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 :الممخص
فرضت الثورة الصناعية الرابعة عمى الحكومات ضرورة وضع سياسات 

ىم مقبمون عميو تنموية متطورة، تقوم عمى تنشئة وتعميم وتييئة األفراد لما 
لمتأقمم معيا والتعايش مع مستجداتيا؛ لكي يكون ليم مكان في ىذا العصر 
والتخفيف من حدة اآلثار السمبية لمثورة الصناعية الرابعة عمييم وعمى 
مجريات حياتيم. لكن األمر يتعدى ذلك إلى مرحمة التمكين؛ حيث إمداد 

ة وحمايتو قانونيِّا ومجتمعيِّا؛ الطفل بالميارات والقدرات المعرفية واالبتكاري
ليكون قادًرا عمى المنافسة في ظل عاَلم شرس ال يعرف غير القوة الميارية 
والعقمية، والشخصية االبتكارية، وال يعترف باألفراد ذوي القدرات الضعيفة، 
بل سيكون ىؤالء األفراد ىم أنفسيم ضحايا ىذا العصر ، وتحاول الدراسة 

سيناريوىات البديمة لتمكين الطفل في ظل الثورة الحالية رسم بعض ال
الصناعية الرابعة وتضعيا أمام المسئولين عن وضع السياسات والبرامج 

 الموجية لألطفال في المجتمعات العربية.
اتبعت الدراسة اسموب المسح الكتبي لألدبيات والمراجع والدراسات السابقة 

السناريوىات لسياسات المرتبطة بموضوع الدراسة لمتوصل إلى أفضل 
 .التعامل مع الطفل العربي وتمكينو في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
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Abstract: 

The Fourth Industrial Revolution imposed on 

governments the need to put in place advanced 

development policies, based on upbringing, educating 

and preparing individuals for what they are about to 

adapt to and coexist with its developments. In order for 

them to have a place in this era and mitigate the negative 

effects of the Fourth Industrial Revolution on them and 

the course of their lives. But it goes beyond that to the 

stage of empowerment; providing the child with 

cognitive and innovative skills and abilities and 

protecting him legally and socially; To be able to 

compete in a fierce world that knows only skill and 

mental strength, and innovative character, and does not 

recognize individuals with weak abilities, but these 

individuals will themselves be the victims of this age; 

This requires working on studying the means and 

requirements for empowering children in light of the 

Fourth Industrial Revolution. To be a young man who 

keeps pace with the era in which he lives 

Here, the current study attempts to drew some alternative 

scenarios for child empowerment in light of the Fourth 

Industrial Revolution and places it in front of those 

responsible for setting policies and programs directed at 

children in Arab societies 

The study followed the method of a written survey of 

literature, references and previous studies related to the 

subject of the study to reach the best scenarios for the 

policies of dealing with the Arab child in light of the 

Fourth Industrial Revolution 

The study recommended to follow the transformational 

or radical scenario, to achieve the effective 

empowerment of the child in the face of the 

developments of the fourth industrial revolution 
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 مقدمة الدراسة
يشيد العالم اليوم تطوًرا معرفيِّا وتكنولوجيِّا متسارًعا، وثورة صناعية غيرت كثيًرا من 

حيث يتصف القرن  فريًدا من نوعو في تاريخ البشرية؛شكل الحياة، وأحدثت تحوُّاًل جذريِّا 
وىذا التحول الذي أحدثتو الحالي بأنو االقتصاد القائم عمى الميارات واالبتكارات البشرية، 

الثورة الصناعية في مرحمتيا الرابعة ال ُيعَرف مداه وحجمو ودرجة تعقيده، ولكن يتطمب 
شاممة ومتكاممة، وتتضمن الفئات كافة في المجتمع لمواكبتو أن تكون االستجابة ليذه التغيرات 

بما فييم األطفال، مع ضرورة إعداد األفراد اإلعداد الذي ُيمكِّنيم من التفاعل مع معطيات 
حيث يواجو الجيل الحالي مع بداية الثورة الصناعية ومستجدات العصر بفاعمية وانسجام؛ 

كنولوجي السريع؛ حيث ستحل التكنولوجيا الرابعة تحديات غير مسبوقة مرتبطة بالتغيير الت
 (Rosenberg,2019:3) محل فئات كاممة من الوظائف خالل العقود الثالثة المقبمة.

( أن اأُلميين في القرن الحادي والعشرين ليسوا ىم Alvin Tuflerويؤكد )ألفين توفمر  
طيعون التعمم، واالستمرار أولئك الذين ال يستطيعون القراءة والكتابة، ولكن أولئك الذين ال يست

ُتشير الثورة الصناعية الرابعة إلى التطورات اليائمة  و (Rosenberg,2019:3) في التعمم.
التي حدثت في المجتمع اإلنساني؛ بدايًة من نشأة الثورة الصناعية األولى، والتي كانت تعتمد 

مروًرا بالثورة الصناعية عمى المصادر البدائية لمطاقة في اإلنتاج؛ كالخشب، وصير الحديد، 
الثانية، والتي اعتمدت عمى الفحم في اإلنتاج الصناعي الكثيف، مروًرا بالثورة الصناعية 
الثالثة، والتي انتقمت إلى النفط كمصدر لمطاقة، باإلضافة إلى الرقمنة البسيطة، وفي النياية 

حقة السريعة بالتحول السريع اختُِتَمت بالثورة الصناعية الرابعة، والتي حققت التطورات المتال
إلى االبتكار القائم عمى دمج التكنولوجيات، والتي تتالقى فييا العوالم الفيزيقية والبيولوجية 

  Holtel.2016:171-180)والرقمية مًعا عْبر شبكة اإلنترنت. )
وقد بدأت الثورة الصناعية الرابعة في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي؛ 
عندما ارتبطت باإلنترنت والتطورات الصناعية والتكنولوجية الفائقة، والتي تمثمت في: اليواتف 

 الذكية، وشبكة اإلنترنت، والحواسيب الشخصية، واألقمار الصناعية.
وتختمف الثورة الصناعية الرابعة في نوعيتيا عن الثورات الثالث األولى، ويكمن ىذا 

ية  االختالف في الكمية المتزايدة من البيانات غير الُممتَمكة، والتي يسُيل الوصول إلييا بحرِّ
عْبر اإلنترنت، وتزايد حجم البيانات أضعاًفا مضاعفة، وقد أعطى ذلك لمبشرية فرصة جديدة 
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لدراسة ومعالجة المشكالت والقضايا المتأصمة وذات الجذور العميقة، والتي كانت سابًقا صعبة 
وتحميل معقد، كما تتميز الثورة الصناعية الرابعة بدمج التقنيات  المعالجة أو تحتاج إلى فيم

التي تذوب معيا الخطوط الفاصمة بين العموم المادية والرقمية والبيولوجية. )عبد الرازق، 
 ( 119: 1029فاطمة، 

إنيا ثورة أسيمت في توفير العديد من الفرص االستثمارية؛ حيث أسقطت الفواصل 
البشر، وكذلك اختالف المغات، وعالجت االفتقار الدائم لممعمومات، وتحررت الجغرافية بين 

القوى اإلبداعية الكامنة لدى البشر في صورة موجات ىائمة تزداد قوًة دون انقطاع، وأصبحت 
تمك الطاقات تحت تصرُّف جميع البشر في أي مكان بالعالم؛ بمجرد تحريك أصابع اليد عمى 

 (0260: 1029جياز لوحي. )الدىشان، 
وىذه الثورة تتصف بأنيا ذات طبيعة اقتحاميو وجبرية؛ أي أنيا تقتحم المجتمعات، 
وُتشكِّل فرًضا ألمر واقع ال بد من تقبُّمو والتعايش معو، وىي ــــ بما تحممو من تطور 
وتكنولوجيا فائقةــــ غيرت وجو الحياة في المجتمعات؛ حيث نالحظ آثار التقدم التكنولوجي في 
مناحي الحياة كافة، كما أن ىذه التطورات ال بد أن تنعكس عمى ُنُظم التنشئة والتربية والتعميم، 
وأصبح لزاًما عمى المربيين ومؤسسات التنشئة االجتماعية التعامل مع ىذا التطور التكنولوجي 

