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األطفال والعائالت في العصر الرقمي..
لمجموعة مؤلفين
فينان نبيل *
والتشبع الثقافي من وسائل اإلعالم» ،على مشروع بحثي متكامل أجراه عدد من الباحثين في
يحتوى كتاب «األطفال والعائالت في العصر الرقمي ..التعلم سويا
ُّ
ٌّ
تخصصه الستكشاف التفاعل الدينامي بين األطفال واألسر ،واألقارب ،والمعلمين في ظل الطفرة
كل فيمجال :التربية ،والتكنولوجيا ،وعلوم التعلم ،واإلعالم
ُّ
الرقمية الحديثة ،وما لحقها من وسائل إعالم جديدة .ويبرز الكتاب مختلف الطرق التي توفر بها وسائل اإلعالم الرقمية منافذ جديدة للتعلم بشكل فردي ،أو
جماعي سواء في المنزل ،أو المدرسة ،والدور الذي تلعبه في إيجاد فرص تعليمية ،ومدى تناسب هذا الدور مع حجم االستثمارات الوطنية ،والمجتمعية ،والفردية
الضخمة في جميع أنواع األجهزة ،والشبكات ،والمحتوى الرقمي ،فضال عن التكلفة األكبر التي يتم إنفاقها على التدريب والخبرة ،وإعادة تشكيل البنية التحتية
للمجتمع الستيعابها وتسخيرها للجمهور.

اكت�شف الباحثون �أ َّن هناك َ
َ
بع�ض الأفكار ال�سلبية لدى
الآباء عن الو�سائل الرقمية َ ُ
تول دون حتقيق اال�ستفادة
ال�ق���ص��وى منها يف عملية ال�ت�ع�ل��م ،م��ن ت�ل��ك الأف �ك ��ار �أن
ال ��رواب ��ط ال�ع��ائ�ل�ي��ة ت�ت�م��زق وال ��وق ��ت ي�ت�ب��دد ع�ل��ى ح��اف��ة
ال�شا�شات الرقمية ال�شخ�صية ،و�أن�ه��ا تت�سبب يف �سلبية
الأطفال ،و�إهدار وقتهم ،ويقت�صر دورها على تقدمي املتعة
والت�سلية.
وي�سعى م�ؤلفو ه��ذا الكتاب �إىل ن�شر الوعي ل��دى الأ�سر
مل�ج��اب�ه��ة ت�ل��ك الأف �ك ��ار ال�سلبية ال���س��ائ��دة ع��ن ال��و��س��ائ��ل
الرقمية ،ومواجهة جهل الآب��اء بالتطورات التي ط��ر�أت
على و�سائل املعرفة الرقمية املختلفة ،وي�سعى الكتاب
لإيجاد خربات �إيجابية لديهم حول الفائدة التي تقدمها
و��س��ائ��ل الإع �ل�ام للجمهور ،منها ت�ن��وع م���ص��ادر التعلم،
وتقلي�ص التفاوت وعدم التكاف�ؤ يف فر�ص التعلم.
ُي �ع � َّرف الإع �ل��ام ب ��أن ��ه ال��و��س�ي�ل��ة االج�ت�م��اع�ي��ة الرئي�سة
للتوا�صل م��ع اجل�م��اه�ير ،ول��ه عِ ��دة و��س��ائ��ل م ��ؤث��رة على
ن�ط��اق وا��س��ع كال�صحف وامل �ج�لات ،وال ��رادي ��و ،والتلفاز،
وحديثا الإعالم الإلكرتوين الذي يعدُّ من و�سائل الإعالم
احل��دي�ث��ة ال�ت��ي تعتمد ع�ل��ى اال��س�ت�ف��ادة م��ن تكنولوجيا
املعلومات الإلكرتونية من خالل �شبكة املعلومات الدولية
(االنرتنت) ،و�أية و�سيلة �أخرى من الو�سائل القائمة على
املعلومات الرقمية.
وتختلف وظ��ائ��ف الإع �ل�ام ب�ين املجتمعات ،وم��ن �أهمها
حتقيق التن�شئة االجتماع ّية ع��ن طريق توفري املعرفة
مم ��ا ُي���س�ه��م يف ت�ع��زي��ز تفاعلهم مع
امل ُ�ن��ا��س�ب��ة ل�ل��أف ��راد؛ ّ
العامة ،و ُي� ��ؤدّي ذلك
املجتمع ،وم�شاركتهم يف الأح ��داث ّ
االجتماعي� ،إ�ضافة للرتبية من خالل
�إىل تط ّور وعيهم
ّ
العلمي والثقا ّيف ،ون�شر املعرفة.
