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The culture
in general
and culture specialty has been
considered as a sub- culture and one of the most important
subject in the studies of anthropology for being considered as
the most important element in building the child 's personality.
This resulted into studying it most essential and important for
the sake of its role in the society ; besides , its importance in the
childhood . The childhood is represented as a human wealth in
the Home and as a basic element in the societies . The society
has to pay concern over it with different ages.
The study includes:
Introduction/includes abstract about the culture in general
and culture of the child in specialty.
Chapter One: The General Framework of the Research and the
Concepts in the Study:
First: The General Framework of the Research: includes problem
of the research/ importance of the research and its goals.
Second: The Main Concepts in the Study: childhood, social
upbringing.
Chapter Two: Culture and forming the Personality of the Child.
Chapter Three: Language as a Means of Communication with
others.
Chapter Four: The Role of Family in Conveying Culture to
Children.
Chapter Five: The Role of School Library in the Formation of the
Child’s Culture.
Chapter Six: The Impact of the Cultural Environment on the
Formation of Children’s Literature.
Chapter Seven: The Impact of the Cultural Environment on
Children’s Arts.
Chapter Eight : Results and recommendations.
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تغري األساليب الثقافية يف األسرة العراقية وأثرها يف ثقافة الطفل
((حبث يف االنثروبولوجيا االجتماعية))
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2

امللخص:

تعد الثقافة بصورة عامة وثقافة األطفال بصورة خاصة بوصفها ثقافة فرعية ،واحدة من املوضوعات اهلامة
يف الدراسات األنثروبولوجية ألمهيتها يف بناء شخصية الطفل ،مما أصبح األلتفات هلا ودراستها شيئاً
ضرورايً ،لكي أتخذ دورها يف اجملتمع فضالً عن أمهية الطفولة بعدها متثل ثروة بشرية يف الوطن ،والعامل
األساس واحلقيقي يف تطور اجملتمعات وتقدمها وأزدهارها وقوهتا املستقبلية ،إذ يتطلب من اجملتمع االهتمام
هبذه الفئة ورعايتها أبختالف مراحلها العمرية ،وتضمنت الدراسة احملاور التالية:

املقدمة :تضمنت خالصة عن الثقافة بصورة عامة وثقافة األطفال بصورة خاصة.
الفصل األول :اإلطار العام للبحث ومفاهيم البحث األساسية.
أوالً :اإلطار العام للبحث.
اثنياً :املفاهيم األساسية الواردة يف الدراسة ،متثلت بـ(الطفولة /التنشئة االجتماعية).
الفصل الثاين :الثقافة وتكوين شخصية الطفل.
الفصل الثالث:اللغة وسيلة اتصال ابألخرين.
الفصل الرابع :أتثري االسرة يف نقل الثقافة إىل األطفال.
الفصل اخلامس :املكتبة املدرسية وتكوين ثقافة األطفال.
الفصل السادس :أتثري البيئة الثقافية يف تكوين أدب األطفال.
الفصل السابع :أتثري البيئة الثقافية يف فنون األطفال.
الفصل الثامن :النتائج والتوصيات.
الكلمات املفتاحية :الطفولة ،التنشئة االجتماعية ،الثقافة ،األسرة ،السلوكيات.

املقدمة:

َ
ني أَْْومَ َمووا ثَُق ُفوووا أُ َ و ُ وا َوقُوتَلُوووا تَو ْقتَووي ً )) (ســورة
وردت كلمــة الثقافــة يف عــدد مــن آايت القــرآن الكــر كقولـ تعــاىل (( َمل ُْعووون َ
وث
ووه ْم َح ْيو ُ
األحـااب ،آيــة  ، ) 61 :وقولـ تعــاىل ((فََإ َّمووا تَوثْو َق َفومَّو ُ ْم َيف ا ْْوَ ْور َ )) (ســورة األنفــال ،آيــة  )57 :وقولـ تعــاىل (( َواقْوتُولُو ُ
َ
وه ْم)) (سورة البقرة  :آية  .) 191 :ووردت كلمة ثقف يف املعاجم اللغوية كمـا يقـال ثقـف الشـيء صعـ صـار حاذقـاً فطنـاً
ثَق ْفتُ ُم ُ
في (لني) يقال كذلك  :ثقافة البحر  :احلذق والفطنة يف املالحـة ،وثقـف تسـتعمل يف الكـالم عـن األفـالم ،ويقـال عـن القصـائد ،
مثقفــة األطـراف ،أة مــرية مهذبــة ،ثقــف حالـ  :قــوم املعــو مــن ســلوك  ،وثقــف ســريت  :قــوم ســلوك وأصــلح  ،وثقــف األخــالق :
3د ، .جامعة النهرين،

العراقail.h.hteem@nahrainuniv.edu.iq ،
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أصلح السلوك واآلداب (بوشر) (دوزة ،2011 ،ص .)101وتعد الثقافة اإلطار واملضمون الفكرة الذة يرسـم للمتتمـع تاتـ
وصفات املمياة عن غريه من اجملتمعات األُخرى ،واستعمل علماء األنثروبولوجيا مفهوم الثقافة لوصف اجلوانب املشرتكة لبعض أنواع
السلوك الـ للـت مكـالً متقـدماً مـن التطـور والرقـي عنـد اإلنسـان ،وأختلـف علمـاء األنثروبولوجيـا واالجتمـاع يف تعريـف الثقافـة إذ
عرفها البعض ((كل ما صـنعت وقدمتـ يـد اإلنسـان وعقلـ مـن أشـياء وماـاهر يف البيئـة االجتماعيـة والـذة كـان لـ دوراً يف العمليـة
االجتماعيـة)) ،فيمـا عرفهــا آخـرون أبلـا البيئــة الـ خلقهـا اإلنســان صـا فيهــا اجملتمعـات املاديـة وغــري املاديـة الـ تنتقــل مـن جيــل إىل
آخــر(ابــو مصــلح  ،2010 ،ص .)172وكــان عــان األنثروبولوجيــا ال"يطــاين أدوارد اتيلــر هــو مــن وضــع تعريفـاً شــامالً للثقافــة يف
كتابـ الثقافــة البدائيــة الــذة نشــر يف العــام  1874والــذة قــال ((إن الثقافــة هــي ذلــك الكــل املركــب الــذة يشــتمل علـ املعرفــة
والعقائد والفنون واألخالق والتقاليد والقوانني ومجيع القدرات والعادات ال يكتسبها اإلنسان بوصف عضواً من أعضاء اجملتمـع))
) .(Gillverboll, 2011, P.83وتعد الثقافة أحد عوامل تكوين الشخصية ،ومتثل طريقة حياة الناس يف جمتمع من اجملتمعات،
بعد الثقافة يف أة جمتمـع تنتقـل مـن جيـل إىل آخـر مـن خـالل االكتسـاب والـتعلم والسـماع للكـالم مـع مالحاـة بعـض السـلوكيات
واألساليب ال تكون جمموعة واحدة من املعتقدات والعادات وأساليب العيش(رمحة ،بال سنة طبع ،ص .) 27يف حني يرى بعض
علمــاء األنثروبولوجيــا مثــل بـواس أنـ لــيس هنالــك عمليــات تعلــم لنقــل الثقافــة إىل الفــرد ،ويكتســب الفــرد ثقافتـ مــن جمتمعـ مــن
خــالل املواقــف االجتماعيــة الـ يتعــر هلــا أثنــاء طفولتـ  ،وهــذه املواقــف جمتلــف مــن جمتمــع ألخــر أبخــتالف الثقافــة ،ولكــل جمتمــع
ثقافت اخلاصة ب وال يوجد جمتمع بدون ثقافة ،وتوجد يف اجملتمع الواحد عدد من الثقافات الفرعية ال تعد جاءاً من الثقافة الكلية
للمتتمع ،ولكنها جمتلف عنها يف بعض السمات واملااهر وحتـدد الثقافـات الفرعيـة يف كـل جمتمـع وفقـاً ملتغـريات كتلفـة كـالعمر أو
املستوى الدراسي أو املهنة أو األنتماء الطبقي أو الديين أو غريها ،وثقافة األطفال هي إحدى الثقافات الفرعية يف أة جمتمع وال
تتفرد عن الثقافة الكلية للمتتمع بعدد من اخلصائص واملمياات ،وتشاركها يف نفس الوقت خبصائص كتلفة وترتبط بثقافـة اجملتمـع
ارتباطاً وثيقاً ،إذ إن الثقافة الفرعية هي ثقافة قطاع متميا من اجملتمع هلا مميااهتا مما للمتتمع من ممياات فضالً عن انفرادها بصفات
أُخــرى ،واألطفــال يف كــل جمتمــع هلــم مفــردات لغويــة وقــيم ومعــايري وعــادات وأنفعــاالت متميــاة وهل ـم خصــائص ثقافيــة ينفــردون هبــا،
وثقافــة اجملتمــع جمطــط بشــكل كبــري اإلطــار العــام لثقافــة األطفــال(اهليـ  ،1978 ،ص .)26وجمتلــف ثقافــة األطفــال مــن جمتمــع إىل
أخــر ،فض ـالً عــن ألــا جمتلــف يف خصائصــها ومميااهتــا أبخــتالف البيئــات داخــل اجملتمــع الواحــد ،فثقافــة األطفــال يف مدرســة معينــة
جمتلف عن مثيلتها يف مدرسة أُخرى ،وكذلك جمتلـف بـني أسـرة وأُخـرى ،وجمتلـف هـذه الثقافـة يف املـدن عمـا هـو عليـ يف األرايف،
وتتفرع عن ثقافة األطفال ثقافات فرعيـة أُخـرى تبعـاً الخـتالف مراحـل الطفولـة ،إذ أن لكـل مرحلـة منهـا هلـا مميااهتـا الـ متياهـا عـن
غريهــا مــن املراحــل األُخــرى(الكعـ  ،1991 ،ص .)31وأن طرائــث ثقافــة األطفــال كتلفــة منهــا الثقافــة عــن طريــث الكلمــة املكتوبــة
واملسموعة واإلذاعة املرئية والسمعية املتمثلة أبجهاة التلفاز والراديو ،يف حني يعد كل من املسرح والسينما من أمتع الوسائل الثقافية
وأكثرهــا جاذبيــة للطفــل ،ويبق ـ الكتــاب ابلنســبة للطفــل الوســيلة األساس ـية للحصــول عل ـ كتلــف الفنــون والعلــوم واملعــارف ال ـ
حيتاجه ــا يف حيات ـ (ح ــاف  ،1986 ،ص .) 8وتت ـ لف ثقاف ــة األطف ــال م ــن م ــورين أساس ـني األول أدب األطف ــال املتمث ــل بش ــعر
وقصص وكتب وصحافة األطفـال ،والثـاين فنـون األطفـال املتمثـل صسـرح األطفـال وسـينما ورسـوم وأغـاين وتلفايـون األطفـال ،وتلـك
ال ثقافة يتم اكتساهبا من طرائث وعناصر متعددة من خالل االتصال ابجملتمع ،ومجيعها تتمثل بوسائل اللعب مع اآلخـرين واإلطـالع
والتعلم والرتبية يف البيت واملدرسة واكتساب املهارات واخل"ات ،ويعد ميط الطفل أحد املؤثرات اهلامة يف ثقافت اللتقائ مع جريان
وأقرابئ وأصدقاء أسرت وغريهم مـن أفـراد اجملتمـع ممـن حييطـون بـ وعلـ أتصـال وتعامـل معـ  ،لـذا ف لـا تعـد نتاجـاً اجتماعيـاً ،ومـرآة
عاكسة للصفات الااهرة يف اجملتمع الذة ينتمي إلي (الكع  ،1991 ،ص.)29
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تعد ثقافة األطفال واحدة من الثقافات الفرعية املوجودة يف كـل جمتمـع الـ تنفـرد صتموعـة مـن الصـفات والسـمات العامـة
اخلاصة هبا وتشرتك مع ثقافة اجملتمع صتموعة أُخرى منها ،وتتميا بضوابط وأساليب متخصصة عن حياة الطفل وسلوك وتصرفات
مع األطفال اآلخرين ومع أفراد عائلت  ،وألمهية تلك الثقافة يف حياة األطفال بعدها ثقافة واحدة وكبـرية وملختلـف مراحـل الطفولـة،
بعد األطفال يشكلون رمااً من رموز الغد املشرق ،لذا يالح بعـض الدراسـات األنثروبولوجيـة عـن الطفولـة لـدى بعـض اجلماعـات
أحرزت أمهية ابلغة ،ولكن كثري مـن الدراسـات املعـدة عـن ثقافـة األطفـال المتثـل اال مسـتوى رسـائل جامعيـة ،إذ حتتـا هـذه الثقافـة
أعداد كتب من قبل املختصني هبذا اجملال لتسهم يف زايدة املعرفة لدى القارئ.

