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يف التثقيف واإلرشاد
بالرغــم مــن التطــور املذهــل يف وســائل االتصــال والتقنيــات التــي
دخلــت عليهــا يف الســنوات األخيــرة ،اســتمر صــدور املجــات
الورقيــة أســوة بالكِ تــاب ،فيمــا تراجــع دور الصحيفــة الورقيــة.
تنشــر املجلــة مواضيــع ومعاجلــات ال يرتبــط تأثيرهــا بفوائــد آنيــة
فقــط ،وإمنــا ميتــد إلــى زمــن أطــول وأبعــد ،ألن املواضيــع تتضمــن
قــراءات وحتليــات نظريــة بتطبيقاتهــا العمليــة ،وتتضمــن أيضــاً
خبــرات ال ُكتــاب وتفاعالتهــم احلياتيــة واملهنيــة .أمــا معاجلــات
الكِ تــاب إذا كان بحثيــاً هــي أعمــق وأطــول ،يف حــن إذا تضمــن
اإلصــدار الورقــي روايــة أو نصوص ـاً أدبيــة مفتوحــة ،فــإن القــراءة
تتطلــب وقتـاً وتركيــزاً؛ لــذا مــازال الكتــاب الورقــي واملجلــة الورقيــة
قادريــن علــى العيــش واالســتمرار يف ظــل التطــور الســريع واملبهــر
لوســائل االتصــال؛ بينمــا حافظــت الصحــف الورقيــة اليوميــة
علــى نســبة مــن القــراء كبــار الســن ،وخســرت يف املقابــل القســم
األكبــر مــن القطاعــات الشــبابية التــي اســتقطبها ســحر «العالــم
الرقمــي» مبــا فيــه مــن مغريــات وتنــوع؛ فالشــباب يبحــث عــن أخبــار
فوريــة تســتجيب للســرعة التــي تناســب الشــخصية الشــبابية التــي
تســابق الزمــن يف احلصــول علــى كل شــيء جديــد ،وبالتالــي فــإن
األخبــار الســريعة والقصيــرة املكثفــة يتــم احلصــول عليهــا دون
عنــاء مــن وســائل االتصــال احلديثــة وليــس مــن الصحيفــة التــي
يحــاول القائمــون عليهــا مــ ّد عمرهــا مــن خــال موقــع الكترونــي
ـواز ومســاند للورقيــة .اكتشــفنا يف « منــارات أســرية» بخبرتنــا،
مـ ٍ
ومــن خــال تعاملنــا اليومــي مــع النــاس ،أن املجلــة الورقيــة
مازالــت مطلوبــة ومفضلــة ،ولهــا جمهورهــا ،وخصوص ـاً إذا كانــت
متخصصــة وتختــار مواضيعهــا بعنايــة فائقــة ،اعتمــاداً علــى معرفــة
مبــا يفيــد الفئــات التــي تهتــم بهــا وتخاطبهــا .إن مــا يكتــب عــن
التربيــة واألســرة يف وســائل االتصــال احلديثــة كثيــر ومتشــعب،

بعضــة موثــوق ،وبعضــه اآلخــر يفتقــر إلــى العلميــة واملنهجيــة
واملهنيــة بشــكل عــام ؛ ألن مجــاالت النشــر مفتوحــة يف فضــاء
يســتحيل ضبطــه أو التحكــم فيــه ،بيــد أن مــن يقــرأ املجلــة الورقيــة
املتخصصــة يتأكــد :أوالً أنهــا صــادرة عــن مؤسســة عريقــة  ،ولهــا
هيئــة حتريــر معتمــدة .ثانيــاً أن ال ُكتــاب والكاتبــات فيهــا هــم /
وهــن مــن املتخصصــن واملتخصصــات الذيــن يجمعــون بــن النظــري
والعملــي .ثالثـاً تصبــح املجلــة مرجعـاً حاضــراً يف املكتبــة الشــخصية
أو املؤسســاتية يســهل الرجــوع إليــه وقــت احلاجــة .وبنــا ًء علــى مــا
ســبق ،فــإن العناويــن التــي نختارهــا يف كل عــدد جديــد ،ال تأتــي
هكــذا ،وإمنــا ضمــن رؤيــة ومنهجيــة ،وتســتند إلــى إدراك للحاجــة
املجتمعيــة ملــا ننشــر ونعمــم .يف هــذا العــدد خصصنــا معظــم
املقــاالت واملعاجلــات للحديــث عــن العنــف الــذي بــات الظاهــرة
األخطــر يف املجتمــع بأوجهــه املتعــددة ،كالعنــف اجلســدي والنفســي
واالجتماعــي والثقــايف والتعليمــي اإلكراهــي التلقينــي «البنكــي»،
وكذلــك العنــف علــى منصــات التواصــل االجتماعــي الــذي يســتهدف
الفــرد واملجتمــع ،ال ســيما األطفــال والشــباب ،إذا لــم يتــم ترســيخ
ثقافــة أســرية حــول كيفيــة التعامــل داخــل األســرة مــع هــذه الثــورة
التكنولوجيــة التــي ال حــدود لهــا ،وكيــف ميكــن أن نظــل داخــل
العصــر نســتفيد مــن كل جديــد وســريع فيــه دون أن نتحــول إلــى
أســرى تكنولوجيــا مســلوبي اإلرادة نتلقــى بشــكل ســلبي .ســيجد
املتخصــص واملتخصصــة ،والشــاب والشــابة ،واألب واألم علــى وجــه
العمــوم ،معلومــات تســلط الضـ ْوء تشــخيصاً وحتليـ ً
ا وتوجيهـاً علــى
ظاهــرة العنــف ،عــن طريــق تناولهــا وعرضهــا بأســاليب علميــة ،مــع
مراعــاة التبســيط واملســتويات الثقافيــة للمتابعــن واملتابعــات ،مبــا
بقــدم فائــدة تربويــة وإرشــادية ألبنــاء شــعبنا ،بهــدف اإلســهام يف
احلــد مــن هــذه الظاهــرة اخلطــرة.
مجلة اجتماعية تربوية
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خواطر يف الطفولة
د .إلهام ناصر  -تربوية وباحثة يف الطفولة  -واشنطن

عندمــا قــام الباحــث والعالــم النفســي بانــدورا بتجربتــه الشــهيرة
التــي شــارك فيهــا أطفــال ،بضــرب دميــة كبيــرة يف غرفــة املختبــر،
وعندمــا خــرج مــن الغرفــه قــام معظــم األطفــال املشــاركني يف
البحــث بتقليــده وراحــوا يضربــون الدميــة مــن غيــر ســبب واضــح.
أهميــة الدراســة تكمــن يف دور البيئــة يف حيــاة الطفــل وخصوص ـ ًا
األشــخاص الذيــن يلعبــون دور القــدوة يف حياتــه ويف الســنوات
األولــى مــن العمــر.
رمبــا يعتقــد القــارئ أنــه مــن الطبيعــي أن تكــون هنــاك تصرفــات
عنيفــه لــدى األطفــال يف فلســطني بســبب الوضــع السياســي
واالحتــال ،والوضــع االقتصــادي الصعب.....الــخ .وهــذه كلهــا
أســباب شــرعية ومهمــه عنــد التحــدث عــن العنــف ،ولكــن هــل
مــن املمكــن أن نتوقــف ونقــوم بتعليــم األطفــال حــل مشــاكلهم؟ هــل
لدينــا مــن امليــراث احلضــاري والدينــي واالجتماعــي العبــر املناســبة
لعــرض ســيناريو آخــر حــن نختبــر مواقــف عنيفــة وخصوص ـاً يف
الــذي نعلمــه لألطفــال؟ قــد ال نســتطيع تغييــر الوضــع السياســي
احلالــي بالســرعة املرجــوة ،بيــد أنــه مــن املمكــن أن نفحــص بعــض
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املمارســات واســتخالص العبــر حولهــا وكيفيــة تغييرهــا وملصلحــة
الطفــل الفلســطيني ،مثــا عندمــا نقــول للطفــل «الــي بضربــك
اضربــه» «شــو أنــت مــش زملــة» «ليــش بتبكــي زي البنــات» وغيرهــا
مــن اجلمــل والتعابيــر التــي يتعلمهــا منــا كأهــل ومعلمــات .وقــد
يخطــر علــى بــال القــارئ وبســرعه أن هــذه دعــوة للتنــازل حــن يقــع
اخلــاف ،أو دعــوة لتربيــه جيــل غيــر قــادر علــى التأقلــم ،ألن احليــاة
صعبــه والــخ الــخ .ولكــن لعلنــا نتوقــف ونفكــر يف العبــر املرجــوة
واملغــازي العميقــة يف كل مــرة نقــول للطفــل «الــي بضربــك أضربــه»،
نحــن بطريقــة أو أخــرى ندفعــه لعــدم الثقــة باآلخــر وبالــذات،
فيعتقــد الصبــي أن صاحبــه الــذي اختلــف معــه أو ابــن عمــه أو
جــاره هــم مثابــة أعــداء ،حتــى وإ ْن تصاحلــوا بعــد ذلــك .نحــن أيضـاً
نزعــزع ثقــة الطفــل بذاتــه ،ألن الويــل لــه إذا لــم يســتطع رد املعتــدي
عليــه .ومــن جهــة أخــرى نحــن عنمــا نفعــل ذلــك نقــول للطفــل ان
هنــاك حـ ً
ا وحيــداً ملشــكلته ،واحلــل نابــع مــن شــخص آخــر وليــس
مــن تفكيــر وتخطيــط مســبق وإبــداع معــن يســاعد الطفــل علــى
إيجــاد احللــول ملشــاكل احليــاة املســتقبليه .لنتوقــف عندمــا نســمع

مشــكلة معينــه مــن أوالدنــا ونســألهم كيــف تتصرفــون يف هــذه
احلالــة ومــا هــي إمكانيــات رد الفعــل ،مثــا اشــتكي للمعلمــة أو
ألبيــه أو توقــف عــن اللعــب معــه ،وانضــم إلــى لعبــه أخــرى ،وهنــاك
كثيــر مــن احللــول التــي نحــرم الطفــل التوصــل إليهــا عندمــا نقطــع
ونفــرض احلــل الواحــد «الــي بضربــك اضربــه».
إن أحــد أهــم القيــم يف مجتمعنــا الفلســطيني هــي العائلــة واحلفــاظ
علــى األخــوة واألخــوات الصغــار وهــذه صفــة جــداً جميلــة ،إال أن
االفــراط فيهــا قــد يخلــق اوضاعـاً عنيفــة نحــن بغنــى عنهــا .مثـ ً
ا»
«ليــش تركــت اختــك الصغيــرة حلالهــا؟» وتأتــي الصفعــة ســريعة أو
شــلعة األذن أو وقــد ال تأتــي .علينــا احلــذر مــن حتميــل األطفــال
مســؤوليات أكبــر منهــم ،فوظيفــة الكبــار واألهــل احلفــاظ علــى
األطفــال ،وهــذه ليســت وظيفــة الطفــل .هنــاك مشــكله أجدهــا
يف التعبيــر الشــهير «أنــا وأخــوي علــى ابــن عمــي وأنــا وابــن عمــي
عالغريــب»! أجــد هــذا التعبيــر مهــم للتشــديد علــى أهميــة القرابــة
بالــدم يقابــل ذلــك طاعــة عميــاء مفروضــة علــى الطفــل ،حيــث إن
العبــرة هنــا أن ال يجــوز للطفــل البحــث عــن الصــح مــن اخلطــأ،
وحتديــداً إذا أخطــأ األخ او األخــت بحــق القريــب .وهنــا أيضــا نحــن
نشــجع حــل اخلالفــات العائليــة الســريعة وبغيــر تفكيــر عقالنــي.
يف األمثلــة أعــاه أركــز علــى مواقــف مــن التــراث الثقــايف التــي
ال تســاعد أطفالنــا علــى تطويــر تفكيــر منطقــي أو إيجــاد احلــل
األنســب لوضعيــة الطفــل وللموقــف .إن لهــذا أهميــة كبيــرة يف
عصــر تكثــر فيــه وســائل التواصــل االجتماعــي الــذي يتعايــش معهــا
الطفــل ،وخصوصــا يف هــذه الفتــرة الصعبــة .لقــد شــاهدت كثيــراً
مــن احلــاالت يتــم فيهــا اســتخدام العنــف الكالمــي بــن األصحــاب،
ولألســف مــن غيــر علــم األهــل وخصوص ـاً حــاالت التنمــر .يدعــو
ذلــك إلــى التوقــف مــرة أخــرى ووضــع قوانــن وحــدود الســتخدام
التيــك تــوك وغيرهــا ،فالســاحة مفتوحــة للجميــع وخصوصــاً
لالحتــال ليبــث الشــائعات واألخبــار املغلوطــة .مــع احلــذر مــن
تعليــق كل مشــاكلنا علــى هــذه الشــماعة .علينــا االســتثمار يف جيــل
جديــد واثــق وفخــور وليــس يف جيــل خائــف ومتــردد .إن تشــجيع
العنــف ينتــج أجيــاالً خائفــة وحــذرة كل الوقــت ،وتفتقــد املرونــة
الالزمــة للتأقلــم الســريع يف عصــر العوملــة .مــن جتربتــي كمحاضــرة
جامعيــة وتواصلــي مــع عديــد الطلبــة واملهاجريــن مــن دول عربيــة
أرى أهميــة تعلــم حــل املشــكالت بــدون عنــف .أذكــر خــال تعليمــي
ملجموعــة مــن الطلبــة العــرب أنهــم اختلفــوا وقــام أحدهــم بالهجــوم
علــى آخــر مــا أدى إلــى طردهــم .ويف كثيــر مــن االحيــان يكــون
املوضــوع تافهــاً وغيــر مســتحق ،وهــذا يعبــر عــن افتقــاد طلبتنــا
للصبــر واملهــارات الالزمــة يف حــل املشــكالت ،وكذلــك عــدم وجــود
القــدرة علــى التنظيــم الداخلــي للمشــاعر واالنفعــاالت وهــذه مــن
أهــم املهــارات التــي يحتــاج أن يتعلمهــا الطفــل.
قــد يعتقــد أحدكــم أن أكثرنــا قــد تربــى يف املناخــات التربويــة «ومــا
شــاء اهلل طلعنــا بــدون أي مشــاكل اجتماعيــه» .يف اعتقــادي ومــن

جتربتــي الشــخصية أن التخلــص مــن التصرفــات التــي نتعلمهــا
كأطفــال يحتــاج إلــى كثيــر مــن الوعــي واالجتهــاد الشــخصي.
وكإنســانة تربــت علــى العقــاب والضــرب والعنــف الكالمــي عندمــا
كنــت طفلــة صغيــرة ،أســتطيع القــول إنــه ليــس مــن الســهل وقــف
حلقــة العنــف إ ْذ جنــد مــن األبحــاث أن مــن كان ُم َعنفــاً ســيصبح
ُمعنِفـاً ألطفالــه .وكأم لشــباب كان دائمــا يراودنــي اخلــوف أن اقــوم
بعقــاب أطفالــي مــن خــال العنــف ،ومــع كثيــر مــن اجلهــد قمــت
بتربيتهــم مــن غيــر وال كــف كمــا يقــال عندنــا.
إذن مــا الــذي ميكــن أن يقدمــه هــذا املقــال مــن خطــوات لألهــل
واملعلمــات واملعلمــن لتحاشــي أن نصبــح قــدوة للعنــف:
1.جتنــب رد الفعــل اآلنــي وجتنــب الوصــول إلــى موقــف مــن غيــر
خــط تراجــع ســواء كان ذلــك مــع الكبــار أو الصغــار.
2.حتــدث مــع األطفــال عــن وســائل التواصــل املجديــة لهــم،
وكيفيــة جتنــب العنــف .مثـ ً
ا إ ْن غضبــت عــد للعشــرة قبــل رد
الفعــل أو ضــم وســادة بقــوة ،أو ابتعــد عــن مصــدر الصــراع،
وعــد حــن تســتطيع الســيطرة علــى الــذات.
3.علّــم الطفــل أن يتوقــف ،وأن يفكــر ويتصــرف ،وبهــذا الترتيــب
عندمــا يواجــه موقفـاً غيــر مريــح ،وميكــن التدريــب علــى مثــل
هــذه املواقــف.
ً
4.اقــرأ قصص ـاً وشــاهد أفالم ـا مناســبة لعمــر الطفــل ،وناقــش
معــه حــول طــرق حــل املشــاكل ،ومــاذا ميكــن أن يفعــل يف
مواجهــة موقــف مشــابه يف املدرســة .قلــل مــن مشــاهدة
أطفالــك ألفــام العنــف واحللــول الســريعة.
5.كــن قــدوة بقــدر املســتطاع .علمــوا أوالدكــم التعبيــر عــن
مشــاعرهم بطريقــة كالميــة مــن خــال مشــاهدة منــاذج
إيجابيــه للتعبيــر عــن مشــاعر الغضــب والفــرح وغيرهــا مــن
املشــاعر اإلنســانيه الطبيعيــة.
6.حــدد أوقــات املشــاهدة للطفــل واربطهــا باوقــات اللعــب .مثـاً
مقابــل نصــف ســاعة علــى التلفــون تلعــب بــدون الكترونيــات
لســاعة واحــدة او مــا شــابه ذلــك.
7.عنــد وجــود خــاف بــن الوالديــن مــن املهــم أخــذ الصــراع إلــى
غرفــة أخــرى أو وقــت آخــر وإ ْن تواجــد األطفــال كونــوا قــدوة
لهــم وإذا تعــذر ذلــك فاصمتــوا.
8.كونــوا علــى تواصــل دائــم مــع املعلمــة لتجنــب وقــوع الطفــل
ضحيــة للتنمــر ،أو العكــس .املعلمــة هــي الشــريك املهــم
واألفضــل لألهــل ،فحافظــوا علــى عالقــة مســتمرة وداعمــة
ملصلحــة الطفــل.
ويف النهايــة أود التفريــق بــن اللعــب اجلســدي والعنــف ،فعنــد
اللعــب قــد يحــرك الطفــل جســده وبــدون قصــد وهــو يلعــب ،وهــذا
يختلــف عــن العنــف املقصــود ،والنابــع مــن رد فعــل غاضــب وعاجــز
عــن التعبيــر بالكلمــات.
مجلة اجتماعية تربوية

5

األسرة دفيئة حتمي
أفرادها من تقلبات الزمن
بقلم فريد أبو غوش

مــن منطلــق مفاهيــم عمــل مؤسســة برامــج الطفولــة وخاصــة اعتبــار
األســرة وحــدة تدخــل أساســية يف عملهــا ،أود أن أتطــرق إلــى مــا
يســاعد األســرة علــى متكــن أفرادهــا مــن التفاعــل اإليجابــي يف ظل
التحديــات التــي متــر بهــا األســر بشــكل عــام وأســرنا الفلســطينية
بشــكل خــاص ،مــن خطــورة تفــكك أركانهــا الرئيســة وتخبــط يف
إيجــاد الســبل األجنــع للحفــاظ علــى متاســكها ووظيفتهــا.
تؤمــن مؤسســة برامــج الطفولــة أن األســرة تقــوم علــى ثــاث ركائــز
أساســية هــي الســكينة واملــودة والرحمــة .هــذه هــي األركان التــي
يجــب أن تتحقــق يف العالقــة األســرية الســليمة وأي خلــل يف أحــد
هــذه الركائــز يؤثــر علــى الســلوك داخــل األســرة.
قبــل التطــرق إلــى تعريــف هــذه الركائــز أود أن أنــوه إلــى رؤيــة
وأهــداف عمــل املؤسســة يف هــذا املضمــار ،حيــث تســعى مؤسســة
برامــج الطفولــة إلــى اإلســهام يف حتســن نوعيــة احليــاة للفئــات
األقــل حظـاً يف املجتمــع الفلســطيني للحفــاظ علــى كرامــة اإلنســان
يف مجتمــع تســوده العدالــة واضعــة املــوروث الثقــايف اإليجابــي
نبراســاً لبرامجهــا.
من أهداف املؤسسة:
احلفاظ على الهوية الفلسطينية وتعزيزها.
تدعيم ومتكني دور األسرة كوحدة متكاملة.
مفهوم السكينة واملودة والرحمة من منظور عمل املؤسسة:
الســكينة يف اللغــة :الطمأنينــة ،واالســتقرار ،واالتــزان والوقــار،
وهــي خــاف االضطــراب ،واخلــوف ،واالنزعــاج .هــذا يحتــم
علــى أفــراد األســرة أن تســود عالقاتهــم راحــة البــال ،والطمأنينــة
واالســتقرار .لــكل فــرد مــن أفــراد األســرة دور أساســي يف توفيــر
ذلــك ،فــاألب غيــر متســلط ،ومتفهــم ،ومســتوعب لقلــق أو مخــاوف
أســرته وأطفالــه ،كذلــك األم ،محبــة ألفــراد أســرتها وقــورة وموقــرة.
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يســمح األب واألم ألطفالهمــا باإلفصــاح ع ّمــا يف دواخلهــم دون
اخلــوف مــن العقــاب أو اللــوم ،يتعاطفــان معهــم لكــي يتمكنــوا مــن
إزالــة التحديــات التــي قــد تواجــه أي فــرد يف األســرة ،التعاطــف
واالســتيعاب والتســامح ،املواصفــات األساســية لكــي يطــرح كل فــرد
مــن أفــراد األســرة مــا يواجــه مــن صعوبــات أو حتديــات داخليــة
أو خارجيــة ،مثــل االبتــزاز بــكل أنواعــه .أمــا إذا اجتهــت األســرة
إلــى التســلط مــن قبــل القــوي علــى الضعيــف فــا ميكــن أن تتــم
املصارحــة لتفــادي اإلشــكاليات قبــل وقوعهــا ،فبعــض أفــراد األســرة
الــذي يخــاف أن يصــارح أفــراد أســرته مبــا ميــر بــه مــن إشــكاليات
قــد يقــع يف احملظــور ،ومــا كان ميكــن أن يحــل بالوقايــة يصبــح حلــه
أصعــب بالعــاج .الســكينة هــي مثابــة التطعيــم لألمــراض األســرية
حيــث ال ينفــع العــاج إذا كانــت العالقــات األســرية مبنيــة علــى
الصــراخ ،والســيطرة ،واالضطــراب واخلــوف.
املــودة :شــعور باالنســجام بــن شــخصني أو أكثــر ينبــع مــن االحتكاك
االجتماعــي والعاطفــي وتعنــي اللــن ،والبشاشــة ،والتواضــع،
والصفــاء ،والرقــة ،واأللفــة.
قــد يخطــر علــى البــال مــا الفــرق بــن املــودة واحلــب ،مــع أن هنــاك
عــدداً مــن النقــاط املشــتركة بــن احلــب واملــودة إال أن هنــاك
مجموعــة مــن الفــروق .يحتــاج كل شــخص بغــض النظــر عــن عمــره
وجنســه للحصــول علــى املــودة ،وأن يشــعر بتقبــل اآلخريــن لــه،
بعكــس احلــب الــذي حتركــه املشــاعر اجلياشــة والشــغف .تقتصــر
املــودة علــى مشــاعر خفيفــة واحملــرك الرئيــس لهــا هــو العقــل .مــع
أن هنــاك مشــاعر خفيفــة إال أنهــا بعكــس احلــب حيــث أن اجلانــب
الذهنــي للفــرد هــو املســيطر .التعبيــر الســلوكي للمــودة يكــون
بالرعايــة وتقــدمي املســاعدة و اإليثــار أو محاولــة تفهــم اآلخــر.
مبــا أن املــودة يســيطر عليهــا العقــل ،ومــع أن احلــب ألفــراد األســرة
أمــر طبيعــي ومحبــذ ،إال أن املــودة تشــكل أساسـاً للعالقــة األســرية،
ألنهــا تدمــج العواطــف واملشــاعر مــع القــرارات العقالنيــة للفــرد
كــي ال يحــرج مــن يــوده ،يتفهمــه ،يشــعر بــه ويراعــي مشــاعره .وهــذه
لبنــه يف ثالثيــة املعاهــدة األســرية.

الرحمــة :تعنــي التســامح ،والتفاهــم ،والعطــف ،والصبــر ،واالبتعــاد
عــن (القســوة ،والغضــب والعنــف) ،وهــي عطــاء خاصــة يف وقــت
إن األســرة التــي تســودها الرحمــة
الضــراء ورأفــة يف العالقــاتّ .
تكــون يف مأمــن مــن الضغائــن واألحقــاد ومــن تربــص اآلخريــن
باألخطــاء.
مــن ممارســات العمــل األســري :نحــن علــى يقــن أن احليــاة األســرية
معقــدة يف هــذا العصــر الــذي تتداخــل فيــه األدوار ووكالء التنشــئة
مــن وســائل التواصــل االجتماعــي ،وبعضهــا تهــدم بنيــة األســرة
بغــض النظــر إذا كان ذلــك بشــكل مقصــود أو غيــر مقصــود.
نحــن علــى علــم أيضـاً أن هــذه املركبــات قــد تعيــق االلتــزام باملعاهدة
األســرية كمــا وردت ،لكــن األســاس يعتمــد علــى النمــط الســائد يف
األســرة ،هــل هــو النمــط املغايــر للســكينة واملــودة والرحمــة أم أنــه
يعتمــد مراعــاة معاييــر الســلوك املتناغــم مــع الركائــز الثالثــة؟
هنــاك معوقــات كثيــرة تصــادف املهنيــن العاملــن مــع األســر ،نوضــح
بعضها:
مفهوم الرجولة:
املفهــوم التقليــدي للرجولــة مرتبــط بالذكوريــة ،وليــس هنــاك حتميــة
يف التناغــم بــن املصطلحــن فالذكوريــة هــي صفــات بيولوجيــة،
وأمــا الرجولــة فتغلــب عليهــا الصفــات الســلوكية املكتســبة مــن
خــال التنشــئة.
املفهــوم التقليــدي للرجولــة يف نظــري خاطــئ ،ففــي كثيــر مــن
املواقــف هنــاك مفهــوم للرجولــة علــى أنهــا اخلشــونة ،والســيطرة،
والقــوة ،وفــرض الــرأي .....الــخ مــن الصفــات املغايــره ملفهــوم
الرجولــة احلقيقــي.
الرجولــة تعنــي الطهــارة بشــقيها الظاهــر والباطــن ،وتعنــي أيض ـاً
الصــدق يف العهــود ،والوفــاء بالوعــود ،وتعنــي ذلــك ثبات ـاً وأمانــة،
إضافــة إلــى ذلــك االلتــزام باملســؤوليات ،واالبتعــاد عــن األقنعــة،
واملثاليــة الزائفــة والنضــج األخالقــي الــكايف .الرجــل هــو مســؤول
يف بيتــه يواجــه التحديــات وال يهــرب منهــا ،يســاعد يف تربيــة
األطفــال وتلبيــة حاجــات األســرة ،يخلــص ألســرته ويرعاهــا ،ويتخــذ
قرارتــه بشــكل متــزن وبالتشــاور ،وال يحمــل اآلخريــن مســؤولية
أخطائــه ،ويهتــم مبــن حولــه خاصــة الزوجــة واألبنــاء ،ويســاعدهم
علــى حتقيــق ذواتهــم ،ويتفهــم احتياجاتهــم .مــن الرجولــة االجتهــاد
يف النصيحــة لآلخريــن والعطــف علــى أفــراد األســرة .حــن نتحــدث
عــن األســر فــإن صفــات الرجولــة تشــمل الذكــر واألنثــى لكــي تنعــم
األســرة بالســكينة ،واملــودة والرحمــة.
مــن الشــروط التــي تنعــم بهــا األســرة بالســعادة إضافــة إلــى املفهــوم
احلقيقــي للرجولــة هــو مفهــوم الشــخصية القويــة.