تعزيز التط ّور
ّ
بد�أ فريق العمل يف م�شروع هذا الكتاب عام « 2013يف �شكل
جمموعة م��ن الأب �ح��اث ال�ت��ي تتعلق بالثقافة العائلية،
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والقيم ،واملمار�سات ،وال�ط��رق التي ت�ستخدم بها الأ�سر
والأطفال و�سائل الإعالم الرقمية ،وكيف ميكن �أن تعزز
التعلم والعالقات الأ�سرية من منظور جديد دقيق قائم
على التجريب يف �سياقات اجتماعية واقت�صادية خمتلفة».
وت �ق �دِّم ف�صول ال�ك�ت��اب درا� �س��ات ح��ال��ة و�أم�ث�ل��ة م��ن واق��ع
احل �ي��اة ،وحت�ل�ي�لات وب�ي��ان��ات وم�سحا على ن�ط��اق وا��س��ع،
و�أ�سفرت عما يلي:
 �أوال� :إ َّن امل���ش��ارك��ة ب�ين الأب �ن��اء والآب� ��اء ت�ساعد الأ��س��رعلى ا�ستخدام الو�سائط ب�شكل �أذك��ى ،ففي ا�ستبيان عرب
الإنرتنت مت �إجرا�ؤه على �ألف وخم�سمائة و�سبع و�سبعني
�أ�سرة ،مع الرتكيز على من لديهم �أبناء من الفئة العمرية
من عامني حتى اثني ع�شر عاما� ،إ�ضافة ل�سبع درا�سات
ميدانية على �أ��س��ر م��ن ال���س��ود ،وم��ن الأ��ص��ل الالتيني-
الإ�سباين يف �أماكن جتمعهم بالواليات املتحدة الأمريكية،
حول كيفية ا�ستخدام �أبنائهم الو�سائط التعليمية ،ومدى
ت�أثريها عليهم .ومن خالل الدرا�سات ،ظهر اختالف يف
ر�ؤي��ة �أولياء الأم��ور ب�ش�أن املنافع والأ��ض��رار الناجتة عن
التكنولوجيا؛ �إذ ي�شعر  % 51منهم بتفوق املنافع على
الأ�ضرار عندما يتعلق الأم��ر با�ستخدام الطفل الربامج
وممار�سة الأل�ع��اب عرب الهاتف املحمول ،عند ا�ستخدام
ال�ط�ف��ل ال���ش�ب�ك��ات االج�ت�م��اع�ي��ة بن�سبة  ،%26وت�ت���س��اوى
امل�ن��اف��ع والأ� �ض ��رار عند  %31م��ن �أول �ي��اء الأم ��ور ،وب�ش�أن
ت��أث�ير امل��در��س��ة يف جمع ال�ط�لاب للمعلومات م��ن خالل
التكنولوجيا وزيادة حت�صيلهم الدرا�سي وتعديل �سلوكهم،
جاءت ن�سبة تفوق املنافع على الأ�ضرار بن�سبة .%53
ويعدُّ هذا البحث امتدادا لدرا�سات �أخ��رى متت يف العام
1970م ح��ول «التلفاز» ،وك��ان يعد �آن��ذاك و�سيلة الإع�لام
الأه ��م؛ فقد �أث�ب�ت��ت تلك ال��درا��س��ات �أن الأط �ف��ال الذين
ي���س�ت�خ��دم��ون ال�ت�ل�ف��از لأغ ��را� ��ض ت��رب��وي��ة وتعليمية مع
البالغني م��ن الأ� �س��رة ي�ك��ون تعلمهم �أك�ث�ر فاعلية ممن

ي�ستخدمونه مب�ف��رده��م ،و�إىل مثل ه��ذه النتائج و�صل
«�ستيفنز وبينويل «�أح��د باحثي ه��ذا الكتاب ،م�ستخدما
«جتارب تلقائية ،و�أخ��رى م�صممة للأ�سر التي ت�ستخدم
ال��و��س��ائ��ط الرقمية معا � �س��وا ًء يف ال�ل�ع��ب� ،أو ال�ب�ح��ث� ،أو
القراءة ،وماذا يقول �أفراد الأ�سرة لبع�ضهم وهم ي�شاهدون
التلفاز �أو يلعبون الألعاب الرقمية� ،أو يت�صفحون �شبكة
االن�ت�رن ��ت ،م��ع ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى ال�ت�ف��اع�لات ال�ت��ي ت�ت��م بني
�شركاء التعلم �أثناء تفاعلهم مع و�سائل الإعالم وحولها،
وك�ي��ف ي��ؤث��ر التفاعل على ال�ع�لاق��ة ب�ين �أف ��راد الأ� �س��رة،
و�أث�ب�ت��ت نتائج البحث �أن امل�شاركة ب�ين و�سائل الإع�ل�ام
حتافظ على ا�ستمرار التوا�صل بني �أفراد العائلة لفرتات
زمنية �أطول.
