهم بحكم حجمهم الإح�صائي� .إن الإر�سال املوجه للأطفال يرمي
�إىل ح�شوهم «بالثقافة الأحادية لل�سلعة» ،وتربيتهم على اال�ستهالك والإثارة ،وتق�صى متع اللحظة
الراهنة.
يكيف التلفاز� ،إذن ،حياة النا�س ويتحكم يف مدركاتهم ويحدد �أذواقهم .فاحلقائق مل تعد هي ما
يحدث يف الواقع ،بل هي ال�صورة التي يقدمها التلفزيون عنها .ي�ضاف �إىل ذلك مزج الواقع
الفعلي بالواقع االفرتا�ضي من جراء ا�ستخدام تقنية احلا�سوب .و�إذا كان ذلك ي�شو�ش على �إدراك
الرا�شدين للحقائق كما هي ،فما بالك بالن�سبة للأطفال الذين يتميزون بنوع من التلقائية والرباءة يف
تعاملهم مع مكونات املحيط وم�ؤثراته؛ وذلك يف ظل غياب تام لأي قانون يحمي حقوق الأطفال
امل�شاهدين. 9
�إن هذا الواقع االفرتا�ضي ،الذي يتم مزجه بواقع فعلي ،يخلق عاملا جديدا من ثقافة ال�صورة،
وهو عامل له ت�أثريه القوي؛ مما حدا ببع�ض  الباحثني �إىل �إطالق ت�سمية «البالغة االلكرتونية»
عليه ،وهي بالغة ال ميكن للم�شاهد �إال اال�ست�سالم لها واالنبهار بها. 10
لقد حولت� ،إذن ،العوملة ال�رصاع من جمال ت�شكيل الوعي �إىل جمال ت�شكيل الإدراك ،وذلك
من خالل ال�صورة .فال�صورة هي و�سيلة ال�سيطرة على الإدراك ،و�صوال �إىل ت�سطيح الوعي،
واالرتباط مبا هو على ال�سطح من �صور وم�شاهد ذات طابع �إعالمي – �إعالين م�ستفز لالنفعال.11
وبذلك نالحظ دور ال�صورة يف التنميط الكوين ،وكيف يتم توجيه اخليال وتنميط الذوق وقولبة
ال�سلوك.
�أثري جدل كبري حول ت�أثري العنف يف �أفالم الر�سوم املتحركة ،و�أجريت العديد من الدرا�سات التي
�أثبتت ت�أثر الطفل بهذا النوع من العنف ،وميله �إىل حماكاته يف �سلوكه الالحق .وذلك انطالقا من
�أن هناك رغبة �شديدة لدى الأطفال يف تقليد الأبطال وال�شخ�صيات الناجحة يف اخليال� ،سواء كان
مو�ضوع التقليد خريا �أم �رشا .بينما �شككت بع�ض الآراء الأخرى يف مدى خطورة ذلك ،على
اعتبار �أن م�شاهدة �أفالم العنف تعمل على خف�ض التوترات النف�سية العنيفة لدى الطفل� .إال �أن ما
ال ميكن اخلالف حوله هو ت�أثري العنف احلي والفعلي الذي يبث يف ن�رشات الأخبار مت�ضمنا �صورا
- 8الجابري )1988(،العولمة والهوية الثقافية :عشر أطروحات ،أعمال ندوة العرب والعولمة ،1977 ،بيروت ،مركز
دراسات الوحدة العربية.
 - 9حجازي ،مصطفى (،)2010مرجع ذكر سابقا ص.145.
 - 10حجازي ،)1998 (،مرجع ذكر سابقا ،ص .31
 - 11حجازي  ،)2010( ،مرجع ذكر سابقا ،ص .145.
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مروعة للتفجريات والقتل والإبادة� .إن لهذه امل�شاهد �أثارا نف�سية �صادمة على الكبار وال�صغار
على ال�سواء.
�أما عن العنف الذي ي�سلي الطفل ،ف�إنه حينما يبلغ عتبة معينة ،ف�إنه �سي�ؤدي �إىل تراكم كيفي للإثارة
يعجز الطفل عن التحكم فيه ،مما يدفعه �إىل ال�سلوك العنيف يف نهاية املطاف .ويبني ذلك �صعوبة
تقدير متى بال�ضبط تتحول �إثارة الت�سلية �إىل �إثارة العنف  .و�إذا �أ�ضفنا �إىل �أخبار العنف ن�سبة �أفالم
العنف املتزايدة يف ال�شا�شة ال�صغرية ،نلم�س مقدار جرعة العنف التي ي�ستدخلها الطفل يوميا.12
كما �أن هناك �إغراقا للأطفال وغريهم ب�سيل من الإعالنات عرب ال�شا�شة� ،إذ الطفل الأمريكي حني
ي�صل �إىل نهاية املرحلة الثانوية يكون قد تعر�ض ملا يقرب من � 500ألف �إعالنُ ،تكد�س يف ذهنه
ك�إثارات دماغية ،مما ي�ؤدي �إىل ت�شبيك ع�صبي يجعل املثريات اجلديدة متر من خالله .وبالتايل
ف�إن مو�ضوع الإ�شباع �سي�صبح هو ال�سلعة التي مت �إغراق ذهن الطفل بالإعالن عنها� .أما على
امل�ستوى العربي فقد قام �أحد اخلرباء العرب 13بر�صد ما تبثه �إحدى القنوات العربية املتخ�ص�صة يف
الأطفال ملدة �أ�سبوع واحد فقط ،فوجد �أنها عر�ضت  300جرمية قتل يف براجمها املتلفزة.