 اليائل، بل وتوظيفو في عمميات التنشئة لألطفال والشباب بشكل عام.
َلِبنات المستقبل، وعمى سواعدىم تُبَنى األمم، وىنا يجب أن نتوقف  وُيشكِّل األطفال

عند سؤال ميم: ىل تبدأ سياسات التأقمم مع الثورة الصناعية الرابعة من مرحمة النضج، التي 
يكون فييا الفرد قادًرا عمى العمل والعطاء وبذل الجيد، أو تبدأ من مرحمة الطفولة؛ حيث يتم 

ية في شخصية الطفل؟ والسؤال ىنا إجابتو بدييية؛ حيث ُتَعد مرحمة غرس أسس الحياة العصر 
كسابو الميارات التفاعمية، وتنمية  الطفولة ىي المرحمة التي يتم فييا تشكيل شخصية الفرد، وا 
قدراتو العقمية واالبتكارية، وتكوين شخصيتو االجتماعية بما يصاحبيا من قيم وأخالقيات 

 ئمة عمى معايير ثقافية متوارثة من جيل إلى جيل.وأسس لمتعامل االجتماعي قا
وبيذا يكون من األجدر أن يتم تنشئة الفرد وتعميمو قواعد وأسس التعامل مع 
مستجدات الثورة الصناعية الرابعة منذ الصغر مع بدايات مرحمة الطفولة، والتي تنصبُّ عمى 

ىا اإلنترنت والتكنولوجيا وشبكات التنشئة الرقمية؛ والتي تشير إلى تربية األطفال في بيئة مأل
التواصل االجتماعي؛ بما يتوافق مع طبيعة العصر الرقمي في مرحمتو الرابعة، حيث ال يتم 
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االعتماد فقط عمى تنشئة الطفل بالتنشئة التي تجعمو عمى دراية بمستجدات الثورة الصناعية 
لمستقبل؛ حيث إمداد الطفل الرابعة، لكن األمر يتعدى ذلك إلى مرحمة التمكين واستشراف ا

بالميارات والقدرات المعرفية واالبتكارية وحمايتو قانونيِّا ومجتمعيِّا؛ ليكون قادًرا عمى المنافسة 
في ظل عاَلم شرس ال يعرف غير القوة الميارية والعقمية، والشخصية االبتكارية، وال يعترف 

د ىم أنفسيم ضحايا ىذا العصر؛ األمر باألفراد ذوي القدرات الضعيفة، بل سيكون ىؤالء األفرا
الذي يتطمب العمل عمى دراسة مستقبل ومتطمبات تمكين الطفل في ظل الثورة الصناعية 
الرابعة؛ ليكون شابِّا مواكب العصر الذي يعيش فيو؛ فاعاًل فيو، وليس مفعواًل بو، ويحظى 

 و. بالتكيف والتأقمم المالئم مع مستجداتو، وقادر عمى صناعة مستقبم
ولن تتمكن الدول العربية من إعداد أجيال قادرة عمى مواجية المستقبل وتحديات 
الثورة الصناعية الرابعة؛ إال من خالل فكر وتخطيط مستقبمي ال يقوم عمى حل مشكالت 
الماضي والتعامل مع الحاضر فقط؛ بل إلى تصوُّر المستقبل، وفي ذلك يجب التركيز عمى 

لمستقبمي جزًءا أساسيِّا من تفكير القائمين عمى التخطيط في المجاالت أىمية أن يكون الواقع ا
العممية كافة: االجتماعية، والتربوية، والثقافية، والمينية، والتكنولوجية، وغيرىا من مجاالت 
الحياة، واستخدام األساليب المستقبمية التي تتيح رسم التوجيات التي تحكم المستقبل واتخاذ 

 والتي من أىميا أسموب رسم السيناريوىات.قرارات بشأنيا، 
ويشير السيناريو إلى وصف لوضع مستقبمي ممكن الوقوع أو محتمل أو مرغوب؛ 
انطالًقا من الوضع القائم أو وضع ابتدائي مفترض؛ فالسيناريوىات تصف إمكانات بديمة 

نتائجيا المتوقعة لممستقبل، وتعرض مجموعة من الخيارات أمام الباحث المستقبمي، وتُبيِّن لو 
 (8، 1009طيبة كانت أو سيئة. )الجيني، محمد، 

وعميو؛ فإن السيناريو عبارة عن طريقة تحميمية احتمالية، تمكِّن الباحث من تتبُّع أو 
د عممية تطوُّر الظواىر واألحداث؛ انطالًقا من وضعيا الراىن؛ وصواًل إلى تصوُّر سمسمة  ترصُّ

فيو يمثل وصًفا لوضع مستقبمي  مستقبميِّا؛ لظواىر في تطوُّرىامن التوقعات ليذه األحداث وا
ممكن أو محتمل أو مرغوب فيو، مع توضيح مالمح المسارات التي يمكن أن ينجم عنيا ىذا 

فالسيناريو الوضع المستقبمي، وذلك انطالًقا من الوضع الراىن أو من وضع ابتدائي ُمفتَرض؛ 
النظر عن الوصول إلى ىدف معين؛ فيو وسيمة لُصْنع  ُيَعد أداًة لمتنبؤ بالمستقبل؛ بغض
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المستقبل، وأداة لمتخطيط االستراتيجي، ودعم عمميات ُصْنع القرارات المستقبمية المبنية عمى 
 .الظروف الراىنة

 ثانيًا: أهمية الدراسة:
 تنبع أهمية الدراسة مما يمي:

سو ولمجتمعو أىمية الطفل ومرحمة الطفولة في تكوين المواطن الصالح لنف -2
 بما يغرس فييا من قيم ويكتسبو فييا من ميارات وقدرات.

ثراء لمتراث النظري لعمم االجتماع والممارسات  -1 تمثل الدراسة إضافة عممية وا 
المينية لمخدمة االجتماعية في مجال تمكين الطفل وتطوير أدوات العمم والممارسة في ظل 

 الثورة الصناعية الرابعة.
لقرار من نتائج الدراسة من خالل االسترشاد بالسناريوىات استفادة صانعي ا -0

المحتممة في وضع السياسات واإلجراءات التنفيذية؛ لمتعامل مع أي مستجدات مستقبمية بشأن 
 متطمبات تمكين الطفل في العصر الرقمي. 

أىمية الدراسات المستقبمية كأحد فروع العمم المستجد والتي زاد االىتمام بيا  -4
ة األخيرة وخاصة في مجال التنبؤ بمسارات الظواىر االجتماعية بما يساىم في في اآلون

 تأسيس طرق التعامل معيا في المستقبل.
 ثالثًا: مشكمة الدراسة:

في ظل التغيرات سالفة الذكر التي أحدثتيا الثورة الصناعية الرابعة، والتي فرضت 
في رسم صورة مستقبل الطفل الرقمي دون واقًعا صعًبا؛ عمى األفراد التأقمم معيا؛ والمشاركة 

 تييئة أو استعداد؛ ُتطَرح العديد من التساؤالت:
ىل تتم عمميات التنشئة لألطفال في مجتمعاتنا العربية وفق المستجدات الحاضرة 
والمستقبمية لمثورة الصناعية الرابعة؟ وىل يدرك اآلباء ومؤسسات التنشئة بل والحكومات 

ية الرابعة ومالمحيا ومتطمبات الحياة في إطارىا؟ وىل يدركون أن طبيعة الثورة الصناع
األطفال ال يحتاجون ـــ فقط ـــ لمتنشئة التقميدية، بل يحتاجون إلى التنشئة الرقمية )التكنولوجية(، 
إلى جانب التمكين كحد أدنى؛ كي يستطيع األطفال الحياة بفاعمية؛ مستغمين قدراتيم 

