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Abstract
The importance of child culture stems from its primary function of
transforming a newborn from a biological being into a social being.
However, since it is a social upbringing, culture occupies an
important place during the years of childhood and up to adulthood.
During these crucial years, the process of social belonging takes
place and self-identity is formed in which the social environment,
with its various stimuli and media, plays a decisive role. Culture is
not confined to the formation of identity, but goes beyond it to form
the personality in its entirety and to define behavior and its
orientations by directing the growth processes in its various
emotional, cognitive, social and behavioral dimensions. Thus, the
child's culture is not just a process of intellectual upgrading and
refinement of the senses, but rather a preparation for the future.
This is true of the issue of strengthening national identity and
making the future in an era of escalation of cultural interaction
(acculturation) and open borders. The impossibility of retrenchment
lies in the ability of childhood to cultural change, to be influenced
by new currents and to respond to them, leading to their adoption.
Childhood cannot remain in a vacuum, stumbling, or cultural
conflict, as this opens the way or avenues for spreading the
alternatives presented by the cultural invasion.
This research paper aims to adjust the conceptual framework for
the culture of the child and the challenges of the age, and put it on
the path of the scientific method to frame and present it to
students, researchers and specialists.
To address this topic, the researcher touched on the importance of
child culture, its orientations, general issues affecting the
orientation of child culture, scientific research and studies on child
culture, cultural upbringing, and finally the contradictions between
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ثقافة الطفل بني الواقع وحتدايت املستقبل
نصرية صبيات

3

نورة بن بوزيد

4

امللخص

هتدف هذه الورقة البحثية إىل ضبط اإلطار املفاهيمي و النظري لثقافة الطفل و حتدايت
املستقبل حيث تنبع أمهية املوضوع من وظيفته األساسية يف حتويل املولود اجلديد من كائن
بيولوجي إىل كائن اجتماعي .إال أن الثقافة مبا أهنا تنشئة إجتماعية حتتل مكانة هامة خالل
سنوات الطفولة وصوال إىل سن الرشد .وخالل هذه السنوات احلامسة تتم عملية االنتماء
االجتماعي وتتشكل اهلوية الذاتية اليت يلعب احمليط االجتماعي مبختلف مثرياته ووسائطه الدور
احلاسم فيها .وال تقتصر الثقافة على تكوين اهلوية بل تتعداه إىل تكوين الشخصية مبجملها
وحتديد السلوك وتوجهاته من خالل توجيه عمليات النمو يف خمتلف أبعادها العاطفية واملعرفية
جمرد عملية إرتقاء فكري وهتذيب للحواس
واالجتماعية والسلوكية .وهكذا فثقافة الطفل ليست ّ
بل هي إعداد للمستقبل .ويصدق ذلك على مسألة تعزيز اهلوية الوطنية وصناعة املستقبل يف
عصر تصعيد حدة التفاعل الثقايف (التثاقف) وانفتاح احلدود .واستحالة التقوقع يكمن يف قابلية
الطفولة للتغيري الثقايف والتأثر ابلتيارات اجلديدة والتجاوب معها وصوال إىل تبنيها  .فالطفولة ال
ميكن أن تبقى يف فراغ أو تعثر أو تضارب ثقايف إذ أن ذلك يفتح اجملال أو السبل أمام نشر
البدائل اليت يقدمها الغزو الثقايف .وملعاجلة هذا املوضوع ،تطرقت الباحثة إىل احلديث عن أمهية
ثقافة الطفل ،توجهاهتا ،قضااي عامة مؤثرة على توجهات ثقافة الطفل ،األحباث والدراسات
العلمية حول ثقافة الطفل ،وأخريا التناقضات بني التنشئة الثقافية التقليدية والتنشئة عرب تقنيات
التواصل.