مفهوم الشخصية القوية:
يف كثيــر مــن األحيــان يقتــرن يف املمارســات واملفاهيــم املغلوطــة
كمــا يف مفهــوم الرجولــة أن الشــخصية القويــة تعنــي اإلنســان
الصــارم ،املتمســك برأيــه وأحيانـاً القامــع لآلخريــن ،هــذه الصفــات
هــي معيقــة ملعاهــدة الســكينة ،واملــودة والرحمــة ،مــع أن التعريــف
املهنــي لقــوة الشــخصية هــو التــوازن يف جوانــب شــخصية الفــرد.
كمــا هــو معلــوم فــإن الشــخصية البشــرية تتكــون مــن أربعــة جوانــب
أساســية ،ونحــن علــى علــم أن هنــاك منظريــن يعتقــدون بأكثــر مــن
أربعــة جوانــب ،ولكــن يف هــذا الســياق نكتفــي باألربعــة األساســية:
اجلســدي ،والذهنــي (العقلــي) ،والعاطفــي ،واالجتماعــي .مــن أهــم
أهــداف التربيــة أن يصــل اإلنســان الســوي إلــى مرحلــة تكــون فيهــا
هــذه اجلوانــب متوازنــة ،وفيمــا يلــي نضــرب مثــاالً عينيــاً علــى
هــذا املوضــوع :قــد يكــون هنــاك شــخص مــا يتمتــع بقــدرات عقليــة
ممتــازة يف مجــال التفكيــر ،واالســتنباط والتحليــل .......إلــخ مــن
هــذه الصفــات ،لكــن اجلانــب العاطفــي االنفعالــي لديــه ضعيــف،
فتــراه يثــار ألي حــدث أو كلمــه بســيطة تخــدش مشــاعره ،فيثــور
أو يعربــد أو ينســحب مــن عالقــة اجتماعيــة ،ويكــون بحاجــة إلــى
اإلطــراء والتفخيــم بصــورة تفــوق املعــدل ،وتــراه ميشــي يف األرض
مختــاالً (مــش شــايف حــدا) .هــل تســتطيع أن تقــول هــذا الشــخص
ولــو تســلط أو عربــد لــه شــخصية قويــة ،اجلــواب :ال رمبــا يكــون
إنســاناً مبدعــاً علــى اجلانــب الفكــري مبــا يســمى يف العلــوم
اإلنســانية «آيــس بريكــر» ،لكنــه فاشــل علــى املســتوى االجتماعــي
واألســري ،بســبب ســقف عــدم الثقــة املتدنــي لديــه الــذي قــد يثــار
ألتفــه األســباب ،عكــس اإلنســان الــذي تكــون قدراتــه العقليــة
متوســطة فيســتغل قدراتــه للتحليــل وال يخدشــه انتقــاد أو اعتــراض
علــى رأيــه .ينظــر لألمــور مبوضعيــه ،وعالقاتــه االجتماعيــة جيــدة،
ومنظــره مقبــول فهــو وســطي يف تفاعلــه ،يعطــي كل شــيء قــدره.
هــذا هــو مفهــوم الشــخصية القويــة.
مــن املعلــوم أن هــذه اجلوانــب تؤثــر وتتأثــر ببعضهــا بعضــاً،
فاجلســدي يؤثــر علــى االجتماعــي ،واالجتماعــي يؤثــر علــى
العاطفــي ،والعاطفــي يؤثــر علــى العقلــي ســواء كان التأثيــر إيجابيـاً
أو ســلبياً.
وكتكثيــف ملــا أســلفنا واســتناداً إلــى بعــض األفــكار الناجتــة عــن
ممارســات عمــل املؤسســة يف امليــدان ،أود أن أختصــر مــا قيــل
بثــاث كلمــات مــن حديــث قدوتنــا رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم
«خيركــم خيركــم ألهلــه» فمــا حتتويــه هــذه الكلمــات الثــاث مــن
طيــب الــكالم ،وحســن املعاشــرة باإلكــرام واالحتــرام ،واالحســان،
والرأفــة ،والتلطــف ،والتــودد ،واإليثــار ،واملقصــود بذلــك بالطبــع
األهــل أعضــاء األســرة جميع ـاً وبشــكل خــاص الزوجــة واألطفــال.
مــا ينســحب علــى الرجــل مــن طيــب خلــق ينســحب علــى النســاء
أيضــاً فالعالقــة تكامليــة كاجلســد الواحــد.
مجلة اجتماعية تربوية

7

التعليم التشاركي كبديل
عن التعليم القامع
يسرا محمد

ركــزت النظريــات التربويــة املتعــددة علــى جوانــب مهمــة يف
العمليــة التعلميــة .منهــا مــا ركــز علــى دور العوامــل البيئيــة ،أو
علــى أثــر النضــج يف إحــداث عمليــة التعلــم ،ومنهــا مــا أكــد دور
البيئــة والنضــج معــاً واجلانــب االجتماعــي الثقــايف ،كــي يحــدث
التعلــم يف جــو اجتماعــي ينســجم مــع حريــة املتعلمــن يف التفاعــل
للوصــول إلــى املعرفــة ،فــاألدوات واملــواد التعليميــة والبيئــة الغنيــة،
واالســتقاللية والكرامــة مــن األســس املهمــة حلــدوث التعلــم،
خــال االنخــراط النشــط كأســاس لبنــاء املعرفــة بالتركيــز علــى
أهميــة اخلبــرات احلياتيــة املباشــرة التــي حتاكــي الواقــع املعــاش
لبنــاء شــخصية متوازنــة بجوانبهــا االجتماعيــة العاطفيــة واللغويــة
والعقليــة واحلركيــة.
ولكــي يحــدث التــوازن للشــخصية والتكيــف مــع الواقــع ويحصــل
االنســجام مــع مــا يتعلمــه الفــرد ،ســيتم التأكيــد علــى النظريــات
التعليميــة أو التوجهــات التــي تنطلــق مــن أهميــة الــدور الفاعــل
للمتعلــم إلحــداث عمليــة التعلــم يف ريــاض األطفــال واملراحــل
الدراســية أو احلياتيــة كافــة .الــذي يعتمــد التفاعــل النشــط يف
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بيئــة غنيــة باملثيــرات ،يف محيــط اجتماعــي داعــم ومتفهــم متقبــل
لالختــاف والتنــوع يف طــرق الوصــول إلــى املعرفــة ،فالبرامــج
املشــجعة لعمليــات البحــث والتحليــل واالســتنتاج هــي وســيلة
الكتشــاف طــرق وإيجــاد حلــول ملشــكالت حياتيــة ،وأن بيئــة التعلــم
التــي يتمتــع فيهــا املتعلمــون أطفــاالً أو طلبــة أو بالغــن بالتشــارك
واحلــوار والنقــاش ،تســمى بيئــة تعليميــة آمنــة ،واآلمــن هــو عكــس
اخلطــر أو اخلــوف ،حيــث يكــون املعلــم قريبــاً مــن املتعلمــن
نفســياً ووجدانيــاً ،يشــعرهم بالراحــة يف التواصــل واألســاليب
املســتخدمة للوصــول إلــى املعلومــة .تشــكل املــادة املتعلمــة املرتبطــة
بواقعهــم وحياتهــم ضمانــاً لتعلــم مــن احليــاة وللحيــاة ،أي مبنــأى
عــن أســلوب التلقــن الــذي جوهــره معلومــات يتــم تلقيهــا بشــكل
مجــرد ،وتتصــف بالغمــوض والبعــد عــن واقــع املتعلــم واحتياجاتــه،
وبالتالــي هــي معلومــات ليســت ذات معنــى للمتعلمــن مــا يوجــد
لديهــم اخلــوف والشــعور بالضغــط وطــرح التســاؤالت حــول مــا هــو
اجلديــد يف مــادة التعليــم مبعنــى مــا املطلــوب إجنــازه؟ هــل ميكــن أن
نتحــدث ونعبــر عــن أنفســنا وآرائنــا؟ هــل ســيتم تفهــم الطــرق التــي

اتبعناهــا للوصــول إلــى احللــول علــى اختــاف أمناطهــا؟ هــل لدينــا
الوقــت الــكايف للوصــول لتحقيــق اإلجنــاز ونتائــج تســبب الشــعور
بالرضى؟....الــخ.
مــن أجــل أن تكتســب املــادة التعليميــة معنــى للمتعلمــن ،يجــب
أوالً أن يتــم االعتــراف بــأن لــكل فــرد منطــه التعلمــي اخلــاص
بــه للفهــم ،ومــن ثــم الوصــول إلــى املعرفــة .وبنــا ًء عليــه تخطــط
األنشــطة والفعاليــات للتجــاوب مــع منــط أو أمنــاط التعلــم املتعــددة
اخلاصــة باملتعلمــن ،فــكل متعلــم لديــه خبراتــه الســابقة ،ألنــه ال
يعيــش فراغ ـاً معرفي ـاً .ثانيــا :تســتند هــذه اخلطــط إلــى معــارف
املتعلمــن الســابقة املرتبطــة بواقعهــم احلياتــي إليجــاد تعلــم ذي
معنــى لهــم .يعنــي ذلــك إجــراء عمليــة ربــط املعلومــات مبــا يعرفــه
املتعلــم مســبقاً ،كــي يســتقبل العقــل املعلومــات ويضعهــا يف تراكيــب
وصياغــات ،لالنتقــال مــن املفاهيــم األكثــر عموميــة إلــى األكثــر
حتديــداً لتتكــون املعرفــة هنــا عبــر مجموعــة مــن األنشــطة التــي
يقــوم بهــا املتعلــم ،ويتــم اكتشــافها وتخزينهــا واالحتفــاظ بهــا خــال
التعليــم التفاعلــي ،وتطبيقهــا يف مواقــف حياتيــة جديــدة ،مــا يفضــي
إليجــاد رابــط قــوي وفائــدة نفســية وعقليــة للمتعلمــن كمالكــن
للمعرفــة يتحكمــون بــأدوات وطــرق تعلمهــم.
إن التعليــم التفاعلــي احلــواري هــو تعليــم غيــر تلقينــي ،يعتمــد
أســلوب احلــوار ،بحيــث يتبــادل فيــه املعلــم واملتعلــم أدوارهمــا فيتعلم
كل منهمــا مــن اآلخــر .يف هــذه احلالــة يتمتــع املعلــم بنزعــة إنســانية
بعيــده عــن الضغــط والتعنيــف ،تتطابــق جهــوده مــع جهــود املتعلمــن،
باالشــتراك معـاً يف التفكيــر الناقــد والســعي إلــى حتقيــق «أنســنه «
متبادلــة ،فاملعلــم هنــا اليفكــر نيابــة عــن املتعلمــن أو يفــرض أفــكاره
عليهــم ،بــل يتمتــع بثقــة عميقــة بقدرتهــم علــى اإلبــداع ،األمــر الــذي
يبعــده عــن قمــع إمكانياتهــم أو احلــد مــن حتــرر طاقاتهــم أو كبتهــا.
يصبــح التعليــم حام ـ ً
ا قيمــة حترريــة ،يبعــد املتعلــم عــن التصــرف
بطريقــة احملابــاة ملــن هــو أقــوى منــه يف موقــع الســلطة ،حيــث
الســعي الكتســاب رضــى املعلــم ،أو إلــى احلصــول علــى عالمــات
عاليــة ،بعــد أن يكتــب مــا يحفظــه عنــد اإلجابــة عــن األســئلة يف
ورقــة االمتحــان ،أو يعيــد ترديــد مــا قالــه املعلــم مــن معلومــات
جاهــزة عــن ظهــر قلــب ،ال تتــرك أثــراً أو معنــى يف عقــل املتعلــم،
وتبقــى دون دمــج يف بنيتــه املعرفيــة ،فهــو كمتعلــم ال يشــعر باالنتمــاء
إلــى املعلومــات التــي يتلقاهــا ،وقــد يشــعر باالغتــراب ،مــا يفقــد
التعليــم مصداقيتــه ومنفعتــه ،فاملعلــم يجــب أن يكتســب مصداقيتــه
مــن مصداقيــة تفكيــر املتعلمــن ،ليــس بتلقينهــم معلومــات حتولهــم
إلــى مســتقبلني بشــكل آلــي ،أو باســتعمال عقولهــم كبنــك حلفــظ
معلومــات ،بــل يجــب أن يتــم يف جــو دميقراطــي حتــرري.
يف التعليــم التحــرري يبتعــد املعلــم عــن التلقــن والقمــع ،مــا
يخضــع املعرفــة للتفكيــر ،عندمــا يقــوم بطــرح مشــكالت وقضايــا

تســاعده علــى إعــادة تشــكيل أفــكاره باســتمرار بطريقــة تشــاركية
مــع املتعلمــن .يســتخدم أســئلة ذات نهايــات مفتوحــة غيــر مغلقــة
تشــجعهم علــى التفكيــر بطــرق متشــعبة ،وتشــجعهم علــى إطــاق
العنــان للتفكيــر فيصبحــون ناشــطني مشــاركني بفعاليــة ،ميتلكــون
دوافــع حــب الوصــول إلــى املعرفــة ،حيــث البحــث والتحــدث
واإلصغــاء الواعــي وتقبــل اآلراء واألفــكار املتنوعــة واملختلفــة ،مــا
يدفعهــم إلــى التأمــل خــال األنشــطة لتطبيــق ملــا مت تعلمــه ،فتتكــون
لديهــم القــدرة علــى النقــد البنــاء ،وتصحيــح األخطــاء ،والتقييــم
املســتمر للنتائــج ،فالتعلــم احلقيقــي ليــس احلفــظ وإمنــا الســعي
الــدؤوب للمعرفــة.
إن التعليــم الــذي يهــدف إلــى تطــور ومتكني الشــعوب ويفيد البشــرية
يعمــل مــن أجــل تطــور العلــوم بأنواعهــا اإلنســانية والتكنولوجيــة
واالقتصاديــة ،هــو التعليــم التطــوري الــذي يحــدث يف كل مــكان
وزمــان ،فيتعلــم الفــرد مــن خبراتــه احلياتيــة أيضـاً ،وال يقتصــر على
الغرفــة الصفيــة املغلقــة ،أو علــى زمــن حتــدده احلصــة الدراســية
التــي ال يســمع فيهــا ســوى صــوت واحــد «صــوت املعلــم» ،ميلــي
املــواد ســابقة التحضيــر والتجهيــز ويودعهــا يف أدمغــة املتعلمــن،
ودورهــم التلقــي الســلبي .هــذه الســلبية لــدور املتعلــم واملعلــم هــي
التــي تعمــل علــى إعــادة إنتــاج قوالــب مكــررة مــن البشــر تعمــل علــى
«تكريــس» الوضــع القائــم ،وال تســعى إلــى تغييــره ،وهــذا بحــد ذاتــه
هــو حالــة عنــف ،ألنــه تدخــل يف وظيفيــة اإلنســان ،فالعنــف يبــدأ مــع
إقامــة أول عالقــة اضطهاديــه بــن البشــر.
خالصــة القــول إن التعليــم يجــب أن يكــون ذا فائــدة للفــرد واملجتمــع
الــذي يعيــش فيــه ،يحاكــي ويعالــج قضايــا حياتيــة ،يســعى إلــى
تغييــر مــا هــو قائــم بهــدف التطــور والتمكــن للشــعوب ،بعيــداً عــن
التســلطية والقمــع والتعنيــف .يف التعليــم التشــاركي يتبــادل املعلــم
واملتعلــم األدوار ،بشــكل تكاملــي حيــث االحتــرام والتقديــر واإلميــان
بقــدرات اآلخــر مهمــا اختلفــت وتنوعــت .إنهــا عالقــة حتفــظ
الكرامــة اإلنســانية.
كل مــا ســبق ليــس افتراضيــاً أو مجــرد طــرح نظــري ،بــل ميكــن
تطبيقــه ،ومت تطبيــق يف جتربتنــا التعليميــة التطبيقيــة يف برنامــج
العمــل لتنميــة ريــاض األطفــال حيــث توافــرت لدينــا فرصــة التطبيق
العملــي ميدانيـاً وبالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية
وكليــة مجتمــع املــرأة – معهــد الطيــرة والروضــات ســواء احلكوميــة
أو اخلاصــة ،عملنــا فعليــاً لترســيخ تعليــم دميوقراطــي ،حــواري،
حتــرري ،تشــاركي ،يتبــادل فيــه املعلــم والتلميــذ األدوار .تعليــم بــا
قمــع وال تلقــن وال إمــاء .إنــه تعليــم العقــل والفــرص املتكافئــة
وتبــادل األفــكار واملعــارف .تعليــم يواكــب احليــاة بتطوراتهــا ،كــي ال
نقبــع يف هوامــش التاريــخ جنتــر معلومــات قدميــة مســتهلكة.
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األطفال وإدمان اإلنرتنت
د .سماح جبر
مييــل األطفــال كمــا البالغــن ،إلــى قضــاء وقــت طويــل ج ـ ًدا علــى
هواتفهــم .مــن يســتطيع أن يلومهــم؟ نحــن الكبــار ،غال ًبــا مــا نفعــل
أنفســنا ذلــك! «القليــل مــن زيــادة الوقــت» تصبــح يف الكثيــر مــن
األحيــان «وقتًــا طويــ ً
ا جــ ًدا» ،وتصبــح العــادة إدما ًنــا .يف الواقــع
 ،وجــد اســتطالع حديــث للــرأي أن مــا يقــرب مــن نصــف اآلبــاء
يشــعرون أن أطفالهــم «مدمنــون» علــى الهواتــف الذكيــة واألجهــزة
اللوحيــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،اعتــرف واحــد مــن كل ثالثــة آبــاء
بأنهــم هــم أنفســهم مدمنــون علــى الشاشــات.
علــى عكــس األم التــي تقــرأ قصــة لطفــل ،علــى ســبيل املثــال ،تقــوم
القصــة املرويــة بالهاتــف الذكــي بتغذيــة الصــور والكلمــات دفعــة
واحــدة لقــارئ صغيــر ،بــدالً مــن االضطــرار إلــى قضــاء الوقــت يف
معاجلــة صــوت األم إلــى كلمــات  ،وتخيــل صــور كاملــة وبــذل جهــد
عقلــي ملتابعــة قصــة ،يصبــح األطفــال الذيــن يتابعــون القصــص
علــى هواتفهــم الذكيــة كســإلى .يقــوم اجلهــاز بالتفكيــر نيابــة عنهــم،
ونتيجــة لذلــك تظــل عضالتهــم املعرفيــة ضعيفــة.
نظــ ًرا ألن األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــن ( 8و  18عا ًمــا)
يقضــون يف املتوســط ( )44.5ســاعة يف األســبوع أمــام الشاشــات،
فــإن اآلبــاء قلقــون بشــكل متزايــد مــن أن االســتخدام القهــري
نــــارات ُأ َســريّــة
َ 10م
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لإلنترنــت يســرقهم مــن جتــارب العالــم احلقيقــي .يقــول الدكتــور
دوغــاس جنتــي ،مديــر مختبــر األبحــاث اإلعالميــة يف جامعــة
واليــة أيــوا« ،يظهــر واحــد مــن كل عشــرة العبــن مــن الشــباب
ً
أعراضــا كافيــة للضــرر الــذي حلــق مبدرســتهم وعائلتهــم ووظائفهــم
النفســية مــا يســتدعي القلــق الشــديد» .باإلضافــة إلــى األلعــاب،
يشــغل األطفــال أوقــات فراغهــم بأنشــطة اإلنترنــت األخــرى
كالشــبكات االجتماعيــة ،والرســائل الفوريــة  ،واملدونــات ،واأللعــاب،
ومــا إلــى ذلــك .يف اســتطالع أجرتــه منظمــة Common Sense
 ،Mediaأفــاد  ٪50مــن املراهقــن أنهــم شــعروا بأنهــم مدمنــون
علــى أجهزتهــم احملمولــة .يف حــن قــال  ٪78مــن املراهقــن أنهــم
يفحصــون أجهزتهــم الرقميــة كل ســاعة.
حــدد الدكتــور كيمبرلــي يونــغ ،مديــر مركــز التعــايف مــن إدمــان
اإلنترنــت ،العالمــات التحذيريــة التاليــة لألطفــال الذيــن يعانــون
مــن اســتخدام اإلنترنــت املرضــي:
•يفقد إدراكه للوقت أثناء االتصال باإلنترنت.
•يضحي بساعات من النوم لقضاء الوقت على اإلنترنت.
•يصبح غاض ًبا عند مقاطعة وقته على اإلنترنت.
•يتحقــق مــن البريــد اإللكترونــي أو الرســائل عبــر اإلنترنــت
عــدة مــرات يف اليــوم.

•يصبــح ســريع االنفعــال إذا لــم يُســمح لــه بالوصــول إلــى
اإلنترنــت.
ً
•يقضــي الوقــت علــى اإلنترنــت بــدال مــن الواجبــات أو األعمــال
املنزلية.
ً
•يفضــل قضــاء الوقــت علــى اإلنترنــت بــدال مــن األصدقــاء أو
العائلــة.
•ال يلتــزم باحلــدود الزمنيــة التــي مت وضعهــا الســتخدام
اإلنترنــت.
•يكــذب بشــأن مقــدار الوقــت الــذي يقضيــه علــى اإلنترنــت
أو «التســلل» إلــى اإلنترنــت عندمــا ال يكــون هنــاك أحــد يف
اجلــوار.
•تكويــن عالقــات جديــدة مــع األشــخاص الذيــن التقــى بهــم عبــر
اإلنترنت.
ً
•يبــدو منشــغال بإعــادة االتصــال باإلنترنــت عندمــا يكــون بعيـ ًدا
عــن الكمبيوتــر.
•يفقــد االهتمــام باألنشــطة التــي كانــت ممتعــة قبــل أن يتمكــن
مــن الوصــول إلــى اإلنترنــت.
ً
•يصبح مزاجياً أو مكتئباً عندما ال يكون متصال باإلنترنت.
اآلثار السلبية العاطفية إلدمان اإلنترنت يف مرحلة الطفولة
يعــد التواصــل عبــر اإلنترنــت جــز ًءا حيو ًيــا مــن العالم احلديــث وأداة
مهمــة يف تعليــم أطفالنــا ،فهــو وســيلة مســلية وغنيــة باملعلومــات.
كمــا أن هــذه امليــزات بالــذات جتعلهــا ً
أيضــا مــا ًذا جذا ًبــا لعديــد
األطفــال .ولكــن إدمــان اإلنترنــت بــن األطفــال هــو مصــدر قلــق
متزايــد لــدى اآلبــاء والتربويــن .فمــن املمكــن أن يكــون أي شــخص
يف غرفــة دردشــة عبــر اإلنترنــت ،أو يلعــب ألعا ًبــا مثيــرة وصعبــة
ضــد العبــن آخريــن مــن جميــع أنحــاء العالــم .بنقــرة علــى الفــأرة
ميكنهــم الدخــول إلــى عالــم مختلــف حيــث املشــاكل التــي يرونهــا يف
حياتهــم احلقيقيــة لــم تعــد موجــودة ،وكل األشــياء التــي يتمنــى املــرء
أن يكــون أو يفعلهــا أو يجربهــا ممكنــة ،مثــل اإلدمــان علــى املخــدرات
والكحــول.
•مــن الناحيــة االجتماعيــة :اعتــاد األطفــال بشــكل متزايــد
االتصــال بشــبكة اإلنترنــت لفتــرات طويلــة ،مــا أدى إلــى
فصلهــم عــن العالــم احمليــط وتعطيــل تنميــة العالقــات
االجتماعيــة الصحيــة وميكــن أن يــؤدي إلــى العزلــة واإليــذاء.
كمــا أنهــم يتعلمــون مراســلة األصدقــاء الفوريــة بــدالً من تطوير
العالقــات وجه ـاً إلــى وجــه التــي ميكــن أن تؤثــر علــى طريقــة
ارتباطهــم بأقرانهــم .كمــا أوضــح أحــد املديريــن« :إن اإلنترنــت
يضــر بقدرتهــم علــى العمــل يف مجموعــات ،يكافــح مدرســونا
حلملهــم علــى املشــاركة يف أي نــوع مــن مهــام املجموعــات؛ بــدالً
مــن ذلــك ،يفضلــون جمي ًعــا التحديــق يف الكمبيوتــر .عندمــا

