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 ىالعالم العرب ىالطفلية ف الكتابة

 من التجنيس إلى إنتاج القيم
 د.  سعاد مسكين                                                        

 أستاذ مساعد تعليم عال                                                                     

 تطوان  - جامعة عبد المالك السعدى

 ديمتق
الموجه للطفل،  ىالمنتج األدب ىلقد دفعنا موضوع "الكتابة الطفلية" إلى إعادة التأمل ف

به  ىضرورة الوع ىوإعادة عرض األسئلة المعرفية والنقدية حوله، من أجل أن نتشارك ف

أو على مستوى  ىباعتباره ممارسة إبداعية لها خصوصيتها، على مستوى االنتماء الجنس

 أو على مستوى صيرورة تطور أشكالها التعبيرية. ىالتداول الثقاف

وذلك  ،أدب الطفل"":  التسمية ىهذا الطرح، إعادة النظر ف ىوأول ما يستوقفنا ف

 : لالعتبارات اآلتية

 االعتبار األول:

يتجاوز الحدود الجنسية والجغرافية، وغير ملزم باالنتماء إلى فئة  ىاألدب معطى إنسان

ا جمالية وتعبيرية يحمل قيم   ىنما وجب النظر إليه على أنه منتَج إنساناجتماعية أو عمرية، وإ

 عامة.

 :ىاالعتبار الثان
المستهدفة  ال تهم الفئة الطفولة"فإن سمة " ،إذا سلمنا بالمصطلح الشائع "أدب األطفال"

 داخل فعل - اآلن نفسه ىف -وإنما يُقصد بها أن الطفل هو الذات والموضوع  - األطفال - فقط

حين، أن واقع  ىف ا هو الفئة المستهدفة.: هو الكاتب، وهو موضوع الكتابة، وضمني   الكتابة

كاتب كبير، يحاول تمثل حاالت الطفل  هو الحال يبين أن مصدر منتج "أدب األطفال"

 النفسية والفيزيولوجية واالجتماعية عبر اللغة والخيال.

 االعتبار الثالث:

ا فرعية تضم فاألدب مقولة كلية عامة تتضمن أجناس   ،بقينيشكل نتيجة لالعتبارين السا

أدبية تختلف أنماط  على أنواع   كل جنس   ى/ العرض، ويحتو السرد / : الشعر ثالثة أجناس

تفرضها.  ىا من فعل الكتابة والخصائص الفنية التخطاباتها، وتتنوع أشكال تعبيراتها انطالق  

نمط من أنماط الكتابة، له خصيصاته الفنية وقنواته  هذه الحالة عن ىوعليه، لنا أن نتحدث ف

والكتابة العْرضية  ،والكتابة السردية الطفلية، الكتابة الشعرية الطفليةالتعبيرية، ونقصد بذلك: 

كل  ىعلى اعتبار أن الكتابة أسلوب متغير بتغير صيغ الخطاب ومقاصد الداللة ف ،الطفلية

 من تجليات الكتابة. تجل  

الل هذا التصور أن الكتابة الطفلية نمط من أنماط تجليات الخطاب نستشف من خ

 "األدب". ى، وتندرج ضمن مقولة كلية عامة وثابتة هىأو العرض ىأو السرد ىالشعر

تتعلق بالكتابة الطفلية، نجدها تتوزع  ىوإذا ما أردنا أن نتتبع صيرورة تطور المقاربة الت

 بين ثالث محطات كبرى:

حاولت التأصيل  ىالت المقاربة الوصفية والتاريخيةولى ضمن تندرج المحطة األ - أ

بهذا اإلبداع بعدما كان يعرف  ىللكتابة الطفلية من أجل انتزاع االعتراف الرسم

 التهميش.
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حاولت استجالء خصائص الكتابة  مقاربة نقديةتوصف المحطة الثانية بكونها  - ب

ية والمكتوبة والمسموعة الطفلية، وإبراز أهم صورها وأصنافها ووسائطها الشفه

 والمرئية.