حكم والسيطرة عمى مجريات حياتيم، وزيادة مشاركاتيم واستقالليتيم في ومياراتيم ومعارفيم لمت
 ظل الثورة الصناعية الرابعة ومستجداتيا.
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ولإلجابة عمى ىذه التساؤالت السابقة وانطالًقا من الدور اليام لعمم االجتماع؛ كونو 
تماعية، واىتمام أحد العموم االستراتيجية التي تفسر وتحمِّل وتتنبأ بالظواىر والمشكالت االج

الخدمة االجتماعية بوضع مسارات لمتدخل عمى مستوى السياسات والخطط والبرامج 
سيناريوىات بديمة االجتماعية الموجية لمفئات المجتمعية كافة، تحاول ىذه الدراسة تقديم 

قاعدة معرفية من المعمومات  انطالقا من؛ لتمكين الطفل في عصر الثورة الصناعية الرابعة
حقائق المستقاة من األطر النظرية واألدبيات العممية لتضعيا أمام متخذي القرار وصانعي وال

السياسات المتعمقة بالطفل في الدول العربية؛ الختيار أفضل السيناريوىات لمسياسات الموجية 
لمطفل في المستقبل وفق مستجدات ومستحدثات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك في ضوء 

ن التكمفة والعائد والمنافع التي يمكن تحقيقيا لمصور المستقبمية المختمفة، والتي الموازنة بي
 يمكن أن تأخذىا سياسات تمكين الطفل في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

 رابعًا: أهداف الدراسة:
 تستيدف الدراسة تحقيق األىداف التالية:

 ة الصناعية الرابعة.رسم سيناريوىات بديمة لتمكين الطفل العربي في ظل الثور  -2
التوصل إلى أفضل السيناريوىات التي يمكن ان تتبعيا الدول العربية لتمكين  -1

 الطفل في ظل الثورة الصناعية الرابعة.  
 خامسًا: مفاهيم الدراسة:

 تستند الدراسة الحالية عمى عدد من المفاهيم اإلجرائية يمكن استعراضها فيما يمي: 
 مفهوم تمكين الطفل: -1
عممية إكساب األطفال إمكانات التعامل مع مستجدات الثورة الصناعية الرابعة؛ من  

حيث القدرات، والميارات، وبناء المعرفة، وحماية الحقوق، وتييئة البيئة االجتماعية والتعميمية 
والثقافية واالقتصادية الداعمة لعممية التمكين، والذي يتم من خالل عمميات التنشئة االجتماعية 
والتكنولوجية، وما يمكن ان توفره مؤسسات التنشئة االجتماعية المتمثمة في: المدرسة، واألسرة، 

 ومؤسسات المجتمع المدني، لممساىمة في تمكين الطفل في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
 مفهوم السيناريو: -2
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رسم وضع إجراءات محتممة الحدوث لتمكين الطفل في ظل الثورة الصناعية الرابعة؛ و 
صور تقريبية محتممة لممستقبل، استناًدا عمى المعمومات والمعطيات المتوفرة عن الظاىرة محل 

 الدراسة، وفييا يتم ضبط مختمف المتغيرات التي يسير سياق تطوُّر الظاىرة عمى نيجيا.
 مفهوم الثورة الصناعية الرابعة: -3

تراق التكنولوجيا الناشئة لحياة تمك الثورة التكنولوجية في طورىا الرابع، والتي تتميز باخ
ومعيشة البشر في عدد من المجاالت الصناعية والطبية والتعميمية واالقتصادية واإلعالمية؛ 
بما تشممو من اإلنسان اآللي، والذكاء االصطناعي، وتكنولوجيا النانو، والحوسبة، وتكنولوجيا 

نترنت األشياء، والطباعة ثالثية األبعاد والت ي تتطمب توافر بيئة داعمة وميارات التعميم، وا 
 وقدرات لمبشر تتوافق مع ذلك التطور حتى يكون ليم تواجد في ذلك العصر.

 سادسًا: الدراسات السابقة:
بمراجعة الدراسات والبحوث السابقة تم التأكيد عمى ان االنتقال لمثورة الصناعية الرابعة 
لن يكون بشكل فوري، بل يحتاج إلى وقت، وسيتطمب االستعانة بمقاربات جديدة ومنيجيات 
وتكنولوجيات من الضروري توافرىا ، ويتوجب معو االستعداد واإلعداد الجيد لألجيال التي 

كما أكدت دراسة (، Benesova & Tupa,2016)مع ىذه المستجدات سوف تتعامل 
عمى أن الثورة الصناعية الرابعة قد فرضت عمى النظام ( 2019)الدهشان، جمال عمي 

التعميمي أن يكون قادر عمى تعميم الطالب عمى تقنيات التعمم اإللكتروني، وتجييز الطالب 
كساب الطالب ميارات المستقبل؛  كي َيصُمحوا لسوق العمل والتطورات التي حدثت فيو، وا 

كالتفكير النقدي، وميارات التحميل والتطوير؛ إلى غيرىا من متطمبات التعامل مع مستجدات 
عمى ضرورة ( 2019)حسن، أسماء أحمد خمف، الثورة الصناعية الرابعة، وأكدت دراسة 

ن المشاركة في إعداد حتى يتمكن موضع سيناريوىات لمتنمية المينية اإللكترونية لممعمم 
 ,Wu)، وفي إطار ذلك أكدت دراسة الطالب لمتعامل مع مستجدات الثورة الصناعية الرابعة

Cynthia Sau Ting; et al,2014) : عمى ضرورة أن يواكب اآلباء التطور التكنولوجي
دام حيث يمعب اآلباء دوًرا حاسًما في تعزيز استخ اليائل المصاحب لمثورة الصناعية الرابعة

عمى ذلك ( 2012)أحمد، طارق عفيفي، األطفال اآلمن والمناسب لمتكنولوجيا، وزادت دراسة 
الحقوق الثقافية لمطفل، التي تشمل الحق في التعميم، والثقافة اإللكترونية،  بضرورة تحقيق

والحفاظ عمى اليوية، والحق في المعب والترفيو في المجتمع المعموماتي، باإلضافة إلى حق 
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 فل في التعويض عن انتياك حقوقو أو األضرار التي تمحق بو من التعامل مع التكنولوجياالط
)قريشي، الحسين بما يضمن تمكين الطفل في ظل الثورة الصناعية الرابعة، كما أكدت دراسة 

عمى أن تنمية الوعي التكنولوجي لطفل الروضة في ظل الثورة التكنولوجية  (2012حامد، 
يم في تحقيق التنمية لممجتمع المصري في ضوء التغيرات المجتمعية والمعموماتية يس

المعاصرة التي ُتمكِّن أطفال المستقبل من استيعاب الجديد والمستحدث، والتكيف معو، 
 واستثماره مستقباًل في التعميم والعمل وُمختَمف مناحي الحياة.

 
 سابعًا: اإلطار النظري لمدراسة:

 نواعه: تمكين الطفل ماهيته وأ -1
وقد جاء  ُأِخذ مفيوم التمكين من المصدر )َمكََّن(؛ أي سعى إلى تمكينو من النجاح،

(: َمكَّن لو في الشيء؛ أي جعل لو سمطاًنا، وأمكنو من الشيء؛ أي 1000في )المعجم الوسيط
" Websterجعل عميو سمطاًنا وقدرة وسيَّل ويسَّر عميو. وقد جاء التمكين في قاموس "ويبستر 

 بمعنى عممية منح السمطة أو الحق ألداء أعمال أو واجبات مختمفة.
وُيعرَّف التمكين بأنو الحالة التي يكون فييا الفرد قادًرا عمى تغيير ظروفو الشخصية 
أو البيئية التي يعاني منيا، والتي تعوقو عن الحصول عمى الخدمات أو الموارد أو فرص 

و عمى أنو مجموعة العمميات التي تتم من خالليا مساعدة الحياة التي يرغب فييا. وُينَظر إلي
الفرد عمى القيام بمسئوليات أكبر؛ من خالل توفير فرص التدريب والتأىيل ومْنح الثقة والدعم 