تو�صل الباحثون �إىل �أن الو�سائط الرقمية لها ت�أثري
َّ
�إيجابي يف التعلم وتطوير منط احلياة �إذا مت ا�ستخدامها
بوا�سطة الأ�سرة �سويا ،فهي تدعم ارتباط الأ�سرة ،وت�ؤدي
�إىل اال�ستفادة من التكنولوجيا ب�شكل مميز ومتكن الأ�سر
من التغلب على التحديات املختلفة والتي قد تنتج عن
اال�ستخدام املنفرد للأبناء.
و ُي ��ؤك��د ه��ذا البحث ت��أث�ير ال�ت�ن��وع ال�ث�ق��ايف واالجتماعي
واالقت�صادي يف احل�صول على خدمات كافية فيما يخ�ص
التعلم ،و�أ��ش��ارت الأبحاث اال�ستق�صائية �إىل �أن  %76من
ال�سكان كانوا من ذوي الأ�صول الإ�سبانية البالغني الذين
ميلكون هواتف خلوية ،يف مقابل  %97من ال�سود ،و%85
م��ن البي�ض ،وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن البحث �أع�ط��ى �أول��وي��ة
لالتينيني لأن�ه��م ي�شكلون ن�سبة ك�ب�يرة ومتنامية من
الأ�سر التي لديها �أبناء يف �سن التعليم الثانوي يف الواليات
املتحدة.
 ثانيا :يرتكز اهتمام الباحثني على تعزيز قيمة و�سائلالإع�ل�ام الرقمية وال��و��س��ائ��ط اجل��دي��دة يف ح�ي��اة الأ��س��ر،
و�إ�شراك الآباء يف �أ�ساليب التخطيط ،واهتمامهم باكت�ساب
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الوعي بكيفية ا�ستغالل تلك الإمكانات يف دع��م التعلم،
وا�ستنتجوا �أن و�سائل التعلم الرقمية حتقق امل�ساواة بني
الأج �ي ��ال يف احل���ص��ول ع�ل��ى م���ص��ادر امل�ع��رف��ة ،ك�م��ا ُتكن
الأ�سر من ا�ستك�شاف الأخطاء و�إ�صالحها ،وتعزيز التعلم
القائم على ح��ل امل�شكالت ،كما ي ��ؤدي تعدد التطبيقات
لتنوع خربات التعلم وفقا ملجاالت االهتمام لكل املتعلمني.
و�أ َّكدت نتائج الأبحاث �أن هذه التطبيقات تعزز التوا�صل
بني املدر�سة واملنزل ،كما تعزز التوا�صل داخل الأ�سر نف�سها
ف�ي��ؤدي الأب �ن��اء دور و�سطاء التكنولوجيا واملعلوماتية،
وقد يتخذ الآب��اء �أحيانا دور املعلم ،ويقوم ال�شباب بدور
الو�سيط املعلوماتي لوالديهم ،و�إيجاد طرق تلخ�ص لهم
املعلومات الكاملة من �أجل جتاوز الأمية الرقمية لديهم،
كما قدم الكتاب كيفية ت�أثري الأخ��وة �سوا ًء ب�شكل مبا�شر
�أو غ�ير مبا�شر يف الأط �ف��ال ال�صغار ،وت�ك��ون ال�ت��أث�يرات
املبا�شرة يف �شكل �أدوار تدري�سية �صريحة ،و�إدخال �أ�شكال
جديدة من التكنولوجيا� ،أو غري مبا�شرة يف ت�أثريهم على
معتقدات الآب ��اء ح��ول و�سائل الإع�ل�ام الرقمي اخلا�صة
ب��الأط �ف��ال ،وت���ص��ورات�ه��م مل�ه��ارات�ه��م ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة .ومل
يغفل الباحثون دور الإخ��وة فهم يقومون ب��دور احلار�س
على �إخوتهم ال�صغار ،ورقباء على املحتوى الرقمي الذي
يتعر�ضون له يف كثري من الأحيان ،ومواجهة املتطلبات
التي قد يحتاجونها يف ا�ستك�شاف اهتماماتهم و�إح��داث
التوا�صل بني خربات التعلم.