ركزت على استخالص منظومة  ىالت بالمقاربة الثقافيةنخص المحطة الثالثة  - ت

تحاول رسم الصورة المستقبلية للطفل  ىتضمرها الكتابة الطفلية والت ىالقيم الت

 .ىالعرب

ها نقصد ب ىالمحطة الثانية الت هذه الورقة على المحطتين األخيرتين: ىسوف نركز ف 

سنخص بها  ىالت والمحطة الثالثةالكتابة الطفلية وتحديد أصنافها وأشكالها،  تجنيس محاولة

، ىوخلق تمثاّلت لدى الطفل العرب إنتاج القيم، ىتسهم ف ىوه ،المقاربة النصية للكتابة الطفلية

 .ىوتنمو ىوحقوق ىتهم كل ما هو إنسان

 

I- :الكتابة الطفلية ونظرية األجناس األدبية 
بب     ك سبب و ن ح دبب  لك ابة ك ببل ابضمن ببل ةببألح لس  ببل ا، لببكب ا،   ببل  نا    لك ببك لألض 

بب   نببنح  ى األببك ةبب به    بب "ا، ب"  نألببك ىك  لبب  ض ةببألح أل نبببل ةن ببل  كألببل  ببخضك   
  نبلبك  ح لنبلم ك  نبى ى   ب  لب  ض ةبألح ةب   بلب   ى  نن لكك ا،شبةك  اب ب    بل اب ب

 :ىابلدن اآل 
المناسمممبات، واألناشممميد، واألراجيمممز  ىمهمممودات، أغمممانيتضممممن األ :ىالشععععر الطفلععع -7

 الشعرية، المنظومات الشعرية، المحفوظات التعليمية.

تنمممدرج ضممممنه الحكايمممات الجمممادة، الحكايمممات المرحمممة، الحكايمممات  :ىالسعععرد الطفلععع -9

، األمثال، النموادر، األلغماز، السمير الشمعبية، ىالعجائبية، األمثولة، الرحالت، األحاج

 قصص.الروايات، ال

، خيممال الظممل، مسممرح العممرائس، المسممرح ىيشمممل المسممرح الشممعر :ىالععر  الطفلعع -3

 .ى، الرسوم المتحركة، األفالم السينمائية، المقال الصحفى، المسرح اإلذاعىالتعليم

خطابية إلى التمييز بين صنفين من  وأنماط   يدعونا تصنيف الكتابة الطفلية إلى أنواع       

 ه للطفل، ونقصد بذلك:توج   ىجليات أخرى من األعمال اإلبداعية التالكتابة، حتى ال نغفل ت

تشمل الكتب التاريخية والجغرافية والمصنفات العلمية  الكتابة الطفلية العامة: - أ

 والكتب اإلعالمية والمدرسية ودوائر المعارف.

 ،ىأنواع الكتابة الثالثة: الشعر الطفل ىنحصرها ف الكتابة الطفلية الخاصة: - ب

 ، بمختلف أنماطها وتجلياتها.ىوالعرض الطفل ،ىد الطفلوالسر

تتعلق بالكتابة الطفلية الخاصة،  ىلقد تنوعت وسائط األنواع الخطابية الت     

بحضور  المرحلة الشفهية ىإذ تميزت ف ؛مرت بها ىواختلفت باختالف المراحل الت

            وسيطين: 

 ان الجدات، وتميزت مرحلة التدوين /أو ما نقل على لس ىالشعب ىالراو ىحك     

هما: تلخيصات وتبسيطات نصوص من المتن  ،الطباعة باستثمارها لرافدين أساسيين

 ى، وترجمة بعض النصوص الغربية أو بعض المتون من التراث اإلنسانىالعرب ىالتراث

وقعت فيها الترجمة، إذ ظلت  ىهذا الصدد بعض االنزالقات الت ى، ونسجل فىالعالم

حتفظ بالمرجعيات الفكرية والثقافية الخاصة بالمجتمعات الغربية، ولم تراع النسق ت

المرحلة  ىاستقبلتها، وف ىقلت إليه، وخصوصية التربة العربية التنُ  ىالذ ىالثقاف

من أشكال التعبير  شكال   ،الحاسوب والشبكة العنكبوتية :ا الوسيطانغد   اإللكترونية
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أو  ى، ولم يعد يكتف بما يقدمه له  فضاؤه األسرفل هذا اليوموالتواصل الجديد بالنسبة لط