Volume: 4

 -1مشكلة البحث:

 -2أمهية البحث:
شـاع االهتمــام بثقافـة األطفـال مـن قبــل املختصـني يف جمــال علـم االنثروبولوجيــا واالجتمـاع والرتبيــة وعلـم الــنفس االجتمــاعي
وعلم اجتماع منو الطفل ألمهية الطفولة يف حياة اجملتمعات وترجع امهيـة الدراسـة بعـد األطفـال ثـروة قوميـة صـا وثلونـ مـن قـوة العمـل
املتتبع والبد من احملافاة عليها ورعايتها للحصول عل مثارها املرجوة ،فضال عـن الـم وثلـون شـرحية كبـرية ومهمـة يف اجملتمـع وأولـت
االداين السماوية اهتماماً ابلطفولة إذ أوىل الدين اإلسالمي احلنيـف مايـداً مـن االهتمـام وابلـق التقـدير ابلطفولـة ورعايتهـا ،إذ شـهد
القرن العشرين اهتماما واسعاً بدراسة الطفولة .
 -3أهداف البحث
ترمي الدراسة للتعرف عل ثقافـة األطفـال وتفرعاهتـا واملعوقـات والصـعوابت الـ تواجههـا ،والسـبل الالزمـة لتوفريهـا لشـرحية
األطفال من حيث أدب األطفال وتوفري القصص والكتب ابللغـة املبسـطة السـهلة وفنـون األطفـال وتـوفري الرسـوم والشاشـة املتحركـة
وهتيئة املكتبات يف املدارس واملناطث وحىت جهاز احلاسوب لغر تسهيل تعليم الطفل وتقو ثقافت وسلوك .
اثنياً:املفاهيم الواردة يف الدراسة
 -1الطفولة:
أوىل اإلسالم شؤون الطفولة مايداً من االهتمام فحرم ظواهر الوأد والقتل وجعلها يف مرتبة الشرك ابهلل سبحان وتعاىل وقول
ََ
َ َ َ
واَ َوالَ تَو ْقتُولُووواْ أ َْوالَ َد ُوووم َمو ْوَ ْامو َ ُك َّْو ُوَ نَو ْورُقُ ُك ْم
سو ً
ول َمووا َحو َّورَم َربي ُكو ْوم َعلَو ْوي ُك ْم أَالَّ تُ ْشو َرُوواْ بووَ َْو ْيوِبًا َوال َْوالو َدْْ ََ ا ْح َ
((قُو ْول تَو َعووال َْواْ أَتْو ُ
ال والْبومو َن َْمةُ ا ْْياةَ
َواَ ََّّي ُه ْم)) (سورة األنعام ،آية  ، )151 :وعاز اإلسالم مركا الطفولة يف احلياة االجتماعية وقول تعاىل ((ال َْم ُ َ َ ُ َ ََ
الو يدنْويَا)) (ســورة الكهــف ،آيــة  ، )46 :وتعــد الطفولــة مرحلــة منــو يتصــف هبــا األطفــال خبصــائص ومميـاات ثقافيــة وعــادات وتقاليــد
تشـربوها مـن جمـتمعهم ،وأمنـاو سـلوكي كتلفـة متيـاهم عـن الكبـار ،ومتثـل هـذه املرحلـة حتـر األسـاس يف بنـاء اجملتمـع ومرحلـة خصـبة
وعتينة طرية ،وعن أايم الطفولة قال الشاعر(حاف  ،1986 ،ص.)14
أتو و و و و و و و و و ور أَّيم الص و و و و و و و و ووبا وامل عب و و و و و و و و ووا

و و و و و و و و و و و ووَ ح و و و و و و و و و و و و م الطفولو و و و و و و و و و و ووة رت و و و و و و و و و و و و

وحبثو و و و و ووا برويو و و و و ووا وو و و و و ووان الل و و و و ووو و و و و و ووا با

نش و و و و و و و و و و و و و

يو و و و و و و و و و و و وواالً مطلق و و و و و و و و و و و و واً متواثي و و و و و و و و و و و و واً

وتعد تلك املرحلة حاتة هانئة يعيشها كل إنسان بعيداً عن إشكاليات احلياة واألحداث بوصف بريئاً عما حيدث يف داخل
نطاق أسرت  ،ويعرفها كل بيت وموضع أهتمام الرأة العام يف كل زمان ومكان ويف كل بقعة من بقـاع العـان ،ومتثـل مرحلـة األسـس
املستقرة الثابتة يف بناء معان شخصية اإلنسان ،فضالً عن ألا تعد أصعب وأخطر مرحلة يف حياة اإلنسان ،وهي املرحلة املبكرة من
376

Ali Hussein Hteem ATIYA

احلياة اإلنسانية ال تشكل خالهلا حياة اإلنسان ككائن اجتماعي(حـاف  ،1986 ،ص .) 47وفـرتة الطفولـة قائمـة بـذاهتا ولكـن
األطفــال يتفــاوتون أثنــاء مراحــل منــوهم يف خصائصــهم وقابليــاهتم ،وتقســم مراحــل الطفولــة إىل أربعــة مراحــل متمثلــة صرحلــة الطفولــة
املبكرة ،والطفولة املتوسطة فضالً عن الطفولة املت خرة ومرحلة املراهقة ،ولكل مرحلة هلا صفاهتا وقدراهتا وخصائصها املتمياة املنفردة
هبا دون غريها من املراحل األُخرى ،و يعدون األطفال جاءاً صغرياً من العان ووثلون القسم األنق من اجملموعة البشرية العامـة ،بـل
واألكثر تعرضاً للمؤثرات اخلارجية ،فضالً عن الم وثلون مورداً بشرايً ضـرورايً يعتمـد عليـ اجملتمـع ابلقيـام صسـؤوليات ونقـل حضـارت
لألجي ــال القادم ــة(اخلش ــاب ،1966 ،ص .)123ولش ــد العدي ــد م ــن العلم ــاء والفالس ــفة يف العه ــود الس ــابقة األهتم ــام ابلطفول ــة
ورعايتهم ،إذ أهتم فالسـفة اليـولن القـدماء أمثـال افالطـون يف كتابـ اجلمهوريـة برتبيـة األطفـال بنـني وبنـات تربيـة اجتماعيـة واحـدة،
واقــر يقيقــة أن أألطفــال خيتلفــون يف قــدراهتم وقابليــاهتم ،وأن أة توجيـ أو تــدريب خلدمــة مــن اخلــدمات العامــة ــب أن خــذ يف
احلســبان تلــك القــدرات والقابليــات وجوانــب أختالفهــا ،وأرســطو هــو األخــر الــذة أوىل اهتمام ـ برتبيــة األطفــال والعنايــة هبــم وقــام
بتوجيـ ـ املش ــرعون لوض ــع دس ــتوراً ترب ــوايً للطفول ــة وتعل ــيمهم علـ ـ كتل ــف العل ــوم(اخلش ــاب ، 1966 ،ص .)145ويع ــد موض ــوع
االهتمام ابلطفولة ورعايتها وتقد كل ما هو ضرورة هلا من املهام واملسؤوليات املناطة بكل اجملتمعات بعد أن أطفال اليـوم وثلـون
الركيــاة الفعالــة واألساسـية للقــوى البشـرية العاملــة يف املســتقبل ،وبـرامج تنميـتهم وأتهــيلهم وعنــايتهم يعــد مــن أوليــات جمطــيط بـرامج
األمناء والتقدم االقتصادة والرقي االجتماعي املشهودين ،ويف جنيف سنة  1923مت تشكيل االحتاد الدويل لرعاية الطفولـة لغـر
تقــد املاي ــد مــن االهتم ــام ابلطفول ــة وأجمــذ ه ــذا االحت ــاد ميثاق ـاً راع ـ في ـ حق ــوق الطف ــل صــا في ـ أنش ــاء الــدول املؤسس ــات املعني ــة
برعايتهم(اخلشاب ،1966 ،ص .) 186وعل الصعيد العاملي تعد سنة  1979العام العاملي للطفولـة ،وهـو أفضـل أ ـاز حققتـ
فئــة الطفولــة صوجــب قـرار مــن منامــة األمــم املتحــدة ،والغــر األساسـي مــن الســنة العامليــة للطفولـة هــو التحفيــا علـ تطــوير دائــم
ملســتوى اخلــدمات ال ـ تفيــد األطفــال ومنهــا تقــد ال ـ"امج املخصصــة هلــذه الشــرحية ييــث لعــل الطفــل ينســتم مــع تلــك ال ـ"امج
وأبفضــل حاالهتــا وأمهيتهــا جلانــب النمــو النفســي واالجتمــاعي والعقلــي واجلســدة لــديهم(زيــن ،1979 ،ص .) 138وقــد أطلــث
املختصون بشـؤون الطفولـة علـ القـرن العشـرين ب ـ(عصر الطفولـة) ملـا شـهده هـذا القـرن مـن اهتمـام ابلطفولـة مـن قبـل املختصـني يف
اجملاالت النفسية ،والبايولوجية ،والصحية ،والعناية االجتماعية(اجلسماين ،1983 ،ص.)65
 -2التمشِبة االجتماعية:
هي عملية يكتسب هبا الفرد إمكانيات وقدرات عل االستتابة ملطالـب وحاجـات اجملتمـع الـذة يعـيش يف وسـط أسـتتابة
ت ـتالئم مــع تطلعات ـ وأهداف ـ  ،بعــدها مــن الوســائل الفعالــة واألساس ـية الراميــة لتطــوير شخصــية الفــرد وأتهيل ـ حلالــة التصــدة للتغــري
االجتماعي الذة ور ب اجملتمع اإلنساين املالزم ل (السيد ،1995 ،ص .)48فضالً عن هـذا يـرى علمـاء االجتمـاع واالنثربولوجيـا
أن التنشــئة االجتماعي ــة تعــين االهتم ــام ابلــنام االجتماعي ــة ال ـ م ـن ش ـ لا حتــول اإلنس ــان إىل فــرد اجتم ــاعي قــادر عل ـ التفاع ــل
واالنــدما ويســري مــع أف ـراد اجملتمــع بعــدها عمليــة تشــمل كافــة األســاليب ال ـ يتلقاهــا الفــرد مــن األســرة وعل ـ وج ـ اخلصــوص مــن
األبــوين واحمليطــني بـ لغــر بنــاء شخصــية لميــة متوافقــة نفســياً وجســمياً واجتماعيـاً يف جوانــب كتلفــة كاللعــب والتنــافس والتعــاون
والصراع مع اآلخرين يف مرافث احلياة املتنوعة(السيد ،1995 ،ص ،)50وعرفها علماء األنثروبولوجيا أبلا عملية أخذ الطفل لثقافة
اجملتمع الذة حييا في  ،كما ألا متثل عملية تعلم وتعليم وتربية تقوم عل التفاعل االجتماعي وترمي تلك العملية إىل اكتساب الفرد
من حالة الطفولة مروراً بفـرتة املراهقـة ووصـوالً إىل حالـة الرشـد سـلوكاً والاهـات مقبولـة تنسـتم ألدوار اجتماعيـة معينـة ،فضـالً عـن
ألـا تعـد مــن املشـكالت التقليديـة الـ تواجـ املربـون وعلمــاء االجتمـاع والـنفس بعــدها متثـل مركـا اإلعــداد الـرئيس يف أتهيـل الطفـل
وتعليم وتربيت ( إتاعيل ،1982 ،ص . )456والتنشئة االجتماعية يسب رأة ((بياجيـ وألايـدر)) هـي عمليـة تقدميـة وليسـت
رجعية ،وسلوك الطفل يصبح يوماً بعد أخر أكثر اجتماعية ،بع ّدها العمليـة الـ يصـبح هبـا الفـرد عضـواً يف جمتمـع الكبـار يسـهم يف
نشاطهم ويشـاركهم يف ممارسـة حقوقـ وواجباتـ (زورث ،1979 ،ص .)41وتعـرف التنشـئة االجتماعيـة تعريفـاً إجرائيـاً أبلـا العمليـة
377