 (Merwdith,2000،K.L.Murrell& M)النفسي. 
كما ُيعرَّف التمكين بأنو العمل الجماعي في المجموعات المقيورة أو الضعيفة، أو 

اجية العقبات والتغمب عمييا وأوجو التمايز التي تقمل من أوضعاىم أو تسمب حقوقيم. مو 
نو عممية تعزيز القدرات، واالرتقاء بواقع 1002)صندوق األمم المتحدة اإلنمائي لممرأة،  ( وا 

و اإلنسان لمعرفة حقوقو وواجباتو، وتوفير الوسائل الثقافية والمادية والمعنوية والتعميمية؛ لتمكين
من المشاركة في اتخاذ القرار والتحكم في الموارد عمى مستوى األسرة والحياة عامة. )خوري، 

( كما إنو عممية تحرير شاممة لقدرات األفراد ومشاركاتيم، وخْمق واقع 129: 1006وآخرون، 
براز دورىم وصيانة حقوقيم في سياق بنائي لتعميق دورىم.  بديل ليم ولمجتمعيم، وا 

 ( Friedman,1997:25-30) :ة مستويات تتحدد فيما يميولمتمكين عد



 االنبار للعلوم االنسانيةجملة جامعة 

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2222 آذار

 

)826 ) 
 

  -أ 
ييتم بالرفاىية المادية، وتمبية الحاجات األساسية لمفرد؛ كالغذاء،  الرفاهية: -ب 

 ومستوى الدخل، ومستوى التعميم.
: يركز عمى استثمار الفرص والموارد المتاحة في المجتمع؛ لمعمل اإلمكانية -ج 

الفرد؛ لتحقيق تكافؤ الفرص؛ من خالل تحقيق الوعي بآليات النظم  عمى رفع قدرات
 المجتمعية، وسد العجز فييا.

: ييتم ىذا المستوى برفع قدرات الفرد عمى التحميل النقدي الواعي الوعي  -د 
لَمواطن التمييز السائدة، والتي تؤدي إلى استمرارىا، والتي تفرضيا الثقافة االجتماعية 

 جتمع.والتقميدية في الم
: تركز عمى المشاركة اإليجابية النشطة في عممية اتخاذ القرار عمى المشاركة -ه 

 المستوى المجتمعي.
: تيتم بقدرة الفرد عمى تحسين مستوى معيشتو، وضمان القدرة عمى التصرف -و 

 المشاركة في اتخاذ القرارات المرتبطة بحياتو. 
وأخيًرا؛ يمكن القول إن في التمكين بناًء لمقدرات وتنمية لميارات الحياة وتعزيز آليات 
حماية الذات والتحصين الدفاعي الجيد، واكتساب لميارات حل المشكمة، والتعامل مع ضغوط 

ىو تمكين بناء شخصية الطفل بمعطيات ومقومات الصحة -باختصار-الحياة؛ فالتمكين 
خصية الطفل منظومة مفتوحة لمتعمم والتغير والنمو واالرتقاء عمى مدار المتكاممة؛ لتكون ش

(، وىنا يمعب التعميم دوًرا ميمِّا في تمكين الطفل؛ حيث 15: 1024)منصور، طمعت،حياتو. 
يعمل التعميم عمى مستويين؛ األول: ىو بناء القدرات، والثاني: ىو توظيف القدرات التي تم 

 (47: 1007رون، بناؤىا. )عبد الحميد، وآخ
 ماهية الثورة الصناعية الرابعة: - 2

 الرفاهية

 اإلمكانية

 المشاركة
القدرة 
على 

 التصرف

 الوعي

 مستويات التمكين
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تشير كممة "الثورة" في المعجم الوسيط إلى تغيير أساسي في األوضاع السياسية 
  واالجتماعية، يقوم بو الشعب في دولٍة ما )وىي كممة ُمحَدثة(.

تي كما ُيعرِّفيا "عمى وطفة" بأنيا منظومة شاممة من التغييرات النوعية الجوىرية ال
تحدث في بنية مادية أو اجتماعية أو فكرية؛ فُتغيِّر ُىويتيا وتنسف كيانيا جذريِّا.)الدىشان، 

(، ويتضح مفيوم الثورة في المجال السياسي في الثورة الفرنسية أو ثورات 0260: 1029
الربيع العربي، وفي الطبيعة؛ كثورة البراكين، وفي مجال التكنولوجيا؛ كالثورة الرقمية أو 

 لصناعية األولى والثانية والثالثة والرابعة.ا
وُيقَصد بيا الموجة  (،4IRوُيعبَّر عن الثورة الصناعية الرابعة باالختصار اإلنجميزي )

الصناعية الجديدة التي تستند عمى الموجة الصناعية الثالثة؛ من حيث استخداميا لمتقنية؛ ال 
م 1022ظير ىذا المصطمح ألول مرة عام  سيما التكنولوجيا الحديثة في مجاالت جديدة، وقد

 Industryمن ِقَبل الحكومة األلمانية التي ذكرت المصطمح "الصناعة في طورىا الرابع )
(" ضمن خطتيا، واسُتخِدم عمى نطاق دولي من ِقَبل المنتدى االقتصادي العالمي 4.0

 (Harvard Business Review. )م1026
ة؛ تمك الثورة التي تستند إلى الثورة الرقمية، والتي معيا وُيقَصد بالثورة الصناعية الرابع

أصبحت التكنولوجيا جزًءا ال يتجزأ من حياة المجتمعات، وتتميز باختراق التكنولوجيا الناشئة 
في عدد من المجاالت الصناعية والطبية والتعميمية واالقتصادية واإلعالمية؛ حتى الحياة 

من اإلنسان اآللي، والذكاء االصطناعي، وتكنولوجيا النانو،  اليومية ومعيشة البشر؛ بما تشممو
نترنت األشياء، والطباعة ثالثية األبعاد. )مالك، عاصم،  والحوسبة، وتكنولوجيا التعميم، وا 

1029 :85) 
وغالًبا توصف الثورة الصناعية الرابعة كنتاج لمتكامل واالنصيار الرقمي بين ُمختَمف 

وجية اليائمة في الفضاء السيبراني، وىي تتميز بالسرعة والتعقيد الثورات العممية والتكنول
 (0267: 1029والشمول. )الدىشان، 

وتقوم الثورة الصناعية الرابعة عمى التشغيل اآللي لمصناعة والتقميل من عدد األيدي 
العاممة فييا؛ بحيث ينحصر دور اإلنسان في الصناعة عمى اإلشراف، وىذا يتطمب قدرات 

امتالك بنية تكنولوجية ورقمية متطورة؛ بما يساعد عمى تحقيق معدالت أعمى من عممية و 
التنمية االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية بنسب عالية؛ بسبب ما تحققو من غزارة إنتاج، 
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وتقميص التكاليف، وكفاءة وجودة وأمان أعمى مع أسعار أقل، ىذا باإلضافة إلى تقديم خدمات 
ن، وستختصر كثيًرا من الوقت في عممية التطوير وتعميم منجزاتيا عمى صحية أفضل لإلنسا
 (26: 1027العالم أجمع. )عمر، 

وقد فرضت الثورة الصناعية الرابعة العديد من التحديات العالمية والمحمية، كما جاءت 
م مصحوبة بالعديد من السمبيات واإليجابيات عمى غرار سابقتيا من الثورات الصناعية؛ فبالرغ

من تحقيقيا الرتفاع مستوى المعيشة لمناس عن طريق تحسين كفاءة الخدمات المقدمة ليم في 
المجاالت الصحية والتعميمية واالقتصادية وغيرىا؛ فإنيا قد تؤدي إلى اتساع فجوة عدم 
المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع الواحد؛ عن طريق التغيرات التي أحدثتيا في سوق العمل 

ادة أصحاب رأس المال الفكري والمادي؛ كالمطورين، والمستثمرين، والمبتكرين أكثر من واستف
غيرىم من أصحاب القدرات الفكرية والميارية والمالية المحدودة؛ مما يؤدي إلى اتساع الفجوة 
في الثروة والعائد بين العمال وأصحاب األعمال؛ ىذه الفجوة قد تؤدي إلى اضطرابات 

 الرضا العام بالمجتمع. اجتماعية، وعدم
تحقيق معدالت عالية من وقد أجمل "الهاللي" إيجابيات الثورة الصناعية الرابعة في 

التنمية االقتصادية وتخفيض تكاليف اإلنتاج، مع رفع مستوى الجودة وانخفاض األسعار 
باإلضافة إلى تقديم مستوى أفضل من الخدمات اإلنسانية، مع اختصار الوقت والجيد 

 بذول. الم
تراُجع الشركات المتوسطة والصغيرة، مع ىيمنة الشركات أما سمبياتها فتكمن في: 

الكبرى وانتشار البطالة عمى نطاق واسع مع اتساع الفجوة االجتماعية وعدم المساواة؛ بسبب 
 (0: 1029الياللي، ) التفاوت الكبير في مستويات الدخل.