قد ال  ىمن كتب ومجالت وقصص وروايات، الت ىأو فضاؤه الثقاف ىفضاؤه المدرس

تخلو من متعة جمة، ولكنها كانت وسائط تُفرض عليه من طرف اآلخر )األسرة أو 

صار الطفل  ىاإللكترون )الكبير(. ومع الوسيط من اآلخر المؤسسة(، أو يختارها بتوجيه  

 / هو الكبير، إذ كْم من األسر العربية ال يتقن كبارها التعامل مع الحاسوب فيحل الطفل

ا صارت الصديق الحميم الكبير بعض مشاكلها التقنية، إن الحاسوب والرقميات عموم  

، ويرجع ذلك إلى ىلطفل هذا الزمان، تأخذه عوالمها إلى الالمحدود وإلى الالمتناه

االتصال والتواصل اللغة المكتوبة  ىيقدمها الحاسوب، وتتجاوز ف ىلوسائط المتعددة التا

 الصوت، الصورة، األلوان، الحركة.إلى وسائط أخرى: 

 

II. :الكتابة الطفلية وإنتاج القيم 

المستوى  ، فإننا نتجاوزىعن منظومة القيم داخل اإلبداع األدبحينما نتحدث    

يهتم بتحديد أنواعها ورصد أصنافها، إلى  ىالذ الخطابية، للبنيات ىوالتحليل ىالوصف

إنتاج دالالت الخطاب، وتشكيل  ىمستوى آخر يتعلق بالبنيات النصية المتحكمة ف

الحديث عن  ىهذا السياق يأت ىوف أثناء فعل القراءة. ىذهن ومفكرة المتلق ىامتداداته ف

 ىوالدين ىالتراث االجتماعب كل ما له ارتباط ىمنظومة القيم باعتبارها تتجسد ف

 ينسجم مع ما يعرفه المجتمع من تطورات وتقلبات؛ وذلك لما لها للطفل بشكل   ىوالسلوك

 ىتسهم ف ى)منظومة القيم( من قدرة على التأثير والتوجيه بفعل خصائصها وطبيعتها الت

 تقوم ال ىمن أشكال التربية الت ألن القيم تمثل شكال   ؛تشكيل شخصيته، وبناء كينونته

إيجابية معينة، واستعدادات  بتنمية صفات   ىتام، وإنما تكتف بصناعة اإلنسان على نحو  

تطوره. فالتربية السليمة  ىمسار بناء المجتمع، واإلسهام ف ىطبيعية تؤهله بأن ينخرط ف

هذا العالم، فالبذور  ىينبثق عنه كل خير ف ىا الينبوع الذتحديد   ى"ه : كما يحددها كانط

ا أكثر فأكثر"أن تنّمى دائم   ىاإلنسان ينبغ ىتكمن ف ىالت
(7)

. 

عالقة التربية بالكتابة الطفلية لنا الحديث عن "التربية اإلبداعية"، وقد يبدو  ىوف    

، ىالمجال التربو ىا بمفاهيم اعتدنا على تداولها فا غير مألوف االستعمال، قياس  مفهوم  

ياضية، التربية الفنية، التربية العلمية... ونقصد بها من قبيل: التربية الدينية، التربية الر

توجه اهتمامها وأساليبها وأنشطتها ونتائجها إلى مجال  كل "ممارسة تربوية"

مع مراعاة خصائص وإمكانيات ومقومات كل من "التربية" وعمليات  ،"اإلبداع"

لقيم السلبية بناء شخصية الفرد والمجتمع، وحمايتها من كل ا ى"اإلبداع"، ودورهما ف

ن تخرب مقومات الشخصية السوية والبناءة. مما يتبادر إلى ذهننا سؤال أيمكنها  ىالت

 : ما مقومات هذه التربية اإلبداعية؟ىجوهر

من التفكير، لنا أن نوزعها إلى  تشكيل التربية اإلبداعية بأنواع   ىيستعين الطفل ف

 أربعة أنواع:

لى استثمار كل ما يحيط به من أشياء يرتبط بقدرة الطفل ع :ىالتفكير الحس . أ

العملية اإلبداعية، ومحاولة تحويلها من جمادات ال معنى لها إلى  ىمحسوسة ف

 محموالت تعكس قدرته الفكرية ومهاراته اإلبداعية.