الكلمات املفتاحية :ثقافة الطفل ،حتدايت املستقبل ،األبعاد السلوكية.
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المقدمة
التزويد ابملعارف ،بل يتسع ليشمل
لن ينحصر إطار البحث هذا يف عملية التثقيف ابملعىن الفكري الضيق أي ترقية الفكر من خالل ّ
عملية التنشئة االجتماعية من خالل مفهوم الثقافة ابملعىن الواسع.
وتوجهاترره مررن خررالل توجيرره عمليررات
وال تقتصررر الثقافررة علررى تكرروين اهلويررة بررل تتعررداه إىل تكرروين الشخصررية مبجملهررا وحتديررد السررلوك ّ
النمررو يف خمتلررف أبعادهررا العاطفيررة واملعرفيررة واالجتماعيررة والسررلوكية  .وهكررذا فثقافررة الطفررل ليسررت جمر ّررد عمليررة ارتقرراء فكررري وهتررذيب
للحواس بل هي إعداد للمستقبل .ولذلك فال مبالغة يف القول أبن مدى تقدم اجملتمع يرتبط مبدى أمهية النظرّرة إىل الطفولرة والتعامرل
معهررا وإعرردادها  .ويصرردق ذلررك علررى مسررألة تعزيررز اهلويررة الوطنيررة وصررناعة املسررتقبل يف عصررر تصررعيد حرردة التفاعررل الثقررايف (التثرراقف)
وانفتاح احلدود واستحالة التّقوقع  .يكمن هذا اإلحلاح يف قابلية الطفولة للتغيري الثقايف والتأثر ابلتيارات اجلديدة والتّجاوب معها وصوال
إىل تبنيها .
فالطفولررة ال ميكررن أن تبقررى يف فرراغ أو تعثّرر أو تضررارب ثقررايف إذ أن ذلررك يفررتح اجملررال أو السرربل أمررام نشررر البرردائل الرريت يقر ّدمها الغررزو
الثقايف .يطرح هرذا املوضروع الكثرري مرن التسرااالت را جيعلره إشركالية يف حرد ذاتره تسرتدعي الفحرت و التمحريت  ،ولكرن ر رم ذلرك
ميكننررا ان نستشررف بعررا األفكررار مررن خررالل طرررح التسرراال الترران  :مررا هررو واقررع التنشررئة الثقافيررة للطفررل بررني التقليديررة و عرررب تقنيررات
التواصل احلديثة ؟

قضااي عامة مؤثرة على توجهات ثقافة الطفل :
حييا األطفال ا لعرب يف جو ثقايف فيه كثري من التعقيد حيث تتصارع القوى وتتنافس املصرا ويتلقرى الطفرل الثقافرة يف عمليرة االتصرال
اليت تتخطى احلدود وتتجاوز املسافات إىل أن تصل إىل كل املساحات يف العامل.
وكرران امارشررال ماكلوهررانا قررد كرررر القررول أن العررامل أصرربح قريررة صررغرية بفضررل االتصررال  .لكررن ماكلوهرران مل ينتبرره إىل أوالئررك الررذين
سرريحكمون تلررك القريررة ويتسررلطون عليهررا .ويتضررح اليرروم أن القرروة تفرررا إرادهتررا علررى حركررة االتصررال يف العررامل األمررر الررذي يقررود إىل
مشكالت ثقافية يف كثري من البلدان والسيما منها ثقافة األطفال ،حيث أن عناصر جديدة قد اقتحمت جو ثقافة الطفرل العررب بعرد
أن كان هذا اجلو مقتصرا على االتصال املواجهي من خالل التشكيالت االجتماعية .وقد آل ذلك إىل ظهور مصادر لالتصال وتبلور
تيارات يف عمليات ثقافة األطفال .ومن هنا فإن االتصال الثقايف يشكل حركة تنفرد بعدة ظواهر منها)5( :
 - 1ضآلة اإلنتاج الثقايف ا لعرب :يتدفق االتصال يف حركة املعلومات من الدول املتقدمة إىل الدول النامية مبا فيها أقطار الوطن العرب
وإذا كان هناك ضآلة يف اإلنتاج وضعف يف مستواه يشكل ظاهرة يف حركة االتصال الثقايف ابألطفال ،إال أنره ال يقلرل مرن شرأن كثرري
من األعمال العربية املقدمة للطفل.
 - 2املسايرة دون املغايرة :إحتضن تراثنا القومي دعوة تقول :اال تعلموا أبنائكم على عاداتكم فإهنم خملوقون لزمان رري زمرانكما .إن
هذه املقولة حتمل دعوة إىل االتجديدا ري أن حركة االتصال الثقايف ابألطفال تنشغل مبا هو تقليدي أكثر ا هو حتديثي .لذا يالحظ
أن كثري من الرسائل االتصالية العربية هي مسايرة وليست مغايرة لثقافة اجملتمع ،مع أن الثقافة العربية ظلت تعرا مرن رواسرب املاضري
وحباجة إىل إمدادها بعوامل اجلدة.
 -3التسلطية  :يوجد يف ثقافتنا العربية بعا مظاهر النزعرة التسرلطية الريت تتمثرل يف كيرد السريطرة والقروة وا ضروع ملرا هرو سرائد مرن
أفكررار ومفرراهيم وأعرراف (6).يعرره هررذا شرريوع أتررا التفكررري التسررلطي يف الثقافررة ،إضررافة إىل أن مؤسسررات اجملتمررع ووكرراالت التنشررئة
( -)5هادي نعمان اهلييت ،اإلعالم والطفل  ،1دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان  ،2008ص ،56ص .56