احلظهــم يتحدثــون مــع بعضهــم بعضــا يف الردهــة ،أرى فتيــات
صغيــرات عدوانيــات اجتماع ًيــا أو غيــر لبقــات ،وال يســعني
إال أن أعتقــد أن اإلنترنــت يقــوم بتواصلهــم اجتماع ًيــا بطــرق
تعرقلهــم عاطفيــاً وجتعــل مــن الصعــب عليهــم التعامــل مــع
اآلخريــن يف العالــم احلقيقــي».
•يفتقــر األطفــال إلــى املعرفــة والوعــي إلدارة اســتخدامهم
للكمبيوتــر بشــكل صحيــح وليــس لديهــم أيــة فكــرة عــن
األضــرار احملتملــة التــي ميكــن أن يفتحهــا اإلنترنــت عليهــم.
•يتمتــع غالبيــة األطفــال بإمكانيــة الوصــول إلــى جهــاز كمبيوتــر،
وأصبــح مــن الشــائع لألطفــال واملراهقــن حمــل الهواتــف
احملمولــة .يف حــن أن هــذا قــد يطمئــن اآلبــاء إلــى أنــه ميكنهــم
مــن االتصــال ثنائــي االجتــاه بأطفالهــم يف حالــة الطــوارئ ،إال
أن هنــاك مخاطــر حقيقيــة للغايــة ميكــن أن يعرضهــا هــذا
الوصــول املســتمر إلــى اإلنترنــت.
•إن األطفــال الذيــن ميتلكــون جهــاز كمبيوتــر ويتمتعــون بامتيــاز
الوصــول عبــر اإلنترنــت لديهــم مخاطــر متزايــدة للتــورط يف
التنمــر اإللكترونــي ،ســواء كضحايــا أو كجنــاة.
•وهــم أيضــاً أكثــر عرضــة الســتخدام هواتفهــم احملمولــة
ملمارســة اجلنــس عبــر اإلنترنــت ،ال ســيما مــن خــال الرســائل
النصيــة ،أو الوصــول إلــى التطبيقــات التــي ميكــن أن تزيــد مــن
خطــر إدمــان اجلنــس واألذى اجلنســي عبــر اإلنترنــت.
•غال ًبــا مــا يواجــه األطفــال الذيــن يلعبــون األلعــاب عبــر
اإلنترنــت ضغــط األقــران للعــب لفتــرات طويلــة مــن الوقــت
مــن أجــل دعــم املجموعــة التــي يلعبــون معهــا أو للحفــاظ علــى
مهاراتهــم .هــذا النقــص يف احلــدود ميكــن أن يجعــل األطفــال
عرضــة لإلدمــان علــى ألعــاب الفيديــو.
ملاذا يتعلق األوالد بعالم اإلنترنت؟
يقــدم اإلنترنــت لألطفــال واملراهقــن طريقــة للهــروب مــن املشــاعر
املؤملــة أو املواقــف املقلقــة .إنهــم يضحــون بســاعات النــوم الالزمــة
لقضــاء بعــض الوقــت علــى اإلنترنــت واالنســحاب مــن العائلــة
واألصدقــاء للهــروب إلــى عالــم مريــح عبــر اإلنترنــت قامــوا بإنشــائه
وتشــكيله .كما أن األطفال الذين يفتقرون إلى العالقات املجزية أو
التنشــئة الســليمة أو الذيــن يعانــون ضعفـاً يف املهــارات االجتماعيــة
والتأقلــم هــم أكثــر عرضــة خلطــر تطويــر عــادات غيــر مناســبة أو
مفرطــة عبــر اإلنترنــت .قــد يشــعر األطفــال بالوحــدة والعزلــة ،وقــد
يواجهــون مشــاكل يف تكويــن صداقــات جديــدة  ،لــذا فإنهــم يلجــأون
إلــى الغربــاء غيــر املرئيــن يف غــرف الدردشــة عبــر اإلنترنــت بح ًثــا
عــن االهتمــام والرفقــة املفقوديــن يف حياتهــم احلقيقيــة .قــد
يعانــون مشــاكل كبيــرة يف املنــزل ،أو يتعرضــون للتنمــر أو صعوبــة
يف التواصــل االجتماعــي يف املدرســة واألنشــطة الالمنهجيــة ،لذلــك
يتعاملــون مــع مشــاكلهم مــن خــال قضــاء الوقــت علــى اإلنترنــت.
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كيف توقف إدمان طفلك على اإلنترنت؟
شخص املشكلة.
ّ
•مــن املهــم أن ميثــل كال الوالديــن جبهــة موحــدة ،كآبــاء وأمهات،
يجــب علــى كل منهمــا أن يأخــذ املســألة بجديــة ويتفقــا علــى
أهــداف مشــتركة.
•يحتــاج الوالــدان إلــى قضــاء بعــض الوقــت يف التفكيــر فيمــا
يجــب قولــه واالســتعداد لالســتجابة العاطفيــة احملتملــة مــن
الطفــل.
•سيشــعر الطفــل الــذي يدمــن اإلنترنــت أو يصبــح مدمنــاً،
بالتهديــد مــن فكــرة كبــح اســتخدام الكمبيوتــر أو الشاشــة.
يحتــاج الوالــدان إلــى االســتعداد لالنفجــار العاطفــي امللــيء
بالعبــارات االتهاميــة املصممــة جلعــل الوالــد يشــعر بالذنــب
أو عــدم التفهــم .مــن املهــم عــدم الــرد علــى املشــاعر  -أو
مــا هــو أســوأ مــن ذلــك :محاضــرة عــن عــدم االحتــرام .أكــد
علــى مشــاعر طفلــك ولكــن اســتمر يف التركيــز علــى موضــوع
اســتخدامه لإلنترنــت.
•كــن قــدوة يحتــذى بهــا ،وتأكــد مــن أن ســلوكك يشــجع علــى
االســتخدام الصحــي للتكنولوجيــا ،إذا كنــت تلتقــط هاتفــك
الذكي كل دقيقتني ،فمن املرجح أن يقلد الطفل هذا السلوك،
مــا يؤســس لعــادة غيــر صحيــة .حافــظ علــى اســتهالكك
منوذجــا جي ـ ًدا ألطفالــك ليــس
الرقمــي حتــت الســيطرة وكــن
ً
فقــط عندمــا يتعلــق األمــر باســتخدام التكنولوجيــا .بعبــارة
أخــرى ،قــم بعمــل منــوذج ملــا تريــد رؤيتــه.
•أظهــر اهتمامــك :سيســاعدك أن تبــدأ مناقشــتك بتذكيــر
طفلــك أنــك حتبــه وأنــك تهتــم بســعادته ورفاهيتــه .غال ًبــا مــا
يفســر األطفــال واملراهقــون األســئلة املتعلقــة بســلوكهم علــى
أنهــا لــوم ونقــد .أنــت بحاجــة إلــى طمأنــة طفلــك أنــك ال
تدينــه .بــدالً مــن ذلــك اخبــر طفلــك أنــك قلــق بشــأن بعــض
التغييــرات التــي رأيتهــا يف ســلوكه وراجــع هــذه التغييــرات
مبصطلحــات محــددة :التعــب ،وانخفــاض الدرجــات ،والتخلــي
عــن الهوايــات ،واالنســحاب االجتماعــي ومــا إلــى ذلــك.
•ذ ّكرهــم أنــه مــن خــال التلفزيــون ،ميكنــك مراقبــة عــادات
املشــاهدة لديهــم بســهولة أكبــر ،ولكــن مــع اإلنترنــت ،حتتــاج
إلــى مســاعدتهم وتعاونهــم للمشــاركة بشــكل مناســب .ضعهــم
علــى نظــام الشــرف لالحتفــاظ بســجل الوقــت الذيــن ميضونــه
علــى اإلنترنــت بأنفســهم ملــدة أســبوع أو أســبوعني لبنــاء الثقــة
بينكمــا .إذا رفضــوا هــذه الفكــرة أو كذبــوا بوضوح يف ســجلهم،
فمــن احملتمــل أنــك تتعامــل مــع انكارهــم لإلدمــان.
وســع مــداركك التكنولوجيــة :ضــع يف اعتبــارك اســتخدام
• ّ
تطبيقــات الرقابــة األبويــة املجهــزة مبجموعــة مــن امليــزات
املفيــدة .ال تتيــح لــك هــذه األدوات حمايــة األطفــال مــن
احملتــوى الضــار فحســب ،بــل ميكنهــا ً
أيضــا االحتفــاظ
بســجالت النشــاط باإلضافــة إلــى متكينــك مــن حتديــد
نــــارات ُأ َســريّــة
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التطبيقــات التــي ميكــن اســتخدامها ومتــى ميكــن اســتخدامها.
•ضــع قواعــد وحــدود معقولــة :يغضــب عديــد اآلبــاء عندمــا
يــرون عالمــات إدمــان اإلنترنــت علــى أطفالهــم ويأخــذون
الكمبيوتــر بعيــ ًدا كشــكل مــن أشــكال العقــاب .معتقديــن أن
هــذه هــي الطريقــة الوحيــدة للتخلــص مــن املشــكلة .إن هــذا
النهــج يثيــر املتاعــب  -ســوف تصــل إلــى طفلــك رســالة قائلــة
بأنــه ســيئ؛ ســينظرون إليــك كعــدو ال حليــف .وســيعانون مــن
أعــراض انســحاب حقيقيــة مــن العصبيــة والغضــب والتهيــج.
بــدالً مــن ذلــك ،اعمــل مــع طفلــك لوضــع حــدود واضحــة
الســتخدام اإلنترنــت احملــدود .اســمح رمبــا بســاعة يف الليلــة
بعــد أداء الواجــب املنزلــي ،مــع بضــع ســاعات إضافيــة يف
عطلــة نهايــة األســبوع .التــزم بقواعــدك وتذكــر أنــك ال
حتــاول التحكــم يف طفلــك أو تغييــر هويتــه  -فأنــت تعمــل
علــى مســاعدته علــى حتريــر نفســه مــن التبعيــة النفســية.
وتذكــر أنــه يُنصــح األطفــال واملراهقــون بعــدم قضــاء أكثــر مــن
ســاعتني أمــام الشاشــات يوم ًيــا.
•اجعــل الكمبيوتــر مرئ ًيــا :قــم بإنشــاء قاعــدة مفادهــا أن
اســتخدام الكمبيوتــر غيــر املتعلــق بالواجبــات املنزليــة يجــب
أن يحــدث فقــط يف املناطــق العامــة باملنــزل ،حيــث مــن املرجــح
أن يتفاعــل طفلــك معــك أو مــع أفــراد األســرة اآلخريــن أثنــاء
اســتخدامه لالنترنــت.
•ال تتخلــوا عــن التواصــل :فــإن تُــرك األطفــال يديــرون ســلوكهم
عبــر اإلنترنــت مبفردهــم هــو خطــأ؛ إ ْذ يحتــاج األطفــال إلــى
إرشــاداتك عبــر اإلنترنــت بقــدر مــا يحتاجــون إليــه عندمــا
يتعلــق األمــر باحليــاة الواقعيــة .حافــظ علــى احلــوار مــع
أطفالــك وافعــل مــا يف وســعك إلرشــادهم خــال التجربــة
الرقميــة ،متا ًمــا كمــا تفعــل عنــد التحــدث عــن كيفيــة التعامــل
مــع أصدقائهــم يف املدرســة.
•بنــاء الثقــة والتفاهــم :فقــط مــن خــال إقامــة عالقــة ثقــة
ميكــن للوالــد أن يكــون الوجهــة التــي يلجــأ إليهــا الطفــل إذا
حــدث أي شــيء ســيء معــه .كونــك دكتاتور ًيــا لــن يفعــل شــي ًئا
يف كثيــر مــن األحيــان ســوى إخفــاء الســلوك الســيء.
•خططــوا معـاً ألنشــطة حقيقيــة بديلــة وجذابــة :ميكــن أن يكــون
ذلــك خــال عطلــة نهايــة األســبوع بــدون هاتــف محمــول أو
جهــاز لوحــي ،وهــذا مفيــد لألطفــال واآلبــاء .إذا قــررت أن
جتربهــا ،فخطــط وف ًقــا لذلــك وقــم بإعــداد كثيــر مــن األنشــطة
اجلذابــة التــي ســتبقيك مشــغوالً وبعي ـ ًدا عــن التكنولوجيــا.
•إن الثــورة اإللكترونيــة التــي جتتــاح حيــاة أطفالنــا ،هــي غيــر
مســبوقة ،لــذا فــإن اآلثــار الســلبية لهــا غيــر واضحــة املعالــم
بعــد ،فــكان لزامــا علينــا أن نســاعد أبناءنــا مــا اســتطعنا
ليعيــدوا اإلمســاك بزمــام أمــور حياتهــم مــن جديــد ،وجعــل
التواصــل عبــر اإلنترنــت وســيلة ال غايــة.

نهج التعلم من احلياة
بصمة َت َم ُيزْ يف رياض االطفال

نهــج التعلــم مــن احليــاة الــذي ينفــذ بالشــراكة التامــة مــع وزارة
التربيــة والتعليــم الفلســطينية ،وكليــة مجتمــع املــراة  -الطيــرة.
هــو نهــج يحاكــي احليــاة الواقعية لألطفال يف الروضات ،يســتند
إلــى فلســفة باولــو فريــري التعليميــة ،أتعلــم كــي أحتــرر .وينطلــق
مــن الظــروف املعاشــة يف حتديــد مواضيــع التعلــم يف الروضــات
اي الظــروف املفصليــة كالنظافــة ،والتغذيــة الصحيــة ،وأنــا
وعائلتــي ،وكيفيــة التعامــل وقــت الضغــوط ،واخلــوف ،واالنتقــال
إلــى الصــف األول وغيرهــا مــن مواضيــع التعلــم.

مرحلــة التوثيــق للظــروف املفصليــة :بنــا ًء علــى التطبيــق
الناجــح مــن قبــل املديــرات واملعلمــات يف الروضــات ،واملتابعــة
امليدانيــة املباشــرة مــن قبــل طاقــم العمــل يف البرنامــج ،حيــث
جــرى تقــدمي اإلرشــاد التربــوي الفــردي واجلماعــي والتخطيــط
والتقييــم والتقــومي ،وقــدم إجنــاز توثيــق ســتة مــن الظــروف
املفصليــة وهي(:النظافــة ،والتغذيــة الصحيــة ،وأنــا وعائلتــي،
وكيفيــة التعامــل وقــت الضغــوط ،والرفــق بالنبــات واحليــوان)
بتناغــم وانســجام مــع املنهــاج الوطنــي الفلســطيني.

لقــد مت تطبيــق النهــج بنجــاح يف الروضــات الفلســطينية ،يف
محافظــات (القــدس وضواحــي القــدس ورام اهلل والبيــرة
وجنــوب اخلليــل) ،مــن خــال املراحــل التاليــة:
مرحلــة التعــرف علــى النهــج  -وكيفيــة حتديــد الظــروف
املفصلية :بتقدمي تدريبات مدة  3ســنوات متتالية  ،بواقع 200
ســاعة نظريــة تطبيقيــة ،مبشــاركة  80مــن املديــرات واملشــرفات
واملعلمــات يف ريــاض األطفــال ،مــن منطقتــي القــدس وضواحــي
القــدس (مخيــم شــعفاط وقــرى شــمال غــرب القــدس) ،حيــث
اشــتمل التدريــب علــى كيفيــة تهيئــة البيئــة التربويــة ذات اجلــودة
الداعمــة واحملفــزة ،واخلطــوات العلميــة اخلمــس للنهــج ابتــدا ًء
مــن حتديــد الظــرف املفصلــي ،ثــم التحليــل ووضــع اخللفيــة
العلميــة ،وحتديــد األهــداف لــكل مــن األطفــال واملعلمــات
واألهــل واملجتمــع احمللــي ،ومــن ثــم تخطيــط األنشــطة التعليميــة
التعلميــة ،إضافــة إلــى موضــوع العمــل مــع األهــل والدرامــا يف
الروضــة والتعلــم النشــط والفنــون.

مرحلــة تدريــب املدربــات :بعــد إجنــاز التوثيــق للظروف املفصلية
مت االنتقــال إلــى مرحلــة جديــدة بهــدف النشــر والتعمــق للنهــج،
مــن خــال تدريــب مديــرات ومشــرفات الروضــات ليصبحــن
مدربــات علــى النهــج ،يف محافظــة القــدس وضواحــي القــدس
ورام اهلل والبيــرة ،حيــث إن البرنامــج قــد اســتكمل تدريــب
 50مشــرفة ومديــرة روضــة ومشــرفة مــن منطقتــي ضواحــي
القــدس ورام اهلل .وتدريــب  110معلمــة روضــة و 80مــن
طالبــات كليــة مجتمــع املــرأة الطيــرة التــي اعتمــدت النهــج
كمتطلــب أكادميــي يف الكليــة ،ومــا زال التدريــب مســتمراً مــع
مجموعــة جديــدة مــن املديــرات واملشــرفات مــن محافظــة رام
اهلل والبيــرة.
يرافــق تخطيــط وتنفيــذ وتقييــم البرنامــج دعــم احلكومــة
األملانيــة وتقــدمي استشــارة تربويــة ومهنيــة مــن كاريتــاس املانيــا
ومســؤولة قســم ريــاض األطفــال يف كليــة الطيــرة.
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طرق تعامل األهل مع األطفال

واحلد من العنف
يارا العبوة

هنــاك عــدد مــن العوامــل والظــروف التــي تتعــرض لهــا األســرة
الفلســطينية وحتــد مــن قدرتهــا علــى مواجهة الضغوطــات واألزمات
التــي تعيشــها .كمــا أن تأثيــر هــذه العوامــل زاد وتضاعــف علــى
أفــراد األســرة خــال واحلجــر املنزلــي وقايــة مــن كورونــا ألســباب
ثقافيــة اجتماعيــة واقتصاديــة ،حيــث ازدادت حــاالت العنــف داخــل
االســرة نتيجــة هــذه الظــروف صعبــة.
ولدعــم األســرة يف مواجهــة ذلــك مــن الضــروري تطويــر قــدرات
أفرادهــا ومتكينهــم مــن احلصــول علــى آليــات التعامــل مــع الظــروف
الضاغطــة ،وتعزيــز قدراتهــم علــى الصمــود كــون األســرة هــي
األســاس يف مواجهــة االزمــات والتعامــل مــع األبنــاء واحلــد مــن
العنــف داخــل األســرة.
وهنــا ســنطرح ســبل الوقايــة مــن العنــف األســري داخــل االســرة
وآليــات بديلــه عــن اســتخدام العنــف:
•ضــرورة التثقيــف املبكــر للزوجــن قبــل الــزواج ومعرفــة أســس
نــــارات ُأ َســريّــة
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احليــاة الزوجيــة ،وأنهــا ال تخلــو من اخلالفــات واملكدرات ،وأن
الواجــب علــى كال الزوجــن مقابلــة ذلــك بالصبــر والتفاهــم،
كمــا يجــب علــى كل منهمــا معرفــة مــا لــه ومــا عليــه مــن حقــوق
وواجبــات زوجيــة.
•نشــر الوعــي األســري وأهميــة التوافــق والتفاهــم بــن أفــراد
األســرة ،واالتفــاق علــى نهــج تربــوي واضــح بــن الوالديــن
لتربيــة االطفــال ،وإيجــاد نــوع مــن التــوازن املمكــن بــن العطــف
والشــدة ،وبــن احلــب واحلــزم ،أو احلــب املعتــدل والنظــام
الثابــت ،وبــن احلريــة والتوجيــه اإليجابــي ،إلــى جانــب خلــق
بيئــة مواتيــة لعالقــات تعاطــف وتعــاون بــن اآلبــاء واألبنــاء.
ويقصــد بالتوجيــه اإليجابــي هــو تعليــم الســلوك لألطفــال حيــث
يأخــذ االهــل وقتهــم بالتفكيــر يف الســلوكيات املرفوضــة التــي
ميارســها األطفــال ،وال يأتــي تصرفهــم بــا جــدوى فعــل علــى هــذه

التصرفــات ،فــرد الفعــل الســريع والعصبــي يكــون بــا جــدوى .إن
التوجيــه اإليجابــي.
يعــزز ثقــة الطفــل بنفســه ،حيثهــم يتــم األخــذ بعــن االعتبــار مشــاعر
الطفــل واحتياجاتــه ،ويكــون األهــل قادريــن علــى الســيطرة علــى
انفعاالتهــم.
التوجيــه اإليجابــي يعلــم االطفــال املســؤولية ،فعندمــا نضــع حــدوداً
للطفــل ،نعلمــه االنضبــاط الداخلــي ،نعلمــه الصــح واخلطــأ ،ونعمــل
علــى تطويــر القيــم التــي حتتــرم مشــاعر اآلخريــن واحتياجاتهــم
وعــدم اســتخدام العنــف معهــم .واحلقيقــة أن الذيــن يســتخدمون
التوجيــه اإليجابــي يقدمــون الدعــم ألبنائهــم ويعلمونهــم النظــام،
وال يهملــون أوالدهــم وال يســتخدمون القــوة معهــم ،لكنهــم يحاولــون
عمــل تــوازن بــن احلــب واحلــدود
مهــم أيضـاً توعيــة األهــل لكــي ال يســتخدموا العنــف مــع األطفــال،
ألنــه يســبب األذى النفســي واجلســدي للطفــل ويعتبــر أســلوب
غيــر مقبــول للتعامــل مــع األطفــال وحــل مشــكالتهم ،وال يعلــم
الطفــل البدائــل التــي ميكــن أن يتعامــل بهــا يف مواجهــة املواقــف
والتصرفــات ،فالعنــف يزعــزع ثقــة الطفــل بنفســه ويجعلــه يكــره
ذاتــه واآلخريــن ،ويشــعره أنــه شــخص.
وينبغــي توعيــة األهــل الجتاهــات الوالديــة املختلفــة وأثرهــا علــى
األطفــال ومنهــا:
الســلطوي املتشــدد :ويقصــد بــه املبالغــة باســتخدام الشــدة يف تربية
الطفــل دون االهتمــام بحاجاتــه ورغباتــه ،مــن خــال اســتخدام
أســاليب قاســية كالتهديــد ،والضــرب ،وقمــع الطفــل ،وعــدم
اســتخدام أســاليب الشــرح والنقــاش معــه.
اجتــاه االهمــال :ويقصــد بــه جتنــب اآلبــاء واآلمهــات التفاعــل
مــع طفلهــم ،حيــث يتــرك الطفــل دومنــا تشــجيع علــى تصرفاتــه،
ودون توجيــه إلــى مــا يجــب أن يقــوم بــه ،كمــا أن الوالديــن اللذيــن
يتبعــان هــذا االجتــاه يف العالقــة ال يعبــران بشــكل عــام عــن حبهــم
ألطفالهــم.
االجتــاه املتــوازن :ويقصــد بــه وضــع الوالديــن قواعــد واضحــة توجــه
ســلوك طفلهــم ،فيســتعمالن أســلوب الثــواب أكثــر مــن العقــاب،
وينقــان توقعاتهمــا مــن الطفــل بوضــوح ،ويشــرحانها لــه ملســاعدته
علــى فهــم التوجيهــات التــي يقدماهــا لــه .يف هــذا النمــط مــن
العالقــة يتقبــل االهــل الطفــل ويشــعرونه باحملبــة مــن خــال التعبيــر
بالكلمــات ،والتشــجيع واحلضــن.
 يشــعر األهــل باحلــب جتــاه أوالدهــم ،لكــن متــر عليهــم أوقــاتيشــعرون فيهــا باالحبــاط والغضــب ،ويكــون هــذا الشــعور مخيف ـاً.
وهنــا مــن املهــم أن نذكــر بــأن الغضــب هــو شــعور طبيعــي وأن جميــع
األهــل يشــعرون بــه مــن وقــت إلــى آخــر .ولكــن عليــك أن تتذكــر/ي
أنــك ال تــؤذي طفلــك عندمــا تظهــر مشــاعرك ،فإظهــار مشــاعرك
بطريقــة صحيحــه تكــون إيجابيــة النهــا تعلــم الطفــل كيــف يتعامــل

مع شــعوره .ويجب أال تشــعر/ي باخلزي بســبب مشــاعرك الســلبية
ولكــن مــن املهــم أن حتــاول/ي التحكــم فيهــا .وهنــا نــورد بعــض
االقتراحــات التــي تســاعدك يف التعبيــر عــن املشــاعر الصعبــة
بطريقــة إيجابيــة.
ً
•كن/كوني صادقا/ة مع نفسك ومع طفلك
•اســمح/ي لنفســك بالشــعور بالغضــب .فعــدم االكتــراث
مبشــاعرك ســوف يضغطــك ويجعلــك *تتصرف/يــن بحــدة
يف املســتقبل.
•أدرك بداية مشاعرك باإلحباط وتعامل/ي معها.
•ضــع/ي أولويــة للســلوكيات التــي تريد/تريديــن أن تعطيهــا
اهتمامــك.
وهنــاك أمــور مــن الضــروري مراعاتهــا للتعامــل مــع ســلوكيات غيــر
مقبولــة قــام بهــا طفلــك:
•عبر/ي لطفلك عن مشاعرك باختصار.
•تكلم/ي عن سلوكيات الطفل وليس صفاته.
•تكلــم/ي فقــط عــن احلاضــر وليــس عــن مواقــف حصلــت يف
املاضــي.
ً
•ابتعــد/ي عــن التعميــم ،مثــل (أنــت دائم ـا مهمــل أو لــن أكــون
قــادراً/ة علــى الثقــة بــك).
• اعتــذر/ي عندمــا تشعر/تشــعرين بأنــك قلــت أو فعلــت شــيئاً
ندمــت عليــه ،فهــذا لــن يخســرك ســلطتك ،وســتعلم/ي طفلــك
أن الراشــدين يخطئــون أيضــا.
•وعــد/ي إلــى  ،10أو القيــام بتــرك الغرفــة لتمنحــك خــذ/ي
وقــت اســتراحة ،خــذي فرصــة لتهــدأ /ي وتفكــر/ي.
•ابتعد/ي عن ردة الفعل املباشرة ،خذ/ي نفساً عميقاً.
•ابحــث/ي عــن مســاعدة إذا رأيــت نفســك عنيفـاً/ة و حتتــاج/
حتتاجني للمســاعدة.
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العنف ...واألطفال من ذوي اإلعاقة
نانسي عثمان حيدر/مشرفة تربية خاصة وزارة التربية والتعليم
إن حيــاة األطفــال ذوي اإلعاقــة حتيــط بهــا مظاهــر الوصم والتمييز
االجتماعــي ،فهــم أكثــر األطفــال املهمشــن يف العالــم وبالتالــي هــم
عرضــة لــكل أنــواع العنــف واإلهمال واألذى واالســتغالل ،مبا يشــمل
تعرضهــم بشــدة للعنــف البدنــي واللفظــي والعاطفــي يف صغرهــم
و للعنــف اجلنســي عنــد وصولهــم ســن البلــوغ ،فقــد أظهــرت
الدراســات العامليــة أن االطفــال ذوي اإلعاقــات معرضــون للعنــف
واإلهمــال بنســبة تصــل إلــى  1.7ضعــف األطفــال غيــر املعوقــن،
وأظهــرت إحــدى الدراســات أن  %90مــن األطفــال ذوي اإلعاقــات
النفســية يتعرضــون لإلســاءة اجلنســية يف فتــرة مــا مــن حياتهــم،
فاألطفــال يف املجتمــع احمللــي يتعرضــون للعنــف أيضــا بســبب
الوصمــة االجتماعيــة وثقافــة التمييــز ضدهــم ،حيــث يصبحــون
هدفــاً ســه ً
ال ملرتكبــي اإليــذاء اجلســدي واالســتغالل اجلنســي،
ويفاقــم الوضــع ســوءاً طبيعــة اإلعاقــة اجلســدية والنفســية التــي
يعانــون منهــا والبيئــة املجتمعيــة التــي قــد توفــر بالعــادة احلمايــة
لألطفــال العاديــن ،وال تالئــم حاجــات األطفــال ذوي اإلعاقــة وغيــر
صديقــة لهــم .كمــا تــؤدي أيض ـاً إلــى عزلــه عــن املجتمــع احمللــي،
بســبب اخلــوف مــن أن يتســبب بــاألذى ألطفــال آخريــن ،وبســبب
نــــارات ُأ َســريّــة
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املعتقــدات الســائدة مــن أن هــؤالء األطفــال ذوي اإلعاقــة ليــس لهــم
قيمــة اجتماعيــة وبالتالــي هــم عرضــة ألشــكال العنــف كافــة.
يتعــرض األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة إلــى عديــد أشــكال العنــف
املوجــه ضدهــم عمو ًمــا التــي تأخــذ عــادة منــط اإلســاءة املتعمــدة
َّ
ومنهــا.
•اإلساءة اجلسدية
•اإلساءة اجلنسية
•اإلساءة اللفظية
•اإلساءة العاطفية
•اإلساءة القائمة على اإلهمال
إن األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة كثيــراً مــا يُســتهدفون بالعنــف كونهــم
غيــر قادريــن علــى حمايــة أنفســهم ،وبســبب عــدم إفصاحهــم عــن
العنــف حملدوديــة قدراتهــم ،وعجزهــم علــى التواصــل والــكالم مــع
اآلخريــن .وعليــه فــإن التدخــات الفاعلــة ملناهضــة العنــف ضــد
األطفــال ذوي اإلعاقــة ســتكون فاعلــة إذا تعاملــت مــع جــذور العنــف
االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة ،أو عندمــا تقــع حــوادث عنــف،
فــإن معظــم األطفــال ال يعرفــون أيــة وجهــة يقصــدون وأيــة جهــة