يتبني من خالل بع�ض الدرا�سات �أن ن�سبة ال ي�ستهان بها من الأطفال يف م�ستوى االبتدائي يق�ضون
من الوقت يف م�شاهدة الف�ضائيات �أو ممار�سة �ألعاب الفيديو �أو االنرتنيت �أكرث مما يق�ضون يف
حجرات الدرا�سة  .وت�ؤ�رش هذه الظاهرة لتحوالت عميقة ،واكبت زحف العوملة ،وحلقت جماال 
كان �إىل وقت قريب يعترب عامل براءة الأطفال؛ وهو عامل ميتاز بالنمو التلقائي الطبيعي للطفل ،يف
و�سط عائلي ومدر�سي ،بعيدا عن امل�ؤثرات اخلارجية مبا حتمله من ت�سلية تبطن العنف وال�رصاع
والتخويف وت�ساعد على العزلة� .إن زحف العوملة على �رشيحة الأطفال �ساهم� ،إذن ،يف زعزعة
تلك الرباءة ويف ت�شويه هوية الطفل من خالل خلخلة ن�سق القيم لديه.

 – 2على م�ستوى الو�سائط االلكرتونية املوجهة للطفل
يتم مترير الثقافة االلكرتونية املوجهة للطفل عرب عدة و�سائط ،تت�شكل من الر�سوم املتحركة
و�أفالم الكارتون 14واحلا�سوب و�ألعاب الفيديو وغري ذلك من الو�سائل اجلذابة .وطبعا ت�ؤثر �أفالم
الكارتون والر�سوم املتحركة امل�ستوردة واملدبلجة وغريها يف وجدان الطفل ،بحيث يتماهى الطفل
مع النماذج التي تقدم له� .إن التعر�ض لل�صور املتحركة املرفقة بال�صوت ،يف مراحل مبكرة من
حياة الطفل ،يتالءم مع خ�صو�صية املرحلة احل�سية احلركية التي مير منها الأطفال؛ فبعد اال�ستجابة
- 12ترى رابطة علم النفس األمريكية أن الطفل األمريكي في نهاية االبتدائي يكون قد شاهد  8000حالة اغتيال ،و 100
ألف اعتداء عنيف في التلفاز ،بمعدل  3ساعات مشاهدة يوميا.
 - 13ذ .عبد المنعم األشنيهي من المجلس العربي للطفولة و التنمية.
- 14في سنة  2000كان إنتاج اليابان من أفالم الكرتون حوالي  22ساعة أسبوعياً ،أما سنويا فإن اإلنتاج يبلغ حوالي
 1144ساعة تقريبا؛ أما الدول العربية مجتمعة ،ففي أحسن األحوال ،كانت ال تنتج آنذاك سوى  30ساعة سنوياً.
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االيجابية يقوم الطفل بتخزين تلك ال�صور لت�صبح جزءا من ر�صيده الوجداين والرتبوي .ي�شاهد
الطفل� ،إذن ،الربامج و�أفالم الكارتون وهو يف مرحلة تلقي كل ما ير�سل له ،فتن�ساب لديه القيم
واالجتاهات �إىل الالوعي ،من دون تقومي �أو غربلة ( غياب الرقابة الذاتية).
لقد حمل التطور ال�رسيع يف جمال الثقافة االلكرتونية �أ�ساليب جديدة ال�ستمالة الطفل ،ودفعه
للإدمان .وهناك حماولة لتعليب وعي الطفل يف منط ثقايف حمدد ،ي�ؤمن بقيم ال�رصاع والربح
والقوة وتغليب النزوات والدعوة للفردية وحلرية بدون م�س�ؤولية.
ومن الطبيعي �أن تن�ش�أ لدى الطفل امل�سلم دوافع نف�سية متناق�ضة ،بني ما يتلقاه عرب الثقافة االلكرتونية
الرائجة ،وبني ما يعي�شه يف واقعه اليومي يف البيت ويف املحيط االجتماعي؛ مما ي�ؤدي �إىل �شعوره
بحالة نف�سية تتجاذبه فيها قيم متنافرة ،وهو الأمر الذي يخل مببد�أ التناغم واالن�سجام ،الذي
ُيفرت�ض يف ما ُيقدم للطفل يف م�ضامني مواد الت�سلية والتعليم والتثقيف.
لقد وجلنا �إىل الع�رص الرقمي و�أطفالنا ال يعرفون من هذا الع�رص �إال بوابة « الألعاب الإلكرتونية»،
التي تت�سابق ال�رشكات املنتجة على ترويجها وت�سويقها يف بلداننا ،علما بان الغالبية العظمى من هذه
الألعاب يحمل قيما دخيلة وغري مالئمة ،ت�ساعد على تركيز اجلرعات بغية �إحداث ا�ستالب فكري
جارف ومق�صود� .15إن هناك �سريورة ممنهجة ملبا�رشة عملية «غر�س ثقايف» يف عقول �أطفالنا،
ُيتوقع لها �أن تعطي متارها الحقا يف مرحلة ال�شباب والكهولة .16كما �أن لواقع ازدواجية الثقافة
والتعليم ،يف املجتمع العربي ،انعكا�سات �سلبية على ثقافة الطفل؛ فبقدر ما يحر�ص التعليم النظامي
على تر�سيخ القيم الأ�صيلة واخل�صو�صية الذاتية ،بقدر ما ت�سعى الثقافة االلكرتونية املتداولة �إىل
زحزحة ذلك ،من خالل م�ضامني القيم اال�ستهالكية التي متررها الثقافة االلكرتونية� ،إما ب�شكل
�ضمني �أو مبا�رش.

 – 3ربحية �صناعة الت�سلية
تبدو جتارة الت�سلية ،يف الظاهر ،وك�أنها تعانق براءة الطفولة ،لكن باطن الأ�شياء ي�شري �إىل �أن
الت�سلية هي منتوج يحمل يف طياته بذور قيمية ،يتم غر�سها وتر�سيخها يف �شخ�صية الطفل منذ
نعومة �أظافره .فايل جانب هيمنة منطق ال�سوق والربحية على �صناعة الت�سلية ،هناك ترويج
�ضمني «خفيف» ( )Lightلقيم الغرب ومناذجه يف التن�شئة االجتماعية ،وهي التي ال تتورع يف
- 15ليس األفق معتما تماما ،فقد اخذ بعض األفراد الرواد في االهتمام بهذا المجال لعل من أبرزهم األستاذ رافع يحي
من حيفا (فلسطين ) حيث قام بمجهود فردي وذلك بتأسيس -حسب علمنا -أول موقع إلكتروني عربي مختص بأدب
األطفال على شبكة االنترنيت تحت عنوان «أدب األطفال»  . www.adabatfal.comكما صدرت الحقا ،على
أقراص مدمجة  ،مئات األعمال الخاصة بالطفل العربي وأنشئت مئات المواقع حول ثقافة الطفل على شبكة اإلنترنت.