َيعني ذلك �أ َّن بع�ض الآباء الن�شطني قادرون على التعامل
م��ع ال��و��س��ائ��ط اجل ��دي ��دة وال�ب�ح��ث ع��ن م���ص��ادر امل�ع��رف��ة،
وج ��دي ��ر ب��ال��ذك��ر �أن ب�ع����ض الآب � ��اء ي���س�ت�خ��دم��ون م��واق��ع
التوا�صل االجتماعي -مثل :في�سبوك -للح�صول على
املعلومات وم�شاركتها ،وي�ستخدمونها ك��إح��دى و�سائل
التفاعل العائلي مم��ا يقدم ف��ائ��دة تفاعلية مبا�شرة مع
الأبناء ،و�أثبتت الدرا�سات �أن الآباء والأبناء يتعلمون �سويا
يف جل�سات اللعب وم�شاركة الو�سائط (التلفاز ،و�ألعاب
الفيديو والألعاب الإلكرتونية� ...إلخ).
و ُت�ساعد و�سائل الإع�ل�ام الرقمي �أي�ضا يف التعلم مدى
احل �ي ��اة ،ويف �أوق � ��ات ك �ث�يرة ،وغ�ي�ر م�ت��وق�ع��ة ،ف�ه��ي تعني
املربني يف املنزل على تهيئة بيئة داعمة لتعلم �أطفالهم،
كما ت�ستخدم يف الهيئات الأكادميية وامل��دار���س الو�سائل
اجل ��دي ��دة ل ��دع ��م امل �ع ��رف ��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة وت �� �س �ه �ي��ل ال�ت�ع�ل��م
الأك��ادمي��ي ،مع وج��ود بع�ض اال�ستثناءات لأ�سر ت��رى �أن
الو�سائط ال تدعم امل�ه��ارات املدر�سية املتعلقة باملحتوى
املعريف ،كما �شعروا �أ َّن و�سائل الإع�لام ال تكون ق��ادرة يف
كثري من الأحيان على �أن تكون تربوية وترفيهية يف �آن
واحد.
و�أو� َ��ض��ح الباحثون -خ�لال ه��ذا الكتاب� -أهمية الو�سائل
اجلديدة يف ا�ستيعاب الأبناء الأق��ل حظا؛ فالو�سائط قد
تعو�ضهم ما قد ينق�صهم من فر�ص التعلم داخل املدر�سة،

وتعطيهم �أمال يف احل�صول على فر�ص اجتماعية �أف�ضل.
وي�ؤكد الكتاب على احلتمية التكنولوجية ،وكيف �أ�صبحت
ُوجها لل�سلوك الب�شري ،كما ي�ؤكد �أهمية
التكنولوجيا م ِّ
ال�ع�لاق��ات االجتماعية اجل��دي��دة القائمة على امل�شاركة
يف التعلم �سويا ع�بر و�سائل الإع�ل�ام ال��رق�م��ي ،و�إن كان
ي�صعب التنب�ؤ بكيفية ا�ستخدام الأ��س��ر لهذه الو�سائل؛
لأنه �أمر يتوقف على عدة عوامل تتحكم يف طرق توظيف
التكنولوجيا ل��دع��م التعلم؛ م�ث��ل :قائمة االهتمامات،
واملحتوى ،وامل�شاركة يف اللعب ،فقد �شرح �أحد الآباء كيف
اجتاز هو وابنه «ف�ضاءات الو�سائط املتعددة» يف ا�ستخدام
الكتب ،والفيديوهات ،واملكتبات عرب الإنرتنت .ومثال �آخر
ا�ستفاد فيه الوالدان من تطبيقات الرتجمة للم�شاركة يف
م�ساعدة �أبنائهم يف واجباتهم املنزلية ،وحت�سني مهاراتهم
ال�ل�غ��وي��ة �أي �� �ض��ا .ورغ� ��م ه ��ذه ال �ن �م��اذج الإي �ج��اب �ي��ة ال�ت��ي
ا�ستطاعت دمج و�سائل الإع�لام يف حياتها والإف��ادة منها،
واجهت عائالت �أخرى �صعوبة يف حتقيق ذلك ،خا�صة يف
بع�ض الأ�سر ذات الدخل املنخف�ض ممن لي�س لديهم وعي
ٍ
كاف باحل�صول على مزايا الو�سائط الرقمية يف التعلم يف
املنزل؛ فقد �شعر بع�ض الآب��اء ب�أنهم مهم�شون لأنهم ال
ميلكون املهارات الالزمة ملراقبة ما يفعله �أطفالهم على
�أجهزة الكمبيوتر املحمول يف املنزل.