يتصلــون بهــا طلبـاً للمشــورة والدعــم؛ فهــؤالء األطفــال أكثــر عرضــة
للعنــف البدنــي والنفســي واجلنســي؛ ومــن غيــر املرجــح أن تشــملهم
ُخصــص لهــم خدمــات حمايــة
برامــج املشــورة والوقايــة ،أو أن ت ّ
محــددة ،ويواجهــون صعوبــات أكبــر يف حتــدي وحمايــة أنفســهم مــن
حــوادث العنــف ،ويف حــال وجــود مؤسســات تعنــى بإســداء املشــورة
وتلقــي التقاريــر والشــكاوى ،فقــد يكــون مــن الصعــب جســدياً
الوصــول إليهــا.
أسباب العنف ضد األطفال املعاقني
أكــدت بعــض األبحــاث والدراســات أن األطفــال املعاقــن هــم أكثــر
مــن غيرهــم ،عرضــة إليقــاع اإلســاءة والعنــف عليهــم .كمــا أن هــذه
اإلعاقــة قــد تكــون مصــد ًرا للضغــط والتوتــر لــدى اآلبــاء املســيئني،
بســبب حاجــة هــؤالء األطفــال إلــى العنايــة واإلشــراف الالزمــن،
ولعــل مــن املفيــد هنــا التطــرق إلــى بعــض الظــروف التــي تســبب
اإلســاءة لهــذه الشــريحة مــن األطفــال ،ومنهــا:
•املشــاكل بــن الزوجــن واســتحكامها مــا يزيــد مــن حــدة التوتــر
والضغــط داخــل املنــزل ،األمــر الــذي يعمــل علــى تســريع فــرص
تفريــغ ثــورات الغضــب التــي تنتــاب اآلبــاء علــى أطفالهــم،
وبالتالــي وقوعهــم أي األطفــال يف دائــرة اإليــذاء والعنــف.
•عجــز أربــاب األســر عــن تأمــن احتياجــات أفــراد أســرهم
نتيجــة لســوء الوضــع االقتصــادي املــازم لهــم ،أو نتيجــة
عوامــل البطالــة املختلفــة ،وهــذا يــؤدي إلــى نشــوء صــراع
بــن الزوجــن ،مبــا يحملــه مــن نتائــج ســلبية يف العــادة ،حيــث
ينعكــس ذلــك علــى الطفــل املعــاق.
•عــدم الوعــي لكثيــر مــن أربــاب األســر باخلصائــص النمائيــة
والســلوكية املتعلقــة باألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة مــا قــد يدفــع
بالوالديــن إلــى إيقــاع األذى بأطفالهــم .لــذا فــا بــد لألســر
التــي مــن بــن أفرادهــا طفــل معــاق أن حتــرص علــى عــدم
اســتخدام العنــف ضــده ،ألن األســرة تلعــب دو ًرا مه ًمــا للغايــة
يف تشــكيل ســلوك الطفــل وتكيفــه ،خاصــة يف مرحلــة الطفولــة
املبكــرة ،وبصــرف النظــر عــن الفــروق الثقافيــة ،تبقــى األســرة
النظــام الرئيــس يف كل املجتمعــات البشــرية الــذي ال يلبــي
احلاجــات الفيزيولوجيــة للطفــل ،فحســب وإمنــا احلاجــات
النفســية واالجتماعيــة ً
أيضــا ،واملتمثلــة يف احلاجــة إلــى احلــب
خصوصــا إذا كان
واالنتمــاء والشــعور باألمــن وتقديــر الــذات،
ً
الطفــل ُمعا ًقــا ،فاآلبــاء هــم األكثــر معرفــة بحاجــات أطفالهــم،
ألنهــم يدركــون أفضــل مــن أي شــخص آخــر أنــواع اخلدمــات
التــي يحتاجهــا األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة.
أساليب حماية الطفل املعاق من العنف بأشكاله املختلفة:
حتــى يتســنى لألســرة أن تقــوم بــدور إيجابــي بالنســبة لرعاية الطفل
املعــاق ،وأال تســتخدم أشــكال العنــف كافــة ضــده ،ومبــا أن مصــادر
الضغــوط التــي تتعــرض لهــا هــذه األســر تكــون دائ ًمــا هــي الســبب

املباشــر يف اســتخدام أشــكال العنــف ضــد الطفــل املعــاق ،جنــد
أن هــذه األســر حتتــاج إلــى أشــكال مختلفــة مــن الدعــم واملســاندة
لتخفيــف الضغــط عليهــا ،كــي ال تقــوم باســتخدام العنــف ضــد
هــؤالء األطفــال ،ومــن أشــكال هــذا الدعــم الــذي يســاعد األســر
علــى رعايــة أطفالهــم املعاقــن ،وعــدم اســتخدام العنــف ضدهــم،
مــع إمكانيــة اشــباع حاجاتهــم ورغباتهــم ،مــا يلــي:
•الدعم االجتماعي والرسمي
•الدعم العاطفي
•الدعم املعلوماتي
•الدعم القانوني واألخالقي
•الدعم االقتصادي
التوصيات
علينــا يف البدايــة اعتبــار أن مواجــه العنــف ضــد األطفــال
ذوي اإلعاقــة هــو جــزء ال يتجــزأ مــن مواجهــة العنــف ضــد
عمــوم األطفــال ،والتوصيــات يجــب أن تشــمل التدخــل،
والرقابــة ،واخلدمــات ،والبرامــج ،علــى مســتوى احلكومــة،
واملجتمــع املدنــي ،واألســرة ،ومــن هــذه التوصيــات :
أوال :إدخــال األطفــال ذوي اإلعاقــات يف برامــج حمايــة الطفــل
العامــة علــى املســتوى الوطنــي ،ويف برامــج حمايــة مخصصــة
لألطفــال ذوي اإلعاقــات التــي حتتــاج إلــى مهنيــن مدربــن علــى
التعامــل معهــم يف املجــال الشــرطي والصحــي واالجتماعــي.
ثانيــا :برامــج زيــادة الوعــي املتعلقة بالوقاية من العنف ضد األطفال
ذوي اإلعاقات ،يف املستويات والهيئات املانحة ،ومؤسسات املجتمع
املدني ،وضمان شمول ذلك يف املشاريع والبرامج املتعلقة باألطفال.
ثالثــا :علــى احلكومــة االلتــزام بقيــادة البرامــج التــي تضمــن عــدم
حصــول العنــف ضــد األطفــال ذوي اإلعاقــات علــى املســتويات كافة.
إن والدة طفــل ُمعــاق يف األســرة ،ومــن ثــم يف املجتمــع ،يعتبــر مســألة
مهمــة يجــب اإلنتبــاه إليهــا ،ومــن الضــروري معرفــة دور األســرة
األساســي يف التعامــل مــع هــذه احلالــة ،ملــا لهــذا الــدور مــن آثــار
علــى منــو الفــرد وتكيفــه النفســي وتفاعلــه مــع أســرته ومــع أفــراد
املجتمــع احمللــي ،خاصــة وأننــا جنــد بعــض األســر متــارس أشــكال
العنــف ضــد الفــرد املعــاق ،وال بــد مــن عكــس مســار هــذا النمــط!
ومــن األهميــة مبــكان أن تُعتمــد يف البلــدان كافــة ومنهــا فلســطني
تشــريعات حتظــر أشــكال العنــف ضــد األطفــال ،علــى أن تشــمل
هــذه التشــريعات األطفــال جميعهــم ،وبخاصــة األطفــال املعاقــن
تعجــل بلــدان العالــم بوضــع آليــات مراعيــة الحتياجــات
وينبغــي أن ّ
الطفــل واإلعاقــة ،تكــون ف ّعالــة ومــز ّودة مبــا يلــزم مــن املــوارد ،ملنــع
حــوادث العنــف والتصــدي لهــا .ومــن الضــروري االســتثمار يف
التوعيــة واإلعــام ،مبــا يشــمل إجــراء بحــوث عــن إعاقــة الطفــل
وأشــكال العنــف التــي متــس متتعــه بحقوقــه.
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العنف اللفظي
ضد األطفال

للتفاهـ ِـم.
احلمــاس
يصــاب األطفــال بالكآبــةِ والقلــقِ واألرقِ وفقــدانِ
•
ِ
ُ
والعفويــةِ لديــه.
اللفظــي علــى األطفــال –الدكتــورة
( alghad.Comاألثــار النفســية للعنــف
ّ
إميــان حســن شــريف – اختصاصيــة يف الصحــة العامــة)

هناء عرار
مشرفة رياض اطفال مديرية التربية والتعليم

علــي ابــن اخلمســةِ
كلمــات كان يرد ُدهــا
غبــي أنــا ال افهــ ُم،
انــاٌ
ٌّ
ٌ
ـوام كلمــا فش ـ َل يف االجابــةِ عــن أســئلةِ والدتــهِ حل ـ ّل الواجبــات
أعـ ٍ
ـمعت هــذه
ـت بعدهــا بالنــدم كلمــا سـ ْ
عندمــا تقــو ُم بتدريســهِ  ،أحسـ ْ
ُ
يصــف بهــا طفلُهــا نفســه فهــذ ِه كلماتُهــا
اِلصفــات الهدا َمــة التــي
وهــي َمـ ْن يســتخدم هــذه اإلهانـ ِ
ـات فبــدالً مــن حتفيــزه كانــت تــزر ُع
اإلحبـ َ
ِ
الفاظهــا
ـت أ ْن تُغي ـ َر يف
ـاط يف شــخصيتهِ  ،وبعــد ذلــك حاولـ ْ
ـت تســتخد ُم أنــت ذكـ ٌّـي ،أنــت شــاط ٌر،
لتكــو َن أكثـ َر ايجابيـ ًة فأصبحـ ْ
ـت النتيج ـ ُة أن زادت ثقت ـ ُه بنفســهِ .
احسـ َ
ـنت ،فكانـ ْ
ِ
ِ
ســلوك أحــدِ
الطــاب حيــثُ إ َّنــ ُه
املعلمــات مِ ــ ْن
اشــتكت إحــدى
ِ
ْ
ٍ
يصــاب
كلمــات نابيــ ًة لِزمالئــهِ وعــاد ًة مــا
ويوجــ ُه
الصــراخ
دائــ ُم
ُ
ّ
ِ
ـبب ذلـ َ
بنوبـ ِ
ـك نتيجــة
ـات غضـ ٍـب
جتاه ُهــم وعنــد الســؤالِ تبـ َ
َ
ن أن سـ َ
ُ
ٍ
يعيشــها الطفــ ُل حيــثُ ذكــ َر أ َّن والــ َدهُ دائِمــا يســتخدم
ضغوطــات
ـاظ قاسـ ٍ
ـاظ ويَ ْشــت ُم ُه بألفـ ٍ
معــه هــذه االلفـ ٍ
ـس يتمنــى أن
ـية علــى العكـ ِ
يكب ـ َر ســريعاً ليســتطي َع شــت َم وال ـ َدهُ بنفــس االلفــاظ.
اللفظي:
ما هو العن ُْف
ُّ
تهدي ـ ُد الطفــلِ وجتا ُهل ـ ُه والقــاءُ اللــو َم عليــهِ والصــرا ُخ عليــه .وهــو
ِ
يتعــرض لهــا يف حياتــهِ ،
اإلســاءات التــي
مِ ــ ْن أشــد وأســوأ أنــواع
ُ
يســيء لــه معنويــاً ،فتتكــو ُن لديــهِ النزعــ ُة العدوانيــ ُة.
العنف اللفظي ض ّ َد األطفال:
أسباب
ِ
ُ
ـظ أ َّن األهـ َل ميارســو َن أنواعـاً مختلفـ ًة مِ ــن العنـ ِ
•مِ ـ ْن املالحـ ِ
ـف
اللفظــي علــى أبنائهــم وتعــو ُد
ألســباب تتعلــ ُق ببيئــةِ األهــلِ
ٍ
االجتماع َّيــة.
تصرفــات الطفــلِ فيلجــأُ
ِ
•عــد ُم قــدر ِة األهــلِ الســيطرة علــى
ـوم اللفظــي علــى أطفالهــم للح ـ ّد مِ ـ ْن ســلوكياتِهم
األه ـ ُل للهجـ ِ
ـوب بهــا.
غيــر املرغـ ِ
•إميــا ُن األهــلِ بــأن ا َ
ُ
العنــف
خليــا َر األفضــ َل للســيطر ِة هــو
اللفظــي .
ُّ
ٍ
ِ
وسيلة للتربيةِ .
العنف
•اختيا ُر
اللفظي كأفضلِ
ّ
(صحيفة الرأي-كيف يدمر العنف اللفظي شخصية الطفل) alrai.com-
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اآلثار النفسية للعنف اللفظي على األطفال
ـوت أبــي وهــو يصــر ُخ يف وجهــي بأننــي وصم ـ ُة
مــا زلــت أســم ُع صـ َ
عـ ٍـار لعائِلتنــا ،وكان ينعتُنــي بالقبـ ِـح وجلـ ِـب العــارِ  ،واجلمي ـ ُع يتمنــى
موتــي .ويف ذلـ َ
ـك احلــن كنــت يف الثامنَــة مــن العمــر ،وكا َن يصــر ُخ
يف وجهــي باســتمرار.
ِ
ِ
بالفشــل لتهدِ ئــه روعــي .مــر عشــرون
محــاوالت أمــي
وبــا َء ْت ك ُّل
عام ـاً منــذ ذلـ َ
ـوم كمــا لــو كا َن
ـك الَزمــنِ املريــر ،ولكنــي أتذك ـ ُر ك ّل يـ ٍ
األمـ ُر أمــس ،ويقشــع ُر بدنــي عندمــا أتذكـ ُر الكلمـ ِ
ـات التــي قيلــت لــي
وأنــا ُمج ـ َّر ُد طفلــة.
ِ
ِ
العنــف اللفظــي املمــارس ضــد
تداعيــات
تقــدم َنــوذ ٌج مِ ــ ْن
مــا
َّ
ُ
ضــرب الطفــلِ ِ
ويتــرك
يؤلُــه،
األطفــال .وممــا ال شــك فيــه أن
َ
ـاك شــك ً
ـات علــى جســمهِ  ،ولكـ َّـن هنـ َ
ـات وندبـ ٍ
َك َدمـ ٍ
ال آخـ َر مِ ـ ْن أشــكالِ
ـاس كثيــراً ،وهــي العنـ ُ
ـف
إســاء ِة املعاملــةِ التــي ال يتحــدثُ عنهــا النـ ُ
ـبب جروحـاً ال تُــرى بالعــن،
ـي
َ
املوجـ ُه لألطفــالِ  ،مــن الــذي يسـ ُ
اللفظـ ُّ
ولذلــك ال أح ـ َد يعـ ُ
ـرف مــا يحــدثُ للطفــلِ .
ـف اللفظـ ّـي علــى األطفــالِ بالغ ـ ٌة جــداً ،وذلـ َ
آثــا ُر العنـ ِ
ألن الطف ـ َل
ـك َّ
ـوب فيــه ،يحــاول
يف محاولتــهِ التغلــب علــى الشــعورِ بأنَـ ُه غيـ ُر مرغـ ٍ
أن يتكيـ َ
ـتائم مـ ْن أعــز وأقــرب األقربــاء وأَقربهــم لَـهُ.
ـف مـ َع آثــارِ الشـ ِ
ـب النفسـ ّـي ،كشـ َ
ـف ع ـ ْن
ويف بحـ ٍـث نشــرته الدوري ـ ُة األميركي ـ ُة للطـ ّ
أن اإلســا َءةَ اللفظي ـ َة يف الطفولــةِ ميك ـ ُن أن جتــر َح األطفــا َل بشــدةٍ .
َّ
ُ
ُ
ومِ
اللفظي على الطفلِ ما يلي:
العنف
ها
ك
يتر
التي
ن
َ اآلثارِ
ُّ
•عد ُم الثقةِ بالنفس.
ِ
القرارات .
السليم واتخا ُذ
•الصعوب ُة بالتفكير
ِ
ُ
الســلوك
•
املعــادي الــذي قــد يكــو ُن ر َّد فعــلِ بعــض األطفــالِ
ُّ
ٍ
ِضــرب األطفــالِ اآلخريــن أو
عدوانــي ،ب
ســلوك
ِ
كإظهــارِ
ّ
الدائــم مــ َع غيرِ هــم مِ ــ ْن األطفــالِ .
الشــجارِ
ِ
•ســوءُ املعاملــةِ املســتم ُر قــد يؤثــ ُر يف منــ ّو الطفــلِ جســمانياً،
واجتماعي ـاً ،وأكادميي ـاً وعاطفي ـاً .وقــد يبــدأ ُ الطف ـ ُل بإظهــارِ
عالمـ ِ
ـام ،أو التبــولِ
ـات االضطـ ِ
ـراب العاطفـ ّـي مث ـ ُل مــص اإلبهـ ِ
ـدم التفــوق الدراســي .أظهــرت الدراســات علــى
الــاإرادي أو عـ ِ
املــدى الطويــل أن الطفـ َل قــد يكــون عرضـ ًة لالكتئـ ِ
ـاب والقلــقِ
ِ
للعنــف كوســيلة
عنــد الكبــر ،وبعــض األطفــالِ قــد يلجــأون

ُ
للطفل
صور اإلساءة
اإلساء ُة
ِ
اللفظية ُ
أكبر ِ
تشــي ُر تقاري ـ ُر منظمــةِ الصحــةِ العامليــةِ إلــى أن اإلهمــا َل واإلســاءةَ
ن صــورِ اإلســاء ِة لألطفــالِ يف
اللفظيــة هــي األكثــ ُر انتشــاراً بــ َ
ـاالت املؤكــد ِة مــن العنـ ِ
العالـ ِـم ،ومتثــل نســب َة  %54مــن احلـ ِ
ـف ضـ َّـد
ِ
اجلســدي و%8مــن
العنــف
األطفالِ مقارنــ ًة بنســبة  %22مــن
ّ
ِ
اجلنســي ،و %4مــن ســوءِ املعاملــةِ العاطفيــةِ  ،و%12
العنــف
ّ
أشــكال أخــرى مــن ســوءِ املعاملــةِ .
ٍ
ــت يف جامعــةِ فلوريــدا األميركيــة علــى
ويف
دراســة أخــرى أُجريَ ْ
ـواع
العنــف اللفظـ ّـي ،تبــن أن النـ َ
ـوع مِ ـ ْن أنـ ِ
ـاس الذيــن تعرضــوا إلــى نـ ٍ
ا ّلً
االكتئاب والقلــق أكثــر
أعراض
ســباب خــال طفولتهــم لديهــم
ُ
ِ
ِ
مــن  1.6ضعــف مــن أولئـ َ
ـباب
ـك الذي ـ َن لــم يتعرضــوا للُّسـ ِ
كمــا يتضاعـ ُ
ـف احتمــا ُل معاناتِهــم مــن اضطرابـ ِ
ـزاج
ـات القلــق أو املـ ِ
أكثـ َر يف حياتهــم .وهنـ َ
ـدوث العنـ ِ
ـاك صلـ ٌة بــن حـ ِ
والوضع
ـف اللفظـ ّـي
ِ
ـادي لألســرةِ.
االجتماعـ ّـي واالقتصـ ّ
( www.sayidaty.netخيريــة هنــداوي –ســيدتي -اإلســاءة اللفظيــة

وتأثيرهــا علــى االطفــال)

ماذا ميكننا أن نفعل ؟؟
يســعى جميــ ُع اآلبــاءِ إلــى تربيــةِ أبنائِهــم تربيــ َة صاحلــ َة ،ولكــن
يختلـ ُ
ن أســرةٍ وأخــرى ،األمـ ُر يشــب ُه الشــجرةَ،
ـلوب التربيــةِ بـ َ
ـف أسـ ُ
ٍ
وحــرص،
بحساســية
فعندمــا نهذبُهــا ونســقيها ونتعامــ ُل معهــا
ٍ
ســتعطينا أفضــ َل مــا لديهــا ،أمــا يف حــالِ التعامــلِ معهــا بقســوةٍ ،
سنخســرها متامـاً .وكذلــك األمـ ُر بالنســبةِ للطفــلِ  ،ســتتفج ُر أفضـ ُل
طاقاتــهِ عنـ َد احتضانــهِ واحتوائــهِ  ،أمــا عنـ َد تعنيفــهِ فســتظه ُر أســوأ ُ
ـب علينــا:
مــا لديــه ،لذلــك يجـ ُ
ـي والتعزيـ ُز
اتبــاع أسـ َ
ـاليب التربيــةِ احلديثــةِ ومنهــا التعزيـ ُز اإليجابـ ُّ
ـام الطفــلِ بسـ ٍ
ومندحــه
ـلوك إيجابـ ّـي ،نكافئــه
ُ
ـلبي ،ففــي حــالِ قيـ ِ
السـ ُّ
ٍ
أمــا َم أصدقائــهِ  ،أمــا يف حــالِ قيامــهِ
ســلبي ،يُعاقــب
بســلوك
ّ
ً
ـكان يحبُــه مثـا ،مــع ضــرور ِة االنتبــا ِه
ـاب إلــى مـ ٍ
بحرمانــهِ مــن الذهـ ِ
إلــى العقوبــةِ ومــدى تأثيرهــا علــى الطفــل،
إذن علينــا أن نكــو ُن واعــن عنــد ِ
فرضنــا للعقوبــات ،فغايتُنــا تعديـ ُل
سـ ِ
ـلوك الطفــلِ ال تشــوي ُهه نفســياً .علــى ســبيل املثــالِ  :ميكـ ُن وضـ ُع
ـوح يف املنــزلِ مخصــص لكتابــةِ النقـ ِ
ـاط الســلبيةِ واإليجابيــةِ التــي
لـ ٍ
قــام بهــا األطفــال يف يومهــم ،ســيحفزهم ذلــك علــى العمــلِ بتقليــلِ
ـط جــو مــن املنافســةِ
ـاط اإليجابيــةِ وسـ ِ
ـاط الســلبيةِ وزيــاد ِة النقـ ِ
النقـ ِ

ٍ
جهــة أخــرى يســتح ُق أطفالُنــا منــا أن نعاملَهــم
الشــريفةِ  .ومــن
ـرب إليهــم.
ـزاح والتقـ ِ
ـرح فمــا املان ـ ُع مِ ـ ْن املـ ِ
بلطـ ٍـف ومـ ٍ
ُ
األطفال.
والوضوح مع
الصراحة
ِ
ُ
ٍ
بحاجــة إلــى
•االحتــواءُ ثــم االحتــواءُ ثــم االحتــواء ،أطفالنــا
ـام أمهاتهِ ــم.
احلـ ّ
ـب واالحتــواءِ مــن حلظــةِ كونِهــم أج َّنــة يف أرحـ ِ
ِ
مراحلهــم العمريــةِ  ،فــا يوجــ ُد
جميــع
حــاوروا أطفالَكــم يف
ِ
ً
طفــ ٌل يف الكــونِ يولــ ُد عنيفــا ،إمنــا يوجــ ُد طفــ ُل لــم يعامــ ْل
صحيــح .فاحلــوا ُر الدائــ ُم بــن األهــلِ والطفــلِ يعــز ُز
بشــكل
ٍ
ٍ
ثقتــه بنفســه ،وتوازنــه النفســي ،وعالقاتِــه مــع األخريــن،
وتقبلــه لــك ّل جديــد يف حياتِــه.
ِ
ٍ
طفلــك ،أو تصــرخ فيــه.
إســاءات إلــى
توجــه
•ال تطلــ ْق أو ّ
َ
أردت أن يحتر َمــك طفلُــك
فطفلــك يســتح ُق االحتــرا َم فــإذا
َ
َ
فعليــك ان حتترمــه.
ً
اإليجابــي مــن األشــياءِ ،
اجلانــب
•تذكــ ْر دائمــا أن تنظــ َر إلــى
ِ
ّ
إيجابــي تذكــر الثنــا َء عليــهِ .
بعمــل
فــإذا قــا َم طفلُــك
ٍ
ّ
أي شــيءٍ خاطـ ٍـئ ،ابتعـ ْد
•إذا كنــت َ تشــع ُر بالغضـ ِـب وفعــل طفلُــك َّ
ِ
غضبك.
عنــه حتــى تتمكـ َن مــن الســيطر ِة علــى
ُ
مع املدرسة:
التواصل ِ
وذلك يســاع ُد يف معرفةِ سـ ِ
ـلوك الطفلِ يف مدرســتهِ ومع أصدقائهِ ،
ـلوك يف بدايتــهِ
ـراف يف السـ ِ
أي انحـ ٍ
مــا يســاع ُد علــى الكشـ ِ
ـف عــن ّ
قبـ َل أ ْن يتفاقـ َم.
ُ
ُ
املجتمعية:
التوعية
ِ
اإلعــام ووزارةُ التربيــةِ أساســي يف قضيــةِ
اللفظــي
العنــف
دو ُر
ِ
ّ
ضـ ّد األطفــالِ فعليهِ مــا توعيـ ُة املجتمـ ِـع علــى حيثيـ ِ
َ
ـات هــذه القضيــةِ ،
ِ
ومخاطرهــا ،فقــوة البلــدِ مــن قــو ِة أجيالــهِ  ،ومــن اكتمــالِ صحتِهــم
النفســيةِ واجلســديةِ .
(العنف ضد األطفال :أسبابه -طرق عالجه –)an najah.net
وكخالصة:
أن لــه
تنظــ ُر غالبيــ ُة
ِ
النــاس إلــى الــرزقِ علــى أنــه مــا ٌل ،يف حــ َ
ن َّ
ُ
أوجهــاً عديــدة ،فــكل مــن ِ
صحتنــا ،وأطفالِنــا ،ونياتنــا اإليجابيــة
وتســامِ حنا وقبولنــا اآلخــر ِ
ووعينــا هــو رز ٌق لنــا ،علينــا أن نشــك َر
ر َّبنــا علــى هــذا الــرزقِ  ،وأ ْن نهتَّــم بــه ونضمــ َن منــ َّوهُ وتطــو َرهُ.
التصرفــات اإليجابيــةِ
ِ
ِ
العنــف ،هنــاك الكثيــ ُر مــن
فعوضــاً عــن
ـال
البديلــةِ عنــه التــي تســتح ُق منــا التجربــةِ واملمارسـ َة ،لضمــانِ أطفـ ٍ
حســن.
ملجتمــع
أصحــا َء نفســياً وجســدياً يكونــون بــذر ًة حســن ًة
ٍ
ٍ
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إرشادات لألم
حلماية طفلها من التحرش
يسرا محمد

من أي سن نبدأ بتربية أطفالنا على خصوصية اجلسم؟
عزيزتــي األم :عليــك البــدء بتربيــة طفلــك علــى خصوصيــة جســمه
منــذ امتامــه العامــن ،حيــث يبــدأ بتســمية أعضائــه .ويف هــذا
اإلطــار ينبغــي القيــام مبــا يلــي:
•تعليــم طفلــك ان جســمه خــاص بــه ،ويوجــد مناطق-أجــزاء
خاصــة بجســمه ،ال ميكــن ألحــد أن يلمســها أو يراهــا أو
يصورهــا ،وإذا حــاول شــخص ملســها ،علميــه أن يصــرخ بصـ ٍ
ـوت
ِ
ويخبــرك بذلــك.
عــال ،ويخــرج فــوراً مــن املــكان
ٍ
•وضحــي لــه مــا هــي هــذه األجــزاء ،حتــى إذا حتــرش أحــد بــه
يذكــر اســم اجلــزء الــذي مت ملســه.
•وضحــي لــه أال أحــد حتــى املقربــن ميكنهــم ملســها أو النظــر
إليهــا.
•احترمــي أيضــا أنـ ِـت خصوصيتــه ،واعطــه املســاحة اخلاصــة
لإلحســاس بذلــك ،فلمــس األبويــن لــه َ
بطريقــة حتافــظ علــى
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•خوف وبكاء من دون سبب.
•تقيؤ أو تبول الإرادي أو عدم التحكم باإلخراج.
•مشاكل يف النوم او النمو.
من سن ()9-3
•الرهبة واخلوف من أشخاص أو أماكن دون سبب.
• مشاكل يف التغذية كفرط الشهية أو انعدامها.
•صعوبــة يف املشــي او اجللــوس ،وســلوكيات جنســية مــع أطفــال
آخريــن خــال اللعــب.
من سن ( 9فما فوق)
•قد يتصرف تصرفات جنسية غير الئقة.
•امليل إلى تعذيب النفس والعنف واالكتئاب وعدم التركيز.