 ىبالمحسوسات  الت  - اطبع   –يستعين  ىالذ ىوالتخييل ىالتفكير التصور . ب

مكنسة، ويحولها إلى  ىلطفل نفسه يمتطحينما يتخيل ا تحيط بواقع الطفل، فمثال  
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 افتراضية وتخيلية، نكون أمام تفكير يجوب كل البقاع، ويقوم برحالت   طائر   حصان  

 محض بامتياز. ىتخيل

تفكير عبره يحاول الطفل البحث عن العالقات بين  :ىالتفكير االستدالل . ت

ا وألوانها تحيط به، ومحاولته تصنيفها من خالل موادها وأشكاله ىاألشياء الت

 تساعده على التمييز بين األشياء. ىووظائفها، وغير ذلك من الخصائص الت

تفكير متطور، ينتج عن عدم اكتفاء الطفل بالموجودات  :ىالتفكير االبتكار . ث

خلق أشياء جديدة لم تكن موجودة من قبل، وتصبح راهنة  ىتحيط به، ورغبته ف ىالت

 وضرورية بالنسبة له.

 ىنربيه على اإلبداع األدب ىتنظيم أنواع التفكير لدى الطفل ك ىمتعددة فتسهم قنوات      

 كل قناة أن تعمل بشكل   إذ على ؛األسرة والمؤسسة واإلعالم ىا، وتتمثل هذه القنوات فتحديد  

 : ثالث خبرات ىنحصرها ف ىأو بآخر على تشكيل خبرات الطفل اإلبداعية، والت

وعاء التفكير، ووسيط التعبير  ىاللغة ه على اعتبار أن الخبرة اللغوية:. 1

يكشف عن هذا الفكر، وتتشكل هذه الخبرة ليس فقط على المعرفة  ىالذ ىاإلبداع

، وإنما تبنى بالتعرف على البالغة ىالنحوية والصرفية الخاصة بالتركيب الجمل

له ن تخوالن يالسماع والقراءة اللت ى:األسلوبية التي يكتسبها الطفل من خالل مهارت

 القدرة على تخزين الصور، وتشكيل ذاكرته الفردية.

تشكيل عوالم  ىتقوم على استثمار الخبرة اللغوية لدى الطفل ف الخبرة الفنية:. 2

، وإدراك تقنيات ىأدبية من إنتاجه الخاص، عبر تعليمه مهارات صنع العمل األدب

 سيقبل على اإلبداع فيه. ىالذ ىبالشكل األدب ىالكتابة، والوع

تتأسس على تدريب الطفل على خلق صور مصدرها  الخبرة الخيالية:. 3

دعوة للطفل إلى التحليق فوق  ىالواقع، وتتجاوزه إلى عوالم ممكنة من الخيال، وه

 الواقع.

 

 : تسمح" التربية اإلبداعية" إذن بتنمية قدرات متعددة لدى الطفل، لنا أن نذكر منها

 .تنمية خيال الطفل بطريقة سليمة 

 المشاركة الفكرية  ىالخلق، وف ىتاحة الفرصة أمام الطفل لإلسهام فإ

مهاراته الحس الحركية والمهارات الذهنية  ىوالوجدانية، ببث الفاعلية والفعلية ف

 والثقافية.

  إتاحة الفرصة أمام الطفل للتجريب واكتشاف األشياء، واالستطالع على كل

الظواهر الفيزيائة  ىف يرات  محيطه، ويطرأ على بيئته من تغ ىما يستجد ف

 والجغرافية.

  ،االهتمام بممارسة األنشطة اإلبداعية وتذوقها: التصوير، الرسم، الخزف

 العمارة، التصميم، الشعر، القصة، المسرح.