) (6

Patricia M. grifiled, l’enfant et les média, édition universitaire, fribourg, paris 1998, p 35
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فيهررا كثرريا مررا يرردفع إىل التسررلطية .وال تنجررو وسررائل االتصررال الثقررايف مررن النزعررة األبويررة بقرردر أو خررر يف وقررت يقتضرري فيرره أن تكررون
عمليات االتصال الثقايف ابألطفال قائمة على الدميقراطية واحرتام الغري و ريها.
 - 4مسألة إتاء التفكري :عند احلديث عن أفكار األطفال يقال أنه يراد هلم أن يفكروا تفكريا سليما .وهذا يقود إىل التنويه أبن هناك
أسرراليب يف التفكررري تفتقررر إىل السررالمة ابعتبررار أن التفكررري نشررا ذهرره يصرراحب عمليررات االتصررال الثقررايف عررادة .وملررا كانررت هررذه
األخرية مثريات أساسية لتفكري األطفال تفك ريا دقيقا وهادفا وواقعيرا بعيردا عرن اجلمرود ،إال أهنرا ال تقرود إىل حتقيرق هرذه الوظيفرة .كمرا
أن من املعلومات ما ليس له عالقة حبياة األطفال ومستوايت تفكريهم.
 - 5النزعة اللفظية :يف الثقافرة العربيرة قردر كراف مرن تسرلط الكلمرات علرى التفكرري يوازيره خلرو اللغرة مرن األفكرار يف بعرا جمراالت
التعبري ا يعه وجود النزعرة اللفظيرة  –VERBALISME-هنراك الكثرري رن يرورددون ألفراة ررنرة جمررد ترديرد ،أو جيردون يف
اإلجرراابت اجلرراهزة ردودا شررافية عررن الكثررري مررن املواقررف واملشرركالت .واللفظررة داء فكررري يتمثررل يف أسررلوب لغرروي ميكررن أن ينتقررل إىل
األطفال فريددون مجال وتعابري دون أن تتحول إىل أفعال سلوكية .وترجع النزعة اللفظية عند األطفال إىل عدة أسباب أمههرا ( )7جلروء
وسائل االتصال الثقايف كالتلفزيون إىل أساليب التحفيظ واستخدام األساليب التقريرية بردال مرن األسراليب الفنيرة يف االتصرال .كمرا أن
بعا األطفال مييلون إىل ت قليد الكبار تقليدا أعمى .ومن أخطار هذه الظاهرة أن األفكار اليت يرددها األطفال ال يتهيأ هلا أن تؤدي
دورها يف تكوين شخصيتهم وحتديد سلوكهم وقيادهتم إىل التفكري الواعي.