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

تع ــرف الشخص ــية أبل ــا أس ــلوب ع ــام م ــنام نس ــبياً لنم ــاذ الس ــلوك واملعتق ــدات وااللاه ــات والق ــيم والع ــادات والتعب ـريات
لش ــخص مع ــني ،ويع ــين ه ــذا األس ــلوب الع ــام ه ــو حص ــيلة خ ـ"ات الش ــخص يف بيئ ــة ثقافي ــة معين ــة وتتش ــكل م ــن خ ــالل التفاع ــل
االجتمــاعي ،ومتثــل الشخصــية والدة الثقافــة أوالً ،لــذا يقــال أن الطفــل ال يولــد شخصـاً بــل يولــد فــرداً وال يتهي ـ لـ ذلــك إال نتيتــة
الت ـ ثريات الثقافيــة الكائنــة مــن حول ـ ومــا وتص ـ مــن جممــوع عناصــر الثقافــة احمليطــة ب ـ (اخلفــاجي ،1984 ،ص ،)86ومتثــل شخصــية
الطفــل أنعكــاس لصــورة احليــا ة اليوميــة الدقيقــة بكــل تفاصــيلها ضــمن نطــاق أسـرت  ،وتتفاعــل مــع التغـريات االجتماعيــة واالقتصــادية
والثقافيــة ،الـ ن يعــد فيهــا الطفــل طرفـاً مباشـراً ،وشخصــية الطفــل تتصــف بصــفات نفســية معينــة متمثلــة صتموعــة مــن االنفعــاالت
والغرائا وامليول وما تتعر ل من أتثري البيئة االجتماعية برتبيتها وثقافتها(اخلفاجي ،،1984 ،ص ،)87وتقوم األسرة بدورها الرئيس
يف تكــوين شخصــية الطفــل مــن خــالل اكتســاب عــادات ومعتقــدات اجملتمــع الــذة يعــيش يف وســط  ،واألســرة ومــن خــالل وظائفهــا
املختلفة تعمل جاهدة عل تاويد الطفل أبنواع اخل"ات أثناء سنوات تكوين بعـدها متثـل أكـ" قـوة اجتماعيـة تسـع لتنميـة الشـعور
ابأللفة واحملبة واالنتماء للمتتمع .(Harfield, 1976, P.24).وتعد ثقافة األطفال عنصراً رئيساً يف تكوين شخصية الطفل
ملا هلا من أثراً فعاالً ،وضرورايً يف منو الشخصية ابلشكل الذة يكمل احها وأتثريهـا املشـهودين يف اجملتمـع ،ومتـر شخصـية الطفـل
أثنــاء تكوينهــا أبربعــة أدوار مــددة متمثلــة بــدور كــل مــن التقليــد والت ـ ثر ابإلحيــاء واالنــدما الكلــي مــع اآلخ ـرين واألل املثاليــة (
 .Harfield, 1976, P.25).وتعــد صــحافة األطفـال مــن النشــاطات الثقافيــة الفعالــة الـ تقــوم شانــب كبــري يف تشــكيل
شخصـيات األطفـال ،أل لـا تســهم يف تـوجيههم وتعلـيمهم وتنميـة أذواقهــم ،وميـوهلم القرائيـة ،وتعـد عالقــة الطفـل أبمـة مـن العالقــات
املســامهة ،يف تكــوين شخصــيت  ،والشخصــيات تتطــور وتتقــدم ابخلـ"ات واملعرفــة والثقافــة ،وجمتلــف يف جوانــب كتلفــة  ،ويالحـ أن
االختالفات الفردية يف الشخصـية لمجـة عـن البيئـة االجتماعيـة للطفولـة والـ تشـمل اآلابء واألجـداد واألعمـام واألصـدقاء ،وغريهـا
مـن املوضـوعات الـ يـتكلم فيهـا األشـخاص واألعمـال الـ يؤدولـا ،إضـافة عـن الطريقـة الـ يعملـون هبـا (Shakter, 1987,
 .P.45).ومــن اخلصــائص والصــفات الـ تعمــل علـ تنشــئة الطفــل وتكــوين شخصــيت تتضــمن عـدة عوامــل منهــا نفســية موروثــة
وأُخرى مكتسبة فضال عن أُخرى بيئية ،وتتباين مستوايت األسر يف املهام واألعمال ال وارسولا ومقدار مدخوالهتم املالية ،ولكل
جمتمع من اجملتمعات ل صفات اخلاصة بـ وهـذه الصـفات تاهـر بصـورة واضـحة يف شخصـيات أفـراد ذلـك اجملتمـع والـ جمتلـف يف
الاهــاهتم ونا ـرهتم للحيــاة  ،وقــد تــؤدة هــذه االختالفــات إىل طرائــث كتلفــة يف تنشــئة األطفــال ثقافي ـاً تتصــف هبــا كــل طبقــة عــن
األُخــرى ،فــاملالح الطبقــات واملنــاطث الفقــرية تــدرب أطفاهل ـا عل ـ الناــام يف وقــت مت ـ خر ،يف حــني يالح ـ املنــاطث والطبقــات
الوسـط تقــوم بتـدريب أطفاهلـا علـ اســتخدام الناـام يف وقــت مبكـر ،وهــذا بـدوره يــؤثر علـ مســتوى اكتسـاب الثقافــة بعـد الناــام
جاءاً من عناصرها وابلتايل يؤدة إىل مستوى ثقايف معني عند الطفل نتيتة تربيت  .(Shakter, 1987, P.42).ومن العوامل
ال ـ تســاعد عل ـ تشــكيل شخصــية الطفــل والنهــو ب ـ كــاجلمع بــني الثقافــة والــتعلم ،إذ تعــد عمليــة الــتعلم عمليــة عقليــة لنمــو
الشخصية ،ومرحلة الطفولة مرحلة حاتة يف تشكيل شخصية الطفل ،ويؤكد بعض الباحثني أن السنوات اخلمسة األوىل مـن حيـاة
الطفل هي الفرتة األكثر خصوبة وأمهية وال تنتم عنها تات شخصية الطفل ،ولقد شهد القـرن العشـرين اهتمامـاً واسـعاً بدراسـة
الطفولة ،ومعرفة العوامل املتداخلة واملتفاعلة يف تكوين شخصـيتهم وسـلوكهم بصـورة عامة(القصـري و العمـر ،1981 ،ص.) 148
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الـ يكتســب هبـا الفــرد الشخصــية الـ هــي جمموعــة العـادات وقواعــد الســلوك وأسـاليب التفكــري الـ تتصـل ابلعالقــات االجتماعيــة
وثقافة اجملتمع وع" التفاعل االجتماعي بني الفرد وما لد ي من استعدادات وراثية وبيئت االجتماعية ويتم النمو التدر ي لشخصـيت
مـن جهـة واندماجـ يف اجملتمـع مـن جهــة أُخـرى ،وتبـدأ هـذه العمليـة يف مرحلـة الطفولــة ،إذ يـتعلم الكـائن اإلنسـاين يف البدايـة املواقــف
واألفكار وأمناو السلوك خالل اتصال ابآلخرين مث يتحول إىل مرحلة اجماذ األدوار.
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وأن البيئة االجتماعية والثقافية هي العامـل احملـدد للسـلوك البشـرة وابلتـايل علـ الشخصـية ،ويرجـع تطـور الشخصـية األساسـية إىل
اختالف مناذ التنشئة ورعاية األطفال وأختالف القيم واملفـاهيم وتكـوين الشخصـية ن مـن خـالل التنشـئة االجتماعيـة الـ تتـ ثر
بعوامــل متعــددة كالــدوافع االجتماعيــة والاــروف البيئيــة واجلوانــب احلضــارية والوراثيــة وتعلــب هــذه العوامــل شانــب حيــوة يف تكــوين
وحتديــد شخصــية الطفــل وأمنــاو سلوك (القصــري و العمــر ،1981 ،ص .)196وقــد بينــت الباحثــة إنعــام جــالل توفيــث يف يثهــا
املوســوم التنشــئة االجتماعيــة يف األســرة العراقيــة عــام  1995هنالــك العديــد مــن الدراســات والبحــوث تشــري إىل أمهيــة األســاليب
الرتبوية ال تتخذها األسرة يف حيـاة األبنـاء ومسـتقبلهم إذ أثبتـت أن أسـاليب تربيـة األطفـال متثـل مركـااً أساسـياً وحاتـاً يف السـلوك
االجتماعي يف اجملتمع ،فضالً عن أن املواقف ال يتبعها الوالدان ضمن نطاق األسرة تؤثر يف منو شخصية األبناء(توفيث،1995 ،
ص.)20
الفصل الثالث :اللغة وسيلة اتصال األ رَْ
سـبحان وتعـاىل اإلنســان