- 16المجلس العربي للطفولة و التنمية ( »:) 2009الطفل العربي في مهب التأثيرات الثقافية المختلفة» ،دار العلوم،
القاهرة.
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�أن تخاطب الغرائز الطفولية لدى النا�شئ .ومن الوا�ضح �أن الهدف هو غر�س مبادئ لقيم غربية
متوح�شة ،يف هذه ال�سن املبكرة ،يف منطقة الالوعي لدى الأطفال .علما �أن كل ما يتم غر�سه بهذا
ال�شكل ي�صعب تقوميه �أو تغيريه يف �سن متقدمة .فالطفل لن ينظر للعامل �إال ح�سب ما ُجبل عليه
منذ نعومة �أظافره� .إن تنميط وتعليب الطفل يف منوذج ثقايف وح�ضاري  ،يعك�س بحق النزوع
املمنهج للعوملة لالختزال الثقايف واحل�ضاري وتفكيك االختالف� .إن العامل اخليايل الذي تروجه
�إمرباطورية «والت ديزين» ال�شهرية لت�سلية الأطفال يخفي� ،إذن ،هند�سة منظمة لرتويج قيم
العوملة املتوح�شة.

ثانيا  :استعماالت غير متوازنة وآثار غير مرغوبة
بينت الأبحاث التي �أجريت يف بع�ض البلدان العربية حول مواد ت�سلية الطفل �أن الر�سوم املتحركة
ت�شكل ن�سبة  88%مما ي�شاهده الأطفال� ،سواء عرب التلفاز �أو الفيديو �أو غريهما؛ كما �أن هناك �إقباال 
متزايدا على م�شاهدة اليوتوب والأفالم التي تنتجها ال�رشكات الكربى يف جمال �صناعة الت�سلية.
و�إذا كانت تلك امل�شاهدة تتيح تنمية خيال الطفل ونقله �إىل عوامل �أخرى مل تخطر بباله ،ف�إنه غالبا
ما ينتج عن هذه امل�شاهدة ،خ�صو�صا يف حالة الإدمان� ،سلبيات 17منها:

� - 1أ�رضار بدنية
ُيحدث الإدمان على الو�سائط الب�رصية �آثارا جانبية كا�ضطراب نظام النوم والتغذية لدى الطفل،
وال�شعور بالإرهاق وباخلمول الذهني ،مما قد ي�ؤدي �إىل الغياب املدر�سي.

� – 2شحن الأطفال ب�سلوك عدواين
يلج�أ عادة كتاب ال�سيناريو يف الغرب �إىل العنف واجلرمية وظاهرة البطل الذي ال يقهر كو�سيلة
لت�شويق الأطفال للإقبال على امل�شاهدة ،وذلك ل�ضمان وفرة العائد املايل �أملجز للمنتجني ولل�رشكات
املتعددة اجلن�سيات .ومن �ش�أن هذا االختيار �أن ي�ؤدي �إىل �شحن الأطفال ب�سلوك عدواين ،هو
الذي تطلق عليه �إحدى الباحثات �صفة (العدوان املتلفز) .18وقد حلل علماء النف�س �آلية هذا العنف
املتلفز يف �أن تلك امل�شاهد امل�صورة تقدم منوذج ًا ناجح ًا ملمار�سة العدوان ،وهو ما مينح امل�شاهدين
الدافع �إىل تقليده؛ فال�شخ�ص الذي يتعود على مناظر العنف ،لن يلتفت �إىل ب�شاعتها ،بل �سوف
- 17من اإلنصاف التأكيد هنا على أن ليس كل ما يشاهد سيئ ،بل إن اإلشكال يكمن في أن اآلثار السلبية للوسائط
اإلعالمية في مرحلة الطفولة يعتبر أشد وأقسى على الطفل ،الذي ال يستطيع في هذه المرحلة التمييز بين الغث
والسمين ،وبين الواقع والخيال.
- 18بينت دراسة كانت قد أجرتها دة .سامية سليمان رزق من كلية اإلعالم جامعة القاهرة ،أن  61.3%من األطفال قد
تأثروا بما شاهدوه في المسلسل الكرتوني األمريكي «سالحف الننجا» ،وتجلى ذلك في استعمالهم لمصطلحات بذيئة
تنتمي لقاموس العنف اللفظي.
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يتعامل معها كمظهر لتملك القوة من �أجل حتقيق التفوق والبطولة� .إن الهدف هو جعل العنف
ظاهرة مبتذلة تغري باالنتقال �إىل الفعل يف حلظة بينية عابرة بني احللم واليقظة.19
لو �أخذنا على �سبيل املثال اللعبة امل�سماة «وقت للقتل “ ( ، )Time to killيبدو للوهلة الأوىل �أنه
عنوان خميف ،ومع ذلك فهو ميلأ ال�شا�شة ،و�ستكون مهمته تهيئة ذهن الطفل ملمار�سة القتل حينما
ي�رشع يف اللعب ،وهذه هي الر�سالة الأ�سا�سية التي يت�ضمنها العنوان املوجه للطفل ال�صغري...