من التحديات المرتبطة ناك العديد وقد أضافت "فاطمة زكريا عبد الرازق" أن ى
؛ منيا: تسخير التكنولوجيا لصالح اإلنسان والبيئة؛ من خالل بالجوانب االجتماعية لممجتمعات

تطبيق البعد األخالقي، إلى جانب البعد االقتصادي والتنمية المستدامة، والالمساواة 
واحتراف ودقة الميارات، واالىتمام االجتماعية، وخمخمة الطبقة الوسطى االجتماعية واختفائيا، 

برغبات وتفضيالت العمالء، وفْقد السيطرة عمى الخصوصية عمى البيانات الشخصية، 
والتحديات الخاصة بحقوق الممكية الفكرية، والوقت المكرس لمعمل في مقابل الوقت 
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شري. )عبد المخصص لمترفيو، والحرمان من العالقات اإلنسانية، ونْقص التعاون والتعاطف الب
 (108-100: 1029الرازق، فاطمة، 

كميا تحديات تتطمب العمل عمى معالجتيا والتعامل العقالني معيا، ووْضع سياسات 
اجتماعية مصاحبة لمثورة الصناعية الرابعة، ومواكبة لمتغيرات التي أحدثتيا عمى الصعيدين: 

 التقني، واإلنساني.
 تقبمية:السيناريو كأحد أساليب الدراسات المس -3

)القاموس بمعنى وضع محتمل.    scenarioتعني كممة سيناريو لغويًا باإلنجميزية 
  المغوي(

والسناريو في معاجم المغة العربية: اسم جمع سيناريوىات: )الثقافة والفنون( كتابة 
مفصمة لممشاىد المختمفة التي يتألف منا العمل الفني وتتضمن الحوار والتوضيحات الخاصة 

 اط المشاىد. )معجم المغة العربية المعاصرة( بالتق
أما السيناريو غير الفني فيو يختص بعموم المستقبل وتتحدد وظيفتو في وصف  

احتماالت األحداث في المستقبل وكيفية التصرف فييا، كما يطمق عميو وصف الحالة 
ثر من كونو المستقبمية واسموب إدارتيا، كما يقال أن السيناريو وصف لمستقبل ممكن، أك

 عرضًا لتنبؤ محتمل أو لمستقبل فعمي.)الموسوعة العممية(            
وعمميًا يعرف السيناريو بأنو أداة تخطيطية تشمل تصورًا مستقبميًا مبني عمى فروض 
منطقية وواقعية، ومبرىن بأدوات رياضية تتناسب مع طبيعة السيناريو االحتمالية، وىو يمثل 
المنتج النيائي لكل طرق الدراسات المستقبمية والمنيج االستشرافي؛ وليذا فيو يعتبر األداة 

كما يعرف بأنو وصف لوضع الدراسات المستقبمية نوعًا من الوحدة المنيجية.  التي تعطي
مستقبمي ممكن أو مرغوب فيو، مع شرح لخصائص المسار أو المسارات التي يمكن أن تؤدي 

 (2998)العيسوي، إبراىيم، .إليو، ابتداًء من وضع راىن أو مزعوم
لرصد تفاصيل التداعيات، وال  ويتطمب لبنائو كم من المعمومات الكمية والتفصيمية،

سيما األحداث التي قد تتحول مع السيناريو إلى اتجاىات، كما تتطمب الحرية الكاممة لمباحث 
في اختيار االحتماالت، وحرية خمق التداعيات المحتممة، الخبرة التحميمية والقدرة عمى اليروب 

شروطًا لبناء السيناريوىات  من أسر المحظة الراىنة، وتمك المتطمبات ترتقي إلى ان تكون
 ( 10-11، 1007العممية. )عبد الحي،
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نذكر منيا  وقد تعددت تصنيفات السيناريوهات المستخدمة في الدراسات المستقبمية
 (10:26، 1007التصنيف التالي: )عبد الحي، 

  :وىو الذي ُيقرُّ بالمحافظة عمى الوضع القائم السيناريو االتجاهي أو الخطي
 .المستقبل؛ مما يتطمب إسقاط الصورة الراىنة لمظاىرة عمى المستقبل لمظاىرة في
 :وىو عكس السيناريو السابق؛ ألنو يركز عمى فكرة  السيناريو اإلصالحي

إحداث بعض اإلصالحات عمى الظاىرة المدروسة؛ مما قد يؤدي إلى إعادة ترتيب لممتغيرات 
 .بما ينبئ بتحسنيا في المستقبل المرتقبالمتحكمة في سياقات تطوُّر الظاىرة محل الدراسة؛ 

 :وىو السيناريو الذي يرفض البقاء عمى  السيناريو التحولي أو الراديكالي
الوضع القائم أو إدخال بعض التعديالت أو اإلصالحات عمى الظاىرة المدروسة، بل يركز 

خالل التركيز عمى عمى فكرة التغيير الجذري العميق لمظاىرة المدروسة داخميِّا وخارجيِّا؛ من 
 .متغيراتيا التي بإمكانيا أن ُتغيِّر جذريِّا السياق العام لمظاىرة محل الدراسة في حالة حدوثيا

-290، 1004: )بوقارة، حسين، ويمر بناء السيناريو بأربع مراحل رئيسية هي
294) 

 .تتعمق بتحديد الظاىرة محل الدراسة والتحميلالمرحمة األولى: 
تتمثل في عممية جمع المعمومات والبيانات المتصمة بالظاىرة : المرحمة الثانية

 .المدروسة
: تنحصر في ضبط شتى سياقات تطوُّر الظاىرة المدروسة؛ وفًقا المرحمة الثالثة

لممعمومات والمعطيات المتوفرة، وفييا يتم ضبط مختمف المتغيرات التي تؤثر في تطوُّر 
تماشى وأىميتيا إلى متغيرات أساسية ومتغيرات ىامشية، الظاىرة المدروسة، ويتم ترتيبيا بما ي

 وقد تتخمميا متغيرات غير متوقعة، والتي قد يسير سياق تطوُّر الظاىرة عمى نيجيا.
تتصل بالنتائج واآلثار المترتبة عن انتياج أحد سياقات تطوُّر المرحمة الرابعة: 

 .الظاىرة مستقبالً 
 ثامنًا: اإلجراءات المنهجية:

الدراسة الحالية نوعًا من الدراسات المستقبمية التي تيتم بتحميل الواقع والتنبؤ بما تعتبر 
يؤول إليو مستقبل الظواىر االجتماعية باالستناد إلى المسح المكتبي لألدبيات والمراجع 
العممية والدراسات والبحوث التي تناولت موضوع الدراسة الستخالص النتائج المرتبطة بقضية 
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وأداتيا الرئيسية ىي رسم السيناريو كأحد أدوات  .جابة عمى إشكاليتو الرئيسيةالبحث واال
 الدراسات المستقبمية.