تعـد اللغـة أكـ" أ ـاز بشـرة ظهــر علـ األر  ،بـل ومـن أخـص الاـواهر اإلنســانية ،وقـد كـرم
الر ْْحَ َُ * َعلَّ َم الْ ُق ْرآ َن * َ لَ َق َْ
نسا َن * َعلَّ َمَُ الْبَويَا َن)) (سورة الرمحن ،آية
بنعمة اللغة وفضل عن سائر املخلوقات بقول تعاىل (( َّ
اإل َ
 ،)4-1 :وتعد دراسة اللغة عند الطفل بصورة خاصة مثرة من مثار الرقي والتطور الذة شهده علم اللغة النفسي ،واللغـة ناـام مـن
اإلش ــارات االص ــطالحية وظ ــاهرة اجتماعي ــة ،ودراس ــة لغ ــة الطف ــل م ــن الدراس ــات اللغوي ــة اهلام ــة الـ ـ ينبغ ــي أن يوليه ــا أص ــحاب
االختصاص أهتماماً كبرياً ،إذ متثل تلك اللغة مايج من التقليد واحملاكـاة ،والناـام اللغـوة عنـد الطفـل يف كافـة مراحلـ ال يقـل أمهيـة
عن الناام اللغوة عند الكبار الراشـدين(البهنسـاوة ،1993 ،ص .)42ومـن االشـكاليات الـ تواجـ جمموعـة مـن األطفـال أثنـاء
نطث الكالم منها ظاهرة التعلثم الذة وصفها العان جيتار أبلا تردد عال غري سوة أو فرتة مـن التوقفـات تنتـاب التـدفث املسـتمر
للكالم ،وال تعد ابلنسبة للبعض مـنهم مرحلـة عـابرة سـرعان مـا جمتفـي عنـد التحـاقهم يف مرحلـة الدراسـة االبتدائيـة ،وجمتلـف حالـة
التلعثم من طفل إىل آخر واألطفال الذين يتعرضون هلذه الااهرة يعانون من حالة السخرية واالساءة من قبل اآلخرين وابلتايل هذه
التصرفات تؤثر سلباً عل شخصـياهتم(روسـتني وآخـرون ،2004 ،ص .)28وعـادة مـا يبـدأ الطفـل يف التعبـري عـن وسـيلة االتصـال
مع اآلخرين بكلمة واحدة ويشري إىل حاجات املختلفـة بكلمـة خاصـة يتوقـع أن اآلخـرين يفهمولـا ،ويشـرتك مجيـع األطفـال خباصـية
اللغــة األوليـة مــع فــروق بســيطة جــداً يف طريقــة اللفـ  ،ويــتعلم الطفــل الكــالم قبــل أن خــذ يف تعلــم الكتابــة والـ يبــدأ تعلمهــا عنــد
التحاق ابملدرسة ،ومجيع األطفال يتحدثون لغاهتم األم بطالقة(روستني وآخرون ،2004 ،ص .) 61ويعد من أشهر علمـاء اللغـة
الــذين كــان هلــم دوراً ابرزاً يف ظهــور ناريــة تنســتم ومتطلبــات أكتســاب اللغــة عنــد الطفــل اإلنســاين نعــوم تشومســكي وتركــا هــذه
الناريـة اللغويــة علـ دراسـة اكتســاب اللغــة عنــد الطفـل ،إذ يــرى أن عقــل الطفـل يضــم خصــائص فطريــة أو مـا وكــن تســميت ملكــة
فطريــة لعل ـ قــادراً عل ـ تعلــم اللغــة اإلنســانية(البهنســاوة ،1993 ،ص ،)71ويــرى تشومســكي أن الواقــع يشــري أبن الطفــل لدي ـ
القدرة عل إدراك الب األساسية للغت األم ،وإدراك العالقات الوظيفية األساسية القائمة بني الكلمات يف اجلمـل ،وأمـتالك القـدرة
عل الكالم وهو يف سن السادسة من العمر ،وهذا الشيء يدعو إىل االعتقاد أبن األطفال يولدون ماودون أبسس بيولوجية خاصة
ابجلنس البشرة تضبط من خالهلا عملية أكتساب اللغة ،ويستطيع الطفل من خالل اتقان للقواعد ال حتكم بناء لغت ياهر نوعاً
من اإلبداع يف استخدام اللغة ويف فهم كالم اآلخرين حىت وإن كانت جديدة علي (البهنساوة ،1993 ،ص.)65
ومتثل ال لغة عند تشومسكي اجلانب اإلبداعي من العقل البشرة ،وال تعد اللغة أبرز مااهرها ،وقدرات لغة الطفل ومعرفة
تطورها وارتقائها يتطلب املعرفـة بلغـة احمليطـني بـ مـن أهلـ وذويـ والفئـة االجتماعيـة الـ ينتمـي إليهـا ،وان مسـتوايت النمـو اللغـوة
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عند الطفل تبدأ ع" التلف ابألصوات وتصبح هذه األصوات كلمات مث تصبح بعدها مجالً حنوية ذات مع  ،واكتساب األصوات
اللغوية يرتبط بتوزيع األصوات يف اللغة(البهنساوة ،1993 ،ص.) 84