خصوصيتــه ،يعلمــه الفــرق بــن اللمــس الصحيــح وغيــر
الصحيــح ،ويعلمــه أن ال تهــاون يف ذلــك حتــى مــع املقربــن.
•عندمــا يســتخدم طفلــك احلمــام ويســتطيع االعتمــاد علــى
نفســه ولــو قليـ ً
ا أو عندمــا يســتحم ،اتركيــه مــع مراقبــة بهــدف
الرعايــة ،واتفقــي معــه علــى أن ينــادي «مامــا» عندمــا يريــد
مســاعدتك وكونــي جاهــزة.
ِ
طفلــك
•ارســمي معــه مجســماً ألعضــاء جســمه وقومــي مــع
بتســمية األعضــاء جميعهــا ،وحــددي أكثرهــا خصوصيــه.

من هو املتحرش بالطفل؟
ً
عزيزتــي األم :مــن احملتمــل ان يكــون املعتــدي شــخصا غيــر قريــب
أو مــن األقربــاء أو مــن األصدقــاء .وحلمايــة طفلــك مــن التعــرض
للتحــرش عليــك:
•التحــدث مــع طفلــك بجديــه ،بخصــوص رفــض التواجــد مــع أي
شــخص يف مــكان مغلــق او بعيــد.
•اســألي طفلــك مــن الشــخص الــذي تنزعــج منــه أو تخــاف منــه،
وملاذا؟
•انتبهــي لنوبــات الغضــب ،أو البــكاء املفاجــئ مــن طفلــك،
اســأليه عــن الســبب ،فيمــا إذا كان منزعجــاً مــن شــخص،
أو حصــل معــه شــيء مــا ،أيــن حصــل ذلــك داخــل البيــت أو
خارجــه؟
•ال تظهــري التشــكك فيمــا يقولــه الطفــل ،وكوني حــذرة ومنتبهه
ألدق التفاصيل.
•ارســمي أو احضــري مجســمات حيوانــات كالفراشــة
والديناصــور واألســد والكلــب واخلــروف والقطة...الــخ ،اطلبي
مــن طفلــك أن يشــبه األشــخاص يف محيطــه باحليوانــات التــي
هــي أمامــه ،وأســاليه وملــاذا اختــار ذلــك؟ شــريطة أن تعــريف
مــن هــي احليوانــات التــي يخــاف منهــا.

عالمات تظهر على الطفل تشكل إنذار خطر.
عزيزتــي األم :أحيانــا يقــف األبــوان عاجزيــن عــن التعامــل مــع
نفســية طفلهمــا ،والتغيــرات التــي تطــرأ عليهــا ،بخاصــة بعــد
تعرضــه للتحــرش وهــي:
دون سن  3سنوات.

ملاذا يسكت الطفل على التحرش او االعتداء عليه؟
عزيزتــي األم :أوضحــت الدراســات أن الطفــل املعــرض للعنــف غالبـاً
ال يتحــدث عــن ذلــك ،ويعــود الســبب إلــى أنــه يعتبــر نفســه الغلطــان،
واملســؤول عمــا حــدث ،ويلــوم نفســه أيضـاً ممــا يولــد لديــه الشــعور
بالذنــب .بســبب عــدم الوعــي أو الثقــة بالنفــس نتيجــة انعــدام

األمــان ،لــذا عليــك:
•أن تقولــي لطفلــك وتشــعريه أنــك حتبينــه ،وأنــه بأمــان مهمــا
قــال أو فعــل أو حصــل معــه.
•حتدثي معه واسمعيه جيداً اسأليه» شو صار معك...؟
•ال تلقي اللوم عليه مهما حصل معه.
•ابتعدي عن الترهيب والتخويف.
ً
ً
•علميــه قــول «ال» ملــن يلمــس جــزءا حساسـا يف جســمه ،ويصــرخ
بصـ ٍ
ـال ،ومباشــرة يخبــر دون خــوف ،وأخبريــه أن أهلــة
ـوت عـ ٍ
ســيدافعون عنــه ويقومــون بحمايتــه .يف حــال أن املعتــدي ليــس
مــن املقربــن.
•روايــة قصــة عــن طفــل تعــرض ملوقــف مــا ،وأخبــر أهلــه حــول
مــاذا حصــل معــه ،ولــم يخــف مــن إخبارهــم  ،وكيــف أن أهلــه
قــد ســاعدوه.
كلمة السر مفهومها وحدودها مع األطفال؟
عزيزتــي األم :وضحــت الدراســات أن األطفــال املتحــرش بهــم يبقــون
ذلــك ســراً ،وذلــك خوفـاً مــن املعتــدي ،أو خوفــا مــن القــول ألهلهــم،
او ألنهــم تربــوا أن هنــاك أســراراً ال ميكــن قولهــا .عليــك أن:
•تشــرحي لطفلــك معنــى كلمــة ســر ،وأن هنــاك خصوصيــات
تبقــى ســراً بينــي وبينــك ،وعندمــا تخبرنــا بهــا ال ننقلهــا لغيرنا.
قولــي لــه (اخبريــه إذا أحدهــم قــال لــك هــذا ســر ،عليــه ان
يخبــرك بذلــك ،ألن األم هــي مــن تقــرر مــا هــو لصاحلــه.
•وضحــي لــه ماهــي األمــور التــي يجــب أال تكــون ســراً ،وال يجــوز
أن نحتفــظ بهــا لوحدنا.
•حتدثي معه عن تفاصيل يومه لتعريف عنه أكثر.
•وضحــي لــه إذا ســأله أحــد بشــكل متكــرر عــن حياتــه أو أهلــه
أال يجيــب.
•وضحــي لــه إذا قــدم لــه أحــد هديــة ،وقــال لــه مــا تخبــر أحــداً
هــذا ســر بينــي وبينــك أال يقبــل الهديــة ،وأن يأتــي ويخبــرك.
•وضحــي لــه إذا طلــب منــه شــخص أن يذهــب معــه إلــى مــكان
ال يعرفــه أو مــكان بعيــد أو غرفــة مغلقــة ،أو أن ينــام يف ســريره
وقــال لــه هــذا «ســر» ،أن يتحــدث ألمــه أو ملــن هــو مقــرب إليــه
مــن إخوتــه.
•اروي لطفلــك قصــة عــن طفــل تلقــى هديــة مــن شــخص مــا،
وقــال لــه أال يخبــر أحــداً بذلــك هــذا « ســر « ولكنــه أخبــر امــه،
قالــت لــه أمــه ال «ســر» مــع شــخص غريــب.
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األطفال وإدمان
الهاتف احملمول
بقلم :هويدا إبراهيم أبو زاهر
مديرية تربية وتعليم جنوب نابلس

نســبة كبيــرة مــن األمهــات يلجــأن اليــوم إلشــغال أطفالهــن بالهاتــف
احملمول ،ليتسنى لهن القيام باألعمال املنزلية بهدوء ،غير مدركات
ما لهذا الفعل من أضرار على الطفل الذي سيرفض الحقاً التنازل
عنــه قبــل مــرور ســاعة علــى األقــل ،حيــث يجــذب األطفــال مشــاهدة
فيديوهــات الرســوم املتحركــة ،وأناشــيد األطفــال ،أو حتــى للعــب.
إن الســماح لألطفــال باللعــب علــى الهاتــف احملمــول ،يــؤدي إلــى
تعرضهــم ملشــاكل يف الرؤيــة يســبب إشــعاعات الهاتــف احملمــول
لفتــرة طويلــة .كمــا ال تنتبــه األمهــات أن الطفــل يشــاهد فيديــو
علــى الهاتــف بصــوت مرتفــع جــداً ،مــا يــؤذي ســمعه عندمــا تســمح
لطفلهــا بذلــك دون رقابــة ،وتعرضــه ملشــاهدة مضامــن عنــف
تتنافــى مــع األخــاق ،مــن شــأن ذلــك أن يجعــل مــن الطفل شــخصية
عدائيــة وفظــة .يكتســب األطفــال عــادات ســيئة مثــل اســتخدام
كلمــات بذيئــة ،أو تقليــد حــركات شــاهدوا أبطالهــم يفعلونهــا ،األمــر
الــذي يتســبب لهــم بأضــرار.
قــد يجــادل البعــض ،أن األمــر ليــس بهــذا الســوء ،فبعــض األطفــال
تعلمــوا األرقــام واحلــروف عبــر مشــاهدة فيديوهــات تعليميــة ،وهنــا
تبــرز أهميــة متابعــة الوالديــن للطفــل ،مــن حيــث التحكــم بنوعيــة مــا
يشــاهده ،وفتــرة التعــرض ،مــع التنويــه إلــى ضــرورة مرافقــة شــخص
كبيــر للطفــل أثنــاء املشــاهدة ،للتفســير ،ولتشــكيل نــوع معــن مــن
اإلدراك الســليم للطفــل.
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وهنــا مــن املفيــد لألمهــات العمــل علــى تنظيــم النســل الــذي يســمح
لــأم باالهتمــام بطفلهــا أكثــر وبشــكل أيســر ،ويصبــح مبقدورهــا
اإلشــراف علــى منــوه بشــكل ســليم ،حيــث يصعــب ذلــك يف حالــة
وجــود عــدد مــن األطفــال مــن أعمــار متقاربــة .كمــا ننصــح األم
إيجــاد بيئــة للعــب تشــجع الطفــل علــى احلركــة ،وأن تركــز علــى
إدمــاج طفلهــا مــع أبنــاء اجليــران كوســيلة لتشــكيل شــخصية
اجتماعيــة لديــه.
إضافــة إلــى محاولــة االنتبــاه ملــا يجــذب الطفــل ،ومــا يبــرع بــه منــذ
نعومــة أظفــاره لدعمــه ،وتشــجع األمهــات علــى محــاورة أطفالهــن،
فاحلــوار يوســع مــدارك الطفــل ،إلــى جانــب قــراءة القصــص
القصيــرة للطفــل قبــل النــوم ،ملســاعدته علــى توســعة خيالــه ،مــع
ضــرورة إجابــة األم عــن استفســارات الطفــل أثنــاء ســرد القصــة.

ومــن الضــروري أن تعــود طفلهــا علــى القــراءة ،فقــارئ اليــوم هــو
قائــد الغــد .إن إيجــاد وبلــورة عــادات حميــدة للطفــل منــذ صغــره
أيســر مــن محاولــة فعــل ذلــك يف مراحــل عمريــة متقدمــة .كمــا
أنــه مــن الضــروري أن يصحــب اآلبــاء أطفالهــم معهــم يف جــوالت
خارجيــة ،لكــي يعتــادوا اخلــروج مــن عالــم املنــزل ،وعــدم اخلــوف
مــن االبتعــاد عــن األم.
أمــا اإلخــوة األكبــر ســناً ،فيقــع علــى عاتقهــم متابعــة إخوتهــم
األطفــال ،وأن يشــاركوهم اللعــب حتــى ولــو لــم يكونــوا مدركــن
لشــروط اللعبــة ،فذلــك يســاعد علــى منــو الطفــل بشــكل ســليم.
األطفــال مــن أجمــل نعــم اهلل ،وأطفــال اليــوم هــم بنــاة الغــد ،لــذا
يتوجــب علــى العائلــة متابعــة الطفــل منــذ صغــره ،لينمو منواً ســليماً،
ويغــدو مواطنــاً فاعــ ً
ا يف املســتقبل.

ليــس بوســعنا أن نتجاهــل حقيقــة أن مــا يتعلمــه الطفــل عبــر
املمارســة أفضــل بكثيــر مــن املشــاهدة ،والســماح للطفــل حينمــا
يشــعر بامللــل بــأن يلعــب بالكــرة مث ـ ً
ا أفضــل مــن ناحيــة صحيــة،
ونفســية ،وعقليــة ،فاإلفــراط يف املشــاهدة مــن خــال الهاتــف
احملمــول يعنــي ســاعات مــن الركــود ،وقلــة حركــة ،وهــذا يخلــق
جيــ ً
ا كســوالً ،يعانــي ســمنة وصعوبــة يف التركيــز.
تستســلم بعــض األمهــات أمــام بــكاء أطفالهــن ،ويوافقــن لهــم علــى
اســتخدام الهاتــف غيــر مــدركات أنهــن بذلــك يعــودن األطفــال علــى
عــادة ســلوكية ســيئة ،وهــي اســتخدام البــكاء كوســيلة للحصــول علــى
مــا يرغبــون ،وهــو مــا يعــرف باالبتــزاز العاطفــي ،عــاوة علــى أن
الطفــل ســيكبر وهــو يشــعر أنــه يســتحق أن يحصــل علــى أي شــيء
يريــد وحــاالً.
ال نســتطيع جتاهــل أن اإلدمــان علــى الهاتــف احملمــول يقود األطفال
إلــى التوحــد ،والصعوبــة يف التعــرف علــى اآلخريــن ،والتعامل معهم،
وحتــى تشــكيل صداقــات تبنــي شــخصية الطفــل االجتماعيــة،
والســيكولوجية ،ويتجســد ذلــك يف مرحلــة محاولــة إرســال الطفــل
«لروضــة األطفــال» حيــث يجــد صعوبــة كبيــرة يف االقتنــاع بضــرورة
تــرك املنــزل ووالدتــه ،واالختــاط بالعالــم اجلديــد الــذي مــن أهــم
مــا مينحــه لــه كيفيــة التعــرف علــى اآلخريــن وخلــق حــوار معهــم
يســهم يف تطويــر قدراتــه.
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األلعاب اإللكرتونية

إيجابيات وسلبيات ومدى تأثريها
على األفراد واألسرة واجملتمع
ظافر العالونة

العناوين الرئيسة
•مفهوم األلعاب اإللكترونية.
•أنواعها.
•إيجابيات وسلبيات.
•البدائل املقترحة عن األلعاب اإللكترونية.
•تأثيراتهــا علــى اجلوانــب الشــخصية واملجــاالت النمائيــة
حســب الفئــة العمريــة.
•متالزمة األلعاب اإللكترونية.
يــزداد مســتخدمو األلعــاب اإللكترونيــة كل يــوم وتتنــوع أشــكالها
وأنواعهــا ،ومــع التطــور التكنولوجــي يســهل الوصــول إليهــا عبــر
الوســائط التــي أصبحــت ترافقنــا يف كل مــكان .وقــد صار انتشــارها
محــل بحــث مــن قبــل الهيئــات واملؤسســات األكادمييــة والعلميــة التي
نــــارات ُأ َســريّــة
َ 24م
ْ

عكفــت علــى دراســة آثارهــا ســواء أكانــت إيجابيــة أم ســلبية ،خاصــة
بظهــور أنــواع مــن األلعــاب املفيــدة مــن حيــث الشــكل ،أمــا باطــن
األمــور يتمثــل يف الترويــج لتوجهــات سياســية أو عقائديــة معينــة.
هــل أصبحــت األلعــاب ضــرورة ال ميكــن االســتغناء عنهــا؟ وهــل
ميكــن الســيطرة علــى أضرارهــا؟ وكيــف ميكــن معرفــة املفيــد منهــا؟
بــدأت األلعــاب اإللكترونيــة كنــوع مــن أنــواع الكماليــات أو الترفيــه،
ومــن ثــم قفــزت وأصبحــت مــن قائمــة الضروريــات امللحــة وأصبــح
هنــاك تطــور يف كيفيــة النظــر إليهــا.
عندمــا كانــت األلعــاب يف بدايتهــا لــم تكــن مرغوبــة بســبب تكلفتهــا
العاليــة ولوجــود بدائــل عنهــا ،كان األطفــال يلعبــون قدميــاً مــع
بعضهــم العابـاً حتتــاج منهــم إلــى التواصل املباشــر لتفريــغ طاقاتهم.
ال تقتصــر ألعــاب اليــوم علــى الطفــل فقــط ،وتوفر له بيئــة إلكترونية
تشــعره بأنــه يبنــي ويطــور جوانــب معينــة ال تنتهــي يف اليــوم ذاتــه،

التق ـ ُدم.

وحتثــه علــى االســتمرار باللعــب دون اإلحســاس بالوقــت والتعــب.
مفهوم األلعاب اإللكترونية.
تُ َّعــرف األلعــاب اإللكترونيــة بأنهــا ســلعة جتاريــة تكنولوجيــة ،إ ْذ
إنهــا جــزء صغيــر مــن العالــم اجلديــد الناشــئ مــن الثقافــة الرقميــة
احلديثــة.
بــدأت األلعــاب اإللكترونيــة بــن العــام  1967والعــام 1969م ،وذلــك
بعدمــا قــرر املهنــدس األمريكــي رالــف بايــر العثــور علــى طريقــة
للعــب األلعــاب علــى التلفــاز ،ومبســاعدة أصدقائــه بيــل هاريســون
وبيــل روش مت صناعــة أول منــوذج لأللعــاب اإللكترونيــة ،ســمي
الصنــدوق البُنــي (باإلجنليزيــة ،))Brown Box :ويُعتبــر هــذا
النمــوذج أول نظــام ألعــاب فيديــو ُمتعــدد البرامــج والالعبــن ،ثــم
اســتولت شــركة ماغنافوكــس (باإلجنليزيــة )Magnavox :علــى
هــذا النمــوذج ،وقامــت بدورهــا بإصــدار هــذا التصميــم باســم
ماغنافوكــس أوديســي (باإلجنليزيــة،)Magnavox Odyssey :
ممــا َم ّهــد الطريــق لتطــور ألعــاب الفيديــو حتــى وصلــت إلــى هــذا

أنواع األلعاب اإللكترونية
ألعــاب احلركــة ،هــي مجــرد ألعــاب يتحكــم فيهــا الالعــب ويف
أساســا مــن حتديــات جســدية يجــب علــى
مركزهــا ،وتتكــون
ً
الالعبــن التغلــب عليهــاDonkey Kong .
ألعــاب اإليقــاع مثــل  Dance Dance Revolutionو Guitar
 Heroوهــي ألعــاب تعتمــد علــى املوســيقى وتتحــدى الالعبــن
ملواكبــة إيقــاع أغنيــة أو مقطــع صوتــي يف اللعبــة.
لعبــة متعــددة الالعبــن عبــر اإلنترنــت  ،MMOيتــم لعــب هــذه
األلعــاب عبــر شــبكة  LANأو عبــر اإلنترنــت ،يســتخدم الالعبــون
شــبكة ويتفاعلــون مــع العبــن آخرين يف غرفــة األلعاب االفتراضية،
ميكنــك اللعــب ضــد آخريــن مــن جميــع أنحــاء العالــم.
احملــاكاة ،تتضمــن هــذه األلعــاب التحكــم يف املركبــات الواقعيــة ،مبــا
يف ذلــك الدبابــات والســفن والطائــرات.

ألعــاب أكشــن ومغامــرات ،غال ًبــا مــا تتضمــن ألعــاب اإلثــارة واملغامرة
آليتــن للعبــة – مهمــات طويلــة أو عقبــات يجــب التغلــب عليهــا
باســتخدام أداة أو عنصــر مت جمعــه.
ألعاب استراتيجية
األلعــاب التعليميــة ،هنــاك بعض األلعــاب التعليمية الرائعــة التــي
ميكــن أن تســاعد يف عمليــة التعلــم تــدرب علــى مجموعــة منوعــة
مــن املوضوعــات ،باســتخدام األلعــاب جلعــل التعلــم ممت ًعــا.

العمريــة؛ كونهــا تتميــز بكثــرة النشــاط واحلركــة .وســيعمل
جهــاز إل وي علــى تفريــغ طاقاتهــم يف اللعــب واملنافســة.
•من  12إلى  18ســنة :جهاز اآلي باد والبالي ستيشــن واإلكس
بوكــس مناســب لهــذة الفئــة العمرية ،فهم مييلــون للجلوس أكثر
وحــب االطــاع واالستكشــاف ،وكذلــك التحديــات واملغامــرات.
أمــا فيمــا يخــص الهواتــف الذكيــة علــى اختالفهــا فمــن
األفضــل أن تكــون يف أيــدي البالغــن فقــط.

أجهزة للعب األلعاب اإللكترونية
املراحل العمرية وما يناسبها من أجهزة الكترونية؟
لكل فئة عمرية ما يناسبها من أجهزة إلكترونية.
•مــن صفــر إلــى  6ســنوات :هذه املرحلــة العمريــة حساســة
جــداً؛ كونهــا األســاس يف تربيــة الطفــل وال يناســبها إال
الكمبيوتــر املخصــص لألطفــال الــذي يحــوي برامــج تعليميــة
مبســطة ،كاأللــوان واألشــكال وأصــوات احليوانــات.
•مــن  6إلــى  12ســنة :جهاز إل وي ،مناســب جــداً لهــذه الفئــة

دور األهــل يف اختيــار الطــرق الصحيحــة والصحيــة للتقليــل مــن
مخاطــر األلعــاب اإللكترونيــة علــى األطفــال.
•عــدم الســماح وبشــكل نهائــي لألطفــال دون ســن العامــن بلعــب
األلعــاب اإللكترونية.
•وضــع اجلهــاز املســتعمل لأللعــاب اإللكترونيــة خــارج غــرف
نــوم األطفــال.
•عــدم تشــغيل األلعــاب اإللكترونيــة أثنــاء تنــاول الوجبــات علــى
مــدار اليــوم.
•استغالل األلعاب اإللكترونية ضمن مبدأ الثواب والعقاب.
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•اســتخدام أدوات الرقابــة بصفــة عامــة علــى األلعــاب
اإللكترونيــة وقــراءة تصنيفاتهــا.
•حتديــد أوقــات جتمــع الوالديــن ومشــاركتهم األطفــال يف
اســتخدام األلعــاب اإللكترونيــة.
•االمتنــاع عــن اســتخدام األلعــاب اإللكترونيــة يف اإلضــاءات
اخلفيفــة ،بــل احلــرص علــى إنــارة الغرفــة بالكامــل.
•احلــرص علــى أن يكــون األطفــال أثنــاء اســتخدام األلعــاب
اإللكترونيــة يف وضعيــة جلــوس مســتقيمة بزاويــة  ٩٠درجــة.
•عــدم الســماح لألطفــال باســتخدام األلعــاب اإللكترونيــة علــى
مســافات قريبــة ،ممــا يؤثــر علــى حاســة اإلبصــار علــى املــدى
البعيــد.
لأللعــاب اإللكترونيــة تأثيــر كبيــر علــى الثقافــة العامــة لألفــراد،
ويكــن حصــر فوائــد األلعــاب
بســبب انتشــارها الواســع بينهــمُ ،
اإللكترونيــة مبــا يلــي:
•تزيد األلعاب اإللكترونية من األداء املعريف.
• ُتسن التناسق بني اليد والعني.
•تَشحذ التفكير االستراتيجي واملهارات املنطقية.
•تَزيد االهتمام بالتكنولوجيا.
•تساعد األشخاص املُهمشني يف املجتمع.
•تُستخدم كأدوات للتدريس.
تنقسم أضرار األلعاب اإللكترونية إلى:
 .١أضرار جسمية.
 .٢أضرار نفسية.
 .٣اقتصادية.
بالســمنة ،وال َكســل ،واألمــراض االجتماعيــة،
إصابــة الالعبــن
ُّ
ومشــاكل يف الصحــة البدنيــة ،والعقليــة بســبب كثــرة اســتخدام
األلعــاب اإللكترونيــة:
نــــارات ُأ َســريّــة
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تؤثر على الصحة وتُسبب:
•آالم املفاصــل :يــؤدي لعــب األلعــاب اإللكترونيــة إلــى
اإلصابــة بــآالم املفاصــل يف الرقبــة ،أو اليــد ،أو
الرســغ ،أو الســاعد ،حيــث إن هــذه اآلالم قــد تَنتُــج
بســبب اللعــب املُســتمر لفتــرات طويلــة دون راحــة.
نقــص فيتامــن د :قــد يــؤدي لعــب األلعــاب اإللكترونيــة لفترات
حصــل عليــه اإلنســان مــن
طويلــة إلــى نقــص فيتامــن الــذي يَ ُ
التعــرض ألشــعة الشــمس ،ويــؤدي نقــص فيتامــن د إلــى مــرض
الكســاح الــذي يُضعــف العظــام ،ويُســبب انثناء العامــود الفقري
والســاقني - .البدانــة :غالب ـاً مــا تــؤدي األلعــاب اإللكترونيــة
املُرتبطــة بتنــاول األطعمــة غيــر الصحيــة ،والوجبــات اخلفيفــة
الدهنيــة والســكرية إلــى الســمنة.
التشجيع على العنف
تؤثــر ألعــاب الفيديــو علــى ســلوك األفــراد يف احليــاة الواقعيــة،
حيــث أشــارت بعــض الدراســات إلــى أن لعــب ألعــاب إلكترونيــة
عنيفــة ملــدة ُمعينــة مــن الزمــن قــد يــؤدي إلــى زيــادة كميــة العنــف
لــدى الالعبــن ،وتوليــد ســلوكيات أُخــرى خطــرة.
إضاعة الوقت
ارتبــط لعــب األلعــاب اإللكترونيــة بإضاعــة الوقــت ،حيــث إن
الوقــت الــذي ُيضيــه الالعــب يف لعــب هــذه األلعــاب يَحــل محــل
األنشــطة األُخــرى األكثــر أهميــة ،كقضــاء الوقــت مــع العائلــة أو
األصدقــاء ،أو القيــام باملهــام الدراســية ،أو املشــاركة يف النشــاطات
الترفيهيــة كلعــب ُكــرة القــدم ،أو قضــاء الوقــت يف تطويــر مهــارة مــا.
تغيير يف املظهر اخلارجي
إن اإلفــراط يف لعــب األلعــاب اإللكترونيــة قــد يــؤدي إلــى تغييــر
مظهــر الالعــب اخلارجــي ،وذلــك مــن خــال:
•عــدم النــوم لســاعات كافيــة ،مــا يــؤدي إلــى شــحوب لــون
البشــرة وإرهــاق العينــن وبــروز لــون أســود حتتهمــا.
•زيادة الوزن.
•عدم القدرة على الوقوف بشكل صحيح.
حلول بديلة عن األلعاب اإللكترونية
علــى األهــل إيجــاد الطــرق التحفيزيــة ألبنائهــم علــى عمــل
نشــاط بدنــي أو اجتماعــي ،وذلــك بحســب عمــر االبــن:
مــن عمــر  6 – 3ســنوات :يتــ ُّم إيجــاد األلعــاب التــي تعتمــد علــى
األح ِجيَــة وألعــاب الرمــل والتركيــب
تنميــة ذكاء الطفــل ،مثــل
ْ
والليجــو ،واجللــوس مــع الطفــل لتعليمــه بعــض املهــارات.
مــن عمــر  16 – 6ســنة :إدخــال األطفــال يف نَـ َو ٍاد رياضيــة؛ َ
لشـغْلِ