وهكذا يبد�أ الطفل اللعبة متحفز ًا م�ستعد ًا لقتل خ�صمه ،وي�شعر �أن هذا القتل م�رشوع ،بل ال ميكنه
الفوز يف هذه اللعبة بدون حتقيق هدف قتل خ�صمه .الأمر ال يقف عند هذا احلد ،بل �إن �رشوع
الطفل يف اللعبة يواكبه ظهور �صور ملواقف غري حمت�شمة؛ وانطالقا من قانون االرتباط ال�رشطي،
ف�إن متكن الطفل من حتقيق هدف القتل� ،سوف يقرتن با�سرتجاع القيم غري املحت�شمة ،التي كانت
تخلل «اللعبة» ،وهو عامل �أ�سا�سي يف تر�سيخ تلك القيم الدخيلة.
وتثري م�شاهدة بع�ض املواد العنيفة الفزع وال�شعور باخلوف عند الطفل ،خ�صو�صا عندما يتعلق
�صغريا
الأمر مبخاطر حمدقة ب�شخ�صية البطل واملواقف التي تتهدده ،خا�صة �إذا كان الطفل
ً
ويتخيل كل الأمور التي يراها على �أنها واقعية .بل �إن �أفالم الرعب تخيف� ،أحيانا ،حتى الكبار
فبالأحرى ال�صغار .وغالبا ما جند �أن للإنتاج امل�ستورد يف جمال �أفالم الكارتون وغريها �سلبيات
ت�ؤثر على �شخ�صية الطفل يف �أبعادها احل�سية -احلركية والنف�سية والوجدانية والعقلية� ،إذ جتعله
طفال �سلبيا ،يتمثل خطاب القوة ومييل �إىل العنف ،و�إىل غريزة العدوان والإقبال على نوازع
ال�رش .فالم املرعبة�أ�أا�أومن امل�ؤكد �أن ذلك �سي�ؤثر على توازن الطفل واطمئنانه و�سعادته .كما
�أن الآثار االجتماعية قد ت�صل �إىل حد انعزال الأطفال لفرتات طويلة يوميا ،مما يقل�ص  من
فر�ص توا�صلهم مع الآباء والأقرباء والأ�صدقاء ،رغم �أهمية ذلك على م�ستوى منائهم املهاري
والوجداين والقيمي.

 – 3املغاالة يف ا�ستهالك ال�صور
من امل�ؤكد �أن لل�صورة دورا م�ساعدا يف التعليم والتعلم ،بل �إن هناك من يرى �أن �صورة واحدة
تقوم مقام �ألف كلمة �أو �أكرث ،غري �أن ت�أثري «ح�ضارة ال�صورة» ،التي نعي�شها حاليا ،جعل من
ال�صورة و�سيلة مثلى يف التعليم ،ويف حاالت كثرية �أ�صبحت الو�سيلة الوحيدة بحيث غطت على
و�سائل �أخرى ال تخلو من فائدة .ومن املعلوم �أن الإفراط يف ا�ستعمال الو�سائل ال�سمعية والب�رصية
ال يخلو من �سلبيات منها:
 �أن ال�صورة ال تعك�س دائما للواقع ،بل �إنها غالبا ما تكون تركيبا لواقع ،تنتجه جهة ما ،وذلكخلدمة مرجعيات �أو �أجندة خا�صة.
 - 19حجازي  ،)2010( ،مرجع ذكر سابقا ،ص.150 .
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 �إن ال�صورة تقوي قدرات التلقي ال�سلبي على ح�ساب قدرات التعلم الن�شيط املعتمد على فعاليةذاتية ،يتم فيها حتريك كل القدرات وامللكات .ويف هذا الإطار كان «بياجي» ي�ؤكد على �أن
التعلم هو ح�صيلة عمليتني هما :اال�ستيعاب والتال�ؤم .ويف كال العمليتني هناك تفكيك و�إعادة
بناء ملو�ضوع التعلم ،يتم بوا�سطة تفعيل قدرات وكفايات ذاتية ،ولي�س هناك تلقي �سلبي ،كما
يف حالة اال�ستقبال ال�سلبي لل�صور يف التلفاز �أويف غريه من الو�سائط� .20إن لتنمية قدرات التلقي
ال�سلبي على ح�ساب غريها من القدرات� ،آثارا �سلبية على التح�صيل الدرا�سي وعلى التفوق
والإبداع ،الذي غالبا ما تظهر عالماته الأوىل منذ مرحلة الطفولة.
 �إن الأطفال الذين يدمنون على م�شاهدة التلفاز ين�ضجون يف جمال التخيل واملالحظة امل�صورة،بينما تقل قدرتهم الرقمية ،التي ت�ساعد على تنمية ا�ستعداداتهم القرائية ( تعلم القراءة والكتابة
واحل�ساب ) .ي�ضاف �إىل ذلك �أنه يف الكثري من احلاالت ،ف�إن الو�سائط الإعالمية تقدم مادة
�ضحلة ،ال تتنا�سب مع الوقت الذي يهدر يف التلقي.21
 هناك من يدعو �إىل حمو الأمية الإعالمية ،وهي ال�شكل اجلديد من الأمية الذي نعاين منهجميعا ،بحيث �أ�صبحت ال�صورة هي �شكل جديد للكتابة� ،إنها لغة جديدة .لذلك ينبغي تعلم قراءة
ال�صورة ،بنف�س ال�شكل الذي �سبق و�أن تعلمنا به قراءة الن�ص املكتوب� .إن «لأبجدية ال�صورة»
نحوها و�رصفها وبالغتها.22

 – 4حماذر احلا�سوب
مع انت�شار احلوا�سب يف البيوت� ،أ�صبح الأطفال يف�ضلون برجميات الألعاب االلكرتونية ،التي مت
تعميم �أ�شهر �أ�سمائها بف�ضل العوملة .وبالطبع ف�إن لال�ستعمال الر�شيد لهذه الربجميات �آثارا �إيجابية،
من حيث �أنها مرتبطة باختيار الطفل لها ،واختياره للأوقات وللأمكنة املالئمة مل�شاهدتها؛ على عك�س
برامج التلفاز .كما �أنها ت�ساعد يف ت�سلية الأطفال وحتقيق ذواتهم ،حينما يفوزون يف تلك اللعب؛
كما �أنها ترفع قدرتهم على الرتكيز وحل امل�شكالت وتطوير هواياتهم وتعلم اللغات الأجنبية....