 تاسعًا: نتائج الدراسة: 
من خالل المسح المكتبي لألدبيات والدراسات في موضوع الدراسة تم التوصل إلى 

والتي  ناعية الرابعةعدد من السيناريوىات المقترحة لتمكين الطفل العربي في ظل الثورة الص
يمكن أن تمثل مسارات فعل الحكومات نحو سياسات تمكين الطفل في ظل الثورة الصناعية 
الرابعة قائمة عمى دراسة لألوضاع الحالية المرتبطة بالطفل في الواقع المجتمعي العربي؛ 

 والتي يمكن استعراضيا فيما يمي:
 :أهداف السيناريوهات المقترحة 

 ناريو إلى وصف إمكانات بديمة لممستقبل، وتقديم عرض لمخيارات ييدف أسموب السي
المتاحة أمام العقل اإلنساني، مع بيان نتائجيا المتوقعة، وتقديم توصيات ضمنية أو صريحة 

 (10، 1000حول ما ينبغي عممو. )العيسوي، 
يارات بناًء عميو تيدف السيناريوىات المقترحة في الدراسة الحالية إلى تقديم عرض لمخ

المتاحة امام متخذي القرار وصانعي السياسات في الدول العربية لتمكين الطفل في ظل 
مستجدات الثورة الصناعية الرابعة وبيان نتائجيا من خالل عرض شواىدىا وتداعياتيا 

 لالختيار فيما بينيا.
 :المنطمقات األساسية لمسيناريوهات المقترحة 

 لعديد من المرتكزات، وىي:تنطمق السيناريوىات المقترحة من ا
تحميل نتائج الدراسة الميدانية لمدراسة الحالية، والتي أكدت ضرورة تمكين  -

 مجموعة القدرات والمياراتالطفل في ظل الثورة الصناعية الرابعة؛ من خالل إكساب الطفل 
 التي ُتمكِّنو من التكيف مع مستجداتيا وتوفير المتطمبات الالزمة لتحقيق ذلك. 

 تحميل الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة. -
 تحميل اإلطار النظري والتراث المعرفي الذي ارتكزت عميو الدراسة الحالية. -
آراء الخبراء واألكاديميين في مجال عموم االجتماع والخدمة االجتماعية  -
 والتربية.

 األسس النظرية لعموم المستقبل والدارسات المستقبمية. -



 االنبار للعلوم االنسانيةجملة جامعة 

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2222 آذار

 

)811 ) 
 

مية اإلسيام والسبق في المجاالت العممية كافة؛ وفًقا لمستجدات الثورة أى -
 الصناعية الرابعة، والتي يجب أن يحظى فييا الجانب اإلنساني باىتمام عممي كبير.

ويمكن عرض السيناريوهات المقترحة لتمكين الطفل في عصر الثورة الصناعية 
 الرابعة فيما يمي:

وىو الذي يقر بالمحافظة عمى الوضع القائم : السيناريو االتجاهي أو الخطي -2
 .لمظاىرة في المستقبل؛ مما يتطمب إسقاط الصورة الراىنة لمظاىرة عمى المستقبل

وىو السيناريو األكثر احتمااًل في حال استمرت األوضاع الحالية الخاصة بتنشئة 
دىور والتردي في وتمكين الطفل العربي كما ىي، واستمرت في المستقبل، بل والمزيد من الت

أنظمة التنشئة، واستمرت أساليبيا التقميدية كما ىي، وعدم ظيور أي تغيير ُيذَكر في تمك 
 النُُّظم.

 االفتراضات الرئيسية لمسيناريو االتجاهي الخطي: - أ
 ىناك مجموعة من االفتراضات التي يستند عمييا السيناريو االتجاىي الخطي، منيا:

 الوالدية كما ىي وتفاُقم مشكالتيا.استمرار أساليب التنشئة  -
استمرار ُنُظم التعميم التقميدية كما ىي دون تطوير؛ مستندة عمى أساليب  -

 التمقين دون الفيم واالبتكار.
اقتصار تعاُمل األطفال مع الوسائل التكنولوجية عمى المعب والتواصل  -

 االجتماعي. 
 رونية. عدم ترشيد االستخدام اليومي لألطفال لألجيزة اإللكت -
 غياب دور منظمات المجتمع المدني كونيا مؤسسة من مؤسسات التنشئة. -
اضمحالل التشريعات والقوانين التي تستيدف حماية الطفل من المخاطر؛  -

 باعتبارىا تفعياًل لممواثيق الدولية والمحمية لحماية حقوق الطفل.
لمرتبطة حرمان األطفال من المشاركة في ُصْنع القرار الخاص بالسياسات ا -

 بيم.
اقتصار دور مؤسسات المجتمع المدني مع األطفال عمى تقديم الخدمات  -

 الثقافية البسيطة والخدمات الترفييية واإليوائية. 
 مشاهد السيناريو االتجاهي الخطي:  - ب
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 تدني ميارات وقدرات األطفال التكنولوجية. -
ضعف قدرات األطفال عمى استخدام ميارات حل المشكمة والقيادة والتعاون  -

 مع اآلخرين واالبتكار. 
 تدني قدرة األطفال عمى المشاركة اإليجابية في اتخاذ القرار. -
اعتماد الوالدين ألساليب التنشئة القائمة عمى السمطة األبوية وفرض الرأي  -

 ة.والتحمل الكامل لمسئولية الطفل دون مشارك
 استخدام األطفال لمتكنولوجيا الحديثة في المعب والتواصل مع األصدقاء فقط. -
انحسار الميارات التكنولوجية لألطفال عمى ميارات االستخدام فقط بعيًدا عن  -

 االبتكار واإلبداع.
 تواُصل نظم التعميم استناًدا إلى استراتيجيات التمقين دون الفيم واالبتكار. -
يد من المخاطر االجتماعية والصحية والقانونية؛ جراء تعرُّض األطفال لمعد -

 استخداماتيم لموسائل التكنولوجية كنمط حياتي.
تقديم مؤسسات المجتمع المدني المعنية باألطفال لخدمات إنشاء المكتبات  -

 ودور الحضانة ودور رعاية األطفال اإليوائية.
 تداعيات السيناريو االتجاهي الخطي: - ت
 ادمة لمميارات المطموبة في إطار الثورة الصناعية الرابعة.افتقار األجيال الق -
خروج األطفال حين يصبحون شباًبا من المنافسة في سوق العمل؛ وفًقا  -

 لمتطمبات عصر الثورة الصناعية الرابعة.
ُيَعد األطفال أول ضحايا الثورة الصناعة الرابعة؛ باعتبارىم فئات ضعيفة  -

 ىشة غير قادرة عمى حماية ذاتيا.
تعرُّض األطفال لمعديد من االنتياكات واألضرار؛ نتيجة عدم وجود مظمة  -

 تشريعية تحمييم من مخاطر مستجدات الثورة الصناعية الرابعة.
 السيناريو اإلصالحي: -2

وىو عكس السيناريو السابق؛ ألنو يركز عمى فكرة إحداث بعض اإلصالحات عمى 
يب لممتغيرات المتحكمة في سياقات تطوُّر الظاىرة المدروسة؛ مما قد يؤدي إلى إعادة ترت

وىنا يركز السيناريو المقترح ، الظاىرة محل الدراسة؛ بما ينبئ بتحسنيا في المستقبل المرتقب
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عمى إحداث بعض اإلصالحات في الوضع الحالي لمطفل العربي؛ بما ينبئ بتحسن الوضع 
 ية الرابعة.في المستقبل المرتقب بما يتوافق مع متغيرات الثورة الصناع

 االفتراضات الرئيسة لمسيناريو اإلصالحي: - أ
ىناك العديد من االفتراضات التي يستند عمييا السيناريو اإلصالحي، والتي تشير إلى 
بعض التحسينات في الوضع الراىن لمطفل العربي في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وىي 

 كالتالي:
العام؛ خاصًة في المناىج إجراء إصالحات جزئية في ُنُظم التعميم  -

واستراتيجيات التدريس والتقويم، والتي ترتكز عمى قياس ميارات التفكير العميا، وعدم اقتصارىا 
 عمى قياس ميارات التفكير الدنيا، لكنيا تأخذ فترة زمنية طويمة لظيور النتائج المرجوة.