 - 6مش رركالت تتعل ررق ابلتجس رريد الف رره للمض ررمون الثق ررايف :يتطل ررب االتص ررال الثق ررايف تع ررامال م ررع املعلوم ررات واألفك ررار مب ررا ي ررؤول إىل
تكوينات وأبنية لغوية (وسائل االتصال) تتميز ابجلمال والقوة والوضوح ألن األطفال يسرتقبلون الرسرائل االتصرالية وهرم يعرفرون أهنرم ال
يواجهون احلياة بنفسها ،بل يواجهون ما ميثلها يف قوالب فنية .ولرو كانرت هرذه الرسرائل تنقرل وقرائع وحراالت برنفس مواصرفاهتا لكران
األطفال أكثر إحساسا ابمللل من رريهم وأكثرر نفرورا منهرا ذلرك أن حرواس األطفرال شرديدة االسرتجابة لعناصرر التجسريد الفره .وهلرذا
فإن االتصال الثقايف ابألطفال يعمد إىل االستعانة ابللغة اللفظية و اللغة رري اللفظيرة ليشركل للمعرىن أبعرادا يف عمليرة التجسريد الفره
وعليه فإن هذا األخري هو حتويل املعا واحلاالت إىل صور تبدو مجيلة مثرية وواضحة بشر أن تساندها األصوات واأللوان واحلركات
اليت تعترب هي األخرى لغة أكثر ليونة من اللغة اللفظية وهبذا تتيح جماال واسعا للتفكري.
إن التعاون بني الدول العربية لتنمية ثقافة الطفل ي تطلب ابلدرجة األوىل االتفاق حول ما جيب تنميتره يف فكرر ووجردان الطفرل وابلتران
يتطلب االتفاق بني الكبار وحسم اجلدل القائم حول بعا التسااالت املطروحة  :ثقافة عربية أم إسالمية ؟ ،ثقافرة واحردة أم ثقافرات
متعددة ؟ التمسك ابلذاتية الثقافية األم االنفتاح على الثقافات األخرى ؟ ميكن عرا بعا اآلراء حول هذه املوضوعات 8(.ا
 ثقافة عربية أم إسالمية ؟  :هنراك خرالف فكرري ،األول يسرتغرق يف املاضري فكرراي ووجردانيا واآلخرر يردعو إىل االسرتجابة ملتطلبراتالتمسك بررأي وعردم اسرتيعاب الررأي اآلخرر أو االلتقراء معره ابحلروار واإلقنراع.
الواقع اجلديد  .وينعكس هذا على األطفال ليشبوا على ّ
إن الثقافة العربية املعاصرة تقوم على ما جيمع شعوهبا من دين ولغة ورموز ومعايري وترراث ،وهري يف حاجرة إىل أن تتوجره إىل احلاضرر
ومشكالته وإىل املستقبل وحت ّدايته .وابلتان فإن هذا يتطلب التالقي بني االجتاه التّحديثي واالجتاه الرديه و برني الفكرر القرومي والفكرر
اإلسالمي وكالمها يف وجدان األمة.