وي�ق��وم ه��ذا الكتاب على �أ�س�س جتريبية ،ت�ترك القارئ
ال �ع��ادي ب�ين اخل ��وف والأم � ��ل ،ح ��ول ع ��امل التكنولوجيا
ال ��ذي ي� ��زداد ت�ع�ق�ي��دا ب�شكل م���س�ت�م��ر ،وع �م��ل ال�ب��اح�ث��ون
لهدف م�شرتك يتمثل يف �إنتاج بحث قد يوجه املمار�سني
من املعلمني و�صانعي ال�سيا�سات ومنتجي الو�سائط يف
تطوير الربامج وال�سيا�سات املتعلقة بالتعلم يف الع�صر
الرقمي ،تلك الربامج التي ي�ستخدمها الآباء يف التعليم،
والرتفيه ،و�شغل بال �أطفالهم ،فيما ي�ستخدم الأطفال
و�سائل الإعالم للعب ،والتعلم ،واالكت�شاف ،والتعبري عن

�أنف�سهم ،وجتنب امللل ،ي�ستخدم كل �أع�ضاء الأ�سرة و�سائل
الإع �ل�ام ل�ل�ت��وا��ص��ل ،والتن�سيق فيما بينهم وال�تراب��ط،
والتكافل ،بل حتى االنعزال والتحرر من بع�ضهم البع�ض.
و��س��ائ��ل الإع �ل�ام ال��رق�م�ي��ة ذات منفعة ك �ب�يرة ،وت�ساعد
على التنوع وقهر النمطية ،وحتفز التعاون بني املدر�سة
واملجتمع وامل �ن��زل يف عملية التعلم ،وخ�ل��ق ف��ر���ص �أك�ثر
تكاف�ؤا يف بناء اخلربات.
و ُي�ؤمِّن اال�ستخدام املعتدل للإنرتنت ،وتقليل مدة البقاء
�أم��ام الأجهزة الإلكرتونية ،فر�صة لال�ستفادة الق�صوى
من وق��ت الأط�ف��ال ،وتن�شيط ذاكرتهم من خ�لال �ألعاب
الذكاء والرتكيب وغريها ،ف� ً
ضال عن فر�ص ال حمدودة
للتعلم واكت�ساب امل�ه��ارات املختلفة ،وث ��روة م��ن املحتوى
املتنوع الغني ،ومنابر التعبري احلر ،وتبادل اخلربات.
وختاما ..ف�إ َّن هذا الكتاب «الأطفال والعائالت يف الع�صر
الرقمي ..التعلم والت�شبع الثقايف من و�سائل الإع�لام»،
يقدِّم درا�سة عن امل�شاركة بني الأ�سر و�أطفالهم يف جمال
التعلم الرقمي ،فقد ط��ور الأط�ف��ال خرباتهم يف البحث
وت���ص�م�ي��م امل �ع��رف��ة ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ،و�أ� �ص �ب �ح��وا و��س�ط��اء
املعلوماتية يف �أ�سرهم ،وبات من الأهمية �أن ي�شارك الآباء
�أبناءهم يف و�سائل االت�صال حتى ي�شكلوا دعما لأبنائهم
امل�سحورين بالعامل الف�ضائي املكت�شف حديثا .فقد قدم
الكتاب ع��ددا من الق�ص�ص لأ�سر ك��ان �أع�ضا�ؤها يف كثري
من الأحيان «وحيدين معا» ،يقيمون يف منزل واحد ،وكل
منهم يف غرفة منف�صلة ي�ستخدم الإن�ترن��ت م��ن خالل
احل��ا��س��وب� ،أو الهواتف الذكية؛ مم��ا ق��د يهدد ال��رواب��ط
الأ�سرية على الرغم مما ميكن حت�صيله من معرفة ،وما
يتبادلونه من معلومات؛ لذا كانت امل�شاركة �أمرا �ضروريا،
وقيمة اجتماعية عُليا.
ُ
يهدف م�شروع البحث �إىل �إبراز �أهمية التفاعل الإيجابي
الذي يحدث بني البالغني والأطفال ،خا�صة يف ظل تزايد
عدد الأجهزة يف املنزل الواحد ،بدال من اال�ست�سالم مل�صري
جمتمع «وحيد رغم اجتماعه».
---------------------- الكتاب« :األطــفــال والعائالت في العصرالرقمي :التعلم سويا والتشبع الثقافي من
وسائل اإلعالم».
 المؤلفون :اليزابيث جي ،ولوري تاكوشي،وألين وارتيلال.
 الــنــاشــر :روت ــل ــي ــدج ،الـــواليـــات الــمــتــحــدةاالمريكية.
 -تاريخ النشر2018 :م.
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