Issue: 4

وتؤدة اللغة دورها احليوة املشهود يف نقل عناصر الثقافة من جيل إىل آخر ،ومن خالل التعامل املسـتمر مـع األطفـال يف
املدرسة والتعامل مع األصدقاء يف الوسط البيئي الذة يعيش في تتوسع ثقافت ويستطيع االتصال الدائم مع اآلخرين تدر ياً وتنمو
وتتكامــل شخصــيت والطفــل عنــد والدت ـ ــد يف الطبيعــة العديــد مــن األدوات الـ مــن شــالا لعل ـ بدرجــة مــن التطــور واألزدهــار،
فيتعلم من خالل أسرت وبيئت احمليطة ب عدد من العناصر الثقافية ال تعمل عل تطور لغت وثقافت وتايد من قدرات بغية االتصال
ابآلخ ـرين(أبــو عمشــة ،1983 ،ص ،) 71وتقــوم اللغــة بــدورها الفعــال مــن خــالل تقــد الــدعم للناــام الثقــايف عــن طرائــث أمناطهــا
البنيويــة ،واللغــة الثقافيــة يــتم تعلمهــا واكتســاهبا مــن قبــل أفـراد يف جمتمعــات لغويــة كتلفــة لغــر احلصــول علـ الثقافــة الـ هــي أداة
لنقلها والعالقة القائمة بينهما عالقة تبادلية كل منهما يدعم اآلخر) .(Inohzi,, 1988, P.215إن العالقة بني اللغة والطفل مبنية
وقائمة عل عدة الاهات منها قيام األسرة ومن خالل الوالدين بتقو لسـان الطفـل وتلقينـ أصـول اللغـة وتاويـده صتموعـة املعـاين
واملصـطلحات الـ تراهـا ضـرورية ،وتعـد اللغـة مـن العناصـر الرئيســة واهلامـة يف عمليـة التنشـئة االجتماعيـة الـ يـتم مـن خالهلـا غــرس
القيم االجتماعية للطفل وتقدم ل أساليب معينة ابلنار إىل اجملتمع تساعده عل االتصال ابآلخرين من األقارب واألصدقاء وأقامة
عالقــة صــداقة مــع أقران ـ (القصــري و العمــر ،1981 ،ص .)93إن الطفــل ومــن خــالل املعاشــرة تلقائي ـاً وبــدون أة جهــود تعليميــة
يتمكن بسهولة تعلم أية لغة من اللغات مهمـا كانـت هـذه اللغـة معقـدة طاملـا يعـيش يف وسـطها ويتعامـل مـع أهلهـا وعلـ أحتكـاك
مستمر مع أفرادها ،واألطفال عادة ما يتكلمون اللغة األكثر شـعبية ،وقـد يواجهـون صـعوبة يف حالـة تعلمهـم لغـة جمتلـف عـن اللغـة
ال تعلمهـا ذويهـم يف اثنـاء طفـولتهم ،وأهـم وظيفـة تؤديهـا اللغـة يف اجملتمعـات البشـرية هـي تسـهيل عمليـة االتصـال ابآلخـرين كولـا
متثل طريقة للتفكري) ،(Durante, 2013, P.193إن القدرة عل فهم اللغة وبنائها قد جمتلف من شـخص إىل أخـر ،ولكـن
اللغــة كســمة معرفيــة هــي ظــاهرة عامليــة ،واللغــة الـ يتعلمهــا األطفــال ت ـرتبط ارتباطـاً قــوايً ابملفــاهيم الـ يتعلمولــا كتــاء مــن عمليــة
اكتساب السلوك االجتماع ي ،وهنالك مفاهيم ال توجد إال عن طريث اللغة كاملفاهيم املرتبطة ابللغـة كاـاهرة واملفـاهيم املعنيـة ابللغـة
أو املعـ أو الكلمـة ،واللغـة تــؤثر علـ هـذه املفـاهيم) .(Hudoson, 1987, P.182واللغـات تعــ" عـن األفكـار واألفكــار
تع" عن املعارف ،واملعارف معيار للتطور االجتماعي ،ولغة الطفل يف النهاية هي معيار رصـيده مـن املعرفـة اخلاصـة ابملعـاين والعلـوم
القائمة يف جمتمع  ،ومن خالل اللغة ال تتحول إىل معارف ورموز يتحول الفرد الطبيعي إىل كائن عاقل مفكر حيس بذات ونفس ،
واللغـة هــي مبلــق املعـاين والفهــم وتكــون بــذلك منبـع الفكــر والعقــل ،تســاعد اللغـة الفــرد علـ حتديــد عالقتـ ابآلخـرين وعلـ اجملتمــع
تلقني النشء اللغة يف سنني حياهتم األوىل بعدها متثل خري دعامة للكسب املعريف(القصري و العمر ،1981 ،ص ،)145وتعد من
عوامـل اكتسـاب الطفـل للغــة هـي وضـوح اإلحساسـات الســمعية وفهمـ ملعـاين الكلمـات ،فضـالً عـن احلافاـة والـذاكرة الســمعيتان،
وأن عملية اكتساب الطفل للمعاين تتم صوجب ضوابط معينة منها قيام الطفل بتميا شيئاً جديداً ،فضالً عن متياه لبعض العالقات
مثل األم أو األب ،وكذلك قيام ابكتساب خصـائص اثبتـة(وايف ،1980 ،ص .)172واألطفـال الـذين يعيشـون يف بيئـات أعلـ
اجتماعي ـ ـاً واقتصـ ــادايً وأفضـ ــل ثقافي ـ ـاً يكـ ــون نـ ــومهم اللغـ ــوة أفضـ ــل مـ ــن أق ـ ـرالم الـ ــذين يعيشـ ــون يف البيئـ ــات األُخـ ــرى األقـ ــل مـ ــن
امكانياهتم(فهمي ،1961 ،ص.)166
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الفصل الراب  :أتثري األسرة يف نقل ثقافة األطفال
تقوم األسرة بنقل الثقافة ألطفاهلا من خالل األدوار التالية :
 -1دور التمشِبة االجتماعية:
تقوم األسرة وعن طريث عملية التنشئة االجتماعية بنقل الكثري من القيم ألطفاهلا املتعلقـة بصـيانة حقـوق اآلخـرين واحملافاـة
عليها ،إذ إن الثقافة تقدم الدعم للكثري مـن القـيم مـن خـالل وسـائل التنشـئة االجتماعيـة لألطفـال ،فضـالً عـن االسـتعانة أبسـاليب
التنشـئة الثقافيــة واالجتماعيــة لنشــر مفهــوم ثقافـة األطفــال ،وصــار االهتمــام هبــذا املفهـوم مــن ضــرورات التعامــل مــع األطفــال ،إذ إن
التنشئة االجتماعية حتتم تثقيف الطفل عـن طريـث األسـرة وأتكيـد دور الوالـدين يف تدريبـ وأثـر حضـانة األطفـال يف تكوينـ النفسـي
وتعويده عل الصفات واخلصائص احلسنة(إتاعيل ،1982 ،ص ،)475وبني عدد من علماء النفس أن األسرة هي املعلم األول
للطفــل يــتعلم منهــا الســلوك واللغــة واخل ـ"ات واملعــارف ،ويــتعلم كيــف يكــون الــتعلم واألختبــار وحــل املشــكالت ،ومــن األســرة حيــدد
الطفل موقف إما أن يصبح مباً للعلم والتعلم ومتقـبالً لـ  ،أو أن يكـون لفـراً وكارهـاً لـ  ،إذ تعـد األسـرة مـن أبـرز مؤسسـات التنشـئة
االجتماعية ال تعـد البيئـة االجتماعيـة األوىل الـ ينشـ ويرتعـرع فيهـا الطفـل وتبـ فيهـا شخصـيت االجتماعيـة .بعـدها متثـل املكـان
احليوة األمثل للتنشئة االجتماعية والركياة األساسية يف أشباع كتلف حاجات ومتطلبات (قبارة األسكندرية ،1982 ،ص،)498
وألمهية ثقافة األطفال بعدها من الثقافات الفرعية املوجودة يف كل جمتمع يبق جمال تطورها وتقدمها مناو بوعي تلك التنشـئة ويف
بيئة سليمة مع"ة عـن قيمهـا االجتماعيـة والرتبويـة والثقافيـة واألخالقيـة الفاضـلة لكـي أتخـذ دورهـا بـوعي كـل مـن الطفـل واجملتمـع علـ حـد
س ـواء صكانــة عاليــة ومتقدمــة ومتطــورة مــن الفهــم والتفاعــل الناضــتني ،ومــن أهــداف التنشــئة االجتماعيــة غــرس ثقافــة اجملتمــع يف شخصــية الفــرد
فالعالق ــة وثيق ــة وتبادلي ــة ب ــني الثقاف ــة والتنش ــئة فك ــل منهم ــا ي ــؤثر ويتـ ـ ثر ابآلخ ــر(الكعـ ـ  ،2010 ،ص ،) 186وم ــن أب ــرز وظ ــائف التنش ــئة
االجتماعيـة قابليتهـا علـ حفـ ثقافـة اجملتمـع ونقلهـا مــن جيـل إىل أخـر ،وتعمـل التنشــئة السـليمة علـ تنشـئة الفــرد وضـبط سـلوك وإشـباع حاجاتـ
بطريقة تساير القيم الدينية واألعراف االجتماعية ،وتعلم الفرد العقيدة والقيم واآلداب االجتماعية وتكوين االلاهات املعرتف هبا داخل
اجملتمع وقيمة بصفة عامة(الكع  ،2010 ،ص.)195
 -2دور املستوى العلمي والثقايف:
أن املســتوى العلمــي والثقــايف ل ـ أتثــريه ال ـرئيس عل ـ ثقافــة األطف ـال فكلمــا كــان املســتوى العلمــي والثقــايف لألســرة متقــدماً
ومتطوراً كلماً أصبحت هنالك فرصـة إنتـا أطفـال أكثـر ثقافـة وعلمـاً وأبنـاء متعلمـون وتلكـون أمنـاو ثقافيـة عاليـة ومـن مـ العلـم
واملعرفة بصورة الفتة للنار ،وأن ارتفاع املستوى التعليمي والثقايف يقدم املايد من الفرص لألطفال من أجل التقـدم والعطـاء واملثـابرة
وال يشتع األطفال عن الرتاجع واإلمهال عن مستواهم العلمي والدراسي ،فضالً عن ذلك ونح األبناء ثقة كبرية أبسـرهم ويلتتئـون
إليها يف كافة األمور ،علـ العكـس مـن األسـر الغـري متعلمـة أو الـ مسـتواها العلمـي والثقـايف متـدين ف نـ يـؤثر سـلباً بشـكل مباشـر
عل ـ األبنــاء(رمحــة ،بــال ســنة طبــع  ،ص ،)51إذ إن مســتوى األســرة العلمــي والثقــايف حاجــة ملحــة لكــل طفــل مــن أجــل ضــمان
مستقبل األجيال علمياً وثقافياً ،وتشري أحد الدراسات أن نارة األبوين املثقفني لشؤون احلياة وطريقتهما يف تنشئة أطفاهلما والنار
إىل مس ــتقبلهما العلم ــي واألك ــادوي جمتل ــف عم ــا تك ــون عليـ ـ عن ــد األب ــوين اجل ــاهلني ،واألم املثقف ــة تق ــوم بت ــدريب أطفاهلـ ـا علـ ـ
االستقالل واالتكال عل أنفسهم يف متابعة نشاطهم الدراسي قبل األم غري املثقفة(رمحة ،بال سنة طبع  ،ص.)53
 -3دور املستوى االقتصادي لألبوَْ:
يعد الطفل من الناحية االقتصادية العنصر الوحيد الذة يستهلك دون أن يسهم يف عملية اإلنتا  ،ويعد يف األدب هو
رما ال"اءة واحلرية املطلقة ،إذ د األسر ذات املستوى االقتصادة املتقدم إمكالا هتيئة كل ما هو ضرورة وفعال للطفل وتقو
ثقافت وجعل وتاز بثقافة عالية ،عكس األسر ال متتاز صستوى مادة منخفض وال يعانون أطفاهلم من الفقر املدقع والبؤس
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للمدرسة دوراً مهماً يف تكوين ثقافة الطفل خاصة إذا زودت ابلوسائل األساسية ال تساعدها يف أتدية رسالتها ،فاملدرسة
تتيح أمام التالميذ النمو الشامل وتعودهم االتكالية عل أنفسهم وتدريبهم عل اجماذ القرارات وأختيار ما يرومون إلي وحتمل ما
يقومون ب من إعمال ،وإسهامات املدرسة متعددة خاصة يف تنمية عادة القراءة ،واملكتبة املدرسية هلا دورها الفعال والبارز يف
خدمة مسرية العلم والثقافة ملا حتتوي من كتب ياجة هلا القارئ وال يتعذر احلصول عليها يف مواقع أُخرى ،وتؤدة املكتبة
املدرسية دوراً أساسياً يف اإلعداد الثقايف والتنمية الثقافية للتالميذ إذ حتتل املكتبات بشكل عام واملكتبة املدرسية بشكل خاص
موقعاً فريداً واهتماماً يف دنيا املعرفة والثقافة ،وهي متثل حلقة الوصل بني الكتاب والقارئ من جهة ،وبني القارئ واملعرفة من جهة
أُخرى(اخلفاجي ،1984 ،ص ،) 73وتعد املكتبة املدرسية واحدة من املكتبات ال تقوم شانباً مهماً وفعاالً يف تنمية االهتمامات
القرائية لدى األطفال عند التحاقهم ابملدارس والكتب املتاحة يف املكتبة تساعدهم عل تنمية حاسة التذوق القرائي ،فالطفل يتعلم
النطث السليم يف املدرسة ومن خالهلا يتمكن من أختيار وانتقاء الكتاب والقصة واجمللة ال ويل إىل قراءهتا واالطالع عليها
واإلفادة منها وأن الكادر التعليمي وأمني املكتبة يتعاونون يف األخذ بيد األطفال وبصورة خاصة يف بداية رحلتهم التعليمية ،فمن
خالل املعلم وأمني املكتبة حتقث املدرسة أهدافها يف التنشئة العلمية والثقافية والرتبوية للطفل(اخلفاجي ،1984 ،ص )74وأن
الكتب املتاحة يف املكتبة تساعد األطفال عل تكوين عادات قرائية فعالة ،فضالً عن تكوين املهارة يف أختيار املواد القرائية
واستخدامها إذ تشكل القراءة مصدراً للعلم واملعرفة ،فضالً عن ذلك تعد املكتبة املدرسية من أهم وسائل النهضة والتطور اللذين