الوقــت مبــا يفيــد أجســادهم وعقولهــم ،مثــل الســباحة وركوب اخليل
وكــرة القــدم ،واجللــوس معهــم ملعرفــة طــرق تفكيرهــم ،وتخصيــص
وقــت لقــراءة القصــة معهــم ،أو تفســير بعــض املصطلحــات.
مــن عمــر  25 – 16ســنة :يعــرف الشــاب يف هــذا العمــر أن مصلحته
ليســت يف اجللــوس لســاعات أمــام هــذا النــوع مــن األلعــاب ،لــذا
فإنــه مــن ِتل ْ َقــاءِ نفســه عليــه أن يفكــر بطــرق يشــغل وقتــه فيهــا ،مثــل
التســجيل يف نـ ٍـاد رياضــي ،أو االتفــاق مــع أصدقائــه علــى اخلــروج
مرتــن يف األســبوع لتمضيــة وقــت نقاهــة مــن الدراســة والعمــل،
أيضــا أن يف ِّكـ َر أكثــر يف عالقاتــه االجتماعيــة ِ
وعليــه ً
وصلَــة ال َّر ِحــم؛
فهــو لــم يَ ُعـ ْد صغيـ ًرا ينتظــر توجي ًهــا مــن الكبــار ،ومــن املقتــرح علــى
الشــباب البحــث عــن دورات تدريبيــة عمليــة تنفعهــم يف مرحلــة
العمــل ،مثــل دورات اللغــة ودورات الكمبيوتــر وإدارة األعمــال
وغيرهــا.
يوجــد دائمــا علــى غــاف األلعــاب مســتطيل صغيــر يف األســفل
يحــوي أرقامــاً أو حروفــاً كغــاف لعبــة  ،Watch Dogsحيــث
يظهــر أمامكــم رقــم  18ومعنــى ذلــك أنهــا لعبــة موجهــة للبالغــن 18
عامــا فمــا فــوق.
 ما هو نظام تصنيف األلعاب . PEGIهــو نظــام تصنيــف أو تقييــم األلعــاب اإللكترونيــة يف دول االحتــاد
األوروبــي وهــو اختصــار لكملــة Pan European Game
 Information systemوهــذا النظــام يعطي األلعاب تصنيف ـاً
عمريـاً مناســباً للعبهــا ،باإلضافــة إلــى إعطــاء تفاصيــل أخــرى مثــل
حتمــل هــذه اللعبــة عنفـاً أو محتــوى جنســياً وهــل هــي لعبــة مناســبة
للجميــع أم ال.
تصنيف اللعبة وفقا للمرحلة العمرية املناسبة من نظام .PEGI
كمــا نــرى يف الصــور يف األســفل بعــض األرقــام 3.7.12.16.18
ولكنهــا ليســت أرقامـاً .إنهــا األعمــار املناســبة للعــب األلعــاب بدايــة
مــن ســن ثالثــة أعــوام إلــى ســن  18عام ـاً ،يتــم تصنيــف األلعــاب
كل لعبــة تناســب ســناً معين ـاً للعبهــا فــا ميكــن أن يتــم تقييــم لعبــة
مبحتويــات جنســية لســن بعمــر  3أعــوام فلــكل ســن لــه التقييــم
العمــري املناســب لــه.
هــل يجــب منــع اللعــب باأللعــاب اإللكترونيــة بشــكل نهائــي؟
لألطفال خصوص ًا.
يجــب عــدم منــع األطفــال عــن اللعــب باأللعــاب اإللكترونيــة ،ولكــن

تقنينهــا وتوجيههــا.
القيــام بأعمــال مفيــدة منزليــة مثـ ً
ا وأن يكافــأ بالســماح لــه باللعــب
ملــدة ســاعة واحــدة فقــط يومي ـاً ،مــع انتقــاء األلعــاب املناســبة مــن
حيــث النــوع ،تعليميــة مثـ ً
ا.
يوجــد يف مواقــع اللعــب اإللكترونيــة الشــهيرة مســاحة مت ِّكــن
الوالديــن مــن مراقبــة ومتابعــة ألعــاب أطفالهــم عليهــا ،يطلــق
 Parental Control Settingsوهــي متنــح الوالديــن القــدرة
علــى تفعيــل املراقبــة.
توصيات:
•عــدم الســماح بلعــب األطفــال باأللعــاب اإللكترونيــة أثنــاء فتــرة
االمتحانات الدراســية.
•مراقبــة املواقــع التــي يزورهــا الطفــل علــى شــبكة اإلنترنــت
واأللعــاب التــي ميارســها.
•احلــرص علــى قضــاء أطــول وقــت ممكــن مــع األطفــال،
واحلديــث معهــم واالســتماع إليهــم.
•ال بــد أن يحــدد الوالــدان وقتــاً معينــاً للعــب باالتفــاق مــع
طفلهــم ،ملمارســة األلعــاب اإللكترونيــة وااللتــزام بذلــك.
•أن يكــون الســماح باللعــب باأللعــاب اإللكترونيــة فقــط بعــد أن
ينهــي الطفــل مــن جميــع فروضــه ومهامــه اليوميــة.
•اشــغال الطفــل يف نشــاط حركــي مناســب بعــد أن ينهــي مــن
اللعــب يف اللعبــة اإللكترونيــة.
•حتفيــز الطفــل علــى ممارســة الرياضــة واألنشــطة الترفيهيــة
األخــرى.
•التركيــز علــى األنشــطة املفيــدة ،مثــل التلويــن والقصــص
واملكعبــات واأللعــاب التقليديــة.
•عــدم إعطــاء الهواتــف النقالــة لألطفــال أقــل مــن ُعمــر 3
ســنوات.
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العنف القائم على النوع االجتماعي
نداء سويسه  -مشرفة رياض األطفال  /جنوب نابلس
ميكــن تعريــف العنــف بأنــه االســتخدام املتعمــد للقــوة أو الســلطة ،بالتهديــد أو بالفعــل ،ضــد ّ الــذات أو
ضــد ّ شــخص آخــر أو ضــد ّ مجموعــة مــن األشــخاص أو ضــد املجتمــع ككلّ ،مــا يســفر ،أو قــد يســفر
بنســبة كبيــرة ،عــن إصابــة أو وفــاة أو أذى نفســي أو ســوء منــو أو حرمــان.
أنــواع العنــف :يــدل «النــوع» علــى الوســيلة املســتخدمة لفــرض
نظــام أو لفــرض تصــو ّر محــدد عمــن ميلــك زمــام األمــور .للعنــف
أنــواع تتــراوح بــن العنــف اجلنســي والنفســي/العاطفي واجلســدي
واالجتماعــي واالقتصــادي.
أشــكال العنــف :تــدل أشــكال العنــف علــى احلالــة التــي قــد يحــدث
العنــف ضمنهــا .مــن األمثلــة علــى أشــكال العنــف :العنــف الــذي
يحــدث يف إطــار األســرة ،والعنــف الــذي يحــدث يف إطــار املجتمــع
العــام ،والعنــف الــذي يحــدث يف إطــار الدولــة.
العنف القائم على أساس النوع االجتماعي:
العنــف القائــم علــى أســاس النــوع االجتماعــي هــو مصطلــح شــام ٌل
لــكل عمــل ضــار يرتكــب ضــد إرادة الفــرد ،ويســتند إلــى فــروق
مكرســة اجتماعي ـاً (النــوع االجتماعــي) بــن الذكــور واإلنــاث مــن
جهــة ،وبــن اإلنــاث أنفســهن والذكــور أنفســهم مــن جهــة أخــرى.
اســتخدام مصطلــح العنــف القائــم علــى أســاس النــوع االجتماعــي
بشــكل أساســي الســتبدال عبــارة «العنــف ضــد الفتيــات» ،فكثيــراً
مــا يتــم اســتعمال مصطلــح «العنــف القائــم علــى أســاس النــوع
االجتماعــي  /اجلنــدر» للداللــة علــى مصطلــح «العنــف ضــد املرأة».
نــــارات ُأ َســريّــة
َ 28م
ْ

يلقــي كال املصطلحــن الض ـ ْوء علــى النــوع االجتماعــي كواحــد مــن
األبعــاد ،ويشــددان علــى العالقــة بــن تدنــي وضــع اإلنــاث يف
املجتمــع وازديــاد تعرضهــن للعنــف.
إن العنــف القائــم علــى أســاس النــوع االجتماعــي  /اجلنــدر غيــر
منحصــر يف النســاء والفتيــات ،إال أنهــن أكثــر املتضــررات عبــر
مختلــف الثقافــات .ومــع ذلــك فمــن املهــم مالحظــة أن الرجــال
والفتيــان قــد يكونــون أيضــا مــن الناجــن مــن العنــف القائــم علــى
أســاس النــوع االجتماعــي ،مبــا يف ذلــك العنــف اجلنســي.
تَنتهــك أفعــال العنــف القائــم علــى أســاس النــوع االجتماعــي عــدداً
مــن حقــوق اإلنســان العامليــة احملميــة مبعاهــدات واتفاقيــات دوليــة.
كمــا أن كثيــراً مــن أشــكال العنــف القائــم علــى أســاس النــوع
االجتماعــي غيــر قانونــي وجترمــه القوانــن والسياســات الوطنيــة.
أنواع العنف القائم على أساس النوع االجتماعي
ً
يتضمــن العنــف القائــم علــى أســاس النــوع االجتماعــي أشــكاال مــن
العنــف تتنــوع بــن اإليــذاء النفســي والعنــف اجلســدي واجلنســي.
فيمــا يأتــي قائمــة باألنــواع اجلوهريــة حلــوادث العنــف القائــم علــى
أســاس النــوع االجتماعــي ،وينبغــي اســتعمال األنــواع هــذه يف إطــار

العنــف القائــم علــى أســاس النــوع االجتماعــي فقــط ،وذلــك علــى
الرغــم مــن انطباقهــا علــى أشــكال أخــرى مــن العنــف ليســت قائمــة
علــى أســاس النــوع االجتماعــي:
1 .العنــف اجلنســي :يعــرف العنــف اجلنســي بأنــه أي فعل جنســي
أو محاولــة للحصــول علــى فعــل جنســي أو أيــة مبــادرات ٍ أو
تعليقــات جنســية أو ممارســات االجتــار باآلخــر أو أي فعــل
موجــة ضــد نشــاطه اجلنســي عــن طريــق اإلكــراه ،ويرتكــب مــن
قبــل أي شــخص بغــض النظــر عــن عالقتــه بالناجــي ،ويشــمل
العنــف اجلنســي:
•االغتصــاب :اســتخدام أجــزاء اجلســم /أو غيرهــا مــن
األشــياء واألدوات لولــوج (مهمــا كان األمــر طفيفــاً)
الفــم أو الشــرج أو املهبــل مــن دون موافقــة) باإلكــراه /
أو اإلجبــار).
•االعتــداء اجلنســي :هــو أي شــكل مــن أشــكال االتصــال أو
اللمــس غيــر املرغــوب بــه ،وال ينتــج عنــه أو يشــمل ولــوج
لفتحــات جســم متلقــي العنــف (أي محاولــة االغتصــاب).
2 .العنف اجلسدي:
•اســتعمال القــوة البدنيــة لفــرض ســلطة طــرف قــوي علــى
آخــر ضعيــف.
•أي فعــل تكــون نتائجــه اإلصابــة/أو األلــم أو املضايقــة
واالنزعــاج.
•مثــال :الضــرب  /اللكــم  /الصفــع  /الــركل  /احلــرق/
والتشــويه  /اســتعمال الســاح او أشــياء حــادة ومؤذيــة
كالســكني  /العــض أو العقــص أو العصــر  /حمــل اآلخــر
أو هــزه أو اإلمســاك بــه بشــكل عنيــف  /اخلنــق  /لــي
الــذراع أو القــدم.
3 .اإليــذاء النفســي  /العاطفــي :إيقــاع األلــم أو األذى النفســي
والعاطفــي مثــال:
•التهديد بالعنف.
•إســاءة املعاملــة واإلهانــة :الشــفهية غيــر اجلنســية التــي
تهــن الشــخص وحتــط مــن قــدره.
•احلجــز :إقصــاء شــخص عــن األصدقــاء أو العائلــة ،تقييد
احلركــة واحلرمــان مــن احلريــة ،إعاقــة أو تقييــد احلــق يف
التحــرك بحرية.
•املالحقة.
•االهتمام والرعاية غير املرغوب فيها.
•املنــع مــن طلــب املســاعدة أو مــن العمــل أو املشــاركة بــأي
نشــاط.
•العــزل وعــدم الســماح للفــرد بالذهــاب للمــكان الــذي يريــد
أو يف الوقــت الــذي يريــد.
•التنصت على املكاملات أو االطالع على الرسائل.
•االنتقادات واملناداة بألقاب مزعجة.

•حتطيم املمتلكات الغالية.
•السخرية واإلهانة.
•إجبــار األطفــال علــى اتخــاذ طــرف مــن الصراعــات (يف
حــاالت العالقــات الزوجيــة).
•اتهــام اآلخــر باخليانــة (يف حــاالت العالقــات الزوجيــة –
احلميميــة).
4 .العنف االقتصادي  -االجتماعي:
•احلرمان من املوارد والفرص واخلدمات.
•احلرمــان مــن احلقــوق االقتصاديــة ،ومنــع احلصــول
املشــروع علــى املــوارد واألصــول االقتصاديــة والــرزق
والصحــة والتعليــم وغيرهــا مــن اخلدمــات .وال يتضمــن
ذلــك الفقــر العــام.
•حرمان اآلخر من فرص العمل وحتقيق دخل مادي.
•احملافظــة علــى الســرية حــول مدخــول املنــزل املــادي
وحرمــان الفــرد مــن املــوارد الكافيــة لتأمــن احتياجاتــه
واحتياجــات أطفالــه.
•التحكم يف الطريقة التي يصرف بها الفرد أمواله.
•حجب الدخل عن الفرد.
•التميز يف فرص التوظيف بنا ًء على النوع االجتماعي.
•عــدم العدالــة يف توزيــع األجــور بنــا ًء علــى النــوع
ا ال جتما عــي .
•احلرمان من حقوق امللكية وامليراث.
•املمارســات التقليديــة املؤذيــة :هــي أشــكال العنــف التــي
مت ارتكابهــا بشــكل أولــي ضــد الفتيــات يف مجتمعــات
محــددة ولفتــرة طويلــة مــن الزمــن ،أو يقدمهــا مرتكبوهــا
علــى أنهــا أصبحــت جــزءاً مــن املمارســات املقبولــة ثقافيـاً
مثــال:
•تشويه األعضاء التناسلية لإلناث.
•الزواج املبكر /تزويج األطفال.
•اإلجبار على الزواج.
•جرائم الشرف.
•قتل أو إهمال الرضع بنا ًء على النوع االجتماعي.
•اإلقصــاء أو النبــذ االجتماعــي  /احلرمــان مــن
ممارســة احلقــوق املدنيــة والسياســية واالجتماعيــة.
•املمارسات التشريعية املعيقة.
•حرمــان األفــراد مــن التعليــم بنــا ًء علــى النــوع
ا ال جتما عــي .
أشكال العنف املبني على أساس النوع االجتماعي
تنقســم أشــكال العنــف القائــم علــى أســاس النــوع االجتماعــي يف
خمســة أطــر وهــي كاآلتــي:
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التأديبيــة املصحوبــة بالعنــف اجلســدي أو العاطفــي ،وغيــر ذلــك
مــن املمارســات الضــارة األخــرى.

•اإلطــار الزوجــي :يضــم كل أشــكال العنــف املمــارس يف إطــار
العالقــة الزوجيــة.
•اإلطــار احلميمــي الالزوجــي :يضــم كل أشــكال العنــف املمارس
مــن قبــل أشــخاص مرتبطــن بعالقــة حميمــة كالــزوج الســابق
أو اخلطيــب أو الصديــق.
•اإلطــار العائلــي :يضــم مختلــف أشــكال العنــف املمــارس مــن
قبــل أفــراد األســرة أو األقــارب.
•اإلطــار االجتماعــي :يضــم كل أشــكال العنــف املمــارس يف
أماكــن العمــل واألماكــن العامــة واملؤسســات التعليميــة ويف
اجلــوار ،أو ذاك املمــارس مــن قبــل مجهولــن.
•اإلطــار املؤسســاتي :العنــف الــذي ترتكبــه الدولــة أو تتغاضــى
عنــه أينمــا وقــع مثــا ًل :عندمــا يتقــدم الناجــي بشــكوى وال يجــد
إنصافـاً أو اســتجابة (أقســام الشــرطة  ،احملاكــم .)....
مرتكبو العنف
•أي شخص يف موقع القوة أو السلطة أو التحكم.
•أحد أفراد العائلة (األب ،األخ  ) ....أو أحد األقارب.
•األقران ،األصدقاء.
•أحد املعارف أو األغراب.
مــن هــو الطفــل :يعــرف الطفــل علــى أنــه أي شــخص دون الثامنــة
عشــرة.
ما هو العنف ضد األطفال:
اإلصابات اجلسدية والنفسية ،اإليذاء واإلهمال واالستغالل.
وقد يرتكب العنف بواسطة فرد أو جماعة أو مجتمع أو دولة.
يتعــرض عديــد الطفــال ألشــكال مختلفــة مــن العنــف واالســتغالل
واإليــذاء ،مبــا يف ذلــك االعتــداء واالســتغالل اجلنســي والعنــف
املســلح واإلجتــار باألطفــال وعمالــة األطفــال والعنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي ،الترهيــب ،والترهيــب علــى اإلنترنــت،
وعنــف العصابــات ،وختــان اإلنــاث وزواج األطفــال ،واملمارســات
نــــارات ُأ َســريّــة
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األطفال املعرضون للمخاطر:
•بعــض األطفــال يتعرضــون ،بســبب ظروفهــم ملخاطــر اإليــذاء
بشــكل متزايــد لذلــك يحتــاج هــؤالء األطفــال إلــى مزيـ ٍـد مــن
االنتبــاه واملســاعدة ،إلــى جانــب تنميــة قدراتهــم يف مجــال
احلمايــة الذاتيــة.
•كل األطفــال معرضــون للعنــف واإليــذاء ،بيــد أن هنــاك بعــض
األطفــال معرضــون ملخاطــر متزايــدة بســبب احلالــة التــي
يتواجــدون فيهــا .وميكــن أن نشــمل بعــض مــن هــذه املخاطــر:
•األطفــال غيــر املصحوبــن :هــم األطفــال املنفصلــون عــن
كال الوالديــن واألقــارب األخريــن ،وال يوجــد مــن يعتنــي
بهــم مــن أشــخاص بالغــن يعتبــرون بحكــم القانــون أو
العــرف موكلــن برعايتــه.
•األطفــال املنفصلــون عــن ذويهــم :هــم األطفــال الذيــن
انفصلــوا عــن كال الوالديــن ،أو عــن أوليــاء أمورهــم
القانونيــن ،ولكــن ليــس بالضــرورة عــن أقاربهــم اآلخريــن،
فقــد يكــون بينهــم أطفــال مصحوبــون مــن قبــل أعضــاء
بالغــن آخريــن مــن العائلــة.
•األطفــال الذيــن يعيشــون مــع أمــراض خطيــرة أو معديــة:
هــم عرضــة لوصمــة العــار والتميــز ن ويزيــد اخلطــر إذا
كانــوا مهمشــن وفقــراء.
•األطفــال ذوو االحتياجــات اخلاصــة :إن األطفــال الذيــن
يعانــون مــن إعاقــات يف احلركــة والــكالم والبصــر
واالســتماع والتعلــم والتفكيــر واإلعاقــات الذهنيــة هــم
عرضــة لإلهمــال وســوء املعاملــة ،وذلــك بســبب اإلقصــاء
والتمييــز الــذي يتعرضــون لــه .وهــم أكثــر عرضــة لإليــذاء
واإلهمــال أيضــاً بســبب النظــر إليهــم وكأنهــم أهــداف
ســهلة.
•أطفــال يف حالــة نــزاع مــع القانــون :وهــم الذيــن يعملــون
يف التســول والدعــارة والســرقة أو غيرهــا مــن األنشــطة
املخالفــة للقانــون مــن أجــل تليــة االحتياجــات اليوميــة لهــم
وألســرهم.
•عمالــة األطفــال :أنهــا األعمــال التــي تزيــد اخلطــورة
علــى األطفــال وتعيــق التعليــم للطفــل ،أو تضــر بصحتــه
اجلســدية ،العقليــة ،الروحيــة األخالقيــة أو التطــور
االجتماعي .إن أســوأ أشــكال عمالة األطفال التي تشــمل
العبوديــة والدعــارة واإلباحيــة والنشــاطات واألعمــال
غيــر الشــرعية التــي مــن شــأنها أن تــؤذي صحــة الطفــل
وســامته وأخالقهــم ،وذلــك بحســب تعريــف اتفاقيــة
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•زواج األطفــال :إن زواج الرســمي أو االجتمــاع غيــر
الرســمي قبــل ســن  18حقيقــة واقعيــة للفتيــة والفتيــات
علــى حــد ســواء ،إال أن الفتيــات هــن األكثــر تأثــراً وبشــكل
كبيــر .زواج األطفــال منتشــر بشــدة ومــن شــأنه أن يــؤدي
إلــى حيــاة كاملــة مــن البــؤس واحلرمــان.
•األطفــال املنتمــون للعائــات التــي يعانــي مقــدم الرعايــة
إدمانــاً علــى الكحــول أو املخــدرات يعــد تعاطــي األهــل
للمخــدرات مــن أحــد عوامــل التــي تتهــدد الطفــل بإســاءة
املعاملــة وحــاالت التــورط يف العنايــة باألطفــال .تظهــر
األبحــاث أن أطفــال األهــل الذيــن يتعاطــون املخــدرات أو
الكحــول ،أكثــر تعرضـاً لإليــذاء أو اإلهمــال مــن األطفــال
الذيــن يعيشــه يف ظــروف عائليــة مختلفــة.
•جتنيــد األطفــال بواســطة احلكومــات واجلماعــات
املســلحة :جتنيــد الفتيــان والفتيــات للمشــاركة يف القــوات
احلكوميــة املســلحة أو اجلماعــات املتمــردة كمقاتلــن أو
طباخــن وحمالــن أو يف أي أدوار أخــرى .ويتــم جتنيــد
الفتيــات منهــم علــى األغلــب ألغــراض جنســية أو مــن
أجــل الــزواج القســري .ينضــم بأنفســهم لهــذه اجلماعــات
نتيجــة لألوضــاع االقتصاديــة أو االجتماعيــة أو األمنيــة
الضاغطــة .وتســاهم حــاالت التشــرد والفقــر بجعــل
األطفــال أكثــر ضعفــاً أمــام التجنيــد.
•أصنــاف أخــرى :أشــقاء أو أقــارب أحــد األطفــال الناجــن
خصوصــاً إذا كان اجلانــي مــن أفــراد العائلــة وأطفــال
األوضــاع العائليــة املمزقــة ،كالعائــات املنفصلــة أو
العائــات التــي تعانــي أشــكاالً مختلفــة مــن العنــف
املنزلــي /األطفــال الذيــن يعيشــون يف ظــروف املالجــئ
اجلماعيــة املفرطــة يف اكتظاظهــا.
أضــرار العنــف :للعنــف أضــرار ومخاطــر جســيمة علــى األفــراد
واملجتمعــات ،ومنهــا:
•نقص يف إدراك قيمة الذات ،ونقص احلوافز.
•مشــاكل عقليــة كالقلــق ،باإلضافــة إلــى اضطرابــات يف األكل
والنــوم ،إ ْذ يلجــأ بعــض النــاس غالبــاً للكحــول واملخــدرات
كوســيلة لتناســى العنــف.
•معانــاة الفتيــات مــن احلمــل غيــر الشــرعي أو األمــراض
املنقولــة جنســياً يف حــال تع ّرضهــم لإلســاءة اجلنســية
•آالم وأضــرار جســد ّية ،ككســور العظــام ،واحلــروق ،والكدمــات،
والقطــوع التــي تســتم ّر آالمهــا لســنوات بعــد التعـ ّ ُرض لإليــذاء.
•مواجهــة كوابيــس ومخــاوف .كمــا يُعانــي الطفــل الــذي
ينشــأ يف أُســرة عنيفــة مــن ســوء التغذيــة ،وبُــطء يف النمــو
والتعلّ ُــم مقارنــة بغيــره مــن األطفــال ،باإلضافــة إلــى إصابتــه
باألمــراض ،مثــل :املغــص ،والصــداع ،والربــو.
•ضعف املهارات االجتماع ّية وال ُعزلة والتّهميش.