ئمة عمى زيادة وعي الوالَدْين بأساليب التنشئة االجتماعية الحديثة القا -
المشاركة وتحمُّل المسئولية؛ إال أن ىناك صعوبة في تخمي بعض األسر عن الدور التقميدي 

 الذي رسمتو ليم الثقافة المجتمعية في دولنا العربية.
صدور بعض التشريعات والقوانين الخاصة بحماية حقوق الطفل دون وضع  -

مما يؤدي إلى االستيانة بأحكاميا  الموائح التنفيذية الخاصة بيا، أو ضعف أحكام الردع بيا؛
 وعدم تنفيذىا. 

قيام بعض مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالطفولة بدورىا التربوي في  -
 تنمية الميارات، وتشجيع االبتكار واإلبداع. 

إصدار برامج تكنولوجية جذابة لألطفال في مجال العموم الطبيعية  -
المواقع اإللكترونية الترفييية ووسائل التواصل واالختراعات العممية، إلى جانب األلعاب و 

 االجتماعي.
 مشاهد السيناريو اإلصالحي: - ب
تباُين أساليب األسر في تنشئة أبنائيا عمى مستوى المجتمع الواحد؛ نتيجة  -

لتبني بعض األسر ألساليب غير تقميدية في تنشئة األبناء، وعدم تخمي بعض آخر عن 
لى تفاُوت في مستويات أنماط الشخصية والميارات األساليب التقميدية؛ مما يؤدي إ

 االجتماعية، وتمكين األطفال في المجتمع الواحد.
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التطوير الجزئي لنظم التعميم حيث امتالك المؤسسات التعميمية لموسائل  -
التكنولوجية الحديثة دون استخداميا بطريقة فاعمة في التعميم وبناء ميارات الطالب وتوظيفيا، 

عاب المعممين والقائمين عمى العممية التعميمية لمسارات التطوير المطموبة وبالتالي أو عدم استي
عدم تبنييم الستراتيجيات التدريس والتقويم الحديثة التي تقوم عمى الفيم وميارات التفكير 

 العميا.
استخدام األطفال لألجيزة التكنولوجية في التعميم إلى جانب المعب والترفيو  -

 تماعي.والتواصل االج
تنظيم مؤسسات المجتمع المدني برامج ومنافسات تيتم بتنمية ميارات  -

األطفال، لكنيا قد تقتصر عمى مجاالت الرسم، والرياضة، وَنْظم الشعر، واإللقاء؛ دون 
التطرق لالبتكارات العممية، واألنشطة التكنولوجية، وتنمية ميارات حل المشكمة والتفكير 

لعالية، والتي ال تتناسب مع إمكانات وموارد تمك المؤسسات، والتي تقوم النقدي؛ نظًرا لتكمفتيا ا
 عمى التطوع في األساس.

حدوث بعض االنتياكات لحقوق وحريات الطفل؛ نتيجة ضعف التشريعات  -
 والقوانين. 
 تداعيات السيناريو اإلصالحي: - ث

بالنسبة  ال يحقق السيناريو اإلصالحي الكثير من التغيرات في الوضع القائم؛ سواء
ألساليب التنشئة االجتماعية والتمكين االجتماعي المرغوب لألطفال بما يتواكب مع مستجدات 
الثورة الصناعية الرابعة، والمرجح أن يكون التغيير بطيًئا ال يتناسب مع حركة المجتمعات 

وىذا ما األخرى؛ حيث تقفز المجتمعات المتقدمة قفزات ىائمة نحو التقدم التكنولوجي والعممي، 
ُيطَمق عميو )اليوة التكنولوجية(؛ حيث تتقدم التكنولوجيا في مجتمعات وتسير بُخًطى سريعة، 
وتتخمف في مجتمعات أخرى، وال تتناسب مع حجم التغيرات العالمية، والثورات العممية الحادثة 

 حاضًرا ومستقباًل.
لبقاء عمى وىو السيناريو الذي يرفض ا السيناريو التحولي أو الراديكالي: -0

الوضع القائم أو إدخال بعض التعديالت أو اإلصالحات عمى الظاىرة المدروسة، بل يركز 
عمى فكرة التغيير الجذري العميق لمظاىرة المدروسة داخميِّا وخارجيِّا؛ من خالل التركيز عمى 

حالة حدوثيا، متغيراتيا التي بإمكانيا أن ُتغيِّر جذريِّا السياق العام لمظاىرة محل الدراسة في 
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وىنا يتم تغيير الوضع القائم بالنسبة لمطفل العربي إلى وضع التمكين االجتماعي الكامل بما 
 يتواكب مع مستجدات الثورة الصناعية الرابعة.

 :لمسيناريو التحولي أو الراديكالي االفتراضات الرئيسة - أ
التي ُتحِدث تغييًرا يقوم السيناريو التحولي الراديكالي عمى مجموعة من االفتراضات 

 جذريِّا في الوضع القائم لمطفل العربي، نوضحيا فيما يمي:
تبنِّي الوالَدْين أساليب التنشئة غير التقميدية لألبناء، والقائمة عمى المشاركة،  -

بداء الرأي، وتحمُّل المسئولية.  والتوجيو، وا 
التعميم والتنمية تطوير ُنُظم التعميم العام؛ مستندة عمى االتجاىات الحديثة في  -

 التكنولوجية. 
اتساع تعاُمل األطفال مع الوسائل التكنولوجية في مجاالت التعميم، واالبتكار،  -

 واإلبداع، والميارات، الشخصية، إلى جانب المعب، والترفيو، والتواصل االجتماعي. 
التقيد بنظام لالستخدام اليومي لألطفال لألجيزة اإللكترونية؛ وفق متطمبات  -

 ماية من مخاطرىا. الح
زيادة وعي منظمات المجتمع المدني بدورىا كونيا مؤسسة من مؤسسات  -

 التنشئة والتمكين لألطفال.
تنمية القدرات التمويمية والمؤسسية والقيادية لمؤسسات المجتمع المدني؛ لتقوم  -

 بدورىا الفاعل في تنشئة وتمكين الطفل.
اية الطفل من المخاطر وصيانة تفعيل التشريعات والقوانين التي تستيدف حم -
 حقوقيم. 
مشاركة األطفال في ُصْنع القرار الخاص بالسياسات المرتبطة بكل ما  -

 يخصيم عمى مستوى األسرة والمجتمع.
 مشاهد السيناريو التحولي أو الراديكالي: - ب
تناُغم أساليب األسر في تنشئة أبنائيا عمى مستوى المجتمع الواحد؛ نتيجة  -

سر ألساليب غير تقميدية في تنشئة األبناء؛ مما يؤدي إلى رفع مستويات لتبنِّي معظم األ
أنماط الشخصية والميارات االجتماعية، وتمكين األطفال في المجتمع بما يتالءم مع متطمبات 

 الثورة الصناعية الرابعة.
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استخدام األساليب التكنولوجية الحديثة في التعميم، وتضمين مفاىيم  -
لصناعية الرابعة في المناىج الدراسية، واتباع استراتيجيات التدريس التي ومستجدات الثورة ا

تنمي ميارات التفكير الناقد، وحل المشكالت، واإلبداع، واالبتكار، واعتماد أساليب التعميم عن 
ُبْعد كنظام تعميمي ُمعتَمد، مع اتباع أساليب تقويم الطالب التي ترتكز عمى قياس أساليب 

 .التفكير العميا
استخدام األطفال لألجيزة التكنولوجية عمى نطاق واسع في العديد من  -

المجاالت، أىميا: التعميم، واالبتكار، والتصميم، وتنمية الميارات العقمية، إلى جانب المعب، 
 والترفيو، والتواصل االجتماعي.