غري �أن هذه العنا�رص الإيجابية مل يح�صل �إجماع حولها ،نظرا لأن البع�ض يرى مثال �أن تعليم
وتثقيف النا�شئة وتلقينهم اللغات الأجنبية ،يكون �أكرث فاعلية من خالل االت�صال البيني املبا�رش 
مع املدر�س ،ويف �سياق البيئة اللغوية واالجتماعية املرغوبة .كما �أن فاعلية احلا�سوب يف التعليم
والتثقيف ال تزال دون فاعلية الو�سائل التقليدية ،التي يتم فيها تفاعل حي مع املحيط ،خ�صو�صا
يف مرحلة الطفولة�....أما الآثار ال�سلبية للحا�سوب فهي تتفاوت ،لدى املدمنني عليه ،بني نق�ص 
التوا�صل االجتماعي لديهم مع املحيط الأ�رسي ،وتدين االلتزام بالواجبات املدر�سية ،واالنعزال
 - 20محمد يتيم ( )2002مداخلة في ندوة قضايا الطفل من منظور إسالمي ،االيسيسكو ،الرباط.
 - 21د .أحمد بن عبد العزيز الحليبي ،ذكر سابقا ،ص.366 .
 - 22فيليب كايو  Ph. Queauمجلة لومند ديبلوماتك ،عدد غشت  ،1993مقال بعنوان ثورة الصور االفتراضية.
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واخلمول و�ضعف احلركة امل�ؤدي �إىل ال�سمنة� .أما الإنرتنيت ف�إن املغاالة فيه ،يف �سن الطفولة،
�سيقل�ص من قدرة تلك الرباعم النا�شئة على التفاعل والتوا�صل مع الآخرين.
لقد بد�أ �إدمان احلا�سوب واالنرتنيت يحل حمل �إدمان التلفاز ،الذي كان �إىل وقت قريب ي�ستحوذ
على اهتمام الأطفال واليافعني ،مبا يحمله ذلك من االنغما�س يف العامل االفرتا�ضي .وال �شك �أن
االن�سالخ من الواقع املو�ضوعي واالرمتاء يف «اخللوة» مع �شا�شة احلا�سوب يف العامل االفرتا�ضي،
�سوف ي�ؤدي �إىل فراغ عاطفي ،و�إىل عدم ا�ستقرار نف�سي واجتماعي .وال ميكن ا�ستعادة التوازن
املفقود �إال بتكثيف التوا�صل الأ�رسي املبا�رش.23
ويف هذا ال�سياق ن�شري �إىل �أنه بد�أت �شيئا ف�شيئا حتل لدى الأطفال ،وخ�صو�صا لدى اليافعني،
مرجعية ال�شبكة ( ،)wwwحمل مرجعية الأ�رسة واملدر�سة ،خ�صو�صا على �صعيد التعامل مع
املعلومات واالت�صال بالعامل اخلارجي� .إنهم �أ�صبحوا «�أبناء الدوت كوم» بعد �أن كانوا �أبناء �آبائهم
ومدر�سيهم.24

 – 5خلخلة النظام القيمي والأخالقي
عندما ي�شاهد الطفل �أبطاال يف بع�ض الر�سوم �أو الأفالم �أو الألعاب يتحكمون يف الكون دون رقيب
�أو ح�سيب؛ وت�صبح �إرادتهم فوق كل �إرادة ،ال �شك �أن نف�سيته �سوف تهتز ،ب�سبب ما ُيعر�ض عليه
يف تلك الو�سائط من �صور خيالية ،تدور حول املبالغات والأ�ساطري اخلارقة التي توحي �ضمنيا
بالت�شكيك يف مرجعياته القيمية .فكيف �سوف يتقبل الطفل امل�ؤمن بعقيدة دينية ما �سوف يراه يف فلم
عن بطل خيايل ،له قدرة على �إيقاف حركة الكون �أو منع املوت وفعل اخلوارق واملعجزات؟ 25؛
ال �شك �أن ذلك �سوف يكر�س يف نف�سية الطفل ال�رصاع بني مبد�أين ،مما �سوف يفتح �أبواب ال�شك
لديه ،وقد يزحزح �إميانه.26
بالإ�ضافة �إىل تقدمي مفاهيم عقدية وفكرية ال تالءم حقائق العقائد وتعاليمها ،جند �أن بع�ض م�شاهد
�أفالم الكارتون خملة باحلياء ،و�صادمة للقيم الدينية ومتعار�ضة مع الهوية الذاتية ،وتهدف �إىل
«تروي�ض» الطفل يف �صغره للتعاي�ش مع تلك القيم الدخيلة يف كهولته ( .ما طرح مثال يف عدة
م�سل�سالت كـ»عرائ�س البوكيمون» و»الديجيمون» و «�أبطال الديجتال» ،هو دليل وا�ضح على
قدرة الإن�سان -ح�سب زعمهم -على خلق بع�ض املخلوقات النافعة �أو ال�رشيرة ،التي ميكن �أن
ت�ساعده عند احلاجة .وكذلك ال�سخرية من اخلالق ،التي مت جت�سيدها علن ًا يف �إحدى حلقات « توم
23
24
25
26
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 حجازي ( ،)2010مرجع ذكر سابقا ،ص.189. نفس المرجع  ،ص.183 .مثال إن البطل في السوبرمان و بو بَّاي وغيرهما يطير في السماء ،وينسف الجبال والبحار ًنسفا ،ويشق القمر بسيفه،
ليس هذا فحسب بل إنه يطلق أشعة من عينيه فتصنع المعجزات.