•انخفــاض أو خســارة الفُــ َرص التعليم ّيــة أو الوظيف ّيــة أو
االجتماعيــة.
•تكاليــف ط ّب ّيــة وعالج ّيــة؛ كاألدويــة واملختبــرات واألشــعة،
باإلضافــة إلــى املصاريــف القانونيــة كمــا الدعــاوى واحملاكــم
واإلجــراءات احلكوميــة.
ً
ألن العنــف ســلوك قابــل
•إيجــاد بيئــة تتّســم بالعنــف؛ نظــرا ّ
ً
للتّنا ُقــل بــن األجيــال ،باإلضافــة إلــى أ ّنــه يُســ ّبب جــ ّوا مــن
ممــا يَنتُــج عنــه اعتبــار املجتمــع للســلوكيات
القلــق والتوتــرّ ،
العنيفــة أمــراً طبيعيــاً واعتياديــاً.
يســاهم العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي علــى التمييــز بــن
األدوار وانعــدام املســاواة بــن اجلنســن؛ ممــا يســبب إعاقــة يف
عمليــة التقــدم االجتماعــي.
ازدياد الصراعات واحلروب والثأر.
كيــف ميكــن تقــدمي الدعــم النفســي  -االجتماعــي للمتضرريــن
باســتخدام عــدة وســائل مختلفــة منهــا:
•التواجــد واالســتماع لوقائــع تأثــر األفــراد أو األســرة بحادثــة
أو حالــة صعبــة.
•االتصــال باألقــارب وإعــادة وصــل الفــرد بشــبكة العالقــات
العائليــة واالجتماعيــة.
•تنظيم أمور عملية كالدعم يف إجناز املهام اليومية.
•تشــجيع ودعــم املبــادرات املجتمعيــة كالدعــم األســري
والتدخــات املدرســية وبرامــج التدريــب املهنــي والتدريــب
علــى املهــارات.
•تأسيس املراكز االجتماعية.
•تشكيل مجموعات الدعم.
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العــدوان بطــرق مختلفــة وف ًقــا ألعمارهــم وجنســهم .الفتيــات أقــل
عرضــة الســتخدام العنــف اجلســدي مــن الفتيــان واالعتمــاد علــى
العنــف العاطفــي أو النفســي ،وتــزداد تعبيــرات األطفــال العدوانيــة
لفظيـاً مــع تقدمهــم يف الســن ،يف حــن أن األطفــال يف ســن الثانيــة
يســتخدمون القــوة اجلســدية التــي ميكنهــم اســتخدامها ،ويف ســن
العاشــرة يكــون األطفــال أكثــر عرضــة ملضايقــة أو إذالل األطفــال
اآلخريــن  ،قــد يكــون لــدى األطفــال مجــال أكبر ليصبحــوا عدوانيني

العدوانية والعنف عند األطفال

األفراد األكبر سنًا آليات أكثر
للتصرف بعدوانية .ال يقتصر
أجساما أكبر
األمر على امتالكهم
ً
وأقوى وأفضل تنسيقً ا ،ويف بعض
احلاالت إمكانية الوصول إلى
أسلحة أكثر خطورة ،ولكن لديهم
أيضا كفاءة متزايدة يف الوسائل
ً
غير املادية للعدوان ،مثل االتصاالت
اللفظية وغير اللفظية ،والتفاهم
االجتماعي األكثر تطور ًا (لديهم
إحساس أفضل مبا سيؤذي مشاعر
شخص آخر)

عيدة توبه  -روضة أزهار فلسطني  /طولكرم

كان هنــاك قــدر كبيــر مــن العمــل الــذي قــام بــه علمــاء النفــس
حــول العنــف والعــدوان عنــد األطفــال ،بالنظــر إلــى مــا إذا كان
هــذا يشــكل جــز ًءا مــن عمليــة منــو طبيعيــة أو مــا إذا كان مرض ًيــا.
يع ـ ّرف العــدوان بأنــه «فعــل يقــوم فيــه شــخص مــا بإيــذاء شــخص
آخــر عم ـ ًدا .مت تقســيم هــذا التعريــف للنظــر يف العــدوان األداتــي
الــذي يتــم ارتكابــه مــن أجــل احلصــول علــى هــدف محــدد،
والعــدوان العدائــي الــذي يهــدف إلــى إيــذاء شــخص آخــر أو إظهــار
الهيمنــة .أكــد بعــض العلمــاء أن النيــة مهمــة وأن املناقشــات حــول
األطفــال والعنــف يجــب أن متيــز بــن العــدوان واللعــب اخلشــن.
أجــرى نيكــوالس بلورتــون جونــز ( )1972دراســة قيمــة حــول هــذه
املســألة .نظــر إلــى خصائــص العــدوان واللعــب اخلشــن يف محاولــة
للتمييــز بــن الســلوك العنيــف وغيــر العنيــف عنــد األطفــال .بنــا ًء
علــى دراســات مفصلــة حلــركات الوجــه واجلســم  ،رأى أن العــدوان
نــــارات ُأ َســريّــة
َ 32م
ْ

يتكــون مــن «التجهــم والتثبيــت والضــرب والدفــع والســحب ؛ يف
حــن أن اخلشــونة والتعثــر تتميــز بضحــك اللعــب واجلــري والقفــز
والضــرب واملصارعــة.
وبـ ّـن جونــز أن هــذه الســلوكيات حدثــت يف ســياقات مختلفــة ،وعلــى
ســبيل املثــال ،مــن املرجــح أن حتــدث العدوانيــة عندمــا يتنافــس
األطفــال للعــب بنفــس اللعبــة ،بينمــا ينطــوي القتــال باللعــب علــى
التعــاون يف لعبــة مشــتركة .مييــل األطفــال الذيــن يشــاركون يف لعبــة
خشــنة والســقوط يف اللعــب باالبتســامات علــى وجوههــم والعــودة
للمزيــد ،أمــا عندمــا يــدرك األطفــال العدوانيــة فمــن املرجــح أن
يبتعــدوا عــن الطفــل اآلخــر .وجــد جونــز ً
أيضــا أن األطفــال الذيــن
ينغمســون يف اخلشــونة والتعثــر ليســوا أكثــر عرضــة للعنــف يف
ســياقات أخــرى مــن أولئــك الذيــن ال يفعلــون ذلــك.
يف املواقــف التــي يكــون فيهــا األطفــال يف صــراع ،فإنهــم يعبــرون عن

مــع تقدمهــم يف الســن.
هنــاك فرضيــات مختلفــة حــول ســبب عنــف األطفــال .اســتخدم
بعــض علمــاء النفــس واألنثروبولوجيــا نظريــات مــن علــم األحيــاء
االجتماعــي لشــرح عنــف األطفــال .ومــن هــذه النظريــات مــا تــرى
أن العنــف غريــزي لــدى البشــر وجــزء مــن اســتراتيجيات التكيــف
البشــرية للبقــاء علــى قيــد احليــاة ،وأن األوالد أكثــر عرضــة للعنــف
مــن الفتيــات بســبب تأثيــرات هرمــون التستوســتيرون  -يتــم حتديــد
عدوانيتهــمبيولوج ًيــا .ومــع ذلــك ،فــإن هــذا ميثــل مشــكلة  ،ويرجــع
ذلــك جزئ ًيــا إلــى أن األمــر غيــر حاســم بشــأن تأثيــرات هرمــون
التستوســتيرونً ،
أيضــا ليــس كل األوالد عنيفــن أو حتــى عدوانيــن،
ويف مجتمــع يتــم فيــه التقليــل مــن أهميــة العــدوان ،هنــاك القليــل
مــن األدلــة علــى هــذه األفــكار .عــادة مــا تكــون الفتيــات اجتماع ًيــا
أقــل عدوانيــة مــن األوالد ،ويُنظــر إلــى العــدوان اجلســدي عنــد
الفتيــات بشــكل مختلــف ،وبشــكل أكثــر ســلبية عــن األوالد .لذلــك

مــن الصعــب معرفــة مــا إذا كانــت الفتيــات بطبيعتهــن أقــل عدوانيــة
مــن األوالد ،يف الواقــع ال تأخــذ مثــل هــذه األفــكار يف االعتبــار
التكيــف الثقــايف ،كمــا أن هنــاك اختالفــات كبيــرة عبــر الثقافــات يف
حــدوث ونــوع الســلوك العدوانــي عنــد األطفــال.
ً
ومــن منطلــق أن الســلوك العنيــف ينتقــل اجتماع ًيــا وثقافيــا مــن
خــال اآلبــاء واملجتمــع ووســائل اإلعــام .عندمــا يــرى األطفــال
ـخصا يحترمونــه أو يحترمونــه عدوان ًيــا ويحصلــون علــى النتائــج
شـ ً
التــي يريدونهــا ،فإنهــم يقلــدون هــذا ويصبحــون عنيفــن.
اعتمــدت معظــم الدراســات حــول عنــف األطفــال علــى األطفــال
يف أمريــكا الشــمالية أو أوروبــا .يقــدم عمــل علمــاء األنثروبولوجيــا
منظــو ًرا أوســع ،يوضــح قــوة التوقعــات الثقافيــة يف تشــكيل ســلوك
األطفــال ،ويف حتديــد مــا إذا كانــت تصرفــات األطفــال تعتبــر
عنيفــة.

على الرغم من حقيقة أن األطفال
من كال اجلنسني ميضون كثير ًا
من الوقت مع أمهاتهم ،فإن األوالد
مبفردهم يعاملون بقدر كبير من
التساهل من قبل آبائهم منذ
سن مبكرة .وهكذا فإن التمييز
بني وضع الذكر واألنثى يتطور
يف وقت مبكر من عملية التنشئة
االجتماعية ،ويسرع األوالد يف
تعلم مكانتهم املفضلة فيما يتعلق
بالفتيات .يتم تشجيعهم على أن
يكونوا «شرسني».
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خطر اإلنرتنت على أطفالنا
املهندس محمد فايز ماليشة

اإلنترنــت :تلــك الشــبكة العامليــة التــي ربطــت العالــم ببعضــه بعضــا
وحولتــه إلــى غرفــة صغيــرة ،متيحــه لــكل شــخص حــول العالــم
التواصــل مــع مــن شــاء ،وأن ينشــر مــا يشــاء مــن أفــكار ومعلومــات
بحلوهــا ومرهــا ،وهــذا مــا جعــل مهمــة أوليــاء األمــور حساســة
ومهمــة ،فاألطفــال ال يســتطيعون التمييــز بــن مــا هــو جيــد وبــن
مــا هــو قبيــح ،فاإلنترنــت بــن أيديهــم أشــبه مبصبــاح عــاء الديــن
يخبرهــم (شــبيك لببيــك املعلومــة بــن أيديــك) .وألنهــم أطفــال ال
يســتطيعون التمييــز بــن مــا هــو مفيــد ومــا هــو ضــار وبــن مــا هــو
صحيــح وبــن مــا هــو خاطــئ ،تصــل اخلطــورة إلــى احتــواء اإلنترنــت
علــى معلومــات قــد تدفعهــم إلــى اإلحلــاد والتشــكيك يف كل شــيء
حولــه ألنــه يــرى علــى اإلنترنــت تناقــض املعلومــات حــول كل شــيء.
اإلدمــان علــى اإلنترنــت :إن تنــوع املعلومــات علــى اإلنترنــت يجعــل
ا بــن املواقــع أو غارقـاً
ا متنقـ ً
الشــخص املتصفــح يهــدر وقتـاً طويـ ً
يف ممارســة احــدى األلعــاب اإللكترونيــة مدمــراً صحتــه ومســتقبله.
ولعــل الغريــب يف األمــر أن يكــون األهــل أحيانــا الســبب يف جعــل
أطفالهــم مدمنــي انترنــت مــن حيــث ال يــدرون حيــث يقلدهــم
أبناؤهــم يف االســتخدام املبالــغ لألجهــزة الذكيــة.
األلعاب اإللكترونية:
يعتبــر أطفالنــا هــم الســلعة املســتهدفة للشــركات العامليــة املصنعــة
لأللعــاب اإللكترونيــة يف ســبيل حصولهــا علــى ماليــن الــدوالرات،
ومــن هنــا يجــب علــى أوليــاء األمــور أن يأخــذوا موقعهــم القيــادي يف
توجيــه أبنائهــم والتحكــم يف أوقــات لعبهــم ،واســتخدامهم لألجهــزة
اإللكترونيــة ملــا تســببه هــذه األلعــاب مــن مخاطــر ســلوكية وصحيــة
نــــارات ُأ َســريّــة
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تهــدد مســتقبلهم ،وتدمــر حاضرهــم ،ويصــل األمــر يف بعــض
األلعــاب كلعبــة مــرمي واحلــوت األزرق وغيرهــا إلــى جعــل الطفــل
مرعوب ـاً مهووس ـاً وصــوالً لالنتحــار كمــا تشــهد علــى ذلــك أخبــار
األطفــال حــول العالــم.
املشاكل الصحية
•السمنة وقلة اللياقة البدنية.
•مشــاكل بصريــة بســبب طــول التركيــز علــى منطقــة محــددة
وقريبــة مثــل شاشــة.
•ارهــاق أعصــاب العــن بســبب ســرعة حركــة البؤبــؤ اثنــاء
اللعــب.
•الوميض املتقطع للشاشة قد يسبب حاالت من الصرع.
•ارتفاع احتمالية اإلصابة بارتعاش األذرع.
املشاكل السلوكية
•العزلــة والتوحــد ،الفشــل يف حياتــه االجتماعيــة وانعــدام
مفهــوم األســرة.
•اضطرابات النوم.
•اخلمول والكسل.
•الفشل الدراسي واالقتصادي.
•عــدم القــدرة علــى التفكيــر باألمــور احلياتيــة العاديــة وانحســار
اإلبــداع التفكيــري يف اللعبة.
•امليــل نحــو العنــف باعتبــاره طريقــة للفــوز ،مــا يســبب إعــادة
برمجــة خاطئــة للعقــل الباطــن.

املواقع اإلباحية:
إن وقــوع عــن طفلــك يف عمــر مبكــر علــى احــدى الصــور أو أحــد
الفيديوهات اإلباحية ســيحوله إلى إلى طفل مريض نفســياً ،فعقله
لــن يســتوعب أو يفســر مــا شــاهده ،وصــوالً إلــى محاولــة تقليــد تلــك
األفعــال وبالتالــي قــد يصبــح مجرمـاً معتقـ ً
ا بتهمــة التحــرش أو قــد
يكــون هــو الضحيــة بســبب الفضــول .ومــن هنــا يبــرز مجــددا دور
األهــل يف حمايــة أطفالهــم مــن هــذه املواقــع ،ولكنهــم ســيصطدمون
بعــدم امتــاك األهــل للمعرفــة التكنولوجيــة الالزمــة حلجــب تلــك
املواقــع ،ولــذا فإننــي أنصــح باالســتعانة مبــزودي اإلنترنــت الذيــن
ميتلكــون اجهــزة خاصــة ( )Firewallحلجــب تلــك املواقــع مقابــل
مبلــغ مالــي قليــل شــهرياً.
التك توك وأطفالنا:
محبــة الشــهرة والنجوميــة غريــزة بشــرية ،وهــذا يجعــل أعــداء
الطفولــة يســتغلون أطفالنــا باقناعهــم بــأن أقصــر الطــرق إلــى
النجوميــة هــي ببــث مقاطــع فيديــو احيانــا مخالفــة للقيــم واألخــاق
للحصــول علــى عــدد أكبــر مــن املشــاهدات ،واملصيبــة يف هــذه
املواقــع أن القــدوات فيهــا املواقــع هــم أنــاس ميلكــون مئــات املاليــن
مــن املتابعــن للمحتــوى الســيء الــذي يعرضونــه ،فيكونــون بذلــك
قــدوة ســيئة ومثــ ً
ا أعلــى ألطفالنــا .ومــن هنــا يبــرز دور األهــل
يف ضــرورة توجيــه طاقــات أبنائهــم ال كبتِهــا ،مــن خــال اقناعهــم
مبتابعــة القــدوات اجليــدة ،ومســاعدتهم علــى تصويــر فيديوهــات
توثــق مهاراتهــم اجلســدية أو التعليميــة للوصــول إلــى النجوميــة
اجليــدة ال الســيئة.
مــن جهــة أخــرى ،فحصــول األطفــال علــى عدد قليل من املشــاهدات

للفيديوهــات التــي يصنعونهــا ،جتعلهم يشــعرون بضعف الشــخصية،
والتنمــر مــن زمالئهــم ،خصوصـاً إذا احتــوت تلــك الفيديوهــات علــى
بعــض األخطــاء يف اللفــظ أو احلــركات ،مــا يدخــل الطفــل يف حالــة
نفســية مرضيــة نتيجــة اســتهزاء األطفــال بــه يف الشــارع.
وسائل التواصل االجتماعي واطفالنا:
إن مــا توفــره وســائل التواصــل ملســتخدميها مــن إمكانيــات تواصــل
بالصــوت والصــورة مــع مــن يشــاء علــى ســطح هــذا الكوكــب،
جيدهــم وســيئهم يجعــل مــن واجبــات األهــل متابعــة أطفالهــم
ومعرفــة أصدقائهــم علــى تلــك املواقــع االجتماعيــة ،وتعويــد الطفــل
علــى عــدم قبــول اي طلــب صداقــة مــن شــخص ليــس مــن عمــره او
ال يعرفــه ،ولــذا أرى أنــه مــن الضــروري تعويــد الطفــل منــذ الصغــر
علــى ان مــن حــق االهــل تفحــص قائمــة االصدقــاء والرســائل
وبحضــور الطفــل القناعــه أن هــدف هــذه الرقابــة حمايتــه مــن
األشــرار ،خصوصــاً وأن مفترســي األطفــال كثــر يف املجتمــع.
برامج الرقابة األبوية Family Link
تــدرك شــركات التكنلوجيــا العامليــة األهميــة الكبيــرة لإلشــراف
األبــوي علــى مــا يفعلــه أطفالهــم علــى شــبكة اإلنترنــت ،لذلــك كانــت
حريصــة علــى توفيــر التطبيقــات التكنلوجيــة الالزمــة لذلــك ،ولعــل
أفضلهــا التطبيــق الــذي صنعتــه شــركة جوجــل واســمته Family
 Linkوجعلتــه متاحــاً بشــكل مجانــي لتمكــن األهــل مــن التحكــم
يف التطبيقــات واأللعــاب التــي ينزلهــا أبناؤهــم وكذلــك التحكــم يف
الوقــت الــذي يقضيــه األبنــاء يف اســتخدام الهاتــف بشــكل عــام،
ولــكل لعبــة بشــكل خــاص إلنقاذهــم مــن اإلدمــان اإللكترونــي ومــن
املواقــع اإلباحيــة وغيرهــا.

مشاكل وحلول مقترحة:
املشكلة
السمنة وقلة اللياقة البدنية وآالم الرقبة
مشاكل النظر الناجتة عن طول مدة النظر إلى شاشة الهاتف
العزلة عن األسرة والتوحد

احلل
حتفيز الطفل على ممارسة الرياضة املنزلية او يف النادي
حتديد مدة زمنية ال تتجاوز الساعة املتواصلة الستخدام
الهاتف ،ومن ثم ضرورة ممارسة أي نشاط يف مساحة مفتوحة
اشراك الطفل يف املناسبات االجتماعية بدون جوال

امليول نحو العنف

ضرب األمثلة احلياتية على عواقب العنف والقتل ولو
بصورة غير مباشرة

الفشل الدراسي

استغالل تعلق األطفال باجلواالت للمكافأة يف حالة
تنفيذ واجباته وحرمانه من الهاتف يف حالة تقصيره
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من أنشطة مؤسسة برامج الطفولة
مواقع التواصل االجتماعي
واحلد من العنف االسري
عقــدت مؤسســة برامــج الطفولــة والعمــل اجلماهيــري مســاء
الثالثــاء بتاريــخ 2021/1/5
ضمــن سلســلة لقــاءات توعويــة حــول مواقــع التواصــل االجتماعــي
واحلــد مــن العنــف األســري بعنــوان «الشاشــات اإللكترونيــه»،
وقــد مت يف اللقــاء تنــاول إيجابيــات وســلبيات التعامــل مــع مواقــع
التواصــل االجتماعــي ،واملــدة الزمنيــة األفضــل الســتخدامها وفق ـاً
للســن ،وتأثيرهــا علــى جوانــب الشــخصية وعلــى العالقــة مــع األبناء
باالســتناد إلــى أبحــاث ودراســات أجريــت بهــذا اخلصــوص ،ودور
األهــل يف اســتخدامها .حاضــر يف اللقــاء املــدرب أســامة فــرج
املستشــار العائلــي والتربــوي وتطويــر الــذات وبحضــور مئــة مشــارك
ومشــاركة.

التعليم اإللكتروني
عقــدت مؤسســة برامــج الطفولــة بتاريــخ  12/1/2021ضمــن
لقاءاتهــا التوعويــة التــي تعقدهــا عبر منصة «زووم» لطرح ومناقشــة
مواضيــع مختلفــة حــول مواقــع التواصــل االجتماعــي واحلــد مــن
العنــف األســري .كان اللقــاء بعنــوان «التعليــم اإللكترونــي» ،مــع
املــدرب واملشــرف التربــوي األســتاذ حلمــي حمــدان ،حيــث تنــاول
يف اجلــزء االول مــن اللقــاء توضيحــاً ملفهــوم التعليــم اإللكترونــي،
والتعلــم عــن بعــد والفــرق بينهمــا ،وأهميــة التكنولوجيــا وتوظيفهــا
يف العمليــة التعليميــة التعلميــة ودورهــا يف حتقيــق مهــارات القــرن
احلــادي والعشــرين ،ومواجهــة حتديــات جائحــة كورونــا ،وتطــرق يف
اجلــزء الثانــي مــن اللقــاء إلــى دور املعلــم يف اســتخدام التكنولوجيــا
بالشــكل الصحيــح ،وأهميــة دور املعلــم يف تقــدمي احملتــوى
التعليمــي ودوره يف حتفيــز دافعيــة الطلبــه وتوجيههــم نحــو التعليــم
اإللكترونــي .ركــز اجلــزء الثانــي مــن اللقــاء علــى التحديــات التــي
تواجــه األهــل يف هــذا املوضــوع ،ومــدى مناســبته للفئــات العمريــة
املختلفــة .كان اللقــاء تفاعلي ـاً ومفيــداً مــن خــال اســتخدام طــرق
وأســاليب مختلفــة للنقــاش بحضــور  140مشــاركاً ومشــاركة.

نــــارات ُأ َســريّــة
َ 36م
ْ

األلعاب اإللكترونية
لقاء حول
مؤسسة البرامج تعقد ً
األلعاب اإللكترونية وتأثيرها على
الطفل األسرة واملجتمع
عقــدت مؤسســة برامــج الطفولــة عبــر  zoomمســاء الثالثــاء
 2021/1/19لقــا ًء ملــدة ســاعتيني بعنــوان« :األلعــاب اإللكترونيــة
– ســلبيات وإيجابيــات وتأثيرهــا علــى الطفــل واألســرة واملجتمــع»،
مبشــاركة  175مشــاركاً ومشــاركة مــن طاقــم املؤسســة واألمهــات
واملتخصصــن واملؤسســات الشــريكة والشــرطة الفلســطينية
ومديــرات ومــدراء املــدارس ومعلمــن ومعلمــات...
حاضــر يف اللقــاء األســتاذ ظافــر عالونــة وهــو محاضــر يف التنميــة
البشــرية ومتخصــص يف مجــال األلعــاب األلكترونيــة وتأثيرهــا علــى
الطفــل واألســرة واملجتمــع.
أما العناوين التي مت طرحها يف اللقاء فهي على النحو التالي:
مفهــوم األلعــاب اإللكترونيــة ،وأنواعهــا ،وإيجابياتهــا وســلبياتها،
والبدائــل املقترحــة عــن األلعــاب اإللكترونيــة ،وتأثيــرات األلعــاب
علــى اجلوانــب الشــخصية واملجــاالت النمائيــة حســب الفئــة
العمريــة ،ومتالزمــة األلعــاب اإللكترونيــة.
وبــن األســتاذ عالونــة أن األلعــاب اإللكترونيــة بــدأت كنــوع مــن
َّ
أنــواع الكماليــات أو الترفيــه ومــن ثــم أصبحــت مــن الضروريــات،
حيــث لــم تكــن يف بدايتهــا مرغوبــة بســبب تكلفتهــا املاليــة ووجــود
بدائــل عنهــا.
حــول اإليجابيــات أوضــح احملاضــر ،أن هنــاك إيجابيــات معينــة
لهــذه األلعــاب حيــث تزيــد مــن األداء املعــريف ،وحتســن التناســق بــن
اليــد والعــن ،لكنهــا يف املقابــل تصيــب الالعبــن بالســمنة والكســل
واألمــراض االجتماعيــة ،وتســبب مشــكالت يف الصحــة البدنيــة،
وتســبب كذلــك اآلمـاً يف املفاصــل ،ونقصـاً يف فيتامــن «د» ،وتشــجع
علــى العنــف ،وتبــدد الوقــت ..الــخ
وحــذر عالونــة مــن ألعــاب «أم .أم .أو» ومــن ضمنهــا ألعــاب الببجــي
التــي تنقــل الالعــب بشــكل تسلســلي مــن مرحلــة إلــى أخــرى،
وجتعلــه أســيراً للعبــة وحتــت ســيطرتها.
وكخالصــة أوضــح عالونــة أنــه يجــب عــدم منــع األطفــال مــن اللعــب
باأللعــاب اإللكترونيــة ،ولكــن املطلــوب أن يلعــب الطفــل حتــت توجيــه
ومراقبــة األهــل وبتقنــن مــع حتديــد وقــت قصيــر للعــب ،وتوجيــه
الطفــل للعــب يف ألعــاب معينــة وإبعــاده عــن األلعــاب املضــرة.

مخاطر اإلنترنت
وسبل الوقاية منها
عقــدت مؤسســة برامــج الطفولــة مســاء الثالثــاء املوافــق
 2021/1/26لقــاءاً عبــر تطبيــق زووم بعنــوان «مخاطــر اإلنترنــت
وســبل الوقايــة منهــا» مبشــاركة  157مشــاركاً/ة مــن املعلمــات
واألمهــات ومــدراء املــدارس والروضــات وطاقــم املؤسســة والشــرطة
الفلســطينية ،وكذلــك مبشــاركة ممثلــن عــن كاريتاس (االٕســكندرية)
حاضــر يف هــذا اللقــاء مهنــدس احلاســوب محمــد ماليشــة مفتتحـاً
النشــاط بتقــدمي تعريــف لالنترنــت كشــبكة عامليــة ضخمــة تتواصــل
عبرهــا ماليــن االٔجهــزة احلاســوبية يف صــورة شــبكات محليــة
واســعة لتبــادل املعلومــات علــى اختــاف أنواعهــا.
وأوضــح املهنــدس ماليشــة أن أهــم مــا تتصــف بــه شــبكة اإلنترنــت
أنهــا أفســحت املجــال الٔي شــخص يف العالــم لكــي ينشــر مــا يشــاء
مــن معلومــات يف املجــاالت كافــة .وبــن أن الهــدف مــن اللقــاء
هــو مســاعدة االٔهــل علــى توجيــه االٔبنــاء نحــو املفيــد حلمايتهــم.
وحــول تطبيقــات الهواتــف الذكيــة أكــد :أن أهدافهــا زيــادة عــدد
مــرات حتميــل التطبيــق لــدى املســتخدمني .وزيــادة عــدد االٕعالنــات
التجاريــة التــي تظهــر خــال تشــغيل التطبيــق ،واالســتيالء علــى
معلومــات الزبــون مــن حيــث اهتماماتهــا التجاريــة وبيعهــا للشــركات
الســتغاللها يف عمليــات التطبيــق ،وأخطرهــا هــو االســتيالء علــى
الصــور والفيديوهــات واســتخدامها لالبتــزاز.
وحــذر احملاضــر مــن الوقــوع فريســة لالبتــزاز مؤكــدا أنــك اذا لــم
تكــن حــذرا فأنــت يف خطــر كبيــر ،حيــث ســتصبح خصوصيتــك
عرضــة للســرقة واالبتــزاز.
وقــدم املهنــدس ماليشــة آليــة حلمايــة االٔطفــال مــن املواقــع االٕباحيــة
وطــرق حجبهــا ،مركــزاً علــى دور الوالديــن يف حمايــة االٔطفــال مــن
التأثيــر الســلبي مــن االٔلعــاب االٕلكترونيــة عليهــم ،نفســياً وصحي ـاً
وجســدياً ودراســياً واقتصادي ـاً.

اجلرمية اإللكترونية
وسبل الوقاية منها
عقــدت مؤسســة برامــج الطفولــة مســاء الثالثــاء  2021/2/2لقــا ًء
عبــر تطبيــق «زووم» بعنــوان «اجلرميــة اإللكترونيــة وســبل الوقايــة
منهــا» مبشــاركة  102مشــاركاً/ة مــن املعلمــات واالٔمهــات ومــدراء
املــدارس والروضــات وطاقــم املؤسســة والشــرطة الفلســطينية،
وكذلــك مبشــاركة ممثلــن عــن كاريتــاس (االٕســكندرية) حاضــر يف
هــذا اللقــاء النقيــب عنــان حســن مــن شــرطة ضواحــي القــدس
حيــث افتتــح اللقــاء بتقــدمي تعريــف للجرميــة اإللكترونيــة ،وهــي
كل فعــل ضــار احلــق بالفــرد أو اجلماعــة عبــر اســتعمال األجهــزة
اإللكترونيــة واإلنترنــت.

بـ ّـن النقيــب حســن أنــواع اجلرائــم اإللكترونيــة وأســبابها وطــرق
الوقايــة منهــا ،مؤكــداً ضــرورة حمايــة أبنائنــا مــن األســماء املســتعارة
واملجهولــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي وعــدم قبــول طلبــات
الصداقــة ،وأهميــة احلفــاظ علــى اخلصوصيــة وعــدم نشــرها
وتعميمهــا.
وقــدم احملاضــر آليــة حلمايــة االٔبنــاء واألهالــي مــن االبتــزاز
اإللكترونــي ،مركــزاً علــى دور الوالديــن يف حمايــة أبنائهــم مــن
املبتزيــن واملواقــع اإللكترونيــة ،وضــرورة التوجــه للشــرطة يف حــال
تعرضــت لالبتــزاز اإللكترونــي.