تتميا هبما املدرسة احلديثة ،وتؤدة املكتبة املدرسية دوراً أساسياً يف تشكيل شخصية التلميذ الثقافية وتنميتها وتسهم يف منو التلميذ
فكرايً وعقلياً ويف مستوى ذكائ وقدرت عل التحصيل العلمي ويف منوه االجتماعي(اخلفاجي ،1984 ،ص ،) 76إن مكتبات
األطفال مؤسسات ثقافية تربوية تسهم يف تثقيف وتربية وبناء جيل األطفال بناءً سليماً متكامالً من خالل نقل املعرفة وإيصال
املعلومات وتطوير املهارات وتوفري القراءات اهلادفة وتنوع مصادرها وإاتحتها لألطفال أبيسر الطرائث الفنية واخلدمات املناسبة هلم،
وهي أداة هامة من أدوات نشر الوعي الثقايف بني التالميذ ووسيلة لالرتقاء صستواهم الفكرة والثقايف من خالل توفري مواد
املعلومات وتنايمها وتسهيل استخدامها ،ومؤسسة تعمل عل أنستامهم يف اإلطار الثقايف العام للمتتمع أنستاماً يؤدة إىل
تكيفهم وحسن قيامهم بنشاطاهتم املختلفة(مهشرة ،1995 ،ص ،)46وتقوم بتوفري املواد املكتبية وتنايمها وإاتحتها لالستخدام
فضالً عن دعم املنها الدراسي وال"امج التعليمية والعمل عل حتفيا التعليم املستمر واالهتمام ابلكتاب يبدأ من البيت فإذا نش
الطفل يف بيئة تشتع عل القراءة واملطالعة فإن حب هلا سوف ينمو واهتمام ابلكتاب سوف ياداد بعكس الطفل الذة حرم من
مكتبة بيتية ،واملكتبة تؤمن لألطفال نشاطات تثقيفية وخدمات تعليمية ولقاءات إنسانية مفيدة(مهشرة ،1995 ،ص ،)47وتعد
مكتبات األطفال املنفصلة أو امللحقة ابملكتبات العامة واملكتبات املدرسية من أوىل املؤسسات الفعالة يف تثقيف الطفل وتنمية
قدرات الفكرية واإلبداعية والعلمية بل تعد عامالً مفااً ومشتعاً لألطفال يف كثرة مطالعتهم عل الكتب وتاويدهم ابخل"ات العلمية
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الشديد مما يدفعهم إىل التسرب من املدارس منذ املرحلة االبتدائية واللتوء لطلب العمل يثاً عن املال بسبب العوز املادة الذة
يعانون من (رمحة ،بال سنة طبع  ،ص ،) 64إذ يالح مثل هذا النوع من األطفال يتعرضون حلاالت نفسية كتلفة عند مشاهدهتم
أل قرالم يف املدرسة من ذات املستوى االقتصادة املرتفع واملتوسط وتازون بطريقة لبس وأكل أفضل منهم بسبب التفاوت احلاصل
يف مستوايت األسر يف الدخل واملهن ال يعملون أولياء أمورهم هبا وهنالك بعض األسر اليوجد فيها إال شخص واحد يعمل
فقط أما األب أو األخ األك" واألم رب بيت وأفراد األسرة اآلخرين قاصرين إذ إن مثل هذا النوع من األسر يصبح دخلهم املادة
مدود وال يسد إال احتياجات األسرة الضرورية جداً واألطفال يف تلك األسر يعانون كما تقدم الكثري من الصعاب ال من ش لا
تؤدة هبم إىل عدم استطاعتهم من تطوير ثقافتهم(رمحة ،بال سنة طبع  ،ص.) 67
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املطلوبة ،وتعد تلك املكتبات أوسع أثراً وفعالية عل ثقافة األطفال من خالل حتقيقها ألهدافها املتمثلة بتثقيف وتربية وبناء جيل
األطفال بناءً سليماً متكامالً من خالل نقل املعرفة ،ويف الوقت احلاضر يعد جهاز احلاسوب من مصادر املعلومات األساسية يف
املكتبة املدرسية إذ جمان موسوعات األطفال وكتب أُخرى وكن للتالميذ اإلفادة منها وتوسيع نشاطهم وثقافتهم ،وفهم األحداث
يف العان الذة حييط هبم والعان اخلارجي(مهشرة ،1995 ،ص .) 48وتقوم بعض العوائل بدور رئيس وبناء من خالل اهتمامها
بثقافة الطفل وعل وج اخلصوص العوائل ال متتاز صستوى علمي متقدم إذ غالباً ما تقوم هذه العوائل بتهيئة مكتبة داخل البيت
ألطفاهلا خاصة هبم ويقومون األطفال بدورهم صراجعة هواايهتم وميوهلم الثقافية من خالل تلك الكتب املتاحة يف مكتباهتم اخلاصة
هبم  ،فضالً عن ذلك تقوم تلك العوائل ابستحداث املكتبة ابلوسائل الثقافية السائدة وحتفا أطفاهلا عل متابعة قراءاهتم ومطالعاهتم
بصورة مستمرة لغر زايدة خ"اهتم واهتماماهتم الثقافية وتنمية مدركاهتم العقلية ،إذ يالح أن األطفال خيتلفون فيما بينهم يف
أمناطهم الثقافية ،إذ أن لكل طفل ثقافت ال جمتلف عن اآلخر ،وهذا لتج عن طبيعة االختالف والتباين احلاصل بني بيئة وأُخرى وبني
املستوايت العلمية املختلفة(مهشرة ،1995 ،ص.) 51
الفصل السادس :أتثري البيِبة الثقافية يف تكوَْ أد األطفال
غالباً ما يوصف اجليل الذة ولد يف بداية التسعينيات من القرن املاضي بـ جيل األنرتنت ويقوم هذا اجليل ابستغالل
اآلليات ال يتيحها ل الفضاء األلكرتوين ،وهو بذلك خيتلف عن األجيال ال سبقت من حيث استخدام لألدوات التكنولوجية
واملهارات التقنية والفنية ال وتلكها بسبب واقع احلال والعصر الذة ولد في وهي واحدة من كرجات ومفرزات العوملة ،إذ د يف
هذا العصر ،ثقافة األطفال مت ثرة إىل حد بعيد شهاز احلاسوب وكل األعمال ال تتيحها ل الفضائيات ،و د الكثري من األطفال
بدءاً من مراحل الدراسة االبتدائية استخدام البيالت املختلفة والعديد من األعمال واملهام واملسؤوليات املناطة هبذا اجلهاز ،وهذا
التمايا العمرة خذ متايااً أخراً وكن تسميت ابلفتوة اجليلية(رابح ،2012 ،ص ،)128وأن هذه الفتوة غالباً ما يتم أتويلها
عل أن فئة عم رية معينة وبصورة خاصة مرحلة الطفولة املتوسطة واملت خرة متتلك إمكانيات وقدرات ومواهب يستطيعون من خالهلا
استغالل األدوات التكنولوجية بشكل أفضل وأنسب من الفئات العمرية ال سبقتهم كفئة الكبار منهم وكبار السن عل وج
اخلصوص الذين ولدوا قبل ظهور األنرتنت عل ار الواقع ،وهذا ما نشاهده اآلن ،إذ أن فئة الكبار وكبار السن معامهم دون
صعوبة العمل عل جهاز احلاسوب و دون عمالً شاقاً مقارنة ابملراحل العمرية البدائية وال ال تتتاوز أعمارهم الثامنة
عشر(رابح ، 2012 ،ص ،)132وهذا العمر للبعض منهم يعد كبري فهنالك العديد من الفتيان والفتيات أقل بكثري من العمر
املذكور وضمن الفئات العمرية ملراحل الطفولة املتوسطة يتفوقون بسرعة متناهية ابستخدام جهاز احلاسوب ،وهذا ما علهم عل
أطالع اتم صا حيدث ابلعان اخلارجي ،وابلتايل يايد من ثقافتهم نتيتة اطالعهم عل التطورات املستمرة وصختلف اجملاالت
والصعد(رابح ،2012 ،ص .)136وأن أدب األطفال متمثل بشعر األطفال وقصصهم وكتبهم فضالً عن صحف األطفال ويعد
هذا األدب إمتاع وتسلية الطفل عل حنو هادف يسهم يف تنمية مدارك األطفال العقلية واجلمالية واألخالقية ،ومن صحف
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لدينا
الشائعة
األطفال
سنة  1969جملة أسبوعية تصدر مرتني كل شهر وجريدة املامار ال مت اصدارها سنة  1970و تصدر أسبوعياً ،فضال عن كل
من جملة استرية واملسرية وعالء الدين وتعد صحف األطفال وجمالهتم من وسائل الثقافة كولا غنية ابلقيم واألفكار ال تنمي قيم
الطفل من خالل قراءت هلا(اهلي  ،1979 ،ص .)120وأتخذ صحافة األطفال دورها الرئيس يف تكوين شخصيات األطفال ،إذ
إلا متثل واحدة من املكولت الثقافية األساسية الشرتاكها يف توجيههم وتعليمهم وتنمية قابلياهتم وإثراء لغتهم وتوعيتهم ،فضالً عن
مشاركتها يف تكوين عاداهتم وتقاليدهم ،وكذلك تعد اإلذاعتان املسموعة واملرئية من املكولت األساسية يف بناء وتكوين ثقافة
األطفال ،فضال عن دورها الوسيط يف نقل املعلومات والقيم ال يرغب يف توصيلها إىل الطفل ،ووثل هذا عمالً إ ابياً ملهمة الوسائل
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اإلعالمية(اهلي  ،1979 ،ص .)140إذ أتخذ هذه الصحافة بنار االعتبار الكلمة املطبوعة والصورة واللون ،وتكون املادة
املطبوعة متضمنة الصور املشوقة الااهية األلوان ،وال متيل إىل األلوان الصرحية يف معام األحيان ،تقليداً للنمط اإلبداعي عند
األطفال ،ووكن أن يكون االهتمام ابلعنوان والغالف عالمة فارقة تتشكل يف هذا اجلانب من اإلنتا  ،كما أن هنالك عمالً عل
جعل عالقة وثيقة بني املقروء واملناور مثلما تع" عن الصورة ،إذ يقوم املناور بدور مهم يف اإلاثرة والتشويث لدى الطفل(اهلي ،
 ،1979ص ،)31ومتيل الدراسات النفسية احلديثة للت كيد عل ميل الطفل منذ الوالدة لالستمتاع ابجلمال ،وتلعب قراءة
الصحف دوراً ابرزاً يف عملية الرتويح ال هلا أاثرها يف تنشئة األطفال واستغالل الوقت استغالالً ممتعاً يتهي من خالل لألطفال
مهارات وخ"ات كتلفة ،إذ أصبح الرتويح أحد الوسائل الرتبوية يف التنشئة االجتماعية والثقافية ،وكانت معام صحف األطفال
عند نشرها عبارة عن صحافة مدرسية لتصبح أداة تسهم بشكل أو آبخر أبكمال النقص احلاصل يف مناهج التعليم(اهلي ،
 ،1979ص  .)141إن للبيئة االجتماعية – الثقافية لألطفال أثر ابلق األمهية ابمليول القرائية ومتثل بيئة املستوى الثقايف العايل أو
األقل املوقع العلمي الذة وتاز ب الطفل وجمتلف امليول القرائية لألطفال من مستوى إىل أخر عند بلوغهم سن الثانية عشر من
العمر ،ويفضل أطفال املستوى االجتماعي الثقايف العايل صطالعة القصص بصورة عامة ومن مث القصص ذات الطابع االجتماعي
يف حني يفضل أطفال املستوى األخر قراءة قصص احليوالت واألساطري وبعد ذلك تنصب ألاهاهتم واهتماماهتم ابلقصص
العلمية ،وأن أمهية تنمية وتشكيل القدرة العقلية لدى الطفل القارئ املثقف ليست مسؤولية األسرة وحدها فحسب ولكنها
مسؤولية املدرسة أيضاً ،وعل وج اخلصوص املدرسة االبتدائية هي األساس بذلك ،ومن األمور الطبيعية تعد من أهم األغرا
التعليمية توجي األطفال حنو الكتب ،وليس جمرد معرفتهم كيفية قراءهتا(اخلفاجي ،1984 ،ص .) 48إن من أشهر الوسائل
اإلعالمية لألطفال يف البلد وجود املتاحف التارخيية واألثرية ال تدل عل حضارة البلد وتراث الثقايف ال تبق مناراً ثقافياً وأشعاعاً
اترخيياً تتداول األجيال املتعاقبة واحد بعد اآلخر ع" مرور التاريخ ،ومن أشهر املتاحف يف بالدل هو املتحف البغدادة الذة يضم
قطعاً أثرية كتلفة يعود اترخيها إىل زمن بعيد وتقوم كتلف إدارات املدارس بتنايم سفرات مدرسية للموقع املذكور إلطالع التالميذ
عل اآلاثر الرائدة يف هذا املتحف ،فضالً عن مواقع أثرية اترخيية أُخرى كائنة يف مناطث متفرقة من القطر كآاثر اببل ال يرجع
اترخيها إىل العصور القدوة وحيصل األطفال عل معلومات اترخيية أثناء لواهلم يف هذه املواقع املنستمة مع اتريخ البلد وتراث
ومعامل  ،واالهتمام ابدب األطفال شيء فعال وأساسي لغر منو ثقافتهم من خالل تنوير درب الصغار أبحسن القصص ،فضالً
عن القيام بقراءة قصص األنبياء واحلكماء والعلماء واالخرتاعات واالكتشافات العلمية والفكرية واإلبداعية والنهو بواقع ثقافة
األطفال وتقد العون واملساعدة هلم عل املبادرة واالبتكار واإلبداع(إتاعيل ،1982 ،ص .) 481وأدب األطفال حيتا إىل
خ"ة لضتة ومتقدمة ملا حيتاج الطفل أبسلوب مقنن ومتقدم ملخاطبت ومناشدت  ،وكتب األطفال حتتا إىل إصدار مناسب