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وجريي» من خالل عر�ض يوم البعث واحل�ساب وال�رصاط ب�أ�سلوب رخي�ص فيه ا�ستهزاء وا�ضح
بالعقائد الدينية) .ويف ارتباط بذلك ن�سجل �أي�ضا ت�شويه الكثري من احلقائق التاريخية ،منها على
�سبيل املثال ،ت�شويه مق�صود حل�ضارة وتقاليد املجتمعات ال�رشقية وال�سخرية من �صورة الإن�سان
العربي ،والتي غالبا ما تقرتن يف الر�سوم املتحركة بالرجل ال�رشير املتطلع ل�سفك الدماء وحبك
امل�ؤامرات واحتقار املر�أة .ورجل بهذه املوا�صفات �سوف ينت�شي امل ِ
ُ�شاهد بهزميته يف نهاية الق�صة
الكرتونية ،وهذا هدف خفي لهذه الثقافة التي تروج لإفراغ الهويات من م�ضمونها احلقيقي ون�رش 
للت�سيب القيمي.27
تفتقر بع�ض و�سائط الثقافة الإلكرتونية للمعاين الرتبوية الرفيعة ،وال تهدف �إىل غر�س الأخالق
والقيم النبيلة ،بل هناك �سعي �إىل تلميع القيم الهابطة والغرائز املنحطة وال�سلوكيات امل�شجعة على
اال�ستهالك وهدر الوقت .ويف هذا ال�سياق �سوف يتقل�ص ،دون �شك ،ت�أثري القيم الرتبوية التي
تكر�سها الأ�رسة واملدر�سة ،على اعتبار عدم تكاف�ؤ جاذبية الو�سائل والو�سائط امل�ستخدمة؛ وهو ما
ي�ؤدي �إىل ت�ضا�ؤل التح�صني الأ�رسي �ضد املخاطر العقدية والأخالقية والنف�سية وال�صحية.28

 – 6غياب البطل يف الثقافة الوطنية املوجهة للأطفال
تعاين الثقافة املقروءة وامل�صورة املنتجة حمليا واملوجهة للأطفال والفتيان من عجز املبدعني عن
�إبداع �شخ�صية بطل -منوذج ،م�ستوحى من الثقافة العربية� ،سواء على م�ستوى الق�ص�صي �أو
احلكائي �أو على م�ستوى الر�سوم املتحركة والأفالم وغريها ،وذلك رغم توفر ر�صيد كمي
29
ويف�سرِّ هذا الغياب مقدار تعلق �أطفالنا ب�أبطال و�شخ�صيات من �إنتاج �أدب
كبري يف هذا املجال ُ .
الأطفال الأجنبية ،وذلك يف ظل انت�شار تقليد خاطئُ ،يق�رص البطولة على الأدب املعياري املوجه
للكبار� .أما �أدب ال�صغار واليافعني فهو لي�س �إال و�سيلة لتزجية �أوقات الفراغ لدى هذه الفئة� .إن
القول ب�إبداع �شخ�صية كرتونية عربية عاملية تناف�س «ميكي ماو�س» و»بات مان» و»�سوبرمان»
و�أبطال ق�صة «هاري بوتر» ال�شهرية �أو غريها ،ال يزال حلد الآن جمرد هدف ي�صعب حتقيقه
يف الآجال املنظورة .وتعك�س هذه الو�ضعية عدم التمكن من بناء �شخ�صيات لأبطال يف �إنتاجاتنا
الأدبية املوجهة للطفل ،تكون لها القدرة على لعب دور «البطل النموذج» ،وتكون مرجعيتها
هي اخل�صو�صية العربية ،ويتعلق بها الأطفال ويتماهون 30بها؛ كما هو حا�صل الآن مع �شخ�صيات
و�أبطال تروجها الثقافة الإلكرتونية الغربية يف بيئتنا املحلية.
27
28
29
30

 فيلم عالء الدين الذي أنتجته شركة «ديزني» يستخف بالعربي و يجعله متعطشا لسفك الدماء. د.محمود محمد سفر(  1402هـ ) اإلعالم موقف ،ص ،53تهامة للطبع والنشر.عبد الرحيم مؤدن ،البحث عن بطل جديد ،ضمن أعمال ندوة الطفل من منظور إسالمي ،2006اإليسيسكو،ص.163.
التماهي  Identificationهو عملية نفسية الواعية يتمثل الشخص بواسطتها بعض خصائص أو صفات شخصآخر ،وهو يختلف عن المحاكاة التي هي عملية قصدية.
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ففي جمال الأدب املكتوب حمليا واملوجه للأطفال ،31نرى �أن الطفل ،غالبا ما يعامل كمتلقي
�سلبي ،يخ�ضع لعملية التن�شئة املجتمعية ،كما يت�صورها الرا�شدون ،والتي تختلط �أحيانا بنربة
وعظية جافة؛ حيث يتم �أحيانا كثرية تنا�سي �أن التمتع بالطفولة و�إ�شباع حاجاتها الأ�سا�سية هو حق
من حقوق الطفل ،كما �ضمنتها املواثيق الدولية .كما �أن هناك �شيوعا للكتابة للطفل ،تركز على
تناول املا�ضي التليد وامل�ستقبل املن�شود ،وبني القطبني توجد ،بالطبع ،م�ساحة وا�سعة متاحة حلا�رض 
الطفل الذي يبقى غائبا .32و�إذا كنا جند يف الغرب اهتماما كبريا بثقافة الطفل ،ممثال يف �إنتاج
جمالت وبرامج و�أفالم فيديو و�أ�رشطة لأطفال ما قبل الدرا�سة ،ناهيك عن كتب م�صورة ملن هم
يف ال�سنة الأوىل �أو الثانية من عمرهم ،ف�إننا ،وعلى الرغم من ظهور بع�ض املحاوالت القتحام
هذا امليدان ،ال نزال نعاين من نق�ص كبري يف هذا املجال ،خ�صو�صا يف �إنتاج كتب موجهة للأطفال
ملا قبل مرحلة القراءة (� 2-5سنوات) .33ويف هذا الإطار ن�شري �إىل �ضعف �أو غياب كلي للكتاب
امل�صور املوجه للطفل العربي ،الذي مل يتعلم القراءة بعد .34وال يخفى على �أحد �أهمية الكتاب
امل�صور ،لأنه يثري الطفل ويجذب انتباهه ،فهو يتابع توايل ال�صور� ،شاحذا خياله ،وبالتايل فهو
يتقبل الر�سالة ال�ضمنية التي يريد الر�سام �إر�سالها له.