( -)7نفس املرجع السابق ،ص .64
( -)8أمينة محزة اجلندي ،ثقافة الطفل يف الوطن العرب ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،تونس ،1992 ،ص .294
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ب – ثقافة واحدة أم ثقافات متعددة :هل ميكن اعتبار الثقافة العربية ثقافة واحدة تدة عرب العصور؟ أم أهنا ثقافات متعددة من قطر
إىل آخررر ؟ ومررا الررذي مييّرز بينهررا ؟  .إن عناصررر الوحرردة والثبررات يف ال ثقافررة العربيررة حقيقررة مسررتمدة مررن الرردين واللغررة والقرريم وال ررتاث
ردعمها حقيقررة أساسررية فرضررتها املتغ رريات العامليررة مسررتمدة مررن وحرردة املصررا  .ويف نفررس الوقررت فررإن عناص ررر التعرردد واقررع ال ميكررن
تر ّ
إنكاره .فلكل قطر عرب تراث وحضارة .كما أن كل قطر عرب ثرت ثقافته يف بعرا مراحلره التارخييرة ابلثقافرات األخررى .ومرن جهرة
أخرى فإن الثقافات تتعدد بتعدد الفئات والطبقات داخل اجملتمع الواحد.
ج – التمسك ابلذاتية الثقافية أو االنفتاح على الثقافات األخرى؟ هي قضية تتعلرق ب ر ا األر ا وا األر اآلخررا يف العرامل العررب ،أي
هل نتجه حنو االنغالق الفكري ونتمسك ابلذاتية وا صوصية الثقافية ؟ أم نضع يف اعتبارر أننا جزء من إطار النظام العاملي والتغريات
اليت حتتاجه ؟ .
إن الثقافة العربية اإلسالمية قامت علرى تراثهرا القرومي وانفتاحهرا علرى الثقافرات األخررى و ثرر رصريدها ابسرتيعاب خمتلرف احلضرارات
والثقافات واالستن اد إىل الوعي الصحيح والعقالنية يهيئ اجملال لتعميق فهم الذات ،مث القدرة على التعامل مع الثقافات األخرى مبنطق
بعيد عن الرفا واالنبهار.
األحباث و الدراسات العلمية حول ثقافة الطفل :
من املفيد احلديث عن األحباث والدراسات العلميرة حرول ثقافرة الطفرل العررب حيرث عاجلرت هرذه الدراسرات الوسرائط املسرموعة املرئيرة
إضافة إىل قصت األطفال وتوصلت إىل جمموعة من النتائج )9( :
 تعترب الدراسات عن أدب األطفال ردرة جدا ابلعربية كما أن ما يتوفّر منها يفتقر إىل الثقة واملنهجية يف عالج املوضوع. امليدان خاليا من حبث يهتم بوضع معايري تصلح للحكم على خمتلف األعمال األدبية املوجهة لألطفال بشكل عام. اختالف الراية بني الكبري والصغري أدى إىل إخفاق كثري من الكتاب يف الوصول إىل قلب الطفل  .فبعا املؤلفني يكتبون لألطفالاصة.
وتصوراهتم ا ّ
بعقلياهتم ومفاهيمهم ّ
 هناك جهال كامال خبصائت الطفل واحتياجاته. ياب دراسات متكاملة مبنية على أسس علمية عن الطفل العرب. اجملال الثقايف مبعثر ،تغيب عنه املعايري والرقابة والتوجيه. إ فال املناخ العرب اإلسالمي يف الكتب. اال رتاب الثقايف من خالل نقل املناخ االجتماعي واحليايت األورب. نسرربة الكتررب الرريت تصررلح لألطفررال يف سررن  12 – 6سررنة تررتاوح بررني  % 5و% 32وهرري نسرربة ضررئيلة وتتميررز اجملررالت ابرتفرراعمستوايهتا الفنية واألدبية والطباعة املتقنة .لكن العدد ابلغ الضآلة كما أهنا جمالت خاصة ابلذكور وأخرى ابإلرث (. )10
 ويف جمال اإلذاعة والتلفزيون ،على الر م من أهنما أدااتن متميزاتن من أدوات الثقافة ألن اإلذاعرة ألرل نطراق والتلفزيرون أعمرق أثررايف بناء شخصية الطفل إالّ أن هناك قلة عردد الرربامج املوجهرة لألطفرال وقلرة الوقرت املخصرت هلرؤالء الصرغار وتعتمرد أهرم الوسرائل يف
تقييم برامج األطفال على االجتهاد الشخصي إضافة إىل ياب التخطيط للربامج وضعف امليزانية املخصصة هلا.