 عبر منح الطفل القدرة على المالحظة ىالتدريب على التفكير النقد ،

 لرفض.، والتعليق، واىوالمقارنة واالستنتاج، وإبداء الرأ

 .االهتمام بالفروق الفردية بين األطفال، ألن لكل طفل عالمه الخاص 

 خالل قدرة هذا األدب على  ضبط انفعاالت الطفل ومشاعره وتوجيهها ِمن

يتأثر بها الطفل، فتجعله يوازن بين عواطفه  ىتقديم الصورة اإليجابية والمثالية الت

 خر.آاة من جانب الحي ىوتفاعله معها من جانب، وسلوكه ف تجاهها،
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تُنتج التربية اإلبداعية على هذا النحو شخصية متكاملة لدى الطفل، شخصية   

عالقة  ى، وتصبح عالقته بالمنتج اإلبداعىوالوجدان ىوالفكرى يتفاعل فيها الحس

إذ "ساعده  ؛اإلدراك والتخيل والتفكيرمحكومة بحاالت حسية وذهنية من قبيل: 

وتنظيم لألحاسيس، ومكنه التذكر من استعادة الخبرات اإلدراك على إجراء اختيار 

السابقة لتكوين جديد، ومهد له التخيل تكوين توقعات مقبلة"
(9)

وعبر هذه القدرات  .

يمكن للطفل أن يحصل على شخصية منتجة وفاعلة، ويحس بأنه كائن كبير، وحينما 

 (Claude Halmos، فنقصد به ما حدد به  كلود هالموس )رنقول: إنه كائن كبي

لحظات متطورة، أن  ىحالة يستطيع فيها ف ىا يوجد فاإلنسان الكبير بوصفه "كائن  

ا: يفكر، يتكلم، يكتسب تحفظ له وضعه بوصفه إنسان   ىالقدرات الت واسع   يمتلك بشكل  

المعاناة  ىتفاعله مع اآلخر المشابه له )ويشترك معه ف ىمعارف، يحس، ويبد

. بمعنى آخر، هو الشخص القادر على تقبل القوانين نفسها(، ينسج عالقات، ويحب

مع نفسه ومع اآلخرين" تناغم   ىاإلنسانية والخضوع لها، ليعيش ف
(3)

. 

هة للطفل ف   ، ىالعالم العرب ىحينما نقوم باالطالع على اإلبداعات األدبية الموج 

هم، وحينما توجه له كتابات ىتاب ال يراعون حساسية هذا الكائن الذنجد أن معظم الكُ 

هذه اإلبداعات،  ى"حساسية" فنقصد بها أن للطفل متطلبات يتمنى أن يجدها ف نقول

        متطلبات تنسجم مع ذائقته القرائية، وتوافق بنيته النفسية، وتواكب خبرته اللغوية. 

الصغار لهذا  ىهذه الهوة بين إبداع الكبار وتلقوجود  ىويعود السبب الرئيس ف

والتخييلية، وتجعل وجود  تحجب اإلبداعية ىهيمنة القيم المعرفية التاإلبداع، إلى 

كونه صفحة بيضاء عليها أن تحشا بالمعارف والقيم. كما أن  ىا فالطفل منحصر  

ا عليه االستجابة للمواعظ ا صغير  الطفل إذا كان يقبل موقف المدرسة منه، بكونه تابع  

   بالحرية التعبيرية والفكرية.  د أن يحسّ اإلبداع يري ىرشادات اإللزامية، فإنه فواإل

يتقمص موقف المدرسة يجعل الطفل ينفر منه.  ويدعونا هذا  ىإبداع أدب ىلذلك فأ

 بمراعاة العناصر اآلتية: ه للطفل،المنتج الموجّ  ىاألمر إلى ضرورة إعادة التفكير ف

يتأتى ذلك إال ولن  ،المزاوجة بين قيمتين: القيمة الجمالية والقيمة األخالقية أ.

تنظر لآلخر/  ىبالقيم من الفردية الذاتية إلى الموضوعية الت ىبارتقاء الكاتب العرب

 لها فقط.  ال  ستقبِ العملية اإلبداعية وليس مُ  ىا فا مشارك  الطفل بكونه عنصر  

األساليب  ىبالتجديد ف ىعدم التركيز على المضامين والمحتوى القيم ب.