ثالثا  :حماية األطفال
 – 1دور الأبوين
تعترب الأ�رسة هي احلا�ضن الطبيعي للطفل قبل ال�ساد�سة ،فهي امل�سئولة عن رعايته وتربيته ،وعند
االقت�ضاء توكل �أمر تربيته مل�ؤ�س�سات خمت�صة ،كريا�ض الأطفال ،لفرتات حمددة يف اليوم� .إن
التهديدات التي يتعر�ض لها الأطفال اليوم ،نا�شئة عن حدوث تراجع يف وظائف الأ�رسة ،لي�س
فقط يف حالة خروج الأم للعمل ،بل حتى يف حالة بقائها يف البيت .والواقع �أن الآ�رس تتفاوت يف
النموذج الرتبوي الذي تطبقه ،بني تلك التي لديها اهتمام مفرط بالطفل وبني من لديها انح�سار
هذا االهتمام ،وكالهما يخالف احلاجيات النف�سية واالجتماعية للطفل .فالإفراط يعيق ا�ستقاللية
الطفل ،وهي �رضورية لنموه ،بينما التفريط قد يحرمه حتى من بع�ض حاجياته اخلا�صة.
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إن تناول األدب المكتوب للطفل ال ينبغي أن يخفي واقع تقلص القراءة لدى الطفل العربي الذي ال يكاد يتجاوز 7دقائق في السنة ،في مقابل  6دقائق قراءة في اليوم للطفل األمريكي.
د .هند خالد خليفة /جامعة الملك سعود  /الرياض« ،حول تطوير ثقافة الطفل في المجتمع السعودي  ،أدب األطفالكنموذج»www.arabrenewal.com ،
تستهلك البالد العربية مجتمعة ما ال يزيد على  10%مما استهلكته دولة مثل بلجيكا في مجال الكتابة لألطفال ،علىالرغم من أن عدد سكانها ال يتجاوز نسبة  10%من سكان الدول العربية.
 -يساعد الكتاب المصور الطفل لكي «يقرأ» بمشاهدة الصور ،وذلك بمساعدة أحد اآلباء أو المربين.
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وتكمن املفارقة يف �أنه يف الوقت الذي تتعاظم فيه �أدوار الأبوين حلد كونها �أ�صبحت حا�سمة ،جند
يف املقابل �أن م�ستوى وعي الآباء ب�أدوارهم يعترب �ضعيفا ،و�أحيانا منعدما .لذلك يتحتم تكثيف
برامج التوعية والتكوين للأبوين يف و�سائل الإعالم ،ين�شطها خمت�صون وخرباء يف الرتبية.
 �إن جناح خطة داخل البيت لرت�شيد ا�ستفادة الأطفال من الثقافة الإلكرتونية ،دون حدوث رد
الفعل ال�سلبي ،يعود �إىل مقدار وعي الأبوين ب�أدوارهما الرتبوية ،ومعرفتهما امل�سبقة مبكونات هذه
الثقافة وو�سائطها ،ال�صالح فيها والطالح؛ ومعرفة بالبيداغوجيا املالئمة لتقدمي «التعليمة الأبوية»،
التي ال ينبغي �أن حتمل طابع املنع �أو الزجر �أو التهديد بالعقاب .ون�شري هنا �إىل �أن م�شاركة الآباء
لأطفالهم عند م�شاهدة �أو ا�ستعمال الو�سائط االلكرتونية ،قد يكون �أف�ضل من املراقبة ( امل�شاركة بدل
املراقبة وتنويع البدائل)� ...إن التحديات والإكراهات كثرية يف ع�رص غزو الثقافة الإلكرتونية
املعوملة للبيوت ،ولكن مع ذلك يبقى وعي الأبوين ،وح�سن ت�رصفهما �أهم و�سائل مقاومة هذا
الزحف اجلارف.
وعلى عك�س ما قد يعتقد البع�ض ،ف�إن الأ�رسة مدعوة يف ع�رص  العوملة �إىل ا�سرتجاع مكانتها
و�أدوارها وجتديدها� .إن مكانة الأ�رسة ينبغي �أن تبقى را�سخة� ،أما ما يتغري تبعا للتحوالت
اخلارجية ،فهو �أدوارها ووظائفها  ،وذلك حر�صا على التكيف مع الواقع اجلديد.
�إننا ال  ندعو �إىل حظر الت�سلية والرتويج واملتعة وبهجة احلياة ،فذلك يحمل يف طياته �أخطارا
فعلية �أخرى .كما �أننا ل�سنا من دعاة منع �ألعاب الفيديو ،لكننا ندعو الآباء �إىل تر�شيد ا�ستعمال
هذه الألعاب وت�شجيع �أبنائهم على الإقبال على الألعاب الذهنية التي تقت�ضي �إعمال العقل ،بدل
�إعمال القوة من �أجل حتقيق الهدف املن�شود يف اللعبة؛ واىل الإقبال كذلك على الأفالم التاريخية
وعلى �أفالم الطبيعة احلية والفيزيائية؛ و�إرفاق كل ذلك مبزاولة الألعاب التي تقت�ضي احلركة
الريا�ضية.