( -)9مصطفى حجازي ،وآخرون ،ثقافة الطفل العرب بني التغريب واألصالة ،1 ،منشورات اجمللس القومي للثقافة العربية ،الراب ،1990 ،ص .67
( -)10أمحد جنيب ،ثقافة الطفل العرب ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،تونس  ،1992ص .44
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جمرد دعاية لنظامها ا اص و تغزوها قيم البؤس ،ا طيئرة ،احلررام والطغيران ...
 الكثري من الربامج يف أكثر الدول العربية تتحول إىل ّإخل .كما تفتقر إىل التقنية واجلاذبية والتشويق .و تكرير املوقف التعليمي التقليدي مبا فيه من وعظ وتلقني.
 استرياد الربامج اجلاهزة بدون وعي أو دراية ابملفهوم القائم ورائها واألهداف احملركة هلا يف جمتمعاهتا األصلية (. )11و يف جمال السينما ،قلة رأس املال الالزم إلنتاج األفالم مع ندرة املؤلفني واملخرجني لألطفال  .إضافة إىل سوق توزيرع دردود وقلرة دور
العرا .يف حني جند أن أمهية التنشئة الثقافة تكمن يف مجلة من النقا أمهها )12(.
 نقل ثقافرة اجملتمرع وتراثره مبرا يف ذلرك قريم ومفراهيم وأترا سرلوك اجيابيرة لألطفرال مرن أجرل تشركيل هرويتهم الثقافيرة و تنميرة قردراتوطاقاهتم من أجل إعدادهم ك صناع املستقبل وكذلك تنمية املهارات احلياتية حبيث ميكنهم إحداث التغيري والتقدم عن طريرق اسرتخدام
وسائل التكنولوجيا احلديثة .إن القراءة استجابة لر بة الطفل يف أن يكتشرف املعرفرة بنفسره إذ أهنرا ّبوابتره الشخصرية إىل املعرفرة ليتفاعرل
معهررا  .فررإذا حترردثنا عررن الق رراءة تررنعكس هررذه األخرررية عليرره مررن خررالل رحيتررني  :الناحيررة املعرفيررة كنمررو املعرفررة وإدراكهررا وفهمهررا  ،و
الناحية السلوكية كدقة املالحظة ،التوثيق والنقد.
الرتدي و ا ساهم يف هذه الوضعية يراب
و يعترب كتاب الطفل من أهم الوسائط الثقافية ،ومع ذلك جنده من أكثرها عرضة لإلمهال و ّ
الرايررة الرتبويررة إذ هررو ال خيضررع إىل تقيرريم حقيقرري مررن قبررل األسرررة وال مررن قبررل املؤسسررات الرتبويررة األخرررى  .بررل مررا يرزال مسررتبعدا عررن
ّ
قائمة أصناف اإلبداع .وفيما يتعلق أبدب األطفال ،ما زال الطفل أسري عقول الكبار ،خيضع ملقاييسهم دون أي اعتبرار لتذوقره سرواء
أكانت وجهة أسلوبية أو فكرية يتصف بغياب املقاييس النقدية العلمية.
ويف شأن التلفزيون ،إن من أكثر جوانبه خطورة ثريه وحتكمه خبصوصيات اجملتمعات من خالل لعبة لونية وصوتية تقتحم كل خليّة فيه
جوا من اإلاثرة وتوجيهه ألذواق أفراد اجملتمع مبا يفرضهم عليهم ويفرتضهم فيهم(13).
صانعة ّ
جمرد متلقي سليب وإتا يتفاعل مع
لعل هذا األمر ينبه إىل ضرورة التحكم بطبيعة عالقة الطفل ابلتلفزة بشكل أساسي حبيث ال يكون ّ
و ّ
املادة املعروضة إبجيابية .و ال أيخذ منها إال ما يكون منسجما مع احلقائق اليت يعرفها .وال يتم هذا إال إباتحة الفرص له ليسأل ما يريد
دون أن يوسرربب لرره حرجررا أو خوفررا أو خجررال ،ألن ثررري التلفزيررون علررى الطفررل ثررري شررامل ملختلررف جوانررب املعرفررة والسررلوك والتنشررئة