يتالئم وحالتهم النفسية والرتبوية ،وتتولد لدى الطفل أثناء مراحل الدراسة وابلكتب املدرسية ومناهتها كالتاريخ واجلغرافية أحوال
واتريخ بلده ،ويتعرف من خالل دراست هلذه املناهج بشكل مستمر عل العديد من األمور ال حصلت في  ،كما وكن غرس
الفضائل يف ن فسية الطفل عن طريث القصة األخالقية اجلذابة وأحداثها املنطقية ووقائعها املسلسلة ال تاداد معها أخيلة الطفل
خصوبة ،وأدب األطفال يكتب بقصد توجيه إليهم وابلتايل يكون احلكم عل النوع األديب الرتباط صرحلة عمرية مددة
لإلنسان ،وذلك من خالل مراعات حلاجات الطفل وقدرات يف كتلف مراحل منوه ،ويتم احلكم عل األدب املوج لألطفال من
خالل القصدية ال تبين العالقة بين وبينهم(إتاعيل ،1982 ،ص ) 483وادب األطفال هو األدب الذة أنتت األطفال
أنفسهم يف املرحلة العمرية ال يطلث عليها الطفولة وبصورة خاصة الطفولة املت خرة ،وكما تقدم أن أدب األطفال هو األدب
املتمثل يف قصص األطفال من حيث أسلوهبا ومضامينها وبناؤها ،فضالً عن العالقة القائمة بني األطفال وبني القصص بعد أن
األطفال أكثر ميالً إىل القصة ،فضالً عما تقدم يتضمن أدب األطفال شعر األطفال وتات وصفات الشعر املناسبة و املالئمة
لألطفال وأغانيهم او صحافة األطفال وكتب ومسرح األطفال وبرامج األطفال يف الراديو والتلفايون وأفالم األطفال
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السينمائية(إتاعيل ،1982 ،ص ،)489إن من أبرز تات أسلوب أدب األطفال مجالة وقوت ووضوح إذ يتمثل الوضوح
بسهولة األسلوب ويف وضوح الكلمات وقصر الرتاكيب اللغوية والتبسيط الرتكي وقصر اجلمل واستخدام الكثري منها ويتطلب
مراعاة قاموس الطفل اللغوة يف أختيار الرتاكيب واملفردات ،فضالً عن الت كيد عل قاموس الطفل اإلدراكي الذة خيتص بقدرة
الطفل عل فهم كلمات وتعابري أُخرى خار قاموس اللغوة املتداول بينهم ،ويالح هنالك حالة من التميا يف حتديد أتساع
اجلمل ونوع تركيبها(اهلي  ،1979 ،ص .)186وأن بعض تلك الصفات واخلصائص تاهر من خالل االرتباو صحيط الطفل يف
اختيار املوضوعات وقد يكون الرتكيا عل احليوالت والنبااتت واألشياء ال تشكل بيئة الطفل وميط  ،أما مجال األسلوب يعين
التناغم بني األصوات واملعاين من خالل استعمال كلمات موحية بني األفكار واملواقف واألفكار املختلفة تتطلب تعبريات متباينة،
يف حني تتمثل قوة األسلوب يف املنبهات أو املثريات ال توق مشاعر الطفل وأحاسيس وتؤدة ب إىل التفكري حنو الطموح
واألمل(اهلي  ،1979 ،ص  ،)190وان مضمون أدب األطفال يقدم لألطفال مفاهيم وأفكار وقيم ومبادئ من ش لا تشارك يف
منوهم النفسي والعقلي واللغوة واالجتماعي ،وان اهلدف األساسي من املضمون أبدب األطفال هو ليست املوضوع الذة خيتاره
األديب للتواصل مع الطفولة ،وإمنا هو الشكل الذة يعاجل في موضوع  ،ووكن تقسيم أمناو القصص املختلفة صوجب بعض
السمات ال تاهر يف الكثري منها بعدها متثل البعض منها قصص احليوان أو قصص البطولة واملغامرة ،أو القصص الفكاهية أو
أُخرى متمثلة ابلقصص اخلرافية أو التارخيية والعلمية وهذا بطبيعة احلال يؤلف شيئاً واقعياً يف أدب األطفال(اهلي ،1979 ،
ص .)192ويالح األطفال ألم ينتبهون انتباهاً شديداً ملن يروة هلم قصة وهذا الشيء حيصل جلميع األطفال يف كتلف
اجملتمعات ،والرغبة احلاصلة عند األطفال يف تاعهم للقصص لبع نتيتة الرغبة األدبية لديهم ،كرغبتهم يف الكتب ويف الصور ويف
القراءة ،والرغبة يف االستماع إىل القصص تقود إىل املهارة يف القراءة يف السنوات املقبلة ،واألشراف واملتابعة املستمرة من قبل األم
يف البيت واملعلمة يف الروضة تشتع األطفال عل الرغبة يف االستماع إىل القصص(السيد ،1995 ،ص .)167ويكون اهتمام
األطفال وتركياهم يف السنوات األوىل من أعمارهم منطوايً عل القصص البسيطة والقصرية جداً وال يدور رحاها عن األطفال
واملنستمة مع أعمارهم ،وأغلب األطفال ويلون إىل القصص ال تتطرق عن حياة احليوالت الصغرية وطريقة معيشتها ،فضالً عن
القصص ال تتطرق عن القطارات والبواخر والطيارات وتكون بعيدة عن املصطلحات ال ال يفهمها الطفل(السيد،1995 ،
ص )168ويكون موضوع أهتمام األطفال ابلقصص ال تدور حول األطفال الصغار وحياهتم يف كتلف اجملاالت كالبيت أو
املدرسة أو احلقل وتكون هذه القصص ابلنسبة هلم مشوقة بعدها متثل الواقع احلي امللموس هلم ويستمتع األطفال ابلقصص اجلميلة
ال تضم موضوعات متباينة قدواً وحديثاً ،وتفتح الكتب عان جديد للطفل ومن خالهلا تنمو عواطف ويايد فهم  ،فضالً عن ألا
متثل مكالً للسعادة يف حيات (السيد ،1995 ،ص ،)169وأن الطفل الذة ينش وسط أسرة تعين اهتماماً كبرياً صطالعة الكتب
والقصص خيتلف بشكل كبري عن الطفل الذة ليس لدي أية معلومات عن الكتب والقصص ويطلع عليها عند التحاق ابملدرسة
فقط ،كذلك تعد نوادة األطفال أحد املكولت الرئيسة لرموز الثقافة املوجودة يف كافة عواصم احملافاات وبعض القرى واملدن،
وتقوم تلك النوادة بتقد خدماهتا وفعالياهتا من الكتب واأللعاب وأدوات املوسيق وغريها(السيد ،1995 ،ص.)172
الفصل الساب  :أتثري البيِبة الثقافية يف فمون األطفال
تتمثل فنون األطفال بتلفايون األطفال واملسرح والسينما ،فضالً عن األغاين والرسوم اخلاصة هبم ،ويعد التلفاز وسيلة تعية
بصـرية مــن الوســائل احلديثــة جــداً وكثـرياً مــا يســتعمل التلفايــون كوســيلة تربويــة ثقافيــة تعليميــة وتوجــد مطــات خاصــة للبــث الرتبــوة
ويســم ابلتلفايــون الرتبــوة ،ومــن مـاااي هــذا التلفايــون يقــدم املوضــوع وك نـ واقــع يعيشـ التلميــذ ،والتلفايــون مـرتبط بشــبكة اإلعــالم
العاملية بواسطة املراسلني ووكاالت األنباء واملركبات الكونية لالتصاالت ووسائل املواصالت األكثر تقدماً ،وأصبح التلفايون ابلنسبة
إىل أكثــر األطفــال صــديقاً وموجه ـاً يومي ـاً أختــاروه ألنفســهم ،وهــو يــؤمن تغطيــة إعالميــة واســعة وس ـريعة جــداً يف احملــيط اإلقليمــي
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والع ــاملي(لص ــر ،1983 ،ص ،)128وع ــن اهتم ــام األطف ــال ابلتلفاي ــون وإ ــذاهبم إلي ـ  ،ب ــني الباح ــث ماف ــر من ــدوب يف رس ــالت
املوسومة (التلفايون ودوره الرتبوة يف حياة الطفل العراقي) املقدمـة إىل جامعـة القـاهرة ،كليـة اإلعـالم ،فـرع اإلذاعـة والتلفايـون ،سـنة
 ،1980أن اهتمام األطفال يف التلفايون يرجع إىل مجلة من اخلصائص ،منهـا أصـبح التلفايـون يف مقدمـة وسـائل االتصـال األكثـر
أتثرياً يف حياة اجلمـاهري ملـا يتمتـع بـ مـن مـاااي جذابـة تنقـل الصـورة والصـوت واللـون يف آن واحـد ،كمـا وتلـك التلفايـون قدرتـ علـ
االحتفاظ صواده لكي تصبح أرشيفاً شامالً للحياة وستالً حافالً للفعاليات الثقافية واالجتماعيـة ويقـوم بتقـد املـادة اإلعالميـة يف
نفــس وقــت حــدوثها أو بعــد فــرتة مناســبة ،فض ـالً عــن قدرت ـ يف تكبــري األشــياء الصــغرية وحتريــك األشــياء الثابتــة ،ومــن خصائص ـ
األُخرى أصبحت براجم يف متناول أيدة أفراد األسرة وأصبح من الصـعب منـع األطفـال مـن مشـاهدة مـا ـرة علـ الشاشـة ،وقـد
أعت ــ" ال ــبعض التلفاي ــون مدرس ــة يلق ــي فيه ــا ك ــل م ــن امل ــريب وع ــان االجتم ــاع والص ــحفي واملخ ــرتع ش ــيئا م ــن لارب ـ ـ وفك ــرة ع ــن
احلياة(مندوب ،1983 ،ص ) 75وعن نوعية اللغة العربية ال يفضل األطفال استخدامها يف ال"امج املخصصة هلـم يف التلفايـون
إذ بينت الدراسة ال قام هبا الباحث املذكور ومن خالل اجلدول ( )16منهـا أن نسـبة األطفـال الـذين يفضـلون اللغـة املبسـطة يف
ال"امج املخصصة هلم بلغت ( )%46.78من اجملموع الكلي لألطفال يف كتلف املواقع السكنية يف مدينـة بغـداد ،يف حـني بلغـت
نسبة ( )% 40.77يفضلون استخدام اللغة العربية الفصح  ،وبلغت نسبة ( )%12.45الذين يفضلون اللغة العامية من جمموع
األطفـال الكلـي واألطفــال ويلـون ملشـاهدة بـرامج الكبـار فضـال عــن نـوع مـن الـ"امج املخصصـة هلـم كمــا يف أفـالم كـارتون(منــدوب،
 ،1983ص . ) 77وعن عالقة التلفايون ابللغة ومنوها الطبيعي عند الطفل فيها من املساوئ واحملاسن اختالفات كثرية ،بعد اللغـة
الطبيعية وضع اتم خالل املراحل األوىل للطفولة ،وإذا صاحب هذا الوضع وجود التلفايون فإن تداخل سلبيات وإ ابيات التلفايون
يف عملية تكوين اللغة يصبح أمراً مؤكداً ،ومن الواضح أن تكوين اللغة ومنوها عند الطفل يرتبطان ابالسـتماع إىل كـالم اآلخـرين يف
مرحلــة أوليــة ،وأن عالقــة التلفايــون بــتعلم النطــث ومنــو اللغــة عنــد الطفــل تتبلــور يف العمــر الواقــع بــني ثــالث إىل أربــع ســنوات(كــرم،
 ،1988ص ،)21وكان لاهور التلفايون دور املنافس األول عل املدرسة والبيت ،كان وما زال أتثريه واضـحاً وملموسـاً يف عمليـة
التغــري اجملتمعيــة ،ويالحـ قلــة انتشــار أجهــاة التلفــاز قبــل منتصــف القــرن العشـرين يف عــدد مــن البيــوت ،ولكــن بعــد منتصــف القــرن
املذكور بدأت تلك األجهاة أتخذ ابالنتشار تدر يا ووصلت حىت املدارس ،ويرى بعض املختصني أن من أسباب مشاهدة التلفـاز
مــن قبــل األطفــال هــو تع ـرفهم عل ـ العــان احملــيط هب ــم ،ويســتعمل التلفايــون ألغ ـرا تثقيــف طالــب املدرســة الثانويــة ،فضــال ع ــن
اســتعماالت يف إعــداد وتقــد التتــارب للطالــب اجلــامعي الســتعماهلا يف فهــم مناهتـ وأياثـ الدراســية ،ويســهم التلفايــون التعليمــي
لتقويــة التالميــذ وتثقــيفهم مــع املشــاهدين يف موضــوعات متصــلة بشــكل أو أبخــر ابملنــاهج واملـواد الدراســية يف املــدارس ،فض ـالً عــن
ال"امج التعليمية املنهتية داخل املدارس وهي تشكل جاءاً من النشاو التعليمي املدرسي(إتاعيل ،1982 ،ص ، ) 412وتوضح
الدراسات ال أُجريت من قبل املختصني بشؤون الطفولة ومشاهدة األطفال للتلفايون يف القرى ،إن األطفال امللتحقني يف املدرسة
مــن قريــة تشــاهد التلفايــون وتلكــون ثــروة لفايــة أفضــل مــن زمالئهــم يف قريــة ال تشــاهد التلفايــون ،ولكــن بعــد فــرتة مــن وجــودهم يف
املدرس ــة تق ــل الف ـوا رق بنيهم ــا ،وي ــرى علم ــاء ال ــنفس واألنثروبولوجي ــا أن للتلفاي ــون ق ــدرة وإمكاني ــة علـ ـ تش ــكيل مواق ــف األطف ــال
والاهــاهتم ،ويــرى بعــض املختصــني إن مشــاهدة الطفــل للتلفايــون بصــورة مســتمرة حاصــل نتيتــة تــوترات أنفعاليــة ومشــاكل نفســية،
وهــذه املشــاكل مــن ش ـ لا هتــبط املســتوى العلمــي للطفــل وال حتســن أدائ ـ املدرســي(احلمــداين ،بــال ســنة طبــع  ،ص ،) 15ويســهم