تأثير اإلدمان اإللكتروني
عقــدت مؤسســة برامــج الطفولــة مســاء يــوم الثالثــاء املوافــق
 ٢٠٢١/٢/٩لقــا ًء عبــر «زووم» بعنــوان تأثيــر اإلدمــان اإللكترونــي،
حتدثــت فيــه الدكتــورة ســماح جبــر وهــي طبيبــة ومعاجلــة نفســية.
قالــت د.جبــر أن إدمــان اإلنترنــت هــو نشــاط قهــري ومتكــرر ،ولــه
عواقــب ضــارة.
وبينــت أن العــاج مــن إدمــان اإلنترنــت متــاح ،ولكــن ال يوجــد ســوى
عــدد قليــل مــن خدمــات إدمــان اإلنترنــت املتخصصــة.
وأضافــت أن االســتخدام املفــرط لإلنترنــت هــو أحــد األعــراض
الرئيســة لإلدمــان ،لكــن ال أحــد ميكــن أن يحــدد مقــدار ذلــك
«اإلفــراط» ،وقــد يعــرف البعــض االســتخدام املفــرط بأنــه
«االســتخدام غيــر الضــروري» ،وأن الشــخص املدمــن علــى اإلنترنــت
يشــعر بــأن كل اســتخدام للكمبيوتــر هــو ضــروري.
وأكــدت جبــر أن الدراســات قــد َخلُصــت إلــى أنــه ال ينصــح بأكثــر
مــن ســاعتني مــن وقــت الشاشــة يوميـاً للشــباب دون ســن  ١٨عامـاً،
إال أنــه ال توجــد توصيــات رســمية مبــا يخــص ذلــك للبالغــن ،فيمــا
أن التوصيــة مــدة ســاعتني يومي ـاً غيــر واقعيــة لألشــخاص الذيــن
يســتخدمون أجهــزة الكمبيوتــر للعمــل أو الدراســة.
وقدمــت جبــر نصائــح للتخلــص مــن اإلدمــان اإللكترونــي وخطــوات
العــاج ،ومنهــا الوعــي واالدراك يف موضــوع اإلدمــان ،وضــرورة
االعتــراف بوجــود مشــكلة ،وأنــه يوجــد خيــارات عالجيــة متعــددة،
وإذا مت حتديــد وجــود مشــكلة حقيقيــة ،فهنــاك خيــارات عــاج
متعــددة منهــا العــاج الســلوكي املعــريف  ،CBTواألدويــة التــي
تســتخدم يف احلــاالت التــي يعانــي فيهــا الفــرد مــن أمراضــاً
كاالكتئــاب أو القلــق وبالتالــي يتــم حــل مشــكلة إدمــان اإلنترنــت
أيض ـاً .كمــا أن مضــادات االكتئــاب واالدويــة املضــادة للقلــق تــؤدي
إلــى تقليــل اســتخدام اإلنترنــت ،بينمــا هنــاك مــن يطــرح بــأن إدمــان
اإلنترنــت ليــس مرضـاً «حقيقيـاً» وميكــن حلــه عبــر تقييــد الوصــول
إلــى اإلنترنــت.
اتســم اللقــاء بالفائــدة والتفاعــل الســيما وأن املعلومــات التــي
قدمتهــا د .جبــر غنيــة واســتندت إلــى معايشــة ومعاينــة مــن جهــة
وإلــى خبــرات متخصصــة انطلقــت مــن واقــع مهنــي كونهــا طبيبــة
معاجلــة نفســية.
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العنف داخل االٔسرة
عقــدت مؤسســة برامــج الطفولــة بدعــم مــن الصنــدوق النســوي
الكنــدي مســاء يــوم الثالثــاء املوافــق  2021/2/16عبــر تطبيــق
«زووم» لقــا ًء حــول العنــف داخــل االٔســرة ،حاضــرت فيــه األخصائيــة
االجتماعيــة يــارا العبــوة.
جــاء هــذا اللقــاء علــى خلفيــة ازديــاد حــاالت العنــف داخــل االٔســرة
نتيجــة مجموعــة مــن الظــروف الصعبــة ،ومنهــا الضغــوط وظــروف
احلجــر املنزلــي ،حيــث إن الهــدف مــن اللقــاء طــرح آليــات للتعامــل
مــع الظــروف الضاغطــة وتعزيــز القــدرة علــى الصمــود ،كون االٔســرة
هــي االٔســاس يف مواجهــة االٔزمــات وحمايــة االٔبنــاء.
وقدمــت احملاضــرة تعريفـاً للعنــف االٔســرى خلصتــه يف أنــه :احلــاق
االٔذى بــن أفــراد االٔســرة الواحــدة ،كعنــف الــزوج ضــد زوجتــه،
وعنــف الزوجــة ضــد زوجهــا ،وعنــف أحــد الوالديــن أو كالهمــا
جتــاه االٔوالد أو عنــف االٔوالد املوجــه إلــى الوالديــن ،ويشــمل العنــف
االٕعتــداء اجلســدي أو النفســي أو اجلنســي أو ســلب احلقــوق....
وبينــت العبــوة أن العنــف االٔســري ظاهــرة تنتشــر بــن طبقــات
وشــرائح املجتمــع كافــة بصــرف النظــر عــن املســتوى االقتصــادي أو
اجلنــس أو العمــر ،مشــيرة إلــى أن االٔكثــر تعرض ـاً للعنــف االٔســري
هــي فئــة النســاء.
وأوضحــت احملاضــرة أن العنــف النفســي مــن أكثــر أنــواع العنــف
انتشــاراً يف املجتمــع ،إال انــه مــن أصعــب االٔنــواع مــن حيــث متييــزه
ومعرفــة أثــره.
ً
تناولــت احملاضــرة بالشــرح والتحليــل أيضــا العنــف االجتماعــي
للفتيــات وذوي االحتياجــات اخلاصــة والعنــف اجلســدي والعنــف
االقتصــادي والعنــف اجلنســي ،إضافــة إلــى العنــف اإللكترونــي
الــذي وصفتــه بأنــه انعــكاس للعنــف التقليــدي بأشــكاله كافــة غيــر
أنــه أشــد خطــورة.
وعرضــت احملاضــرة آليــات للوقايــة مــن العنــف االٔســري داخــل
االٔســرة منهــا نشــر الوعــي االٔســري وأهميــة التوافــق والتفاهــم
بــن أفــراد االٔســرة ،وإيجــاد نــوع مــن التــوازن املمكــن بــن العطــف
والشــدة ،وبــن احلــب واحلــزم ،أو احلــب املعتــدل ،والتثقيــف
املبكــر للزوجــن قبــل الــزواج ،ومعرفــة احليــاة الزوجيــة ،والتثقيــف
بواجبــات الزوجــن جتــاه بعضهمــا بعضـاً ،وكذلك التوجيــه االٕيجابي
يف مرحلــة الحقــة ،أي بتعليــم الســلوك لالٔطفــال وتعزيــز ثقــة الطفــل
بنفســه وأخــذ مشــاعره بعــن االعتبــار.

العنف األسري  -مصادره
وتعارضه مع مفهوم األسرة
عقــدت مؤسســة برامــج الطفولــة لقــا ًء توعويــاً مســاء الثالثــاء
املوافــق  2021/٢/٢٣بعنــوان العنــف األســري /مصــادره وتعارضــه
مــع مفهــوم األســرة.
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حاضــر يف اللقــاء األســتاذ فريــد أبــو غــوش مديــر عــام مؤسســة
البرامــج ،حيــث ركــز علــى مفهــوم األســرة التــي تقــوم علــى أســس
املــودة والســكينة والرحمــة.
وبـ ّـن أن فلســفة عمــل املؤسســة تنطلــق مــن أن األســرة هــي وحــدة
التدخــل لعملهــا ،بغيــة احلفــاظ علــى دورهــا ووظيفتهــا بعيــدا عــن
العنــف الــذي يتعــارض مــع وظيفــة األســرة ودورهــا.
وأشــار إلــى أن ظــروف بعــض األســر قــد تكــون محفــزة علــى زيــادة
العنــف ،األمــر الــذي يتطلــب تدخـ ً
ا اجتماعيــا ونفســياً ممنهجـاً مــن
قبــل املؤسســات ذات االختصــاص.
وأكــد أن مفاهيــم اجتماعيــة تقليديــة ســائدة حــول مفاهيــم مغلوطــة
للرجولــة والقوامــة ومكانــة املــرأة تســهم يف تشــجيع ظاهــرة العنــف
يف املجتمــع الفلســطيني.
ً
ومــن األســباب األخــرى لتفاقــم ظاهــرة العنــف اســتنادا إلــى مــا ذكــر
أبــو غــوش ،األوضــاع السياســية املتدهــورة ،ومــا يقدمــه اإلعــام مــن
مشــاهد ومحتوى.
وقــد اتســم اللقــاء بالتفاعــل وطــرح األســئلة مــن قبــل املشــاركات،
حيــث أجــاب األســتاذ أبــو غــوش عــن األســئلة.

كيفية التدخل يف املراحل املختلفة
من دائرة العنف
ضمــن سلســلة اللقــاءات التوعيــة التــي تعقدهــا مؤسســة برامــج
الطفولــة عبــر تطبيــق «زووم» واســتكماالً للقــاء ســابق ،عقــدت
لقــا ًء توعويـاً بتاريــخ  2021/3/2بعنــوان دائــرة العنــف والتدخــل يف
مراحلهــا املختلفــة.
حاضــر يف اللقــاء األســتاذ فريــد أبــو غــوش مديــر عــام املؤسســة،
مركــزاً علــى بعــض قيــم وأمنــاط التربيــة القائمــة علــى الطاعــة،
مقابــل االســتقاللية والوضــوح ،مقابــل الغمــوض والتربيــة لبنــاء
الــوازع مقابــل التربيــة لبنــاء الــرادع .وعــرف دائــرة العنــف االســري
بأنهــا سلســلة مــن ممارســات أو تصرفــات اســتفزازية تتحــول إلــى
عنــف تتمثــل مبراحــل منتظمــة أو شــبه منتظمــة ســواء يف حدتهــا او
أشــكالها أو نتائجهــا ،وتبــدأ بإيــذاءات شــفوية ،كالصــراخ ،والشــتم،
والتهديــد ،والــركل ،والضــرب ،ويف حــاالت معينــة خنــق ،باســتعمال
أدوات ،واســاءات جنســية.
متــر دورة العنــف األســري مبراحــل مختلفــة كازديــاد التوتــر ثــم
مرحلــة العنــف واالمتهــان (غضــب ،لــوم ،إيحــاءات شــفوية) ومرحلــة
االعتــذار والتبرير/مرحلــة الهــدوء.
حتــدث عــن األمنــاط الســلوكية للمــراة املســاء اليهــا -كأن تبــدو
خائفــة ،خجولــة ،مرتبكــة ،متقلبــة ،ســلبية ،وقــد تكــون يف حالــة
بــكاء ،متــرددة يف إعطــاء معلومــات مفصلــة عــن طبيعــة إصابتهــا أو
تقلــل مــن أهميــة اإلصابــة .ومــن أمنــاط اإلصابــات كدمــات متعــددة
يف اجلســم بخاصــة يف األجــزاء غيــر املكشــوفة ،منــه حــروق بــأدوات
منزليــة أو بالســجائر أو مبــواد حارقــة ،وكســور يف األســنان أو
الفكــن وثقــب يف األذن.

وأشــار إلــى املظاهــر النفســية للمــرأة املعنفــة أو املســاء إليهــا وبعــض
طــرق الوقايــة مــن العنــف ،ومنهــا وضــع حــد للعنــف يف مراحلــه
األولــى ،أو طلــب املســاعدة مــن احمليــط القريــب ،ويف املراحــل
املتطــورة مــن العنــف اللجــوء إلــى مــن هــم خــارج اإلطــار األســري
وأكــد أبــو غــوش أن أعــراض العنــف علــى األطفــال تأخــد اشــكاالً
مختلفــة منهــا األحــام املزعجــة ،واضطرابــات النــوم واإلنطــواء
والعزلــة والشــعور بالتعــب املســتمر ،وأشــدها خطــورة جلــوء الطفــل
إلــى اإلنتحــار أو تعاطــي املخــدرات .وقــدم آليــات لكيفيــة مســاعدة
األطفــال علــى التخلــص مــن العنــف كتشــجيع الطفــل علــى احلديــث
و االســتماع ،وتشــجيعه علــى طلــب املســاعدة ومــن ثــم معاجلــة آثــار
العنــف عليــه .اتســم اللقــاء باحلضــور الفعــال وطــرح األســئلة مــن
قبــل املشــاركات ،فيمــا أجــاب األســتاذ أبــو غــوش عــن األســئلة.

آثار العنف على الفرد واملجتمع
عقــدت مؤسســة برامــج الطفولــة مســاء الثالثــاء املوافــق -3-9
 2021لقــا ًء توعويــاً بعنــوان آثــار العنــف علــى الفــرد واملجتمــع
بدعــم مــن الصنــدوق النســوي الكنــدي عبــر تطبيــق «زووم» .وقــد
ســبق اللقــاء الــذي حاضــرت فيــه االخصائيــة االجتماعيــة يــارا
العبــوة ،كلمــة افتتاحيــة باســم املؤسســة ملديــرة مجــال الطفولــة
يســرا محمــد قدمــت خاللهــا التهنئــة للنســاء الفلســطينيات يف يــوم
املــرأة العاملــي الــذي لــه قيمــة حقوقيــة ورمزيــة ومعنويــة بالنســبة
إلــى املــرأة يف كل ارجــاء املعمــورة .وحتدثــت مهــا تعامــرة مديــرة
املركــز التربــوي املجتمعــي يف مخيــم شــعفاط عــن أهميــة العمــل
التطوعــي يف املجتمــع والنتائــج التــي تتحقــق مــن خاللــه علــى
املســتوى االجتماعــي التعاونــي ،مــا يعــزز روح التضامــن والتكامــل
بــن أبنــاء املجتمــع الواحــد.
وقــد اســتهلت االخصائيــة العبــوة اللقــاء بتقــدمي شــرح حــول مراحــل
العنــف ،وأجابــت عــن ســؤال طرحتــه ملــاذا تســكت الضحيــة علــى
العنــف؟ بــان للســكوت اعتبــارات وأســباب نفســية واجتماعيــة
وقانونيــة واقتصاديــة ماليــة.
ّ
تناولــت اآلثــار اجلســدية للعنــف ،التــي تتمثــل علــى املــدى القصيــر
بظهــور الكدمــات علــى الوجــه واجلســم ،جــروح ،أو كســور ،حــروق
تعطيــل أحــد احلــواس ،ثقــب يف طبلــة األذن ،كســر أســنان،
احلمــل إذا كان اغتصــاب (عنــف جنســي) .مــوت (قتــل) .أمــا
اآلثــار اجلســدية علــى املــدى الطويــل فتتمثــل يف ظهــور مشــاكل
صح ّيــة كالتهــاب املفاصــل ،والربــو ،ومشــاكل قلبيــة ،وقرحــة املعــدة،
ومتالزمــة القولــون والضغــط العصبــي ،ومشــاكل يف جهــاز املناعــة،
ومشــاكل يف النــوم ،والكوابيــس ،والصــداع ،والصــداع النصفــي،
واتبــاع أمنــاط غيــر صح ّيــة يف تنــاول الطعــام ،وإدمــان العقاقيــر
واملســكنات ورمبــا أيضــاً إدمــان املخــدرات ،أو الكحــول.
وتطرقــت إلــى تأثيــر العنــف األســري علــى األطفــال يف املراحــل
كافــة .وبينــت دور مؤسســة برامــج الطفولــة يف التعامــل مــع
الضحايــا ،كاســتيعاب الضحيــة وتقبلهــا ،وعــدم اللــوم او التذنيــب أو

التبريــر ،وتشــجيع الضحيــة علــى التحــدث عــن مخاوفهــا ومــن ثــم
مواجــه هــذه املخــاوف ،والبحــث عــن طــرق لتمكينهــا لوقــف العنــف،
توعيتهــا حلقوقهــا ،وتوجيههــا للجهــات الداعمــة.

أسس ومهارات يف التربية
عقــدت مؤسســة برامــج الطفولــة مســاء الثالثــاء املوافــق -3-16
 2012لقــا ًء توعويـاً عبــر تطبيــق «زووم» بعنــوان أســس ومهــارات يف
التربيــة ،حاضــرت فيــه األخصائيــة ســحر العيســوي.
قــد اســتهلت اللقــاء باحلديــث عــن التداعيات االجتماعية والنفســية
التــي خلفهــا فيــروس كورونــا ،والتحديــات التــي ترتبــت علــى ذلــك،
مبينــة أننــا قبــل كورونــا كنــا نعانــي مــن بعــض التحديــات ومشــاكل
وصعوبــات يف تربيــة األبنــاء ،ولكــن تضاعفــت هــذه التحديــات يف
حياتنــا ،مســببة الشــعور بعــدم األمــان وعــدم االســتقرار االقتصــادي
األســري والصحــي واالجتماعــي.
تناولــت األســس األربعــة يف التربيــة :العالقــة اإليجابيــة ،وبنــاء الثقــة
وغــرس القيــم كقاعــدة للتربيــة ،وتعديــل الســلوك لتوجيــه الفكــر،
وحتصيــل املعرفــة .وتطرقــت إلــى مهــارات وبدائــل تربويــة لكيفيــة
التعامــل مــع األبنــاء .مؤكــدة أنــه مــن خــال النظريــات والتجــارب
التــي عرضتهــا أن أكثــر مــا يحتاجــه الطفــل هــو الشــعور باألمــان
املتمثــل يف اللمســة الدافئــة ،حيــث يشــعره ذلــك بتقبــل وتفاعــل
وحــب مــن قبــل أهلــه ،األمــر الــذي يكســبه األمــان .ويف نهايــة اللقــاء
أجابــت عــن األســئلة املوجهــة إليهــا مــن قبــل املشــاركات الآلتــي
قيمــن اللقــاء إيجابـاً مبــا تضمنــه مــن معلومــات وإرشــادات مســاعدة
يف تربيــة األبنــاء.

العنف األسري وآليات التدخل
عقــدت مؤسســة برامــج الطفولــة مســاء الثالثــاء املوافــق -3-16
لقــاء توعوي ـاً بعنــوان العنــف األســري وآليــات التدخــل عبــر تطبيــق
«زووم» .حاضــرت يف اللقــاء االخصائيــة االجتماعيــة اعتــدال
اجلريــري ،اســتهلت االخصائيــة اجلريــري اللقــاء بتقــدمي شــرح
حــول العنــف ،علــى اعتبــار أنــه ســلوك مكتســب ومتعلــم وغيــر
مــوروث ،والعنــف األســري غيــر مبــرر وحــق اإلنســان يف احليــاة حــق
مقــدس ،واملــرأة املعنقــة تســكت علــى العنف العتبــارات اقتصادية أو
اجتماعيــة ،وأن الســلوك العنيــف ميكــن تغيــره كونــه ســلوك متعلــم.
وركــزت علــى املبــادئ األساســية قبــل وأثنــاء عمليــة التدخــل ،وهــي
احلمايــة كعنصــر أساســي يف جميــع أعمــال االســتجابات للحــاالت
اإلنســانية ،لذلــك مــن املهــم عــدم التمييــز يف اخلدمــات املقدمــة،
وضمــان ســامة الناجيــة وعائلتهــا يف جميــع األوقــات ،واحلفــاظ
علــى الســرية ،واحتــرام رغبــة واختيــار وحقــوق وكرامــة الناجيــة،
عــدم التمييــز مبــدأ أساســي يف التعامــل مــع قضايــا العنــف املبنــي
علــى النــوع االجتماعــي.
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وتطرقــت أيضـاً إلــى آليــات التدخــل مــع األطفــال والنســاء املعفنــات
واملعفنــن عبــر العمليــة اإلرشــادية مــن خــال :تفريــغ مشــاعر
الغضــب (التنفيــس االنفعالــي) ،التعاطــف مــع احلالــة (التعاطــف
الوجدانــي) وفهــم املشــاعر وتقبلهــا ،وتبصيــر املنتفعــة مــن أجــل
تخفيــف حــدة اللــوم وتأنيــب الــذات ،وإعــادة مفهــوم الثقــة مــن خالل
العالقــة مــع املرشــدة .وبينــت أهميــة دور املؤسســات املجتمعيــة
كمؤسســة برامــج الطفولــة يف التوعيــة ملفهــوم العنــف وأشــكاله
وكيفيــة مواجهتــه واحلــد منــه يف التعامــل مــع الضحايــا ،بالرغــم مــن
مشــاكل وصعوبــات احلــد مــن العنــف ومنهــا :قلــة عــدد املؤسســات،
واحملاذيــر الثقافيــة واالجتماعيــة يف توجــه عديــد احلــاالت إلــى
العيــادات واألخصائيــن االجتماعيــن ومراكــز الدعــم واإلرشــاد ،مــا
يتطلــب مــن املرشــد أن يكــون علــى علــم ودرايــة بأســماء وعناويــن
كاملــة.

عرض كوميدي اجتماعي
عقــدت مؤسســة برامــج الطفولــة والعمــل اجلماهيــري مســاء يــوم
االثنــن املوافــق  ٢٠٢١/٤/٥لقــا ًء عبــر تطبيــق «زووم» بعنــوان
«عــرض كوميــدي اجتماعــي» مــن قبــل فرقــة مســرح عنــاد متثيــل
خالــد املصــو واميليــا املصــو ودانيــا املصــو وعبــداهلل بنــورة .وشــمل
العــرض ســتة مشــاهد كوميديــة واقعيــة اجتماعيــة حــول الواســطة
بالتوظيــف واالبتــزاز اإللكترونــي والتعلــم عــن البعــد واخلالفــات
العائليــة علــى امــور بســيطة وزواج القاصــرات و جائحــة كورونــا.
وقيــم املشــاركون أن العــرض المــس الواقــع ،ســبق اللقــاء عــرض
تلخيصــي تقييمــي مــن قبــل مديــرة مجــال التدخــل األســري رشــا
القــاق للقــاءات الســابقة إلنهــاء مرحلــة توعويــة والبــدء مبرحلــة
جديــدة بعــد شــهر رمضــان.

يوم دراسي ملشرفات الرياض يف التربية والتعليم

حول كيفية التعامل وقت الضغوط
رام اهلل  -نظمــت مؤسســة برامــج الطفولــة مؤخــراً بالتعــاون مــع وزارة
التربيــة والتعليــم يوم ـاً دراســياً ملشــرفات ريــاض األطفــال يف الــوزارة
مــن احملافظــات الفلســطينية بعنــوان كيفيــة التعامــل وقــت الضغــوط.
حاضــرت ودربــت يف اليــوم الدراســي رنــن عــودة مــن مســرح
احلريــة ،حيــث تناولــت العــاج بالفــن « فنــون مــن أجــل الســام
واملســاواة ،بهــدف اكتشــاف الــذات وزيــادة الوعــي والثقــة بالنفــس
مــن أجــل خلــق شــبكة فاعلــة باملجتمــع.
وركــزت احملاضــرة أيضــاً علــى العــاج بالفــن مــن خــال كســر
احلواجــز وحتفيــز الوعــي والتعبيــر احلركــي واألدائــي.
وبينــت احملاضــرة أن العــاج بالفنــون هــو عــا ُج نفســي وعاطفــي
ميكــن للمتــدرب فيــه أن يجــري حــواراً مــع املعالــج.
كمــا شــرحت احملاضــرة كيفيــة العــاج بالتهريــج والعــاج بالدرامــا،
مدعمــة معلوماتهــا باألمثلــة والتطبيقــات.
نــــارات ُأ َســريّــة
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بالتنسيق مع وزارة التربية ومعهد الطيرة

مؤسسة برامج الطفولة تنهي
دورة ملشرفات رياض األطفال

رام اهلل -أنهــت مؤسســة برامــج الطفولــة بتاريــخ ٢٠٢١/ ٦/١٥
وبالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم ومعهــد الطيــرة دورة ملشــرفات
ريــاض األطفــال وخريجــات معهــد الطيــرة -قســم الطفولــة.
بلــغ عــدد املســتفيدات مــن الــدورة ( )٢٧مشــاركة تلقــن التدريــب
عبــر «زووم» ،بإشــراف مســؤول مجــال الطفولــة يف مؤسســة
الطفولــة يســرى محمــد ،ومبشــاركة احملاضرتــن نــداء جمعــة وهنــاء
عــرار مــن طاقــم مشــرفات التربيــة والتعليــم وطاقــم برنامــج العمــل
يف ريــاض األطفــال (مزيــن زغــل وســهاد دراوشــة ومهــا تعامــره ويــارا
العبــوه).
تلقــت املشــاركات تدريبــات علــى مــدى  ٢٠٠ســاعة عــن املســتويني
النظــري والعملــي ،يف نهــج التعلــم مــن احليــاة :كيفيــة العمــل
بالظــروف املفصليــة ،جــودة البيئــة التربويــة الداعمــة واحملفــزة يف
الروضــات ،نظريــات التعلــم ،االرشــاد التربــوي ،املتابعــة والتقييــم.
وقــد أعربــت املتدربــات عــن ســعادتهن باملشــاركة يف هــذه الــدورة
التــي قدمــت لهــن معلومــات ومهــارات جديــدة ،حيــث قالــت مديــرة
روضــة البطريركيــة الالتينيــة يف الطيبــة هيلــدا بصيــر.
«لقــد جعلتنــا هــذه الــدورة ننظر إلى األبعاد اإلنســانية واالجتماعية
والتربويــة واألخالقيــة لــكل طفــل نتعامــل معــه إلــى جانــب البعــد
األكادميــي ..وتعلمنــا أيضـاً كيــف نســتثمر املــوارد احلقيقيــة والبيئــة
لعمــل أنشــطة ومشــاريع تعليميــة لألطفــال مــن واقــع حياتهــم
املعيشــية.

نشاطات مؤسسة برامج الطفولة
يف صور

طلبة املان يف استضافة
برامج الطفولة
وبلدية بيت عنان عبر تطبيق «زووم»
رام اهلل  -اســتضافت مؤسســة برامــج الطفولــة وبلديــة بيــت
عنــان مجموعــة مــن الطلبــة األملــان عبــر تطبيــق «زووم» يف نطــاق
دراســتهم حــول الصــراع يف الشــرق األوســط وذلــك يــوم الثالثــاء
 ،2021/3/24بــدأ اللقــاء بكلمــة ترحيــب مــن الســيد فريــد أبــو
غــوش -مديــر عــام املؤسســة ،ثــم كلمــة م .وســام معالــي -مهنــدس
بلديــة بيــت عنــان ،حيــث شــرح للطلبــة األوضــاع الســائدة يف منطقــة
قــرى شــمال غــرب القــدس ،ومــا تعانيــه مــن أوضــاع اقتصاديــة
أراض ،ثــم تبعــه أ .فريــد مبحاضــرة حــول
واجتماعيــة ومصــادرة ٍ
نشــاطات وبرامــج املؤسســة الهادفــة إلــى حتســن احليــاة للمجتمــع
الفلســطيني وأهميــة البرامــج للنهــوض بالفئــات املهمشــة.

فعاليات األم الدليل
مجلة اجتماعية تربوية 41

روضه بوابه القدس

مركز تربوي جمتمعي خميم شعفاط

نــــارات ُأ َســريّــة
َ 42م
ْ

صور برامج املؤسسة بالرملة
مجلة اجتماعية تربوية 43

لقاءات التوعية

روضة معهد الطرية
نــــارات ُأ َســريّــة
َ 44م
ْ

لقاء االملان
مجلة اجتماعية تربوية 45

روضة سيدة البشارة للروم الكاثوليك

اللجان اجملتمعية
نــــارات ُأ َســريّــة
َ 46م
ْ

ضمن فعاليات املركز الرتبوي
مجلة اجتماعية تربوية 47

فعاليات املراهقة

نشاطات العب وتعلم
نــــارات ُأ َســريّــة
َ 48م
ْ