متطلبات طفل المستقبل )الطفل  ىح العصر، وتراعتنسجم ورو ىوالتقنيات الت

 / الطفل تكنو مبدع(.ى اإللكترون

ذهن الطفل البطولة المرتكزة  ىيرسخ ف ى، الذىعدم اجترار التخييل التقليد ج.

أو استحضار  ،والمكتوب، ولم يتم تجاوزها البتة ىالشفه ىعلى نماذج حددها الحك

 ى.طفل العربشخصيات نموذجية غربية ليست من واقع ال

اإلبداعات المترجمة والمحملة بلغاتها  ىمراعاة الخصوصية العربية ف د.

 .، وينسجم مع قيمه الثقافيةىاألصلية، وذلك بانتقاء النصوص بما يالئم الفكر العرب

الفئات المستهدفة من األطفال  ىءرغم مراعاة بعض اإلبداعات لمسألة تفيي هـ.

 نها تغفل معيار اختالف الذائقة اإلبداعية،فإا بعدها، رحلة التعليمية أو مما قبل الم

 فقد الحظ أحد الباحثين مثال  ، "وتباين الميوالت النفسية بين الجنسين الذكر واألنثى

منذ سنوات، أن الصبيان يميلون إلى صور السفن بينما تفضل الفتيات صور الجنيات 

الصغيرات الجميالت وصور المالئكة"
)4(

. 
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ذا الوضع وقفة نقدية ُمَؤس سية، ُتعزز بمقترحات من شأنها أن تطور يفرض علينا ه 

الصناعة السينمائية والصناعة اإلشهارية، وال  ىتصبح صناعة تضاه ىالكتابة الطفلية، ك

  المتجدد.  ىالخالق والفكر العلم ىيمكن أن يتسنى ذلك إال بتضافرالجهود بين الفكر اإلبداع

الطفل وعبر الطفل، لمعرفة احتياجاته الفكرية، وتصوراته  ىر فولن يتم ذلك إال عبر التفكي

األلفية الثالثة، يتعلق  ىالجسور بين قنوات صارت ضرورية ف من جهة، وعبر مدّ  التخيلية

 األمر بالمبدع والطفل واإلعالم واألسرة ووزارة التعليم ووزارة الثقافة.

أجل تخليق الحياة حلول من  ىالتفكير ف ىة فا، إلى المشاركتدعونا الكتابة الطفلية أيض         

الموجهة للطفل، ولن يتأتى ذلك بحسب منظورنا، إال عبر بعض المقترحات  اإلبداعية

 : وجب العمل بها، من بينها ىالتصورية الت

وما يحتاجه  ،والثقافة يستمدها المبدع من التراث ىإقامة توازن بين الثقافة الت -7

، ىبرنامج تخطيط استراتيج ىم ذلك إال عبر "تبنالمستقبل، ولن يت ىالطفل ف

ه للطفل( والثقافة اإلسالمية، يتحقق من خالله الربط بين هذا الفن )األدب الموجّ 

"ىوفن ىوقيم ىوسلوك ىتربو عد  بُ  ىف
)5(

. 