التلفايون يف حتديد سلوك الطفل وتكامل شخصيت  ،فضالً عن أسهامات يف تغري االلاهات عن طريث إاثرت لردود أفعال عاطفية،
إضافة إىل أسهام يف التنشئة الثقافية والتكيف االجتماعي جنباً مع كل من األسرة واملدرسة ،ويكتسب األطفال أمناطاً من السلوك
املختلفة ومن خالل التلفايون يتعرف الطفل عل أمور كتلفة منذ صغرهم ضمن ميطهم أو البعيده عن (احلمداين ،بال سنة طبـع ،
ص .) 16وعن أثر التلفايون عل األطفال أوضحت الدراسة ال قام هبا الباحث مافر مندوب يف رسـالت املشـار إليهـا سـابقاً إذ
بــني جــدول ( )39مــن الدراســة أن نســبة ( )%64.38مــن اجملمــوع الكلــي ألوليــاء أمــور األطفــال مــن كتلــف مســتوايت املواقــع
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الســكنية يف مدينــة بغــداد املرتفعــة منهــا واملتوســطة واملنخفضــة أشــاروا أن التلفايــون قــد تــرك أاثره عل ـ ســلوك أطفــاهلم مقابــل نســبة
( )%28.57ن يشــريوا إىل وقــوع مثــل هــذا األثــر عل ـ أطفــاهلم ،وبــني ( )%69.63مــن جممــوع أوليــاء األمــور إىل أتثــر أطفــاهلم
ابلتلفايــون ،أن طبيعــة األثــر كانــت ابلــاه ســل مقابــل ( )%30.67أوضــحوا أن أتثــر أطفــاهلم ابلتلفايــون كــان ابلــاه إ ــايب ،ومــن
املالح أن االلاه السـل ألثـر التلفايـون علـ سـلوك األطفـال كـان ضـعف أثـره اإل ـايب ،وهـذا يعـود إىل منـط املشـاهدة الـ أعتـاد
عليها األطفال وعدم تدخل أولياء أمورهم وتوجيههم التوجي السليم(مندوب ،1983 ،ص ،)72ووكن أعتبار السلبية يف الـ"امج
التلفايونيـة عــن أشـغاهلا عــن النشــاطات االجتماعيـة املفيــدة وتكـريس روح االتكاليـة لــديهم وتقمصــهم شخصـيات عدوانيــة ومغــامرة،
فضالً عن أتثري التلفايون عل التذوق الفين لألطفال ،إذ أن الطفل عند بدءه صشاهدة التلفايون يشاهد برامج األطفال ال تتكون
غالبـاً مــن أفــالم الــدم والصــور املتحركــة وقصــص األطفــال وألشــيدهم وأغــانيهم واألفــالم عــن احليـوالت ،ولكــن ســرعان مــا يشــاهد
برامج الكبار يفضلها عل برامج الصغار مما عل الطفل يشاهد برامج الكبار خالل فرتة التحاق ابملدرسـة أكثـر ممـا يشـاهد بـرامج
الصغار(مندوب ،1983 ،ص ، )73ومـن سـلبيات التلفـاز اجلانبيـة علـ حيـاة الطفـل ،أتثـري التلفايـون علـ املدرسـة والقـراءة إذ إن
مشاهدة األطفال للتلفايون بشكل مستمر ومتاايد ل أتثريه السل عل ذكائهم واخنفا مستواهم الدراسـي ،فضـالً عـن أن معاـم
ال"امج التلفايونية تولد رغبـة وهلفـة غـري عاديـة للطفـل ولعلـ يسـتتيب هلـا ويتعـاطف معهـا ممـا لعـل الطفـل يعـيش حالـة مـن القلـث
الروحي واالضطراب النفسي إذا ن يكن الطفل مصناً من قبل أبوية وبيئت بقيم اثبتة ورصينة وكن مواجهة ما يكرس التلفايـون مـن
برامج غري صاحلة بقدر كبري ،إضافة إىل قيام التلفايون ابلقضاء عل الكثري من النشـاطات والفعاليـات أة أنـ يضـيع الوقـت الـذة
ابالمك ــان اس ــتخدام بش ــيء أكث ــر فعالي ــة كم ــا ون ــع األطف ــال م ــن القي ــام بنش ــاطات أكث ــر فائ ــدة(ألنرتن ــت يف 2015/11/22
 ،)Eve.mrkzy.com/education/child/view.8672..ويؤك ـ ــد ع ـ ــدد م ـ ــن علم ـ ــاء االجتم ـ ــاع واألنثربولوجي ـ ــا أن
مشاهدة التلفايون متنع األطفال من اللعب علمـاً أن اللعـب ضـرورة ملرحلـة الطفولـة ،ويعـد مـن أهـم وسـائل الطفـل يف تفهمـ للعـان
من حول وهو أحد الوسـائل املهمـة الـ يعـ" هبـا الطفـل عـن نفسـ ويعـده الـبعض مهنـة الطفـل ،فضـال عـن سـلبيات أُخـرى للتلفـاز
منها تقليص العالقة بني الطفل واألسرة إذ إن الطفل ياجة إىل التفاعل املباشر والبناء مع والدي وأخوان حىت يلعبون معاً و لسون
ويتحدثون بينهم  ،ولكن التلفايون ذب أنتباه اجلميع علي فبدالً من أن يناـر األطفـال بعضـهم لـبعض يناـرون إىل جهـاز التلفـاز
وينشـغلون فيـ  ،فضـالً عـن العنـف الـذة يولـده التلفــاز لألطفـال عنـد مشـاهدهتم إايه ،إذ بينـت دراسـات حديثـة أن األطفـال الــذين
يشــاهدون التلفايــون أكثــر مــن ســاعة يوميـاً يواجهــون حــاالت ومواقــف كتلفــة يف حيــاهتم كــالعنف يف املســتقبل(منــدوب،1983 ،
ص ، (74أما مسرح األطفال يستعمل وسيلة أيضاح سيوسيولوجية وسيكولوجية للكشف عن جوانب كتلفـة مـع عـر القصـص
التارخيية والسياحية من أجـل توسـيع وتعميـث أذهـان األطفـال وأفكـارهم ،ومـن أهـم املسـارح الـ قـدمت لألطفـال وأمتـع الـ"امج هـو
أفـالم الكــارتون يف الســينما والتلفايــون الـ تعـد مــن أشــهر الـ"امج يف البلــد والـ يتمتــع فيهــا الصــغار(الســيد ،1995 ،ص،)171
ويعد مسرح األطفال من أفضل الوسائل جلذب اهتمام الطفل ملختلف املواد الدراسية بوسيلة يتقبلها الطفل ببساطة ،و ب أعطاء
أمهية إلنتا األفالم السينمائية والتمثيليات واملؤلفات املوسيقية واألغاين واأللشيد والقصص اخلاصة ابألطفال ،فضالً عـن أنـ يعـد
مــن مبــادئ الرتفيـ والــرتويح لألطفــال وحيفــاهم علـ النشــاو واحلركــة ويعــر احلـوادث أمــامهم يف أماكنهــا وأشخاصــها ،إضــافة إىل
ديكورات واضاءت اخلاصة ال تتعاون مجيعاً عل نقل الطفل إىل العان الذة يسعده(السيد ،1995 ،ص .)173
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إن من أهم النتائج ال توصلت إليها الدراسة :
 -1تبني من خالل الدراسة أن القرن العشرين لل مايداً من االهتمام بشؤون الطفولة وأطلث عل ذلك القرن بـ((عصر الطفولة)).
 -2تبني من خالل البحث أن ثقافة األطفال جمتلف يف خصائصها وصفاهتا أبختالف البيئات داخل اجملتمع الواحد.
 -3إن لألسـرة دوراً فعـاالً يف نقـل ثقافـة األطفـال مـن خـالل عمليـة التنشـئة االجتماعيـة ،فضـالً عـن ذلـك تـؤدة العوائـل الـ متتـاز
صستوى علمي متقدم دور أساسي ابالهتمام بثقافة األطفال من خالل تطوير قابلياهتم الثقافية وتلقيـنهم اجلوانـب الفنيـة واألساسـية
للثقافة.
 -4أتضــح مــن خــالل الدراســة أن ثقافــة األطفــال تتــالف مــن مــورين أساس ـني مهــا أدب األطفــال املتمثــل بشــعر وقصــص وكتــب
وصحافة األطفال ،و فنون األطفال املتمثل صسرح وسينما ورسوم وأغاين وتلفايون األطفال.
 -5تعد ثقافة األطفال أحد الثقافات الفرعية املوجودة يف كل جمتمع وال ترتبط بثقافة اجملتمع الكبري أرتباطاً فعاالً ،وتعد جاءاً من
ثقافت الكلية ولكنها جمتلف عنها يف بعض السمات واملااهر وتشاركها يف نفس الوقت خبصائص كتلفة.
 -6تعد الطفولة مرحلة منو يتصف هبا األطفال خبصائص وممياات ثقافية وعادات وتقاليد تشربوها من جمـتمعهم ،فضـالً عـن أمنـاو
سلوكية كتلفة متياهم عن الكبار.
 -7متثـل ثقافــة األطفــال عنصـراً فعــاالً وأساسـياً ومهمـاً يف تكــوين شخصــية الطفــل ملــا هلــا مــن أثـراً فعــاالً يف منــو الشخصــية ابلشــكل
الذة يكمل احها وأتثريها املشهود يف اجملتمع.
 -8تقوم اللغة بدور حيوة يف نقل عناصر الثقافة من جيل إىل أخر وتتوسع ثقافة الطفل من خالل الوسط البيئي الذة يعيش في
وتعامل مع أصدقائ .
 -9تقوم املكتبة املدرسية شانب أساسي يف االعداد الثقايف للتالميذ إذ حتتل املكتبات بشكل عام واملكتبة املدرسية بشكل خاص
موقعاً متميااً واهتماماً يف دنيا املعرفة ،فضالً عن مشاركة املكتبة املدرسية يف تشكيل شخصية التلميذ الثقافية.
 -10أتخ ــذ ص ــحافة األطف ــال مكانته ــا يف تك ــوين شخص ــيات األطف ــال ،إذ تع ــد م ــن املك ــولت الثقافي ــة الرئيس ــة الشـ ـرتاكها يف
تــوجيههم وتعلــيمهم ،فض ـالً عــن ألــا تعــد مــن وســائل االتصــال ال ـ تتصــف بصــفات وممي ـاات متياهــا عــن كتلــف وســائل االتصــال
األُخرى.
 -11ي عد التلفايون وسيلة تعية بصرية ومن الوسائل احلديثـة ويسـتعمل كوسـيلة تربويـة ثقافيـة تعليميـة ،فضـال عـن مطـات خاصـة
للبث الرتبوة ويسم ابلتلفايون الرتبوة.
 -12يفضلون األطفال استخدام اللغة املبسطة يف ال"امج املخصصة هلم يف التلفايون.
 -13تعد أمتع ال"امج وأشهرها يف البلد املقدمة لألطفال (أفالم الكارتون).
 -14شهاز التلفاز عدداً من املساوئ لألطفال عند مشاهدهتم ألوقات طويلة منها أبعاد الطفـل عـن اللعـب وتقلـيص العالقـة بـني
الطفــل وأفـراد أسـرت  ،فضـالً عــن قضــاء التلفايــون علـ الكثــري مــن النشــاطات بســبب ضــياع أغلــب وقــت األطفــال الــذة أبمكــالم
استخدام يف جمال أخر.
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 -3التو يات:
إن من أهم التوصيات ال مت التوصل إليها هي كاآلن :
 -1نوصي اجلهات ذات العالقة أبنشاء مكتبة مدرسية يف مجيع املدارس تضم عدد من الكتب املشوقة واملسرحيات وتعد رافداً من
روافد ثقافة األطفال تنستم مع املرحلة العمرية لكل من مراحل الطفولة املختلفة.
 -2نوصي اجلهات املعنية االهتمام والرتكيا عل تدريس مادة احلاسوب يف املراحل الدراسية كافة بدءً من مرحلة الدراسة االبتدائية
وتــدريبهم عل ـ اســتخدام ه ـذا اجلهــاز وتــذليل الصــعوابت ال ـ تعرتضــهم أثنــاء اســتخدام ملــا هلــذا اجلهــاز مــن أمهيــة يف اطــالع
األطفال عل التطورات العلمية والثقافية ال تطرأ يف اجملاالت املختلفة من خالل وسائل االتصال احلديثة ((االنرتنت)).
 -3قيــام إدارات املــدارس بتناــيم زايرات ميدانيــة للمواقــع احلضــارية واألثريــة يف البلــد لغــر أطــالع التلميــذ عل ـ تلــك املعــان ال ـ
تشكل رمااً ثقافياً للبلد ومعرفة اترخي وتراث واجماده.
 -4نوصــي العوائــل صتابعــة أطفــاهلم يف أثنــاء مــدة مشــاهدهتم التلفايــون وتكــون مــدة املشــاهدة مــدودة وليس ـت ألوقــات مس ـتمرة
وطويلة ،حىت ال يؤثر ذلك عل إ از واجباهتم املدرسية.
 -5نوصـي العوائـل االهتمـام بثقافــة األطفـال وتـوعيتهم مـن خــالل عمليـة التنشـئة االجتماعيـة وتــوفري قـدر اإلمكـان الكتـب الســهلة
والقصص املفضلة لألطفال وال يستوعبوها وكل خالل مرحلة طفولت .
 -6نوصي إدارات املدارس أبتباع مفردات اللغة السهلة والواضحة للتالميذ يف أثناء تدريسهم املواد املختلفة واملنستمة مع مستوى
ذكائهم.
 -7توجي ـ العنايــة ابألطفــال أبلــم أمــل املســتقبل يف اجملتمــع والعمــل عل ـ تكــوين شخصــياهتم واكتماهلــا مــن خــالل تقــد النصــح
واألرشادات والتقو السليم هلم.
 -8نوصي اجلهات املعنية االهتمام بكتب األطفال وتكون تلـك الكتـب معـازة ابلرسـوم واأللـوان املمتعـة واملالئمـة لكـل مرحلـة مـن
مراحل الطفولة ،فضالً عن االهتمام صسرح وسينما األطفال.
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