(14).
أما الطفل واأللعاب فإن معظم ما يستقيه الطفل من معارف أييت عرب مفهوم اللعب إذ أنه ميتعه ووميثل جتاربه األوىل يف احلياة .فيكسب
مرن خررالل اللّعبررة أساسريات سررلوكيه وتفكررريه ،ألن اللعرب يترريح لتصر ّروراته أن اتررب علررى أرا الواقررع وألن األلعراب ضرررورة ميليهررا واقررع
يردها
السن يف بعا اجملتمعات ّ
الطفولة وطبيعتها ،ال ينبغي حرمانه منها بسبب أن معظم أمراا ا التّصابا الذي يصيب بعا كبار ّ
علماء النفس إىل حرما ن هؤالء األفراد أثناء طفولتهم من ارسة اللعب .ولذلك فإن املرحلة احملرومرة تعرود إىل الظهرور بسربب نقرت يف
جمرد أدوات إلهلاء األطفال وإسكاهتم .
كامل التجربة احلياتية .فاأللعاب هي وسائط تربوية ثقافية وليست ّ
وأما الطفل واملهارات ،تتعلق جبوانب النمو احلركية والعقل ية له وهي رافد هام من روافد ثقافته ذلك أنه يف اهتمامه مبهارة ما (خاصة إذا
لقي اهتمامه هذا عناية من قبل مربيه) فإنه يندفع حنو املعارف اليت تعينه على اإلبداع.
( -)11مصطفى حجازي ،مرجع سبق ذكره ،ص 68
( -)12أمحد عبد هللا العلي – الطفل والرتبية الثقافية ،دار الكتاب احلديث ،القاهرة ،2009 ،ص .203

) (13

Louis porcher, l’école parallele, collection larouce, paris 1973, p7.

) (14

Erva judith van, télévision and social children, canada 1990, p14.
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و كلما تت مهارات الطفل اكتسب املزيد من ا ربة اليت جتعله فردا اجيابيا متفاعال له حضوره ومكانته وهرذا مرا جيعلره يتصرف ابالترزان
وخيلق يف نفسه نوعا من الثقة بطاقاته ويفتح له اجملال لتحقيق احلد األقصى من طموحاته وأحالمه.

التناقضات بني التنشئة التقليدية و التنشئة عرب تقنيات التواصل:
إن التنشئة االجتماعيرة سرريورة يشركل التفاعرل أحرد مواقعهرا الرئيسرية لعالقتره احملوريرة ابلتبليرغ االجتمراعي ،وابلتران بترأثريه املباشرر و رري
املباشررر يف بنرراء شخصررية الطفررل  .و إن مررا ط ررأ مررن حتررول علررى مفهرروم التنشررئة االجتماعيررة ميثررل بعرردا ذا أمهيررة يف تنررامي الرروعي برردور
فض ر رراءات ومص ر ررادر املعرف ر ررة والتثقي ر ررف والرتفي ر رره .يتجل ر ررى التن ر رراقا األول يف أن التنش ر ررئة ع ر رررب تقني ر ررات التواص ر ررل قائم ر ررة عل ر ررى املثاقف ر ررة

( ) ACCULTURATIONأي احتك رراك ب ررني ثق ررافتني ررري متع ررادلتني يف الغال ررب ،ينته رري األم ررر أوال إىل إنس ررالخ ثق ررايف