تنظيم مؤسسات المجتمع المدني برامج ومنافسات تيتم بتنمية ميارات  -
جميع المجاالت، وبصفة خاصة المجاالت المرتبطة باالبتكارات العممية واألنشطة األطفال في 

التكنولوجية، وتنمية ميارات حل المشكالت والتفكير النقدي، والتغمب عمى مشكمة نقص 
الموارد الذاتية ليا؛ من خالل عقد شراكات وعقود رعاية مع الممولين من رجال األعمال 

 أساليب إدارية وتنظيمية حديثة.  والمؤسسات الخاصة، وتبنِّي
تفعيل التشريعات والقوانين الخاصة بمنع حدوث االنتياكات لحقوق وحريات  -

صدار الموائح التنفيذية الخاصة بيا؛ تفعياًل لممواثيق الدولية والمحمية  الطفل، وقوة تأثيرىا وا 
 الخاصة بحماية حقوق الطفل.

 تداعيات السيناريو اإلصالحي الراديكالي: - ج
يحقق السيناريو اإلصالحي الراديكالي ما نطمح إليو من تمكين لمطفل العربي في ظل 
الثورة الصناعية الرابعة، والذي يحقق التنشئة االجتماعية والتكنولوجية لمطفل تمده بالميارات 
والمعارف والقدرات التي ُتمكِّنو من التأقمم والتكيف والتناغم مع مستجدات الثورة الصناعية 

 بعة، وىو ما نوضحو تفصياًل فيما يمي:الرا
 مخرجات نظام تعميمي من أطفال وشباب يمتمكون: -
  ،نترنت األشياء المعارف الخاصة بالعموم الحديثة؛ كعموم النانو تكنولوجي، وا 

 والذكاء الصناعي، وأسس اندماج العموم الحيوية والتكنولوجية.
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 الصناعية الرابعة،  القدرات والميارات التي تتناسب مع مستجدات الثورة
والمتمثمة في القيادة، والتعاون، وحل المشكالت المعقدة، والتفكير الناقد، والتفاوض، والذكاء 

دارة الناس، والمرونة المعرفية.  العاطفي، وا 
 .الميارات التكنولوجية والتقنية التي تتطمبيا مستجدات الثورة الصناعية الرابعة 
فسة في سوق العمل؛ وفق مستجدات الثورة شباب لممستقبل قادرون عمى المنا -

 الصناعية الرابعة.
أطفال لدييم صوت في المجتمع يشاركون في صياغة وتشكيل السياسات  -

الخاصة بشئونيم، يعرضون رأييم بحرية ويحترمون آراء اآلخرين، وذلك عْبر قنوات ومنصات 
األطفال، ووسائل رسمية، مثل: برلمانات األطفال، وحركات وشبكات األطفال، ومجالس 

 إعالمية مفتوحة لألطفال كمجال لمتعبير عن الرأي.
أطفال قادرون عمى التعايش والتأقمم مع مستجدات الثورة الصناعية الرابعة  -
 في أمان.
أطفال يتمتعون بحماية قانونية ومجتمعية ضد مخاطر الثورة الصناعية  -

 الرابعة.
ىا التنموي في تمكين مؤسسات مجتمع مدني فاعمة وقادرة عمى أداء دور  -

 الطفل في إطار متغيرات عصر الثورة الصناعية الرابعة.
أسر داعمة ألبنائيا وُمساِندة ليم في تنمية مياراتيم وقدراتيم التكنولوجية  -
 والعممية.

سياسات اجتماعية في مجاالت: التعميم، والصحة، والبيئة، والحماية  -
االجتماعي، وُموجَّية لمطفولة تستند عمى قاعدة االجتماعية، والرعاية االجتماعية، والضمان 

 من التشريعات والقوانين والقرارات تتوافق مع مستجدات الثورة الصناعية الرابعة.
 عاشرًا: المستخمص والمقترحات:

لقد أحدثت وسوف تُحدث الثورة الصناعية الرابعة تغييرات جوىرية في كافة المجاالت  
عية ما يوجب إجراء تغييرات جوىرية في مجال تربية وتنشئة العممية واالقتصادية واالجتما

الطفل من حيث أساليب وطرق التربية والتعميم الرسمي وغير الرسمي وىو ما يفرض عمى 
الحكومات أدوارًا ومسئوليات تستمزم ضرورة إعادة النظر في سياسات وبرامج رعاية الطفل في 
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ل لمواكبة مستجدات الثورة الصناعية الرابعة المجتمعات العربية تضمن ليس فقط إعداد الطف
بل تتعدى إلى تمكينو من ذلك وتوفير كافة متطمبات التمكين عمى مستوى األسرة والمؤسسة 

السيناريو التعميمية والمجتمع ككل، ومن العرض السابق لمسيناريوىات المحتممة ُيعتبر 
يتحقق من خالله تمكين الطفل  التحولي أو الراديكالي، أفضل السيناريوهات الذي يمكن أن

لما يقدمو من تغييرات ىيكمية في األوضاع المجتمعية التي  في ظل الثورة الصناعية الرابعة
تحيط بالطفل العربي وأساليب التنشئة والتعميم في الوقت الراىن والتي قد يؤدي استمراراىا إلى 

ل من مواكبة مستجدات عجز الحكومات عن وضع سياسات لتمكين الطفل فاعمة تمكن الطف
 الثورة الصناعية الرابعة وتمنح لو الحماية الالزمة في ظل تداعياتيا السمبية.

وتقترح الدراسة عدد من المقترحات التي يمكن من خاللها تطبيق السيناريو 
 التحولي الراديكالي لتمكين الطفل في ظل الثورة الصناعية الرابعة والتي ُنجممها فيما يمي:

األسر لتبني أساليب غير تقميدية في تنشئة األبناء؛ مما يؤدي إلى رفع وعي  -
طالق طاقات الطفل نحو االبتكار  رفع مستويات أنماط الشخصية والميارات االجتماعية وا 

 واإلبداع، وتمكين األطفال في المجتمع بما يتالءم مع متطمبات الثورة الصناعية الرابعة.
المختمفة بما يتيح استخدام واسع لألساليب تطوير نظم التعميم في مراحمو  -

التكنولوجية الحديثة في التعميم، وتضمين مفاىيم ومستجدات الثورة الصناعية الرابعة في 
المناىج الدراسية، واتباع استراتيجيات التدريس التي تنمي ميارات التفكير الناقد، وحل 

م عن ُبْعد كنظام تعميمي ُمعتَمد، مع المشكالت، واإلبداع، واالبتكار، واعتماد أساليب التعمي
 اتباع أساليب تقويم الطالب التي ترتكز عمى قياس أساليب التفكير العميا.

إتاحة تممُّك األجيزة اإللكترونية لألطفال بمختمف مستوياتيم االقتصادية  -
وبيئاتيم االجتماعية لتوسيع دائرة استخدام األطفال لألجيزة التكنولوجية في العديد من 
المجاالت، أىميا: التعميم، واالبتكار، والتصميم، وتنمية الميارات العقمية، إلى جانب المعب، 

 والترفيو، والتواصل االجتماعي.
تدعيم مؤسسات المجتمع المدني تشريعيًا وماليًا من خالل تطوير المنظومة  -

الممولين من التشريعية التي تعمل تحت مظمتيا وعقد شراكات مع الحكومات وعقود رعاية مع 
رجال األعمال والمؤسسات الخاصة، وتبنِّي أساليب إدارية وتنظيمية حديثة، لتتمكن من تفعيل 
دورىا في تمكين الطفل من خالل تنظيم البرامج والمنافسات التي تيتم بتنمية ميارات األطفال 
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وتنمية  وبصفة خاصة في المجاالت المرتبطة باالبتكارات العممية واألنشطة التكنولوجية،
 ميارات حل المشكالت والتفكير النقدي، والتغمب عمى مشكمة نقص الموارد الذاتية. 

توفير الحماية الالزمة لمطفل من مخاطر الثورة الصناعية الرابعة من خالل  -
تفعيل التشريعات والقوانين الخاصة بمنع حدوث االنتياكات لحقوق وحريات الطفل، وقوة 

صدار الموائح ا تأثيرىا لتنفيذية الخاصة بيا؛ تفعياًل لممواثيق الدولية والمحمية الخاصة بحماية وا 
 حقوق الطفل 
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