البد� ،إذن ،من توفري �إ�سرتاتيجية عربية يف جمال ثقافة الطفل تعمل على تو�ضيح الر�ؤية وتر�سم
�آليات تنفيذها؛ مع احلر�ص على توعية الآباء والفاعلني الرتبويني بدقة املهام املطروحة عليهم،
يف �إطار تر�شيد التعامل مع الثقافة االلكرتونية .وعلينا �أن ننخرط يف �صناعة �إعالمية تربوية
ومبدعة ،تلبي �شغف الطفل بالت�سلية واملتعة ،يف تناغم تام مع احرتام ال�ضوابط القيمية والتاريخية
واحلفاظ على هويته وا�ستقراره النف�سي ،وتوازنه واطمئنانه ،والرتقي برتبيته وتعليمه.

 – 2دور املتخ�ص�صني ومنتجي ثقافة الطفل الوطنية
يبقى �إنتاج الربامج الوطنية �إحدى الرهانات الأ�سا�سية يف جمال خلق بدائل لتح�صني �أطفالنا من
الت�أثر ال�سلبي بالثقافة االلكرتونية املعوملة .وال  ميكن تفعيل هذا الور�ش ،على �ضخامته� ،إال 
بو�ضع �سيا�سات وطنية حمددة ،وتخطيط ا�سرتاتيجي وا�ضح الر�ؤية والر�سالة ،يعمل على ت�ضافر
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وتناغم جهود كل الفاعلني من مربني ووم�ؤلفني ومنتجني وخمت�صني يف �إعداد املواد الإعالمية،
وغريهم من اجلهات الداعمة لإنتاج ثقافة وطنية ت�ستجيب حلاجات �أطفالنا الأ�سا�سية ،وحت�صنهم
�ضد التيارات اجلارفة امل�سيئة للعقيدة وللقيم والأخالق� .إن �إدمان بع�ض الأطفال على م�شاهدة
الربامج الأجنبية والتفاعل معها ،هو تعبري عن حاجات داخلية مل يتم �إ�شباعها ،وهذا تق�صري يقع
على العديد من امل�ؤ�س�سات التي ت�ساهم يف �صياغة وت�شكيل فكر الأطفال واليافعني ،من �آباء و
مربني و م�ؤ�س�سات املجتمع املدين و املجتمع العام.
�إن �إيجاد البديل الإعالمي والثقايف املوجه للطفل العربي ال ميكن �أن يكون �إق�صاء تاما للمنتوج
الأجنبي ،لأن هذا غري ممكن .لكن الهدف الأ�سا�سي �سيظل هو �إنتاج ثقافة للرتبية وللت�سلية وللفرجة
وللمرح ،وفق معايري العقيدة والقيم والأخالق ،التي من �ش�أنها �أن تعمل على متنيع الطفل حا�رضا
وم�ستقبال من االن�سياق وراء خماطر تفكيك و�سلب الهوية املبطنة يف الثقافة الإلكرتونية املعوملة
للأطفال .وكلما توفر هدف التمنيع كلما كانت الرقابة ذاتية لدى الطفل امل�سلم ،وهي �أجدى و�أنفع
من حيث �أنها ترتك للطفل حرية االختيار و�إمكانية التقومي.
لقد �أ�صبح من الوا�ضح الآن �أن انفتاح الطفل وتوازن منوه ،ال ميكنه �أن يتم ويغتني ،دون توفر
جرعة منا�سبة من املناعة الداخلية  .لذلك ف�إن متنيع الهوية هو مدخل لدميومة النمو املتوازن.
وفيما يلي بع�ض التو�صيات التي تخدم حتقيق هذا الهدف:
 ينبغي للحفاظ على النمو املتوازن للطفل ومتنيعه �ضد كل �أ�شكال اال�ستالب العمل على تفعيل�آليات للمراقبة امل�ستنرية ملا ي�ستهلكه �أطفالنا يف جمال املادة الإعالمية والثقافة االلكرتونية،
وذلك بالتمييز بني ما يالئم �سنا معينة �أو مرحلة حمددة من مراحل منو الطفل دون �أخرى؛
وما ينبغي م�شاهدته مب�شاركة الأبوين؛ وما ميكن م�شاهدته يف جماعة الرفاق.
 العمل على ت�شكيل وجدان الطفل ،من خالل الق�ص�ص  امل�ؤثرة التي تعر�ض  للبطوالتوالنماذج الفريدة يف تاريخنا ،مع تفادى �أ�ساليب الوعظ والفر�ض والتحرمي.
 حتديد مفهوم وطني لل�سعادة ،يكون بديال للمفهوم الغربي لل�سعادة ،التي مت اختزلها يف املتعةوالأنانية والقوة وال�سيطرة والرثاء املادي واال�ستهالك.
 تنمية ملكة اخليال عند الطفل ،ب�شكل يجعله خياال وا�سعا وبناءا. �إيجاد التوازن النف�سي يف �شخ�صية الطفل ،يف مقابل اال�ضطراب والتنافر احلايل.اعتبار جمال الثقافة االلكرتونية كمجال للبناء اال�سرتاتيجي للم�ستقبل ،وتطوير �صناعة وطنية يف
جمال الإنتاج ال�سمعي الب�رصي املوجه للأطفال.
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و�ضع معايري وطنية وقومية وح�ضارية ،تت�أ�س�س عليها ال�سيا�سة الوطنية لإنتاج ثقافة الطفل ،وكذا
�سيا�سة ا�سترياد وانتقاء الربامج الأجنبية.
تثمني القراءة يف و�سط الأطفال واليافعني ،باعتبارها �أحد �أهم و�سائل التثقيف الذاتي ،مع تر�شيد
اال�ستفادة من باقي الو�سائط التكنولوجية ال�سمعية الب�رصية.
�صناعة قدوات لأطفالنا حترتم معايري وقيم وخ�صو�صيات املجتمعات العربية.
العمل على �إدماج برامج للرتبية الوالدية يف التعليم النظامي ،ت�ؤهل املتخرج ،بعد نهاية ال�سلك
التعليمي ،لت�أ�سي�س �أ�رسة ورعاية وتربية الأبناء يف �أف�ضل الظروف ،ووفق حاجيات الأطفال
ومتطلبات املجتمع.
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