( )TRANSCULTURATIONلصا الثقافة األكثرر نضرارة ) 15(.هرذا التنراقا ال هنايرة لره لسربب بسريط يعرود إىل
أنه مهما بلغت درجة تقمت ثقافة جديدة ،فإن الثقافة األصلية متكث يف عمق صاحبها ،إالّ إذا قطع هذا األخري العالقة مع ماضيه
بنفرري اختيرراري إىل وسررط مغرراير ،أمررا التنرراقا الثررا فهررو قررائم بررني طبيعررة التنشررئة التقليديررة وطبيعررة التنشررئة بواسررطة تقنيررات التواصررل.
تتأسس األوىل على مبدأ الدمج الكا مل للفرد يف النمط اجلمعي تزاول الثانية هتكا حادا يرؤدي إن حالرة إتسراح عقليرة وعاطفيرة
فبينما ّ
تررزداد خطررورة يف حالررة التعنيررف الثقررايف لصررا الساسررة  .أمررا التنرراقت الثالررث إذا كانررت التنشررئة التقليديررة تعر ّرزز شرريوع أسررطورية يبيررة
وقوة املال...إهنا أسطورية قامعرة
تتحكم يف مصري األفراد ،فإن التنشئة عرب تقنيات التواصل تؤدي إىل أسطورية احلظ الذي مينحه العلم ّ
تزكيهررا حصررت اإلشررهار وسررباق ا يررول وخمتلررف أنرواع الرهرران  ...إخل وأمررا التنرراقا الرابررع ففرري التنشررئة التقليديررة حيتررل املاضرري منزلررة
التقديس واإلجالل ألنه اإلرث الروحي الذي تتناقله األجيرال يف حرني أن تقنيرات التواصرل جتعرل الفررد ينظرر إىل املاضري علرى أنره إرث
يشل الفرد ومينعه من أن يقروم مببرادرات حتسرن وضرعه ومثرال ذلرك علرى حر ّدة التنراقا الصرورة الريت للعائلرة يف الكثرري مرن املسلسرالت
واألفالم  :إهنا خلية ال تقع من ورائها وال أثر هلا بل هي مكان اإللتقاء وليست رداي للتواصل والتآزر.
رتم بلغ ررة قوميررة س ررليمة أو هلج ررة دليررة تف رري أب رراا التواص ررل
يف الوقررت ال ررذي كان ررت تنشررئة الطف ررل واملراه ررق و ارسررتهما واتص رراالهتما ت ر ّ
والتعبري ،جند أن معظم االنتاجات يف تقنيات التواصل احلديثة بلغات متعددة.
إن اللس رران يص رربح هجين ررا ب رردوره ررا يع رررا الف رررد إىل أن رروع ا ل ررط ال ررذهه ذات الت ررأثريات الس ررلبية عل ررى ال ررذكاء واحلساس ررية يف بع ررا
احلاالت .فكيف يتفاعل النشء مع خمتلف فضاءات التنشئة االجتماعية وهي متباينة الراى واملمارسات ثقافيا وتربواي .وألن املضامني
مكورت السياق االجتماعي احمليط ابلفرد والذي يسري أو يعوق صدور ضروب مرن
الفكرية واملعلوماتية والرتفيهية وألمهيتها تعترب أحد ّ
السلوك بشكل جيعله مقبوال اجتماعيا أو ري مقبول.

( -)15صا البكاري ،أتا تنشئة الطفل اجتماعيا ،الدار العربية للكتاب ،تونس  ،1984ص 125
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اخلامتة :
إن الطفل ليس معزوال عرن مرؤثرات البيئرة يترأثر هبرا وينفعرل مرن خالهلرا يرتعلم ويردرك ويتخيرل ويفكرر ،ولرذلك شخصرية الطفرل سرتنطبع
بشخصية البيئة الثقافية اليت يعيش فيها .وإذا كران األمرر كرذلك رمبرا كران مرن الضرروري معاينتهرا ألن هرذا األخرري هري املردخل احلقيقري
مشوه لتغلغل ثقافة الغرب يف كبري من أوجهها االجتماعية والثقافية والفنية و ريها.
ملعرفة الواقع الراهن لثقافة الطفل .إهنا نتاج ّ
رب يف أسراس بنراء ثقافرة الطفرل املسرتقبلية وهرذه النظررة تصرب أسراس بنراء وسرائط ثقافرة الطفررل يف
إنره ينبغري أن تقردم نظررة لوليرة تص ّ
ثريها وفاعليتها .وال بد من خطة شاملة حتدد األهداف وتوضح السياسات وحتردد اإلجرراءات .مرن هنرا تطررح احلاجرة إىل مركرز عررب
لثقافة الطفل يقوم بوظائف التوثيق والتن سيق والدراسات واالستشارات يوثق للتجارب واملعطيات العاملية والعربية ا جيعله مرجعا جييب
علررى احتياجررات الباحررث واملنررتج واملؤل ررف ..ويع ررزز اجلهررود املتبادلررة ويرردعّم احملرراوالت الرائ رردة ابإلضررافة إىل تشررخيت الواقررع وحتدي ررد
احتياجاته وكيفية تلبيتها من خالل الدراسات القبلية.
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