ظل المتغيرات  ى، وتحول ثقافته السريع فىمراعاة تطور نمو عقل الطفل العرب -9

 سائط المتعددة بما يوافق الفئات العمرية، وعبرالجديدة عبر االنفتاح على الو

دراية تامة، حتى يتمكن من إنتاج كتابة طفلية متقنة،  دراية األديب بكل وسيط  

طبيعة  ىا(، وتراعا وعرض  ا وسرد  )شعر   ىتراعي خصوصية النوع األدب

 .(ىأو المكتوب أو الرقم ىا )الوسيط الشفهالوسيط أيض  

لجيد للتقنيات يسمح بتشكيل صناعة تواكب ما ا ىوالمنهج ىالتوظيف العلم -3

 ىهة للطفل فقوالب أدبية موج   ىتوظف ف ىتشهده صناعة التقنيات الرقمية الت

 ى.العالم الغرب

، إذ يتم ىتضافر الجهود من أجل خلق صناعة إبداعية رقمية تخص الطفل العرب -4

 ىومهندسالتعاون بين المبدع وعالم النفس والرسام من جهة، وبين األدباء 

 ىهذا الصدد بالتعاون الذ ىالتقنيات الحديثة من جهة أخرى، ولنا أن نستشهد ف

علوم  ىتم بين "دافيد بولتر أستاذ الكالسيكيات، وجون سميت األستاذ ف

تصميم  ى، الذين تعاونوا فىالشعب تاب القصّ الكمبيوتر، وميشيل جويس أبرز كُ 

تاب القصة على امج يساعد كُ (، وهو برنspace storyطلق عليه )برنامج يُ 

تطوير عملهم"
)6(

. 

رقابة األسرة على استخدام اإلنترنت من قبل األطفال، إذ يمكن االستعانة ببرامج  -5

تقطع االتصال بين الطفل والموقع، عند إدخاله إحدى الكلمات  ىالمراقبة الت

المفاتيح ا، " ويمكن لألهل هنا أن يحددوا الكلمات تم تحديدها سلف   ىالممنوعة الت

البرنامج بمراقبة  إلى المواقع غير المرغوب بها، ويتكفل عندها ىتؤد ىالت

استخدام األوالد لشبكة اإلنترنت"
(1)

. 

 ىعبر هذه الحلول، لن تخرج الكتابة الطفلية عن الثقافة العامة للفكر العرب  

الدينية، والقيم، وتتضمن الثوابت العقائدية و ، ثقافة تشمل العلم والمعرفةىالطفول

وتمتثل للعادات والتقاليد العربية العريقة، وتنفتح على الفنون األدبية المختلفة من 

 تشكيل وموسيقى ومسرح وسينما وفنون شعبية.

 عبر تحديد واقع الكتابة الطفلية، وربطها بالتربية اإلبداعية، لنا أن نسجل 

 الخالصات اآلتية:
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تضمن للطفل االتزان  ىاإلبداعية الت ال تستقيم التربية الروحية إال بالتربية -7

على االنسجام مع متغيرات واقعه، وأكثر قدرة على  ، وتجعله أكثر قدرةىالنفس

 ضبط ردود األفعال والمواقف.

 تنمية قدرات الطفل الذهنية والتخييلية واللغوية. ىتسهم التربية اإلبداعية ف -9

 ىاالبتكار ات التفكيرتدعم التربية اإلبداعية القيم والصفات الالزمة لعملي -3

/  / المثابرة لدى الطفل عبر تعزيز قدرات من قبيل: دقة المالحظة ىبداعواإل

 / التفكير الناقد. / تنمية الخيال الصبر

القراءة والكتابة باعتبارهما استراتيجيتين ممهدتين إلى  :ىتصالح الطفل مع فعل -4

 ا.ا وإلكتروني  ا رقمي  أن يكون مبدع   ىانخراطه ف

متغيراتها التكنولوجية ومستجداتها المعرفية  الطفل لحياة الغد بمختلف إعداد -5

 والعلمية.

عالقتها بالتربية اإلبداعية، ال نراهن على  ىإننا عبر مقاربتنا للكتابة الطفلية ف -6

 طرق تشكلها ىالتفكير الجاد فالتربية وإنما نسعى إلى  ىتحقيق نظرية ف

تكوين ذات  ىة لكل القنوات الفاعلة فالصحيح بتداخل رهانات التربية السليم

 ا باألسرة والمؤسسة والتعليم والثقافة واإلعالم. ا بالطفل نفسه مرور  الطفل، بدء  

تجربة  ىالتجربة التربوية هو مغامرة نبيلة، ومشاركة ف ىف وعليه، يغدو التفكير -1

 الذات، إلى ىعن األنانية، والخروج عن التفكير ف ىمنا التخل ىخطيرة، تقتض

يعكس  ىالذ ىا لنا، وباعتباره موضوعنا الذاتامتداد   اآلخر باعتباره ىالتفكير ف

 .ىواألخالق ى، وتطور مجتمعنا الثقافىتطور فكرنا العقل
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